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Abstract 

The novel is a genre of literature that can be employed to reflect the 

problems of humans and societies, in particular societies in which abundant 

problems deny people their freedom and dignity and prevent them from 

access to their human rights. In such societies, women tend to be more 

vulnerable than men are. To address this issue, the feminist movement was 

formed, and the writers and leaders of this movement defended the rights 

and demands of women. The feminist novels of Saudi Arabian literature are 

more consistent with the feminist movement than other Arabic novels are, 

because women in Saudi Arabia suffer numerous problems, and live and 

work under more difficult conditions. Badriah al-Beshr is a contemporary 

Saudi Arabian writer and novelist. She is one of the most active writers in 

the field of feminism. She has dedicated many of her writings and activities 

to solving the problems of women. Hence, her writings are full of tragic 

cases of women in Saudi Arabia. In her latest novel entitled Love Stories on 

al-Asha Street, published in 2013, she takes the reader into life in Riyadh, 

Saudi Arabia in the 1970s. The stories are mostly told from women’s points 

of view, although male voices also feature. The novel narrates the lives of 

women under the male domination and the means of violence and oppression 

that are used against them. Among the female characters of the novel, the 

problems of a character called Aziza are highlighted. The writer portrays 

numerous obstacles that prevent her success in the society and how she 

makes endless efforts to overcome them but fails to do so. The present 

article employs the definitions and the terminology of feminist criticism in 

order to analyze the most significant effects of women’s oppression depicted 

in this novel through a descriptive-analytical method. 
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 امللّخص
 ،ابجملمتع ارتباطا  عکس آالم اجملتمع ومشاکله کما تقف أمام قضااي إنسانیة هامة فهي أکثر یالروایة نوع اديب 

طالبات اإلنسانیة تسائر ممتنع عنه و  حترم اإلنسان حریته وكرامتهاليت  تكثر فیها املشاكلخاصة ابجملتمعات اليت 
 هنامن و اجملتمعات يف هذا العصر.  عاين منها بعضواليت تالراهنة؛ من هذه املشاکل هي قضیة الضغط النسوي، 

. هاالبطدفاع عن حقوق املرأة، وملفرّوادها وکّتاهبا یقومون ابوإزالتها، ظهر تّیار النسویة إلصالح هذه املشکلة 
الروایة السعودیة النسائیة وتعترب هذا التیار.  يف خدمةمضامینها جتعل النسویة و  تتبّّن قضیة رواايت كثريةفهناک 

الظروف  مشاكل متعددة ویتحملن ا  وترابطا  بتّیار النسویة ألن النساء يف اجملتمع السعودي یعانني من أکثر تالئم
علی األعمال التقلیدیة القاسیة واحملدودة اليت کانت تقوم هبا املرأة يف الثقافة ربها  علی املرأة وجت تضغطالسیئة اليت 

من کتاابهتا ونشاطاهتا تدور حول  أن الكثريالقدمية. بدریّة الِبشر من الکاتبات الناشطات يف جمال النسویة حیث 
 واليت نشرتاألخرية  اأساویة ويف روایته؛ فکتاابهتا ملیئة حباالت النسویة املاملنهوبةمشکّلة املرأة وآالمها وحقوقها 

وآلیات  ،احلیاة املکّرسة حتت سلطة الرجل تظهر بشكل واضح  غرامیّآت شارع األعشی أي 2013يف سنة 
وبعض « عزیزة»يف الشخصیة الرئیسة املسماة ب ، وقد  جتسد هذااملرأة يف هذا اجملتمع تعانیهاالعنف والقهر اليت 

واليت كانت حتاول دوما  اجتیازها غري کثري من احلواجز سدت طریق هذه الشخصیة الشخصیات األخری. فهناک  
هذه الدارسة إلی بیان أهم مالمح الضغط النسوي الصاخبة والبارزة يف هذه الروایة وحتلیلها تسعى أّّنا ال تنجح. 

 تعاریف ومصطلحات النقد النسوي وأطره. ومرتكزة علىالتحلیلي، -علی أساس املنهج الوصفي
 

 .، اجملتمععلی النساءالروایة السعودیة، النسویة، بدریِة البشر، الضغُط  :لدليليةالکلمات ا
 

 املقدمة. 1
فربربرباة املعاصربربربرة. لقربربربد كربربربرس یعتربربربرب االهتمربربربام بقضربربربااي املربربربرأة واهتماماهتربربربا مربربربن أهربربربم الربربربدوافع الروائیربربربة يف ال

ربربربا مربربربن اهتمربربربامهم ابملربربربرأة معیربربربني ويف اجتربربرباه التنربربربویر الثقربربربايف، بوصربربربفهم معلمربربربني جمتاملؤلفربربربون ، جربربربزء ا مهم 
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نواجربه نوع ربا مربن وقضاايها. هذا مهم بشكل خاص منذ النصف الثاين من القرن العشرین ، عندما 
الصحوة العامة. يف جمال اللغة العربیة ، فإن التعامل مع قضااي املرأة مع الاكیز على شخصیة املرأة 
له أتثري خاص. ابإلضافة إىل الكتاب الذكور ، هتتم الكاتبربات ابملوضربوع أكثربر مربن أي فرباة أخربر  

 بسبب حساسیة املوضوع.
املتزاید لوسائل اإلعالم إىل الوعي العربام للمجتمعربات  أد  النمو السریع للتكنولوجیا واالنتشار

علربربربى الربربربرغم مربربربن أن هربربربذا كربربربان مصربربربحواب  يف بعربربربض . الشربربربرقیة جتربربرباه مشربربرباركة أكربربربرب للمربربربرأة يف اجملتمربربربع
األحیان مبقاومة من بعض الطبقات ، إال أن مجیع الفئات االجتماعیة أدركت يف ّنایة املطاف أنه 

شطني يف اجملتمع ، لذلك من خالل توفري األسس الالزمة ال ميكن جتاهل وجود نصف السكان الن
وابلطبربربربع دور الكتربربرباب . لقربربربد وفربربربروا حجربربربر األسربربرباس للمجتمربربربع. ، والطریربربربق لوجربربربود املربربربرأة يف اجملتمربربربع

ومربن بربني هربؤالء الكترباب بدریربة البشربر ، وهربي كاتبربة سربعودیة . واملثقفني يف حتقیربق هربذا افربدف مهربم
 معروفة يف الروایة العربیة

بربربربدأت الکتابربربربة يف سربربربن ، 1967 عربربربام لسربربربعودیة البشربربربر کاتبربربربة روائیربربربة شربربربهرية مربربربن موالیربربربدبدریربربربة 
يف آاثرهربربا ت دافعربربايت و هربربي مربربن هربربؤالء الکاتبربربات اللربربو  .(117: 2014 )دارة امللربربع عبربربدالعزیز،العاشربربرة 

