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 يف سلطة الرجل واملكان ألمل الفاران، قراءة "غّواصو األحقاف"جتلّيات األمل يف رواية 

 أمينة بنت عبد الرمحن اجلربين

  ، اململكة العربية السعوديةامللك سعود، جامعة كلية اآلدابقسم اللغة العربية، ، األدب السعودي املشاركأستاذ 

 هـ(22/5/7447هـ، وقبل للنرش يف 7/2/7447)قدم للنرش يف 

ألمل الفاران، قراءة  "غّواصو األحقاف"جتلّيات األمل يف رواية " "يقّدُم هذا البحث املوسوم بــــ :البحث ملخص

للروائية  "غّواصو األحقاف"، دراسًة ملنجٍز رسديٍّ نسائي سعودي تلك هي رواية "يف سلطة الرجل واملكان

 . "أمل الفاران"السعودية 

جٍز رسدي تستلزم استحضار حدس املتلقي خللِق قراءٍة عميقة للنص، وهذه ال شّك أّن أّية نظرية داللية ذهنية ألّي من

القراءة تتجاوز القراءة الظاهرية إىل قراءة أكثر عمقًا واختزاالً. ومتنح هذه القراءة النص أبعادًا مجالية، وأنساقًا داللية 

ية سطحية ظاهرية، ال تعدو أن تكون بنية تتوارى خلف بن "بنيٍة مسترتة"مغايرة، كام ترمي، يف الوقت نفسه، إىل تصّيد 

غّواصو "يف رواية  "البنية املسترتة"داّلة عىل املعنى الظاهري الذي خترج به القراءة األوىل. وإذا ما شئنا متابعة سلطة 

 ."األمل"وجدناها تشغل مساحة واسعة من جسد النص، وتتمّثل هذه البنية يف ثيمة  "األحقاف

واسترشاف دالالهتا املتنوعة؛ ملقاربتها يف وحدهتا املوضوعية  "األمل"ث إىل الكشف عن بنية من هنا، يسعى هذا البح

القائمة بوصفها ذاتًا مستقلة، وذلك عرب إشارات تتناثر يف املنجز الرسدي، ُينظر إليها بوصفها إحاالت غري مبارشة 

 ."األمل"إىل بنية 

 .إضامر –بوح  -كان امل -الرجل  -األمل  -رواية : املفتاحيةالكلامت 
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Abstract: This research examines a Saudi female narrative which is a novel titled Gassasu Al-Ahqaaf ‘Divers of 
the Sand Dunes’ by the Saudi novelist, Amal Al- Faran. Undoubtedly, any semantic theory tackling whatsoever 

narrative necessitates evoking the reader’s sense to reach a deep reading of the text. Such reading goes beyond the 

surface and aims at a deeper understanding. It also gives the text more aesthetic dimensions and different semantic 
implications, and captures ‘implicit structures’ hidden behind the straightforward meanings that can be no more 

than the output of the initial reading. Tracing the impact of ‘the implicit structure’ in ‘Divers of the Sand dunes’, 

we can notice that it occupies a large portion of the text and is represented by the “pain” theme throughout the text. 
Therefore, this research seeks to uncover the structure of ‘pain’, and pinpoint its different connotations in order to 

identify the thematic unity as an autonomous entity through different signals littered in the narrative, which are 

viewed as indirect references to ‘pain’. 
Keywords: Novel; Pain; Men; Setting; Explicitness; Implicitness. 
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 مقدمة

من  "األمل"جتدر اإلشارة إىل أّنه ينبغي التمييز بني ثيمة  

حيث كوهنا خطابًا مركزيًا ملوضوعات بعينها؛ مثل: املرض، 

والغربة، والسجن...وغريها، وبني حضورها اليتم، و

ويلزم عن هذا "بوصفها مكّونًا رئيسًا يف النص الروائي، 

ام النظري التمييز إدراك فارق داليل عىل قدر بالغ من االنسج

قيمة مجالية متعلقة ببالغة الرسد؛  "ئياألمل الروا"مفاده أن 

خمتلفة عن املوضوع األلـمي املتجسد يف معاناة السجني، 

ووجع املريض، ومكابدة العاطل، وانكسار املنفي. سواء كان 

هذا األمل موضوعا حلكي فطري، أو تسجييل، أو ختيييل تأميل. 

تعلقا بطبيعة الوعي والرؤية م "األمل"لذلك يمكن اعتبار 

املفارقني لإلحساس املزري ذاته، إحياء صوري متصل بالوقع 

خطاب األلــم فـي الروايـة املغربيـة . )"ونمط التأثري اجلاميل

 م(.2009اآلن، 

 "األمل"من هنا، يسعى هذا البحث إىل الكشف عن بنية  

وضوعية ها يف وحدهتا املتقاربواسترشاف دالالهتا املتنوعة؛ مل

القائمة بوصفها ذاتًا مستقلة، وذلك عرب إشارات تتناثر يف 

نظر إليها بوصفها إحاالت غري مبارشة إىل املنجز الرسدي، يُ 

 . "األمل"بنية 

كام يسعى البحث أيضًا إىل الرتكيز عىل الكيفية التي تظهر  

يف سريورة النص وانتظامه، وآلية اشتغاهلا  "األمل"فيها بنية 

العنارص املؤلفة للنص، مع الرتكيز عىل العالقات ضمن 

املحورية التي تقيمها شخوص العمل الروائي يف البناء 

 الدرامي لألحداث.

وتعود أمهية الدراسة إىل جانبني: جانب يتعلق باملنجز  

الرسدي ذاته، وجانب يتعلق بالدراسة نفسها. أّما اجلانب 

الفرتة التارخيية القريبة، األول فتعود أمهيته إىل كون الرواية يف 

فرتة ما قبل احلداثة والنفط، ففرتهتا ما بني أواخر القرن 

التاسع عرش وبدايات القرن العرشين، والذي أملحْت إليه 

الرواية باحلرب الدائرة بني عبد اهلل بن فيصل آل سعود، 

وحممد بن رشيد. وهي فرتة ما زالت عالقة يف أذهان كثرٍي من 

ن عاشوا فيها تفاصيل احلب واحلرب السعوديني الذي

 "أدب الصحراء"واجلوع. فضاًل عن أّن الرواية ُتعزى إىل 

وهو ما عزف عنه كّتاب الرواية السعوديون عدا ما قّدمه 

منيف يف مخاسيته، وأميمة اخلميس يف مرسى الغرانيق، وإن 

ختتلف عاّم قّدمه منيف واخلميس  "غّواصو األحقاف"كانْت 

ا، وكثرة أحداثها وأبطاهلا حتى مل يعد يف يف شعرية لغته

 الرواية بطاًل.

أّما اجلانب املتعّلق بالدراسة ذاهتا؛ فهو كوهنا الدراسة  

، "غّواصو األحقاف"النقدية األوىل التي تقف عىل منجز 

حيث مل تقع الباحثة عىل أّي دراسة نقدية مستفيضة هلذا املنجز 

حثة هي جمموعة من الرسدي إطالقًا، وما وقعْت عليه البا

 املقاالت املتفرقة سنوجزها فيام يأيت:

تأجيل الغضب بتوقيت سيٍل "املقالة األوىل بعنوان  

وجراد يقصفان العقيق: )غّواصو األحقاف( للروائية أمل 

م( للناقد 2079) "الفاران، إىل عبد الرمحن منيف حّيًا وحّياً 

عىل التقنيات . وقف مسعود يف مقالته   7"مقداد مسعود"

الرسدية يف رواية الفاران املتمّثلة يف الزمن واملكان واللغة، 

واستعرض الفنية الرسدية التي انتهجتها الفاران يف توظيف 

  هذه التقنيات داخل الرواية.

 "غّواصو األحقاف"أّما املقالة الثانية املعنونة بــــ 

فلم يكن اهلدف منها، كام ذكر   2 م( لصالح القريش،2072)

قراءة نقدية هلذه الرواية بأّي حال من األحوال، "القريش، 

فهناك من حيسن هذا خري مني بكثري، لكنه ليس أكثر من 

إشارة احتفاء برواية تستحق أن يعتني هبا القارئ والناقد من 

بالفعل مل خترج الرواية عن كوهنا . "وجهة نظري املتواضعة

 ريًا لشخوصها وعالقتهم باحلّب واحلرب.استعراضًا يس

يف أمل الفاران "وحترض مقالة بدر الراشد املعنونة بـــ 

 3م(2071) "حائرون بني النفط واللؤلؤ "غّواصو األحقاف"

بوصفها املقالة الثالثة التي ُكتبْت حول رواية الفاران، وهي ال 

تعدو كوهنا استعراضًا للرواية وموضوعاهتا الرئيسة ليس إالّ، 

 حيث مل يقف الراشد عىل فنية الرواية أو تقنياهتا الرسدية. 

                                                           

تأجيل الغضب بتوقيت سيٍل وجراد يقصفان "مقداد مسعود،  (7)

حقاف( للروائية أمل الفاران، إىل عبد الرمحن منيف العقيق: )غّواصو األ

  "حّيًا وحّياً 

https://www.alnaked-aliraqi.net/article/59764.php 

، 60، جملة اجلوبة، اجلوف، ع "غّواصو األحقاف"صالح القريش،  (2)

 م.2079مركز عبد الرمحن السديري الثقايف، 

، "حائرون بني النفط واللؤلؤ "غّواصو األحقاف"بدر الراشد،  (3)

 م.2071الرياض، أغسطس، 

(2) 

(3) 

(7) 
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 "أمل الفاران احلائكة تنسج منمنمة العقيق"ويف مقالة  

الناقد عبد اهلل السفر حول تفّرد هذا يكتب  (4)م(2071)

املنجز الرسدي، ومنافسته ألعامل عبد الرمحن منيف وإبراهيم 

الكوين، ويستعرض السفر يف إشاراٍت يسرية بعض 

 شخصيات الرواية وعالقتها باألحداث واملكان.

أّما ما يتعلق باملنهج، فقد اعتمدْت الدراسة املنهج  

 لنفيس. املوضوعايت إىل جانب املنهج ا

ويعتمد املنهج املوضوعايت عىل الفهم الداخيل للنص عن  

طريق الكشف عن البنية املهيمنة، وتأويله خارجيًا اعتامدًا عىل 

يعتمد نظرية التحليل فاملستويات املعرفية. أّما املنهج النفيس 

واملستويات فسري السلوك البرشي، ، التي تقوم عىل تالنفيس

 ات يف النص.النفسية العميقة للشخصي

 
  متهيد

جتليّات األمل يف رواية "يقّدُم هذا البحث املوسوم بــــ 

الرجل ة ألمل الفاران، قراءة يف سلط "غّواصو األحقاف"

، دراسًة ملنجٍز رسديٍّ نسائي سعودي تلك هي "واملكان

أمل "للروائية السعودية  (4)"غّواصو األحقاف"رواية 

 . (2)"الفاران

ة نظرية داللية ذهنية ألّي منجٍز رسدي أّن أيّ ال شّك  

حدس املتلقي خللِق قراءٍة عميقة للنص، ستلزم استحضار ت

وهذه القراءة تتجاوز القراءة الظاهرية إىل قراءة أكثر عمقًا 

واختزاالً. ومتنح هذه القراءة النص أبعادًا مجالية، وأنساقًا 

بنيٍة "سه، إىل تصّيد داللية مغايرة، كام ترمي، يف الوقت نف

                                                           

، عكاظ، "أمل الفاران احلائكة تنسج منمنمة العقيق"عبد اهلل السفر،  (7)

 م.2071فرباير، 

بريوت: جداول للنرش والتوزيع، غّواصو األحقاف. لفاران، أمل. ا (2)

يف م. تّرشحْت هذه الرواية ضمن القائمة القصرية لفرع اآلداب 2076

 م.2079جائزة الشيخ زايد للكتاب يف دورهتا الثالثة عرشة لعام 

روائية سعودية، كتبْت يف عدٍد من الصحف السعودية، هلا من النتاج ( 3)

غّواصو "، و "كائنات من طرب"، و"روحها املوشومة به"الروائي: 

. حصْت "وحدي يف البيت". وصدرْت هلا جمموعة قصصية "األحقاف

عن روايتها  2004عام عىل املركز الثاين يف جائزة الشارقة لإلبداع 

  ."هروحها املوشومة ب"

 

ن أال تعدو  ،ظاهرية بنية سطحية تتوارى خلف "مسترتة

القراءة  الذي خترج بهظاهري الملعنى داّلة عىل اتكون بنية 

 األوىل. 

