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 : الممخص
تستدرؾ ىذه الورقة فكرة األنساؽ الثقافية عمى فف الرواية في المممكة العربية السعودية ضمف معطيات      

ـ، وتتخػذ مػف فكػرة النسػؽ التراثػي فػي نمػاذج مػف ٕٓٓٓالنقد الثقافي كما نظمو الناقػد عبػداا الاػذامي عػاـ 
لتقةػػيو والنسػػؽ الثقػػافي المضػػمر يممػػؾ الروايػػة السػػعودية الةػػادرة فػػي العقػػديف األخيػػريف نموذ ػػا لمب ػػث وا

طبيعة سردية، يت رؾ في  بكة متقنة، ولذا فيو خفّي ومضمر وقادر عمى االختفاء دائمػا،، ويسػتخدـ نقنعػة 
كثيرة ونىميا ووو قنػاع ال ماليػة الماويػة، بايػة تػروي  فيػـ م ػدد لمظػاىرة التراثيػةو وقػد  ةػرت الورقػة فيمػا 

التػػاري ، ويكػػوف مػػراة ل ضػػارتيا فػػي عاداتيػػا وتقاليػػدىا، ومنت اتيػػا اليدويػػة، لمتػػراث فيمػػا تخمفػػو األمػػـ عبػػر 
والفكريػػة وفنونيػػا، وخبراتيػػا، ومػػا ياوّرثاػػو السػػمؼ لمخمػػؼ، ويكػػوف موضػػا اعتػػزازو عقػػديا، وا تماعيػػا، وفكريػػا،، 

نسػػانيا،و ومػػف ىنػػا فقػػد اختػػارت الورقػػة ثاثػػة ننسػػاؽ ثقافيػػة تراثيػػة ت مػػت فػػي الروايػػات عينػػة ا لدراسػػة لتكػػوف وا 
 مدار ب ث اإلشكالية وىي: نسؽ توثيف التراث، نسؽ نمطية األفكار، ونسؽ بعث الماضي ونسطرتوو 

 ، النقد الثقافي، التراث، الرواية السعوديةوالكممات المفتا ية: النسؽ

    Abstract 

Cultural Heritage Paradigms in the Saudi Novel 

This paper deals with the topic of cultural paradigms in Saudi novel 

writing from the perspective of literary criticism as developed by Abdullah Al 

Ghadhaamy (2000). It considers the construct of cultural heritage paradigm in 

a number of Saudi novels published in the last two decades as an empirical 

base. Indeed, the 'hidden' cultural paradigm has its own narrative structure 

which progresses in a systematic way. Thus, it is hidden, invisible, and it is 

capable of making itself 'self-effaced'. It uses many masks, the most 
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important of which is the mask of language aesthetics. It is intended to 

convey a specific view and understanding of the idea of cultural heritage. 

The author has limited the concept of 'cultural heritage' to the heritage 

that is transmitted by nations throughout history as an expression of their 

respective civilizations as reflected by customs, traditions, handicrafts, and 

the different forms of art; in other words, all that is bequeathed from one 

generation to another and which constitutes the pride of these nations at the 

religious, artistic and intellectual levels. The paper concentrates on three 

cultural paradigms as illustrated in some novels. These are: the fetishization 

of cultural heritage, the stereotyping of ideas, the reviving  and mystification 

of the past. 

Key words: paradigm …….., cultural criticism ………,  cultural 

heritage  
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 : تمهيد
 قؽ النقد الثقافي خطوة ميمة عمى طريؽ قراءة النص األدبي باالستعانة بمن زات مناى  النقد     

الػذ  األدبي ال ديثة، معتبرا، النص األدبي عامة ثقافية ال يمكػف قراءتيػا  ال ضػمف سػياقيا الثقػافي 
ننت ياو  ف عمػؿ النقػد الثقػافي ينشػاؿ برةػد األنسػاؽ الثقافيػة التػي تتسػتر داخػؿ النةػوص األدبيػة 
وتشػػاؿ  ّيػػز المضػػمر الثقػػافي وىػػذا المضػػمر مخاتػػؿ ال يكشػػؼ  ال بالتفكيػػؾ والت ويػػؿو وىػػو يب ػػث 

اء عػف عف تمؾ األدوات التػي تنقػبا داخػؿ الخطػاب وتكشػؼ تمػؾ األفكػار واألنسػاؽ التػي تامػرر بخفػ
 القارئ لتزرع بمرور الوقت طريقيا في  ياتوو

نما النسؽ المضمر في الخطاب وىػو الػذ  يب ػث عنػو النقػد الثقػافي فمػا ينطػو  عميػو ىػذا  
المةطمح تن ةر في م موعة مف المعاني ىي: الدقة، السػر والخفػاء، الايػاب بػالموت نو السػفرو 

موضػػا الخفػػاء والسػػر نو موضػػا الايػػاب،  وعميػػو يكػػوف معنػػى المضػػمر فػػي الماػػة موضػػا الدقػػة نو
والمضمرة وفؽ ىذا األساس تعرؼ عمى ننيا مكمف السػر والخفػاء، ومكػاف الايػابو والنسػؽ مضػمر 
وخفػي بتسػتره فػي الخطػاب خمػؼ األنسػاؽ الظػاىرة التػي تتضػح لمقػارئ بسػرعة عنػد قراءتػو لمخطػاب 

العػػاد  فيػػي ت تػاج  لػػى نظػػر واع  فػػي  فيمػا تاخاتمػػو األنسػػاؽ المضػمرة فػػيمكف نف ال يكتشػػفيا القػارئ
 النص مكمنو الكشؼ والتنقيب عنياو

( "ور(ث فان،ػا مال"ػو ث ور(ث عػف       نما مفردة )التراث( الذ  تا يمنا لاويا،  لػى الم ػرد الثاثػي )ور(ث"
ْنػوا فاف  مال"و ث ور(ث مف فاف  مال"و : ةار  ليو مالاو بعد موتو ور(ث مف نبيو نراضػي كثيػرة، و"ر(  ث" م(

ْمما،: ا(ْست"ف"اد"، شيء موروث: ن  في دـ المرء نو في طبعو") (و كما تػو ي لنػا باأل ػداد والماضػي ٔع(
الذ  ياشكؿ قيمة مادية ومعنويػة ميمػة  ػدا، فػي تػاري  البشػرية  معػاء، فبمػدا قوتػو واتسػاعو تسػمو 

مف موروث متنّوع، تاباىي بو بيف ال ماعات وت ظى بمكانة مميزة بيف األمـ فخرا، واعتزازا، بما لدييا 
ال ماعات واألقواـ واألمـ المختمفػة، وتمضػي قػدما، مسػتندة عميػو لةػنا المسػتقبؿ، عمػى اعتبػار "نف 

                                                 

 اتٍ يُظٕس: نغاٌ انؼشب. )يادج ٔسز( (1)
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ػػـ  لػػى التطػػور والتقػػدـ") (، فيمػػا ٔالماضػػي ىػػو الػػذ  ي ػػدد و ودنػػا مػػف عدمػػو، وىػػو الػػذ  يػػدفا األم"
[ في سياؽ قولو تعػالى: )كػا بػؿ ال ٜٔلف ر، وردت مفردة "))تراث(( في القراف الكريـ مرة وا دة ]ا

تكرمػػوف اليتػػيـ، وال ت اضػػوف عمػػى طعػػاـ المسػػكيف، وتػػ كموف التػػراث نكػػا، لمػػا،، وت بػػوف المػػاؿ  بػػا، 
 (وٕ ما،(")

 :المبحث األول: توثين التراث
تا يؿ مفردة )توثيف( الواردة في الشػؽ األوؿ مػف عنػواف المب ػث ال ػالي  لػى الفعػؿ الثاثػي  

ْثفا والػو"اث(فا المقػيـ الراكػد الثابػت  الم رد )وثف( الذ  ورد في مادتػو فػي مع ػـ )لسػاف العػرب( نف "الػو"
ووو قػاؿ  ث"ػف  ث"فا الةنـ ما كافو وقيؿ الةنـ الةايرو وفي ال ديث شػاربا الخمػر كعابػد( و" الدائـو والو"

ث"ف" كػػؿ مػػا لػػو  ا  ػػن"ـ ن"ف الػػو" ث"ف( والةل ثلػػةم معمولػػة مػػف  ػػواىر األ"رض ن"و مػػف ابػػف األ"ثيػػر الفػػرؽ بػػيف الػػو"
ػبا فتاْعب"ػداووو ن"ةػؿ األ"ْوثػاف( عنػد العػرب كػؿ ت(ْمثػاؿ  مػف  الخشب وال  ارة كةورة اآلدمي تاعم"ؿا وتاْنة"
خشػػػب ن"و   ػػػارة ن"و ذىػػػب ن"و فضػػػة ن"و ن ػػػاس ن"و ن وىػػػا وكانػػػت العػػػرب تنةػػػبيا وتعبػػػدىا وكانػػػت 

ػػميب وىػػو كالت ْمثػػاؿ ث"نػػا، وقػػاؿ ت"طاػػوؼا  النةػػارا نةػػبت الةل ػػو وتعبػػده ولػػذلؾ سػػماه األ"عشػػى و" تاع"ظ ما
ث"ْف")  (وٖالعافاةا ب "ْبواب(و كط"ْوؼ( النلةارا بب"ْيت( الو"

واإلفػػادات المع ميػػة السػػابقة ت مػػؿ فػػي م مميػػا معنػػى العبػػادة والتقػػديس والتم يػػدو  لػػى نف  
نزلة مرتفعة وتب يمو لدر ة تقترب مػف المقةود بالػ)توثيف( ىو تقديس الشيء ورفعة  لى مكانة نو م

العبادة، وفيما نػرفض كمسػمميف ذلػؾ ونوّ ػد بػاا و ػده نتوقػؼ عنػد معنػى التقػديس والتب يػؿ والػوالء 
 ألمر ما لدر ة كبيرة مكتفيف بذلؾو

يختػرؽا التػػراث  ميػػا البنػػى المكونػة لمم تمػػا، وال يقتةػػر عمػػى  انػب نو م ػػاؿ بعينػػوو بػػؿ  
داخؿ مػػا كػػؿ التفاةػػيؿ والمكونػػات، وىػػو فػػي نبسػػط تعريفاتػػو "مػػا بقػػي مػػف شػػامؿ عػػاـ يتسػػرب ويتػػ

                                                 

تاذُّ، -صٍْح طششً: ذشكٍم انرشاز فً أػًال يسًذ يفالذ انشٔائٍح، سعانح ياخغرٍش، خايؼح يسًذ خٍضش (1)

 6. ص1116اندضائش، 

، تٍشٔخ، 1يسًذ ػاتذ انداتشي: انرشاز ٔانسذاثح دساعاخ .. ٔيُالشاخ، يشكض دساعاخ انٕزذج انؼشتٍح، ط (2)

 22. ص1111

 . )يادج ٔثٍ(2212، تٍشٔخ، 3اتٍ يُظٕس: نغاٌ انؼشب، داس صادس، ط (3)
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الماضػػػي مػػػاثا، فػػػي ال اضػػػر الػػػذ  انتقػػػؿ  ليػػػو ويسػػػتمر مقبػػػوال، ممػػػف اؿ  لػػػييـ وفػػػاعا، فػػػييـ لدر ػػػة 
(و وبةػياة نخػرا "ىػو مػا تخمفػو األمػـ عبػر التػاري ، ٔت عميـ يتناقمونو بدورىـ عمػى مػّر األ يػاؿ")

يا فػػي عاداتيػػا وتقاليػػدىا، ومنت اتيػػا اليدويػػة، والفكريػػة وفنونيػػا، وخبراتيػػا، ومػػا ويكػػوف مػػراة ل ضػػارت
ياوّرثاو السمؼ لمخمؼ، ويكوف موضا اعتزاز لو ووو وتراث العرب مفخرتايـ التي ال تنضب، وىي ما 

نسانيا،") ء (، لذا فالتراث بالنسبة أل  شػعب مػف الشػعوب " ػز ٕنعتز بو عقديا، وا تماعيا، وفكريا،، وا 
نساسي مف قوامو اال تماعي، واإلنسانّي، والسياسّي، والتاريخّي، والخمقػي، ويوثّػؽ عائقػو باأل يػاؿ 

ئنائػو") (و ممػا سػبؽ يتبػيف كيػؼ مثّػؿ" التػراث وال يػزاؿ ٖالاابرة التي عممت عمى تكػوف ىػذا التػراث وا 
الشػػعوب وخاةػػة ركيػزة نساسػػية وعمػودا، رئيسػػا، فػػي كػؿ الم تمعػػات والشػعوب فيػػو اختةػػار لثقافػة 

 ت اربيا المتوارثة وعاداتيا وتقاليدىا ولي اتياو
نمػػا عمػػى ال انػػب اإلبػػداعي لمتػػراث الػػذ  يشػػمؿ )الروايػػة( موضػػوع الدراسػػة ال اليػػة، فيبػػدو  

التػػراث فػػاعا، مػػعثرا، عمػػى  نتػػاج األدبػػاء والفنػػانيف، ليةػػبح ىػػذا اإلنتػػاج األدبػػي مزي ػػا، مػػف المخػػزوف 
ي مف المعلؼ المتشّرب ليذا المخزوف التراثي، واثار األدباء الذ  يستمد و وده التراثي واإلبداع الفن

مف التراث ئنّي متنػوع ال يتوقػؼ عنػد  ػّد نو نمػط نو شػكؿ معػيف، يسػتفيد مػف كػؿ مػا تتي ػو مػوارد 
الثقافػػػة والتػػػراث واألدب مػػػف دالالت ونفكػػػار، ويمضػػػي بيػػػا ليػػػزرع نفكػػػاره منطمقػػػا، مػػػف نرض مات ػػػذرة 

يؼ  لػى الػنص األدبػي: القػوة الفنيػة، الةػدؽ الشػعور ، الواقعيػة األدبيػة، والانػى الػداللي ثابتة، تضػ
 وال ماليو
ينظار  سػيف مػروة   لػى التػراث نظػرة  ّيػة، تعكػد رسػوخو ونىميتػو فػي ال يػاة عامػة، فيشػير  

يػا فييػا  لى ننو "كائف  ّي مت رؾ بةيرورة دائمة ىي ةيرورة ال ياة الواقعيػة التػي ينبثػؽ منيػا وي 
ومعيا، وىي بدورىا ت يى فيو ومعو، ولكف بشكؿ اخر ربمػا كػاف شػكميا األرقػى، وربمػا كػاف شػكميا 

                                                 

َْثشتُٕنْٕخٍا، ذشخ (1) ًح: يصثاذ انصًذ، تٍاس تَٕد، يٍشال إٌضاس ٔآخشٌٔ: يؼدى انًصطهساخ األثُُٕنْٕخٍا ٔاأل

 .366. ص2211، تٍشٔخ، 2انًؤعغح اندايؼٍح نهذساعاخ ٔانُشش ٔانرٕصٌغ "يدذ"، ط

 231. ص1111، تٍشٔخ، 2، داس انكرة انؼهًٍح، ط1يسًذ انرَٕدً: انًؼدى انًفصم فً األدب، ج (2)
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(و فػالتراث نمػر ال يمكػف ت اىمػو فػي ٔالرافض ليا، وربما كاف تعبيػرا، عػف ةػراعيا ىػي مػا نفسػيا")
 ن  دراسة ثقافية و

يخػدـ األىػداؼ المر ػوة  مف كػؿ مػا ذاكػر يمكػف شػرح عنػواف المب ػث )تػوثيف التػراث( شػر ا،  
منػػو، وي ػػّدده ب سػػموب يقػػي مػػف ن  لػػبس نو سػػوء فيػػـ، فالػػذ  يبتايػػوو قػػراءة مػػا  ػػاء فػػي الروايػػات 
السعودية م ؿ الدراسة مف نةوص وعبارات وموروثات ثقافية وشعبية )عادات، تقاليد، ممارسات، 

وس، نفكػػار،  لػػ ووو( طقػػوس، نفكػػار،  لػػ ووو( وئيرىػػا ممػػا يػػدخؿ فػػي بوتقػػة التػػراث ممارسػػات، طقػػ
وئيرىا مما يدخؿ في بوتقة التراث الذ  اكتسب قدسية النص الػديني، وبػات الم تمػا يتعامػؿ معيػا 
بمػػرور الوقػػت عمػػى ننيػػا مسػػممات وثوابػػت يامنػػا التعػػد  عمييػػا نو المسػػاس بيػػا، نو القفػػز عنيػػاو بػػؿ 

لسػػماوية التػػي ال تقبػػؿ وياعػػادا مػػف ي ػػاوؿ نقػػدىا وتيميشػػيا، وك نيػػا مػػف المقدسػػات نو النةػػوص ا
التبػػديؿ نو التاييػػر وال  تػػى النقػػاش فييػػا، عمػػى الػػرئـ ممػػا قػػد يعتػػر  فيميػػا مػػف سػػمبيات ونخطػػاء، 

 وظمـ وتيميش لفئات في الم تما عمى  ساب نخراو
لقػػد تاماػػؿ التػػراث فػػي الفكػػر العربػػي وتمّمكػػو  تػػى بػػات "بالنسػػبة لمػػوعي العربػػي المعاةػػر،  

ي االبػػػػػف،  ضػػػػػور السػػػػػمؼ فػػػػػي الخمػػػػػؼ،  ضػػػػػور الماضػػػػػي فػػػػػي عنوانػػػػػا، عمػػػػػى  ضػػػػػور األب فػػػػػ
(و وليس المقةود بو ما تبقػى مػف السػمؼ، بػؿ ىػو اكتمػاؿ وتمػاـ لمماضػي وخمػود نبقػى ٕال اضر")

