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 תקציר

המחקר שלפנינו נועד לבחון את המאפיינים הלשוניים והסגנוניים ברומן הנשים מאז ראשית 

 . 2008עד שנת  1958הופעתה של סוגה זו בספרות הערבית בשנת 

מבחינה  –הסופרת -המגדרי של האישהכנקודת מוצא, המחקר מתבסס על ההנחה כי השיוך 

מותיר עקבות במרקם הלשוני ובאמצעי הכתיבה. המחקר  –ביולוגית, נפשית, תרבותית וחברתית

עוקב באופן סינכרוני אחר התופעות הלשוניות והסגנוניות הללו, מתוך התייחסות לשינויים 

ולם הערבי בפרט. דיון המדיניים, החברתיים, התרבותיים והכלכליים שהתרחשו בעולם בכלל ובע

זה עוסק באופן שבו שינויים אלו משפיעים על האישה ועל מעמדּה, על המערך האידיאולוגי שלה 

 ועל דרכיה לבטא זאת. 

בהקדמה התיאורטית המחקר עומד על המסקנות החשובות ביותר של תנועת הביקורת 

הות השוני המאפיין הפמיניסטית במערב בשנות השישים של המאה העשרים בהתייחס לשאלת מ

הסופרת. במסגרת דיון זה נבחנים ארבעת היסודות השלובים יחדיו,  -את כתיבתה של האישה

המסבירים שוני זה: א( היסוד הביולוגי, המייחס את הייחוד בכתיבתה של האישה לשוני במבנה 

ין הגוף שלה ולכישוריה הרגשיים, השכליים והיצירתיים; ב( היסוד הפסיכולוגי, הקושר ב

הייחודיות של היצירה הכתובה בידי האישה לבין המגדר, בהתבסס על התפיסה כי קיימת דינמיקה 

ללא קשר להבדלי תרבות בין הסופרות; ג( היסוד התרבותי,  –נפשית נשית הכופה עצמה על הטקסט

המאפשר להסביר את השוני בתודעתה, בחוויותיה ובשפתה של האישה הסופרת בהתאם לאמות 

 תיות ולכוחות הפועלים בסביבתה; ד( הייחוד הלשוני המאפיין ספרות שכותבות נשים.מידה חבר

במסגרת תנועת הביקורת הזו הניחו תיאורטיקניות פמיניסטיות אחדות כי האישה הסופרת 

חייבת ליצור שפה נשית ייחודית לה. הן ניסו לנסח אסטרטגיה למימושו של יעד זה, שעיקרה שימוש 

ילים, בדימויים חדשים, בעמימות מסוג חדש שמקורה בגוף האישה, בסגנון של משחקי מ

 –בפרגמנטציה של מבנה המשפטים, בשאלות, בתהיות, בביטויי התפעלות ובהדגשות. החשוב מכול

ביטחון כתגובה לחברה הפטריארכלית, שדחקה -כתיבה זו מתאפיינת בהטעמה נשית גאה ורבת

. קבוצה אחרת של תיאורטיקניות פמיניסטיות במשך תקופות ארוכות את האישה לבוז לעצמה

קיבלה בהסַתייגות גישה זו. הן הטילו ספק ברעיון כי יש ליצור שפה ייחודית לנשים. לטענתן, 

האסטרטגיה המוצעת עלולה ליצור שפה של נשים המתאפיינת ברגשנות, בספונטניות 

 ובאנדרלמוסיה.

בעולם הערבי בייחודיות של הסיפר  בשנות התשעים של המאה העשרים עסקה תנועת הביקורת

הנשי. אפשר לסכם את עיקר התובנות בנושא זה בנקודות אלה: ראשית, הסופרת מתמקדת בעולם 

האישה, בבעיותיה ובעניינים המעסיקים אותה. שנית, היא מרבה להתמקד בעצמה ולעסוק בחוויות 

סיפר אישי באמצעות מספר אישיות ובתחנות בחייה הפרטיים. שלישית, הסופרת משתמשת בסגנון 

בגוף ראשון. רביעית, הסופרת נוטה להשתמש בסגנון כתיבה רווי רגשנות, להסביר דברים 

 בפרוטרוט, לעשות שימוש בחזרות ולהשתמש במשפטים רטוריים.
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-המחקר מנסה לעמוד על התכונות האופייניות המעניקות ייחוד לשפתה ולסגנונּה של הסופרת

