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البوe بال منازع، والسـ_ خطاب حواء احلاملة 
 fٔاخرى واملضطهدة ٔاحيا fوالغاضبة ٔاحيا fٔاحيا
mلثة، والثائرة ٔاحياf رابعة وهكذا،كوهنا حواء 
أالحاسيس ا6متعة؛ مفن خالل هذه املزية 

واء ٔان تربز كصوت رسدي ممزي، اسـتطاعت ح
خطا� سـمييائيا لمتظهراهتا  -فيه-جاءت القصة

الهووية، خفلقت مساحات،ال بأس هبا، يظهر فهيا 
ومن خاللها الهوى مكوضوع ٔاساس لفرع معريف 
سـمييايئ حديث مسي سـميياء أالهواء وعليه، حتاول 

هذه اFراسة استنطاق إالفضاءات البوحية 
الهووية يف خطا�ت ٔانثوية واسـتجالء المتظهرات 

شهرزاد عربية، فانتظمت يف ) 29(خمتلفة خطهتا لنا
  .                            شهرزاد تبوح بشجوهنا"ا6موعة القصصية املعنونة 

 

   Résumé:     

     Le discours narratif est 

considéré comme étant le discours 

de  confession (pour dévoiler le 

secret) et  surtout celui de    « 

Hawaï »/ Eve rêveuse, fâchée, 

révoltée et opprimée… 

     Eve cet être plein de 

sentiments, a un discours ou 

apparait la passion et occupe des 

espaces très importants dans la 

(Sémiotique des passions). 

     Cette étude cherche a faire 

parler ces espaces confessionnels 

de passion dans les discours 

féminins dont celui de (29) 

Shahrazade dans: « Shahrazade 

avoue ses tristesses   ». 
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من أالحباث احلديثة (Sémiotique des passions) الهووية/ سـميياء أالهواء      
يف اFرس السـمييايئ، موضوعها الهوى، ٕاذ حتاول من خال» ربط حركية العمل حبركية 

فالهوى ليس عارضا ٔاو مضافا ٔاو طارئا ميكن سـتغناء عنه أو "شعورية هووية موازية؛ 
نه جزء من كينونة إالنسان وجزء من ٔاحاكمه الٔ "التخلص منه، كام ميكن ٔان نتومه، 

ٕان بلورة سـمييائيات لٔالهواء :"؛ وعن سـميياء أالهواء يقول غرمياس1"وميوالته وتصنيفاته
معناه حنياز ٕاىل متثيل البعد الرسدي للخطا�ت اليت ميكن اختصارها ف_ يشـبه منطقا 

الل فعلها والرشوط للفعل، ويف تصور ل¿ات اليت سـتكون حمددة بشلك لكي من خ
، كام ٔان احلمك أالخاليق ال ينصب عىل املشاعر يف ذاهتا بل حيمك عىل 2"الرضورية لتحقيقه

حماوË لتقليص "الفائض نفعايل اÈي حيٌول هذه املشاعر ٕاىل هوى، واحلديث عن الهوى 
لبعدان ؛ ويف نظرية أالهواء، ميكن القول ٔان ا3"تÎ الفجوة الفاص� بني املعرفة واحلس

نفعايل واملعريف ليسا ممتفصلني مضن البعد التداويل، اÈي حيدد اجلسد، واÈي حيدد 
اجلسد يؤثر ويتحمك يف (بدوره اÈهن عرب معرفة انعاكسـية ل¿ات، يف الوعي �ملصلحة

  .، بل من خالل خلل يف شـتغال الرسدي)اÈهن
اعة، وهو خطاب تتعدد خطاب التواصل عىل مسـتوى امجل" هوف ٔاما اخلطاب القصيص 

وتتنوع فيه املنطوقات وامللفوظات اللسانية، وهو يعكس صورا حلياة الناس  تفيه أالصوا
مبختلف فئاهتم ج×عية، ويتناول تفاصيل احلياة اليومية، وهو ٔاقرب ٔالن يكون مرآه 

وهووية   رساË حتيك صريورة-كخطاب هووي جامعي-؛ فالقصة)4"(للجامعة والتواصل
  .5، اليت ختتلف وتتنوع حبسب نفعال والتوتريذات
ويقودf احلديث عن الهوى ٕاىل حديث آخر عن سـهتواء؛ ذß ٔان أالخري هو املادة  

اليت تتشلك مهنا أالهواء، فبدون هذا سـهتواء ال ميكننا احلديث عن أالهواء، كام ٔان 
ٕان سـهتواء هو "ا الفعيل؛ أالخرية يه وحدها ما يشري ٕاىل وجود مادة سابقة عىل حتققه

- "قمية القمية"و. 6"القوة نفعالية الاكمنة، اليت يستند ٕالهيا خطاب أالهواء، لريمس عوامله
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ßٔان القمية اليت متنح  - يف ذ ßتدل عىل احملددات نفعالية اليت تفرض عىل املوضوع؛ ذ
ل من خالل ظالل داللية يف حاË الهوى ٕاىل املوضوع ال تتحدد من خالل بعدها النفعي، ب

  :وعليه، تتنوع أالهواء فهيا اكالٓيت. 7ٔاخرى من الطبيعة نفعالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

هوى السـمييائيات هو هوى تركييب داليل ال يلتفت ٕاال  نّ إ ومنه ميكن القول، 
ٔاي كام ورد يف (للممكنات الاكمنة اليت ميكن ٔان تتجسد من خالل وجوده أالدىن

هـي ال تكرتث ملا تقو» أالخالق ٕاال من حيث املسارات احملمت�،ٔاي ، ßÈ ف )القواميس
؛ ٔاين 8اليت ميكن ٔان توFها إالدانة ٔاو التمثني) inter actant(الربامج والعالقات البيعاملية

ميكن ٔان يتعالق الهوى والفعل، ولكن هذا يكون دون جتاهل ٔان هوى اÈات ميكن ٔان 
-التحريك: سها وٕاما فعل ذات ٔاخرى عرب معلياتيكون حصي� فعل، ٕاما فعل اÈات نف 

  .اخل..إالخراج-التحري-التعذيب-إالغراء
  
  

  واءا�ھ

  )العقل(أمارات التفكير  أمارات ا
حساس

  الھادئة

  حسن جمالي -

 حب الحياة -

 حسن جمالي -

 تقدير العدالة -

  الضغينة والرأفة -

  ميل: المباشرة

  للخبر ورفض

  غير المباشر

  ضقبول وامتعا

  العنيفة

الرغبة : المباشرة
والنفور                             

والغبطة والحزن وا�مل 
 الخيبةوالخوف و

والغبطة  والطمأنينة
  والحزن 

الكبرياء : غير مباشر
والخضوع والحب 

والكراھية والطموح 
والعدوانية والرأفة 

  والسخاء

 - معرفة -ارادة

  اعتقاد - قدرة
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        ::::شهرزاد تبوح بشجوهنا والكتابة العربيةشهرزاد تبوح بشجوهنا والكتابة العربيةشهرزاد تبوح بشجوهنا والكتابة العربيةشهرزاد تبوح بشجوهنا والكتابة العربية    - - - - 1111
قاصة ) 29(قصة لـ) 38(يه مجموعة قصصية تتألف من" شهرزاد تبوح بشجوهنا"

نربة من  ها، اختذت يف لكا ؤاهواءعربية اكنت لك واحدة مهنن شهرزاد ماكهنا ووطهن
نربات قصهتا دور البوح والكشف الرصحي خلفا� وخبا� ٔامور رٔاهتا يه وحدها حبسها 

، وصوهتا الصارخ الفاحض، ٕالفشاء ٔارسار وقضا� جممتعها؛ ، واسترشافها الطفويليأالنثو 
حىت تقدم رؤية، وجتسد مضريا حيا، وحتدد منظورا خاصا يف كتابة جاءت ٔاكرث اه×ما 

والتوتر العائيل، و�لتجريب املتواصل لٔالشاكل وستبطان العميق ل¿ات �لقلق النفيس 
التقطيع الواحض لٔالحداث مما يؤدي ٕاىل التباس املعىن وضبابيته وكثافته وترمزيه يف " و

