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الرواية األمريكية العربية النسوية منوذجًا
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ملخص: 
متّثل الرواية الأمريكية العربية الن�سوية جزءا من الأدب العربي الأجنلوفوين، ونعني 
اأغلبهم يف  اأ�سول عربية، يعي�ض  اأو من  به الأدب املكتوب بالإجنليزية باأقالم كّتاب عرب 
املنفى، يف بريطانيا والوليات املتحدة على وجه التحديد، �سرتّكز الورقة على رواية »الفتاة 
ذات الو�ساح الّنارجني« للكاتبة الأمريكية ال�سورية مهجة قحف لتطرح اإ�سكاليات »الهوّية« 
الرواية حتديدا �سوؤاًل كيف  العربية الأجنلوفونية، و�ستطرح هذه  الكتابات  و«النتماء« يف 
اجلوهري  ال�سوؤال  بهذا  و�سيحيط  ذاته؟  الوقت  يف  وم�سلما  واأمريكيا  عربيا  تكون  اأن  ميكن 
اإ�سكاليات اأخرى على غرار: ما الهوية الدينية/ الثقافية؟ ما ظروف وم�سكالت النتماء عند 
الن�سوية  موقف  وما  امل�سلمة؟  باملراأة  الأمر  تعّلق  اإذا  وكيف  باأمريكا؟  املقيمني  امل�سلمني 

الغربية من هذا الأمر؟ 
�لكلمات �ملفتاحية: الرواية الأمريكية العربية الن�سوية- الهوية الدينية- الن�سوية- 

املجتمع الأمريكي العربي- ال�ست�رضاق- التمثيالت النمطية. 
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Issues of «Identity» and «Belonging» in Exile Literature: 
The Feminist Arab American Novel as a Case Study

Abstract: 

The feminist Arab American novel is an integral part of Arab 
Anglophone Literature written in English by Arab authors who mainly 
live in UK and US. The paper concentrate on Mohja Kahf’s «The Girl 
in The Tangerine Scarf« to explore the issues of identity and belonging 
in their writings. This novel discusses how a person could be an Arab, 
American and Muslim simultaneously. Other issues are discussed such 
as: what is religious or cultural identity? What are the circumstances 
of Muslims’ belonging in America? What about Arab American Muslim 
Women? What is the Attitude of Western Feminism toward Arab Muslim 
Women?

Keywords: Feminist Arab American Novel, feminism, religious 
identity, Arab American Community, Orientalism, stereotypical 
representations. 
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املقّدمة - نشأة اخلطاب النسوي األمريكي العربي: 
اجلديد  العامل  اإىل  العرب  املهاجرين  عدد  من  معتربة  ن�سبة  العربيات  الن�ساء  �سّكلت 
)اأمريكا( ، ومل تتوقف جراأتهّن على املغامرة وال�سفر اإىل اأ�سقاع جمهولة فح�سب بل امتدّت 
ن�ساء  هاجرت  فقد  اجلديد،  العامل  هذا  يف  واأ�سواتهّن  وجودهّن  فر�ض  على  اإ�رضارهّن  اإىل 
وكانت معظمهّن  اأزواجهّن.،  وراءهّن  تركن  اأو  اأطفالهن  معهّن  اأخذن  اأو  كثريات مبفردهّن، 
�سّمت  »وقد  وال�سحفية  والأديبة،  والتاجرة،  والكاتبة  الطبيبة،  فيهّن  مثقفات،  ن�ساء 
وطبيبات،  لقانونيات،  كثرية  ن�سائية  اأ�سواتا   1920 اإىل   1910 من  ال�سادرة  ال�سحافة 
كثرية  ن�شائية  مات  منظرّ وظهرت   )...( واملو�سيقّيات،  والطّيارات،  اجلامعة،  وخّريجات 

، ومنها:  بع�شها �أكاديي، وبع�شها ن�شاطيرّ
- Feminism Arab American Network ال�سبكة الأمريكية العربيّة الن�سوية
جمعية درا�سات ن�ساء ال�رضق الأو�سط -

 Association of Middle East Women’s Studies .

احتاد جمعيات الن�ساء الفل�سطينيات يف �سمال اأمريكا -
 The Union of Palestinian Women’s Associatiob in North America» (1)

واجهت املراأة العربية منذ وطئت قدماها العامل اجلديدة حتّديات كثرية وم�سايقات 
امراأة  ب�سفتها  نف�سها  اإثبات  اإىل  �سعيها  اأخرى يف  اأحيانا  عديدة حّفزتها حينا، وعرقلتها 
اأّول، وعربية/ م�سلمة ثانيا، واأمريكية عربّية ثالثا، لذلك كانت التحّديات جن�سية، ودينية، 
وعرقية �سيا�سية. وهي حتدرّيات متد�خلة لكنرّنا �شنحاول �أن نفككرّها �شكليا كما ياأتي: 

اأم  ♦ الأمريكان  اأكانوا  –�سواء  عموما  الرجال  م�سدره  كان  �جلن�شي:  �لتحدرّي 
ال�رضقيني- ، الذين اتفقوا على النظر اإليها كائنا دونيا اأو م�سدر متعة ولّذة جن�سية بحتة، 
ال�رضقي  الّرجل  وغّلف  والتقّدم،  واملو�سة  التحّرر  بغالف  نظرته  الغربي  الرجل  غّطى  و 
نظرته ال�سهوانية بغالف الّدين ]الإ�سالمي على وجه التحديد[ حيث اأّول ن�سو�سه مبا يّتفق 
العربيات بني  الأمريكيات  الن�ساء  اأخرى« وقعت  املراأة، بعبارة  المتالكية جل�سد  ورغباته 
واملفهوم  الغرب،  لدى  ال�سلعة  يرادف  الذي  الأنثوي  اجلمال  اأو  لالأنوثة  املعوملة  ال�سور 

العربي املتزّمت لالأنوثة على اأّنها »�سيء« يحميه الرجل ويخفيه خلف احلجاب« )2( 
الأمريكي  ♦ الرجل  العربية  الأمريكية  املراأة  تتقا�سم  �لديني:  �ل�شيا�شي/  �لتحدرّي 
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الأمريكي املهيمن عن  الغربي/  التي كّر�سها اخلطاب  ال�سلبية  النظرة  العربي معاناته من 
العرب، والعرب امل�سلمني حتديدا عرب اإعالمه واأدبياته، اإذ عكف على ت�سوير العرب ب�سورة 