 נות בשלושה צירים:האישה. תכונות אלו נבח

: המחקר בוחן את דרכי הסיפר שהסופרת משתמשת בהם כדי להציג את החומר סגנון הסיפר .1

הסיפורי, את מאפייניהם ואת הפונקציה שלהם. כמו כן המחקר עומד על דמות המספר, על 

מאפייניה של הדמות ועל נקודת המבט שבחרה הסופרת. עוד בוחן המחקר את הקשר 

ואת מידת הצלחתה ליצור את הריחוק  הדיאלקטי בין הסופרת לבין המספר והדמות הראשית

 הנדרש בינה לבינם. 
: המחקר בוחן את הפיגורות ואת הביטויים שבהם הסופרת נוהגת הפיגורות והביטויים .2

להשתמש, במטרה לעמוד על זיקתם לזהותה כאישה ולבחון את שדות המשמעות שנובעים 

ש על מידת הבהירות מהם. המחקר עוסק גם במאפייני השפה שבה הסופרת משתמשת ושם דג

והישירות או העמימות והרמיזה בכתיבה. הדבר נוגע בעיקר לעיסוק בעניינים נשיים 

אינטימיים ולאופן שהסופרת מתייחסת אל שלל האיסורים השוררים בחברה שלה, שהם 

 בחזקת טאבו. 
המחקר בוחן את המוטיבים ואת הסמלים האלגוריים ועומד על דרך  סימבוליזם ומוטיבים: .3

גתם, על מידת הבהירות או העמימות שלהם, ועל הייחודיות של המקורות ושדות המשמעות הצ

 לצד הפונקציה שלהם ביצירה. –העולים מהם

, "ניצני רומן הנשים: ההתחלות / ראשית הדרך", עוסק בשלושה רומנים שראו הפרק הראשון

 1860( מאת הסופרת ַזְיַנּב ַפַואז )1899)ֻחְסן אלַעַואִקּב,  תוצאות טובות :1958 – 1899אור בין השנים 

אְרָוא (; 1917 – 1867( מאת הסופרת פרידה עטיה )1912)ַּבְין ַעְרַשְין,  בין שני כסאות מלכות (;1914 –

(. הפרק פותח 1991 – 1913( מאת הסופרת ִוַדאד ָסַכאִכיִני )1949)ארוא ּבְנת אלֻח'טּוב,  בת ָהאסונות

שהייתה ערש צמיחתם של הניסיונות הראשונים  בתיאור קצר של הזירה התרבותית והספרותית,

עשרה. בעקבות חקר הרומנים שנבחרו, מתברר -של נשים ערביות לכתוב רומן בסוף המאה התשע

אותה כי הסופרות בתקופה זו עדיין לא היו מוכנות להתנסות בכתיבה שונה מן המסורת שרווחה ב

עת. הנסיבות המדיניות והחברתיות אפשרו לסופרות לִהיכנס לזירה הספרותית בתנאי שלא ינסו 

 לחצות את גבולות הלגיטימציה הזכרית.

לבין אמצע שנות השבעים,  1958, "רומן הנשים החלוצי", עוסק בתקופה שבין שנת הפרק השני

(, מאת הסופרת המצרית 1960תּוח, )אלַּבאּב אלַמפְ  הדלת הפתוחהבאמצעות התייחסות לרומן 

(. תחילה נבחנים בפרק התנאים המדיניים והחברתיים שהכשירו את 1996 – 1923ָלִטיפה אלזיאת )

הדרך להופעתו של רומן הנשים הפמיניסטי. הדיון עוסק באופן שבו התפתחו שני זרמים בכתיבתן 

בדרישות האישיות של האישה. של סופרות נשים: הזרם הראשון התאפיין במרידה אישית והתמקד 

, 1946זרם זה רווח בסוריה ובלבנון, לאחר שזכו שתי מדינות אלו באורח רשמי בעצמאות, בשנת 

והחלו ליהנות מיציבות, מצמיחת הבורגנות ומפתיחת שערים לזרמי הגות ופילוסופיה ממדינות 

שתחררותה הסופית המערב. הזרם השני צמח במצרים, שהמשיכה לשאת בעול הקולוניאליזם עד ה

. זרם זה התאפיין במחויבות של הסופרות המצריות לעסוק בעניינים הלאומיים 1956בשנת 

דבקו בסגנון הכתיבה  הכלליים, לצד המחויבות לעיסוק בעניין של האישה. כמו כן, אותן סופרות
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רים של הרומן הריאליסטי, המתאר באובייקטיביות את המציאות ומציג מסרים המתייחסים לאתג

 שניצבו בפני החברה באותה עת.

