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ئة ئةتو ئةتو ئةتو     ::::ططططتو
رسدي القصيص هو توى امجلاعة، وهو خطاب " لاخلطاب ا تواصل عىل  سـخطاب ا مل

ية، وهو يعكس ص سا نطوقات وامللفوظات ا يه ا نوع  يه األصوات و نتعدد  لل مل ت فت ت ياة ف حلورا 
ية، وهو أقرب ألن يكون  يو ياة ا يل ا ناول تفا ية ، و fجh ئاهتم تلف  ناس  ما ت لف حل ص ي ع مبخ ل

تواصل ها  رسا} حتيك صريورة-بذv-؛ فالقصة)a"(لمرآه للجامعة وا  .طفوهووية ذات وعوا
تابة العرية----1 شجوهنا وا بوح  هرزاد  تابة العرية  شجوهنا وا بوح  هرزاد  تابة العرية  شجوهنا وا بوح  هرزاد  تابة العرية  شجوهنا وا بوح  هرزاد  ب  ب بت ب بت ب بت ب لكت لكش لكش لكش     ::::ش

تابة العرية املعارصة عرب قص تطاعت ا ٍ لقد ا ب ها وقدرهتا لكسـ فض◌◌اصهتا، أن تعرب عن ر ٌ ٍ
بري  ية يف ا شاركة ا تلكت الطاقة عىل ا متع، كام ا تععىل تأشري مواطن اخللل يف ا حلق لمل يق م �

vية كذ سا نعن مهوم شعهبا، وأن تقول لكمهتا يف قضا� وطهنا وأمهتا واإل تجىل )b"(ن ي؛ و
تابة العر توى هذه لكهذا يف لك سطر من سطور هذه ا�موعة، إذ جند ا سـية عىل  مب

ياة  بحث عن معىن أمسى وأمشل وأكرث هباء  تحرر يف ا ها إىل ا للحا�موعة، تعرب عن تو ل ل ق
بة  ها، كام تعرب عن معا¢هتا ومواجدها وأهواءها، يف ظل احلرمان واجلفاء وا خلياليت  يشتع

ية بداد وا hتغالل و hنطفاء وhبعو س لتسـ ساها...ت  .نفاخل القابعة عىل أ
بة -كذv-د   وجن ساين والر تواصل والعطاء اإل يقي عن حاالت ا بري ا غ إعراضا عن ا ن ل حلقتع ل

ها الوصول إىل القارئ ؛ فلك قصة حوت يف  مية، يف صور ميكن  هوى مبظاهرها ا لوا محلل

ية  شلكه ومضمونه وإعطائه الفعا ها  بال  ية للقارئ ا¶ي ميكن ا لياهتا صورة تقر ب ي نصط تق سـب
ياهت) c(املطلوبة ية، وسعهتا معطمضن  ية احلركة الرت يه من فا متد  ية، ووفق ما  يبا ا0ال عل عل كل يع

 .لومشوية داخل أواخر وحداته
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ثوي ، تعين  بوح األ سارات هذا ا شري بداية، إىل أن حماو} دراسة  ن      كام ال بد أن  ل م ن
بات العريات مرتني؛ مرة من  ها عىل الاك تاج فين لظروف خاصة ألقت  شف عن  با ت ن بثقللك

تكون لغهتا وأسلوهبا خال  v¶ ،متع، ومرة أخرى من خالل الرجل واألرسة سـل سلطة ا �

شخص؛ ألن ية للزمان و يجة  رسدية  ها ا ساراهتا وأمنا للو يع ن طبم ت لك إماكن داليل هو يف " لط
تعامل خاصة لللكمة  نحاول )d"(سـالواقع األمر ا نا يف هذه ا0راسة إذ  بد سـ، وهو  ئ م

نات اللكمة  يص من  ممكا سار لتقل ية احملددة واملدرجة مضن خطاب معني، ووفق  ما0ال ل
 .خاص وموحد

تطرح مجموعة  يه  سـ    و شجوهنا" عل بوح  بهرزاد  ت ئا مهنا أو" ش ية قضا� املرأة أو  شيا  لقصص
ناء  يهتا، وقدرهتا عىل  سا ها وÍكfل إ بة فهيا من ثقهتا  نطلق لك اك تعلق هبا،  بأمورا  ن ت ت نت بنفس

ها الفين الواحض توي عىل تعلÓت حمددة ) e(قعمو حيوالعاطفي يف نص قصهتا؛ ا¶ي 
(instructions inter précatives oréenees) ية ساق لغوية ودال ل، وموàة عرب أ ن

سجام hتضامن و سم Íملالمئة وا ية  ية خار ننة، كام جند تعلÓت تأو ل ت يل تي ج وهو ما ) f" (مع
سارات واألمناط ا بط ا ثه يف حماو}  لنحاول  مل ض حب توى قصص سـ مسـرسدية احملققة عىل 

هم  تو�هتا  لفا�موعة، ساعني إىل تأويل هذه احملددات اليت أæرهتا لغة القصص بأبعادها و مسـ
يات نطق هذه القراءة، وربط هذه ا ياهتا وفق  نصوص وإعادة تريب  نهذه ا م ن بت ب اللغوية ( لل

ية ية واإليديولو بال ية وا رسدية اخلطا جا غ ل ب سؤو} عن ) ل هة ا Íمل  ".املرأة األنىث " اخلطابجل
شجوهنا" إذن؛  بوح  بهرزاد  ت ية وثالثون " ش تألف من مثا ية  نيه مجموعة  ت قصة، ) 38(قصص

رشون عسعة و هرزاد ماكهنا ووطهنا ومهوòا ) 29(تل شقاصة عرية اكنت لك واحدة مهنن  ب
با شف الرصحي خلفا� و بوح وا خوأهواهئا، اختذت يف لك نربة من نربات قصهتا دور ا لك � ل

ها الطفويل، وصوهتا الصارخ الفاحض،  رشا ثوي، وا ها األ فأمور رأهتا يه وحدها  تس سحب ن
نظورا ال يراه  سد مضريا ø، وحتدد  ها؛ حىت تقدم رؤية، و شاء أرسار وقضا�  مإل جتمتع جمف

 .أحد سواها
بحرة دامئة بصورها  ساحرة بòýا، اجلذابة حباك�هتا،  تحدي، ا هرزاد يه اجلرأة وا مو لش ل

ية، ويف طرقات ودهالزي وعائالت الوطن، تعرب وأ ية امجلا ها يف ت� ا¶ عهواهئا وعو هن طف
تأل  ها حىت ا بق به آخر آت، وكأن الýم تعدى ذاته، بل سام فو معن زمن فات و ق تست
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سموح واحملضور؛ إذ  يزيية بني ا هرزاد يف فروق  نا �م  يد يغا،  ملÍلصمت ونطق  مت خل ل شبل
بو لبت هذه hفضاءات ا بور خفي وخمزون كت تعرب عن �م  تعدى لك �م،  مقية  ف لتح

 .داخل ذاهتا
تجريب  Íتوتر العائيل، و نفيس الفردي وا تاÍت جاءت أكرث اهfما Íلقلق ا ليه  ل ل ك

يق ل
ات و بطان ا hتواصل لألشاكل و لعما س يع الواحض لألحداث مما يؤدي إىل " تمل لتقطا
ته وترمزي ثا ته و با باس املعىن و فا كي ب ض يان لت ثري من األ حه يف ا  )g"(لك

ها  ية يف تفا يو ياة ا تاكاكت ا شف ا بات ا¶ات ، و يلكام يه حماوالت من أجل إ م صح ل حل ك ث
تخدام الراوي العلمي بلك يشء يه ا يق ، دل  سـالصغرية ، وبعدها الوجودي ا عل أين ( ّلعم
تخدام مضري األنىث يف القص؛ إذ يمت بس املرأة حبا} الرواية وا سـميكن مالحظة  يف تل ظ تو

يدي يف حمايد 7 قصة، والراوي الرجل يف 24الرواية يف  ندرج الراوي ا  Óتقل قصص، ف لي
بعة  نس وغري واحض يف  سـا ، ومتزي Íكfل األحداث املروية وhعfد عىل )أخرى) 7(جل

ها  بارش الواحض، وبروز املغزى ا0اليل يف  رسد ا معظما مل  .ل
بهرزاد العرية يف هذه ا�موعة  يه؛ فاألمر ال  ت–فش فعطي تصورها للعامل وترمس صورهتا 

ناعة الوجود عرب  ثوي؛ بقدر ما يربط Íحلضور الفاعل يف  بوح األ صترص عىل جمرد ا ت ن ل يق
ثوي؛ لقد  بوح األ ثوية، ومبالمح األنىث وا يون أ نه وقراءة أحداثه  يف قوا تابة، و نا ل ن بع ن يي تكلك

سوي املر هوية واحلق والوجود، جاءت لنجاءت قصص ا�موعة قصصا حتمل اهلم ا Í لبط ت
بري"معربة عن حق  يقة أهنا "لتعحرية ا سد  حق؛  مترد واحلرية" لتج ـي رؤية "لأدب ا فه؛ 

ياة، و تلف " حلنقدية للواقع وا تجىل يف  يمي احلضارة اليت  نقد صورة ملعاين احلرية و خما ت تقل
ية  fجh سلويات بري وا عأشاكل ا ك ل سارات ، واليت حناول حبهثا يف) h(لتع مل إطار ما مسي ا

ية يف أحباث فالدمري بروب  يا رسدية واألمناط ا ئا لسـمي  ان ــــــل واجلري دا جوي(Propp)ل
 . (Grieimas)و غرمياس