ينبني وفق شبكة  ،كام يرى النقاد ،والنص الروائي 

متعددة الدالالت، يصعب حرصها، ولكنها حتيل إىل بنية 

داللية خفية وقد تكون مشاكسة، تنتظم فيها جمموعة من 

ىل معان ومغاز مرتابطة، تشكل إالعالقات التي تفيض بدورها 

. )أبحاث يف النص ته الكاملةئجموعها جسد النص وهيمب

 ( 21الروائي، د.ت، ص

اإلمساك بالتشّكالت  "نية املسترتةالب"وحتاول هذه  

النصية وإعادة تنظيمها وتنسيقها عىل نحو يضفي عىل النص 

يستلزم  "املسترتة البنية" والتقاط الّتامسك والفعالية الّتأثريية.

عىل املتلقي أن يكون قد رجع إىل حدسه بالرضورة، إذ ال 

 توجد عالمات استلزامية بني وجوِد عالماِت التناسِق ونصية

النص، وهنا يصبح لزامًا عىل املتلقي عند ممارسِة فعِل القراءِة 

أن يؤسس ملعلومٍة مل تظهر له رصاحًة، ومل يعثر هلا عىل بنيٍة 

لغوية، بل معناها متضمٌن يف املسكوت عنه، وعليه، ينبغي 

عىل املتلقي استحضارها ضمن معنى النص املقروء بالعودة 

 إىل حدسه.

يف رواية  "البنية املسترتة"سلطة  شئنا متابعة وإذا ما 

تشغل مساحة واسعة من  وجدناها "غّواصو األحقاف"

األمل هو "األمل، و"، وتتمّثل هذه البنية يف ثيمة جسد النص

 Les)."غري الذات املوجوعة، فليست الذات إال وعيا باألمل

promesses du silence, 2006, p 125) .  

رواية أشخاص ال بوصفها  "غّواصو األحقاف"حترض  

رواية أحداث، فعىل الرغم من التشّكالت املختلفة واملمتّدة 

ألجواء احلرب عىل شخصيات الرواية، إال أهنا تنبني عىل 

متظهرات ذات دالالت مسترتة، تشّكل منفذًا معرفيًا لقراءة 

 .تأويلية داللية مغايرة

حفلْت الروايات السعودية يف اآلونة األخرية بتصوير  

الذي يتلّبس الشخوص فيها؛ فرسَمْت تفاصيله، وما  "األمل"

يتصل به من مشاعر ومواقف تعكس التشّظي الوجودي 

للفرد، ذلك يف رصاعه األبدي مع اآلخر والفضاء واملجتمع، 

تنزع أردية "األمر الذي أفىض باملنجزات الرسدية إىل أن 

الوقائعية الفضفاضة وغالالت التلوين الوردي الرومانيس، 

(2) 

(7) 

(3) 
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لرتتاد جماهل الذات واملجتمع عرب االستنطاق املتعدد املنظور 

)أسئلة . "لواقع تداخلت فيه القيم والسلوكيات واملواقف

 (.64، ص7996الرواية أسئلة النقد، 

املتمّثل يف معاين االنكسار،  "األمل"ويمكن مالحظة أّن  

 والعزلة، واهليمنة والسلطة، والتهميش واإللغاء، حّفز عىل

اسرتسال التخييل الرسدي يف متثيل آالم املجتمع، والتقاطها، 

والوقوف عىل مفارقاهتا، لفهم مسارات حتّوالت املجتمع 

وانسالخاته. من هنا سعْت املنجزات الرسدية السعودية، إىل 

اإلنساين، وتكريس حّدة اخلطاب  "األمل"تكثيف فضاء 

 وترسيخه. "األمل"الرسدي، لتعميق معنى 

من  "األمل"انطالقًا من ذلك، يمكن حماولة فهم ماهية  

لوعي يفارق العلة الغامضة إىل عمقها القيمي "خالل حتويله 

واإلنساين اخلفي. ثم التشوف إىل االرتقاء من قاعدة األمل 

 تكويناً  املفارقة، التي تكتسب تدرجيياً  ةاملوضوعي إىل صور

 ينشئ بالغةً ، وحيمل وظائف وسامت، ويولد معجامً  ذهنياً 

خطاب ). "من اإلمكانيات املاتعة للتخييل الروائي تنهل

 م(.2009األلــم فـي الروايـة املغربيـة اآلن، 

 

 الروائية أمل الفاران:

ختصص اللغة  ،قاصة وروائية سعودية، بكالوريوس تربية

معلمة فمديرة  ؛يف التعليم العام عرشين عاما عملْت ، العربية

 .ثم مرشفة

عام  "وحدي يف البيت"صدرْت هلا جمموعة قصصية 

 "وحها املوشومة بهر"األوىل م.كام صدرْت روايتها 7999

م. 2004حصلت عىل جائزة الشارقة لإلبداع العريب والتي 

م،  2002عام  "كائنات من طرب"وصدرْت روايتها الثانية 

غواصو "، أّما روايتها الثالثة فكانت عن دار اآلداب اللبنانية

 .عن دار جداول السعوديةم،  2076عام  "ألحقافا

القصصية الثانية  هاجمموعتوصدرْت للفاران أيضًا 

عن  م،2079عام  "الفتاة التي مل تعد تكرب يف ألبوم الصور"

 .دار أثر السعودية

ما بني زاوية يف امللحق الثقايف بجريدة اجلزيرة  كتبْت يف

يف  ريةكتبت لفرتات قصم. ثّم 2000م إىل 7992عام 

شاركت يف بعض  .جريديت احلياة والرشق السعودية

 .   4األمسيات القصصية واألنشطة الثقافية

 

 مضمون الرواية:

بوصفها متنًا  "غّواصو األحقاف"حترض رواية  

أنثروبولوجيًا لبيئة ثقافية واجتامعية مُتّثل حقبة من حقب 

 املجتمع السعودي يف مرحلة زمنية حمددة.

تدور أحداث الرواية حول ثالثة أخوة؛ شقيقان )فّواز،  

وهّذال( وأخومها الثالث من أبيهام )بنيان(، وكلهم أوالد 

 5"العقيق". يعيشون يف منطقة تسّمى "مانع بن هادي"للشيخ 

. وكان كل رجٍل من األخوة الثالثة، قد  6"األحقاف"بمدينة 

اختذ له وملن خرج من نسله، مكانًا خاصًا يف العقيق، يسكن 

فيه، ويقيم فيه مزارع النخيل خاصته. وتقوم بني األحياء 

الثالثة غارات متتّد أكثر من ثلثي السنة، تبدأ قبل لقاح النخيل 

ل حتى ُينِضج القيُظ الرطب، فإذا نضج الرطب، اجتمع رجا

األحياء الثالثة عند أكرب أشجار السمر يف العقيق واسمها 

، حيث تلتقي شعاب األحياء الثالثة عندها، "مريفة"

فيقطعون العهد بينهم أن تتوقف الغارات حتى ينتهي موسم 

رصام النخل. وخالل تلك الغارات كانت احلياة تسري سريًا 

لثالثة طبيعيًا يف األحياء الثالثة. وتعيش نساء األحياء ا

حياهتّن الطبيعية، وإن كان القلق يعرتهيّن إذا عقد أحد شباب 

                                                           

( 7) .www.amalfaran.com موقع أمل الفاران اإللكرتوين  

وهي كل واٍد شّقه ماء السيل يف األرض فأهنره ووّسعه، وتكثر فيها  (2 )

 )بريوت:  4العيون النخيل. )ابن منظور، لسان العرب، ج

 .394م(، ص7991دار صادر،  

ا  (3) وهي إحدى األودّية الواقعة بني ُعامن ووادي أرض مهرة، وقيل أهنه

 أرض رملّية توجد بني ُعامن وحرضموت. )ياقوت حلموي، 

. 775م(، ص7911)بريوت: دار صادر،  7معجم البلدان، ج  

واألحقاف منطقة واسعة بني حرضموت وُعامن والسعودية اليوم، سكنتها 

قبائل تلك املنطقة يف حواف الربع اخلايل قبائل عربية...بقي بعض أبناء 

وقلبه، وهاجر آخرون إىل مناطق قريبة من البحر، فاختلطوا بأهله، 

وأصبحوا منهم يف البحرين وقطر اليوم. )بدر الراشد، أمل الفاران يف 

 (2071حائرون بني النفط واللؤلؤ،  "غّواصو األحقاف"

:https://www.alaraby.co.uk/porta  

(2) 

(3) 

(7) 
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األحياء النّية عىل الذهاب للغوص مع غوايص البحرين، ألن 

  مصريه غالبًا إىل الغرق.

بوصفه  "غّواصو األحقاف"النفيس يف  "األمل"حيرض  

ثيمة رئيسة تقوم عليها الرواية، وملـّــا كانت املرأة هي اجلانب 

ضعف يف الرواية، كان من الطبيعي أن يكون هلا النصيب األ

األوفر من جتربة األمل. وتقف املرأة يف العقيق يف مواجهة 

الرجل/الزوج، واملكان/قرص مصدرين رئيسني لألمل مها: 

 .وثيل

وسأقف عىل هذين املصدرين بالتقيص والتحليل،  

 مقّسمني البحث إىل فصلني:

  سلطة الرجلالفصل األول: 

 سلطة املكان فصل الثاين:ال

 

 الفصل األول: سلطة الرجل

 الرجل/الزوج

حيرض الرجل/الزوج يف الرواية بوصفة مصدرًا رئيسًا  

ألمل املرأة النفيس؛ ذلك بام يامرسه ضّدها من صنوف القهر 

والسلطة والتهميش، األمر الذي يفيض إىل أملٍ نفيٍس تعايشه 

  القهر واملعاناة.املرأة وتتكّبد معه صنوف 

 بني أمل السلطة وهاجس الفقد     1البوُح 

 "عّموش"اهلّذالية من  "نفال بنت صالح"تزوجت  

تاجر آل " كام تصفه مّشاطة العقيق "عّموش"الفّوازي، و

فّواز...زينة عيال وثيل...شيخ ولد شيخ، وواهلل ما تلقى يف 

(. مل 94م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "العقيق مثله

عىل اإلطالق، بل رّحبْت  "عّموش"خطبة  "نفال"رفض ت

ها حني قررْت استشارة أخيها؛  اسمعي منه، "هبا، وأجابْت أمه

 (. 96م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "لكنّي موافقة

حتت "، فـــــ"عّموش"حديثة عهٍد بــــ "نفال"مل تكن  

بدر يكاد يكتمل، شّق عّموش دربه للمسيل، ضحكة نفال 

هَتديه، وقلبه الذي مل يرتعش يف برهوت يضطرب. بني البنات 

يتغري لوهنا حني حتس قدومه، تعرف نغمة خطوته يف الرمل 

فال تلتفْت، وتنهي عىل عجٍل حكايًة كانت تروهيا. ترحب 

من حمل البنات بعّموش وتنداح دائرهتن، يفسحن له أكثر 

فيختار أن يقابلها، بسبابة يوّد أن ُيقبّلها ترسم ابنة صالح 

                                                           

 ني اإلبانة واإليضاح.وتع (7)

خطوطًا عشوائية يف الرمل وإحدى البنات تلّح عليه بأن 

يسمعهن شيئًا من نشيده، حيتجُّ كالعادة بأنه ال حيفظه، وأن ما 

 يتذكره لن يعجبهن. ُترّص إحداهن: ألسَت من قال:

ينها اليرسى سيوٍف ويا ع يا عينها اليمنى ثامنني خيّال

 صقيلة

. "ينكر وصاحبة العينني اآلرستني ختتلس النظرات إليه

 (91م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

ج هذا احلّب بالزواج، ومع بداية الزواج بدأت رحلة   ُتوِّ

األمل من  "نفال"مع األمل العاطفي؛ حيث تواجه  "نفال"

، الذي يامرس عليها سلطته الذكورية "عّموش"زوجها 

وصفه زوجًا هلا، كام يامرس عليها يف الوقت نفسه سياسة ب

التهميش؛ فال هيتم لوجودها بوصفها الزوجة التي أحّبها قبل 

االرتباط هبا، وهو أمر من شأنه أن يكّرس معاين األمل يف نفس 

 ويرّسخها. "نفال"

هذا األمل عىل جبهتني؛ جبهٌة خارجية حني  "نفال"تعيش  

 2وح بام تعانيه من أمل، وجبهة داخلية حني تضمرتضطّر إىل الب

 هذا األمل داخليًا لتعيش يف رصاع داخيل مع الذات.

