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ملخص: 

تعد الرواية ال�صعودية املعا�رصة من اأكرث الروايات العربية اهتمامًا ب�رصاعات اإثبات 
ال�صكانية  الرتكيبة  طبيعة  اإيل  منه  كبري  جزء  يف  يعود  ذلك  ولعل  الهوية،  وتاأكيد  الذات 
اأبوابه  يفتح  جمتمع  فهو  العربية،  املجتمعات  جل  عن  بها  املختلف  ال�صعودي،  للمجتمع 
على م�صاريعها للآخر، ويف الوقت نف�صه يرف�صه، ويحر�ص على اإق�صائه وتهمي�صه، وي�صعى 
اإثبات  اآتون ثقافته. ومييز الرواية ال�صعودية املهتمة ب�رصاعات  بكل ال�صبل اإىل �صهره يف 
الهوية تناولها ملو�صوعات غري ماألوفة يف املنجز الروائي العربي، على راأ�صها �رصاعات 
ال�صتلب  من  ذاتها  على  واملحافظة  الندثار،  من  هويتها  على  للمحافظة  الوافدة  املراأة 
داخل جمتمع ال�صحراء. وتعد رواية )البحريات( للروائية ال�صعودية اأميمة اخلمي�ص من اأهم 
الروايات ال�صعودية التي تناولت هذا ال�رصاع، فهي مل تنظر ل�رصاع املحافظة على الهوية 
من زاوية ال�رصاع فقط، بل خا�صت يف اأ�صبابه ونتائجه بطريقة فنية بعيدة جد البعد عن 
التقريرية الوعظية، مما جعلها منا�صبة لر�صد اأ�صكاله، والوقوف من خللها على خ�صائ�ص 

عامة لن�صو�ص �رصاع اإثبات الهويات. 
الكلمات املفتاحية: 

الهوية ال�رصاع اخلطاب الروائي ال�صتلب. 
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Conflicts of identity in contemporary Saudi novelist discourse
Expatriate women conflicts in «Albhriat» as model

Abstract: 

The contemporary Saudi novel is one that mostly cares about the conflicts 
of self- affirmation and identity confirmation among all Arab novels. Perhaps 
the reason behind it mainly goes to the nature of demographics of Saudi 
society which is different from all Arab societies. It has its doors wide open to 
the others; at the same time it rejects them, tries to exclude and marginalize 
them and tries its best to make them melt in the furnace of its culture. The 
thing that distinguishes Saudi novel which is interested in conflicts of identity 
affirmation is addressing the unfamiliar topics in the Arab novels, especially 
the conflicts of expatriate women to maintain their identity from extinction 
and alienation within the society of desert. Rewaya Al Bahriyaat (the admiral 
novel) of the Saudi novelist Omaima Al Khamis is the one that addresses this 
conflict the most among the Saudi novels. This novel did not look at the conflict 
of maintaining the identity from the angle of conflict only, but dig deep in its 
causes and effects in an artistic way far away from the normative hortatory, 
which makes it suitable to monitor its forms and find general characteristics 
of the texts of the conflict of identities affirmation. 
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Identity, Conflict, Novelist discourse, Alienation. 
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توطئة: 
اأحايي  يف  ويثور  حينًا  يهداأ  احلياة،  مادامت  متاأججًا  الهوية  اإثبات  �رصاع  �صيظل 
كثرية بفعل متغريات ثقافية، واقت�صادية، واجتماعية، وتاريخية، ترمي بظللها دومًا على 
املجتمعات املحكومة بقواني ديناميكية جتعل حركتها الداخلية حركة دائمة. وهو �رصاع 
ل يتاأجج بفعل اختلف اجلن�ص، اأو اللغة، اأو الدين، اأو التاريخ فقط؛ فكثرياً ما ي�صتعل اأواره بي 
اأبناء الأمة الواحدة، ولعل ذلك مرده اإيل ارتفاع درجة الإح�صا�ص بالأنا لدى الإن�صان، وهو 
اإح�صا�ص يبلغ ذروته يف نفو�ص اأبناء املجتمعات املنغلقة على نف�صها، فدائمًا ما يتهيبون 
من الآخر ويرف�صون الحتكاك به والتعامل معه، وي�صعون خلف ما يعرف بجماعة » النحن 
» التي من خللها تتحدد الهوية الجتماعية للأفراد، وهي هوية منغلقة ل تعرتف بقواني 
الأ�صكال  متعدد  وهو �رصاع  بالآخر.  الت�صال  لتفعيل  اللزمة  والتناغم  والتفاعل  التوازن 
والدوافع، يتج�صد يف �صور عديدة: كمحاولت فر�ص الثقافة اخلا�صة، وحماولت اجتثاث 
ذوات الآخرين والق�صاء على ثوابتهم التاريخية واإجبارهم على الن�صهار يف بوتقة الأنا، 

وحماولت الرد واملقاومة لتاأكيد الوجود واإثبات الهوية. 
ت�صعى هذه الدرا�صة اإىل ر�صد اأ�صكال �رصاع اإثبات الهوية يف اخلطاب الروائي ال�صعودي 
املعا�رص )البحريات منوذجًا( ، خا�صة �رصاعات املراأة الوافدة/ املجتلبة للمحافظة على 
الذات  اجتثاث  مقاومتها  اآليات  على  والوقوف  والتاريخية،  والوطنية،  الثقافية،  هويتها 
عامة  خ�صائ�ص  وحتديد  للهوية،  الرجل  وروؤية  روؤيتها  بي  والفرق  الهوية،  وا�صتلب 
الرا�صدة  ومقاومة،  ا�صتلبًا  بالهوية  املعنية  الن�صو�ص  وهي  الهويات.  �رصاع  لن�صو�ص 

معاناة ال�صخ�صية من الآخر واآليات مقاومتها. 
تتكون الدرا�صة من متهيد يتناول مفهوم الهوية، وطبيعة املجتمع ال�صعودي، والرواية 
الدرا�صة  فيه  تبي  امل�صاد،  والفعل  الفعل  ثنائية  التوايل:  على  هما  ق�صمي  ثم  واملجتمع، 
الهوية،  الن�ص ون�ص  الذات، وو�صائل املجابهة، ثم هوية  الهوية، واجتثاث  ا�صتلب  اآليات 
الن�ص  على  بالتطبيق  الهويات  �رصاع  لن�صو�ص  عامة  ملمح  ر�صد  فيه  الدرا�صة  حتاول 

املنتخب للدرا�صة، وتنتهي الدرا�صة بخامتة تو�صح اأهم النتائج. 
وقد انتخبت الدرا�صة رواية » البحريات » للروائية ال�صعودية اأميمة اخلمي�ص دون غريها 
الرواية  الهوية؛ لأن ال�رصاع هو مو�صوع  الروايات املهتمة ب�رصاعات املحافظة على  من 
الن�صو�ص  الن�ص خمتلفًا عن غريه من  اأحداثها، مما جعل  ياأت عر�صًا �صمن  الأ�صا�ص ومل 
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مل  فهي  الكاتبة،  نظرة  �صمولية  اأخرى  ناحية  ومن  ناحية،  هذا من  الق�صية،  بهذه  املهتمة 
تنظر ل�رصاع املحافظة على الهوية من زاوية ال�رصاع فقط، بل خا�صت يف اأ�صبابه ونتائجه 
الرواية ب�صبب طبيعتها هذه  اأن  الوعظية، كما  التقريرية  البعد عن  بطريقة فنية بعيدة جد 

منا�صبة متامًا لتحديد هوية ن�ص الهوية والوقوف على ملحمه. 
روايات  بع�صها  تناول  الهوية،  بق�صايا  اهتمت  عدة،  بدرا�صات  الدرا�صة  هذه  �صبقت 
الرواية  يف  درا�صات  الهوية،  يف  اأبحاث   « ال�صتوي  اإبراهيم  الدكتور  درا�صة  مثل  �صعودية، 
مها  للروائية  الظلل«  واأمرية  �صفينة   « رواية  بالدرا�صة  فيها  تناول  التي   ،  )1(  « العربية 
الفي�صل، ودرا�صة الباحثة نورة فرج »ارتباكات الهوية: اأ�صئلة الهوية وال�صت�رصاق يف الرواية 
العربية الفرنكوفونية » )2( ، التي تناولت فيها بالدرا�صة رواية » احلزام« للروائي ال�صعودي 
اأحمد اأبودهمان. وتناول البع�ص الآخر روايات عربية، مثل درا�صة �صهيلة بريوة » الت�صادم 
للروائي   )3(  « اأن تع�صك  الذئبة دون  الهويات يف رواية كيف تر�صع من  الثقايف و�رصاع 
اجلزائري عمارة خلو�ص، ودرا�صة عبد اجلبار ربيعي » هوية ال�رصد و�رصد الهوية يف رواية 
�صحو الكلم للأ�صتاذ عي�صى مومني« )4( ، ودرا�صة اإبراهيم فرغلي » �صوؤال الهوية واملواطنة 
والنفتاح على الآخر يف رواية �صاق البامبو« )5( للروائي الكويتي �صعود ال�صلعو�صي. وهي 
درا�صات مل تهتم بر�صد اأ�صكال �رصاع اإثبات الهوية، ومل تتعر�ص مللمح ن�صو�ص �رصاعات 

الهوية. الأمران امل�صكلن ع�صب هذه الدرا�صة. 

