
 

 
 

 
   

 
 

 
يتجه البحث إىل استحضار فكرة املرأة واإلسهاب القصيص التي ارتبطت هبا يف

 وال زالت ترتدد يف بعض الدراسات احلديثة التي ،لذهنية الثقافية والنقدية منذ القدما
الفكرة من خالل التحول   يتجه البحث إىل حماورة هذه.تتناول إبداع املرأة القصيص

 وهو اجلنس احلديث عىل ،الذي قادته املرأة يف التعاطي مع جنس القصة القصرية جدا
موعة من البالد جم البحث عىل أن تشتمل مدونة الدراسة وقد حرص .الساحة العربية

 باعتباره ، حملال حتليال فنيا البناء القصيص لبعض النصوص التي تتناول الرجل،العربية
امتدادا لإلرث الذكوري التارخيي الذي حتمله املرأة يف بعض دراسات النقد النسوي 

 ،يث أصبح يواجه بإجياز فني جديد ح، واإلساءة إليها، وهتميشها،مسئولية إقصاء املرأة
 . وتقلب به املعادلة النقدية التي رآها بعض النقاد مسيطرة عىل قصصها،متلكه املرأة

والبحث يثري أيضا يف جانبه النظري بعض النقاط املنهجية التي اختلف فيها مع بعض 
 ... حني حديثهم عن بعض قضايا املرأة ومنجزها النقدي والفني،النقاد
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Abstract:
This paper conjures up the image of the woman in the prolixity of 

long novels well established in the culturo-critical mentality up to the 
modern age in which this image still haunts modern research on female 
creative narration. The author argues this notion of prolixity versus 
succinctness in the novel by discussing how female novelists have dealt 
with the genre of novellas - a new genre of narratives in the Arabic arena. 
The study tackled this novella art from different perspectives in a 
specimen of Arab countries. It did so through analyzing the narrative 
structure of some texts that dealt with man as an extension of the 
historical masculine heritage featured in some feminist critiques accusing 
man of excluding, marginalizing and abusing women. Consequently, this 
masculine narrative is now confronted by a new feminist succinct novel 
genre owned by woman novelists, thus bringing forth equilibrium to the 
masculine-feminine conflict in the art of narrative. At the theoretical 
level, the paper tackles some controversial methodological issues raised 
by critics when they discuss feminist issues and the critical and artistic 
repertoire of women. 
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 يف بعض مستوياهتا الشعبية والفنية-  عرب التأريخ - ألمر ما ارتبطت احلكاية  
متفننة يف اقتناص ، ومتعن يف تطريزها، وخترتع أحداثها، حيث تصنع احلكاية،باملرأة

 ولئن كنا ونحن نلحظ ذلك ونعيده عرب بعض الدراسات إىل ،مالمح الدهشة واإلثارة
 لتامرس بوعي أو غري وعي ترمجة آالمها ؛ متنحها القصة للمرأةرغبة البوح املمتدة التي

 عرب هذا اجلنس األديب الذي يمنحها هذا املساحة املرشوعة البعيدة عن وثوقية ،وآماهلا
 بدءا هبا وهي ، إذ يعد القص ميوال عند املرأة! وحيارصه"الرجل"الواقع الذي يراقبه 

واجه السلطة السياسية الذكورية عرب لياليها  وهي ت، وانتهاء هبا أيضا،هتدهد أطفاهلا
 ، منترصة عليها عرب احلكي املمتد الذي يتحول إىل قص راكز يف الثقافة اجلمعية،األلف

 ال خيتلف ،"طفل آخر"إهنا ثنائية املرأة والقصة التي حتيل الرجل السيايس املتسلط إىل 
 ...لعن الطفل الذي هتدهده قبل نومه بحكيها املتجدد املتناس

ية التي سيطر عليها نسانإن البحث ينطلق من خالل متثالت املرأة يف الثقافات اإل  
 ورسمتها يف بعض األعامل ،ً ومن الثقافة العربية حتديدا التي أقصت املرأة،الرجل

حكاءة ثرثارة وتأيت القـصة القصرية جدا يف املتن املدروس ممثلة للنسوية التي تكشف 
 بإلقاء الضوء عىل ،مواطن التسلط والتبعية واهليمنة الذكورية -  كام تقول رفقة رعد- 

العقل النسوي لكل مميزاته واختالفاته اجلوهرية التي تظهر بشكل عام يف الكتابة 
 .)١("واألدب 

 .١٥٩ ،عيل املحمداوي.  إرشاف وحترير د،سويةالفلسفة والن  )١(
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للمرأة تم يف كثري من الثقافات البدائية  والبد هنا من التأكيد عىل أن اإلقصاء
 كام ترى بعض الكتابات التي ، أخرى ومل يكن خاصا بحضارة دون،واحلضارات

غني عن القول إن وضع النساء عىل مر ":  يقول ميحان الروييل،تتعرض هلذا املوضوع
 ويرى ،"العصور يف املجتمعات سواء البدائية أو املتقدمة مل يتسم بغري الدونية واإلقصاء

 الوجود  جزء من تاريخ)األساس الراسخ للحركة( أنه وبرغم أن املرأة" ،الروييل
 هذا يف األقل ما ، فإن احلركة اكتسبت زمخها حديثا جدا،البرشي عىل امتداد تارخيه

 ولكن هذا االستعباد ،رأين أن العلم يتطور اللوايت) ١("تدعيه ناشطات احلركة النسائية
 حماولة طرح بدائل وتعديل املسار؛ عرب حل منهجي ال يمكن أن يكون بطبيعة ،مل يتغري

 وهي حماوالت ،ن إعادة النظر يف األسس املعرفية والفرضيات العلميةاحلال بأقل م
انتقدهتا رائدات من احلركات النسوية ذاهتا النطواء مثل هذه الدعوات عىل خماطر 

 وهو ما مثل له ميجان ،حقيقية لعل من أمهها حماولة إلغاء املنجز الثقايف الغريب نفسه
ولذلك فإن) ٢(نغ وإليزابيث فوكس،الروييل بانتقادات إليزابيث غروس وهارد

 وثورهتا عىل ،املرأة الضطهادها كأنثى ضعيفة وتابعة وعي": ُالنسوية تعرف عىل أهنا
 .)١("اضطهادها كجنس ثان متدن جتاه اجلنس األول الذكر

إن العنوان ينهد بدءا إىل استحضار الرتاكم التارخيي الذي أسهم يف صناعة املوقف 
 حماوال اإلجابة عن بعض األسئلة املطروحة ،"املرأة واللغة"قضية الثقايف والنقدي من 

وهي إجابات تأخذ يف  ،من خالل درس وحتليل نامذج من اإلبداع النسوي العريب

 قسم اللغة ، النظرية والتطبيق–الندوة الدولية يف قضايا املنهج يف الدراسات اللغوية واألدبية   )١(
.٦٨٧ ص ،العربية بجامعة امللك سعود

.٦٩٢ ص ،املرجع السابق   )٢(
 ،م٢٧/٧/٢٠٠٦ – ٢٥ احلادي عرش  مؤمتر النقد الدويل،حتوالت اخلطاب النقدي العريب املعارص  ) ١(

 .١٠٤٦ ،جامعة الريموك
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 ، لتضيف وتستدرك عليها،حسباهنا بعض الدراسات احلديثة التي ناقشت هذه القضية
 ،رأة مهشت امل،ية بامتيازوهي الدراسات التي رأت أن اللغة كانت عرب التاريخ ذكور

 وهو ما تؤكده احلركات النسوية ،أنظمتها وخطاباهتا املتنوعة بمعزل عنها وصاغت
 ومع أن البحث ال يتجه .احلديثة التي تعد أحد مظاهر التاريخ الغريب املعارص كام سبق

ام  وبخاصة حين،تأكيد هذا الغياب يف الثقافة العربية خصوصا إىل االطمئنان متاما إىل
 شعرية "ذاتا" الذي وإن كان قد جعل املرأة !يراجع املطلع النتاج الشعري العريب مثال

 ، وموجها له،إال أنه قد صنع من هذه الذات األنثوية حضورا مسريا حلركة الرجل
 ويتودد هلا ، ويستحرض ذكراها،حيث يبقى الرجل رهينا تابعا ذليال للمرأة يبكي غياهبا

 وليست الطلليات ، واخلوف من هجرها وصدها،لفوز برضاهاغاية التودد من أجل ا
 بيد أن ذلك ال يعني أن مشاركة املرأة ! وشعر الغزل العذري واحليس عنا ببعيد،العربية

 فذلك يبدو مالحظا وله !يف صياغة اللغة واإلنتاج اإلبداعي كان قريبا مما صنعه الرجل
 ...ظروفه الطبيعية السيكولوجية والتارخيية

 ولئن كنا نقول ذلك ، قل كثريا إبداع املرأة يف خمتلف الثقافات عن إبداع الرجللقد
َ وهو تاريخ يشري إىل هذا الغياب الذي يدرك،فإننا نستحرض تارخينا العريب يف هذا امليدان ُ 

 أسهم يف ، وبالتايل فقد كانت اللغة نتاجا ذكوريا يف األصل،مسلمة ال حتتاج إىل إثبات
 الطاهر كام تنقل رشيدة بنمسعود عن ، ومنح خصائص فوقية للذكر،نسنيالتفريق بني اجل