ها----2222 سارات أهواء املرأة وعوا ها  سارات أهواء املرأة وعوا ها  سارات أهواء املرأة وعوا ها  سارات أهواء املرأة وعوا طفطفطفطف      ::::مممم
بات  شف مفارقات ) القاصات(تحتاول الاك تكيف ا�موعة إرسال دالالت وأبعاد وأهواء 

هدها احلاكية شنة،  توى احلاكية الواحدة، تممك مسـ، من واحدة إىل أخرى، بل حىت عىل 
سد يف عوامل حمددة،  باغت واخلفي، واليت  ها ا ية وتوز تقال اللحظات الصدا تجوا مل تن ع م
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ية؛  سارات رسدية  ها يف  سب متو نة  ئة، ومؤ ية، جمردة أو  نطقفردية أو جام ضع مي م حب سـ ش نع م
يق موضوع لفائدة مر يهحتقألن املرسل يطلب من ا¶ات  ية هووية، )i(لسل إ يا ئ، يف  سـمي

هة األخرى ساند، يف àة، ومعارض يف ا ثاين، جيانهبا دامئا  تصل إيل ا جلبع من األول  من ل ل  :ت
 
 
 
 
 
 
 

ية  سارات هووية يف ا�موعة ا نطلق، ميكن حتديد أربع  لقصصومن هذا ا م بوح "مل تهرزاد  ش
 ":بشجوهنا

بة وحترير الروح----أأأأ بة وحترير الروح هوى الر بة وحترير الروح هوى الر بة وحترير الروح هوى الر     ::::غغغغ هوى الر
سعى بأشاكل تعيش ا¶ات  يف مجم نوعة أهواءها،  بات  توعة من قصص ا�موعة ر ت مغ

سار بدأ  ها، و نونهتا وخال بات ا¶ات  سان فهيا، وإ معديدة إىل حترير روح اإل ي ي ث صن بة "لك غالر
هري القلاموي " وأهواءها بة   سحباكية الاك ؛ أين جند " وحدي يف الزحام   " - من مرص–ت

بقي، وحترير الروح : قضا� ماحلراك ا بة لط ) شهرزاد(تنه، اكنت مرسال، جعلت ا¶ات الاك
مية المرأة : تبوح مبوضوعات نظورها اخلاص، يف جتربة  بات ا¶ات، من  محالرصاع وإ م ث

يود فرضهتا العائ(  ية، فآثرت حترير رو*ا من  ياهتا الزو ية أخفقت يف  تقرا قأر ج ح ط سـ
بات وإ هو قوة و ندما تقرر العمل؛  يار،  ثوالزمن، ساحبة ضد ا ع فت ثبات؛ ويف املقابل تقع يف ل

يار اإليديولو-، ا¶ي يريد للحي ثل يف ا ترصاع حاد يفرضه علهيا الطرف املعارض، وا لمت -مل
بقى احلي عىل فقره -حيث تعمل  .ي أن 

تعلق "قضية خارسة "  يف قصة -من سور�-وألف إدليب  سار يقرتب من سابقه، و يبوح  مب ت
بة ا يطة جعوز طوي( جعفاء،  صلÍمرأة  سالـة؛ إذ تقـولبسـ نت أمعل :" غلعود، تعمل  كأ¢ 

ها  هرÍء، هللا يقطع رزق من أد ساالت ا ناس  تىن ا نذ ا خلسا} وقد انقطع رزيق  لك ق غم ل غ
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يدة ال )j.."(ب¢3 يا بؤسا شديدا يه وابهنا، وا¶ي يعمل محال، مزتوج من امرأة  بل،  ٌحت
ساء" تساعده،  نفـي إما حامل وإما  هرزاد من خال)k"(هف بوح بقضا� فش؛  تل هذه القصة 

بوح يف هناية  متع من àة، كام  بقة العام( يف ا يا ا ياه يو بؤس والفقر واحلرمان ا¶ي  تا لط حت �ل م
ية  يب" بقضهذه القصة  ية يف زمان "لطبق( الضمري 0ى ا بحت ظاهرة  شـ، واليت أ متفص

نه القرن  تلوه،20عنقول  ناء، و هم من حرموا األم من و0ها ذي ست أ ق؛   ورسقوا ما8، بف
هرزاد  يش -هنا–فشا¶ي Íع به أرضا ورثهتا أمه،  ثايل حيلو ا لع ترغب يف عامل أخاليق  م

يود فرضت علهيا ية من  سا قيه، ويف نطاقه يمت حترير الروح اإل نف  .ن
نوان  ية للقاصة ذاهتا  سار يف القصة املوا متر هذا ا بعو ل مل ، واليت حتيك فهيا "مفتاحان"يسـ

ندس شاب مل نازحة عقب òخواطر  نعم ب;ر مع: يف الكويت حىت عاد إىل أمه ا ل يكد  ي
توي  مية  به  ها دست يف  يطرة، وملا تطوع للعمل الفدايئ وذهب لودا سة من ا حتا ي ن متنك ج علق ل
نه  هجرة  يث أجربوا عىل ا يفا اجلديد،  يهتم يف  تاح األول  تاحني ورسا}؛ ا معىل  ل ح ح ب ملف لمف

ي ثاين  نه، وا لبومات وا0ه دفاعا  ل بت 8 يف رسالهتاع يطرة، كام  كتهتم يف ا سأضع  يف : "نلق
تاحان س( فهيا  مفنق لك من أوالدك  سل سوا أبدا أن هلم ..ع يك، يك ال  تا ينعىل غرار  ح مف

نالوه سعوا وراؤه حىت  يحقا جيب أن  ناهئا وأحفادها l"ي ب؛ يه صورة األم اليت تورث أ
بت القصة من نظور hبن، فإن بؤرة كتواجب اسرتداد الوطن املقدس، وحىت إذا  م 

ية احملورية لإلسان العريب، ويه  Í يق ثق من وعي األم ا نالرتكزي الوجداين فهيا  لقض لعم بن ي
نفس  بطان حاالت ا Í هرزاد يف هذه القصة بوح  ست حا} ا لالوطن، فلقد  س ل تب لش تل
يق يف  ـى الوعي الوجودي ا ساس 0ى املرأة والرجل،  شف غوامض اإل لعمو ح مبنهتك

سان  .ناإل
بس بصورة مغايرة يف قصة  بة زنت صادق، اليت تصور " مرصي"لتلكام يربز هذا ا يللاك ت

بحث يف لك صغرية وبرية  هوى، إذ  ته يف العودة إىل من 8 ا نه ور كنني مغرتب لو ي ب لط غح
باه،  تا لال ية وهو األمر ا¶ي جيع: دامئا  بالد الغربة عن معىن الو تيلقاها يف هذه ا نملف ن ي طل

ساءل؛ للتثريا  ياة مرصي: قلت" إىل حد توقف الراوية عىل ذv م حشغلين  ؛ إنه هوى m"ت
شلك نني للوطن ا¶ي  يا ساس Íلغربة-هنا-حل يد اإل نفس من  حبؤرة للخالص، وحترر ا  .قل

سار متر  مو بة " هوى الوطن"يسـ سدها األد تلفة   vسا يمكوضوع ل
ات يف  جت خم نعامت "م
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تني  بحريي من مرص يف  قصا يدةرسقة "و" الفوارغ " ل بوح القاصة " حامرأة و ت؛ ففي األوىل 
ية، وبلك ما  باب ذي الصحة والعا توالك ا يف  سمعه، وهو  فهبم وطين يؤرق لك من  شـ ي ك لي
يف  تفرجون،  يخ جعوز، حىت يف محل األثقال، ومه  ياة عىل  فكميلكونه من قوة و يح شـ

تقن هرزاد قصة شاب  نا  ية، حتيك  ثا تقدم هبذه األفاكر، ويف ا يلوطن أن  ل ن ل رسقة، شي ل ا
شاب  يف يصطدم هذا ا نا  يش وحدها وبلغة رائعة تصف  لفقرر رسقة مزنل امرأة  ك ل تع
سان أن يفخر هبا  هذه املرأة واليت جيب عىل لك إ بطو}  هاد وا نضال وا نبذكر�ت ا ل لل جل
 vيعدل عن لك ذ ها يف املرآة،  به  ته ومن �م بذيء  يخجل من  فومبعرفهتا،  ل تف كفعل

يطرت أهواء احلزن واهلم عىل يتويغادر املزنل وهو  يف جترأ وفكر يف ذv؛ فلقد  سـساءل  ك
شاب اللص، وجتىل ذv من خالل  ند ا ناض(، كام  يدة ا ند ا لأوضاع الوطن  ع مل سـ لع
ها القاصة مركزا  شاهد صور وذكر�ت األوىل،  نولوج ا¶ي أجراه هذا األخري وهو  لتجعلا ي مل

نا عن املعىن ا يوية أبعد حلتحرر من م
ات د ت ن يةلل طنيقي للو  . ق
سار يف قصة  تاء " ملوذات ا واليت تصور يف ) من سور�(لرابعة أبو دية " لشـثلج آخر ا

ياته  ية  يل  تحجج يف  نظام، ا¶ي   ساد وا بب ا ية  بحاك�هتا معا¢ة  تغط س ي ل لف سلب بص بس
بايل،  هل والفقر واملرض، وال أحد  ية تصارع ا نطقة ¢ يش يف  ية  يعة، يه  Íي ئ ب جلب م تع ص لط

توصف، بعد أخوها  يب إىل ا ثلج حال دون ذهاب ا ها، ولكن ا سـوأòا موجوعان حلا ملل ب لطل
تومة،  توحة  تظر بهناية  ثلج  يه Iركة القاصة إ�ها يف ا خمأن عانت الويالت للوصول إ ت ل مفل ن