 حاولربربربت جتسربربربید غرامیربربربات شربربربارع األعشربربربی يف روایتهربربربا األخربربربرية أيو عربربربن حقربربربوق املربربربرأة بشربربربكل عربربربام 
حیث نقلت مشاكل النساء والعالقات  ،أکثر جرأة ومباشرةملرأة بشکل حداثي تصویري مشاکل ا
، وذلربربربك ظ السربربربعودي بشربربربکل مباشربربربر دون أي خربربربوفاملکبوتربربربة يف اجملمتربربربع احملربربربافالتقلیدیربربربة الغرامیربربربة 
النسربرباء اللربربوايت ذکربربرت  ابإلضربربافة إىلعزیربربزة تربربدعی يف هربربذه الروایربربة والربربيت  املركزیربربة شخصربربیة البواسربربطة 
اليت رسخت أرکاّنا التقالید و جدار العادات  الكاتبة كانت تنوي هدمدو أن فیبالروایة. يف أمسائهن 

يف حربني تنقربل لنربا بوضربح تسرباقط هربذه العربادات والتقالیربد شربیئا  فشربیئا  فربربنحن  ،علربی أر  السربعودیة
بثقل، غري أنه إىل جانب ذلك  التقالیدو العادات  فیه رسختجمتمعا  حمافظا  يف هذه الروایة  لحظن

 .نلحظ دالالت هتدد كیاّنا ورمبا تبّشر بزوافا وانداثرها يف فاة لیست ببعیدة
فهناک عوامل کثرية تؤثّر خمتلفة، ضغوط یعانني من املعلوم أن النساء يف اجملتمع السعودي  من

جامثة على ماتزال هذه الضغوظ ومن أهم هذه األسباب هي العادات والتقالید اليت تشّكل يف 
وجتد استمراریتها إما من قبل الابیة املنزلیة التقلیدیة من اآلابء واألمهات، أو  ،هذا اجملمتع صدر

وهنا جند األنثى السعودیة قد . تفر  من خارج األسرة من قبل مجاعات الفكر التكفريي املتخلف
ريز دور األنثى املثقفة والناشطات ومل جتد وسیلة للخالص، وهنا یباستسلمت فذا الواقع املأساوي 
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حياولون بشًت  الوسائل إیصال صوهتم لتنال األنثى السعودیة والناشطني السعویدیني الذین 
هذا الثبات العمیق، لتدرك حقوقها قظ هي من ها اجملتمع واألهم من ذلك أن تستیحقوقها، ولريمح

ستجالء مالمح إىل اهذه الدراسة اولتعرف أسباب ختلفها وحتملها فذه الظروف الصعبة.  تقتصر 
وال تبحث يف  غرامیات شارع األعشیالضغط النسوي يف اجملمتع السعودي املتجسدة يف روایة 

 كیفیة و ومظاهرها  «لضغط النسويا»مسألة املهم لنا يف بدایة األمر التعرف علی . قضااي أخر 
ماهي مالمح من خالل اإلجابة علی السوالني التالني:  غرامیات شارع األعشیجتسیدها يف روایة 

هذه النزعة يف جتسید  استطاعت الكاتبةایة غرامیات شارع األعشی؟کیف الضغط النسوي يف رو 
 روایة غرامیات شارع األعشی؟

ومن أمهها السیطرة  من مظاهر الضغط على املرأة السعودیة،جوانب متعددة  تقّدم هذه الروایة
 من الزواج مبن ترغب أو الزواج من أجنيب، هاو منع ،منع املرأة من الظهور يف اجملتمعو الرجولیة، 

ولو كان هذا الزواج ضمن القوانني الشرعیة إال أنه مرفو ، فهي حمرومة من أدىن حقوقها حتی 
واقع من خالل الشخصیة هذ الالروایة تصویر حتاول هذه . تمعودورها ملغى بشكل اتم يف اجمل

أو من خالل أدوار بعض الشخصیات الثانویة األخر ، ويف بعض األحیان تقّدم الروایة الرئیسة 
عرضا  لكثري من القضااي اليت تظهر معاانة املرأة السعودیة بشكل مباشر من خالل العادات 

  . والتقالید الشعبیة
شخصیة حضورها ک، وأثر و البحث عن هویة املرأة السعودیةاملقال ه من هذا يالرئیسافدف 

، من خالل اعتبار هذه الوایة متثیال  وصورة عن اجملتمع السعودي، وكذلك ابرزة فی الروایة املذکورة
ومن خالفا هذه  صور عن حضور املرأة يف اجملتمع السعوديهي الشخصیات النسائیة يف الروایة 

البحث علی االجابة  هکذا ترتکز مسألة. الشخصیات تظهر هویتها ونشاطاهتا يف هذا اجملتمع
مواجهة هو موقع املرأة يف اجملتمع السعودي، وماهي طبیعة ردود أفعافا يف ام وهو ما هعن سؤال 

 ؟اليت تعیشها التطورات اجلدیدة
 

 خلفّية البحث. 1-1
اجملتمعات العربیة العدید من يف املهینة للمرأة وضاع األتتحدث عن  اليت األحباثمن هناک عدة 

مالمح »حتت عنوان  2015نشرت عام اايت منها دراسة الرو  يف العدید من ویظهر هذا أیضا  
 «بشری البستاين»الباحثة تتحدث  «النسویة يف الروایة العربیة، روایة احملبوابت لعالیة ممدوح منوذجا  

حول مالمح وآاثر الكبت اليت تعانیه األنثى يف هذه اجملتمعات وحتاول توصیف حالة األنثى 
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الروایة » حتت عنوان 2014نشرت عام أیضا   هناک مقالة أخری. وظروفها يف هذه اجملتمعات
تحدث ی. «أسامة یوسف شهاب» من أتلیف؛ «النسویة يف ظل اإلحتالل: سحر خلیفة منوذجا  

ولكن على الرغم من أن حضور املرأة  ،يف الروایة الفلسطینیةوموقعها قضیة املرأة  الکاتب فیها عن
وینتشر يف معظم أجزائها على الرغم من حضور قضیة النضال  راسخ   ضور  يف هذه الروایة ح

مستقلة حول قضیة املرأة يف رواايت بدریة البشر، إال واالنتفاضة، غري أنه ال یوجد أي دراسة 
املنتشرة على شبكة االنانت، وهبذه تعترب هذه الدراسة جدیدة بشكل كلي ومل  بعض الدراسات

 . یتطرق إلیها أحد من قبل
 

 تّيار النسوية .2-1
اإلضاءة على األدب هو املسؤولیة االجتماعیة. و  األهم يفالعنصر الکثري من االدابء أن یعتقد 

التعبري عن  أساسیا  يف لقلم األدیب دورا ف .الظروف االجتماعیة فر  الزم على كل أدیب
فلیس فعل إذن کفعل القلم اإلجتماعي والتأرخيي بکل »: االنسان وآالمه کما یکتب رئیف خوري

 )خوري،« ما تنطوي علیه کلمة اجتماعي من شؤون االمة والشعب والقوم والوطن واالنسانیة
 من مسؤولیات األدیب االجتماعیة.   جزءاملرأة   قضیةکتابة يففال .(47: 1989

الروایة  بشكل ملحوظ وأصبحنا نلحظ حضورا  الفتا  فا يفازدهرت النسویة يف العصر احلدیث 
ال يف اآلداب القدمية  بینما مل یكن ألفكار النسویة حضورا   و األنواع األدبیة األخر  عامة ،احلدیثة 