ىذه األمـ )الخمؼ(  ية، وبات األدب العربي ما ذلؾو يستمد  زءا، كبيرا، مف مضػمونو الفكػر  مػف 
راث الشػػػعبي تو يػػػا، واضػػػ ا، فػػػي كثيػػػر مػػػف الفنػػػوف التػػػراث الشػػػعبي لمم تمػػػا،  ذ نةػػػبح توظيػػػؼ التػػػ

المعاةرة، والرواية وا دة منيا ووو فعمى ىذا األساس ت"بني الرواية و ودىا وتتطور بفضؿ ما و(رثتو 
ال تنظػػر  لػى ىػذا المػوروث نظػػرة  -بوةػفيا نّةػا، ثقافيػا،  – ال نّف الروايػة  مف األ ياؿ السابقةو

مػف المسػممات، وتمػ  داخمػو مفّةػمة فػي معػاييره وتفاةػيمو، مبػرزة وا دة، وال تتعامػؿ معػو عمػى ننػو 
زالػػة النقػػاب عػػف  وانبػػو الم  فػػة، وكشػػؼ ىناتػػو  مثالبػػو و سػػناتو، م اولػػة عػػاج زالتػػو وسػػمبياتو، وا 
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نزالػػو منػػزؿ الػػواقعي بعيػػدا، عػػف الثابػػت المقػػدس، وىػػي مػػف  يػػة نخػػرا تمػػّرره كنسػػؽ ثقػػافي مضػػمر  وا 
عمالو   وخدمتو ، فينمو نسقا، ثقافيا مضمرا، يعزز الفيـ الخاطئ ويمّكنووفتشترؾ في تنةيبو وا 

واألةػؿ نف توظيػػؼ التػػراث نمػػر يقبػػؿ النقػد، ويسػػمح بالمعارضػػة والمناقشػػة والمعال ػػة عبػػر  
تقػػديميا بةػػورة تسػػّمط الضػػوء عمييػػا مػػف كػػؿ ال وانػػب فتتكشػػؼ لمقػػارئ دوف ن  تزييػػؼ نو مواربػػة، 

 ؾ مكانتيا الة ي ةولي كـ عمييا فكرا، وعاطفة، ويدر 
 ّف المػػوروث الشػػعبي السػػيما فيمػػا يقّدمػػو األدب عمومػػا، والروايػػة عمػػى و ػػو الت ديػػد، ومػػا  

خةوةػػية البيئػػة العربيػػة اإلسػػاميةو يخػػرج ب ممػػة مػػف األفكػػار والعػػادات والتقاليػػد والمواقػػؼ التػػي 
ا يعمػػؽ بيػػا مػػف معتقػػدات تتػػداخؿ فييػػا الػػرعا، وتمعػػب النزعػػات الدينيػػة دورا، فػػي تشػػكيميا، فضػػا، عمػػ

تسود في الم تما وتنتقؿ  يا، بعد  يؿ مف دوف نية مراعاة لمتاّيػرات ال اةػمة نو  تػى تفكيػر  فػي 
منطقيتيا نو مدا ةوابيا و دودىا التي ت كميا، فتادو ما مرور الوقت نسقا، ثقافيا،، وك نيا تشريا 

والعػرؼ والم تمػاو  ف دراسػة التػراث فػي ال يمكف ت اوزه، ومف يتعػداه يةػبح ك نػو مرتػدم عػف الػديف 
تمثياتو المتباينة نمر ال بد منو لبمورة مقاربة واقعية لواقا األمػة لمتبّ ػر باألنسػاؽ الثقافيػة المسػيطرة 

 عمى تشكيؿ التراث وتوظيفوو
ترتكػػػز الدراسػػػات األدبيػػػة ال ديثػػػة، فػػػي ب ثيػػػا عمػػػى نف األدب مػػػراة لمم تمػػػا ونداة لمتاييػػػر  

مقدمػػة  لػػى الثػػورة والت ديػػد، والبوةػػمة المو يػػة لتمػػـو لػػذا طرقػػت األبػػواب الموةػػدة بقػػوة ولمتعبئػػة ال
نزاليا  لى مكانيا الة يح، م ابية ال انب المظمـ مف الموروث الفكر ،  م اولة ز ز ة عرشيا، وا 
ذا وفػػي األدب السػػعود ، تطػػّؿ الروايػػة ال ديثػػة معمنػػة، قيػػاـ ةػػراع  كبيػػر  مػػا الكثيػػر مّمػػا عمػػؽ فػػي ىػػ

الموروث اال تماعي والثقافي الذ  بات يقّيد اإلنساف، ويسمبو  قوقو وي رمو الكثير مف األمور في 
 ياتو، وينزؿ عميو بسوط  شديد، وك نػو مةػدر  ليػي مقػّدس ال يقبػؿ ال ػدؿ نو النقػاش، مطالبػا،  يػاه 

منيػا تػرفض كػؿ  باالنةياع التاـ لنةوةػو )الثابتػة(و ف ػاءت الروايػة السػعودية ال ديثػة فػي  انػب
ما مف ش نو نف ي ّط مف قيمة اإلنساف ذكرا، كاف نـ ننثى، نو يتاعب بالعقؿ البشر  وي عمو م ػرد 

 لعبة، نو مس  يمكف الت كـ بو واقتياده، ويفرض عميو قواعد ال ياة والم تماو



 

 

 

 

 مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                              م    1029 - يوليو/  الرابع عشرالعدد  

 
 

62 

ياسػمط المب ػث الضػػوء عمػى ىػذه األفكػػار ال ديػدة التػي اخترقػػت مضػاميف الروايػة السػػعودية  
منذ بداية األلفية م اولة ت ّد  الم تما وموروثاتو، باية التايير، مف خاؿ قةص  نسانية واقعية 
ظير فييا المػوروث الشػعبي بو يتػو السػوداء المظممػة التػي تفػرض، وتكّبػؿ، وتا ػّرـ، وتظم(ػـ، وتامقػي 

عنػػدنا فػػػي باإلنسػػاف  لػػى ئياىػػػب ال ػػزف واأللػػػـ بػػدعوا )العيػػػب، نظػػرة الم تمػػا، كػػػاـ النػػاس، مػػػا 
 العيمة، الشي  قاؿ، السمعة، العادات، النسب، ن دادنا، ابف العـ، سمطة األب، الذكر، الر ؿ ووو(و

يظير الو و السوداو  لمموروث التراثي في رواية )ننثى العنكبوت( لقماشة العميػاف، متمػثا،  
، فتخػػرج عمينػػا فػػي السػػمطة التػػي يفرضػػيا األب ويمارسػػيا عمػػى عائمتػػو مػػف دوف ن  ر مػػة نو رنفػػة

الرواية بنموذج متشرب  بكثافػة لممػوروث الػذ  تركػو األ ػداد ، وىػو نسػؽ ثقػافي يمػنح سػمطة مطمقػة 
لتب اعتمادا، عمى مقاـ األبويف في الذىنية الدينية فيعّب  بفيـ ا تماعي خاص، وىذا النسؽ األبو  

ي  ػػؽ المػػرنة خاةػػة الػػذ   ػػرا تػػوثيف فيمػػو لػػـ يسػػتؽ" منػػو ويوظػػؼ  ال ال انػػب الم  ػػؼ لػػيس فػػ
واألسرة عامة، متوقفا، عند زمف وّلى ال يمػتا لتطػورات ال يػاة بةػمة، وال يناسػب الواقػا مطمقػا،، فيمػا 

ب نيػػا " دراؾ ال ػػوىر وكشػػفو لمعيػػوف  -عمػػى مسػػتوا مضػػمونو الفكػػر - ػػّدد )بروسػػت( وظيفػػة الفػػف 
سػيرا، ليػا ، فػاف الفػف بالتػالي العا زة عف رعيتو، وطالما نف ال وىر يتخطى  دود الػزمف، وال يظػؿ ن

(و ن  خػػػروج مػػػف ىػػػذه األفكػػػار السػػػمبية ٔىػػػو انتةػػػار عمػػػى الػػػزمف وت ريػػػر ل)نسػػػاف مػػػف ربقتػػػو")
الراسػػخة : "ومضػػت نشػػػير طويمػػة قبػػػؿ نف يتضػػح نف بدريػػة ليسػػػت سػػعيدة فػػػي زوا يػػا ونف زو يػػػا 

ى بيتنػا باكيػة سكير عربيد دنب عمى ضربيا طواؿ  ياتيا معو  تى  ممت ون يضت، ثـ عادت  ل
طالبػػػػة االنفةػػػػاؿ عػػػػف زوا يػػػػا مفّ ػػػػرة كػػػػؿ مػػػػا اختزنتػػػػو مػػػػف ن ػػػػزاف طػػػػواؿ عػػػػاـ كامػػػػؿ ىػػػػو عمػػػػر  
زوا يػػا ووو نبػػػي كػػػاف رده ةػػػاعقا،  اسػػػما، ومبائتػػػا،ووو و ػػوده نل ػػػـ األفػػػواه  تػػػى نننػػػي توقفػػػت عػػػف 

زو ػػؾ  لػيس عنػػدنا مطمقػػات فػػي العائمػػة ولػف يكػػوفووو ستعيشػػيف مػػا -بكػائيو قػػاؿ بمي تػػو الواثقػػة: 

                                                 

. 1116، انماْشج، 1نَٕدًاٌ، ط-َثٍم ساغة: يٕعٕػح اإلتذاع األدتً، انششكح انًصشٌح انؼانًٍح نهُشش (1)
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وتت ممػػيف معػػو كػػؿ الةػػعوبات ثػػـ تمػػوتيف معػػو، فبنػػاتي الاتػػي نزو يػػف ال يعػػدف نبػػدا،  لػػى  بيتػػي 
 (ؤ")

رمى األب في البداية ابنتو بيف براثف زوج ال تعرفو، ولـ يس ؿ عنو  يدا،، ثـ تركيا تخوض  
عػف ن واليػا،  ال ياة و دىا، وك نو يرمي بيا  لى  ياة  ديدة ويزيح عف نفسو ن  عػبء، فمػـ يسػ ؿ

ولـ يكتؼ بذلؾ بؿ عندما  اءت طالبة تخميةيا مف ىذه ال ياة، وىػذا الػزوج السػكير المػدمف عمػى 
المخػػدرات، الػػذ  يمػػػارس عمييػػا شػػتى ننػػػواع الػػذؿ والضػػػرب واإلىانػػة  ػػاء  وابػػػو الةػػاعؽ ) لػػػيس 

ت قدسػػّية عنػػدنا مطمقػػات فػػي العائمػػة ولػػف يكػػوف( مسػػتندا، عمػػى نفكػػار ت ةػػمت فػػي الم تمػػا، فاكتسػػب
خاةة ترقى  لى قوة القانوف، تعػّزز مػف النظػرة الدونيػة لممػرنة المطمقػة، ليرمػي بيػا لممػرة الثانيػة  لػى 
العذاب والتيمكةو "فو ئت بةفعة مدويػة تػردد ةػداىا فػي بيتنػا المف ػوع مػف نبػي عمػى ةػدغ نخػي 

عمػؾ عمػى ذلػؾ  وىو ييدر بةوتو القو : ستتزوج ابنة عمػؾ شػئت ذلػؾ نـ نبيػتووو فقػد اتفقػت مػا
 (وٕولف تكسر كاميووو")

يستمر األب في فرض سمطتو المتشربة مف قيود الم تما ونفكاره المت  رة ليرفض البنو  
الزواج مف )بنت  يرانو( الفتاة التي  معت بينيما قةة  ب طويمة، ويفرض عميو الزواج مف ابنة 

لفكرة تمارس في الم تما السعود  عمو التي كاف طمبيا مف عميا واتفقا عمى تزوي يما، وىذه ا
ف قّمت(، وتكتسب قوة النص الديني فت مى وتاطبؽ ويارفض كؿ  منذ القدـ، وال تزاؿ  تى اليوـ )وا 

 مف يمّسياو
يقػػػوؿ الػػػدكتور م مػػػد منػػػدور  ف لػػػتدب والفػػػف وظػػػائؼ ا تماعيػػػة ال يسػػػتطيعاف نداءىػػػا  ال  

اةرة في م تما كؿ منيـ، فيذا ىو ما يعطي با تياز موضوعاتيما وت اربيما مف واقا ال ياة المع
(و وروايػة قماشػة )ننثػى العنكبػوت( ٖالت ارب اال تماعية نىميتيػا الخاةػة فػي األدب ال ػديث كمػو)

مستقاة في كؿ تفاةيميا مف الواقا السعود ، فيي ليست قةة معّممة لكنيا  دثت وت ػدث بسػبب 
                                                 

 14-13. ص2222اشح انؼهٍاٌ: أَثى انؼُكثٕخ، داس انكفاذ نهُشش ٔانرٕصٌغ، انخثش، لً (1)

 21انًصذس انغاتك. ص (2)

 66. ص2226، انماْشج، 5يسًذ يُذٔس: األدب ٔفَُّٕ، َٓضح يصش نهطثاػح ٔانُشش ٔانرٕصٌغ، ط (3)
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نفػػػراد الم تمػػػا ف ةػػػب ت وك نيػػػا فػػػي منزلػػػة  األفكػػػار والمعتقػػػدات والتقاليػػػد التػػػي رسػػػخت فػػػي نذىػػػاف
النةوص السماوية مثؿ القراف الكريـ والسػنة النبويػة ال ي ػب نبػدا، الخػروج عنيػا ب كػـ ننيػا متوارثػة 

 فاكتسبت طابا مقّدسا، ال ينباي ت اوزىاو 
 اولػػػت الروائيػػػات السػػػعوديات فػػػي كتػػػابتيف خػػػاؿ الفتػػػرة األخيػػػرة اقت ػػػاـ  ػػػوا ز الم تمػػػا  
فخضف في ال ديث عف كؿ ما يعتمر ذات المرة وعف ن اميػا و قوقيػا، فػي سػمة ت رريػة  وقيوده،

مطالبػػػة بمسػػػاواتيا بالر ػػػؿ نو عمػػػى نقػػػؿ تقػػػدير من يػػػا فرةػػػة لمتقػػػدـ فػػػي ال يػػػاة بػػػالموازاة مػػػا كػػػؿ 
التطورات ال اةػمة فػي مختمػؼ الم ػاالت، والت ػرر مػف األفكػار المت  ػرة المتوارثػة أل يػاؿ طويمػة 

 تز زح نو تخضا لممنطؽ ولتطورات ال ياة والم تماودوف نف ت
( لبدرية البشر، تبرز سمطة األىػؿ والم تمػا لتػردع المػرنة ٕٙٓٓوفي رواية )ىند والعسكر  

وتسمب منيا ن اميا، وكؿ ذلؾ ت ت عبارة الموروث والعيب الذ  يعطي السمطة كميا لمر ؿ، مػف 
ياعايش القارئ لمرواية الظروؼ القمعية نفسيا، وال رماف خاؿ ثاثة نماذج مف ثاثة ن ياؿ مختمفة 

ذاتو ما األ ياؿ الثاثة دوف تايير نو تبديؿ عبر مسميات وت ارب مختمفة، فمػا كػـ التطػور الػذ  
ي يط بالمممكة مػف كػؿ ال وانػب تقػؼ ال يػاة واألفكػار وت  ػر الم تمػا نمػاـ تطػور المػرنة ومضػييا 

،  يث تعيش في م تما الػذكورة الػذ  يمػنح الر ػؿ ال ػؽ فػي كػؿ قدما،، وتظير مخاوفيا مف الر ؿ
 شيء وال يعطييا ىي  تى الفتات البسيطو )عمى رن  الكاتبة(:

فعمػى لسػاف "عموشػة"   ػدا الشخةػيات الرئيسػة يظيػر خوفيػا الشػديد مػف الر ػاؿ وكرىيػا  
ئيػر، وكػؿ ذلػؾ نتي ػة ليـ مبرزة ننيا فػي نظػرىـ م ػرد الػة  نسػية وقػت ال ا ػة نو نداة لمتفػري  ال 

القما والعذاب الذ  تعرضت لػو والت ػرش ال سػد  الػذ  كانػت تمقػاه مػف األعمػاـ البػذيئيف دوف نف 
يقؼ ن د بالمرةاد ليـ فيـ يممكوف السمطة لفعؿ ما نرادوا: "تخػاؼ عموشػة كثيػرا، مػف الر ػاؿ  تػى 

يػابنتي -ف الر ػاؿو قالػت لػي: ننيا  دثتني عف اثار قرةاتيا ألفخاذ بناتيا لتمنعيف مف االقتراب م
 (ؤالر ؿ مثؿ الكمب،  ذا شاؼ المرنة ئاب عنو كؿ شيء وساؿ لعابو")

                                                 

 16. ص2213، تٍشٔخ، 5تذسٌح انثشش: ُْذ ٔانؼغكش، داس انغالً، ط (1)
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فػػػػي الفقػػػػرة السػػػػابقة يتبػػػػدا تػػػػ ثير السػػػػمطة التػػػػي يمتمكيػػػػا الػػػػذكر عمػػػػى األنثػػػػى والتػػػػي ولّػػػػدىا  
ـ، الموروث الذ  تناقمناىا كما ىو، ما  عؿ عموشة تياب الر ػاؿ وتقسػو عمػى بناتيػا لابتعػاد عػني

وكيؼ ت سد لدييا الر ؿ في ةورة ميينة وننو ال يرا فييا  ال وظيفة  سدّية وشكا،  مػيا، لمتعتػو 
 فقطو

 ف تطػػػرؽ الروايػػػات السػػػعودية لمػػػديف مػػػف نا يػػػة م اولػػػة تسيسػػػو نو  لةػػػاؽ مػػػا لػػػيس فيػػػو  
ف ال لفرضو عمى اآلخريف بات "يشاؿ  ّيػزا، ال بػ س بػو مػف الخطػاب الروائػي، عمػى اعتبػار نف الػدي

