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ملخص:
مت ّثل الرواية الأمريكية العربية الن�سوية جزءا من الأدب العربي الأجنلوفوين ،ونعني
به الأدب املكتوب بالإجنليزية ب�أقالم ك ّتاب عرب �أو من �أ�صول عربية ،يعي�ش �أغلبهم يف
املنفى ،يف بريطانيا والواليات املتحدة على وجه التحديد� ،سرتكّ ز الورقة على رواية «الفتاة
«الهوية»
ذات الو�شاح ال ّنارجني» للكاتبة الأمريكية ال�سورية مهجة قحف لتطرح �إ�شكاليات
ّ
و»االنتماء» يف الكتابات العربية الأجنلوفونية ،و�ستطرح هذه الرواية حتديدا �س�ؤا ًال كيف
ميكن �أن تكون عربيا و�أمريكيا وم�سلما يف الوقت ذاته؟ و�سيحيط بهذا ال�س�ؤال اجلوهري
�إ�شكاليات �أخرى على غرار :ما الهوية الدينية /الثقافية؟ ما ظروف وم�شكالت االنتماء عند
امل�سلمني املقيمني ب�أمريكا؟ وكيف �إذا تعلّق الأمر باملر�أة امل�سلمة؟ وما موقف الن�سوية
الغربية من هذا الأمر؟
الكلمات املفتاحية :الرواية الأمريكية العربية الن�سوية -الهوية الدينية -الن�سوية-
املجتمع الأمريكي العربي -اال�ست�رشاق -التمثيالت النمطية.
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(1)  العدد الثامن والثالثون- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

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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املق ّدمة  -نشأة اخلطاب النسوي األمريكي العربي:
�شكّلت الن�ساء العربيات ن�سبة معتربة من عدد املهاجرين العرب �إىل العامل اجلديد
امتدت
أتهن على املغامرة وال�سفر �إىل �أ�صقاع جمهولة فح�سب بل
(�أمريكا)  ،ومل تتوقف جر� ّ
ّ
أ�صواتهن يف هذا العامل اجلديد ،فقد هاجرت ن�ساء
وجودهن و�
إ�رصارهن على فر�ض
�إىل �
ّ
ّ
ّ
معظمهن
أزواجهن ،.وكانت
وراءهن �
معهن �أطفالهن �أو تركن
مبفردهن� ،أو �أخذن
كثريات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
�ضمت
ن�ساء مثقفات،
ّ
فيهن الطبيبة ،والكاتبة والتاجرة ،والأديبة ،وال�صحفية «وقد ّ
ال�صحافة ال�صادرة من � 1910إىل � 1920أ�صواتا ن�سائية كثرية لقانونيات ،وطبيبات،
واملو�سيقيات )...( ،وظهرت منظّمات ن�سائية كثرية
والطيارات،
وخريجات اجلامعة،
ّ
ّ
ّ

ن�شاطي ،ومنها:
بع�ضها �أكادميي ،وبع�ضها
ّ

 ال�شبكة الأمريكية العربي ّة الن�سوية Feminism Arab American Network



جمعية درا�سات ن�ساء ال�رشق الأو�سط
Association of Middle East Women’s Studies .



احتاد جمعيات الن�ساء الفل�سطينيات يف �شمال �أمريكا
)(1

»The Union of Palestinian Women’s Associatiob in North America

واجهت املر�أة العربية منذ وطئت قدماها العامل اجلديدة حت ّديات كثرية وم�ضايقات
عديدة ح ّفزتها حينا ،وعرقلتها �أحيانا �أخرى يف �سعيها �إىل �إثبات نف�سها ب�صفتها امر�أة
عربية ثالثا ،لذلك كانت التح ّديات جن�سية ،ودينية،
� ّأوال ،وعربية /م�سلمة ثانيا ،و�أمريكية ّ
وعرقية �سيا�سية .وهي حت ّديات متداخلة لكنّنا �سنحاول �أن نفككّها �شكليا كما ي�أتي:

♦ ♦التح ّدي اجلن�سي :كان م�صدره الرجال عموما –�سواء �أكانوا الأمريكان �أم
ال�رشقيني ، -الذين اتفقوا على النظر �إليها كائنا دونيا �أو م�صدر متعة ول ّذة جن�سية بحتة،
الرجل ال�رشقي
و غطّ ى الرجل الغربي نظرته بغالف
التحرر واملو�ضة والتق ّدم ،وغلّف ّ
ّ
نظرته ال�شهوانية بغالف ال ّدين [الإ�سالمي على وجه التحديد] حيث � ّأول ن�صو�صه مبا ي ّتفق
ورغباته االمتالكية جل�سد املر�أة ،بعبارة �أخرى» وقعت الن�ساء الأمريكيات العربيات بني
ال�صور املعوملة للأنوثة �أو اجلمال الأنثوي الذي يرادف ال�سلعة لدى الغرب ،واملفهوم
العربي املتزمت للأنوثة على �أنها «�شيء» يحميه الرجل ويخفيه خلف احلجاب» ()2
ّ
ّ
♦ ♦التح ّدي ال�سيا�سي /الديني :تتقا�سم املر�أة الأمريكية العربية الرجل الأمريكي
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كر�سها اخلطاب الغربي /الأمريكي املهيمن عن
العربي معاناته من النظرة ال�سلبية التي ّ
العرب ،والعرب امل�سلمني حتديدا عرب �إعالمه و�أدبياته� ،إذ عكف على ت�صوير العرب ب�صورة
املتخلّفني ،الإرهابيني ،واملت�سلّطني ،واملكبوتني جن�سيا...
وبخا�صة امل�سلمة ،تعبرّ الكاتبة
وتزداد ال�صورة �سلبية �إذا تعلّقت باملر�أة العربية
ّ
الأمريكية العربية �آمال عبد الرازق عن معاناتها من هذه التنميط ال�سلبي بقولها»� ...إ ّنني
يل يف املحالت ،كما لو �أ ّنني غريبة قادمة من
متعبة من الطريقة التي ينظر بها ال ّنا�س �إ ّ
تزوج �آالف الزوجات الأخريات� ،أو كما لو �أ ّنني �أخفي
كوكب �آخر ،تتبع بعمى زوجها الذي ّ
قنابل يدوية يف ثيابي الف�ضفا�ضة)3( » ..
جمرد متاع جن�سي �ضمن
يظهر هذا املقطع املر�أة العربية كائنا �سلبيا م�ضط َهدا �أو ّ
حميط �أكرب �أ�سماه اخلطاب اال�ست�رشاقي «احلرمي» وت ّفنن يف ت�صويره ت�صويرا غرائبيا ،والذي
�سيكون �أحد التح ّديات اال�ست�رشاقية التي �ستقاومها الكاتبة العربية الأجنلوفونية.
توا�صل الكاتبة �آمال عبد الرازق ت�صوير معاناتها من نظرة الأمريكان لها والتي
والتع�صب ح ّتى و�إن �أظهرت لهم العك�س ،تقول» ..ي�ستطيع املرء
حتتكم �إىل الأحكام امل�سبقة
ّ
�أن يدرك كم ُي�ص َدم ال ّنا�س حني يعلمون �أ ّنني امر�أة عربية ،ومع ذلك متعلّمة ،وذات �شهادة
يحبني
جامعية ،و�أ ّنني � ّأم لثالثة �أوالد ،و�أ ّنني الزوجة الوحيدة لرجل لي�س �إرهابيا ،و�أ ّنه ّ
«ن�سوية
متحجبة ،ومع ذلك �أدعو نف�سي
ويحرتمني ،وتزداد ده�شة النا�س حني يعلمون �أ ّنني
ّ
ّ
) (Feministكما لو �أن كلمتي «متحجبة» و»ن�سوية» متناق�ضتان» ()4
ّ
ّ
ّ
أهم التح ّديات التي تواجهها املر�أة الأمريكية
♦ ♦التح ّدي الديني :يحيلنا هذا الكالم �إىل � ّ
العربية
العربية يف �أمريكا ،وهو «احلجاب» الذي �سيكون ما ّدة د�سمة للكتابات الأجنلوفونية
ّ
وبخا�صة امل�سلمة يف اخلطاب الغربي يف
ال ّن�سوية .. ،وباخت�صار ،اختزلت املر�أة العربية
ّ
�صورتنيّ � :إما �أ ّنها كائن غري مرئي مل ّفع بال�سواد من ر�أ�سه �إىل قدميه� ،أو �أ ّنها راق�صة لعوب
الرجل.. ،
ومغرية ّ
همها الوحيد �أن تثبت �أنوثتها بن�صب حبالها القتنا�ص ّ
املتع�صبة اختارت املر�أة
و�أمام هذه ال�صور ال�سلبية ،وامل�شاعر املعادية ،والقناعات
ّ
الأمريكية العربية «الكلمة» ملقاومة هذه التح ّديات مقتدية ب�شهرزاد ،فراحت تروي
تقو�ض تلك ال�صورة ،وتن�شئ �أخرى بديلة
ق�ص�صها وجتاربها �شعرا ونرثا علّها ت�ستطيع �أن ّ
�أكرث �إيجابية ومو�ضوعية..
ن�سوية كثرية يف امل�شهد الأدبي الأمريكي العربي التي حتاول �شعرا و
ظهرت �أقالم
ّ
اخلا�صة مبتعدة �أو على
ن�سوية �أمريكية عربية» لديها �أجندتها
�إبداعا ونقدا ت�أ�سي�س «حركة
ّ
ّ
الن�سوية الغربية /الأمريكية» الختالف املطالب والأولويات ،فقد
الأق ّل م�ستقلّة عن «احلركة
ّ
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«بد�أت احلركة الن�سوية الأمريكية العربية عام  1983بت�أ�سي�س ال�شبكة الن�سوية الأمريكية
العربي ّة  Feminism Arab American Networkكر ّد فعل على رف�ض اجلمعية الأمريكية
أ�شعرهن ب�أ ّنهن
مما �
ّ
الوطنية لدرا�سات املر�أة �إدانة االجتياح الإ�رسائيلي للبنان عام ّ 1982
ُيعتبرَ ن جن�سا �أدنى يف نظر التيار العام ال ّن�سوي» ( )5لذا كانت الن�سوية الغربية حت ّديا جديدا
الن�سوية �صورا �سلبية عن املر�أة العربية/
روجت تلك
ّ
للخطاب الن�سوي الأمريكي العربي ،فقد ّ
امل�سلمة ،فبقدر ما حت ّدثت عن ن�ضال املر�أة الغربية وكفاحها لتحرير نف�سها من ال�سلطة
�صورت املر�أة العربية /امل�سلمة كائنا م�سكينا ،خانعا ،مقهورا،
الذكورية الغربية ،فقد ّ
التحرر من احلجاب ،و�سلطة الأب والزوج،
قوة ،وجعلت �أق�صى اهتماماته
ال حول له وال ّ
ّ
وحماربة تع ّدد الزوجات ... ،الخ
ن�سوية كثرية نذكر منها �سوزان
� ّأما على امل�ستوى الروائي فقد ظهرت �أقالم روائية
ّ
�أبو الهوى م�ؤلفة رواية (�صباح يف برلني) ) (Morning in Berlinعام ،2010وديانا �أبو
جابر م�ؤلفة (اجلاز العربي) ) (Arabian Jazzعام 1993و (الهالل) )(Crescentعام
الهوية املزدوجة
 ،2003وقد انخرطت هاتان الروائيتان وغريهما يف ق�ضايا
ّ
بني الأ�صول العربية والواقع الأمريكي ،كذلك �ضغوط العن�رصية العرقية والدينية
مما ولّد عقدة نف�سية و�س�ؤاال حميرّ ا عن
وال�سيا�سية جتاه العرب املقيمني ب�أمريكا ّ
الهوية واالنتماء ،وهو املو�ضوع الذي تطرحه مهجة قحف بدورها التي �سنقف عند
ّ
روايتها الوحيدة )(The Girl in The Tangerine Scarf

