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. الواقع اإلجتماعي فى الرواية "بنات الرياض" لرجاء عبد اهلل الصانع )دراسة 6102إيلوك نور أفيقه. 
جينيتكية(. البحث الجامعى. قسم اللغة العربية وأدبها، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالنا تحليلية تركيبية 

 مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج. 
 المشرف: الدكتور ولدانا ورجاديناتا المتجستير.

 الكلمة الرئيسية : الواقعة اإلجتماعية، بنات الرياض، دراسة تركيبية جينيتكية.
 

الباحثة عن الواقع اإلجتماعي ىف الرواية "بنات الرياض" من التأليفات رجاء عبد اهلل الصانع وهي كبيبة  تحبث
وأسئلة البحث  كتبت عن قصة احلب بنات الرياض مع قوة الثقافة الرياض الىت حتدد املرأة ىف احلياة. األسنان.

ارجية هذه الرواية، وما العالقة بني العناصر الرواية عناصر اخلالعناصر الداخلية هذه الرواية، ما الاجلامعى هي ما 
 ىف الرواية.  الواقع اإلجتماعي ملعرفة

اسنخدمت الباحثة املنهج الكيفى الوصفى بالنظرية الرتكيبية اجلينيتكية ىف البحث اجلامعى. و مجع البيانات بدراسة 
استخدمت الباحثة الكتب، اجملالت، الشبكة كريقة حتليل هذه الرواية هي بقراءة الرواية و تفهمها.  مكتبية.

عناصر البدأت بالتحليل بدراسة تركيبية جينيتكية، الدولية و مصادر الألخرى ىف حبث البيانات املتعلقة بالرواية. 
بني ألخر حبثت عن عالقة الداخلية ىف الرواية، ث حللت الباحثة العناصر اخلارجية املتعلقة بالرواية من الكتب و ا

 اصر الرواية من الداخلية واخلارجية.عنال
الشخصية الرئيسية هذه الرواية هي قمرة،  عناصر الداخلية الرواية هيالهي األول، من  نتائج البحث هذه الرواية 

ميشيل، سدمي و مليس. واستخدمت الكاتبة احلبكة التقدمي ىف الرواية مبوضوع البحث قصة احلب واحلياة لبنات 
من شخص  مالتقليد الرياض الذى حيدد املرأة وصورت بوجهة النظرى شخص الثالث يعل الرياض على هدف نقد

الظروف اإلجتاعية الرياض، الدينية الىت تتبع معظم اجملتمع الرياض  وجوداألخر. الثاىن، من عناصر اخلارجية هي 
ريعة اإلسالم و القرآن وهو اإلسالم و كذلك الظروف السياسية الرياض الىت تستخدم دولة إسالمية على أساس ش

الثالث، هناك العالقة بني عناصر الرواية من ناحية السياسية عن نظام احلكومة دولة . ىف الرواية ىف تظام احلكومة
إسالمية ىف الرياض والثقافة يسمى بالتقليد الذى حيدد حياة مرأة الرياض، أن مرأة الرياض تسمع، تتبع و تطيع 

 على كل قرار.
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Penelitian ini membahas tentang fakta sosial novel Banat Riyadh yang ditulis oleh Raja 

al-Sanea. Raja al-Sanea adalah seorang dokter gigi yang dilahirkan dan dibesarkan di 

Riyadh. Raja menulis tentang kisah cinta  gadis Riyadh yang dibumbui dengan kebudaya 

Riyadh yang sangat menjunjung patriarki yang membatasi kehidupan wanita Riyadh. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa unsur intrinsik novel ini, begitupun 

dengan ekstrinsik serta hubungan unsur-unsur tersebut semuanya guna mengetahui fakta 

sosial apa yang ada di novel the girls of Riyadh. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan penggunaan teori strukturalisme genetik. 

Adapun teknik pengumpulan datanya berupa metode pustaka. 

Langkah-langkah penganalisisan novel ini adalah dengan membaca dan memahaminya. 

Lalu mengumpulkan data-data terkait dengan novel dari buku-buku, jurnal, majalah, 

internet dan sumber lain. Dengan menggunakan kajian strukturalisme genetik dimulailah 

menganalisis unsur intrinsic novel dan dilanjutkan dengan unsur ekstrinsik dan yang 

terakhir menganalisis hubungan antara unsur intrinsik dan ektrinsik tadi. 

Adapun hasil penelitian ini yaitu pertama, terkait dengan unsur intrinsic novel yaitu tokoh 

utama novel ini adalah qomroh, michelle, shedim serta lumeis  dengan menggunakan alur 

maju penulis menceritakan kisah hidup dan cinta 4 gadis Riyadh ini dengan tujuan 

mengkritik budaya patriarki Riyadh yang membatasi wanita serta sudut pandang yang 

digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Yang kedua, 

terkait dengan unsur ektrinsik novel peneliti menemukan adanya penggambaran 

kenyataan keadaan sosial masyarakat Riyadh, agama islam yang diikuti kebanyakan 

masyarakat Riyadh serta keadaan politik yang menggunakan hukum Negara islam atas 

asas al-qur’an dan sunnah nabi di dalam novel. Dan yang ketiga, peneliti menemukan 

adanya hubungan unsur intrinsik dan ektrinsik terlihat dari segi politik yang digambarkan 

penulis dan dalam kenyataan sebenarnya Riyadh, hukum Negara yang menggunakan asas 

Negara islam sangat kuat  di Riyadh dibandingkan dengan Negara islam lain seperti Uni 

Emirat Arab lalu dari segi budaya yaitu bagaimana Negara Riyadh sendiri menjunjung 

tinggi budaya  patriarki atas perempuan, perempuan hanya mendengar, mengikuti serta 

taat terhadap suatu keputusan. 
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The research critise about the social fact novel the girls of Riyadh from Raja al Sanea. She 

is a doctor who has borned and lived  in Riyadh. Love story about 4 girls from Riyadh. 

The research problem is what is intrinsic elements novel the girls of Riyadh, what is 

extrinsic elements novel the girls of Riyadh and what the context of these elements. All is 

to know about social fact the novel.The research also used  qualitative descriptive method 

by genetic structuralism teaching. And used book technique to collect the data.  

Collect data The steps to analysis this novel is firstly reading the novel and try to 

understand. Collect data related to the  research from books, jurnals, newspaper. With 

genetic structuralism review the researcher will analysis the intrinsic elements from novel 

so extrinsic elements from other source and the last try to relate the elements data. 

The result of this research is first, about intrinsic elements novel is the prominent figure 

this novel is qomroh, michelle, shedim and lumeis, with third people from point of view 

the writer described about strory and live the girls of Riyadh. And second, about extrinsic 

elements that find the researcher, the writer described about social, culture and politic 

Riyadh in this novel. And the last, about relation of elements novel  is from politic and 

culture Riyadh. 
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 االول فصلال

 مقدمةال

 خلفية البحث . أ

كبقة  هين الظواهر و الوقائع ىف احلياة عالقة قوية أل اهدياحلياة واألدب ل
حتقيق الكاتب يؤثر باإلجتماعى حنو حياته.  فكراألو ى ىف إجراء تأليف األدب. 

هو األدب ىف  اجلميلةحنو حياته باللغة  يةبيئة اإلجتماعالعلى رأ  الكاتب فكرة 
ىف   فيه التفقيه عن حتقيق ابتكار الكاتب ،على شكل تأليف اخليا ى .معىن مقتضب

 كشف و حتوير الفكرة  و ال ىف القّصة اخليالية فقط. 

نعرف على  ؛اللغة هي وسيلة األدب ا عالقة.موكذلك اللغة و األدب، فيه
على الرأ  أّن األدب  نظرنالزم أن الرأ  أّن األدب تركيب الكلمة اجلميلة ولكن 

اللغة و ال نتيجة احملاولة من الكاتب ىف مهارة كشف و حتوير الفكرة حىت يفسد 
هلذا كان الكاتب يكتب لغة  3هي اللغة.و  ،ننسى أّن ىف الكاتب حّق على وسيلته

ؤثّر كثريا يف األديب وهو سينال نتيجة رفيعة. ىف وضع إجراء تألي ،مجيلة ىف تأليفه
الواقع ىف بيئته مداورة ىف  ،التعليم من أمه  ،مبثابة استخدام اللغة ىف ايّامه ،من بيئته

 تأليفه.

 يةاإلجتماع ةمراقبمع  ،وسائل التعليمفضال عن ذلك جند أن األدب مهم ك
 ى اجملتمع على ما حدث ىف كل مشكلة حىت اجملتمع يعرف إو ايضا كمبّلغ الرسالة 

تأليف اخليا ى أو الواقعى ىف حياتنا.   األدب ىف يساهم يصّور اخلطوات سيفعله. أن
 ، ى اوقات . ىف عصر احلديثإازدهر األدب ىف وقت ،  ى تاريخ األدبإرجع ن

البحوث العلمية إ ى  ،التعليم ،ضة ىف األدبهزدهار و النلألدب العريب هو عوامل اال
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 Wildana Wargadinata dan Laily Fitriyani, Sastra Arab dan Lintas Budaya  (Malang: Uin Malang 

Press, 2008) hal,  4. 



و اجلماعات االدبية و اجملامع اللغوية  ،الصحافة ،الرتمجة ،املكتبات ،الطباعة ،أروبا
اقب على ازدهار اجملتمع و الزمان التحويل يع 1و اإلذاعة. ،املسرح 0،املستشرقون
 والزمان سيتقدم. االجتماعيةب ار األدازدهامبداورة مع 

 يشرتك و يلتزم على هوفصل اإلجتماع اجملتمع و  من بعضهو ألديب ا 
دبر األديب خبياله ي ذلك الفصل، لذلك تصوير احلياة اجملتمع ىف تأليفه كبعا النظام
 . ىف تأليفه حنو بيئته احلياة ظواهر و وقائعمبصدر 

أو اخليا ى  اخليا ى والواقعى بني الكاتبيصور  ىف تأليف األدباحيانا 
يسمى بصنعّي ألنه من نتيجة التشبيه   4 الصنعّي و اإلبداعى. م أو الواقعى ثالصمي

 سلي ،التفكري و اإلبداع إ ىفيه ىف تأليفه حيتاج  ،كل شيئ ىف العامل و أما بإبداعى
احلقائق  تاليف األدب هو التفكري على املوضوع ،التشبيه فقط. مبثابة على اإلبداعى

األدب ق على مصاعب احلياة. ىف هذ احلال األدب أيضا مصدر الشهيالواقع .  و
 ،يسمى بوسيلة مأوى البلبلة األديب خبلفّية اإلستظراد اإلجتماعى ىف اجملتمع

  5و خبلفّية من نفس األديب.أالثقافة  ،الدين ،يديولوجى إ ،السياسة ،حوالاال

يسمى بوسيلة ىف تصوير تفكري األديب.   العرىب يعىن الرواية، نثرال بعضمن 
األديب البيانات من بيئته و فيه من نفس خربته أو من اشخاص ينال  ،ىف منّوه
 البيئة. 

                                                           
2
هم مجاعة من علماء الغرب ختصصوا ىف دراسة لغات الشرق و علومه و عنوا بدياناته و تارخيه. و قد اعتمد عليهم االستعمار لفهم  

و ان مل خيل من الدس ىف بعض  ،يانفسية الشرق ليسهل التسلل إليه. و بزوال االستعمار اجتهت حركة الستشراق اجتاها علم
 اإلحيان.
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Gadjah Mada Universisity Press, 1998)  
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 Hasan Alwi Dan Dendi Sugono, Telaah Bahasa dan Sastra (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,  

2002) hal, 236. 
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 ، 0225الصانع مؤلف ىف كما ىف الرواية "بنات الرياض" لرجاء عبداهلل 
رجوا على حرّية احلياة. كشفت الكاتبة عن تكالع بسّر احلياة من بنات الرياض الىت 

حقائق بنات الرياض الىت مسترتة. تنال الكاتبة مذّمة أو لومة من كثري الطرف ألهنا 
كشفت عن جترب على كشف احلياة احلقائق ىف الرياض من نسائه أو من رجاله.  

 دمي و مليس . س ،شيلمي ،ة بنات الرياض و هي قمرة حقائق القصّ 

هي ظواهر راألول ىف ضنني الرواية مصد ،هذه الرواية الواقعالزم أن نعرف 
الواقع الندر . مذّمة أو لومة هلذه الرواية حىت حّرم على تدرجيها هي والوقائع احلياة

 نع.الىت تسبب محاس الباحثة لبحث هذه الرواية لرجاء عبد اهلل الصا

عن حياة بنات  ياالجتماع واقعال لفتحاستخدمت الباحثة هذه الرواية و 
فضال عن ذلك هذه الرواية اكثر رواجا ىف العامل. بالرغم الشخصّية الرئيسية  ،الرياض

كان رأيت من وجه الرجال أهّنم ملتزم   ،من النساء الذى مناسبة بدراسة النسائّية
الرجل  ىف اذى النساء. بقصد كذا الباحثة ذن ىف احلال اضظّر إيضا. أبالثقافة 

 الواقع اإلجتماعيالباحثة ستكشف  . هبذ البحثتستخدم دراسة تركيبّية جينيتكّيةس
 6ىف الرواية.