כול הוא המספר הרווח ברומן. כך -בעקבות חקר דרכי הסיפר ברומן עולה כי המספר היודע

מסופר הסיפור באובייקטיביות, בדרך כלל מנקודת המבט של המספר ולא של הדמות. עם זאת 

לות של הדמויות ניכרת הנטייה של המספר להיצמד אל גיבורת הרומן. כתוצאה מכך מרבית הפעו

השונות וההתרחשויות בסיפור מתקיימות בנוכחות הגיבורה. בסצנות רבות ברומן המספר אינו 

אלא בן דמותה של הגיבורה והוא ממלא את תפקיד המספר מנקודת מבטה. ייתכן כי זוהי הסיבה 

 לכך שמבקרים אחדים סבורים כי המספר אינו אלא אישה.  

ל הסופרת היא לשלב בין נקודות מבט שונות. נקודת המבט הנה כי כן, דומה כי כוונתה ש

האובייקטיבית של המספר מאפשר לה לשדר בכל חלקי הרומן את תפיסתה האידיאולוגית, במישור 

הכלליים שאין באפשרותה להציג -האישי, ולעסוק בעניינים הפוליטיים, הלאומיים והחברתיים

עתה מוגבלת. לצד זאת, נקודת המבט האישית מנקודת מבטה של הגיבורה, אשר גילה צעיר ותוד

של הגיבורה מאפשרת לה להציג את רגשותיה שלה כאישה, את דאגותיה ואת דרך ההתבוננות 

בעולם שסביבה באופן ישיר, אמין ומשכנע. התבוננות זו נובעת מן הישות הנשית ולא מנקודת מבט 

 חיצונית ואובייקטיבית.

תיים ברומן הם בדרך כלל מוכרים ורגילים, ללא כל חידוש מן המחקר עולה כי הדימויים האמנו

וייחוד. הן לקוחים משדות משמעות שונים, שאינם קשורים לעולם האישה ואף לא לנשיותה. עוד 

אפשר להבחין כי מרבית הפיגורות והדימויים הם גלויים, כאשר הסופרת עושה מאמץ להצביע על 

האלגורי והסמלי. תכונה זו מחזירה אותנו אל  משמעותם באופן הפוגם בשטף הסגנוני ובממד

המאפיין הקשור בשפה של האישה, הנוָטה לרדת לפרטים ולהרבות בתיאור, ככל הנראה מתוך רצון 

 להבטיח כי הרעיון שלה מובן.

השפה המתארת את ההתרגשות הגופנית של האישה היא מטפורית ועשירה בביטויים רגשניים, 

ות של משיכה אל הגבר. ככל שהגיבורה מתבגרת מבחינה נפשית המעידים באופן עדין על רגש

וגופנית, כך גוברות הרמיזות המבטאות את התעוררות התשוקה בגוף האישה. עם זאת המהלכים 

המעשיים ביחסים נותרים מנת חלקו של הגבר. הוא נראה פועל ויוזם ומבטא בגלוי את רגשותיו 

ל, המתנגד, הנחשק והמחוזר. בשלב זה האישה ותשוקותיו, שעה שהאישה נותרת בעמדת המקב

נראית מסויגת בקשריה עם הגבר ובאופן שבו היא מבטאת את רצונה, מתוך חשש פן תיראה קלה 

 להשגה או תיפול קרבן לניצול.

השפה שהסופרת נוקטת כאמור מעידה על ירידה ניכרת לפרטי הפרטים של הדברים שסביבה. 

ים, להוסיף תיאור של תווים חיצונים של הדמויות, כגון צבע היא מרבה להשתמש בכינויים ובתאר

העור, העיניים והשיער. גם הבגדים זוכים לתשומת לב מיוחדת. היא עושה מאמץ לתאר את הסגנון, 

גנטית של האישה, -את סוג הבד ואת גווני הצבעים השונים. הדבר עשוי להיקשר לתכונה ביולוגית

שיות ההופכות אותה למי שמפנה תשומת לב מיוחדת להיבט בשונה מן הגברים, לצד תכונות נפ

 האסתטי של הדברים המצויים סביבה.
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המוטיבים והסמלים ברומן קשורים בבירור לאישיותה של הגיבורה. מרביתם קשורים באופן הדוק 

ביותר לעולמה של האישה, וליתר דיוק לבית, שהוא מרחב המחיה והתנועה של חייה, למשל: החדר, 

החלון, הקיר, המרָאה. את הסמלים היא נוהגת ברוב המקרים להסביר, כאילו היא חוששת הדלת, 

שלא תובן, או כדי להיות בטוחה שנקודת המבט שלה, המסר של רעיון השחרור שהיא מבקשת 

להפיץ, אכן מגיע ללבו של הקורא. נטייה זו לדבר באורח ישיר וגלוי ולהציג פרשנות מוכנה לדברים 

חסרונות של כתבי הנשים. הדבר מעיד על כך שאי אפשר ליישם את התיאוריה של נחשבת לאחד ה

 "מות המחבר" בשלב מוקדם זה של תולדות רומן הנשים. 