 .تنتظر بدورها خالصا
يقه بة  سار، 0ى ا¶ات إىل موضوع آخر، حتاول الاك بة، يف ذات ا تغري حمور الر حتق و ت مل غ  ي

يق " عند الزاوية " يف قصة  فسحر تو ية؛ إذ جتعل من ) من مرص(ل سا ن، وهو القمي اإل ن
يدها يف حزي حمدود جدا، هو زاوية كوخ  سعى ا¶ات احملققة إىل  ية  سا مية إ سـاخلربة  ت ن جتن كق

سامر جعوزان حول مرص  بري، أين  ية حملدودية جماالت حرية ا يا تصغري، كعالمة  تع ئ يمي ل سـ

س ساءل الراوية فلوقضا� األمة و سامة اخلربة ، و ساحرة ا ت� الوصفة ا ياة،  تفة ا مل ل ب هل "تحل
توى املعرفة الاكم(  ساحرون إىل  سـوصل هؤالء العواجزي ا -هنا-؛ إذ ترغب ا¶ات)n"(مل

بحث  ئا، فا¶اكرة يه خالص  سوها، وال ياكد يذكرون مهنا  يل بأمور  تيف تذكري ا ش ن يجل
يده يف لك نه، وترغب يف  سـالقاصة  يل قصهتا، حىت الصغرية مهنا، حىت حيدد جتع ص تفا
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ية املرح(  يه رشوط موقعه يف  يه و نه، واليت توجب  ته املغرتبة  يل Iر بنهذا ا ع عل ع ي خيجل
بال نا، وحىت  يا ورا ية ما تار مسـتقا ه ض خي  .ل

    :::: قلق العاطفة وأهواء الرتقب قلق العاطفة وأهواء الرتقب قلق العاطفة وأهواء الرتقب قلق العاطفة وأهواء الرتقب----بببب
بري من قصص ا�موع يطرة عىل جزء  كالقلق والرتقب أهواء أخرى حتققت  يث مسـ حة، 

شغاالت خاصة ال  يطر علهيا وا نسعى ا¶ات من خالهلام إىل اإلقرار واإلبالغ بعواطف  سـ تت
نة  ية حتول  تلف عن سابقه، عرب  بة إىل حد آخر  يبار*ا؛ أين يقود¢ حمور الر معل خم غ معت
ها  باهتا أو حىت خلق حاالت جديدة  توق إىل إلغاء حا} ما وإ يه ا¶ات ، ويه  حتققهر  ف ثتظ ت

ية، بدايهتا بقصة مسارات بة " املرأة األخرى"لقصص رسدية يف ا�موعة ا مسرية غرام " تللاك
يه"  نظر إ ها كطرف يف عالقة، و ليمكن موضو ي تكويين يف -أيضا-ع منوذج ا نرص داخل ا ل  لكع

بارها األداة احملركة  Í يد عن أي حتريك، يف حني حتدد ا¶ات تجريدي، أي  تتواه ا بع ل عسـ م
تكويين؛ ف لمنوذج ا بة  " -هنا–املوضوع لل يجة انfئه إىل حمور الر غنفه نوع من الغموض  ن تت يك

بادل  بة، وموضوع  بحث داخل حمور الر هو موضوع ا سه،  توحمور اإلبالغ يف اآلن  غ ل للنف ف
بات أخرى فإهنا  تحدد من خالل نفي حا} من أجل إ بة  ثداخل حمور اإلبالغ، ومبا أن الر ت غ

تقابلني منني  ها  متعد  ملعيق  :حتق
 ).o(انفصال ) م(تصال ا

شلك انفصاال واتصاال مع  هرزاد، ويه امرأة،  بوح هبا  ية شائكة  سد يف  توهو ما  ت قض شتج ي
تكويين بني املرأة املومس واملرأة )الرجل(ا¶ات  منوذج ا توى هذا ا ل؛ ا¶ي يقارن عىل  لسـ م

نة  سن إال  يقة أن املواطن العريب ال   vسد بذ òاألخرى املزتوجة؛  حي حقتج بة امل"لت " قرا
ها دامئا  يوخا؛ واملرأة يف مقابل ذv يأ هوال و باÍ و لكواجللوس يف األماكن العامة  شـك شـ

تجارب ..ولكين مل أمق : " الفضول، كام يقول بلغة القصة الرمزية ية  بوبفضول امرأة  ضن
بة  تظر هناية ا يت أ ياحة  للعا ن بقسـ يل اكآليتp"ل  :حتويه عالمات 
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ناص"وكذv يف  نان(لهنـي ايراين " لقا  و 1975، اليت جتعل من أحداث وقعت بني )لبمن 
تقهنام بطل القصة، ويكون معه عىل اتصال 1976 نص، ا¶ين  ئة الرتقب وا يد  ي،  ي لقسـ ه لجت

ناس  بة حاالت  وأوضاع ا نه من مرا نظار، ا¶ي  ي( أحداث القصة، عرب آ} ا لدامئ  مل قط ميك
ته القاصة عالمة ناصة ا سـتعملاك ية للرتقب العريب ، ا¶ي يدور يف لك hجتاهات، لق يا ئ  سـمي

ثورة واحلركة ناظر ا شوارع اليت ختلو من  ياء وا لولك األ مل  .ح
سار يف وصف صفات ا¶ات وهواية تعمق هذا ا مل   و بة" ي ـى"يف قصة " قاملرا لليىل " ملقها

بة أحذية املارة هواية، بل معل )من الكويت(الع;ن  بطل القصة ق، اليت جتعل من مرا
شعور لك من يرتدي هذه األحذية، Íحث  شعر  با¶ي ميارسه حبرية وساءل،  ي  يف –ت

vها عن -ذ بري من خال ية، ميكن 8 ا يا ـى عالمة  ل عن العدل والرمحة؛ ألن ا تعه ئ مي لملق سـ

يس، وحاك�ت، وأرسار،  باح، وأحا توح عىل لك ما حيدث ولك �م  سالفضاء ا م ملف
تاعب، ومهوم، وأحقاد، و بطل فهيا مع من تلكم يف لك مرة، ..مشاع حلوةمو نىس ا لاخل، و ي

به يف غىن  ياتني من خالل حذاءين؛ األول صا حوال يذكر إال صورته وهو يقارن بني  ح
يقول ثاين يف فقر مدفع،  ففاحش، وا يهنا لعمر بن اخلطاب جديد " ل حتاج  وبأمل شديد " حن

ته نانه، ويكوم  بضيضغط عىل أ ياع وهللا حرام، ق( : "قسـ ثريون  جتلهتم موائد اخلري، و ك
)"q (ويذكر يف آخر هناره صور عاشقني يراهام لك يوم وال يدري ما يرى فهيا. 

سني " والقاصة  مكوضوع يف حا} اتصال " hنفجار "يف نصهيا، ) من الكويت" (حفاطمة 
سا ياه اإل شعور، ا¶ي  ندامئ مع ا¶ات العرية، العاجزة عن hنفصال عن هذا ا حي ل ن ب
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ندوق األسود، امليلء  سة، اك تعا لصالعريب، جتعل القاصة الوطن العريب بؤرة اجتاهات  ك م
يري، وهو  يه غري قادر عىل فعل ا ياع، واملواطن  يأس وا تغÍملآيس وا0موع وحاالت ا لض لل ف
 vيق ذ يه أهواء الرتقب والقلق املصريي ال غري، فال يفعل يشء  يطر  لتحقمواطن  عل تسـ

به، إن شاء، هذا املواطن جتنأو  شلك دامئ بفعل الرفض وhنفجار ا0اخيل،  تصل  ف هو  بم
ته /ال يرى يف هناره  Iبيومه إال سوءه ور . 

تعد يد"تب     ومل  ية " عبم� حاج  ية العا سار  ملعن ذات ا ب نمل كثريا يف ) موضوع/ذات(لل
شارع يف يوم Íرد جدا، وتهت"يف يوم Íرد" قصهتا بط( ل، واليت جتعل من قطة جتوب ا لم ا

ها بويس إىل تو يعمد اجلريان ورجال ا يخبأهنا من طردهتا؛  ل بف  رمزا تعرب به -صعودا ونزوال-ل
شلك  يه،  يطة وترك األمه  شارع العريب وحاكمه Íألمور ا شغال ا بالقاصة عن ا سـ ل فن لب

بط(  نقم عىل "ليىل " لساخرا أبدعت الاكتب يف تصويره من خالل خشص ا ت، اليت 
ش تقهنا ا لظاهرة  بة بال حراكي  .قارع العريب، ويه املرا

بة حساب محمد نوري الصمصام " تميو " أما  فتعرب عن نفس ا0الالت ) من سور�( تللاك
سوية وعامل الوساطة يف عامل  ساد وا يه تفيش ا سار آخر رمزي، تصور  بولكن  حمل لف فم

مي ها ا¶ي 8 عالقة ممزية مع لكب رÍه،  يث تصور القاصة  يوا¢ت؛  فا بطل ح رض هذا حل
يطري يرفض إعطاءه ا0واء، ألنه مدخر إىل أحصاب املقامات  يب  باللكب يأخذه إىل  طب
يدفع  سار رس�يل،  يقرر الرجل رسته، ويقدم للمحامكة عىل ذv يف  ية يف احلي،  سـالعا م قل ف
متع، بل يه مقة أجواء  تأويل ؛ إنه نقد جد ملاح إىل ا بحث عىل Íب  �القارئ إىل حماو} ا لل ل

متعالقلق � والرتقب عىل أوضاع هذا ا. 
بوح دالل بن حامت  بقصة شاب اكن اكحلصان الربي، يعمل ويكد ) من سور�(تويف اخلواء 