حتليل  ،الباحثة تقّسم على ثالثة خطوات . األو ى ،ىف تصميم البحث
حتليل  ،جتماعى و الثقافة املؤلفة و الثالثة عناصر الداخلّية ّث حتليل احلياة اإلال

واقع و حتليل ال دبّيةىف اجراء تأليف األ تشاركو  تساهم ىتال العناصر اخلارجية
 .   الرواية جتماعياإل
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 أسئلة البحث . ب
 ؟رواية " بنات الرياض" لرجاء عبداهلل الصانعىف  العناصر الداخلية ما .1
 رواية " بنات الرياض" لرجاء عبداهلل الصانع؟ىف  العناصر اخلارجية ما .2
 ؟ رواية"بنات الرياض" العالقة بني العناصر الداخلية و اخلارجية  ما .3

 
 فوائد البحث . ت

 د على قسمني:ئتنقسم الباحثة الفوا
 الفائدة النظرية .1

 ،الروايةمصدر اهلدى من كرف حتليل  (1
 ،بعده ،مصدر املراجع للباحث و الباحثة (2
 .للروايةزيادة الفكر عن نثر العرب خاصا  (3

 الفائدة التطبيقية .2
 ،الروايةلباحثة من كرف حتليل ل زيادة الفكر (1
 .للروايةباحثة ىف متتع تأليف االدبية خاصا لليادة الفكر ز  (2

 

 أهداف البحث . ث
 ،رواية " بنات الرياض" لرجاء عبداهلل الصانعىف  العناصر الداخليةعن  ةعرفمل .1
 رواية "بنات الرياض" لرجاء عبداهلل الصانع،ىف ملعرفة عن العناصر اخلارجية  .2
نات الرياض" لرجاء رواية " باخلية و اخلارجية عناصر الدبني العالقة ال ةعرفمل .3

 عبداهلل الصانع،
 
 
 



 الدراسة السابقة . ج

 الدراسات السابقة هنا:

مامسى فريدة هي الطالبة جبامعة موالنا مالك إبراهيم احلكومية االسالمية ماالنج  .1
حبثت عن الشخصى الرئيسى و كريقة متسك الذايت ىف الرواية "بنات الرياض" 

ء عبد اهلل الصانع على الضوع النظرية السيكولوجيا لسجمند فريد ىف السنة لرجا
. استخدمت الباحثة منهج الوصفى النظرية السيكولوجيا لسجمند  0233

فريد. و ذلك ىف مجع البيانات, استخدمت الطريقة املكتبية. و املصدر االساسى 
در الثانوى من الكتب هو رواية "بنات الرياض" لرجاء عبد اهلل الصانع أما املص

السيكولوجيا خصوصا  لسجمند فريد و الكتب االدبية و كل ما يتعلق 
ونتائج حبثها، و حللت الباحثة البحث بتحليل الوصفية الكيفية.  . بالبحث

األول؛ إن املسائل االشخاص يعىن قمرة، و سدمي، وميشيل، و مليس حىت 
ريقة األشخاص يدافعون عن يدافعهم نفسهم بطريقة متسك الذاتى، الثاىن؛ ك

 نفسهم بطريقة متسك الذاتى.
ريسنا ريانيت سارى هي الطالبة جبامعة ماالنج احلكو مية   حبثت عن الرياض ىف  .2

جتماعية( ىف إالرواية " بنات الرياض" لرجاء عبد اهلل الصانع )دراسة حتليلية 
لرياض . هتدف هذ البحث على وصف صور احلياة ىف مدينة ا  0231السنة 

املوجودة ىف الرواية " بنات الرياض" لرجاء عبد اهلل الصانع. استخدم الباحثة 
هو صورة عن جمتمع الرياض  ونتائج حبثهااملنهج  الكيفى بتحليل اإلجتماعى. 

ثقافته، و تقاليده، و مشكالته، واملعاشرة بني الرجال و النساء ىف رواية "بنات 
عية حىت تقال أن الواقعية ىف الرواية كيفما كان الرياض"، و العالقة باحلياة الواق

 التسبه متاما بواقعى ىف العامل الظاهر. 
زيا حنينة اهلداية هي الطالبة جبامعة موالنا مالك إبراهيم احلكومية االسالمية  .3

مباالنج  حبثت عن املرأة ىف الرواية " بنات الرياض" لرجاء عبد اهلل الصانع )دراسة 



. بناء على خلفية البحث املشكالت   0233ية األدبية( ىف السنة النقدية النسائ
النسائى ىف الرواية " بنات الرياض" لرجاء عبد اهلل الصانع و ما دورة املرأة ىف 

حصل  نهج  الكيفى الوصفىمبالرواية " بنات الرياض" لرجاء عبد اهلل الصانع  . 
ياض" لرجاء عبد اهلل الصانع أن مشكلة النسائية ىف الرواية "بنات الر نتائج  على

يعىن، األول؛ املرأة ىف مكان الثانية، الثاىن؛ تثمني السلىب على قوم املرأة، الثالث؛ 
التغريب على قوم املرأة، الرابع؛ إجراءة العنيفة عاى قوم املرأة، اخلامس؛ عبء 

ضيقة ىف العمل. أما انواع املشكلة النسائية الىت أصابتها املرأة فتكون دورة املرأة 
حياهتا. أن دورة املرأة ىف املسألة الداخلية اكثر من دورهتا ىف اجلتمع، ألن ال يزال  

 كثريا مسيطرة قوم الرجال على قوم املرأة ىف اجملتمع.
إمساعيل هو هي الطالب جبامعة موالنا مالك إبراهيم احلكومية االسالمية مباالنج   .4

ليلية حتض" لرجاء عبد اهلل الصانع )دراسة حبث عن النساء ىف الرواية " بنات الريا
. بناء على خلفية البحث فسأل    0234( ىف السنة األدب اإلجتماعية

ىف الرواية " بنات الرياض" لرجاء عبد اهلل  يةالباحث على املشكالت النسائ
شكل  ونتائج حبثه الصانع. استخدم الباحث املنهج  الكيفى باستعمال الوصفى.

الذكور املرتكبة ضد النساء ىف رواية "بنات الرياض"، هو احلياة  من اشكال القمع
اإلجتماعية بني الرجال اجربت زوجته لفتح النقاب ىف االماكن العامة، العالقة 
الزوجية خارج إكار الزواج ومن ث تغادر تفضح النساء دون أ  سبب واضح، 

يجة للدفاع عن تشوح زوجته ىف ذلك الوقت التقى شأنا اخلد جريئة لزوجته نت
حقوقه كزوجة الختاذ زوجة على زوجها، و الشقافة الذكورية ىف رواية "بنات 
الرياض" تعطى دائما هدية ألن هناك الكثري من املواد املخزنة ىف القصد من 

 تقدمي، تشوه النساء اللواتى مل أتزوج مرأة أخرى.

لرواية ىف ا عيالواقع اإلجتماإن ىف هذ البحث، الباحثة ستبحث عن   
 بالدراسة حتليليىة تركيبية جينيتكية. الرياضمقارنة بالتاريخ اإلجتماع 



 منهج البحث . ح
 نوع البحث .1

هذ البحث هو  الذى تستخدمها الباحثة ىف تصوير البيانات املنهجإن   
على الوقائع و الظواهر الىت  حبث البيانات البحث باعتماديعىن  الكيفى املنهج

البحث. ىف هذ البحث، الباحثة هي  نن تتوجه إ ى ميدابدو  تتعلق بالبحث
مفتاح األلة. لذلك، الزم للباحثة املطلعة الواسعة املتعلقة بالبحث للسهلها ىف 

 تقرأ الباحثة.حتليل البيانات. املطلعة الواسعة جتد من املراجع الىت 
استطالع يعىن حبث البيانات ب هذ البحث هو البحث املكتىب قاربةاملو   

البحث الذى يستغل  لى كتب املراجع و اجملالت واملقاالت املتعلقة بالبحث.ع
 باملراجع املتعلقة بالبحث فقط.

 مصادر البيانات .2
 كما يلى:1 ،املصدر البيانات ىف هذ البحث نوعان 

  .الرواية " بنات الرياض" لرجاء عبداهلل الصانع هو األساسىاملصدر  (1
هبذ البحث  املتعلقكل شيئ النظرية الرتكيبية جينيتكية و  ى هو و ناملصدر الثا (2

 من املراجع واملقاالت واجملالت.
 كريقة مجع البيانات .3

هي دراسة املكتبية. و هي اختاذ  هذ البحث اتالطريقة ىف مجع البيان  
من الكتب و املصادر املتعددة  والظواهر والوقائع البيانات و النظريات و الألفكار

واملذكرة وامللحوظة و حنو ذلك ث مجعها و حتليلها و تفسريها ىف عبارة واضحة 
 3حمددة.
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 كريقة حتليل البيانات .4
بعد نيل البيانات من املصادر املتعددة تقوم الباحثة بتحليل البيانات.   

اخلطوات ىف حتليل البيانات الىت استخدمها الباحثة بنوع البحث مكتبية كما 
 يلى:
رواية " بنات الرياض" لرجاء عبداهلل البحث هو  األساسىصدر قراءة م (1

 الصانع 
 رواية " بنات الرياض" لرجاء عبداهلل الصانعتفهيم  (2
 ع البيانات املتعلقة با لبحثيمجت (3
 :حتليل املوضوع يعىن  (4

 رواية "بنات الرياض" لرجاء عبد اهلل الصانعىف عناصر الداخلّية الحتليل   

 رواية "بنات الرياض" لرجاء عبد اهلل الصانعصر اخلارجّية ىف عناالحتليل 
 املؤلفة حول  والسياسيةة يو الثقاف يةحتليل احلياة االجتماع 

رواية "بنات الرياض" لرجاء  العناصر الداخلية واخلارجيةبني العالقة حتليل 
 عبد اهلل الصانع

 حتصل على نتيجة البحث (5
 على نتيجة البحث املنّقحة (6

 
 

 

 

 



 الفصل الثاني

 اإلطار النظرى

 األدب . أ
 تعريف األدب .1

تغري معىن األدب من زمان إ ى زمان ىف تارخيه.  ىف عصر اجلاهلى العريب، 
األدب مبعىن الدعوة إ ى الطعام، ألن هذ الرتاث هو اخالق احلميدة الىت يدسر 

م، األدب أهل البيت الكرام الضيف ث يعد الطعام لضيفه. ث ىف صدر األسال
كما ىف حديث النيب 1مبعىن التعليم عن اللسان و األخالق، و هنى عن الفحشاء. 

 صلى اهلل عليه و سلم:

 "أدبين ريب فأحسن تأديب"

 ن اخلطاب:وأيضا، كما قال عمر اب

 "انسب نفسك تصل رمحك واحفظ حماسن الشعر حيسن أدبك"

معىن األدب ىف صدر اإلسالم واجلاهلية له عالقة . الدعوة إ ى الطعام هي حتقيق 
 التعليم عن اللسان و األخالق. 

هم  32ىف عصر العماوية، األدب مبعىن التعليم، لذلك املؤدب يسمى مبعلم.
ون عن الشعر، اخلطبة، األخبار، واأليام العرب يسمى مبؤدبون. كما الذين يعلم

 قال خليفة عبد املالك بن مروان:

 "أدهبم برواية شعر األعشى".
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ياة اجليد، أخالق الكرمية، حمفهوم التعليم ىف هذ العصر يشتمل على 
 والتعليم عن اللسان كيف يتكلم و تعامل. 

العلوم اللغة، األنصاب، األخبار، األيام  اهلجرية، من السنة بدأمن قرن الرابع
العرب يتخلع من دراسة األدب حىت يكون األدب معىن العام واخلاص.  عند كه 

األدب مبعىن اخلاص هو الكلمة اجلميلة  33حسني، األدب معىن عاما و خاصا.
اإلنسان الىت األدب معىن العام، نتيجة الفكرة  ووالزينة تلتمس القارئ، السامع. 

صورت بالكلمات ودفقت بالكتابة. لذلك ىف األدب نتيجة فين و املتعلقة بعاكفة 
 . كما قال كه حسني ىف كتابته:

"إن الكلمة األدب معنني خمتلفني؛ أحدمها األدب مبعىن اخلاص وهو الكالم 
اجليدالذى حيدث ىف نفس قارؤه و سامعه لذة فنية، سواء أكان هذالكلم شعرا أم 

را. والثاىن األدب مبعىن العام وهو النتاج العقلى الذى يصور ىف الكالم، و يكتب نث
 "30ىف الكتب. 

اهلجرية، األدب مبعىن حمدد هو الشعر والنثر. من السنة ىف القرن اخلامس  
عبد العزيز بن الفيصل "األدب كل شعر أو نثر يؤثر ىف النفس و  كما قال31

 يهذب باخللق ويدعو إ ى الفضيلة ويبعد عن الرذلية بأسلوب مجيل.

األدب هو التعبري اجلميل عن معاىن احلياة، والتصوير البارع لألخيلة الدقيقة 
ر للحياة واملعاين الرقيقة، املثقف للسان، املرهف للحس، املذهب للنفس، املصو 

 34اإلنسانية، و املعرب عما ىف النفس من خلجات و عواكف و افكار.
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 .13( 3136)بريوت: دار الكتاب،  الشعر اجلاهلىحممد عبد املنعم اخلافاجى،  31
اإلدارة العامة للمعاهد والكليات  :الرياض  (األدب العريب وتارخيه ىف العصر اجلاهلى حممد أبو النجار و حممد اجلنيدى مجعة، 34

 .5ص، ) 3151باململكة العربية السعودية، 



حممودة يتخرج هبا اإلنسان ىف فضيلة من  35األدب هو )كل رياضة
، واحملاكاة، تكون 36الفضائل( و هذه الرياضة كما تكون بالفعل، وحسن النظر

 31مبزاولة األقوال اجلميلة الىت تضمنتهالغة أ  أمة.

 التعريف األدب كما يلى: 33عند جوزف احلشيم،

 األدب صياغة فنية لتجربة بشرية (1
 األدب تعبري عن احلياة وسبيلته اللغة (2
 ب من مولدات الفكر البشر  املعرب عنها بأسلوب فين مجيلاألد (3
 األدب فن التعبري اجلميل (4

هو الدراسة املتعلقة بالدراسة األدب، منه نظرية األدب، فأما علم األدب 
  31أقسام األدب، مدرسة األدب، تاريخ األدب، و تأثري األدب و نقده.

 انواع األدب .2

 02األدب يدل على موضوعه هو قسمني:

 أدب إنشائى (1

األديب يتشبه و يصور العامل. مع ذلك من نفس أديبه، مثل الشعور 
ألديب، مثل اجلبل، البحر، و الوادى، الذى و العاكفة أو من خارج نفس ا

غريه الظواهر باللسان أو الكتابة إ ى القارئ أو السامع باألمثلة املناسبة. 

                                                           
 : التذليل و التمرين و املعاجلة. الرياضة 35
 التعقل و االستنباط 36

 .4( ص، 3136دار املعارف، :مكة (  يط ىف األدب العرىب وتاريخالوسالشيخ امحد األكندرى و الشيخ مصطفى عناىن،  31
 .34ص، )بريوت: مكتب التجار ، دون السنة(  املفيد ىف األدب العريبجزف احلشيم،  33
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لذلك، املوضوع من أدب إنشائى هو الطابعة، بالرغم الطابعة الداخلية و 
 اخلارجية.

 أدب وصفي (2

هذ  اللغة األديب  كان ينقد على األدب اإلنشائى هو موضوع البحث
 األدب.  عند حممد عبد املنعم اخلافجى، األدب الوصفي يسمى بنقد األدب. 