واقع أالمر اسـتعامل خاص لك ٕاماكن داليل هو يف " ، ٔالن)9"(من أالحيان الكثري
اهتا صورة تقريبية للقارئ اÈي ميكن اسـتقبال ؛ كام ٔان لك قصة حوت يف طي)10"(لللكمة

مضن معطياته اFاللية، ووفق ما ) 11(نصها بشلكه ومضمونه وٕاعطائه الفعالية املطلوبة
يعمتد عليه من فاعلية احلركة الرتكيبية، ومشولية داخل ٔاوارص وحداته الهووية، اليت تعمل 

ويل ال تتحدد ٕاال من خالل ٕارادة االٔ  •اÈات يف مرح� التوتري"اÈات عىل حتريرها؛ كون 
  .12"ومعرفة وقدرة واعتقاد، ويه أالدوات الرضورية للك فعل وللك كينونة

، مبحرة دامئة اوشهرزاد يه اجلرٔاة والتحدي، الساحرة ب��ا، اجلذابة حباك�هت
طفها يف تÎ اÈهنية امجلاعية، ويف طرقات ودهالزي وعائالت ابصورها ؤاهواهئا وعو

عرب عن زمن فات وتستبق به آخر آت، ؤ�ن ال�م تعدى ذاته، بل سام فوقها الوطن، ت
حىت امتٔال �لصمت ونطق بليغا، ليدخلنا �م شهرزاد يف فروق متيزيية بني املسموح 
واحملظور؛ ٕاذ كتبت هذه فضاءات البوحية لتتعدى لك �م، فتعرب عن �م مقبور 

  .خفي وخمزون داخل ذاهتا
القصصية قضا� املرٔاة ٔاو شيئا " شهرزاد تبوح بشجوهنا"تطرح مجموعة وعليه، سـ    

ٔامورا تتعلق هبا، تنطلق لك اكتبة فهيا من ثقهتا بنفسها و�ك×ل ٕانسانيهتا، وقدرهتا  مهنا ٔاو
والعاطفي يف نص قصهتا؛ اÈي حيتوي عىل تعل_ت ) 13(عىل بناء موقعها الفين الواحض

، ومو�ة عرب ٔانساق لغوية (instructions inter précatives oréenees)حمددة 
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" وداللية معينة، كام جند تعل_ت تأويلية خارجية تتسم �ملالءمة والتضامن ونسجام
، أالمر اÈي سنسعى ٕاىل حبثه يف حماوË لضبط املسارات وأالمناط الرسدية احملققة عىل )14(

  .مسـتوى قصص ا6موعة
تعطي تصورها للعامل وترمس صورهتا فيه؛  –6موعة ٕاٌن شهرزاد العربية يف هذه ا

؛ بقدر ما يرتبط �حلضور الفاعل يف صناعة يفأالمر ال يقترص عىل جمرد البوح أالنثو 
الوجود عرب الكتابة، وتكييف قوانينه وقراءة ٔاحداثه بعيون ٔانثوية؛ فهـي رؤية نقدية للواقع 

ضارة اليت تتجىل يف خمتلف ٔاشاكل التعبري النقد صورة ملعاين احلرية وتقيمي احل"واحلياة، و
، واليت حناول حبهثا يف ٕاطار ما مسي املسارات الرسدية )15(والسلوكيات ج×عية 

جوليان  سواجلري دا (Propp)وأالمناط السـمييائية يف ٔاحباث فالدمري بروب 
  ).  Jacques Fontanelle(وجاك فونتين  (A.J.Greimas)غرمياس

        ::::املرأة وعواطفهااملرأة وعواطفهااملرأة وعواطفهااملرأة وعواطفهامسارات أهواء مسارات أهواء مسارات أهواء مسارات أهواء  -2
ليس التعرف عىل " ٔان ما هو ٔاسايس  يف دراسة الهوىنشري بداية،       

، 16"العالمات اFاË عىل أالهواء، بل ه×م باmٓرها املعنوية كام حتقق يف اخلطاب
يف هذا يتحقق بذات ترغب يف امتالك )  modèle actantiel(والمنوذج العاميل 

، وتصادف يف طريقها من ميد )مرسل ٕاليه(ومن ٔاجل غاية موضوع تلبية حلاجات مرسل،
 ".معيق"، ومن حياول منعها من الوصول ٕاىل موضوعها"مساعد" يد العون
حتاول الاكتبات يف ا6موعة ٕارسال دالالت ؤابعاد ؤاهواء تكشف مفارقات ممكنة، و 

وانتقال  تشهدها احلاكية، من واحدة ٕاىل ٔاخرى، بل حىت عىل مسـتوى احلاكية الواحدة،
اللحظات الصدامية وتوزعها املباغت واخلفي، واليت تتجسد يف عوامل حمددة، فردية ٔاو 
جامعية، جمردة ٔاو مشيئة، ومؤنسـنة حبسب متوضعها يف مسارات رسدية منطقية؛ ٔالن 

، يف سـمييائية هووية، تنبع )17(املرسل يطلب من اÈات حتقيق موضوع لفائدة مرسل ٕاليه
  .الثاين، جيانهبام دامئا مساند ومعارضمن أالول لتصل ٕايل 

  : ومن هذا املنطلق، ميكن حتديد ٔاربعة مسارات هووية يف هذه ا6موعة القصصية
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    ::::هوى الرغبة و ٕارادة التحريرهوى الرغبة و ٕارادة التحريرهوى الرغبة و ٕارادة التحريرهوى الرغبة و ٕارادة التحرير    - - - - أ أ أ أ 
تعيش اÈات يف مجموعة من قصص ا6موعة رغبات متنوعة، تسعى بأشاكل عديدة 

ونهتا وخالصها، ويبدٔا هذا املسار حباكية ٕاىل حترير روح إالنسان فهيا، وٕاثبات اÈات لكين
احلراك الطبقي، : ؛ ٔاين جند قضا�"وحدي يف الزحام"-من مرص–الاكتبة سهري القلاموي

: تبوح مبوضوعات) شهرزاد(وحترير الروح منه، اكنت مرسال، جعلت اÈات الاكتبة 
اطية أخفقت الرصاع وٕاثبات اÈات، من منظورها اخلاص، يف جتربة محمية المرٔاة ٔارسـتقر 

من قيود فرضهتا العائ� والزمن،  -كفعل هووي-يف حياهتا الزوجية، فآثرت حترير رو9ا
ساحبة ضد التيار، عندما تقرر العمل؛ فهو قوة وثبات وٕاثبات؛ ويف املقابل تقع يف رصاع 

حيث -حاد يفرضه علهيا الطرف املعارض، واملمتثل يف التيار إاليديولو:، اÈي يريد للحي
 .ٔان يبقى عىل فقره -لتعم

تبوح مبسار يقرتب من سابقه، "قضية خارسة "يف قصة  -من سور�- ؤالفة ٕادليب
ٔاf كنت :" ويتعلق �مرٔاة بسـيطة جعوز طوي� جعفاء، صلبة العود، تعمل غسالـة؛ ٕاذ تقـول

ٔامعل غساË وقد انقطع رزيق منذ اقتىن الناس غساالت الكهر�ء، هللا يقطع رزق من 
، مزتوج من امرٔاة اÈي يعمل َمحاالً ، تعيش بؤسا شديدا يه وابهنا، )f>"..)18ٔادخلها ب

؛ فشهرزاد من خالل هذه )19("فهـي ٕاما حامل وٕاما نفساء"بليدة ال تساعده، 
سـتعدادات الهووية املتواص�، تبوح بقضا� البؤس والفقر واحلرمان اÈي حتياه يوميا 

ق� الضمري Fى " كام تبوح يف هناية هذه القصة بقضية الطبقة العام� يف ا6متع من �ة، 
، واليت ٔاصبحت ظاهرة متفشـية يف زمن احلضارة؛ فهم من حرموا أالم من وFها "الطبيب

ذي سـتة ٔابناء، وقتلوه، ورسقوا ما»، اÈي �ع به ٔارضا ورثهتا ٔامه، فشهرزاد يف قصهتا 
  .ن لك القيودراغبة بعامل ٔاخاليق مثايل حيرر الروح إالنسانية م