1 .1مهجة قحف

)-1967

( ):(Mohja Kahf

هي �شاعرة وروائية وكاتبة �صحفية �أمريكية م�سلمة ،ن�ش�أت يف �سورية لوالدين
املتحدة الأمريكية عام  ،1971ت�شتغل قحف �أ�ستاذة الأدب
م�رصيني ،رحلت �إىل الواليات
ّ
املقارن يف جامعة  ،Arkansasكما �أ ّنها ع�ضو يف رابطة ال ّن�ساء امل�سلمات يف الواليات
وبخا�صة يف درا�سته ا �Western Rep
امل ّتحدة الأمريكية .وهي كاتبة �أكادميية جريئة
ّ
”resentations of The Muslim Women From The Termagant To Odalisque
املحظية)
(الت�صورات الغربية للمر�أة امل�سلمة :من ال�سليطة �إىل
ّ
ّ
ال�صحفية
وانتقلت �أطروحاتها اجلريئة من درا�ساتها الأكادميية �إىل كتاباتها
ّ
وبخا�صة يف عمودها ال�صحفي كما تذكر ليلى املالح “اجلن�س والأمة”)(Sex and Umma
ّ
وهو تقليد لعنوان ال�سل�سلة التلفزيونية “ ) (Sex and City TV seriesالذي حتاول �أن ترفع
أهمية اجلن�س يف الثقافة الإ�سالمية ،وت�سعى جاهدة كي تثبت � ّأن الإ�سالم
فيه احلرج عن � ّ
اخلا�صة.
ليربايل ومنفتح على هذا املو�ضوع وفق �ضوابطه ومعايريه
ّ
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و�أثارت �أفكارها حفيظة بع�ض امل�سلمني املت�ش ّددين داخل �أمريكا وخارجها ،و�صل
الأمر �إىل تهديدها بالقتل « ،فبالن�سبة �إىل الكثريين هي كاتبة مثرية للجدل ،ففي �صورها،
لهويتها امل�سلمة ()...
ويف املنا�سبات
تتم�سك به على �أ ّنه �شعار ّ
ّ
العامة تظهر مرتدية خمار ّ
وتهز�أ بال�سلوكات ال�شاذة التي متار�سها اجلالية امل�سلمة يف الواليات امل ّتحدة الأمريكية،
ومع ذلك تقدم نف�سها على �أنها مفكّرة ليربالية ،وم�سلمة ورعة بالقدر نف�سه» ()6
ّ
ّ

2 .2الفتاة ذات الو�شاح النارجني:
�إ ّنها روايتها الوحيدة ،ت�ستقي ما ّدتها ال�رسدية من خمزون ذاكرتها ،و� ّأيام طفولتها يف
دم�شق ،ال تختلف مهجة قحف عن معظم املهاجرين «الذين ي�سعون �إىل �إعادة خلق ب�شكل
برو�ستي (ن�سبة �إىل مار�سيل برو�ست) وبكثري من احلنني /النو�ستاجليا واالنعكا�س ما خلّفوه
من ذكريات ثقافية حول املكان ومن خ�صو�صيات حميمة « ()7
لذا حتمل البطلة خ�رضاء �شامي كثرياً من �شخ�صية الروائية وجتاربها و �آرائها يف
احلياة ،فقد ق ّدمتها للقارئ على �أ ّنها فتاة م�سلمة مغرتبة قدمت من ال�شام �إىل �أمريكا حيث
وعن�رصي ب�شكل فظيع ،وتكرب هذه
تعي�ش مع �أ�رستها الورعة واملتما�سكة داخل جمتمع معاد
ّ
لتتعرف على �أ�صلها ،ومن�شئها
فتقرر البطلة �أن تعود �إىل وطنها ال ّأم
ّ
العداوة مع كرب خ�رضا ّ
(حج بيت اهلل،
متر بجملة من التجارب ال�سعيدة وامل�ؤملة ّ
وتعيد اكت�شاف ذاتها ،وهناك ّ
تقرر على �إثرها ارتداء احلجاب قبيل عودتها �إل
التعر�ض
للتحر�ش ،زواجهاّ ،
ثم طالقهاّ ).. ،
ّ
ّ
الواليات املتحدة الأمريكية حيث ت�ضع امل�ؤلّفة �أمامها جملة من التح ّديات اجلديدة لك ّنها
تتجاوزها جميعا ،وتنتهي الرواية وهي ال تزال حتتفظ بو�شاحها النارجني فوق ر�أ�سها.
كتبت مهجة قحف روايتها “الفتاة ذات الو�شاح النارجني” يف بيئة م�شحونة بالإ�سالم
فوبيا ،وحاولت �أن تخ ّفف من هذا ال�شعور انطالقا من قناعتها ب� ّأن النا�س �أعداء ما جهلوا،
لذا راحت تب�سط معارفها حول الإ�سالم “احلقيقي” كما تفهمه �أمام القارئ الغربي بلهجة
واثقة حينا وتربيرية حينا �آخر ،ف�إذا كان بع�ض الك ّتاب الأجنلوفونيني يركّ زون على اجلانب
تربر
امل�رشق للحياة الإ�سالمية ،ف� ّإن مهجة قحف تعر�ض الوجه الثاين للق�ضية ،وحتاول �أن ّ
ذلك للقارئ الغربي ،فمثال ب�سبب الأحكام امل�سبقة عن ا�ضطهاد املر�أة يف البالد الإ�سالمية،
هذه الفكرة التي باتت �شبه يقينية يف �أذهان الغربيني ،ف� ّإن قحف ال تنكر الفكرة جملة،
لك ّنها تر ّدها �إىل جهل النا�س بال ّدين �أو �سوء ا�ستغاللهم له ،وتعطي بدائل عن ذلك ،ومما
يح�رض للذهن فكرة اخللع الذي طالبت به خ�رضا �أمام زوجها جمعة ،فرغم � ّأن املطلب بدا
توجه ر�سالة
ّ
مت�رسعا ومقحما على �أحداث الرواية ومنطقها العام� ،إال �أ ّننا نح�س � ّأن الروائية ّ
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حق فكّ الع�صمة
يقيد املر�أة ،وها هو يعطيها ّ
م�ش ّفرة للقارئ الغربي ،تعلن فيها � ّأن الإ�سالم ال ّ
الزوجية �إن مل ت�ستطع موا�صلة حياتها مع زوجها.
ّ

3 .3ا�سرتاتيجيات حت ّدي اخلطاب املهيمن:

مما ذهبت �إليه ،فهي � ّأوال «تتف ّهم» و»تدرك»
تق ّدم مي�س ك�سوف القطمي طرحا قريبا ّ
اجلو العدائي الذي تكتب فيه قحف� ،إ ّنها تعي � ّأن قحف تكتب خطابا م�ضاد ا �(coun
طبيعة ّ
ويروج له
) ter discourseللخطاب املهيمن ) (Hegemonic discourseالذي ي�صنعه ّ
ي�صعب
مما
ّ
الإعالم الغربي والذي يقوم على تقدمي �صورة كريهة عن العرب وامل�سلمني ّ
وبخا�صة � ّأن رموزهم الإ�سالمية
اندماج اجلالية امل�سلمة يف جمتمعاتهم الغربية اجلديدة
ّ
حمل دالالت
تعر�ضت لت�شويه جديد ،و وي�أتي “احلجاب” على ر�أ�س تلك القائمة ،الذي ّ
قد ّ
ت�صور الر�أي العام الغربي باال�ضطهاد “تدرك قحف
�سلبية وازدرائية متع ّددة ،بل ارتبط يف ّ
كيف يعمل اخلطاب املهيمن على جعل النا�س جاهلني بالوقائع ،ومن�شغلني بق�ضايا تافهة،
ُوظّ ف “احلجاب” و�سيلة ل�رصف انتباه النا�س عن االنتهاكات احلقيقية التي متار�سها القوى
االمربيالية املهيمنة ( )...تلفت قحف انتباهنا �إىل � ّأن العهد الإمربيايل املعا�رص يفربك
ال�صور كي تخدم م�صالح ال�سلطة ،ويف حاالت كثرية ،ال يواجه العرب بالالمباالة فح�سب،
بل ي�صورون –ب�شكل منطي -يف �صورة الإرهابيني واملتطرفني ولي�س ال�ضحايا» ()8
ّ
ّ
ولذلك تت�ساءل على ل�سان �إحدى �شخ�صيات الرواية «متى كانت الروح يف �سالم؟
هناك قتال يف ال�صحراء الغربية ،والأفغان ميل�ؤون املالجئ يف �إيران وباك�ستان،
مطاردون يف جمتمعهم الذي ت�سوده البوذية ،واحلياة يف لبنان جحيم
وم�سلمو )(Patani
َ
أدق
مهما من «الأخبار» يف �أمريكا ،يف حني تروي � ّ
املوت ،ال �أحد من ه�ؤالء ي�شكّل جزءا ّ
الرجال الأمريكان الذين وقعوا رهائن ،وتروي دموع و�آمال � ّأمهاتهم
تفا�صيل حياة ّ
و�آبائهم و�أجدادهم» ()9
وهذا يعني � ّأن احلكومة و�ص ّناع القرار الأمريكي يتجاهلون م�آ�سي العرب التي
ي�شكّلون –ب�شكل �أو ب�آخر -طرفا فيها ،ويختلقون م�شكالت وهمية كاحلجاب والإ�سالم
أدبياته
يروج لها اخلطاب الغربي /الأمريكي حتديدا يف � ّ
فوبيا ،وغريها من الق�ضايا التي ّ
�سببوا
�سيئون لأ ّنهم ّ
املتنوعة ،و�أقلّها � ّأن العرب «هم «�شيوخ» البرتولُ ،يفرت�ض �أ ّنهم ّ
ّ
لأمريكا �أزمة الطاقة» ()10

�ست ا�سرتاتيجيات –وقد ذكرنا بع�ضا
ترى مي�س ك�سوف القطمي �أ ّن قحف وظّ فت ّ
منها كما �سرنى -لتح ّدي اخلطاب الغربي املهيمن ،ورتّبتها الناقدة كما ي�أتي:


«تفكيك اخلطاب ال�سائد .Rupturing the dominant narrative
152

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثامن والثالثون )(1







 -حزيران

2016

الربط .Juxtaposition
توظيف متثيالت �إيجابية .The use of positive representatives
نزع الولعDE- Fetishization or De Reification .
�إنطاق ال�شاهد Bearing Witness
�إعادة �رسد التاريخ )Retelling The history (11

