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مستخلص
ات به وهي األديبة  قد النسوّي لدى إحدى أبرز املهتمَّ ة النَّ ن منهجيَّ يهدف هذا البحث إلى تبيُّ
بيهة  مته وهو )رواية الشَّ ورية )أسماء معيكل(، وذلك من خالل أنموذٍج نقدّيٍ قدَّ اقدة السُّ والنَّ

 في األدب النسوّي(. 
ٌ
دراسة

عريف  مهيد إلى التَّ  لهذا الهدف جاء البحث في تمهيٍد وثالثة أقساٍم وخاتمٍة، تعرَّض التَّ
ً
ووفقا

ظري  النَّ الجانب  عرض  ل  األوَّ القسم  وتناول  النسوّي(،  و)األدب  معيكل(   )أسماء  اقدة  بالنَّ
اني عرض 

َّ
اقدة في دراستها، وتناول القسم الث فت عندها النَّ

َّ
تي توق

َّ
ة ال  في العتبات املهمَّ

ً
ممثال

الث خصائص 
َّ
طبيقي وتجليات الخطاب النسوّي في الرواية، فيما تناول القسم الث الجانب التَّ

قد النسوّي. اقدة أسماء معيكل في النَّ ة النَّ منهجيَّ
تتمُّ  النسوّي  تناول الخطاب  في  ة أسماء معيكل  منها: منهجيَّ نتائج،  ة  إلى عدَّ البحث  وخلص 
تحديد  ة  إشكاليَّ عند  ظري  النَّ املستوى  ف 

َّ
يتوق وتطبيقّي،  نظرّي  مستويين:  في  دراسته  عبر 

ل 
ّ
يشك ما  وهو  الذكورّي  األدب  عن  تمييزه  ة  وإشكاليَّ استقباله،  ة  وإشكاليَّ النسوّي،  األدب 

ردّي عبر  طبيقّي عند تحليل الخطاب السَّ التَّ ف املستوى 
َّ
ة ، ويتوق الرئيسيَّ أطروحة املقالة 

ات؛ وذلك بهدف الوقوف  ثالث محطاٍت، هي : رؤيا العالم، وداللة العنوان، وسيرة الشخصيَّ
ة في الخطاب. قافة األنثويَّ

َّ
على تجليات األدب النسوّي والث

بيهة. الكلمات املفتاحية: أسماء معيكل، األدب النسوّي، رواية الشَّ

املقدمة

ة، وإبراز املرأة  ة النسويَّ ؛ ذلك أنَّ غايتها تأكيد الهويَّ
ٌ
 مختلفة

ٌ
ة كتابة الكتابة النسويَّ

في  ة  نوعيَّ »نقلة  عن  الكشف  خصائصها  ومن  ة،  الذكوريَّ الهيمنة  تحديات  ظل  في  ذاتها 
حقيقتها  عن  واملفصح  عنها،  املتكلم  هو  الرَّجل  يُعد  لم  إذ  األنثى،  عن  اإلفصاح  مسألة 

منهجيَّة أسامء معيكل يف دراسة 
بيهة  األدب النسوّي: نقد رواية الشَّ

أمنوذجاً
د. اأ�صماء ال�صاعدي

أستاذة مساعدة، قسم اللغة العربية جامعة طيبة، 
مملكة العربية السعودية
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شهر 
ُ
فصح وت

ُ
م وت

َّ
وصفاتها –كما فعل على مدى قروٍن متواليٍة- ولكنَّ املرأة صارت تتكل

.)1(»
ً
ة  ذكوريَّ

ً
 وأداة

ً
را

َّ
ذي ظلَّ مذك

َّ
عن إفصاحها هذا بواسطة القلم، هذا القلم ال

 في 
ً
ٍة استطاعت أن تكون بارزة ٍة ونقديَّ وحفل األدب العربيُّ املعاصر بأعالٍم إبداعيَّ

مت  ة أسماء معيكل؛ حيث قدَّ اقدة السوريَّ ما األديبة والنَّ ة ونقدها، وال سيَّ الكتابة النسويَّ
ذي عنونته بـ)رواية 

َّ
بيهة(، ال ة، ومنها نقدها لرواية ا)الشَّ قديَّ ة والنَّ عديد الكتابات اإلبداعيَّ

ته وخصائصه.  في األدب النسوّي(، واختار هذا البحث الوقوف عند منهجيَّ
ٌ
بيهة دراسة الشَّ

هدف البحث

 في األدب النسوّي( 
ٌ
بيهة دراسة ة هي )رواية الشَّ يهدف هذا البحث إلى قراءة مقالٍة نقديَّ

تي تسير وفقها في دراسة األدب 
َّ
ة ال ة أسماء معيكل؛ للكشف عن املنهجيَّ اقدة السوريَّ للنَّ

ة. النسوّي، وخصائص هذه املنهجيَّ

منهج البحث

قد  ذي يسّميه جابر عصفور بـ)النَّ
َّ
قد( ، ال ذي اختاره هذا البحث هو )نقد النَّ

َّ
املنهج ال

املمارسة من منظور  في فعل  قدّي  النَّ شاط 
َّ
»الن يقوم على مراجعة  ارح(، وهو منهٌج  الشَّ