، واليت حتيك "مفتاحان"ويسـمتر هذا املسار يف القصة املوالية للقاصة ذاهتا بعنوان 
فهيا خواطر �ندس شاب مل يكد ينعم بBر معA يف الكويت حىت عاد ٕاىل ٔامه النازحة 
عقب النكسة من القنيطرة، وملا تطوع للعمل الفدايئ وذهب لوداعها دست يف جيبه متمية 

 مفتاحني ورساË؛ املفتاح أالول لبيهتم يف حيفا ، حيث ٔاجربوا عىل الهجرة منه حتتوي عىل
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سأضع  يف : "ومات واFه دفاعا عنه، والثاين لبيهتم يف القنيطرة، كام كتبت » يف رسالهتا
عىل غرار مفتاحيك، يك ال ينسوا ٔابدا ٔان هلم ..عنق لك من ٔاوالدك سلس� فهيا مفتاحان

؛ يه صورة أالم املسـيطر علهيا هوى عتقاد 20"راءه حىت ينالوهحقا جيب ٔان يسعوا و 
�حلق، واليت ستسعى جاهدة ٕاىل توريثه ٔالحفادها، واملمتثل يف واجب اسرتداد الوطن 
املقدس، وحىت ٕاذا كتبت القصة من منظور بن، فٕان بؤرة الرتكزي الوجداين فهيا ينبثق 

كام يربز هذا التلبس بصورة مغايرة ". نالوط"من هوى ٔانثوي صارخ، ووعي معيق بقضية
للاكتبة زينت صادق، اليت تصور حنني مغرتب لوطنه ورغبته يف العودة " مرصي"يف قصة 

  .لتتحرر النفس من قيد إالحساس �لغربة
 ةمكوضوع ل¿ات يف مساß خمتلفة جتسدها أالديب" هوى عتقاد"ويسـمتر مسار

؛ ففي أالوىل تبوح " رسقة امرٔاة وحيدة"و" وارغالف"نعامت البحريي من مرص يف قصتني "
وطين يؤرق لك من يسمعه، وهو توالك الشـباب عىل الشـيوخ، يف واجباهتم،  القاصة هبمّ 

ويف الثانية، حتيك لنا شهرزاد قصة شاب يتقن الرسقة، فقرر رسقة مزنل امرٔاة تعيش 
ل واجلهاد والبطوË وحدها وبلغة رائعة تصف لنا كيف يصطدم هذا الشاب بذكر�ت النضا

لهذه املرٔاة واليت جيب عىل لك ٕانسان ٔان يفخر هبا ومبعرفهتا، فيخجل من فعلته ومن �م 
بذيء كتبه لها يف املرآة، فيعدل عن لك ذß ويغادر املزنل وهو يتساءل كيف جترٔا وفكر 
 يف ذß، لتجعل القاصة اÈكر�ت مركزا للتحرر من م¿ات دنيوية ٔابعدتنا عن املعىن

  ).سور�( لرابعة ٔابو دية" ثلج آخر الشـتاء"وذات املسار يف قصة . احلقيقي للوطنية
ويتغري حمور الرغبة، يف ذات املسار، Fى اÈات ٕاىل موضوع آخر، حتاول الاكتبة  

، وهو القمي إالنسانية؛ ٕاذ جتعل ) من مرص(لسحر توفيق " عند الزاوية " حتقيقه يف قصة 
ية تسعى اÈات احملققة ٕاىل جتسـيدها يف حزي حمدود جدا، هو زاوية من اخلربة كقمية ٕانسان 

كوخ صغري، كعالمة سـمييائية حملدودية جماالت حرية التعبري، ٔاين يتسامر جعوزان حول 
مرص وقضا� أالمة وفلسفة احلياة، بتÎ الوصفة الساحرة املسامة اخلربة ، وتتساءل الراوية 

؛ ٕاذ ترغب )21("ٕاىل مسـتوى املعرفة الاكم� هل وصل هؤالء العواجزي الساحرون "
يف تذكري اجليل بأمور نسوها، وال ياكد يذكرون مهنا شيئا، فاÈاكرة يه خالص -هنا-اÈات
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  .تبحث القاصة عنه، وترغب يف جتسـيده
        ::::قلق العاطفة وأهواء الرتقبقلق العاطفة وأهواء الرتقبقلق العاطفة وأهواء الرتقبقلق العاطفة وأهواء الرتقب    - - - - بببب

القلق والرتقب ٔاهواء ٔاخرى حتققت مسـيطرة عىل جزء كبري من قصص ا6موعة، 
ث تسعى اÈات من خالهلام ٕاىل إالقرار وإالبالغ بعواطف تسـيطر علهيا وانشغاالت حي

والقلق ٔامع من اخلوف ٔاو الريبة، وميكن اعتباره مكوf من املكوfت  خاصة ال تبار9ا،
؛ ٔاين يقودf حمور الرغبة ٕاىل حد آخر خمتلف عن سابقه، عرب 22الرتكيبية أالساسـية للغرية
ر فيه اÈات، ويه تتوق ٕاىل ٕالغاء حاË ما ٔاوٕاثباهتا ٔاو حىت خلق معلية حتول معينة تظه

مسرية " للاكتبة" املرٔاة أالخرى"حاالت جديدة حيققها مسار رسدي معني، بدايهتا بقصة 
داخل المنوذج التكويين يف مسـتوى  يمكن موضوعها كطرف يف عالقة عنرص، و "غرام

"  -هنا–ركة للمنوذج التكويين؛ فاملوضوع جتريدي، يف حني حتدد اÈات �عتبارها أالداة احمل
يكتنفه نوع من الغموض نتيجة ان×ئه ٕاىل حمور الرغبة وحمور إالبالغ يف االٓن نفسه، فهو 
موضوع البحث داخل حمور الرغبة، وموضوع للتبادل داخل حمور إالبالغ، ومبا ٔان الرغبة 

  :قيقا ملعمنني متقابلنيتتحدد من خالل نفي حاË من ٔاجل ٕاثبات ٔاخرى فٕاهنا تعد حت 
  ).23(انفصال ) مأ (اتصال 

وهو ما يتجسد يف قضية شائكة تبوح هبا شهرزاد، ويه امرٔاة، تشلك انفصاال 
؛ اÈي يقارن عىل مسـتوى هذا المنوذج التكويين بني املرٔاة )الرجل(واتصاال مع اÈات 

عريب ال حيسن ٕاال املزتوجة؛ لتتجسد بذß حقيقة ٔان املواطن ال ىاملومس واملرٔاة أالخر 
واجللوس يف أالماكن العامة شـبا� وكهوال وشـيوخا؛ واملرٔاة يف مقابل ذß " املراقبة "�نة 

وبفضول امرٔاة ضنية ..ولكين مل ٔامق :"يألكها دامئا الفضول، كام يقول بلغة القصة الرمزية
  :ويه عالمات حتيل اكالٓيت24"بتجارب السـياحة بقيت ٔانتظر هناية اللعبة
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.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
، اليت جتعل من ٔاحداث وقعت بني )من لبنان(لهنـي ٕايراين " القناص"وكذß يف 

يتقهنام بطل القصة، ويكون معه ، جتسـيدا لهيئة الرتقب والقنص، اÈين 1976و 1975
متصال باËٓ املنظار، كعالمة سـمييائية للرتقب العريب، اÈي يدور يف لك جتاهات،  عيل

ويتعمق هذا املسار يف وصف . والشوارع اليت ختلو من مناظر الثورة واحلركة ولك أالحياء
، اليت جتعل )من الكويت(لليىل العBن " املقهـى"يف قصة " املراقبة" صفات اÈات وهواية

من مراقبة ٔاحذية املارة هواية، بل معل بطل القصة اÈي ميارسه حبرية وتساءل، فيشعر 
حنتاج " عن العدل والرمحة؛ ليقول-يف ذß–حذية، �حثابشعور لك من يرتدي هذه االٔ 
وهللا : "وبأمل شديد يضغط عىل ٔاسـنانه، ويكوم قبضته" حيهنا لعمر بن اخلطاب جديد 

ويذكر يف آخر هناره صور عاشقني يراهام  )25("حرام، ق� تلهتم موائد اخلري، وكثريون جياع 
  .لك يوم وال يدري ما يرى فهيا

مكوضوع يف حاË " نفجار"يف قصهتا ) من الكويت" (نيفاطمة حس"والقاصة 
اتصال دامئ مع اÈات العربية، العاجزة عن نفصال عن هذا الشعور، اÈي حيياه إالنسان 