( 1980)ִחַכאַית ַזְהָרה,  הסיפור של זהרה, "רומן הנשים החדש", עוסק ברומן הפרק השלישי

חרה כדוגמה המייצגת את הרומנים (. יצירה זו נב -1945מאת הסופרת הלבנונית חנאן אלֵשיח' )

שראו אור בתקופה שבין אמצע שנות השבעים ובין אמצע שנות התשעים. בהקדמה לפרק מוצג 

תיאור קצר של המאורעות הפוליטיים העיקריים שסללו את הדרך לתפנית חדה במודעותן של 

מתברר כי התבוסה הסופרות, כדבר הניכר בהיבטים הרעיוניים, הלשוניים והסגנוניים של כתביהן. 

והשינויים שחלו בעקבותיה ברבות ממדינות ערב, יחד עם מלחמת האזרחים בלבנון  1967של שנת 

, עוררו התלהבות בקרב סופרות. הדבר הניע אותן לצאת ולחרוג מן המעגל הצר 1975שהחלה בשנת 

תקופה זו של "האני" הסגור, לתאר את המציאות בארצותיהן ולעסוק בבעיות המטרידות ביותר. 

הותירה את אותותיה גם בשפה ובסגנון והתאפיינה בנכונותן הגוברת של הסופרות לאמץ את הכלים 

החדשים של הרומן. בעיקר בלט מקומו של זרם התודעה, שענה על הצרכים של הסופרות לתאר את 

תחושת התבוסה הפנימית של הנשים ואת המשברים האישיים שלהן שהוחרפו בעקבות המלחמות 

 אסונות הלאומיים.וה

הפרק מתאר, לאחר ההקדמה, את התחנות העיקריות בחייה האישיים של הסופרת. מתברר כי 

בכוונה תחילה בחרה הסופרת לשזור את חייה האישיים בסיפור של חיי הגיבורה שלה, בעיקר 

בהיבטים השליליים והכואבים. אפשר להבין בנקל כי הסופרת אינה מנסה להתחמק מעצמה או 

ר מציאות ורודה מן החלומות. נהפוך הוא: היא מתארת את פצעיה האישיים בין כפלי יצירתה לתא

ואת פצעי המולדת כאמצעי לרפא את הפצעים ולהתפייס עם המהות הפנימית ועם המציאות כאחת, 

בדרך שיש בה אולי הזדמנות לשקם את ההרס. עוד עולה כי הסופרת מנצלת את הרומן כדי להפיץ 

 ו את עמדתה כלפי מלחמת האזרחים בלבנון ואת דעותיה כלפי שורה של נושאים כלליים.בין שורותי

גם שלב זה מוכיח כי קשה להחיל את התיאוריה בדבר "מות הסופר" על הספרות שכותבות 

נשים. חנאן אלשיח' הסופרת בהחלט נוכחת ביצירה, שבה משולבים קטעים מחייה האישיים, 

 מחשבותיה ונקודות המבט שלה.

מסמן קפיצת דרך רצינית בדרך התפתחותו של רומן הנשים. הוא מוכיח כי  הסיפור של זהרה

האישה מסוגלת להפיק תועלת מן החידושים בזרם הכללי של הספרות ולהשתמש בו -הסופרת

בשירות הרטוריקה הפמיניסטית. מבקרי ספרות אחדים מסכימים כי הרומן, העוסק בתודעה של 

נבכי נשמתה, מושפע מזרם התודעה. היכולת להפיק תועלת מן החידושים הדמות וצולל עמוק אל 

בספרות מתבטאת גם במיעוט השמעת קול יחיד אחד השולט בכיפה, כפי שהיה נהוג ברומנים 

שלוש  החלוציים שכתבו נשים. הסופרת בחרה להביא את הסיפור משלוש נקודות מבט עצמאיות של
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של גברים. הגיוון הניכר בשילוב קולותיהם של נשים וגברים דמויות: גיבורת הסיפור ושתי דמויות 

 גם יחד הוא כשלעצמו חידוש נוסף ברומן שכותבות נשים ערביות וברומן הערבי בכלל. 