ويف الثقافة  .األدابء والفالسفة القدماءبعض  قبلة من ئینظرة سببل جند أن املرأة كانت تقابل 
 يف مجیع حقوق املرأة اإلنسانیةتقف عائقا  أمام اليت أصبحت األنوثة اتبعا  للرجولة، »القدمية 

حتمل أعباء كثرية، فالرجل يف الوت املرأة يف حني كانت . آنذاك املستوايت اإلجتماعیة السائدة
كانت املرأة تتحمل ثالث مسؤولیات الدخل املادي   تمرارالذي تقتصر مسؤولیته على ضمان اس

: 2003، )راغب «األسرةكیان : احلمل، وإعداد الطعام، واحلفاظ علی  أساسیة يف اجملتمع أال وهي
والتهمیش والتسلط، اإلقصاء  إمنا تعاين منهذه الثقافة  وهنا ال نلمح مكانة للمرأة يف(. 650

فكانت حقوقها منهوبة ومطالبها ملغاة يف معظم العصور السابقة، إىل أن استطاعت املرأة يف 
 العصر احلدیث أن تفر  ذاهتا على اجملتمع وبدأت تدافع عن حقوقها، فأصبح وجودها وجودا  

  ن ترسیخمتكنت ميف األدب و  واستطاعت الدخولب حقوقها صغتیکل من   فوقفت بوجهمتمردا  
 مطالبها وأفكارها من خالل هذا النوع األديبعن  تعربُِّ وبدأت  ،الروایةكیاّنا اخلاص خصوصا  يف 

قرر ما هو كان قد حیث أتت املرأة إلی اللغة بعد ما سیطر الرجل علی کل اإلمکاانت اللغویة و »
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دخلت  إىل أن(. 7: 2006)الغذامي، « خیال ذهينوما هو رمزي ما هو حقیقي وما هو جمازي 
، املرأةومشاكل  مهوممدخال  هاما  لتجسید فوجدت فیها الروایة يف العصر احلدیث  املرأة يف عامل

تعببري عن ذاهتا ومقاومة التهمیش والتمییز وتصرخ أبعلی صوهتا أن الفرق لتسعی جاهدة ل»فهي 
 (.201: 2011)غنیة، « بني رجل وأمرأة

لقد ّنضت الروایة يف النصف الثاين من القرن العشرین مبسئولیة اإلنسان وحریته حتی »
الروایة » .(199: 2014)شهاب، « الشعر، ورمبا تقدمت علیه، فقیل إّنا فن القرن العشرینانفست 

االجتماعیة املعاصرة قد توفر علیها عدد من الکتاب يف طلیعتهم جنیب حمفوظ ففي مرحلته الثانیة 
الواضح أن لکل روایة طابعها اخلاص. . »(205: 2015 )أبوزید،« کف علی القضااي االجتماعیةع

تطغى  الفقر واملشاكل االقتصادیة نر  أن الفلسطیينجتسد النضال يف حني جند الروایة الفلسطینیة 
املرأة يف اجملتمع  هااملرارات اليت تعانی جند أنه تعرّب عنالروایة السعودیة  أما . الروایة السودانیة على

واليت جتذرت قساوته بكل قوة على   اجملتمع التقلیدي فهي الضحیة الكرب  يف هذا ،السعودیة
احلوادث بل تسعى لشرح اجملتمع أبدا   ال تتجاهلکوسیلة أدبیة وهنا تربز الروایة   » كاهل املرأة
دفاع عن والنهو  يف الهذه القضیة  إن التعمق يف دراسة، (139: 1388)لوکاچ، « اإلجتماعیة

ویربز نداء األنثى  مع ویدّونفیجب علی الباحث أن یس من أهم اإلنسانیة، حقوق املرأة 
 .السعودیة ومساهتاالنسائیة الروایة  رب وهذا یعترب من أهم مضامنييف الروایة السعودیة السعودیة اخلفي

 

 ()مالمح الضغط النسويالقسم التحليلي . 2
 املرأة بني الظهور واإلخفاء .2-1

المح الضغط النسوي هي قضیة ظهور املرأة منرید أن نتحدث عنها کإحدی  اليت ؤشراتاملأول 
يف اجملتمع السعودي. نبدأ بتحلیل هذه القضیة من عنوان الروایة. ینقل عنوان هذه الروایة أذهاننا 

مل یكن یقدر على هبذا اإلسم ألنه . هذا الشاعر مّسي عشی، ذلع الشاعر اجلاهلي الفحلإلی األ
طریفة إلی قضیة املرأة يف اجملتمع السعودي رمزیة قد تشري الروایة ب وهبذا اإلحياءالظلمة. يف  النظر

ال أو ستطیع رؤیة ما حوفا تمع التيف اجمل حمجوبة معّماة وکیفیة ظهورها يف اجملتمع کأّنا أصبحت 
 فیه.  دور فاالفهي حمجوب مهمشة يف جمتمع . یسمح فا أن تر 

کلمة األعشی ترمز إلی شيٍء آخر یرتبط حبیاة هذا الشاعر املشحون ابخلمر والسعادة والروائیة 
یرتبط شخصیات الروایة ذاتیا  أو ابطنیا  کأعشی مشحونة ابلغرامات والقصص الغرامیة کما یتمثل 

یتحدث عنه والدي کثريا  وکأنه واحد من »تجاهرا  والد العزیزة شخصیة حيب هذا الشاعر حبا  م
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هذه الرؤیة تلقاء هذا الشاعر تدّل علی مقاربة ذاتیة بني  .(14: 2013شر، )الب« سّکان حیّنا
الشخصیات والشاعر اجلاهلي؛ الروائیة تفوح رائحة الغرام واحلب يف طّیات نصها الروائي لیستنج 

راءة الروایة جند أن فیها قصصا غرامیة لکن أي الغرام أّنا ترید أن تقّص قصص غرامیة. لکن بق
واحلب للقصص اليت لنتثمر أبدا  وحتّطمها التقالید والسنن واألفکار املتفرطة والتفکريیة من مسريهتا 

 احلقیقیة فکلها أصبحت عدمية جدوی سیحّول إلی ترمجة مریرة.
ناک قیود وعوائق تعا  املرأة أن الروائیة توّسع مشکلة ظهور املرأة يف اجملتمع السعودي فه

بینما مينع األسواق أو بعض األماکن العادیة  فیقتصر حضورها على بعضتظهر يف اجملمتع 
حيلمن  فالفتیات السعودايت؛ أمرا  متاحا  حبریةيف السوق لیس  هاظهور حتی . خروجها يف اللیل

حبثا  عن احلب واملغازلة والطرف ینما تتجول الفتیة يف السوق  للتسوق حبریة، السوق ب إىلابلذها
ضحکُت وأان أمسع هذه الکلمات، ختّیلُت سعاد حسين وشاّب يف احلارة یغازفا. » واحملادثة:

فقررت أن أفعل مثلها، أن أمشي بتجاهل، فهو واحد من الشباب الذین الأيتون إلی السوق إلی 
جند أن عزیزة حني وجدت نفسها مع شاب يف  .(35: 2013شر، )الب« للبحث عن الغزل واحلب