نة  املدوَّ “تقييم  ه  أنَّ في  قدّي  النَّ الخطاب  عن  ويختلف  قييم«)2(،  والتَّ فسير  والتَّ الوصف 
ة في إطاٍر يقوم على قراءتها من جديٍد، أو بمصطلح علي حرب قراءة القراءة”)3(. قديَّ النَّ

إشكاليَّات البحث

الية:
َّ
ساؤالت الت

َّ
يطرح هذا البحث الت

تي صدرت عنها أسماء معيكل في دراستها لألدب النسوّي؟
َّ
ة ال 1.ما املنطلقات النظريَّ

طبيقّي؟ 2.ما تجليات الخطاب النسوّي في املستوى التَّ

اقدة أسماء معيكل؟ ة عند النَّ ة النسويَّ ة النقديَّ 3. ما خصائص املنهجيَّ

ابقة: الدراسات السَّ

اقدة أسماء معيكل، منها: ة دراساٍت تمَّ إنجازها حول األديبة والنَّ هناك عدَّ
ار البيضاء: املركز الثقافّي العربّي،1997م(، ص 8. غة )بيروت ، الدَّ

ُّ
1  الغذامي، عبدهللا،  املرأة والل

ات معاصرة )مصر-القاهرة : مكتبة األسرة، د.ط، د.ت(، ص 267. عصفور، جابر، نظريَّ  2
مجلة  طبيق«،  التَّ إلى  نظير  التَّ من  ة:  العربيَّ قافة 

َّ
الث في  اشتغاله  ات  وآليَّ قد  النَّ “نقد  جويني،  الدين  نور   )(  3

إحاالت،2019م،  ع 3 ، ص 183.
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وصيل في الخطاب  ة التَّ وصيل وتطبيقاتها في كتاب )األفق املفتوح: نظريَّ ة التَّ نظريَّ  .1
رسالة  مسعي،  سيهام  قد،  النَّ نقد  في   

ٌ
مقاربة معيكل،  ألسماء  املعاصر(  الروائّي 

جامعة  ومناهجه(،  الحديث  األدبي  قد  )النَّ تخصص  في  منشورٍة  غير  ماجستير 
غة واألدب 

ُّ
غات، قسم الل

ُّ
ة اآلداب والل العربي بن مهيدي، أم البواقي – الجزائر، كليَّ

العربّي، 2016-2017م.

ة )خواطر امرأة ال تعرف العشق(  ة النسائيَّ ة في الرواية السيرذاتيَّ األنساق الثقافيَّ  .2
غة 

ُّ
ة، مجلة إشكاالت في الل ، فريال تواتي وحفيظة سوامليَّ

ً
ألسماء معيكل أنموذجا

نة 2020م. واألدب، مجلد 9، العدد 5، السَّ

ة أسماء معيكل في  ز على منهجيَّ
ّ

ه يرك ابقة أنَّ والفرق بين هذا البحث والّدراسات السَّ
بيهة(. دراسة األدب النسوّي من خالل نقدها لرواية )الشَّ

التَّمهيد

عريف بأسماء معيكل، واألدب النسوّي . مهيد التَّ يتناول التَّ

- التَّعريف بأسامء معيكل

ة  النسويَّ بقضايا   
ٌ
ة مهتمَّ  ،

ٌ
ة سوريَّ  

ٌ
وناقدة  

ٌ
وروائية  

ٌ
باحثة معيكل،  أحمد  أسماء 

ة، صدر لها أربع رواياٍت: )خواطر امرأٍة ال تعرف العشق(،  ة والثقافيَّ والدراسات السرديَّ
غريب  ٍة: )األصالة والتَّ ورّي(، وأربعة كتٍب نقديَّ الث(، و)الجحش السُّ

َّ
)تل الورد(، )عماتي الث

)في  الروائّي املعاصر(،  في الخطاب  وصيل  التَّ ة  ة(، )األفق املفتوح: نظريَّ العربيَّ الرواية  في 
ة األنوثة(  إلى ما بعد مركزيَّ كورة 

ُّ
الذ ة  : من مركزيَّ العنقاء  قد(، و)سيرة  تلقي اإلبداع والنَّ

ة)4(. ة والدوليَّ  عن عدٍد من الدراسات والبحوث املنشورة في املجالت املحليَّ
ً
،فضال

التَّعريف باألدب النسوّي:

الخاص،  وعاملها  ة  األنثويَّ ات 
َّ

الذ بتصوير  يهتمُّ  أدٌب  األول  املقام  في  النسوّي  األدب 
وهنا مكمن الفرق بين ما يكتبه الرَّجل وما تكتبه املرأة  »فالعالم هو املحور فيما يمكن أن 
فظة الواصفة 

َّ
ات«)5(، والل

َّ
ة، فاملحور هو الذ ا في الرواية النسائيَّ نسّميه رواية الرجال، أمَّ

قضاياها  عن  وتدافع  املرأة  تناصر  ٍة  خاصَّ ٍة  إيديولوجيَّ بدالالٍت   
ٌ
مشحونة )النسوّي( 

.https://ammannet.net و https://www.mominoun.com : تم استرجاعه بتاريخ 1 مايو 2021م  4
شر، ط1981م(، ص 11.