من ":  ولكنها تضيف بعد أن تناقش بعض مواد املعجم العريب التي تتعلق باملرأة،لبيب
خالل هذا التحليل املعجمي يمكن التأكيد أن اللغة التي يمكن أن نستعملها وسيلة 

 أي أنه قبل ،ة ووظائفها داخل املجتمعلصياغة خطاب حترري حتدد مسبقا موقع املرأ
 هناك ، وفرض الوصاية عىل األنثى،وضع القوانني التي تسعف الرجل عىل تدجني
 ،)١(" وسهلت هذه املهمة عىل الرجل،سلطة اللغة املستعملة التي حددت هذا التصور

 ٨٦ ص ،بالغة االختالف/  سؤال اخلصوصية ،املرأة والكتابة  )١(
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جا هلذا مشرية إىل أن القصة التي تؤرخ بداية النحو العريب كانت عرب اختيار املرأة نموذ
اخلطأ من خالل اختيار ابنة أيب األسود الدؤيل الذي كان خطؤها مدعاة لتأليفه كتابا يف 

 إن ؟أمل يوجد من أخطأ قبل ابنة أيب األسود الدؤيل من الرجال":  متسائلة،النحو العريب
وملاذا ابنة أيب األسود الدؤيل  األنثى/ تم ذلك فعال ملاذا وقع الرتكيز عىل خطأ البنت 

 )١("؟ وليست واحدة أخرى من عامة الناس،الذاتب

املرأة " : الغذامي عن هذه الرؤية ووسع احلديث عنها يف كتابهعبد اهللالقد كتب 
 مع أن كتاب !)املرأة واللغة( : دون أن يشري إىل رؤية رشيدة بنمسعود يف كتابه"واللغة 

 الغذامي عبد اهللا. د  يف حني صدر كتاب،م١٩٩٤رشيدة قد صدر يف طبعته األوىل عام 
 الذي ، وهو ما يشري إىل حالة من التهميش احلديث جدا،م١٩٩٦يف طبعته األوىل عام

 بل من الرجل الذي يتحمل قضية الدفاع ،ال زالت تعامل به املرأة ليس من الرجل فقط
 ، بل إن األمر ليتسع غرابة واستفهاما حني يشري معجب الزهراين إىل ريادة رشيدة!عنها
 وطريقته ، يقول وهو يشيد بعمق بحثها،أنه وبطريقة حتمل الكثري من العجببيد 

لكن األهم من هذا املوقف الشخيص هو العمل":  وشموليته ورصامته،املنهجية
 إذ إن حتليالهتا لقضايا لغوية وثقافية وأدبية ونقدية متنوعة ،املعريف الذي يدعمه

باحثون آخرون يصدرون عن األطروحة توصلها إىل النتائج نفسها التي توصل إليها 
 ، ويف املستويني النظري والتطبيقي، ومنهم عبداهللا الغذامي الذي ناقشها بتوسع،ذاهتا

 ومما يزيد يف أمهية البحث أن الباحثة ال حتيل إىل هذا "املرأة واللغة"يف كتابه املعروف 
 عقد زمني من صدور  ألن كتاهبا يستند إىل بحث جامعي أنجز قبل حوايل،املرجع املهم

 وبالتايل فالكتاب وصاحبته مستحقان لصفة الريادة يف السياق العريب ،كتاب الغذامي
.)٢("حسبام نظن

 .٨٧املرجع السابق ص   ) ١(
 .١٧٩م ص ٢٠٠٩ يوليو ،٧٧ كتاب العريب ،جتارب يف اإلبداع العريب  ) ٢(
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 جيعل من ،إن الزهراين وهو يضع الريادة يف هذا املوضوع يف مكاهنا الصحيح
 -املتقدمة زمنيا يف بحثها -مسعود   حيث يرى أن عدم إشارة بن!البدهي حمال للتساؤل

 أمن إضفاء األمهية عىل ؟ وال يدري الباحث مم يعجب هنا!إىل الغذامي ميزة مهمة
 أم من عدم إشارة معجب ؟الباحثة؛ ألهنا مل تعد لكتاب صدر بعد أطروحتها بسنوات

مسعود إىل كتاهبا  الزهراين إىل أن الغذامي مل يرش يف كتابه الصادر بعد كتاب رشيدة بن
هل وجتاوز علمي مل يكن للغذامي أن يتجاهله عىل  وهو جتا؟من قريب أو بعيد

 كام مل يكن ملعجب الزهراين أن يعرض له هبذه الطريقة العجيبة الغريبة التي ،اإلطالق
 إال أهنا جتعل من عالمات متيز كتاب رشيدة عدم عودهتا إىل ،وإن أشادت ببحث رشيدة

وكأن التاريخ يعيد  !كتاب الغذامي الذي صدر بعدها بسنوات كام يقول الزهراين
 وكأن هذا التجاهل الثقايف الذكوري ملنجز املرأة ال يمكن أن يأخذ حقه التارخيي ،نفسه

 فإنه يأخذ ، عن إنجاز املرأة"متأخرا"دون اإلشارة إىل الرجل الذي وإن كان يأيت 
 الذي مل يكن "الالحق"من خالل عدم إشارته إىل جهد الرجل ) أي منجز املرأة(أمهيته
وتصبح القضية أكثر! )*( حني أنجزت املرأة ما أنجزت،هر عمله إىل الوجودقد ظ

 ومن ،تعقيدا ومأساوية للمرأة حني يكون صدور هذا من باحثني حماميني عن حقوقها
 )حمامي الدفاع(خالل مرافعات الدفاع التي ال تلبث أن تعيد الرجل ذاته وهو هنا 

 وهو ما انفك يعلن وقوفه النظري !وعوخيطف منها حقها املرش لينقلب عىل املرأة
 لكنه ، نخبوي يف مصدره،البحثي مع املرأة من خالل طرح مدين حتديثي يف مضامينه

 !متسلط يف تفاصيله بقصد أو دون قصد

 : ينظر.حسن املنيعي. م بإرشاف د١٩٨٧تشري رشيدة بنمسعود إىل أن أطروحتها قد أنجزهتا عام   )*(
.٥بالغة االختالف، ص/املرأة والكتابة سؤال اخلصوصية 
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 وهو الفن التجديدي-  )ق ق ج ("القصة القصرية جدا"إن تعاطي األنثى اليوم مع 
 يطرح سؤاال جوهريا عن- يشرتط االقتصاد والتكثيف  و،الذي يتجه نحو اإلجياز

 الذي ؟ عىل الكتابة عرب هذا اللون القصيص اجلديد واملكثفة احلكاءة املسهباملرأةقدرة 
 وهو بذلك فن يتناغم مع املقولة ، واالقتصاد يف كلامته،يتشبث أحيانا بالشعرية يف لغته

 فهل استطاعت "البالغة اإلجياز":  قالاخلالدة التي أنجزها البيان العريب الذكوري حني
 شيئا من "األنثى"؟ هل كشفت البالغة "الذكر" أن تصل إىل اإلجياز "األنثى"البالغة 

 ؟ وفضحت بعض أنساقه اخلافية الرديئة،"الذكر"رداءة نخبوية اإلجياز 
 الورقة تبحث يف هذا اجلانب من خالل اختيار جمموعة من األعامل القصصية العربية  

:  وهن عبري كامل إسامعيل من سوريا عرب جمموعتها،جموعة من األديبات العربياتمل
:  عرب جمموعتها، والسعدية باحدة من املغرب،م الطبعة الثانية٢٠٠٧ "للثلج لون آخر"
خاتم ":  من خالل جمموعتهاردنوبسمة النسور من األ"م ٢٠٠٩وقع امتداده ورحل "

 )ربام غدا( :ي من السعودية من خالل جمموعتهام وشيمة الشمر٢٠٠٩ "يف مياه بعيدة
 عرب اختيار الكتابة ، وهي جمموعات قصصية تعتمد آلية التجديد يف القصة،م٢٠٠٩

..."القصة القصرية جدا" :عرب تقنية
 وكتبت وأبدعت معلنة هذا االحتجاج ،لقد وقفت املرأة ثقافيا مع حقها املسلوب 

 وهو ،تابة النسائية وسيلة من احلضور والتمركز فقد غدت الك،الذي جاء عرب الكتابة
 وهو أمر تشري إليه بعض ،حضور اتسم يف رؤية بعض النقاد باإلسهاب واإلطناب

: مسعود وحتاول تربيره بقوهلا املتبنيات لقضايا النسوية، حيث تشري له رشيدة بن
 اخلروج ويمكننا أن نفرس حضور هذه الوظيفة يف القصص النسائية برغبة الكاتبة يف"

 ولذلك يتجه معجب الزهراين إىل الرواية التي )١(" وفتح احلوار مع اآلخر،من العزلة

.٩٥ ،بالغة االختالف/  سؤال اخلصوصية ،املرأة والكتابة   )١(
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 ألن الرواية كام ؛كتبتها املرأة ليتلمس دالالهتا الغنية من خالل النقد النسوي واحلواري
 ،يرى الزهراين أكثر قدرة من القصيدة واملقالة والقصة القصرية عىل متثيل جتارب احلياة

 معتذرا لألعامل ، وحتوالت التاريخ فيام هو يدخل سريورة جديدة،قات املجتمعوعال
 سعيد الذي يرى أن بعض األعامل ال توفر للقارئ جتربة- النسائية الروائية برؤية إ