يصه، صار خواء،  ية، أصابه مرض صعب  ية وأخرى إضا يفة ر ته بو ًمن أجل عا شخ مس ظ تئل ف
هرزاد  نه  شتقول  يد فقط صغري حبجم "ع حخواء من اخلارج وخواء من ا0اخل، يشء و

يصا من  نحين  ساعدين عىل الfسك و بع يف ماكن ما داخل مججميت الفارغة  بصا¶رة  مي ي يق
يش )r"(األمل ها رمزية جمازية، حتايك صورة املواطن العريب، ا¶ي  يع؛ جاءت القصة  مبجمل

بل  ب: الواعد إىل طاحونة مدمرة  يل  رسق أحالمه، و متعه، أين  قهورا يف  تق سـمق مت يسـتح جم

َسأل أن يفرتسه خواء، و يش يف ظل ال  ها، يك  تجا ها أو  باب  يسوء أحوا8 أل ي جي سـ يعت هل هل
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يايس ملاح لإلسان، يف حاالت قلقه وتربه سأل، إنه نقد اجfعي و قوال  ن سـ ُ  . ٌي
تحاورون  ي(  ها ا هرزاد وخشو توى هذه القصص، معوما، ميكن القول أن  يوعيل  تخ ملسـ صم ش

ي سان ا تفى اإل حلقبواسطة العالمات، وأمام هذا ا يقي/ قي نخ وحتول لك مهنا  حلقواليشء ا
يا عىل املقصود ها دال ية إسقا ية أو رموزا يراد اإلشارة إلهيا ،  يا لإىل جمرد عالمات  بغ ئ طمي  .سـ

هرزاد يف بو*ا  متر  شو سار من القلق العاطفي –تسـ سده قصة –م يف  " جت وا¶ي 
ياج  سان ، أين تصور قلق الضمري ورصاع )من الكويت(لليىل الع;ن " يتكور بلالقمي؛ 

شفى ، وأجرى  نه ا بهتا  ية اليت  ته عىل األجرة العا تيب أشفق عىل زوج وزو طل سل ملط م ج ب
ية يف احملضور، عوقب عىل إثرها، وفصل من مع: رمغ سالمة الزوجة وعدم أخذه  معلها  ل

يه أين مضريك ؟ مضريي، هل اكن البد :"..علاألجرة ، وهو يردد يف أعامقه سؤh طرح 
ية ؟من إقالقه و سا بة حلا} إ يقف  نزوجه  ن ها عالمة )s(عقل بار القصة بأ مجل؛ إذ ميكن ا عت

ية كربى،  ئيا يش هذا "سـمي ياة؟، حىت  بات ا ياس نزاهة الضمري أمام  يعهل ميكن  حلق متطل
يب رصاعا حادا يودي به إىل الال  .توازن.لطبا

، )اجلزائرمن (، ملىن فريد "اكبوس"ومقة هوى الرتقب والقلق العاطفي، جنده يف قصة 
ها، تصور فهيا بطال ال مي� إال  ية، يصعب  يا هرزاد بلغة رمزية  همواليت حتكهيا  فش ئ سـمي

ساءال  سه،  متر، يف حوار مع  هرÍء ا سلطات، ألنه يلعن انقطاع  ا تقلمه، تضايقه ا نف مل ملسـ لك
ثقف  سد رصاع ا  vبة بذ مليف مسع هذا احلوار ا¶ي مل يرصح به إىل أحد؛ إن الاك جت ت ك

سلط نهلوا ياة الكرمية  نور وا بة ا بة حا تربها الاك عة، هذه األخرية اليت  حل ل ت وآخر . جتع
يه د ية يف لك نفس عرية،  بة ا حتكالقصص حمور ر ب حل ميي . غ " عنواهنا ) من قطر(لنعهدى ا

يطة " سـتفعلون  سان امرأة  سـعىل  هرزاد " أم محمد " بل شاهبة، تصور   يات  شيا يو تم محت
ياة الع ها رIبة ا حلمن خال سري يف مدار واحد وهو ل ترية، اليت  " و " سـنفعل " ب

شاهدها، " سـتفعلون يفزيون اليت  ها، ولربامج ا ية للخرض اليت  تعرب حمااكة  لتل تقطع سـسف فل
توقعة واليت مل يفعالها بعد، يف أجواء سادت فهيا أهواء  ناهئا ا ملوحىت أفعال زوàا وأ ب

يني، يف هذه القصة األخرية يا ئالرتقب والقلق ا  .، وخامتة ا�موعةلسـمي
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متع----جججج                     هر ا متع أهواء احلب و هر ا متع أهواء احلب و هر ا متع أهواء احلب و هر ا � أهواء احلب و���     ::::قققق
يث حتاول من خال8  تحقق يف مجموعة أخرى من هذه القصص،  سار ا¶ي  حوهو ا ي مل

ية"وتلطخ وجه احلب"يف) من سور�(سلمي شالش "القاصة  سار ذا دال} روحا ن، و -مب
شاعر يف ا-أيضا تحيك من خال8 اضطراب ا يد موضوع قصهتا،  مل  فسـ رشية، جت لبنفس ا ل

ها بال جخل وال موارية  يهبا  بة  تجرأ عىل  سان ا¶ات، اليت ترصح حبهبا و لعىل  ب خط ت حل
يحدث انفصال ا¶ات عن )t" (أ¢ مل أعدك بيشء" لريفض الطرف اآلخر ذv مرصحا  ف، 

يف  متع عريب، وهو  يري األفاكر اجلامدة يف أي  ها، يه قصة رصاع ترغب يف  كموضو جمتغ ع
بطلهتا قطع hنفصال مع أن الرجل حيب ناصة تريد  ل امرأة ويزتوج بأخرى ال يعرها، لكن ا ل ف

ها، فال جيب أن "احلب " موضوع  ياة رائعة، جيب  هذا شعور روحاين، جيعل ا ش،  عيف حل
 .لنرتك األحزان تعزنا عهنا
ثري القاصة  نونة حا}"من الكويت يف " ليىل الع;ن " تسـت      و كوامن " جمحب 

تقدم رؤيهتا من الالشعور ا ثه وعالقاته؛  بل حتد متع الكوييت  فمجلعي للمرأة والرجل يف ا يق �

تحرض يف لك حلظة  تاة اليت  سه لع: صوت ا سـنظور صوت خياطب  تنف لف  صورة –م
ياهنا، امسه  يح ميأل  كشاب  ته األم برصامة من " صويلح "مل ها، وا¶ي  نع، صديق  مشق يق

نة كرب ها ا يهتا جمددا، ألن  بز�رة  ل ت ونضجت، وحدا بذv لýم اجلريان ا¶ي بدأ يعلو؛ ب
ي(  شاب إىل  حيلجأ ا نون "لف تاته اليت راحت تقول" جلا متكن من رؤية  فحىت  هكذا : " ي

نو¢  ي( واحدة تغادرك أساسات عق� وتصري  جمإذن � صويلح، يف   ). u" (ل
بوح  ندما  هارة، خاصة  شعور  بة هذا ا يوقد حاكت الاك ع ل تاة رسه وهو إ" صويلح "مبت بىل ا لف

نو¢ أكرم 8 من هذا  ياهتا لو أنه اكن  يفاجئ بصدها وهتديداهتا، وأ نون،  جمادعاؤه ا ن مجل ف
تصار . العار ناقض ذاهتا، Íال ترصف ل
ات اليت ترغب يف يشء، و بة جراء هذا ا نوالاك ت ل ت

شاب، يف األخري، جر تحار ا يد، خاصة ا تقا ترص إىل روح ا لإىل يشء آخر، إمنا  ن ل ل اء نت
بوته 8 خوفا وجخال بصدم   .حم

سفة  يا  يعة األنىث، اليت  ناقض ا¶ي هو مسة يف  بار هذا تربيرا  بفلكام ميكن ا حت ب ت طت لل ع
ها  بقى أسرية  يد تراها جائرة، إال أهنا  متردة عىل تقا ثائرة وا لبة؛ إذ رمغ نظرهتا ا ت ل ل ملي جع

متع، ال يا عارما يف ا ثا شد صدقا   vترصة، والقاصة بذ �و ل ن من ت نة الفاض(، م ي جنده إال يف املد
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ساء والرجال معا شاعر الفطرية املغذية لروح ا نميكن فهيا وأد العواطف وا كام جاءت . لمل
ية  رسد األزمة ا0ا ها أن  تطاعت القاصة من خال يوية، ا Í بض خلالقصة بلغة  سـ حل تت ل ن

بطان والعمق h ـى ية  تا سنهت مبشخص  .ل
تحي ندا  ها خلف اجلدار "  قصة ، يف)من مرص(فكذv تقدم فردوس  هذا " àو لنقد  ب

سان بطلهتا  متع، عىل  لا �شلك واحض مع جدهتا) ا¶ات( تصل  باليت  رمز األصا} والfسك (ت
يد تقا لÍلعادات وا ها خلف لك جدار تراه، أما مع أòا فالعالقة )ل ل، واليت راحت ترتاءى 

ها إذ  جيعليهنام يه القلق ا¶ي ميكن أن حيدث انفصاال  مع يق، جيمث عىل ب معها دامئا يف حزن 
قلهبا، تقارن دامئا بني أòا وجدهتا بني ما تقول األم، وما علمهتا إ�ه اجلدة، بني ما هو اكئن 

ية ذات ئة العا شلك ا يقه؛ إذ  ية  به سا ملوترفضه، وما جيب أن يكون و ت ع لفحت موضوع / لتحق
ها، أل-يف هذه القصة- منوذج العاميل  لالعمود الفقري داخل ا هنا مصدر للفعل وهناية 8؛ إهنا ل