التمهيد: 

1- 1 مفهوم اهلوية: 

ذاع مفهوم الهوية )ب�صم الهاء( عامليًا وعربيًا يف نهايات العقد ال�صتيني من القرن 
خريطة  وتغري  الثالث،  العامل  بلدان  يف  القومي  املد  �صعود  حركة  مع  متزامنًا  املا�صي، 
املعاجم  اأ�صحاب  ومازالت  حريت  التي  املفاهيم  من  وهو  الأقليات.  ا�صتقلل  بعد  العامل 
اأن  يف  كامن  ال�صبب  ولعل  والأنرثبولوجية،  الفل�صفية  بالدرا�صات  املهتمي  والباحثي 
، فلم   )6( التاريخية »  النظري باملمار�صة  التجريد  مفهومها » مفهوم متحرك ي�صتبك فيه 
تقدم املعاجم العربية للفظة هوية معنى �صامًل مييزها عن غريها من امل�صطلحات قريبة 
ال�صلة منها، مثل الأنا، واخل�صو�صية، واملاهية. فهي يف املعجم الوجيز تعني: الذات )7(، 
وهما  غريه)8(.  عن  متيزه  التي  ال�صخ�ص،  اأو  ال�صيء  حقيقة  تعني  الو�صيط:  املعجم  ويف 
وتتحكم  الثبات،  ترف�ص  دائمة  حركة  يف  ال�صيء  حقيقة  اأن  خا�صة  ف�صفا�صان  تعريفان 
لفظة  والذات  والقت�صادية،  والجتماعية،  وال�صيا�صية،  الثقافية،  املجتمع  ظروف  فيها 

مطاطة ل ميكن حتديد ملحمها ب�صهولة. 
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فال�رصيف  واحد،  فلك  يف  تدور  كلها  كانت  واإن  لها،  الفل�صفة  تعريفات  وتعددت 
اجلرجاين يف كتابه التعريفات يقول: “اإنها احلقيقة املطلقة امل�صتملة على احلقائق ا�صتمال 
ا�صتقها املرتجمون  اإنها كلمة  الفارابي:  . ويقول عنها   )9( “ الغيب  ال�صجرة يف  النواة على 
وه�صت  اليونانية،  اأ�صتي يف  فيها  ت�صتعمل  التي  الأمكنة  “ بها  لينقلوا  هو  الـ  من  الأوائل 
بالفار�صية... وجعلوا امل�صدر منه الهوية... وراأى اآخرون اأن ي�صتعملوا مكان تلك الألفاظ بدل 
الهو لفظة املوجود وهي لفظة م�صتقة ولها ت�صاريف، وجعلوا مكان الهوية لفظة الوجود “ 
)10( ومع ذلك فقد “ فر�صت كلمة الهوية نف�صها كم�صطلح فل�صفي ي�صتدل به على كون ال�صيء 

القدامى خا�صة  اليونان  تلتقي مع ما جنده عند فل�صفة  . وهي تعريفات  نف�صه” )11(  هو 
اأي  الكائنات،  لتعدد  وحدة  هي  اأو  الكائن،  “ وحدة  ببو�صفها:  الهوية  يعرف  الذي  اأر�صطو 
وحدة الكائن الواحد املنظور اإليه باعتباره متعدداً؛ اإذ حينما نقول – على �صبيل املثال – اإن 
ال�صيء الواحد متطابق يف ذاته، اإمنا ننظر اإليه يف نف�ص الآن كما لو كان �صيئي، و يف نف�ص 
املنحنى يذهب فولتري الذي يرى الهوية م�صطلحًا علميًا ل يعني �صوى ال�صيء نف�صه، وميكن 
ترجمته اإىل اللغة الفرن�صية مبعنى الت�صاوي. ول يخرج هيجل وغريه من فل�صفة الغرب عن 
هذا اجلذر التعريفي املوؤ�ص�ص ملفهوم “ الهوية “ والذي نقلت املعاجم واملو�صوعات الفل�صفية 
املعا�رصة �صياغته بنف�ص املعنى؛ حيث داأبت على اعتبار الهوية “مقولة تعرب عن ت�صاوي 

ومتاثل مو�صوع اأو ظاهرة ما مع ذاته، اأو ت�صاوي مو�صوعات عديدة“ )12( . 
ذاته، متمايزاً  ال�صيء هو  به  اأنها ما يكون  وهي تعريفات جتمع كما هو ظاهر على 
الدائم الذي ي�صمح للفرد باأن يبقى هو هو، واأن  “ املبداأ  اإىل  عن غريه من الأ�صياء، وت�صري 
ي�صتمر يف كائنه عرب وجوده ال�رصدي، على الرغم من التغريات التي ي�صببها اأو يعانيها “ 
)13( ، مع الو�صع يف احل�صبان اأن ما يتحدد به ال�صيء متغري غري ثابت. وهو اإجماع نرى فيه 

عودة قوية للفرد والفردية، والهتمام بالختلف، ومقاومة “ ل�صيا�صات التعميم، ولكثري 
. ولعل تعريفها   )14( “ الأوروبي  التنوير  الغربي يف ع�رص  الإرث  الثابتة يف  من املقولت 
باأنها “ قوة ومتيز وا�صرتداد للملمـح و�صـط احل�صود “ )15( التعريف الذي ورد يف روايتنا 

حمل الدر�ص مرتبطًا بـ” رحاب “ الفل�صطينية من اأروع التعاريف. 

1- 2 طبيعة اجملتمع السعودي. 

يختلف املجتمع ال�صعودي عن غريه من املجتمعات العربية يف تكوينه، فهو جمتمع 
لكن  و�رصاعاتها،  ومعتقداتها  وثقافاتها  باألوانها  اجلن�صيات  من  الكثري  ي�صتوعب  مفتوح 
الآخرين  الن�صجام مع  ي�صتطيعون  املفتوحة ل  املجتمعات  املعروف عن  اأفراده على غري 
ب�صهولة، حتى لو اتفقوا معهم يف اللغة واللون والدين؛ فال�صخ�صية ال�صعودية » تت�صم بال�صك 
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الآخر  ب�صهولة مع  التكامل والن�صجام  القدرة على  ، و�صعف  الآخر )مرياث اجتماعي(  يف 
من خارج حميطها حتى تعرفه وتطمئن اإليه، ونلحظ ذلك من خلل عدم التكامل بي كثري 
مـن ال�صعوديي ونظرائهـم مـن دول اأخرى » )16( لذا يظل الوافد على هذا املجتمع مرفو�صًا، 

يف�صله عن اأهله �صياج ال�صك الذي ل ينهار ب�صهولة. 
التزام الآخر بثقافته  ال�صديد على  الرف�ص حر�صه  والعجيب يف هذا املجتمع مع هذا 
واأعرافه وتقاليده التي قد تتناق�ص مع ثقافته الوافد بها، واأرجع ذلك اإىل ارتباط ثقافة هذا 
املجتمع واأعرافه وتقاليده بروح الدين الإ�صلمي الذي ل جمال للخروج على تعاليمه. وهو 
حر�ص ي�صتلزم ا�صتلب هوية الآخر مهما كانت، فل حياة له اإل بالذوبان والت�صعود، واإن 
كانت حدة هذا ال�صتلب قد هداأت كثرياً بعد اأحداث احلادي ع�رص من �صبتمرب، التي يوؤرخ 
بها لبداية نقلة نوعية يف هذا املجتمع ال�صتاتيكي، حيث زاد انفتاحه على الغرب وتغريت 
نظرته لثقافته، واأ�صبح الت�صال به اأمراً واقعًا، وا�صتيعاب فكره �رصورة، وقبوله بثقافته 
بجذور  ال�صاربة  املجتمع  هذا  ثقافة  ذلك  �صبب  ولعل  تنته،  مل  لكنها  حتميًا،  اأمراً  وهويته 
العربية يف مفرتق طرق  التاريخ. وهي ثقافة كونية، ناجتة عن موقع اجلزيرة  اأعماق  يف 
التجارة منذ القدم، يختلط فيها الفار�صي، بالروماين، وبالعربي، وبالفينيقي، وبالفرعوين، 
وباحلب�صي، وبالهندي، هذبها دين التوحيد و�صذبها، وخل�صها من مفاهيم التعدد والتج�صيد 
وال�رصك و�صنع لها خ�صو�صيتها التي ميزتها بي ثقافات الأمم املحيطة، فب�صبب قوة هذه 
فقط  ت�صمد  وثقافاته مل  الآخر  على  النفتاح  و�صهولة  الكونية،  وثباتها يف ع�رص  الثقافة 
اأمام ال�صيل الغربي اجلارف، بل جنحت يف �صهر ثقافات كثرية يف بوتقته، قد يكون للجانب 

الروحي الطاغي عليها اأثر يف عملية ال�صهر هذه، لكنه لي�ص الوحيد. 
لكن هذا احلكم على ثقافة املجتمع ال�صعودي لي�ص حكمًا قطعيًا؛ لأن طبيعة املجتمعات 
النطلق  اأو  الذات،  �رصنقة  داخل  التقوقع  نحو  حركتها  يف  يتحكم  الثبات،  وعدم  التغري 
والنفتاح على الآخر حركة مد وجذر اجتماعية، وثقافية، واقت�صادية عاملية، بالإ�صافة 

اإىل اأ�صالتها من عدمها. 

1- 3 الرواية واجملتمع: 

�صانعه  الروائي  اأن  على  خلف  ل  خا�صة،  �صمات  ذو  اجتماعي  اأدبي  منتج  الرواية 
بقدرات فكرية، وتخيلية، ولغوية، 

اأثناء عملية خلق النموذج الروائي  وثقافية، واجتماعية ل ميكن ال�صتغناء عنها يف 
الذي » يحيا حياة كل النا�ص ويعاين ق�صيتهم » )17( ، النموذج الباقي الذي يرى فيه كل متلق 
ذاته بخريها و�رصها، وفرحها وحزنها، و�صجاعتها وجبنها، وقدرتها وقت الفعل، وخنوعها 
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وقت ال�صعف، فهي اجلدار الرابع من جدران البناء الروائي، املحتاجة عملية جت�صيده ب�صدة 
وجود  ل  بدونها  �صمولية،  اجتماعية  ثقافة  وهي  ال�صارع،  بثقافة  ت�صميته  ميكن  ما  اإيل 
للإبداع؛ فالإبداع عامة والرواية خا�صة »فعالية اجتماعية واإن بدا فرديًا للوهلة الأوىل » 
)18( . وهذه ال�صلة بي الرواية واملجتمع لي�صت عجيبة فالرواية من دون الأجنا�ص الأدبية 

الأخرى ظهرت » لتمثل احلياة يف تنوعها كله » )19( ، كما اأنها تنفتح على احلياة مبجملها، 
امل�صتويات  وتخاطب  اخلطاب،  من  متعددة  م�صتويات  وتتحمل   ، ومفرداتها وبتفا�صيلها 
م�صتواها  وتفاوت  فيها  ال�صخ�صيات  لتعدد  نظراً  كلها؛  الإيديولوجيات  وت�صتوعب  كافة، 
املعريف والجتماعي واختلف موقعها القت�صادي وال�صيا�صي والثقايف، ول�صهولة تلقيها، 
فمتلقيها ل يحتاج يف كثري من الأحيان اإيل خمزون ثقايف �صخم ي�صاعده على فهم الن�ص، 
األ يعطي  الذي درج على  ال�صعر  الو�صول للمغزى، بخلف  اآليات تاأويل متكنه من  اإيل  ول 

املتلقي كنهه ب�صهولة وي�رص. 
املجتمع  تغذية   ، والتلقي  التغذية  على  تقوم   « واملجتمع  الرواية  بي  العلقة  وهذه 
وتفاعله مع من حوله  املجتمع وعلقاته مبا حوله  فاإن�صان  ؛   )20(  « لها  وتلقيه  للرواية، 
املنبع الذي ي�صرتفد منه الروائي مادة روايته، ونف�ص الإن�صان هو من مينح املادة امل�صرتَفدة 
بعد اإعادة ت�صكيلها �رصعية الوجود اإذا قبلها، وهو من يكتب �صهادة زوالها اإن رف�صها، لذا 
، كيانها مرتبط به، ودميومة بقائها مرتبطة مبدى تغلغلها يف �صميمه،  فهي ابنة جمتمعها
وتعبريها ب�صمولية عن ق�صايا اإن�صانه، وت�صجيل كل ما مير به من اأحداث ت�صجيًل فنيًا دقيقًا 
الواقع  حقيقة  فيها  يرى  بل  الواقع،  الإن�صان  فيها  يرى  ل   ، تاريخية غري  وثيقة  يجعلها 

وجوهره. 
فيها  مبا  وم�صكلته،  بق�صاياه  ال�صعودي  املجتمع  ال�صعودية  الرواية  ا�صتوعبت  وقد 
الروائيي  اإثبات الهوية، واختلفت نظرة  اأجل  �رصاع الأنا والأنا، و�رصاع الأنا والآخر من 
للآخر، فحينًا هو املغلوب على اأمره، وحينًا هو اجلحيم بتعبري �صارتر، و�صّورت حماولت 
 « البحريات   « رواية  الروايات  هذه  ومن  الثقايف،  والجتثاث  الن�صهار،  ملقاومة  الآخر 

مو�صوع الدرا�صة. 