ية نسان لكن قيمتها تكمن يف تشخيصها هلذه التجارب اإل،مجالية كثيفة غنية متكاملة
نها من منظور مجايل فإهنا كام ينص الزهراين عىل كالم  وحتى حني نعاي،املختلفة حتديدا

ال ختلو من الفن األديب والبالغة واللغة املجازية والبنية التي يمكن أن ":  سعيد- إ
 كطريقة لسوق ، وعىل نحو عابر،ولكن ذلك ليس إال يف أدنى احلدود.. .نبحث عنها

 ثم يضيف "وزمان معيننيالقراء يف عودة مبارشة إىل جتارب حياتية معينة يف مكان 
تلك املآخذ السلبية إىل منحى  بناء عىل ذلك كله يمكن قلب كل": الزهراين معقبا

 وبغض ،الدالالت اإلجيابية التي تضمن ملنتجة هذه النصوص نصيبها من معاين الريادة
 ، فالتدفق العاطفي يف أسلوب الكاتبة،النظر عن مواقف التعاطف مع املرأة وكتاباهتا

هتا يمكن أن يعاين كتمثيل رمزي لرغبة الذات النسائية يف البوح احلر بعد طول ومثيال
 بقدر ما هو حتقيق عميل هلذه الرغبة التي مل يعد جماهلا احلكي الشفهي يف ،كبت وكتامن

 فنحن عادة ما نقول بأن النصوص :)إىل أن يقول(... الفضاءات الرسية املغلقة
وهو ما يراه حممد العباس وهو  )١(" ت جيدة ثقافيااملتواضعة فنيا هي وثائق وشهادا

 مشريا إىل إمكانية تلمس الذات ،يدرس جمموعات قصصية لقاصات سعوديات
 املتغلغلة يف الفعل ، وامللتبسة باخلطاب النسوي،املتشبثة بصفاء الصوت األنثوي"

ة تلك  وتأمل عالق، بتجاوز نوايا النص املعلنة،القصيص بشكل يبدو مسترتا أحيانا
 أي من واقع اجتامعي تشري إليه ، من خالل قراءة النص ذاته من خارجه،الذوات بالعامل

 تنجح أحيانا نادرة يف التفريق ،النصوص النسائية بقوة كوثيقة تارخيية ونفسية وثقافية

. ١٧٦ -١٧٥-١٧٤م ص ٢٠٠٩ يوليو ،٧٧ كتاب العريب ،جتارب يف اإلبداع العريب   )١(
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 .)١(" وحمكيها كامدة أولية لذلك البناء،من الناحية الفنية بني موضوعها كبناء
ارية تبدو واضحة بينة من خالل رؤية رشيدة بنمسعود التي حتاول  إن اللغة االعتذ

 ومن خالل تربير معجب ، وكرس العزلة،أن تربر التكرار بالرغبة يف فتح احلوار مع اآلخر
 ،مسعود الزهراين يف الرواية النسائية الذي ال يعدو أن يكون رشحا لرؤية رشيدة بن

 وبناء ،ً الفصل بني القصة مادة للحكيوتقليل القاصات الناجحات اللوايت نجحن يف
 وكأننا هنا أمام مشكل فني ،القصة عند القاصات السعوديات كام يرى حممد العباس

 وهو ما يعني مبارشة أن اإلجياز ، حيث الثرثرة واإلطناب اململ،حياول النقد تربيره
عني ضمنا  وهو ما ي! وأن التكثيف خاصية ذكورية ملا تستطع املرأة متثله،عمل ذكوري

 وهو األمر الذي حيرض وإن رمزيا من خالل ، وأنثوية اإلطناب،أننا أمام ذكورية اإلجياز
حيث تشري اجلملة إىل  )٢("البالغة اإلجياز ": املقولة النقدية الرتاثية الواسعة االنتشار

بكل طاقاهتا وتشعباهتا وآلياهتا لتكون منضوية ) األنثى(معادلة ناجزة جتمع البالغة 
 وكأن اللغة هنا متارس فعلها الفني االستعاري من خالل القمع ، الذكر"اإلجياز": تحت

 وكأننا )الذكر= اإلجياز ( وحرص كل طاقاهتا من خالل رؤية ،)األنثى= البالغة (لألنثى 
 الرؤية  وتربر، تبدأه املقولة املجازية الرتاثية،أمام معادلة تقول إن اإلجياز منتج ذكوري

 ، عرب رشيدة والزهراين والعباس،يثة غيابه عن الرسد القصيص النسويالنقدية احلد
 . ومن خالل سياقات خارجية بعيدة عن النص، من خارج النص،وحتاول أن تعتذر له

 حيث ترى ليىل ،ثم تأيت بعد ذلك بعض الشهادات لبعض الكاتبات لتؤكد ذلك
 وترى ،تنثرها كيف شاءتتتيح أمامها جماال واسعا من التفاصيل "األحيدب أن القصة 

 أن القصة متنح الكاتبة قدرة عىل االنطالق إىل فضاء اخليال األمجل دون اجلار اهللافوزية 

 .٩٢ ،حداثة مؤجلة  ) ١(
 وهي من مقوالت أكثم بن صيفي أمام كرسى يف لقائه بخطباء ، يف غري كتابوردت العبارة  ) ٢(

 .٢٣٣ ص ١ ج، وقد وردت عىل سبيل املثال يف العقد الفريد،ووجهاء العرب
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 .)١("يف القصة ال جتد نفسها مطالبة بأشياء حمددة وأراء مقننة  حصار أو قيد
 فاإلجياز الرسدي قيمة فنية ظهرت مع القصة ،بيد أن هذا ال يمكن االطمئنان إليه

 وإعادة ، والتقاط احلدث، التي اعتمدت عىل عنرص التكثيف واإلجياز،قصرية جداال
 وليس تعاطي القاصة العربية اليوم مع هذا الفن إال ،صياغته بطريقة مكثفة موجزة

دليال حيول دون تعميم هذه الرؤية النقدية التي حتاول الدراسات النقدية السابقة تربير 
 بل إن األمر ليأخذ طابعا سجاليا مع .ة يف رسد األنثىهذا التمدد واإلسهاب واإلطال

 وكررها حتى كادت تكون ،الرجل النخبوي الذي مرر هذه العبارة أو املقولة النقدية
 االجتامعي حيث تظهر املرأة يف اجلانب مسلمة من مسلامت الواقع االجتامعي واإلبداعي

لدراسات النقدية التي تشري إىل  كام تظهر كذلك يف اجلانب اإلبداعي عرب بعض ا،ثرثارة
 يعد إيذانا بإعالن ؛ غري أن كتابة املرأة القصصية يف فن القصة القصرية جدا!ذلك

 قادرة ، فقد ظهرت املرأة موجزة غاية اإلجياز،التمرد عىل هذه الرؤى النقدية السابقة
نخبويته  موجهة سالحها اإلجيازي الذي أتقنته ضد الرجل املثقف ب،عىل التكثيف الفني

 رغم كل دعوى املنارصة واحلداثة -  يف املرأة وعرب بعض نامذجه التي ال ترى،املزعومة
...  كام سيأيت، اجلسدية العاطفية مع املرأةا ورغباهتاإال مستودعا آلماهل - 



ث تكون  حي،تتميز القصة القصرية جدا عند أغلب النقاد بالتكثيف واإلجياز 
 وتقوم عنارصها كام يرى يوسف ،احلكاية فيها خمترصة احلدث والشخصيات واللغة
 .)٢( حطيني عىل احلكائية والوحدة والتكثيف واملفارقة

 .١٥ ،١ ج، صورة املرأة يف القصة السعودية،حممد العوين. د  ) ١(
 وينظر شعرية القصة ،٣٥ إىل ص ٢٧ من ص،ً                                          ينظر القصة القصرية جدا بني النظرية والتطبيق  )٢(

 . وما بعدها٩٩ً             القصرية جدا ص
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 يشري إىل أن ،ًوحني يشري جاسم إلياس إىل تلقي النقاد العرب للقصة القصرية جدا
ًدارسيها ومتقبيلها يروهنا جنسا أدبيا حكائيا ً  وأن ،ة القصرية والرواية وغريها كالقص،ً

 .)١("يف التعامل مع املوجودات احلسية ) النعامة(إنكارها يذكر بطريقة 
 إذ يراه أصبح ،وبالتايل فإن البحث ال يتجه إىل التنظري لوجود هذا اجلنس األديب

ًواقعا حارضا بإمكانه أن يعرب عن آالم وآمال كتابه وكاتباته  بل يذهب إىل أبعد من،ً
 إهنا كانت وسيلة ملواجهة :ًك فيام يتعلق بالقصة القصرية جدا التي كتبتها املرأة ليقولذل

 بأهنا املرأة واهتم ، عرب فن اإلجياز الذي أجاده عرب التاريخ، وكشفه وقمعه(*)الرجل
القصص " إن : هذا الفن وإذا كان حسني املنارصة يقول،ثرثارة مسهبة كام سيأيت
 فإين )٢("ًجناس األدبية تعبريا عن أزمة نفسية عميقة مكثفةًالقصرية جدا أكثر األ

ًأضيف أن التعبري األنثوي هبذا اجلنس األديب جيب أن ينظر إليه أيضا باعتباره تكثيفا  ً
  ."اإلجياز"  لكشف الرجل؛ متكنت منه املرأة احلكاءة،ًوإجيازا

