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Resumen: El investigador en este estudio trata la imagen del otro masculino en la novela Ana, hiya 

wa-l-ˀuḫrayāt de la novelista libanesa Ǧanà Fawwāz al-Ḥasan. El otro es el padre, el esposo y el 

amante, cada uno de los cuales forma una parte importante de la estructura semántica en esta novela, 

especialmente el padre y el esposo, que representan “El aspecto semántico” al interpretar la realidad 

contemporánea de muchas sociedades árabes. Este estudio explica y muestra las dimensiones de su 

evocación en la novela feminista comparando la imagen de la sociedad masculina en esta novela con 

otras novelas feministas surgidas en el siglo XX. 

 

Palabras clave: El otro masculino; novela feminista; sistema patriarcal; sociedad árabe. 

 

Abstract: In this study, the researcher studies the image of the other masculine in Ana, hiya wa-l-

ˀuḫrayāt novel of the Lebanese novelist Janā Fawwāz al-Ḥasan. The other is represented in the father, 

husband and in the lover, where each one of them formed an important part in the semantic 

construction in this novel, especially the father and the husband who represent the “semantic aspect” 

in interpreting the contemporary reality of many Arab societies; therefore this study comes to explain 

that aspect and to show the dimensions of its invocation in the feminist novel, comparing the image 

of the male dominant society in this novel with other feminist novels that emerged in the twentieth 

century. 
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جىنْفوازْاحلسع ْ،ليتناولْالباحثْيفْهذهْالدراسععةْصععورةْاآلخرْالذكوريْيفْروايةْ أان،ْهيْواألخرايت ْْ:امللخص لروائيةْاللبنانيْة
الْر مهماْم ْالبناْا مزيْيفْهذهْالرواية،ْالسععععععيماْويتمثلْذلكْاآلخرْيفْاألبْوالزوجْوالعشععععععيق،ْالذيْشععععععكلْكلْواحدْمنهمْجزاْا

 ْاجملتمعاتْالعربية،ْو لتايلْأتمْهذهْمان ْالداليل ْيفْ فسريْالواقعْاملعاصرْالذيْ عيشهْالكثريْاألبْوالزوج،ْاللذانْميثالنْ اجل
حماوالًْ صععععععويرْحال أبعادْاسععععععتحضععععععارهْيفْالروايةْالنسععععععويةْ، ةْاجملتمعْالذكوريْيفْهذهْالروايةْالدراسععععععةْلتفسععععععرْذلكْاجلان ،ْولُتظهْر

  ،ْاليتْظهرتْيفْالقرنْالعشري .مقارنةْمعْغريهاْم ْالرواايتْالنسويةْاألخْر
 

 .اآلخرْالذكوري،ْالروايةْالنسوية،ْالنظامْاألبوي،ْاجملتمعْالعريبْ:الكلمات املفتاحية
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 متهيد:

 ربزْمكانةْالذاتْواآلخرْيفْالروايةْم ْخاللْدراسعععةْالشعععخصعععيةْفيها،ْفالشعععخصعععيةْ وليدةْمسعععامهةْ
،ْووليدةْنشعععاطْاسعععتذكاري،ْوبنااْيقومْبهْ-الداخلْنصعععيةْالرتكيزْعلىْالدالالتْالسعععياقيةْْ–األثرْالسعععياقيْ

ْكماْمتثلْاحملورْاملهمْيفْبنااْاحلدثْالروائي،ْو وضععععععععععيحْداللةْالسععععععععععياقْالنصععععععععععيْفيه،ْفدراسععععععععععةْ(1)القارئ  ،
الشخصيةْيفْالروايةْيشكلْأساسياتْالتكونْالتفصيليْملعاملْالذاتْواآلخر،ْفالذاتْهيْالشخصيةْالرئيسيةْ

آلخرْهوْاجلزئيةْالثانويةْوالرئيسيةْفيها،ْو لتايلْفإنْ الروايةْقصةْلقااْالشخصياتْمعْبعضها،ْيفْالرواية،ْوا
 .ْ(2)وإخبارهاْ لعالقاتْاليتْ نشأْبينهما 

ضعععععععيحْمعاملْالن ْالروائيْمتثلْالذاتْالضعععععععمريْاملتكلمْالذيْيوظفهْالكا  ْللتعبريْع ْذا هْاترة،ْو ْو
اْجت   ْنفسه،ْم ْخاللْالتعبرياتْسدْالبعدْالثقايفْالذيْيغل ْعلىْعقليةْالكااترةْأخر ،ْ إلضافةْإىلْأهن 

دْالروائيْهيْاحملورْالداليلْاليتْيسععععععععععتخدمها،ْواإلحياااتْالرمزيةْاليتْيوظفها،ْو جململْفإنْالذاتْيفْالسععععععععععْر
 حيان.الذيْيرشدْالقارئْإىلْالكشفْع ْمالمحْشخصيةْالكا  ْاحلقيقيةْيفْالكثريْم ْاأل

،ْوهوْالصعععععععععععععورةْاملقابلةْ(3)خرْفهوْاملختلفْيفْاجلنسْأوْاالنتمااْالديينْأوْالفكريْأوْالِعْرقيأماْاآل
ْكماْأنهْ الكليةْاملزدوجةْللكينونةْالذا يةْو قويضععععععهاْيفْاآلنْنفسععععععه،ْوهوْيتداخلْيفْسععععععلسععععععلةْغريْ للذات،

ْ نتهااْالوجودْالبشريْيفْالزمانْمنتهية،ْ بدأْم ْاالنشطاراتْالذا يةْيفْعالقةْالذاتْ لذات،ْوالْ نتهيْإال
 .(4)واملكان،ْفكلْشخ ْهوْآخرْ لنسبةْأليْشخ ْعلىْوجهْاألرض 

مْاآلخرْإىلْقسععمني،ْمها:ْآخرْمباشععرْوغريْمباشععركْأماْاملباشععرْفيقصععدْبهْالشععخصععياتْالثابتةْ نُقسععِ 
يُظهرْداللةْالشخصياتْوأثرهاْيفْْواملتحولةْيفْالرواية،ْوميك ْلناْ سميتهْبععععععْاآلخرْالتحليليْأوْالداليلْالذي

اخلطابْالروائي.ْأماْغريْاملباشعععرْفهوْماْيتعلقْ لثنائياتْالضعععدية،ْ الشعععرقْوالغرب ْ،ْ اإلسعععالمْوالدايانتْ
األخر  ،ْ الفلسععععععععطينيونْواليهود ْ...،ْويعدْهذاْالنوعْاألكثرْشععععععععيوعاْيفْالدراسععععععععاتْالنقديةْاليتْ ناولتْ

ليتْيتطلعْم ْخالهلاْالكا  ْإىلْاآلخرْم ْغريْجنسععععععععه،ْويعودْاهتمامْالكا  ْاآلخر،ْلُيظهرْالناقدْالرؤ ْا
يفْجتسعععععععيدْاآلخرْبنوعيهْيفْالن ْالروائيْإىلْ صعععععععويرْمعاملْالشعععععععخصعععععععية،ْوإظهارْدالالهتاْفيه،ْوالتعبريْع ْ

ْعنهاْصععععععراحةْداخلْامليْالروائي،ْفيأمْ آلخرْليسععععععربْم ْخالله أغوارْاملعىنْْاجلزئياتْالرئيسععععععيةْاليتْملْيعرب 
                                                

.2013ْْ.ْسوراي:ْدارْاحلوارْللنشرْوالتوزيعْ.1ْْ.ْت:ْسعيدْبنكرادْ.ْطْمسيولوجية الشخصيات الروائيةهامونْ،ْفيلي ْ.ْ (1)
40ْص

269ْم.ْص2009.ْاملغربْ:ْاملركزْالثقايفْالعريبْ.2ْ.ْطْبنية الشكل الروائ حبروايْ،ْحس ْ.ْ (2)

ْ.17مْ.ْص398ْْ.2013الكويت:ْاجمللسْالوطينْللثقافةْوالفنونْواآلدابْ.ْعْإشكالية األان واآلخر . ودْ،ْماجدةْ.ْ (3)