تن ةر ت مياتو في مس لة االعتقاد بو دانية اا، بػؿ تشػمؿ الطقػوس والمعػامات والثقافػة المتةػمة 
بالػػديف وترسػػباتيا فػػي الاوعػػيو ونكثػػر مػػا تبػػرز العاقػػة بالػػديف فػػي مواقػػؼ الشػػخوص واختيػػاراتيـ 

سػػػات وسػػػموكياتيـو ولكػػػف الػػػديف يت مػػػى نيضػػػا، مػػػف خػػػاؿ خطػػػاب الطبقػػػة السػػػائدة وتوظيػػػؼ المعس
 (ؤالسياسية لو")

( ميا مػػة ٕٛٓٓوتطرقػػت الكاتبػػة سػػمر المقػػرف ليػػذا البػػاب بقػػوة فػػي روايتيػػا )نسػػاء المنكػػر  
بشػػدة السػػمطة الدينيػػة التػػي تفػػرض نفسػػيا عمػػى الم تمػػا السػػيما المػػرنة والمتمثمػػة فػػي )ىيئػػة األمػػر 

ييػػا الكثيػػر مػػف الػػتيـ بػػالمعروؼ والنيػػي عػػف المنكػػر( ت ػػت مظمػػة الػػديف والقػػيـ والتقاليػػد، مسػػقطة عم
التي قد يكوف مبالاا، فييا بعض الشيء لكنيا تكشؼ عف نسؽ قمعػي،  يػث تا ػؽ الييئػة األزواج 
وزو ػػاتيـ فػػي كػػؿ مكػػاف،  تػػى فػػي داخػػؿ بيػػوتيـ، وتسػػمعيـ نقػػبح األلفػػاظ البذيئػػة وتقيػػد تةػػرفاتيـ 

اتبػة(: "فبم ػرد نف يشػؾ وسموكياتيـ، وتتعدا عمى النساء بالضػرب المبػرح واإلذالؿو )عمػى رن  الك
ن  عامؿ في المطعـ ب ننا لسػنا زو ػيف قػد يعرضػنا ذلػؾ لمخطػر، خةوةػا، وقػد  ػرت العػادة عمػى 
ت نيد عدد مف العامميف في المطاعـ والفنػادؽ والشػقؽ المفروشػة ل)بػاغ عػف نيػة  الػة مشػتبو فييػا 

 (وٕوفؽ معاييرىـ")

                                                 

 62تشادج: انشٔاٌح انؼشتٍح ٔسْاٌ انردذٌذ، يشخغ عاتك. ص يسًذ (1)

 36. ص2226، تٍشٔخ، 1عًش انًمشٌ: َغاء انًُكش داس انغالً، ط (2)
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س وتسػػيطر عمػػى كػػؿ ت ركػػاتيـ نينمػػا توضػػح الكاتبػػة كيػػؼ تػػت كـ )الييئػػة( بتةػػرفات النػػا 
كػػانوا مانعػػة عػػنيـ ن   ريػػة،  تػػى فػػي األمػػاكف العامػػة  ػػيف يتوسػػطوف العػػالـ، تعػػيش فػػي الػػزمف 
الاابر رافضة ن  عاقة ت ما بيف ر ؿ وامرنة  تى لو  معػت بينيمػا عاقػة قرابػةو "قبػؿ نف نكمػؿ 

ات يةػػػرخف: ))الييئػػػة(( لػػػـ الكممػػػة األخيػػػرة سػػػمعت األةػػػوات تتعػػػالى فػػػي المطعػػػـ وفتيػػػات ةػػػاير 
نت رؾ ثبت كؿ منا في مقعده ولـ تمض ثاثوف ثانية  تى و دنا مف يس ب ال ا ز ويرميػو عمػى 
األرض، وننا ورئيؼ نشاىد ما يفعؿ بدىشػةووو))قـ معنػو يمػو((و رد عميػو رئيػؼ بيػدوء: )) لػى نيػف  

 (ؤولماذا ((و ))ال تكثر الكاـ قـ قدامي ألس بؾ((ووو" )
لرواية بال مؿ والعبارات التي تكشؼ عف ت امؿ الكاتبة عمى))الييئة(( مبرزة قمعيػا تض  ا 

وبطشيا بالناس ت ت رداء الديف، معكدة مبالاتيا الشديدة في تعقب الناس وم اسبتيـ وك نيـ رسؿ 
منّزلػػة عمػػى األرض والموكمػػوف بم اسػػبة البشػػر، بػػؿ  نيػػـ يتمػػادوف در ػػة التمػػذذ فػػي معاقبػػة النسػػاء 

دة عمػا تفرضػػو النةػوص السػماويةو ب سػػب )رن  الكاتبػة( : "قػرن العسػػكر  نػّص بيػاف التوقيػػؼ بزيػا
الخاص بي ثـ بدن الت قيؽ، وفي الدقائؽ الثاث األولى ندركت نني ال نوا و ت قيقا، بؿ  دانػة تامػة، 

 الدفاع عف نفسي نةا،ووو ))المقاء وال ب((  ريمػة ي ػب نف نقػر بيػاو لػـ ولـ يكف بامكاني 
 (وٕنسما في  ياتي كاما، بذيئا، كالذ  سمعتو مف ذلؾ الم قؽووو" )

وعمػػى لسػػاف الشػػي  الػػذ  يمثػػؿ السػػمطة الدينيػػة فػػي المممكػػة، فب سػػب المػػوروث بػػات كػػاـ  
الشػػي  نو ر ػػؿ الػػديف نمضػػى مػػف ن  نػػص قرانػػي سػػماو ،  لػػى  انػػب نظػػرة الم تمػػا والعيػػب، دار 

قػػبض عمييػػا مػػا  بيبيػػا فػػي مكػػاف عػػاـ: "اسػػتر  نفسػػؾ اا ال ػػوار التػػالي مػػا بطمػػة المقػػرف بعػػد ال
يمعنػػؾ ويمعػػف نمثالػػؾ يػػا  ػػريـ السػػوءو ىكػػذا قاليػػا و ػػاء رد  سػػريعا،و ))وش طػػالا منػػي((و لػػـ نكمػػؿ 
بعد ل رؼ األخير مف ))مني((  ال وقدمو الاميظة تنشب في بطنػي، وىكػذا انيالػت عمػّي الضػربات 

 (وٖى نسقطتني ضرباتو عمى نرض الكرامة الميدورةووو" )وا دة تمو األخرا في المكاف نفسو  ت
                                                 

 42انًصذس انغاتك. ص (1)
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وساد في الروايػة السػعودية ال ديثػة نسػؽ ثقػافي قوامػو نقػد المعسسػة الدينيػة نقػدا، مبنيػا، عمػى  
انتقائية مقةودة لبعض المشاىد وتركيبيا بطريقة تةنا خطابا، مضادا، لخطاب ىذه المعسسة ، في 

لديني يقوـ عمى تفعيمو ال توثينو وت نيط فيمو، واشػتدت النزعػة م اولة لت طير فيـ مستنير لمنص ا
التي تاعاد  كؿ مف يستخدـ الديف نداة يمارس عبرىا نفكارهو وىذا ما يت مى في رواية المقرف )نساء 

 المنكر(و
( والنقػػاد والمثقفػػوف كتّابػػا، وشػػعراء عمػػى نف نىػػـ مػػا يميػػز  ضػػور الػػديف فػػي ٔيقػػّر البػػا ثوف) 

 ديػػػػػػدة((، ذلػػػػػػؾ ال انػػػػػػب الػػػػػػذ  ي عمػػػػػػو نداة يسػػػػػػتاميا نةػػػػػػ اب الػػػػػػدعوات السياسػػػػػػية ))الروايػػػػػػة ال
وااليديولو ية لتمرير الخطاب السمفي، الماضو ، ولْ ـ ت رير ال سد والفكرو وىػذا مػا ي عػؿ الػديف 
في كثير مف النةوص، يرتبط بدائرة البطركيػة وقيمتيػا الوةػائية التػي تعتمػد عمػى تػ ويات  امػدة 

يػػػة، ترمػػػي مػػػف ورائيػػػا  لػػػى قمػػػا رئائػػػب اإلنسػػػاف وعواطفػػػوو مػػػف ىنػػػا يخػػػرج يوسػػػؼ لمنةػػػوص الدين
الم ميد في )ال ماـ ال يطير في بريػدة( كايػره مػف الػروائييف السػعودييف  ناثػا، وذكػورا، لػرفض التسػتر 
بعباءة السمطة التي ترتكز عمى الديف ونظرة الم تما واسػتخداـ المػوروث والعػادات والتقاليػد كسػيؼ 

 ف شرائا اإلساـ ونةوص القراف الكريـ وت طيرىا بفيـ م ّدد يكفؿ ليـ شرعية تطبيقوونقوا م
 ف الػػروائييف والكتّػػاب السػػعودييف ال يبػػرروف نخطػػاء الم تمػػا، نو يبي ػػوف االخػػتاط ال ػػر  

بيف النساء والر ػاؿو لكػنيـ يرفضػوف تكبيػؿ ن ػاـ البشػر، والسػيما المػرنة وتقييػدىا فػي المنػزؿ ت ػت 
واستبداد الر ؿ و رمانيا مف نبسط  قوقيا ون اميا في  ياة كريمة، فخروج المرنة مف المنزؿ  كـ 

عطائيػػا  ريػػػة لمتعمػػػيـ والعمػػؿ واعتػػػراؾ ال يػػػاة  لػػػى  انػػب الر ػػػاؿ لػػػيس معنػػاه ننيػػػا بػػػذلؾ تخػػػالؼ  وا 
الػػػديف، نو تنتيػػػؾ سػػػمعتيا وسػػػمعة نىميػػػا، عمػػػى العكػػػس فػػػاف ىػػػذه ال ريػػػة سػػػتعطييا م ػػػاال، ل)بػػػداع 
ولمساندة الر ؿ في ىذه ال ياة، والكبت واالستبداد ىما مف يولداف االن راؼ عف الديف )فكؿ ممنوع 

 مرئوب( والقما ي تي بنتائ  عكسية ون يانا، مبالغ فيياو
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و"بعض الروايات ال ديدة، تثير االنتباه بماتيا و رنتيا واقت اميا لمناطؽ تعتبر م رمة فػي  
ىػػي نةػػب ت مكونػػة لواقػػا ا تمػػاعي نفسػػّي اقتةػػاد  مات ػػدر مػػف  عػػرؼ األخػػاؽ السػػائدة، بينمػػا

(و السػػػيما تمػػػؾ التػػػي تختػػػرؽ )الثػػػالوث ٔت ػػػوالت متسػػػارعة ومخيفػػػة تتقػػػاذؼ الم تمعػػػات العربيػػػة")
( بكؿ  رنة وةرا ةو لتعال  قضايا  ّساسة فػي الم تمػا تختبػئ فػي الظػؿ، فتتفػاقـ نكثػر وال  الم ـر

 تنتييو
ركػػي ال مػػد، وىػػي روايػػة نالػػت  ظػػا، وافػػرا، مػػف الي ػػوـ والنقػػد، ( لتٕ٘ٓٓوفػػي )ريػػح ال نػػة  

نظرا، ل رنتيا في الولوج  لػى عػالـ )ال يػادييف(و تنتقػؿ ىػذه الروايػة مػا ال يػادييف فػي ر مػة التاييػب 
)السػػػفر  لػػػى ال نػػػة( فتيػػػا ـ األفكػػػار المت  ػػػرة الموّ يػػػة التػػػي ال تمػػػّت ل)سػػػاـ ب يػػػة ةػػػمة، لػػػػ"تبدو 

ممػػػوت، مػػػ خوذة بفكػػػرة اآلخػػػرة،  يػػػث: " ػػػور عػػػيف ول ػػػـ طيػػػر ممػػػا يشػػػتيوف، الشخةػػػيات منػػػذورة ل
 (وٕوننيار مف خمر لذة لمشاربيف"و وتتبدا ال ياة م رد م طة انتظار لبرىة مف الزمف")

 نيػػػػا الةػػػػور التػػػػي يساػػػػوؽ مػػػػف خاليػػػػا )الشػػػػي ثاألمير( الػػػػذ  يمثػػػػؿ السػػػػمطة الدينيػػػػة فػػػػي  
ون كاميػػا نمضػػى مػػف الػػنص اإلليػػيو وفػػي ىػػذه الروايػػة  ال ماعػػات )التكفيريػػة( التػػي باتػػت نعرافيػػا

يس ب األمير الشباب تدري يا،  لػى ةػفو ب سػموبو وكامػو ال ميػؿ ووعػوده المثاليػة بال نػة والخمػود، 
وبنفوذه وسمطتو عمى مف  ولو، مبرزا، ليـ "ةورة ال نة ونعيميا الذ  يفوؽ التةورووو يدفا م مد 

د المبنػػػاني، وشخةػػػيات نخػػػرا،  لػػػى القتػػػؿ فػػػي نكثػػػر الطػػػرؽ المةػػػر  وعبػػػدالعزيز السػػػعود  وزيػػػا
و شػػية، قتػػؿ مػػف يعتػػرض طػػريقيـ، نو مػػف ال يػػروؽ ليػػـ سػػموكوو ىػػعالء المسػػافروف األبػػديوف  لػػى 
اآلخػػرة، مػػػف دوف  قائػػب ي ممونيػػػا، عػػدا  قػػػدىـ عمػػى الكفػػػار ومثػػاليـ الشػػػيطاف األعظػػـ، نميركػػػا، 

اف، يمكػػػػف العقػػػػؿ نف يسػػػػتوعب قوانينيمػػػػا،  نمػػػػا وعمػػػػى المػػػػواليف ليػػػػا، ال يعيشػػػػوف فػػػػي زمػػػػاف ومكػػػػ
 (وٖفي"الازماف والامكاف"، ك نما في ئيبوبة طويمة ال يفيقوف منيا سوا في اآلخرة")
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عػػاء رايػػة ال ػػؽ، وتاييػػب عقػػؿ الشػػباب    ف التعبئػػة باسػػـ الػػديف اإلسػػامي وبايػػة نةػػرتو وا 
شباعيـ بخطاب الكراىية لكؿ  عادة برم تيـ وا  مف ال يسير وفػؽ نفكػارىـ المتطرفػة وسمب منطقيـ وا 

يابنى في خانة توثيف التراث وقةر المعنى عمى المراد وتم يده وتكفير مف يخػالؼ ىػذا الفيػـ، فيػو 
ال ينظػػر لماػػرب ونميركػػا عمػػى ننيػػـ كفػػار فقػػط، بػػؿ يتعػػدا األمػػر  لػػى مػػف ال يػػوافقيـ، ىػػو التاييػػب 

،  نو ) لـ ٕٔٓٓنيموؿ عاـ  ٔٔية تف يرات الذ  ي عؿ نسامة يفكر في متف الرواية بعد  ن از عمم
سػػعادة فػػي  ياتػػو بمثػػؿ مػػا شػػعر بيػػا اليػػوـ، فيػػا ىػػـ  نػػود الػػر مف يػػدكوف "رنس  -نسػػامة –يشػػعر 

األفعػى" فػػي عقػػر دارىػػا، وينتقمػوف إلذالؿ اإلسػػاـ والمسػػمميفووو(و والروايػػة تعػّ  بمثػػؿ ىػػذه األلفػػاظ 
لقتػؿ فػي نظػر الشػباب الماّيػب قربانػا،  لػى اا يزيػد التي تعاد  الارب بةورة متشػّددة  ػدا،،  عمػت ا

 سناتيـ )فالتقط   دا المضيفات التي نخذت ترتعش كورقة في ميب الريح ون رىا مف الوريد  لى 
الوريد وىو ير و نف يكوف ىذا في ميزاف  سنات والديو( ةارخا، بعمػو ةػوتو وك نػو نةػر اإلسػاـ 

 برنسيا بيف المسافريف بدوف نية ر مةووالمسميف "اا نكبروو نكبر" ممقيا، 
يةّر ال مد عمى  يراد األفكار والمعتقدات التي تشّرب بيا عقؿ ىعالء الشباب، مبينػا، كيػؼ  

يبػرروف نفعػاليـ، اممػػيف بال نػة وال ػور العػػيف ونةػرة اإلسػاـ الػػذ  بػات بفعػؿ وبيػػد )نمػراء ال يػػاد( 
عمػػى ذكرىػػا، مبػػرزا، ننيػػا نكثػػر مػػا ياػػذىب عقػػؿ  يت قػػؽ بػػدماء الاػػرب، مػػف نكثػػر العبػػارات التػػي شػػّدد

 الم اىديف )ال ور العيف( وك ف المراد األسمى يتشكؿ فييف ىف:
)بعػد نقػػؿ مػػف سػػاعتيف سػػوؼ يكػوف مػػا زو تػػو فػػي ال نػػة وو بػؿ زو اتػػو مػػف ال ػػور العػػيفووو بعػػد  

انػت ال نػة تمػت قميؿ سيزؼ  لى  وريات ال مثيؿ ليف في الدنيا، خمقيف اا مف ن مو ىو فقطووو ك
عميػػو كػػؿ كيانػػو و وريتػػو المنتظػػرة فػػي ال نػػة قػػد خمبػػت مػػا بقػػي لػػو مػػف لػػب وىػػو يسػػتع ؿ الم ظػػات 

 (ؤالباقية كي يسافر  لييا(وومف ذلؾ الكثير في الرواية)
تمتقػػي روايػػة )ىنػػد والعسػػكر( مػػا مػػا سػػبؽ مػػف خػػاؿ شخةػػية ) بػػراىيـ( الػػذ  يضػػا  ػػدا،  

ختػػػار السػػػفر لمقتػػػاؿ فػػػي نفاانسػػػتاف  لػػػى  انػػػب ةػػػفوؼ ال يػػػادييف ل ياتػػػو بالطريقػػػة نفسػػػيا  ينمػػػا ي
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قناعػػػػو بػػػػذلؾ باسػػػػتااؿ فرائػػػػو وي سػػػػو و زنػػػػو  التكفيػػػػرييف و ماعػػػػة نسػػػػامة بػػػػف الدف بعػػػػد تاييبػػػػو وا 
 وخساراتوو
" ابو  براىيـ اإلىماؿ وسوء ال ظ نكثػر مػف ن  فػرد فػي العائمػة، فمػـ تشػفا لػو ذكورتػو عنػد  