تشري إلی أن اجملتمع  اهذ. نفسها بسعاد حسنی وراحت حنو عوامل احللم اجملهولشبهت السوق 
كان یقتصر فیها الغزل إلی األزمان الغابرة اليت   عود بنا ت اليت لتقالید والعادات ل خاضعالسعودي 

املاء وغريها بینما ختلو من املظاهر احلدیثة ألماكن احلب والغزل  على األماكن العامة كالسوق ونبع 
  . كاملقاهي واملطاعم وغريها

راهیم وعواطف ذهبت أم اب عندماوحمافل الرقص والُعری.  عراساملرأة السعودیة التظهر يف األ
ا حسینیة تعجنب من مظاهر العرس وطریقة ظهور النساء فیها کما تعجنب هتوعزیزة إلی عرس جار 

من یومها عرفت »املناظر إال يف األفالم املصریة:  هیرون هذ هم الفمظاهر التحرر يف اللباس، من 
أن األفالم املصریة اليت أغرمت مبشاهدهتا يف التلفزیون لیست کلها هي نفسها يف السینما، وأن 

حلیاة فا وجهان، و مثل کرمية خمتار، مرة حمتشمة ومرة عاریة. وفذا رحت أفتش األفالم مثل ا
يف اجملتمع تستغرب  املكبوتةهذه املرأة احملرومة . (58 :)املصدر نفسه« دائما  عن وجه احلیاة العاري

خاصة متفاوتة فهي تنظر إلی هذه  وهذا یكون عندها نظرةعادیة.  نراها حننمن املشاهد اليت 
 يف األفالم. ابملشاهد اليت رأهتاعلی الفور  إذ قارنتها ،ضیة بعني الدهشة واإلستغرابالق

عند األنثى للظهور  متنفسا  أصبح السوق أحسن  البنات يف بیتهنفیه  جمتمع حجرتيف 
وق عکاظ يف بسالسعودیة على الرغم من سلبیات السوق يف قضاء هذه احلاجة، وهذا یذكران 
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یزال الالسوق حسب جتسید الروائیة  یعترب يف اجلتمع السعودي الراهناجلاهلي. لکن لعصر ا
بدا يل السوق مهرجان فرح وحریّة، ممّا یبعث يف قليب السعادة. شعرُت أين »للظهور  املكان الوحید

. هذه الصورة اليت قدمتها عزیزة عن السوق (31 :2013 )البشر،« طائر انتفتح أمامه القفص
الجند ، وهو أشبه بتعبري رومنسي غري أننا رأة السعودیةقیمة السوق عند امل یعرّب عنتصویر مثايل 

املختلفة، ولكن عندما یكون السوق هو املتنفس الوحید البلدان  يفهذه القیمة واملنزلة للسوق 
واليت جتسد فیها نظرة  «عزیزة»لألنثى السعودیة البد أن حيظى هبذه املنزلة الرفیعة حسب نظرة 

 . املرأة السعودیة احملرومة
على  التکفرييالتی جندها يف اجملتمع السعودي هي سیطرة التیّار السلفي  الكرب الکارثة 

الضحیة  جند الفكر السلفي أرثى أسس بكل قوة على هذا اجملتمع، ورمبا تعد املرأةحیث  اجملتمع،
 السلفي مسألة أساسیة يف الفكر اجملتمع ظهور املرأة يفقضیة وتعهد  الكرب  لرواج هذا الفكر،

العوامل  ابالضافة إىلظهور املرأة يف اجملمتع حتت أي صورة. هذا  الذي یعارضون فیه بشدة على
اليت شاركت يف وضع احلواجز أمام املرأة مما ساهم يف جعل مسأىل كسب املرأة واألسباب األخری 

 . حبریة أمر مستحیال   حقوق اخلروج والظهور أمام املأل
 اخلاضعة. فاملرأة الصامتة وحاولت إظهارها من خالل كتاابهتاالقضیة هذه بدریّة البشر أدركت 

 رية يف ضحیة غري خمإذن هي  ا ،ببغائی ا  فذه التیارات اإلحنرافیة وتقلیدها تقلید ة  تکون أرضا  خصب
أي خیار أو اختیار فهي لیس للمرأة  هأن فیه هذا التیار. قّدمت الروائیة هذا القضیة بشکل أثبتت

، وثنیا املرأة السعودیة علی ید الرجل الذي «لكالطول املرخى وثنیاه ابلید»طرفة تذکران بشعر 
د وحنن جند أن عواطف وسعد  العالقة بني عواطف وسعیرخیها إلی ما یشاء. قد جتّلت هذه 

أدار سعد صوت »من الروایة  األوىليف الفصول  ا مانراهواحلریة والرقص وإخل وهذ تیهما حتب کل
األغنیة وکأّنا وشوشة قلب سعد وسبحت  ت... انطلق، فانطلق صوت طالل مّداحاملسّجلة عالیا  

. هذه هي الفتاة اليت حتب األغاين ألن صدیقها سعد (30 :)املصدر نفسه« عواطف علی خیاالهتا
 ویتفرغ عن استماع األغاين یبتعدجلماعة السلفیة و ابحق سعد تعن األغاين بعدما یل وتبتعد ،حيّبها

فقدت عواطف مرحها هي األخری، أصبحت تصّلی کثريا ، کانت الترید »إلی الشؤون الدینیة 
فقط أن یرضی عنها هللا بل أن یرضی عنها سعد. مل تعد تشارکنا هبجة املساء والسهرة يف الفرجة 

علی إثر  .(100 :)الصدر نفسه« بعد صالة املغرب علی التلفزیون، صارت تشاهد الربانمج الدیين
شاهدت عواطف تتناول »لطلب سعد  تلبیةهذا التغیري  تغّطی عواطف وجهها  حتی يف البیت 
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شرشف صالة وتضعه علی رأسها قبل أن تصعد إلی السطح، وحني سألتها ملاذا؟ قالت إن سعدا  
  .(98 :نفسه)املصدر « طلب منها أن تغّطی وجهها عنه، ألنه حرام

أیضا  بل هي مرنة، منطقیة رؤیة  توسعد لیسبني عواطف  أم عزیزة اليت ختالف الزواج ونظرة 
 الفتاة اليت إن » حمددةأخری فهي تعتقد أن للمرأة وظیفة مسرية تقلیدیة  نظرة متخلفة، تنبع من

« شؤون البیت الرجاء فیها، فمن یقبل أن یتزوج فتاة کّل ما جتیده القراءة والکتابةتنفیذ الجتید 
 هالکنفهي تقبلت نوعا  ما وظیفة املرأة، من أم سعد  ضرا  ، أم عواطف أکثر حت(100 :)املصدر نفسه
تركت مسافة كبرية بینها وبني املطالبة أو اإلقرار حبقوق املرأة، وعلى الرغم من ذلك هي أیضا 

 کثر تقلیداي  منها.كشخصیة أأم سعد   تظهر
 

 سيطرةالنظام الذکوري .2-2
إىل املكانة الدونیة للمرأة يف اجملتمع السعودي، وكیف أضاعت املرأة بدریّة الِبشر  الكاتبة تشري