النقد هو دراسة األشياء وتفسريها وحتليلهاوموازنتها بغريها املشاهبة هلا 
أو املقابلة ث احلكم عليها ببيان قيمتها ودرجتها جيرى هذ ىف احلسيات و 

 03ل باحلياة.املعنويات و ىف العلوم والفنون و ىف كل شيء متص

هو تقدير النص األديب تقديراصحيحا وبيان فأما نقد األدب 
 00قيمتهاودرجتها األدبية.

و الكارش، النقد األدىب هو فن دراسة االساليب عند كه مصطفى اب
 01األدبية والتعرف على اجليد والردىء فيها.

 عند غيلى دا سجوت، النقد األدىب هو:

 لطالب األخطاء (1
 حلمد تأليف األدبية (2
 لتقدير تأليف األدبية (3
 قارن تأليف األدبيةمل (4
 لتمتع تأليف األدبية (5

                                                           
 .1 ص،(3136)بريوت: دار الكتاب،  الشعر اجلاهلىحممد عبد املنعم اخلافاجى،  03
 . 335 ص،(3164)القاهرة :مكتبة النحضة املصرية،  أصول النقد األدىبامحد الشيب،  00

 .6 ص،(3116)دون الطبع،  ىف ميزان النقد األدىبكه مصطفى ابو الكارشش،  01



 أنواع األدب الوصفي من ناحية عامه، منها:

 نقد على حسب موضوعه (1
 نقد على حسب كاتبه (2
 نقد على حسب قارئه (3
 نقد على حسب تأليف األدب بنفسه (4

 04يدل على كريقة حتصيله، األدب قسمني: ث

 الشعر (1

شعورا. عند جرج زيدان، الشعر -شعرا-يشعر-من كلمة شعر
 مبعىن الغناء، اإلنشاذ، و الرتتيل.  

ن املقفى قصدا. و عند أهل العروض، الشعر مبعىن الكالم املوز 
ن املقفى املعرب غالبا و لفصيح املوز ث عند األدباء، الشعر هو الكالم ا

عن صور اخليال البديع. أما عند إبن رشيق، إنه مكون من أربعة أشياء 
وهى اللفظ، الوزن، املعىن، والقافية وهذ هو حد الشعر ألن من الكالم  
كالماموزونا مقفى وليس بشعر لعدم الصنعة والنيةكأشياء أنزلت من 

كه حسني،  دليه وسلم. ث عنالقرأن ومن كالم النيب صلى اهلل ع
الشعر هو الكالم الذى يعتمد لفظه على املوسيقى والوزن يتألف من 

 أجراء يشبه بعضاىف الطول والقصر واحلركة.

 من التعريفات قبله، اخلصائص ىف الشعر هو 

 الكالم (1
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 املعىن (2
 الوزن (3
 القافية (4
 اخليال (5
 القصد (6

قصص، شعر الغناء، شعر منها: شعر الفأما اقسام الشعر، 
 التمثيلى، شعر امللتزم، شعر املرسل، و شعر احلر.

 النثر (2

ر ما ليس مرتبطا ثعند أمحد اإلسكندر  و مصطفى إناين، الن
 05بوزن وال قافية. و أقسام النثر هو النثر العادى والنثر األدب.

 

 الرواية . ب
 تعريف الرواية .1

نشائى العريب، وقد جائت ىف الكتب إن الرواية فن من فنون األدب اإل
لرواية بضع من ه، يعرف أن اومن تركيب 06األدبية باسم القصة الىت ترادفها.

. كمثل القصة، الرواية هلا العناصر و األجزاء و املمرتابطة مع بعضها القصة
ت عند أمحد أمني، قال أن القصة ماكانت قصرية و الرواية ما كان 01البعض.

 كويلة. الرواية هلا احلبكة اجملمعة من القصة.
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 .313دون الطبع والسنة، ص, ، ىف حميط النقد األدىبإبراهيم على أبو اخلشب،  06
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جولدمان يقول أن الرواية هي النوع األديب يتميز اإلنقسامات الىت ال 
 ميكن التؤفيق بينها ىف العالقة بني البطل مع العامل. 

من وصف األشخاص املذكورين، الرواية هي شكل األدب تشتمل قيمة 
 يرب القراء و ذو قيمة التعليم و التسلية.العناصر الداخلية والعناصر اخلارجية 

 انواع الرواية .2

 03انواع الرواية الىت تستند القصة احلقيقة: 

 الرواية اخليالية (1

 ن الواقعة و التاريخ.هي القصة الىت زنة خياله اكرب م 

 الرواية غري خيالية (2

هي الرواية الىت حتكى احلقيقي الذى حدث من أ  الوقت ىف 
 املاضى.

 01عند عبد العيز بن فيصل، انواغ الرواية ثالثة: 

 الرواية رومانسية (1

 الرواية الرومانسية تشرتك الشخصية الرجل واملرأة مكافئا.

 غامراةالرواية امل (2

أحيانا، الشخصية ىف هذه الرواية اكثرهم رجاال ألن مناسبة 
 باملوضوع عم املغامرات ولكن جند املرأة ىف شخصيته ولو عرضها.
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 الرواية اخليالية (3

 حتكى عن اخليالية ولن ممكن جند و ننظر ىف حياتنا من خربة األيام.

 عناصر الرواية .3
 العناصر الداخلية (1

ية هي العناصر الىت تبىن العمل األدب نفسه و العناصر الداخل
يسمى بالعناصر األساسية. العناصر الىت تسبب على انتاج التأليف األدبية 

 12و جند ىف كل تأليف األدبية. من عناصرها كمايلى:

 القصة والواقعة (1

يؤثر    القارئ و القارئة يهتم باجتذب القصة. العنصر الذ 
كثريا ىف شهية القارئ على الكتاب أن يقرأه، يقرأه وقرأه. على حسب 
القصة والواقعة، يقضى القارئ الكتاب مثل الكتاب ممل، الكتاب 

 ناء الوقت.ممتاز وغريها. القصة هو حكاية عن املواقع مكتوب على ب

 احلبكة (2

العنصر القصة املهمة،  رأى بعض اإلنسان أن الدسيسة أهم 
من املهم ىف عنصر القصة. احلبكة هي القصة تشتمل على تسلسل 

عاقبة، الواقعة سبب أو يسبب على  -املواقع، القصة تسلسل بسبب
الواقعة األخرى. أن تكون قادرة على القيام ىف إجناز الفكرة ليكون 

 املة.قصة ك
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 الشخصية (3

الشخصية هو رسم التصوير البني معرض ىف القصة. شخص  
القصة هي أشخاص معرض ىف القصة، أو املسرحية، يفسر القارئ أنه 

 له كفاءة اخللقى مثل التطبيق ىف الكالم و الفعل. 

 املوضوع  (4

هو القصة خاصا يبني عن بعض عناصرها بطريقة السهلة أو 
األساسى و هدف األساسى ، املوضوع هو املوضوع يسمى خباكر 

فكرة األساسى والرئيسى ىف إنتاج تأليف األدبية. ىف كل تأليف األدبية 
املوضوع و لتعريف املوضوع منه نفهم، نفسر و نلخص القصة حىت 
نعرف املعىن و االغاية القصة. ىف القصة املواضيع الكثرية املثل هناك 

ع الثالث)موضوع زيادة(، ولكن موضوع األول، موضوع الثاىن و موضو 
فكرة األساسى من القصة هي الواحدة، تسلل موضوع جوهر  ىف كل 

 املواضع أو استرت موضوع جوهر . 

 وجهة النظر   (5

وجهة النظرى هي الطريقة أو الرأ  يستعمل الكاتب على 
سبيل تقدمي الشخصية، القصة و الواقعة و عناصر الرواية األخرى. 

 نظرى هي الطريقة يستعمل الكاتب ىف تبليغ تفكريه.لذالك، وجهة ال

 اللغة و أسلوهبا (6

اللغة و أسلوهبا هي سبيل على إنتاج التأليف األدبية ممتاز. ىف 
األدب، اللغة يسمى بوسيلته. اللغة ىف األدب يسمى بطالء ىف فن 

 التصوير.



 األمانة والرسالة (7

ن قيمة حقيقة األمانة هي صورة نظرة حياة املؤلف. النظرة ع
العمل ىف عمل األدب يوصف  13احلياة ويريد أن يبلغه إ ى القارئ.

باخلري دائما. فإذا وجد أخالق الشخص الذى ليست جيدة فله ليس 
 ىف احلياة. مبقصود من املؤلف ولكن لكى ال يأخد

 اخللفية (8

جتب اخللفية أن تكون املتكاملة مع الشخصية و واملوضوع و 
 ان واملكان.مغريها. ىف الغالب، هناك خلفية الز 

 العناصر اخلارجية (2

العناصر اخلارجية هي العناصر الىت تشتارك على بناء التأليف 
ناصرها هي األدبية بدون املباشرة، هذه العناصر خارج العمل األدب. من ع

األحوال الكاتب من أخالقه، دينه، حياته و إيديولوجه الذى يؤثر ىف  
 كتابته، سرية الذاتية من الكاتب، احلياة االجتماع حو ى الكاتب.

 

 التركيبية جينيتكية . ت
 التعريف تركيبية .1

ىف نقطة كبرية، مدرسة الرتكيبية تنظر أن نقد األدب أن يركز على تأليف 
، بدون يالحظ األديب كمؤلف و القارئ كمتمتع األدب، وكل األدبية نفسه
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شىئ يسمى باخلارجية )العناصر اخلارجية تأليف األدبية( حنو سرية الذاتية، 
 سيكولوجية، سوسيولوجية و تارخيية.

ىف هذ احلال، الفكرة األول هذه املدرسة هو أن تأليف األدبية املستقلة 
األدبية صنعي اجملتمع، حتقيق الشعور بنفسه و الرفض على الرأ  أن تأليف 

 10والعواكف من كاتبه و تأليف األدبية كوسائل االتصال بني الكاتب والقارئ.

ناصر الداخلية األدب عند ئذ نقد األدب الرتكيبية هو النقد يركز على ع
و كذلك العالقة بني العناصر. من عناصره املوضوع، القصة والواقعة، الشخصية، 

 احلبكة وأخرى.

 التعريف تركيبية جينيتكية .2

تقصري خلفية التاريخ األديب، خلفية تأليف األدب هو يكون مدعاة 
 األو ى تركيبية جينيتكية.

ركيبية ونظرية األدب األخرى. تركيبية جينيتيكية هي شكل الوصلة بني ت
البحث تركيبية و أيضا مالحظ العناصر اخلارجية تأليف األدبية، ألن العناصر 
اخلارجية اترك على انتاج تأليف األدبية. تيىن هو مؤسس ىف جينيتيكية، عنده 
التأليف األدبية ليس من خيالية و نفسية الكاتب ولكن ختطيط الثقافة، أو وجود 

كان انتاج القصة. من تأثريه، لوسني غلدمن يشرتك الزدهاره هذه   الفكرة املعني
 النظرية. ىف حتليل كل رواية، أكد على خلفية تاريخ الرواية .

تأليف األدبية له العناصر املستقلة )تركيبية( ولكن الحرره من العناصر 
سبب اخلارجية. تأليف األدبية هو التمثيل عن واقعىة التاخية ىف ذل السنة الىت ي

 على انتاج تأليف األدبية. 
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 عنده، ىف النظرية تركيبية جينيتكية هلا مبنان الكبرية؛

 األول هو العالقة بني عناصر املعىن ىف تأليف األدبية

الثاىن هو اخلط الذى يرابط بسبب العالقة بني لبعناصر، لذلك ليس من رأ  
 الكاتب نفسه ىف تأليفه ولكن التمثيل الذى بني خبيالية.

لبحث برتكيبية جينيتكية بدأ بالتحليل العناصر الداخيلية تأليف ا
األدبية كبيان اساس. ث، البحث عن عالقة العناصر وواقعة اجملتمع. ألن 

 التأليف األدبية هو التمثيل عن حياة اجملتمع ىف ذلك السنة.

 11ال بد لنا أن نبحث العناصر الثالثة ىف البحث تركيبية جينيتكية، منها:

 العناصر الداخيلية تأليف األدبية (1
 حياة الكاتب  (2
 .الرواية خلفية اإلجتماع والثقافة (3

 جتماعيالواقع اإل .3

يا ويؤخد من العلم. من الناس شفهياأم بدنعملية هي ال ماعيتجالواقع اإل
 ووجود أعماله حنو السياسى ووضع الثقافة كالفلسفة والفنون اجلميلة. 

أن الواقع هي احلقائق ىف اجملتمع ال حيسب عدد وتكوينه.  14عند رتىن،
وسيولوجي يستعد ىف اجملتمع وجوده بعالقته اجملتمع مبجتمع األخرى واحلقائق الس

 حقيقة.