ةػعب عمػى  بػراىيـ نف يمػّرف ر ولتػو، فتاة ليكسب شػفقة نبػي ووو ليػذا ف نمي لتمن و  بيا، ولـ يك
 (ؤ تى عمى نخواتو اإلناثو عاش ميمشا، طواؿ الوقت في المنزؿووو ")

تراكمػػت عميػػو األ ػػزاف مػػا مػػرور األيػػاـ وخسػػر الفتػػاة الو يػػدة التػػي ن بيػػا، ولػػـ ي ػػد لنفسػػو  
وال ياديػػة ليسػػافر ويقاتػػؿ فػػي بػػاد نخػػرا، قيمػػة، وينخػػرط فػػي ال وامػػا وبػػيف ال ماعػػات التكفيريػػة 

وتنتيػػي  كايتػػو بةػػورة واسػػـ عمػػى ال رائػػد فػػي الةػػف ات األولػػى ك  ػػد اإلرىػػابييف المتػػورطيف فػػي 
 تف يرات المبنى العاـو

وتركي ال مد في رةده لمثؿ ىذا النموذج يعّزز فكرة ىذا النسؽ، خاةة وننػو ك بنػاء  يمػو  
بيػذا الت ػوؿ الثقػافي وال ضػار  فػي المنطقػة، في ػاوؿ  بػراز اعتػوار مف الروائييف والروائيػات متػ ثر 

ىػػذا الفيػػـ فيقػػا عممػػو فػػي فمػػؾ النمطيػػة وت ديػػد الفيػػـ المخػػالؼ لمػػنصو  ف ةػػورة ال يػػادييف بػػدت 
نمطية في الفكر والمظير ت وليـ لمشا ب تعمؽ عمييػا مشػاكؿ الواقػا المعاةػر، فيةػب وف اخػر، 

 لمشيد بؿ ويت وؿ  لى ض ية ن يانا،ونما اآلخر ال قيقي فيايب عف ا
( لزيػػاد عػػوض،  ذ ن ػػد  ٕ٘ٔٓويسػػتمر األمػػر فػػي روايػػة )ال ن ػػد يمػػر بشػػوارع الم اىػػديف  

األفكار ذاتيا التي يقدميا ال مد  وؿ المني ية التي يتـ مف خاليا تاييب عقوؿ الشباب وبرم تيـ 
ي مف  ممػت نسػامة عمػى التخػبط فػي وفؽ نيديولو ية فكرية متشددة ت ت ئطاء الديف: "العاطفة ى

دواخمػػو ال يعمػػـ مػػف نيػػف يبػػدن ال ػػديث عػػف ذاتػػو، العاطفػػة ىػػي سػػمطة تمػػارس عمػػى اإلنسػػاف المممػػوء 
باال تيػػاج، تقّيػػد عقمػػو وت عمػػو يقػػّدـ عمػػى نفعػػاؿ ال تشػػبيو بكػػؿ سػػذا ة وئبػػاء"و "ال يمكػػف نف يػػود  

 (ٕاإلنساف ب ياتو ببساطة دوف نف يكوف معميا، ومنقادا،"و)
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وعمػػػى المسػػػتوا نفسػػػو مػػػف التبعيػػػة العميػػػاء لمػػػولي نو اإلمػػػاـ نو الشػػػي  ولمقوالتػػػو ال اسػػػمة  
الموثػػوؽ بيػػا دوف ن  تفكيػػر منطػػؽ نو مرا عػػة لتاػػدو مػػا الػػزمف  قػػائؽ ثابتػػة تشػػكؿ موروثػػا، ثقافيػػا، 

لمقتاؿ مت  را، ليس مف السيؿ تاييره نو  تى م اولة تاييرهو تتطرؽ )لوعة الااوية(  لى المنضميف 
في ةفوؼ بف الدف في نفاانستاف، وتاريخيا،  لى قضػية )ال ػوثييف( لتعمػؿ عمػى "فضػح  قػائؽ مػا 
عميػو ال ػوثييف مػػف اتبػاع ب يػػؿ ئيػر مخةػػوص بعقػؿ، نو سػبب مقنػػا لمتبعيػة، ت ػػت عبػاءة الظػػف 
ر ب نيـ يروف في  ماميـ م دد الػدعوة، يقػوؿ فػي مقطػا  ػوارّ : "نوال تػرا نف سػيد  عبػد الممػؾ بػد

الػػديف ىػػو ذاؾ فمػػا انقضػػاء المئػػة عػػاـ لػػـ يظيػػر  مػػاـ، ونظنػػو الم ػػّددوو كنػػا نظػػّف نف  سػػيف ىػػو 
 (ؤالم دد  ال نف وفاتو نشارت  شارة واض ة  لى نخيوووو")

ويكشػػؼ بقيػػة ال ػػوار الػػدائر مػػا الشػػي  فػػي الروايػػة عػػف ىػػذا االستنسػػاخ العقمػػي والتاييػػب  
ضاميف الموروث الديني واال تمػاعي والثقػافي، وت ميػؿ كػؿ الكبير لمعقوؿ والقموب، عبر استااؿ م

شيء بتفسير النص الديني بطريقة مختمفة، واستااؿ الطاقات الشبابية، و ماستيـ الكبيرة، لمتاماؿ 
فيما بينيـ وكسبيـ ضػمف ةػفوفيـ ب قيػف بالمقا ػات العاةػفة بالػذىف، السػيما فػي ل ظػات  زنيػا 

 و ا تيا وكآبتياو
ة القويػػة التػػي يفرضػػيا المػػوروث عمػػى ال يػػاة اإلنسػػانية، مت ػػذرة فػػي منػػا ي  ف ىػػذه السػػمط 

ال يػػاة كافػػة، فارضػػة يػػدىا القاسػػية ا تماعيػػا، وسياسػػيا، وثقافيػػا،، عبػػر اسػػتااؿ مػػا تػػراكـ مػػف نفكػػار 
ومعتقدات، ومف خاؿ ما يمن و الاطػاء الػديني ونةوةػو مػف ىالػة قدسػية تمنػا تخطّييػا نو  تػى 

شػامت بػاؿ الػروائييف السػعودييف، السػيما مػا تطػور ال يػاة البشػرية وولػوج العػالـ  مناقشتيا، ىي مػف
فػػي القػػرف الوا ػػد والعشػػريف فيمػػا ال تػػزاؿ الكثيػػر مػػف ىػػذه األفكػػار تسػػيطر عمػػى الم تمعػػات العربيػػة 
وخةوةػػػػا الم تمػػػػا السػػػػعود ، لت ػػػػـر المػػػػرنة بالػػػػذات مػػػػف نبسػػػػط  قوقيػػػػا، وال قيقػػػػة نف م ػػػػاوالت 

تمرة لتوضػػػػيح الةػػػورة ال قيقيػػػػة وت ميػػػػؿ النةػػػوص القرانيػػػػة كثيػػػػرا، مػػػا تػػػػ تي بنتػػػػائ  الػػػروائييف المسػػػػ
 ماموطة، فالمشكمة األساسية ال تتمثؿ في النةوص القرانية بؿ في فيمياو
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اشتامت الروايات السعودية ما بداية القرف ال الي عمى قضية )توثيف التراث( بشكؿ كبير،  
ه القضية التػي نلقػت بظاليػا عمػى ال يػاة اإلنسػانية فػي الخمػي  مبرزة العديد مف الةور والو وه ليذ

 عموما وفي الم تما السعود  عمى و و الت ديد، فكانت م  فة كثيرا، سيما في  ؽ المرنةو
لقد كاف لمموروث اال تماعي الفكر  والثقافي ت ثير سمبي عمى ال ياة اال تماعية بما عمػؽ  

ى تطبيقيػػا واتخاذىػػا فكػػرا، فػػي  يػػاتيـ كمػػا األ ػػداد، فظمػػت بػػو مػػف نفكػػار مت  ػػرة نةػػّر اآلبػػاء عمػػ
سػػمطة الر ػػؿ تسػػيطر عمػػى  يػػاة المػػرنة، وتنظػػر  لييػػا نظػػرات دونيػػة، وتعطرىػػا فػػي نشػػكاؿ م ػػددة، 
فيقتةر دورىا عمى  طاعة األب واألخ ثـ الزوج مف بعد ذلؾ الػذ  يختػاره األىػؿ كػي يكػوف شػريؾ 

  رنييا في ىذا األمر، ثػـ خدمػة ىػذا الػزوج والخضػوع لػو  ياة وليس ليا نف ترفض نو  تى نف تبد
ن ػاب األطفػاؿ لػو سػيما الػذكور الػذيف سػي افظوف عمػى نسػمو، وتربيػة األبنػاء وفػؽ  وألوامره تماما،، وا 

و  رعية وتةور األب الةاـر
 المبحث الثاني: نمطّية التفكير.

نا اإلنسػػاف، فػػي مقابػػؿ تاعػػرؼ األنسػػاؽ الثقافيػػة عمػػى ننيػػا "قوانيفثتشػػريعات نرضػػية مػػف ةػػ 
التعاليـ السماوية التي ننزليا اا تعالى في األدياف، وضػعيا اإلنسػاف لضػبط نفسػو ولتةػريؼ نمػوره 
في ال ياة وىي تعبر عف تةوير اإلنساف القديـ لما ينباي نف تكوف عميو ال ياة، واألنساؽ الثقافيػة 

العقوؿ تتعامؿ ما العديد مف األنسػاؽ (و لكف بعض ٔقابمة لمتطور ش نيا ش ف كؿ عناةر ال ياة")
الثقافية بمرور الوقت معاممتيا لمقوانيف والتشريعات السػماوية، فتػرفض ن  مسػاس بيػا، وتػرفض ن  

 تطور و تى  ي ابي فيياو
ونمطيػػة التفكيػػػر ىػػػي  ػػػزء ممػػػا تثمػػػر عنػػػو ىػػذه األفكػػػار المت  ػػػرة مػػػف ثبػػػات فػػػي األنسػػػاؽ  

اييػػر فييػػا نشػػبو بت ريػػؼ النةػػوص السػػماوية، و"التفكيػػر وتػػ طير ليػػا ضػػمف رعيػػة م ػػددة ت عػػؿ الت
النمطػػػي ىػػػو ذلػػػؾ التفكيػػػر الػػػذ  يتبعػػػو الشػػػخص اعتمػػػادا، عمػػػى األفكػػػار ال ػػػاىزة، والتػػػي تر ػػػا  لػػػى 
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عادات وتقاليد وموروثات ثقافية نو دينية، ويرتبط التفكير النمطي بالتقميد التباعو ني ا، معيف بشكؿ 
(و وىػذه النمطيػة التػي انعكسػت ٔونسبابو، ويتسـ بال مود الفكػر ")تكرار  دوف الاوص في مبرراتو 

 في النةوص الروائية نخر ت لمقارئ الكثير مف الةور الثابتة، سيما لمشخةياتو
وعمى الرئـ مف نمطّية األفكار ات اه شخةيات ونمور عدة في الرواية،  ال ننو يا ظ ننيا  

ة الشػػاممة وتشػػتاؿ داخػػؿ نسػػئمتيا الكبػػراو فتسػػعى  لػػى تت ػػرؾ "ضػػمف الديناميكيػػة الفكريػػة والمعرفّيػػ
ت سػػيس معرفػػة ماػػايرة لمسػػائدو وتفػػتح افاقػػا، ل)نسػػاف المعاةػػر وتػػراىف فػػي الت ػػوالت الكبػػرا داخػػؿ 
العالـ المركبو فاليـّ المعرفي الذ  يةا ب ىذا االشتااؿ ىو الكشؼ عف التيارات الكبػرا الفاعمػة 

(و تمػػػؾ األنسػػػاؽ الثقافيػػػة المضػػػمرة التػػػي تتاماػػػؿ داخػػػؿ السػػػرد ٕالتػػػي تنةػػػير فػػػي المػػػادة السػػػردّية")
 وتستقر عميقا، في بنائو وتكبر تدري يا، معو لتكوف ىي المازا ال قيقي مف النصو

فػػي الروايػػة السػػػعودية م ػػؿ الدراسػػة ن  مػػػا بدايػػة األلفيػػة، تظيػػػر العديػػد مػػف الشخةػػػيات  
كالبةػػػػمة، فيمػػػػا قػػػػدـ بعػػػػض الػػػػػروائييف بو ييػػػػا النمطػػػػي االعتيػػػػاد  المعػػػػروؼ عنيػػػػا فػػػػػي الواقػػػػا 

شخةيات معروؼ عنيا ىيئة معينة وعواطػؼ م ػددة فػي قوالػب  ديػدة مخالفػة لممعتػاد، وكػؿ ذلػؾ 
 ب سب ما تقتضيو ال كاية والت ربة اإلنسانيةو

( لم مػد  سػف عمػواف، ٖٕٔٓ( و)القنػدس ٕٓٓٓيظير األب في كؿ مف )ننثى العنكبوت  
نبنائػو الػذ  ياسػير األمػور وفقػا، لرعيتػو ىػو فقػط، ولعػؿ ىػذه الةػػورة بةػورة األب شػديد القسػوة عمػى 

 باتت مطروقة ومستيمكة في الرواية السعودية  لى  ّد ناقضت فيو كثيرا، مف مامح اآلباء اليوـو
فػي ىػاتيف الػروايتيف مبالاػة واضػ ة فػػي تةػوير سػمطة األب، نو ظيػر األب بةػور ت ػػّرد  

وفة بسبب االنتقاء في عرض المشاىد و شػد نكبػر عػدد مػف مظػاىر فييا مف كؿ معاني األبوة الم ل
السػػمبية فػػي شخةػػية وا ػػدةو ويبمػػغ األمػػر ذروتػػو فػػي )ننثػػى العنكبػػوت(،  ذ "تت ػػدث عػػف رب نسػػرة 

                                                 

يسًذ خضش ػثذ انًخراس ٔاَدً صالذ ػذٔي: انرفكٍش انًُطً ٔاإلتذاػً، يشكض ذطٌٕش انذساعاخ انؼهٍا  (1)

 5. ص2211، 1ْشج، طكهٍح انُٓذعح، خايؼح انما-ٔانثسٕز

سأٌح ٌسٍأي: ذؼشٌح األَغاق فً سٔاٌاخ فضٍهح انفاسٔق: )يضاج يشاْمح ٔذاء انخدم ٔاكرشاف انشٕٓج(،  (2)

 23. ص2215، انًغشب، 22، ع12يدهح انؼهٕو اإلَغاٍَح )يماستاخ(، يح
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سعود  متزّمت، وذ  نفكار مت  رة تماما، يمثؿ في عقميتو وتفكيره الكثير مف الر اؿ في الم تما 
، ىذا الر ؿ، ورب األسرة، بثقافتو الذكورية المت  رة، يتعامؿ ما الخمي ي بعامة والسعود  بخاةة

(و ىػػذا األب نودا ٔزو تػػو وبناتػػو ونبنائػػو بشػػكؿ مػػف الع رفػػة واالسػػتبداد والظمػػـ، منقطػػا النظيػػر")
ب يػػاة زو تػػو بعػػد سػػنوات مػػف التعنيػػؼ واإلىانػػة والعػػذاب وةػػؿ بيػػا  لػػى )انفةػػاـ الشخةػػية(، ثػػـ 

بوضا  ميا نبنائو دوف استثناء فػي ظػروؼ ةػعبة و يػاة تعيسػة، دوف ن   الموت نخيرا،، فيما تمذذ
شػفقةو "فاألرممػة ال تتػػزوج مػرة نخػرا فػػي عػرؼ نبػي وقوانينػػو ال ػائرةووو نخػي ةػػالح فقػد ن بػره نبػػي 
  بارا، عمى الزواجووو ىؿ ىنػاؾ مػف ي ػرع عمػى معارضػتو فػي  شػيء نو التةػد  لػو فػي نمػر مػف 

 (وٕاألمور")
األب  اء مرضو مع ونػا، بةػفاتو، مفا ئػا، ميػوال، لكػـ مػا سػببو مػف معانػاة   يف مرض ىذا 

ونلػػـ فػػي  ػػؽ نقػػرب النػػاس  ليػػو: "مػػرض نبػػيووو نعػػـ سػػقط ال بػػؿ الشػػام  الةػػامد فػػي نوبػػة  مػػى 
طويمػػػةووو ن التػػػو سػػػيا، منخفضػػػا، منبسػػػطا، بػػػا ارتفاعػػػات وال التػػػواءاتووو لػػػـ نره  ال قاسػػػيا، مسػػػتبدا، 

يقبض عطفو  تى عف نقرب المقربيف  ليػوووو ياتػاؿ الدمعػة وي يػض الفر ػةووو يبطش با ر مة و 
 (وٖنبي ليس نبيووو")

تمتػػزج مشػػاعر البطمػػة فػػي المقطػػا السػػابؽ، وتخػػتمط بالػػذكريات والمشػػاعر المختمفػػة مػػا بػػيف  
  زف وىوؿ، فعمى الرئـ مف قساوة األب الشديدة و بروتو الذ  نضاع ن اـ نبنائو وسعادتيـ وا دا، 
تمػػػو اآلخػػػر ومػػػف قبميػػػا نىػػػدر  يػػػاة األـ )الخانعػػػة(و لػػػـ تشػػػعر لم ظػػػة بالشػػػماتة نو ذرة سػػػعادة ليػػػذا 
المةػػػير نو تفكػػػر نف بايابػػػو عػػػف ىػػػذه الػػػدنيا سػػػتتاير ن ػػػواليـ وتت قػػػؽ ن اميػػػـو بػػػؿ كانػػػت عمػػػى 

مس العكس منكسرة ليذا االنكسار بةورة نكبر فقد ىزىػا بقػوة نو يتػداعى ىػذا الر ػؿ الػذ  كػاف بػاأل

                                                 

ذًٕص )ٌٕنٍٕ(  12ًٍظ أزًذ يسًٕد انماعى: لشاءج فً سٔاٌح )أَثى انؼُكثٕخ(، دٌٕاٌ انؼشب، يمانح، انخ (1)

2226 ،http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=14677. 