ْ.10م.ْص2003.ْاملغرب:ْاملركزْالثقايفْالعريبْ.1ْْ.ْطْسرد اآلخر ) األان واآلخر عرب اللغة السردية (صاحلْ،ْصالحْ.ْ (4)



 « أان، ه  واألخرايت »اآلخر الذكوري يف رواية  63

 

 

AAM, 25 (2018) 61-73 

 

 احلقيقيْوإظهارْاملضامنيْالفكريةْاليتْحيتويهاْالن .
يقومْالبنااْالسععععععععععععرديْيفْالروايةْعلىْار باطْالذاتْ آلخر،ْفم ْخالهلماْميك ْحتديدْمعاملْاهلوية،ْ ْ

دْ،ْفاآلخرْعن(5)و وجيهْاملنطلقْالذامْالشععخصععيْوالقوميْوالثقايف،ْليكونْالعاملْالفاعلْيفْ كوي ْالذاتْ 
،ْويقولْ)ْنوربرتْ(6))ْفوكوْ(ْمتعلقْ لذاتْ علقاًْالْفكاكْمنه،ْشععععععععأنهْيفْذلكْشععععععععأنْار باطْاحلياةْ ملوت

،ْفاألانْمعْار باطهْ آلخرْيفسعععععععععععععرْالغموضْالذيْ(7)إلياسْ(:ْ ْليسْهناكْهويةْلألانْدونْهويةْالنح ْ 
 يكتنفْالن ْالروائي،ْويوضحْمجالياتْالسردْفيه.

ْ عنصععععععععععراًْمكوانًْهلويةْ كم ْأمهيةْاآلخرْ يفْ وضععععععععععيحْمعاملْالذات،ْومعرفةْمكوان هكْألنْاآلخرْيُعد 
ْكماْهوْالسعععععبيلْإىلْفكْشعععععفرياتْاألانْالسعععععاردةْوالتعرفْعلىْعالقتهاْ لكا  ْ(8)الذاتْوشعععععرطاًْلغناها  ،

شعععععر،ْالذيْنفسعععععه،ْفالكثريْم ْالكتابْيوظفونْضعععععمريْاملتكلمْ األان كْليحددواْهويتهْم ْخاللْاآلخرْاملبا
يعكسْالصورةْاحلقيقيةْاليتْيتحلىْهباْالساردكْألنْ معرفةْالذاتْعلىْحقيقتهاْل ْ كونْإالْعربْاالحتكاكْ

 .(9) آلخر 
 

 اآلخر يف الرواايت الّنسوية:
ميثلْاآلخرْيفْالروايةْالنسععععويةْشععععكاًلْمغايراًْع ْالرواايتْاألخر ْبصععععورةْعامةكْففيْالروايةْالنسععععويةْ
 تجلىْصععععورةْاآلخرْالذكوري،ْالذيْميثلْالطابعْاملضععععادْللمرأة،ْفنجدْالكثريْم ْالرواايتْالنسععععويةْ تحدثْ

جيابية،ْوحتاولْبعضْالكا باتْأنْع ْجمتمعْالرجل،ْو صفْمعامله،ْو فص لْاحلديثْع ْجوانبهْالسلبيةْواإل
 صورْذاهتاْم ْخاللْذلكْاآلخر،ْوذلكْيفْأثنااْاحلديثْع ْاالضطهادْاألسريْواملشاكلْالعائليةْالقائمةْ
بنيْالرجلْواملرأة،ْولذلكْ دْأنْصعععععورةْاجملتمعْجلي ةْيفْالروايةْالنسعععععويةكْألهناْحتاولْأنْ عربْع ْماهيتهْم ْ

وري،ْو لتايلْفإنَّْحضعععععععورْالرجلْيفْالروايةْالنسعععععععويةْيشعععععععكلْجزااْمهماْم ْخاللْاحلديثْع ْاآلخرْالذك

                                                
ْ.21م.2007ْ.ْاملغرب:ْاملركزْالثقايفْالعريبْ.5ْْ.ْطْدليل الناقد األديبالرويليْ،ْميجانْ.ْ (5)

ْ.22السابقْ.ْص (6)

ْكلودْ.ْ (7) ْ.41مْ.ْص2008.ْبريوت:ْاملكتبةْالشرقيةْ.1ْْ.ْت:ْرندةْبعثْ.ْطْ-تفسري حتول  –أزمة اهلوايت دو رْ،

يف " أصوات " سليمان فياض . صورة " األُْخرى " يف الرواية العربية: من نقد اآلخر إىل نقد الذات طرابيشيْ،ْجورجْ.ْ (8)
مْ.1999ْ.ْبريوت:ْمركزْدراساتْالوحدةْالعربيةْ.1ْْ.ْحتريرْ:ْالطاهرْلبي ْ.ْطْ-ْالعريب انظرا ومنظورا إلي  –صورة اآلخر 

ْ.810ص

ْ.18.ْصْإشكالية األان واآلخر ودْ،ْماجدةْ.ْ (9)
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،ْ فاملخيالْالسععععرديْالنسععععائيْيكتسعععع ْفاعليتهْم ْاآلخرْاملذكرْقُر ًْأوْبُعداً،ْوهويةْ(10)البنااْالسععععرديْفيها
ياًْحلالةْالذات،ْالذاتْاملؤنثةْقرينةْاألشعععععععيااْاملعادلةْهلا،ْوعمليةْالتالحمْواالخرتاق،ْ صعععععععبحْمعادالًْموضعععععععوع

املر بةْالْشعورايْهبذاْاآلخر،ْاملفج رْللطاقةْاخلياليةْواملعمقْهلا،ْبلْإنْالسرْاألحاديْيتحولْإىلْثنائي،ْخترجْ
 .(11)معهْالذاتْإىلْعزلتها،ْفتنجذبْم ْخاللهْإىلْالتأملْوالتدب رْيفْأبعدْاألمور 

الذاتْاألنثويةْوبيانْموقفهاْم ْالرجل،ْْيعودْ وظيفْاآلخرْالذكوريْيفْالروايةْالنسععععععويةْإىلْ صععععععوير
و وضععععيحْاألبعادْالنفسععععيةْواالجتماعيةْاليتْغلبتْعليها،ْفلوالْاآلخرْملاْ عرفْالقارئْعلىْآهاتْوعذا تْ
األنثىْيفْاجملتمعْالعريب،ْوماْاسععتطاعْأنْيتعرفْعلىْبعضْاألعرافْاليتْ عيشععهاْاجملتمعاتْالعربيةْاملختلفة،ْ

تْوضععععععععوحاًْالسععععععععلطويةْالذكورية،ْالسععععععععيماْاألبويةْمنها،ْوعلَّينْأجزمْأنْماْقامتْبهْليلىْولعلْأكثرْالتعبريا
البعلبكيْوليلىْالعثمانْوجىنْاحلسعع ْوغريه ْم ْ وضععيحاتْحلالْاجملتمعْيعدْمتمماًْأدبياًِْلماْقامْبهْاملفكرْ

ةْالروايةْ ربزْيفْالرواايتْ،ْو جململْفإنْاجتماعي(12)الفلسععععععطيينْهشععععععامْشععععععرايبْوالكا  ْاللبناينْحليمْبركات
النَّسععععععويةكْألهناْحتملْيفْطي اهتاْ عبرياتْفضععععععفاضععععععةْيفْ صععععععويرْاجملتمعْالذكوري،ْولعلْالعواملْالنفسععععععيةْاليتْ

 حتدثْعنهاْفرويدْسب ْم ْأسبابْذلك.
 