2- 1 النص: 

تدور اأحداث رواية »البحريات» لـ )اأميمة اخلمي�ص( يف الفرتة ما بي العقدين ال�صاد�ص 
وال�صابع من القرن الع�رصين امليلدي، فرتة النقلب الجتماعي والقت�صادي يف املجتمع 
ال�صعودي، وبداية مرحلة التطور والنتقال من »احلياة اخلا�صعة للقانون الطيني»)21( اإىل 
حياة جتمع بي الن�صقي العربي والغربي، وطفرة ح�صارية غريت �صكل املجتمع و�صلوكيات 

اأفراده. 
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الق�رص يف قلب جند، وهي يف  اإىل  التي جلبت  ال�صامية  » بهيجة«  الرواية عن  حتكي 
اأمها  وفراق  واخلوف  بعد،  تكتمل  مل  كانت  انعطافاتها  ولأّن   « عمرها،  من  ع�رصة  الثالثة 
اأبي �صالح   « لوزيره  فوهبها   )22( فيها«  رغبة  امللك  يبد  مل  م�صلوخ،  جعلها �صفراء كجرو 
اآل معبل«، الذي منحها لبنه »�صالح« غري املتاآلف مع زوجه البدوية »مو�صي«، ف�صمقت 
ماءها  عليه  و�صكبت  عليه،  واأغلقتها  �صالح  فيها  فاند�ص  حمارتها  وفتحت  وا�صتدارت،   «
وع�صائرها« )23( ، فرّبد بع�صقه لهيب غربتها وهون عليها العي�ص يف قلب ال�صحراء، معه 
اأ�صبحت اأم ولد لها الكثري من احلقوق و�رصعية وجود واهنة، مل تقو يومًا رغم اإجنابها �صبعة 

من الذكور. 
واغرتابها،  غربتها  ملمح  وتر�صم  وقاطنيه،  املكان  مع  معاناتها  الرواية  ت�صور 
وحماولت اجتثاثها من جذورها، ومقاومتها، وبجور » بهيجة » التي ا�صتحوذت على اجلزء 
رة  الأكرب من الرواية، نرى معاناة بحرية ثانية، هي » رحاب« املدر�صة الفل�صطينية املهجَّ
ق�رصاً من وطنها اإىل بريوت، التي األقت بنف�صها يف اآتون ال�صحراء هربًا من اآلم ق�صة حب 
فا�صلة بعد رحيل املحبوب اإىل الغرب بل عودة، ومعاناة بحرية ثالثة هي« �صعاد » ال�صامية 
ال�صحراء يف �صورة زوجة، فلم  اإىل  اأهلها  التي باعها  �صقيق زوج »بهيجة«،  زوج »�صعد«، 
ت�صتطع الندماج يف جمتمع )اآل معبل( ال�صحراوي وعانت من ن�صائه اللواتي اأطلقن عليها 
مرة » البحر الأبي�ص املتجمد » )24( ومرة، » عناد... لأنها قلما ت�صتجيب لندائهن املتكرر 
غريبات،  الثلث  وبجوار   ،  )25(  « الن�صاء  جمل�ص  يف  املغرب  اأو  ال�صحى  قهوة  مل�صاركتهن 
اأم  و«  لل�صحراء،  التي جلبت جارية  امل�صيحية  احلب�صية   « مرميا  ملاآ�صي«  الرواية  تتعر�ص 
طرف  من  فيها  ونرى  اجلميلة،  الإيرانية  عجايب«  و«  ال�صوداء،  الإفريقية  اخلادمة  �رصور« 
خفي مقارنات بي اأبناء الوافدات املنت�صبي بحكم القانون اإىل اآبائهم ال�صعوديي، واأبناء 
�صاحبات املكان، ونتعرف فيها على عادات املكان ال�صحراوي وتقاليده، وعلى الأعراف 
الريا�ص بجوار  الذين قطنوا جنوب  )اآل معبل(  العي�ص فيه. كل ذلك داخل بيت  التي حتكم 
مزارعهم وجتارتهم، ثم انتقلوا اإيل امللز مع بدايات النه�صة، جمارة للتطور الجتماعي الذي 

�صمل الريا�ص كلها. 
تناق�ص الرواية بفنية موقف املجتمع ال�صعودي ال�صحراوي من الوافدين، وبالتحديد 
موقف املراأة من املراأة، وحر�ص املراأة الوافدة اأو املجتلبة على هويتها و�رصاعاتها من اأجل 

املحافظة عليها ك�صهادة بقاء داخل جمتمع ل ير�صى اإل بالذوبان فيه. 

3ـ ثنائية الفعل والفعل املضاد: 
قاومت البحريات بالتمرد حماولت اجتثاث ذواتهن وا�صتلب هويتهن، و�صمدن اأمام 
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حماولت �صهرهن يف اآتون املجتمع النجدي ال�صحراوي املناق�ص متامًا للمجتمعات التي 
ترعرعن فيها، مع اختلف يف �صكل املقاومة، وو�صائلها، والقدرة على ال�صمود. بداأ متردهن 
للآخر  امليل  اإىل  تطور  ثم  ال�صحراء،  وثقافة  واأعرافه،  املجتمع  تقاليد  وعلى  املكان،  على 

الغربي. 

 : 3- 1 التمرد على املكان

ا�صتقبًل باهتًا راف�صًا  الوافدات  )اآل معبل(  ال�صعودي ممثًل يف بيت  ا�صتقبل املجتمع 
وجودهن، فطبيعة النجديات التوج�ص من الغريبات« كان الن�صوة يختفي خلف توج�صهن 
اأفلح  اأرواح  الربيق،  التي تخ�صى  املت�صابهـة  اأرواحهن  ثنايا  الغرباء، ويطللن من خلف  من 
زوج  »اأم �صالح«  . حاولت   )26( الغرباء«  كثبان م�صللة  اإىل  ويحولها  يختل�صها  اأن  املكان 
الغريبات اللتي  البيت  اأن تفر�ص �صطوتها على »بهيجة« دون ن�صوة  اآل معبل  اأبي �صالح 
النارية حولهن فل جتروؤ على الدنو منهن« )27( ، وجعلت من  »اأجدن ر�صم خطوط الدوائر 
نف�صها الرقيب على عباداتها، تاأمرها بال�صلة. » تقف اأ�صفل الدرج وتظل ت�صيح بها لت�صلي 
�صلواتها )... قومي �صلي جعلك الو�صل، قومي �صلي ل ربي يعاقبنا ب�صببك، ال�رص يعم واخلري 
يخ�ص، اأنا اأدري من وين يجيبون لنا هالكافرات.. ح�صبي اهلل ونعم الوكيل عليك يا �صامية 
اإبلي�ص« )28( ، وحتدد لها ما ترتدي من ملب�ص. » �صنعت لها ثوبي و�رصوالي طويلي » )29(. 
اأ�صلوب ال�صحراوية العجوز كربى ن�صاء )اآل معبل( جّراأ عليها بقية الن�صوة فاأ�صبحت » 
اجلدار املنخف�ص باإمكان اجلميع اأن يطوح بالتهمة ويل�صقها بها » )30( ، لكنها مل ت�صت�صلم 
وتعلمت » اأن هناك دوائر خفية يجب اأن تر�صمها حول نف�صها حتى ل يخطو اأحد بداخلها، 

دوائر تنحتها بعناية لتعرفها هي، ولبد اأن تعرفها ن�صوة البيت اأي�صًا« )31( . 
ومل يكن ا�صتقبال جمتمع )اآل معبل( لـ »�صعاد« امل�صيئة التي ت�صبه جنّية من خزف 
اأخرجوها..  »اأخذت ت�صيح:  الأوىل  راأتها زوج �صعد  ا�صتقبال »بهيجة«، فعندما  خمتلفًا عن 
اطلعي..  حولها:  الأطفال  و�صياح  وخزيها  رعبها  و�صط  فتقهقرت  املجرمة...  اأخرجوها 

اطلعي« )32( ل جتد من ي�صاعدها على مللمة كرامتها املهدرة. 
ومل ت�صتقبل ال�صحراء »رحاب« الفل�صطينية ب�صكل خمالف، فقد تعمدت العراقية مديرة 
املدر�صة التي ُحدد لها العمل بها اأن تربز اأنيابها وخمالبها مع اللقاء الأول بينهما، تعاملت 
مع ا�صمها با�صتهتار ومهانة »لت�صعها يف الإطار الذي حتتاج اأن ت�صعها فيه، والذي تود اأن 

تعاملها رحاب من خلله« )33( . 
هذا ال�صتقبال الراف�ص كان �صببًا ل�صتعال اأوار �رصاع الهويات، اأمًل يف اإثبات الذات، 
ولي�ص عجيبًا اأن يكون اأول طريق مقاومة ا�صتلب الهوية التمرد على املكان؛ فاملكان لي�ص 
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جمرد م�صاحات ي�صغلها الإن�صان ويتنقل فيها، بل هو تاريخ، وثقافة، ووجود، وحياة، هو 
كان خزانًا حقيقيًا  لو  كما  »يبدو  وداخله،  املعربة عن خارجه  وال�صورة  الإن�صان،  عنوان 
للأفكار وامل�صاعر واحلدو�ص، حيث تن�صاأ بينه وبي الإن�صان علقة متبادلة يوؤثر فيها كل 
اأن  ، فيعرف املكان ب�صاحبة، ويعرف املرء مبكانه، فلي�ص عجيبًا   )34( الآخر«  طرف على 