 21لًاشح انؼهٍاٌ: أَثى انؼُكثٕخ. ص (2)

 16-15انًصذس انغاتك. ص (3)
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فػػي قمػػػة قوتػػو ويمػػػارس نقةػػى سػػػمطتو فبػػات اليػػػوـ طػػريح الفػػػراش ضػػعيفا، خػػػائر القػػوا ال يسػػػتطيا 
 الةراخ وال االعتراض عمى شيء، وال فرض ن  قرار نو سمطة عمى مف  ولوو

نما ةػورة األب فػي )القنػدس( فتت مػى عمػى لسػاف البطػؿ ئالػب،  ػيف يقػوؿ: "كممػا رشػفت منػو     
ع شعرت ب ف نبي يتسّرب  لى دمي مثؿ مػرض وراثػي عنيػد بػدنت نشػعر رشفة ون رقني طعمو الاذ

(و ٔب عراضو فعا،و يخػرج نبػي مػف فنػا يف القيػوة ن يانػا، مثػؿ مػارد مػف الػبف ويػداىمني لػيا، ونيػارا،)
فاألب في ا)لقندس( كاف ي مؿ ما  ممو األب في )ننثى العنكبػوت( بةػرامتو وسػمطتو الكبيػرة عمػى 

 وة ذاتيا في المشاعر ما بيف االب ونبنائوو بؿ عانى بطؿ القندس بسبب ذلؾ مف  ولو، فكانت الف
مػػف  الػػة نفسػػية معقػػدة ميتػػزة بشػػدة فػػي  ياتيػػا،  عمتػػو يرسػػـ تمػػؾ الةػػورة لػػو  تػػى عمػػى بعػػد االؼ 

 األمياؿ مف ىذا الوالد، فقد تسرب  لى دمو كالمرض الوراثي ويراه في كؿ شيءو
بػػػوت( النمػػػوذج المنكسػػػر الػػػذ  تػػػزوج وفػػػؽ اختيػػػار األىػػػؿ نمػػػا األـ فكانػػػت فػػػي )ننثػػػى العنك 

رادتيػـ كمػػا يفػػرض المػػوروث والعػػادات دائمػػا، عمػػى الفتػاة، لتنشػػاؿ منػػذ ريعػػاف شػػبابيا بػػؿ  تػػى فػػي  وا 
مراىقتيا وىي ال تزاؿ ةبية ةػايرة ببيتيػا وزو يػا ونبنائيػا فقػط، فيمػا كػاف الػزوج النمػوذج المسػتبد 

العذاب و عؿ  ياتيا ضػربا، مػف المعانػاة: "وظمػت نمػي عمػى ىػامش القاسي الذ  نذاقيا شتى ننواع 
ال يػاة، تمشػػي وتػػرا وتنػػاـ  تػػى  اءتيػػا الضػػربة القاةػػمةووو نمػػي ال ةػػداقات ليػػا وال عاقػػات وال 
روابط مف ن  نوع" ال سػبيؿ ليػا  ال نف تػردد" كممتيػا المػ ثورة )ال  ػوؿ وال قػوة  ال بػاا(" "قالػب ثمػ  

 (و ٕىا دائما،")ال يشعر كما عرفنا
تطػػػؿ المػػػرنة )األـ( فػػػي الاالبيػػػة العظمػػػى مػػػف الروايػػػات السػػػعودية كمػػػا ظيػػػرت فػػػي الفقػػػرة  

السػػابقة،  يػػث يسػػتقر دورىػػا فػػي البيػػت فقػػط، تربػػي نبناءىػػا وتيػػتـ بشػػعوف بيتيػػا بةػػمت ودوف ن  
 اعتراض عمى ن  شيء، خانعة ليذه ال ياة بشكؿ تاـو

                                                 

 11. ص2213، تٍشٔخ، 1( يسًذ زغٍ ػهٕاٌ: انمُذط، داس انغالً، ط(1

 112-121انًصذس انغاتك َفغّ. ص (2)
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( "فػػي تةػػوير الر ػػػؿ النمطػػي السػػػمبي ٕٕٓٓالبوةػػػمة مػػف  انبيػػا، تتعمػػػؽ روايػػة )و يػػة  
الػػذ  يضػػطيد المػػرنة، ويسػػعى  لػػى اسػػتااليا وال ػػّط مػػف منزلتيػػا، وتكػػوف عاقتػػو فػػي العػػادة بيػػا ال 
تت ػػػاوز الوظيفػػػة ال سػػػدية، ممػػػا ي عػػػؿ ةػػػورة الر ػػػؿ ةػػػورا، قاتمػػػة، ال تنتمػػػي  لػػػى عػػػالـ األخػػػاؽ 

(و فيمػا تطػؿ ٔزو ػة السػبتي كميػـ مرضػىوو وقػذروف") واإلنسانيةوو "فالر اؿ عمى  ّد تعبير  ميمة
ةورة المػرنة بشػكؿ وديػا ينكسػر عػوده بسػرعة، مثػؿ )ال مػاـ(: "ال مامػة امػرنةوو  ف نطمقوىػا مػتت 

ف نسروىا نثقموا  نا ييا بخاخؿ الذىبووو" )  (وٕالدنيا بكاء،، وا 
بنمػػاذج سػػمبية ليػػػـ،  ذ تظيػػر المػػرنة مضػػطيدة، تعػػاني عمػػػى يػػد الر ػػؿ الػػذ  تعػػػّ  الروايػػة  

السػػػيما العػػػـ عبػػػد الػػػر يـ السػػػبتي وابػػػف عمػػػو عبػػػود وابنػػػو  مػػػود، فيػػػـ نمػػػاذج لعممػػػة وا ػػػدة نفرزىػػػا 
المػػوروث الشػػػعبي الػػػذ   عػػػؿ لمر ػػػؿ يػػػدا، عمػػػى المػػرنة، ليمتمػػػؾ مػػػف السػػػطوة وال بػػػروت يمكنيػػػا مػػػف 

ؿ نمطيػة بػؿ طبيعيػة( السيطرة عمييا،  ف طريقة تفكير بطمة )البوةػمة( كايرىػا مػف الفتيػات )ال نقػو 
 ال تبتاي نكثر مف نف ت د الر ؿ الذ  ت مـ بو لتسعدو

نما ةورة الشي  نو ر ػؿ الػديف فػي الروايػات السػعودية، فاتخػذت نشػكاليا النمطيػة المعتػادة  
خاؿ ال قبة األخيرة، سواء بالشكؿ نو بما يةدر عنو مف نقواؿ ونفعاؿ، وىي الةورة التي ننت تيا 

رفة والتكفيرية التي تزايد عمى الديف وتمةػؽ بػو مػا لػيس فيػو، فتطاػى فػي األرض، ال ماعات المتط
وت مؿ سكب الدماء ت ت شعارات واىية، ناشرة ال قػد والػباض، فيمػا تشػدد عمػى المػوروث الشػعبي 

 الذ  يرا في المرنة مةدرا، لمفتنة والرذيمة فيتشدد في  رمانيا مف  ريتيا ومف نبسط  قوقياو
عديػد مػف الروايػات فػي تنمػيط شخةػية ر ػؿ الػديف تسػيء لمػديف  بشػكؿ كبيػر، لقد وقعت ال 

تتوافػؽ مػػا مػػا اسػتقر فػػي عقميػػة الاػػربو العمامػة وال ابيػػة والم يػػة، وىػػذا الشػكؿ الػػذ  اعتػػدنا عمػػى 
رعيتػػػػو لر ػػػػؿ الػػػػديف الػػػػذ  يمػػػػارس ميامػػػػو الدينيػػػػة سػػػػواء فػػػػي ال وامػػػػا كمػػػػعذف نو خطيػػػػب نو فػػػػي 

رس فييا مياميـ كالمفتي والم ذوف والكتّاب، وىػذه ةػورة باتػت مسػتيمكة المعسسات الدينية بمف يما
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و نمطيػػة لماايػػة وماموطػػة وال تتوافػػؽ مػػا ال قيقػػة: " ػػاء ر ػػؿ لػػو ل يػػة طويمػػة، وضػػا يػػده عمػػى يػػد 
ما ػػد وسػػ بو بعنػػؼ وتكمػػـ بةػػوت عػػاؿ مػػا عواطػػؼ ثػػـ نخػػذنا كمنػػا وركبنػػا فػػي سػػيارة كبيػػرة، وفػػي 

 (ؤيمتيا العاةفة في مركز ىيئة األمر بالمعروؼ")الةباح نخبرتني عواطؼ عف ل
 ف اإلعػاـ نثبػػت خطػػ  ىػػذه الةػورة النمطيػػة الخادعػػة مبػػرزا، نف مػف يتػػورط فػػي اإلرىػػاب ال  

شػػكؿ م ػػّدد لػػو وىػػذا مػػا بػػات ال ميػػا يدركػػو فعميػػا، فػػي المشػػاىد الطا نػػة التػػي تػػدور مػػف  ولنػػا فػػي 
يد نزاعات لـ يعد ن د يعمـ مف يدخؿ  لييػا ويف رىػا مواقا ساخنة متعددة مف وطننا العربي التي تش

نكثر، وباتت تضـ  نسيات مختمفة مف كؿ العػالـ، وت ػذب مختمػؼ الشخةػيات بػاختاؼ ثقافػاتيـ 
ومسػػتوياتيـ اال تماعيػػة واالقتةػػادية، وألسػػباب مختمفػػة ئيػػر منطقيػػة، ولكػػف الكثيػػر مػػف الروايػػػات 

ىػػذا الخطػػ ، ففيمػػا بػػات اإلرىػػاب يضػػـ م ػػرميف  تةػػّر عمػػى تكػػرار ىػػذه الةػػورة دوف  دراؾ ل  ػػـ
وقطػػاع طػػرؽ وسػػكارا زرعػػتيـ بادىػػـ الرافضػػة ليػػـ فػػي بػػاد المسػػمميف، ت ػػد اإلعػػاـ الاربػػي ذاتػػو 
يتخذ مف ىذه الةورة النمطية شػكا، ل)رىػابييف فػي نفاميػـ وشػتى رسػائمو اإلعاميػة، وي ػذو ندبنػا 

  تى اآلف  ذوه في ذلؾو
مطية التي ظيرت فػي الروايػات السػعودية، نو لنقػؿ التػي قاومػت الشػكؿ نما الةور ئير الن 

النمطػػي لمةػػور المسػػتقرة فػػي األذىػػاف، فمنيػػا: تنقمػػب األفكػػار والةػػور النمطّيػػة المعتػػادة فػػي روايػػة 
)ىنػد والعسػكر( فػي ئيػر مػرة،  ذ تدىشػنا الكاتبػة بةػورة ماػايرة لػتب واألـ،  ػيف تاػدو األـ تمتمػػؾ 

يػػػة وتشػػػكؿ سػػمطة مسػػػتقمةو والافػػػت فػػي ىػػػذه الروايػػػة تمػػؾ العاقػػػة الاريبػػػة التػػػي سػػمطة األب المختف
رسمتيا بيـ األـ وابنتيا في  طار مف السمبية، وبيف األب وابنتو في  طار مف اإلي ابية التػي تاػادر 
النمطيػػة التػػي اعتػػدناىا فػػي الروايػػات األخػػرا، فػػاألـ قاسػػية ومتسػػمطة: "سػػقطت مفػػردة الر مػػة مػػف 

ي، وكػػ ف ىػػذه الميمػػة ال ديػػدة كانػػت خاةػػا، مناسػػبا، لاضػػبيا المسػػتعر دومػػا، مثػػؿ نارىػػا قػػاموس نمػػ
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التػي تتوعػػد بيػػا ال ميػػا، تا قنػػا بػػ وامر الةػػاة، فييػػز ةػػراخيا وطرقيػػا المفػػزع عمػػى نبػػواب ئرفنػػا 
 (ؤنركاف البيتووو")

ر نفسػو ةػورة رسمت بدرية البشر ةورة األـ بطريقة تاادر النمطية نوعػا، مػا، وعمػى المقػدا 
األب، وك نيا عكست ةػفات كػا الشخةػيتيف، فكانػت األـ النمػوذج الةػاـر فػي البيػت الػذ  يقػؼ 
عائقػا، نمػػاـ رئبػػات األبنػػاء، ويطػػّؿ األب ليناةػػر الفتػاة وي توييػػا ويخفػػؼ عنيػػا: "تػػرا نمػػي قةػػص 
ال ػػب قمػػة  يػػاء ومسػػخرة، عمػػى عكػػس نبػػي العسػػكر  ال ػػالـ الػػذ  ي ػػب قةػػص العشػػؽ، وي ػػب 

 ػديث عنيػا كوا ػدة مػف  كايػات التػاري  البديعػة، في ػدثنا عػف العشػؽ البػر ء فػي قريتػو وال ي ػده ال
معيبا،ووو  كاف نبي  نديا، بسيطا، ونمّيا،و كاف برتبة رقيب نوؿ عندما نترؾ العمػؿ فػي العسػكرية، لكػف 

 (وٕن اديثو بقيت ممموءة باالعتزاز بماضيو العسكر  ")
د والعسػػكر( ب نػػاف وطيبػػة وشخةػػية ر يمػػة رعوفػػة وىػػي سػػمات ياطػػّؿ األب فػػي روايػػة )ىنػػ 

طبيعية أل  نب يمتمؾ مشاعر األبوة وتربطو عاقات م بة ومودة ما نبنائػو، بعيػدا، عػف ن  تمييػز 
بينيـ، نو سطوة و بروت النموذج الذ  و دناه فػي )ننثػى العنكبػوت(، بػؿ  نػو ينةػؼ البنػات نكثػر 

لعشؽ وال ياعارضػيا نبػدا، بػؿ عمػى العكػس، ىنػاؾ مػف ترفضػيا مف األبناء، ويتانى بقةص ال ب وا
وتقػػػؼ عائقػػػا، نماميػػػا وتسػػػتخؼ بيػػػا وتعتبرىػػػا فػػػي  طػػػار قمػػػة ال يػػػاء والسػػػخافة ىػػػي األـ ىػػػذه المػػػرة، 

 ف النمػػػػػػػػاذج السػػػػػػػػابقة  ميعيػػػػػػػػا  ف ّسدت األـ في الرواية النسؽ المت  ر مف الم تما ال األبو 
ي ال يػاة و االخػتاؼ يكمػف فػي تقػديـ الكاتػب ليػا، السػيما فػي لموالػديف طبيعيػة وواقعيػة ومو ػودة فػ

الرواية السعودية، والتراوح في تقديـ سمطة األب وتشخيةو ضمف ما يعنيو الموروث لديػو، ونظرتػو 
 المقّيدة نو المت ررة ت اه األنثى سواء كانت الزو ة نو األخت نو االبنة وئيرىاو

( لبثينػػة العيسػػي، تقػػدـ الكاتبػػة نموذ ػػا ماػػايرا ٖٕٔٓفػػي )عائشػػة تنػػزؿ  لػػى العػػالـ السػػفمي  
لتـ، فن ف "في ىذه( الرواية نماـ نص  ماختمؼ  ث ماااير  ث متطرؼ  دا،، فػي ىػذه( الروايػة ن ػف عمػى 
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موعد  ما الو و( المظمـ( ث اآلخر لتمومة( والذ  يا اوؿا الكثيروف التااضي عنػو فػي كػؿ مػرة، فبثينػة 
فقدت ابنيا عبدالعزيز ةا ب الخمس سنوات في  ادث( سيْر، وكيؼ ننيا تت دثا عف عائ(شة التي 

(: ننػا ٔكانْت طيمة ثاث سنوات  عمػى شػفا  فػرة مػف المػوت فػي اليػوـ الػذ  يةػادؼ تػاري ا وفاتػو(")
عائشػػػة سػػػ موت خػػػاؿ سػػػبعة نيػػػاـو و تػػػى ذلػػػؾ ال ػػػيف قػػػررت نف نكتػػػبو ال نعػػػرؼ كيػػػؼ  يفتػػػرض 

ىػػػػػػػػػذه الكتابػػػػػػػػػة ليسػػػػػػػػػت  كاف كيذاووو  يث يورؽ كؿ شيء بالشؾووو بالكتابة نف تبدن، األر ح مف م
توثيقا، ل ياتيو ما فات لـ يكف  ديرا، باالىتماـ، كؿ شيء سبؽ وانتيى، وىذه الكتابة ال تفضي  لػى 

 (وٕمكاف، وال نعتقد ب نني قد عشت  ياة تست ؽ نف تعرخ،  نني نكتب لكي نكوف واض ة معي")
يعود لدييا ن  شيء،  ينما ترا نياية  ياتيا قبؿ نوانيا بخسارة  نيا مشاعر األـ  ينما ال  

فمذة كبدىا، لتنقمب كػؿ مشػاعر ال ػب وال نػاف والطيبػة المعيػودة فييػا  لػى  قػد وكػره لم يػاة ويػ س، 
، لسػبب  فتةبح الم ظات م رد عدد في الموت البطػيء: "نكتػب ألئػرؽ، نئػرؽ ألمػوتووو، ونعتػـز

الكتابػػػة التػػػي ىػػػي اآلف وىنػػػا، ال اسػػػـ ليػػػاوو  ال تموي ػػػات  ي، وىذه ال نفيمو، نف نكتب موتيثئرق
 (وٖالاريؽ، الوداع الذ  لـ يشيده ن د")