 اآلخر الذكوري يف رواية "أان، ه  واألخرايت":
بْالنسععععععويْيفْلبنانْم ْخاللْالعودةْإىلْاحلديثْ ُعيدْالروائيةْاللبنانيةْجىنْفوازْاحلسعععععع ْإحيااْاألد

ع ْجمتمعْاملرأةْفيه،ْو عدْجىنْاحلسعععععع ْم ْالكتابْالشععععععبابْالذي ْظهرواْإىلْالسععععععاحةْاألدبيةْنتيجةْجائزةْ
ْكلَّْعامْبنسععععختهاْالعربية،ْحيثْ رشععععحتْمر نيْللقائمةْالقصععععريةْفيها،ْاألوىلْكانتْعامْ البوكرْاليتْ صععععدر

                                                
 ْللكا بةْاللبنانيةْليلىْبعلبكيْم ْبواكريْالرواايتْاليتْحتدثتْع ْاآلخرْالذكوري،ْحيثْعربتْعلىْْ" أان أحياو عدْروايةْ (10)

ْ– لنسبةْهلاْْ–ع ْواقعْاجملتمعْوموقفهْم ْاملرأة،ْو وقفتْمطوالًْأمامْصورةْاألبْالذيْكانْميثلْْ–ليناْْ–لسانْالساردةْ
اجملتمعْالذيْيلتزمْ لعاداتْوالتقاليدْيفْالتعاملْمعْزوجهْوابنته،ْوأتمْبعدْذلكْالسلطويةْاملطلقةْيفْالتعاملْمعْاألنثى،ْفهوْرمزْ

 اليتْْالتُّهمةالروائيةْالكويتيةْليلىْالعثمان،ْلتستمرْيفْوصفْاجملتمعْالذكوريْوبيانْموقفهْم ْاملرأة،ْولعلْذلكْواضحْيفْقصةْ ْ
ْمْ.1996عامْة تدخل احل  " زهر م،ْونشرهتاْيفْجمموعةْقصصيةْبعنوانْ 1982ْكتبتهاْعامْ

92ْم.ْص2010.ْأكتوبر64ْْ.ْجملةْنزو ْ.ْعلذة السرد النسائ ، وعوامل اإلاثرة واإلغراء  اب ْسائحْ،ْاألخضرْ. (11)

لقدْاستطاعْهشامْشرايبْأنْحيفرْعواملْإبداعهْالكتايبْأثنااْدراسةْاجملتمعْالعريبْدراسةْاجتماعية،ْيوضحْم ْخالهلاْأصوليةْ (12)
ْكماْ وقفْمطوالْأمامْالنظامْاألبويْوخص ْبعضْمؤلفا هْلدراسته،ْولعلْالقارئْجيدْاجملت معْالعريب،ْوالكيفيةْاليتْقامْعليها،

ْكتابهْ ْمقدمةْلدراسةْاجملتمعْالعريبْ ْالذيْأسسْفيهْ املتعةْيفْقرااةْمؤلفاتْالشرايبكْملتانةْاألسلوبْومجالياتْالصياغة،ْالسيما
ْأنْيلتزمْهباكْحىتْيتمك ْم ْالنهوضْ جملتمعْككل،ْوسارْعلىْدربهْالقواعدْالسليمةْللرتب يةْاألبويةْاليتْينبغيْلكلْمرب ٍّ

ْالكا  ْوالروائيْاللبناينْحليمْبركات،ْالذيْ ركْنتاجاْمهماْيفْدراسةْأحوالْاجملتمعْالعريبْيفْكتابهْ ْاجملتمعْالعريبْاملعاصرْ ْ.
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 ،ْو تسعععععععععععععمْرواايهتا99ْمْع ْروايتهاْ طابق2015ْان،ْهيْواألخرايت ،ْوالثانيةْعامْمْع ْروايتهاْ أ2013
 بسالسةْاألسلوبْالسرديْومتعةْالتشويقْاليتْ رتكْالقارئْيسريْمتخيالْبنيْأسطرها.

تمع،ْومسعععععاوئْالرجالْفيه،ْحتاولْالكا بةْيفْروايةْ أان،ْهيْواألخرايت ْأنْ ظهرْصعععععورةْاملرأةْيفْاجمل
اليتْأصععدرهتاْحبقهم،ْْكونْمنصععفةْيفْإصععدارْبعضْاألحكامْاملتعلقةْ لرجل،ْم ْخاللْاألحكاموعلهاْل ْ 

األخرايت كْفاألانْهيْ سعععععحر ْواالحنيازْالفعليْللمرأة،ْويتجلىْذلكْيفْالعنوانْالرئيسعععععيْللروايةْ أان،ْهيْْو
قيْالنسعوةْم ْأمْوجارةْتْ واألخرايْ،–لشعخصعيةْاحملوريةْيفْالروايةْاْ–السعاردة،ْوهيْضعمريْيعودْإىلْهالةْ

ْالصعععورةْالذكوريةْيفْوغريمهاْمم ْواجه ْاالضعععطهادْالذكوريْيفْحياهت ،ْوسعععيحاولْالباحثْأنْيوضعععحْمعامل
فيها،ْواليتْكانتْنتيجةْْالروايةْالنسععععويةْم ْخاللْروايةْاحلسعععع ،ْاليتْصععععورتْجمموعةْم ْاللوحاتْالذكورية

 حلكاية.طبيعيةْللحالةْاليتْكانتْ عيشهاْساردةْا
وظَّفتْالكا بةْأسععععععلوبنيْم ْأسععععععالي ْالسععععععردْالروائي:ْاألولْكانْ سععععععتخدامْضععععععمريْاملتكلم،ْحيثْ
ا كأتْالكا بةْيفْالتعبريْع ْالذاتْاألنثويةْم ْخاللْضعععععمريْ ْاألانْ ْعلىْلسعععععانْالسعععععاردةْسعععععحر،ْلتنقلْ

نسعععععااْيفْاجملتمعْالعريب،ْوكانتْالسعععععاردةْمضعععععامنيْالن ْالروائي،ْحماولةْالتعبريْع ْاملشعععععكالتْاليتْ واجهْال
بذلكْ سريْعلىْخطىْبعضْالكا باتْم ْقبلها،ْوالثاينْكانْ ستخدامْضمريْالغائ ْ اهلو ،ْالذيْوظفتهْ
الساردةْالرئيسيةْيفْالرواية،ْلًتعرِ فْالقارئْعلىْماهيةْالشخصياتْيفْالرواية،ْودورهاْيفْالبنااْالسرديْفيها،ْ

ئرْالسععردْيقتضععيْوجودْثنائيةْاألانْواآلخر،ْفعندماْيكونْاألانْهوْالسععاردْ وبدهيْأنْاسععتعمالْأيْم ْضععما
 .(13)“ صبحْالثنائيةْيفْموقعْالوضوحْوالسطوع،ْفاألانْأان،ْومجيعْم ْيقعْخارجهاْينتميْإىلْخانةْاآلخر

لروايةْللحديثْع ْاقامتْالروايةْعلىْالفكرةْالسععرديةْالواحدة،ْحيثْسععخرتْاملضععمونْالرئيسععيْيفْ
القضعععععاايْاملعاصعععععرةْواألحداثْْتمعْالذكوريْيفْاجملتمعْالعريبْوحتديداْيفْلبنان،ْلتعربْم ْخاللهْع ْبعضاجمل

رزْيفْالروايةْهوْماْيتعلقْالسععععععياسععععععيةْاليتْجتريْعلىْالسععععععاحةْاللبنانية،ْالسععععععيماْطرابلس،ْإالْأنْاحلدثْالبا
؟ْهلْ عدْ لكْالصورْاجلديدْفيهاْبوصفْاجملتمعْالذكوري،ْفكيفْصورتْالروايةْذلكْاجملتمع؟ْوهلْجلبت

ْكيفْْجتديداْللرواايتْالنسعويةْالسعابقة؟ْأمْأهناْضعمتْبنيْدفتيهاْموضعوعاًْحداثيًاْم غايراًْع ْ لكْالرواايت؟
 كانْموقفْالساردةْم ْاجملتمعْالرجويل؟ْوهلْكانتْمنحازةْللمرأة؟ْ

لذكوريةْفيها،ْوقدْْشعععععخصعععععياتْاأظهرتْالسعععععاردةْأثنااْعرضعععععهاْلألحداثْالرئيسعععععيةْيفْالروايةْمعاملْال
 اْيلي:كانتْهذهْاملعاملْانعكاساًْللذاتْالساردة،ْوقامتْبتقسيمْاآلخرْالذكوريْإىلْم