نه جنسا أدبيا خذ مكاقد أ ؛)ق ق ج(:  أو ال،وإذا كان جنس القصة القصرية جدا 
يقوم يف كثري من املفاهيم االصطالحية عىل احلكاية املحبكة والتكثيف املوحي والوحدة 

 ،فإن دراسة إبداع املرأة فيه سيكون مهام )٣(" واملفارقة املستفزة،املوضوعية والعضوية
 .يف ظل مالحظة الرؤية النقدية السابقة

                           
 .٧١ ،ً                       شعرية القصة القصرية جدا  )١(

 ،حني يرد يف هذا البحث هنا يمثل نامذج فقط "الرجل املثقف " سيكون من املهم اإلشارة إىل أن (*)
 . وال يعني التعميم قطعا،وظفتا القصة القصرية جدا

 .١٩٨ ،ً                   جدا يف األدب السعوديالقصة القصرية والقصة القصرية   )٢(
 للدكتور يوسف ، القصة القصرية جدا بني النظرية والتطبيق دراسة نقدية:ينظر عىل سبيل املثال  ) ٣(

 من أجل تقنية جديدة لنقد القصة "، و جلاسم خلف إلياس، وشعرية القصة القصرية جدا،حطيني
 .وي للدكتور مجيل محدا"املقاربة امليكرورسدية(القصرية جدا 
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 ، من خالل اجلملة التي تشكل متن الدراسةاتعناوين املجموعصياغة تتشكل  
-  للثلج لون آخر":  حيث تأيت العناوين عىل النحو اآليت،متجافية عن العنوان املفرد

 وتبدو العناوين هنا فاحتة "ًربام غدا -  خاتم يف مياه بعيدة - وقع امتداده ورحل
ًإىل ذلك حتمل طابعا  وهي ،إلمكانيات التكثيف التي ترشك املتلقي يف استكناه أبعادها

ًثنائيا بنيويا بني حالتي يف العناوين  ً ويأيت اللفظ املذكر حارضا،"احلضور والغياب" :ً
ذكر يف  وحيث ضمري الغيبة الذي يشري إىل امل، والغد، واخلاتم،ًمجيعا حيث الثلج

 ويأيت الغياب هو احلضور الذي يشكل البعد األهم يف "وقع امتداده ورحل": عنوان
أو  "ربام غدا" و"خاتم يف مياه بعيدة": ُ إذ يغدو هو األمل الذي ينتظر حضوره،وانالعن

 أو الغائب الذي ال يمثل ،"وقع امتداده ورحل": الغائب الذي أبقى أثره وغاب
 وتبدو بعض "للثلج لون آخر": حضوره قيمة إال من خالل صياغة الذات له كام تشاء

 وصور "خاتم يف مياه بعيدة" و"لج لون آخرللث"العناوين مكثفة لصور ثابتة حيث 
 ومع ذلك فإن "ًوربام غدا" "وقع امتداده ورحل": تعتمد احلركة املعتمدة عىل االنتظار

 فهي حتيل نحو فهم ،العناوين تسجل غموضها املقصود املتعايل عىل املبارشة والتقريرية
ويفتح االرحتال  ًقى مبهام لكنه لون يب،ً حيث يأخذ الثلج لونا آخر،جديد للثابت والقار

 ويثري اخلاتم املخبوء يف ، وطبيعة امتداده الذي تركه،أسئلته الكثرية حول ماهية املرحتل
 وإذا كان ، وإشكاالت سقوطه، وبعده، وقيمته،مياه بعيدة أسئلة أخرى حول طبيعته

ً ألفاظا ذكورية حارضة يف العناوين فإهنا مجيعا"الثلج والغائب واخلاتم والغد  أو ، غائبةً
ً التي تريد حضورا خمتلفااملرأةمغيبة أو ليست حارضة احلضور الالئق الذي تتغياه  ً،

 وللغائب الذي أبقى أثره ، املبدعةاملرأة فللثلج لون آخر ال يراه سوى ،ًحضورا يليق هبا
 واخلاتم حالة غيابية ال يستطيع أحد تفسري ،املرأةحكم بالغياب ال يعرف سببه سوى 

 من حقق إالتت وللغد إمكانية ال يمكن أن ،لسقوط وحتديد مكانه سوى الكاتبةهذا ا
 ومتنعه من احلضور منذ "ذكرامل"ُ وهي الذات التي تغيب اللفظ ،خالل الذات املبدعة

 مما يعني أن الرجل ، حيث تعلن غيابه يف عنوان املجموعات السابقة،اللحظة األوىل
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 وتذوته يف النص ، كام تشاءرأة املهتصنعموضوع  ، ومل يعد ذاتا متحركة،أصبح موضوعا
 والتغييب قيمة إمهال وجتاوز وعدم اكرتاث بالغائب الذي ال يمكنه !كيف أرادت

 مهام كانت قيمته الضمنية التي تشري هلا ،احلضور إال وفق رشوط الذات املبدعة
 وال حياة ،ة وهو أصل احليا، فالثلج جزء من املاء،العناوين بإشارات سيميائية مهمة

 وغياب اخلاتم سيميائيا هو نوع من التجهيل ، واخلاتم قيمة مادية ومعنوية،بدون ماء
 فإذا كان اخلاتم عالمة يف كثري من األحيان عىل شخصية الرجل ،واإلذابة للرجل

 فإن رمي اخلاتم يف املاء هو تضييع ، من حيث االرتباط الزوجي من عدمه،االجتامعية
 فسواء كان ، هناتهاجولية التي ترى الذات املبدعة تضييع هويوهتميش للذات الر
 والغد ! فالرجل هو الرجل بصالفته وجحوده ومكره كام سيأيت،اخلاتم يف يده أم ال

 !مرهتن بإشارة الذات التي تبقى هي التي حتدد هل الغد مستحقا لصفة احلضور أم ال
 احلضور الالئق إال من خالل  هو املغيب الذي ال يستطيع أن حيرض"الرجل"هذا الغد 

 ولن يكون ، والذي وقع امتداده يف الذات األنثوية هنا هو مرحتل.الذات املبدعة
 وكفى ، واللص الفار، إنه املذنب اهلارب!حضوره إال وفق رشط االعرتاف بجريمته

ولذا تأيت العناوين مكرسة  . الذي يعتز برجولته العريببحالة الغياب هذه ذال للرجل
 وربام كان تعامل ، ومهمشة للرجل الذي ال حيرض إال من خالل رؤيتها،رأة املبدعةللم

 عنوان بعض العناوين مع اللغة التي قنن الرجل قواعدها تعامال خمتلفا، حيث يأيت
رؤيتها وخياراهتا ب نسوية معتدة يستبطن يف كثافة فنية ذاتال "ربام غدا" شيمة الشمري

 من حيث ، الوقت يكرس أفق التوقع لدى املتلقي وهو يف ذات،التي تصنعها هي
 ...املتعددةانفتاحه عىل مجلة غري حمددة من احلموالت 

 متجاوزة اخلالف النحوي التارخيي )ربام غدا( : يف عنوان املجموعة"رب"تأيت 
 ! عىل قسمني"الرجال" حول داللتها عىل الكثرة أو القلة وهو ما اختلف فيه النحاة

الشمرية ال  )ربام( بيد أن ،لة التي يدل سياقها عىل املقصود كثرة أو قلةورضبوا له األمث
 فاالنفتاح الداليل ،يمكن أن نتأول فيها الكثرة أو القلة إال من حيث سؤال القاصة ذاهتا
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 وكأنام املرأة تعيد األمر إىل يدها من ،حدى الرؤيتني النحويتنيإهنا ال يمكن القطع فيه ب
وما سيقوله الباحث النحوي أو النقدي ال يتجاوز  و تلغى جمددا لكيال تصادر أ،جديد

  !"القاصة" لكن احلقيقة عند املرأة ،كونه وجهة نظر
  تدخل يف نظام النحو العريب عىل الفعل، املكفوفة بكثرة عن العمل نحويا"ربام"إن  

املايض وقد تدخل عىل مضارع منزل منزلة ":  ويضيف،كام يقول ابن هشام ،املايض غالبا
 : كقوله،وندر دخوهلا عىل اجلملة االسمية) ربام يود الذين كفروا( نحو ،لتحقق وقوعه

ُاملؤبل ُربام اجلامل َ ُاملهار بينهن وعناجيج -  فيهم ُ َ ِ")١(  

 بيد أهنم مل ،املكفوفة عىل اجلملة االسمية نادر كام يقول النحاة إن دخول ربام
 فهل ،عىل الرغم من اتساق ذلك قياسا ،يوردوا لدخوهلا عىل الظرف مثاال خاصا

 بعيدا عن ، إهنا قادرة عىل إيصال التجربة الفنية املكثفة:أرادت املرأة املبدعة أن تقول
 عيل : فهي ال تقل عن الشاعر العريب الذي كان يقول؛أمثلة النحو الذي صنعه الرجل

حقها أن متارس ما  وهو ما يشري إىل ثورة أنثوية ترى من ! وعليكم أن تعربوا،أن أقول
 ، وما اضطر النحاة إىل تأويله من كالم الرجل املثقف، فالفن لغة واحدة،مارسه الرجل

 فبإمكان النحو اليوم أن يتأول لألنثى التي ،وإن كان يف عرص االحتجاج أو فيام بعده
 كام تقول بعض الدراسات السابقة ،صادرهتا اللغة عندما وضعت قوانينها بيد الرجل

