
 

 

 
 

 

 
ّمكننا من فهم اآلخر أكثر؛ ألني أن بحث إىل الا هذهيدف  الفهم جيعلنا أكثر دراية ّ

 حماولة بحث الاّوقبل اكتشاف اآلخر وفهمه فإن هذ ).واملراد هنا اآلخر الغريب (انِرَبآخ
الكتشاف الذات؛ فالعالقة بني الذات واآلخر عالقة وجود، بمعنى أنه ال وجود 

وبوصف  .ّألحدمها دون اآلخر، وال تتحدد مالمح الذات إال عرب حتديد مالمح اآلخر
ًالرواية محالة لألفكار، وقادرة ع ً ّىل تقديم الرؤى فإن هذا البحث قد اجته إىل دراسة ّ ّ

ّجتليات اآلخر يف املدونة الروائية السعودية من خالل عدة نامذج روائية جتىل فيها اآلخر  ّ
جتليات : املبحث األول :جتليات سلبية أو إجيابية، ومن هنا فقد انقسم البحث قسمني

تسبقهام مقدمة  وهذان املبحثان .إلجيابيةجتليات اآلخر ا: املبحث الثاين و.اآلخر السلبية
 وتعقبهام خامتة ّتوضح أهداف البحث، ومصطلحاته، وخمططه، وأبرز الدراسات السابقة،

 .تلخص أبرز نتائجه
  يحتاالكلامت املف
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Abstract:
This paper aims to help us understand the other much better. This 
understanding will make us well aware of the other, and by the other, I 
mean the Westerners. Before exploring this other and getting to 
understand who this other is, the article endeavours to explore oneself. 
There is, indeed, an ontological correlation between oneself and the other. 
That is to say, one cannot exist unless contrasted by others. The art of 
novel is the carrier of ideology as it can present one's and others' ideas in 
alignment. This paper, thus, presents an investigation of the 
manifestations of the other in Saudi written narratives, critically 
presenting an evaluation of some example Saudi novels in which the other 
manifested himself negatively or positively. Therefore, the paper comes 
in two sections: Section 1 deals with the negative manifestations of the 
other while section 2 presents the positive manifestations of this other. In 
the introduction to this article, the author presents the research aims, 
terminology, the research outline and methodology and significant prior 
studies while in conclusion, the author sums up important findings.
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َحني يطلق مصطلح  ًيف دراسة ثقافية أو أدبية فإن املراد به غالبا ) اآلخر(ُ َ  -اآلخر (ُ

ً، الذي ينتصب خصام للذات؛ فمنذ القرون الوسطى، منذ أن تكثفت جوالت )ّالضد
، منذ ذلك احلني )اآلخر( و- وتعني يف هذا السياق العامل العريب-) الذات(الرصاع بني 

 .يف اخلطاب العريب الفكري واألديب) ّالضد(ر ّتعزز حضور اآلخ
بعد "هو اآلخر الغريب؛ و) ّالضد(ّويف القرون املتأخرة كان التشكل األظهر لآلخر 

ًأن كان اآلخر متعددا أصبح غربا ً ّ")١(. 
ما : ّ عالقة الذات باآلخر الغريب يف عدة متظهرات-  عرب التاريخ -لقد متظهرت 

ّقات تتفاوت يف سلميتها حينًا، واحتوائيتها حينًا آخر، بني رصاعات، وتفامهات، وعال ّ
 .ّوتصادميتها يف أحيان أخرى

 كل فرتة من فرتات التاريخ اجلديل لعالقة الرشق والغرب"ّويرى بعض الباحثني أن 
 .)٢(" عابرةًتفرز نمطها الرصاعي، وإن حلظات التفاهم واهلدنة واالعرتاف تبدو نادرة أو

ٍقة بني الذات واآلخر بتموجات كثرية، كانت يف كثري من ّوقد مرت تلك العال ّ
 .ّاملراحل تتخذ أشد أشكال العنف املتمثلة يف احلروب

             
دار ، )اآلخر يف الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العرشين(حسني العودات،    )١(

 .٣١ص ،م٢٠١٠الساقي، بريوت، الطبعة األوىل، 

منشورات دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة، ، )الغرب يف املتخيل العريب( حممد نور الدين أفاية،. د   )٢(
 .١٢ ص م،١٩٩٦
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ّوال شك أن هلذه النظرة العدائية مسبباهتا اخلارجية املوضوعية، ولكن هل كان ّ ّ
 ّهنالك مسببات داخلية؟

وان الغريب عىل العامل ّبالعوامل اخلارجية التي تتمثل يف العد) الطاهر لبيب(ّيقر 
الغريب، لكنه يضيف إليها ) اآلخر(ًالعريب سببا هلذه النظرة العدائية من العامل العريب جتاه 

ّالتي تتمثل يف التخلف والضعف واالستبداد؛) داخل املجتمع العريب(العوامل الداخلية  ّ 
ّن فيه التعدد، مع ً وهو ما يعني ضمنًا أن جمتمعا عربيا تكون له القوة واملناعة ويكو"

ّإمكان التعبري احلر عنه، يمكن أن يفك حصار خمياله، وأن يتسع   اآلخرية  جمال- يف ثقافته–ّ
 .)١("ّلغري الغرب ولغري العدو

ومنذ انتهاء احلرب الباردة بدأت عنارص من الغرب والعامل اإلسالمي تنزع أكثر 
 عام من املواجهة واملعايشة ّفأكثر إىل إحياء صور قديمة مستمدة من خربة عمرها ألف

 .)٢(بني اإلسالم والغرب
ّويتبنّى كثري من املفكرين اليوم طرح رؤى خمتلفة، هدفها تقديم تصور حول  ً ّ ٌ

ٌبل وحترص كثري من الدول عىل عقد لقاءات ومؤمترات للحوار حول تلك . اآلخر
ُالصور وتشكلها؛ وما يبنَى عىل ذلك من عالقات، ومظاهر للتعاون وال تواصل وتبادل ّ

ال يمكن حلوار "؛ وذلك ألنه )٣( املنافع، أو االحرتام والسالم حدا أدنى ونبذ العنف

ً                                صورة اآلخر العريب ناظرا ومنظورا (، ضمن كتاب )اآلخر يف الثقافة العربية(الطاهر لبيب، بحث    )١( ً
 .٢٢٧م ص٢٠٠٨، ٢ لبنان، ط-، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت)إليه

، ترمجة شوقي )اإلسالم والغرب بني التعاون واملواجهة(ليرس، . إيان أو وفوللر،. ام إيجراه: انظر   )٢(
 .١٨٩، صم١٩٩٧/ ه١٤١٧جالل، مركز األهرام للرتمجة والنرش، القاهرة، الطبعة األوىل، 

؛ )The Alliance of Civilizationsحتالف احلضارات (ّ                                 أسست األمم املتحدة ما يعرف بمنظمة    )٣(
ُ              م افتتح مركز ٢٠١٢مل عىل حتسني العالقات بني الشعوب واألمم املختلفة، ويف عام هبدف الع

 .امللك عبد اهللا بن عبد العزيز العاملي للحوار بني أتباع األديان والثقافات
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 .)١("العسكري والثقايف: حضاري أو عملية مثاقفة أن تستقيم عىل قاعدة العنفني
ّإن األمم اليوم تتشارك عاملا واحدا متداخال، وال يكاد حيدث تغري يف الرشق حتى  ً ًَ ًّ

ّلغرب، وال جيد اكتشاف يف الغرب حتى ينعكس أثره يف الرشق، فال بد من أن يؤثر يف ا ِ َ
 .يعرف الرشق غربه ويعرف الغرب رشقه

ًواألمم املتحرضة تعنَى كثريا باستكناه أولئك الذين يتقاسمون معها هذا الكون،  ُ ّ
- حسب إدوارد سعيد –م ١٩٥٠ حتى ١٨٠٠ّومما يشهد لذلك أنه خالل الفرتة من 

ِأنج ّ، وأسست عرشات املنظامت )٢(ز يف الغرب أكثر من ستني ألف كتاب حول املرشقٌ ِّ ُ
، بينام يف بالدنا )٣(يف الواليات املتحدة األمريكية لدراسة الرشق العريب واإلسالمي

ّالعربية واإلسالمية ال تكاد توجد منظامت متخصصة، وال يوجد إال النزر اليسري من  ّ
- ً تقريبا - مع أن اآلخر حيرض يف كل يشء لدينا ! لغريبّالدراسات املعمقة لآلخر ا

 .ويؤثر يف تفصيالت حياتنا الصغري منها والكبري
 وال شك يف أن بعض املفرتقات التارخيية احلاسمة يكون حضور اآلخر فيها، وتكون

وعاملنا العريب اليوم يعيش هذه . احلاجة فيها الكتشافه أكثر بكثري من فرتات االستقرار
ًرتقات، التي يشكل فيها االحتكاك باآلخر ملمحا بارزا من مالمح تارخينا املعارص؛ املف ً ّ

ً بوصف الرواية محالة لألفكار، وبوصفها -خاصة- وينعكس ذلك يف األعامل الروائية  ّ
 .ِقادرة عىل تقديم رؤية عميقة مستوعبة عن عالقة الذات باآلخر

ّت معنية بتقديم تصور عن كان - يف كثري من مراحلها–والرواية السعودية  ّ

 غرب يف مرايا هيغل، غارودي، راسل، إدوارد سعيد، بول كنيدي، -ثنائية رشق(عفيف فراج، .د   )١(
 .٤١م، ص٢٠٠٨، ١اآلداب، بريوت، ط دار )جليبري األشقر

حممد عناين، رؤية للنرش .، ترمجة د) املفاهيم الغربية للرشق–االسترشاق (إدوارد سعيد، : انظر   )٢(
 .٣٢١م، ص ٢٠٠٦، ١والتوزيع، القاهرة، ط

 .٤٩١انظر السابق، ص    )٣(
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ّ، وعن عالقة الذات باآلخر؛ ويأيت هذا البحث ليجيل هذه التجليات لآلخر يف )اآلخر( ّ
ّاملدونة الروائية السعودية، والرؤية التي تقدمها تلك الروايات حول أنامط العالقة  ّ

سواء أكانت تلك. ّباآلخر، مع البحث عن خلفيات هذه التجليات وتلك الرؤى
ّفيات ذاكرة فردية أم ذاكرة مجاعية وهو األبلغ أثرا؛ ألن اخلل الذاكرة اجلامعية أطول "ً

ًعمرا، وأعمق اجرتاحا من ذاكرة األفراد ً")١(. 
ّوحتاول هذه الدراسة أن متكننا من فهم اآلخر أكثر؛ ألن الفهم جيعلنا أكثر دراية 

 .بآخرنا
الكتشاف الذات؛ فالعالقة ّوقبل اكتشاف اآلخر وفهمه فإن هذه الدراسة حماولة 

ّبني الذات واآلخر عالقة وجود، بمعنى أنه ال وجود ألحدمها دون اآلخر، وال تتحدد 
 .مالمح الذات إال عرب حتديد مالمح اآلخر

ّإننا نرى يف اآلخر صورة أنفسنا، وال يمكن لنا أن نميز أنفسنا حتى نميز الـ ّ ) أنا( ّ
 .)٢(اآلخر) أنا(اخلاصة بنا عن 

َوإذ  :ّن فإن هذا البحث هيدف إىلِ
ّمعرفة الذات من خالل معرفة اآلخر؛ ألن الذات ال تتحدد معاملها وحدودها إال  -

 .من خالل متوقعها من اآلخر

 .ّجتلية رؤية الذات لآلخر عىل اختالف جتلياته-

 .ّحتليل جتليات اآلخر يف الرواية السعودية-

                
 الكتاب اجلديد، ، دار) خواطر هادئة يف زمن ملتهب-تأمالت سياسية(ّ                  عبد السالم املسدي،  )١(

 .١٣٧م، ص ٢٠٠٩، ١ لبنان، ط-بريوت
، خطوات للنرش ) منظور نفيس اجتامعي-الكره أو الالتسامح مع اآلخر(صالح بريك، .د: انظر )٢(

 .٧٨م، ص ٢٠١٠، ١والتوزيع، دمشق، ط
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: ولتحقيق هذه األهداف سينقسم البحث قسمني
 .جتليات اآلخر السلبية: حث األولاملب

 .جتليات اآلخر اإلجيابية: املبحث الثاين
 

اآلخر يف الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن (حسني العودات،    - 
 ).العرشين

 ).الغرب يف املتخيل العريب(حممد نور الدين أفاية، . د   - 
 ).متثيالت اآلخر يف الرواية العربية(نادي الباحة األديب،    - 
ًصورة اآلخر العريب ناظرا ومنظورا إليه(جمموعة باحثني، حترير الطاهر لبيب،    -  ً(.