َّ
ليعة للطباعة والن

َّ
اخل )بيروت- لبنان: دار الط 5  طرابي�شي، جورج ، األدب من الدَّ
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بت على ظهور األدب النسوّي أنَّ املرأة استطاعت “أن تبني  تي ترتَّ
َّ
تيجة ال وحقوقها، والنَّ

أسلوب  عن  كتاباتها  تفصل  وأن  بها،  املحيطة  املجتمع  قضايا  تجاه  ٍة  خاصَّ نظٍر  وجهة 
الرَّجل  كورّي والخضوع لسلطة 

ُّ
الذ الخطاب  تقليد  تخليها عن  الرَّجل ولغته، من خالل 

 املجال 
ً
ة ة والرواية خاصَّ ة كالقصَّ الكاتبة في الفنون السرديَّ ة”)6(، ووجدت املرأة  الثقافيَّ

وكأّي  وانطالقها،  تها  حريَّ تُحد  ال  مساحٍة  في  ة  اإلبداعيَّ تجربتها  يستوعب  ذي 
َّ
ال األرحب 

رت إلى كتاباٍت  ل أمرها، ثم تطوَّ  في أوَّ
ً
ة  غضَّ

ً
ة فتية تجربٍة مستحدثٍة بدأت الكتابات النسويَّ

ة قرين  ة الكتابة النسويَّ ، ويظلُّ البحث في خصوصيَّ
ً
 ونوعا

ً
ة كّما كوريَّ

ُّ
منافسٍة للكتابات الذ

 بين الكتابتين”)7(.
ً
ة ة؛ لذلك تبقى العالقة جدليَّ كوريَّ

ُّ
“مقارنتها بالكتابة الذ

القسم األوَّل: عرض املنطلقات النظريَّة

 بخطاٍب مقدماتي 
ً
را

َّ
بيهة()8( مؤط  تقّدم معيكل نقدها للخطاب النسوّي في رواية )الشَّ

ودفع  ص،  النَّ نحو  وتحفيزه  القارئ  انتظار  أفق  توجيه  وهدفه  قدّي،  النَّ بخطابها  حاٍف 
هن إلى معاٍن غير مقصودٍة حوله أو حول كاتبه، ويتوزَّع هذا الخطاب عبر ثالث 

ّ
سبق الذ

فاتها، وعتبة الختام.
َّ
عريف بكاتبة العمل ومؤل عتباٍت هي: عتبة املدخل، وعتبة التَّ

قد النسوّي(  في عتبة املدخل تحّدد املقصود بـ )األدب النسوّي( من خالل مقابلته بـ)النَّ
كورة، فتهميش 

ُّ
ة األنوثة والذ ذي ظهر نتيجة موقٍف ثقافّي من املرأة وثنائيَّ

َّ
جاه ال

ّ
ذلك االت

كر، وإذا 
َّ

 إلبداع الذ
ً
ٍة تنظر إلى إبداع املرأة بوصفه مكمال ى إلى بروز نظرٍة ذكوريَّ األنثى أدَّ

قد  بالنَّ املقصود  النسوّي هو: هل  قد  النَّ ة  ماهيَّ يطرح حول  ذي 
َّ
ال ئيس  الرَّ ساؤل 

َّ
الت كان 

ة نفسه  ذي تكتبُه املرأة؟ فإنَّ سؤال املاهيَّ
َّ
ذي تكتبُه املرأة أم نقد األدب ال

َّ
قد ال النسوّي النَّ

ذي تكتبه املرأة أم األدب 
َّ
سيطرحه األدب النسوّي: فهل يقصد باألدب النسوّي األدب ال

 إلى ما بينهما من 
ً
ذي ُيكتب من وجهة نظر املرأة املخالفة لوجهة نظر الرَّجل؟ استنادا

َّ
ال

ات والعالم، وتسهم– من منظور 
َّ

 في الوعي بالذ
ٌ
 مختلفة

ٌ
فروٍق متعّددٍة، تنتج عنها نظرة

ذي يفرضه عليها الرَّجل.
َّ
فوق ال ائف بالتَّ قد النسوّي- في تخليص املرأة من الوعي الزَّ النَّ

بيهة()9( ماري  )الشَّ أنَّ كاتبة رواية  فاتها تذكر 
َّ
العمل ومؤل بكاتبة  عريف  التَّ وفي عتبة 

قافة واإلبداع ) األردن – إربد: عالم الكتب الحديث، ط2008م(، ص 71.
َّ
ة في الث مناصرة، حسين، النسويَّ  6

ابق، ص 77. املرجع السَّ  7
ة، 1 يونيو 2007م ، العدد رقم  قافيَّ

َّ
 في األدب النسوّي”، مجلة الحياة الث

ٌ
بيهة دراسة أسماء معيكل، “رواية الشَّ  8

 .)184(
ة- سوريا :  دار الحوار، ط 2004م(. ذقيَّ

َّ
بيهة )الال 9  رشو، ماري، رواية الشَّ
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 من األعمال 
ٌ
ة، صدر لها مجموعة ذقيَّ