 !رفيام م
 الذي يورطنا فيه العنوان هو انتصار للذائقة الفنية ،إن اإلشكال الداليل والنحوي 

 ، الستيالد هذا العنوان؛ وهي ذائقة توقفت متأملة،صنعت هذا التكثيف األنثوية التي
  وأسهم يف انفتاح هذا العنوان،هذا النحو من القلق النحوي الذي شكل كثافته الفنية عىل

 ...الت ال حيدها أفق واحد قطعا ودال،عىل معان

.٧٠ ص ،٣ املجلد ،أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك   )١(
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 حيث يأيت الصوت األنثوي ،كام أنه العنوان الذي يأيت أيضا ممثال لألصالة املكثفة
 ويف ذات الوقت ، التي متثل آلية اإلجياز عرب الرتاث البالغي،)ق ق ج(عرب ال  موجزا

 متسك رأةاملوكأن املبدعة  )ق ق ج(يأيت عنوانا للحداثة يف أوضح جتلياهتا عرب منجز ال 
 من خالل الربهنة عىل القدرة الفنية ! الرتاث والتجديد:تقان بوجهي العملة املتباينةإب

 وهي يف أثناء ذلك تعلن ، والقدرة عىل املشاركة يف منجز التحديث القصيص،اإلجيازية
 الرجل الذي ارتىض أن يكون خطأ املرأة "نحو"بفنية وهدوء جتاوزها الفني ملتطلبات 

 عرب قصة ابنة أيب األسود الدؤيل مع خطئها ، تأليف وظهور بدايات علم النحوسببا يف
 .مسعود سابقا التي أشارت إليه رشيدة بن النحوي

 وتدعو النحو ، لتتجاوز القاعدة النحوية؛ لقد انبعثت ابنة أيب األسود تارة أخرى
 ،ورة شعرية ليس لرض،بهم واملشكل املرأةورجاله الستحضار تأويالهتم يف عنوان امل

 ... بعد أن غيبوها طويال،بل حلاجة فنية ثقافية مقصودة أو غري مقصودة
مل يكن جتاوز املرأة يف املجموعة القصصية إىل استخدام عنوان يضطر النحو 

 ويعلن ،سوى صورة رمزية فنية للتجاوز الذي يتحدى الرجل ويعريه للتأويل
 ويامرسها مع ،اسم العلم واملوضوعيةاحتجاجه ضد ممارساته النخبوية التي مارسها ب

 ،"اإلضامر واإلظهار"املرأة اليوم يف صورة حضارية حتديثية ساذجة من خالل لعبتي 
 وهي حتاول استحضار ،ويبدو أن كثافة التجربة التي رانت بكلكلها عىل الكاتبة

ي  كانت ه، ومناسباهتا، وتذكر حوادثها،حلظات ميالد نصوصها املتنوعة يف املجموعة
 التغيري  غدباحثة عن"لذات " بل أهلمها هذا العنوان املكثف ،القادح الذي أغراها

 العام نساين بعد أن رسم واقعها صورة مليئة بالتناقضات عىل املستوى اإل،لألفضل
 أمام بعض النخب الثقافية التي يمثلها مرأة ومن خالل صدمة عنيفة لل،بآالمه املعذبة

 واإلخالص،  املفرتض أن يكون أنموذجا للعالج واخلالصالرجل املثقف الذي كان من
 ! لوعي مصطنع،صورة كرتونية مزيفة - قصص املجموعاتكام يف  - بيد أنه كان 

 !ورجولة منطفئة
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 إهنا ، يأيت حماولة وحيدة للهرب من كل ضبابية اآلين،إن هروب الكاتبة للقادم
 متناغام مع سياق الضوء ،)غدا(يت  الذي يأ،الرغبة العارمة يف االنغامس يف القادم فقط

 وهو ، بكل محوالت اإلرشاق والتجدد والنور،"غدا" عرب اختيار ،واالنجالء والظهور
 حيث يبدو "املخالفة" إىل استحضار "األصوليني"ما حييل إذا ما جلأنا إىل مصطلحات 

وإن  -  يف حني يأيت الغد، رازحان حتت واقع من الوهم الصانع للهم،اليوم واألمس
 ... وأمنية قد تصدق، وحلام قد يتحقق،أمال يرجى -  كان حممال برب

 والغناء هلذا األمل الذي يبدو ضوءا وإن كان ،إنه احللم اللذيذ يف تغيري الواقع املر 
 والتجربة املكثفة تقودان إىل أن ، حيث تبدو اللعبة اللغوية،خافتا إال أنه ضوء وحسبك

 حيث يصبح املايض ال حضور ،قبل هو داللته الوحيدةتس ليكون امل؛يكون املايض مغيبا
 !األمس خيتفي إال حني يشري له الغد.. له إال من خالل القادم
 

 ليس بوصفه خطابا احتجاجيا ،رأةتأيت املجموعات منذ البدء مكرسة خلطاب امل 
 مستويات التي متارس نوعا من االختالف عىل) اللغة(بل من خالل األنثى  مبارشا
 لتعلن من خالل ذلك رفضا ملا ؛ يأيت من أمهها اعتامدها عىل القصة القصرية جدا،عدة

 ، حني مارست منذ القدم القصة الطويلة،أو كرسه هلا الرجل كرسته األنثى عن نفسها
 حتى أوشك العقل اجلمعي االجتامعي أن يصم ، واخرتعت لذلك الليايل،واحلكي

... القص واحلكي باألنثى
 فلم تعد ،إن املفارقة هنا أن األنثى هي التي تتجه نحو االختصار والتكثيف 

 عرب جنس أديب عيص عىل ،بحاجة لتربير النقاد لنزعتها نحو اإلطناب والتمدد الرسدي
وكام  .)١(كام يرى الدكتور عبداهللا الرشيد ، ومتأب عىل كثري من املصطلحات،التنظري

 . األخري" ربام غدا "غالف املجموعة   )١(
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 وحتتاج إىل قدرة هائلة عىل االستخدام ،ة صعبةجترب": رآه الدكتور حسن النعمي
 )١(". يف بنية رسدية مضغوطة،األمثل للغة

ترصفاته ونتوءاته حتت منظار بويأيت املثقف بحموالته الثقافية واملجتمعية واقعا 
 "ذات" تدرس وحتلل إىل "ذات" املثقف هنا يتحول من ،القصة النسوية الكاشفة

 حيث يأيت املثقف حامال ، كشفها يريد الحقيقة التي من خالل إخضاعها لل،مدروسة
 بيد أن املهم اإلشارة إىل أن إحدى ، كل واحدة منهام تنفي األخرى،لصورتني متناقضتني

 بينام تشكل األخرى التي يريد الفكاك منها ،الصفتني ظاهرية خيلعها املثقف حني يشاء
: باحدة تقول السعدية "متقاعد"  يف قصة...وإخفاءها الصورة املمثلة للهوية احلقيقية

 كان : مقعدي األول: قال،يف حوار صحفي طلب منه أن يعطي نبذة عن حياته"
 حلسن . من مهه أصبحت أقايس: مقعدي الثالث"نحايس" كان : مقعدي الثاين،مقايس

 ،فأهنت احلوار بابتسامة أسى. . أهنا كانت مثلك ذكية فهمت املقصود،حظ الصحافية
 .)٢("ةأكثر من عالمونظرات حتمل 

ظل يتحدث طوال السهرة عن النظرة " :"مرض"وتقول شيمة الشمري يف قصة 
 .. وحقوقها املسلوبة ،القارصة للمرأة

  )٢(")العلة تتصل بك( وهاتفه املحمول وعىل الشاشة يرتاقص الرقم) يرن(

حني رفعت سامعة اهلاتف بتكاسل جاءها ":  تقول بسمة النسور"رنني"ويف قصة 
 غري أنك ال ،ً حماط دائام باآلخرين، مشغول بأشياء ليست أمجل منك:ًوته النائي قائالص

 ومنذ تلك اللحظة استحالت من امرأة مسبوكة بالشوق إىل .تكفني عن الرنني من حويل

 .٢٩٨ : العدد، الثقافية: السعودية"اجلزيرة" ملحق جريدة  ) ١(
 .٧١ ،وقع امتداده ورحل  ) ٢(
.٥٠ ،ربام غدا  )٢(
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 .)١("كومة أجراس معلقة يف عنق االنتظار
عندما ": ل التي تقو"امرأة"وهو ذاته املثقف الذي تقدمه عبري كامل يف قصتها 

 ..أنت امرأة :قالت األعراف بازدراء
 :نادتني عيناه املعجبتان بدهشة

.!.يا لك من امرأة−
:ًوعندما رفع الليل يف وجهي يد التحذير وقال مؤنبا−
..أنت امرأة−
:ًرفع إصبعه الثابتة مقسام−
. .إنك امرأة−
:وملا حتركت العيون املتلصصة واأللسنة املتحينة ساخرة−
!..أنت امرأة−
:ًانربى لسانه احللو مكررا−
رائعة أنت من امرأة−

 واألصابع ،قالت العينان املعجبتان أما حني فقدت إحدى عيني يف حادث أليم
 :الثابتة واللسان الرائع