מרכיב נוסף השאוב מן הספרות החדשה הוא הפיזור של הצגת המידע והאירועים באמצעות משחק 

משחק חופשי והצגת מצבים מן העבר הקרוב מורכב ואינטנסיבי בקו הזמן: הרומן מבוסס על 

אמצעי זה מקנה  והרחוק, כגורמים המקיימים יחסי גומלין עם מצבים שהגיבורה חווה בהווה.

לרומן ממד של ריאליה ויכולת לשכנע, גם אם מידת הבהירות שבו נפגמת לעתים. הפיזור בהצגת 

, אשר אינה מסוגלת בהכרח ההתרחשויות והזיכרונות הוא חלק בלתי נפרד מתודעתו של האדם

 להתרכז בדבר אחד במשך זמן רב. 

השפעת הרומן המודרני נגלית גם ברמה הלשונית. השפה ברומן זה מרוחקת מן השפה התקנית 

המסודרת ועוקבת אחר העולם הפנימי הנסתר של הדמות וקשורה אליה הדוקות. הדבר מחייב את 

ות מאפיינים לשוניים משתנים מדמות לדמות. כותבת הרומן לעשות שימוש בלשון מגוונת ולהקנ

לצד  –שפתה של זהרה פואטית, רבת שבירות תחביריות החורגות מכלליה של השפה התקנית

שבירות רטוריות, הנגלות בשפע שמות התואר, הדימויים והמטפורות. חשוב לציין בהקשר כי 

עולה בקנה אחד עם  הצומח, החי והדומם. הדבר –מרבית הדימויים והמטפורות מקורם בטבע

אופָיּה ותודעתה של הדמות ועם הרקע שלה. הפיגורות הללו נראות גלויות, כך שהסופרת משתדלת 

 להזכיר את פני הדמיון שבהן או להרחיב בתיאורו של השם המדומה.

ברומן יש גם נוכחות עצומה של אוצר מילות גוף באופן ישיר וגלוי, בהתייחס לתיאורים של גוף 

תרגשויות והחוויות הביולוגיות שלה והקשר המיני שלה עם הגבר. אין עוד ביטויים האישה, הה

שהם בחזקת טאבו. נהפוך הוא, הסופרת מציגה הכול במלוא הפשטות מבלי להסתובב סחור סחור 

גישה שעוררה לא מעט ביקורת וניסיונות להטיל דופי ברמה האמנותית  –או לחפש ביטויים חליפיים 

 שלה.

מוטיבים ברומן קשורים הדוקות לתודעת הגיבורה ולעולמּה כאישה. מעטים הסמלים וה

הסמלים שיש להם אופי אנושי כללי. מאפיין נוסף הוא נטייתה של הסופרת לחשוף את המשמעות 

בצורה ברורה או באמצעות רמזים מנחים המתייחסים למשמעויות שהיא מקנה לדברים. במקומות 

רומן והשפעתו על נפש הקורא, שכן העמימות האופפת את הסמל אלו נפגמת הרמה האמנותית של ה

 מעניקה עומק ומשרה השפעה באופן ניכר יותר.

, "רומן הנשים על סף האלף השלישי", עוסק ברומנים שנכתבו בידי נשים וראו הפרק הרביעי

כה . פרק זה מתייחס לשלושה רומנים: 2008אור בתקופה שבין אמצע שנות התשעים לבין שנת 

( של הסופרת העיראקית ַּבתּול אלֻח'צ'ירי 1999! )ַכם ַּבַדת אלַסַמאא ַקִריּבה, רובים הם השמייםק

אשת (;  -1981( מאת הסופרת הסעודית רג'אא אלצאִנע )2005)ַּבַנאת אלִריאצ',  בנות ריאד (; -1965)

(. פרק זה מבקש  -1972( מאת הסופרת הפלסטינית רג'אא ַּבְכריה )2007)ִאְמַרַאת אלִרַסאלה, המכתב

להוכיח כי הרומן הפמיניסטי הכתוב בידי סופרת אינו אך ורק תופעה הקשורה בסופרות הראשונות, 

א לא נפגמה ול אלא כי זוהי מציאות ספרותית נפוצה שהעמיקה את יסודותיה. למעשה, בחלוף הזמן

-נחלשה הייחודיות של ספרות זו; נהפוך הוא, הרטוריקה הנשית גברה והתעצמה בכתיבה של נשים