َّ
 من مدينة الال

ٌ
 معاصرة

ٌ
ة  سوريَّ

ٌ
ة  وقاصَّ

ٌ
ة رشو روائيَّ

ها بدأت  رتيب الزمنّي أنَّ
َّ
، وُيستفاد من هذا الت

ً
ب أعمالها زمنيا

ّ
ة، وهي ترت ة والقصصيَّ الروائيَّ

 
ً
، وأنَّ لها أعماال

ً
ة تمتدُّ حوالي خمسة عشر عاما ، وأنَّ تجربتها السرديَّ

ً
ة  وانتهت روائيَّ

ً
ة قاصَّ

ل نظرٍة وآخر   تتناول العالقة بين الرَّجل واملرأة مثل )الحبُّ في ساعة غضٍب( و)أوَّ
ً
سابقة

ٍق يستند  ادرة عام 2004م من تفوُّ بيهة( الصَّ قته في روايتها األخيرة )الشَّ نظرٍة(، وأنَّ ما حقَّ
ة. ة املمتدَّ جربة الكتابيَّ إلى هذه التَّ

قد  وفي عتبة الختام تضع تنبيهاٍت للقارئ حول ما تقّدمه من إسهاماٍت في مجال النَّ
 
ً
قد النسوّي اتهاماٍت مختلفة النسوّي ومنه هذه الّدراسة؛ حيث يواجه املشتغلون في النَّ

اء، ومن هنا فهي تمّيز موقفها من موقف غالة  قليل من شأنهم في نظر القرَّ تسعى إلى التَّ
ة بينها وبين  ة، فهي ال تستهدف تسويغ أخطاء املرأة أو توسيع الهوَّ أنصار الحركة النسويَّ
تي تفصل بينهما، وذلك عبر 

َّ
ال ة  ات الحادَّ ب الثنائيَّ  يتجنَّ

ً
 معتدال

ً
ى موقفا الرَّجل، بل تتبنَّ

 منهما مكّمٌل لآلخر.
ً
ٍة ؛ ألنَّ كال ٍة ال تفاضليَّ نظرٍة تكامليَّ

القسم الثَّاين: عرض الجانب التَّطبيقّي وتجليات األدب النسوّي يف الرواية 

ة  وريَّ ة السُّ بيهة( للروائيَّ طبيقّي باختيارها رواية )الشَّ ظري إلى التَّ تنتقل معيكل من النَّ
تي يطرحها األدب النسوّي، وهي: هل 

َّ
ة ال ظريَّ ة النَّ املعاصرة )ماري رشو( الختبار اإلشكاليَّ

مييز بين نّصٍ   بين كتابة املرأة وكتابة الرَّجل تجعلنا قادرين على التَّ
ٌ
ة توجد فروٌق حقيقيَّ

ص؟ ف النَّ
ّ
ا نجهل مؤل   ونصٌّ كتبه رجٌل إذا كنَّ

ٌ
روائّي كتبته امرأة

ٍة  ٍة مسيحيَّ تي تدور حول أسرٍة عربيَّ
َّ
اقدة بتقديم فكرٍة موجزٍة عن الّرواية ال تبدأ النَّ

ل هذه الرواية عبر  ثالثة 
ّ
قاء؛ بسبب انحراف املرأة، وتحل تتعرَّض حياتها إلى البؤس والشَّ
ات. خصيَّ ٍة هي: رؤيا العالم، وداللة العنوان، والشَّ محاور مركزيَّ

رؤيا العامل: 

تي 
َّ
ال األفكار  »مجموعة  دراسة  على  أساسه  في  يقوم  مفهوٌم  الكون  أو  العالم  رؤيا   

ا  ذي يعيش فيه، ممَّ
َّ
يعتنقها أحد أفراد املجتمع عن ذاته هو، وعن اآلخرين، وعن العالم ال

قافة ذاتها وليَس من خارجها«)10(، وترى معيكل أنَّ رؤيا 
َّ
يعني تحديد هذه األفكار داخل الث

 تسعى إلى الكشف عن املسؤول عن 
ٌ
ة  ثقافيَّ

ٌ
ة بيهة( “اجتماعيَّ مة في رواية )الشَّ العالم املقدَّ

.https://ar.wikipedia.org : 10  تمَّ استرجاعه بتاريخ 1 مايو 2021م
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تي ينبغي تقديمها في مثل هذه الحاالت، 
َّ
انحراف املرأة، واألسباب املؤدية إليه، والحلول ال

عامل معها”)11(، وتفّرق بين  ة التَّ ة املرأة الخاطئة وكيفيَّ وبمعنى آخر تسعى إلى إثارة قضيَّ
املجتمع  على  املسيطرة  ة  كوريَّ

ُّ
الذ قافة 

َّ
الث نظر  وجهة  من  ة  القضيَّ هذه  معالجة  طريقة 

الي: ط التَّ
َّ
ة، ويمكن توضيح ذلك من خالل املخط قافة األنثويَّ

َّ
ووجهة نظر الث

داللة العنوان

 بدالالٍت عميقٍة؛  ففهم 
ً
ال  محمَّ

ً
 بل مقصودا

ً
العنوان في العمل الروائّي ال يكون اعتباطا

إلى  تي تقّدم العمل األدبيَّ 
َّ
ال ص، والعنوان هو الوسيلة  العنوان الخطوة األولى لفهم النَّ