)٢ (!..كم كنت امرأة. .وا أسفاه−

 صورة املثقف ،إن املثقف يبدو هنا من خالل الصورتني املتقابلتني املتضادتني
 ويمثل صورة احلب والوفاء واجلامل يف ،الذي يدافع عن حقوق املرأةالنظري اللفظي 

 الثقافية  ومثقف األمسية، إنه مثقف احلوار الصحفي عند السعدية باحدة،حبه وعالقاته

 .٢٨ ،خاتم يف مياه بعيدة  ) ١(
 .١١٠ – ١٠٩ ،للثلج لون آخر  ) ٢(
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 والوفاء ، والعشق اللفظي، ومثقف الوله والرسائل الغرامية،عند شيمة الشمري
ن هذه الصورة اإلجيابية تأخذ مداها إ.. . وعبري إسامعيل،التنظريي عند بسمة النسور

 حيث متارس القصة القصرية جدا هنا دورها يف منح مساحة كبرية من ،من االمتداد
 الصورة  وهي، لرتسم صورة املثقف التارخيية يف بعض نامذجه؛ واملكثفحجمها املحدد

 إهنا صورة ، وجتديد وتأكيد هذا احلضور،التي تعطيها القصص حقها يف احلضور
 عند  املتعددة بتعدد كراسيه منجزاتهمن خالل الذي يتكرر ضخم املريض عند املثقفتال

 ومن خالل "طوال الليل":  وعرب اختيار تقنية الظرفية املمتدة عند الشمرية،السعدية
كام  "كامل اتصال"  وهي مجل بينها"... حماط ...مشغول ": تتابع اجلمل عند النسور

 لقناعتها املغيبة أن اجلمل كثرية ؛اللغة هنا إىل الفصل ولذلك عمدت ؛يقول البالغيون
عندما قالت " : وهي مجل الرشط وجوابه عند عبري إسامعيل، واحدنىوأن املع
وهو امتداد يتناغم مع الصورة  "ملا حتركت العيون -  عندما رفع الليل - األعراف

مر فنيا إلجياد املفارقة  بيد أنه يستث،النمطية عن املثقف عىل املستوى التارخيي والواقعي
 ، حيث ال تصبح املفارقة فقط من خالل حركية النص الداخلية،القصصية احلادة هنا

 والتمهيد من خالله للحظة ،بل من خالل استحضار الواقع اخلارجي تارخييا وواقعيا
 املعبأ ، حلظة انكسار الصنم الرجويل املثقف، حلظة الكشف واحلقيقة،احلاسمة يف القصة

 أو حلظة االنفجار تأيت ، ومن اجلميل أن حلظة الكشف، حيله البالغية الكاذبةبكل
التي ال تتطلب سوى الضغط عىل الزر املحمل بكل معاناة  لحظةال إهنا ،موجزة مركزة

 وتدع تفاصيل احلريق ، وهي اللحظة التي تغادر فيها القصة مهمتها!األنثى عرب التاريخ
 حيث ،إهنا حلظة تتدخل فيها الذات الساردة.. .يوقسوته وغرابته وآثاره للمتلق

 فأهنت ،همت املقصودف": السعدية تكشف الصحفية خبث اهلدف عند املثقف كام عند
وعىل " وتغدو شاشة اجلوال فاضحة لليلة التنظري الطويلة عند شيمة الشمري "احلوار
 عند "االنتظاركومة أجراس معلقة يف " وتتحول املرأة إىل ،" العلة تتصل بك:الشاشة

  الرجل املثقف الرشطية وتأيت اجلملة األخرية عند عبري كاشفة كذب مجل،بسمة النسور
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 ."مرأةاوا أسفاه كم كنت ":  بعد تعرض احلبيبة حلادث أفقدها إحدى عينينها،مجيعا
 "القول الكثري" بعد ،إن التقنية القصصية هنا تقدم املثقف من خالل بعدين مهمني

 فالرجل ، الذي يكذب كل هذه االدعاءات"الفعل"يف مواجهة  "تواصلالتنظري امل"و
 ! لكن فعله يتحرك بنية سيئة نحو الصحفية،يتحدث يف اللقاء الصحفي عند السعدية

 وظهور اسم املرأة ، لكن حركة الشاشة الفعلية،وهو يتحدث طوال الليل عند شيمة
أية حقوق للمرأة وهو يصف  ف، يكشف بالفعل كذب التنظري، العلة تتصل بك:الزوجة

 ليحوهلا بعد كل هذا إىل ، وهو يتحدث عرب اهلاتف عند بسمة النسور،أقرهبن إليه بالعلة
 ثم يكون ارحتاله بعد فقده لعينها تكذيبا ، وهو يتحدث عند عبري،كومة من االنتظار

 !لكل هذه اإلعجابات
 أصبحا مها أيضا ،اث رجالية يف الرت"خصوصية" كانا ينإن الكتابة والبيان اللذ

مصدر إدانة للرجل املثقف الذي ينظم رسائل الغرام املكتنزة فنا عرب الكتابة عند أو 
  اجلامل إنه املثقف الذي ينحو نحو أساليب"امرأة" وقصة "رنني"املشافهة يف قصة 

 ويطعم كالمه بمحسناته "لسن أمجل منك" "يا لك من امرأة":  حيث،املبالغة يف لغتهو
 ، املتكررة هبمسها"السني" حيث تتمم "أقايس -   نحايس-مقايس": ية اخلاصةالبديع

 وهو ما ، وهو هنا يتسق مع تارخيه الكبري يف املبالغة والكذب"أفعل التفضيل"تكاذيب 
 "مرض" يف قصة "العلة تتصل بك" : فاجلوال يرتاقص بجملة"العلة"لفظة  تؤكده

استحضار التسمية  كتبها الرجل من خالل إىل اللغة التي "العلة"حيث تعيدنا لفظة 
 ، وهي احلروف القلقة التي ينقلب بعضها عن بعض،النحوية املشهورة حلروف العلة

 ما ، فيها من التأويل والتقدير والتبديل، وتعامل معاملة خاصة،وتتحول باستمرار
 علل ل؛ وميوله نحو املرأة باستمرار صاحب اللغة هلواه،يوازي تبديل املثقف الرجل

ذا  "مرض"يف قصة  "وعىل الشاشة يرتاقص الرقم" كام يغدو الرقم .تتنوع والنتيجة واحدة
 وهو الذي ،بعد إشاري فني إىل املثقف املتشدق بالدفاع عن حقوق املرأة يف بداية النص

كام كان   ورنني مفتعل لقضيته مع املرأة،جمرد تراقص كاذب ال تتجاوز كلامته الكاذبة
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 ...ورنني املحمول ،تراقص الرقم
 فهو يقرأ املوقف ويعرب ، تام العلم،إن صوت السارد يف هذه القصص سارد عليم

 أو من خالل الرسد املبارش ،عن تفاصيله من خالل ضمري الوصف املحايد كام سبق
يف بداية ": "ثقافة" تقول قصة عبري كامل يف قصة ،بضمري املتكلم عن تناقضات املثقف

يف هناية الزيارة أبدينا . .ابنا بمكتبته الزاخرة بمئات الكتب القيمةالزيارة أبدينا إعج
 وطول ال يتجاوز ،يتامشى مع األثاث استغرابنا عندما انتبهنا أن كتبه كلها ذات لون بني

ْقابلت ذلك العمالق ": "ترجل" وتقول شيمة الشمري يف قصة .)١("ًالعرشين سنتمرتا
  ..الكبري يف تلك األمسية الثقافية 

وتقول يف قصتها ) ٢("..بعد اللقاء ترجلت عن صهوة الثقة واإلعجاب بالكبار
  ؟ ما رأيك به:بعد انتهاء األمسية سألتني بحامسة": )رأي(

 .. متعجرفا ، تقليديا، كان ممال.. مل يستحوذ عىل انتباه اجلمهور :أجبت
 .. طوله و، أنيقا، وسيام، لقد كان يف أوج تألقه؟ كيف:ردت بحدة

  )٣("!! يبدو أنني لست مثقفة بعد:اطعتها بأسىق

 وتشكلها من ،رأة حالة تصنعها امل،وتبدو احلالة املرضية الذكورية املثقفة املستنرية
 سببا فاعال يف ظهور حاالت ؛ حيث يبدو إعجاهبا الساذج،خالل وعيها بأهدافها

ىل األوتار التي  وهو ما يعطي الذكر املثقف املريض فرصة اللعب ع، واالزدواج،اخللل
  وأن من الغواين من مل، لكنه لفرط جهله باملرأة مل يستوعب أن الزمن يتغري!رأةحتبها امل
. . الثناءن يغرهيعدن

 .١١٨ ،للثلج لون آخر  )١(
.٩ ،ربام غدا   )٢ (
.٨٤،املرجع السابق  )٣(

المجلد )٢( العدد )١( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 

وهي  )رأي (: وهي ذاهتا التي حيرض صوهتا يف نص)ترجل(تأيت املرأة عرب نص 
الذي يستبطن  ، بينام يأيت صوت املرأة الواعي الكاشف.. وسيام أنيقا :تؤكد أنه كان

 والنص "..كان تقليديا ممال متعجرفا":  صوتا خمتلفا، وال يؤمن بالظواهر،املظاهر
يف خامتته املكثفة بالدالالت الواسعة عرب اجلملة املركزة التي تعد البنية األساس  يكشف

عن حالتني متوازيتني للمرأة التي  ..).يبدو أنني لست مثقفة بعد (:يف النص وهي
-  وسيام (: بسحرها اخلارجي، وتتطلع للهيئة، تلك التي ترضخ للشكل،قفيعرفها املث