والدراستان األوليان تتناوالن اآلخر من وجهة نظر ثقافية بحتة يف الثقافة العربية،
 .جهة نظر أدبيةوعند املثقفني العرب أمثال حممد عبده، وطه حسني، ومل تدرسها من و

شتمل عىل عدد من البحوث التي تتناول اآلخر بمفهومه أوأما الكتاب الثالث فقد 
ّ العام الذي يعني اآلخر املهمش، واآلخر األنثى بالنسبة إىل الرجل وهكذا، كام أن أيا 
من تلك البحوث مل يدرس صورة اآلخر الغريب بمفهومه احلضاري يف الرواية 

 .ا اجته إليه هذا البحث، وهو م)١(السعودية
 وأما الكتاب الرابع فهو عبارة عن جمموعة بحوث نرشهتا اجلمعية العربية لعلم 

 للدكتور حسني) متثيالت املدينة الغربية يف الرواية النسوية السعودية(ورد ضمن الكتاب بحث  )١(
املنارصة، ولكنه ركز عىل حضور املدينة الغربية، وكيف صورهتا الرواية النسوية السعودية، ومل 

متثيالت اآلخر (نادي الباحة األديب، : انظر. ، وتلك هي مادة بحثي هذانسانيتطرق إىل اآلخر اإل
 لبنان، - بريوت، النادي األديب بمنطقة الباحة، توزيع مؤسسة االنتشار العريب،)يف الرواية العربية

.، وما بعدها٥٥م، ص٢٠١١، ١ط
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ّاالجتامع؛ فيغلب عليها طابع علم االجتامع، كام أن أيا من تلك البحوث مل يتناول أية  ّ
 .رواية سعودية

اسة وقد أفاد الباحث من تلك البحوث والكتب، وأضاف إليها ما يتعلق بدر
 .ّاآلخر بمفهومه احلضاري يف املدونة الروائية السعودية
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ّيتامهى الغرب مع الشيطان يف نظر بعض شخصيات الرواية السعودية؛ ملا يمثله
 .هذا الغرب من السلبيات والنقائص

 .)١("بريطانيا هي الوجه اآلخر إلبليس"
احلاخام اليهودي األورويب الذي أسلم يف رواية ) هيال اهلييل(ت هذه عبارة كان

 ).اليهودي والفتاة العربية(
فقد كانت الشخصيات املتكاثرة التي حشدهتا الرواية ) ريح اجلنة(ّوأما يف رواية 

 ّتردد هذه اجلملة بشكل أو بآخر عىل امتداد صفحات الرواية يف حماولة الستبطان اخللفيات
-  يف نظر تلك الشخصيات -ّلتي أدت إىل أحداث احلادي عرش من سبتمرب؛ فأمريكا ا

، إهنا )٤("عرش الشيطان"، وفيها )٣("رأس الثعبان"، وهي )٢("الشيطان األكرب"هي 
َهبل العرص"  .)٧(" الشيطانقلب إمرباطورية") نيويورك(، و)٦("طاغوت العرص"، و)٥("ُ

مؤسسة العبيكان، ، ) قصة احلب اخلالدة-اليهودي والفتاة العربية(عبد الوهاب آل مرعي،    )١(
 .٤٢٢ ص،ه١٤٢٨، ٢الرياض، ط

 .١٧٢م، ص٢٠٠٥، ١لبنان، ط - ، دار الساقي، بريوت)ريح اجلنة(تركي احلمد،    )٢(
.٢٥١املصدر السابق، ص   )٣(
 .٢٤٠املصدر السابق، ص   )٤(
.٢١٧املصدر السابق، ص   )٥(
.٢١٧املصدر السابق، ص   )٦(
.١٣املصدر السابق، ص   )٧(
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َ يف الذاكرة اجلمعية لتلك الشخصيات سري أعتى فهي تستدعي) أمريكا(ّوأما معامل  َ ْ َِ
 :الطغاة، وأبشع الصور وأشنعها

 ...من يريدون أن حيتلوا مكان الرب"إال صناعة ) نيويورك(ما ناطحات السحاب يف 
يريدون الوصول إىل السامء كام سبق للنمرود أن فعل، ولكن .. يا هلم من مستكربين

 .سهنف) حممد(ّهكذا حدث . )١("هيهات
كنايب أفعى "إال ) حممد(فال يرامها ) نيويورك(ّوأما برجا مركز التجارة العاملي يف 

 .)٢("سامة، أو كصنمني يمثالن أمريكا املستكربة وحضارهتا املادية
غابة من شجر ") جابر(يف ناظري ) نيويورك(بدت ) رشق الوادي(ويف رواية 

. )٣("لعها كرؤوس الشياطنيزقوم حجري طافية عىل جلة من ماء شديد الزرقة، ط
هي ) الربوفيسور بشار الغول(يف نظر ) واشنطن(ّفإن ) العصفورية(ّوأما يف رواية 

 .)٤("عاصمة االستكبار العاملي"
ِتشيطن(ما الذي جيعل شخصيات الرواية السعودية : ومن املنطقي هنا أن نتساءل ُ (

 الغرب إىل هذه الدرجة؟
ّف اخللفيات التي تؤسس هلذه النظرة السوداوية ّلعل يف الفقرات اآلتية ما يكش

 .للغرب

                       
 .١٦ -١٥املصدر السابق، ص   )١(
 .١٧املصدر السابق، ص   )٢(

 لبنان الطبعة - دار الساقي، بريوت) أسفار من أيام االنتظار-رشق الوادي (رواية تركي احلمد،    )٣(
 .٢١٣، صم٢٠٠٣الثالثة، 

 .١٢٧ص م،١٩٩٩، ٣ لبنان، ط-، دار الساقي، بريوت)العصفورية(غازي القصيبي،    )٤(
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ّمن أكثر ما يلفت أنظار الرواية السعودية يف العامل الغريب انحالله، وختليه عن القيم
 .األخالقية والدينية واالجتامعية

ة إىل العائلة اللبنانية املسيحية املهاجر) غريس(تتأمل عائلة ) رشق الوادي(يف رواية 
ّأمريكا من بعد األمريكيني عن املسيحية احلقيقية، ألن أمريكا  ْ ُ بلد ال يعرف من املسيح "ِ

 .)١("إال اسمه
 .)٢(استخفاف املجتمع األمريكي بالقيم الدينية واألخالقية) فتاة من حائل(ّوجتيل رواية 

 .ًوليست القيم االجتامعية بأحسن حاال من الدين
ٌّفالعالقات االجتامعية شبه مقطوعة، وكل يقيم )  حائلفتاة من(تصور ذلك رواية 

 .)٣(لوحده، وكبار السن يف دور العجزة
األمريكية من جفاف املجتمع األمريكي، وعدم وجود العاطفة ) باتريشا(وتشتكي 

 .)٤(الصادقة
ًهذا املعنى، فاألب واألم ال يعلامن شيئا عن مكان ) دروس إضافية(ّوتؤكد رواية 

 .)٥(، ومل يرياها منذ عدة سنوات)سارا(ام إقامة ابنته

             
 .٢٣١، ص)رشق الوادي(  )١(
، ١، طبعة املؤلف، توزيع مكتبة هتامة، جدة، ط)فتاة من حائل(حممد عبده يامين، : انظر   )٢(

 .٢٢١م، ص١٩٨٠/ه١٤٠٠
 .٢٧٨املصدر السابق، ص: انظر   )٣(
 .٢٣٩املصدر السابق، ص: رانظ   )٤(
، ١، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، ط)دروس إضافية(منصور اخلرجيي، : انظر   )٥(

 .٢٧٨م، ص١٩٩٨
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، )١(ّنجد برودة العالقات العائلية، وتفكك األرسة الغربية) حلظة ضعف(ويف رواية 
 .)٢(فالفتاة الشابة ال ترغب يف اإلقامة مع أرسهتا

ّهذا الربود يف العاطفة، والتفكك األرسي ) دفء الليايل الشاتية(ّوتصور رواية 
ًر أمها سنوات طواال دون أن تسأل عنها، أو تتصل هباهتج) جني(الذي جعل  ّ)٣(. 

الزواج من) رقص(الفرنسية يف رواية ) ناتايل(ويف تفكري غريب غريب ترفض 
 !)٤(ًصديقها العريب الذي تقيم معه؛ ألهنا ترى الزواج مفسدا للحب

ّوانطالقا من ذلك املنظور املشوش ترى  جل التقبيل والعالقة بني الر) ماريانا(ً
ّواملرأة حقا ملجرد أهنام حيبان بعضهام ّ  )٥(. 

ّيرص املسيحيون عىل الرهبانية دون زواج فيقع القس يف ) العصفورية(ويف رواية  ّ
 .)٦(هوى إحدى الراهبات، ويزانيها فتحمل منه وتنتحر؛ فيصاب باجلنون

 التي ترفض) سارا(صديقته األمريكية ) دروس إضافية(يف رواية ) بندر(ويناقش 
ّوتستغرب تعدد الزوجات املباح يف الرشيعة اإلسالمية، لكنها تقبل تعدد العالقات  ّ

 !)٧(ّاملحرمة يف الغرب

                                   
 .٣١م، ص١٩٨١/ ه١٤٠١، ١، هتامة، جدة، ط)حلظة ضعف(فؤاد صادق مفتي، : انظر   )١(
 .٦٤املصدر السابق، ص: انظر   )٢(

 ه١٤٢٤، ٣، طبعة املؤلف، توزيع دار إشبيليا، ط)دفء الليايل الشاتية(عبد اهللا العريني، :  انظر)٣(
 .، وما بعدها٩٣م، ص٢٠٠٣/

 .٢١٩ص ،٢٠١٠، ١، دار طوى، لندن، ط)رقص(معجب الزهراين، : انظر   )٤(
 .٣٠م، ص١٩٨١/ه١٤٠١، ١ السعودية، ط-، هتامة، جدة)السنيورة(عصام خوقري، : انظر   )٥(
 .٩٨، ص)العصفورية: (انظر   )٦(
 .١٠١، ص)دروس إضافية: (انظر   )٧(
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بعد أن محلت منه ) جابر(الزواج من ) غريس(وبمثل هذا املنطق الغريب ترفض 
ّسفاحا؛ ألنه متزوج من أخرى، والتعدد حمرم يف ديانتهم املسيحية ّ ًكان منطقها غريبا، " !ً

 !)١(" ال ترىض الزواج عىل أخرى، ولكنها ال متانع يف العالقة بينهامفهي
ّوتتعدد العالقات املحرمة يف الغرب، هكذا رأى  رؤساءه األمريكيني ونساءهم ) جابر(ّ

 .)٢( رشعيةٌّيف الرشكة التي يعمل هبا، فاألزواج والزوجات كل منهم يقع يف عالقات غري
عالقات عبثية مع ) دروس إضافية( رواية يف) بنجامني(ويقيم الشاب األمريكي 

 .)٣(الفتيات ال يكون هدفه من ورائها إال العبث والتسلية
ِوال تستنكر العائلة الغربية أن تتخذ ابنتهم خليال حترضه إىل بيت العائلة، وتعارشه  ُ ً

 ،)٤()السنيورة (ّكاألزواج إما قناعة من العائلة بذلك السلوك الغريب كام نرى يف روايات
ّ، أو كرها ألن القانون الغريب حيمي مثل )٦()دروس إضافية(، و)٥()فتاة من حائل(و ً ْ َ

 !)٧()رشق الوادي(تلك العالقات غري الرشعية كام نرى يف 
 ًوقد يكون ذلك لقلة الغرية لدهيم؛ فريى األزواج زوجاهتم يراقصن رجاال آخرين،

رشق (يف رواية ) جابر (ّكام يعلل) أكل حلم اخلنزير(وال يستنكرون ذلك بسبب 
ًبل واألبشع من ذلك أن يرى الرجل زوجته تعارش رجال آخر وال يستنكر ! )٨()الوادي