تكون »هوية املكان جزء من هوية الإن�صان« )35( . 
بداأت » بهيجة » اأوىل خطوات رف�ص ا�صتلب هويتها ال�صاحلية واجتثاث جذور ذاتها 
وهي يف بيت )اآل معبل( الطيني برف�صها املكان ال�صحراوي، و�صعيها لتغيري مظهره ليت�صابه 
روؤو�ص  الأ�صفل  املطبخ يف  اختل�صت من  ال�صباحات  اإحدى  الأم. »يف  �صيء مع مكانها  يف 
الب�صل وحفرت يف اأر�ص ال�صطح الطينية، واأخذت تغر�ص لعلها ت�صتجيب، وت�صقيها كل يوم 
لعل النتج الأخ�رص يرطب خيا�صيمها النا�صفة« )36( ، وعندما كرث اأولدها وُخ�ص�ص لها على 
�صطح البيت غرفتان عزلتهما عن البيت و »اأخذت بع�ص التنك الذي كانوا يخزنون به التمر، 
وكانوا يدقون عليه لرق�ص الن�صوة كل ع�رص، وجعلته اأواين غر�صت بها يا�صمينًا وفًل وورداً 
جوريًا وزعته بي مدخل جناحها وال�صطح، وتعاونت معها »مارميا«جارية »اأبي �صالح« 

احلب�صية، و�صنعت لها حو�صًا �صغرياً للزرع، وغر�صت به �صتلة عنب« )37( . 
واإعادة ت�صكيل املكان هذه لي�صت جمرد جتميل ملكان تقليدي بدائي، ولي�صت حماولة 
جلذب انتباه الآخر، بل هي ترميم للذات كي ل تنهار، من �صخ�صية » غري قادرة على التحلل من 
مزاجها البحري املرتاوح بي املد واجلزر، وهدير �صاخب يقلق هدوء ال�صحراء و�صكينتها« 
)38( ، هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى حتفيز مللكات مقاومة الجتثاث ب�صناعة املكان 

هو  ثالثة  ناحية  ومن  وذكرياته،  وثقافته،  وتاريخه،  الأم  املكان  عبق  يحمل  الذي  املثل 
انت�صار لـ » بهيجة« على الأقل اأمام نف�صها. 

و �صلح املقاومة نف�صه انتهجته » �صعاد« التي تزوجها » �صعد اآل معبل » بعد زواجي 
الأوىل  املراهقة  فرقعات  تتلقف  التي  الزوجة  تلك   « اخلال  ابنة  من  الأول  فا�صلي:  �صبه 
اأبدية ب�صحبة عدد من الأطفال... والثانية  واألعابها النريانية فتنتهي اإىل اأن ت�صبح ورطة 
»منرية » التي اأ�رص اأن يتزوجها كونها متعلمة، كان �صعد يتخيل يف اأوائل ال�صبعينيات اأن 
املراأة املتعلمة �صتكون �صاحرة و�صتفعل به الأعاجيب ل�صيما اأعاجيب املطبخ والفرا�ص » )39( 
، ا�صتجابت لنداء البحر وراحت تزرع بع�ص النباتات يف علب احلليب املجفف التي كانت 
وا�صتجابات   ،  )40( ال�صارم«  الريا�صي  جفافه  وتطري  مدخلها  بها  تزرك�ص   « بها  حتتفظ 
نباتاتها لها » فا�رصاأبت وت�صابكت و�صنعت غابة من اليا�صمي والورد واجلاردينيا، بطوق 

من اأ�صجار الكينا يحمي الأ�صوار اخلارجية » )41( . 
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غربة  دثر   « حب  من  و�صاحًا  كانت  الزهور،  اأريج  منها  يفوح  حديقة  جمرد  تكن  مل 
عامل  مقابل  يف  احل�رصية  الهوية  على  للمحافظة  وو�صيلة   ،  )42(  « وح�صتها  ورمم  �صعاد.. 
نف�صها اخل�صو�صية، و« مقارعة  اأمام  ولو  ب�صيء مينحها  الأخريات  والتميز عن  ال�صحراء، 

قانون الرمال« )43( . 
رة ق�رصاً اإىل بريوت، على املكان  مل تتمرد البحرية الثالثة » رحاب » الفل�صطينية املهجَّ
َقَدَمْت اإىل الريا�ص معلمة باإحدى مدار�ص البنات التي اُفتتحت مع بدايات  مثل قرينتيها. 
وعن  عن بريوت  »بعيداً  اململكة  نف�صها يف �صحراء  َقَذَفت  النفط،  بعد ظهور  النه�صة،  عقد 
قهوتها  وجعلت  نب�ص  بل  �صباحاتها  جعلت  اأيامها  يف  ت�صققات  وعن  املزرعة،  كورني�ص 
اإيل  اأبيها و�صافر  قراأ فاحتتها مع  الذي  فا�صلة، بطلها »علّى«  بعد ق�صة حب  كالعلقم«)44( 

الوليات املتحدة بل عودة. 
رت مع اأ�رصتها  وهو اأمر طبيعي؛ فعلقة رحاب باملكان الأم/ فل�صطي مبتورة منذ ُهجِّ
الثقايف  بزخمه  الوطن  لي�صت  لها  بالن�صبة  وبريوت  اليهود،  جمازر  من  هربًا  بريوت  اإىل 
والجتماعي والتاريخي والعقائدي، لي�صت الوطن بذكرياته، واأفراحه واأتراحه، بخريه و�رصه، 
بل هي م�صتقر غري دائم، وحمطة عبور، اإىل مكان اآخر. ومن هي يف مثل ظروف »رحاب » 
تت�صاوى عندها الأماكن، فكلها اأج�صاد بل روح، ل تربطها بها �صوى ذكريات عابرة، كل ما 
ي�صغلها ماأوى مينع عنها الأعي، ل ي�صغلها ت�صابه ملحمه ومكوناته مع غريه؛ لأن �صورة 

غريه يف الذاكرة باهتة كاحلة، تكونت ملحمها من بقايا حكايات عن الوطن. 
اإن رحاب املكلومة يف حبها راأت يف جند مقربة منا�صبة لواأد ذكرياتها، فهي مل ترحل 
اأحد �صواطئ بريوت، بل عّلها  اإليها جمربة، ول طمعًا يف املال واملنزل الفخم املطل على 
رحيل  وهو  مريرة.  عاطفية  حياة  من  اخلل�ص  عامل  اإىل  الهبوط  �صلم  درجات  اأوىل  تكون 
اإىل عامل ال�صحراء يختلف �صكًل وم�صمونًا عن رحيل بهيجة املجتلبة اأمة، و�صعاد املجتلبة 
حيث  احلياة،  اإىل  ال�صعود  �صلم  درجات  اأوىل  لهما  بالن�صبة  جند  كانت  فقد  ثالثة،  زوجة 
ال�صتقرار املادي، واخلروج من بوتقة الفقر اإىل عامل الغنى، قبل اأن ُت�صدما بحقيقة العي�ص 

يف ال�صحراء بي �صكان جند. 
هن  ـ،  اأي�صًا  املكان  عن  غريبات  �صخ�صيات  ثلث  توجد  الوافدات  البحريات  بجوار   
ي�صعي  ومل  املكان،  يرف�صن  مل  �رصور«.  »اأم  و  »الفار�صية،  »عجايب  و  احلب�صية،  »مرميا« 
لتهذيب ملحمه مبا يتوافق مع اأماكن يف الذاكرة، واأرجع ذلك اإىل اأمور ثلثة: اأولها طبيعة 
حياتهن يف بيت )اآل معبل( ، فالثلثة من اجلواري اللواتي كّن يهدين لأبي �صالح، ولي�ص 
لهن وظيفة غري القيام باأعباء البيت الكبري جداً، واإمتاع اأبي �صالح، والثاين فقدهن لو�صائل 
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الت�صال مع جمتمع )اآل معبل( ، فل يربطهن به لغة، ول تاريخ، ول دين، على نقي�ص �صعاد، 
التوافق بي  الأدنى من  احلد  له  يتوفر  اإل عندما  ي�صتعل  الذات ل  اإثبات  وبهيجة، و�رصاع 
املت�صارعي، والثالث الهدف الذي من ورائه اأ�صعلت الكاتبة اأوار هذا ال�رصاع، وهو �رصاع 

احل�صارة مع نف�صها، واأثر ذلك على بقائها. 

 : 3- 2 التمرد على األعراف والتقاليد

مل تكتف البحريات بالتمرد على املكان، خا�صة اأن حماولت تغيري ملمح املكان مل 
تهم اأ�صحابه، فلم يعرت�صن على 

خروج  لي�ص  وهو  وتقاليده،  املجتمع  اأعراف  على  فخرجن  به،  يعجنب  ومل  التغيري، 
ك بتقاليد وعادات وطن ينب�ص يف الذاكرة.  �صُّ ع�صيان، بل مَتَ

وامللب�ص  النا�صعة  الألوان  اأن  عن  يعتقد  ما  الأوىل  اللحظة  من  »بهيجة«  فرتف�ص 
زائراً  الأيام  تلك  يف  املوت  كان   » املوت،  �صياأتي  خللها  ومن  الأعي  �صتجذب  املزرك�صة 
�صبه دائم ياأخذ يف طريقه ال�صيوخ وال�صبايا والر�صع، كان يعلم اأهل جند اأنه يرتب�ص بهم 
جميع  ميوهون  عنه،  والختباء  مراوغته  يحاولون  كانوا  املجاورة،  البوابة  خلف  كذئب 
األوانهم اللمعة املزهرة، جمالهم اأو ن�صارتهم الرباقة، اأو وجبة متلأ بطونهم، اأو ثوبًا ق�صيبًا 
�صتجذب  اللمعة  املرتفة  الألوان  تلك  جميع  الرمال،  �رصامة  يتحدى  بربيق  اجل�صد  يك�صو 
الأعي، وعربها �صي�صتم املوت طريقهم فيباغتهم عرب احل�صد وال�صحر الأ�صود والربط.. كانوا 
يلفون تلك الأ�صياء ويخفونها عن الأعي ل�صيما عن الأطفال الر�صع والعرائ�ص املتحنيات 

للعري�ص«)45( . 
كانت هذه الألوان حياتها، وجودها، هويتها، متيزها و�صط حياة ال�صحراء الكاحلة، 
جتعل منها على الأقل كائنًا ي�صغل حيزاً يف وقت كان العرتاف بوجودها واحدة من ن�صاء 
)اآل معبل( حلمًا ل ميكن حتقيقه، فلم تتنازل عنها، ومل ت�صتطع تروي�صها. وعلى النهج نف�صه 
�صارت »رحاب« التي كانت ترى » الهوية قوة ومتيز وا�صرتداد للملمح و�صط احل�صود«)46(، 
عن  تتخل  فلم  مزرك�ص لمع،  هو  ما  لكل  الراف�ص  الكئيب  املكان  بتقاليد  اللتزام  رف�صت 
ال�صافية  الأثواب  من  قا�صية  ب�رصوط  امللحقة  الأناقة  »تلك  اليومية  اأناقتها  تفا�صيل 
الوقورة التي ل جمال فيها لكثري من البهجة، والتي ت�صرتطها الهيئة التعليمية على املعلمة 
داخل املدر�صة، لكن رحاب كانت جتد كثرياً من املخارج لهذا املعتقل من خلل )اإي�صاربات( 
ومثلهما   ،  )47( ر�صمية«  ناعمة  هيئة  تعطيها  كانت  ومعاطف  براقة،  )برو�صات(  و  ملونة، 
انتهجت ثالثة الأثايف » �صعاد« التي متردت على عادات املكان بحر�صها على الن�صلخ من 