باهتا أو خلق  توق إىل إلغاء حا} ما أو إ ثمصدر 8 ألهنا تعد نقطة اإلرسال األوىل حملفل  ي
 ).v(حا} جديدة

رس به  شه ا¶ات، وا¶ي  ساد األخاليق، مكوضوع تعا ية ا بوح إىل  سار ا تغري  ت   و ي لف قض ل م ي
يد"القاصة  نان" (سعهاد�  ناا" يف قصهتا ) لبمن  يس  نيطان  يل بشـ ؛ أين تطرح موضوعا "ل

يل العمل للمرأة العام( غري مزتوجة،  مترار ا¶ات العرية ويه نظرة الرجل ز Í مياه ب سـحت

سان بطلهتا نان :" لواليت تقول عىل  تب محم( حبمكة أب وسامحة أم ، و حأ¢ أجئ إىل ا ملك
ثة بة مؤدبة د مأخوة يقطر فرحه  دمعا، أ-ء  ها بلك عفوية ، تعامل زمالء)w(طي

ها،  ها، أو حىت ملاذا ال يكونوا إخوة  لواحرتام، وتطالهبم دوما بأن يكونوا أكرث عدال  وبراءة  مع
يش رصاعا، صور  نظرات والعربات؛  ها وا نصب خفاخ الýم  ُلكهنم دامئا يصدموهنا،  تع فل ل ب

نا، مفن يضعه " برباعة إىل حد hنفجار يف وجودمه صارخة  يس  يطان  نا ن يل ي بشـ ب ". نا؟ل
ها  يود تفر يعا من أن نقرتب إىل ا¶ات يف بو*ا، ويه تعرب عن  نا  ضوهذه صفات  ق مج متكن

ية؛ ألن  سا ها Íإل ية، ال عالقة  هوات  متع ترفع الرتفع عن  ننظرات أ¢س يف  ن لمهج ش ا¶ات "جم
بكة من ا0وال  سد يف  ها ولكامهتا وسلواكهتا و شـتوجد يف مجموع أفعا تتج  ). x" (ل

تد هذه  سافر"الرؤية، بصورة أخرى، إىل قصةمت   و يد ا ملا بود " لع سة  عأل ، )من سور�(ني
تعد األوالد  هرزاد فهيا قصة امرأة عاشت ألوالدها ولزوàا حىت بعد وفاته، وا بوحتيك  ش
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يان هذه  ياد، ويمت  يهنا ال يذكروها إال يف األ نا نني،  سـعهنا واحدا تلو اآلخر، ومتر ا ع ت نسـ ّل س م
بق يدية،  تالز�رة ا ياد هذه األ�م للع يد مل يأت ولن يأيت حائرة، ما Íل أ تظرة  يدة  عى و ع من ح

يأخذها، ترفض يف املرة  يف زوàا   لتأخر، هل يه ال تأيت لك عام، إىل أن يأتهيا  ط ت
سلمة، ويه تقول تقرر ا¶هاب بعدها  بة يف وداع أوالدها،  تاألوىل را ل تغرب � : "مسغ سـا

سوة يف  تت لك هذه ا يف  لقإبراهمي   .y"صدور أوالدي ويف صدور زوجاهتم وأوالدمهنبك
ية، وال  تغرق يف أحالم هرو بة العرية ال  بت لقارئه أن الاك سار أن  ب حياول هذا ا سـ ب ت تمل يث
تدرك حالهتا، مما  نه، يف لك مرة  ها  شال  رسع دامئا إىل ا نجدها  لسمل ألوهاòا ؛  ت مت س نفف ن ت تس

àيهتا و قدرهتا عىل املوا يق  بقضيؤكد وعهيا ا نت إىل جدهتا يف لعم لبة ، ما يربز هروب ا
ها خلف اجلدار "لك مرة، إىل أصالهتا يف قصة  سان " àو هرزاد عىل  بوح به  لأو ما  شت

سمى  شاء عن ما  تقول ما  نعت به  ته و يبطل  ت ل تقنع ية " ص fجh {ـى " "عالعدا " ملقهيف ا
شا ياة و يقة ألوالدها ا¶ي غرقوا يف م
ات ا غلأو إدراك األم  محق بهتم حل سوا من و هها  لين

يث رحل زوàا؛ لقد جاءت  ها وترحل  ها من أجل أن تاليق  سمل  ياة،  حا تف حلضعف ت فتسحل
رسدية نصوصا شلكت  نصوص ا لهذه ا تاàا طاقة خاصة " ل متد يف إ ية،  نوحدة إيديولو تع ج

يق  سطحي وا تويني ا تلقي، متارس قدرهتا عىل  شلك وا بدع وا لعمتوزع بني ا ل سـ مل ل  . (z)"ممل
سار هذا الوعي واإلدراك معقا يف قصة ويزدا هوا " مد  لفاطمة يوسف العيل " سسقط 

تدعي فضوال يف معرفة )من الكويت( هرزاد احليك من هناية القصة، وهذا ما ا بدأ  سـ؛  شت ف
بداية؛ يه حاكية  بة قراراهتا " طيبة "لا يق، صا ها ، حترتم املوا متردة  حبة أطفال،  بع ثي بطب م ط

ند"يف بالد الغربة  برية من " ا سكتلا تحول إىل طف( يف وطهنا الكويت وسط عائ(  كلكهنا  ت
ب:  ندما تقرر زواجا ال  تعرض إىل ضغط شديد  تقاألب واألم واألخ والعم واخلال،  ع ت

شرية  يد(لعا تقا لوفق العادات وا نة ، ويمت الزواج رمغ لك الصعوÍت h)ل ية، لfرس  fجò ع
يادهتا، ويغار من جنا*ا،  ها  نا ها، حتت امس زوàا، ا¶ي  عالطب اليت يعزت هبا أ صفي هل
يادة، وتقف يه عاجزة تود احلفاظ عىل أرسة ال توجد يف  لعيعلن ثورة علهيا يف املزنل وا ف

متع ملن يقدم زوàا عىل طال ها، ونظرة ا �األساس، لع: اخلوف من لوم األهل  قها،  وكأن ل
بل أي : " جيسده قول أمني الرحياين " طيبة  " خالص  سعى  رشية أن  قعىل املرأة ا تق ل

ها  يد عن بعض أو لك أخال يل ا ها وال بأس إذا ختلت يف هذا ا قيشء يف حترير  ب �س لس نف
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يدية يد حريهتا دون رقابة ل3فاع عن ذاهتا، )aa"(لتقلا تحرر، و بة ا سـ، فاكن علهيا  ل جتب يكط
هافهذا من  سط حقو قأ  .ب

تاة  يدة"يف قصهتا " طيبة "لفوفاطمة يوسف العيل، جتعل معا¢ة ا حتاة و مسار بو*ا " ف
بة(لتحقيق حمور الرصاع بني ا¶ات  تاة ا لطيا ها ) لف بة يف الزواج(عوموضو ، اليت )غالر

ها إىل  هلموقفت أòا عائقا حيول دون حتققه، وتعرب القاصة عن ذv برؤى وا0ها، احلامل 
سد حد  ساحمهتا، ويه اليت اكنت  ته  ية وا0هتا؛ ¶v طلب من ا ترب إ�ها  تفموته،  م ب حض نمع

برص احلظ  با إىل عراف  ندما ذ يتلك يشء يف رأيه ، وميوت الوا0ان يف حادث سري  ه ٌع
يدة ضائعة  تاته عانس و يت  حتاهتام و ف بق ياة جديدة" لف حتظر زوجا يعطهيا  ، تعاين )bb"(تن

ساؤل يف وحدهتا مرارة احلري ها وفاهتام ويه تقول: لتة وا باهنا، محم(  نفسهل اك¢  هللا : " حي
سان نطق هبا ا ية مل  للعىل أ ي من àة، كام تعاين حرارة ذكر�ت تطاردها يف العلن ) cc"(من

ها يات ترغب يف  حتقيقواخلفاء، وحىت يف أ  :من
     
 
 
 
 
 

هرزاد أ بوح  سار الوحدة اليت تصارعه املرأة دوما،  شبذات  ت نة " خرى، يف حاكيهتا م ياملد
ية اسرب"، ويه " تاة ) من سور�" (مسا بلغ القاصة "فاتن" فبقصة  ها مكرسل منت،  ل خال

ها  تعلق حبلو الýم، حىت أن اكن غامضا، وال  ياها لك امرأة ويه ا يقة  هيمإىل قارهئا  لحق حت
ه" طارق " مينحها إ�ه الرسام   صدقه من كذبه، عها يف رصاع مع موضو ا، وهو ليضع

 Íا، طموح هذا الرسام ا¶ي يفر هرòشة احلب معه، ولكن يقف عائقا أما بة يف معا يالر غ
ها  .غإىل اخلارج دون إبال

نة زيدان  سار يف قصهتا ) من مرص(ميوتغري أ هر " لو أن كرمية" ملا لقتعرب عن صورة ا ل
ية عىل يد  هرزاد، بوجع كرمية اليت حترق  بوح فهيا  معوالقمع لألنىث،  ح ش ها وأبوها، وتهتم ت
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يارة مع  بب ركوهبا ا ها،  لسـبأهنا يه من أحرقت  س بس عندما " تشارل hجنلزيي " نف
تاجت إىل ذI ،vركة  وراءها رساب  نارص " حا لبد ا به" ع  .حتا¶ي حيهبا و

ية  نفس يف القصة املوا سار رصاع ا سع  لو ل م لليىل محمد صاحل " اكن ....ا¶ي قد اكن" يت
ية وأجنب مهنا طفالن ، رصاع) من الكويت( شه بطل القصة ا¶ي اغرتب وتزوج أ ب  جني يع