 .أتفكيك اخلطاب ال�سائد :وذلك بو�ضع مقوالته على حمكّ التجربة والوقائع ،فقد
ومتطرفون و�إرهابيون ،ولكن قحف تعطي �أمثلة
روج ذلك اخلطاب ب� ّأن امل�سلمني عنيفون
ّ
ّ
وتطرف و�إرهاب املعادين للم�سلمني ) (Anti Muslimsوال �أدلّ على ذلك
واقعية عن عنف
ّ
من ذكرها � ّأن مركز الدعوة الإ�سالمي ) (Dawah Centerكان عر�ضة للتخريب من املعادين
للم�سلمني� ،إذ هوجم املركز حني كانت الن�ساء ي�صلّني فيه ،وقد عرثن الحقا على بي�ض فا�سد
وطماطم مرمية عند املدخل و�أوراق التواليت يف ك ّل مكان ،كما لطّ خت النوافذ بعبارات
املتطرفني غري امل�سلمني جتاه
بذيئة ،وقد �سبق �أن ذكرنا �أمثلة �أخرى من الرواية عن عنف
ّ
وتعر�ض البطلة للعن�رصية)... ،
اجلالية الإ�سالمية (كاغت�صاب �صديقة خ�رضاّ ،
ي�صور املر�أة امل�سلمة يف �صورة اجلاهلة،
و�إذا كان اخلطاب الغربي املهيمن اعتاد �أن ّ
ن�سوية كثرية تفكّك هذا
وال�ضحية املغلوبة عن �أمرها ،ف� ّإن قحف تق ّدم بدائل
واملتخلّفة،
ّ
ّ
اخلطاب ،ومنها:
الطب كي
� ّأم خ�رضا :التي كانت ت�أمل بعد ح�صولها على البكالوريا �أن تدخل ق�سم
ّ
ت�ضحي بحلمها من �أجل �أن
ت�صبح طبيبة ،وتفتح عيادة للفقراء ،لك ّنها اختارت طوعا �أن
ّ
تتفرغ لرتبية �أبنائها.
ّ
وتتزوج جرك�سيا ،وهي على اقتناع ب�أ ّنها مل تخالف
ج ّدة خ�رضا :تتح ّدى والديها،
ّ
�أوامر اهلل ،تقول» :ما اجلرم يف ذلك؟ هل خالفت �أمر اهلل ور�سوله؟ ال مل �أفعل !! �إ ّنهما (تق�صد
فتقبلوه؟ وهل
والديها) من على �ضالل� ،أمل يقل الر�سول �إذا وجدمت من تر�ضون دينه وخلقهّ ،
قال� :إال �إذا كان جر�سيا؟ هل قال النبي �أنه يجب �أن يكون من �أهلكم؟ » ()12
ّ
ّ
ال�سيارات ،وهي � ّأم وزوجة ،و� ّأول امر�أة
حنيفة� :سائقة حمرتفة ت�شارك يف م�سابقات ّ
تتورع قحف ح ّتى
م�سلمة يف �أنديانبولي�س ) (Indianpolisت�صبح �سائقة حمرتفة .ومل ّ
ن�سوية «مرفو�ضة» يف العرف الإ�سالمي ،ولك ّنها ت�سهم يف تفكيك ال�صورة
عن ذكر مناذج
ّ
ر�سخها اخلطاب ال�سائد ،ومن تلك ال ّنماذج نذكر:
ّ
النمطية التي ّ
بيت�سي ) :(Bitsyم�سلمة �إيرانية علمانية ،غيرّ ت ا�سمها من فاطمة الزهراء �إىل بيت�سي
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ح ّتى ت�ستطيع �أن تت�أقلم ب�سهولة �أكرب مع متطلّبات املجتمع الأمريكي وثقافته.
عفاف :فتاة خليجية تقابلها خ�رضا يف �أثناء زيارتها للم�رشق ،وهي واحدة من �آالف
لهن.
ثم نزعنه عند � ّأول فر�صة �أتيحت ّ
الفتيات امل�سلمات الالتي �أجربن على ارتداء احلجاب ّ
.بالربط :وذلك حني ت�ضع املواقف العدائية للطرفني (امل�سلمني ،وغري امل�سلمني)
وجها لوجه ،فحني اختطف بع�ض الإيرانيني رهائن �أمريكان �أعقبت ذلك بذكر اعتداء بع�ض
املتطرفني الأمريكان على اجلالية امل�سلمة.
.تتوظيف متثيالت �إيجابية :يف �إطار نق�ضها للخطاب ال�سائد عن امل�سلمني
«الإرهابيني» و»الربابرة» تق ّدم قحف �صورا �إيجابية بديلة عن العرب وامل�سلمني ،وت�سلّط
ال�ضوء على دورهم ال�سابق يف تق ّدم احل�ضارة الإ�سالمية ،فها هو �أبو خ�رضا «يح ّدث �أبناءه
عن االخرتاعات واملكت�شفات التي حققها العلماء امل�سلمون ،فيحيلهم �إىل ابن �سينا الذي
�أ�سهم يف تق ّدم الب�رصيات يف القرن احلادي ع�رش» ( )13واملعلومة طبعا لي�ست لل�صغار
بل هي للقارئ الغربي علّه يغيرّ ر�أيه عن العرب بعيدا عن ال�صورة النمطية التي ق ّدمها له
الإعالم الغربي منذ عقود �أو قرون.
ويف �سياق �آخر ها هي تتح ّدث عن خطف طلبة �إيرانيني جمموعة من الرهائن
«تربر» �صنيعهم « :تركوا الن�ساء يذهنب لأ ّنهم يعلمون � ّأن الن�ساء ال
الأمريكيني ،فتحاول �أن ّ
يتحكّمن يف �إدارة �أمريكا ،وتركوا الرجال ال�سود يذهبون لأ ّنهم يعلمون � ّأن ال�سود م�ضطهدون
مثل �سكّان العامل الثالث من قبل الأمريكان ( )...ك ّل واحد يف مركز الدعوة يدرك � ّأن خطف
الرهائن يف الظروف العادية عمل �شائن ،لك ّنهم يتف ّهمون مل فعل الطلبة الإيرانيون ذلك،
و�شجع اخلمر
لقد عانى الإيرانيون من حكم ال�شاه الذي اعتقل
املحتجني ،وع ّذب ال�سجناءّ ،
ّ
والف�ساد ،و�سعى �إىل حمو الهوية الإ�سالمية يف هذا البلد }تق�صد �إيران{« ()14
.ثنزع الولع :ترى مي�س القطمي � ّأن قحف �أحلّت يف روايتها على فكرة � ّأن «الن�ساء
املتحجبات قد اُ�ضطُ هدن و�أُخر�سن �سواء من الرجال العرب امل�سلمني �أم من
امل�سلمات
ّ
بع�ض ال ّن�سويات الغربيات ) (Western feministsالالئي مل ي�ستطعن �أن يرين �أبعد من
الن�سويات
املحجبات) من النظام البطريركي �إىل بع�ض
ا�ضطهادهن (الن�ساء
احلجاب .امت ّد
ّ
ّ
ّ
()15
تعجب زميالت خ�رضا