إىل البوح باألمل وجتليته،  "نفال"ويف الوقت الذي تلجأ  

ذاته، األمر الذي  "عّموش"أو  "أم عّموش"فإهنا تبوح لـــ

 ال حييد عنها.يصرّيه بوحًا دائريًا مغلقًا، أّي يف دائرة األمل ذاهتا 

عّمتها  "نفال"وأول مظاهر جتيّل هذا األمل حني تواجه  

كبد "بحقيقة عالقة ابنها معها بعد الزواج؛  "أمه عّموش"

ولدك تغرّيْت يا عّمة، النشيد الذي كان يصلني يف حيي مل أعد 

أسمع منه كلمة يف الروشن، ولدك التاجر يبخل عيّل بكلمة 

زين، وأحبه وأدري إنه حيبني، تطيّب خاطري، أنا زينة وأت

م، 2076. )غّواصو األحقاف، "لكني أحتاج أن أسمعها

 (.729ص

هذا اإلحساس األنثوي بالتهميش، وعدم املباالة،  

تالزمه سلطة ذكورية متارس هيمنتها وقوهتا بداعي رباط 

عّلقْت املهد اجللدي عىل كتفها األيمن ونزلْت إىل "الزوجية؛ 

ا فتسرتضيها عمتها، تعلن أنه خمطئ حجرة عمتها، تشكوه هل

وأّن هذا ليس من حّقه، تبكي بنت صالح والعمة تذكر مع 

ذلك مزايا ولدها. بأمل، تواجهها نفال: كان رجيل وشوقي 

فقهرين. تضع أم عّموش إصبعها عىل رأس أنف زوجة ابنها: 

                                                           

 الصمت واإلبطان واإلخفاء. "اإلضامر"وتعني  (2)

(7) 

(2) 
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. )غّواصو األحقاف، "لكني أرجوك يا أم سلمى أالّ تعانديه

 (.230م، ص2076

بزوجها  "نفال"هبذا البْوح الرسدي، بدأْت عالقة  

وتتعايش  "نفال"، لتيش بعمق األمل الذي تعايشه "عّموش"

موقف  "نفال"معه. بوٌح َتشّكل يف دائرٍة مغلقة، تقف فيها 

الَوجِل من الفقد، واملتأمل من السلطة والتهميش يف الوقت 

 ذاته.

األمل الذي تعانيه من  "نفال"يف بادئ األمر، مل تضمر  

يف نفسها، اختارْت أن تبوح به المرأٍة أخرى،  "عّموش"

نفسه، األمر الذي  "أّم عّموش"وهذه املرأة مل تكن سوى 

أحال تفاصيل هذا البْوح إىل لوحات من التوقري والتبجيل 

ي تدرين إن له هيبة عند"من قبل أّمه؛  "عّموش"لرجولة 

م، 2076)غّواصو األحقاف،  "أكرب من هيبة أبيه!

أمامها بكل  "نفال"(. وحّق هذه الرجولة أن تصمد 737ص

لكني أرجوك يا أم سلمى أالّ "تفاصيل األمل الذي يغلفها؛ 

 . "تعانديه

من هذا البوِح األنثوي عاملًا  "أّم عّموش"َخَلَق موقف  

واء القلقة، ، يقوم عىل استبطان األج"نفال"داخليًا لـــ

واملصائر الغيبية، والعالقات املتشّظية، ليصرّيها أملًا داخليًا 

الشخص املتأمل "يزيد البْوُح من اشتداده واستحكامه؛ ألن 

يتأرجح دائاًم بني الكشف واإلخفاء من غري أن يكون متأكدًا 

 ’Maladie d. )"أّنه قد اختذ املوقف اجليد أمام مجهور اللحظة

hier, maladia d’ aujowrd hui, 1984, p373). 
 "أّم جابر"وهو موقف مل خيتلف إطالقًا عن موقف أّمها  

تشكو هلا ألول مرة نأي عّموش ووجهه الواحد. "حني 

مواساة األم جاءْت يف سيٍل من أسئلة تعرف أّن إجابتها 

.)غّواصو "بالنفي: يقرّص يف واجبك؟ يرضبك؟ هيينك؟

 (.275م، ص2076األحقاف، 

يف منعطف املواجهة  "نفال"ملوقف األمومي، وضع هذا ا 

، حيث االستبداد، والتهميش، والسلطة "عّموش"مع 

الذكورية، تلك املواجهة التي تتشابك فيها املكّونات النفسية 

مع حسابات القهر من السلطة، واخلوف من  "نفال"لـــ

ُتغنّي وتقبل عليه، يرفع ذراعًا ثقيالً، صوته يف الغنى "الفقد؛ 

صدى خفيض لصوهتا، جلسته املسرتخية كمن أّدى واجبًا 

ثقيالً، أطفأْت شعلًة قصريًة يف ضلوعها، برتْت النشيد 

واستندْت للجدار، ثم قعدْت دون كلمة، حلظات مّرْت عليه 

دون أن ينطق لساهنا بحرسة: أتعرف كْم مره من يوم دون أْن 

 أرقص؟ 

بلع ريقه صفعه السؤال ألن إجابته ليسْت يف صاحله، 

 فرصخْت: أنا منذ أن دخلُت بيتكم مل أرقص...

ينتفض جسدها ويسمع أنني طفلة ختفي عربهتا، يقّبل 

رأسها وشفاهها التي سقتها دموعها: لِك ما تريدين...كل ما 

 تريدين.

يريد أْن يرجوها أن ختفض صوهتا لكنه خيشى ردة فعلها. 

رقص معها كثرياً تنتحب ويمّد هلا بدل احلل كفنًا؛ يعُدها بأن ي

 وكلام شاءْت...ويضيف: هنا يف روشنّا...بعيداً عن العيون.

. )غّواصو "تسحب يدها منه وتدفعه: هذا ما هو برقص

 (.205م، ص2076األحقاف، 

وهيمنته يف  "عّموش"من سلطة  "نفال"كّرس موقف  

حرص املامرسات األنثوية، املتمثلة يف الرقص والغناء، يف 

يِعُدها "؛ "الروشن"ن الزوجي املتمثل يف بوتقة حميط الكيا

بأن يرقص معها كثريًا وكلام شاءْت...ويضيف: هنا يف 

يكّرس هذا املوقف، صورة .  "روشنّا...بعيدًا عن العيون

األمل األنثوي املتمثل يف صورة القهر من االستبداد الذكوري 

املفيض إىل االستحواذ والتمّلك، واملفيض، يف الوقت نفسه، 

تسحب يدها منه "وعٍي أنثوٍي هبذه السلطة الذكورية؛ إىل 

، بال "نفال"وهو أمر حييل  ،"وتدفعه: هذا ما هو برقص

األمل حتت سيطرة "شك، إىل التشظي العاطفي؛ حيث يبقى 

اآلخر الذي يقرر حلظة استمراره أو إيقافه...فيجعل الذات 

. "تواجه التجربة امللموسة للثنائية واالنشطار

(Exper’iences de la douleur entre destruction et 

renaissance, 2010, p22).  فيتشّكل بالتايل يف االنقياد

 ، أو االستسالم لقهر الفقد."عّموش"املطلق لسلطة 

وترتّسخ السلطة الذكورية بمامرسة اإللغاء والتهميش  

، وزوجها "سلمى"ابنتها  "نفال"عىل الكيان األنثوي؛ تلُِد 

عرب نخيل "يكن حينها يف العقيق، وبعد عودته مل  "عّموش"

آل صالح، ورفع صوته بأول البيت، أدخلته أم جابر حجرة 

احلبيبة...حبيبته كساها اللحم، يمّد يده ملهد ابنته، يضم قطعة 

اللحم الدافئة اهلادئة، الصغرية أخذت كل مالمح أمها، ومل 

، قبّل ترتك له من أثر فيها غري عينيها الصغريتني احليتني

عّموش املمهودة، ثم قّبل رأس نفال. متيل بنت صالح رأسها 

وتفحص الواصل من السفر، هذا سالمك بعد غيبة، وبعد أن 
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م، 2076. )غّواصو األحقاف، "أرشفت عىل املوت!!

 (.279ص

بنربة األمل هذه، سقطْت آخر ورقة للبْوح يف نفس  

ئثار به يف ، وقررت أن حتذو طريق إضامر األمل، واالست"نفال"

نفسها، حيث اخلوف من استمرار التصّدي، واحلذر من 

وإيثار الصمت خشية "الّصداِم املفيض، ال شك، إىل الفقد، 

 ثوري، ختبو جذوته إالّ 
ٍ
بلوغ اخلواء الذايت املبّطن ببقايا نقاء

. )الصورة الرسدية يف رواية القندس: "من عاطفة احلب

 (. 22، ص2076، دراسة يف السارد وجتلّيات االنكسار

 

 البوح احلميمي ورغبة التلطيف 

الَبنَْيانِيهة بأحسن حاٍل من ابنة عّمتها  "بتال"مل تكن  

من ابن عّمها الذي َحَجَر عليها حني  "بتال". تزوجْت "نفال"

. أحّبت "نفال"أخو  "جابر"َعلَِم بِنّيتِها الزواج من ابن عمتها 

اْسَتَعَر من نية  "ل َبنَْيانحّي آ"جابر وأحّبها، غري أّن  "بتال"

، فحاولوا منع هذ الزواج باإلعالن "بتال"الزواج بــ "جابر"

 هلا.  "خريع"عن حجر ابن عّمها امللّقب بـــــ

، أعاض ابن أخته "بتال"ولكي يطمئن قلب والد  

، "بتال"، وهي األخت الصغرى لـــــ"خفرة"بــــ "جابر"

قهر، ألهنا كانت ِهبًَة عىل امتعاٍض و "خفرة" "جابر"فتزوج 

 من خاله، وال حيلة له يف رّدها.

من  "خفرة"، كام عانْت "خريع"من  "بتال"عانْت  

تعاين  "خفرة"، وكانْت "بتال"يرضب  "خريع". كان "جابر"

، األمر الذي حدا باألختني "جابر"التهميش الذكوري من 

بوح احلرسة وال"إىل البوح لبعضهام رغبًة يف تلطيف املعاناة. 

 "مثيل أحبته"الرصيح قّربا األختني، أشفقْت بتال عىل أختها 

حتتضن خفرة وتنطق بخالصة جتربتها: الرجال كالب عليها 

. )غّواصو األحقاف، "ثياب، إذا أخذ حاجته أعطاك ظهره

 (.721م، ص2076

ييش هذا البوح احلميمي بني األختني بعمق األمل الذي  

الفضاءات املنذورة باألمل يعرتهيام، حيث اآلخر اللئيم، و

واخليبة، خيبة تسكن عمقهام األنثوي، لتحرص العالقة 

احلميمة مع اآلخر/الزوج يف معاين القبح والعنف 

 واالستغالل. 