 
 أواًل: صورة األب 

ميثلْاألبْاملركزْالرئيسيْواملهمْيفْالبنااْاهليكليْللعائلةْيفْاجملتمعْالعريب،ْفهوْالذيْيرتكْاألثرْالبارزْ
ُْكل ها،ْو لتايلْفإنَّْاجملتمعْ ْْوالرفعةْهلا،ْويعربْع ْالوجهْاحلقيقيْلشعخصعياتْأسعر ه فيها،ْويرسعمْمعاملْالسعمو 
                                                

63ْ.ْصْاآلخر عرب اللغة السردية (سرد اآلخر ) األان و صاحلْ،ْصالحْ.ْ (13)
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،ْالذيْيسعععععودهْالتحكمْيفْاآلخري ْم ْالعائلة،ْم ْ(14) قائمْعلىْالنظامْاألبويْ ْْ–بشعععععكلْعامْْ–العريبْ
أمْواب ْوحفيد،ْليعيدْاألبْم ْخاللْهيمنتهْأجمادْأجدادهْالسعععابقني،ْوينقلْالفخرْالقبليْألبنائه،ْرغبةْمنهْ
يفْ عزيزْذا هْأمامْاآلخرْالذيْميثلْضعفاًْممزوجاًْ الحرتامْالالشعوريْالذيْسيصبحْبعدْذلكْرو يناْطبيعيًاْ

 حيا ه.ْيف
 صععععنفْالرواايتْالن سععععويةْم ْأكثرْالنصععععوصْاألدبيةْاليتْحتدثتْع ْمفهومْاألبوية،ْونقلتْللقارئْ
صععععور هْاالجيابيةْوالسععععلبية،ْفنجدْالبنااْالسععععرديْيفْالكثريْمنهاْ يتمحورْحولْاألب،ْبوصععععفهْممثلْالسععععلطةْ

فولة،ْوانتهااْمبسععععععععععؤوليتهْع ْحياهتاْاألول،ْوالرجلْاألولْاملواجهْللذات،ْمنذْالتشععععععععععكلْاألولْيفْمرحلةْالط
،ْو ركزْهذهْالرواايتْعلىْدورْ(15)النفسعععيةْواالجتماعيةْفيماْبعد،ْلدورهْالكبريْيفْخلقْالشعععخصعععيةْاألنثوية 

األبْيفْالنهضعععععععةْاألسعععععععرية،ْوعالقتهْيفْمتثلْاآلخرْم ْ قيْأبنائها،ْفماْيتصعععععععرفْبهْاألبْسعععععععيمثلهْاالب ْ
 وهكذا...

الرواايتْالنسععويةْع ْطريقْاسععتخدامْضععمريْالغائ ْ اهلو ْعلىْلسععانْسععاردةْمتثلتْصععورةْاألبْيفْ
مطلعععةْعلىْجمرايتْاألحععداث،ْلتعكسْم ْخاللععهْالصعععععععععععععورةْاجلليعع ةْللنظععامْاألبويْيفْاجملتمعْالعريب،ْوكععأنْ
السععاردةْبذلكْ تحدثْع ْذاهتاْاليتْقدْ عاينْم ْاضععطهادْأبويْاترةْأوْم ْسعععادةْأبويةْطوراْآخر،ْلذلكْ
فإنْ عادةْالتحدثْع ْالذاتْبضمريْالغائ ْ ُعيدْإنشااْنظامْاملرا  ْاالجتماعيةْالسائدةْأبدقْالتفاصيل،ْ
فالفردْعندئذْيذكرْنفسعععععععععععععهْعلىْالدوام،ْوميك ْالقول:ْإنهْالْيكونْموجوداًْبدونْار باطهْ آلخري ،ْفاألانْ

 .(16)تعددة اخلاصةْبهْ تماثلْ لنتيجةْمعْاألدوارْاالجتماعيةْواألسريةْامل
اجملتمعْاللبناينْبشكلْ صورْجىنْاحلس ْاألبْبصورةْ قليديةْسائدةْيفْاجملتمعْالعريبْبشكلْعام،ْْو
 ه،ْحماوالًْاحلفاظْعلىْخاص،ْحيثْ نقلْللقارئْهيمنةْالنظامْاألبوي،ْوإعالاْسعععععلطتهْعلىْ قيْأفرادْأسعععععْر

ْروايةْ أان،ْهيْيفتكونْصعععععععععععععورةْاألبْاملمارسعععععععععععععاتْالتقليديةْاليتْكانْيعيشْعليهاْأجدادهْالسعععععععععععععابقون،ْل
 وضعععععععععحْبعضْالفئاتْْواألخرايت ْصعععععععععورةْسعععععععععلبيةْالْيتخللهاْأيْاجيابية،ْولعلْالكا بةْأرادتْم ْذلكْأن

 االجتماعيةْيفْجمتمعها،ْو ظهرْمساتْالعالقاتْاألسريةْفيه.
حىتْأنهْميثلْأهمْْدوراًْمهماًْيفْالرواية،ْ–سععاردةْالروايةْوالشععخصععيةْاحملوريةْفيهاْْ–لع ْوالدْسععحرْ

الشععععخصععععياتْالذكوريةْفيها،ْوصععععاح ْاجلزاْاملهمْيفْ كوي ْأحداثها،ْوميك ْأنْنصععععنفهْحسعععع ْمقياسْ)ْ
                                                

ْمْ.ْص1993.ْبريوت:ْمركزْدراساتْالوحدةْالعربيةْ.2ْ.ْطْالّنظام األبوي وإشكالية ختلف اجملتمع العريبشرايبْ،ْهشامْ.ْ (14)
33.ْ

.ْعم انْ:ْدارْفضاااتْللنشرْوالتوزيعْ.1ْْ.ْطْمتثيالت األب يف الرواية النسوية العربية املعاصرةعبيدْ،ْلينداْعبدْالر  ْ.ْ (15)
ْ.20م.ْص2007

.ْت:ْغسانْالنًّصرْ.ْسورايْ:ْمنشوراتْدارْمعدْْالبحث عن الذات " دراسة يف الشخصية ووع  الذات "كونْ،ْإيغورْ.ْ (16)
ْ.59مْ.ْص1993للنشرْوالتوزيعْ.ْ
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،ْالذيًْيظهرْاألبعادْالفكريةْوالدالليةْللن ْالروائي،ْ(17)فيلي ْهامونْ(ْضعععععععععم ْالشعععععععععخصعععععععععياتْ املرجعية 
ألنْالكا بةْ ريدْأنْ ظهرْاالنغالقْالفكريْْوقارئْالروايةْجيدْأنْصعععععععععععععورةْاألبْماثلةْيفْاجلزاْاألكربْمنهاك

 السائدْيفْبعضْاجملتمعات.
ْكانتْصععور هْمسععتمدةْم  ْطابعْسععليب،ْ ريدْفيهْملْحتظْصععورةْاألبْيفْروايةْاحلسعع ْ إلجيابية،ْوإمنا

يةْجيدْأنْوقارئْالرواْ،-بشعععععععكلْخاصْْ–السعععععععاردةْالتعبريْع ْمفهومْالسعععععععلطويةْاألبويةْيفْاجملتمعْاللبناينْ
وي ْبعضْاألحداثْفيها،ْلكا بةْاهتمتْكثرياْبتصعععععععويرْاألبْيفْالروايةكْألنهْميثلْالرك ْاألسعععععععاسعععععععيْيفْ كا

توضععععععععععحْللقارئْ كوي ْولذلكْ دْالسععععععععععاردةْ تحدثْبنهمْع ْسععععععععععلبياتْأبيهاْيفْاجلزاْاألولْم ْالرواية،ْل
 األحداثْاملتتاليةْبعدْذلك.