أويلّي  التَّ الفهم   من مسار 
ً
 مهما

ً
تكون داللتها جزءا  ،

ٌ
ة  سيميائيَّ

ٌ
ة »أهميَّ املتلقي، فأهميته 

الرواية  وعنوان   ،)12(»
ً
معا والسيميائّي  الجمالّي  املستويين  على  العناوين  هذه  ملدلول 

تي 
َّ
 أخرى أو املرأة ال

ً
تي تشبه امرأة

َّ
 فهو يحتمل أمرين: املرأة ال

ٌ
بيهة( له دالالٌت عميقة )الشَّ

الي: ط التَّ
َّ
بهة واالتهام، ويمكن توضيح ذلك في املخط تطالها الشُّ

أسماء معيكل ، مصدر سابق، ص 112.  11
ة، ط 1995م(، ص 251. ردي )الجزائر: ديوان املطبوعات الجامعيَّ 12  مرتاض، عبد امللك ، تحليل الخطاب السَّ
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كيان  االتهام  هذا  ويزعزع  اتهامها،  يتمُّ  تي 
َّ
ال األم  هي  هنا  املقصودة  بيهة  الشَّ واملرأة 

ة ترفض مع بطلتها  قافة األنثويَّ
َّ
األسرة، لكن العنوان ال يصّرح بذلك ألنَّ “الوعي األنثويَّ والث

شابه”)13(، 
َّ
بهة والت ه يدور في نطاق الشُّ

َّ
، ويجعالن األمر كل

ً
إدانة الوالدة بوصفها عاهرة

م نتيجة  ة للعنوان تريد أن تقول “إنَّ حياة أسرٍة بكاملها من املمكن أن تتهدَّ فالداللة الرمزيَّ
تي تحرم املرأة 

َّ
ة ال كوريَّ

ُّ
قافة الذ

َّ
م فيه الث

َّ
تشابٍه أو شبهٍة توصف بها املرأة في مجتمٍع تتحك

من الّدفاع عن نفسها”)14(.

الشخصيَّات

ة مقوٌم أساٌس من مقّومات الرواية، وهي كائٌن من ورٍق يعّبر به الكاتب عن  الشخصيَّ
ة«)15(،  ة أو املسرحيَّ ذين تدور حولهم أحداث القصَّ

َّ
»أحد األفراد الخياليين أو الواقعيين ال

ة األم،  ة الراوي، شخصيَّ تي تقف عندها معيكل في الرواية: شخصيَّ
َّ
ات ال ومن الشخصيَّ

ة البطل )الراوي املشارك(. ة األختين سمر وصفاء، وشخصيَّ شخصيَّ

شخصيَّة الراوي

ذي يقوم 
َّ
ال ه »املرسل  بأنَّ د  ردّي، ويحدَّ السَّ في الخطاب  ة  املهمَّ العناصر  اوي من  الرَّ

ورٍق – على حّد   من 
ٌ
ة )املستقبل(، وهو شخصيَّ القارئ  أو  له  املروي  إلى  الرسالة  بنقل 

اوي )املؤلف( ليكشف بها   يستخدمها الرَّ
ٌ
 أو تقنية

ٌ
 أو أداة

ٌ
تعبير روالن بارت- وهو وسيلة

بيهة( تبدو من  ة في رواية )الشَّ عن عامله الروائي«)16(، وترى معيكل أن مالمح الثقافة األنثويَّ
اوي  ة الرَّ اتها من النساء، وشخصيَّ اوي( فالكاتبة أنثى، ومعظم شخصيَّ ة الرَّ خالل )شخصيَّ
ى 

َّ
ذي يتول

َّ
اوي املشارك ال ة البطلة ذاِتها، فهي تقوم بدور الرَّ ، وهي شخصيَّ

ٌ
ة أو البطل أنثويَّ

لها   للعالم، ويسيطر ضمير املتكلم  على الّرواية من أوَّ
ً
ة رد، وهي تحمل رؤيا أنثويَّ ة السَّ مهمَّ

إلى آخرها)17( .

شخصيَّة األم

يتمُّ  تي 
َّ
ال بيهة  الشَّ ها  إنَّ حيث  ؛  ة  القصَّ في  ة  الرئيسيَّ ات  الشخصيَّ من  األم  ة  شخصيَّ

ه  أنَّ تها، وترى معيكل  في تدمير شخصيَّ ا يسهم  أكد من حقيقة األمر، ممَّ التَّ اتهامها دون 

13    أسماء معيكل، مصدر سابق، ص 113.
املصدر نفسه الصفحة نفسها.  14

غة واألدب )بيروت – لبنان:  مكتبة لبنان، 
ُّ
ة في الل وهبة، مجدي و املهندس، كامل، معجم املصطلحات العربيَّ  15

ط 1979م، ص 117.
رد الروائّي في ضوء املنهج البنيوي )بيروت- لبنان:  دار الفارابي، ط 2010م(، ص 90. العيد، يمنى ، تقنيات السَّ  16

17  ينظر: أسماء معيكل، مصدر سابق،  ص 114.
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ذي 
َّ
ال ائفة 