بقاء يف الكويت ،  ياة يف حادث سري، تقرر الزوجة العودة إىل وطهنا رافضة ا ليفارقا ا حل ل
بقى  مترار، ولكن  نه لال نة و ية من ا æ يقرر الزوج الزواج تفا¶ي قد اكن اكن،  ط ب سـن ف

ست ا¶كر�ت تهنش فكره وروحه، ففي ضوء هذه ا بة القصة، وقد أ حلقصة تصور الاك ت
مترار، ويه يف هذه  hبقاء و بغي أن يكون من اجل ا سـÍلفرق بني ا¶ي اكن، وا¶ي  ل ني
بة  سري يف أحد طريقني أو فهيام معا، علام بأن لك واحد مهنا موصل إىل اآلخر للر سأ}  غا ت مل

مترار hبطل و سـاحلاص( بني ا¶ات ا  .ل
رسدي ذات سار ا ل  وهو ا تحقق مع ذات قصة مل يفون األسود"يه، ا¶ي  شـتان ا لسـ " ف

بود  سة  عأل متعا طغت )من سور�(ني جم، اليت ترغب  يف صورة لرجل  أحالòا، تصارع 

به و ما تريده، وبني ما حتقق  يف  تقع  يف اضطراب نفيس حاد بني ما  حتيه املظاهر،  فعل
يفون األسود، ا¶ تان ا ها، اليت رمزت 8 القاصة  شـعا لسـ بف تخذ مل بط(، إذ  تلكه ا يي   ل مت

بريا  يا  ية بعد دال يا كاللون يف ا ل ئ شري إىل ما )dd"(لسـمي ت، والقاصة من خالل هذا اللون 
نرص إشاري مضوئ ، مجل( من  نه ذاهتا، هذه األخري اليت برزت  شاءم  كعنكره و ت مس تت ت
بعض اآلخر، يف Í ها ياء  وربط  بطان حقائق األ لاملعاين، فقد حاولت به ا شـ بعضس  ت

سوية هووية ا ست ا ية ال نولوجات عا نحوارات و لم ل طف  .م
سار الرصاع مع اآلخر، ا¶ي طغي يف القصة  بوح  موذروة ا ملىن " شظا� اآلخر " ل

شافعي  ئا ) من الكويت(لا ها  يواليت حتيك فهيا قصة امرأة جعلت من  شس حنته من ) متثاال(نف
هو ا¶ي  صدòا سخا، حىت يف نظره،  ها احلب، فصارت  فأو  بزواجه من أخرى بعد ممه

 .وابل من األاكذيب واألحالم الزائفة
تالب ل
ات وفضول للمعرفة-د  :سـاملرأة ا

سار أخري حتقق يف مجموعة من القصص، أين تعرب من خال8 القاصة زنب صادق،  يوهو  م
يدة "من مرص يف  بوح " بعأحالم يف بالد  هرزاد جفعلهتا  ية متلكت  تالجات  تعن ا شسـ نفخ
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شه  ية تعيبرصاع  بهتا شاب من بالدها يعمل يف بالد أ تقدم  ندما  تاة العرية،  با خلط ي ع جنب لف
يقة تقع  به لكهنا يف ا ها  به، وتومه  ته و ها بأهنا أ ناع  حلقبل به وحتاول إ س س ق حبتق تح ب نفف ح سـنف

يق أحالòا" يف  بة  حتقحب ر يقة )ee"(غ شلك يف  ساء دامئا يصدقن الومه، ا¶ي  حق، فا ي لن
ي متع حتقاألمر عائقا مقابل  يش يف خوف دامئ من ا بط( يف هذه القصة  �ق ذاهتا، وا تع ل

ياع  يف الغربة وم
اهتا  تعلق Íألوهام، مما يؤدي أيضا إىل ا ها إىل ا لضونظرته، وهذا ما د ل فع
øتالب الرو h من الوطن واألهل يف حا} من Íسـهرو. 

تالب h سار سد  سـو م بارون -أيضا-يتج تح ا" ل يف قصة ا سن  لنار  ح من " (باب فمل
بحث عن األصا} واألجماد، من خالل حمااكة بط( )مرص بوح فهيا، هو ا ل؛ فقد اكن مدار ا ل

بارون يش وحيب قرص ا لالقصة لصورة جدها، ا¶ي اكن  ها، حني تقرير ∗يع ي( زفا ف ،  ل
سقط  شارب "فيإنزال صورته من عىل اجلدار  نخوة والرجو} " لا هرزاد إ�ه رمزا  للجاع(  ش

هاربة م يل لا يدا عهنا، بل يه هاربة من  تزتوج رجال ثر�  بط(، اليت  ناول ا جن  بع سـ ل مت
بعه قصة . بأمك: رسدي  سار ا توذات ا ؛ إذ )من مرص" (لسلوى بكر " حبر األعايل"لمل

سة من -هنا–تطرح القاصة  تاة يف اخلا ثق من فاه  نظور hجfعي،  م رؤية حمدثة  ن فللم ب ي
بحر لكام ع ها رؤية ا لمعرها، تد سان هش نلت، بفضوها وطمو*ا املربط بأكرث حاجات اإل ت ل

شة يف الروح،  بعث ا0 هد سار  تفرج عىل  هالفطرية سذاجة وجوهرية، ويه أن   ي مشت
ها، ويه حتاول  سور اليت تعرضت  رشوع يربر اجلراح وا تجاوز حق  تطلع إىل ا لفا لك ل مل

يطة ال ية  سا سـيق طمو*ا يف رؤية حبر أعايل، تصورها عالقة إ ن بن  جمال للرثثرة املطو} حتق
نة واألم  h بفهيا بني. 

تدال رافع " Iج من شوك " وقصة  تاة ) من سور�(عال هرزاد مأساة  فتصور فهيا  ش
نظرون به  نظرون إىل أفاكرها وطمو*ا Íلقدر ا¶ي  شعرها الطويل، ال  ئا  بحت  يأ ي ب ش يص

ها يك شعرك؟ : " لإىل شعرها، دوما يقال  رسها إن مددت يدك...فأمجل ما  ك إىل شعرك أ
)"ff ( يد يح يكربها ) بقص شعرها( لقأرادت حتطمي هذا ا ها يف زوج  قب، فوجدت خال ص

يفة للزوج ا¶ي رضهبا رضÍ أفقدها  تقص شعرها، فصدمت بردة فعل  ته  ننا، تزو ل عسـ ج
شعر  ياهنا؛ وا ية من  لالوعي، ألنه هو أيضا تعلق هبذا اليشء وسواها به، بل جع: أكرث أ ك مه
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يود هنا عال تحرر من ا يقة فعل  ية عىل تيشء املرأة، وفعل القص هو يف  ا يا لقمة   للحلق ئ سـمي

تحرر من نظرة الزمت املرأة طويال،  ها، و تالب املامرسة علهيا يف  h {للورفض حا جممتعسـ

تاعا :" واليت تقول عهنا يم ز�دة سـهبا الرجل  يا و يوا¢  ية  ماملرأة لقد جعلهتا ا ت حح ي بهلمج
سـتلاك 8،  ميه يمم يفام شاء وهيجره إذا أراد، وحيطمه إذا خطر 8 يف  حتطتعم:  ك

 ) .gg"(خاطر
متع انزتع مهنا -هنا- فعىل املرأة يهتا وسط  سا يق  إ تحرر،  جم أن متارس دامئا فعل ا ن نتحق لل

ها إال  ية يف األمومة واألرسة، و اليت ال متار نح  سلطة عا سسلطة القرار والقانون،  طف لمت

ناعة حتت  إرشاف الرجل  متع و نه إدارة ا ته، فوحده  الرجل  صومن خال8، أي مبوا � ميك فق
ها وأوهلام حق  سريها؛ وأمام لك هذا، عىل املرأة أن مت� حقو قالقوانني واألعراف وحىت  تف

تحول املرأة من مفعول به إىل " الفعل "  ، ولكمة فاعل تعين "فاعل"تومعىن ذv أن 
تار سان، ا¶ي حيق 8 الفعل و خياإل ته، وجيين مثاره أو عقابه ن سؤو تحمل  ي ما يفع:، و م لي

)"hh( سقط يف تعامل الفعل والقانون، وإال  ت؛ حفرية املرأة رشط قوهتا، ولكن علهيا ا سسـ
هاوية يطار . لا يفاء  ا بكام هو مصري بط(  هاوية" ، يف قصة ) من سور�(له ، و اليت "لا

ثقف تاة  ثوي  هرزاد فهيا حاكية الطموح األ محتيك  لف ية ولكهنا فقرية يأخذها نش ي( وذ كة  مج
سا} إىل هاوية رجل أعامل مزتوج  Í شوكوالطة، واألم لغطمو*ا، وفرح إخوهتا بقطع ا ل

تدخل ذاهتا يائه،  ئا من أ تكون  ها احلب وhحرتام،  نافق، يزتيف  فلص،  ي مع شـم ش  -بذv-ل
نوي املمزوجني مبرارة ووجع  هر ا تالب الروø وا h ملعإىل أجواء من سانلقسـ  .ناإل

بحريي  متر القاصة نعامت ا لومن àة أخرى ،  يف " جرح الورود"يف نص) من مرص(تسـ
ية رجل براوي،  سدها ذات امرأة تعاين من و ـي،  شـإبراز جروح املرأة اليت ال  جت حت نهت
ته وأمه  تحدث إىل أ يال،  ية، وكأنه و0 يف برج عا-، ال حيدxا إال  ها  خيعا تمل قل بعنجه