املتخّلفني، الإرهابيني، واملت�سّلطني، واملكبوتني جن�سيا... 
الكاتبة  تعرّب  امل�سلمة،  ة  وبخا�سّ العربية  باملراأة  تعّلقت  اإذا  �سلبية  ال�سورة  وتزداد 
اإّنني  الأمريكية العربية اآمال عبد الرازق عن معاناتها من هذه التنميط ال�سلبي بقولها«... 
اأّنني غريبة قادمة من  اإيّل يف املحالت، كما لو  الّنا�ض  متعبة من الطريقة التي ينظر بها 
كوكب اآخر، تتبع بعمى زوجها الذي تزّوج اآلف الزوجات الأخريات، اأو كما لو اأّنني اأخفي 

قنابل يدوية يف ثيابي الف�سفا�سة.. « )3( 
اأو جمّرد متاع جن�سي �سمن  �سلبيا م�سطَهدا  العربية كائنا  املراأة  املقطع  يظهر هذا 
حميط اأكرب اأ�سماه اخلطاب ال�ست�رضاقي »احلرمي« وتّفنن يف ت�سويره ت�سويرا غرائبيا، والذي 

�سيكون اأحد التحّديات ال�ست�رضاقية التي �ستقاومها الكاتبة العربية الأجنلوفونية. 
والتي  لها  الأمريكان  نظرة  من  معاناتها  ت�سوير  الرازق  عبد  اآمال  الكاتبة  توا�سل 
ب حّتى واإن اأظهرت لهم العك�ض، تقول«.. ي�ستطيع املرء  حتتكم اإىل الأحكام امل�سبقة والتع�سّ
اأن يدرك كم ُي�سَدم الّنا�ض حني يعلمون اأّنني امراأة عربية، ومع ذلك متعّلمة، وذات �سهادة 
واأّنه يحّبني  اإرهابيا،  لي�ض  الوحيدة لرجل  الزوجة  واأّنني  اأولد،  لثالثة  اأّم  واأّنني  جامعية، 
ويحرتمني، وتزداد ده�سة النا�ض حني يعلمون اأّنني متحّجبة، ومع ذلك اأدعو نف�سي »ن�سوّية 

 (Feminist) كما لو اأّن كلمتي »متحّجبة« و«ن�سوّية« متناق�ستان« )4( 

�لتحدرّي �لديني: يحيلنا هذا الكالم اإىل اأهّم التحّديات التي تواجهها املراأة الأمريكية  ♦
العربية يف اأمريكا، وهو »احلجاب« الذي �سيكون ماّدة د�سمة للكتابات الأجنلوفونية العربّية 
الغربي يف  اخلطاب  امل�سلمة يف  ة  وبخا�سّ العربية  املراأة  اختزلت  وباخت�سار،   .. الّن�سوية، 
�سورتني: اإّما اأّنها كائن غري مرئي ملّفع بال�سواد من راأ�سه اإىل قدميه، اأو اأّنها راق�سة لعوب 

ومغرية هّمها الوحيد اأن تثبت اأنوثتها بن�سب حبالها لقتنا�ض الّرجل، .. 
بة اختارت املراأة  واأمام هذه ال�سور ال�سلبية، وامل�ساعر املعادية، والقناعات املتع�سّ
تروي  فراحت  ب�سهرزاد،  مقتدية  التحّديات  هذه  ملقاومة  »الكلمة«  العربية  الأمريكية 
ق�س�سها وجتاربها �سعرا ونرثا عّلها ت�ستطيع اأن تقّو�ض تلك ال�سورة، وتن�سئ اأخرى بديلة 

اإيجابية ومو�سوعية..  اأكرث 
و  �سعرا  التي حتاول  العربي  الأمريكي  الأدبي  امل�سهد  ن�سوّية كثرية يف  اأقالم  ظهرت 
ة مبتعدة اأو على  اإبداعا ونقدا تاأ�سي�ض »حركة ن�سوّية اأمريكية عربية« لديها اأجندتها اخلا�سّ
الأقّل م�ستقّلة عن »احلركة الن�سوّية الغربية/ الأمريكية« لختالف املطالب والأولويات، فقد 
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»بداأت احلركة الن�سوية الأمريكية العربية عام 1983 بتاأ�سي�ض ال�سبكة الن�سوية الأمريكية 
Feminism Arab American Network كرّد فعل على رف�ض اجلمعية الأمريكية  العربيّة 
الوطنية لدرا�سات املراأة اإدانة الجتياح الإ�رضائيلي للبنان عام 1982 مّما اأ�سعرهّن باأّنهن 
ُيعترَبن جن�سا اأدنى يف نظر التيار العام الّن�سوي« )5( لذا كانت الن�سوية الغربية حتّديا جديدا 
للخطاب الن�سوي الأمريكي العربي، فقد رّوجت تلك الن�سوّية �سورا �سلبية عن املراأة العربية/ 
ال�سلطة  من  نف�سها  لتحرير  وكفاحها  الغربية  املراأة  ن�سال  ما حتّدثت عن  فبقدر  امل�سلمة، 
مقهورا،  خانعا،  م�سكينا،  كائنا  امل�سلمة  العربية/  املراأة  �سّورت  فقد  الغربية،  الذكورية 
والزوج،  الأب  و�سلطة  التحّرر من احلجاب،  اهتماماته  اأق�سى  قّوة، وجعلت  له ول  ل حول 

وحماربة تعّدد الزوجات، ... الخ
�سوزان  ن�سوّية كثرية نذكر منها  اأقالم روائية  الروائي فقد ظهرت  امل�ستوى  اأّما على 
اأبو  اأبو الهوى موؤلفة رواية )�سباح يف برلني( (Morning in Berlin) عام2010، وديانا 
(Crescent)عام  )الهالل(  1993و  عام   (Arabian Jazz)  )العربي )اجلاز  موؤلفة  جابر 
املزدوجة  الهوّية  ق�سايا  يف  وغريهما  الروائيتان  هاتان  انخرطت  وقد   ،2003
والدينية  العرقية  العن�رضية  �سغوط  كذلك  الأمريكي،  والواقع  العربية  الأ�سول  بني 
عن  حمرّيا  و�سوؤال  نف�سية  عقدة  وّلد  مّما  باأمريكا  املقيمني  العرب  جتاه  وال�سيا�سية 
عند  �سنقف  التي  بدورها  قحف  مهجة  تطرحه  الذي  املو�سوع  وهو  والنتماء،  الهوّية 

 (The Girl in The Tangerine Scarf) روايتها الوحيدة 
1 . :)Mohja Kahf( )        -1967( مهجة قحف