َّ
الط في كاهن   

ً
-ممثال األم  إلى جانب  الدينّي  الثقافّي  املوروث  غم من وقوف  بالرَّ

ذي 
َّ
ال وج  الزَّ أمام  تبرئتها  في  ينجح  لم  ه  لكنَّ مغرضٍة(  مقوالٍت  إلى   

ً
استنادا الق 

َّ
الط رفض 

ة، فلجأ إلى معاقبة املرأة عن طريق هجره لها، فهي  ة الذكوريَّ قافة االجتماعيَّ
َّ
تحكمه الث

راجع أو تصحيح الخطأ إن 
َّ
ا يحرمها من فرصة الت  وإن ثبت العكس؛ ممَّ

ٌ
في نظره ساقطة

ة األم هذه  ة في الرواية في محاولة إعطاء شخصيَّ قافة األنثويَّ
َّ
 ما، وتبرز الث

ٌ
كان هناك خطأ

 من نفسها، فهي لم تهتز ملا حدث بل حاولت 
ً
 واثقة

ً
 متألقة

ً
الفرصة، فتجعلها تبدو هادئة

ة، ولعلَّ  ، وتهتمَّ بأمورها الشخصيَّ
ً
، وتكّون صداقاٍت مختلفة

ً
 جديدا

ً
أن تخلق لنفسها جوا

 املحاولة)18(.
ُ

ة األم لم تنجح في تغيير مسار حياتها، ولكن كان لها شرف شخصيَّ

شخصيَّة سمر وصفاء

ة للكاتبة، فهي تذهب  قافة األنثويَّ
َّ
د الث

ّ
ترى معيكل أنَّ سيرة األخت الكبرى )سمر( تؤك

وعها في 
ُ
إلى الدير في سّنٍ صغيرٍة ألسباٍب غير معروفٍة، ويظهر فيما بعد أنَّ سبب ذهابها وق

ير في مرحلٍة عمريٍة مبكرٍة يحمل  ها من الفضيحة، ولعلَّ لجوءها إلى الدَّ
ُ
الخطيئة وخوف

إلعطاء  ل  تتدخَّ األم  ة  شخصيَّ تجعل  الكاتبة  ولكنَّ  لها،  املعنوّي  املوت  على   
ً
رمزية  

ً
داللة

 تخّفف 
ً
 جديدة

ً
 أفكارا

ً
ير حاملة فرصٍة البنتها للبدء من جديٍد، فتصرُّ على إخراجها من الدَّ

ى إلى الخطيئة، فتنطلق من جديٍد وتبحث عن  ه خطأ أدَّ ما أنَّ عنها وقع ما حدث، وال سيَّ
ة اختطاٍف   عن )سمر( فهي تتعرَّض لعمليَّ

ً
عمٍل ثمَّ تتزوج، وال تختلف سيرة )صفاء( كثيرا

ها تنهض من جديٍد  عر، لكنَّ
ُّ

يتمُّ خاللها االعتداء عليها، وبعد عودتها تسيطر عليها حالة الذ
ج معها في اليوم نفسه)19(. وتتابع دراستها، ثمَّ تحصل على عمٍل مع أختها )سمر( وتتزوَّ

شخصيَّة البطل )الراوي املشارك(

الرواية  ات  شخصيَّ أكثر  رد  السَّ ة  مهمَّ لى  تتوَّ تي 
َّ
ال البطلة  ة  شخصيَّ أنَّ  معيكل  ترى 

مرٍة  كّل  في  ها  ولكنَّ املتاعب،  من  للكثير  تتعرَّض   
ٌ
ة أنثويَّ  

ٌ
ة شخصيَّ فهي   ،

ً
واختالفا  

ً
تعقيدا

ذي 
َّ
ال )سالم(  حّب  في  تقع  فهي  الحياة،  في  ها  حقَّ  

ً
مؤكدة واالستسالم  قوط  السُّ ترفض 

عر والخوف من الفضيحة تجعالن 
ُّ

يغتصب أنوثتها مع مقاومتها وقيامه بضربها، وحالة الذ
ها  واج منها، ورغم زواجها منه لكنَّ  الزَّ

ً
ذي يأتي فيه من اغتصبها طالبا

َّ
البطلة تحلم باليوم ال

  ثمَّ  تقبل 
ً
تواجه مشكالٍت أكبر، فـهو يجبرها على املتاجرة بجسدها، فترفض وتستنكر أوال

 إنهاء مأساتها فتهرب إلى بيت أهلها، لكنَّ زوجها يقتل في 
ً
من، ثمَّ تقّرر أخيرا بعد فترٍة من الزَّ

املصدر نفسه الصفحة نفسها.  18
املصدر نفسه، ص 115.  19
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ها تفاجأ بالحمل  ظروٍف غامضٍة، وتثبت براءتها من تهمة قتله لتبدأ حياتها من جديٍد، ولكنَّ
ها  ها غير متأكدٍة من والد الجنين، ولكنَّ ل األمر؛ ألنَّ  في أوَّ

ً
ة  نفسيَّ

ً
ذي يسّبب لها مشكلة

َّ
ال

 من يكون والد الجنين، وعندما تضع مولودها 
ً
 أن تقوم بدور األّم فليس مهما

ً
تقرر أخيرا

ه توأم ولد وبنت، عندها تقّرر أن تعمَل على تربيتهما، تعيش لهما ومن أجلهما،  تفاجأ بأنَّ
 أخرى.