�صطوة األوانه الكاحلة، فلم ت�صيِّع فر�صة تظهر فيها خمتلفة يف األوانها عن �صكان املكان. 
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مل يقف الأمر عند امللب�ص املزرك�صة، فالثلث كن يرف�صن اللتزام بغطاء الوجه. ففي 
راأ�صها كانت  اأن ت�صع »ال�صيلة« على  التي قدمت فيها بهيجة »كانت ترف�ص  الأوىل  ال�صنة 
حت�صها حي تلم�ص جلدها اأنها تاأكله« )48( ، وعندما ا�صتعملته كان »�صمحًا خفيفًا م�صكًل 
من طبقتي فقط على الرغم اأن وجهها الأبي�ص ي�صف من حتت الغطاء« )49( ، ومثلها »رحاب« 
التي كانت تدخل وتخرج بيت )اآل معبل( بل غطاء للوجه، و�صط رف�ص »اأم �صالح« وخ�صيتها 
»اأن يلمحها اأحد اجلرية فيظنها اأحد ن�صوة اآل معبل، اأو لرمبا اأن يفنت بها اأحد الرجال، وهي 
يف احلقيقة تخ�صى اأن يلمحها اأبو �صالح، ول�صيما اأنها عزباء« )50( ، ومل يختلف احلال مع 
اجل�صد ول  تفا�صيل  تك�صف  رهيفة هفهافة،  عباءتها  تكون  اأن  على  التي حر�صت  »�صعاد« 

ت�صرته. 
وكما متردن على التقاليد متردن على الأعراف احلاكمة املجتمع، لكن بن�صب متفاوتة. 
»فلم  بالرجال،  الن�صاء  املنظم علقة  )اآل معبل(  بيت  ال�صائد يف  العرف   « رف�صت »بهيجة 
يكن هناك اأي ن�صاط م�صرتك بي الن�صاء والرجال �صوى �صهيل الأج�صاد يف الظلمة« )51( ، 
ومينع على الرجل التلطف مع زوجته خارج غرفتها، اأو اأن ي�رص لها بحديث جانبي خافت، 
حتى ل ي�صمى »باخلركي.. اأبو احلرمي.. وتنتق�ص رجولته، ويو�صم باخلثل« )52( ، ومينع على 
املراأة »اأن توكئ راأ�صها كتف زوجها وتئن طويًل اأحزان النهار« )53( ، وثارت على الن�صياع 
لتعاليم �صارمة، كان اخلروج عليها غو�ص يف الذات، وتفعيل للوجود داخل جمتمع يرف�ص 
العرتاف بها، كانت م�صاعرها جتاه زوجها �صلحها الأكرب لإثبات ذاتها، وتاأكيد هويتها. 
اأو تنه�ص من مكانها ب�رصعة  »اأخذت تختاله يف دخوله وذهابه، متنحه ابت�صامه وا�صعة، 
عند دخوله ومتنحه قطعة بطيخ، اأو تاأخذ ما بي يديه اإن كان قد جلب �صيئًا... كانت تتبعه، 
ترتقبه، تطارده، وحينما يدخل البيت من جمل�ص الرجال تقفز وتلف يديها حول رقبته« )54(. 
كما رف�صت اأي�صًا ال�صت�صلم لنهر » اأم �صالح« الدائم لها كي تلتزم ال�صمت يف جمال�ص 
كانت  الن�صاء،  كل  �صاأن  �صاأنها   ،  )55( الغرفة«  خلفية  يف  الن�صيج  مع  »تن�صجم  واأن  الن�صاء 
تعود  رملي،  كثيب  على  وقعت  ملونة  ك�صمكة  ت�صهق  اأن  تلبث  ل  ثم  ومن  حلظات  »ت�صمت 

للحديث وفتح نوافذ روحها على واجهتها البحرية« )56( . 
مل تكن تتكلم حبًا يف الكلم، ومتردها على تعاليم »اأم �صالح« مل يكن حبًا يف التمرد، 
كانت ترثثر »وكاأنها تلقي ع�رصات احلبال من روحها الغريقة يف غربتها وغرابتها لعل اأحداً 
يلتقطها، ثرثرتها هي الأذرع ال�صغرية والأكف التي تلوح بها يف �صحرائها كي مير ال�صيارة 
ويلتقطوها يف قافلتهم« )57( ، كانت تفر�ص لغتها وثقافتها البحرية على املكان، اآملة اأن 
مل  الغرباء  من  والتوج�ص  بال�صمت  املت�صحات  ال�صحراويات  لكن  املكان،  من  جزءاً  تكون 

ي�صمحن لها. 
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�صالح:  اأم  قول  على  ومتردت  اأيام،  ثلثة  اأبيها  على  حدادها  يكون  اأن  رف�صت  كما 
املحزون  يحلها  خا�صة  م�صكلة  احلزن  ي�صبح  ثم  ومن  الأمر،  وينتهي  اأيام  ثلثة  »العزاء 
»اأن  وقررت   ،  )58( اأ�صوام«  وخرابيط  و�صياح..  عويل  جل�صات  ولي�صت  ال�صخ�صية،  بو�صائله 
تتحدى وقتها، ورف�صت اأن تنتزع ملب�ص احلداد على اأبيها ملدة �صنة، قهرها ال�صلوك القا�صي 

اللمبايل �صد امليت الذي ل ميلك كثرياً لينافح عن ذكراه وحدوده ال�صابقة...« )59( . 
متُرد »�صعاد« على العرف ال�صائد كان اأقوى واأ�صد خطورة، فب�صبب رتابة حياتها مع 
وراحت  متل�ص�ص،  لأول  بابها  فتحت   )60( كوخها«  خارج  اخلارج،  يف  »بقى  الذي  »�صعد« 
�صاحب  بريطانيا،  يف  در�ص  الذي  ال�صعودي  »متعب«  مع  الهاتف  عرب  غرامية  علقة  يف 
اإىل  اأولدها  اإيقاظ  موعد  يحي  اأن  اإيل  كله  الليل  تلتهم  طويلة  »مكاملات  املمتع  التغريد 
املدر�صة، توقظهم ثم تنغر�ص يف فرا�صها م�صمخة باأحاديثه واأ�صعاره واملجموعة الكاملة 
لنزار قباين«)61( ، ومل يقف الأمر عند حد الأحاديث الليلية، فا�صتقبلته يف بيتها غري عابئة 

مبخاطر هذا ال�صتقبال، ول بعيون اخلادمة الهندية التي تراقبها. 
منه  البع�ص  يتخذ  وقد  والتقاليد،  الأعراف  على  اخلروج  قمة  »�صعاد«  مترد  يبدو  قد 
ال�صلوك،  �صوء  بينه وبي  اأية علقة  اأرى  لكنني ل  ال�صلوك،  �صببًا لتهامها باخليانة و�صوء 
فهو رد فعل ولي�ص حبًا يف اخليانة، ول انتقامًا من »�صعد« الذي مل ي�صتطع احتواءها كاأنثى 
الفعل، مهما كان �صكله ونوعه، والتميز عن  القدرة على  منذ تزوجها، هو حماولة لإثبات 
اأ�صالته ووجد  اإثبات الوجود من »كائن فقد هويته واأ�صاع  اأ�صكال  الآخرين، هو �صكل من 
نف�صه عاريًا اأمام غربته عن نف�صه )فحاول( ب�صتى الأ�صاليب ومن خلل خمتلف الأقنعة اأن 

يجد هوية« )62( ويوؤكد وجوده، انطلقًا من اأن القدرة على الفعل تعني الوجود. 
يتعد  مل  هينًا،  مترداً  كان  متردها  لكن  ال�صائد،  العرف  على  اأي�صًا  »رحاب«  متردت   
ا�صتخدام امل�صعد ال�صيق مع »عمر« ال�صائق اليمني املكلف بتو�صيلها يوميًا من �صارع اخلزان 
الذهاب للمدار�ص،  التي َمنعت بناتها من  العائلة  ، حيث درو�ص بنات  )اآل معبل(  اإيل بيت 
وا�صتقباله يف �صقتها تدّر�ص له مقرر اللغة الإجنليزية الذي عانى كثرياً من �صعوبته، واأ�صبح 

عائقًا له يف طريق ح�صوله على الثانوية العامة. 
حيز  فهو  عندها،  غربتها  ب�صبب  املكان  مفهوم  الأول  ثلثة:  اأ�صباب  اإىل  ذلك  ويعود 
للذكريات،  الطبيعة، ل دور فيه  الأعي املتل�ص�صة، ويقيها من تقلبات  وقائي مينع عنها 
والثقافة، والعادات، والتقاليد، والأعراف، والثاين اغرتابها الطويل الذي علمها التاأقلم مع 
من  هروبًا  ارحتلت  فقد  ال�صحراء،  قلب  اإىل  ارحتالها  �صبب  والثالث  كانت،  مهما  الأماكن 

ذكريات ق�صة حبها الفا�صلة. 
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3- 3 امليل لآلخر الغربي: 

الذي ل  ال�صحراوي  الباحثات عن مكان لهويتهن داخل املجتمع  البحريات  اعتمدت 
يهداأ اإل بذوبان الآخرين فيه على امليل للغربي الأجنبي كو�صيلة من و�صائل مقاومة املد 
ال�صحراوي اجلارف. فتميل » بهيجة » لـ »اأنغريد« الأملانية رغم اختلف اللغة والدين التي 
ماء  ويحفظ  ال�صيول،  اأمطار  من  الريا�ص  يحمي  �صد  وبناء  لت�صميم  اأملاين  وفد  مع  وفدت 
اختلف  ومرافقتاها من  اأنغريد  تعجبت   ، )اآل معبل(  بيت  بينهما يف  لقاء  اأول  املطر. يف 
اأ�رصن للجميع،  اأ�رصن لها على جلدها، ومن ثم  البيت »  لون ب�رصتها عن ب�رصة بقية ن�صاء 
عرفت باأنهن ي�صاألن عن اختلف لونها، فاأ�صارت لهن بيدها اإىل البعيد.. وكاأن هذه الإ�صارة 
�صقت تورم حلظاتها، فخرج انفعالها الكبري بهن وح�صد الذكريات، واإح�صا�صها بالألفة مع 
غرابتهن » )63( ، بكت، و�صاركها طفلها ال�صغري البكاء، مل يهتم بها اأحد » لكن اأنغريد فجعت 
ونه�صت من مكانها وحملت طفلها وطبطبت على كتفها واحت�صنتها، واأ�صارت لها اأنت واأنا 