لوالدين  �سورية  يف  ن�ساأت  م�سلمة،  اأمريكية  �سحفية  وكاتبة  وروائية  �ساعرة  هي 
م�رضيني، رحلت اإىل الوليات املتّحدة الأمريكية عام 1971، ت�ستغل قحف اأ�ستاذة الأدب 
الوليات  امل�سلمات يف  الّن�ساء  رابطة  اأّنها ع�سو يف  Arkansas، كما  املقارن يف جامعة 
Western Rep- درا�ستها ة يف  وبخا�سّ اأكادميية جريئة  كاتبة  الأمريكية. وهي   ململّتحدة 
 ”resentations of The Muslim Women From The Termagant To Odalisque

)الت�سّورات الغربية للمراأة امل�سلمة: من ال�سليطة اإىل املحظّية( 
ال�سحفّية  كتاباتها  اإىل  الأكادميية  درا�ساتها  من  اجلريئة  اأطروحاتها  وانتقلت 
 (Sex and Umma)”ة يف عمودها ال�سحفي كما تذكر ليلى املالح “اجلن�ض والأمة وبخا�سّ
وهو تقليد لعنوان ال�سل�سلة التلفزيونية “ (Sex and City TV series) الذي حتاول اأن ترفع 
اأّن الإ�سالم  اأهّمية اجلن�ض يف الثقافة الإ�سالمية، وت�سعى جاهدة كي تثبت  فيه احلرج عن 

ة.  ليربايل ومنفتح على هذا املو�سوع وفق �سوابطه ومعايريه اخلا�سّ
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و�سل  اأمريكا وخارجها،  داخل  املت�سّددين  امل�سلمني  بع�ض  اأفكارها حفيظة  واأثارت 
الأمر اإىل تهديدها بالقتل، » فبالن�سبة اإىل الكثريين هي كاتبة مثرية للجدل، ففي �سورها، 
ويف املنا�سبات العاّمة تظهر مرتدية خمار تتم�ّسك به على اأّنه �سعار لهوّيتها امل�سلمة )...( 
الأمريكية،  الوليات املّتحدة  التي متار�سها اجلالية امل�سلمة يف  ال�ساذة  وتهزاأ بال�سلوكات 

ومع ذلك تقّدم نف�سها على اأّنها مفّكرة ليربالية، وم�سلمة ورعة بالقدر نف�سه« )6( 
�لفتاة ذ�ت �لو�شاح �لنارجني: . 2

اإّنها روايتها الوحيدة، ت�ستقي ماّدتها ال�رضدية من خمزون ذاكرتها، واأّيام طفولتها يف 
دم�سق، ل تختلف مهجة قحف عن معظم املهاجرين »الذين ي�سعون اإىل اإعادة خلق ب�سكل 
برو�ستي )ن�سبة اإىل مار�سيل برو�ست( وبكثري من احلنني/ النو�ستاجليا والنعكا�ض ما خّلفوه 

من ذكريات ثقافية حول املكان ومن خ�سو�سيات حميمة » )7( 
يف  اآرائها  و  وجتاربها  الروائية  �سخ�سية  من  كثرياً  �سامي  خ�رضاء  البطلة  حتمل  لذا 
احلياة، فقد قّدمتها للقارئ على اأّنها فتاة م�سلمة مغرتبة قدمت من ال�سام اإىل اأمريكا حيث 
تعي�ض مع اأ�رضتها الورعة واملتما�سكة داخل جمتمع معاد وعن�رضّي ب�سكل فظيع، وتكرب هذه 
العداوة مع كرب خ�رضا فتقّرر البطلة اأن تعود اإىل وطنها الأّم لتتعّرف على اأ�سلها، ومن�سئها 
اهلل،  بيت  )حّج  واملوؤملة  ال�سعيدة  التجارب  من  بجملة  متّر  وهناك  ذاتها،  اكت�ساف  وتعيد 
التعّر�ض للتحّر�ض، زواجها، ثّم طالقها، ..( تقّرر على اإثرها ارتداء احلجاب قبيل عودتها اإل 
الوليات املتحدة الأمريكية حيث ت�سع املوؤّلفة اأمامها جملة من التحّديات اجلديدة لكّنها 

تتجاوزها جميعا، وتنتهي الرواية وهي ل تزال حتتفظ بو�ساحها النارجني فوق راأ�سها. 
كتبت مهجة قحف روايتها “الفتاة ذات الو�ساح النارجني” يف بيئة م�سحونة بالإ�سالم 
فوبيا، وحاولت اأن تخّفف من هذا ال�سعور انطالقا من قناعتها باأّن النا�ض اأعداء ما جهلوا، 
لذا راحت تب�سط معارفها حول الإ�سالم “احلقيقي” كما تفهمه اأمام القارئ الغربي بلهجة 
واثقة حينا وتربيرية حينا اآخر، فاإذا كان بع�ض الكّتاب الأجنلوفونيني يرّكزون على اجلانب 
امل�رضق للحياة الإ�سالمية، فاإّن مهجة قحف تعر�ض الوجه الثاين للق�سية، وحتاول اأن ترّبر 
ذلك للقارئ الغربي، فمثال ب�سبب الأحكام امل�سبقة عن ا�سطهاد املراأة يف البالد الإ�سالمية، 
الفكرة جملة،  تنكر  فاإّن قحف ل  الغربيني،  اأذهان  يقينية يف  �سبه  باتت  التي  الفكرة  هذه 
بدائل عن ذلك، ومما  له، وتعطي  ا�ستغاللهم  �سوء  اأو  بالّدين  النا�ض  اإىل جهل  ترّدها  لكّنها 
يح�رض للذهن فكرة اخللع الذي طالبت به خ�رضا اأمام زوجها جمعة، فرغم اأّن املطلب بدا 
مت�رّضعا ومقحما على اأحداث الرواية ومنطقها العام، اإل اأّننا نح�ض اأّن الروائية توّجه ر�سالة 
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م�سّفرة للقارئ الغربي، تعلن فيها اأّن الإ�سالم ل يقّيد املراأة، وها هو يعطيها حّق فّك الع�سمة 
الزوجّية اإن مل ت�ستطع موا�سلة حياتها مع زوجها. 