ْكانْقار ًْهنماًْشععيوعياًْ ،ْيهتمْأبفكارهْوالْيلتفتْإىلْأفكارْاآلخري ،ْحياولْغل ْعلىْوالدْسععحرْأنه
بدا هو منقطعًا عن أنْجيددْشخصيتهْم ْخاللْكتبه،ْاليتْ ر ْفيهاْسحرْاألمرْاملعي ْيفْحيا ه،ْ قول:ْ 

احلياة. عا  مع األوراق أكثر مما عا  معنا. أمضييييع سيييياعات طويلة مع كتب مل أكن أفهو منها سييييوى 
ميكة الس يسيييتعملهاأهنا ضيييخمة احلوو ومتناسيييق ،ْفشععععغلهْع ْالقرااةْجعلْذاهتاْ(18) ة مع النظّارات السيييك

مضعععععععععععععطربةْوخاويةْالْأحدْميليْهلاْاإلجا تْاملرتددةْيفْذهنها،ْولعلْهذاْميثلْعاماًلْمهماًْيفْشعععععععععععععذوذهاْ
 وخروجهاْع ُْعرفْالعائلةْو قاليدها.

ليتْكانْفيهاْالسعععععادةْاالعتيادية،ْاْلقدْشععععكلْالفكرْالذيْاعتنقهْوالدْسععععحرْبعداْواسعععععاًْع ْحيا ه
آلخري ،ْفبعدْعود هْم ْواالهتمامْأبهلْبيته،ْوجعلْم ْعقليتهْشععععععخصععععععاْغريْمرغوبْفيهْعندْأبنااْعائلتهْا
قربني،ْالسععععيماْزوجته،ْاليتْالكويتْأصععععبحْوالدْسععععحرْمروجاًْألفكارهْاليسععععاريةْاليتْالْ روقْمل ْحولهْم ْامل

دْيهتمْهبا،ْوأضعععععععععععحتْأايمْميثلْكابوسعععععععععععاًْمرعباًْيفْحياهتا،ْألنْالزوجْملْيعأصعععععععععععبحْمفهومْالقرااةْوالكتابْ
 سعادهتاْصوراًْ ذكاريةْقدميةْ.

ْهذهْالعواملْجعلتْالسعاردةْ عيشْحياةْمضعطربةْو نقلْإىلْفكرهاْعواملْ هنزاميةْمعْالذات،ْفُبعدْاإنَّ
عيشهاْوالدهتاْنتيجةْاإلمهال،ْْعاسةْاليتْ األسرةْع ْالدي ،ْوشيوعْاألفكارْالسلبيةْيفْذه ْوالدها،ْوحياةْالت

ملتخيلةْ لنومْمعْاكلْذلكْأسععععهمْيفْالرغبةْاجلنسععععيةْالشععععاذةْلد ْسععععحركْألهناْأصععععبحتْجتدْيفْأحالمهاْ
لذيْأصععبحتْ سعععىْالرجالْسعععادةْالْ وصععف،ْوأصععبحْالعيشْمعْرجلْميليْعليهاْرغبتهاْاهلدفْاألمسىْا

 إليهْ.
هْهوْفقط،ْوإمناْأجربْزوجتهْعلىْاعتناقْأفكاره،ْ قولْسحرْواصفةْملْيكتفْاألبْيفْ غيريْمعتقدا 

                                                
رااةْهذهْالشخصياتْبدرجةْاستيعابْالقارئْهلذهْالثقافة،ْوهيْاليتْحتيلْإىلْمعىنْممتلئْواثبتْحدوثهْيفْثقافةْما،ْو ر بطْق (17)

،ْفإهناْستشتغلْأساساًْبصفتهاْإرسااْمرجعياًْحييلْعلىْالن ْالكبريْلأليديولوجياْ و ندماجْهذهْالشخصياتْداخلْملفوظْمعني 
36ْ.ْصْمسيولوجية الشخصيات الروائية أوْالثقافةْ.ْينظرْ:ْهامونْ،ْفيلي ْ.

10ْ مْ.ْص2012.ْبريوت:ْالدارْالعربيةْللعلومْانشرونْ.1ْْ.ْطْأان ه  واألخرايتازْ.ْاحلس ْ،ْجىنْفْو (18)
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وشييعرت دوماً جاجة ملحة إىل االقرتاب من العادات اإلسييالمية االجتماعية الس ترعرع  حالْوالدهتا:ْ 
،ْوأصععععععبحتْحباجةْملحةْإىلْاإلجابةْع ْالسععععععؤالْالذيْ(19) يف كنفها، مث أتع زواجها من أيب لينتزعها من 

ودهاْدائما:ْ ملاذاْالْحيسعععععععع ْمعامليتْ؟ ،ْمنحصععععععععرةْمعْذاهتا،ْ عيشْأوهامْأايمهاْاألوىلْم ْالزواج،ْكانْيرا
 وحماولةْإرضااْنفسهاْببعضْاملواقفْالسعيدةْمعه،ْإالْأنْذلكْكانْسرا ًْالْمثيلْلهْيفْالواقعْالذيْ عيشه.

صعععععععععولْهلاْيفْحياهتم،ْأليتْالْأماْاآلخرونْفكانواْينتقدونْاألبْيفْالكثريْم ْ صعععععععععرفا هْالبائسعععععععععة،ْا
ةْوالْ نمْع ْالتكونْالشخصيْوأصبحْينظرْإىلْاآلخري ْنظرةْالتعايلْوالتحقري،ْمعترباًْأفكارهمْضالةْوحمدود

ْكانتْرائدةْيفْالفكرْفيها،ْوير ْأنْالتلفازْأكربْمعيقْيفْسععععععبيلْالوصععععععولْإىلْالرقيْالعقلي،ْوهذهْاأل فكار
ْكانْمعتنقوهْيرون يْالسععععبيلْالوحيدْللوصععععولْهأنْاحلياةْقائمةْعلىْالبسععععاطة،ْوأنْالقرااةْْالشععععيوعي،ْالذي 

حرْ ر ْأنْكلْهذاْالْميثلْإىلْمنابعْاملعرفة،ْوالدخولْيفْمفاهيمْالوجوديةْوالديكار يةْوغريها،ْفكانتْسععععععععععع
 أمهيةْيفْحياةْوالدها،ْوإمناْجل ْهلاْوألمهاْأسبابْالتعاسةْيفْحياهتما.

اكتشف  أمراً آخر وأان قامتةْلوالدها،ْفرت ْأنهْجاهلْوغريْذكي،ْ قول:ْ ْو تابعْالساردةْرسمْصورة
ْكماْأنهْيعيشْمعزوالْ(20) ْأمنو، أنك أيب ليس علع ذاك القدر من الذكاء الذي حاول أن يقنع ب  اجلميع ،

،ْفماْراعْ(21) أيب بدا يل يف معزل عن األنوثة ومن كارهيها واملذعورين منهاع ْاألنثىْوكارهًاْهلا،ْ قولْ:ْ 
ْكباقيْاآل اْاآلخري ،ْالذي ْيسعععطرونْمجالياتْ األبْمنوْابنته،ْوبلوغهاْسععع ْاملراهقة،ْوماْعادْيهتمْبشعععؤوهنا

 السعادةْعلىْوجوهْأبنائهمْيفْكلْوقتْوحني.
أرادتْالكا بةْم ْ لكْالصعععورْأنْمتهدْلألحداثْالروائيةْالقادمة،ْوأنْهتيئْللقارئْأسعععبابْالشعععذوذْ

االةْيفْوصعععفْاجلسعععد،ْالذيْسعععيصعععبحْعادةْعندْسعععحرْنتيجةْاإلمهالْوالتهميشْم ِْقَبلْأبيهاْاجلنسعععيْواملغ
وأمهاْوزوجهاْبعدْذلك،ْو ر ْسععععععععععععحرْأنْالبداايتْاألوىلْألحالمهاْالشععععععععععععاذةْبدأتْبعدْسععععععععععععفرْأبيهاْإىلْ

بحثْالكويت،ْفهجرةْاألبْأسعععععهمتْيفْاالنفتاحْعلىْالذات،ْواشعععععتدادْالصعععععراعْالداخليْفيها،ْفالذاتْ  
 ،ْو بسطْراحتيهاْللتعبريْعماْخيتلجْيفْنفسهاْبكلْصراحة.(22)ع ْهويتهاْعلىْمستو ْحياةْبكاملها 