 .٢٣١، ص)رشق الوادي(   )١(
 .١٨٠املصدر السابق، ص: انظر   )٢(
 .٣٤، ص)دروس إضافية: (انظر   )٣(
 .٣٤، ص)السنيورة: (انظر   )٤(
.٢٦٥، ص)فتاة من حائل: (انظر   )٥(
.، وما بعدها١٠١، ص)دروس إضافية: (انظر   )٦(
.٢٣١، ص)رشق الوادي: (انظر   )٧(
 .١٨٨املصدر السابق، ص: انظر   )٨(
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 ،)٢()العصفورية(يف رواية ) اللورد(، وكام رأينا )١(األمريكي يف الرواية) بوب(ذلك كام رأينا 
هو حال ويف بعض األحيان قد يكون من الغربيني من تكون لديه غرية عىل زوجته، كام 

عيون (يف رواية ) فيصل(الربيطاين الذي كان يعلم بخيانة زوجته له مع ) السيد سميث(
يف رواية) هانك(ّوأما ! )٣(ّ، لكنه ال يستطيع فعل يشء؛ ألن القانون حيميها)قذرة

حني ) بشار الغول(فقد كانت له ردة فعل خمتلفة حيث أطلق النار عىل ) العصفورية(
 .)٤(وجده مع زوجته

قد يكون سبب عدم املباالة لدى الغرب ألفتهم ملناظر التفسخ واالنحالل، حيث و
، وحيث العناق والقبالت عىل رؤوس )٥(اإلعالنات والصور الفاضحة متأل األرجاء

ًاألشهاد يف األماكن العامة دون خجل أو حياء، وذلك ما يكون مثريا لالستغراب كام 
وربام - اندهشت وتعجبت ) عيون قذرة(ويف . )٦()فتاة من حائل(نجد يف رواية 

فتاة شقراء فارعة الطول تتأبط ذراع شاب أسود، " ليىل من مشاهدهتا -اشمأزت
 !)٧("تأملتهام ومها يضحكان ويتهامسان ثم يتبادالن القبالت دون أدنى حياء

واملراقص الزمة مكانية من لوازم أية . وتنترش املراقص عىل امتداد تلك البلدان
يف –ّىل فيها اآلخر الغريب، وحترض تلك املراقص من خالل منظور يستنكرها رواية جت
حلظة (ّ ويستنكر ما تضم بني جنباهتا من أجساد شبه عارية كام نجد يف رواية -الغالب

                                          
 .، وما بعدها٢٠٧املصدر السابق، ص: انظر   )١(

 .١٨٩، ص)العصفورية: (انظر   )٢(
 .٥٥ -٥٤، ص١٤٣٠، دار الكفاح، الدمام، )عيون قذرة(قامشة العليان، : انظر   )٣(
 .٢٩٨، ص)العصفورية: (انظر   )٤(
 .١٨، ص) ضعفحلظة(، وانظر كذلك ١٣ص) عيون قذرة: (انظر   )٥(
 .٢٨٦، ص)فتاة من حائل: (انظر   )٦(

 .١٢، ص)عيون قذرة(   )٧(
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 . )٢()دروس إضافية(، ويف رواية )١()ضعف
ثم ) ليزا(عىل ) طارق(ّكانت تلك املراقص بداية لتعرف ) حلظة ضعف(يف رواية 

) بندر(حيث يتزوج ) دروس إضافية(ومثل تلك احلبكة تتكرر يف . واجه الفاشل منهاز
؛ فباء )طارق(ّ التي تعرف عليها يف املرقص، ومل يكن أحسن حظا من ) سارا(من 

 . بالفشل-ًأيضا -زواجه 
ّوجنبا إىل جنب حترض مناظر اخلمور مثرية للتقزز واالشمئزاز كام نجد لدى  ) طارق(ً

َحيث أثار منظر زجاجات اخلمر اشمئزازه، وتذكر حينها بالد ) حلظة ضعف(يف رواية  ّ
ويثري منظر هذه اخلمور اشمئزاز . )٣(احلرمني التي ال توجد فيها مثل تلك املناظر علنًا

 .)٤()رشق الوادي(يف رواية ) جابر(زوجة ) هيلة(
 مدينة ّانتشار اجلريمة واملخدرات يف) دفء الليايل الشاتية(ّوتصور رواية 

 .)٥()نيويورك(
ّإن هذا احلضور اجلارف للمغريات من مظاهر العري، وانتشار املراقص، واخلمور 

ْيشعل الشهوات، ويشيع الفوىض اجلنسية لدى اآلخر الغريب، ففي رواية  ُ رشق (ُِ
 .)٦()إيثل(من شبق األمريكية ) جابر(يستغرب ) الوادي

ك االنغامس الغريب يف الشهوات تستهجن الشخصيات ذل) ريح اجلنة(ويف رواية 

                                     
 .٦٣، ٥٧، ٥٢، ص)حلظة ضعف: (انظر   )١(
 .١٦٦، ١٢٩، ٤٣، ص)دروس إضافية: (انظر   )٢(

 .١٧، ص)حلظة ضعف: (انظر   )٣(
 .٢٦٢، ص)رشق الوادي: (انظر   )٤(
 .١٠، ص)دفء الليايل الشاتية: (انظر   )٥(
 .١٨٣، ص)ق الواديرش(انظر    )٦(
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. )١("يا هلم من عبيد للغرائز واجلسد هؤالء الكفرة": بينه وبني نفسه) زياد(ّاجلسدية، ويردد 
 .)٢("عبيد اجلسد"بأهنم ) رمزي(ويف موضع آخر يصفهم 

ًيقف اجلسد ممثال للذات "ُواملجتمعات الغربية تعنَى باجلسد عناية بالغة؛ حيث  ّ
 إىل االهتامم -منذ سنوات عديدة –ء الذي دفع املجتمعات الغربية الالواعية؛ اليش

ًباجلسد اهتامما كبريا، وذلك يف مجيع حاالته  مغريا، - يافعا-  قويا- معروضا-عاريا: ً
 .)٣("إلخ

ويدفع هذا االنغامس يف الشهوات واالنحالل اخللقي إىل ممارسات منافية للفطرة 
يستمتع بتعذيب الذات ) مازوخي) (رشق الوادي(يف رواية ) السيد بوب( السليمة، فـ

 .)٥()إيثل(، ومثله زوجته )٤(أثناء ممارسة اجلنس
الذي تأباه الفطر السليمة، وال يكتفي ) الشذوذ(ًويقود هذا االنحالل أيضا إىل 

مطالبني ) تورنتو(أولئك الشواذ باالستتار بشذوذهم بل يسريون يف مظاهرة يف شوارع 
املقرف "ّالتي استنكرت ذلك التبجح ) الوارفة(ام تصور رواية بمزيد من احلقوق ك

 .)٦(يةنسانّ، وذلك الشذوذ املضاد للفطرة اإل"املقزز
ّوالنهاية املؤملة لكل تلك الرحلة من االنحالل، واالنغامس يف الشهوات، والتفكك 

يف ) بوب(، وهذا ما فعله )االنتحار: (األرسي، والفراغ الروحي هي النهاية األسوأ
                        

 .٢٥٩، ص)ريح اجلنة(   )١(
 .٢٦٣املصدر السابق، ص   )٢(
، مؤسسة التنوخي، ) جتليات جسدانية يف الفكرين العريب والغريب–نحن واآلخر (مجال بوطيب، .د   )٣(

 .١١م، ص٢٠٠٨، ١ املغرب، ط-آسفي
 .٢١٩، ص)رشق الوادي: (انظر   )٤(
 .١٨٩املصدر السابق، ص: انظر   )٥(
 .٢٤٢ -٢٤١م، ص٢٠١٠، ٢ سورية، ط-، دار املدى، دمشق)الوارفة(أميمة اخلميس،    )٦(
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 .)١()رشق الوادي(رواية 
جانب آخر جيعل احلياة الغربية كئيبة ثقيلة، إنه جانب غلبة املادة، وطغيان 

 ).الرباغامتية(
 

هبذه العبارة وصفت . )٢("، وال يثقون بغري املال والعملاهللاكفار ال يعرفون "
) الرباغامتية(إهنا . املاديةاملجتمع األمريكي، فالقيم عنده مرجعها ) رشق الوادي(رواية 

) أبو عثامن(الغربية هي التي أدركها ) الرباغامتية(وهذه . الغربية إزاء روحانية الرشق
): النعال(عن سياسة اإلنجليز؛ حيث يتعاملون مع اآلخرين مثل التعامل مع 

َيستخدمون الصالح منها حتى يتلف؛ عندها يرمى، ويلبس غريه، وهكذا ُ ُ)٣( .
هذا املعنى؛ حيث تؤكد تعلق الشخصية الربيطانية باملصالح ) رقص(اية ّوتؤكد رو

 .)٤(الدنيوية
ذات القلب الصلد "بأهنا ) نيويورك(مدينة ) دفء الليايل الشاتية(وتصف رواية 

 .)٥("مدينة اآللة الكبرية التي تطحن كل يشء يف دوراهنا.. القايس
ًال جيد وقتا للتفكري يف كل واحد مشغول بنفسه، و"ويف هذا العامل الغريب 

 .)٦("اآلخرين

 .٢٥٤، ص)رشق الوادي: (انظر   )١(
 .٢٠٢املصدر السابق،    )٢(
 .٧٤املصدر السابق، ص: انظر   )٣(
 .٨٥، ص)رقص: (انظر   )٤(
 .١٠ -٩، ص)دفء الليايل الشاتية(   )٥(
 .١١املصدر السابق، ص   )٦(
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ّغالء األسعار يف الواليات املتحدة، وتؤكد ذلك ) حلظة ضعف(ّوتصور رواية 
 .)١("حمكوم بالدوالر والسنت"ّ، حيث كل يشء يف أمريكا )فتاة من حائل(رواية 

 

ّلقد حاولت بعض الروايات التفطن إىل أن الغرب حقيقته ليست عىل ظا ّهره، وأنّ
ّالذي يعيش يف الغرب، ويستبطن دواخله ينكشف له أن كثريا مما يشيع عن الغرب من  ً ّ
ّجتليات إجيابية ليس سوى قرشة خارجية ظاهرة رسعان ما تتكشف عن السوءات  ّ

 .الغربية
- ًحني ترى فتاة تعمل ساقية يف مقهى- ) هيا(تكتشف ) فتاة من حائل(يف رواية 

ّملرأة يف احلقيقة، وإن كان يقدمها عند الدخول أو اخلروج، فتلك ّأن الغرب ال حيرتم ا
ّأمور شكلية، وأما يف احلقيقة فهو يمتهنها، ويضطرها إىل العمل يف وظائف ال تتناسب  ّ

 .)٢(وأنوثتها
ِهذا املعنى يف موضع آخر منتقدة التناقض الغريب جتاه املرأة) هيا(وتؤكد   جياملون": ُ

 .)٣(" ثم يرتكوهنا للذئاب تنهشها وكأهنا ال متت إليهم بأية صلة..املرأة ويقبلون يدها
 يأيت مثل- فيام يؤكد أهنا رؤية تريد الرواية إيصاهلا –ويف موضع آخر من الرواية 

هذا االنكشاف، ولكنه عىل لسان شخصية من هذا املجتمع األمريكي نفسه، ومن 
صحيح أن ": حرية املرأة الغربيةالتي تقول مفنّدة ظاهر ) جني(جنس النساء كذلك إهنا 

ولكن ما هي .. وهذا قد يبدو مجيال بادئ األمر.. املرأة عندنا تتمتع بحرية كاملة
ّولكن ما أن يتقدم العمر .. إننا نلهو ونرقص ونفعل ما نشاء يف مقتبل حياتنا.. النهاية؟

 .٢٢٠، ص)حائلفتاة من (   )١(
 .٢٨٩ - ٢٨٨املصدر السابق، ص: انظر   )٢(
 .٣١١املصدر السابق، ص   )٣(
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 .)١("باملرأة بعض اليشء حتى ينفض الرجال من حوهلا شيئا فشيئا
ًشيئا من قسوة احلياة ) جني(تكشف األمريكية ) دفء الليايل الشاتية(ة ويف رواي

ّالتي حتيط باملرأة األمريكية حيث تضطر إىل العمل الشاق املضني الذي يستهلك زهرة  َ ُ
ّشباهبا، يف جمتمع يمتهن أنوثتها، ويستمتع بفتنتها يف صداقات عابرة خترس فيها كل يشء 

ًدهد رسيره، وهتزه برفق لينام نوما هانئا يف ليايل الشتاء ًدون أن تكسب طفال تناغيه وهت ًّ
 .)٢(الطويلة

الربوفيسور بشار (ّالغرب أكثر وأعمق، حيث يقلب ) العصفورية(ّوتتعمق رواية 
ً عىل وجوههام؛ مكتشفا -َركيزيت احلضارة الغربية–الرأساملية والديمقراطية ) الغول