لقد اخترقت الرواية كما سبؽ واتضح لنا سابقا، "الثالوث الميػيمف عمػى ضػبط قػيـ الم تمػا،  
ىػذه المنػاطؽ عنيت ال ػنس والػديف والسياسػة، نا ػظ نف اإلنتػاج الروائػي العربػي نسػيـ فػي  ضػاءة 

ييػػػاـ النػػػاس ب نيػػػا فػػػي  ػػػرز  ال ّساسػػػة التػػػي ي ػػػرص الماسػػػكوف لمسػػػمطة، عػػػادة، عمػػػى تسػػػيي يا وا 
مةػػػػػوف، تخضػػػػػا دومػػػػػا لمتقاليػػػػػد والتعػػػػػاليـ الموروثػػػػػة، وتسػػػػػت يب لمقتضػػػػػيات األخػػػػػاؽ ال ماعيػػػػػة 

روخ والممارسػات المنواليػػةو لكػػف الروايػػة التػي تعػػرؼ كيػػؼ تنػػدس بػػيف كتمػة الواقػػا الظػػاىر، وثنايػػا شػػ
الػػذات والعائػػػؽ، اسػػتطاعت نف تتاماػػػؿ  لػػػى ىػػذه المنػػػاطؽ الم رمػػػة لتبػػرز التناقضػػػات والمفارقػػػات 
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القائمػػة بػػيف الماعمػػف عنػػو المعتمػػد عمػػى الماػػة اآلمػػرة والمسػػكوت عنػػو، الميّمػػش الضػػارب ب ػػذوره فػػي 
 (ؤنعماؽ المعيش")

لاوايػػة( وئيرىػػا مػػف  ممػػت )نسػػاء المنكػػر( و)ننثػػى العنكبػػوت( و)ىنػػد والعسػػكر( و )لوعػػة ا 
الروايات السعوديةو فكرا، ي ارب عاقات ال ب الناشئة بيف الذكر واألنثى، وظيرت )الييئػة( ووقػؼ 
األب واألـ والم تما والعـ وال د واألخ وئيرىـ  ا زا، منيعا، نماـ ن  نبتة  ب تازرع بيف اثنػيف، بػؿ 

"))المقاء وال ب((  ريمة ي ػب نف نقػّر   ف تيمة ال ب باتت  ريمة ياعاقب عمييا بالس ف واإلىانة:
بياو لـ نسما فػي  يػاتي كامػا، بػذيئا، كالػذ  سػمعتو مػف ذلػؾ الم قػؽ الػذ  ي مػس  لػى  انبػو شػي  

("  (وٕياعتبر في عرؼ القانوف الشرعي في باد  بديؿ الم ـر
ال عمػػى الضػػفة المقابمػػة، وخػػارج  طػػار المعيػػود والنمطػػي والقالػػب التقميػػد   ممػػت )ال مػػاـ  

يطيػػر فػػي بريػػدة( بػػيف طياتيػػا ماػػامرات فػػي عػػالـ المػػرنة وال ػػنس عبػػر شخةػػية )فيػػد(  تػػى بػػات، 
 وك ف األمر شائعا، ولكف بطرؽ ممتوية في م تما الرياض المتشّددو

في روايػات م مػد  سػف عمػواف السػيما )سػقؼ الكفايػة( تتبػدد الةػور النمطيػة ت ػاه المػرنة،  
ومياميػػػػا المنزليػػػػة ئيػػػػر ابيػػػػة بمشػػػػاعرىا،  تػػػػى نف ئالبيػػػػة التػػػػي تقتةػػػػر عمػػػػى وظيفتيػػػػا ال سػػػػدية 

الروايات السعودية ال تبرز  وانب الم بة واأللفة بيف الزو يف، بػؿ تبػرز سػمطة الػزوج عمػى زو تػو 
ونبنائػػو فػػي مقابػػؿ خنػػوع الزو ػػة ورضػػوخيا ليػػذا الػػنمط، فيمػػا يسػػمو عمػػواف بػػالمرنة وي عػػؿ مكانتيػػا 

في الةور التي يرسميا لتـ نو ال دة نو األخت نو ال بيبة التػي  مرتفعة ونساسية في ال ياة، سواء
 ي عميا  مما، يتمناه، و يف خسارتيا تتوقؼ ال ياة في نظره وتبدن معاناتو السا قةو

ويػػػرفض عمػػػواف اسػػػتبداد الم تمػػػا لممػػػرنة، وتقػػػديـ الػػػذكر دومػػػا، عمييػػػا، وت كمػػػو بمةػػػيرىا،  
االعتراضػات ىنػا وىنػاؾ، فييػا ـ م تمػا الريػاض الػذ  فيرسؿ العديػد مػف اإلشػارات وينثػر ال مػؿ و 

 ػػـر البطػػؿ مػػف م بوبتػػو فػػي )سػػقؼ الكفايػػة( واختػػار ليػػا  يػػاة نخػػرا اسػػتثنتو ىػػو منيػػا، ويػػرفض 

                                                 

 56يسًذ تشادج: انشٔاٌح انؼشتٍح ٔسْاٌ انردذٌذ، يشخغ عاتك. ص (1)

 52عًش انًمشٌ: َغاء انًُكش. ص (2)



 

 

 

 

 مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                              م    1029 - يوليو/  الرابع عشرالعدد  

 
 

11 

عطائيػػا فرةػػة  اسػػتبداد الم تمػػا ونظرتػػو لممػػرنة المطمقػػة و رمانيػػا مػػف خػػوض  يػػاة ثانيػػة  ديػػدة وا 
قػدـ ةػورة مقابمػة، لػذلؾ ننةػفت المػرنة )نمػو( التػي نخرا لم ب والسعادة في )طوؽ الطيػارة( فيمػا ي

كانت مطمقة واست قت  ياة سعيدة ما والده، ثـ يكشؼ عف   ـ الف ػوة بػيف األب وزو تػو ونبنائػو 
وما ينت  مف ذلؾ وما يرتد عمى  ياة األبناء في )القندس(: "ال ع ب، في الرياض يعّمموننػا ن يانػا، 

كيؼ نكوف بشرا، تكتمؿ ذكورتنا قبؿ  نسانيتناو وي تيدا ال ميػا فػي كيؼ نكوف ذكورا، قبؿ نف يعّممونا 
تمقػػيف( ىػػذا الػػدرس،  تػػى النسػػاء ننفسػػيّف، يػػرّبيف" نوالدىػػفل عمػػى الػػذكورة الةػػرفة وو ولػػـ نفيػػـ كيػػؼ 
يمكػػف ألـأ نف ترّبػػي نبنيػػا عمػػى انتقػػاص بنػػات(  نسػػيا دوف نف تػػدر ووو لػػـ نفيػػـ قػػط لمػػاذا يعّممػػوف 

("و ٔؿ عمػػى النسػػاء، وال يعممػػونيـ دروس التكامػػؿ معيػػّف مػػف ن ػػؿ معادلػػة ةػػ ي ة")األوالد التفاضػػ
 نػػو يعتػػرؼ بشػػاعرية تامػػة فػػي كػػؿ مػػرة تسػػمح لػػو  نبػػات نةػػو الروائػػي بيػػذه الكينونػػة الفريػػدة، مقػػرا، 
ب نيػػا بػػديا اا لتسػػكف قمػػب ادـ وتعطػػي ىػػذه ال يػػاة توازنيػػا وت لقيػػا: نتػػذكلر ت ديػػدا، ننػػي كنػػتا عمػػى 

نف نكتب: " ف اا  يف نراد نف يخمؽ  ّواء مف ادـ لـ يخمقيا مف عظاـ ر ميو، وال مف عظاـ  وشؾ( 
نما خمقيا مف ن د نضاعو، لتكوف مساوية، لو، قريبػة،  لػى قمبػو"و كنػتا نريػد نف نتقػرلب منػؾ(  رنسو، وا 

كتبػػتا بػػدال، منيػػا بيػػذه الكممػػة، ننػػا الػػذ  عرفػػتا  يػػدا، خػػاؿ نيػػاـ مػػدا اعتػػدادؾ( ب نوثتػػؾ، ئيػػر ننػػي 
 ("وٕكممات  لستا نذكرىاو ")

 نو  تى يتنػازؿ عػف المكانػة المييبػة لمر ػؿ التػي تقتةػر عمييػا الروايػات السػعودية، لتثبػت  
ال ب والولو لمنساء فقط، وننيف دوما، المعذبات والمخمةات والوفيات ل بيف، واألكثػر  رةػا، عمػى 

ىـ ال ػػب، ونرقيػػـ، وقمػػب  يػػاتيـ رنسػػا، عمػػى عقػػب، اسػػتبقاء الػػذكريات، فيبػػرز  كايػػات ألبطػػاؿ ىػػز 
،  تػى فيقوؿ في )طوؽ الطيارة(: كنت نتمنى لو خب ت شيئا، مف  زني عمييػا فػي ةػناديؽ ةػايرة

المني ن د عمػى طػوؽ طيػارتي المكسػور نمن ػو ليتذوقػو قمػيا،، وليعػرؼ نف  ػّدا مػا مػف المػرارة،  ذا 
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كثيػػػرا، فػػػي مشػػػاريا ال ػػػب الطويمػػػة، وعشػػػؽ النسػػػاء يكسػػػر األطػػػواؽ ن يانػػػا،، ونف قمبػػػي نةػػػبح يشػػػؾ 
 (ؤال ميات")
ترسػػـ الروايػػات السػػعودية م ػػؿ الدراسػػة ن  مػػا بدايػػة القػػرف ال ديػػد العديػػد مػػف الشخةػػيات  

بو ييػػا النمطػػي االعتيػػاد ، فيمػػا قػػدمت بعػػض الشخةػػيات بةػػور ئيػػر نمطيػػة ومخالفػػة لممعتػػاد 
األب متسػػمطا، عمػػى زو تػػو ونبنائػػو بطريقػػة فيطػػؿ  والمعيود عنيا مف شكؿ وعواطؼ وةورو 

باتػػت مسػػتيمكة فػػي الروايػػة السػػعودية كمػػا فػػي )ننثػػى العنكبػػوت( و)و يػػة البوةػػمة(، وكػػذلؾ تةػػّور 
المرنة كنموذج منكسر خاضا لمزوج الذ  يضطيدىا، ويظير األبناء خاضعيف لتمػر الواقػا عمػييـ 

 مف األبو
بةػورتيا النمطيػة بم يػة وعمامػة، كمػا تةػؼ  وترسـ الروايات ةورة الشػي  نو ر ػؿ الػديف 

ال يادييف بيذه الةورة، فيما نثبتت ال ياة نف ىذه الةورة ماموطة فمقد  فمػت ال ماعػات المتطرفػة 
والتكفيريػػػة بشخةػػػيات ونمػػػاذج مختمفػػػة مػػػف البمػػػداف كافػػػة والثقافػػػات المتعػػػددةو وتتبػػػدا ةػػػورة  مػػػاـ 

لسعودية بةورة  ديدة عمى الرواية السػعودية،  ذ نخػذت ال ماعة ور اؿ )الييئة( وئالبية الروايات ا
الروايات تيا ـ ر اؿ الييئة الذيف يقفػوف بالمرةػاد لمنػاس، وتعػامميـ معاممػة متشػددة وتسػيء  لػييـ 

 وتكبؿ ت ركاتيـو
كما  فمت الروايات بةور ئير نمطيػة قاومػت الشػكؿ المعتػاد، فظيػر األب بةػورة  ديػدة  

ال نػػوف المراعػػي ألبنائػػو والػػذ  يسػػاو  بػػيف الػػذكر واألنثػػى بػػؿ فػػي )ىنػػد ولكنيػػا طبيعيػػة  يػػث األب 
والعسػػكر( ينتةػػر األب لمبنػػات عمػػى  خػػوانيـ الػػذكور ويػػدافا عػػنيـ، فيمػػا األـ تناةػػر الػػذكر وتقػػؼ 
ضػػػد بناتيػػػا، واألب يناةػػػر ال ػػػب والم بػػػيف واألـ تعتبػػػره سػػػخافة، وفػػػي )عائشػػػة تنػػػزؿ  لػػػى العػػػالـ 

ة ماايرة تكشؼ عف و و مظمـ ليا  ينما تخسػر ابنيػا وتامقػي بنفسػيا فػي السفمي( ظيرت األـ بةور 
 تيمكة ال زف والموتو
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 : المبحث الثالث: بعث الماضي و أسطرته 
تابنى ال ياة في م مميا عمى التضاد والتناقضاتو لذا "ال يمكننا نف نافؿ الدور الميـ الذ   

التي تتنامى فييا األنساؽ المتضادة قةد تشػكيؿ يعديو قانوف التضاد في  ي اد شبكة مف العاقات 
(و والمنطقػي نو الخػط األ ػدر بػ ف ٔبنية وا دة يت قؽ فييا ومػف خاليػا مفيػوـ الو ػدة واالنسػ اـ")

يكػػوف واقػػا ال يػػاةو ىػػو نف الماضػػي يقابمػػو ال اضػػر، والتػػراث يقػػؼ بػػالموازاة مػػا التطػػور ويتماز ػػاف 
 مػػي لمماضػػي نةػػالتو وي فػػظ موروثػػو اإلبػػداعي فيمػػا معػػا، ليخػػرج عنيمػػا شػػكؿ  ضػػار  وثقػػافي ي

يعاةر في الوقت ذاتو الواقا بكؿ اختافاتو ومتايراتػو ونفكػاره وروافػده المت ػددة وعاقاتػو المتشػعبة 
 فيتماشى ما التطور والمست دات وال يكوف مطمقا، م رد قوالب فّ ة ثابتةو

الفتػػرة األخيػػرة مػػف الماضػػي ركيػػزة تتخػػذ العديػػد مػػف الروايػػات السػػعودية التػػي ظيػػرت خػػاؿ  
تنطمؽ منو، وبعضيا تةبايا بالماضي در ة نسطرتيا فيتقبميػا القػارئ، فالماضػي والتػراث دومػا، مػا 
يمن ػػاف ال كايػػات بعػػدا، مختمفػػا، وىالػػة خاةػػة ت عػػؿ اإلنسػػاف ن يانػػا، يقبػػؿ بعضػػا، مػػف المػػوروث، نو 

 لرسائؿ واألفكار المتناقضةولنقؿ تمرر ىذه الروايات عبر ىذه اليالة العديد مف ا
( ٖٕٔٓ( و)فرسػػػاف وكينػػػة ٖٕٔٓفػػػي كػػػؿ مػػػف روايػػػات )عائشػػػة تنػػػزؿ  لػػػى العػػػالـ السػػػفمي  

( يبرز التاري  والموروث بشػكؿ نكبػر ممػا فػي الروايػات األخػرا السػابقة،  ذ ٕٚٓٓو) كومة الظؿ 
طاقو لمتػاري  لتوةػيؿ يشكؿ في كؿ منيػا  ػزءا، كبيػرا، مػف النسػي  والبنػاء الفنػي ليػا، مػف خػاؿ اسػتن

 نفكار معينة في ذىف الكاتبو
نانػػػا البابميػػػْة ن ػػػو عػػػالـ ر ػػػب بفمسػػػفة تسػػػ ؿ وت ػػػاور    تنطمػػػؽ الكاتبػػػة باألسػػػاطير( القديمػػػة وا 

وتتع ػػػب، تقػػػؼ نمػػػاـ عظمػػػة المػػػوت، وتناقضػػػات ال يػػػاة، بموعػػػة نـ مكمومػػػة بفػػػراؽ ابنيػػػا الةػػػاير، 
ف المػػػوت وتشػػػر و باستفاضػػػة السػػػيما فػػػي وتعػػػيش فػػػي انتظػػػار ل ظػػػة المػػػوت ال نكثػػػر، تت ػػػدث عػػػ

(،  ينمػػا تػػذكر اراء العػػرب فيػػو وعػػدد مػػرات وروده فػػي القػػراف الكػػريـ، لتػػذكره   ػػدا ٕٙالةػػف ة )

                                                 

، 1نٍاخ انرسهٍم انثمافً، انشؼش انداْهً ًَٕرخاً، انًؤعغح انؼشتٍح نهذساعاخ ٔانُشش، طٌٕعف ػهًٍاخ: خًا (1)
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عشػػرة مػػرة فػػي ةػػف ة وا ػػدة خافػػا، لكػػـ المفػػردات األخػػرا التػػي تةػػّب فػػي البوتقػػة نفسػػيا، لتضػػا 
 القارئ في  و نفسي مماثؿ لت ربتيا فعا،و

لموت  عمت البطمة تةنا لنفسيا عالما، منفردا، نسطوريا، يعيش عمػى فتػات  ف ىوؿ ل ظة ا 
ذكريػات االبػف الرا ػؿ، منتظػػرة تاقػي األرواح فػي البػػرزخ، مت ػدة مػا نسػػطورة )ننانػا( التػي تشػػاركيا 
ال اؿ والماةاب، فدم ت التراث بالماضي بفكرة الموت التي تشا بدالالت دينية وت يطيا ىالة مف 

رواية تخرج فػي كثيػر مػف مواضػعيا وفػي عواطفيػا عػف م لوفنػا ومػا نتقبمػو عػادة، در ػة، القدسية في 
تةؿ بنا  لى تقبميا  ميعا،: "مثمما خمعت  نانػا ةػول انيا وتا يػا وثيابيػا و مييػا فػي كػؿ بوابػة مػف 
بوابػػات العػػالـ السػػفمي، لتتكشػػؼ ذاتيػػا عاريػػة وخفيفػػة بػػا زوائػػد وال نتػػوءات، كنػػت نقػػّوض كػػؿ  سػػر 

بطني بيذا العالـ، ونقطا كؿ ةمة ممكنة، المكاف والزماف والػذاكرة، ال ػرح وال ػب والعائمػة، كنػت ير 
اسػػػػتطعتا نف نكػػػػونني بػػػػدوف نف  نتخفؼ مف كؿ شيء  كنت نكونني كنت ننا، ألوؿ مرة في  ياتي 