إن احلقائق هي نتيجة جلهد اإلنسان من أجل التواصل إ ى توازن أفضل 
 ىف العالقة مع العامل احمليط هبا.
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 الفصل الثالث

 عرض البيانات و تحليلها

 لمحة الرواية "بنات الرياض" . أ

. تقص عن أربع بنات ىف الرياض وهي ةحقيقيهذه الرواية تقص على قصة 
حتاول سدمي و مليس. كاتبة هذه الرواية، يسمى بصاحبة تلك البنات،  قمرة، ميشيل،

أن تكتب قصة صاحبتها بوسيلة الشبكة الدولية كل يوم اجلمعة هنارا. ث ىف  الباحثة
. تراكم ضورها الىت مهمة ملادة املناقشةحوقت بعده، تكون هذه القصة مرجو على 

حو ى مخسون بريد اإللكرتوىن ىف السنة الواحدة.  احلقيقة الىت تدعو على كثري الرأ  
ىف الشبكة الدولية. الرواية الىت تكشف عن خمالفة الرتاث النساء ىف السعودية. من 

 35الربيد اإللكرتوىن: إرسالوقت 

 مكان و وزمان لكرتوىنموضوع بريد األ رقم
 0224فرباير سنة  31رياض،  سأكتب عن صديقاتى 3
 0224فرباير سنة  02رياض،  البنات حيتلفن بقمرة على كريقني 0
 0224فرباير سنة  01رياض،  من هي نوير؟ 1
 0224مارس سنة  5رياض،  فعل التنبل بقمرة ىف تلك الليلة؟ اماذ 4
 0224سنة مارس  30رياض،  وليد وسدمي 5
 0224مارس سنة  31رياض،  أنا مليس واألجر على اهلل 6
 0224مارس سنة  06رياض،  أساكري شارع مخسة 1
 0224مارس سنة  4رياض،  الذى ال يعجبه العجب 3
 0224ابريل سنة  1رياض،  كنز ىف قصيدة 1

 0224ابريل سنة  36رياض،  عندا يصبح احلزن لذة 32
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 0224ابريل سنة  01رياض،  صائل البشريةتصنيف أم نوير للف 33
 0224ابريل سنة  12رياض، حياة )ال بأس هبا( 30
 0224مايو سنة  1رياض،  املواجهة  31
 0224مايو سنة  31رياض،  عم ميشيل و فيصل أحدثكم 34
 0224مايو سنة  03رياض،  أليب أليب 35
 0224 مايو سنة 03رياض،  هل هذ هو االستقرار العاكفى 36
 0224يونيو سنة  33رياض،  كله وال السعود  31
 0224يونيو سنة  33رياض،  جمتمع جمنون بالتناقضات 33
 0224يونيو سنة  33رياض،  بني النجوم...فوق السحاب 31
 0224يونيو سنة  05رياض،  العودة إاى أم نوير 02
 0224يوليو سنة  0رياض،  فاكمة الشيعية 03
 0224يوليو سنة  1رياض،  مايت ميشيل تلتقى 00
 0224يوليو سنة  30رياض،  مغامرة ال تنسى 01
 0224يوليو سنة  01رياض،  فراس: الرجال شبه الكامل 04
 0224يوليو سنة  12رياض،  والدة متعسرة البن املتعسر 05
 0224اغسطس سنة  6رياض،  عامل التشات، عامل أخر 06
 0224اغسطس سنة  31رياض،  سلطان االنرتنيت 01
 0224اغسطس سنة  02رياض،  هل احبها مايت و هل احبته 03
 0224اغسطس سنة  01رياض،  فراس غري مىت احبت املرأة..... 01
 0224سبتمرب سنة  1رياض،  قمرة الىت مل تتغري 12
 0224سبتمرب سنة  32رياض،  حش ىف الرجال 13
 0224 سبتمرب سنة 31رياض،  الطائر املهاجر 10
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بتدائية. مها ىف مدرسة واحدة ىف رحلة االاملتصاحب قمرة و سدمي مند 
و  ى. و كان ذلك، دخل ميشيل ىف صحبه و هي من نسب سعودتوسطةرحلة املامل

 سكن ىف الرياض مند صغريها. و مليس هي بنت اهلجاز الىت ت أمريكىي



قمرة، ميشيل، سدمي و مليس، هن عالقة قوية ىف اسم الصاحبة. ىف الغالب، 
البيت. كلهن  اتمعن ىف بيت أم نوير و تشاكرن على كل شىء عن خربهتن ىف هذجي
عرفن عن قصة صاحبتها، حىت القصة الىت مل يعرف أسرهتا. خبلفية األسرة املتفرقة، ي

و السعادة. من كل املتاعب، الرتاث الذى يكون جنسا حىت هن تقاسم املتاعب 
يفكرن أن يذهنب إ ى مدينة أخرى. لكن، بوضع سليل السعودية، النظام يشرتكها و 

الرتاث  التقليد، الذى حيدد حياهتن، ولكن الثقافة، ىحيددها. ليس النظام احلكوم
 حىت مسئلة املغامرات. 

تتعلم عن التاريخ. ولكن ىف أن ألهنا حتب  قمرة هي الطالبة ىف شعبة التاريخ
طبة من راشد حىت اختارت قمرة لرخصة من اخل تأتفصل األول من دراستها ال

صاحبة راشد ىف سكن قمرة ىف أمريكا  ملتدراستها ىف الكلية. تزوج راشد قمرة. ث، 
لوقت استمرار دراسته.  ولكن، احلياة ىف النكاح متفارق خبيال قمرة ألن متتع راشد ا

خارج البيت. جمدا، سألت قمرة راشد عن عمله خارج البيت و  وقت ىف اليومكول ال
قال راشد أنه يعمل حبث اجلامعة باستعمال الشبكة الدولية من جامعة، جمنا. ىف أثر  

قمرة  حتاولكذا، عرفت قمره أن راشد له كارى هي مرأة أخرى  من جافن. 
التعليم  اشد كارى ألن مول أسرة كارى نفصال بني راشد و كارى ولكن اختار ر ال

ياة راشد ىف أمريكا. فارق راشد قمرة ىف حالة احلبلى و رجعت قمرة إ ى الرياض.  واحل
 لذلك، مل تنجح قمرة ىف حياة الزوجية.

سدمي هي الطالبة من كلية ادارة الشركة. بعد وليمة العرسى قمرة، جاء كثري 
من كلية اإلتصال. ىف أوله، شعرت سدمي خطبة لسدمي منها وليد. وليد هو عامل 

الوفاق مع وليد حىت أيدها الستمرار العالقة ىف كور بعده. و لكن،  العالقة لن 
حممول ألن رحل وليد سدمي قبل يوم النكاح. لن تعرف سدمي ملاذ وليد يبطل على 
خطبته بعد ذلك الليل. غاىن سدمي على ما وقع حىت أمر أباها أن تأخذ العطلة ىف 
لندون. قابلت سدمي فراس ىف لندون. هو الذى يزرع احلب ىف قلبها بعد شغفها. 



وجد سدمي و فراس السعادة ىف حياهتم قبل تسمع سدمي أن فراس سيتزوج مرأة 
أخرى قد اختارت أسرته. انكسر حب سدمي إ ى فراس بسبب أن سدمي ليس مرشخ 

ئما، يتزوج سدمي بابن اخلنت الضيط لدى العائلة فراس. بالرغم فراس شوشها دا
 خالتها هوكارق.

ميشيل هي الطالبة ىف كلية احلساب. هي يسمى هبجني ألن أبوها من 
رياض و أموها من أمريكا. هلا مصاعب من أسرهتا، من تقليد رياض و حترير الثقافة 
من أمريكا. هلا قصة احلب مع فيصل الذى تقدم فكرته و تقدير أن ينفد احلدود 

مع العربية، بنسب سعودية و األسرة يتبع تقليد الرياض يغصب حلد الثقافية اجملت
العالقة مع ميشيل بسبب أهنا تسلة من األمركية ليس العريب أصال. ث، صممت 

 ميشيل الستمرار الدراسة ىف أمريكا بتمسك على نفسها بدون الرجل.

مليس هي الطالبة من كلية الطب. هي من هجاز. مل تذكر كثريا عن 
ألن  احلياة مليس. ولكن، نعرف أن صحبة مليس و ميشيل فجوة ىف يومامصاعب 

.  يقابلت مليس فاكمة الطالبة ىف كلية الطب. فاكمة هي شيعية. هلا أخ باسم عل
مليس بعد دلت فاكمة صورة مليس. ث، بدأ التعارف بني مليس و على.  يتعجب عل

وف وهنى منكر الذى حتاور و خيرج ىف مكان إ ى مكان حىت جاء شركي أمر معر 
و فاكمة. ث هاجرت فاكمة. و  يمحلهم إ ى السجن. بسبب هذ، تبعد مليس عل

 هناك، قابلت نزار الذى سيكون زوجها التا ى.

ىف األخر، قمرة يصاحب بصاحل، ابنها من راشد. تزوج سدمي بطارق و 
ن جائت ميشيل إ ى الرياض لتساعد ىف نكاح مليس مع نزار. من حملتها، نعرف أ

الرسوب ىف حياهتن بسبب التقليد الذى يتبع أسرهتن. التقليد الذى يفهم أن املرأة 
ىف فصل الثاىن، ال بد على املرأة أن تتبع ما قال ابيها أو أسرهتا أو زوجها و إذا 



تنكره هي العاصى، بدون املبال على احلق و الباكل أو مببال التقليد. هلذ، الباحثة 
 ىف الرياض مبدخل الرواية " بنات الرياض". ياإلجتماع الواقعستكشف 

 

 الكاتبة "رجاء عبد اهلل الصانع" . ب

رجاء عبد اهلل الصانع  هي كاتبة املشهورة الىت ولدت ىف التاريخ األول من 
ىف الرياض و هي بنت من أسرة  عيشم ىف الرياض. تسكن و ت 3133يناير سنة 

و الطالبة الىت تلتحق دراستها  الطبيبة. ث، تسكن ىف جيجاغوا كطبيب األسنان
، قد نالت ألقاب ماجستري من شعبة كب 0225. ىف السنة ةلتنال ألقاب دكتور 

 .36األسنان من جامعة مالك السعودية

رجاء مشهورة بكاتبة الرواية "بنات الرياض" ولو رواية األو ى الىت ألفتها . 
. ث بعده، مؤلف ىف اجنلزى ىف 0225اية ىف لبنان ىف السنة مؤلف األول هذه الرو 

. قد وقع هذه الرواية لتنال جائزة من دوبلني لتريارى أورد ىف السنة 0221السنة 
.  بالرغم، تنال اللومة ىف السعودية يرتفع بيعها ىف والية أخرى. و ىف السنة 0221
 لعاملى ىف دويب. ، تكون املتكلمة ىف الربنامج احملاورة و ندوة ا0221

قد جنحت رجاء ىف الرواية "بنات الرياض" بدليل يرتجم هذه الرواية إ ى 
بعض اللغة ىف العامل ووجد اخلطة على هذه الرواية لتكون أفالما، كثريا. عملت رجاء 
ىف املستفى الغورد الوكىن ،املستشفى املتخصص امللك الفيصل و املستشفى اجلامعة 

. هلا اخلطة لتبىن اجراء عامة مدين ىف 0226إ ى  0225 امللك اخلالد مند سنة
الرياض بعد جنحت دراستها ىف جيجاغوا. ث، أهنا نالت جائزة نوبيل لألدب ىف 

 .0235السنة 
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تنال  "الرواية "بنات الرياض تأليفاخلطوات ىف جناحه ليس السهولة. بعد 
ة. ىف مقابلة  جملة اللومة والنقد كثريا. ولكن، ىف هذ احلال، هي تسامح الكاتب

"السرق االسود"، سأل سائل إ ى رجاء عن صولة من عدواهنا على شجاعتها ىف  
كشف الواقعة ىف هذه الرواية ؟ ث أجابت رجاء "أنه قد تظن أن نال النقد من 
ناحية أخرى. ولكن، املختلفة ىف الرأ  تدل على باب املناقشة". تعجب باجلواب 

 .37من كاتبة مبتدئ

ث اللومة واملذمة و الصولة الىت جائت اليها ضغط على نشأة الرواية "بنات 
الرياض. حنو اللومة من جزء الدين اإلسالم. ث ، قالت رجاء ىف جملة اجيب تود  
"انا أبال ديين ألىن مسلمة و تعجبت، شريعة هي أهم اجلزء ىف اإلسالم، ولكن 

م عن التقليد الذ  ليس من جزء الشريعة و التقليد قريب حبياتنا و يتبع الرواية تتكل
 اجملتمع كثريا".

قصة احلب عن بنات  هيىف الرواية،  .حلياقتها وصربها يدل على النجا 
من الرياض بزيادة احلياة و التقليد ىف الرياض ، التقليد الذى أذى النساء ألن النساء 

 الثاىن. فصل ال

 
 رواية" بنات الرياض"فى لداخلية العناصر ا . ت

 رواية "بنات الرياض": ىف   العناصر الداخلية

 احلبكة .1
ىف الغالب، هناك دور ىف احلبكة. وكذلك للرواية"بنات الرياض" 

 لرجاء عبد اهلل الصانع.
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، دور التعرف الشخصية. الباحثة ستبحث عن تعرف الشخصية األول
 بكة بقصة الشخصية الرئيسية.الرئيسية ىف الرواية فقط ألن بدأ احل

ربيد ال منىف هذه الرواية هلا أربع الشخصية الرئيسية، املعروف 
 0224فرباير سنة  31اإللكرتوتى األول الذى ارسلت الكاتبة ىف التاريخ 

 مبوضوع "سأكتب عن صديقاتى". 

الشخصية األولية الىت تعرف ىف الرواية هي قمرة و سدمي كان ىف 
رة و راشد . كما ىف الكلمة " اتصلت مدام سوسن بسدمي وليمة العرسى قم

املختبئة مع قمرة خلف الستار، لتخربها أن شريط الزفة مازال عالقا و 
 احملاوالت جارية إلصالحه" ىف الرواية. 

هي ميشيل و فالشخصية الرئيسية األخرى الىت تعرف ىف الرواية و 
عرسى . نعرف من كلمة" مليس كان يتنبهان قمرة ىف متململها ىف وليمة ال

يطغى تأثري اجلدة املصرية على لسان مليس و شخصيتها، هتمس ىف أذن 
صديقتها ميشيل و مها تتأمالن املساحيق الكثيفة الىت تغطى وجه صديقتهما 

 قمرة، وخاصة عينيها" ىف الرواية.

يإجياز الكلمة، أهنن  هي قمرة، سدمي، ميشيل ومليس تعرف ىف الربيد 
 ى قمرة.ساألول عند وليمة العر  اإللكرتوىن

  ى الشخصية الرواية.إدور الصراع هو كان جاء املشكلة  الثانى،

شكلة األول. تنكح مع راشد هو املقمرة هي الشخصية الىت وجدت 
الرجل الذى جمهول ومل تعرف قمرة كيف شخصيته. نظرت قمرة راشد مرة 

بنات كخاسرها. إذا متتع ىف يوم خطبتها. إن الزواج لبنات الرياض كلعبة و ال
الرجال فيها أن يكون استعماال و أما مل جيد فيها مسرورا فالرجال حق على 



قذفها. التقليد الرياض عن دور املرأة ىف الثاىن بعد الرجال. ال بد على املرأة 
الرياض و مل يسمع  جمتمع ىف مهمأن تطيع الرجال ألن الرجال له دور 

ربيد اإللكرتوىن األول ال من. نعرف مشكلة قمرة الرجل رأ  املرأة ىف كل أمر
مبوضوع "سأكتب عن  0224فرباير سنة  31الىت ارسلت ىف التاريخ 

صديقاتى" كتبت فيها " قمرة على وشك اإلهنيار، وصوت والدهتا وأختها 
خر القاعة منبأ آحصة اللتني تصرخان فيوجه منظمة احلفل يأتى من 

الت جبانب صديقتها العروس، متسح عن بفضيحة وليلة سوداء، وسدمي ماز 
جبينها قطرات العرق قبل أن تلتقى بالدموع الىت حتبسها أكنان من الكحل 
داخل جفنبها" . من هذه الكلمة نعرف أن قمرة أنذهل ىف وقت تزوجيها و 
ليست ىف نفسها الشجاعية لتعرتض تزوجيها دون أو بسبب ألن تطيع ماقال 

 تقليد الرياض. أبوها وحرام على تكذيبه ىف

ث وجدت ميشيل املشكلة ىف قصة بعده. كالنسب من السعودية 
زوجت قمرة، حتتفل ميشيل مع أن وامريكية، هلا حترير الفكرة. بعد 

أصدقائها. تبدأ بالذهاب إ ى الشوق املركز باللباس اجلميل و فيه تلتقى 
ت الرغم، شعر بميشيل مع فيصل. الرجل الذى سيوشق أيامها بالسرور. 