وتناستها على الرغم مما تعانیة من كد وتعب يف تنفیذ ما یوكل إلیها، حًت ولو كان حقوقها 
وأحد أهم األسباب اليت أوصلت املرأة السعودیة إىل هذه املرحلة . أكرب من طاقتهااملطلوب منها 

املذریة هي سیطرة النظام الذكوري على اجملتمع، وقد جتلى هذا العامل يف الروایة بطرق خمتلفة، 
على  .اليت تقدمها هذه الشخصیات دوارالشخصیات واأل احلوادث و طریقة عر خاصة يف 

بشكل خارج عن إرادهتا، ال بل مت هذا جل مخسیين من ر  «فلوة»سبیل املثال نر  زواج الشابة 
وهذا الزواج مت ابعتبار . الزواج حتت ضغظ وإجبار أبوها املسن الغارق يف العادات والتقالید البالیة

تعرف الصحیح، وال الفتاة القاصر اليت ال أي فلّوة  األب هو العقل الكامل الذي ال خيطأ والشابة
املرأة يف هذا اجملتمع احملافظ. تقاسیها الروائیة هذه املعاانة املأساویة اليت جتسد . تدرك مصلحتها

لكن هذه املفاهیم ال تزال ساریة وبكل اجملتمعات احلدیثة معظم القضااي اليت الجند الیوم فا أثرا  يف 
 .األبرز يف هذه اجملتمعاتالضحیة املرأة وال تزال . يف اجملتمع السعودي قوة

وال تقتصر السیطرة الذكوریة على قضیة إجبار املرأة ابلزواج ممن ال ترغب به إمنا تظهر بكل 
وضوح أیضا  من خالل العالقات العائلیة اجلاریة ضمن اجملتمع السعودي واليت تعرب عنها الروایة 

يف أحداث الروایة واليت شغلت بني فواز وأخواهتا، العائلة الرئیسة بكل وضوح كما يف العالقة 
 .قصصهم اجملتمع الذي تصوره هذه القصة

، املرأة اليت تركها زوجها مع أطفافا «وضحى»تبدأ الكاتبة الروایة ابحلدیث عن امرأة امسها 
ح الناس بقوهتا كالرجل، وأصب أصبحت «وضحى»ولكثرة املصائب اليت نزلت على . األربعة



152  لبدريَّة الِبشر یالنساء يف رواية غرامّيات شارع األعش یمالمح الضغط عل 

جال  على هیئة امرأة بسبب قوهتا وصالبتها، وهنا تصور الكاتبة هذه املرأة بشكل ر منها ن یعتقدو 
 .  أقرب منه لصورة املرأة يف العصر اجلاهلي

حقوق املرأة بواسطة الرجل يف األدوار التارخيیة املختلفة  الطریق ختالف الروائیة قضیة سلب هبذا
املرأة يف  حالة تصوراملرأة البدویة أن  ههذ من خاللالروائیة ترید واألماکن اجلغرافیة األخری. 
الرغم من مواجهتها لعدة  لتبنّي أن املرأة يف املدینة أکثر رخاء علی اجملتمع البدوي واجملتمع املدين

أبعد ما یكون عن كسب حقوقها يف ال تزال تعیش املرأة السعودیة وهبا تعترب  ا،مشاكل يف حیاهت
م علی اجلوع ونصحی امّر علینا زمان نن»إبراهیم:  تقول وضحی أليب. حتت رمحة احلیاة البدویة

أوضاع املرأة يف ابسلوب یعكس فیه يف حني جيیبها ابو ابراهیم  (23 :2013 )البشر،« علی الشقا
عیال الیوم اي وضحی يف نعمة، یروحون املدرسة، وأيکلون حلم، ویشوفون »فهو یقول  دینةامل

احلارة علی يف املرأة حیاة یفضل أبو ابراهیم  على الرغم من أن. (27املصدر نفسه: ) «التلفزیون
لکن یبدو من هذه احملاورة و ، متیازاتاالقوق و بعض احلعلی  حصلترأة يف احلارة قد فاملالبدویة 

کثريا  عن املرأة   ختتلف حتی يف املدینة فهي ساذج و بدائي تصور ر عن املرأة ومتطلباهتا تصو الان 
الصورة النموذجیة يف الثقافة السعودیة يف الفكر السعودي، ولكن هنا تكمن املشكلة ف النموذجیة

 .حلیاة املرأة هي أقرب للفكر البدوي
لوظائف الشرعیة کما جند يف اب القیامعلی  مالوالد والوالدة أوالده ربيف اجملمتع السعودي جي

مث جاءت أخبار الظهرية، بعدها غّنی عبدهللا حمّمد ومأل الفضاء البیت العامر »...الفقرة التالیة 
واستبّد يب األنني. انطلق صوت أذان الظهر، فرکضت أّمي لتکتم  هّیجت ذکراک حيّب ابلشمس: 

: هللا أکرب، هللا اکرب، مث اندر بصوت عال: فّواز! الصالة اي ولیدي، عواطف، صوت الرادیو مرددة
ه ذيف هیظهر  .(29 :2013 )البشر،« عزیزة، یّلال، خلصو اللي يف یدیکن وتوّضوا خلّنا نصّلي

بناء على تنفي من خالل إجبار األل الواجبات الدینیة ذا اإلکراه يف إعمافالکاتبة  الروایة خمالفة
ها املشهد يف الروایة وايل تصور فیه حالة متكررة يف وها یظهر من خالل رفض. اآلابء اترغب

 . اجملتمع السعودي وهي قطع صوت الرادیو وإجبار األبناء على التوجه للصالة
 ،التقالید اليت تسیطر علیهالجيوز أن یتفوه الرجال أبمساء النساء يف هذا اجملتمع الذکوري 

دوا أبمساء أبناءهم کما حذر فواز أبوها أبن الیفتوه إبسم بل جيب أن یسّموا وینا واألعراف،
عیب اي فّواز، التقل وضحی، وقل أّم متعب، »تلع املرأة اليت تعیش علی کنفهم:  «وضحی»
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. إذن الجيدر التلفظ إبسم املرأة يف هذا املتجمع بل ینبغي أن (25: 2013 )البشر،« هل تفهم
 .ابنها البكر «ام»سم ابتنادی النساء 

ا اجملتمع سیطرة مطلقة للرجال على كامل أبعاد ذوهنا نر  كیف تفر  لعادات والتقالید يف ه
لرجال ها اجملتمع، وینحصر دور املرأة على تلبیة ما یطلب منها ضمن املهام التقلیدیة خدمة ل

   .ابملكانة البارزة يف اجملتمعین یتفردون الذ
... والتعرف أمي»ويف مشهد اثن تقارن الكاتبة بني احالة الرجل ابملقارنة مع حیاة الرجل 

، لکن والدي حتّبها عواطف واليت حتبها عزیزة الفرق بني فريوز وبني جناة الصغرية: تقول اليت
فیحب کل شي قادم من بالد مصر والشام کما یقول... یسمع أغنیة ألّم کلثوم و مرة أخبار 