 كم ْصورةْاألبْيفْروايةْاحلس ،ْأهناْمتثلْاملرآةْاليتْ عكسْالشخصياتْاحملوريةْفيهاكْألنْ االبنةْ
 ر ْوجهْأمهاْوالنسعععااْمجيعاْم ْ بْ ر ْيفْأبيهاْاملرجعْواملالذْوالوجهْاألودييبْومنوذجْاألداا،ْوهيْلذلكْ

،ْولذلكْ دْأنْ(23)األب،ْو ر ْوجهْالرجالْمجيعاْم ْ بْوالدهاْالذيْخيتصعععععععععععععرْالعاملْالذكوريْقاطبة 
الساردةْ تحدثْع ْمعاانةْأمهاْم ْخاللْاحلديثْع ْقسوةْأبيها،ْو تحدثْع ْزوجهاْساميْعندماْ ر ْ
                                                

ْ.18.ْصأان ه  واألخرايتاحلس ْ،ْجىنْفوازْ.ْ (19)

ْ.23السابقْ.ص (20)

ْ.27السابقْ.ص (21)

ْ.252م.ْص2005.ْبريوت:ْاملنظمةْالعربيةْللرتمجةْ.1ْْ.ْت:ْجورجْزينامْ.ْطْالذات عينها كآخرريكورْ،ْبولْ.ْ (22)

ْ.131مْ.ْص73،74ْْ.1994.ْجملةْمواقفْ.ْعْاملرأة األخرى والرجل اآلخرمكيْ،ْعباسْ.ْ (23)
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دهاْالسععععععععادة،ْويشععععععععرهاْ لدفاْالعاطفيْالذيْفقد هْنتيجةْفيهْالرجلْالذيْحُيققْأحالمها،ْويبثْيفْخل
إمهالْوالدها،ْوبعدْمعاشععر هْجتدهْالزوجْالذيْملْجتدْفيهْضععالتهاْإلشععباعْغريزهتاْالشععهوانية،ْفتلجأْإىلْخيانتهْ
معْرجلْآخرْامسهْربيع،ْليكونْالعاملْاألسعععععععاسعععععععيْورااْاخليانةْهتميشْالزوجْلزوجته،ْوالعودةْم ْجديدْإىلْ

فاتْاألبْاألوىل،ْوكأنْسعععععععحرْوجدتْيفْسعععععععاميْالرجلْالشعععععععبيهْألبيهاْمعْاختالفْاملناهجْالفكريةْ صعععععععْر
 بينهما.

كانتْروايةْ أان،ْهيْواألخرايت ْيفْوصعععععععععفْالسعععععععععلطويةْاألبوية،ْروايًةْ كميليةْللرواايتْالن سعععععععععويةْ
ْبروايةْ أانْأحيا ْللروائيةْاللبنان يةْليلىْبعلبكي،ْالسعععععععيماْيفْالسعععععععابقة،ْحيثْظهرْأتثرْالكا بةْبشعععععععكلْجلي 

ْكماْظهرتْالسععععععععععععلطويةْاألبويةْيفْ(24)أثنااْاحلديثْع ْأثرْسععععععععععععفرْاألبْيفْاختاللْموازي ْالذاتْاألنثوية ،
 رواايتْليلىْالعثمانْونوالْالسعدوايْوسحرْخليفةْوغريه .

 
 اثنيا: صورة زوجها سام 

ها،ْوالرجلْاحلصعععنيْالذيْحيفظْشعععرفها،ْميثلْالزوجْاحلياةْالكليةْللمرأة،ْفهوْنبعْسععععادهتاْووهجْأتلق
وكانْالزوجْيفْروايةْاملرأةْحاضعععراْحضعععورْاألبْفيها،ْألنهْميثلْيفْبعضْاألحيانْالصعععورةْاملقابلةْلهْيفْبعضْ
الرواايت،ْو دهْيفْرواايتْأخر ْالرجلْالالئقْالذيْينالْاحرتامْزوجته،ْوينالْقدراْواسععععععععععععععاْم ْاالحرتام،ْ
                                                

ْكانْسبباْيفْذلك،ْ قولْ (24) فنجدْاألبْيفْروايةْ ْأانْأحياْ ْسلطوايً،ْومهمالْحبقْابنتهْلينا،ْولعلْشغلهْيفْالتجارةْوح ْالقرااة
هذا الوحيد يدخن سيوارت ، وهو مشغول عين بقراءة فعلت،ْقالتْيفْنفسها:ْ ليناْبعدْأنْسأهلاْأبوهاْأي ْكنت؟ْوماذاْ

 ْجريدة ذات نزعة حزبية .. راقبت  دقائق وتساءل : هل ينتم  هو إىل هذا احلزب؟ أميأل احلزب فراغ حيات ؟ ضحك 
حيثْ ركهاْوأخوهتاْمعْاألمْدونْْ.ْوحتدثتْالساردةْأيضاْع ْأثرْرحيلْأبيهاْعنها،111ْ.ْصْ: أان أحياينظر:ْالبعلبكيْ،ْليلىْ

السؤالْعنهم،ْفالتجارةْواألموالْكانتْجتتاحْعقلهْأكثرْم ْاهتماما هْالعائلية،ْولذلكْسنجدْليناْمتمردةْمعْذاهتاْ بحثْعماْ
 "انتهي  منيسعدْقلبها،ْلتفر هْماْيفْنفسهاْمعْأيْشخ ْآخر،ْفكانْأحالمهاْاملتخيلةْ راودهاْبنيْفينةْوأخرها،ْ قول:ْ

تناول العشاء، وأحسس  بنشوة وابرتواء وجرارة هادئة مث مضطربة تسرّي أفكاري، فرتك  املطعو. وعادت تستيقظ علع 
الرصيف املبتهج، حاجس إىل انتصاب قامة رجل تعلو قامس آنس هبا واستبشر، فاشبك أان أيضا ذراع  بذراع، وامتخطر 

ْاحلس ْكانت114ْ ْينظر:ْالسابقْ.ْصلع الطرقاتتياهة اخلطة، بدل زحف  البط ء، الدام ، وحدي ع .ْولعلْجىنْفواز
،ْوالْيفو ناْأنْنذكرْظاهرةْأخر ْم ْمظاهرْاألثرْالذيْ ركتهْ-ليلىْالبعلبكي-متأثرةْيفْهذهْاألفكارْبروايةْاملرأةْاللبنانيةْاألوىلْ

 ْكتابةْكالْالنصنيكْْفروايةْ ْأانْأحياْ ْجعلتْم ْروايةْ ْأانْأحياْ ْيفْرويةْ ْأانْهيْواألخرايتْ ْ تمثلْيفْالفكرةْالعامةْم
سردْليناْرمزاًْللحديثْع ْالسياساتْواحلكمْيفْالعاملْالعريبْيفْذلكْالوقت،ْوروايةْ ْأانْهيْواألخرايتْ ْجعلتْم ْسردْ

و لتايلْفإنْالفكرةْبنيْيفْالزم ْاملعاصر،ْْ–بلدْالكا بةْْ–سحرْحديثاًْع ْاألوضاعْالسياسيةْاليتْمترْهباْطرابلسْاللبنانيةْ
ْالروايتنيْواحدة.
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لزوجْم ْأن هْالرجلْاملعشعععععععوقْالذيْكانتْهتواهْقبلْالزواج،ْفكانتْصعععععععور هْمفعمةْوينبعْاهتمامْالسعععععععاردةْ 
ْكماْأنهْيفْاملقابل،ْاآلخرْالذكوريْالذيْلهْالدورْيفْ فكيكْالذاتْالنسععععععععععععوية،ْ(25)بروحْاحملبةْوالصععععععععععععداقة ،

تْوحتطيمها،ْم ْخاللْالسععلوكياتْالقاسععيةْاليتْينهجهاْيفْحيا ه،ْو عدْشععخصععيةْ سععامي ْم ْالشععخصععيا
ْكماْسنر .ْ  املمهدةْإىلْاضمحاللْ أان ْسحرْو دمريها

ه ْإىلْبيتْوالدهاْمتثلْحضععععععععععورْسععععععععععاميْيفْالرواية،ْ لرجلْالذيْأح ْفتاةْوأرادْالزواجْمنها،ْفذ
،ْ نتقلْم ْ-السععععععاردة-وطل ْيدهاْبصععععععورةْرمسيةْ قليدية،ْليكونْذلكْالزواجْنقطةْمركزيةْيفْحياةْسععععععحرْ