ًوكاشفا أوجها خفية وثغرات جوهرية يف  هاتني الركيزتني، وعىل الرغم من أنه كان هو ً
ورفاقه املبتعثون يف مقتبل العمر، وإقبال احلياة، وفورة الشباب فإهنم كانوا مدركني 
ّمتاما لتلك الثغرات؛ ليس لعلميتهم ومعرفتهم، بل ألهنم عايشوا تلك احلياة الغربية،  ً

قلب "تلك القيم الغربية يف ّورأوا بأم أعينهم املامرسة الواقعية والتطبيق الفعيل ل
ّمل نكن نصدق كل ما نسمع عن": ، يقول"الليربالية النابض سان فرانسسكو

. كنّا نرى بأعيننا سيطرة الصهاينة عىل الكونجرس، رغم الديمقراطية. الديمقراطية
ُوكنّا نرى كيف كان الزنوج، الذين كانوا يسمون أيامها امللونني، يعاملون يف املجتمع  ّ َُّ

 .)٣("مريكي الديمقراطياأل
ّويدرك أولئك الشباب حقيقة الرأساملية، وكيف أهنا ترسخ الطبقية؛ فتزيد الغني  ّ
ًغنى، والفقري فقرا، ليس هبذه الفلسفة التي يصوغها الباحث هنا، بل بأسلوب مبارش  ً

                                          
 .٣٢٩املصدر السابق، ص   )١(
 .، وما بعدها١٥٠، ص)دفء الليايل الشاتية: (انظر   )٢(
 .٥٦، ص)العصفورية(   )٣(
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مل نكن نعتقد أن الرأساملية ": ّمن خالل رؤيتهم الواقع املكرور أمام أعينهم كل يوم
ّكنا نرى بأعيننا امللونني يبحثون يف صناديق القاممة عن طعام . ّظرية نازلة من السامءن

 .)١("كنا نرى املشهد كل يوم. وعن مالبس
ّ أن -ّلكن ربام كان ذلك بعد مترسه يف احلياة العملية–ويكتشف الربوفيسور 

َالبريوقراطية نجحت يف شل قدرات رؤساء أمريكا املتعاقبني عن طريق حي ِ ّلها اخلفية ما ّ
ّبني اإلشغال بأدق التفصيالت، أو حجب كل التفصيالت، واإلشغال بأشياء   !)٢(جانبيةّ

ّتلخص الرواية نضج الرؤية، واكتشاف الزيف األمريكي يف مقولة الربوفيسور 
ًمعربا عن حاله ورفاقه الشباب، ومعرضا  ّ ً كنّا أبرياء، ولكننا مل نكن ":  بآخرين-ربام–ِّ

ُكنّا نعرف أهنا عيوب، ومل خيطر ببالنا  ونّا نرى عيوب املجتمع األمريكي،ُك. أغبياء
 .)٣("غمضة عني أهنا حماسن

ّفهي حتاول نقل تصور بعض الشباب املتطرف للقوة) ريح اجلنة(ّوأما رواية  ّ
وليست . )٤("ّجمرد نمر من ورق" -يف نظرهم–ّاألمريكية وللعامل الغريب برمته فأمريكا 

ّمن املخابرات األمريكية، وحيدث ) حممد(، ويسخر )٥("هيبة مزيفة"ا سوى هيبة أمريك
أرعبونا باألمريكان وتقنيتهم ودقتهم وجربوت خمابراهتم، لو أن األمر صحيح ": نفسه

ّوذلك حني كان يتذكر . )٦("لكانوا كشفونا منذ زمن، فقد ارتكبنا الكثري من األخطاء
. ّللقيام هبجامت إرهابية ضد الواليات املتحدةتفصيالت اخلطة التي نفذها مع رفاقه 

 .٥٧املصدر السابق، ص  )١(
 .٢٨٧ - ٢٨٦املصدر السابق، ص: انظر   )٢(
 .٥٦ صاملصدر السابق،   )٣(
 .٢٤٨، ص)ريح اجلنة(   )٤(
.٢٥٤املصدر السابق، ص   )٥(
 .٢٧املصدر السابق، ص   )٦(
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ّوتنقل الرواية تصور أولئك الشباب لآلخر الغريب يف تعامله مع املسلمني من
عىل منح ) هامبورغ(ًتعليقا عىل عدم موافقة جامعة - نفسه ) حممد(ّمنطلق ديني، حيدث 

 كل ]ذاهك[كارهون لإلسالم هؤالء النصارى، فرغم ": - املسلمني غرفة للصالة
حديثهم عن التسامح واحلرية، إال أهنم جيدون غضاضة يف أن يسمحوا للمسلمني 

 .)١("بالسجود للواحد القهار يف أروقة جامعتهم
 

- األمريكي خاصة–بعد سقوط االحتاد السوفيتي اجتهت بوصلة العداء الغريب 
فبعد أن سقط "): ريح اجلنة(ة يف رواي) عبده الزمر(ّجتاه العامل اإلسالمي، يؤكد ذلك 

ًبدأت أمريكا الصليبية وإرسائيل اليهودية ختشيان بعثا ... االحتاد السوفيتي امللحد
 إسالميا يدمرمها بعد أن دمر امللحدين الروس، ولذلك أعلنت أمريكا احلرب عىل 

 .)٢("اإلسالم حتت ستار اإلرهاب
ِاملعاملة املستعل) رشق الوادي(ّوتصور رواية  ْ ورفاقه ) جابر(ية من األمريكان جتاه َ

يف أشد حاالت الضيق من املعاملة "يف الرشكة التي يعملون فيها مرؤوسني؛ فإنه يكون 
كانوا حيسون باملهانة والكرامة املجروحة . التي يلقوهنا من رؤسائهم من األمريكان

كانت وهم يسمعون تعليقات األمريكان عىل كسلهم وغبائهم، وألفاظ أخرى كثرية 
 .)٣("تستوجب القتل لو سمعوها من آخرين يف بالدهم

ّوال غرابة أن يعامل األمريكيون العرب ممن حتت أيدهيم هبذا االستعالء؛ فهم 
ْيعاملون مواطنيهم من السود بمثل هذا التعامل اجلارح املستعيل َ ْ ُّ)٤(. 

                                   
 .٥٧ -٥٦املصدر السابق، ص   )١(
 .٢١٦املصدر السابق، ص   )٢(
 .١٦١ -١٦٠، ص)رشق الوادي(   )٣(
 .٥٤، ص)ريح اجلنة: (انظر  )٤(
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 نظر يف –ّوهذا التصور للغرب املعتدي ال يقترص فقط عىل احلكومات الغربية 
 بل يشرتك يف ذلك عامة الشعوب الغربية- )ريح اجلنة(ّالشباب املتطرفني يف رواية 

ألهنم يدفعون أموال الرضائب لتلك احلكومات، وألهنم يسكتون عن ظلم حكوماهتم 
 .)١(وعدواهنا عىل اآلخرين

أمريكا وإرسائيل وراء كل "): إرسائيل(وليست أمريكا وحدها بل تشاركها دولة 
 .)٢("املسلمني يف هذا العاملمصائب 

إرسائيل هي أمريكا يف ": ّوتتامهى أمريكا مع إرسائيل يف تصور تلك الشخصيات
 .)٣("الرشق أو هي إنكلرتا

 والنصارى حيالفوهنم اهللاّأن اليهود أعداء ) جابر(يرى ) رشق الوادي(ويف رواية 
 .)٤(ويتعاطفون معهم

 !)٥(ق بادرت أمريكا باالعرتاف هبايف الرش) إرسائيل(ولذلك حني قامت دولة 
ًفتؤكد أن عامة األمريكيني ال يعرفون شيئا عن ) دروس إضافية(ّوتفرق رواية  ّ ّ ّ

ّحقيقة الرصاع بني العرب واليهود يف أرض فلسطني، وال يدركون أحقية العرب يف 
حيث وقفت عىل ) بندر(التي تزوجها ) سارا(وذلك ما ترتمجه . )٦(أرض فلسطني

ًفضال عن –ّولكن هذا املوقف املحايد من أمريكا ! )٧(١٩٦٧أثناء حرب احلياد 

 .٣٩املصدر السابق، ص: انظر   )١(
 .٦٦املصدر السابق، ص   )٢(
 .١٥٥ملصدر السابق، صا   )٣(
 .١٩٠، ص)رشق الوادي: (انظر   )٤(
 .١٨٤املصدر السابق، ص: انظر   )٥(
 .٢٢٨، ص)دروس إضافية: (انظر   )٦(
 .٢٢٦املصدر السابق، ص: انظر   )٧(
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ّ ألن عىل أمريكا -ِومن ورائه العرب- )بندر(ً ليس مقبوال عند -انحيازها إلرسائيل
بصفتها الدولة العظمى يف العامل أن تساعد يف رفع الظلم عن شعب مقهور اغتصبت "

 !)١(" عىل أن يزداد قوة ورشاسةًأرضه ورشد من وطنه بدال من مساعدة املغتصب
ّوليس املوقف اإلنجليزي بعيدا عن املوقف األمريكي كام تصور رواية  فتاة من (ً

ّوحتدثنا ! )٢(ّ؛ فاإلنجليز ينحازون لليهود وينارصوهنم أثناء حروهبم ضد العرب)حائل
التي كانت عن املوقف املنحاز للقوات الربيطانية أثناء املعارك ) ّمرشد بال خطيئة(رواية 

حتى إذا مالت " -ّإبان فرتة االحتالل الربيطاين لفلسطني–تنشب بني العرب واليهود 
الكفة إىل صالح العرب جاءت القوات الربيطانية بدباباهتا ومصفحاهتا وجنودها، 

 !)٣("تنرص اليهود
 ينظرون- عىل اختالف اجتاهاهتم-ّإن تلك املواقف الغربية جتعل املناضلني العرب 

 وأهنم أعداء -)رقص(كام تصور رواية –دول الغرب عىل أهنا دول استعامر وهيمنة إىل 
 !)٤(يف ثياب حلفاء

                                     
 .٣٥٠ املصدر السابق، ص)١(
 .٩٥، ص)فتاة من حائل: ( انظر)٢(
م، ١٩٩٠/ه١٤١٠، ١ثقافة اإلسالمية، جدة، ط، دار القبلة لل)ّ             مرشد بال خطيئة( حممد عبده يامين، )٣(

 .١٢ص
 .٨٧، ص)رقص: ( انظر)٤(

المجلد )٢( العدد )١( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

 

 

ّإن أبلغ ما يؤثر يف الرشقي حني يزور الغرب أو يعيش فيه بعض القيم الغربية التي
ُسلم تلك القيم املربام يفتقر إليها الرشق، ويف أعىل  ّ  .احلرية: بةِعجُ

ّلقد أصبحت احلرية الغربية يف املخيلة العربية سمة بارزة حارضة بقوة يف كل ما  ّ
 . مرادف للحرية- يف تصور الرشقي- يكتبه الرشقي عن الغرب؛ فالغرب 

هذا احلضور املفعم للحرية، وال تفتأ الرواية تورد هذا التأكيد ) رقص(ّتؤكد رواية 
بلد احلرية "، ويف موقع آخر أهنا )١("بلد احلرية"ّنة وأخرى، فتؤكد أن فرنسا بني في

 .)٢("واملساواة واجلامل
ًمشبعا بالرطوبة") سان فرانسسكو(ّيتبدى هواء ) بنات الرياض(ويف رواية 

 .)٣("واحلرية
ًوفقا لرواية –فهي بلد احلرية األول ) لندن(ّوأما  ّ حيث تتبدى -)العصفورية(ِ

َوتذهب الرواية إىل أبعد من ذلك حني توازن . )٤("ً مفتوحا بال رقابة أو مراقبنيًفضاء"
ال توجد عاصمة يف العامل تتساهل هذا ": ، وغريها من العواصم الغربية)لندن(بني 

. حتى باريس مدينة النور تضع بعض العوائق البريوقراطية... التساهل مع حرية الرأي

                                          
 .٥٩، ص)رقص(   )١(
 .٢٢٥املصدر السابق، ص   )٢(
 .١٥٥م، ص٢٠٠٦، ٢ لبنان، ط-، دار الساقي، بريوت)بنات الرياض(رجاء الصانع،    )٣(
 .١٦٧، ص)العصفورية(   )٤(
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 .)١("حتى واشنطن
رية الغربية إىل ما وراء احلدود، ويعرب املحيطات والصحارى؛ ويصل بريق احل