الالئي تب ّنني اخلطاب املهيمن» ففي الف�صل الرابع من الرواية ّ
الأمريكيات منها حني ت ّدعي �أ ّنها تنا�ضل من �أجل املر�أة املعا�رصة التي ميتهن ج�سدها
بربك جمال�س احلرمي
ي�سمى جتارة الرقيق البي�ض « �س�ألتني م�زس بايل� :أال تذكرين ّ
�ضمن ما ّ
يف جمتمعاتكم؟ ف�س�ألت بده�شة :ال ..حري ..م؟ فنظرت بازدراء :هكذا تخربنا الليايل العربية،
وخمارك دليل على ذلك)16( » ..
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.ج�إنطاق ال�شاهد :ق ّدمت الروائية �شواهد واقعية حول ا�ضطهاد املر�أة امل�سلمة ب�سبب
حجابها ،ومقاومتها لهذا اال�ضطهاد وثمن تلك املقاومة ،وقد ذكرنا بع�ضا منها يف
ال�صفحات ال�سابقة ،وميكن �أن ن�ضيف موقف خ�رضا مع �صديقتها يف الغرفة اجلامعية التي
املتع�صبني� ،ألي�س ذلك؟
كانت تفزع حني تراها ترتدي خمارها ،فت�س�ألها� :أنت واحدة من
ّ
حت�س بالإهانة لأ ّنها اعتادت على هذا ال�س�ؤال ،و لأ ّنها �شعرت بنربة براءة
و ال تكاد خ�رضا ّ
وجهل يف �س�ؤال �صديقتها !!!
.ح�إعادة �رسد التاريخ :تعيد قحف قراءة تاريخ بع�ض الأحداث املعا�رصة بعيدا عن
ت�سميهم الناقدة ما بعد الكولونيالية
�صياغة اخلطاب الغربي املهيمن بل من منظور من ّ
غاياتري �سبيفاك «التابعني» ) (Subalternsوهم العوام �أو ال ّنا�س العاديون الذين �صنعوا
تاريخ بالدهم لكن مل ي�ستطيعوا �أن ي�سهموا يف كتابته ،ومن ه�ؤالء ج ّدة خ�رضا التي التقتها
ق�صة �أخرى مل يذكرها التاريخ الر�سمي عن �أحداث  1980وبال�ضبط
يف دم�شق ،وروت لها ّ
حني منعت احلكومة ال�سورية املواطنات من ارتداء احلجاب وه ّددتهن بالعقاب �إن خالفن
ال�سيد وجدي �أ�سهم ب�صفته �إ�سالميا يف
ال�سيد مازن كيف � ّأن �أباها ّ
الأوامر ،و�رشح لها خالها ّ
«ت�سيي�س احلجاب» وهذا ما مل ت�سكت حياله احلكومة ال�سورية.. ،
ورغم �أ ّنني �أ ّتفق مع الناقدة مي�س القطبي يف معظم ما ذهبت �إليه لكن بدا يل الت�صنيفات
�أو ما ت�سميه «ا�سرتاتيجيات املقاومة /التح ّدي» �شكلية ومت�شابهة ويغني بع�ضها عن بع�ض،
وميكن �أن ن�ضيف �إليها  3-ا�سرتاتيجية �أخرى :وهي كالآتي:
 النقد الذاتي :حيث حتاول �أن تق ّدم ب�أكرب قدر من املو�ضوعية �سلبيات اجلالية
املتطرف الذي يق ّدمه اخلطاب الغربي املهيمن ،والطرح املثايل
امل�سلمة بعيدا عن الطرح
ّ
تروج له بع�ض الأدبيات العربية الأجنلوفونية ،فهي حت ّذر زمالءها من الك ّتاب العرب
الذي ّ
يكن للغرب مناذجه النمطية ع ّنا فال
الأمريكان «من �أن يكونوا ك ّتاب �صدى ور ّد فعل ،ف�إن ْ
يعني � ّأن اخلوف مما �سيظ ّنه الغرب ع ّنا يح ّدد ك ّل �شيء نكتبه ،فهذا تعطيل للذات (self-
)� cripplingإ ّنه ر ّد فعل عن ر ّد فعل» ( ، )17ومن تلك املظاهر ال�سلبية التي تطرحها نذكر:
النفاق /االزدواجية :تدين الكاتبة ممار�سات بع�ض امل�سلمني الدينية التي ت ّت�سم
مما يعطي انطباعا و�إدراكا �سلبيني
بالنفاق واالزدواجية من باب «يقولون ما ال يفعلون» ّ
عن الإ�سالم لدى الآخر غري امل�سلم الذي ال يدرك بعد الفروق بني تعاليم الإ�سالم وما يفعله
بع�ضهم با�سم الإ�سالم ،ومن مظاهر النفاق نذكر � ّأن مركز الدعوة الذي تنخرط فيه عائلة
ال�شامي كلّها �أكّ د مرارا على � ّأن ال عن�رصية يف الإ�سالم ،وال ف�ضل لعربي على عجمي �إال
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يتزوج فتاة م�سلمة ،متعلّمة وجميلة ،ولك ّنها �سوداء،
بالتقوى ولكن حني �أراد �أخو خ�رضا �أن ّ
رف�ض �أهله املو�ضوع جملة وتف�صيال.
تنميط الآخر :تفاجئنا قحف ب� ّأن العرب وامل�سلمني لي�سوا �ضحايا التنميط فقط بل
ينمطون الآخر ،وذلك من خالل التعميم واملبالغة والأحكام امل�سبقة ،فمعظم
هم �أي�ضا ّ
ويدخنون ،وي�رشبون،
ال�شخ�صيات امل�سلمة يف الرواية ت ّتفق على � ّأن «الأمريكان يلعنون،
ّ
الرذيلة ،عائالتهم مفكّكة ،ولديهم حاالت
( )...والأمريكان يواعدون ،ويزنون ،وميار�سون ّ
العم عبد اهلل والعمة فاطمة ..يعتقد
طالق كثرية ،الأمريكان لي�سوا كرماء وم�ضيافني ،مثل ّ
()18
أهم من � ّأي �شيء ويف �سياق �آخر ترى
أهم من العائلة ،و� ّأن املال � ّ
الأمريكان � ّأن الفرد � ّ
تتحرج من ا�ستعمال
ال�سيدة ابتهاجّ � -أم خ�رضا – � ّأن «كلّ» الأمريكان ال يعنون بالطهارة لذا ّ
حاجياتهم« ،فما �إذا كان ال�شخ�ص الذي ا�ستعمل املغ�سل قبلك لديه كلب؟ ال ميكن �أن تفهم
يهتم الأمريكان
�أبدا الأمريكان !! البول ،والقيء ،ولعاب الكلب ،والبرية كلّها جنا�سات ،ال ّ
مطلقا بالنجا�سات)19( » ...
ا�ضطهاد املر�أة :تف�ضح الروائية ممار�سات الرجال امل�سلمني �ض ّد املر�أة امل�سلمة با�سم