تبكي بتال: مذ دخلُت بيتهم وأنا أراقبه وأتعجب، ال " 

يشء فيه يوحي بأنه الرجل الذي منعني من الزواج بغريه 

 وأخذين غصبًا عن أيب!

تنق خفرة بأوجاع أختها، تغضب وال تعرف ملن توجه خت

لومها، فيبدو أّن خريع آَمُن اجتاه تصب فيه غضبها: رفيقك 

رمخة...ومل حيجرك بنفسه، وال كان هذا ما أراده، عمي الذي 

 أماله كلمتني قاهلام عند أيب، وعمي أتّم الباقي.

هذه القراءة املتأخرة للحدث تعيد ترتيب ذاكرة بتال: 

دقة...يا حرسيت يا خفرة إن كان حرمني ممّن ُأريد ومل يكن صا

 (.721م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "يريدين!

حترض هنا صورٌة جلّيٌة لكياٍن وجودي مأزوم، ُتطّوقُه  

حيث الفرد قبل "خمالُب األمل واخليبة واحلرسة وقلة احليلة، 

تتعدد  جتربة األمل ليس هو نفس الشخص بعد أزمته املؤملة التي

يف جتلياهتا وأشكاهلا...هي جتربة ناجتة عن خلل يف حتقيق حلم 

أو مبتغى أو طموح واقعي أو حيوي، وهنا تتخذ املعاناة 

 "الناجتة عن هذا النمط من اآلالم بعدًا وجدانيًا أو عاطفياً 

)أنثربولوجيا األدب: دراسة أنثربولوجية للرسد العريب، 

ذه الصورة رهينة يف ه "بتال"(، وتبدو 354، ص2077

لصوٍت فضائحٍي قلق، ظهر نتيجًة لقراءة متأخرة حلدٍث 

مأزوم، مّثل البوح فيه كْشفًا حُمبِطًا لواقٍع مسكوٍن باخليبة 

 واألمل.

تتبادل خفرة وأختها أخبارًا قليلة، مع هتّرب بتال من " 

أسئلتها تنبجس برأس خفرة صورة؛ أوردُة عنقها منتفخة، 

 مزبد، تسأهلا: رضبك؟ ووجهها أمحر، وفمها

 يصفّر وجه بتال: مْن؟

 خريع!-

تضحك بتال حني تسمع لقب زوجها الذي الزم 

 طفولته: غربلك اهلل! ما نسيِت؟!

...تفتح بتال فمها فال خترج منه إالّ زفرة قصرية، مزاجها 

ال يسمح بالدفاع عنه، وتعرف أّن ذلك لن يثني خفرة عن 

 (.725م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "إحلاحها

حّفز البوُح الذاكرَة لتوثيق حبال األمل، فصار التوحُش  

مرارة  "بتال"واقعًا ُمعاشًا بعد أن كان شعورًا نفسيًا، لتعاين 

اخليبة واألمل النفيس واجلسدي عىل حدٍّ سواء. ُيقّدم البوُح 

يف صورة األذنني  "خريعاً "اآلخَر/الزوج يف صورة مشوهة؛ 
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عتني عىل جانبي وجهه كضلفتي نافذة املرش"الكبريتني 

(. وهذه 725م، ص2076)غّواصو األحقاف،  "منسية

الصورة املشوهة إنام هي صورة لواقٍع حمموٍم بفضاءات 

تتشّظى ، "تضحك بتال حني تسمع لقب زوجها "اخليبة؛ 

هنا أمام هذا الواقع األليم؛ فضاٌء قلق، ومصرٍي مأزوم،  "بتال"

مزاجها ال يسمح "حمه، لتجد كشَف البوُح تفاصيَل مال

  (.725م، ص2076)غّواصو األحقاف، . "بالدفاع عنه

 

 حريُة البوِح وقهُر التهميش  

بصورة خمتلفة متامًا عنه عند  "خفرة"حيرض البْوُح عند  

؛ فلم يكن بْوحًا دائريًا مغلقًا، حيرض فيه "بتال"و "نفال"

نفسه، كام الرجل/الزوج بوصفه اجلاين والقايض يف الوقت 

. ومل يكن بْوحًا محيميًا ُحفَرْت تفاصيله "نفال"هو احلال عند 

بني األختني ودفنْت يف املكان نفسه، كام هو احلال عند 

بوحًا حّرًا، ال حدود له وال  "خفرة"؛ وإنام كان بْوح "بتال"

عىل قدرهتا عىل قول كل " "نفال"قيود؛ حتسدها أخت زوجها 

لكالم أْن يتدفق دون تصفية ما ال يشء، فزوجة أخيها ترتك ل

يناسب املستمعني، تتخيل نفسها تتحدث بذات السالسة 

م، 2076. )غّواصو األحقاف، ""عّموش"أمام 

 (.742ص

باألمل الذي يامرسه عليها زوجها  "خفرة"تبـــــوح  

للجميع، ال خُتفي هذا األمل عن أحٍد إطالقًا،  "جـــــابر"

، وألختـــه "أم جابر"، ولـــ"بتال"تبوح ألمها، وألختها 

نفسه أيضـــــًا، ألن  "جابًرا"، كام تواجه "نفال"

األمل ال يظهر إالّ "تعلم يقيــــنًا أّن  "خـــــفرة"

 Entre. )"بالصــــراخ به، حتى وإن كــان ال خيفف وطأته

le re’ve et la douleur, 1977, p262.) 

ر هذا األمل يف بعض األحايني إضام "خفرة"وقد حتاول  

خاّصة، لكّن هذه املحاوالت ال  "جابر"الذي تعانيه من 

تأخذ حّيز التنفيذ عندها؛ إْذ هترع رسيعًا إىل البحث عّمن 

عىل صغر سنّها، تفهم "تشاركه هذا األمل بتفاصيله كّلها؛ 

خفرة أّن عالقتها بجابر ال تشبه الزواجات السعيدة، أسئلة 

ا ألهنا تضغط عىل دمامل أّمه مرة وأّمها مّرات توجعه

العالقة، يلسعها سؤال فتنفر ممّن طرحه وتنزوي، ثّم تعود 

فتلبس كام أمرهتا أّمها، وتطبخ كام تعّلمها أم رجلها، ثم ترى 

 جابر يتلكأ يف دخول احلجرة ويتعّجل اخلروج منها.

تفّكر يف نفسها، فال حيتمل جسدها حرارة غضبها، حتّوله 

زهلا، ثم تنشغل بعد فرتة بالبحث عاّم إىل حزٍن يتلبّسها ويع

تكرس به طوق عزلتها عن تذّكر مصدر األمل، بعد كل حرسة 

 (.730م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "تبحث عن نفال

أمرًا جديدًا، هو بوٌح اعتادْت  "خفرة"مل يكن بوح  

ممارسة طقوسه منذ أّيام زواجها األوىل؛ مل تكن قد جتّرأْت عىل 

؛ "أّم جابر"ذا بدأْت بالشكوى ألّمها، ولـــبعد، ل "جابر"

الوصايا التي بدأْت عاّمة توغلْت بعد حلظة يف التفاصيل، "

لتفصح عن اهتاٍم للعريس: أّمك تلوم ابنتي إن هبت احلنّاء يف 

كّفها، أو باخ الطيب يف مقنعتها، وال تدري أهنا تضعه ألمك 

ريد ال لك...ال تسرتخص ابنتي يا بن صالح...إن كنت ت

خفرة فام هذا بفعل من يريد امرأة، وإن مل يكن لك هبا حاجة 

 فبيت أبيها أوىل هبا. 

خرجت الضيفة بعد أن طحنته يف رحى لوٍم ثقيلة، 

تسّمرْت عيناه عىل عتبة حجرته، الطفلة التي ال تفتح فمها يف 

حضوره بكلمة، صبّْت كل نفس تنفسه يف احلجرة يف أذن 

تحاشاه مذ غادرْت أّم خفرة تدل عىل أمها، نظرات أّمه التي ت

م، 2076)غّواصو األحقاف، . "أهنا شكْت هلا أيضًا منه

  (.99ص

، عىل الرغم من صغر سنّها، وتلقى أذنًا "خفرة"تبوح  

وتلومه منذ  "جابًرا"صاغية من اجلميع؛ فهذه أّمها تعاتب 

نفسها تتحاشى ابنها يف  "أم جابر"أّيام زواجها األوىل، وهذه 

مع  "خفرة"عليه لترصفه غري اجليد مع زوجته. تعيش  عتٍب 

يف حميط توتريٍّ قلق، مل تكن بالنسبة له سوى عوٍض  "جابر"

وأحّبته، لوال طقوس  "جابر"، التي أحّبها "بتال"عن أختها 

 احلَْجِر القبلية التي فّرقتهام جمرَبْين. 

السافر والساخط، سوى ردة فعٍل  "خفرة"مل يكن بوح  

دور  "خفرة"ذكورية نسجتها القبيلة، مّثلْت فيها  ملرسحيةٍ 

البطولة؛ دخلْت إىل بيت عّمتها دون أن يرافقها ظعٌن أو 

طبول كباقي بنات احلّي حني يتزوجن، وهو أمٌر طاملا آملها وآمل 

ها؛  واهلل لوال عهد مىض من أبيها ملا رضيُت البنتي عرسًا "أمه

. قادها "لبنيانيات كلهنال يسبقها فيه ظعن، وال ترافقها يف ا

تكتوي بدموع أّمها، وتتعثر "وهي  "جابر"والدها إىل زوجها 
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م، 2076)غّواصو األحقاف،  "يف ثوب أختها الطويل

  (، لذا، كان لبوِحها صخٌب ال هيدأ وجيُبه.23ص

تأيت رائحة اخلبز الذي أنضجته حرارة التنور بجابر، من " 

و يشيد بطبخها، وراء نفال خيطف شطر رغيف ويلتهمه وه

ختتلس الشقيقة نظرة خلفرة، فرتى يف عينها أملًا تعرفه، ترفع 

بنت صالح صوهتا بكالٍم جترب به كرس خاطر زوجة أمام 

رجلها: بل خبزته خفرة...، يضحك شقيقها: تقولني هذا 

الكالم حتى ال أحسد عّموشًا! ليتِك عندنا كل يوم يا نفال، 

بعدك، غريِك ما هو بمربوك، إن واهلل إننا فقدنا الطبخ الزين 

احرتق ربع العشاء فهو سامل...، ُتلصق خفرة رغيفًا يف قلب 

التنور، ويشعل مجره وجهها فيحمّر أكثر، ُتْلِجُمه: أطبخ لك 

كل يوم، وتدخل رأسك يف اإلناء حتى تنهيه، ال سمعُت 

 (.743م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "مدحًا وال ذّماً 

ختتلس الشقيقة نظرًة "أملًا معروفًا؛  "خفرة"يظهر أمل  

وكونه معروفًا، أمٌر ييش ، "خلفرة، فرتى يف عينها أملًا تعرفه

باستفحاله وتفاقمه واستمراريته، وهو إىل جانب ذلك أمل 

بصوٍت فضائحٍي جريء، ييش بتحقرٍي  "جابر"علنّي، يكّرسه 

ًا . وكام وقع األمل علنًا، كان البوح أيض"خفرة"ممنهٍج لآلخر/

أو تضمر أملها يف نفسها، بل واجهْت  "خفرة"علنًا؛ فلم خُتِف 

أطبخ لك كل يوم، وتدخل "هذا األمل والقهر ببوٍح علني؛ 

 . "رأسك يف اإلناء حتى تنهيه، ال سمعُت مدحًا وال ذّماً 

لْومًا أو عتبًا، بقدر ما كان سخطًا  "خفرة"ملْ يكن بوح  

 القهر والتهميش.وتصدّيًا لصوٍت ذكوري يشوبه العنف و

املشاعر الغريبة التي " "بتال"ألختها  "خفرة"تكشف  

رّباها يف صدرها جابر مذ دخلت بيتهم: يأتيني وكأنه 

 مغصوب، وينام أكثر وقته عىل رّفه القديم يف باحة بيتهم

مذ عرفته وهو (....721م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

اصو )غوّ  "يصّد عني، كان مرقده يف جهة وأنا يف جهة

 (.720م، ص2076األحقاف، 

هذا الوعي بالتهميش املمنهج، يفيض، بال شك، إىل  

األمل، حيث قلق العالقة وتشّظيها؛ وينبئ عن حميط عالئقي 

مضطرب، مشحون بفضاءات التشييء واإللغاء لوجوٍد 

 محيمٍي ُمشّوه.

