
 
 
 

  



 الخاتمــة
 

بعد هذه الرحلة الطويلة في دراسة الخطاب الروائي لنصـو  حنـاا الخـيت وتحليلـت عسـتطعنا الولـو   لـ  
 جملة ما النتائج يمكا إجمالها بما يأتي:

الكتابة ممارسة إنسانية إبدا ية، ولكا لكل مـا الرجـل والمـرعر طري تـت فـي الطـرت وفـي تنـاول ال  ـية  -1
ه. وما هنا تنبع خصوصية الخطاب الروائي النسوي، إذ حاولت المرعر  بر خطابهـا و ر ها كل ما وجهة نظر 

تأكيد وجودها ككائا مبدع خـأنها خـأا الرجـل ف ـ   ـا خصوصـية طرحهـا، فكـاا إنعكاسـا لطبيعتهـا الداخليـة 
امـة فـي  ا التي عمتزجت في كثير ما األحياا بالهم العـام. لـذلج جـاط خطابهـا معبـرا  ـا معاناتهـا الذاتيـة والع

 واحد.
 ر ــت الكاتبــة فــي نصوصــها الروائيــة  المــا مــا الحكايــات واألحــداف والخخصــيات المختل ــة، لــذلج  -2

إستعانت بكل عنماط السرد ال صصي ولكا بنسب متباينة، فهيمنت صيغة الخطـاب المسـرود الـذي  كـء جـزطا  
ت سـيطرتها  لـ  زمـام السـرد داخـل الـن  ما ذاتية المرعر لما ي دمت ما مساحة كبيـرر للبـوت. كمـا إنهـا عحكمـ

الروائي وفر ت وجهة نظرها، حت  وعا عخت ـت خلـ  الخخصـيات. وكانـت تعمـد للخطـاب المن ـول  نـدما تريـد 
 تصوير  يق عفق ت كير الخخصية، وكذلج في ن لها إحساء بعض الخخصيات النسوية باليأء.

ا هيمنــت  -3 صــيغة التبئيــر الــداخلي بأنوا ــت، و بــرت  ــا تنو ــت صــيت التبئيــر فــي الروايــة الواحــدر، وا 
وجهة نظرها في كل الروايات والتي كانت تصب في مجرى واحد، إذ صورت إنغ ق المجتمع لتظهر  بره الكبت 

 االجتما ي الذي يمارست الرجل تجاه المرعر، وما ثم كخ  االنغ ق الذي ساد بعض المجتمعات العربية.
 بــر إتخــاذ  - لــ  حــد ســواط  -الكاتبــة بــف رســالة الــ  المــرعر والرجــل فــي إصــداراتها األولــ  حاولــت  -4

المروي لـت ييـر الممسـرت وسـيلة لـذلج. كخـ ت بهـذه الرسـالة م اصـدها، وخصـت المـرعر برسـالة تحر ـها بهـا 
 ل  تغيير حياتها، إذ كاا هاجسها التعبيـر  ـا مخـاكل المـرعر وطرحهـا وتصـوير معاناتهـا، وحثهـا  لـ  إثبـات 

 ألنها جنء مكمل لجنء الرجل وليست تالية لت. كينونتها
ووجدنا إا المروي لت الممسرت كاا خخصية واحدر دائما، ألا المرعر بطبيعتها تحمـل فـي خخصـيتها نو ـا 
ما الخصوصية التي ت رض  ليها الكتماا دائما، ف  تعلـا خصوصـيتها عمـام المـل و لـ  وجـت الخصـو  إذا 

 ما ليمتها األخ لية.كاا ما نتيجتت الخدش والت ليل 
عظهــرت الكاتبــة لــدرر إبدا يــة فــي اللعــب باالزمنــة، فجــاط زمــا الخطــاب فــي وحداتــت الزمنيــة الصــغرى  -5

متخلخ ، بينما جاطت الوحدات الزمنيـة الكبـرى متتابعـة فـي صـورتها العامـة. فجـاط زمـا الخطـاب متوز ـا بـيا 
فـي ت ــديم األحـداف، وكـاا النســق الـدائري مـا عكثــر األزمنـة الث ثـة، كمـا إنهــا  مـدت ألكثـر مــا نسـق سـردي 

 االنساق ح ورا.
عما  ل  مستوى الترتيب فوجدنا إا االسترجاع واالسترجاع الخارجي  ل  وجت الخصو  ما عكثـر الصـيت 
ح ورا فـي الخطـاب. ألا الخخصـيات كثيـرا مـا كانـت تبحـف فـي ذاكرتهـا  ـا سـبب لل هـا ودمارهـا، فالـذكريات 

خكل صور لتعكء المعانار والبؤء الذي  اختت في ط ولتها، ولكي تكخ  كيـ  عل ـت هـذه  تط و  ندها  ل 
المرحلة بظ لها ال اتمة  ل  حا رها ومسـت بلها. وول نـا  لـ  بعـض االسـترجا ات المكـررر، ف ـد كانـت تكـرر 

 الحدف لتأكيد وجهة نظر ما تريد طرحها.