��شرت�تيجيات حتدرّي �خلطاب �ملهيمن: . 3
تقّدم مي�ض ك�سوف القطمي طرحا قريبا مّما ذهبت اإليه، فهي اأّول »تتفّهم« و«تدرك« 
(coun-  ببيعة اجلّو العدائي الذي تكتب فيه قحف، اإّنها تعي اأّن قحف تكتب خطابا م�سادا

له  الذي ي�سنعه ويرّوج   (Hegemonic discourse)  للخطاب املهيمن  ter discourse) 
ي�سّعب  مّما  وامل�سلمني  العرب  عن  كريهة  �سورة  تقدمي  على  يقوم  والذي  الغربي  الإعالم 
الإ�سالمية  اأّن رموزهم  ة  الغربية اجلديدة وبخا�سّ اندماج اجلالية امل�سلمة يف جمتمعاتهم 
“احلجاب” على راأ�ض تلك القائمة، الذي حّمل دللت  قد تعّر�ست لت�سويه جديد، و وياأتي 
�سلبية وازدرائية متعّددة، بل ارتبط يف ت�سّور الراأي العام الغربي بال�سطهاد “تدرك قحف 
كيف يعمل اخلطاب املهيمن على جعل النا�ض جاهلني بالوقائع، ومن�سغلني بق�سايا تافهة، 
ُوّظف “احلجاب” و�سيلة ل�رضف انتباه النا�ض عن النتهاكات احلقيقية التي متار�سها القوى 
يفربك  املعا�رض  الإمربيايل  العهد  اأّن  اإىل  انتباهنا  قحف  تلفت   )...( املهيمنة  المربيالية 
ال�سور كي تخدم م�سالح ال�سلطة، ويف حالت كثرية، ل يواجه العرب بالالمبالة فح�سب، 

بل ي�سّورون –ب�سكل منطي- يف �سورة الإرهابيني واملتطّرفني ولي�ض ال�سحايا« )8( 
�سالم؟  يف  الروح  كانت  »متى  الرواية  �سخ�سيات  اإحدى  ل�سان  على  تت�ساءل  ولذلك 
وباك�ستان،  اإيران  يف  املالجئ  ميلوؤون  والأفغان  الغربية،  ال�سحراء  يف  قتال  هناك 
وم�سلمو (Patani) مطاَردون يف جمتمعهم الذي ت�سوده البوذية، واحلياة يف لبنان جحيم 
املوت، ل اأحد من هوؤلء ي�سّكل جزءا مهّما من »الأخبار« يف اأمريكا، يف حني تروي اأدّق 
اأّمهاتهم  واآمال  دموع  وتروي  رهائن،  وقعوا  الذين  الأمريكان  الّرجال  حياة  تفا�سيل 

واآبائهم واأجدادهم« )9( 
التي  العرب  ماآ�سي  يتجاهلون  الأمريكي  القرار  و�سّناع  احلكومة  اأّن  يعني  وهذا 
والإ�سالم  كاحلجاب  وهمية  م�سكالت  ويختلقون  فيها،  طرفا  باآخر-  اأو  –ب�سكل  ي�سّكلون 
فوبيا، وغريها من الق�سايا التي يرّوج لها اخلطاب الغربي/ الأمريكي حتديدا يف اأدبّياته 
�سّببوا  لأّنهم  �سّيئون  اأّنهم  ُيفرت�ض  البرتول،  »�سيوخ«  »هم  العرب  اأّن  واأقّلها  املتنّوعة، 

لأمريكا اأزمة الطاقة« )10( 
فت �شترّ ��شرت�تيجيات –وقد ذكرنا بع�شا  ترى مي�س ك�شوف �لقطمي �أنرّ قحف وظرّ

منها كما �شرنى- لتحدرّي �خلطاب �لغربي �ملهيمن، ورترّبتها �لناقدة كما ياأتي: 
-  .Rupturing the dominant narrative تفكيك اخلطاب ال�سائد«
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-  .Juxtaposition الربط
-  .The use of positive representatives توظيف متثيالت اإيجابية
- DE- Fetishization or De Reification .نزع الولع
- Bearing Witness اإنطاق ال�ساهد
-  Retelling The history )11( اإعادة �رضد التاريخ

تفكيك �خلطاب �ل�شائد: وذلك بو�سع مقولته على حمّك التجربة والوقائع، فقد أ. 
رّوج ذلك اخلطاب باأّن امل�سلمني عنيفون ومتطّرفون واإرهابيون، ولكن قحف تعطي اأمثلة 
واقعية عن عنف وتطّرف واإرهاب املعادين للم�سلمني  (Anti Muslims) ول اأدّل على ذلك 
من ذكرها اأّن مركز الدعوة الإ�سالمي  (Dawah Center) كان عر�سة للتخريب من املعادين 
للم�سلمني، اإذ هوجم املركز حني كانت الن�ساء ي�سّلني فيه، وقد عرثن لحقا على بي�ض فا�سد 
بعبارات  النوافذ  لّطخت  كما  مكان،  كّل  يف  التواليت  واأوراق  املدخل  عند  مرمية  وطماطم 
بذيئة، وقد �سبق اأن ذكرنا اأمثلة اأخرى من الرواية عن عنف املتطّرفني غري امل�سلمني جتاه 

اجلالية الإ�سالمية )كاغت�ساب �سديقة خ�رضا، وتعّر�ض البطلة للعن�رضية، ...( 
واإذا كان اخلطاب الغربي املهيمن اعتاد اأن ي�سّور املراأة امل�سلمة يف �سورة اجلاهلة، 
تفّكك هذا  ن�سوّية كثرية  بدائل  تقّدم  فاإّن قحف  اأمرها،  املغلوبة عن  وال�سحّية  واملتخّلفة، 

اخلطاب، ومنها: 
كي  الطّب  ق�سم  تدخل  اأن  البكالوريا  على  ح�سولها  بعد  تاأمل  كانت  التي  خ�رضا:  اأّم 
اأن  اأجل  اأن ت�سّحي بحلمها من  ت�سبح طبيبة، وتفتح عيادة للفقراء، لكّنها اختارت طوعا 

تتفّرغ لرتبية اأبنائها. 
تخالف  مل  باأّنها  اقتناع  على  وهي  جرك�سيا،  وتتزّوج  والديها،  تتحّدى  خ�رضا:  جّدة 
اأوامر اهلل، تقول: «ما اجلرم يف ذلك؟ هل خالفت اأمر اهلل ور�سوله؟ ل مل اأفعل !! اإّنهما )تق�سد 
والديها( من على �سالل، اأمل يقل الر�سول اإذا وجدمت من تر�سون دينه وخلقه، فتقّبلوه؟ وهل 

قال: اإل اإذا كان جر�سّيا؟ هل قال النبي اأّنه يجب اأن يكون من اأهلكم؟ « )12( 
اأّم وزوجة، واأّول امراأة  ال�سّيارات، وهي  حنيفة: �سائقة حمرتفة ت�سارك يف م�سابقات 
حّتى  قحف  تتوّرع  ومل  حمرتفة.  �سائقة  ت�سبح   (Indianpolis) اأنديانبولي�ض يف  م�سلمة 
عن ذكر مناذج ن�سوّية »مرفو�سة« يف العرف الإ�سالمي، ولكّنها ت�سهم يف تفكيك ال�سورة 

النمطّية التي ر�ّسخها اخلطاب ال�سائد، ومن تلك الّنماذج نذكر: 
بيت�سي (Bitsy): م�سلمة اإيرانية علمانية، غرّيت ا�سمها من فاطمة الزهراء اإىل بيت�سي 
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حّتى ت�ستطيع اأن تتاأقلم ب�سهولة اأكرب مع متطّلبات املجتمع الأمريكي وثقافته. 
عفاف: فتاة خليجية تقابلها خ�رضا يف اأثناء زيارتها للم�رضق، وهي واحدة من اآلف 
الفتيات امل�سلمات الالتي اأجربن على ارتداء احلجاب ثّم نزعنه عند اأّول فر�سة اأتيحت لهّن. 