 : والتي مل تر فيه سوى أنه كان، واملرأة الكاشفة التي تستبطن الظواهر إىل األعامق)أنيقا
 حيث حالة "املثقف الذكر" وهنا يبدو اخللل الذي صنع )ممال -  متعجرفا -  تقليديا(

  ويؤمن بأحقيتهم دون استحقاق، حني يصنع الكبار؛ايف يعيشها الوسط الثق التيالتسطيح
 ، وتغيب املثقفة الواعية، يظهر املثقف الفحل! وهم بكل هذا التناقض الفاضح،حقيقي

 يقول يف ، الواعيةرأةإن صوت امل ...وكأن ظهورها سيعيد ترتيب األولويات من جديد
 الذي فرضه ،غياب وهو إعالن لل"!يبدو أنني لست مثقفة بعد": )رأي(ختام نص 

إال للمرأة التي  "املثقفة" الذين ال يعطون استحقاق لقب ، بقوة"املستفحلون"الكبار 
 الذين ارتضاهم ، وهم الداعون كذلك نظريا حلقوقها،آمنت باستحقاقهم الثقايف

 وبالتايل فإن حضور صوت األنثى ، وارتضتهم أيضا املرأة اخلاوية،الوسط املخدوع
 الذي رفضها عرب ، لن يرىض هبا املثقف الذكر،حقاقات جديدةالواعي سيخلق است

 تتظاهر ، وحتت مسميات جديدة، بأسامء حديثةإقصاءه وهو يامرس ،تارخيه الطويل
 ليكون ! وختفي نسقها التارخيي املمعن يف القسوة والتغييب واإلمهال،بمنارصة املرأة

...! حلقوق املرأة ومنارصهتا تتزيا من جديد بالدعوة ،غياهبا القرسي ممارسة حديثة
 ،وترص املرأة القاصة عىل أن تواصل املزيد من الكشف ألسلوب املثقف النخبوي 

 التي مل يعد ،وأن تعرض بعضا من حماوالته البائسة اليائسة املكشوفة للمرأة اجلديدة
 فالنص يكشف السذاجة والغباء ، خدعة سحر البيان التارخيية الرجوليةينطيل عليها

 خلف خيبئ الذي ، متحليا بزي الناقد، حني حياول املثقف أن يقرتب من األنثى،ضاأي

المجلد )٢( العدد )١( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 :)بينهام( يف نص  شيمة الشمريتقول...كلامته الفحولة املاكرة الساذجة
 مل ال .. متفائلة ، مرحة، طموحة،ة مجيلةإنسان أنت ، سأهلا أعرفك منذ مدة طويلة"

 ؟أرى هذا يف كتاباتك
 ؟ كيف:أجابت

 .. و.. ظلم و، فقر، بؤس، حزن،ل حروفك أمل ك:رد
)١("!! ربام أنت ال تعرفني جيدا:ضحكت كثريا ثم قالت

 ليأخذ منه الثناء الذي يغر ؛ الرجويلعىل العودة إىل قاموسه إن املثقف ال زال يرص 
:  إىل قاموس"يا لك من امرأة -   لسن أمجل منك-يالك من امرأة":  فمن،الغواين

 ومل يعد ، بيد أن الغواين مل يعدن هن الغواين"متفائلة  -  مرحة -  طموحة - مجيلة"
 وجتاربه يف تغييب الوعي ، وحيله البيانيةالزمن زمنا يليق بكل مواضعات الرجل

  لقد! أو الثناء، أو التصديق،تعد إجابة الغواين للمديح املكرور اململ هي احلياء مل ،النسوي
 استخدام معجمه االستهالكي مع فهو و!ف الناقديقابلن ذلك بإعالن جهل املثق أصبحن
 ومعرفة ، يف استقراء حالتها، باجلهلرأة عن أن تصفه امله إال أن ذلك مل يغن،اجلميل

 ...قد تكون له أهداف ومرامي غري سوية  ليكون حكمه حكام صوريا؛أرسارها
 يصل ،ا، بل يظهر من خالل الرسد راويا حمايدنحاز أو يصادر ال يهناإن الراوي  

 ولذا يصل إىل ، التي متثل قناعة شخوص القصةإىل القناعة عرب التجربة واالحتكاك
 ما ) وعنرص)ما قبل( وهي معايشة مبنية عىل ثنائية ،إدانة املثقف من خالل املعايشة

 وهي ،والداللة الزمنية هنا يفرضها الفعل املوجه الذي يعتمد عىل الرؤية املبارشة) بعد
 تتجه كلها نحو ،كثري من احلذف الذي متنحه اللغة دالالت متنوعةرؤية تشري إىل 

 مع ما "العمالق" إهنا حلظة لقاء ." وما بعدمها،ما قبل اللقاء واالستامع"املفارقة بني 

.٧٤ ،ربام غدا   )١(
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حتيله الكلمة من محوالت تدل عىل صورة جاهزة قارة يف الذهنية الثقافية اجلمعية
 وحلظة ما بعد حني تتخىل اللغة عن ،والنعوتالتي ال تتوان يف منح األلقاب  ،العربية

 عند  وضحالة العمالق،جياز الذي حييل إىل إحباطات اللقاء وتنطلق نحو اإل،اإلسهاب
 ، عند الذات الفردية النسوية هنا التي تتعمق املشهد بتفاصيله وصغره،الذات اجلمعية

 وتغدو "الكبارترجلت عن صهوة الثقة واإلعجاب ب": وهو ما جيعل القناعات تتغري
 ،احلالة أيضا ماثلة وحادة يف طعن الوعي اجلمعي الذي تبهره املناظر دون سؤال املحتوى

 تستحرضه نسوي الذي وهو ما يرتدد بطريقة غري مبارشة مع الصوت ال،وحماكمة الفعل
 إن . دون وعي حقيقي باملنجز والعمل، اخلارجية للمثقف"بالسيمياء" االقصة معجب

 "...طوله.. .أنيقا.. . يشيد بأناقة املثقف وسيام، آخر إىل صوت نسوي تشريةالشمري
 داللة عىل "ثقافة" يف قصة عبري إسامعيل ،وتغدو املكتبة واتساعها واإلعجاب بمنظرها

 ويدلل عىل نوع ،بيد أن الصوت الواعي يكشف احلقيقة ،تأثري الصورة يف خداع الوعي
 ، بألفاظ النعوت والصفات املادحة،املثقفمن الغياب اجلمعي الذي يسهم يف صناعة 
 الوعي الذي تشري إليه بطلة قصة ووه .دون سؤال القيمة احلقيقية من الوعي

ًلقد بدت حزينة جدا بعد انتهاء . .يا للغرابة":  حيث تقول، لعبري كامل"إعجاب"
حية أمسيتها الشعرية رغم أن مجيع احلضور أدباء ومثقفني وشعراء أبدوا إعجاهبم بترس

 حيث يصبح الوعي اجلمعي مسئوال عن حالة )١(" ولون فستاهنا،شعرها ومجال عينيها
 ، باعتباره فارس املشهد وحارسه وخطيبه غالبا، يقف خلفها الرجلالرتدي التي

 بتجارب لكشف والتنوير يأيت حمماللخطاب وهو  ،ذلك الواقعل كاشفةوتصبح املرأة 
 ومن إسهابه ، ومن امتداده، من ترهالت املثقفنثوية املقموعة التي عانتالذات األ

 إهنا املرأة التي . يف واقع ال يقيم أمهية للحقيقة،احلقيقي يف ادعاء بطوالت كثرية كاذبة
 ويكون هواهنا انتقاما من املثقف الورقي النظري الذي ،يكون ضعفها إعالنا لنرصها

 .١١٧ ،للثلج لون آخر  )١(

المجلد )٢( العدد )١( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 راسمة ، لبسمة النسور"جعترا" ولذا تأيت قصة ،نشاط ال يفرت وينظر ب،يتحدث كثريا
 واهلوة السحيقة التي يصلها حني ،لوحة مكانية بني العلو املكاين الذي يمثله املثقف

:  ولن يستطيع،ن يتخلص منهاأ وذاكرته التي يريد ،يرى املرأة التي متثل ضحيته
 شجعه صمت احلارضين عىل ،ًحتدث طويال عن ماضيه احلافل باألحداث املثرية"

 جالت نظراته بينهم . فاتسعت عيون اجلميع دهشة،تحرض أدق التفاصيل اس،اإلسهاب
 إال أنه صمت عىل نحو مفاجئ حني اصطدمت نظراته .باعتداد من يملك زمام األمور

 إن املركزية التي يمثلها املثقف هنا مركزية .)١("!بوجه امرأة عربت مالحمها عن رثاء جيل
 ! إعجابا يتحدث فتتسع العيون!م حيث يتحدث ويستمع اآلخرون باهتام،واضحة

 ، واالنتصار املكاين، بيد أن كل هذا اجلامل اخلارجي،يتحدث فيسأل عن التفاصيل
 وشعور باملهانة ، وتتحول إىل مقت، تتحول إىل هزيمة نفسية كبرية،والبطولة الصادحة

أو  ، أو احتجاجا مكتوبا، وليس حضورها انتقاما بالصوت، حني حترض املرأة،والصغار
  قبلمن  نعم رؤيتها فقط، فقط لتكون رؤيتها؛ إن القصة حترضها فقط هنا،رفضا معلنا