�صواء «)64(. 
عندها  ال�صحراء،  ن�صاء  امراأة خمتلفة عن  لبهيجة جمرد  بالن�صبة   « اأنغريد   « تكن  مل 
من احلكايات والغرائب ما �صيبدد ركود املكان، ومل تكن املراأة الغريبة و�صط جمتمع يكره 
فيه،  �صتغر�ص جذورها   « بوتقاته، كانت وطنًا جديداً  اإذا �صهرهم يف  اإل  يهداأ  الغرباء ول 

جذورها امل�صعثة التي رف�صت اأن تلتقمها تربة املكان« )65( . 
هذه الألفة بي بهيجة واأنغريد يف نظري هي وجه الرواية الآخر، فكما ترف�ص الرواية 
الآخر  حمالة  ل  �صيكون  الذي  البديل  خطورة  من  حتذر  اأخواتها،  بي  العربية  املراأة  غربة 

الغربي بثقافته، ودينه، وتاريخه، وفكره الإمربيايل. 
بيت  لن�صاء  ميلها  من  اأكرث  احلب�صية  »مرميا«  لـ  مالت  لـ«اأنغريد«  بهيجة  مالت  وكما 
)اآل معبل( العربيات، ومالت »�صعاد » خلادمتها الهندية وا�صتاأمنتها على علقتها مبتعب. 
�صهر  يف  النجدي  املجتمع  جنح  املقاومة  و�صائل  كل  وا�صتخدام  ال�رص�ص  التمرد  رغم  لكن 
البحريات يف بوتقته، رغم حماولتهن امل�صتميتة احلفاظ على هويتهن، وهو انت�صار لثقافة 
ال�صحراء القادرة مبا يكمن فيها من زخم اأيديولوجي واقت�صادي على امت�صا�ص ماء احلياة 

من ثقافات الآخرين، فتجف وتفقد تاأثريها. 
ا�صت�صلمت » رحاب« مكرهة للذوبان يف بوتقته، تزوجت » عمر احل�رصمي« الذي جنح 
يف احل�صول على اجلن�صية ال�صعودية، واأ�صبح من رجال املال » بعد اأول مليون ابتاع لها 
�صقة يف بريوت على البحر يف الرملة البي�صاء... وابتاع لها بيتًا يف لندن اأ�صبح م�صيفهم 
فيه« )66( ، واأ�صبحت جند موطنها، وذابت » بهيجة » يف بوتقة املجتمع النجدي بعد معركة 
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اأم �صالح  اأنها تقم�صت دور  )67( لدرجة  ال�صحراء كّلت »  متكافئة ل هي » مّلت ول رمال 
الفتيات، وتتابع  الن�صاء بتغطية وجوههن، وتزجر  ، واأ�صبحت تاأمر  )اآل معبل(  داخل بيت 
تاأدية ال�صلوات« كانت ت�رص دومًا على توبيخ �صعاد على طريقة ارتدائها العباءة ب�صكل غري 
م�صترت و�صاف » )68( ، وا�صت�صلمت �صعاد لن�صق حياتها بعد ف�صل علقتها بـ » متعب »، الذي 

ُف�صحت دواخله مع اأول لقاء بينهما وبان طمعه يف ج�صدها املرتع بالأنوثة. 
ذواتهن،  واجتثاث  البحريات،  اأرواح  ا�صتلب  يف  ال�صحراوي  النجدي  املجتمع  جنح 
و«  بغربة  �صعرت  ال�صام   « بهيجة   « زارت  فعندما  اأوطانهن.  يف  عليهن  �صطوته  وامتدت 
، والأمر نف�صه حدث مع �صعاد،  اإليه » )69(  اأنها تنتمي  باختفاء الهناك الذي كانت حت�صب 
ففي زياراتها املتباعدة » ل اأحد يهتم مبلحمها هل تغريت؟ اأم ل؟ )ول( مبلمح اأطفالها 
وتقا�صيمهم، وهم الذين تعدهم م�رصوعها املهم والعظيم. وت�رص اأمها كل عام على ت�رصيب 
ا�صتف�صار قلق عن �صبب عدم �رصاء �صقة با�صمها يف ال�صام حتى الآن... بعد الأ�صبوعي الأولي 
من زيارتها، وتوزيع جميع الهدايا التي يف احلقائب على الأقارب واجلريان واأولئك الذين 
اأهلها  �صقة  يف  وال�صغب  امللل  يف  اأولدها  يبداأ  املليونري،  ب�صهرها  الأم  تباهيهم  اأن  تريد 
النوافذ، ومن  وغلق  النور  واإ�صعال  املاء  ت�صخريهم خدمًا جللب  اأخوتها يف  ويبداأ  ال�صيقة، 
ال�صياح  يف  الأم  وتبداأ  تت�صخ...  ل  حتى  املقاعد  على  من  اأرجلهم  اإنزال  منهم  يطلبون  ثم 
من جنا�صة احلمام، ترف�ص اأن يدخل حمامها اأحد الأطفال فهي تخاف اأن يتلوث بنجا�صة 
اأن  فت�صطر  للأطفال  مكان  ل  حيث  حقيقيًا  �رصاعًا  يغدو  الطعام  �صفرة  وعلى  الأطفال... 
تطعمهم قبل اجلميع فيتذمر الأخوة لأنهم �صياأخذون بركة الطبخة » )70( ، فعا�صت غريبة 

مب�صخ وجود واأ�صبحت العودة لل�صحراء عودة للوجود احلقيقي. 
احلر�ص على  اأجل هويتها مييزها  من  فاإن �رصاعاتها  املراأة  ذوبان  الرغم من  على 
خ�صو�صية كيانها، و قوة عزميتها عن عزمية الرجل القادر على التنازل عن هويته ب�صهولة. 
نلمح ذلك يف درجة حر�ص »بهيجة و�صعاد وعمر احل�رصمي«على ملمح الهوية املميزة لهم 

عن الآخرين. 
قدم » عمر احل�رصمي« الفتى اليمني اإىل اململكة وهو يف الثالثة ع�رصة، فعمل » �صبيًا 
يف حمل لبيع ال�صجاد اأ�صفل عمارة يف البطحاء« )71( ، ثم انتقل للعمل يف بيت )اآل معبل( ، 
»كان يف البداية يهتم بالقهوة و�صبها يف جمال�ص الرجال، وتهيئة وتلميع الأواين امل�صتعملة 
للقهوة وال�صاي وال�صيافة اليومية يف جمل�ص ال�صيخ اأبو �صالح، اإ�صافة اإىل تنظيف املجال�ص 
اآمًل احل�صول على  الليلية  الوقت ذاته كان يدر�ص باإحدى املدار�ص  )72( ، ويف  اخلارجية« 
ال�صهادة الثانوية ليفوز باجلن�صية ال�صعودية التي �صتحوله اإىل مواطن له كافة احلقوق التي 
اأهله، ومل نر له خ�صو�صيات  الأ�صليي. مل ن�صمعه يذكر وطنه ول  الوطن  اأبناء  يتمتع بها 
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يف  ذاب  خللها،  من  له  ُينظر  زاوية  وتخ�ص�ص  متفرداً،  كيانًا  له  وحتدد  غريه،  عن  متيزه 
بوتقة املجتمع واأ�صبح واحداً من اأبنائه. 

ت�رص الرواية يف اهتمامها ب�صخ�صية عمر على اأن الهوية بالن�صبة للرجل ا�صتثناء، فهو 
قادر على العي�ص خارج هويته، بل والتنازل عنها، قادر على �صنع الهوية املنا�صبة لطبيعة 
ظروف احلياة، وتقم�صها، وحياكة ذكريات لها، وتاريخ، وثقافة، لكن الأمر بالن�صبة للمراأة 
ذاتها، حياتها، وفقدانها يعني املوت، فعندما ف�صلت بهيجة »  جد خمتلف، هويتها تعني 
يف ال�صمود وان�صهرت داخل بوتقة املجتمع ال�صحراوي بعاداته وتقاليده واأعرافه، ووفاة 
بعد  جزءاً  منها  يلتهم  ج�صدها  يف  املتغلغل  ال�رصطان  راح  عاملها،  عن  ورحيله  �صالح«   «
جزء وماتت. و« �صعاد »بعد ف�صل متردها فقدت ذاتها ووقارها، و�صارت ت�رصفاتها غريبة 
املو�صيقى بل قامت  تتثنى وتدور مع  �صاهق قامت  اإىل  بها  الطرب وحلق  بها  ا�صتبد  اإن   «
ون�صوتها..  الأغنية  تتواءم مع كلمات  تعبريية  الن�صاء بحركات  تتبخرت بي  متثلها، قامت 
اأن تفعل؟؟؟ هل هي تغ�صل  الن�صاء كن ينفجرن ب�صحك خفي ويتهام�صن: ماذا تريد  بع�ص 
الغ�صيل وتن�رصه... اأم تريد اأن تطري، بينما اأطلق عليها الفتيات ال�صيدة ملعقة. « )73( . مل نر 
هذا التحول من »عمر« الذي اأ�صبح مليونرياً، يف زمن الطفرة العمرانية احل�صارية، ي�صافر 
لق�صاء ال�صيف يف اإجنلرتا، ول يتذكر موطنه، هويته، وجوده، اأ�صبحت ال�صحراء هويته التي 

�صنعها بيده، وطبيعتها وجوده. 
4ـ هوية النص/ نص اهلوية: 

وهي  البحريات،  رواية  طبيعة  خلل  من  عليها  الوقوف  ميكن  ملمح  الهوية  لن�ص 
ملمح تراها الدرا�صة وا�صحة يف: �صطوة الراوي، واكتناز الو�صف، وح�صور املكان البيت. 