تب، حىت أن هذا وحامها أكرث من � ها  تحمل حزهنا بصمت ورصا ثري،  بكòا معه  ع تبك
ها دامئا  باهتا،  ها ووا باهتا وتطلعاهتا، وممارسة حقو تواصل ألنوثهتا وطمو*ا ور يلالقمع ا ج حيق غ مل

ئة مريضة يف رو*ا، إذن، هو موضوع  سانة  منكفإىل إ ، ا¶ي "تبعية املرأة لعامل الرجل"ن
نا إ�ه ك نه غحتاول القاصة إبال سار  تحيك بعدها؛ إذ ا يام حاولت سابقاهتا وحتاول من  مل عسـ

ية احلايك " نزهة بني اجلدران " جنده يف قصة  نان(ينلر هرزاد )لبمن  ش، واليت حتيك فهيا 
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ها والال ية والال.لقصة امرأة تواجه جتاهل زوàا  لباال تحول إىل طف( تالعب .م Í ،مهfلاه
نهتا وتحدث حديهثا للرتوحي، لهت تا ها الزوج؛ب  لرب من تيشء يريده 

مت�،  يطرة وا تقن األداء وا هذا الرجل هو صانع املعرفة وصاحهبا، وماv الوجدان و ل  لسـ م ف
هرزاد املرأة  هرزاد احلاكية–شفعانت  بة -شكام تصورها  لغل يف لك هذه القصص ا

تالب ، تعايش حا} احلب يف حاالت ومه وأرق وولع وخوف وشك، عربت عهنا  hسـو
ناقض إىل قصة لغة  سار  تد  ترمزية ترمزيية،  مب بة " زمن الوجع" ممت شافعي"تللاك " لمىن ا

ته عىل ذاهتا،  وحتكهيا )من الكويت( تالب، ا¶ي أول ما مار ية لال سـ، أين تقع املرأة  سـ حض
يذة  سان  تلمهرزاد الراوية  بل نة(ش يطرهتا عىل ) با سـتعلقة جبدها، وتصف جربوت وا0هتا و م

تجربه عىل إساكن وا0ه يف غرفة وا0ها، ا¶ي حيهب به  سوة يف  بعث روح ا لا ويف  قل لق ت ك
بار  ها رطوبة، ومهنا إىل دار العجزة، ويف جعل ا ية  لكخار لك األب، الزوجة، العم، (كج

رس لك ما تؤمر به، وتقرتب ) اخل..العمة،  تكصغارمه خيافون من جدمه إال يه اليت اكنت 
ياة، ومه يعزتمون  حلنه إىل أن فارق ا  ّأخذه إىل ا0ار؛م

تالب عىل ذاهتا، بإبعاد عاطفة موسومة هبا  h يف ميكن للمرأة أن متارس سـ تربز القصة  ك
نان"أصال، ويه  هرها للزوج ولألناء، وتطالب الزوج مبامرسـهتا عل "حلا سوة  تلئ  ب،  ق تظمت ف

ها، و-هنا-وا0ه العجوز بإرسا8 إىل دار العجزة؛ إذ تعمل املرأة هر  س عىل  هر هرم"نفق لق ا
تومه أنه إرادهتا ها بإرادهتا احلرة، أو مبا  تهر املرأة ذاهتا  س ـي صورة املرأة ) ii"(لنفبق فه، 

تالهبا، إذ ال جتد من  ية ال سقط ذاهتا أول  يقهتا، أين  بري من  سـالعرية يف جزء  حض ت ك حقب
ية الزوج وخوفه مهنا،  هار قوهتا وساعدها يف ذv ضعف  يالبه إل خشصتقدر عىل ا ي ظس ت

ية لألناءهذا األ تقل طوا بخري ا¶ي ا ع  .ن
توى رسدي إىل آخر وخلق خطاÍت خاصة  تحول من  شعر بأن ا سـميكن للقارئ أن  ل مي
رسدية يف بعدها  ية ا يط  نويع عادي و يات ال ميكن أن يكون جمرد  Íل بن سـ ت للشخص ب ل
ية  fجhية، و يات إسقاط لصورة سلوية بأبعادها ا تجريدي العام؛ ألن ا عا سـ ك شخص نفل لل

ث ند هذه الرؤية إال من خالل فعل القراءة لوا ييل، وال يمت الوقوف  ية داخل عامل  عقا خت ف
نني نني وفك ا يه ا تداخل  تاج  ية، إ يه ا سـشلك تكون  سـ ي ن شخص تب ت لل ل ف ؛ كون القراءة )jj(ف

هارة  شمل بعد ذv القدرة أو ا هارة اللغوية  نطلق من القدرة أو ا ية حممكة  ملإسرتا تمل ت ليج ت
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ية، أ ية واملعر فا يط " و أهنا لنص نص والقارئ وا ناور بني ا تفاعل وا حملشلك من أشاكل ا ل ت لل
)"kk.( 

نقمن عىل اآلخر ال  يا  æ نعة اآلخر، وهن يث أنه  نقمن عىل احلدث من  بات  يان الاك ن ص ت حت
نة  سا بب الضدية ا يث إن هذا اآلخر هو  يث أنه خشص غري ذاهتن ، بل من  خمن  س ح لح

نق نه، واجتاه آخر  يبني  اجتاه ير بة العرية  ذات تكوين واع تضي يه؛ فاكنت الاك بمن  ت عل
ته  تىض وعهيا احلاصل، ا¶ي  ها  صنعلألحداث وهو تكوين قامئ عىل تقو مبق ثرية (مي كرواسب 

ها أو تردها مبقدار ما  نع األحداث  تقبلمن املايض ومفاهمي وأحداث من احلارض، جعلهتا  فتص
تلقهيا ع ثه إىل  با؛  ممتس تكويهنا إجياÍ و بعن نة، كون لتسل الفعل " نسـرب ملفوظات رسدية مؤ

تلزم  يأة مكوضوع و باره رسا} يه  Í ،نة، وشاطا يفرتض فاعال ية مؤ سـهو  شـ ت ن سـ تمعل م ع ن
بث  يه ) اإلبالغ(لحمور ا  ) .ll"(لبني مرسل ومرسل إ

تج من لك ذv أن خشوص القصص يف مجموعة  شجوهنا " يسـتنو بوح  بهرزاد  ت  ومن –" ش
ها  ندرج –لخالل أفعا بىنأو(ت  تعددة من àة، ) ت   ثقايف العام بأبعاده ا نص ا ملمضن ا ل ل

ية خاضعة  با ية ا يس  ناءها  تلقي، فاكن  Í سنن اخلاص ية عىل ا æ ةà يل من طو ت معل ب مل ل ن عحت ل
يود وال ميكهنا أن  ية ختضع �موعة من ا ية وا تلقي، بل يه  بدع أو مزاج ا لقملزاج ا ع معل مل مل

يان فين إال من خالل هذه ا ككشلك  ية تت يود يه يف األصل محو} دال ليود، وهذه ا لق لق
تحقق من خالل سريورة  نة القاب(  س( من األفعال ا باره  Í نص للمت(، يقوم ا سل ت ملمكل ع حم

باهتا، أو  بلورة محو} مضادة يص هذه امحلو} عرب نفهيا أو إ ثالقراءة  ؛ ¶mm( v(بتخص
ها Íلرب يا ور نة  تقاء ا¶وات ا نا ا بطاكن  نص مي ن ملهي تخراج عل يل ا نة، يف  رسدية ا سـامج ا بس ملمك ل

تظم وفق  تدعى دراسة العالقات اليت  نطق العاميل  شف عن ا يل، ألن ا تح تنا سـ مل لك ل يل
ثالث  باعا  تجا ألفعال متر  بارها حمفال  Í ،ية رسدية حمددة، يف عامل ا¶ات بإسرتا ت ن ت ميج ع ت

تلفة للوجود  :خمأمناط 
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شلك ثالث حا ية تإن ا¶ات  ثا ية، وا ساب األ نالت رسدية؛ احلا} األوىل سابقة عن ا ل هل كت
تاج الفعل، ا¶ي  تحديد ا¶ات حلظة إ ثة  ثا ية، وتقوم احلا} ا تاج هذه األ نيه  ب ل ل هل ن

ها رشو  vمية، وحتقق بذ عها تدخل يف اتصال مع موضوع ا ميجعل وا¶ات ال ). nn(لقسـ
شلك كذات إال من خالل وجود موضوع ما حتد د من خال8 وهكذا نكون أمام تميكن أن 

سار العام ل
ات وحمددة 8 مية، مطابقة  يايئ ملوضوعات ا للمثالث أمناط للوجود ا لقمي  :لسـ
  

 
 
 
 
 
 

هرزاد العرية العرصية،  بار أبطال املغامرات يف هذه احلاك�، اليت تروهيا  يه، ميكن ا بو ت شعل ع
 vتج ذ ثقايف العام، ما  ياق ا تحرك يف ا ينمه خشوص  ل سـ رسدية لت سارات ا تداخل بني ا لا مل ل

رسد الريس، وهو ياق ا توى حاك� عديدة، ميكن العود هبا إىل  ئعىل  ل سـ ثوي " مسـ بوح األ نا ل
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ية يف "  سا يعة ا Í ية سا يعة اإل سان، اليت تقرتن فهيا ا ئا¶ي يعاجل قضا� املرأة اإل ن ب ن ن ب لن لط لط
تقصائه وفق ما ثوية املقصودة؛ وا¶ي قد اكن ا سـهذه الرؤى األ ية ن نا من مضامني دال ل و صل

تجربة  نظم ا نة؛ ألن ما  سارات رسدية  ياقات خاصة و نهتا  لأوية، واليت ا ي ي م سـ تض معل ح
سه ما حيمك بزوغ ا0ال}  يهتا هو  ية يف  سا نفاإل لك ن تجربة عن )oo"(ن شف هذه ا ل؛ فليك  تك