وجاطت بأخكال  در منها ما جاط  بـر الحلـم، ف ـد كانـت  عما االستبالات فكانت لليلة لياسا باالسترجا ات،
الخخصيات كثيرا ما تستغرق في عح مها الداخلية، ثم مـا يلبـف عا يتح ـق هـذا الحلـم . ومـا األخـكال األخـرى 
ل ستباق التنبؤ واالستباق االسته لي الذي عرتبط بـنمط السـرد الـدائري ل حـداف، كمـا عسـتعانت بـال رارات التـي 

 ما عدخلتها الخخصية حيز التن يذ، وبذا عتخذت ال رارات ص ة االستباق.سر اا 
عما  لـ  مسـتوى الديمومـة، فلـم تسـتعا الكاتبـة بالول ـة، ألا هـذه الت نيـة تبطـ ط مـا إي ـاع السـرد، وفـي 

 المرات التي لجأت إليها لدمت  برها وجهة نظرها في الخخصية عو المكاا.
بـة مخـاهد الحـوار المخـترج بـيا الخخصـيات كثيـرا إال  نـدما كانـت تريـد وفي ت نية المخهد لم توظـ  الكات

ت ديم الخخصية وعفكارها التي طرحتهـا فـي الـن  الروائـي. عمـا الحـوار الـداخلي ف ـد عحتـل المسـاحة األكبـر، إذ 
 كاا نو ا ما التعبير  ا يربة الخخصيات و زلتها  ا العالم و دم فهم اآلخريا لها.

كثيرا في نصوصها لغرض توسيع مدى مساحة السرد ال  مـديات عبعـد  بـر تلخـي   و مدت ال  التلخي 
بعض األحداف، فألصت كثيرا ما األزمنة التي لم تكا مؤثرر في الخطـاب. كمـا رصـدنا للـة إسـتعانتها بالخطـاب 

 المكرر، فلم تستعا بت إال  ندما كانت تريد تأكيد ثيمة معينة.
حساسها بالزما، إذ عنعكء هـذا اححسـاء  لـ   لجأت الكاتبة ال  تصوير  والم -6 الخخصية الداخلية وا 

خعورها بالزما، فنراه يطول في حـاالت الحـزا، وي صـر كلمـا  اخـت الخخصـيات لحظـات السـعادر عو الخـعور 
 بالحرية، وبذا عصبح إحساسها معيارا ل ياء طول الزما عو لصره تبعا لحاالتها الن سية.

ــا، إذ عرتــبط عمــا المكــاا فــي الخطــاب  -7 بإحســاء  -كمــا الــزما  -الروائــي ف ــد حمــل بع ــت بعــدا داللي
الخخصية فيت لذلج رسمتت الكاتبة  ل  عساء البعد الن سي ال  لـ  عسـاء البعـد الـوالعي، إذ تتحـول األمكنـة 
 المألوفة في الوالع ال  عمكنة جديدر ترسمها رؤية الخخصية الذاتيـة، فـبعض الخخصـيات كانـت تخـعر بالغربـة
إزاط المكاا، وهذا ما ولد لديها خعورا باحيتراب والكبت نتيجة   لتها السلبية بت، بصر  النظر  ا سعتت عو 
 ي ت كالصحراط والبيت األبوي مث . كما رصدنا عمكنة كانت تخعر بها الخخصية كمتن ء ألنهـا مارسـت فيهـا 

 -ت عمكنة معادلـة للحريـة فـي نصوصـنا الروائيـة ذاتها وح  ت ريباتها كالحمام مث  ، عما البحر والمسبح فكان
 . -مو وع البحف 

عما المكاا االنت الي فكاا حلم الخخصية المتمردر التي تحلم بالحرية، ألنت كاا بمثابة البوابة ل نت ال ال  
 الم جديد ب يمت وع رافـت ي ـع خـارد حـدود المكـاا وجغرافيتـت الـذي تنتمـي إليـت، ولـد سـيطرت  لـ  الخخصـية 
ريبة االنت ال ما مكاا الـ   خـر، فمـا إا تنت ـل الـ  مكـاا إال و اودتهـا الريبـة فـي االنت ـال الـ  مكـاا  خـر، 

 وهو األمر الذي  كء جزطا  ما للق الخخصيات و دم إست رارها.
عسهم وص  الخخصيات في نصو  حناا الخيت الروائية في إ طائهـا بعـدا دالليـا، إذ  كـء إنتمـاط  -8