4- 1 اسطوة الراوي: 
ل تظهر �صطوة الراوي يف العمل اإل اإذا كان عليمًا وم�صاهداً للأحداث دون اأن ي�صارك 
وي�صدر  الأحداث،  يحرك   « املعرفة،  كلي  عليم  راٍو  »البحريات«  رواية  يف  والراوي  فيها. 
 )74( البيوت، ومن وراء جمجمة بطله »  الأحكام، اللمو�صوعية، ويروي من خلل جدران 
اأبعاد  ، يفر�ص �صطوته على كل عنا�رص الرواية، فهو الرا�صم ملمح ال�صخ�صيات، واملحدد 
املكان والزمان، واملتحكم يف حركة ال�رصد تقدمًا وارتداداً، يعرف عن ال�صخ�صيات اأكرث مما 
تعرف هي عن نف�صها. وهو راٍو يتعامل مع �صخ�صياته على اأنها ُدمى يحركها يف الجتاه 
الذي يريد، ووقتما اأراد، وينطقها مبا يحب اأن تقول خلدمة اأفكاره، لذا تفقد ال�صخ�صية معه 
ذاتها، وت�صبح بل هوية اإن�صانية، ويرتتب على ذلك فقدها لهويتها الثقافية، والجتماعية، 

والدينية، والتاريخية، واللغوية، والفكرية. 
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امل�صاد،  والرف�ص  الرف�ص  على  القائمة  الهوية  لن�صو�ص �رصاع  منا�صب متامًا  وهو 
فالراف�ص يخ�صى ب�صكل اأو باأخر هوية املرفو�ص، لذا يحاول ا�صتلبها، واملرفو�ص يعاين من 
ثقافة الراف�ص الجتثاثية، ومن خوفه على �صياع ذاته الذات بزخمها التاريخي والثقايف 
�صاخمة.  وهوية  نّدّية  ذات  يف  طامعًا  املقاومة  اآليات  بكل  فيقاوم  وهويته  والجتماعي 
فالأنا والآخر يعانيان، مع اختلف يف درجة املعاناة التي تتحدد قوة و�صعفًا مبن هو رب 
املكان، وال�رصاع بينهما لي�ص �رصاع كر و�صد فقط، بل �رصاع كر و�صد، و�صد وكر. ولعل 
�صبب منا�صبته لهذه الن�صو�ص قدرته على ربط ال�صكل بامل�صمون، فامل�صمون القائم على 
فقدان الهوية وحماولت اجتثاث الذات، عندما تفقد �صخ�صياته هويتها اأمام الراوي، تبدو 
ماأ�صاة  باملاأ�صاة،  الإح�صا�ص  يعمق  وال�صتلب مما  الفقد  تعي�ص حالتي من حالت  كاأنها 

الأنا والآخر. 
م�رصح  على  الوجود  تاأكيد  على  القدرة  وفاقدة  م�صتلبة،  الرواية  �صخ�صيات  كل  تبدو 
احلديث مع  احلق يف  لها  لي�ص  توجيهاته،  وفق  وتتحرك  الراوي،  بل�صان  تتحدث  الأحداث، 
النف�ص كو�صيلة من و�صائل املوا�صاة الذاتية، ولي�ص لها احلق يف الغو�ص يف بحر الذكريات 
لت�صتمد منه قوة تعينها على مواجهة احلا�رص، تغو�ص عندما يريد لها ذلك، ودون اأن تعرب 

بل�صانها عن هذه الذكريات. 
يعرف الراوي عن » بهيجة » كل �صيء، حتى ما يدور يف خلدها، فهي » تعاين لواعج 
وتخيلتها،  لوعيها،  ويعرف   ،  )75(  « احلارة  املو�صمية  الرياح  تهب  عندما  اأهلها  فراق 
وحتا�رصها  بها  حتدق  حيث  الكئيبة،  الزرقاء  النفا�ص  ليايل  بهيجة  تذكر   « وتفكريها 
عيناها  وقعت  ولوعتها  الب�رصي  عجزها  قاع  ومن  الدخانية،  والكاآبة  الظنون  خملوقات 
كانت  ال�صماء...  من  اليدان  هطلت  بالزعيق،  ترقد  حيث  اجلنوبي  ال�صطح  ميلأ  خملوق  على 
قد انكفاأت بجانب وليدها وقد هّدهما التعب معًا، وهو قد ا�صت�صلم للنوم بعد �صياح مت�صل 
ا�صتمر ل�صاعتي، وجهه تورم بالبكاء، ونومه يقطع بتنهيدات وح�رصجات، ولوهلة تخيلت 
باأنه �صيموت وبداأت تفكر بالأمور املمكنة التي �صتفعلها لتنتحر وتلحق بوليدها يف حال 
موته... ويف تلك اللحظة متامًا اختطفتها �صنة من نوم اأو لعلها اأخذت لرتى اليدين اللتي 
هطلتا من ال�صماء، كانتا كبريتي للغاية ولكنهما لي�صتا موح�صتي مل تعرف هل هما لذكر اأم 
اأنثى، كل الذي تعرفه اأنهما قادمتان من م�صافة بعيدة. « )76( ، وعندما حتاول ال�صتقللية 
اآه...... يا  اأفعال القول والتذكر »  والنفراد بذاتها بعيداً عنه �رصعان ما يلحقها بفعل من 
اأيام بيت النخل )تذكرت( ذلك وهي حتاول اأن ت�صتعيد �صهيتها الغائبة » )77( ، ومل تختلف 
بقية �صخ�صيات الرواية »�صعاد، ورحاب، ومو�صي، وقما�صة، واأم �صالح، ومرميا، وعجايب، 
واللولو، ومنرية« وغريهن عن » بهيجة » كلها �صخ�صيات فاقدة الهوية اأمام �صطوة الراوي 

العليم، القادر على ك�صف دواخل كل واحدة، وف�صح ما ت�صرت. 
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4- 2 اكتناز الوصف: 

يف  الأحداث  اأو  املواقف  اأو  احلالت  اأو  الأ�صياء  متثيل  معانيه«  اأب�صط  يف  الو�صف 
وجودهـا ووظيفتهـا، مكانيـًا وزمانيًا )78( ، وهو يف الرواية و�صف » لوحة مر�صومة، اأكرث 
منه و�صف واقع مو�صوعي )79( ، وعن�رص من عنا�رص الكتابة الروائية املتطورة با�صتمرار، 
ففي مرحلة البدايات كان مق�صوداً لذاته كو�صيلة من و�صائل جذب القارئ، فاأفرط الكتاب 
هيكل  ح�صي  ملحمد   « زينب   « ويكفينا  ملحوظ،  ب�صكل  والأماكن  ال�صخ�صيات،  و�صف  يف 
قل�صت  التي  احلديثة  الروائية  التقنيات  ر�صوخ  بعد  التالية  املراحل  ويف  ذلك،  على  دليًل 
دور الو�صف واأغنت الكّتاب عن العتماد عليه، تغريت النظرة للو�صف وبداأت م�صاحته يف 
التقل�ص داخل الن�صو�ص الروائية التي اعتمدت على الإ�صارات والإمياءات اأكرث من التف�صيل. 
واأهم ما مييز ن�ص الهوية اكتناز الو�صف وبعده عن ال�صتطراد، واأرجع ذلك لهتمام 
الكّتاب باجلوهر املثقل باملعاناة اأكرث من اهتمامهم بال�صكل. فم�صاحة الو�صف يف رواية 
ال�صخ�صية   ،" " بهيجة  لـ  الدرا�صة حمدودة للغاية، فل نرى و�صفًا  " مو�صوع  " البحريات 
املحورية التي بداأت الأحداث وانتهت عندها، غري " كانت فاقعة، مفرق �صعرها الك�صتنائي 
راأ�صها ومن ثم ي�صتدير  الذي يغطي  ال�صفاف  الأ�صود  التل  راأ�صها،  امل�صقر يلتمع حتت غطاء 
حول وجهها وعندما يلم�ص وجنتها البي�صاء املرتفعة اللمعة كان يزيدها غرابة " )80( ، 
وقول الراوي عن روحها: "روح بهيجة بوابة تف�صي اإيل �صاحة، ال�صاحة تتو�صطها نافورة 
" )81( ، وقوله عن طبيعتها اإنها: " ال�صاخبة ال�صفافة " )82( ، واإنها "وليمة للحوا�ص " )83( ، 

وبع�ص �صفات متناثرة عن بيا�ص ب�رصتها، و�صقرتها، وطولها ال�صمهري. 
ومثلها » رحاب » البحرية الثانية التي ل نرى لها و�صفًا غري » رحاب املراأة التفاحة، 
ذابلتان  ردفان  اإمنا  للخ�رص؛  وا�صحة  ملمح  دون  مكتنزان  ممتلئان  وظهرها  �صدرها 
اإيل  واإ�صارة   ،  )84(  « رائحة  بل  ن�صارة..  بل  تفاحة  اإنها  رفيعتي،  �صاقي  فوق  قائمتان 
ب�رصتها، وجمال عينيها،  بيا�ص  اإيل  اإ�صارات  واأي�صًا   ،  )85(  « متمرد  ذات ح�صا   « طبيعتها 

وحاجبيها املقو�صي. 
ومل يختلف الأمر مع ثالثة الأثايف " �صعاد " التي يقول عنها الراوي: " كانت يداها 
رقيقتي لطيفتي وعظامها رقيقة " )86( ، ويقول: كانت م�صيئة مذهلة كجنية من خزف " 
)87( ، واإ�صارات اأي�صًا اإىل " انعطافة اجل�صد، وب�صا�صته، وتثني الأطراف ون�صارة اليدين")88(. 

والأمر مع املكان مل يختلف كثرياً، فاأو�صافه حمدودة للغاية، غري معربة عن ملحمه 
واأبعاده، لكنها تبّي مدى انعكا�صات طبيعته على �صخ�صيات قاطنيه. ففي الرواية مكانان 
حا�رصان عيانًا، ومكان حا�رص يف الذاكرة، هو املكان الأمل، قدمهما الراوي بو�صف مكتنز 
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للغاية، رغم اأنهما �صلب الهوية. فيقول عن بيت )اآل معبل( القابع و�صـط مزارعـهم بجنوب 
الريا�ص: " البيت الطيني " )89( ، دون اأية اإ�صارات لطبيعته املعمارية، ومكوناته الداخلية، 
اللهم اإ�صارة عامة عن طبيعة البيوت يف مدينة الريا�ص، " وقتها كانت الريا�ص خا�صعة 
ال�صحيح  الأثاث  وا�صطفاف  والنربة  اللون  يف  الوقار  التزم  مكان  القدمي،  الطيني  للقانون 
)90( . ويقول عن البيت الذي انتقلت له الأ�رصة بامللز، م�صايرة لركب التطور، وا�صتجابة   "
ال�صبعينات:  النفط يف مطلع  ثورة  بعد  لنف�صها مكانًا  التي وجدت  احلديثة  املدنية  مللمح 
"على قطعة اأر�ص كبرية تقع على اأربعة �صوارع اأقام اآل معبل ق�صورهم اجلديدة يف امللز، 
ونوافري  بالورود،  مطوقة  مر�صوفة  دروب  وتفرقها  واحد،  �صور  يجمعها  متجاورة  فيلت 
وم�صابح ونخيل" )91( ، بالإ�صافة اإىل اإ�صارات عن نوعية اأثاثه الإيطايل، و�صتائره اجلديدة. 
الفرحة،  حيث  الأول،  املكان  فهو  البحريات،  نفو�ص  يف  القابع  الأمل  املكان  اأما 
ملمو�صة  مادية  ملمح  بل  مكان  وهو  الذات،  بوجود  والإح�صا�ص  والأهل،  والنطلق، 