والدها،ْذلكْالبيتْالذيْْاْاالحتياجاتْاليتْكانتْ تمىنْاحلصولْعليهاْيفْبيتخاللهْإىلْحياة،ْمتارسْفيه
تهاْاجلديدْانفذةْاألملْللقضعععععععععااْأُغلقتْأبوابهْ لعاداتْالباليةْاحملصعععععععععورةْ لفكرْالذامْاملعقد،ْجاعلةْم ْبي

لوكياتْيداْم ْسععععلىْكلْماْيتصعععلْبفكرْوالدها،ْإالْأنْسعععلوكياتْسعععاميْيفْاملسعععتقبلْسعععتكونْأشعععدْ عق
 معْالذكوري.ْوالدها،ْلتدخلْحياهتاْمنعرجاتْمؤملة،ْ سطرْم ْخالهلاْصورةْأخر ْم ْصورْاجملت

يغل ْعلىْصعععععورةْسعععععاميْيفْالروايةْاالختالفْالتقيميْعلىْشعععععخصعععععيتهْم ْموقفْإىلْآخر،ْوذلكْ
ْكانْيغل ْعليهْاحل ميمية،ْواحل ْوفقْالبنيةْالزمنيةْلألحداثْاليتْعاشععععععععععععتهاْالسععععععععععععاردةْمعه،ْفبداايتْاللقاا

العميقْالذيْيكن هْالرجلْإىلْاملرأةْاليتْيرغ ْيفْالزواجْمنها،ْ إلضعععععععععافةْإىلْاالهتمامْالشعععععععععديد،ْالذيْيول دْ
غريةْطبيعية،ْ سععععهمْيفْ تبعْاحملبوبْوالسععععؤالْالدائمْعنه،ْوالشععععوقْاليوميْإىلْلقائه،ْوهذهْالصععععفاتْجعلتْ

ة ْيفْحياةْحمبوبته ُغريِ 
سعععحر،ْحيثْكانْاهتمامهْهباْسعععبيالْيفْإخراجهاْم ْاحلياةْْم ْسعععاميْالشعععخصعععيةْ امل

اهتمام سييييييييام  يب وإصييييييييراره علع ر يس املظلمةْاليتْكانتْ عيشععععععععععهاْيفْظلْ التهميشْالعائلي ،ْ قول:ْ 
 .(26) بشكل يوم  كان قمة االعرتاف أبي ب ُّ مرئية

نشعععععععععأْعليهْيظهرْيفْْبعدْالزواجْبدأتْالصعععععععععورةْاحلقيقيةْلزوجهاْسعععععععععاميْ تضعععععععععح،ْوبدأْالفكرْالذي
سعععععععععععلوكيا هْمعها،ْحيثْكانْاهتمامهْالزائدْهباْيولدْيفْنفسعععععععععععهْالرتق ْواحلرصْعلىْمتابعةْحتركاهتا،ْليكونْ

،ْ(27)شديد الغرية، حمتاطًا ومرتقباً لسائر حتركايت، وبدا يل أن أعيش مع  يف حالة تفحص ال تنته "بذلكْ 
ولعلْ لكْالسلوكياتْستبدأْيفْ غيريْمعاملْاحلياةْاليتْ عيشهاْسحر،ْلتستعدْإىلْمواجهةْسلوكياتْمعاكسةْ
ألفكارْوالدهاْاليسعععععععععععارية،ْأفكارْ التظاهرْالديين ،ْاليتْجتعلْمعتقدها،ْيفسعععععععععععرْالواقعْوفقْقاعدمْ احلاللْ

ارسهاْالبشرْبصورةْعامة،ْفساميْكانْينتميْواحلرام ،ْبعيداْع ْاجلان ْاملنطقيْيفْمعرفةْالسلوكياتْاليتْمي
                                                

ْامسهاْمىن،ْلتصفْ (25) فالقارئْلروايةْ ْطيورْأيلولْ ْللروائيةْاللبنانيةْأمليْنصرْدْجيدْأنْالكا بةْعمدتْإىلْ وظيفْساردةْواحدة
ا،ْودورْاجملتمعْالقرويْاحملافظْمعاملْالفضااْالروائيْكله،ْفتأمْعلىْالقريةْو صفْمعاملْالعشقْاملقدسْبنيْالشبابْوالفتياتْفيه

إالْصورةْراجيْالرجلْالذيْخانْْ–بشكلْعامْْ–يفْصد ْ لكْالعالقات،ْوقدْصورتْالساردةْالرجلْاحملبوبْ لصورْاالجيابيةْ
ْحبهْملرسال.

33ْ.ْصْأان ه  واألخرايتاحلس ْ،ْجىنْفوازْ.ْ (26)

35ْالسابقْ.ْص (27)
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إىلْعائلةْمتدينة،ْحترصْعلىْالسعععععلوكياتْو غفلْاألدبيات،ْاليتْينبغيْأنْحياكمْعليهاْاإلنسعععععانْوفقْاملنطقْ
ْكانْنوعه،ْإالْأنْساميْكانْعلىْعكسْذلك،ْحيثْكانْمتعصبا،ْ العقليْالبعيدْع ْالتعص ْالفكريْأاي

 صعععععععععرفاهتم،ْمنتقداْبشعععععععععدةْاألخطااْاليتْالْ توافقْمعْرؤيتهْالفكرية،ْوهذاْوحاكماْعلىْاآلخري ْم ْخاللْ
 سيول دْيفْشخصيةْسحر،ْاملرأةْاملتمردةْعلىْاألفكارْاخلارجةْع ْاحلكمْاملنطقيْعلىْاآلخري .ْ

أسععهمتْأفكارْسععاميْيفْحتويلْحياةْسععحرْإىلْجحيم،ْوجعلهاْ تمىنْاملوت،ْعلىْأنْ بقىْيفْظلْ
سعععديْوالقويل،ْحيثْكانْسعععاميْيعي ْعليهاْوالدها،ْويشعععتمهْوأمهاْوعائلتها،ْألهنماْالْالتقريعْوالعنفْاجل

يتوافقانْمعْفكره،ْجاعالْم ْجسعدهاْسعلعةْلقضعااْشعهو هْاترة،ْومسعتقبالْلعنفهْالقاسعيْاترةْأخر ،ْ قولْ
القرب، لك  ال خيرجوا كان ابلنسيييبة إيلك متاماً كاملتوحشييين الذين يُقيّمدون أموا و قبل أن يرموهو يف فيه:ْ 

،ْليكونْسعععععععععععععاميْبذلكْصعععععععععععععورةْمطابقةْحلالْالكثريي ،ْالذي ْ يتظاهرون ْ(28) من  ويتحولوا إىل أشييييييييييبا 
 إلحسععععانْوالودْإىلْاآلخري ،ْويفْبيوهتمْقتامةْسععععوداا،ْ نمْع ْنفاقْالْحدودْله،ْومثلْهذهْالصععععورةْأدتْ

 لكامل،ْألنْالتصععععرفْوفقْأحكامْالدي ْحيتاجْإىلْْإىلْ فكيكْأواصععععرْالكثريْم ْاجملتمعاتْالعربيةْودمرهتا
اهتمامْيفْالسعععععععلوكياتْواألدبيات،ْاليتْيتوج ْعلىْاإلنسعععععععانْا باعهاْمعْالناسْكافة،ْو لتايلْ سعععععععتحضعععععععرْ
الكا بةْهذهْالشععععععععخصععععععععيةْلتوثقْاحلالْالذيْوصععععععععلتْإليهْالكثريْم ْاألسععععععععرْداخلْاجملتمعْالعريبْعلىْوجهْ

 التحديد.ْ
ميْمعْسعععحرْسعععبيالْإىلْ عزيزْمتاهاتْذاهتاْوازدايدْحريهتا،ْفكلْمكانْكانتْكانتْسعععلوكياتْسعععا