سببا على الرجاء ميشيل إ ى ن لتقاء يكو اال اميشيل السعادة ىف أخر هذ
ربيد اإللكرتوىن الثاىن الىت ال. من كلمة التعرف ميشل و فيصل ىف اأمريك

كان يدعى فيصل، ضحكت مليس و "  0224فرباير سنة  02رسلت ىف التاريخ 
فيصل أو السعود أو السلمان. قالت له أنه ما من شاب اليوم يدعى عبيد أو دحيم، الكل امسه 

ضحك الشا  الوسيم معهما ودعامها إ ى العشاء ىف مطعم فاخر خارج السوق إال أن ميشيل 
رفضت الدعوة. أعطاها ورقتني من فئة اخلمسمائة بعد أن خط رقو هاتفة اجلوال على إحدامها 

 وامسه الكامل على األخرى : فيصل البطران".

دها. بعد الزواج قمرة، جاء كثري بعدها وجدت سدمي املشكلة بع
اخلطبة لسدمي. إحداهم هو وليد ابن اهلل الشارى. تتمتع سدمي على تعرفها 



سدمي  ليستمع وليد حىت تتفكر الستمرار العالقة إ ى التزويج. باحلق، 
املشكلة ولكن التعرف مع وليد تفتح املشكلة بعده. شعرت سدمي السرور  

" وليد الشارى، بكالوريوس هندسة كان تقص عن وليد . من كلمتها 
إتصاالت، موظف ىف الدرجة الواسعة، والده عبد اهلل الشارى من كبار جتار 

د وخالته منرية مديرة عالعقار ىف اململكة ، خاله عبد اإلله الشارى عقيد متقا
إحدى كربيات مدارس البنات األهلية بالرياض. هذ ما ذكر ته سدمي ألم 

د إجتماعهاهبن ىف منزل جارهتا أم نوير" وجدت ىف نوير وميشيل ومليس عن
 .0224فرباير سنة  01ربيد اإللكرتوتى الثالث  ارسلت ىف التاريخ ال

واألخرمليس، ليس ىف شخصيتها مشكلة . عند الباحثة، حيضر هذه 
الشخصية لتساعد اصدقائها و تسليهن. استهدف من قصتها ىف الرواية أهنا 

ه الصراع الذى يزعزع نفسه. وهلا قصة السعادة متلك قصة السعادة وليس في
أعلنت مليس ارتدائها للحجاب من عودهتا من شهر العسل، باركت خر من كلمتها " ىف اال

صديقتها هذه اخلطوة اجلريئة فيما عدا ميشيل الىت حاولت أن تثنيها أن قرارها مذكرة إياها برداءة 
قد حسمت أمرها قبل مشاورة أ  أحد مبن فيهم شكل النحجبة وختلفها عن املوضة، إال أن مليس 

 العسل شهر وأثناء الزواج قبل حترر من هلا حيلو ما كل مارست قد بأهنا مقتنعة مليس نزار . كانت
 الذ  املناسب الزوج منحها أن بعد خصوصا   ، يرضي ما إ ى مسارحياهتا لتغيري الوقت حان وقد

 نزار مع مليس حياة كانت صديقاهتا بالفعل مجيع قيقالر  وتعامله حبه على وحتسدها به حتلم كانت
 حوهلما زوجني أ  من أكثر ومنسجمني متفامهني كانا فقد ، الزوجية السعادة يف املثل مضرب

 عصبية يف املقابل مليس كانت بينما ، بسهولة نزار استشارة الصعب من كان ، املثال على سبيل
 ، واملصروف البيت مبسائل املر يتعلق عندما حكمة وصربا   منه أكثر كانت لكنها ، وحساسة

 والغسل يف التنظيف يوميا   مساعدهتا مع ، املنزل شؤون تدبري يف عليها يعتمد نزار كان فقد ولذلك
" . نعرف من هلما كفل ولدة قبل خادمة استقدام عدم فضل أهنما حيث ، والكي والطبخ

 .0225يناير سنة  1يخ بريد اإللكرتوتى الرابع و أربعني ارسلت ىف التار 

 ، دور املضاعفة هو كان الصراع وجدانيا وتدفيعا. الثالث



األول من قمرة، بعد زوجتها مع راشد تسكن ىف جيجاجو ، أمريكا 
البيئة، احلياة وكذلك اللغة حىت تصعبها ىف الكالم واإلتصال.  فهمومل ت

 اليومالوقت ىف تكيف قمرة على حياة ىف جيجاجو ولكن ذهب راشد كول ا
خارج البيت بسبب حبث جامعته. حىت ذات يوم، وجدت قمرة صورة املرأة 
ىف حاسوب البيت الذى يستعمل راشد. تستخرب قمرة عن تلك املرأة حىت 
تفهم امسها كارى وهي من جابان. ما وقع بعده، اختار راشد تلك املرأة 

عرفت . من هذ الواقع يكون قمرة خيبة ويئسا. إللى الرياضقمرة  رجعت 
 بعد يأتيها عندما السد(( راشد شكل سيكون كيف خيربها ملن حباجة قمرة تكن ملمن كلمة" 

 لقاءها أخرت قد كانت ولذلك ، زوجته وبني بينها جرى ما تفاصيل على عشيقته تطلعه أن
أمها  من مسعتها كاملا اليت احلرمي سوالف علمتها . محلها حقيقة من تأكدت حىت بالساقطة
 . جناحها أقول ول استمرارها أقول ، الزوجية احلياة لستمرار الضمن الطريقة هو احلمل أن وقريباهتا

 - !؟ وين - قدامي قومي -  يدخل مل وليته ، بكار  من لقائها ساعة من أقل بعد عليها دخل
 معه تسوين اللي أنا مهوب. هلا قلتيه اللي الزبالة الكلم وعن فيها سويتيه اللي عن لكار  بتعتذرين

منت  أنت - ! باربيتس اللي أنا يربونتس عرفوا ما اهلتس إذا !؟ ل وإل فامهة ، قمري يا هاحلركات
 يعتذر لزم اللي فينا مني !! إيش وعلى !؟ هلالفلبينية أعتذر كأنا !!رحت ما متوت بصاحي و لو

 والعتذار بتجني ةاجليّ  !حرمة يا شويف (بعنف بذراعها ممسكا   ( - ؟؟!! وهي انت وال أنا ؟! للثاين
 خشتس أشوف عاد أبغي ول أهلتس بيت على وتطسني كيارة أول برتكبني بعدها ومن ، بتعتذرين

 وهي حرمة أنا !!هني إيه - ! عليه كلمها متشي مثلتس واحدة اللي أنا موب . ثانية مرة هنا
 !!عليك؟ مكلمه ميشون هلم ترضى اللي الشغالت معىن وش !!كلمة ترضى عليها ما اللي الليد 

 !!؟ فامهة انيت ، بعد أهلتس تسواتس وتسوى هالشغالة - ! اليمن خدها على مدوية الصفعة أتتها
واحدة  له حيب الولد إن دار  وهو لولده بنته زوج لني بأبو  يتلصق أبوها جا ما هاذ  القل على

 ما يوم بيتها يف وسكنتين جنيب ووقفت حبتين الشغالة هذ  !سنني سبع له معها وعايش بأمريكا
 هذ  ! سنني ثلث املصروف عين وقطعوا إياها رفضوا يزوجوين أهلي ما يوم ، قرش جبييب كان
 عاجبتس موب هذ  اللي ! أهلي وحلل الفلوس عشان ورا  ركضت ما عاجبتس هي ما اللي

 الصفعة بعد الستيعاب عن قمرة ذهن توقف ! مرة ألف بستني أهلتس ومن منتس وأشرف أصدق
مايو سنة  1" كتبت من بريد اإللكرتوتى الثالث عشر رسلت ىف التاريخ  ةاملؤمل

0224. 



ث ميشيل هلا مشكالت كثرية من كرف أسرهتا أن أسرة أبيها لن 
حيب بأميها وكذلك هي ألن التقليد الرياض أن بنات اليوم غري مناسبة 

يد بالثقافة الرياض. هني حياة حبها مع فيصل حىت ذات يوم تقص عن التقل
والثقافة الرياض الىت تصفدها، كيف أسرة أبيها يكرهها و أمها و كيف 
فكرهتا عن حياة ىف الرياض إ ى فيصل. بينما أسرة فيصل هي السعودية 
أصليا و يتمسك على الثقافة والتقليد الرياض. كما ىف الروا ية تقص كيف 

إ ى قص تميشيل مل حتب الثقافة والتقليد الرياض ولكن لن تستطيع أن 
 به تشعر ما املقربات صديقاهتا حىت أو أصدقائها حلد تشرح أن يوما   تستطع ملأصدقائها "  

 الصارمة وتقاليده السعود  للمجتمع كراهيتها مدى كن يدركن صديقاهتا أن فرغم ، ضياع من
 حباجة كان صراع حضار  من بداخلها ما أن إل ، قيود من الفتاة على يفرضه مبا واستهزائها

تداخلت" ث  من ذهنها يف يدور ما يستوعب حىت الذهن متفتح وشخص مستنري وفكر   واع   للعق
 اكتشف ، أمريكا يف لنزال آنذاك وكنا ، سنوات مخس عمر  كان هي تقص إ ى فيصل " عندما

 عملية هلا أجريت ث الكيميائي للعلج ماما خضعت . عنق الرحم بسركان ماما إصابة الطباء
 بعد الرياض عودتنا إ ى مبجرد . والنجاب احلمل على قدرهتا فقدت وهكذا ، للرحم اسئصال

 عميت اقرتحت مواساتنا من بدل   ، املتساقط شعرها أمي تستعيد أن وقبل ، الشعاعي العلج انتهاء
 رجل اسم أمحل وكأنين ، امسه حيمل ابنا   تنجب أن تستطيع أخرى من أيب وأمامي تزويج أمي أمام

 من انتهيت ملا املتناقض اجملتمع هذا يُرتكب ىف خطأ كل عند سأقف أنين لو ، علينا مع ! غريب
كثريا   مامي حيب فهو ، أخرى امرأة من يتزوج أن ورفض رأيه على أصر داد  ! أبدا   احلديث
 أحد عند يقضيها كان اليت السنة رأس ليلة يف أمريكا يف مرة لول رآها أن منذ أحبها . هبا ومتعلق

 هذه عن يوما   ترض مل أيب عائلة . بشهرين بعدها وتزوجها تلك الليلة يف عليها تعرف . الصدقاء
اليوم". استجاب فيصل على قصة ميشيل بفكرة  حىت هلا أمي زيارة عند تتأفف جديت وظلت الزجية

مشغولة ألن كذلك أسرته الىت يتمسك على التقليد. من كليمة ىف الرواىي الىت تدل على استجاب 
 شاين( قوكي( للبقالة دكان أقرب من هلا اشرتى لو عنها رغما   ستقهقه أهنا وحده يعرففيصل " 

 سيدور الذ  احلوار يتخيل وهو برقة يواسيها راح. بنفسه يفكر كان املرة هذه فيصل بقر( حلو( أو
 على عازم هذه املرة لكنه مرارا   احلوار هذا تأجيل حاول لقد . املنزل إ ى يعود حاملا والدته وبني بينه
من بريد اإللكرتوتى الرابع عشر ارسلت ىف  والدته" مع املوضوع يقفل( أو(يفتح أن

 .0224مايو سنة  31التاريخ 



بعدها سدمي، العلة الىت عملتها يكون الذهاب وليد قبل يوم 
تزوجيهما. اليوم إ ى األيام استخدمت سدمي لتثبت وليد ولكن لن جتده. 

ا، حزنا . حىت أرسل أبوها سدمي لعطلة ىف بعده، صار سدمي عربة، سكوت
لندون. وكان هناك، تلتقى مع فراس، هو الذى رجل يعاجل قلبها و يفتح 

 لداء رحلة رمسية يف كان ، هبا اتصل احلرم داخل منجرحها أيضا. كما ىف الرواية " 
 ينولين اهلل إن يل ادعُ  - . به هلا الدعاء منه تود عما سأهلا ، املهمة الشخصيات بعض مع العمرة

 قلبه أغرق اليوم ذلك اخلجول اعرتافها أن أيام بعد أخربها بقليب( عارف )اللي وانت ، بقليب اللي
 خبياله يبحر وبدأ أفكاره يف هو معه جترأ جرأهتا بعد قبل من مبثلها يشعر مل اليت اللذة من حبر يف

 الرجل الرصني وهو حنوها الشديد باجنرافه إحساسه عن هلا كشف هبا الرتباط حنو اليوم ذلك منذ
 على وحرصه عليها غريته ليخفي وصار ، حساب ألف خطواته من خطوة لكل حيسب الذ 
ىف  وعشرين ارسلت" من بريد اإللكرتوتى اخلامس حياهتا يف يدور ما كل معرفة

 .0224يوليو سنة  12التاريخ 

 األخري مليس، كما قد سبقت الباحثة ليس فيها مشكلة وكذلك ىف
 مضاعفة الصراع.