إرادة 
 معرفة

 الترقب

 تعلق عابر

المرأة 
 المومس

مغا�ة  
 مرحلية

انفعال 
 مستمر

 طبع قار

المرأة 
 ا'خرى
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العريب املتصل بشلك دامئ بفعل الرفض ونفجار اFاخيل، فتجعل القاصة الوطن العريب 
ء �ملآيس وحاالت اليأس والضياع، بؤرة اجتاهات متعاكسة، اكلصندوق أالسود امليل

  .واملواطن فيه غري قادر عىل فعل التغيري، تسـيطر عليه ٔاهواء الرتقب والقلق املصريي
كثريا ) موضوع/ذات(عن ذات املسار للبنية العاملية " مÎ حاج عبيد"ومل تبتعد

تهتم ، واليت جتعل من قطة جتوب الشارع يف يوم �رد جدا، و "يف يوم �رد" يف قصهتا
رمزا  -صعودا ونزوال- البط� بأهنا من طردهتا؛ فيعمد اجلريان ورجال البوليس ٕاىل توبيخها

  .تعرب به القاصة عن انشغال الشارع العريب وحاكمه �ٔالمور البسـيطة وترك أالمه
ٔاين تعرب القاصة عن ) من سور�(للاكتبة حساب محمد نوري الصمصام " تميو"كام يف 

 مسار رمزي، تصور فيه تفيش الفساد واحملسوبية وعامل الوساطة نفس اFالالت ولكن يف
حىت يف عامل احليوان؛ حيث تصور القاصة بطلها اÈي يقدم للمحامكة عىل رسقة دواء من 

  .طبيب بيطري يرفض ٕاعطاءه ٕا�ه ليرتكه ٕاىل علية القوم
، بقصة شاب اكن اكحلصان الربي) من سور�(ويف اخلواء تبوح دالل بن حامت  

يعمل ويكد من ٔاجل عائلته بوظيفة رمسية ؤاخرى ٕاضافية، ٔاصابه مرض صعب تشخيصه، 
خواء من اخلارج وخواء من اFاخل، يشء وحيد فقط "صار خواًء، تقول عنه شهرزاد 

صغري حبجم اÈرة يقبع يف ماكن ما داخل مججميت الفارغة يساعدين عىل ال×سك ومينحين 
صة مبجملها رمزية جمازية، حتايك صورة املواطن العريب، ؛ جاءت الق)26("بصيصا من أالمل

اÈي يعيش مقهورا يف جممتعه، ٔاين ترسق ٔاحالمه، ويسـتحيل مسـتقبA الواعد ٕاىل طاحونة 
  . مدمرة يف نقد اج×عي وسـيايس ملٌاح لٕالنسان، يف حاالت قلقه

، )كويتمن ال(لليىل العBن " كوريتياج "ويسـمتر مسار القلق العاطفي، يف قصة 
ٔاين تصور قلق الضمري ورصاع القمي؛ بلسان طبيب ٔاشفق عىل زوج وزوجته عىل أالجرة 
 Aالعالية اليت طلبت مهنام، ؤاجرى لها معلية يف احملظور، عوقب عىل ٕاثرها، وفصل من مع

ٔاين :" رمغ سالمة الزوجة وعدم ٔاخذه أالجرة، وهو يردد يف ٔاعامقه سؤ طرح عليه
  .)27(اكن البد من ٕاقالقه وزجه ليقف عقبة حلاË ٕانسانية؟مضريك؟ مضريي، هل 
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من (، ملىن فريد "اكبوس"ومقة ٔاهواء الرتقب والقلق العاطفي، جنده يف قصة 
، واليت حتكهيا شهرزاد بلغة رمزية سـمييائية، يصعب فهمها، تصور فهيا بطال ال )اجلزائر

ر�ء املسـمتر، يف حوار مع نفسه، ميÎ ٕاال قلمه، تضايقه السلطات، ٔالنه يلعن انقطاع  الكه
متسائال كيف مسع هذا احلوار اÈي مل يرصح به ٕاىل ٔاحد؛ ٕان الاكتبة بذß جتسد رصاع 

عىل لسان ) من قطر(هدى النعميي.حتكهيا د" سـتفعلون"املثقف والسلطة، كام يف قصة 
احلياة تعيش يوميات متشاهبة، تصور  شهرزاد من خاللها رUبة " ٔام محمد"امرٔاة بسـيطة 

عرب حمااكة فلسفية للخرض " سـتفعلون"و" سـنفعل"العربية، اليت تسري يف مدار واحد وهو 
اليت سـتقطعها، ولربامج التليفزيون اليت تشاهدها، وحىت ٔافعال زو�ا ؤابناهئا املتوقعة 

  .واليت مل يفعالها بعد، يف ٔاجواء سادت فهيا ٔاهواء الرتقب والقلق السـمييائيني
  

        ::::احلب و انفعاالت القهراحلب و انفعاالت القهراحلب و انفعاالت القهراحلب و انفعاالت القهر    ٔاهواءٔاهواءٔاهواءٔاهواء    - - - - جججج                    
الهوى نقيضا للفعل، ٔالنه يشوش عليه ويفسده "-فيه-مسار هووي آخر يكون 

من (سلمي شالش "وعليه، حتاول من خال» القاصة ؛ 28"ويغطي عىل جوانب العقل فيه
جتسـيد موضوع قصهتا، فتحيك من خال» اضطراب " وتلطخ وجه احلب"يف) سور�

عىل لسان اÈات، اليت ترصح حبهبا وتتجرٔا عىل خطبة حبيهبا املشاعر يف النفس البرشية، 
 ،)29(" ٔاf مل ٔاعدك بيشء" لها بال جخل وال موارية لريفض الطرف االٓخر ذß مرصحا 

  .فيحدث انفصال اÈات عن موضوعها، يه قصة رصاع ترغب يف تغيري أالفاكر اجلامدة
كوامن الالشعور " جمنونةحب  حاË"من الكويت يف "ليىل العBن"وتسـتثري القاصة 

امجلعي للمرٔاة والرجل يف ا6متع الكوييت قبل حتديثه؛ فتقدم رؤيهتا من منظور صوت 
خياطب نفسه لعA صوت الفتاة اليت تسـتحرض دوما صورة شاب مليح مئال كياهنا، امسه 

ة ، صديق شقيقها، واÈي منعته أالم برصامة من ز�رة بيهتا جمددا، ٔالن لها ابن"صويلح"
كربت ونضجت، وحدا بذß ل�م اجلريان اÈي بدٔا يعلو؛ فيلجأ الشاب ٕاىل حي� 

هكذا ٕاذن � صويلح، يف لي� :"حىت يمتكن من رؤية فتاته اليت راحت تقول" اجلنون "
 fوتصري جمنو Î؛ فتحايك الاكتبة هذا الشعور مبهارة، )30( "واحدة تغادرك ٔاساسات عق
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ىل الفتاة برسه وهو ادعاؤه اجلنون، فيفاجئ بصدها إ " صويلح "خاصة عندما يبوح 
والاكتبة جراء هذا الترصف . وهتديداهتا، ؤامنياهتا لو ٔانه اكن جمنوf ٔاكرم » من هذا العار

ل¿ات اليت ترغب يف يشء، وتناقض ذاهتا، �النتصار ٕاىل يشء آخر، ٕامنا تنترص ٕاىل روح 
  .اء صد حمبوبته » خوفا وجخالالتقاليد، خاصة انتحار الشاب، يف أالخري، جر 

كام ميكن اعتبار هذا تربيرا للتناقض اÈي هو مسة يف طبيعة أالنىث، اليت تعيش 
بفلسفة جعيبة؛ ٕاذ رمغ نظرهتا الثائرة واملمتردة عىل تقاليد تراها جائرة، ٕاال ٔاهنا تبقى أسرية لها 

جنده ٕاال يف املدينة الفاض�،  ومنترصة، والقاصة بذß تنشد صدقا مثاليا عارما يف ا6متع، ال
كام جاءت . ميكن فهيا ؤاد العواطف واملشاعر الفطرية املغذية لروح النساء والرجال معا