أن املرأة أکثر بسیطة املقارنة ال ههذ من خاللنجد ف؛ (16 :2013 )البشر، «رة أو لندن و..القاه
والطبخ کالنظافة   نزلمور املفیما یتعلق أب كثرا  وتنحصر اهتماماهتاختلفا  من الرجل مبا هي الهتتم  

 اجملتمع الخترجوتبنّي أن النساء يف هذا ایضا  الروائیة يف موضع آخر  هذا ماتشري إلیهإخل. 
وزوجته األّم، کرمية خمتار، » نزلشؤون املاليت تنحصر يف تدبري األعمال التقلیدیة عن  اهتماماهتا

واستخدام كلمة . (12 :)املصدر نفسه« متفانیة يف خدمة عائلتها: تطبخ، تکنس وتغسل الثیاب
اسیها حلقوقها خارج  واجبات اخنراط املرأة بواجباهتا املنزلیة ونسیاّنا أو تنیظهر مد   «متفانیة»

 املنزل. 
لفتا ، یری اجملتمُع الرجويل، األَب يف رأس البیت وخياف األبناء والسّیما البنات منه خوفا  م

العائالت القدمية؛ یزید خوف البنات حینما یفهم الوالد بعض العالقات بناء تذکران ب بصورة
هذا اخلوف املریر يف الروایة وتعرِّفنا أبّن البنات  الكاتبة الغرامیة بینهّن وبني بعض الشباب. تصّور

خائفة دائما  عن سطوة اآلابء وظلمهم خاصة يف مقابلة  شخصیاتوالنساء يف اجملتمع السعودي 
. يف الفصل الرابع حینما تذهب عواطف و اليت تقع هبا الفتیات السعودايتالغرامیة  عالقاتال

 یفضحن جارهتما، فهما ختافان أن اباب یرامها سعد، اثن مع بعض الشبعزیزة إلی السوق وتتحد
، ألّول مرة أشاهد سعد غاضبا ؛ »حکایتهما إلی أمهما أو إلی أبیهما  بینما دامهين خوف مباغت 

 :2013 )البشر،« متّنیت من هللا أن یصمت سعد کي التعرف املرأاتن ابلقصة ویصل األمر لوالدي
علی  ال تقتصرالسلطة ف. واألم بینبعث من سطوة األ . الینبعث خوفهما من فهم األّم بل(36

من  ورةسلطة أکثر وأعلی خطاألب يف العائلة  من املمكن أن تكون سلطة الدول احلکومات بل
 کما جند يف العائلة السعودیة.على العائلة  السلطات احلکومیة 
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 تعايش املرأة واحللم .2-3
اجلدید هو اللجوء إىل عامل األحالم وافروب من حقائق أحد املكوانت الرئیسیة لشخصیات العامل 

 .على الرغم من أن هذا حل مؤقت ، إال أنه خيلق آلیة للتعامل مع العقبات عند البشر. احلیاة املرة
 عجزعن الواقع؛ فهذه نتیجة  هراب  ابحللم وتتعایش معه  واسي نفسهااملرأة يف اجملمتع السعودي ت

فنجدها تلجأ إلی  ؛الوصول ألهدافها و حتقیق أحالمها على أر  الواقععن املرأة السعودیة 
عزیزة  ن نکبات الواقع وقساوته. کما جند يف الفصل الرابع حینما عادت عواطف وماخلیال فرارا  

أن البنت  اليت تستطیع فیه حد و االکان املالسوق یُعترب عندمها  فدید جمن السوق بدأ احللم من 
السوق (. 37: 2013شر، )الب« الذهاب کانت اآلمال تتقافز واألحالم تتوالديف طریق :»حتلم 

 ألحالم؛ تالحظ الواقع املنزيل القاسي وتلجأ من خالله لأرضیة مناسبة فذه املرأة لتبتعد قلیال  عن 
 ...األصدقاء واألقاربالرجل أو کیفیة ظهورها يف اجملتمع أو زايرة مع  املرأة تعامل کیفیة الكاتبة  

تلجأ إلی اخلیال حینما تعود منه. هذه املرأة و  السعودیة املرأة عندوهنا تربز خصوصیة السوق  ،اخل
 أحالمهاد مکاان  آخر لتجسید فهي مل جتاال وهي السوق  من احلیاةه املساحة الضیقة هبد كتفيت

  .مع أيسها من حتقیق حیاة حقیقیة ترغب هبا
حیاة  بتحقیق فیه أتملافظ ال حم يف اجتمع أبوي تعیشاملعلوم أن املرأة السعودیة اليت من 

الرجل  ایسیطر فیه امرأة سادجة، يف ظل حیاة  تحقیق حلم ب آمافا افیهتتجاوز ة جدیدة نسوی
مسئولیات  جسد  لهجمرد يف أحسن حاالهتا  نفسها  أة فیهااملر جتد . على أركان احلیاة واجملتمع

لألسف املرأة السعودیة نا جند النسویة يف القرن العشرین لکن کةاحلال قبل احلر  كان ذا  كفه .ومهام
أصبحت األنوثة اتبعة للرجولة، وتقف »تلع احلال. کما یشري إلیها بعض الباحثني:  بقیت على

عائقا  أمام کیان املرأة اإلنساين علی أي مستوی من املستوايت اإلجتماعیة السائدة. کما أن ما 
جملتمعات الصناعیة الغنیة یزید علی أعباء الرجل الذي تقتصر مسئولیته تنهض به املرأة من أعباء ا

إعداد و  احلمل: مهمةيف حني تقوم املرأة بثالث مسئولیات املستمر، الدخل املادي  أتمنيعلی 
اليت رمسها راغب عن  صورةال .(651: 2003)راغب،  «من االّنیاراحلفاظ علی األسرة  و الطعام

ما نر  اجملتمع السعودي الراهن حسب تعرب عن جندها  عامبشكل فة القدمية ع املرأة يف الثقاوض
معربة عن رغبات املرأة  مثالیة آفاقاليت ینبغي أن جند فیها  أحالمهاروایة بدریة البشر، حتی يف يف 

 :لقیة املسیطرة على الفكر السعوديوآمافا غري أننا جندها حًت يف أحالمها ال تعدو عن هه الع
وأّنا حني حتلم الحتلم إالّ  أبن تکوي ثیاب سعد وغاته احلرماء، وتطبخ له األزر، وتنتظره حتی »
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یعود من العمل صیفا  وشتاء ، وحني ینتفخ بطنها فإّنا ستحمل ابنه هو وستسّمیه کما وعدته علی 
 معکاتبة . کما جند يف هذا النموذج، توازي رؤیة ال(31: 2013)البشر، « اسم والده عبدالکرمي

عن املرأة يف الثقافة القدمية. هذه الرؤیة لیست رؤیة شخصیة فردیة بل هي  هاالتعاریف اليت جند
اجملتمع القدمي واجملتمع السعودي احلدیث  فارقا  بنيالجند  إذ، اجملتمع السعودي وواقعهلواقع جتسید 

 دورها بکل قّوة فیه.ب  مستمرةفکالمها متشاهبة أو جند يف هذا اجملتمع أن الثقافة القدمية 
الواقع فیها تتجاوز  للمرأة خطوة متقدمة بعض األحالم حققت يف بعض األحیان جند 