امل�سلمني( ب.  وغري  )امل�سلمني،  للطرفني  العدائية  املواقف  ت�سع  حني  وذلك  الربط: 
وجها لوجه، فحني اختطف بع�ض الإيرانيني رهائن اأمريكان اأعقبت ذلك بذكر اعتداء بع�ض 

املتطرفني الأمريكان على اجلالية امل�سلمة. 
امل�سلمني ت.  عن  ال�سائد  للخطاب  نق�سها  اإطار  يف  اإيجابية:  متثيالت  توظيف 

العرب وامل�سلمني، وت�سّلط  اإيجابية بديلة عن  »الإرهابيني« و«الربابرة« تقّدم قحف �سورا 
ال�سوء على دورهم ال�سابق يف تقّدم احل�سارة الإ�سالمية، فها هو اأبو خ�رضا »يحّدث اأبناءه 
الذي  �سينا  ابن  اإىل  امل�سلمون، فيحيلهم  العلماء  التي حققها  عن الخرتاعات واملكت�سفات 
لل�سغار  لي�ست  طبعا  واملعلومة   )13( ع�رض«  احلادي  القرن  يف  الب�رضيات  تقّدم  يف  اأ�سهم 
بل هي للقارئ الغربي عّله يغرّي راأيه عن العرب بعيدا عن ال�سورة النمطية التي قّدمها له 

الإعالم الغربي منذ عقود اأو قرون. 
الرهائن  من  جمموعة  اإيرانيني  طلبة  خطف  عن  تتحّدث  هي  ها  اآخر  �سياق  ويف 
الأمريكيني، فتحاول اأن »ترّبر« �سنيعهم: » تركوا الن�ساء يذهنب لأّنهم يعلمون اأّن الن�ساء ل 
يتحّكمن يف اإدارة اأمريكا، وتركوا الرجال ال�سود يذهبون لأّنهم يعلمون اأّن ال�سود م�سطهدون 
مثل �سّكان العامل الثالث من قبل الأمريكان )...( كّل واحد يف مركز الدعوة يدرك اأّن خطف 
الإيرانيون ذلك،  الطلبة  لكّنهم يتفّهمون مل فعل  �سائن،  العادية عمل  الظروف  الرهائن يف 
لقد عانى الإيرانيون من حكم ال�ساه الذي اعتقل املحتّجني، وعّذب ال�سجناء، و�سّجع اخلمر 

والف�ساد، و�سعى اإىل حمو الهوية الإ�سالمية يف هذا البلد {تق�سد اإيران}» )14( 
»الن�ساء 	.  اأّن  روايتها على فكرة  اأحّلت يف  اأّن قحف  القطمي  ترى مي�ض  الولع:  نزع 

من  اأم  امل�سلمني  العرب  الرجال  من  �سواء  واأُخر�سن  اُ�سُطهدن  قد  املتحّجبات  امل�سلمات 
من  اأبعد  يرين  اأن  ي�ستطعن  مل  الالئي   (Western feminists) الغربيات الّن�سويات  بع�ض 
احلجاب. امتّد ا�سطهادهّن )الن�ساء املحّجبات( من النظام البطريركي اإىل بع�ض الن�سوّيات 
الالئي تبّنني اخلطاب املهيمن« )15( ففي الف�سل الرابع من الرواية تعّجب زميالت خ�رضا 
التي ميتهن ج�سدها  املعا�رضة  املراأة  اأجل  تنا�سل من  اأّنها  تّدعي  الأمريكيات منها حني 
�سمن ما ي�سّمى جتارة الرقيق البي�ض » �ساألتني م�زش بايل: األ تذكرين برّبك جمال�ض احلرمي 
يف جمتمعاتكم؟ ف�ساألت بده�سة: ال.. حري.. م؟ فنظرت بازدراء: هكذا تخربنا الليايل العربية، 

وخمارك دليل على ذلك.. « )16( 
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اإنطاق ال�ساهد: قّدمت الروائية �سواهد واقعية حول ا�سطهاد املراأة امل�سلمة ب�سبب 	. 
يف  منها  بع�سا  ذكرنا  وقد  املقاومة،  تلك  وثمن  ال�سطهاد  لهذا  ومقاومتها  حجابها، 
ال�سفحات ال�سابقة، وميكن اأن ن�سيف موقف خ�رضا مع �سديقتها يف الغرفة اجلامعية التي 
األي�ض ذلك؟  بني،  اأنت واحدة من املتع�سّ كانت تفزع حني تراها ترتدي خمارها، فت�ساألها: 
و ل تكاد خ�رضا حت�ّض بالإهانة لأّنها اعتادت على هذا ال�سوؤال، و لأّنها �سعرت بنربة براءة 

وجهل يف �سوؤال �سديقتها !!! 
اإعادة �رضد التاريخ: تعيد قحف قراءة تاريخ بع�ض الأحداث املعا�رضة بعيدا عن 	. 

الكولونيالية  بعد  الناقدة ما  ت�سّميهم  املهيمن بل من منظور من  الغربي  �سياغة اخلطاب 
غاياتري �سبيفاك »التابعني« (Subalterns) وهم العوام اأو الّنا�ض العاديون الذين �سنعوا 
تاريخ بالدهم لكن مل ي�ستطيعوا اأن ي�سهموا يف كتابته، ومن هوؤلء جّدة خ�رضا التي التقتها 
ة اأخرى مل يذكرها التاريخ الر�سمي عن اأحداث 1980 وبال�سبط  يف دم�سق، وروت لها ق�سّ
حني منعت احلكومة ال�سورية املواطنات من ارتداء احلجاب وهّددتهن بالعقاب اإن خالفن 
الأوامر، و�رضح لها خالها ال�سّيد مازن كيف اأّن اأباها ال�سّيد وجدي اأ�سهم ب�سفته اإ�سالميا يف 