 סופרות. 
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לפני הדיון בפרטי הרומנים שנבחרו לפרק זה נדונה השאלה כיצד סייעה התחייה הכלכלית, 

הטכנולוגית והתרבותית שהתנסה בה העולם הערבי בשלושים השנה האחרונות להרחיב את יריעת 

ירות של האישה הערבייה, להגביר את מידת המודעות שלה לתפקידה של הכתיבה. כך, כתוצאה הח

מכך, ניתן היה להעמיד אמצעים טכניים נדרשים להקלה על מלאכת הכתיבה והפרסום ולהגביר את 

התדירות וההיקף של פרסום רומנים שנכתבו בידי נשים. הדיון עוסק עוד בשאלה כיצד השפיעו 

ליטיות, הביטחוניות והחברתיות השוררות בארצה של הסופרת על התכנים שהיא הנסיבות הפו

 עוסקת בהם ברומן. 

רג'אא ּבכריה היא משוררת העוסקת באמנות פלסטית, ולכן ניתן להבחין בכתיבתה בשפה 

פואטית, אלגנטית, שופעת בפיגורות, בשבירות לשוניות ובמבנים שונים של משפטי חיווי. ברומן 

 שר לזהות באופן ברור את הנימה העֵצבה של הנפש הנשית המתוחה. שכתבה אפ

רג'אא אלצאנע הגיעה לספרות מעולם הרפואה ללא כל רקע ספרותי. שפת הסיפר שלה מצטיינת 

בקלילות ובספונטניות וכוללת ביטויים רבים מן השפה המדוברת בלהגים ערביים שונים, וכן 

שבה נשזרת גם נימת דיבור קלילה,  ובת לשונית זו,ביטויים השאולים מן השפה האנגלית. תער

בעיקר העלמות בנות החוג הנוצץ בארצות המפרץ  –מבטאת נאמנה את שפת הדור הצעיר של נערות

 הפרסי, שהחלו לטעום את טעם הגלובליזציה וַמרשות לעצמן להתרחק מן השפה התקנית.

סיפר בכל פרקי הרומן, כסיפור גיבורת הרומן נוטלת את נטל ה כה קרובים הם השמיים!ברומן 

נקודת המבט שלה. דומה כי הכותבת  –אישי. ההתרחשויות והדמויות מוצגות מנקודת מבט אחת

ניסתה להמעיט בהגמוניה של הקול היחיד בתוך סיפר באמצעות שילוב של מכתבים אחדים של שתי 

כן המרכיב האישי דמויות אחרות ברומן. אולם מכתבים אלו אינם מצליחים למלא תפקיד זה, ש

חסר בהם. הסופרת משתמשת בהם כאמצעי לתאר את סבלות החיילים בשדה הקרב ואת סבל העם 

בדיוק כפי שהשתמשה בהודעות הצבאיות ובמהדורות  –העיראקי בכלל בצל המצור והמלחמה

 החדשות כדי לתעד את אירועי העת ההיא בתולדות עיראק.

העדה, המספרת את הסיפורים של ארבע -רתמצוי בידי המספ בנות ריאדהסיפר ברומן 

ידידותיה, הלא הן גיבורות הרומן, במכתבים אלקטרוניים. הכותבת שואלת כאן לראשונה מן 

האינטרנט דרך סיפר חדשה, שלא הייתה עד אז נהוגה ברומן בערבית. המספרת פותחת את 

ברת על רגשותיה ועל המכתבים בהקדמות בסגנון של סיפר אישי בגוף ראשון יחיד, ובהן היא מד

הרפתקה זו של הסיפור והכתיבה. רק לאחר מכן היא עוברת אל תוכן המכתבים. כאן היא הופכת 

עדה כדי לספר את הסיפורים של חברותיה בגוף שלישי נסתר, אם כי במקומות נדירים  -למספרת

ברים אשר העדה אינה מקפידה על גבולות הד-היא גם גולשת אל גוף ראשון יחיד. אולם המספרת

חוותה או שמעה מידידותיה. היא גם חושפת מידע החורג מן המסגרת של הדברים שהיא עשויה 

לדעת מן הידידות עצמן. כתיבתה נכנסת אל נבכי נפשותיהן של הגיבורות ומתארת את מעמקי 

רגשותיהן וחלומותיהן, ואף אינה מהססת להתקרב גם אל מעמקי הנשמה של דמויות משנה אחדות 

שהסופרת רואה העדה נוכח בכל דפי הרומן, הרי  -רתלה כל קשר אתן. אף כי קולה של המספשאין 

את קולה,  צורך להזדקק לאלמנט האישי, הפנימי, ברומן. במצבים אחדים  המספרת מנמיכה

מאפשרת לדמות לחשוף בעצמה את התודעה העצמית שלה, ואז היא מגלמת את הדמות, מדברת 
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נשים  –כה. תופעה זו מתקיימת גם בהתייחס למעט מדמויות המשנהבלשונה וחושבת על פי דר

 וגברים כאחד.