 .)٢()رشق الوادي(ُفيغري باهلجرة كام تؤكد رواية 
باحلرية، وتصاب بالصدمة حني رأت يف ) سارة(تنبهر ) عيون قذرة(ويف رواية 

كل يشء يف الدنيا "ًكثريا من الكتب والروايات التي تتناول ) لندن(مكتبة من مكتبات 
 .)٣("شتى العلوم املتنوعة"، وذلك يف " قيود وحمظورات وموانعدون

خيشى صديق الراوي عليه من أن يصاب باجلنون من حجم ) رقص(ويف رواية 
 .)٤(ّيف فرنسا بلد احلرية كام يسميها) احلرية(جرعة 

ّويف أجواء احلرية تلك ال غرو أن يكون الغريب منطلقا أرحييا، وأن تتميز األجواء   ً ِ ُ
ّيتمتع هبذه ) رقص(يف رواية ) كريستوف( الغرب هبذه األرحيية، فالفرنيس الكهل يف

ًاألرحيية واالنطالق، يردد األبيات الشعرية، ويتاميل معها طربا عىل الرغم من كرب  ّ
 .)٥(سنّه

ٍوالراوي يف هذه الرواية يشعر باألرحيية يف ديار الغرب؛ فيضحك بصوت عال 
 ضبطت يف اليوم الثاين": جد ما يستدعي الضحك، يقولدون أن خيجل من نفسه حني و

 .)٦("إنساننفيس تضحك عىل املهرج بصوت عال يف ساحة الباستي ومل أخجل من 

 .١٦٧املصدر السابق، ص   )١(
 .٢٣٠، ص)يرشق الواد: (انظر   )٢(
 .١٣٠، ص)عيون قذرة(   )٣(
 .٥٩، ص)رقص: (انظر   )٤(
 .٦٥، ص)رقص: (انظر   )٥(
 .٣١املصدر السابق، ص  )٦(
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ّولعل هذه األرحيية هي التي سمحت للراوي أن يتعلم ويامرس فنون الرقص
 ّاملختلفة، ويشعر باالنطالق، ولعل تلك إحدى الرؤى الرئيسة التي تريد الرواية

 .إيصاهلا
ِفقد أعجبت هبذه األرحيية واالنطالق حول ) الوارفة(يف رواية ) اجلوهرة(ّوأما  ُ
مهرولون بالرساويل القصرية حتت سطوة ) نياجرا(البرش يف بلدة "): نياجرا(شالالت 

وهي الصحراوية اجلافة تتأمل هذه احلرضة املهيبة من مقاعد ... هبجة عجيبة
َإهنا تعجب. )١("املتفرجني ً هبذه االنطالقة والبهجة، لكنها ال تستطيع أن تكون جزءا ُ

 يف مقاعد املتفرجني؛ فرتاقب البهجة من- فحسب -منها أو أن تشارك فيها، بل تبقى 
 .موقع االنفصال عنها

ٍّ املصداقية يف اإلعالم الغريب إىل حد كبري،- كذلك-ومن القيم الغربية املعجبة 
 فيها التعتيم اإلعالمي كان الناس يفزعون إىل فعند األحداث الكربى التي يكثر

الستقاء املعلومات كام نرى يف رواية) إذاعة لندن(اإلذاعات الغربية، وبخاصة 
  .)٣()ً يوما٢٣(، ويف رواية )٢()رقص(

ّوحيرص الفرنسيون عىل أدق التفصيالت، واالحتفاظ باملعلومات لفرتات طويلة؛ 
ّمما يسهل عىل الباحثني الرجوع إ  .)٤()رقص(ّليها كام تؤكد رواية ّ

ًوهذه املعلوماتية واملصداقية جتعل الباحثني الغربيني أكثر حرصا عىل املوضوعية يف 
حياولون الفهم فال يبجلون أسالفا "ّبحوثهم، والتخفف من الذاتية، واالنطباعية؛ 

                                   
 .٣٨، ص)الوارفة(  )١(
 .١٩٥، ص)رقص: (انظر  )٢(
 .٩٩ه، ص١٤٣٣، دار الفكر العريب، الدمام، )ً       يوما٢٣(عبد اهللا سعد، : انظر  )٣(

 .٢٠٥، ص)رقص: (انظر  )٤(
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 .)١("ويلعنون آخرين كام يفعل كثريون منا إىل اليوم
ّكل ذلك جيعل الغرب مثق ًفا واعيا ّ داللته  ٍ ويف وصف له- ّكام جتليه الرواية السعودية - ً

َ الشعوب الغربية بأهنا - يف عتباهتا - ) احلزام(الرمزية تصف رواية   .)٢(" قارئةشعوب"َ
التقدير ) الشيخ صفوان(وجد ) مدريد(ّوالغرب لذلك يقدر العلم والعلامء؛ ففي 

هذا "ّيم بعض املحارضات؛ فأعجب وثمن الكبري واالحتفاء حني وفد عىل إسبانيا لتقد
 دون االرتباط باجلنس والعرق نساين وللفكر اإلنساينالتقدير العلمي للرتاث اإل

 .)٣("واللون واالنتامء
ّإنه حيرتم اآلخر ويقدر االختالف، ويستوعب وجهات النظر املختلفة كام تؤكد 

 .)٤()بنات الرياض(رواية 
ّاحرتام تعدد وجهات النظر، وإتاحة الفرصة ) تيةدفء الليايل الشا(ّوتصور رواية 

) عبد املحسن(لكل صاحب رأي ليعرب عن رأيه، وذلك حني سمحت اجلامعة للطالب 
َ بإقامة حمارضة عن اإلسالم، وسامحته، وقيمه؛ وذلك ردا عىل حمارضة  ) هباء حنّا.د(ِ

 .)٥(ّالذي هاجم اإلسالم، وشوه صورته
اح جتاه اآلخر، ويزيد هذا االنفتاح يف بعض املجتمعات وذلك ناتج عن متيزه باالنفت

 .)٦("االنفتاح عىل كل يشء"ّالغربية أكثر من غريها، فالشباب الفرنيس يتميز بـ

                                          
 .٧٠لسابق، صاملصدر ا  )١(

 .١١م، ص٢٠٠٢، ٢ لبنان، ط-، دار الساقي، بريوت)احلزام(أمحد أبو دمهان،   )٢(
 .٥٤، ص)السنيورة(  )٣(
 .١٨٧، )بنات الرياض(  )٤(
 .٥٠، ص)دفء الليايل الشاتية: (انظر  )٥(
 .٨١، )رقص(   )٦(
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ًمن أفضل املدن اإلسكندنافية فسكاهنا أكثر انفتاحا وأسهل يف ") كوبنهاجن(و
 .)١("تكوين العالقات

حلظة (ل مع اآلخرين، ففي رواية ّوذلك كله يعطي الغربيني أفضلية يف التعام
لكنها لطيفة "ابنة البلد، ) سهام(األمريكية تتميز يف اجلامل عىل ) ليزا(مل تكن ) ضعف

نجد) بنات الرياض(يف رواية  و،)٢("مرحة قادرة عىل اقتناص إعجاب اآلخرين
 .)٣()سديم(موظفي البنك الربيطانيني ودودين يف تعاملهم مع 

ّ تتميز باجلدية واحليوية والنشاط، فـوالشعوب الغربية شعوب ... األمريكان"ّ
وال . )٤("هكذا اعتقد جابر فيهم... أناس يف غاية الدقة، وغاية النشاط، وغاية الرصامة

 له داللته؛ فهو " هكذا اعتقد جابر فيهم"ّشك أن استدراك الراوي هنا هبذه العبارة 
ًتقاده وتصوره الذي قد يكون صائبا، ّ، وأن ذلك اع)جابر(يريد نسبة هذا االعتقاد إىل  ّ

 .وقد ال يكون كذلك
ّوهؤالء األمريكيون يقدرون من يتحىل هبذه اجلدية والنشاط؛ فقد ارتفعت منزلة  ّّ

 .)٥(ّلدى رؤسائه األمريكيني يف الرشكة حني ملسوا فيه هذه اجلدية) جابر(
يتها عىل ، وحيو)السيدة األمريكية كالرك(نشاط ) حلظة ضعف(ّوتصور رواية 

ّالرغم من تقدمها يف السن ّ)٦(. 
                                   

 لبنان، - املغرب، بريوت-، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء)حالة كذب(عبد العزيز الصقعبي،    )١(
 .٣٧م، ص٢٠٠٩، ١ط

 .١١٤، ص)حلظة ضعف(   )٢(

 .١١٨، ص)بنات الرياض: (انظر   )٣(
 .١٥٩، ص)رشق الوادي(   )٤(
 .١٦٨املصدر السابق، ص: انظر   )٥(
 .٤٣، ص)حلظة ضعف: (انظر   )٦(

المجلد )٢( العدد )١( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

ّومتيز الرواية أكثر فتحدد أن لدى األمريكيني أماكن للجد وأخرى للهو؛ ولذا كان ّ ّّ ّ
ّحين إىل أجواء الكلية التي يدرس فيها هناك ألهنا أجواء جادة، ) طارق(الشاب املبتعث  ّ

 .)١(ة التي يعيش معهاّتبعده عن أجواء اللهو واملجون التي يعانيها يف منزل األرس
ّوالشعوب الغربية لكل ذلك شعوب متحرضة، يسود فيها القانون؛ لذا فقد  ّ

ّ شوهت ّأن يقايض الصحفية اليهودية التي) السنيورة(يف رواية ) الشيخ صفوان(استطاع 
 .)٢(ّصورته، وحصل بذلك عىل حقه وعىل تعويض مايل كبري

َوتعجب  بالقانون الغريب، ولكنها ) فتاة الغربيةاليهودي وال(يف رواية ) رحيانة(ُ
 .)٣(ًتتمنّى لو أنه كان أكثر عدال

) يةنساناإل(ّومع هذه الدقة، واجلدية، والعدالة، ال تغفل الرواية السعودية تصوير 
) مايكل(األمريكي املسيحي ) ً يوما٢٣(املتوافرة لدى بعض الغربيني، فتصور رواية 

ً، ويلف دوما رأسه بالشالإنسايننطلق الذي يتعاطف مع الفلسطينيني من م  الفلسطيني، ّ
ّإبان عدواهنا ) إرسائيل(بل وخيرج يف مظاهرة تؤيد احلق الفلسطيني، وهتتف ضد دولة 

 .)٤()غزة(الغاشم عىل 
الذي كان يعمل ) جاك رونييه(ية الفرنيس إنسان) ّمرشد بال خطيئة(ّوتصور رواية 

تقديم الغوث واإلعانة للمنكوبني عقبل) الصليب األمحر الدويل(ّضمن منظمة 
 .)٥()دير ياسني(مذبحة 

                                   
 .٥٥السابق، ص املصدر: انظر   )١(
 .٤٩-٤٨، ص)السنيورة: (انظر   )٢(
 .٤٠٠، ص)يهودي والفتاة العربيةال: (انظر   )٣(
 .، وما بعدها١١٤، ص)ً       يوما٢٣: (انظر   )٤(
 .٤٨، ص)ّ             مرشد بال خطيئة: (انظر   )٥(
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ّية الطبيب الفرنيس املسيحي املتدين إنسان) اليهودي والفتاة العربية(ّوتصور رواية 
 .)١( الباخرة، وساعدها عىل اهلرب من قبضة اليهود القتلة عىل ظهر)رحيانة(الذي عالج 

ية العجوز اإليطالية املسيحية اننسويف موضع آخر من الرواية نفسها تصوير إل
ًاملتدينة أيضا  ، وساعدهتا يف أن تعود إىل احلياة من جديد، )رحيانة(التي تبّنت ) ماريا(ّ

ومن .. قطعة من النور أنت"): رحيانة(ومنحتها الرأفة واحلنان، حتى لقد قالت هلا 
 .)٢("الصدق والصفاء خلقت

 

َأول ما تبهره–ني يزور البلدان الغربية تبهره ّإن الرشقي ح  اجلوانب الشكلية- ّ
 .ّالظاهرة؛ فتلك هي أول ما يصافح نظره

إن السفر إىل مكان فيه املاء واخلرضة والوجوه اجلميلة من كل لون حلم ينام "
، وهي )رقص(هذه وصية الطبيب املعالج للراوي يف رواية . )٣("ويصحو عليه كثريون

 .املناظر الطبيعية، والوجوه اجلميلة:  وصية تركز عىل األمور الشكلية- كام نرى - 
اخلرضة، واملاء، والوجه : (اجتامع هذه العنارص الثالثة) حالة كذب(ّوتصور رواية 