يف  "جابر"وعىل الرغم من حّدة األمل الذي حرصها  

اختارْت اإلبقاء عىل عالقتها معه،  "رةخف"بوتقته، إالّ أّن 

أهنا تعيش  "خفرة"بغموضها وصقيعها وتوترها؛ أدركت 

أملًا َخِفيًا، ال يصاحب الذات وخيرتقها فحسب، بل يغدو "

جزءًا ال يتجزأ منها، ويصبح هو الذات، ويشّكل عليها 

  (.(Les Naufrages, 2001, p308. "توقيعه النفيس

  

  اإلضامر واألمل املضاعف 

اإلحساس باألمل أمر شخيص ومحيم، "أّن  "نفال"أدركْت  

وهو ال ينفلُت من كل مقياس، ومن كل حماولة لتحديده أو 

 "وصفه، ومن كل إرادة إلبالغ اآلخر بحّدته وطبيعته

(Exper’iences de la douleur entre destruction et 

renaissance, 2010, p36) اختارْت إضامَر األمل الذي ، لذا

، واستأثرْت به داخل ذاهتا، حني "عّموش"تعانيه من زوجها 

رأت أن البوح غري جمديًا، فنقلته من الَبْوِح إىل اْلاَلَبْوح؛ 

يعلن عبيد القرص وصول عّموش، فيخفق قلبها، ويأيت "

صوت حبيبها وراء جدار الرشف، فتجمد وسط حلقة رقص 

فيتجه إىل أّمه، يقبل رأسها ويستدير انفّضْت، يدخل عّموش 

لعّمته أم فيحان ليسّلم عليها، تشّد نفال مقنعتها حول رأسها، 

وتسرت بسمة ترتعش عىل شفتها، دون أن يضع عينه يف عينها 

 يمّد يده ليصافحها، ثّم يسحبها قبل أن حتس دفئها يف راحتها.

وتتأمل طريقته املرتبكة يف السالم عليها عند النساء تؤملها، 

أكثر حني تنضح نظرة عمتها أم فيحان الطويلة بالتشفي، ولن 

تكتفي العّمة بذلك بل ستدور عيناها لتلتقيا بنواظر األرملة، 

سترتجم نفال نظرهتا كالتايل: أرأيِت، قلُت لِك إنه مل يعد 

  (.32م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "حيبّها

ي املنبثق من هنا، انبثق التشظي؛ حيث احلوار الباطن 

أصاًل من األمل املحموم، األمل الذي تفاقَم بحضور اآلخر 

، وهي زوجة والد "أّم فيحان"العدو، الذي متّثله يف الرواية 

، "وثيل"يف قرص  "نفال"، التي مل حتتمل وجود "عّموش"

 ."عّموش"فناصبتها العداء منذ دخوهلا القرص زوجًة لــ

صورة األمل  كّرس هذا اإلذعان الذكوري للتهميش، 

؛ هو أملٌ أفىض إىل اخليبة؛ بدأ بتهميش َعَلنِي "نفال"الذي طّوق 

البتسامٍة مرتبكة ترتّقب اطمئناهنا، وانتهى إىل صوٍت داخيٍل 

قلق، صنع ذاتًا مضطربة ال يسكن وجيُبها، ألهنا موعودة 

  باألمل.

ويتكّرس اإلحساس باألمل حني يكون التهميش  

ال تتوانى يف ممارسة القمع دون  مصحوبًا بسلطٍة ذكورية،
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يدخل حجرته، تنتظر نفال منه أن يؤكد خرب سفره "مربر؛ 

الذي سمعته من غريه، يتمدد بانتظار أن تستجوبه، تسقيه 

بواكري صمٍت تعلمته منه، جيلس وينادهيا لتضفر جديلتيه، 

وختيّب ظنّه مرة أخرى فتضفرها بال سؤال، يستلقي ويتناوم 

 أيقظيني قبل الفجر ألين سأذهب. ثّم يستدير هلا:

هتز رأسها وختفض ضوء الرساج، يغمغم: يف عرس 

 فيحان ال أريدك أْن ترقيص.

رفعْت فتيل الرساج فأضاء اللهب دائرة مركزها عّموش، 

 قابلته: ملاذا ال أرقص؟

غّطى وجهه بلحافه، فرفعته عنه: ستقول أو سأفعل ما 

 أشاء.

ت تقتل نفال، توّد أْن ختربه تنهيداته التي يبرت هبا احلوارا

. "كم ُتشعرها أهّنا ثقيلة عىل قلبه وأنه يستكثر عليها كالمه

 (.204م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

نحن هنا أمام مشهٍد مشحوٍن باملعاناة، يصّور حميطًا  

عالئقيًا طافحًا باهليمنة الذكورية، حيث اإللغاء والتهميش؛ 

، "ه الذي سمعته من غريهتنتظر نفال منه أن يؤكد خرب سفر"

إىل انتهاج سبيل  "نفال"وتتكّرس مشاهد األمل حني تضطر 

الصمِت عنوًة، فتعيش أملًا مضاعفًا؛ حيث القهر من التهميش 

من جهة، وافتعال الصمت لرتسيخ وهم الالمباالة من جهة 

يستلقي ويتناوم ثّم يستدير هلا: أيقظيني قبل الفجر "أخرى؛ 

سها وختفض ضوء الرساج، يغمغم: يف ألين سأذهب. هتز رأ

 ."عرس فيحان ال أريدك أْن ترقيص

حماوالت خوض غامِر حتدٍّ غري  "نفال"يترّسب إىل وعي  

متوافق؛ تقف حماِولًة كرس اهليمنة الذكورية املوشومة 

ملاذا ال "بالتمّلك، بإرادة أنثوية مسكونة باألمل والقهر واخليبة؛ 

هبذا  "نفال"تستقبل . "أشاءأرقص؟... ستقول أو سأفعل ما 

التحّدي املوؤِد أصاًل، موقفًا ذكورّيًا ممعنًا يف التهميش 

 . "غّطى وجهه بلحافه"والسلطوّية؛ 

أدراجها، وتغرق يف بحر من االستبطان  "نفال"تعود  

إنه منذ البدء أمل وعدوان ال ُيطاق إىل هذا احلــــّد "الداخيل؛ 

ــواقف والسلوك، أّي أو ذاك، ويتضــــمن جممل املـــ

. "االستســـــالم أو املقـــــاومة لتيـــــار األمل

(Exper’iences de la douleur entre destruction et 

renaissance, 2010, p36).  قهَر اهلزيمة وأمل  "نفال"تصارع

، تلك "تنهيداته التي يبرت هبا احلوارات"املعاناة؛ حيث 

ها؛ وتشعرها بثقلها عىل قلبه، التنهيدات التي تكّرس من قتل

واستكثاره لكالمها. خيلق هذا الشعور األنثوي جتاه عالقة 

حريٍّ هبا أن تكون موطن احلوارات املمتّدة غري املبتورة، أملًا 

رصاعًا داخليًا يقتلها،  "نفال"أنثويًا مضاعفًا، تكابد فيه 

مل وحيرصها يف دائرة مغلقة، تشعر فيها بالقيد املفيض إىل األ

، والوجل من "تودُّ أْن خُتربه"املمتد، حيث متنّي البوح؛ 

 مواجهٍة تدرك يقينًا أهّنا الطرف اخلارس فيها.

، "عّموش"من  "نفال"تتفاقم حّدة األمل الذي تواجهه  

تقف "فتحاول االنعتاق من هذا األمل، فتخرج حليِّ أهلها؛ 

لكنها تراجعْت بأول الدرب الذي عبّدته األقدام باجتاه حيّها، 

حني رأْت أّن دموعها ال تتوقف، فسلكْت دربًا آخر، جيذهبا 

صوت الطبول، فتنحدر هبا جهة سفح أصغر جبال آل فواز 

الثالثة، حّلة عبيدهم عجن السيل جنبها وأكل بعض 

سقوفها...، تطّل عليهم فتجد صّف نسائهم بالدفوف 

يم احلّلة، يغنني...، وترى الرجال والفتيان يتعاونون يف ترم

 ملحها فنيس فجاءها جيري: سّمي يا عمة!

أول خاطٍر برأس العّمة كان أن تعانقه وتبكي، وثاين 

خاطر كان أن ترقص يف امللعب الفارغ أمام صف القيان، 

أحّست بحرارة يف حْلقها لكنّها رسمْت ابتسامًة عىل وجهها 

م، 2076. )غّواصو األحقاف، "ثم استدارْت عائدًة لوثيل

  (.200ص

بوصفها معادالً نفسّيًا لبوٍح داخيل.  "نفال"حترض دموع  

، استمرار تدفق "نفال"كانت هي املرة األوىل التي تبكي فيها 

دموعها يضطّرها إىل تبديل وجهِة سريها خشية انكشاف األمل 

لكنها تراجعْت حني رأْت أّن دموعها ال تتوقف، فسلكْت "

أملها، لكنّه يف الوقت  . ضاعَف الدرب البديل من"دربًا آخر

نفسه، كان فرصًة للتحلل من هذا األمل، فدار يف رأسها 

خاطران: خاطر البوح بالبكاء، لتخفيف هذا األمل، وخاطر 

الرقص لنفض غبار السلطة الذكورية التي يامرسها عليها 

 ."عّموش"

خالل هذا النزاع الداخيل، تلتهب حرارة اإلضامر  

حتباسه داخل ذاهتا، ليظهر يف لتؤجج األمل، وتكّرس من ا

صورة ابتسامٍة زائفة توحي بقيٍد ثقيل ال أمل يف انفكاكه، 

فتعود أدراجها إىل منبع األمل املضاعف حيث ال أمل يف 

  انجالئه.
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االنفكاك من قيد  "نفال"بعد معاناة مع األمل ختتار  

، تطلبه الطالق، فيرّسحها مرغاًم، غري أّن حرية "عّموش"

يف قيد اإلضامر،  "نفال"تعني حرية البوح، ظّلْت اجلسد ال 

تدخل مع نفِسها يف مونولوٍج ممتد، فتبوح لذاهتا بحقيقة األمل 

كل هناٍر تقضيه بعيدًا عن عّموش ال ينسيها إياه، "واملعاناة؛ 

فكيف تفرّس هلم هجرها له؟ كيف تقول أّن منعها من الرقص 

ه كام يعتربها هي مل يوجعها فوق ما أوجعها أّنه اعتربه حقّ 

  (.267م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "ملكه؟!

 سلطة واالستحواذهذا الوعي الضمني باليوازي  

تشوبه حال من القلِق واهلِم  آخر، ، وعٌي ةومصادرة احلريّ 

كيف مل يعد اسم "، ذلك هو الوعي باألمل؛ واإلرهاِق النفيس

م، 2076)غّواصو األحقاف،  ."عّموش يذكرين بغري األمل

 (.262ص

يعكس هذا الوعي بالسلطة املفضية إىل التمّلك، واألمل  

، يقوم عىل "نفال"املسكون يف الذاكرة، عاملًا داخليًا لـــ

استبطان األمل وحرصه يف بوتقة الذات، ليحيلها إىل كتلٍة من 

اخليبة واالنكسار، تسهم يف صنع مكّون نفيسٍّ واجتامعي 

  مسكون باألمل.