נראה מורכב יותר מבחינת טכניקת הסיפר בהשוואה לשני הרומנים  אשת המכתבהרומן 

הקודמים. הסיפר האישי של הגיבורה כולל תיאור, בגוף ראשון נקבה, של מצבי אינטרוספקציה 

כול בגוף שלישי נסתר. מספר  -ת מופיעים תיאורי המספר היודעועיון בניירות ובמכתבים, ולצד זא

זה ניצב, בדרך כלל, בצמידות לדמות הגיבורה ומתחלף עמה תדירות בנקודת המבט. שתי דמויות 

הגברים ברומן נגלים לקורא באמצעות המספר, המתאר בסצנות אחדות מתוך עמדה של קרבה את 

ות מכתביהם האישיים, בגוף ראשון זכר. על פניו תודעתם ומשתתף עמם בנקודת מבטם, ובאמצע

קולות, והדבר מעורר ציפייה לשימוש בסוגים שונים וברמות שונות של -מדובר אפוא ברומן רב

 תוך הקפדה על הקשר ההולם בין השפה לבין הדמות הדוברת. –לשון

יפה מעמיקה ברומן מעלה מציאות שונה: נקודת המבט של הגיבורה היא השולטת בכ קריאה

ואין רמות לשוניות שונות בטקסט. נהפוך הוא: זהו רצף לשוני של לשון פואטית שנוקטת גיבורת 

הרומן. כך, מבעד להגמוניה של שפה סיפורית אחת של גיבורת הרומן על הטקסט, נגלה הנרקיסיזם 

 של הסופרת הכותבת.

לחרוג מן הכללים  שלושת הרומנים שעסקתי בהם בפרק הזה מעלים, כי הסופרות נחושות בדעתן

המסורתיים של הרומן ולפרוץ דרך חדשה להציג את חומר הגלם הסיפורי. אלח'צ'ירי שילבה 

במרקם הסיפר קטעי חדשות והודעות צבאיות במלואן המצוטטות מילה במילה; אלצאנע מספרת 

את הסיפור דרך מכתבים הנשלחים כדואר אלקטרוני, כאשר כל מכתב הוא יחידה לעצמה על כל 

של יומן ומכתבים עם סגנון רכיביו של מכתב אלקטרונית; ואילו בכריה משלבת ברומן שלה סגנון מ

 הסיפר המסורתי של הרומן.

 נשייםובביטויים אינטר טקסטואליים עשירה בדימויים ושאילות, בקטעים  ניםשפת הרומ

הסופרות על  -ייחודיים, השאובים משדות משמעות ומעגלי ידע שונים. בעשותן כך מעידות הנשים

מחשבותיהן ואת מצע להעביר את היכולת לגייס את השפה ולשלב צורות ביטוי שונות המצליחות 

 שלהן. הרעיונות 

החלה בשלב זה העיסוק בגוף ובסצנות אהבה מתאפיין בממד חדש, המעיד על מודעות חדשה ש

לחלחל לאישה בהתייחסותה אל גופה ואל המערכת המוסרית שעליה התחנכה. מודעות חדשה זו 

מציבה אתגרים שהסופרת האישה מבקשת להתמודד עמם. ראשית, הסופרת מנסה להעריך מחדש 

את גוף האישה, לאחר דורות רבים של ניכור והתייחסות אל הגוף כאל דף אסור, טמא וזר, אשר 

יה כפי שהוא שייך לאחראים עליה מבין הגברים. היא מבקשת להגיע לכלל התַפְיסות אינו שייך אל

בין הגוף לבין הרוח והרגש, מבלי להפריד ביניהם. גישה זו עשויה להסביר את תשומת הלב של 

ללא שמץ של חשש ותחושת אשם. שנית, הסופרת  –הסופרת לסצנות אהבה בין הגיבורה לבין אהובּה

לגוף האישה יש תשוקה כמו תשוקת הגברים, וכי גם לו יש זכות ליהנות. היא  מנסה להדגיש כי

 מפיצה מסר זה באמצעות העיסוק בהרפתקאות של קשרים מיניים, ללא אהבה ורגש.
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שלישית, הסופרת נחושה בדעתה לחרוג מן הדפוסים התרבותיים, החברתיים והמוסריים 

ת מערכת חדשה, המכירה בהיותה אדם שקבעה החברה הפטריארכאלית וקוראת לנסות ולבנו

 לעצמה ובעלת זכויות.