ّمركب كيميائي مكون من ثالثة عنارص" بـ) احلسن  له تفاعالته القوية عىل الرجل "ّ
 عند ذلك بحالة من االنبهار، بل صدمة ّالذي يسافر ألول مرة من جمتمعنا؛ فيصاب

 !)٤(إنه صمت االنبهار! قوية جتعله يعيش مرحلة صمت
الطمأنينة ، والقرى املحيطة هبا يبعث )األلب(كان منظر جبال ) السنيورة(ويف رواية 

                                          
 .، وما بعدها٣٦٦، ص)اليهودي والفتاة العربية: (انظر   )١(
 .٤١٦السابق، ص املصدر   )٢(
 .٢٢، ص)رقص(   )٣(
 .٢٣ -٢٢، ص)حالة كذب(   )٤(
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َ؛ فيستجم نفسه، وتفيض مشاعره باجلامل)الشيخ صفوان(يف  ّ)١(. 
ّالذي ظل جياهد كي يبقى "رنيس مع الريف الف) رقص(ويتعاطف الراوي يف 

 .)٢("بمنأى عن عنف املدن وصخبها
ّتستند إىل هضبة وتطل عىل بحر وخليج "الفرنسية التي ) رويان(ويصف بلدة 

 .)٣("وغابة
َوتشف نفسه مع هذه املناظر البديعة حتى ليشعر أنه   .)٤("يطري"ّ

س انتهت فردو"، وكأنه )نياجرا(باملشهد حول شالالت ) اجلوهرة(وتنبهر 
املالئكة للتو من صنعه، التالل اخلرضاء تنسدل عىل املشهد، وأشجار هائلة مرشئبة 

يبدأ هدير املاء يف اجللجلة كغناء مارد ) نياجرا(حتمل سامء العامل، ومع االقرتاب من 
 .)٥("عظيم

ّبربيقها الوضاء) إنجلرتا(ّتنبعث البحريات شاميل ) العصفورية(ويف رواية 
ًفتتمثل شعرا يف نفوس الشعراء، وأدبا عىل ألسنة األدباءوإشعاعاهتا  ً ّ)٦(. 

ّومع كل ذلك اجلامل وتلك الشاعرية فإن املناظر البديعة  ًتبعث شيئا ) الفردوسية(ّ
آخر يف نفوس شخصيات الروايات السعودية، إهنا تبعث يف نفوسهم املوازنة بني 

 !آنالغرب الريان باملاء واخلصب، والرشق الصحراوي الظم
                                   

 .٢٩ ،١٦، ص)السنيورة: (انظر   )١(
 .١١٧، ص)رقص(   )٢(
 .٥٧، ص)رقص(   )٣(
 .٦١، ٥٧املصدر السابق، ص   )٤(
 .٢٣٦، ص)الوارفة(   )٥(
 .١٦٣، ص)العصفورية: (انظر   )٦(
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حني توازن بني أثر) الوارفة(يف رواية ) اجلوهرة(حترض هذه املوازنة يف نفس 
سكان هذا املكان : تتساءل"اخلصب والرواء يف نفوس ساكنيه وأثر الظمأ واجلفاف، و

 اخلريطة الذي ظل املاء هيدر يف آذاهنم طوال هذه القرون بالرواء واخلصب، هل هلم نفس
 ؟)١(" وشحيحةحراوية ال يزورها املطر إال يف أوقات بعيدةالبرشية التي متلكها هي كص

ذهب إىل ) رقص(يف ) الراوي(ّقد اكتفت بالتساؤالت، فإن ) اجلوهرة(وإذا كانت 
ًبساطا أخرض خيرتقه أكثر "أبعد من ذلك، حيث هبرته الطبيعة الفرنسية التي وجدها 

ّ؛ فذهل، وتعجب من )٢("من ألف هنر ِ استقروا يف أحضان األسالف حني ) محاقة(ُ
 !)٣(الصحراء

فكرة املوازنة بني خصب ديار الغرب، (ّترسخ هذه الفكرة ) رقص(وما زالت 
ّعىل امتداد صفحاهتا حتى بلغت اخلواتيم التي أكد عندها ) وجفاف الصحراء وقسوهتا

ّصديق الراوي الذي يعد بالنسبة إليه ملهام أن  ً هكذا . الصحراء طريق عبور أو دار فناء"ّ
َواحلكمة إذن . )٤("انت ولن تغري قوانينها من أجل عيون أحدك  تقتيض- كام يرى–ِ

. مغادرهتا والرحيل عنها إىل األبد
ّوهو يودعه قبل سفره- والطبيب الذي يعالج الراوي من آالمه وخيباته يقول له 

 .)٥("ّ ال يردكاهللا.. سافر بالسالمة. من حيبك سيدعو لك": - إىل فرنسا
َي حني كان يف املطار كان يشعر بقرب الفرج باملغادرة، ويستخدم ولذا فالراو َ

 .٢٣٨، ص)الوارفة(   )١(
 .١٧٢، ص)رقص(   )٢(
 .١٧٣ص املصدر السابق،: انظر   )٣(
 .٢٨٥ص املصدر السابق،   )٤(
 .٢٦املصدر السابق، ص   )٥(
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 .)١("كلنا نريد اهلرب، وقد قرب الفرج"): اهلرب(مفردة 
ِّ، حيث سمي السفر إىل تلك )حالة كذب(يف رواية ) اهلرب(وتأيت هذه املفردة  ُ

 .)٢("رحلة هروب": الديار
ُّوإىل جانب اخلرضة والرواء يأيت الضلع الثالث م  والوجه ،)الوجه احلسن: (ن املثلثُ

 .هنا رمز للجامل اجلسدي
واجلامل اجلسدي لدى اآلخر الغريب ثيمة ال تكاد ختلو منها رواية من تلك التي 

ال ) العصفورية(يف رواية ) الربوفيسور(كام يقول ) عقدة(إهنا . ورد فيها ذكر للغرب
ٌيكاد ينفك أحد عنها ّ)٣(! 

مئات من الفتيات ... باحلياة واألسامك من كل لوناملحيط الزاخر "أمريكا هي 
نفسه، وهو ) سليامن(ّهكذا حيدث . )٤("...ّذوات اجلامل املتعدد األلوان واألشكال

ّمستلق عىل رسيره يف أمريكا منبهرا ومندهشا من كل ذلك اجلامل، وتنوعه ّ ً ً ٍ. 
ّأقل منه انبهارا بكل ذلك اجلامل؛ حتى إنه حترس) بندر(ومل يكن  ًّ  عىل السنوات التيّ

 .)٥(قضاها من عمره دون أن يتمتع بمشاهدة هذا اجلامل
حالة (ّيعجز املرء أن يرى امرأة قبيحة، كام تصور رواية ) كوبنهاجن(ويف 

 .)٦()كذب

 .١٧السابق، صاملصدر    )١(
 .٩، ص)حالة كذب(   )٢(
 .٥٨، ص)العصفورية: (انظر   )٣(
.٢٣، ص)دروس إضافية(   )٤(
 .٨املصدر السابق، ص   )٥(
 .٤١املصدر السابق، ص: انظر   )٦(
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ّلدهيا كل مقاييس اجلامل ": ّإن املرأة الغربية يف املخيلة العربية امرأة متكاملة اجلامل
ًواصفا إحدى النساء ) السنيورة(يف رواية ) شيخ صفوانال(، كام يقول )١("والفتنة

 .هنا خيتزل تكامل اجلامل اجلسدي لدى املرأة الغربية) ّكل(ولفظ . الغربيات
ّومن شدة االنبهار والتعلق هبذا اجلامل يرد تفصيل جلزئياته الدقيقة التي ال تكاد 

 .تغادر صغرية وال كبرية من مالمح ذلك اجلامل
ًلمح األكثر ترددا واألشد إهبارا بني بقية املالمح والبياض هو امل ّ ً كام تصور الرواية–ّ

، )٢() إضافيةدروس(هبر الشباب الثالثة املبتعثني يف رواية ) بياض ناصع( إنه - السعودية
ريح (ّ، وهبر حتى الشباب املتطرفني يف رواية )٣()رشق الوادي(يف رواية ) ًجابرا(وهبر 
 .)٤()اجلنة

 من أقوام ال تنترش بينهم ذوات الشعر- كذلك -ر يبهر األعني والشعر األشق
ُهبر شعر . األشقر ، وتصفه )٥()السنيورة(يف رواية ) َالشيخ صفوان(األشقر ) ماريانا(َ
حني متاهي بني ) ريح اجلنة(، وتبالغ رواية )٦(بأنه شعر ذهبي) رشق الوادي(رواية 

 .)٧("ذهب املنسدل عىل أكتافهنال": الشعر األشقر والذهب عىل سبيل االستعارة
حني ) الشيخ صفوان(سهامن ينفذان القلوب، نفذا قلب ) الزرقاوان(والعينان 

                                          
 .، واخلط من وضع الباحث٩، ص)السنيورة(   )١(
 .٨، ص)دروس إضافية: (انظر   )٢(
 .١٧٥، ص)رشق الوادي: (انظر   )٣(
 .٧٨، ص)ريح اجلنة (:انظر   )٤(
 .٩، ص)السنيورة: (انظر   )٥(
 .١٧١، ص)رشق الوادي: (انظر   )٦(
 .٧٨، ص)ريح اجلنة(   )٧(
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العيون "): عيون قذرة(يف رواية ) ًفيصال(، وصدمتا )١()السنيورة(رآمها أو رأتاه يف 
إهنا . )٢("نراها هنا يف كل مكان... الزرقاء التي ال نراها سوى يف إعالنات املجالت

 عىل أرض الواقع -كام يتخيلها الشاب -صدمة مواجهة الصورة املثالية للجامل 
وحترض هنا الصورة التلفزيونية التي رسمت معامل اجلامل . امللموس ألولئك الشباب

ْبشكل خمتلف عام كان يألفه العريب؛ فام أكثر ما تغنّى العريب باملرأة احلوراء،  َ َواحلور("ّ َ...( 
ُحوراء(وامرأة .  شدة سوادهاشدة بياض العني يف َ ْ ُبينَة ) َ ِّ ِاحلور(َ َ َ(")٣(. 

ّوما أكثر ما امتدح العريب الشعر األسود الفاحم السواد، ولكن توارد الصورة 
ّ؛ فحل الشعر األشقر )٤(ّالتلفزيونية، وما متلكه من إمكانات هائلة غري مقاييس اجلامل َ َ

 !اءَمكان األسود، وحلت العيون الزرقاء حمل احلور
ًواللباس العاري املتهتك يف الغرب يبهر أيضا كام رأينا يف رواية  ) رشق الوادي(ّ

تظهر ) دروس إضافية(، ويف رواية )٥("كاسيات عاريات"التي تصور نساء الغرب 
ُالنساء بمالبس قصرية تظهر أكثر مما ختفي ّ ُ)٦(! 