بواسطة احللم إال البسیط العادي احملافظ. فاملرأة السعودیة الجتد سبیال  للهروب من هذه األوضاع 
يف خیافا عن الثقافة  قلیال  أن تبتعد  اولحت ةالطریق هفهي هبذ ،األفالم واخلیاالت من تصیغه الذي 

ولكن املآساة جدیرة ابالحاام.  تعتربهالتجد نفسها يف ثقافة حدیثة  والواقع املسیطر  القدمية الرثّة
ا لقوة يف أحالمها عن مغادرة الواقع وهذ حبد اهتا هي عندما نر  أن املرأة السعودیة عاجزة حًت

فهي يف خیافا أیضا  امرأة عودي بشكل عام، استحكامه وتسلط قبضته على الفكر واجملتمع الس
کما وجدانها يف النموذج السابق. إذا کان احللم هکذا   أیضا   تقلیدیة ذات ثقافة تقلیدیةجسدیة 
لكن الثریة  تالواقع الذي تعیش فیه املرأة السعودیة. عواطف تعّد بنت من العائالیكون فکیف 

بال املرأة واعتبارها جسدا  ماداي   املمارس علىجتماعي قضیة القهر اإل ، وهنا یتظهربدائیةأحالمها 
تعترب ي ذإبراهیم ال ي عائلة أيبا ه. فه يف اجملتمعات احلدیثة األخر  حقوق أو آمال أو حریة كما

بنات  ومعظم عواطف كال من اختها عزیزة  وثریة يف هذا اجملتمع. حینما جتد  مرموقةعائلته عائلة 
لكنها  ،منها بوجود حیاة أفضل وال یعتقدن ،احلیاة التقلیدیة اليت تعّودن علیها یفضلنجمتمعها 

الفارق الكبري بني احلیاة اليت یعشنها واحلیاة األخر  يف ابقي البلدان املتقدمة، وهنا  عرفتهي 
جندها تقارن نفسها بسعاد حسنی تلع  ،خیافا إىل عامل آخر يفاحلیاة التقلیدیة  منهترب جندها 

يف أعمافا عن هذه املرأة وافالمها  هاهبا وتتغنی هبا وتتقّلد مغرومةفهي الشهرية، الفنانة املصریة 
وقد منحت خیايل صورا  شاهدت نفسي فیها أرکب »اليت شاهدت عرب تلفزیون األسود واألبیض 

د حسين يف السوق سعا اا تتصورُّ نفسهکم. (7 :2013 )البشر،« الباص کما تفعل سعاد حسين
جند . (35 ملصدر نفسه:)ا« ينعاد حسين وشاب  يف احلارة یغازلسنفسي ختِیلُت » حینما تذهب إلیه

ة شدیدا  فهي أحسن وسیلحتب األفالم حبا   ،عن واقعهافیه هذه املرأة املغرقة يف اخلیال مبتعدة 
 . هناك خیار آخرلیس ف أخر ، قناةمن خالل احلیاة وحوادثها  وجدهتا للهروب من
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احلقوق األولیة للحریة يف حني ميتلع  يالذطفل الکيف اجملتمع السعودي حتلم املرأة أن تکون  
مل تتمكن من تمّنی أن تکون ولدا  يف حني ت. هذه هي العزیزة اليت جتد  نفسها حمرومة منها أساسا  

جاء أيخذان بنفسه ألن الوقت متأخر، فمشینا معه إلی البیت، بینما »الفلم حتی النهایة مشاهدة 
بقي فّواز حتی ّنایة الفیلم، کانت هذه املرّة األولی يف حیايت اليت متنیُت فیها لو کنت ولدا  مثل 

أةالسعودیة وهنا جند أن املر . (58 املصدر نفسه:)« فّواز لیس ملزما  ابلعودة قبل أن ینتهي الفیلم
 .بة احلریة حًت يف مشاهدة األفالممسلو 

إذ الطریق الوحید للنجاة  وهن احللم يف اجملتمع السعودي أا سبق مّ خالل  ا جند منذوهك
. بدریة البشر جتّسد هذه القضیة يف روایتها للتخلص من معاانهتا طریقا  آخراملرأة السعودیة د جتال

بصور خمتلفة. بعض األحیان جند الروائیة جّسدت عزیزة معذبة حتت العذاابت الروحیة حني جندها 
استسلمت للحلم وقارنت نفسها مع سعاد حسنی للهروب عن حیاهتا املوحشة. يف بعض 

لع العذاابت فهي متثل ت ،ةع الشجر اليت ربطت علی جذ  «عطوی»كاألحیان جند إمرأة أخری 
ضرهبا زوج أمها وربطها یومني يف الشجرة ذاهتا، وظّلت »ها طیلة حیاهتا. ماجلسمیة اليت تعاين 

تبکي خائفة من صوت الریح البعیدة وحفیف األشجار کانت تصّب يف أذّنا تراتیل مل تفهما. 
ه صوت والدهتا یقّص وحني استقاقت يف اللیل علی دفء بوفا من فخذیها، مسعت صوات  یشب
. (75 املصدر نفسه:)« علیها قّصة الفتاة اليت اختبأت وسط جذع شجرة وطارت مع فتاها الوسیم

سببها  جندها هترب إلی األقاصیص اخلرافیة والفانتساتکیة للهروب عن بعض العذاابت اليتوهنا 
يف أعنف حاالهتا فهي قضیة أساسیة يف حکایة عطوي املرویة يف الفصل الثامن من  ،زوج أمها

وهنا جعلت من القصص من أبیها قبل وفاته أو من سعدی  هتسمع هذكانت الروایة فهي اليت  
متّنت »الطفولة  منطیلة حیاهتا  هااليت تواجه من عاابهتاملجا  ومأمنا  للهروب هده القصص 

يّن  حتدثه ویسّلیها. متّنت لو ینتفخ جذع الشجرة یطري مبا کما يف حکاايت عطوی لو یظهر ال ج
لنخلة لیس لدیّها سبیال  للفرار . إذن هذه املرأة املربوطة يف جذوع ا(88 :)املصدر نفسه« سعدي
وهنا يف احلکاايت الفولکلوریة کألف لیلة ولیلة  راهاومقارنة نفسها ابألجّنة اليت ن ،احللم سو 

ايت دراسة احلکاب «البشر» تماماهرمبا سبیال  للفرار. ستنجد ابجلن وجتد فیه وسیلة و جندها ت
سببا  يف كان  «کاايت الشعبیةدراسة سوسیولوجیة حتلیلیة للح»الشعبیة املتسجدة يف کتاهبا 

 استخدام هذه القضاايء لتجسید قضیة الضغط النسوي يف اجملتمع السعودي. 
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 غرابءاملرأة  مع ال القاةمنع م .2-4
ولکن بدریة البشر تسعی دائما  ، ري مقبول فی اجملتمعات االسالمیةامر غ غرابءاملرأة مع ال القاةم

 أن ختالف هذه القضیة التقلیدیة يف اجملتمع السعودي. الروائیة ختالف هذه القضیة عرب مشاهدات
انقد یصوّر هذه القضیة ویقدم  وأکمحلل   لیس ولكننقدها تولقطات سردیة کثرية يف روایته و 