ً
واج مرة وترفض الزَّ

تجليات الخطاب النسوّي يف الرواية

ويقّدم  كورّي، 
ُّ

الذ األدب  عن  يختلف  نسوّيٍ  أدٍب  وجود  ة  إشكاليَّ أنَّ  معيكل  ترى 
ة  ، وذلك بعدَّ

ٌ
ٍة ممكنة تي تخصُّ املرأة من وجهة نظٍر أنثويَّ

َّ
 للموضوعات ال

ً
 مختلفة

ً
معالجة

ث   تتحدَّ
َّ

، وأال
ً
ة  أنثويَّ

ً
 هذا األمر، وأن تحمل ثقافة

ً
شروٍط هي: أن تعي الكاتبة األنثى جيدا

ٍة تسيطر عليها دون أن تشعر بذلك، وقد توافرت للكاتبة في هذه  عن املرأة بثقافٍة ذكوريَّ
ا يؤّيد ذلك: الرواية، وممَّ

 
ً
ة- على أنَّ ما حدث معها كان خطأ اتها األنثويَّ الكاتبة -عند تقديم شخصيَّ تركيز   .1

ر. تي تتكرَّ
َّ
 ؛ ألنَّ الخطيئة هي ال

ً
وليس خطيئة

ة؛  كوريَّ
ُّ

الذ ة  االجتماعيَّ قافة 
َّ
الث ورفض  أخرى،  بعد   

ً
مرة الفرص  إعطائها  محاولة   .2

إلى الخطيئة، فإذا  ذي يؤّدي 
َّ
ال بالنهاية إذا ما حدث الخطأ  تي تحكم على املرأة 

َّ
ال

كان الرَّجل ال يسأل عن ماضيه فلماذا تسأل املرأة عن ماضيها؟

حرر من القيود املوجودة في املجتمع إذا كانت تتعارض مع إعطاء الفرصة للمرأة  التَّ   .3
في حياٍة أفضل.

أثير في مضمون الرواية وطريقة معالجتها  ة عند حدود التَّ قافة األنثويَّ
َّ
لم تقف الث  .4

وبنائها،  الرواية  شكل  إلى  ذلك  ت  تعدَّ بل  فحسب،  ومشكالتها  املرأة  لقضايا 
ة تعرَّضت جميعها للخطف  ات الرواية األنثويَّ  الوصف فرغم أنَّ شخصيَّ

ً
وخاصة

عارة، لكنَّ الوصف كان يأتي من وجهة نظر األنثى، فلم  واالغتصاب وممارسة الدَّ
تي 

َّ
ركيز على جسد املرأة، أو  تصوير املشاهد التي فيها إثارة، وال

َّ
يظهر في الّرواية الت

ة. كوريَّ
ُّ

كانت تظهر في معظم الروايات الذ

القسم الثَّالث خصائص منهجيَّة النَّاقدة أسامء معيكل يف النَّقد النسوّي

ة  السرديَّ والدراسات  ة  النسويَّ بقضايا   
ٌ
ة مهتمَّ  

ٌ
وكاتبة  

ٌ
وناقدة  

ٌ
أديبة معيكل  أسماء 

قد النسوّي في دراستها لنموذٍج من األدب النسوّي، وهو  قت منهج النَّ ة، وقد طبَّ والثقافيَّ
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بيهة( للكاتبة ماري رشو، وذلك عبر مستويين:  رواية )الشَّ

فت فيه 
َّ
قدّي، وتوق حليل النَّ  بالتَّ

ٌّ
ل املستوى النظري، وهو خطاٌب مقّدماتيٌّ حاف األوَّ

النسوّي  األدب  ات  إشكاليَّ فيه  دت  ذي حدَّ
َّ
ال  - املدخل  اقدة عند ثالث عتباٍت، عتبة  النَّ

ة الرئيسة لبحثها، وهي: هل توجد  قد النسوّي، وطرحت اإلشكاليَّ ات النَّ ظر إلى إشكاليَّ بالنَّ
ذكٌر  كتبه  وآخر  أنثى،  كتبته  روائّيٍ  نّصٍ  بين  مييز  التَّ على  قادرين  تجعلنا   

ٌ
فارقة عالماٌت 

عريف بكاتبة الرواية وروايتها  وموقع هذه الرواية  ص؟- وعتبة التَّ ف النَّ
ّ
ا نجهل مؤل إذا كنَّ

قد النسوّي وموقفها  حت فيها مفهومها للنَّ تي وضَّ
َّ
ضمن مؤلفاتها األخرى، وعتبة الختام ال

ة بينها وبين الرَّجل، وذلك  ذي ال يستهدف تبرير أخطاء املرأة أو تعميق الهوَّ
َّ
الخاصَّ منه، ال

ٍة بينهما. ٍة ال تفاضليَّ عبر نظرٍة تكامليَّ

بيهة( من  ردّي في رواية )الشَّ طبيقّي، ويشمل تحليل الخطاب السَّ اني: القسم التَّ
َّ
والث