»ت�سيي�ض احلجاب« وهذا ما مل ت�سكت حياله احلكومة ال�سورية، .. 
ورغم اأّنني اأّتفق مع الناقدة مي�ض القطبي يف معظم ما ذهبت اإليه لكن بدا يل الت�سنيفات 
اأو ما ت�سميه »ا�سرتاتيجيات املقاومة/ التحّدي« �سكلية ومت�سابهة ويغني بع�سها عن بع�ض، 

وميكن اأن ن�سيف اإليها -3 ا�سرتاتيجية اأخرى: وهي كاالآتي: 
اجلالية  - �سلبيات  املو�سوعية  قدر من  باأكرب  تقّدم  اأن  حيث حتاول  �لذ�تي:  �لنقد 

الغربي املهيمن، والطرح املثايل  الذي يقّدمه اخلطاب  الطرح املتطّرف  امل�سلمة بعيدا عن 
الذي ترّوج له بع�ض الأدبيات العربية الأجنلوفونية، فهي حتّذر زمالءها من الكّتاب العرب 
الأمريكان »من اأن يكونوا كّتاب �سدى ورّد فعل، فاإن يكْن للغرب مناذجه النمطية عّنا فال 
 (self- للذات  الغرب عّنا يحّدد كّل �سيء نكتبه، فهذا تعطيل  �سيظّنه  اأّن اخلوف مما  يعني 

 (crippling اإّنه رّد فعل عن رّد فعل« )17( ، ومن تلك املظاهر ال�سلبية التي تطرحها نذكر: 

تّت�سم  التي  الدينية  امل�سلمني  بع�ض  ممار�سات  الكاتبة  تدين  الزدواجية:  النفاق/ 
بالنفاق والزدواجية من باب »يقولون ما ل يفعلون« مّما يعطي انطباعا واإدراكا �سلبيني 
عن الإ�سالم لدى الآخر غري امل�سلم الذي ل يدرك بعد الفروق بني تعاليم الإ�سالم وما يفعله 
اأّن مركز الدعوة الذي تنخرط فيه عائلة  بع�سهم با�سم الإ�سالم، ومن مظاهر النفاق نذكر 
اإل  لعربي على عجمي  الإ�سالم، ول ف�سل  اأّن ل عن�رضية يف  اأّكد مرارا على  كّلها  ال�سامي 
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بالتقوى ولكن حني اأراد اأخو خ�رضا اأن يتزّوج فتاة م�سلمة، متعّلمة وجميلة، ولكّنها �سوداء، 
رف�ض اأهله املو�سوع جملة وتف�سيال. 

بل  فقط  التنميط  �سحايا  لي�سوا  وامل�سلمني  العرب  باأّن  قحف  تفاجئنا  الآخر:  تنميط 
فمعظم  امل�سبقة،  والأحكام  واملبالغة  التعميم  خالل  من  وذلك  الآخر،  ينّمطون  اأي�سا  هم 
وي�رضبون،  ويدّخنون،  يلعنون،  »الأمريكان  اأّن  على  تّتفق  الرواية  امل�سلمة يف  ال�سخ�سيات 
الّرذيلة، عائالتهم مفّككة، ولديهم حالت  يواعدون، ويزنون، وميار�سون  والأمريكان   )...(
طالق كثرية، الأمريكان لي�سوا كرماء وم�سيافني، مثل العّم عبد اهلل والعمة فاطمة.. يعتقد 
الأمريكان اأّن الفرد اأهّم من العائلة، واأّن املال اأهّم من اأّي �سيء )18( ويف �سياق اآخر ترى 
ال�سيدة ابتهاج- اأّم خ�رضا – اأّن »كّل« الأمريكان ل يعنون بالطهارة لذا تتحّرج من ا�ستعمال 
حاجياتهم، »فما اإذا كان ال�سخ�ض الذي ا�ستعمل املغ�سل قبلك لديه كلب؟ ل ميكن اأن تفهم 
الأمريكان  يهتّم  كّلها جنا�سات، ل  والبرية  الكلب،  ولعاب  والقيء،  البول،  الأمريكان !!  اأبدا 

مطلقا بالنجا�سات... « )19( 
ا�سطهاد املراأة: تف�سح الروائية ممار�سات الرجال امل�سلمني �سّد املراأة امل�سلمة با�سم 
الدّراجة  اأخرى، فمثال ت�سَدم خ�رضا بزوجها مينعها من ركوب  الدين تارة والعرف تارة 
وممار�ستها  املظاهرات  يف  خروجها  يعار�ض  كما  لالإ�سالم،  م�ساّد  �سلوك  اأّنه  بحّجة 
ن�ساطات خريية »كّل مّرة تخرج فيها للتظاهر، يتذّمر جمعة )زوجها( مت�سائال: هل يجب 
اأن تكوين اأنت؟ دعي �سخ�سا اآخر يتظاهر، لي�ض هناك نق�ض يف النا�ض !! هل يجب اأن تكون 

زوجتي؟؟ « )20( 
بطلتها  خالل  من  الروائية  تنتقد  روحانياته:  من  اأكرث  الدين  طقو�ض  على  الرتكيز 
اإذ جندها  اأكرث من روحانياته،  للدين  الطقو�سي  امل�سلمة على اجلانب  ال�سخ�سيات  تركيز 
ترّكز على حركات اليدين يف اأثناء ال�سالة اأكرث من اخل�سوع، و�سكل احلجاب، ولون اخلمار 
الرقابة  اأ�سياد  ب�سفتهم  وجمتمعها  خ�رضا  عائلة  »ُقدِّمت  وغريها  العفة،  قيمة  من  اأكرث 
ل  عاديني  اأنا�سا  كونهم  حقيقة  متجاهلني   (Masters of self- censorship) الذاتية
يتوّجب عليهم اأن يكونوا مناذج للتدّين والف�سيلة” )21( وبعبارة اأخرى، جندها ت�سغط على 
نف�سها كي تكون مناذج لل�سخ�سية امل�سلمة التقية اأمام الآخرين مّما اأوقعها يف ازدواجية 

وتناق�ض واأحادّية النظرة ل ترى الأ�سياء اإل بلون الأبي�ض اأو الأ�سود!! 
كان النقد الذاتي الذي قّدمته قحف ا�سرتاتيجية تتحّدى بها اخلطاب املهيمن والأدبيات 
الأجنلوفونية ال�سائدة التي قّدمت �سورا اأحادية لل�سخ�سية امل�سلمة �سوداء قامتة لدى طرف، 
وبي�ساء نا�سعة لدى طرف اآخر، كما كانت هذه ال�سرتاتيجية من جهة اأخرى نقطة انطالق 
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مقولت  وملراجعة  امل�سلمة،  للهوّية  جديد  معنى  عن  لتبحث  ال�سامي  خ�رضا  البطلة  اأمام 
الإ�سالم، الأمركة، العروبة.. 