القصة بلغة تنبض �حليوية، اسـتطاعت القاصة من خاللها ٔان ترسد أالزمة اFاخلية 
  .الشخصية مبنهتـى ستبطان والعمق

 انقد" و�ها خلف اجلدار"قصة  ، يف)من مرص(كذß تقدم فردوس فتحي ندا 
رمز أالصاË (اليت تتصل بشلك واحض مع جدهتا) اÈات(لهذا ا6متع، عىل لسان بطلهتا 

، واليت راحت ترتاءى لها خلف لك جدار تراه، ٔاما مع ٔا�ا )وال×سك �لعادات والتقاليد
دامئا يف حزن معيق، فالعالقة بيهنام يه القلق اÈي ميكن ٔان حيدث انفصاال معها ٕاذ جيعلها 

جيمث عىل قلهبا، تقارن دامئا بني ٔا�ا وجدهتا بني ما تقول أالم، وما علمهتا ٕا�ه اجلدة، بني ما 
هو اكئن وترفضه، وما جيب ٔان يكون وحتبه ساعية لتحقيقه؛ ٕاذ تشلك الفئة العاملية 

ا مصدر للفعل العمود الفقري داخل المنوذج العاميل لها، ٔالهن-يف هذه القصة-موضوع / ذات
وهناية »؛ ٕاهنا مصدر » ٔالهنا تعد نقطة إالرسال أالوىل حملفل يتوق ٕاىل ٕالغاء حاË ما ٔاو 

  ).31(ٕاثباهتا ٔاو خلق حاË جديدة

ويتغري مسار البوح ٕاىل قضية الفساد أالخاليق، مكوضوع تعايشه اÈات، واÈي    
؛ ٔاين تطرح "ان ليس بينناالشـيط"يف قصهتا ) من لبنان" (هاد� سعيد"ترس به القاصة 

موضوعا حتياه �سـمترار اÈات العربية ويه نظرة الرجل زميل العمل للمرٔاة العام� غري 
ٔاf ٔاجئ ٕاىل املكتب محم� حبمكة ٔاب وسامحة ٔام، :" مزتوجة، واليت تقول عىل لسان بطلهتا

عفوية  تعامل زمالءها بلك ،)32(وحنان ٔاخوة يقطر فرحه دمعا، ٔا:ء طيبة مؤدبة دمثة
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ٔاكرث عدال  وبراءة معها، ٔاو حىت ملاذا ال يكونون ٕاخوة  اواحرتام، وتطالهبم دوما بأن يكونو 
الشـيطان " لها والنظرات والعربات، لترصخ ملها، لكهنم دامئا يصدموهنا، بنصب خفاخ ال�

وهذه صفات متكننا مجيعا من ٔان نقرتب ٕاىل اÈات يف ". ليس بيننا، مفن يضعه بيننا؟
ا، ويه تعرب عن قيود تفرضها نظرات ٔاfس يف جممتع ترفع الرتفع عن شهوات مهجية، ال بو9

اÈات توجد يف مجموع ٔافعالها ولكامهتا وسلواكهتا وتتجسد يف "عالقة لها �ٕالنسانية؛ ٔالن 
" سافرالعيد امل "ومتتد هذه الرؤية، بصورة ٔاخرى، ٕاىل قصة.) 33(" شـبكة من اFوال 

  ).من سور�(ٔالنيسة عبود 
حياول هذا املسار ٔان يثبت لقارئه ٔان الاكتبة العربية ال تسـتغرق يف ٔاحالم  

هروبية، وال تستسمل ٔالوها�ا ؛ فنجدها ترسع دامئا ٕاىل انتشال نفسها منه، يف لك مرة 
ت هذه لتدرك حالهتا، مما يؤكد وعهيا العميق بقضيهتا و قدرهتا عىل املوا�ة، فلقد جاء

وحدة ٕايديولوجية، تعمتد يف ٕانتا�ا طاقة خاصة توزع " النصوص الرسدية نصوصا شلكت 
  . (34)"بني املبدع والشلك واملتلقي، متارس قدرهتا عىل مسـتويني السطحي والعميق

لفاطمة يوسف " سقط سهوا"ويزداد مسار هذا الوعي وإالدراك معقا يف قصة 
حليك من هناية القصة، وهذا ما اسـتدعي فضوال يف ؛ فتبدٔا شهرزاد ا)من الكويت(العيل 

طبيبة ٔاطفال، ممتردة بطبعها، حترتم املواثيق، صاحبة " طيبة"معرفة البداية؛ يه حاكية 
لكهنا تتحول ٕاىل طف� يف وطهنا الكويت وسط عائ� " اسكتلندا "يف بالد الغربة  اقراراهت

ىل ضغط شديد عندما تقرر زواجا ال كبرية من أالب وأالم وأالخ والعم واخلال، تتعرض إ 
، ويمت الزواج رمغ لك الصعو�ت ج×عية، )وفق العادات والتقاليد(تقبA العشرية 

ل×رس �نة الطب اليت يعزت هبا ٔاهلها، حتت امس زو�ا، اÈي يناصفها عيادهتا، ويغار من 
د احلفاظ عىل ٔارسة ال جنا9ا، فيعلن ثورة علهيا يف املزنل والعيادة، وتقف يه عاجزة تو 

توجد يف أالساس، لعA اخلوف من لوم أالهل لها، ونظرة ا6متع ملن يقدم زو�ا عىل 
عىل املرٔاة الرشقية ٔان تسعى : "جيسده قول ٔامني الرحياين" طيبة"طالقها، ؤ�ن خالص

قبل ٔاي يشء يف حترير نفسها وال بأس ٕاذا ختلت يف هذا السبيل ا6يد عن بعض ٔاو لك 
  .، فاكن علهيا كطبيبة التحرر، وجتسـيد حريهتا دون رقابة)35("قها التقليديةٔاخال
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ٕان اÈات الغيورة للزوج تسقط سيناريوهات حممت� جتعلها حمتاطة جتاه لك ما خيص 
تعلقها الكوين، وعليه فهـي حتقق يف ذß حتولني؛ أالول من ٔاجل نتقال من الثقة ٕاىل 

، عرب دالئل لغوية، وقرائن 36ل من احليطة ٕاىل احلذراحليطة، والثاين من ٔاجل نتقا
 : هووية، وعالمات سـمييائية تداولية يلخصها اbطط

 
 
 
 
 
 
 
  
مسارا " طيبة"، جتعل معاfة الفتاة "فتاة وحيدة"وفاطمة يوسف العيل يف قصهتا   

قفت ، اليت و )رغبة الزواج(وموضوعها ) الفتاة(لبو9ا، لتحقيق حمور الرصاع بني اÈات 
ٔا�ا عائقا حيول دون حتققه، وتعرب القاصة عن ذß برؤى واFها، احلامل مهها ٕاىل حد 
موته، معتربا ٕا�ها حضية واFهتا؛ ßÈ طلب من ابنته مساحمهتا، ويه اليت اكنت تفسد 
لك يشء يف رأيه، وميوت الواFان يف حادث سري عندما ذهبا ٕاىل عٌراف يتبرص احلظ 

، تعاين يف )37("تنتظر زوجا يعطهيا حياة جديدة"اته وحيدة ضائعة لفتاهتام، وبقيت فت
هللا عىل :"هل اكf حيباهنا، محم� نفسها وفاهتام، ويه تقول: وحدهتا مرارة احلرية والتساؤل

من �ة، كام تعاين حرارة ذكر�ت تطاردها يف العلن  )38("ٔامنية مل ينطق هبا اللسان
  :حتقيقها، توصلها عرب توترات الهوى ٕاىل الضياعواخلفاء، وحىت يف ٔامنيات ترغب يف 

 
 
 

 ثقة بالنفس إرادة العملإثبات 

 حذر الزوجة طموح األنثى

 الغيرة
 الحيطة

 رغبات الزوج
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من (؛ وتغري ٔامينة زيدان )من سور�"(سامية اسرب"لـ" املدينة" كام يف حاكية
لتعرب عن صورة القهر والقمع لٔالنىث، تبوح فهيا " لو ٔان كرمية"املسار يف قصهتا ) مرص