 ،دور قمة الصراع .الرابع
لقمرة قمة املشكلة ىف حياهتا هي ماكان جاء رسالة الطالق من 
راشد يوما ىف الرياض. بعد عرفت سبب تزوجيها مع راشد، أرسل راشد قمرة 
إ ى الرياض ولو ىف حالة احلبلى. حىت ذات يوم جائت رسالة الطالق. كما 

 على فتهاوت املكتوبة السطور قمرة قرأت ، أخوها إياها هلاناو  عندماسبقت ىف الرواية " 
 وهي والدهتا احتضنتها ! كلقين خلص كلقين راشد ميه (!كلقين ميه :) تصيح وهي أقرب مقعد

 ! بنييت على قليب حرقت ما مثل راشد يا أميمتك( قلبك وقلب اليحرق(  الظامل على وتدعو تبكي
 تدعو كانت عرس قمرة يف الثامن شهرها يف حامل   كانتو  بسنة قبلها تزوجت اليت حصة أختها
" كتبت من بريد اإللكرتوىن زواجها منذ تعاين أيضا   فهي ، كافة الرجال على ولكن معهما

 .0224مايو سنة  03السادس عشر ارسلت ىف التاريخ 



قمة مشكلتها هي ما كان تكلم فيصل عن ميشيل إ ى فأما مليشيل 
هذه األيام لن توافق أم فيصل على عالقته.  أمه. بسبب ميشيل من بنات

بالرغم، هنى أمه عالقته حاول فيصل على إذن أمه ولكن النتيجة مستحيل.  
 ، مثقفة جامعية وكالبة متعلمة مهذبة فتاة ، تهمهال عن أشياء حدثهاكماكتبت ىف الرواية" 

 اللوايت البنات ية كبقيةقرو  وليست متحضرة البنت ، تفهمه البنت . الغريب الشرقي خبليطها تعبه
 يقول أن يستطع مل . إحداهن تزوجيه يف مشاريعها إ ى والدته تلمح الليت أو إليهن التعرف له سبق

 لتضر فهي تنفع تكن مل إن اليت أدويتها امل تناولت . أكثر حيبها هو وأنه حتبه أن البنت صراحة هلا
 تزويج يف الكبرية آماهلا عن حبنان هشعر  متسح على وهي وتتحدث ، كثرية دموعا   متسح وهي ،

 أحسن شهر لقضاء وتذاكر سيارة وأحسن منزل أحسن وإهدائه ، البنات أحسن من الصغر ابنها
 يف أحدا   يحبل اليت أمه ، الغالية أمه قدمي حتت البائس فيصل ، اليائس فيصل بكى . عسل
 من أكثر ويفهمها تفهمه اليت يبتهحب ، املتحضرة البنت بكى. يوما   يعارضها ومل منها أكثر الكون

 من تكون لن ،اليت املريكية والشخصية النجد  اجلمال ذات ميشيل ، العامل هذا يف اثنني أ 
مايو سنة  03" من بريد اإللكرتوتى اخلامس عشر  ارسلت ىف التاريخ نصيبه

. ث كيف ميشيل بعده؟ ننظر أن ميشل ىف شعور خيبة. الرجل الذى 0224
 يرجو أنه قاله ما كل كانكها. الكلمة الىت تصور ماشعرت ميشيل " تؤمنها يرت 

 هو إن له وهلا كيدهم تصد أن سلطة تستطيع من ما وأنه لعائلته حتديه عقبات تتصور أن منها
 لنه وليس ، مسبقا   معروفة النتيجة لن يعرتض أن حياول مل هو . هبا رتباطباال موقفه على أصر

 إ ى السبيل فكيف ، السنني عرب وتقاليدهم مبورثاهتم سوى ليؤمنون ! حلبيؤمنون بال إهنم . ليحبها
 بدموعه كفيها بلل . تعرفه تعد مل اليت يف وجهه حتملق املطعم يف صامتة ميشيل ظلت ؟ إقناعهم

 . الوسط املعقد هذا من ليست لنها حمظوظة أهنا هلا قاله ما آخر كان . مودعا   ينصرف أن قبل
 براءهتا يقتل ولن بأحكامهم عقلها يلوث لن . القبيلة بيد ل بيدها وقراراهتا حوأوض أبسط حياهتا

" من بريد اإللكرتوتى عنها غىن يف هي متاهات يف حلاجة لدخاهلا ، السامة بأفكارهم
 .0224يونيو سنة  33الثامن عشر  ارسلت ىف التاريخ 

قمة الصراع عند سدمي هي مكان تكلم فراس أنه قد خطب مرأة 
ى على مطلوب أسرته. متضرر سدمي هبذ الواقع ىف الثاين بعد خيبة حبها أخر 

 ببطء تقطر وكلمات خافت بصوت أخربها" مع وليد. من كلمة يدل على شعورها 
 ألقت .اخلمس أخواته أزواج حلد تقرب فتاة خطب قد بأنه ، مقفل صنبور املاء من كقطرات



 ملا تشدها ، لسفل تشدها عنيفة شعرت بدوامة . فراس بتوسلت عابئة غري اهلاتف بسماعة سدمي
 أن ايعقل . اللحظة تلك يف إحداهم تكون أن متنت الذين املوتى يسكن حيث ! الرض حتت

 اليت والسنوات احلب هذا كل بعد ؟!! حيدث أن هذا ملثل ميكن كيف ؟ غريها من يتزوج فراس
 الرتباط هلا سبق قد فتاة من بزواجه أهله إقناع فراس عن بقوة رجل يعجز أن أيعقل ؟ معا   عاشاها

 كل هذه بعد فشلت أتكون ؟ شيء كل قبل بذلك نفسه إقناع عن عجز أنه أم ، قبله برجل
 فراس يكون أن ميكن ال ؟؟ فراس مثل برجل يليق الذ  الكمال درجة إ ى تصل أن يف احملاولت

 املتخاذل ذلك من ةشهام وأكثر وأقوى أكرب تراه كانت!ميشيل  حبيب فيصل من أخرى نسخة
 الفصيلة تلك بني أفراد فرق ال . الفصيلة نفس من به فإذا ، رجولة بل صديقتها عن ختلى الذ 
 حىت خمتلفة وجوها   هلم ال جعل وقد واحد صنف من مجيعهم الرجال أن يبدو . بالشكل سوى
 اتصال   وعشرين ةثلث اجلوال هاتفها على هبا اتصل قد فراس كان ! بينهم فقط التفريق لنا يتسىن
 ! معه باحلديث هلا تسمح من أن أكرب كانت سدمي حلق يف اليت الغصة لكن دقائق سبع خلل
 اتصاله نغمة تسمع أن حلظة اجلوال إ ى هترع كانت بعدما لفراس اتصال على سدمي ترد ل مرة لول

 رسائل هلا يكتب حرا  (... تغييب لل أرجوك اللقا وبعد ... لقيتك أنا بعدما روحي لقيت( املميزة،
من  هتدأ" أن من بدل   غضبها ويزداد فتقرأ ، ماحدث فيها يوضح أن حياول ، عنها رغما   نصية

 .0224نوفمرب  31بريد اإللكرتوتى السابع وثالثني ارسلت ىف التاريخ 
 واألخر، ليس للميس قمة الصراع.

 ، دور إجراء الصراع.الخامس
لى كفلها.  وعدت لتسعد لقمرة، بعد كلق راشد تستعد باعتصام ع

 أصرب قدرت ما كان منك لو أنا ! ياخيت برودك " ياكفلها بعد والدته. نعرف من كلمة 
 سدمي يا - ! أشوف ما أبغي هلا وتولني عندك حد إ ى جتيك الدكتورة وانت   ! يل يقولون أن إ ى

 مني بعده . حيايت كل ويغري بيجيين البييب هذا !البييب هلذا متحمسة ماين أنا فامهة مانت   انت  
 !؟ أمه ييب ول يبه ما أبوه اللي هبالولد مرتبطة حيايت باقي عيش با ؟ يعين خلص ؟ بريضى يتزوجين

 هم يف أعيش وأنا يبغاه اللي كل ويسو  ويتزوج وحيب غري قيود ومن حر حياته يعيش راشد يروح
 داخل يائس يف بكاء قمرة تنخرط ! أبغاه ما ! سدمي يا هالبييب أبغي ما !!عمر  باقي ونكد

 أن لو . ملواساهتا املقنعة الكلمات إجياد عن سدمي وتعجز ، قمرة ملنزل كريقهما يف ومها السيارة
 ُيضرب كان الذ  جسمها . كسلها على أصرت لكنها ! اجلامعة يف للدراسة معها عادت قمرة

 كثرة من بالشحوم كتنزا  م العصاقيل( أصبح أم( يسميها اجلميع كان حىت النحول يف املثل به



 01"  من بريد اإللكرتوتى الرابع وعشرين ارسلت ىف التاريخ احلركة وقلة اخلمول
 .0224يوليو 

ث عند ميشيل كان ختط أمها على دراسة ىف أمريكا و هي تتناول 
على تلك اخلطة. ذهاهبا لدراسة ىف أمريكا يسمى لتعاجل قلبها بعد انكسر 

 أن على البوان وافقالىت تدل على إجراء صراعها " حبها مع فيصل. من كلمة 
 اجلامعات مراسلة يف فبدأت ، يسكن خاهلا حيث فرانسيسكو سان يف للدراسة ميشيل تسافر
العام  بداية قبل التسجيل فرصة تفوهتا ل حىت بإحلاح التالية اليام وخلل اليوم نفس يف هناك

 وترحل أمتعتها حتزم حىت هناك اجلامعات إحدى يف قبوهلا بانتظار ميشيل ظلت . اجلديد الدراسي
 أن جيب ما عليها أحد ميلي أن لنفسها ترضى لن . كما البهائم أفراده يسوس الذ  البلد هذا عن

 تعيشها على أن وستحرص وحدها حياهتا إهنا !؟ احلياة فائدة فما إذن ! جيب ل وما تفعله
أللكرتوىن الثامن عشر ارسلت ىف " من بريد افقط وهلا ، هلا حتلوا اليت بالطريقة

 .0224يوين  33التاريخ 
و لسدمي كان تتحاول على سلي فراس ث تضيع على اعتمادهل 

فراس"  مساعدة دون حمنتها أن تتجاوز بصدق بفراس. كما كتبت" حاولت
 .0224نوفمرب  31من بريد اإللكرتوتى السابع وثالثني ارسلت ىف التاريخ 

 بكيف اختتام القصة ىف الرواية. ، دور األخر يسمىالسادس
 لقمرة كان هي  متتع احلياة مع ولدها صاحل. كما ىف الكلمة " كان

 . خالد امللك يف مسجد الرتاويح صلة أدائها بعد يوميا   يبدأ قمرة عمل
الروحانية" من بريد  اجلواء على مبكرا   لتعويده صاحل معها تصطحب كانت

 .0224ديسمرب  04ىف التاريخ اإللكرتوتى الثاىن وأربعني ارسلت 
مليشيل كان هي تنجح ىف حتقيق أماهلا احلياة إال ىف التزويج ألن قد 

 يف حياهتا شيء كل مهرت ىف تفكريها لقائمة بذاهتا. نعرف من كلمة" يبدو
 على وقدرها يوما   ستتفق أهنا ميشيل تعتقدل  . الزواج مسألة عدا فيما ممتازا  
 رجل   ارتضت إن هي ... قدمي ثأر القدر بنيو  فبينها ، هلا مناسب رجل



قدميها" من بريد  حتت القدر به ألقى ، كرهته هي وإن ، القدر أباه لنفسها
 .0225يناير  1اإللكرتوتى الرابع وأربعني ارسلت ىف التاريخ 

 " دخلتلسدمي هي ماكان ختتار على تناول خطبة كارق. من كلمة 
 لونه أصبح حىت املاء من بالكثري املخفف الفيمتو عصري نم كأسان عليها صينية حتمل عليه وهي

 يف كما مصطنع خبجل تبتسم وهي رأسها مطأكأة إهليا فوجدها رأسه رفع . الشربات مثل أمحرا  
 يديها يقبل هو ، وراح الضحك يف مستغرق وهو أمامه الشربات وضعت . والسود البيض أفلم

" من بريد اإللكرتوتى شيخ يا زمان من داق يتكل : فرحا   يردد وهو به متسك الذ  واهلاتف
 .0225يناير  1األخري وهو مخسون ارسلت ىف التاريخ 

للميس هي كان جنحت ىف حياة زوجيتها مع نزار. كما ىف الرواية " 
 ، ماما تدعوها اليت والدته وباخلص زوجها أسرة على رضاء شديدا   حرصا   حترص مليس كانت
 محراء ورودا   يهديها كان  .وأكثر أكثر هبا للتعلق تدفعه نزار وأم مليس بني ةاملمتاز  العلقة تلك وكانت

 يف ميضيها اليت املناوبات ليايل قبل الثلجة باب على احلب رسائل هلا ويعلق ، سبب دون
 يف الطعام لتناول يأخذها كان يعود وعندما ، هبا يتصل أن قبل هناك وكان ليغفو ، املستشفى

 يفعل كما جانبها إ ى وهو له أصدقائهاحملتملة رؤية من يتحرج أن دون سواقال أو املطاعم أحد
 أن قبل الثلجة تودعها اليت والسلطات بعض الساندويشات له تعد هي وكانت ، الشباب بعض

 ما عروسني مثل يومهما معا   ليقضيا اجلمر من أحر على بعدها ينتظرها اليت ، تذهب ملناوباهتا
 1من بريد اإللكرتوتى الرابع وأربعني ارسلت ىف التاريخ " العسل شهر يف يزالن

 0225يناير 
بعد دور احلبكة، نعرف مااحلبكة الىت استخدمت الكاتبة ىف روايتها. 

 استخدمت الكاتبة ىف هذه الرواية هي حبكة تقدمي. اخلال ىتإن احلبكة ال
 صة القصة كما يلى: 

يوم  -رجع إ ى الرياضت-مطلقة بزوجه ىف حالة احلبلى –قمرة؛  تتزوج 
 متتع الوقت مع كفلها، صاحل. -الوالدة

منفصل بفيصل بسبب لن تستأذن أمو و أبو  -ميشيل؛  تعرف مع فيصل
ترجع إ ى  –تنتقل إ ى إميارت  -تدرس إ ى أمريك -فيصل على عالقته

 الرياض كان حتضر على النجاح مليس من دراستها.



تأخذ العطلة إ ى  -يوم التزويج منفصل بوليد قبل -سدمي؛  تعرف مع وليد
لن تنجح عالقتها مع فراس ألن يتزوج فراس مع مرأة  -تعرف بفراس -لندون
 جاء خطبة كارق وهي تناوله. -أخرى

 -تعرف بنزار -تبتعد مليس عن على ألهنا تشفق به -مليس؛ تعرف مع على
 تتزوج مع نزار وجاء يوم السعادة.