سد يف لغة  نوع، كام  بريية Íلغة ا تاج إىل مواد  جتها، وتصل إىل قارهئا،  ت تع لحت هذه نفس
تؤكد عىل دور  ياهتا وصورها؛  لا�موعة، اليت جاءت رمزية حمايدة يف معظم عالماهتا و نب
سائدة؛  ميه ا نظام األبوي و يري ا يري إال  يري؛ فال يمت ا ية ا يجي يف  لاملرأة hسرتا ل تغ تغ تغ معل قت ب ل ل

تقال يلعب دورا " و يا  سا يا¢ إ متع، ولك ثقافة  ثوي يف لك  نرص األ سـإدراك ا ن ن ك ن ملع حمور� جم
متع باكم:  تكس ا نرص ا ية هذا ا سا تقصت إ تاجه؛ فإذا ا متع وإعادة إ تاج ا �يف إ �ن لع ن ن ن ن ن

)"pp.( 
سط لغة وصور حاك�ها، وكأن هذه  هرزاد حىت يف أ سارات بوح  سد ذv يف  بوقد  م شجت
تطورية، أي  متع عىل مقدرته ا تعادة ا Í يقة أن حترير املرأة مرهون لالقصص تعرب عن  �سـ حق

بس املرأة يف خا¢ت األم والزوجة أن  تقاد مفاده أن  نطلق من ا ية  حهذه ا�موعة ا ع ت لقصص
ها  يس فقط رصا بار،  h رس الظمل علهيا، مل يعد جمد�، دون األخذ بعنيÓبة، ل عوا ل تي عب حل
ياة اليت حتب أن  ها، والرجل ا¶ي تريده، و ا يار  حلوسعادهتا، وإمنا حريهتا؛ حرية ا معلت خ

بري عام جيول خباطرهاحتياها، وح يه، وحرية ا تفكري ا¶ي ترغب  تعىت ا لل ها من ....ف لاخل، ملا 
ها حق  ية وأ سا بسطحقوق ا¶ات اإل ن  ".الفعل " ن

ها، واحلصار األلمي املفروض علهيا  يد املرأة وجسهنا يف  ها أن  متعوهذه القصص تلوح يف  ق جممجمل

نغمر يف قضا� ا ها؛ إذ  جيب علهيا أن  تهو ا¶ي يؤر ـي نصفه، ¶v ق فهلوطن واألمة 
يب جر*ا  بة العرية  إىل إدماج جرا*ا وأهواءها يف جراح وطهنا وأمهتا  يغسعت الاك ب لت
رسدي، فريحش يف ا0ال} والرؤية؛ ¶v اكنت امللفوظات احملققة  ها ا لاخلاص يف ملفو ظ

شعور Íلو هر وا باط واحلرية وا سالم واإل h نة متوج بني لنات  ت ي لقي ح سي مع حدة والظمل لتح
باالة تجاهل والال موا يطر عىل قصص ...ل ية يف الوطن، ومكوضوع  سا سـاخل؛ فا¶ات ا ئ ين ل

يا اكآليت يقه عا ملا�موعة ميكن   :حتق
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سان يقود  متع  وبقمي اإل Íناس و Í ياب األمل يقة أن  سد قصص ا�موعة  يه،  نو ل غ جت �عل حق
بة( املرأة يف لك صورها  شخصة/ تالاك ية / ملا ياة حوها، ) ملتلقوا ساس Íنغالق ا لإىل اإل حل ح

بة من بث بو*ا  تطاعت لك اك ية جامعة؛ إذ ا ية فردية، بل  ست  تيهتا  سـ قض قض ي لفقض
يد  تقا ثورة عىل ا سائدة، وا ناس وهجاء الزمن ونقد القمي ا يات ا ثوي نرثا؛ مفا ذم  لاأل ل ل ل ل ب سلن

هروب إىل أحال نظم وا ساد ا ية، ووصف  با لا ل ف ل يأيتل بق هبا ما  سـم  تس اخل، إال رصخة ..ت
ـي أنىث تعي ما  ته،  هادرين لطا سان وا تغيل اإل يان العرص وجربوت  هأنىث يف وجه  ق فل ن سـ مطغ
يدا، كام تدرك أن قضا�ها  يقة األمور وتعرف جمرى األحداث  جيدور حوها، وتدرك  حق ل

هرزاد يف هذه ا�موعة اكآليت. قضية شام(  :شوميكن إجامل مدار بوح 
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ية وصادقة للك معا¢ة  به املعقدة، نكون أمام جتربة  بوح بأشاك8 وأسا حومن خالل هذا ا ي لل
هرزاد فهيا  نوعة يف عامل  يق األهواء ا شاملرأة العرية مبجمل تطوراهتا، اليت ميكن فهيا  تحتق ملب

 : اكآليت
 
 
 
 
 
 

سارات  بوح فهيا ومرسالهتا يف مونقدم يف األخري القصص الواردة، وموضوعاهتا، و لأهواء ا
 :هذا اجلدول
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وحدي يف الزحام       01

← 
بات ا¶ات       بقي وا ثاحلوار ا  ←لط

بة 0ى املواطن      ←املرأة األخرى         02  ←قرصاع املرا

هر و ←قضية خارسة           03  ←احلرمان                  لقا
 ←حترر وطن                       ←مفتاحان                04
يدة    05 بعأحالم يف بالد 

← 
 ←ضياع املرء يف اخلوف والغربة  

ية                           ←مرصي                06  ←طنالو
ناص                 07  ←نطول hتظار                     ←لقا
hنفجار                08

← 
 ←دموع الوطن العريب             

ية       ←وتلطخ وجه احلب    09 سا شاعر اإل ناضطراب ا ن  ←مل
ية          ←تميو                   10 سا نفوىض األخالق اإل  ←ن
ها خلف اجلدار    11 نت بني األم واجلدة  ←àو  ←لبحرية ا

نونة   12 متع      ←جمحا} حب  سوة ا �نون احلب و ق  ←ج

 ←قهر املرض                       ←اخلواء                 13
 ←فوىض hهfم                   ←يف يوم Íرد            14
نا   15 يس  يطان  نا يل بشـ  ←املرأة العام( وزمالءها           ←ل
ـى                16 بة وhتظار                 ←ملقها ناملرا  ←ق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يد ا 17 ملا ية                   ←سافر         لع  ←منسـمعا¢ة أم 
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يوخ       ←الفوارغ               18 باب وعزم ا شـتوالك ا لشـ  ←ل
يدة    19  ←نضال امرأة                       ←حرسقة امرأة و
هوا            20  ←الزوج        جناح املرأة وغرية  ←سسقط 
بارون         21  ←حبث عن األجماد                  ←لقرص ا
يدة            22 حتاة و متع  ←ف �املرأة العانس وال رمحة ا← 
نة                23 تعلق حبلو الýم                 ←ياملد  ←لا
 ←فضول املرأة                     ←حبر األعايل          24
 ←قسوة الرجل ومعا¢ة املرأة       ←جرح الوردة          25

 ←جربوت املرأة                    ←زمن الوجع           26
 ←اق املرأة                    احرت ←لو أن كرمية          27
تاج              28  ←فوىض الضمري                   ←يكور
مترار  ←اكن  ...ا¶ي قد اكن  29 h بة سـارس ا¶كر�ت ور  ←غ
بحث عن اخلالص               ←Iج من شوك          30  ←لا
يفون األسود  31 شـتان ا لسـ ف

← 
 ←احلب عن بعد والصدمة        

تاء        32 لشـثلج آخر ا

← 
هل-املرض(معا¢ة امرأة  ←)      جلا

هاوية                33 ساد       ←لا  ←لفطموح األنىث وهاوية ا
بحث عن طفولهتاجتاهل ←نزهة بني جدران      34  ←ل املرأة وا
ياة      /حديث ا¶كر�ت ←عند الزاوية           35 حلسفة ا  ←فل
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سلطة                   ←اكبوس                37 ثقف وا لا  ←مل
ياة العرية                ←سـتفعلون              38 برIبة ا  ←حل

 
شعر القارئ ية، -يف آخر األمر-يو  تواصل لألشاكل ا تجريب ا هرزاد تلجأ إىل ا نأن  مل لفل ش

باس  يا¢ إىل ا يع الواحض لألحداث، ا¶ي يؤدي أ يق ل
ات وا بطان ا hتو تقط لعم لس حل ت
ته با بياملعىن و هرزاد العرية يف ض بوح  نفس  تالجات ا ته وترمزيه؛ مفن خالل ا ثا ب و ت ل شك خ ف

ها من مهوم الوطن والقضا� املصريية الكربى إىل ما  àها بلك أشاكل املعا¢ة اليت توا قصص
ها  ية يف تفا يو ياة ا تاكاكت ا بات ا¶ات وا نفس من قلق وحماوالت إ يلثور يف ا م صح ل حل ث ل ي

ي بقى أسرية ألهواءلعمالصغرية وبعدها الوجودي ا يف أن ا¶ات  رس  تق، ويه أمور  ك : تف
تالب-احلرية-القلق h يد-الرتقب-الفضول-الكره-األىس-الوجع- احلب-سـ ، وغري ذv -لقا

ساد والرجل  ها تفاعل هذه ا¶ات مع قضا� الوطن وا لفمن العواطف واألهواء، واليت ير سل
متع واحلب واألحالم واآلما يد وا تقا �والعادات وا ل يل ل يهنام يف  يا رصاعا  بل والضمري،  سب لتح

ية  سا بات ا¶ات اإل نإجياد بؤرة للخالص ، ميكن فهيا إ ن  .ث
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