ؤابهيا، وتهتم بأهنا يه من ٔاحرقت نفسها،  شهرزاد، بوجع كرمية اليت حترق حية عىل يد معها
عندما احتاجت ٕاىل ذU ،ßركة  وراءها " تشارل جنلزيي " بسبب ركوهبا السـيارة مع 

ويتسع مسار رصاع النفس يف القصة املوالية . اÈي حيهبا وحتبه" عبد النارص"رساب 
ل القصة اÈي ، رصاع يعيشه بط)من الكويت(لليىل محمد صاحل " اكن..اÈي قد اكن"

اغرتب وتزوج ٔاجنبية ؤاجنب مهنا طفالن ليفارقا احلياة يف حادث سري، تقرر الزوجة 
العودة ٕاىل وطهنا رافضة البقاء يف الكويت، ويقرر الزوج الزواج mنية من ابنة وطنه 
لالسـمترار، ولكن تبقى اÈكر�ت تهنش فكره وروحه، ففي ضوء هذه القصة تصور الاكتبة 

ٔاحست �لفرق بني اÈي اكن، واÈي ينبغي ٔان يكون من ٔاجل البقاء  القصة، وقد
وسـمترار، ويه يف هذه املساËٔ تسري يف ٔاحد طريقني ٔاو فهيام معا، علام بأن لك واحد 

  .مهنا موصل ٕاىل االٓخر للرغبة احلاص� بني اÈات البطل وسـمترار
        ::::املرأة بني اسـتالب ل¿ات وهوى املعرفةاملرأة بني اسـتالب ل¿ات وهوى املعرفةاملرأة بني اسـتالب ل¿ات وهوى املعرفةاملرأة بني اسـتالب ل¿ات وهوى املعرفة- - - - دددد

ري حتقق يف مجموعة من القصص، ٔاين تعرب من خال» القاصة زينب وهو مسار ٔاخ
عن اختالجات نفسـية متلكت شهرزاد جفعلهتا " ٔاحالم يف بالد بعيدة"صادق، من مرص يف

تبوح برصاع تعيشه الفتاة العربية، عندما يتقدم خلطبهتا شاب من بالدها يعمل يف بالد 
حبته وسـتحبه، وتومه نفسها حببه لكهنا يف ٔاجنبية فتقبل به وحتاول ٕاقناع نفسها بأهنا أ 
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، فالنساء دامئا يصدقن الومه، اÈي يشلك )39("حب رغبة حتقيق ٔاحال�ا" احلقيقة تقع يف 
يف حقيقة أالمر عائقا مقابل حتقيق ذاهتا، والبط� يف هذه القصة تعيش يف خوف دامئ من 

  . الضياع وسـتالب الروeا6متع، وهذا ما دفعها ٕاىل التعلق �ٔالوهام، مما يؤدي ٕاىل
من "(ملنار حسن فتح الباب"يف قصة البارون  -ٔايضا-ويتجسد مسار سـتالب

؛ فقد اكن مدار البوح فهيا، هو البحث عن أالصاË وأالجماد، من خالل حمااكة بط� )مرص
القصة لصورة جدها، اÈي اكن يعيش وحيب قرص البارون، لي� زفافها، حني تقرير ٕانزال 

جاع� شهرزاد ٕا�ه رمزا للنخوة والرجوË الهاربة " الشارب"رته من عىل اجلدار فيسقط صو 
لسلوى "حبر أالعايل"كام يف قصة . من متناول البط�، اليت سـتزتوج رجال ثر� بعيدا عهنا

رؤية حمدثة للمنظور ج×عي، عىل لسان فتاة -هنا–؛ ٕاذ تطرح القاصة)من مرص"(بكر
ا رؤية البحر لكام علت، بفضولها وطمو9ا املرتبط بأكرث حاجات يف اخلامسة، تدهشه

إالنسان الفطرية سذاجة، ويه ٔان  تتفرج عىل مشهد سار يبعث اFهشة يف الروح، 
فالتطلع ٕاىل التجاوز حق مرشوع يربر اجلراح والكسور اليت تعرضت لها، ويه حتاول 

  .حتقيق طمو9ا يف رؤية حبر ٔاعايل
تصور فهيا شهرزاد مأساة فتاة ) من سور�(العتدال رافع " Uج من شوك " وقصة 

ٔاصبحت شيئا بشعرها الطويل، ال ينظرون ٕاىل ٔافاكرها وطمو9ا �لقدر اÈي ينظرون به 
) 40("ٕان مددت يدك ٕاىل شعرك ٔاكرسها..ٔامجل ما فيك شعرك؟:"ٕاىل شعرها، دوما يقال لها

ها يف زوج قبيح يكربها سـنا، ، فوجدت خالص ) بقص شعرها( ٔارادت حتطمي هذا القيد 
تزوجته لتقص شعرها، فرضهبا الزوج رض� ٔافقدها الوعي، ٔالنه هو ٔايضا تعلق هبذا 
اليشء، وجعA ٔاكرث ٔامهية من كياهنا؛ والشعر هنا عالمة  سـمييائية عىل تشـيؤ املرٔاة، وفعل 

هيا يف القص هو يف  احلقيقة فعل للتحرر من القيود ورفض حاË سـتالب املامرسة عل
  .جممتعها، وللتحرر من نظرة الزمت املرٔاة طويال

ٔان متارس دامئا فعل التحرر، لتحقيق  ٕانسانيهتا وسط جممتع انزتع -هنا-فعىل املرٔاة 
مهنا سلطة القرار والقانون، لمتنح  سلطة عاطفية يف أالمومة وأالرسة، واليت ال متارسها ٕاال 

، فوحده  الرجل ميكنه ٕادارة ا6متع وصناعة حتت  ٕارشاف الرجل ومن خال»، ٔاي مبوافقته
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القوانني وأالعراف وحىت تفسريها؛ ؤامام لك هذا، عىل املرٔاة ٔان متÎ حقوقها ؤاوهلام حق 
، ولكمة فاعل تعين "فاعل"ومعىن ذß ٔان تتحول املرٔاة من مفعول به ٕاىل " الفعل"

ته، وجيين مثاره ٔاو إالنسان، اÈي حيق » الفعل وخيتار ما يفعA، ويتحمل مسؤولي 
؛ حفرية املرٔاة رشط قوهتا، ولكن علهيا اسـتعامل الفعل والقانون، وٕاال ستسقط يف )41("عقابه

، و اليت حتيك "الهاوية"، يف قصة )من سور�(كام هو مصري بط� هيفاء البيطار . الهاوية
أخذها طمو9ا، شهرزاد فهيا حاكية الطموح أالنثوي لفتاة مثقفة مجي� وذكية ولكهنا فقرية ي

وفرح ٕاخوهتا بقطع الشوكوالطة، وأالم �لغساË ٕاىل هاوية رجل ٔاعامل مزتوج لص، منافق، 
ٕاىل ٔاجواء من  -بذß- يزتيف معها احلب وحرتام، لتكون شيئا من ٔاشـيائه، فتدخل ذاهتا

كام عربت عهنا نعامت البحريي .سـتالب الروe والقهر املمزوج مبرارة ووجع إالنسان
نزهة بني " يف قصة ) من لبنان(، ورينية احلايك "جرح الورود"يف نص) ن مرصم(

، وحتيك فهيام شهرزاد اسـتالب الرجل للمرٔاة؛ فهذا الرجل هو صانع املعرفة "اجلدران
كام –وصاحهبا، وماß الوجدان ومتقن أالداء والسـيطرة والمتÎ، فعانت شهرزاد املرٔاة

سـتالب، ومعايشة حاË احلب يف حاالت ومه ؤارق الغلبة و -تصورها شهرزاد احلاكية
  .وولع وخوف وشك، عربت عهنا لغة رمزية رس�لية

ميكن للقارئ ٔان يشعر بأن التحول من مسـتوى رسدي ٕاىل آخر وخلق خطا�ت   
خاصة �لشخصيات ال ميكن ٔان يكون جمرد تنويع عادي وبسـيط للبنية الرسدية يف بعدها 

خصيات ٕاسقاط لصورة سلوكية بأبعادها النفسـية، وج×عية التجريدي العام؛ ٔالن الش 
والثقافية داخل عامل ختييل، وال يمت الوقوف عند هذه الرؤية ٕاال من خالل فعل القراءة 