 الشخصية   .2
قمرة، ميشيل، سديم هذه الرواسة هي الشخصية األولية ىف 

 ؟ أمسيها أو أمسيه أن علي تقرتحون ماذا. كما كتبت ىف الصفحة األخرية " ولميس
 اخلليجية رمضان مسلسلت أمساء مثل ، بأل معرف ثانيهما كلمتني من مكون اسم يف كنت أفكر

 هل أم ، الندم جرح ، الفتات بعض ، احلزن ، دنيا املكتوب القدر ، اله دروب ، اليام غربة :
 ؟ أربع بنات ؟ وانفضحت سرية ؟ صديقايت عن رسائل : أمسيها هل نوع؟ من اسم عن أحبث
 من رسائل ؟ املفر أين ؟ فضويل عن احبث ؟ صديقايت عن فتش ؟ عابثة رسائل ؟ الريح مع ذهنب

 ؟ السحب هام فوق ؟ أنا قازوزة أشرب الشا  شربش ما ؟ والباقي خس وبس أنا ؟ صديقة
 ؟" صديقايت قصة ؟ صديقايت تعيش كيف ؟ صديقايت يل أعيدوا

 أما الشخصية الساعدة هم:
 زيارة يف أهلها بيت إ ى قمرة . كما ىف الرواية " عادتأب قمرة

 ( . اجلميع عن النبأ آثرت إخفاء شيء كل تعلم كانت اليت أمها . عادية
 إياها ووعده راشد مع ابنتها شجار كانت تسمي هكذا صيف( سحابة
 ختربه أل قررت ، آنذاك املغرب يف إجازة يف كان الذ  أبوها حىت ، بالطلق

يهتم" من  ولن يوما   البيت هذا أفراد من بأ  يهتم مل هو بالذات حدث عما
 0224مايو  03بريد اإللكرتوىن السادس عشر ارسلت ىف التاريخ 

 اهل . كما ىف الكلمة " أعدته أم قمرة و أخت قمرة حصة و نفلة
 السر يف التمنع '  سهلة لتصري  ' : ذهنها متل الذهبية وقاعدهتا ، والدهتا

 الليلة يف إل لزوجها نفسها الكربى نفلة أختها تسلم مل . الرجل شهوة لثارة
 القياسي الرقم حتطم قمرة ذ  هي وها ، حصة أختها ومثلها ، الرابعة



الن" من بريد  حىت شدرا ميسها أن زواجهادون بعد السابعة الليلة ببلوغها
و أيضا ىف الكلمة " 0224فرباير  31اإللكرتوىن األول ارسلت ىف التاريخ 

وأبنائهما" من  بزوجيهما - وحصة نفلة - منها الكرب قمرة أخيت انشغال مع
 0224يوليو  01بريد اإللكرتوىن الرابع وعشرين ارسلت ىف التاريخ 

 العروس أيب مع راشد . كما ىف الكلمة " صعدراشد كزوج قمرة
 من ممكن قدر أكرب ملح حياول منهم وكل ، املنصة إ ى الربعة وإخوهتا وخاهلا
 املري يشبه الذ  ، الربعيين اخلال على أنظارهن تركزت النساء اللوايت أوجه

كبري" من بريد اإللكرتوىن األول ارسلت ىف  حد إ ى الفيصل خالد الشاعر
 .0224فرباير  31التاريخ 

 جا ما هاذ  القل على !!؟ فامهة انيت. كما ىف الرواية "  ة راشدكارى كمرأ
 له معها وعايش واحدة بأمريكا له حيب الولد إن دار  وهو لولده بنته زوج لني بأبو  يتلصق أبوها
 ما يوم ، قرش جبييب كان ما يوم بيتها يف وسكنتين جنيب ووقفت حبتين الشغالة هذ  !سنني سبع
 ما عاجبتس هي ما اللي هذ  ! سنني ثلث املصروف عين وقطعوا إياها رفضوا يزوجوين أهلي

 ومن منتس وأشرف أصدق عاجبتس موب هذ  اللي ! أهلي وحلل الفلوس عشان ورا  ركضت
 1" من بريد اإللكرتوىن الثالث عشر ارسلت ىف التاريخ مرة ألف بستني أهلتس
 .0224مايو 

 أم " لطاملا كانت . نعرف من كلمةأم نوير كصادقة بنات الرياض
 تعرضت ما إذا باحللول عليهن وجتود التفكري تشاركهن . أسرارهن كامتة نوير

فرباير  01ملشكلة" من بريد اإللكرتوىن الثالث ارسلت ىف التاريخ  إحداهن
0224. 

 كل فيصل يف ميشيل . كما ىف الرواية "وجدتفيصل كحب ميشيل
 الذين الشباب بقية عن فخيتل كان فقد ، الرجل يف عنه تبحث كانت ما

 استمرار ذلك على دليل وأكرب ، يف السعودية استقرارها منذ عليهم تعرفت
 من أكثر تدم مل السابقة علقاهتا أكول أن مع العام يقارب ملا بينهما العلقة



مايو  31أشهر" من بريد اإللكرتوىن الرابع عشر ارسلت ىف التاريخ  ثلثة
0224. 

 ركبها ميشيل اسم أم فيصل مسعت ة " حاملا. كما ىف الروايأم فيصل
 03عفريت" من بريد اإللكرتوىن اخلامس عشر ارسلت ىف التاريخ  ستميت

 .0224مايو 
أوجه  بني تبحث . كما ىف الرواية " بدأتماتي كابن خال ميشيل

 بعيد من هلا يلوح ماثيو خاهلا ابن حملت . مألوف وجه عن املستقبلني
بريد اإللكرتوىن الثاىن وعشرين ارسلت ىف التاريخ بسعادة" من  حنو فاجتهت

 .0224يوليو  1
 نفى علمه الذ  وليد لوالد غاضبا   . من كلمة " ذهباب سديم

 أنه لبيه وليد قاله ما كل ! حدث مبا مثله متفاجئ بأنه وأخربه شيء بأ 
 العرس أن يتم قبل الن العقد فسخ ففضل لعروسه راحته عدم اكتشف
مايو  30ريد اإللكرتوىن اخلامس ارسلت ىف التاريخ به" من ب ويدخل
0224. 

 قمرة زفاف حفل . كما ىف الكلمة" بعدبدرية كخالة سديم
 التصالت من عددا   – بدرية اخلالة – الكربى سدمي خالة تلقت ، بأسبوعني

اجلميلة" من بريد اإللكرتوىن  ابنة اخت عن يسألن خاكبات أمهات من
 .0224فرباير  01 الثالث ارسلت ىف التاريخ

 سعدت أهنا له . كما ىف الرواية" قالتوليد كحب األول سديم
 عيد حىت يطيق االنتظار لن وأنه هبا فنت قد أنه بأخربها تزد ومل إليه بالتعرف

 ، الفتيات بقية حسد مثار لسدمي وليد حب قراهنما"و " أصبح ليعقدا الفطر
 يف سدمي هلا صفت نفسهاعندما على تتحسر كانت اليت قمرة خاصة



هبا" من بريد اإللكرتوىن اخلامس  وليد وتعلق بوليد تعلقها مدى مكاملاهتا
 .0224مايو  30ارسلت ىف التاريخ 

 . نائمة أهنا فأخربوها بأمه . كما سبقت ىف الرواية" اتصلتأم وليد
 ، هبا اتصلت أهنا سيدهتا خترب أن منها وكلبت للخادمة تركت امسها

؟" من بريد  أهلها خترب هل  عليه حتصل فلم وليد أم نم اتصال   وانتظرت
 .0224مايو  30اإللكرتوىن اخلامس ارسلت ىف التاريخ 

 تستطيع كيف . كما ىف الكليمة " ولكنفراس كحب الثانى سديم
 . عنده من فراس وأهداها دعاءها ال لقد استجاب !؟ فراس ومعها ذلك
إليها" من بريد اإللكرتوىن  هيعيد حىت وليد عن انفصاهلا بعد ل تضرعت كم

 .0224يوليو  01الرابع وعشرين ارسلت ىف التاريخ 
 اخلالة رأت . كتبت ىف الكليمة " عندماطارق كابن خالة سديم

 برغبتها هلا تلمح أن قررت ، السفر فكرة وممانعتها الوحيدة أختها إحباط ابنة
ثالثني ارسلت ىف كارق" من بريد اإللكرتوىن التاسع و  ابنها من تزوجيها يف

 .0224ديسمرب  1التاريخ 
 حجاز  عاصم الدكتور والدمها كان. قد سبقت ىف الرواية " أب وأم لميس

 كان ، الكلية نفس يف سابقة وكيلة خليل فاتن الدكتورة ووالدهتما ، الصيدلة لكلية عميدا  سابقا  
 كل حيرصان والبوان ولدهتما منذ . امللوحظ وتفوقهما الدراسي الفتاتني جناح يف الساسيان العاملن
 ، ورعاية من اهتمام حتتاجه ما الطفلتني من كل   يوليا حىت بينهما فيما الدوار توزيع على احلرص

 متيز على وحرصهما يزداد البوين اهتمام كان ، املدرسة يف ، الروضة يف ، احلضانة دخوهلما ومع
مايو  31ىف التاريخ " من بريد اإللكرتوىن السادس ارسلت يتكثف ابنتيهما

0224. 
 وتوأمها مليس . كما سبقت ىف الرواية " بنيوأم لميستتماضر ك

 ومع ، والفكار الطباع يف اخلتني بني شاسعة اختلفات هناك أن إل متاضر



واملتوسطة" من بريد اإللكرتوىن  البتدائية املرحلتني يف الفصل اشرتكتا ىف أهنما
 .0224 مايو 31السادس ارسلت ىف التاريخ 

 فاكمة . نعرف من كلمة " كانتفاطمة كصاحبة شيعية لميس
الطب" من بريد اإللكرتوىن السابع ارسلت ىف التاريخ  كلية يف للميس زميلة
 .0224مارس  06

 صديقتها شقيق إ ى مليس . من كلمة " تعرفتكأخ فاطمة  يعل
 علي نكا . اليام أحد يف القطار حمطة إ ى بسيارهتا أوصلتها عندما فاكمة
أعوام" " من بريد اإللكرتوىن الثالث وعشرين  ارسلت ىف  بأربعة يكربمها
 .0224يوليو  30التاريخ 

 مع مليس حياة كانت . نعرف من الكلمة " بالفعلنزار كزوج لميس
 أكثر ومنسجمني متفامهني كانا فقد ، الزوجية السعادة يف املثل مضرب نزار
ثال" " من بريد اإللكرتوىن الرابع امل على سبيل .. حوهلما زوجني أ  من

 .0225يناير  1وأربعني  ارسلت ىف التاريخ 
 اخللفية .3

 خلفية الزمان (1
وجدت الباحثة أن كتبت الكاتبة هذه الرواية مند فرباير سنة  

 . وأما خلفيىة الزمان ىف القصة: 0225حىت يناير  0224
 فى الرياض

آخر  من يأيت احلفل منظمة ىف الليلة . تدل من كلمة" فيوجه
سوداء" من بريد اإللكرتوىن األول  ارسلت  وليلة بفضيحة منبئا   القاعة

 .0224فرباير  31ىف التاريخ 
 أرض فوق بسيارته ىف الساعة الثانية ليال. مع الكلمة " التجول

 أعاد بقليل أكثر أو ساعتني بعد. الليل من الساعة هذه مثل يف اجلامعة



 توقعت مما أكثر رأسها هلا أدار أن بعد نوير أم منزل إ ى ميشيل فيصل
فرباير  01بكثري" من بريد اإللكرتوىن الثالث  ارسلت ىف التاريخ 

0224. 

 أن امل ،قررت الصيف فصل ىف فصل الصيف مع الكلمة " يف
 العائلة وبقية وإياها فسافرت ، أواهنا قبل شاخت اليت ابنتها عن تسر 

اإللكرتوىن اخلامس وعشرين ارسلت ىف  لبنان" من بريد إ ى شهر ملدة
 . 0224يوليو   12التاريخ 

 فى لندون  

 السادسة تقارب ىف الساعة السادسة مساء. مع الكلمة " الساعة
يونيو  33مساء " من بريد اإللكرتوىن السابع وعشرين ارسلت ىف التاريخ 

0224. 

 فى سان فارنسيسكو، امريكا  

 مطار الطائرة يف لكلمة " هبطتىف الساعة العاشرة صبا حا.مع ا
صباحا " من بريد  العاشرة الساعة حوايل عند الدويل فرانسيسكو سان

 . 0224يوليو   1اإللكرتوىن الثاىن وعشرين ارسلت ىف التاريخ 

 خلفية املكان (2

 فى الرياض

ميشيل" من  منزل يف اجلتماع ىف بيت ميشيل. من كلمة " كان
 .0224فرباير  02لت ىف التاريخ بريد اإللكرتوىن الثاىن  ارس



 الفتيات نزلت ، السوق مدخل ىف الشوق املركز. من كلمة " عند
الشباب" من بريد اإللكرتوىن الثاىن   من هبا ليستهان جمموعة تتبعن

 .0224فرباير  02ارسلت ىف التاريخ 

 منزل يف هبن اجتماعها ىف بيت أم نوير. كما ىف الكلمة" عند
فرباير  01ن بريد اإللكرتوىن الثالث  ارسلت ىف التاريخ نوير" م أم جارهتا

0224. 

 على أبيها مع سدمي ىف غرفة الضيوف. مع الكلمة " دخلت
الضيوف" من بريد اإللكرتوىن اخلامس  ارسلت ىف  غرفة يف الشار  وليد

 .0224مارس  30التاريخ 

 فى لندون

 ، ثرومطار هي يف الطائرة هبوط ىف الطائرة. مع الكلمة " قبل
عباءهتا" من بريد اإللكرتوىن  بنزع وقامت الطائرة محام حنو سدمي توجهت

 .0224ابريل  36العاشرة  ارسلت ىف التاريخ 

 يف الصيفي بعملها تستمع سدمي ىف بنك . مع الكلمة " بدأت
يوين  33بنك " من بريد اإللكرتوىن السابع عشر ارسلت ىف التاريخ 

0224. 

 ارنسيسكو(فى أمريكا )جيجاجو و ف

 إ ى عريسها مع قمرة توجهت ىف شيكاغو. مع الكلمة "
مارس  5شيكاغو" من بريد اإللكرتوىن الرابع  ارسلت ىف التاريخ 

0224. 