الدراجة
الدين تارة والعرف تارة �أخرى ،فمثال ت�ص َدم خ�رضا بزوجها مينعها من ركوب ّ
بحجة �أ ّنه �سلوك م�ضا ّد للإ�سالم ،كما يعار�ض خروجها يف املظاهرات وممار�ستها
ّ
يتذمر جمعة (زوجها) مت�سائال :هل يجب
للتظاهر،
فيها
تخرج
ة
مر
ل
«ك
خريية
ن�شاطات
ّ
ّ
ّ
�أن تكوين �أنت؟ دعي �شخ�صا �آخر يتظاهر ،لي�س هناك نق�ص يف النا�س !! هل يجب �أن تكون
زوجتي؟؟ » ()20
الرتكيز على طقو�س الدين �أكرث من روحانياته :تنتقد الروائية من خالل بطلتها
تركيز ال�شخ�صيات امل�سلمة على اجلانب الطقو�سي للدين �أكرث من روحانياته� ،إذ جندها
تركّ ز على حركات اليدين يف �أثناء ال�صالة �أكرث من اخل�شوع ،و�شكل احلجاب ،ولون اخلمار
�أكرث من قيمة العفة ،وغريها « ُق ِّدمت عائلة خ�رضا وجمتمعها ب�صفتهم �أ�سياد الرقابة
الذاتية ) (Masters of self- censorshipمتجاهلني حقيقة كونهم �أنا�سا عاديني ال
للتدين والف�ضيلة” ( )21وبعبارة �أخرى ،جندها ت�ضغط على
يتوجب عليهم �أن يكونوا مناذج ّ
ّ
مما �أوقعها يف ازدواجية
نف�سها كي تكون مناذج لل�شخ�صية امل�سلمة التقية �أمام الآخرين ّ
أحادية النظرة ال ترى الأ�شياء �إال بلون الأبي�ض �أو الأ�سود!!
وتناق�ض و� ّ
كان النقد الذاتي الذي ق ّدمته قحف ا�سرتاتيجية تتح ّدى بها اخلطاب املهيمن والأدبيات
الأجنلوفونية ال�سائدة التي ق ّدمت �صورا �أحادية لل�شخ�صية امل�سلمة �سوداء قامتة لدى طرف،
وبي�ضاء نا�صعة لدى طرف �آخر ،كما كانت هذه اال�سرتاتيجية من جهة �أخرى نقطة انطالق
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للهوية امل�سلمة ،وملراجعة مقوالت
�أمام البطلة خ�رضا ال�شامي لتبحث عن معنى جديد
ّ
الإ�سالم ،الأمركة ،العروبة..
كانت �إ�شكالية خ�رضا الأ�سا�سية هي كيف تكون �أمريكية وم�سلمة يف الوقت نف�سه،
ف�أمريكا ترف�ض كونها م�سلمة ونا�صبتها العداء ،وقد ق ّدمنا �شواهد عن ذلك العداء يف
التدين الذي تعلّمته يف عائلتها
ال�صفحات ال�سابقة ،ومن جهة �أخرى هي غري قنوعة ب�شكل ّ
ال�ضيق للممار�سات الإ�سالمية �إىل �أن تخ�رس ذاتها ،وذلك ب�سبب
وجمتمعها «فقد قادها فهمها ّ
اعتقادها اخلاطئ � ّأن الإ�سالم ال يق ّدر الذات لكن يق ّدر الف�ضيلة اجلماعية» ( )22فقامت برحلة
هوية جديدة جتمع بني طريف املعادلة ال�صعبة (م�سلمة� ،أمريكية)  .حماولة �أن
بحثا عن ّ
جتيب عن �س�ؤال الرواية الأ�سا�س :ما مدى اندماج امل�سلمني وهم قلّة يف املجتمع الأمريكي؟
هويتهم امل�سلمة دون �أن يحول ذلك �أمام
بعبارة �أخرى� :إىل � ّأي مدى ي�ستطيعون احلفاظ على ّ
اندماجهم الكامل يف املجتمع اجلديد؟
وتعرفها على �شاعر ال جنزم �إذا
يتج ّدد �إميان خ�رضا ال�شامي يف �أثناء زيارتها دم�شقّ ،
كان �شخ�صا حقيقيا �أو خياليا ،فتعود �إىل �صالتها بعد �أن هجرتها لأ ّنها تدرك �أ ّنها كانت
وحب اهلل ،بل �إ ّنها ر�أت يف
حب نف�سها ،وحب الآخرينّ ،
احلبّ ،
ت�ؤ ّديها كواجب فقط ،وتتعلّم ّ
متدينة بعيدا عن
احلاخام اليهودي منوذجا للج ّد املثايل الذي مت ّنته ،بل تعلّمت كيف تكون ّ
تربت فيها..
ال�شكليات والطقو�س والتناق�ضات التي ّ
مت�سكت
وقد عادت خ�رضا �إىل �أمريكا وهي �أكرث �إميانا
ّ
بهويتها امل�سلمة حني ّ
ومت�سكت
خا�صة �سنذكرها الحقا،
باحلجاب عنوانا لها ،و�إن نزعته يف ظروف لقناعة
ّ
ّ
بهويتها الأمريكية فما �إن وطئت قدمها �أر�ض �أمريكا ح ّتى �صاحت «مرحبا �أمريكا،
�أكرث ّ
�أر�ض الوطن» ()23
وقد �أ�صبحت خ�رضا �أكرث مت ّثال لفكرة ال�سيد وجدي �إمام مركز الدعوة حول عالقة
�أمريكا بالإ�سالم و امل�سلمني ،فهو يقول يف �أحد خطبه « :فمن نواحي كثرية ،تبدو �أمريكا
إ�سالمية من بلدان العامل الإ�سالمي ،فلم ي�ستفحل فيها الف�ساد ،وت�ستطيع �أن تدخل
�أكرث �
ّ
مكتب القا�ضي دون حاجة �إىل �أن تر�شو ال�سكرتري من �أجل �أن تق�ضي م�صلحة ب�سيطة و
مهمة ،و ال تعتقدوا �أ ّننا �سنتو ّقف عن االحتجاج �ض ّد �سيا�سات �أمريكا اخلارجية امل�شينة
ّ
حق العامل الإ�سالمي ،ولكن دعنا نواجه الأمر هنا ،يف داخل �أمريكا ،هناك كثري
والظاملة يف ّ
حرية ممار�سة ال ّدين ،وهذه مزايا
حرية العملّ ،
من املزايا :القانون والنظام ،الدميقراطيةّ ،
إ�سالمية ،ف�أمريكا هي �إ�سالم بال م�سلمني ،وبلداننا الأ�صلية امل�سلمة املري�ضة واملتع ّفنة هي
�
ّ
بلد م�سلمني بال �إ�سالم)24( » ..
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وي�ستح�رض الذهن طبعا جواب ال�شيخ حممد عبده عن �س�ؤال تالمذته عن ر�أيه بني
«هنا» و»هناك» ،ف�أجاب «هنا /م�سلمون بال �إ�سالم ،و»هناك» �إ�سالم بال م�سلمني» ..