وهذا ما ! ُاإلخفاء الذي يظهر، والسرت الذي يكشف: إهنا لعبة السرت والكشف
حيث تتحرك العني عرب التفصيالت اجلسدية للمرأة ) غيوم اخلريف(نجده يف رواية 

ًكانت ترتدي فستانا شفافا أصفر خمرما يكشف عن تكوينها أكثر مما "الغربية التي  ً ً
                                   

 .٢٥، ص)السنيورة: (انظر   )١(
 .٣٩، ص)عيون قذرة(   )٢(
 .٨٤م، ص١٩٩٨/ه١٤١٨، ٤ لبنان، ط-، املكتبة العرصية، بريوت)خمتار الصحاح(الرازي،    )٣(
 ،)الثقافة التلفزيونية(عبد اهللا الغذامي، : التلفزيونية يف تغيري مقاييس اجلامل؛ انظرحول تأثريات الصورة  )٤(

 .، وما بعدها١١٥م، ص٢٠٠٤، ١ لبنان، ط- املغرب، بريوت-املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء
 .١٥٩، ص)رشق الوادي(   )٥(
 .٧، ص)دروس إضافية: (انظر   )٦(
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ًها هو صدرها ينهض شاخما قابضا عىل وسطها النحيل وقدميها الصغريتني .. خيفي ً
. )١("ًمعا  تنتعالن خفا ال]هكذا[

ًومما يلفت نظر الباحث هنا هذا التتبع لألعضاء اجلسدية عضوا عضوا ً ّ ونجد هلذا ! ّ
 ٌوصف تفصييل دقيق للفتاة اإليطالية) السنيورة(ًأمثاال يف كثري من الروايات، ففي رواية 

ًومل تغفل الرواية شيئا . )٢("ساعدان رقيقان مهيئان لاللتفاف واالحتضان"): ماريانا( ُ
 .)٣("ينبوع حنان متدفق": ؛ فقد وصفته بأنه)ماريانا(الوصف حتى صوت من 

هذه شقراء وعيناها ": هذا الوصف التفصييل) دروس إضافية(ويرد يف رواية 
خرضاوان وهذه شعرها أمحر وعيناها سوداوان وهذه بيضاء ناصعة البياض قوامها 

وهنا يأيت تتابع . )٤("ممشوق ورجالها ملفوفتان كأهنام عمودان صنعا من بلور شفاف
ًهذه األوصاف وتدفقها دون وضع عالمات ترقيم من الفواصل أو غريها حكاية 

 .حلجم االنبهار، ومدى الذهول
ّوأما ما يلفت النظر أكثر يف هذه النصوص فهو هذا التتبع لتفصيالت اجلسد، وهو  ّ

ّما يبدو أنه نسق مغروس يف التفكري العريب سامه باحث مغريب أي) لتعضيةا ()٥(ٌ
وذلك ما نراه . )٦("من أجل الوصول إىل جسد مثايل... وصف األعضاء مع تشبيهها"

ّيف هذه الروايات التي تصف األعضاء وتشبهها تشبيهات مكثفة؛ وكل ذلك حيكي  ّ ّ

 مجعية الثقافة والفنون، -، نادي القصة السعودي)غيوم اخلريف(إبراهيم النارص احلميدان،    )١(
 .١٦م، ص١٩٨٨/ه١٤٠٨، ١الرياض، ط

 .٢٤، ص)السنيورة(   )٢(
 .١٦املصدر السابق، ص   )٣(
 .٨، ص)دروس إضافية(   )٤(
 .مجال بوطيب. د   )٥(
.٤٨، ص) جتليات جسدانية يف الفكرين العريب والغريب–نحن واآلخر (   )٦(
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 وهو ما قد ال يكون واقعيا –ًّ تصور املخيلة العربية جسد املرأة الغربية جسدا مثاليا 
ّك إال ألجل شدة االنبهار الذي يولد هذا التصور املثايل للجسد  وما ذا- بالرضورة ّ
 !الغريب

ٌوللمرأة كذلك نصيب من هذا االنبهار باجلسد الغريب، ولكنه يف الغالب انبهار  ٌ
 . عرب الشاشة باملمثلني، وأبطال املسلسالت

ْومما وجده الباحث أن ذلك مل يرد إال يف الروايات النسائية ّ  ؛ ففي رواية)١(ّ
ّأن ممثلها املفضل هو ) جود(ّتؤكد ) سعوديات( ، وتتفحص الوجوه يف )جورج كلوين(ّ
 .)٢("أوسم الرجال عىل اإلطالق" - كام تؤمن–ًبحثا عن شبيه له؛ ألنه ) لندن(

، نموذج )ّمحى ليلة السبت(بطل فيلم ) ترافولتا(، كان )عيون الثعالب(ويف رواية 
ّتتصور أن بعض صفاته اجلسدية تتنزل عىل ، التي حاولت أن )مريم(الوسامة لدى  ّ ّ

 .)٣()سعيد(معشوقها
ّ املصورة ّ، وهن يتخطفن املجالت)الرياض(بنات ثانوية يف ) الوارفة(ّوتصور رواية 

 وفرانكو- فرانكو كاسربي(أبطال إيطاليون يف غاية الوسامة، "ّالتي حيتل صفحاهتا 
 .)٤("يعصفون باألحالم احلبيسة)  وكاتيوشا-داين

) أي ليست عرب الشاشة(ّ تصور جتربة حية -َوحدها - ) عيون قذرة(ورواية 
إنه شاب "): لندن(الشاب الذي التقته يف ) روبري(التي أهبرهتا وسامة ) سارة(للراوية 

                                          
 . الروايات التي كتبتها النساءأي تلك  )١(
 .٥٣م، ص٢٠١٢، ٥، طبعة املؤلفة، توزيع فراديس، البحرين، ط)سعوديات(سارة العليوي،    )٢(
يونيو، /، حزيران١ لبنان، ط-، رياض الريس للنرش، بريوت)عيون الثعالب( ليىل األحيدب، )٣(

 .١٢٦ -١٢٥م، ص٢٠٠٩
 .٧٠، ص)الوارفة(   )٤(
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ّوهذه التجربة احلية . )١("وسيم، بل مجيل، أبيض البرشة، عيناه بحريتان من عسل
عىل الرغم من أهنا كانت ) سارة(إغواء ) ريروب(كانت هنايتها السقوط؛ حيث استطاع 

ّحتاول التمسك بحجاهبا وقيمها، ولكنه استطاع اقتحام عاملها، ومل يغادرها حتى 
 .)٢("الدين والرشف واملستقبل.. ّفقدت كل يشء"

 

ية املرأة ّمما لفت انتباه الرواية السعودية، وبخاصة الرواية النسائية السعودية إجياب
ِالغربية وحضورها، فقد أعجبت الراوية بحال املرأة) عيون قذرة(يف رواية ) ليىل( ُ

ًذات كينونة واستقالل كالرجل متاما متيش دون أن يضايقها أحد، "الغربية؛ حيث إهنا 
ومتيض الراوية يف املوازنة بني حال تلك املرأة . )٣("تتسوق دون أن يتطفل عليها أحد

ل املرأة هنا، حيث املرأة هنا ال تسلم من املضايقات واملعاكسات حني الغربية، وحا
 .خترج للتسوق، أو لقضاء بعض حاجاهتا

وال تفتأ الرواية تعقد هذه املوازنات عىل امتداد صفحاهتا، فاملرأة الغربية كام تتمثل 
ّذكية حتسب كل يشء بميزان الربح واخلسارة حتى يف) كاتيا(يف شخصية والدة 

اهتا االجتامعية، بينام يف الرشق يقيد املرأة خوفها ورهبتها من املجتمع، وتدفعها عالق
 !)٤(ًعاطفتها وغريزهتا أحيانا لتكون يف سياق االمتهان واخلسارة التي ال يعقبها ربح

بشخصية زميلتها يف العمل أخصائية العالج ) اجلوهرة(تنبهر ) الوارفة(ويف رواية 
املنضبطة واملقدسة "فهي املرأة ذات اإلرادة الغربية القوية ) ريانأد(الطبيعي النيوزلندية 

 .١٣٥، ص)عيون قذرة(   )١(
 .١٦٣املصدر السابق، ص   )٢(
 .١٨، ص)عيون قذرة(   )٣(
 .٨٠ - ٧٩املصدر السابق، ص: انظر   )٤(
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 .)١("للعمل دائام خطواهتا يف ممرات املستشفى واسعة ثابتة
تبدو أحجار "النفيس، وانسجامها مع ذاهتا حيث ) أدريان(تعجب كذلك بتوافق 

زلق داخل روحها تن... ّروحها مصففة ومتوازية بعناية، كأهنا فسيفساء إيطالية جذابة
 .)٢("جسدها بانسجام واطمئنان

َويف موضع آخر تعجب  الكندية التي تبدو ) الطبيبة جيان(بشخصية ) اجلوهرة(ُ
 .)٣("ًمنفتحة كسلة ورد تنسكب لطفا عىل من حوهلا"

يعجبها يف املرأة الغربية ثقتها بنفسها، وانسجامها النفيس، ويف عبارة ذات داللة 
 ).اسعة الثابتةُخطواهتا الو(َتلفت نظرها 

بني نفسها وأولئك ) اجلوهرة(ويف كل تلك املواضع، وعىل امتداد الرواية توازن 
الظروف واملالبسات االجتامعية والنفسية التي  الغربيات يف أسلوب احلياة، وطبيعة

ّكونت شخصية املرأة الغربية، وتلك التي كونت شخصية املرأة الرشقية ّ. 
 

ّ الرواية السعودية نامذج وافرة ألولئك الغربيني املحبني لسحر الرشق، ترد يف
وعادات ) حزام(عن نساء فرنسيات أحببن قرية ) احلزام(ختربنا رواية : والروح الرشقية
 .)٤(املرشق وتراثه

تعشق عجوز أمريكية الرشق لبساطته وبراءته، يف مقابل ) ريح اجلنة(ويف رواية 

                                   
 .٧، ص)الوارفة(   )١(
 .٨ ص،املصدر السابق   )٢(

 .٢٤٢املصدر السابق، ص   )٣(
 .١٦٠، ص)احلزام: (انظر   )٤(
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 .)١(يةمادية احلضارة الغرب
 الرشقيني فلتة الزمان يف- )رشق الوادي(يف رواية - ) إيثل(وترى األمريكية 
 .)٢(العشق، وفنون احلب
ّالسعودية إىل بالدها، نجدها حتن وتشتاق إىل رمال) إيثل(وحني تغادر 

 .)٣(الصحراء
بفن العامرة الرشقي، وتتمنّى) السنيورة(اإليطالية يف رواية ) ماريانا(وتنبهر 

 .)٤(نى يف بيت عىل هذا الطرازالسك
بالصحراء الرشقية، وتشعر أهنا تبعث يف نفوس أهلها الفلسفة، ) ماريانا(وتؤمن 
 .)٥(والرومانسية
ّحيث تشعر أن الصحراء عامل ) دروس إضافية(األمريكية يف رواية ) سارا(ومثلها 

ب السعودي الشا-) ًبندرا(وتتخيل . )٦(جمهول يثري الرومانسية، والغموض، واخليال
ِ فارسا سيحملها عىل فرس بيضاء إىل الصحراء رماهلا وخيامها- الذي أحبها وأحبته ِ ِ ً

 .)٧(ِوعاملها

 .٤٨، ص)ريح اجلنة: (انظر   )١(
 .١٨٨، ص)رشق الوادي: (انظر   )٢(
 .٢٢٤ ص،املصدر السابق: انظر   )٣(
 .٧٥، ٧٢، ٦٤، ص)السنيورة: (انظر   )٤(
 .٣١املصدر السابق، ص: انظر   )٥(
.٩٢، ص)دروس إضافية: (انظر   )٦(
 .١٩٠املصدر السابق، ص: انظر   )٧(
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ّ؛ فإن الذات تفيد من اآلخر، وترى )سلبية أم إجيابية( وأيا ما كانت جتليات اآلخر 
 من  يساعد عىل اكتشاف الذات؛-ّكام تقدم يف هذا البحث–ّذاهتا يف مرآته؛ ألن اآلخر 

 .خالل متوقعها من اآلخر، ومن خالل قياس الذات يف مقياس اآلخر
يف ) اجلوهرة(حني عاشت ) الوارفة(ّنجد الترصيح هبذه التجربة املهمة يف رواية 

بضع سنوات تعلمت من خالهلا كيف تعيد اكتشاف ذاهتا، وكيف تنظر إىل ذاهتا ) كندا(
كأنني أعيد اكتشاف تلك التي رافقتني كأنني أحتدث عن امرأة أخرى، "يف مرآة اآلخر؛ 

ّواستخدام الشخصية هنا ملوقع االنفصال حيث تتحدث . )١("يف الظل لسنني طويلة
ّ، وتوصف مكان )تلك(عن ذاهتا وكأهنا امرأة أخرى، وتستخدم اسم اإلشارة للبعيد 

ّبأنه كان يف الظل، وكل ذلك يرسخ هذا االنفصال بني الشخصية وذاهتا؛ يف ) تلك( ّ
 .حماولة لالكتشاف واملساءلة واملحاورة

ّوإذا كان االكتشاف هنا للذات الفردية، فإن روايات أخرى قد صورت اكتشاف  ّ
، ونقدها، واكتشاف عيوهبا، وحماولة اقرتاح سبل النهوض هبا، من )اجلامعية(الذات 

 .خالل النظر إىل الذات يف مرآة اآلخر
 ب الدارسني يف الواليات املتحدة األمريكية،الطلبة العر) دروس إضافية(ّتصور رواية 

ّوإن مل ترصح به  -ّ، ولعل ذلك كان )٢(وآماهلم وأحالمهم باجتاه الوحدة العربية
ً بسبب جتربتهم يف الغرب، واحتكاكهم باحلضارة الغربية ممثلة يف صورهتا- الرواية ّ