لرتباطه بحالة ال�صخ�صية املتغرية دومًا. 
اإن و�صف ال�صخ�صيات والأماكن حمدود ب�صكل ملحوظ بالن�صبة حلجم الرواية )مائتان 
يهتم بجوهر  لعمل  منا�صبًا  نراه  ال�صخ�صيات  ، وحمدودية و�صف  و�صتون �صفحة(  واإحدى 
ال�صخ�صية ومعاناتها من ماآ�صيها، فاجلوهر يف ن�ص الهوية اأكرث ثراًء من ال�صكل اخلارجي، 
من  ين�صج  التي  اخلام  املادة  يلتقط  فمنه  ال�صكل؛  اأهمية  تفوق  للكاتب  بالن�صبة  واأهميته 
منمنماتها املرة ب�صاط العمل، وهي مادة ل يوفرها ال�صكل بحال، كما يكمن يف قلة الو�صف 
معنى ا�صتلبي، فال�صخ�صيات التي بل ملمح مميزة، ُينفى عنها الوجود، واكتناز و�صف 
املكان بجوار هذه ال�صخ�صيات دللة على رف�ص املكان العرتاف بدواخل هذه ال�صخ�صيات، 
فالإن�صان امتداد ملكانـه " فاإذا و�صفت البيت، فقد و�صفت الإن�صان" )92( ، وحددت ملحمه 

واأبعاده النف�صية والجتماعية. 
اإن املكان باأو�صافه القليلة يبدو و�صيلة من و�صائل ال�صحراء لجتثاث الهوية وا�صتلب 
الذات، يتاآمر مع قاطنيه الأ�صليي �صد الغرباء، حتى ل ي�صتطيعون اخرتاقه، وهو ما يجعلنا 

نعد املكان يف ن�ص الهوية » جتربة حتمل معاناة ال�صخ�صيات واأفكارها وروؤيتها » )93( . 

4- 3 حضور املكان البيت: 

املكان يف رواية البحريات حمدود للغاية فهو بيت )اآل معبل( الطيني بالباطن جنوب 
الريا�ص، وبيت )اآل معبل( الكبري بامللز، يجاورهما امل�صفى التي تعالج بها » بهيجة« يف 
اأمريكا، والبيتان ف�صاء روائيًا، �صيقان للغاية، خا�صة اإذا ما نظرنا اإليهما من زاوية عدد 

ال�صخ�صيات التي جتاوزت الأربعي �صخ�صية. 
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واختيار البيت ف�صاًء تتحرك فيه ال�صخ�صيات وم�رصحًا لإدارة ال�رصاع يف ن�ص الهوية 
مق�صود لذاته، وهو اأف�صل من غريه ل�صببي: 

اأولهماـ كون البيت بتعبري با�صلر » الوجود احلقيقي للإن�صانية اخلال�صة التي تدافع 
عن نف�صها دون اأن تهاجم. هذا البيت هو املقاومة الإن�صانية، اإنه الف�صيلة الإن�صانية وعظمة 
الإن�صان » )94( . والثاين يف �صيقه اخلانق ال�صخ�صيات تاأكيد لدوره ال�صتلبي يف الن�ص، 
انطلقًا من اأن » فاعلية املكان يف وجدان الإن�صان اأعمق واأ�رصع من فاعلية الزمان، لأن هذا 
الأخري �صريورة جمردة ُتدرك ول ُتفرك، اأما الأول فمادة جم�صدة تتقراها احلوا�ص اخلم�ص » 

)95(، فكلما �صاق املكان ازدادت كراهية الإن�صان له وظهرت م�صاعره ال�صلبية جتاهه. 

مع  بتواطئهما  ن�صعر  الرواية  يف  للأحداث  م�رصحًا  املكاني  اأو�صاف  يف  بالتاأمل 
الريفي  الطيني  فالبيت  هويتهن،  واجتثاث  ذواتهن،  وا�صتلب  الغريبات  لقهر  ال�صخ�صيات 
اأ�رصة، هو هوية متوارثة،  وتاريخ  واأعراف،  وتقاليد  بيت، هو جمموعة عادات  لي�ص جمرد 
وبي  وقاطنيه،   « بهيجة   « �رص�صة بي  �صهد حربًا  لذا  الوجود،  فقدان  يعني  عنها  التنازل 
بهيجة وطبيعته القا�صية، فالرواية تركز على اأن درجة �رصاع » بهيجة« مع املكان حيزاً، 
مل تقّل عن درجة �رصاعها مع قاطنيه، فكما �صعت لتغيري ملحمه مبا يتوافق مع هويتها 
البحرية، �صعت لتغيري ملمح ثقافة قاطنيه، واإن كانت قد ف�صلت بعد رحلة �رصاع طويلة 
باأ�صواره  متيزه  رغم  امللز  يف  احل�رصي  والبيت  ال�صحراء.  بوتقة  يف  للذوبان  وا�صطرت 
العالية وروعة مبانيه عانت البحرية الثالثة » �صعاد« من �صيقه، ومن طبيعته ال�صحراوية 
اآثاره، كان متواطئًا مع  التي مل تختف رغم حجم التح�رص الظاهر الذي يرفل قاطنوه يف 
اأهله على البحرية الغريبة، فقد ظل حمتفظًا بعادات البيت الطيني وتقاليده، واأي�صًا املوقف 

من الغريبات. 

اخلامتة: 

اإليها  الو�صول  الدرا�صة يف  التي طمحت  النتائج  اإىل  العر�س نخل�س  بعد هذا 
وهي: 

اأوالً- �رصاع اإثبات الذات ل ي�صتعل اأواره اإل عندما يتوفر له احلد الأدنى من التوافق 
بي املت�صارعي، ل �صيما التوافق اللغوي. 

ثانياً- �رصاع املغرتب مع طبيعة املكان يت�صاوى و�رصاعه مع قاطنيه. 
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ثالثاً- اآليات مقاومة ال�صتلب واجتثاث الهوية يف املجتمع ال�صحراوي ميكن جمعها 
ال�صحراء،  ثقافة  على  والثورة  اأعرافه،  و  املجتمع  تقاليد  ورف�ص  املكان،  على  التمرد  يف 

وامليل اإىل الآخر الغربي. 
خ�صو�صية  على  باإ�رصارها  هويتها  اأجل  من  �رصاعاتها  يف  املراأة  متتاز  رابعاً- 

كيانها، و بقوة عزميتها عن عزمية الرجل، القادر على التنازل عن هويته ب�صهولة. 
خام�صاً- الهوية بالن�صبة للرجل الوافد ا�صتثناء، فهو قادر على العي�ص خارج هويته، 
وتقم�صها،  احلياة،  ظروف  لطبيعة  املنا�صبة  الهوية  �صنع  على  وقادر  عنها،  والتنازل  بل 
وحياكة ذكريات لها، وتاريخ، وثقافة، لكن الأمر بالن�صبة للمراأة جد خمتلف؛ فهويتها تعني 

ذاتها، حياتها، وفقدانها يعني املوت. 
�صاد�صاً- لن�ص �رصاع الهوية ملمح متيزه عن غريه من الن�صو�ص، ميكن جمعها يف: 

�صطوة الراوي، واكتناز الو�صف، وح�صور املكان البيت. 
�صابعاً- ثقافة ال�صحراء قادرة مبا يكمن فيها من زخم اأيديولوجي واقت�صادي على 

امت�صا�ص ماء احلياة من ثقافات الآخرين. 
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والعبارة لـ.. الدبلوما�صي ال�صوري ثابت العري�ص. 
كتاب . 20 نظري، �صمن  املجتمع مدخل  بحركة  الرواية  الدغريي: علقة  على  بن  اإبراهيم 

 ، بالباحة  الأدبي  النادي  ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  احلياة  وحتولت  الرواية 
1428هـ ، �ص 25. 
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باملجتمع،  تلت�صق  وفنونه  الأدب  اأجنا�ص  فكافة  الرواية،  على  ق�رصاً  لي�ص  الأمر   
وبدون هذا اللت�صاق تفقد �رص وجودها، لكن الرواية اأ�صد هذه الأجنا�ص الت�صاقًا باملجتمع 

وق�صاياه. 
اأو روؤية،   الرواية يف حقيقتها تخييل ينطلق من منظور، من روؤية، ويحمل منظوراً 
فالنا�ص والزمان واملكان يف الرواية لي�صوا ن�صخة عما يف الواقع املو�صوعي، ثمة درجة ما 
من النزياح يف الرواية بحكم طبيعتها، كمتخيل، كفن، كاآلية. انظر نبيل �صليمان، الرواية 

العربية ر�صوم وقراءات، �ص 13. 
 اأميمة اخلمي�ص، قا�صة وروائية �صعودية، ترجمت اأعمالها اإىل الإجنليزية والإيطالية، 
اأعمالها )وال�صلع حي ا�صتوى ق�ص�ص ق�صري 1993م/ جمل�ص الرجال الكبري ق�ص�ص  من 
ق�صرية  ق�ص�ص  الرتياق  1996م/  ق�صرية  ق�ص�ص  ال�صوء  يذهب  اأين  1996م/  ق�صرية 
رواية  الوارفة  2006م/  رواية  البحريات  2002م/  للأطفال  ق�ص�ص  و�صمية  2003م/ 

2008م/ ما�صي مفرد مذكر رواية 2010م( 
البحريات: �ص 7. 21
ال�صابق: �ص 11. 22
ال�صابق: �ص 11. 23
ال�صابق: �ص 204. 24
ال�صابق: �ص 204. 25

 التمرد revoit منط من اأمناط ال�صلوك الجتماعي املوجه اإيل اأ�صكال ال�صلطة املختلفة 
ومظاهر النفوذ، للخروج عليها واإعادة بنيتها بال�صكل الذي يخدم الفاعلي، ويحقق اأهدافهم 
ويعيد اإليهم قدراً من ال�صلطة والنفوذ، وهو يختلف عن الثورة يف �رصعيته الجتماعية ومقدار 
تقبل النا�ص له وانخراطهم فيه، وتبداأ كل ثورة اجتماعية بعملية مترد. املو�صوعة العربية، 

املجلد ال�صاد�ص، �ص 861 “ ن�صخة اإلكرتونية “
http:// www. arab- ency. com/ index. php?module

البحريات: �ص 9. 26
ال�صابق: �ص 36. 27
ال�صابق: �ص 36. 28
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ال�صابق: �ص 169. 39
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ال�صابق: �ص 179. 43
 ال�صابق: �ص 104. 44

ال�صلوك واجب  اإتباع �صلوك معي لدرجة العتقاد باأن هذا  النا�ص على   هو اعتياد 
http:// www. arab- ency. com/ index. php?module الإتباع. املو�صوعة العربية

البحريات: �ص 8. 45
ال�صابق: �ص 142. 46
ال�صابق: �ص 141. 47
ال�صابق: �ص 35. 48
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