 تسافر أن على البوان ىف سان فرانسيسكو. مع الكلمة" وافق
يسكن خاهلا" من بريد  حيث فرانسيسكو سان يف للدراسة ميشيل

 .0224يوين  33سلت ىف التاريخ اإللكرتوىن السابع عشر ار 

 يف ، السرير كرف على ىف فندوق ىف فينيسيا. من كلمة " قمرة
فينيسيا" من بريد اإللكرتوىن األول  ارسلت  يف جورجونيه بفندق غرفتها

 .0224فرباير  31ىف التاريخ 
 املوضوع .4

إن موضوع هذه الرواية هو قصة  احلب واحلياة لبنات الرياض. 
قافة الرياض و ثى الكاتبة القارئني بكتابة عن تقليد الرياض، ولكن، تسرتع

مقام النساء عند اجملتمع جبانب قصة بنات الرياض الذى نياب على الدين 
ودفعة تنقد  الكاتبة على ما تفكر اجملتمع الرياض. كما سبقت ىف الرواية ىف 

 يتم أن بعد هوييت عن لكم أكشف أن أخريا   الصفحة االخرية"  لقد قررت
 تسميتها مغبة أخشى لكنين ، الكثريون اقرتح مثلما كرواية الرسائل هذه كبع
 تأريخ جمرد إهنا . وصدق بعفوية املكتوبة اليميلت هلذه مجع جمّرد ،فهي رواية

 الروائي لقيود العمل إخضاعها أقبل ولن ، العشرينات بداية يف فتاة جلنون
 عليه" هي مما أكرب يبديها ثوبا   إلباسها أو الرزين

 األمانة .5

 األمانة الىت مأخوذة من الرواية بنات الرياض: 

أن ىف الدين حل املشكلة. ولو يتوجه مثقال املشكلة ، إذا رجع إ ى  (1
الدين سيجد السعادة  مبثابة قمرة بعد كلق زوجها ىف حالة احلبلى.كما 

 ذ ال ، الدين إ ى بالرجوع شيء قال الشيخ ىف تفسري أحالم قمرة " كل



 السرير غطاء احنسار لن ، شر كل من بالء والنجاة كل من العصمة فيه
 دينك" ضعف على دليل هو إمنا رأسك عن

إن ىف احملبة، خذى من حتبك وال تأخذى من حتب. كما قالت قمرة  (2
حتبينه"  ث ختتارسدمي كارق  اللي تاخذين حيبتس وال اللي لسد مي" خذ 

 ىف حياهتا.
النجاح والسعادة مبسابة مليس كان تنظر على زوجها. ث إن الصرب حيضر  (3

 جاء نزار الذى يسعد حياة زوجيتهما.
 وجهة النظرى .6

وجهة النظرى هذه الرواية تستخدم وجهة النظرى شخص الثالث يعلم 
من شخص األخر. كما عرفنا، رجاء هنا كالشخص الثالث الذى يعلم و 

 يعرف عن كل شخصية القصة.

 

 رواية "بنات الرياض"فى الخارجية العناصر  . ث

كما عرفنا أن العناصر اخلارجية تساعد على بناء التأليف األدبية وكذلك 
هلذه الرواية، وجدت الباحثة العناصر اخلارجية، غالبا تتصل بالرياض. العناصر 

 اخلارجية ىف الرواية "بنات الرياض" كما يلى:

 ظروف اإلجتماعية ىف الرياضال .1
فيها فصالن هو فصل الشتاء  عاصمة  العربية السعودية.الرياض هو 

مليون.   5،4، وصل سكانىي ىف الرياض إ ى 0226والصيف.ىف السنة 
كعاصمة العربية السعودية، وجد كثري من وسائل النقل منها الطائرة، حافلة 
وكذلك سيارة أجرة.احلقيقة لن يستأذن املرأة لرتكب السيارة بنفسها.من نتحية 

 ة يساعد كثريا ىف اللعبة و تكوينمملكة السعودي يشتهر بالزيتدخلها، 



السعودية و خارجها. األن، يشتهر الرياض بالزيتون بسبب برنامج الفالحة 
 بناتوالزاعة الىت معد احلكومة خترج بالنجاح. مل نعرف جيدا عن حياة 

. أن كثري ريإذا تقارن باحلياة بنات من أحناء العامل الغربية، فيها فرق كبالرياض،
أنيس، أحيانا هم التقليد معروف ب هناك ألن اجملتمع تعتقد على تقليد الرياض

التقليد يهلك حياة اجملتمع  ىفأن  أيضا. ولو وجدناجيتمعون حلفلةالشكر
خصوصا للبنات. ليس أمر سهل ىف تناول حقوق واحلرية البنات ىف الرياض. 

رهتا. وكذلك للرجال، ولو وقع ألن كل أمر عن حياهته مقرر من بد أبيها و أ
ىف فصل األول عند نظرة جمتمع الرياض ال بد عليه أن يتبع ما تقرير أسرته. 
للمرأة السعودية، احلياة ليس األشياء السهلة ، ألن ينظرها اجملتمع أن قوم املرأة  
كأشياء لقوم الرجال. أن النظام لقوم املرأة السعودية أضيق ىف حركتها. نظرة 

السعودية، أن املرأة هي اجملتمع من الفصول الثانية حتت قوم الرجال. اجملتمع 
على كل احلال،  38بالرغم دولة إسالمية مل يضاع وجود اضطهاد حياة املرأة.

ر واحلقائق أن حياة املرأة السعودية ىف حالة مسترتة. هبذه الرواية، نعرف الظواه
 نات الرياض.عن حياة ب

 اخللفية اإلجتماعية للكاتبة .2

رجاء عبد اهلل الصانع تسكن ىف الرياض مند صغريها، مهنتها كبيبة 
والشريعة اإلسالم ىف ترتيب  ماألسنان. الرياض هو الوال ية الىت يستخدم النظا

ولكن احلياة بني الرجال واملرأة  حياة إجتماعها، مشهورا مبدينة اإلسالمية.
ثرية، للمرأة اقوى النظام على اسم الشريعة اإلسالم. ليس املشكلة متفارقة ك

الكثرية ىف النظام والشريعة اإلسالم، عند الباحثة وقع املشكلة ىف التقليد 
اسم اإلسالم. اسرة والرجال الرياض جيرب على املرأة أن تتبع ما على الرياض 

حياة املرأة . رجاء  تقريره. لذالك بالتقليد الذى يتبع جمتمع الرياض، حيدد 
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رواية لكالطبيبة األسنان جترب على كشف احلقيقة عن حياة الرياض بوسائل ا
الىت تقص عن أربعة بنات الرياض. ىف املقابلة مع اجمللة تقول أهنا تنقد التقليد 
ىف الرياض الذى حيدد املرأة، لن تنقد عن الشريعة اإلسالم ألهنا مسلمة و 

 حتبها.

ة اخلطوة لكشف احلقيقة عن حياة بنات الرياض. كان رجاء تأخذ جرأ
من هدفها هي تريد اجملتمع أن يفكر و ينظر أن التقليد والثقافية الرياض أثلف 

احلياة  بنات الرياض. ال بد على اجملتمع أن يفكر بفكرة واسعة على ما قيده. 
ة كبنات الرياض  الىت حمدود ىف حياهتا يشهقها لكتابة الرواية الىت فيها قص

  يعرف اإلنسان ما حقائق الرياض.واقعية عن حياة بنات الرياض حىت
 يةالدين .3

الرياض كعاصمة العربية الىت اكثرهم ىف النظام شريعة اإلسالمية، لذلك 
سالم. وكذلك النظام الذى اإل هوالدين الذى يشتارك جمتمع الرياض  أن

اإلسالمية، ال بد يستعمل ىف احلياة هو شريعة اإلسالمية. كمسلم ىف والية 
عليه أن يشرتك النظام اإلسالمية املتفارقة بالنظام الغرب. فيها كثريا من النزام 
الذى واجب أن يطيع على كل جمتمع العربية. املثل من نظامها، منع على 

 حفلة فاليتاين ألن فاليتاين من تقليد الغربية.
ة بدون نقد الدين ين يؤثر ىف كتابة الرواية. كيف كتبت الكاتبة الروايذال

الذى يستعمل اجملتمع ىف وجود التقليد. لذالك بعد مؤلف هذه الرواية، جاء 
الوم واملذم إ ى الكاتبة بسبب بعض اجملتمع جيد أن الكاتبة تنقد عن الدين، 

 الدين والتقليد ىف سبيل واحد.   يفكر اجملتمع أن
 الظروف السياسية ىف الرياض .4

النظام احلكومية الىت تستخدم الرياض هي ، كعاصمة العربية السعودية
القرآن و سنة النيب حممد دولة إسالمية على أساس شريعة اإلسالم و القرآن. 



صلى اهلل عليه وسلم يسمى بدستور السعودية. رئيس البالد السعودية هو امللك 
الذى خيتار على اساس النسب أو خيتار امللك عليه. اية األو ى ىف الدستور 

ية مكتوبة" مملكة العربية السعودية هي دولة إسالمية، اإلسالم هو الدين السعود
الرمسى، القرآن وسنة النيب حممد هو دستوره، العربية هي اللغة الرمسية و الرياض  

 كعاصمته.
 
 رواية "بنات الرياض"فى العالقة بين العناصر الداخلية والخارجية  . ج

ة هذه الرواية منها من حنو نتيجة البحث نعرف أن عناصر اخلارجيمن 
من حتليل اإلجتماعية، حياة الكاتبة، الدينية والسياسية تؤثر ىف إجراء الرواية. 

البيانات، نعرف أن هناك عالقة بني عناصر الرواية. و عالقتها من الدين وكذلك 
 الثقافة.

 من وجه الدين
 حياة إن الرياض هو دولة إسالمية يشرتك فيها شريعة إسالمية. وكذلك ىف

إجتماعه، يتبع نظام الشريعة. ما هو املسلم؟ و ما موجب وحقوقه؟ كيف يكون 
املسلم الصاحل، وكيف يعيش كمسلم؟. هناك اركان اإلسالم واإلميان، ث ىف اإلسالم 

ن واحلديث كاهلدى ىف حياة الدنيا. وكذالك عن الزواج، ىف يوم التعرف هناك آالقر 
 11 ى بيت النساء لتعرفها على شريعة الإلسالم.إصطالح الشوفة وهي جاء الرجل إ

جمتمع الرياض الىت معظمهم مسلم يشرتك شريعة اإلسالم  حنو ىف وجه الزواج وهي 
الشوفة. كدولة اإلسالمية، هناك الشركي الذى يساعد ىف شيد الشريعة اإلسالمية 

املنكر، هم الذى يعتب اجملتمع كان ىف  باسم هيئة األمر باملعروف و النهي عن
 مليس لقاءات أحد " خللة والرجل كما سبق ىف الروايةأحنو اختالط املر  سبيل السيئة

 االمر هيئة رجال من جوقة عليهما انقضت ، الثلثني شارع يف املقاهي أحد يف بعلي
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 سيارتني إ ى بسرعة واقتادومها الشركة من بأفراد حماكني املنكر والنهي عن باملعروف
 للهيئة" مركز حنو أقرب هبما توجهتا سي( أم اجلي( اجلمس نوع من منفصلتني

إن معظم جمتمع الرياض  الشيعية.أهل السنة و سالم فرع كثري منها ىف اال
هي من الذى يوافق علي ابن كالب ومل يؤمن  الشيعية يشرتك مذهب أهل السنة.

ىف أداء العبادة إ ى اهلل على أساس اإلسالم. خبليفة الثالثة. فيها، اخلطوات املتفرقة 
وكذلك ىف أداء الصوم، مل يفطر إال بعد يؤكد وفته. أما ىف الرياض، مل يفطر الشيعية 

وعن الزواج ىف الشيعية، هناك التقليد أدخل القدم العريس و  إال بعد ثلث ساعة.
 قرآنية. العروس إ ى إناء فيه املاء الذى قد قرئت آيات

 لثقافةمن وجه ا
 وما جهل أيب من رواسب بداخلنا زالت فما والوحل الصابون من فقاقيع " ثقافتنا

 وملكهن الرمل يف ندفنهن بالقطن نسائنا نلف والقفل مبنطق املفتاح نعيش زلنا
 احلقل"  يف كالبقار كالسجاد

الثقافة الرياض  التقليد الرياض. رجل هو لاجحاف املرأة بني ا إن الثقافة عن 
ليد" الذى حيدد حياة املرأة، على اإلسالم هم جيعلون املرأة ىف فصول الثاىن ىف "التق

اجملتمع. كلهم عن احلياة حمدد عند مرأة الرياض. ليس عليهن فرصة لتختار حريتهن، 
احلرية احلياة. ث كيف حياة املرأة حمدد بأسرهتا ولو ىف األخر وجدت مشكلة 

حتتار حياهتا.املخافة أسرة الرياض على املرأة  الطالق، لن تكن فرصة للمرأة لتكلم و
األن هلا تفكري املتقدم عن احلياة حىت يكون ثابتا ىف حمافظة التقليد الذى حيدد 

ىف قيادة امللك عبداهلل ابن عبد العزيز، للمرأة فرصة  0225ولكن مند سنة املرأة.
 40 على حياهتا ىف اجملتمع قليال فقليال.
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 الباب الرابع
 اإلختتام

 خالصة البحث .أ 
 كمايلى: امن نتائج حبثه

 العناصر الداخلية .1
إن الشخصية الرئيسية هذه الرواية هي قمرة، ميشيل، سدمي و مليس. 
واستخدمت الكاتبة احلبكة التقدمي ىف الرواية مبوضوع البحث قصة احلب واحلياة 

رياض الذى حيدد املرأة وصورت بوجهة لبنات الرياض على هدف نقد التقليد ال
 شخص الثالث يعلو من شخص األخر.النظرى 

 العناصر اخلارجية .2
صورت الكاتبة ىف الرواية عن الظروف اإلجتاعية الرياض، الدينية الىت 
تتبع معظم اجملتمع الرياض وهو اإلسالم و كذلك الظروف السياسية الرياض الىت 

شريعة اإلسالم و القرآن ىف تظام احلكومة.  تستخدم دولة إسالمية على أساس
 ىف تقطة كبرية، العناصر اخلارجية تؤثر عناصر الداخلية الرواية.

 العالقة بني عناصر الرواية .3
هناك العالقة بني عناصر الرواية من ناحية السياسية عن نظام احلكومة 

مرأة الرياض،  يسمى بالتقليد الذى حيدد حياةوالثقافة  دولة إسالمية ىف الرياض
 . أن مرأة الرياض تسمع، تتبع و تطيع على كل قرار

 
 حاتااإلقتر  .ب 

من عناصر وجود األدب هو املباالة من القارئ أو من متمتع األدب حنو 
حبث األدب ونقده. لذلك، تقرتح الباحثة ىف حبث بعده أن يقارن هذه الرواية مع 

يث بالدرسة املقارنة لألدب. قد زجدنا  الرواية الىت تتعلق مبوضوعها ىف الزمان احلد



كثري الرواية الىت يقص عن كشف احلياة العربية السعودة، على تلك احلجو الباحث 
والباحثة يسهل ىف يطلب البيانات. عسى هذه البحث ان يكون منفعة للبحث 

 بعده.
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