نف�سه،  الوقت  يف  وم�سلمة  اأمريكية  تكون  كيف  هي  الأ�سا�سية  خ�رضا  اإ�سكالية  كانت 
يف  العداء  ذلك  عن  �سواهد  قّدمنا  وقد  العداء،  ونا�سبتها  م�سلمة  كونها  ترف�ض  فاأمريكا 
ال�سفحات ال�سابقة، ومن جهة اأخرى هي غري قنوعة ب�سكل التدّين الذي تعّلمته يف عائلتها 
وجمتمعها »فقد قادها فهمها ال�سّيق للممار�سات الإ�سالمية اإىل اأن تخ�رض ذاتها، وذلك ب�سبب 
اعتقادها اخلاطئ اأّن الإ�سالم ل يقّدر الذات لكن يقّدر الف�سيلة اجلماعية« )22( فقامت برحلة 
اأن  اأمريكية( . حماولة  بحثا عن هوّية جديدة جتمع بني طريف املعادلة ال�سعبة )م�سلمة، 
جتيب عن �سوؤال الرواية الأ�سا�ض: ما مدى اندماج امل�سلمني وهم قّلة يف املجتمع الأمريكي؟ 
بعبارة اأخرى: اإىل اأّي مدى ي�ستطيعون احلفاظ على هوّيتهم امل�سلمة دون اأن يحول ذلك اأمام 

اندماجهم الكامل يف املجتمع اجلديد؟ 
يتجّدد اإميان خ�رضا ال�سامي يف اأثناء زيارتها دم�سق، وتعّرفها على �ساعر ل جنزم اإذا 
كان �سخ�سا حقيقيا اأو خياليا، فتعود اإىل �سالتها بعد اأن هجرتها لأّنها تدرك اأّنها كانت 
توؤّديها كواجب فقط، وتتعّلم احلّب، حّب نف�سها، وحب الآخرين، وحّب اهلل، بل اإّنها راأت يف 
احلاخام اليهودي منوذجا للجّد املثايل الذي متّنته، بل تعّلمت كيف تكون متدّينة بعيدا عن 

ال�سكليات والطقو�ض والتناق�سات التي ترّبت فيها.. 
مت�ّسكت  حني  امل�سلمة  بهوّيتها  اإميانا  اأكرث  وهي  اأمريكا  اإىل  خ�رضا  عادت  وقد 
ومت�ّسكت  لحقا،  �سنذكرها  ة  خا�سّ لقناعة  ظروف  يف  نزعته  واإن  لها،  عنوانا  باحلجاب 
اأكرث بهوّيتها الأمريكية فما اإن وطئت قدمها اأر�ض اأمريكا حّتى �ساحت »مرحبا اأمريكا، 

اأر�ض الوطن« )23( 
عالقة  حول  الدعوة  مركز  اإمام  وجدي  ال�سيد  لفكرة  متّثال  اأكرث  خ�رضا  اأ�سبحت  وقد 
اأمريكا بالإ�سالم و امل�سلمني، فهو يقول يف اأحد خطبه: » فمن نواحي كثرية، تبدو اأمريكا 
تدخل  اأن  وت�ستطيع  الف�ساد،  فيها  ي�ستفحل  فلم  الإ�سالمي،  العامل  بلدان  من  اإ�سالمّية  اأكرث 
و  ب�سيطة  م�سلحة  تق�سي  اأن  اأجل  من  ال�سكرتري  تر�سو  اأن  اإىل  حاجة  دون  القا�سي  مكتب 
امل�سينة  اخلارجية  اأمريكا  �سيا�سات  الحتجاج �سّد  �سنتوّقف عن  اأّننا  تعتقدوا  و ل  مهّمة، 
والظاملة يف حّق العامل الإ�سالمي، ولكن دعنا نواجه الأمر هنا، يف داخل اأمريكا، هناك كثري 
من املزايا: القانون والنظام، الدميقراطية، حّرية العمل، حّرية ممار�سة الّدين، وهذه مزايا 
اإ�سالمّية، فاأمريكا هي اإ�سالم بال م�سلمني، وبلداننا الأ�سلية امل�سلمة املري�سة واملتعّفنة هي 

بلد م�سلمني بال اإ�سالم.. « )24( 
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بني  راأيه  عن  تالمذته  �سوؤال  عن  عبده  حممد  ال�سيخ  جواب  طبعا  الذهن  وي�ستح�رض 
»هنا« و«هناك«، فاأجاب »هنا/ م�سلمون بال اإ�سالم، و«هناك« اإ�سالم بال م�سلمني.. « 

�حلجاب عنو�ن �ال�شطهاد �أم عنو�ن �لهويرّة:  -
ميّثل »احلجاب« مو�سوعا مركزيا يف رواية »الفتاة ذات الو�ساح الّنارجني« بح�سوره 
اللفظي والدليل على امتداد املنت الروائي بدءا من العنوان ».. ذات الو�ساح الّنارجني« ملا 
يحمله من دللت ورموز واأفكار حتاول الكاتبة اأن تعرّب من خاللها على اأطروحاتها وموقفها 

من احلجاب والهوّية الدينية/ الوطنية، ونعني »الهوّية العربية/ امل�سلمة- الأمريكية«

احلجاب.. يف مرآة اآلخر: 
طرحت الكاتبة مفهوم الغرب عن احلجاب، اإذ حّمله دللت �سلبّية وتاأويالت ازدرائية 
للرجعّية،  معادل  احلجاب  ف�سار  الوراء،  اإىل  قرونا  وترّدها  امل�سلمة،  املراأة  قدر  من  حتّط 
وا�سطهاد املراأة وكبتها، و�سجنها، ويف هذا ال�سياق، �سن�ست�سهد مبوقف ترويه الكاتبة اآمال 
دي�سمرب   31 يف   (New York Times) يف م�سّورا  مقال  اأبدا  اأن�سى  ل  تقول«  الرازق  عبد 
يظهر �سورة امراأة حمّجبة اإىل جانب �سور برجي املركز  الإ�سالم«  »وجه  بعنوان   2001
بالعنف  امل�سلمات  العربيات  الن�ساء  ا�سطهاد  املقال  يربط  املنهارين،  العاملي  التجاري 
منذ  املربقعة  الأفغانية  للمراأة  متفّجرة  اإعالمية  تغطية  هناك  كانت  الواقع  يف  الإرهابي، 

احلرب على الإرهاب التي عقبت اأحداث 11 �سبتمرب 2001« )25( 
يتحّجج الغرب باحلجاب بو�سفه عنوانا ل�سطهاد املراأة امل�سلمة للتدّخل يف �سوؤون 