، نكػػوف الزو ػػة، نو األـ، نو االبنػػة، بػػدوف نف نكػػوف ن   شػػيء  بخػػاؼ( مػػا ننػػا عميػػْو، روحم م ضػػة
 (ؤنموت ألشعر بذلْؾ")   ساسي ب قيقتي قو م  دا،، ولستا ب ا ة   لى نف 

تتمػػاىى الكاتبػػة نو األـ المكمومػػة )عائشػػة( مػػا نسػػطورة )ننانػػا( لتتػػرؾ كػػؿ مػػا ليػػا عمػػى ىػػذا  
العالـ وتتماىى برو يا معيا بعواطفيا ال زينة ونفسيتيا المدمرة نلما، عمى ر يؿ ابنيا الةاير عمػى 

 ية تتخمص فييا مف كؿ ما يعمؽ بياوطريقة ةوف
مػف  انبػػو، ينسػػ  الروائػػي السػعود  منػػذر القبػػاني فػػي روايتػو )فرسػػاف وكينػػة( ياػػزؿ خيػػوط  

روايتو  يدا، مسػتاا، وموظفػا،  ميػا األدوات ماز ػا، بػيف التػاري  والتػراث والفعػؿ اإلنسػاني والعواطػؼ 
البشػػرية عبػػر ت ربػػة فنيػػة  ّيػػة، وقػػد "اشػػتاؿ عمػػى نكثػػر مػػف ذلػػؾ،  ػػيف عمػػؿ عمػػى   يػػاء الػػذاكرة 

لفرديػة والمكانيػة والم تمعيػة بعناةػر مػف الواقػػا والوثيقػة والسػرد والخيػاؿ، فا تشػدت كػؿ العناةػػر ا
التػي تضػبط  دليػػة العاقػة بػػيف اإلنسػاف مػف  يػػة وبػيف التػػاري  واإلبػداع السػرد  مػػف  يػة نخػػرا، 

ى وبنػػى ن داثػػو مػػف مركزيػػة  قيقػػة ال ػػدث )و ػػود القائػػد  نكيػػز خػػاف كشخةػػية تاريخيػػة  قيقيػػة(  لػػ

                                                 

 224تثٍُح انؼٍغى: ػائشح ذُضل إنى انؼانى انغفهً. ص (1)
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ال دث المتخّيؿ والمفترض المنسوج ت قيقا ليذا الواقا نو خمؽ عالمو المواز  ) قيقة و ود الطبيػب 
 (ؤمراد قطز في ال ياة و قيقة انتقالو  لى العالـ اآلخر(")

لقػػد ةػػنا القبػػاني فػػي روايتػػو عالمػػا، مػػف بنػػات نفكػػاره، منطمقػػا، باإلنسػػاف ن ػػو عػػالـ ماػػاير  
مختمػؼ المشػاعر التػي تا ػاكي عواطفػو كافػة، يسػتر ا ىم يػة الماػوؿ قبػؿ لمواقا، يتنقؿ بو ليختبػر 

 ػػوالي ثمانيػػة قػػروف، ثػػـ يعػػود بػػو مػػرة نخػػرا  لػػى القػػرف ال ػػالي ليعػػايش  ميػػا العواطػػؼ اإلنسػػانية 
بض ي يا وىدوئيا، ما بيف ىبوط وةعود، متنقا، مػا بػيف العةػور ثػـ بػيف الطبقػات  يػث ال يػزاؿ 

 د قةور الرياضو "عـّ السكوف المخيـ، فػي تمػؾ الميمػة ال الكػة السػواد، بعػد )األسياد والعبيد( في ن
نف انتيػػت مراسػػـ اال تفػػاؿ فػػي مخػػيـ المركيػػتو ئػػارة تمػػو األخػػرا كانػػت تعكػػد مكانػػة شػػيميدو ك  ػػد 
خانات السيوؿ األقوياء، فمـ يستطا نف يقؼ نماـ فرسانو ن  خاف مف  ميا القبائؿ الم ػاورة  تػى 

 (وٕمنيـ يتفادوف موا يتو، وي اولوف استرضاءهووو") نةبح الكثيروف
 نو عالـ نسطور  ببطؿ نسطور  مف الخياؿ ناس  عمى يد كاتب م ّنؾ ي يد تنظػيـ ندواتػو  

فا يفقد فييا  مقات التاريخي وال عواطؼ اإلنساني، ليخترؽ بعدىا نسئمة الواقا الكبرا، فمف خاؿ 
القبػػاني نبطػػاؿ روايتػػو األخيػػرة مػػف عمػػؽ التػػاري ، ليرت ػػؿ "نسػػئمة فمسػػفية وو وديػػة مزمنػػة يست ضػػر 

اقضػات، (و وبػيف التنٖبالقارئ فػي عػوالـ مختمفػة ينػدم  فييػا التػاري  بال اضػر والػواقعي بالمتخيػؿ")
نف يقػؼ، ولكنػو سػرعاف مػا "األلـ  اوز قدرتو عمى الت مؿ!ووووو  ػاوؿ القمة والقاع في كؿ شيء: 

ر بيػػػده ن ػػػو النػػػادؿ وك نػػػو نراد منػػػو شػػػيئا،وووو نو ربمػػػا نراده نف األرض! لسػػػبب مػػػا، نشػػػاسػػػقط عمػػػى 
يبتعد!  اوؿ مراد قطز الت دثووو  اوؿ نف يخرج مف فيػو بعػض الكممػات، لكػف سػرعاف مػا ئشػت 

 (وٗالظممة المكاف!")

                                                 

 انًشخغ انغاتك. (1)

 .12ص 2213، تٍشٔخ، 1يُزس انمثاًَ: فشعاٌ ٔكُٓح، انذاس انؼشتٍح نهؼهٕو َاششٌٔ، ط (2)

 "فشعاٌ ٔكُٓح".. انراسٌخ ٌسأس انشاٍْ، يشخغ عاتك. (3)

  36يُزس انمثاًَ: فشعاٌ ٔكُٓح. ص(4)
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سػػػػيرة كاممػػػػة مػػػػف األ ػػػػداث والشخةػػػػيات واألمػػػػاكف واألزمػػػػاف يقػػػػدميا الكاتػػػػب مت ػػػػرا، فييػػػػا  
لقضػايا وىمػوـ ال اضػر التػي يعال يػا فػي قالػب نكثػر  اذبيػة وتػ ثير باعتمػاده  الماضي ليكوف قالبػا، 

 عمى ىالة الماضي وس رهو
نخيرا، في رواية ) كومة الظؿ( نس  الكاتب الػنص الروائػي بةػباة خاةػة "لتقػوؿ شػيئا، نو  

يػػػة ت قػػػؽ نقمػػػة مػػػا وعمػػػى ةػػػعيد مػػػا ولتطبػػػا بةػػػمة مػػػا بعػػػد ال داثػػػة بكػػػؿ تقاطعاتيػػػا العمميػػػة واألدب
والرمزية العارية عمى شتى التفاةيؿ تداخات المشاىد تشػي بالفوضػى الخاقػةوو  نيػا م اولػة  لػى 
بموغ المطمؽ الرمز وو يقوؿ ن ادىـ  نيا طقوسية ماعربة لرواية داف براوف سػيما نف الايػاب الفمسػفي 

ت بكػػػؿ شػػػ اعة والشػػػاعرية يكػػػّرس ليػػػذا التنػػػاص والمقاربػػػةوو يقػػػوؿ اخػػػر  نيػػػا  ثاريػػػة ال نكثػػػر، ول ػػػ
 (ؤسينمائية  لى مر مة )األكشف( الروائي")

سواء كانت الرواية  ثاريػة نو رمزيػة نو فمسػفية شػاعرية، نو تماشػي روايػات )األكشػف( فانيػا  
تمتمػؾ  بػداعا، فنيػا، كبيػرا،، وتابنػػى عمػى نسػي  ندبػي بػارع خيػػالي عمػى ىيئػة نسػطورية  ّذابػة ومشػػوقة، 

فرساف وكينة" مف تمازج مػا بػيف األزمنػة، كػاف لػو ذلػؾ فػي ) كومػة وعمى ئرار ما فعؿ قباني في "
الظؿ(،  ذ  ف "ن داث الرواية تنتقؿ ما بيف الماضي وال اضر والقارئ يعػيش مػا بػيف زمنػيف يفةػؿ 
بينيما مئة عاـ، وىذا التمازج مػا بػيف الػزمنيف ىػو الػذ  يكشػؼ لمقػارئ عػف ئمػوض الروايػةو نيضػا، 

والذ  يرا القارئ ما ي دث في نفس األثنػاء ولكػف فػي نمػاكف مختمفػةو  ىناؾ  انب تزامف األ داث
ىػػذا األسػػموب السػػرد  لػػـ يعتػػد عميػػو القػػارئ فػػي الروايػػة العربيػػة وىػػو مػػا شػػكؿ بالنسػػبة لػػي ت ػػديا، 

(و "بدن نعػيـ فػي ر مػة مػف الت مػؿ سػرعاف مػا انتيػت عنػدما ال ػظ شػيئا، ٕومخاطرة في نفس الوقت")
اىتماما، لوال ننو ال ظ شيئا، شبييا، بو قبؿ ذلؾ بفترة و يزة في بيت الدكتور عبد  ئريبا، ما كاف ليعيره

القػػػػػػادرو ال ػػػػػػظ رسػػػػػػمة م لوفػػػػػػة تعمػػػػػػو اسػػػػػػـ المقيػػػػػػى الممةػػػػػػؽ عمػػػػػػى ال اسػػػػػػب الم مػػػػػػوؿ، "اليػػػػػػـر 

                                                 

يٍ انظهى ٔصف :"يسًذ ػثذ هللا انًٌٕٓم: تؼذ صذٔس سٔاٌرّ )زكٕيح انظم(.. د. يُزس لثاًَ نـ "ثمافح انٍٕو (1)

 .http://www.alriyadh.com/238914"زكٕيح انظم" تانشٔاٌح انرشٌٕمٍح، 

 انًشخغ انغاتك. (2)
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القبػػػػػػػػػة  الذىبي" يعموىا شكؿ ىرميو ف  ة بدنت ةورة وا دة تطاى عمى ذىف نعيـو ةورة  
 (و ٔكتور عبد القادر!")اليرمية في قاعة طعاـ الد

تعّ  الروايػة باأل ػداث التاريخيػة، ىػي فػي األسػاس ترتكػز عمػى التػاري  والػذكريات ون ػداث  
ميمة مف الماضي، وتعال  خاليا العديد مف القضايا التي نرقػت األمػة عبػر عػدد مػف الشخةػيات 
بطريقػػة بوليسػػية مشػػوقة، فبطميػػا نعػػيـ يا ػػؽ شػػفرات ونلاػػاز ويكشػػؼ عػػف  قػػائؽ تاريخيػػة  ساسػػة 

قت عميو وىو ي اوؿ  ؿ الماز الػذ  يوا يػو بػد مقتػؿ الػدكتور عبػد القػادر، ينقمنػا لكشػؼ بمرور الو 
نمور عف الماسونية واألطماع الةييونية، وعف تشكيؿ  ماعة العػروة الػوثقى وئيرىػا مػف األ ػداث 
التي تنير الكثير مف األمور وتعطي نعيمػا، دروسػا، عػدة فػي ال يػاة، ليتكشػؼ فػي النيايػة نف الماػزا 

لػػذ  تنبنػػي عميػػو الروايػػة يػػتمخص فػػي: ) ف فيمػػت الماضػػي فسيرشػػدؾ  لػػى  ػػؿ نلاػػاز ال اضػػر، ا
واستشعار المستقبؿ( وىي المقولة التي كاف يرددىا الدكتور عبدالقادر عمى طابة دوما،،  نيا روايػة 
ت تػر التػػاري  لتعكػد لنػػا ضػرورة  دراكػػو وفيمػو  يػػدا، وكشػؼ  وانبػػو كافػة،  تػػى نػتمكف مػػف المضػػي 

 قدما، في  اضرنا برعية وطريقة ة ي ةو 
نما رواية )خاتـ( فتاةبغ منذ البداية بةباة خيالية، نشبو ب كايات نلؼ ليمة وليمة، وتسػتند  

 لى الموروث والتراث الشعبي في باد مقدسة )مكة(، وتنش  "فػي ضػوء ىػذا التةػور السػرد  لمبيئػة 
الذكر( التي تنتمي  لى السادة، وسند )العبػد السػيد( المكّية، مف خاؿ  ركية الثاثي: خاتـ )األنثى 

الذ   ّرر مف طبقة العبيد، وىاؿ ) اإلنسػاف ال ػف( الػذ  ينتمػي  لػى الميػا ريفو فػي ىػذا السػياؽ 
تتفاعػػؿ  ركيػػة تكػػويف الم تمػػا المكػػي فػػي ظػػؿ  كػػـ األشػػراؼ الػػذ  يتػػداخؿ مػػا ال كػػـ العثمػػاني، 

مفػػة التػػي تػػو ي ب سػػموب "نىػػؿ مكػػة ندرا بشػػعابيا" مػػف وتت سػػد فػػي ىػػذه ال ركيػػة نمكنػػة مكػػة المخت
 ية، ونيضا تشكؿ  ركية الناس وعاداتيـ المختمفة في موكب زيارة قبػر النبػي فػي المدينػة المنػورة، 

                                                 

 22. ص2226ٌ تٍشٔخ، 2يُزس انمثاًَ: زكٕيح انظم، انذاس انؼشتٍح نهؼهٕو َاششٌٔ، ط (1)
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وعػػػاداتيـ فػػػي شػػػير رمضػػػاف، وتػػػداخات ال ػػػارات، واختافاتيػػػا فيمػػػا بينيػػػا فػػػي األفػػػراح والمػػػوت، 
 (ؤو مقات العمـ في ال ـر الشريؼووو")

تنطمػػؽ ال كايػػة مػػف  دليػػة التػػذكير والت نيػػث وىػػي "مػػف المسػػائؿ الم وريػػة التػػي اسػػتبطنتيا  
ر ػػاء عػػالـ فػػي نعماليػػاووو وفػػي ىػػذا الػػنص  عمػػت ىػػذا الم ػػور نمػػرا، رئيسػػا فػػي الروايػػة، ت ػػر  مػػف 
خاؿ تقمب الشخةية خػاتـ بػيف ال نسػيف، ن ػداث الروايػة، ون ػداث الت ويػؿ  يػث انتقػؿ األمػر مػف 

ثقافية  لى  ركة ي ر  عمى تةورىا  دث النص، ف ةب ت البطولة لتقميب ىذه الفكرة، التػي  فكرة
(و "قػالوا ٕنةب ت  ركة  ّية تسػت مي الت نيػث فػي ئيػاب التػذكير، والتػذكير فػي ئيػاب الت نيػثوو")

ت مػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػذكر   ف البياض ىو  رقتيا مف خطؼ الموت لخمسة مف نوالدىا، في كؿ بطف كانت
وبػػػػػػػاء ونخػػػػػػػػذت الػػػػػػػػذكر  تماـ الخمسة توائـ، وكمما بمغ ليا تونـ ا تا ت مكة  رب نو وننثى،  تى 

 (وٖوتركت األنثى،  تى ةار الذكور كية عزرائيؿ في قمب الشي  نةيبووو" )
بيػػذه الماػػة المعّبػػرة تب ػػر ر ػػاء عػػالـ فػػي روايتيػػا بػػيف التناقضػػات، فػػي عةػػور بائػػدة بػػيف  

، وت ػػػذر المػػػوروث، فػػػي  ػػو النزاعػػػات وال ػػػروب، ، وتزايػػػد اخػػتاؼ الطبقػػػات واألفكػػػار والمعتقػػدات
ال ا ػػػة لمػػػذكور دوف اإلنػػػاث، فتكشػػػؼ عػػػف ضػػػمير الشخةػػػيات ونفسػػػياتيـ ونفكػػػارىـ بماػػػة  ريئػػػة 
و ػػادة، لتةػػؿ بنػػا  لػػى قمػػة األسػػطورة التػػي نسػػ تيا ضػػمف عػػالـ سػػ ر ،  ينمػػا تفػػتح خػػاتـ قػػدمييا 

ثػػػة ذروتيػػػا الكبػػػرا فػػػي تمػػػؾ الم ظػػػة،  نيػػػا تقػػػدـ وي كػػػـ عمييػػػا بػػػالموت لتةػػػؿ  دليػػػة الػػػذكورة واألنو 
المػػػوروث ب فكػػػاره السػػػمبية التػػػي تقاوميػػػا فػػػي  طػػػار  كايػػػة تخػػػرج مػػػف القػػػاع والقةػػػور وتابنػػػى عمػػػى 
التناقضات لتتكشؼ ال قائؽ وتتضح األمور، ولينفر القارئ مف ىذه التناقضات التي باتت توّلد مػا 

 في األذىاف بمرور الوقت كالثوابتوالوقت شوائب وسمبيات تمتةؽ بالتراث لتستقر 
                                                 

زغٍٍ انًُاصشج: خًانٍاخ ذشكٍم يكح انًكشيح فً راكشج انغشد، يٕعٕػح يكح انًكشيح، اندالل ٔاندًال:  (1)

، 1ًؤعغح انؼشتٍح نهذساعاخ ٔانُشش، طلشاءج فً األدب انغؼٕدي، ذمذٌى: ػثذهللا يسًذ تاششازٍم، تٍشٔخ: ان