העיסוק ברעיונות ובמחשבות בנושא המין והגוף ברומנים הללו מתאפיין במידה רבה של חידוש, 

תעוזה ופתיחות. אולם דרכי הביטוי ומידה הכנות והישירות בעיסוק בנושא זה משתנים מסופרת 

זות, אך בלשון מסויגת ונרמזת. רג'אא ּבכריה מפגינה לסופרת. בתול אלח'צ'ירי מתארת סצנות נוע

גילוי לב בלתי רגיל על חיי המין ונמנעת במכוון משימוש במטונימיות במטרה להשתמש בתיאורים 

חודרים וישירים. רג'אא אלצאנע מכריזה בראשית הרומן על כוונתה לפרוץ את גדרות האיסורים, 

מסתרים, אך היא ממשיכה לתאר בדרכה השמרנית את הטאבו, ולחשוף עניינים רבים המתנהלים ב

 הקשרים בין האישה לגבר, בתיאור מרומז וללא כל שימוש בביטויים בעלי משמעות מינית.

בעיקר פרטים הקשורים  –משלושת הרומנים עולה כי האישה הסופרת מקפידה על פרטים

ם וחוויות שעברו עליה. באישה, בלבושה ובחפציה, לעתים אף תיאור תיעודי של מקומות, מנהגי

אלו קשורים הדוקות בעולם האישה ובמגדרה,  –אשר למוטיבים ולסמלים בשלושת הרומנים הללו 

ומרביתם חוזרים שוב ושוב ברומני הנשים השונים במשך כל הדרך, אם כי בדרכים שונות. בתול 

הסמלים  אלח'צ'רי שולחת רמזים ללא כל ניסיון להסביר את הסמלים; אצל רג'אא אלצאנע

מועטים והסגנון של הרומן ישיר וספונטני יותר; ברומן של רג'אא בכריה המוטיבים והסמלים רבים, 

 והגיבורה מתייחסת אליהם ורומזת למשמעויותיהם תוך כדי חשיפת צפונות ִלּבּה.

שלושת הסופרות מוכיחות את יכולתן לכתוב בשפה נשית, עם זאת, יש לציין כי רג'אא בכריה 

ליצור באופן המובהק ביותר שפה נשית, העומדת באמות המידה שקבעו התיאורטיקניות מיטיבה 

. היא מפרקת את הדפוסים הלשוניים (Hélène Cixousהפמיניסטיות, ובראשן הלן סיקסּו )

הקיימים ומציבה במקומם דפוסי לשון ייחודיים לאישה על פני הגבר. היא יוצרת דימויים ושאילות 

ה, מעולמה, מחפציה ומתחומי העניין שלה. היא אינה מסתפקת בהתמקדות השאובים מגוף האיש

תחומים  –בנפש האישה ובעולמּה הפנימי והחיצוני, אלא עוסקת גם בגוף האישה, ברגשותיו ובצרכיו

 שבעבר היה מקומם בסוד ובסתר. 

שי הסופרת מסוגלת להעניק נופך נ -התבוננות ברומן הנשים במשך התפתחותו מעלה כי האישה

לרטוריקה הערבית, אשר במשך דורות רבים כל כך נשלטה בידי המערכת האידיאולוגית והלשונית 

הסופרת להפוך מ"נושא" בספרות הגברית -הפטריארכלית. בחלוף הזמן גברה יכולת האישה

ל"מהות" אקטיבית, המסוגלת לתאר את עולמה הפנימי על פי ניסיון חייה ודמיונה הנשי הייחודי, 

בעת ממנה אשר בתוכה היא חשה בנוח. לבסוף, חשוב לומר כי מחקר זה אינו ממצה כמובן בשפה הנו

את ההיבטים של הייחוד הלשוני והסגנוני של הרומנים שנכתבו בידי נשים. הרומנים הללו, אשר 

ראו אור בעבר ועוד ייכתבו בעתיד, זקוקים למחקרים נוספים שיעקבו אחר הרטוריקה הנשית, 

 פתח תוך כדי יחסי הגומלין של הנשים עם העולם שסביבן.שאינה חדלה להת

 