احلجاب عنوان اال�ضطهاد �أم عنوان الهو ّية:

مي ّثل «احلجاب» مو�ضوعا مركزيا يف رواية «الفتاة ذات الو�شاح ال ّنارجني» بح�ضوره
اللفظي والداليل على امتداد املنت الروائي بدءا من العنوان « ..ذات الو�شاح ال ّنارجني» ملا
يحمله من دالالت ورموز و�أفكار حتاول الكاتبة �أن تعبرّ من خاللها على �أطروحاتها وموقفها
«الهوية العربية /امل�سلمة -الأمريكية»
والهوية الدينية /الوطنية ،ونعني
من احلجاب
ّ
ّ

احلجاب ..يف مرآة اآلخر:
�سلبية وت�أويالت ازدرائية
حمله دالالت ّ
طرحت الكاتبة مفهوم الغرب عن احلجاب� ،إذ ّ
للرجعية،
حتطّ من قدر املر�أة امل�سلمة ،وتر ّدها قرونا �إىل الوراء ،ف�صار احلجاب معادال
ّ
وا�ضطهاد املر�أة وكبتها ،و�سجنها ،ويف هذا ال�سياق� ،سن�ست�شهد مبوقف ترويه الكاتبة �آمال
م�صورا يف ) (New York Timesيف  31دي�سمرب
عبد الرازق تقول» ال �أن�سى �أبدا مقاال
ّ
حمجبة �إىل جانب �صور برجي املركز
 2001بعنوان «وجه الإ�سالم» يظهر �صورة امر�أة ّ
التجاري العاملي املنهارين ،يربط املقال ا�ضطهاد الن�ساء العربيات امل�سلمات بالعنف
متفجرة للمر�أة الأفغانية املربقعة منذ
الإرهابي ،يف الواقع كانت هناك تغطية �إعالمية
ّ
احلرب على الإرهاب التي عقبت �أحداث � 11سبتمرب )25( »2001
للتدخل يف �ش�ؤون
يتحجج الغرب باحلجاب بو�صفه عنوانا ال�ضطهاد املر�أة امل�سلمة
ّ
ّ
ال�رشقي امل�سلم وجربوته...
الرجل
بالد ال�رشق مبظهر منقذ املر�أة ال�رشقية من طغيان ّ
ّ
م�ستمرة ونزع حجابها �أكرث من
لتحر�شات
وانطالقا من هذا
ّ
ّ
تعر�ضت خ�رضا ّ
الت�صور ّ
هوية �إ�شكاليتها الأ�سا�سية -كما ذكرنا �سابقا -هي :كيف
مرة ،وهذا ما �أثار بداخلها �أزمة ّ
ّ
تكون م�سلمة و�أمريكية يف الوقت نف�سه؟ �« .إ ّنها �أزمة� ،أزمة جيل ب�أكمله ،كيف تكون م�سلمة
عامل كثقافة ال ب ّد �أن
يعمق هذا الإ�شكال هو � ّأن «ال ّدين» ُي َ
و�أمريكية يف الوقت نف�سه؟  ،وما ّ
ُتركَ ن جانبا لأ ّنها ال تتوافق مع كونك �أمريكيا ،فهذه التوليفة بني كونك م�سلما و�أمريكيا يف
�آن واحد غري مفهومة لدى كثريين)26( » ..
مت�س الأزمة الن�ساء فقط بل ح ّتى الرجال امل�سلمني الأمريكان ،فها هو عبد الهادي
ومل ّ
يخطب يف عرب �أمريكا بعد �أحداث  9 /11قائال:
عربيا ،جتاوزه �إن قدرت ،ذب يف هذه البوتقة الكبرية،
« جت ّنب قدر ما ا�ستطعت كونك ّ
بالتنوع والتع ّدد الثقايف ،هذا لي�س الوقت املنا�سب ،من الأف�ضل �أن تنقذ حياتك،
ال تناد
ّ
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أجنبي ،ولكن ماذا �إذا مل يكن هناك وقت للعودة؟ !
والأف�ضل لك �أكرث �أن تعود �إىل وطنك � ّأيها ال ّ
أمريكيا
�شخ�صية منف�صمة؟ !  ،م�ش ّتت؟ ! ل�ست �
ماذا �إذا كان هذا هو وطنك؟ ! �أوالء مزدوج؟ !
ّ
ّ
حقيقيا؟ ! ولكن من هم «الأمريكان احلقيقيون» الذي ال يزالون حولنا؟ وكم عددهم؟ ()27
تهن،
لهوي ّ
ويزداد الأمر تعقيدا مع ن�ساء �أمريكا امل�سلمات الالتي اخرتن احلجاب عنوانا ّ
أمرين من رف�ض �أمريكا لها ،فقامت برحلة �إىل ال�رشق-
وخ�رضا واحدة
ّ
منهن ،عانت ال ّ
هويتها ،و�أعادت فيه نظرها للحجاب� ،إذ �أ�صبحت
كما ذكرنا� -أعادت فيها ا�ستك�شاف ّ
حترر املر�أة ولي�س ا�ضطهادها ،فاحلجاب» ال يقف مبن�أى عن ممار�سات
جتده دليل ّ
املادية
والتحرر من
املر�أة امل�سلمة ،لك ّنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالب�ساطة ،والطّ هارة،
ّ
ّ
( ، )...فحني ترتدي ال ّن�ساء اخلمار فلن يبقني حتت رحمة املظاهر ،وال �ضحايا الت�شي�ؤ،
أج�سادهن،
اال�ستهالكية و�سلطة املو�ضة على �
يحرران املر�أة من
فال ّز ّي ال
ّ
ّ
إ�سالمي واخلمار ّ
ّ
ومتثيلهن يف املجتمع» ()28
ّ
تلخ�صت يف �صورة
عادت خ�رضا �إىل امريكا بر�ؤية جديدة للحجاب –واخلمار حتديداّ -
الغالف التي اختارتها الكاتبة لبطلتها ،وهذه ن�سخة منها:
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اختارت الكاتبة بطلة �شابة جميلة مل ترتد احلجاب لتخفي قبحا �أو ت�سرت عيبا،
ونالحظ عينيها اخل�رضاوين اللتني ترتبطان باجلمال الغربي� ،أي � ّأن احلجاب لي�س حكرا
على امل�سلمة ال�رشقية ذات العينني ال�سوداوين والب�رشة ال�سمراء ،كما يلفت انتباهنا لون
حيوي ،مليء باحلياة والطاقة،
ثبتته يف عنوان روايتها ،وهو لون
ّ
اخلمار الربتقايل ،والذي ّ
أنثوية عطرة ،وهنا تخالف قحف �صورة احلجاب الذي
مرتبط بال�شباب واجلمال ،وذو نكهة � ّ
الرمزية كاحلزن،
أدبيات الغربية التي عادة ما تربطه بال�سواد وك ّل متعلّقاته
ّ
تروج له ال ّ
ّ
مما
والك�آبة والقتامة ،وال�شيخوخة ،والب�ؤ�س ..كما نالحظ �رسوال اجلينز الذي ترتديه الفتاة ّ
غربي بامتياز ،تظهر ال�صورة
زي
ي�شي باهتمامها باملو�ضة املعا�رصة
وبخا�صة � ّأن اجلينز ّ
ّ
ّ
نفوت تلك النظرة
�أي�ضا حر�ص الفتاة على �أناقتها من خالل طاقم الأ�ساور الذي ترتديه ،وال ّ
القراء بعيدا عن �صورة املر�أة املحت�شمة التي تلت�صق
اجلريئة واملبا�رشة التي ّ
تتوجه بها �إىل ّ
املحجبة التي
نظراتها بالأر�ض ،ويف هذا امل�ستوى تتح ّدى الكاتبة �صورة املر�أة امل�سلمة
ّ
لفية...
ال�س ّ
كر�ستها الر�ؤية ال�رشقية ّ
ّ

 -4اخلامتة:
ن�سوية
كان هاج�س هذه الدرا�سة ال ّأول هو الإجابة عن �س�ؤال �ضمني هو :هل هناك
ّ
عربيا له
ن�سويا
عربية �أ�صيلة وم�ستقلّة؟ ميكن الإجابة ولو بحذر بنعم ،فقد مل�سنا طرحا
ّ
ّ
ّ
أ�رصت الكتابات الن�سوية العربية على
�أجندته
اخلا�صة قوامها ق�ضايا املر�أة العربية التي � ّ
ّ
�أ ّنها تختلف على �أجندة الن�سوية الغربية ،كما كان للخطاب الن�سوي الأمريكي العربي
اخلا�صة وهي الثقافة الإ�سالمية ،وهذا ما يناق�ض �أطروحات اخلطاب الغربي
مرجعيته
ّ
العربية
أ�رصت الن�سوية
ّ
(الذكوري والن�سوي) التي ربطت ا�ضطهاد املر�أة العربية بالإ�سالم ،و� ّ
على � ّأن الإ�سالم هو من حفظ حقوق املر�أة وراعى م�صاحلها...
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