فحسب غري انقدٍة. الینبغي أن یسوق الروائي روایته  والسارد طریقة حللها بل تلعب دور املصّور
الروائیني يف ه هي طریقة رق حلل املشاکل اليت یسردها وهذحنو الوعظ اإلرشادي و تقدمي ط

 رفضهذه قّدمت هذه املشکلة أي مستهل الروایة العربیة التقلیدیة والبشر يف روایتها احلدیثة 
 .املرأة السعودیةوحال وضع  من كتاابهتا  نستشفقلمها وحنن  من خالل مصاهرة املرأة 

هناک لقطات سردیة کثرية تتبنّي الروائیة من خالفا زوااي خمتلفة فذا الضغط النسوي يف 
صل األول من الروایة لروایة السّیما يف الفمن افصول ها ومناذجها تظهر بوضوح يف عدة جمتمع

ألن ابنته »حینما صّورت الکاتبة نزاعا  بني أخ وأخت حول مالقاة األخت إبحدی أصدقائها: 
جلمیلة واعدت زمیلها الشاب الفقري يف اجلامعة، فرآمها أخوها وهي جتلس معه يف املقهی انور 

. هنا جاءت الروائیة هبذه (12 :2013 )البشر،« یشرب العصري، فوّّبها أمامه وجّرها معه إلی املنزل
تلتقي القضیة لتناقض هذه القضیة التقلیدیة وتتجسد وضع املرأة السعودیة اليت التستطیع أن 

ها إلی املنزل أو یذهب جرّ  وأخوها قد كبريةإلی مشکلة   وصلحتی يف اجلامعة. هذا األمر  بشاب
بنتها حتامي اال  حًت االم جندهاا. هبا إلی البیت يف أعنف حاالهتا ووّّبها يف اجلامعة بني أصدقائه

لکن أم نور وقفت أمام »: وهنا تقول الكاتبة؛ وتنازع البنت أیضا  وتفعل معها كما فعل أخوها
. من هنا (12 :)املصدر نفسه« ابنها غاضبة تنهره، ما یصّحش الولد، یتکلم کده علی أخته، عیب

 سلوكتوافق علی  أّنا إمرأة غري تقلیدیة ملیشعر القارئ التناقض بني رأي اإلبن واألم وجيد األم 
ابنها لکن تواصل الروائیة، املشهَد، وهتّدم کّل ما ظن هبا القارئ يف بدایة األمر حول هذه القضیة: 

لکن األم دخلت وراء ابنتها نور تطلب منها أن حتافظ علی التقالید وتقول فا: شرف البت زّي »
نا جند أن الروائیة تستخدم کلمة من ه .(13 :املصدر نفسه)« الکربیت ما بیولعش غري مرة واحدة

بوضوح وتوظّفها مباشرة وعلی صراحة لتعتلي مقام التقلید وتنقص التجدید ومن هنا  «التقالید»
 والافظ علی أطرها حتجيب أن نفهم أن الشخصیات تدرك أن أعمافا أفعال تقلیدیة غري حداثیة 

حیث  فتاةإلی نتیجة حسنة بل تنتهي إلی توبة إجباریة من قبل التوصل اکها أبدا . هذه املناقشة ت
يف هذا الفصل  .(13 :)املصدر نفسه« بس أان ما عملتش حاجة غلط، احلب مش غلط»قول ت
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الکالمیة ممنوعة يف  املبادلةيف اجملتمع السعودي حتی  لغرابءاملرأة اب مالقاةجند بوضوح مشکلة منع 
 مع الرجال.  تتكلمي يف اجملتمع أن هذا اجملتمع واملرأة الیبنغ

إما  ویتم إجارئها التقلیدیة. العاداتمنبعثة من  مالقاة املرأة ابلغرابءهذه القضیة أي منع 
بواسطة األم أو األخ أو األب أي سائر أعضاء العائلة. الفتاة اليت تعیش يف هذا اجملتمع التقلیدي 
احملافظ تتعّود حبیاهتا احملرمة والفاجعة وتنسی حقوقها املألوفة. هذه هي عطوی تلع البنت اليت 

لم زوج األم  وعانت من ظفهي قامت أبعمال شاقة الظلم والقهر، تعیش يف بساتني طائف حتت 
عن القریة   خمتلفةاملدینة وثقافتها  ها وجدت لکن ،حتی هربت من البیت وجاءت إلی املدینةكثريا  
ة اليت شعرت عطوی أن حروف ضاري لیست خالیة من التلمیح، فرمست تقطیبها القاسی» كثريا ،

ا  علی وقالت له وجع ؛ کانت مالمسة شاب غریب أکثر وجع ...أحّبها ضاري وزادهتا سحرا
املصدر )« أصابع عطوی من حرقة سوط عّمها جهم، فارتعش فا جسدها وکرهت هذا الشعور

 ،يف القریة به یضرهبا دائما  زوج أمها اليت اعتادت أن تعترب سوط  عطو أن  هنا. جند (74 نفسه:
مع عطوی علی عدم فعل  وافقتن مالمسة شاب حيبها حد اجلنون. وحنن نم اأحلی عنده

لکن النوافق فا باجیح عمل جهم ميکن أن تعترب کالمها أمر شنیع. الروائیة بواسطة  الفواحش
هذه املقارنة الساذجة ترید أن تبني أن کال األمرین شیئان غري حمبوبني لکن لدی املرأة السعودي 

 احملافظة الشيء األول أشد قساوة. 
 

 النتيجة. 3
 ي علی التوايل:حماور فهعدة علی   البحثنتیجة  نلخصميکن أن 

ن املرأة يف السعودیة تعاين قضیة املرأة. مبا أبالروایة العربیة السعودیة کثرية اإلرتباط ابجملتمع خاصة 
وفق روایة غرامیات ا، و يف رواايهت هاذه القضیة وتصور هبم تهت ةالکاتبجند أن کثرية من ضغوط  

لبدریة البشر، هناک ثالث عوامل رئیسة يف اجياد الضغوط النسویة يف اجملتمع السعودي، أوفا 
غري اثئرة  ةالقضیة فهي أر  خصب هذعلى هتعّود املرأة السعودیة جدار العادات والتقالید، الثاين 

يف فكر التكفريي الرائج اللی اجلماعات التکفريیة و یعود إ ثالثال ،أمام هذه الضغوط والعامل
 السعودیة. 

الضغوط النسویة يف اجملتمع السعودي علی أشکال خمتلفة فهي علی التوايل، عدم تتجلى قد 
املرأة  مالقاةظهور املرأة يف اجملتمع، سیطرة النظام الذکوري واألبوي، تعایش املرأة واحللم، منع 

 .غرابءابل
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اجملتمع  عانیة املرأة السعودیة من قسوةوما ت ویةالضغوط النس فضحهذه الروایة جریئة يف 
واحلركات التیّارات  مجیعذه القضیة أن اجملتمع السعودي مينع ف یبدو من خالل النظر. علیها

سائر  عن املرأة يف اجملتمع السعودي خمتلفجند حضور  وهنا املرأة،خذ حقوق املطالبة أب
 .اجملتمعات
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