ات، بهدف  خصيَّ اٍت هي: رؤيا العالم، وداللة العنوان، والشَّ
َّ
خالل الوقوف عند ثالٍث محط

ة ومظاهرها في الّرواية. قافة األنثويَّ
َّ
الوصول إلى تجليات الخطاب النسوّي والث

الخامتة 

رواية  نقد  النسوّي:  األدب  دراسة  في  معيكل  أسماء  ة  )منهجيَّ البحث  هذا  تناول 
الية: تائج التَّ (، وخرج بالنَّ

ً
بيهة أنموذجا الشَّ

ات، من 
َّ

ها ال تتناول في إبداعها العالم بل الذ ؛ ألنَّ
ٌ
 مختلفة

ٌ
ة كتابة الكتابة النسويَّ  .1

أكيد عليها. ة والتَّ ة األنثويَّ خالل إبراز الهويَّ

ة  السرديَّ والدراسات  ة  النسويَّ بقضايا   
ٌ
ة مهتمَّ  

ٌ
وكاتبة  

ٌ
وناقدة  

ٌ
أديبة أسماء معيكل   .2

 في األدب النسوّي( ضمن 
ٌ
بيهة: دراسة ف هذه املقالة )رواية الشَّ ة، وتصنَّ والثقافيَّ

ة. ة النسويَّ قدي في حقل الّدراسات النقديَّ منجزها النَّ

ة أسماء معيكل في تناول الخطاب النسوّي تتمُّ عبر دراسته في مستويين :  منهجيَّ  .3
النسوّي،  ة تحديد األدب  ظري عند إشكاليَّ النَّ ف املستوى 

َّ
نظرّي وتطبيقّي، يتوق

ل أطروحة 
ّ
ة تمييزه عن األدب الذكورّي وهو ما يشك ة استقباله، وإشكاليَّ وإشكاليَّ

ردّي عبر  طبيقّي عند تحليل الخطاب السَّ ف املستوى التَّ
َّ
ة ، ويتوق املقالة الرئيسيَّ

ات؛ وذلك بهدف  ثالث محطاٍت، هي : رؤيا العالم، وداللة العنوان، وسيرة الشخصيَّ
ة في الخطاب. الوقوف على تجليات األدب النسوّي والثقافة األنثويَّ
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ة  السرديَّ األخرى  معيكل  كتابات  تتناول  تي 
َّ
ال الدراسات  من  بمزيٍد  البحث  ويو�شي 

حقل  في   
ً
مميزة  

ً
إضافة يعدُّ  ذي 

َّ
ال فيها،  الخاّص  قدي  النَّ رح 

َّ
الط على  للوقوف  ة؛  والنقديَّ
ة. ة النسويَّ الّدراسات النقديَّ

املصادر واملراجع

: الكتب
ً
ال أوَّ

ة- سوريا :  دار الحوار، ط 2004م(.. 1 ذقيَّ
َّ

بيهة )الال رشو، ماري، رواية الشَّ

شر، ط1981م(.. 2
َّ
ليعة للطباعة والن

َّ
اخل )بيروت- لبنان: دار الط طرابي�شي، جورج ، األدب من الدَّ

ات معاصرة )مصر-القاهرة: مكتبة األسرة، د.ط، د.ت(.. 3 عصفور، جابر، نظريَّ

رد الروائّي في ضوء املنهج البنيوي )بيروت- لبنان:  دار الفارابي، ط 2010م(.. 4 العيد، يمنى ، تقنيات السَّ

ار البيضاء: املركز الثقافّي العربّي،1997م(.. 5 غة )بيروت ، الدَّ
ُّ
الغذامي، عبدهللا،  املرأة والل

ة، ط 1995م(.. 6 ردي )الجزائر: ديوان املطبوعات الجامعيَّ مرتاض، عبد امللك ، تحليل الخطاب السَّ

قافة واإلبداع ) األردن – إربد: عالم الكتب الحديث، ط2008م(.. 7
َّ
ة في الث مناصرة، حسين، النسويَّ

غة واألدب )بيروت – لبنان:  مكتبة لبنان، . 8
ُّ
ة في الل وهبة، مجدي و املهندس، كامل، معجم املصطلحات العربيَّ

ط 1979م(.

: املقاالت
ً
ثانيا

ة، 1 يونيو 2007م ، العدد رقم . 9 قافيَّ
َّ
 في األدب النسوّي«، مجلة الحياة الث

ٌ
بيهة دراسة أسماء معيكل، »رواية الشَّ

 .)184(

مجلة . 10 طبيق«،  التَّ إلى  نظير  التَّ من  ة:  العربيَّ قافة 
َّ
الث في  اشتغاله  ات  وآليَّ قد  النَّ “نقد  جويني،  الدين  نور 

إحاالت،2019م،  ع 3 .

ة اقع اإللكترونيَّ املو
11 ..https://ar.wikipedia.org :ة أو رؤيا العالم، ويكبيديا، تم استرجاعه بتاريخ 1 مايو 2021م الرؤيا الكونيَّ

12 .https:// : سة مؤمنون بال حدود، وعمان نت، تم استرجاعه بتاريخ 1 مايو 2021م الكاتبة أسماء معيكل، مؤسَّ
.https://ammannet.net و www.mominoun.com