؛ كون القراءة )42(بشلك تكون فيه الشخصية، نتاجا يتداخل فيه التسـنني وفك التسـنني
شمل بعد ذß القدرة ٔاو املهارة النصية ٕاسرتاتيجية حممكة تنطلق من املهارة اللغوية لت 

  ).43("شلك من ٔاشاكل التفاعل والتناور بني النص والقارئ واحمليط "واملعرفية، ٔاو ٔاهنا
ٕان الاكتبات fمقات عىل احلدث من حيث ٔانه صنعة االٓخر، وهن mنيا fمقات عىل 

الضدية االٓخر ال من حيث ٔانه خشص غري ذاهتن ، بل من حيث ٕان هذا االٓخر هو سبب 
الساخنة بني اجتاه يرتضينه، واجتاه آخر ينقمن عليه؛ فاكنت الاكتبة العربية ذات تكوين 
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واع لٔالحداث وهو تكوين قامئ عىل تقوميها مبقتىض وعهيا احلاصل ٕاجيا� وسلبا؛ لتبعثه ٕاىل 
الفعل هو معلية مؤنسـنة، ونشاطا يفرتض "متلقهيا عرب ملفوظات رسدية مؤنسـنة، كون 

  .)44("عتباره رساË مشـيأة مكوضوع وتسـتلزم حمور البث بني مرسل ومرسل ٕاليهفاعال، �
) ٔاو تبىن(تندرج " شهرزاد تبوح بشجوهنا"وخنلص ٕاىل، ٔان خشوص قصص مجموعة 

مضن النص الثقايف العام بأبعاده املتعددة من �ة، وحتيل من �ة mنية عىل السنن اخلاص 
باطية خاضعة ملزاج املبدع ٔاو مزاج املتلقي، بل يه �ملتلقي، فoٔن بناءها ليس معلية اعت 

معلية واعية ختضع 6موعة من القيود وال ميكهنا ٔان تتشلك ككيان فين ٕاال من خالل هذه 
القيود، وهذه القيود يه يف أالصل محوË داللية حممت�، يقوم النص �عتباره سلس� من 

القراءة بتخصيص هذه امحلوË عرب نفهيا ٔاو أالفعال املمكنة القاب� للتحقق من خالل سريورة 
؛ ßÈ اكن علينا انتقاء اÈوات املهمينة نصيا وربطها )45(ٕاثباهتا، ٔاو  بلورة محوË مضادة

�لربامج الرسدية املمكنة، يف سبيل اسـتخراج التحليل، ٔالن الكشف عن املنطق العاميل 
ة حمددة، يف عامل اÈات، يسـتدعى دراسة العالقات اليت تنتظم وفق ٕاسرتاتيجية رسدي

  :�عتبارها حمفال منتجا ٔالفعال متر تباعا بثالثة ٔامناط للوجود
      
  
  
  
  
  

ٕان اÈات تشلك ثالث حاالت رسدية؛ احلاË أالوىل سابقة عن اكتساب أالهلية، 
والثانية يه نتاج هذه أالهلية، وتقوم الثالثة بتحديد اÈات حلظة ٕانتاج الفعل، اÈي 

واÈات ال ميكن ). 46(خل يف اتصال مع موضوع القمية، وحتقق بذß مرشوعهاسـيجعلها تد
ٔان تشلك كذات ٕاال من خالل وجود موضوع ما حتدد من خال» وهكذا نكون ٔامام ثالثة 

  :ٔامناط للوجود السـمييايئ ملوضوعات القمية، مطابقة للمسار العام ل¿ات وحمددة »

 ذات ممكنة ينةذات مح ذات ممكنة

  شھرزاد المرأة

 المھمومة/الموجوعة

 شھرزاد الثائرة شھرزاد

  الجدة -

 ا�م -

 اMبنة -

 المتعلمة -

 الجاھلة -

والعاشقة . الحبيبة -
 الخ..والحائرة
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غامرات يف هذه احلاك� العرصية خشوصا تتحرك يف وعليه، ميكن اعتبار ٔابطال امل
السـياق الثقايف العام، ما ينتج ذß التداخل بني املسارات الرسدية عىل مسـتوى حاك� 

اÈي يعاجل قضا� "البوح أالنثوي "عديدة، ميكن العود هبا ٕاىل سـياق الرسد الرئيس، وهو
لطبيعة النسائية يف رؤى ٔانثوية، واليت املرٔاة إالنسان، اليت تقرتن فهيا الطبيعة إالنسانية �

احتضنهتا سـياقات خاصة ومسارات رسدية معينة؛ ٔالن ما ينظم التجربة إالنسانية يف لكيهتا 
 ËالF؛ فليك تكشف هذه التجربة عن نفسها، وتصل ٕاىل )47("هو نفسه ما حيمك بزوغ ا

ا وبنياهتا وصورها؛ لتؤكد دور قارهئا، حتتاج ٕاىل مواد تعبريية �لغة التنوع، يف معظم عالماهت
املرٔاة سرتاتيجي يف معلية التغيري؛ فال يمت التغيري ٕاال بتغيري النظام أالبوي وقميه السائدة؛ 

ٕادراك العنرص أالنثوي يف لك جممتع، ولك ثقافة كياf ٕانسانيا مسـتقال يلعب دورا حمور� " و
؛ )48("ية هذا العنرص انتكس ا6متع باكمA يف ٕانتاج ا6متع وٕاعادة ٕانتاجه؛ فٕاذا انتقصت ٕانسان 

ٕاذ تنطلق هذه ا6موعة القصصية من اعتقاد مفاده ٔان حبس املرٔاة يف خاfت أالم والزوجة 
واحلبيبة، ل_رس الظمل علهيا، مل يعد جمد�، دون أالخذ بعني عتبار، ليس فقط رصاعها 

اÈي تريده، و احلياة اليت حتب،  وسعادهتا، وٕامنا حريهتا؛ حرية اختيار معلها، والرجل
اخل، ملا لها من حقوق اÈات إالنسانية ؤابسطها ..والتفكري اÈي ترغب فيه، وحرية التعبري 

؛ ذß ٔان قيد املرٔاة وجسهنا يف جممتعها، واحلصار أاللمي املفروض علهيا هو "الفعل"حق 
فهـي نصفه، ßÈ سعت اÈي يؤرقها؛ ٕاذ  جيب علهيا ٔان تنغمر يف قضا� الوطن وأالمة 

الاكتبة العربية  ٕاىل ٕادماج جرا9ا ؤاهواهئا يف جراح وطهنا ؤامهتا ليغيب جر9ا اخلاص يف 

 موضوع محين موضوع ممكن

 حاMته ومواقفه

 موضوع محقق 

  أشكاله في المجموعة شجون و أوجاع
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 :ملفوظها الرسدي، فريحش يف اFالË والرؤية، وميكن حتقيقه عامليا اكالٓيت
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رٔاة يف وعليه، جتسد قصص ا6موعة حقيقة ٔان غياب أالمل �لناس و�6متع يقود امل
ٕاىل إالحساس �نغالق احلياة حولها؛ ٕاذ ) واملتلقية/ املشخصة/ الاكتبة(لك صورها 

اسـتطاعت لك اكتبة من بث بو9ا أالنثوي نرثا؛ مفا ذم سلبيات الناس وهجاء الزمن ونقد 
القمي السائدة، والثورة عىل التقاليد البالية، ووصف فساد النظم والهروب ٕاىل ٔاحالم 

اخل، ٕاال رصخة ٔانىث يف وجه طغيان العرص وجربوت مسـتغيل ..يأيتتستبق هبا ما سـ 
. إالنسان والهادرين لطاقته، فهـي ٔانىث تعي ما يدور حولها، وتدرك ٔان قضا�ها قضية شام�

  :وميكن ٕاجامل مدار بوح شهرزاد يف هذه ا6موعة اكالٓيت
 
 
 
 
 

 سل إليهالمر الموضوع المرسل  

قضايا الذات 
 ومحن الوطن

الرغبة في 
التعيير 
 والتغبير

الكاتبات 
 العربيات

  الذات المساند

 الكاتبات العربيات

  المعارض

  العادات والتقاليد -

 الفساد والظلم -

 القھر والرجل -

 المجتمع والقيد -
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كون ٔامام جتربة حية وصادقة ومن خالل هذا البوح بأشاك» ؤاساليبه املعقدة، ن
  : للك معاfة املرٔاة العربية مبجمل تطوراهتا، اليت ميكن فهيا حتقيق أالهواء املتنوعة لشهرزاد