 
  القهر واإلضامروسلطة  األمل

البنْيانّية سلطة ذكورية قمعية؛ تعاين من ابن  "بتال"تواجه  

العم/الزوج الذي حجرها فمنعها من الزواج من ابن عّمتها 

الذي أحّبها وأحّبته، وابن العّمة/العشيق الذي ريض بالزواج 

من أختها بديلة هلا دون اعرتاض، وأبيها الذي كان ضعيفًا إىل 

 قهرها وكّرس من أملها.احلّد الذي 

تتجه خفرة لربكتهم الصغرية، تقف أمام جسد بتال " 

املهدود بكاًء، تنتبه لعينيها الدامعتني، تسأهلا: ما بك؟ فتشيح 

 الكربى، وخيرج صوهتا املتحرشج: عيوين توجعني.

تدور حوهلا خفرة لتفحص اجلانب الذي ختفيه فتسأهلا 

 بتال: إىل أين تذهبني؟

 لبيت عمتي.-

 جتحظ عيون بتال، وتشّد الصغرية بكّمها: إياك.-

 شايف بعثني لنفال ألقول هلا...-

تثور بتال وترضب أختها: إن فكرِت بالذهاب إليهم 

  قطعت رجلك.

تقول بتال لنفسها أّن أختها ستتزوج، وأّنه من غري الالئق 

أن يراها الزوج خالل اليومني اللذين يسبقان العرس، وأّن 

حيرص أحد بعد عىل تبليغها ستعرف يف املكان الفتاة التي مل 

اخلطأ، لكن حرارة الغضب الذي تكبته منعها من أن تقّدم 

. )غّواصو األحقاف، "لشقيقتها هذه املعرفة فرضبتها

 (.19م، ص2076

من ابن  "خفرة"زواج أختها  "بتال"منذ أْن أعلن والد  

هلّم لنفسها دائرة مغلقة من ا "بتال"، صنعْت "جابر"عّمتها 

والقهر، واستحالْت ذاتًا مضطربًة قلقة، منذورة باألمل 

تسأهلا: ما "؛ "خفرة"بأملها ألختها  "بتال"الرسمدّي. مل تُبْح 

بك؟ فتشيح الكربى، وخيرج صوهتا املتحرشج: عيوين 

 ."توجعني

ا ظهر يف صورة َوَجٍع  "بتال"مّثلْت دموع   بوحًا رسائريًّ

ًا داخليًا ال هيدأ وجيبه، ألجله رصاع "بتال"نفيس، عاشْت 

حيث البوح أو اإلضامر؛ البوح ألختها بحقيقة أملها، وهو أمٌر 

من شأنه أن يكِشَف عن ذاٍت متوترٍة قلقة، واإلضامر حيث 

 االنفراد باألمل والقهر.

العودة إىل ذاهتا؛ أضمرْت كل ما من  "بتال"اختارْت  

األمل حني خُيِرج و"شأنِه أْن خيلق حوارًا أو تواصالً مع أختها، 

من اللغة ومن حميط التواصل العادي، فهو يقتلع اإلنسان من 

 Experiences de la douleur entre) "حميط وجوده

destruction et renaissance, 2010, P13) غري أّن هذا ،

اإلضامر النفيس تأجج إىل القهر، فظهر يف صورة صوٍت 

تجْت عن الكبت التي ن "الرضب"فضائحي، جتّسد يف أيقونة 

لكن حرارة الغضب الذي تكبته منعها من أن "القرسي؛ 

 ."تقّدم لشقيقتها هذه املعرفة فرضبتها

إطالقًا؛ استعَر فيه القهر، كام اّتقدْت  "بتال"مل هيدأ قلب  

الغرية قرشة مشاعر عارمة اجتاحْت بتال، فام "فيه الغرية؛ 

ًا، هّتشم انغرس يف صدرها تلك اللحظة مل يكن نصالً واحد

قلبها الذي حتميه مذ حجرها ابن عمها، وغضبْت من جابر 

وخفرة اللذين مل َيُرْد أحُد منهام اآلخر وسيتزوجان دون 

اعرتاض، خافْت من غٍد مل يبُد واضحًا، فحتى الذي حجرها 

مل حيدد موعدًا لزواج، وحنقْت عىل لسان أمها الطويل، ويد 

 (.22م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "أبيها القصرية
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بوصفه خمزونًا آلالٍم مضاعفة، فاألمل  "بتال"حيرض قلب  

مل يكن واحدًا، ألن النّصَل مل يكن واحدًا؛ جتّسد األمل يف قلٍب 

مهّشم، ونفٍس غاضبة، وخوٍف من غٍد جمهول املالمح، 

 وَحنٍَق عىل كياٍن ُأرسيٍّ ضعيٍف ُمتهالك.

ألحٍد هبذا  كل تلك اآلالم، فلم تُبْح  "بتال"أضمرْت  

األمل املضاعف، بل ظّلْت تراقب املوقف، وتتأمل الشخوص 

الذكورية التي صنعْت أملها وكّرسته. هتّشم قلبها بدايًة حني 

يف ترميمه،  "جابر"، وبدالً من أْن يسعى "جابر"ُحِرَم من 

قبَِل بالزواج من أختها دون ممانعة، األمر الذي ضاعف األمل 

كة، وحني استسلمْت للزواج من وكشَف عن عالقٍة ُمتهال

ابن عمها، تاهْت يف دروب اخلوف من املجهول، واإلحساس 

بالتهميِش والتشييء، وأخريًا، قادها هذا التأمل إىل الغضب 

 من أبيها الذي خذهلا حيث كان منبع أملها بكل متفصالته.

كشف هذا االستبداد الذكوري املمتد، واملفيض بعضه  

، حترض فيها ذاتًا متشظّية "بتال"إىل بعض، عن صورة لــ

أعمق ما يكون التشّظي، تغوص يف رصاٍع داخيٍل حمموم، 

حيث تكشُف لذاهتا أمورًا ال تبدهيا لغريها؛ تغضب، وختاف، 

وحتنق، وتستبد هبا الغرية، وحتُجب ذلك كله وسط قلٍب 

متأمل، يعيش عذاب الواقع، وعذاب اإلضامر الذي ليس له ُبدٌّ 

ب هو درجة من درجات قساوة األمل، فهو والعذا"منه، 

يرتجم كيف ينحو الوجود نحو األسوأ، هناك حيث تنعدم 

الرغبة يف احلياة، وكلام زادت حّدة العذاب كلام واجهْت 

 Experiences de la douleur). "الذات عجزًا واحتالالً 

entre destruction et renaissance , 2010, P8). 
بعد زواجها  أمها كاملة، ولكنها ُولِدْت بتال بمالمح" 

انحازْت خلصال أبيها، تّدعيها وتعسُف طباَعها لتكون مثله، 

يف بيت أهلها البعيد بدْت أمها يابسة وأبوها اللني، ولتتدرب 

عىل صفاهتا اجلديدة كتمْت يف صدرها كثريًا ممّا يستفزها به 

 بيت العم، منذ زواجها كانت قد عادْت إىل أهلها مرتني، يف

. "األوىل رّدها أبوها دون كلمة، ويف الثانية أوصاها بأن ترجع

  (.745م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

بوجهني اثنني؛  "بتال"حترض الفحولة املتمّثلة يف والد  

وجه اللني املفيض إىل الضعف والتذلل، ووجه القوة املفيض 

الوجه األول ألبيها،  "بتال"إىل اهليمنة والتسّلط. تتقّمص 

ال "لذي كان حصيلة كمٍّ هائٍل من نصائح األبوة اخلانعة؛ ا

)غّواصو األحقاف،  "جتاهري رجلك بنقٍد أمام أهله

يف شطٍط قرسي من  "بتال"(. تدخل 745م، ص2076

الالوعي لتحيل طباعها إىل طباع أبيها، فتنحرس يف بوتقة 

األبوة حيث الضعف وقلة احليلة، لتواجه السلطة الذكورية 

 ة يف الزوج هبذا الوجه الضعيف املتذلل.املتمّثل

نحن هنا، أمام استالب ذكوري سافر؛ ُيامِرسه والد  

عليها؛ استلب منها ذاهتا أوالً، فأحاهلا إىل ذاٍت خانعة؛  "بتال"

بعد زواجها انحازْت خلصال أبيها، تّدعيها وتعسُف طباَعها "

ها لتكون مثله، يف بيت أهلها البعيد بدْت أمها يابسة وأبو

ثّم استلب منها حّقها يف البوح والشكوى؛ ، "اللني

ولتتدرب عىل صفاهتا اجلديدة كتمْت يف صدرها كثريًا ممّا "

وأخريًا استلب منها حّقها يف اختاذ ، "يستفزها به بيت العم

منذ زواجها كانت قد عادْت إىل "قرار احلرية واالنعتاق؛ 

ة، ويف الثانية أهلها مرتني، يف األوىل رّدها أبوها دون كلم

م، 2076. )غّواصو األحقاف، "أوصاها بأن ترجع

  (.745ص

ب والد   إىل وعيها أّن وجودها وبقاءها  "بتال"ُيرَسِّ

مرهوٌن بصمتها وكبت مشاعرها وانفعاالهتا جتاه عنف 

واقع صنع القرار، هو نفسه "زوجها، وكأن استبعادها من 

خر، املنع هلا من استبعاد للمرأة من أن تكون ذات، أو بمعنى آ

أن تكون واعيًة بذاهتا، وهذا كله من قبيل التحّيز والتهميش 

الوعي بالكتابة يف اخلطاب النسائي العريب املعارص: ) "ضدها

من هنا، ظّلت سبل (. 61، ص2004، دراسات نقدية

إىل إرسائها،  "بتال"، التي طاملا سعت كاّفة ترسيخ الوجود

يتعلق منها باجلانب احليس، ظّلت بيد الفحولة، سواء فيام 

، أو اجلانب املعنوي، الذي يتمثل بيت زوجهاالذي يتمثل يف 

 حريتها.يف 

 

 الفصل الثاين: سلطة املكان

 املكان/قرص وثيل

ال شك أّن الذات البرشية ال تستقيم داخل حدود ذاهتا،  

بل تتمّدد خارج هذه احلدود لتَْمتح من فضاءات املكّون 

املنجز الرسدي ينهض املكان ببنياته الوجودي هلا. ويف 

احلوارية ليخرج عن إطاره اجلغرايف، ويشكل فضاءات ختلقها 

 فاعلية املكان مع أحداثه وشخصياته.
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ومجالية املكان الروائي ال تتحقق من جمرد حتديد أبعاده،  

وإضفاء الصفات املنطقية عليه؛ بل إّن األمر يتجاوز ذلك إىل 

هار اجلانب اخليايل للمكان الستثارة براعة التخييل؛ ذلك بإظ

عاطفة املتلقي جتاه تلك األماكن املتخّيلة، وهنا تكمن براعة 

الروائي يف التجاوز باملتلقي جلغرافية املكان الواقعية إىل 

الوصف التخيييل الذي من شأنه أن خيلق ألفًة مع ذلك 

 املكان.