 .األمريكية
ًج وعيا يف رواية ًوترد هذه التجربة بصورة أكمل، وربام أكثر نضجا، وأنض

ُبعض الشخصيات الغربية تعنَى بدراسة أدب ) الربوفيسور(فحني وجد ) العصفورية(

                                   
 .٢٦٥، ص)الوارفة(   )١(

 .٨٧، ص)دروس إضافية: (انظر   )٢(
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ومن . )١("شعرت بتأنيب الضمري جلهيل األدب العريب": ّعرب عن شعوره) شكسبري(
ّثم الزم املكتبات، وأكب عىل أمهات املؤلفات والدواوين العربية، وحفظ ديوان  ّّ َ

 .ًتاًبيتا بي) املتنبي(
َ ومن حوله من الشباب الدارسني يف أمريكا بعض مظاهر- هو -وحني رأى 

ّالتقدم والتحرض ساءلوا أنفسهم وعادوا إىل ذاهتم اجلامعية  الكتشافها) العربية(ّ
ُومساءلتها، وصارت لدهيم مساحة للحلم ًمجيعا، نحلم بواليات عربية متحدة ،كنا": ُ

ّ؛ وأما سبب شعورهم "كانت أحالمنا كبرية... مثل الواليات املتحدة األمريكية
بمرشوعية تلك األحالم فهو رؤيتهم لواقع اآلخر، وما استطاع حتقيقه، وما نجح يف 

 .)٢("فعلها األمريكان، فلامذا ال نفعلها نحن؟: كنا نقول": إنجازه
ّومن امللحوظات املهمة هنا أن احلديث جاء بضمري اجلمع بـ ) كنّا): (األنا اجلامعية(ّ

ّ؛ لتأكيد اهلم املشرتك، والرؤية املوحدة )ًمجيعا(ّوأكد هذه اجلامعية بالكلمة املعرتضة  ّ
؛ لتعرب عن الشخصية اجلامعية، ال عن شخصية فرد أو )األنا اجلامعية(التي تنطلق من 
 .جمموعة صغرية

ّبني الذات واآلخر يف تفاعل مهم ملحاولة اكتشاف الذات يف مرآة ) املوازنة(ّومتتد 
ّثم يميض يعدد . )٣("كنا نقارن ما تركناه خلفنا بام نراه أمامنا فتعترصنا اللوعة": آلخرا

بعض مظاهر اخلدمات الصحية، والسالسة اإلدارية لدى اآلخر مع موازنتها بام لدى 
ّمن ضعف اخلدمات الصحية، وحتكم البريوقراطية، وشيوع ) ًالعربية عموما(الذات 

 .الرشاوى واملحسوبيات

.٦٨، ص)العصفورية(  )١(
 .٥٣املصدر السابق، ص   )٢(
 .٥٤املصدر السابق، ص   )٣(
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ّ معتزين بشخصياهتم احلضارية،- ًأيضا–ّا واعني بحجم التحدي، وكانوا كانو
منتمني إىل ذواهتم، ولكنهم كانوا يف الوقت نفسه منفتحني عىل اآلخر يف تفاعل جديل 

ّمل نشعر قط بمركب نقص وال ": حياول اإلفادة من مكتسبات اآلخر دون الذوبان فيه ّ
ّثم يميض ليعدد مظاهر . )١("من عقدة اخلواجةمل نكن نعاين ... سحرتنا تقاليد أمريكا

ًالضعف والنقص لدى هذا اآلخر متنبها ومنبها إليها، حمرتزا منها؛ فهو أنموذج  ً ّ ً ّ
ّللتفاعل اجلديل الذي يدرك العيوب قبل امليزات، ويتنبه إىل املساوئ قبل احلسنات،

ًثا جيمع حسنات ًويشاهد اإلخفاقات قبل النجاحات؛ ليبني من خالل ذلك طريقا ثال
 .الذات إىل حسنات اآلخر، ويتالىف سيئات الذات قبل سيئات اآلخر

 .٥٧ املصدر السابق، ص)١(
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.ّ  يف الرواية السعودية إجيابيا يف األقل، سلبيا يف األكثر) َآخرنا(حيرض 

ّتصوره الروايات السعودية يف صور شتى ما بني صور سلبية، وأخرى إجيابية : ّ
 ..ّبالدرس والتحليلّتتبعها هذا البحث، وتناوهلا 

ّتربز القيم الغربية من جهة قيام ثقافية معجبة تبهر، وتغري، وحترض ُ ً ُُ ُ َ ً ًِ.. 
َفيهاجر إليها املهاجرون هجرة واقعية أو هجرة فكرية قيمية ِ. 

ّومن جهة أخرى يربز االنحالل األخالقي، والتفكك االجتامعي، والعدوان  ُ
 .رفض، واملواجهة، وربام االنتقامالعسكري سيئات يستوجب هذا اآلخر هبا ال

ّوهاهنا تتجىل يف املدونة الروائية السعودية رؤيتان متدافعتان َرؤية تتبع سنَن: ّ َ ّ َ
ّاآلخر، وتسري يف ركابه، وتتمثل خطاه تغذهيا هزيمة نفسية، وإحباط داخيل، وتبعية ّ ّ

ّورؤية أخرى ترفضه بالكلية، وتقصيه باجلملة، تستسلم لنسقي. فكرية ُّ ة الرفض،ّ
 .واإلقصاء، والعداوة

ّوبني هاتني الرؤيتني تتجىل رؤية متوازنة تتسامى عىل نسقية الطرفني، وتتعاىل عىل  ّ
ّ حدية احلدين؛ فتتفاعل مع اآلخر تفاعال جدليا ًَ ّ ّيتنبه إىل عيوبه االجتامعية، ويتفطن إىل : َّ ّ

ْسقطاته األخالقية، وحيذر انحرافاته الفكرية َ َ  ّع ذلك يتلقى إنجازاته احلضارية،ولكنه م. َ
َويتجاوب مع إبداعاته املدنية، ويفيد من خرباته العملية ُْ ِ َ َ.

َوال يزالون خمتلفني": االختالف كان، وسيبقى ْ َِ ِ َ ُ َ ُ ََ ، ولكن االختالف )١١٨: هود ("َ
ّ ال يستلزم العداء بالرضورة، بل قد حيقق التكامل اإلجيايب، والتفاعل- ّيف حد ذاته –
 .تبادلامل

ً إن هذه الرؤية اجلدلية ال ترى اآلخر طيفا واحدا، وال تقف منه موقفا هنائيا، وإنام  ً ًّ
ّتتفهم أن اآلخر مكونات شتى كام الذات، وأطياف متفاوتة السامت، ورد النص عىل َ َ َّ ٌ ّ ٌ ّ
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ًليسوا سواء": ذلك يف القرآن الكريم َ َُ ْ ٌوالتاريخ شاهد ال ). ١١٣: آل عمران ("...َ
ْذب، وال جيامل أو يتحامل؛ ومن هنا فإن الرفض الكامل، والتبعية العمياء موقفان يك َ ّ ّ

 .ّنسقيان يرفضهام العقل، ويدحضهام املنطق، ويأبامها الواقع
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 مجعية الثقافة -، نادي القصة السعودي)غيوم اخلريف(إبراهيم النارص احلميدان، 
 .م١٩٨٨/ه١٤٠٨، الطبعة األوىل، والفنون، الرياض

 .م٢٠١٠ سورية، الطبعة الثانية، - ، دار املدى، دمشق)الوارفة(أميمة اخلميس، 
 .م٢٠٠٥ لبنان، الطبعة األوىل، - ، دار الساقي، بريوت)ريح اجلنة(تركي احلمد، 

-  دار الساقي، بريوت) أسفار من أيام االنتظار- رشق الوادي (رواية تركي احلمد، 
 .م٢٠٠٣الطبعة الثالثة، لبنان 
 .م٢٠٠٦ لبنان، الطبعة الثانية، -، دار الساقي، بريوت)بنات الرياض(رجاء الصانع، 

، طبعة املؤلفة، توزيع فراديس، البحرين، الطبعة اخلامسة، )سعوديات(سارة العليوي، 
 .م٢٠١٢

ملغرب،  ا-، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء)حالة كذب(عبد العزيز الصقعبي، 
 .م٢٠٠٩ لبنان، الطبعة األوىل، - بريوت

 .ه١٤٣٣، دار الفكر العريب، الدمام، )ً يوما٢٣( سعد، اهللاعبد 
، طبعة املؤلف، توزيع دار إشبيليا، الطبعة )دفء الليايل الشاتية( العريني، اهللاعبد 

 .م٢٠٠٣/ه١٤٢٤الثالثة، 
مؤسسة ، )ب اخلالدة قصة احل- اليهودي والفتاة العربية(عبد الوهاب آل مرعي، 

 .ه١٤٢٨  الطبعة الثانية،العبيكان، الرياض،
 .م١٩٨١/ه١٤٠١ السعودية، الطبعة األوىل، - ، هتامة، جدة)السنيورة(عصام خوقري، 

 .م١٩٩٩ لبنان، الطبعة الثالثة، -، دار الساقي، بريوت)العصفورية(غازي القصيبي، 
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 .م١٩٨١/ ه١٤٠١ األوىل، ، هتامة، جدة، الطبعة)حلظة ضعف(فؤاد صادق مفتي، 
 .ه١٤٣٠، دار الكفاح، الدمام، )عيون قذرة(قامشة العليان، 

، طبعة املؤلف، توزيع مكتبة هتامة، جدة، الطبعة )فتاة من حائل(حممد عبده يامين، 
 .م١٩٨٠/ه١٤٠٠األوىل، 

، ١، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، ط)ّمرشد بال خطيئة(حممد عبده يامين، 
 .م١٩٩٠/ه١٤١٠

 .م٢٠١٠، دار طوى، لندن، الطبعة األوىل، )رقص(معجب الزهراين، 
، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، )دروس إضافية(منصور اخلرجيي، 

 .م١٩٩٨الطبعة األوىل، 
 /، حزيران١ لبنان، ط-، رياض الريس للنرش، بريوت)عيون الثعالب(ليىل األحيدب، 

 .م٢٠٠٩يونيو، 
 

حممد عناين، رؤية .  د، ترمجة)املفاهيم الغربية للرشق -  االسترشاق(إدوارد سعيد، 
 .م٢٠٠٦للنرش والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، 

، ترمجة )اإلسالم والغرب بني التعاون واملواجهة(ليرس، . إيان أو وفوللر،. جراهام إي
الطبعة األوىل، شوقي جالل، مركز األهرام للرتمجة والنرش، القاهرة، 

 .م١٩٩٧/ ه١٤١٧
، مؤسسة )جتليات جسدانية يف الفكرين العريب والغريب -  نحن واآلخر(مجال بوطيب، 

 .م٢٠٠٨ املغرب، الطبعة األوىل، - التنوخي، آسفي
اآلخر يف الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن (حسني العودات، 
 .م٢٠١٠األوىل، دار الساقي، بريوت، الطبعة ، )العرشين
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 ه١٤١٨ لبنان، الطبعة الرابعة، - ، املكتبة العرصية، بريوت)خمتار الصحاح(الرازي، 
 .م١٩٩٨/

، خطوات للنرش ) منظور نفيس اجتامعي-الكره أو الالتسامح مع اآلخر(صالح بريك، 
 .م٢٠١٠والتوزيع، دمشق، الطبعة األوىل، 

، دار الكتاب )دئة يف زمن ملتهب خواطر ها- تأمالت سياسية(ّعبد السالم املسدي، 
 .م٢٠٠٩ لبنان، الطبعة األوىل، -اجلديد، بريوت

 املغرب، -، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء)الثقافة التلفزيونية( الغذامي، اهللاعبد 
 .م٢٠٠٤ لبنان، الطبعة األوىل، - بريوت

وارد سعيد، بول  غرب يف مرايا هيغل، غارودي، راسل، إد-ثنائية رشق(عفيف فراج، 
 .م٢٠٠٨ دار اآلداب، بريوت، الطبعة األوىل، )كنيدي، جليبري األشقر

ًصورة اآلخر العريب ناظرا ومنظورا إليه(جمموعة باحثني، حترير الطاهر لبيب،  ، مركز )ً
 .م٢٠٠٨ لبنان، الطبعة الثانية، -دراسات الوحدة العربية، بريوت

منشورات دائرة الثقافة واإلعالم، ، )يل العريبالغرب يف املتخ(حممد نور الدين أفاية، 
 .م١٩٩٦الشارقة، 

، النادي األديب بمنطقة الباحة، )متثيالت اآلخر يف الرواية العربية(نادي الباحة األديب، 
 .م٢٠١١ لبنان، الطبعة األوىل، - توزيع مؤسسة االنتشار العريب، بريوت
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