  
  
  
  
  
  
  
  
تشـمتل تعريفات الهوى عىل سلس� من التسميات الٌصنافية اليت تشلك ما يشـبه  

- اسـتعداد-قدرة/جب�-انفعال-ميل-نزوع-شعور-هوى:أالقسام الكربى للحياة العاطفية
طبع؛ وحماوË تنشـيط هذه أالهواء داخل ٔانساق خاصة يقودf ٕاىل عبارات  -مزاج-موقف

- الطبع-املزاج-الزنوع(ٔاخرى تعود ٕاىل احلركة العاطفية ذاهتا، وميكن ٔان تكون دامئة
، وٕاما جتليات هووية، والسلواكت، )مزاج-انفعال(ٔاو عابرة) شعور(،ومتواص�)احلساسـية

 تلهيا، والتكييف املهمين اÈي يتغري وفق أالنواع، وهذه أالقسام الهووية متثل وأالفعال اليت

 الوطن

 الضمير

 الحــــب

 المجتمع

 ا�حHم

 الرجل

  ىالهومرسHت

 رصراع وتذك

 رغبة وشجون 

 محــــــن 

 ا
ذMل والسلب

 وظلم قھر   

 وترقب/قيد

 أھواء البوح 



 ان  الرابع عرش واخلامس العرشالعدد                                           جم� لكية االٓداب و اللغات

 

 2014جوان  -جانفي                                  34                                        و اللغاتية االٓداب لك 

جتليات -)قارة، مسـمترة،عابرة(اسـتعداد هووية:[ متغريات لٔالهلية اجممتعة �عتباره
) معرفة، قدرة، ٕارادة، خمتلطة(التكييفات املهمينة - )متواص�، مرحلية، معزوË(هووية

  :يف اbطط التايل؛ منثلها 49)]رضة، مفرتضة، منفيةحا(وكذß المتثالت أالهلية
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 في

ترقب 
 شھرزاد

 نزوع  للخHص

 مدرك موقف انفعال 

 شجون شھرزاد

 

 البوح

  /محنو أھواء حب

 اعتقاد وشعور

  ھـي

= 

إحساس 
 شھرزاد

قصة ) 38( 

 قاصة 29لـ

انفعال    -حس
 وإرادة.
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    و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
 

 
                                                                        

1
ٔالشـياء ٕاىل حاالت من حاالت ا(ٔاجلرياداس غرمياس وجاك فونتين، سـمييائيات أالهواء- 

، 2010، 1سعيد بنكراد،  دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط: ، ترمجة وتعليق)النفس
  . 09ص
  .145غرمياس وفونتين، نفسه، ص - 2
  .13غرمياس وفونتين، نفسه،  - 3
ميىن العيد، يف مفاهمي النقد وحركة الثقافة العربية، دار الفارايب، بريوت، لبنان، )  4(

  315، ص2005، 1ط
 ،2007مارس.،يناير35، ا6<3محمد اFايه، سـمييائية أالهواء، عامل الفكر، العدد:ينظر- 5
  .215ص
  .31غرمياس وفونتين، نفسه،ص  - 6
  .33غرمياس وفونتين، نفسه،  - 7
  .من نفس الكتاب 108، وص11غرمياس وفونتين، نفسه؟، ص - 8
، )لنخبة من اكتبات العريب ٕابداعات قصصية(شهرزاد تبوح بشجوهنا، مجموعة قصصية) 9(

، الطبعة أالوىل، جم� العريب، كتاب العريب، 200يوليو 15الاكتب الواحد وأالربعون، 
  .07وزارة إالعالم، الكويت، ص 

، املركز )س بورس.مدخل لسـمييائيات ش(سعيد بنكراد، السـمييائيات والتأويل) 10(
  . 164، ص2005، 1الثقايف العريب، املغرب، ط
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سرية بين (طفى الشاذيل، سـمييائيات التلقي يف مقاربة نص السرية الشعبيةاملص)  11(
، 36، من قضا� التلقي والتأويل، جامعة محمد اخلامس، املغرب، مناظر رمق )هالل ٔامنوذجا

  .137، ص 1994، 1ط

التوتري هو حاË الحقة لالسـهتواء، وهو ترصف يف املادة نفعالية، وتوجهيها حنو  •
ßٔان سـهتواء خيتص �جلسد احملسوس، يف حني يتكفل التوتري حبقل  التحقق، ذ

  .اجلسد التوترات اليت تندرج مضن
  .33غرمياس وفونتين، نفسه، ص - 12

برشى البسـتاين، قراءات يف النص الشعري احلديث، دار الكتاب العريب، : ينظر)  13(
  .167، ص 2002، 2اجلزائر، ط

  .132املصطفى الشاذيل، نفسه، ص )  14(
  .319ميىن العيد، يف مفاهمي النقد، ص )  15(

  .11- 10غرمياس وفونتين، نفسه، ص - 16
السعيد بوطاجني، شـتغال العاميل، دراسة سـمييائية، غدا يوم جديد البن : ينظر)  17(

  .17 – 16، ص 2000، 1هدوقة، عينة، منشورات ختالف، اجلزائر، ط
  .28- 27ا6موعة، ص )  18(
  .28ص  ا6موعة،)  19(
  .39نفسه، ص  -)   20(
  .221ا6موعة، ص )  21(

  .260غرمياس وفونتين، نفسه، ص - 22
، 1سعيد بنكراد، مدخل ٕاىل السـمييائيات الرسدية، Uنفيست، مراكش، املغرب، ط 23-

  .50، ص1994
  .25ا6موعة، ص)  24(
  . 107ا6موعة ، ص )  25(
  .91ا6موعة، ص  - )  26(
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  .173ا6موعة، ص )  27(
  .من نفس الكتاب 101ص: وينظر. 10غرمياس وفونتين، نفسه، ص - 28

  .65ا6موعة ، ص )  29(
  82ا6موعة ، ص )  30(
  . 50سعيد بنكراد، املرجع نفسه، ص )  31(
  .100ا6موعة، ص )  32(
  .20السعيد بوطاجني، نشغال العاميل، ص )  33(

ئر البالغية، دار الصفاء للنرش عبد القدر عبد اجلليل، أالسلوبية وثالثية اFوا ( 34)
 . 140، ص 2002/1422، 1والتوزيع، عامن أالردن، ط

، دار )أالصول واملرجعية(جامل حشيد ووليد قصاب، خطاب احلاثة يف أالدب )  35(
  .41، ص 2005، 1الفكر، سور�، ط

  .265-264غرمياس وفونتين، نفسه، : ينظر- 36
  .142ص / ا6موعة)  37(
  .145نفسه، ص )  38(
  .42ا6موعة، ص )  39(
  .187ا6موعة، ص )40(
الفلسفية، جم�  عبد هللا موىس، حضور املرٔاة يف الكتا�ت) 41(

، 2004، فيفري، 118، العدد اجلديد بعد )مسارات وجتارب....اجلزائريةالرواية(الثقافة
  .72تصدر عن وزارة االتصال والثقافة، ص

  .77 -76الرسدية، ص سعيد بنكراد، مدخل ٕاىل السـمييائيات )  42(
  .138املصطفى الشاذيل، نفسه، ص )  43(
غرمياس، الرسدية والنظرية السـمييائية، ترمجة عبد امحليد بورايو، جم� القصة . ج. أ )  44(

مسري اسـتيته، نفسه، ص : وينظر. 37وص  – 35، ص 1999، 2اجلاحظية، اجلزائر، ع
345.  
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  .77دية، ص سعيد بنكراد، مدخل ٕاىل السـمييائيات الرس )  45(
  . 73سعيد بنكراد، مدخل ٕاىل السـمييائيات الرسدية، ص)  46(
  .162سعيد بنكراد، السـمييائيات والتأويل، ص)   47(
  . 173، ص..عبد هللا موىس، حضور املرٔاة)  48(

و محمد اFايه، سـمييائية أالهواء، . 141-138غرمياس وفونتين، نفسه، : ينظر - 49
  .219 -218ص