ي وتتنوع آليات التخييل الرسدي التي يستعملها الروائ 

 حمسوس "عن طريق اللغة؛ حيث تتحول اللغة إىل 
ٍ
يشء

بالكلامت واملجاز عرب إطالق طاقات اللغة اإلشارية 

واملجازية لالقرتاب بدرجة أكرب من حتقيق املنطقة الرسدية 

. )مجاليات املكان يف الرواية: نامذج "الشعرية عرب التخييل

(. ومثل هذه 773، ص2076روائية مرصية معارصة، 

  ات تتجاوز الواقع لتحاور املايض، وتتفاعل مع الرتاث.اآللي

وال شك أّن سلطة املكان الروائي تنبع من األحداث  

نفسها؛ حيث التأّثر والتأثري املتبادل بني املكان والشخصيات، 

والذي من خالله تتحدد عالقة الشخصية باملكان، ويتشّكل 

اء ذلك أّن املكان هو فض"مستوى حضورها، وتفاعلها، 

يعيش فيه اإلنسان ليس بشكٍل موضوعي فقط، ولكن بشكٍل 

رمزي، من خالل ما حيلم به اإلنسان أو يتذكره، أّي من 

خالل ما ينسجه اإلنسان من عالقات باملكان سواء كانْت 

. "عالقات ُألفة وحنني وانجذاب وتذكر، أو عالقات عداء

، 2070)حتليل النص الرسدي: تقنيات ومفاهيم، 

 (.705ص

أمهية بارزة من  "غّواصو األحقاف"مّثل املكان يف  

التي دارْت  "األحقاف"العتبة األوىل للرواية؛ حيث مدينة 

كان ََحيُّ  "األحقاف"فيها أحداث الرواية كاملة، ويف 

الذي كان موطن الشخصيات، ومكان أحداثها.  "العقيق"

ني مدٍن وتعود أمهية املكان يف الرواية إىل أّن أحداثها مل تتوزع ب

، عدا إشارة "العقيق"عّدة؛ بل كانت األحداث كلها تدور يف 

؛ لكّن األحداث الرئيسة "الرياض"بسيطة جدًا إىل مدينة 

 ."العقيق"للرواية مل تتجاوز حدود 

شجرة "، و"قرص وثيل"أماكن عّدة؛  "العقيق"ويف  

، "آل بنيان"و  "آل هذال"و  "نخل آل فواز"، و "مريفة

كان هو املكان  "قرص وثيل"غريها. غري أّن ...و"الروشن"و

الذي انتقاه املنجز الرسدي من بني أماكن الرواية؛ رسم 

تفاصيله، وتابَع أحداثه، وصّور حياة الشخوص فيه، 

ووصف العالقات بني ساكنيه، وما يدور فيه من خالفات 

وأحداث، وما ختفيه جدرانه وسقوفه من أشكال األمل 

استخدام تقنية االنتقاء للمكان يف  واملعاناة. وال شك أنّ 

 املنجز الرسدي أمٌر ييش بالعمق والتكثيف واالختزال.

  

 قرص وثيل

سمي القرص "يتسّيد عىل القمة األعىل جلبل آل فّواز و 

هبذا االسم حني بناه أحد أحفاد فواز وغرس عىل حوافه 

أشجار األثل لتحيط بالقرص كسوار أخرض. سيد القرص أبو 

د حجراته لتضم زوجتيه وأخته األرملة وعياهلام عّموش، زا

وزوجاهتم ومن يلتزم القرص من عبيدهم. ووثيل رحب 

مادامت اخلواطر طيبة، فإن ضاقْت ضاق. جملسه مبني عىل 

يمني مدخل القرص، وكي ال ينغلق بابه غرس بانيه وتدًا يف 

جدار املجلس املالصق للباب، وشّد منه حبالً ثبّته يف إحدى 

الباب، ثم نظم يف احلبل قطعة حديد جمّوفة، تشد  عوارض

 . "الباب باجتاه اجلدار ليظل مرشعًا دائامً 

جملس وثيل حجرة مستطيلة، نوافذها املثلثة أشبه بمناخر  

صغار نائمني، تستنشق النور وتزفر دخان وجار النار 

العريض، يف صدره بنيت أرفف طينية بقباب كأسنمة، 

لقهوة الذهبية. عىل جدرانه مساند واصطّفْت عليها دالل ا

لظهور الرجال حمشوة بالتبن، رائحتها متتزج بعبق السمر يف 

. )غّواصو "الوجار فتصنع له بصمة يف ذاكرة مرتاديه

 (. 72م، ص2076األحقاف، 

مثل هذا الوصف الدقيق مل يتحقق يف الرواية سوى  

 ، ولعل هذه اخلصوصية التي اكتسبها القرص"قرص وثيل"لـــ

تعود إىل أّنه املكان الوحيد الذي ضّم أكرب عدد من 

الشخصيات واألحداث يف الرواية، فضاًل عن كون 

الشخصيات التي سكنْت هذا القرص هي من الشخصيات 

 الرئيسة والفاعلة يف الرواية.

 
 

 أمل املكان ورصاع احلّب 

كالعطر يف حجرٍة طال هجرها دخلت نفال بنت صالح " 

ي تقضيها نساء القرص أمام مراياهن وثيل، الساعات الت
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امتّدْت، األزهار املطرزة يف سيقان رساويلهن طالْت، زيارات 

املّشاطات هلن تقاربْت، أّما نربة أحاديث الرجال فقد هتّذبْت، 

كركرْت الشاّبة هدهدْت قلق أم عّموش، فسعادة ابنها وإن مل 

. "ليرّصح هبا تشع يف عيونه، صار يلزم حجرته من أول اللي

هكذا دخلْت  (.727م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

؛ أغرى "عّموش"بعد زواجها من  "قرص وثيل" "نفال"

بالتجّمل، وهّذب مناطق رجاله،  "وثيل"دخوهلا مجيع نساء 

 وصنع السعادة يف وجه زوجها، وطمأن قلب والدته عليه.

 "قرص وثيل"غري أّن هذه احلال مل تدم، فقد كان لـــ 

، األمر الذي تنبّهْت له "نفال" يف نفس حضوره املؤمل

اهلّذالية األخرى يف وثيل، حيث شعرت " "فرجة"صاحبتها 

)غّواصو  "بأّن صاحبتها انسحبْت من كل اهتامماهتا فجأة

(، فأصبحْت ترد املّشاطة 232، ص2076األحقاف، 

، واستحالْت كركرهتا إىل أمل، واستحال زوجها إىل "مسيكة"

قرص "ي أحّبها واختار الزواج هبا، أمّا شخٍص آخر، غري الذ

 فاستحال إىل سجٍن مظلم َقَتَل فيها كل مباهج احلياة. "وثيل

يف  "قرص وثيل"يف  "عّموش"مع  "نفال"عاشْت  

 "عّموش"روشنهام اخلاص، فكانْت بداية األمل. يعيش 

، وبني "نفال"رصاعًا داخليًا مع نفسه، فهو ما بني حّبه لـــ

التي خيشى  "قرص وثيل"لته وهيبته داخل احلفاظ عىل رجو

تبوح األم لنفال أّن غيبات "؛ "نفال"أْن تقّزمها عاطفته جتاه 

عّموش جتعلها تعامله كضيف يف أيام حضوره القليلة، هتمس 

 هلا: تدرين إن له هيبة عندي أكرب من هيبة أبيه؟

تكرر نفال الكلمة. اهليبة التي يربيها عّموش  "اهليبة"

صدور اجلميع تبعدها عنه، تفكر كيف تقنعه لنفسه يف 

بخلعها...تقسم يف غيبته هذه أهنا ستجربه عىل أن يتغري، 

. )غّواصو األحقاف، "ستضطره ليفصح أمام نساء وثيل

 (.737م، ص2076

عن حّبه  "قرص وثيل"أالّ ُيسِفر يف  "عّموش"حياول  

 ، وهو أمٌر ضاعف أملها كثريًا من القرص وأهله،"نفال"لـــ

 "قرص وثيل"داخل  "عّموش"خيبًة مؤملًة من  "نفال"تعيش 

حتاول أْن تكرس هيبته، وترّسخ حبه أمام نساء القرص، لكنّها 

يعلن عبيد القرص "حماوالت رّسخْت من أملها وفاقمته؛ 

وصول عّموش، فيخفق قلبها، ويأيت صوت حبيبها وراء 

جدار الرشف، فتجمد وسط حلقة رقص انفّضْت، يدخل 

ش فيتجه إىل أّمه، يقبل رأسها ويستدير لعّمته أم فيحان عّمو

ليسّلم عليها، تشّد نفال مقنعتها حول رأسها، وتسرت بسمة 

ترتعش عىل شفتها، دون أن يضع عينه يف عينها يمّد يده 

ليصافحها، ثّم يسحبها قبل أن حتس دفئها يف راحتها. طريقته 

)غّواصو . "املرتبكة يف السالم عليها عند النساء تؤملها

 (.732م، ص2076األحقاف، 

قرص "كّرس هذا التهميش الذكوري من سلطة املكان/ 

، إّنه احلّب املفيض "نفال"و "عّموش"عىل العالقة بني  "وثيل

إىل األمل؛ حيث استمرار العالقة مع قلقها وصقيعها؛ فال 

انفكاك من استدعاء عبق الذكريات، وال انقياد لرغبة أنثوية 

لتجربِة حبٍّ معلنة، وإنام إرساٌء لسلطٍة مكانية  يف التقعيد

أسهمْت بصورٍة أو بأخرى يف خلق مالمح شخصية ذكورية 

جاِمدة، ورسمْت، يف الوقت نفسه، مالمَح أملٍ أنثوٍي غري 

 منقطع.

 "عّموش"يف نفس  "قرص وثيل"خَتّلقْت هيبة املكان/ 

حني رأت منذ األيام األوىل من زواجه؛ وهو أمٌر أدركته أّمه 

السعادة تشع يف عيون ابنها، لذا كانْت تلحُّ عىل والده 

وترجوه: ال تكثروا عليه يف املجلس فيُرّص عىل الذهاب "

م، 2076. )غّواصو األحقاف، "ليثبت أّن حبه هلا ال يعيقه

 (.727ص

 "عّموش"وقع فعالً؛ فـــ "أم عّموش"وما كانْت ختشاه  

حال إىل شخٍص آخر؛ مل قبل الزواج است "نفال"الذي تعرفه 

يعد يلتفْت إىل رقصها بعد أْن كان يراقصها، وأصبح يدخل 

مل يعد الصمت ضيفًا استثنائيًا يف "غرفته وامجًا هادئًا؛ فـــ

( بل 232م، ص2076،)غّواصو األحقاف، "الروشن

عىل حدٍّ سواء،  "عّموش"أصبح سمًة عالقًة بالروشن و 

حبيبته أّنه حني يبتعد حينُّ يودُّ لو خيرب "ووسط ذلك كله كان 

)غّواصو  "كحوار ُأفِرد عن أّمه، لكّن عرس التعبري يالزمه

تلحُّ عىل  "وثيل"(، وهيبته يف 279م، ص2076األحقاف، 

 ."نفال"بناء جداٍر ذكوري طويل بينه وبني 

و  "وثيل"، فتكره "نفال"تتفاقم حّدة األمل يف نفس  

ذهاب إىل أهلها، معًا، وهي إن سنحْت فرصة ال "عّموش"

إذا أوشكْت زيارهتا ألهلها  "وثيل"فإهنا تتأمل من العودة إىل 

تعلن نفال أهنا عائدة لقرص وثيل، تنتبه أمها "عىل االنتهاء؛ 

لتكدر خاطرها...خطواهتا غري املتعجلة للعودة يثقلها همُّ 



 ...ألمل "غّواصو األحقاف"جتلّيات األمل يف رواية : أمينة بنت عبد الرمحن اجلربين

 

26 

. "مواجهة عّموش، عىل عتبة الباب العريض ينقبض صدرها

 (.237م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

تبدو هنا صورة ذاٍت موشومة باألمل والعجز وقلة احليلة،  

، وتصارع، يف اآلن "وثيل"سلطة املكان/ "نفال"تصارع 

، وال بصيص أمل يلوح يف "عّموش"نفسه، سلطة حّبها لـــ

 األفق.