 زورهْمعه،ْيشععععععكلْ لنسععععععبةْهلاْالفضععععععااْاملتخيلْالذيْميك ْأنْ سععععععتحضععععععرهْيفْأحالمها،ْلتبثْم ْخاللهْ
ْكانتْ لكْالذاتْحماطةْبكل ْسعععععادهتا،ْفاألحالمْأبنواعهاْقدْ كونْرافداْإىلْالسعععععادةْالذا ية،ْالسععععيماْإذا

أجول يف متاها ا كأهنا حتيا يب منذ عواملْاليأسْكافة،ْ قولْمسععععععععععرتجعةْذاهتاْاملنحبسععععععععععةْداخلْنفسععععععععععها:ْ 
ولدت، كأهنا تصييييرخين وتلفظين، كأن هذه األان الس من املفرتض أن أكوهنا "أان" مسييييبقة ولدت قبل أن 

بداية العقد الثالث من عمري يصييييبح هلا جسييييد ووجود، وقبل أن أكون كائنًا حّيًا. كأهنا دايفتين وأان يف 
لتقول أن لك أن تكونيين. أن  لسييي  أان. أن  "أان" وكناسيييكة نذرها ن لتكون ل . كن  أصيييبح ملكاً 

،ْ إلضععععععافةْإىلْ(29)لقوة ال إرادية ال أسيييييتطيع أن أالها وال أان أراها، ولكين أشيييييعر هبا يف كل التفاصييييييل"
ْكانْذلك،ْأصععععبحْسععععاميْعالمةْدالليةْعلىْالنهايةْ ْكما الدائمةْلكلْسععععبلْسعععععادهتا،ْم ْأحالمْوختيالت،

ْكلهْسععععيدخلهاْإىلْمتاهاتْ اخليانةْالزوجية ْالقاسععععية،ْاليتْ حضععععورهْيفْالبيتْإعالانْصععععرحياْع ْموهتا،ْوهذا
تعرضي  للذل واملهانة يف زواج  جعلين أفكر ملاذا ال أقوم سععتكونْعامالْ عزيزايْلفسععادْاجملتمعْو فككه،ْ 

وكأنْالكا بةْ ريدْم ْذلكْأنْ شععععريْإىلْأنْْ،(30)غريي. جعلين أسيييأل مليًا ماذا أريد أان؟" سيييوى ارضييياء
                                                

66ْ.ْصأان ه  واألخرايتاحلس ْ،ْجىنْفوازْ.ْ (28)

67ْالسابقْ.ْص (29)

82ْ.ْصأان ه  واألخرايتاحلس ْ،ْجىنْفوازْ.ْْ(30)
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ْكنتْأر ْ سعععلوكياتْالعنفْوالتهميشْم ْعواملْنشعععأةْاخليانة،ْاليتْ فقدْاملرأةْاجلزاْاألخريْم ْحياهتا،ْوإن
ةْلتفسععععريْالفسععععادْأنْمثلْهذهْالسععععلوكياتْليسععععتْصععععوراْمعممة،ْوإمناْهيْفرضععععياتْمعقدةْوضعععععتهاْالكا ب

 اجملتمعيْاملنتشرْبنيْأوساطْالكثريْم ْاجملتمعاتْالعربية.ْ
 

 اثلثًا: صورة ربيع
ميثلْربيعْالشخصيةْاالعتماديةْالذيْا كأتْعليهْالساردةْيفْاالنتقامْم ْسلوكياتْاحمليطنيْهبا،ْم ْ

الذيْنشعععععععأْمعْوالدهتاْيفْظلْزوجهاْوأمهاْوأبيهاْوصعععععععديقاهتا،ْلتجعلْم ْاخليانةْمعهْسعععععععبيالْإلمالاْالفراهْ
عاداتْأبيهاْو قاليده،ْوسعععععععععععععلوكياتْزوجهاْاملؤملة،ْلتعيدْم ْخاللهْذاهتاْاليتْفقدتْقيمتهاْنتيجةْضعععععععععععععربْ
ْكانْحباجةْإىلْ زوجهاْهلا،ْفاجلامعْاملشععرتكْبينهماْهوْالبحثْع ْالذات،ْاليتْفقدتْالغريزةْالعاطفية،ْفربيع

ْكانتْه يْاألخر ْحباجةْإىلْاحلنانْالذيْميليْعليهاْماُْجففْم ْح ْاهتمامْورعايةْم ْزوجته،ْوسععععععحر
 وعاطفة.ْ

وإنْكنتْأر ْأنْالكثريْم ْالتعبرياتْالسععرديةْاليتْعربتْعنهاْالسععاردة،ْفيهاْشععياْم ْاملبالغة،ْاليتْ
اْهبذهْ فقدْاجلان ْاألنثويْاحلقيقيْيفْاملرأة،ْفاملرأةْأمسىْم ْأنْ بيعْنفسهاْوأوالدهاْيفْسبيلْإرضااْرغباهت

الصعععععععععععععورة،ْوإنْكانْالواقعْرمباْفيهْبعضْاألمثلةْالقريبةْم ْذلك،ْإالْأنْبنيةْالروايةْبعمومهاْحتاكيْصعععععععععععععورةْ
اجملتمعْالنسععععععععويْداخلْاجملتمعْالذكوري،ْوالكيفيةْاحليا يةْاليتْ عيشععععععععهاْالكثريْم ْالنسععععععععااْداخلْاجملتمعاتْ

لْحتقيقْالرغباتْأخرجْجزااْم ْأحداثْالروايةْم ْاملنغلقةْيفْ فكريها،ْإالْأنْاملبالغةْالسعععععععععععععرديةْيفْسعععععععععععععب
ْ كرارْالكثريْم ْالصععععورْاملتشععععاهبةْلوالدهاْ مجاليتها،ْاليتْكانتْظاهرةْيفْاجلزاْاألولْمنها،ْ إلضععععافةْإىلْأنَّ
ْككل،ْرغمْذلكْفإنْروايةْ أان،ْ وزوجها،ْأفقدْالن ْجزااًْم ْحيويةْالتعايشْاملسعععععععععععععتمرْمعْأحداثْالرواية

ت ْم ْالرواايتْاجليععدةْيفْ صعععععععععععععويرْواقعْالكثريْم ْاجملتمعععاتْالعربيععة،ْاليتْ عععاينْم ْ فكععكْهيْواألخراي
ْكله،ْموظفةْأسعععلو ْفنياْمجيالْجذا ً،ْيسعععهلْعلىْالقارئْمتابعةْ أسعععريْأد ْبدورهْإىلْ فككْروابطْاجملتمع

 أحداثهاْومعرفةْاألبعادْالدالليةْم ْكلْجزئيةْفيها.ْ
 

وأخريا،ْفقدْكونتْروايةْ أان،ْهيْواألخرايت ْمكوانًْخاصعععاْللتعبريْع ْالذاتْالنسعععوية،ْاليتْفقدتْ
جزااْمهماْم ْقيمتهاْداخلْالكثريْم ْاجملتمعاتْالذكوريةْالسععععلطوية،ْاليتْ ر ْاملرأةْاجلزاْاألضعععععفْلتطبيقْ

ذلكْالواقع،ْوفقْرؤيةْ وافقيةْمعْْمفاهيمْالفحولة،ْواالضععطهادْوالقسععوةْعليها،ْفجااتْهذهْالرواية،ْلتفسععر
نظرايتْعلمْاالجتماع،ْاليتْشعععرحتْبدورهاْاجلان ْاملؤملْالذيْ عيشعععهْاملرأةْيفْبعضْاجملتمعاتْاليتْ نبذها،ْ
ْكانتْظروفْاليومْوأحواله،ْأكثرْأفضعععععععععععععليةْم ْالسعععععععععععععابق،ْحيثْحظيتْالكثريْم ْ والُْ قدرْقيمتها،ْوإن

الكثريْم ْالبلدانْالعربية،ْوأصععععبحتْالقسععععوةْضععععدهاْمقتصععععرةْعلىْالنسععععوةْمبكانةْواحرتامْواضععععحنيْداخلْ
 السلوكياتْالفردية،ْاليتْ نشأْداخلْبيئةْحمدودةْ ألفكارْالتقليديةْاملتعصبة.ْ
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