ل  بيئة معينة، و كء كذلج جزطا  ما وجهة نظرها. كمـا  ر ـت الكاتبـة بوسـاطة خخصـياتها هذه الخخصية ا
الروائيــة مجمو ــة مــا ال ــيم واألفكــار  لــ  لســاا خخصــياتها، والتــي مثلــت فــي عكثرهــا خخصــيات نســوية، إذ 

ها فـي التعبيـر طرحت بخطابها معاناتها ما الرجل وعفكاره ومول ت ورؤيتت لها. كما عكدت  ل  ل ية المرعر وح 
ــدر تتناســب  ــدالها بصــورر جدي ــت وســعت حب ــي رســخت بذهن ــذلج ن ــض صــورتها الت ــت ك  ــا إنســانيتها، وحاول
ومكانتهــا وواجباتهــا المناطــة بهــا، فتمــردت  لــ  والعهــا و لــ  مظــاهر ال مــع التــي تمــارء  ليهــا مــا الســلطة 

خخصـياتها. كمـا حاولـت الكاتبـة مـا  الذكورية. فكانت لكـل روايـة طروحاتهـا الخاصـة التـي لـدمتها  لـ  لسـاا
 خ ل خخصياتها البوت بكل ما لم تجرؤ  ل  البوت بت  لنا.



و بــرت عسماطالخخصــيات وصــ اتها وم محهــا  ــا مســتويات مــا الرمــوز والــدالالت التــي  كســت عبعــادا 
يحــائي وداللــي  كــء طبيعــة الخخصــية عو  دالليــة  مي ــة، فكانــت ألســماط بعــض الخخصــيات بعــد رمــزي وا 

 مستواها االجتما ي عو الث افي عو المكاني.
عما الجسد األنثوي في النصو  الروائية ف د تجاوز حدوده الع وية الذاتيـة ليغـدو فـي معظـم موالعـت رمـزا 
فنيــا يبــوت بالمســكوت  نــت، بــل إنــت لــد عمســ  ل ــية عساســية فــي عدب المــرعر ألنــت يصــور الع لــة بــيا الرجــل 

ديــد معنـ  المـرعر  نـد الرجــل ومعنـ  الرجـل  نـد المــرعر. وجـاط فـي معظـم نصوصــنا والمـرعر. كمـا يعـد معيـارا لتح
رمزا لتأكيد هويتها األنثوية، كما إنها بثت  بره رسالة الـ  الرجـل والـ  المجتمـع،  -مو وع البحف  -الروائية 

مـرد  لـ  التسـلط ولد عبتعدت بت  ا احثارر الغرائزية، ييـر إا خطـاب األنثـ  جـاط  ـاجا بالنـداط الـداخلي المت
الذكوري، كما إنها  مدت الـ  تصـوير الجسـد رمـزا للـتخل  مـا  ـغط احيتـراب، فكـاا رمـزا لحريتهـا وتمردهـا 
يترابها الن سي. فطرحت ل ية المرعر ك  ية صراع إجتما ي وتاريخي  ـد  مثلما كاا رمزا حست بها ولهرها وا 

 إ طهادها ما لدا السلطة الذكورية.
 لـ  مظـاهر إجتما يـة سـلبية رف ـتها ود ـت الـ  الـتخل  منهـا ونبـذها باسـلوب ييـر ول ت الكاتبة  -9

مباخر في محاولة ألص ت و ع المرعر العربية، فحملت رواياتها بعدا  والعيا إنت اديـا. وكثيـرا مـا نالخـت م هـوم 
للبنانيــة األهليــة المــرعر وم هــوم حريتهــا، وجعلــت الكاتبــة ل ــية المــرعر جــزطا  مــا ل ــية الــوطا. وتــأتي الحــرب ا

وسلسلة الدمار الذي خل تت ما عكثـر ال  ـايا المطروحـة فـي نصوصـها، إذ مزجـت بـيا الخـراب والـدمار وحيـار 
نسـانية عخـتلط فيهـا الهـم  الخخصية النسوية ومراحل حياتها، فامتزد الوطني بالخخصي لتغدو لوحة سياسـية وا 

 الخا  بالعام.
هـذا الخـوط الطويـل: عا كـل مـنهج ن ـدي ييـر لـادر  لـ  اححاطـة وما النتائج التي خرجنا بهـا بعـد  -11

بكل ما يتعلق بالن  الروائي، فال وانيا التي تحكم الن  يبتكرهـا الـن  ن سـت ولـيء الم ـوالت النـاجزر، وذلـج 
 ما د انا للبحف  ا ت سيمات جديدر ما خ ل النصو  في بعض األحياا.

 