 

 عنف املكان وعنف اآلخر 

ليس  "قرص وثيل"يف  "نفال"يتعاظم األمل الذي تواجهه  

فحسب؛ بل ومن نساء القرص أنفسهن؛  "وشعمّ "من 

حتظى نفال بفرصة مراقبة أهل القرص، رشيط األحداث "

الذي يرتّد بتفاصيله أمامها مؤمل؛ استغرقْت أسبوعًا لتعرف 

أسامء نساء وثيل، واثنني بعده لتفهم تشابك عالقتهن، ومل 

تفهم بعد طبعهن؛ يغمزن بعضهن بعضًا إثر مهسة منها وكل 

ن ما ختبزه من بني يدهيا ليقدمنَه للرجال، ثّم عىل نَفس، خيطف

القهوة يمجدن أي إضافة وضعنها عىل ما خبزته، ويسكتن 

. )غّواصو األحقاف، "عن دورها فيبدو أهنّن قمن بكل يشء

  (.274م، ص2076

إىل حني َخَطْت أوىل خطواهتا  "نفال"مل يكن خيفى عىل  

ذ عليها أن أهنا ختطو نحو فضاء مضطرب، إ "قرص وثيل"

؛ فنسق س جمتمعيًا فحسبوليتواجه نسقًا ثقافيًا كاماًل، 

نسٌق معروف، متارس فيه نساؤه أعنف أساليب  "قرص وثيل"

االستالب؛ استالب حيس، واستالب معنوي، وهو أمٌر 

بعد أن خطبها  "نفال"عىل ابنتها  "أم جابر"كانت ختشاه 

إن  عّموش تاجر...كل يوم يف حمل، وبنتي"؛ "عّموش"

تزوجته سيُدِخلها قرص وثيل بني عرشين امرأة ويسافر، 

. "سرتهقها حيل النساء وحكيهن، وهي ما اعتادْت عىل ذلك

 (. 95م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

مبكرًا،  "قرص وثيل"حيل نساء  "أم جابر"أدركْت  

منهن، وها هي  "نفال"وأدركت األمل الذي سيقع عىل ابنتها 

أملًا  "نفال" وممارسات اإلقصاء. تواجه تعيش مع األمل "نفال"

مضاعفًا؛ أمل االستالب، وأمل الغربة، والوعي باالستالب 

رشيط األحداث الذي "يكّرس من حّدة األمل ويسترشيه؛ 

عليها  "وثيل"متارس نساء  ."يرتّد بتفاصيله أمامها مؤمل

استالب سافر؛ يستلْبَن حّقها يف الوجود يف القرص، ويستلبن 

 يف االستقالل.حّقها 

مل يسمح عّموش لنفال "ووسط زوبعة هذا األمل املوجع  

بأْن تتذمر من القرص وأهله، وبعد حني وجدْت أّن أسَلم 

طريقة هي أْن تدّس اهتاماهتا وسط رسدها ليومياهتا...تشعر 

بتغري وجه عّموش حني تنخس جنبه كلمة، فتضحك وتّدعي 

وقد "(. 732صم، 2076)غّواصو األحقاف، . "أهنا متزح

تعّلمْت نفال يف وثيل أّن ما تطحنه رحى األلسن داخل القرص 

لن يبدو يف وجه عشريها أّنه سمعه، تسأله: الكالم صحيح؟ 

م، 2076)غّواصو األحقاف، . "فال يزيد عن كلمة: ال!

 (.200ص

الفكاك  "نفال"ما زالْت تتواىل مشاهد األمل الذي حتاول  

ها حبيسة لألمل، تلجأ إىل منه، فهي يف كل مرة جتد نفس

ليخفف عنها ما تالقيه من القرص وأهله، فيقابلها  "عّموش"

بكبٍت سافٍر، األمر الذي يضاعُف حّدة األمل لدهيا. حبسْت 

بام حتّسه جتاهه، غري  "عّموش"نفسها عن البوح إىل  "نفال"

 سلطوي ذكوري أكثر اتساعًا؛ 
ٍ
مل "أّنه كشَف هلا عن فضاء

توّسعْت ، "ال بأْن تتذمر من القرص وأهلهيسمح عّموش لنف

ف، غري  دائرة املنع، وحتّولت من التهميش إىل اهليمنة والتعسُّ

كان أشّد وأكثر عمقًا،  "نفال"أّن األمل الذي احتبَس يف صدر 

لذا اختارْت طريق التحايل لتخفيف وقِع وحّدِة ذلك األمل، 

تدّس وجدْت أّن أسَلم طريقة هي أْن "أو حتى تلطيفه؛ 

 ."اهتاماهتا وسط رسدها ليومياهتا

لتخفيف  "نفال"مل تفلح حماوالت االحتامء التي مارستها  

يف فضاءات من  "نفال"أملها، بل أدخلْت هذه املحاوالت 

الرصاع الداخيل، حيث اخلوف والرهبة، واالّدعاءات املفتعلة 

تشعر بتغري وجه عّموش حني "للنجاة من الغضبة الفحولية؛ 

  ."جنبه كلمة، فتضحك وتّدعي أهنا متزحتنخس 

، ألملاملفيض إىل ا، واخلوف خلوفلوعي املفيض إىل اا إنه 

، ونقض الصمت، ومواجهة رغبٍة يف االنعتاقوالذي ينتهي ب

يف جلسة النساء "؛ ، واإلرصار عىل استعادة املسَتَلباآلخر

بعد العرص عىل السفح اخرتقْت حلقتهن، مل تسّلم ومل ترد عىل 

يّة. بركْت عىل األرض ترسم بسبّابتيها دائرة حوهلا، أهالْت حت

الرتاب يف حجرها ونظراهتا النارية عىل أم فيحان: ذا عىل 

رأيس يا عّمة؟ منذ أن دخلت وثيل وأنت تتبعينني بكل كلمة 
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. )غّواصو األحقاف، "توجع...وال يرّدك عن غيك شيبك

ٌث هبا، استدارة عىل الذات، وتشب (. إهنا233م، ص2076

  يف آن. آلخرليتحقق بالتايل الوعي هبا وبا

 

 حتقق الذات وبوادر االنعتاق 

بكل تفاصيله، ومالمح شخوصه  "قرص وثيل"جيّسد  

عمق التأزيم الذايت؛ حيث الرصاعات الدائمة، والتهميش، 

فيه األمل عىل جهات  "نفال"والعنف والتسّلط. تصارع 

قرص "، و"وثيل"، وحيل نساء "عّموش"خمتلفة؛ هتميش 

شاءْت أم أبْت أّن القرص قد بدأ " "نفال"ذاته، تدرك  "وثيل

يقنن هبجتها، ويغري حتى رقصها، فستتعلم بدل أن تنظر، 

لتحصد نظرات اإلعجاب بأْن حترص عىل أالّ يلمحها 

اخلمول "(. 730م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "منتقد

أهلها...يف  الذي جيثم عىل روحها يف وثيل يفارقها يف بيت

املسافة التي تقطعها منحدرًة من اجلبل حليّها تتلبسها روُح 

. "عبٍد هرب من أسياده، يصل مأمنه فيكتشف قيدًا يف رجله

 (.747م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

نحن هنا أمام صورة للذات يستحوذ عليها األمل بكل  

، "قرص وثيل"عمق األمل يف  "نفال"معانيه وتفاصيله، تعي 

، "قرص وثيل"وانزياحه يف حّي أهلها، حتّولْت عالقتها بـــــ

، إىل عالقة السجني "عّموش"الذي احتضن باكورة حّبها لـــ

، وترى تروم اخلالص من هذا املكان القاهر"بسجنه، إهنا 

)مجاليات املكان يف الشعر العريب  "حتمية االنفصال عنه

(، حيث األمل 66، ص2002املعارص: جدل املكان والزمان، 

أشد  "قرص وثيل"والضيق والقيد، وبدْت معركتها مع 

، الذي وقف نّدًا هلا مع "عّموش"وأرشس من معركتها مع 

 ونسائه.  "قرص وثيل"

 "عّموش"رص وأهله، ومن االنعتاق من الق "نفال"تقرر  

بني "أيضًا. تنفض عن ذاهتا غبار السلطة والقهر والتهميش، 

 "نسوهتا حتاول أْن تستعيد بسمة رسقها جبل آل فّواز

بكْت عّموشًا "(. 230م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

. "وظّلْت مع كل خطوة تنزع عن روحها أشواك قرص وثيل

 (.267م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

واملتمّثل يف  "عّموش"نا مل يعد ملحيط العالقة مع من ه 

الرابض يف بوتقة القلق واألمل والتشّظي، رمزية  "قرص وثيل"

يمّثل الواقع األشّد "املحيط االجتامعي الكائن، بل أصبح 

)املكان يف  "مرارة، واقع االنحباس واالنغالق عىل الذات

كام أّن (، 62، ص2009القصة القصرية اجلزائرية الثورية، 

العالقة مع القرص مل تنتِه ملجرد العالقة بكيان خارجي 

ملموس، بقدر ما عكسْت عوامل داخلية لشخوصه، تلك 

العوامل التي طبعْت فرتة من فرتات تشّكل األمل وتكّونه يف 

بني لومها لنفسها واهتامها لوثيل، لعنْت "؛ وهي "نفال"نفس 

الطرب خطيئة، أملها القرص الذي َيُعّد اإلفصاح عن احلّب أو 

. "مل يكن له من حل غري أن تدفن أطالل وثيل يف خياهلا

 (.240م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

قرص "سوى معادٍل رسدٍي لـــ "عّموش"مل يكن  

؛ حيث السلطة والغربة والتقنّع، فلم ختتلف ممارسات "وثيل

 "قرص وثيل"عن سلطة  "نفال"السلطوية عىل  "عّموش"

تتحرس عىل فرصة  "نفال"، األمر الذي جعل ونسائه عليها

من دخول القرص حني  "فرجة"ضّيعتها لتحذير صديقتها 

ُتشِفق عليها أْن تواجه ما لقيته هي " "فيحان"خطبها 

)غّواصو  "فيه...رغم أهّنا تودُّ لو تنهى صاحبتها عن دخوله

(. أو االقرتاب من نسائه. أّما 799م، ص2076األحقاف، 

، "قرص وثيل"ّبستها مع مرور أياِم إقامتها يف الغربة فقد تل

حني  "عّموش"غربٌة أحّسْت هبا عن كل ما حوهلا. رضهبا 

مل يوجعها رضبه، "رقصْت وهو قد منعها من ذلك، لكن 

أوجعها إحساسها بالغربة عن كل ما حوهلا، روشنها كان 

املكان الوحيد الذي حتبه يف وثيل، واليوم يلوثه عشريها وهو 

 (.232م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "ّنه يؤدهبايظّن أ

أظهر ما يكون التقنّع، حيث  "عّموش"أّما التقنّع؛ فيحرض 

التقنّع بالتوّحش والسلطة والتهميش، يف حني يضمر عن 

ذاٍت أرهقتها الرصاعات الّدائرة بني احلب وسلطة الرجولة؛ 

 حني تكون يف حضنه فإّن أنفاسها   9يودُّ أن يقول أهّنا"

املشتاقة تدّوخه، وأّنه حني يسأهلا عن حاهلا يودُّ أالّ يسمع إالّ 

م، 2076)غّواصو األحقاف، أّن كل أمورها طيبة 

...يودُّ لو خيرب حبيبته أّنه حني يبتعد حينُّ كحوار (.733ص

. )غّواصو األحقاف، "ُأفرد عن أمه، لكّن عرس التعبري يالزمه

  (.279م، ص2076
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 :خامتة

تبنّي لنا يف ختام هذا البحث الذي تناول نّصًا وهكذا،  

أنثروبولوجيًا نسائيًا، موقف املرأة من الرجل الذكوري الذي 

مارس عليها أشّد أنواع اهليمنة والتسّلط، األمر الذي دفع 

ثيمة رئيسة  "األمل"إىل أن جتعل من ثيمة  "الفاران"بالروائية 

 يف منجزها الرسدي موضوع الدراسة.

لبحث اختالف املرأة يف التعامل مع الرجل، ويظهر ا 

فهناك املرأة القوية، واملرأة الضعيفة، واملرأة املستسلمة، غري 

أّن العالقة مع الرجل غالبًا ما تنتهي إىل نتيجة واحدة، تتمّثل 

 يف االنعتاق والتخّلص. 

بوصفه  "غواصو األحقاف"ولعل حضور الرجل يف  

لطة املكان أيضًا، املكان الذي معادالً رسديًا للمكان، ييش بس

يضم الرجل خاّصة، وليس املكان عىل عمومه. كام ييش أيضًا 

بسلطة املرأة عىل املرأة، وتضامن املرأة مع الرجل للقضاء عىل 

  املرأة وهتميشها.
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