 . 662-661، اندضء انثاًَ، ص2225

(، خشٌذج انشٌاض، 2ػانً انمششً: يٍ يؼضهح انردٍُظ إنى آفاق انرأٌٔم لشاءج فً سٔاٌح 'خاذى' نشخاء ػانى ) (2)

http://www.alriyadh.com/31347. 
 52رجاء عامل: خامت. ص (3)
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وتقتػػػرب روايػػػة )الزىػػػايمر( لمقةػػػيبي مػػػف الشػػػكؿ األسػػػطور  لم يػػػاة الػػػذ  يختػػػار نف يكػػػوف  
منّزىا، عف الم لوؼ، ويشؽ لنفسو نياية مختمفة فيما كانت  كمت عميو ال ياة ب قسى ننواعيا، وبعد 

فييػػػا يومياتػػػو، وشػػػاط ا، عبرىػػػا رسػػػالة بعػػػث بيػػػا بطػػػؿ الروايػػػة )يعقػػػوب(  لػػػى زو تػػػو، ممخةػػػا،  ٕٔ
لم ػػديث عػػف الكثيػػر مػػف القضػػايا الم ميػػة والدوليػػة السياسػػية منيػػا واال تماعيػػة ال ّساسػػة والمختمفػػة، 
ويثيػػر التسػػاعالت ويطػػرح العديػػد مػػف النقػػاط:  "لمػػاذا يمعػػب الماضػػي ىػػذا الػػدور الكبيػػر فػػي  ياتنػػا  

التػػي تت ػػدث عػػف الماضػػي ونظػػف ننػػؾ  قػػارني عػػدد الكتػػب التػػي تت ػػدث عػػف المسػػتقبؿ وعػػدد الكتػػب
ستةػػابيف بةػػدمةو ننػػا نممػػؾ   ةػػائيات ولكنػػي مسػػتعد لممراىنػػة عمػػى نف كتػػب المسػػتقبؿ ال تةػػؿ 

(و وفػػي موضػػا اخػػر : "نفكػػار  ديػػدة تيػػبط عمػػّي ف ػػ ةو بػػدا لػػي نف ٔ% مػػف كتػػب الماضػػي")ٔ لػػى 
!  ىػػػؿ يو ػػػد نكثػػػر مػػػف األشػػػياء نمػػػرا، سػػػيئا،، األشػػػياء السػػػيئة! اّواه نسياف األشياء السيئة لف يكوف 

لمعػػػػػػػػػػػػـ  السيئة! نليست األشياء السيئة في طفولتنا سر العذاب الذ  نعاني وط تو طيمة  ياتنا، طبقا، 
 (و ٕفرويد و تى نعداء العـ فرويد وو")

يرتكز الكاتب عمى المػرض لػيس ليكشػؼ نعراضػو وت ثيراتػو وخطورتػو فقػطو بػؿ ليمػرر مػف  
التي بارتباطيا بالمرض تتبدا نكثر ت ثيرا،، وك ف )الزىايمر( الػذ  نةػيب خالو الكثير مف األفكار 

بػػو  ثّػػو عمػػى البػػوح بكػػؿ مػػا فػػي  عبتػػو خػػاؿ فرةػػتو األخيػػرة قبػػؿ نف يفتػػؾ المػػرض بخايػػا عقمػػو 
تدري يا، )لعميا وسيمة الكاتب القناعية لمبػوح ت ػت رداء المػرض( وكػ ف المػرض لػـ يػتمكف مػف م ػو 

ييػػا عمػػاد األمػػة وتطورىػػا )االخػػتاط، المراىقػػة، القضػػية الفمسػػطينية والسياسػػة القضػػايا التػػي يػػرا ف
األميركيػػة ووو(، مػػف ذاكرتػػوو لكػػف النيايػػة ىػػي مػػف تةػػنا المفارقػػة األسػػطورية  ينمػػا ي تيػػو المػػوت 
عمى شكؿ ذب ة قمبية ال بفعؿ )الزىايمر(و "السيدة نرميف العرياف، يعسفني نف نبماػؾ بوفػاة ةػديقي 

زو ؾ يعقوب العرياف، عمى نثر نوبة قمبية  ادة ومفا ئة، وىذه النوبة لػـ تكػف ذات عاقػة العزيز، 
(و  نيػػا النيايػػة الدراماتيكيػػة التػػي يختارىػػا القةػػيبي لرواياتػػو ٖبالمشػػكمة التػػي كػػاف يعػػاني منيػػاووو")

                                                 

 65. ص 2212، تٍشٔخ، 2اٌ نهُشش ٔانرٕصٌغ ٔاإلػالٌ، طغاصي انمصٍثً: انضْاًٌش، تٍغ (1)

 15انًصذس انغاتك. ص (2)

 126انًصذس انغاتك َفغّ. ص (3)
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عػاد ة النظػر فيػو المع ونة باألفكار والمااز  التي تسػتاؿ فكػرة الزىػايمر لتمريػر التػاري  ومعال تػو وا 
 وفي ال ياة عامةو

 ف وظيفة الخطاب الروائػي ال قيقيػة تتمثػؿ فػي كونػو "ين ػو  لػى اسػتيعاب وتمثيػؿ ال وانػب  
الممتةقة بما نعيشو عبر تمرير م توا ال ياة في مةفاة الذات ومسػالؾ "األنػا"، ومػف خػاؿ وعػي 

عػف الت ػّوؿ والتبػّدؿو مػف ىنػا يكػوف  يا ابو العالـ ونسئمتو وياةارع اآلخريف، ويستبطف قيمػا، ال تنفػؾ
الخطػػاب الروائػػي ماندّسػػا، بػػيف ثنايػػا و ػػدود ومنػػاطؽ ال تخضػػا بالضػػرورة لموضػػوح العممػػي والقػػانوني 
واأليػػديولو يو المفتػػرض  نػػو خطػػاب الشػػوارع الخمفيػػة، وخطػػاب ردىػػات الػػنفس المنسػػية، وتمعثمػػات 

(و ومػف ٔرسـ مامح ىوية مانفمتػة باسػتمرار")الذات المتكممة بماة  شكالية تسعى  لى اإلمساؾ بما ي
ىػػذه النقطػػة يكػػوف توظيػػؼ التػػراث  ػػزءا، مػػف الخطػػاب الروائػػي ال قيقػػي الػػذ  يػػدخؿ فػػي مسػػامات 

 الم تما ويكشؼ عف مختمؼ و وه ال ياة ونبسطياو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 66يسًذ تشادج: انشٔاٌح انؼشتٍح ٔسْاٌ انردذٌذ، يشخغ عاتك. ص (1)
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 الخاتمة
ما ترتكز الروايات السعودية كثيرا، عمى التراث، فاما تعال  سمبياتو وترفض ال  مت  ر منيا وا 

تبنػػػي عمييػػػا  كاياتيػػػا لتعػػػال  مضػػػاميف التػػػراث ومخمفػػػات الماضػػػي، نو ت تػػػر بعضػػػو فػػػي ىػػػاالت 
نسطورية تضا الماضي في موا ية ما ال اضر وتقمباتو ومست داتو فت كـ عميو، ينباػي نف نػذكر 

ضػي، دوف ىنا، نف النسؽ التراثي المضمر في ىذه الروايات ىو ننيا قدست الماضي لم ػرد ننػو ما
 النظر  لى فاعميتو وت ثيره سواء كاف)سمبيا، نو  ي ابيا،( عمى الم تماو

فػػي الروايػػات السػػابقة  ميعيػػا وردت الكثيػػر مػػف العبػػارات والنةػػوص المسػػتمدة مػػف التػػراث  
والتػػي تنػػدرج فنيػػا، ت ػػت مفيػػوـ )التنػػاص(، فقػػد وردت فػػي مواقػػا كثيػػرة مػػف الروايػػات نةػػوص قرانيػػة 

ونبيػػات شػػعرية، ونمثػػاؿ شػػعبية، وكممػػات نئػػاني شػػييرة، ونسػػماء شخةػػيات ندبيػػة وعبػػارات دينيػػة، 
وتاريخيػػػة وعمميػػػة ومواقػػػا نثريػػػة وتاريخيػػػة ودينيػػػة، ونسػػػاطير و كايػػػات وخرافػػػات ومختمػػػؼ نشػػػكاؿ 
الموروث الشعبي، وخير مثاؿ عمى ذلؾ )سقؼ الكفاية( التي  ّوت ئالبية ىذه الموروثات الشعبية، 

مػا  ػاء مػف ىػذا المػوروث فػي الروايػات ذكػرت مناسػبة لموقعيػا والموقػؼ الػذ  لكف توظيؼ ئالبيػة 
وردت فيػػو، ولػػيس نكثػػر مػػف ذلػػؾ فمػػـ توظػػؼ نو تسػػتثمر ك ػػزء مػػف البنػػاء الفنػػي لمروايػػة، فقػػط ندت 

 دورىا في مكانياو
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  المراجع
 و  ٕٓٔٓ، بيروت، ٖابف منظور،  ماؿ الديف: لساف العرب، دار ةادر، ط - ٔ 
 والتوزيػػا، والنشػػر لمةػػ افة الةػػدا دار الثقافيػػة، دبػػي الت ديػػد، ورىػػاف العربيػػة الروايػػة: م مػػد بػػرادة، - ٕ
 ؤٕٔٓ دبي، ،ٔط
 ؤٖٕٓ، بيروت، ٘البشر، بدرية: ىند والعسكر، دار الساقي، ط - ٖ
ر مػة: مةػباح بونت، بيار و  يزار، ميشاؿ واخروف: مع ـ المةطم ات األثناولوْ يا واألْنثرباولوْ يػا، ت - ٗ

 ؤٕٔٓ، بيروت، ٕالةمد، المعسسة ال امعية لمدراسات والنشر والتوزيا "م د"، ط
 ؤٜٜٜ، بيروت، ٕ، دار الكتب العممية، طٔالتون ي، م مد: المع ـ المفةؿ في األدب، ج - ٘
، ٔال ػػابر ، م مػػد عابػػد: التػػراث وال داثػػة دراسػػات وو ومناقشػػات، مركػػز دراسػػات الو ػػدة العربيػػة، ط - ٙ

 و  ٜٜٔٔبيروت، 
نبريػؿ  ٜٔ، ٜٓٗٔ بيؿ، مريـ: قراءة نقدية لروايػة عائشػة تنػزؿ  لػى العػالـ السػفمي، ةػ يفة األيػاـ، ع - ٚ

 وhttp://www.alayam.com/alayam/Variety/281324/News.htmlو ٕٗٔٓ
 وٕ٘ٓٓ، بيروت، ٕال مد، تركي: ريح ال نة، دار الساقي، ط - ٛ
 ؤٕٕٓ، بيروت، ٔخاؿ، عبده: لوعة الاواية، دار الساقي، ط - ٜ

، القػػاىرة، ٔلون مػػاف، ط-رائػػب، نبيػػؿ: موسػػوعة اإلبػػداع األدبػػي، الشػػركة المةػػرية العالميػػة لمنشػػر - ٓٔ
 و  ٜٜٙٔ

ر ػػػػػػػػاء عػػػػػػػػالـ فػػػػػػػػػي روايػػػػػػػػة )خػػػػػػػػاتـ( مقالػػػػػػػػػة نقديػػػػػػػػة، منتػػػػػػػػدا ال ػػػػػػػػػوار ل امعػػػػػػػػة الممػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػعود،  - ٔٔ
http://forums.ksu.edu.sa/showthread.php?3651-وخاتـ(-)-ةرواي-في-عالـ-ر اء 

نيموؿو  رنة تركي ال مد ينقةيا التخييػؿ الروائػي، مقالػة،  ٔٔالزيف، ن مد: "ريح ال نة" عف ن داث  - ٕٔ
 و   ٖ٘٘٘ٔال ياة، عدد 

طرشػػي، زىيػػػة: تشػػكيؿ التػػػراث فػػػي نعمػػاؿ م مػػػد مفػػاح الروائيػػػة، رسػػػالة ما سػػتير،  امعػػػة م مػػػد  - ٖٔ
 وٜٜٙٔباتنو، ال زائر،  -خيضر

 ، بيروت ، المركز الثقافي العربيوٕٚٓٓء: خاتـو عالـ، ر ا - ٗٔ

http://www.alayam.com/alayam/Variety/281324/News.html
http://forums.ksu.edu.sa/showthread.php?3651-رجاء-عالم-في-رواية-(-خاتم)
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عبػػد الفتػػاح، ن مػػد يوسػػؼ: لسػػانيات الخطػػاب وننسػػاؽ الثقافػػة، منشػػورات االخػػتاؼ، الػػدار العربيػػة  - ٘ٔ
، ال زائر، بيروت، ط  و  ٕٓٔٓ، ٔلمعمـو

 وٜٗٛٔ، بيروت، ٕعبد النور،  بور: المع ـ األدبي، دار العمـ لمماييف، ط - ٙٔ
 وٕٛٓٓ، بيروت، ٕعمواف،  مد  سف: طوؽ الطيارة، رواية، دار الساقي، ط - ٚٔ
 و  ٖٕٔٓ، بيروت، ٔعمواف، م مد  سف: القندس، دار الساقي، ط - ٛٔ
 وٕٗٓٓ بيروت، ،ٕط الفارابي، دار الكفاية، سقؼ:  سف م مد عمواف، - ٜٔ
 و  ٕٓٓٓالعمياف، قماشة: ننثى العنكبوت، دار الكفاح لمنشر والتوزيا، الخبر،  - ٕٓ
عميمػػات، يوسػػؼ:  ماليػػات الت ميػػؿ الثقػػافي، الشػػعر ال ػػاىمي نموذ ػػا،، المعسسػػة العربيػػة لمدراسػػات  - ٕٔ

 وٕٗٓٓ، بيروت، ٔوالنشر، ط
و ٕ٘ٔٓبيػػػػػػروت،  ،ٔعػػػػػػوض، زيػػػػػػاد: ال ن مػػػػػػد يمػػػػػػر بشػػػػػػوارع الم اىػػػػػػديف، دار األدب العربػػػػػػي، ط - ٕٕ
 وٖٓٔ، ٜٕٔص
 و  ٕٕٔٓ، بيروت، ٔالعيسى، بثينة: عائشة تنزؿ  لى العالـ السفمي، الدار العربية لمعمـو ناشروف، ط - ٖٕ
 ، بيروت، المعسسة العربية لمدراسات والنشرو ٕٕٓٓالاامد ، نورة: و ية البوةمةو  - ٕٗ
تموز  ٓٔت(، ديواف العرب، مقالة، الخميس القاسـ، ن مد م مود: قراءة في رواية )ننثى العنكبو  - ٕ٘

، ٕٛٓٓ)يوليو( 
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=14677و 

 و  ٕٚٓٓف بيروت، ٕاشروف، طالقباني، منذر:  كومة الظؿ، الدار العربية لمعمـو ن - ٕٙ
 ؤٖٕٓ، بيروت، ٔالقباني، منذر: فرساف وكينة، الدار العربية لمعمـو ناشروف، ط - ٕٚ
(، ٕالقرشػػي، عػػالي: مػػف معضػػمة الت نػػيس  لػػى افػػاؽ الت ويػػؿ قػػراءة فػػي روايػػة  خػػاتـ  لر ػػاء عػػالـ ) - ٕٛ

 وhttp://www.alriyadh.com/31347 ريدة الرياض، 
 و   ٕٓٔٓ، بيروت، ٕالقةيبي، ئاز : الزىايمر، بيساف لمنشر والتوزيا واإلعاف، ط - ٜٕ
المختػػار ، م مػػد خضػػػر وعػػدو ، عبػػػد وان ػػي ةػػاح: التفكيػػػر النمطػػي واإلبػػػداعي، مركػػز تطػػػوير  - ٖٓ

 ؤٕٔٓ، ٔكمية اليندسة،  امعة القاىرة، ط-الدراسات العميا والب وث
 مروة،  سيف: دراسات في ضوء المني  الواقعي، معسسة األب اث العربية، دوط، بيروت، دوتو  - ٖٔ

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=14677
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=14677
http://www.alriyadh.com/31347


 

 

 

 

 مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                              م    1029 - يوليو/  الرابع عشرالعدد  

 
 

124 

 وٕٛٓٓ، بيروت، ٔالمقرف، سمر: نساء المنكر، دار الساقي، ط - ٕٖ
المناةػػػرة،  سػػػيف:  ماليػػػات تشػػػكيؿ مكػػػة المكرمػػػة فػػػي ذاكػػػرة السػػػرد، مػػػف موسػػػوعة مكػػػة المكرمػػػة  - ٖٖ

فػػي األدب السػػػعود ، تقػػػديـ: عبػػداا م مػػػد باشػػػرا يؿ، بيػػروت: المعسسػػػة العربيػػػة ال ػػاؿ وال مػػػاؿ: قػػػراءة 
 وٕ٘ٓٓ، ٔلمدراسات والنشر، ط

و ٖٕٓٓثٚثٗٔ ،ٕٓع الثقافيػػة، الم مػػة ،ٔثٕ" البوةػػمة و يػػة" روايػػة فػػي قػػراءةالمناةػػرة،  سػػيف:  - ٖٗ
http://www.al-jazirah.com/culture/14072003/fadaat13.htmو 

 و  ٕٙٓٓ، القاىرة، ٘مندور، م مد: األدب وفنونو، نيضة مةر لمطباعة والنشر والتوزيا، ط - ٖ٘
مػػف :"و ) كومػػة الظػػؿ(و دو منػػذر قبػػاني لػػػ "ثقافػػة اليػػـواليويمػػؿ، م مػػد عبػػد اا: بعػػد ةػػدور روايتػػ - ٖٙ

 وhttp://www.alriyadh.com/238914الظمـ وةؼ " كومة الظؿ" بالرواية التشويقية، 
اكتشػػاؼ ي يػػاو ، راويػػة: تعريػػة األنسػػاؽ فػػي روايػػات فضػػيمة الفػػاروؽ: )مػػزاج مراىقػػة وتػػاء الخ ػػؿ و  - ٖٚ

 و   ٕ٘ٔٓ، المارب، ٕٓ، عٓٔالشيوة(، م مة العمـو اإلنسانية )مقاربات(، م 
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