بالد ال�رضق مبظهر منقذ املراأة ال�رضقية من طغيان الّرجل ال�رضقّي امل�سلم وجربوته... 
وانطالقا من هذا الت�سّور تعّر�ست خ�رضا لتحّر�سات م�ستمّرة ونزع حجابها اأكرث من 
مّرة، وهذا ما اأثار بداخلها اأزمة هوّية اإ�سكاليتها الأ�سا�سية- كما ذكرنا �سابقا- هي: كيف 
تكون م�سلمة واأمريكية يف الوقت نف�سه؟ . »اإّنها اأزمة، اأزمة جيل باأكمله، كيف تكون م�سلمة 
واأمريكية يف الوقت نف�سه؟ ، وما يعّمق هذا الإ�سكال هو اأّن »الّدين« ُيعاَمل كثقافة ل بّد اأن 
ُترَكن جانبا لأّنها ل تتوافق مع كونك اأمريكيا، فهذه التوليفة بني كونك م�سلما واأمريكيا يف 

اآن واحد غري مفهومة لدى كثريين.. « )26( 
ومل مت�ّض الأزمة الن�ساء فقط بل حّتى الرجال امل�سلمني الأمريكان، فها هو عبد الهادي 

يخطب يف عرب اأمريكا بعد اأحداث 11/ 9 قائال: 
» جتّنب قدر ما ا�ستطعت كونك عربّيا، جتاوزه اإن قدرت، ذب يف هذه البوتقة الكبرية، 
تنقذ حياتك،  اأن  الأف�سل  املنا�سب، من  الوقت  لي�ض  الثقايف، هذا  والتعّدد  بالتنّوع  تناد  ل 
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والأف�سل لك اأكرث اأن تعود اإىل وطنك اأّيها الأجنبّي، ولكن ماذا اإذا مل يكن هناك وقت للعودة؟  ! 
ماذا اإذا كان هذا هو وطنك؟  ! اأولء مزدوج؟  ! �سخ�سّية منف�سمة؟  ! ، م�سّتت؟  ! ل�ست اأمريكّيا 

حقيقيا؟  ! ولكن من هم »الأمريكان احلقيقيون« الذي ل يزالون حولنا؟ وكم عددهم؟ )27( 
ويزداد الأمر تعقيدا مع ن�ساء اأمريكا امل�سلمات الالتي اخرتن احلجاب عنوانا لهوّيتهّن، 
ال�رضق-  اإىل  برحلة  فقامت  لها،  اأمريكا  رف�ض  الأمّرين من  منهّن، عانت  واحدة  وخ�رضا 
اأ�سبحت  اإذ  للحجاب،  نظرها  فيه  واأعادت  هوّيتها،  ا�ستك�ساف  فيها  اأعادت  ذكرنا-  كما 
ممار�سات  عن  مبناأى  يقف  ل  فاحلجاب«  ا�سطهادها،  ولي�ض  املراأة  حتّرر  دليل  جتده 
املادّية  من  والتحّرر  والّطهارة،  بالب�ساطة،  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  لكّنه  امل�سلمة،  املراأة 
الت�سيوؤ،  �سحايا  ول  املظاهر،  رحمة  حتت  يبقني  فلن  اخلمار  الّن�ساء  ترتدي  فحني   ،  )...(
فالّزّي الإ�سالمّي واخلمار يحّرران املراأة من ال�ستهالكّية و�سلطة املو�سة على اأج�سادهّن، 

ومتثيلهّن يف املجتمع« )28( 
عادت خ�رضا اإىل امريكا بروؤية جديدة للحجاب –واخلمار حتديدا- تلّخ�ست يف �سورة 

الغالف التي اختارتها الكاتبة لبطلتها، وهذه ن�سخة منها: 
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عيبا،  ت�سرت  اأو  قبحا  لتخفي  احلجاب  ترتد  مل  جميلة  �سابة  بطلة  الكاتبة  اختارت 
لي�ض حكرا  اأّن احلجاب  اأي  الغربي،  اللتني ترتبطان باجلمال  ونالحظ عينيها اخل�رضاوين 
لون  انتباهنا  يلفت  كما  ال�سمراء،  والب�رضة  ال�سوداوين  العينني  ذات  ال�رضقية  امل�سلمة  على 
اخلمار الربتقايل، والذي ثّبتته يف عنوان روايتها، وهو لون حيوّي، مليء باحلياة والطاقة، 
مرتبط بال�سباب واجلمال، وذو نكهة اأنثوّية عطرة، وهنا تخالف قحف �سورة احلجاب الذي 
الرمزّية كاحلزن،  بال�سواد وكّل متعّلقاته  تربطه  التي عادة ما  الغربية  الأدبّيات  له  ترّوج 
والكاآبة والقتامة، وال�سيخوخة، والبوؤ�ض.. كما نالحظ �رضوال اجلينز الذي ترتديه الفتاة مّما 
ة اأّن اجلينز زّي غربّي بامتياز، تظهر ال�سورة  ي�سي باهتمامها باملو�سة املعا�رضة وبخا�سّ
اأي�سا حر�ض الفتاة على اأناقتها من خالل طاقم الأ�ساور الذي ترتديه، ول نفّوت تلك النظرة 
اجلريئة واملبا�رضة التي تتوّجه بها اإىل القّراء بعيدا عن �سورة املراأة املحت�سمة التي تلت�سق 
نظراتها بالأر�ض، ويف هذا امل�ستوى تتحّدى الكاتبة �سورة املراأة امل�سلمة املحّجبة التي 

كّر�ستها الروؤية ال�رضقية ال�ّسلفّية... 

4- اخلامتة: 
الإجابة عن �سوؤال �سمني هو: هل هناك ن�سوّية  الأّول هو  الدرا�سة  كان هاج�ض هذه 
له  ن�سوّيا عربّيا  بنعم، فقد مل�سنا طرحا  الإجابة ولو بحذر  اأ�سيلة وم�ستقّلة؟ ميكن  عربّية 
ة قوامها ق�سايا املراأة العربية التي اأ�رّضت الكتابات الن�سوية العربية على  اأجندته اخلا�سّ
العربي  الأمريكي  الن�سوي  للخطاب  كان  كما  الغربية،  الن�سوية  اأجندة  على  تختلف  اأّنها 
الغربي  اخلطاب  اأطروحات  يناق�ض  ما  وهذا  الإ�سالمية،  الثقافة  وهي  ة  اخلا�سّ مرجعيته 
)الذكوري والن�سوي( التي ربطت ا�سطهاد املراأة العربية بالإ�سالم، واأ�رّضت الن�سوية العربّية 

على اأّن الإ�سالم هو من حفظ حقوق املراأة وراعى م�ساحلها... 
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