  البالغة حضور إنه!الرجل ردا وافيا عىل كل االدعاءات والبطوالت املمتدة واملسهبة
قمع اإلجياز من داخل ذاته التي تعرفها املرأة خاوية يفضح وي ذي ال هذا احلضور،فقط
 !ملتضخم يف القصة يقينا أن املرأة تعلم كذبه وظلمه ويعلم الرجل ا،ظاملة

 وهي التي تتعامل مع الرجل يف أدق ،ليست املرأة قادرة عىل كل هذا الكشف أو
 ، أو أن تكشف كذبه ونفاقه، وهي التي تستطيع أن متنحه قيمة الصدق،وأصدق حاالته

 يأيت ، لعبري كامل"  لقاء تلفزيوين" ففي قصة ،عرب آثاره أيضا  أو،عرب أفعاله كام سبق
 ،ًجلست الزوجة تراقب لقاء تلفزيونيا جيرى مع زوجها امللتزم": النص عىل هذا النحو

 حتدث يف البداية عن قداسة املرأة 
 وضعت يدها عىل عينيها املتورمة

 .٢٢ ،املرجع السابق  )١(
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 حتدث عن قداسة احلب
 وضعت يدها عىل قلبها الفارغ

 يةنسانحتدث عن قيمة اإل
 .)١(ًطويال. .ًالًخرجت جتر وراءها ذيال طوي

 إهنا العني األنثوية املتورمة التي مل يمنعها ورمها ، إنه الفعل الذي يكذب التنظري
كذب   أمام، إنه القلب األنثوي الذي يعلن فراغه من احلب،من الكشف والفضح

 "اجلنون" إنه الوعي الغائب الذي حييل املرأة إىل ،ادعاء الرجل املثقف عىل الشاشةو
 ،يةإنسان وتقديمهم عىل أهنم دعاة ،ملجتمع ترميز الكاذبني من املثقفنيحني يواصل ا

.. . أحدهمواملرأة هناك تشكو آثار إجرام
 ملعرفتها بتفاصيله ، وتكشف تواريه املرأة،إهنا صورة املثقف التي تواري وتظهر

 ، خوفا من ضمريه؛ ويصمت، ويداري،املثقف يناور إن . عرب نامذجه املشوهة،اخلاصة
 إال أنه حيرض بعيدا عن القاعات واملسارح ،و من انكشاف أمره أمام جمتمعهأ

 وعنفه املبارش ، حني تكون زوجة يف نفييه للمرأة وحاداوالشاشات مواجها ومبارشا
 ؟ما القمر:  سألته ذات مساء،كانا عاشقني " لعبري إسامعيل "القمر" تقول قصة ،معها

 ؟ــ ما القمر
 :أجاهبا

 ..ارة التي خرجت منها ربة العشق أفردويتإنه رحم املح
 :بعد سنني من زواجهام حنت لسؤاهلا القديم فقالت

 !؟ــ وما القمر
 أجاهبا

 .٩٥ ،املرجع السابق  )١(
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 .)١("ــ القمر يا جاهلة كوكب حجري يدور يف فلك األرض بشكل مقيت وممل 
 كانا "قصة حب" يف قصتها األخرى "الزوجة"وهي ذاهتا املرارة التي تعانيها 

 .. حبك نور ييضء حنايا نفيس املظلمة:هلامتحابني قال 
 :أجابت بخفر وحياء

 ..ــ حبك ماء يغسل قلبي من أوجاعه
 .)٢("بعد زواجهام مل يبق من النور واملاء إال الفواتري 

إن القصة القصرية جدا ال تظهره إال من خالل الثنائية التي تكشفه يف أدق 
-  حيث ، وثنائية احلارض، تنظريي، فني،وهو ماض كالمي -  ثنائية املايض ،تفاصيله

 إنه التنظري الذي يتحول فيه ! املتغري، االستبدادي، القمعي، املبارش،احلارض العميل
 ،"كوكب حجري" بكل توظيفات العاشقني من الرجال عرب التاريخ إىل ،القمر

 بكل أناته التي رتلها العاشقون من الرجال إىل جمرد حجر "ماء القلب"ويتحول فيه 
 ... فواتري تستنزف احلب واجلهد واملال،لب عنيفص

 وكشف إسهاهبا ،ى خطاهبا العاشقإن تفريغ الرموز الرجالية اللفظية من حمتو
 هو انتصار للمرأة ،التارخيي اللفظي الذي محله الرجل املبدع واملثقف برتهات كبرية

أحلها إياه منذ  وهي تأيت لتحل الرجل مكاهنا الذي ،التي عانت طويال من هذا اخلداع
 وهنا ، وتتحول هي إىل مكانه ومكانته اإلجيازية، حيث يضحي هو مسهبا مطنبا،القدم

يصبح اإلجياز سالحا يف يد البالغة تعيد إنتاجه واستخدامه يف كشف عوار وخواء 
 إهنا البالغة التي تستخدم اإلجياز احلقيقي يف كشف اإلجياز البياين !وكذب الرجل
 !الرمزي املضلل

 .٩٠ ،للثلج لون آخر  )١(
 .١١٣ ،املرجع السابق  )٢(
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 فإن من الطبيعي أن تتناول ،إذا كان حال املثقف كام مر يف بعض القصص السابقةو
 بيد أن صورته مل تكن بأحسن حاال يف بعض ،املجموعة الرجل بوصفه رجال عاديا

 :كبريا مراهقا ، خائنا، ساذجا، فهو يرد غبيا،القصص من الرجل املثقف
 مر أمام املتجر تأرسه كلام":  للقاصة السعدية باحدة" انخداع "تقول قصة 

استنفذ . .مترغ حتت قدميها. . جثا عىل ركبتيه،ًأخريا قرر أن يتوسل إليها.. .ابتسامتها
هي ما تزال شاخمة واالبتسامة ال . . كل االستعطافات، كل اآلهات،كل كلامت اهلوى
جرى . .سقطت دون حراك. . بقليل من اجلرأة والرتدد أراد مسك يدها.تفارق حمياها

ً خجوال مغتاظا من بالدته،ًفأر منكرساكال ً")١(. 
 نظرت يف ، نظر يف عينيها،مر من أمامها": )غصة( قصة  القاصة ذاهتا يفوتقول

حتسست .. .مل يعد يمر من أمامها. . فابتسم هلا، ابتسمت له،مرت من أمامه. .عينيه
)٢(."ورحل. .فأيقنت أنه وقع امتداده. ؟.بطنها بيدها

 سافر إىل .كانت أناقة بيته حديث املدينة": تقول بسمة النسور ،"مجال"ويف قصة 
 ارتاد ، ابتاع أهم اللوحات. ارتدى أثمن الثياب. ارتبط بأحىل النساء،أمجل األماكن
 )٣(."!ًظل قبيحا. . غري أن الرجل القبيح. تفوه بأرق العبارات.أفخم املطاعم

 تقول ،القاصة ذاهتانا عند وهو ذاته القبح الذي يشكل ظاهر الرجل وباطنه أحيا
إخفاء هلفته كلام -  الذي حيس بالوحدة - حياول األب اخلمسيني": " هلفة"يف قصتها 

 ليجيب الصوت األنثوي اخلجول ،أتاحت له الصدف القليلة التقاط سامعة اهلاتف
)٤(." أترغبني يف أن أخربه أي يشء:ًقائال

 .٣٧ ،وقع امتداده ورحل  )١(
 .٤٥ ،املرجع السابق  )٢(
 .٢٧ ،خاتم يف مياه بعيدة  )٣(
 .٣٦ ،خاتم يف مياه بعيدة  )٤(
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 وتعيد توظيفه بام ،الذي تراه القاصة يبدو الرجل هنا مستجلبا من الواقع اخلارجي 
 وكشف حقيقته الصادقة تارة ،يكشف قدرا كبريا من إسهام املجتمع يف صناعته تارة

 حيث الرجل القبيح ،"نموذجا واحدا"ن نعد النامذج السابقة أ بحيث يمكن ،أخرى
:  هو ذاته اخلمسيني املراهق الذي تقدمه قصة،"مجال": قصة  الذي تقدمه،الغني

 يامرس جريمته مع املحبوبة ثم هيرب ، وهو ذاته الذي كان يوما ما خائنا مستهرتا"فةهل"
وهو ذاته الشاب الذي كان يتجول يف األسواق  "وقع امتداده ورحل": منها يف قصة

.. ."انخداع":  جمسم نسائي جامد حياكي صورة املرأة يف قصة" ليمد يده نحو ؛بغباء
 وتبقى ، ويكثر ماله، وتزيد أعوامه، ترصفاته وتتلون،تتنوع حاالت الرجلحيث 

 وال نجد يف ، ال يزيده الزمن إال قبحا! وتنوع الزمن، تنوع الفعلمع ماثلة قبححقيقة ال
 ، موجزا يف الشخصيات، ويغدو الرسد هنا قافال آللية احلوار!ماضيه سوى القبح والغباء

رض القصص السابقة حيث يتم الرتكيز عىل الشخصية األساسية للرجل الذي تستح
:  ولكنها وهو املهم تستحرض صفاته الداخلية التي تبدو تارة رصحية،صورته اخلارجية

مد -  وقع امتداده":  أو من خالل أفعاله التي تدل عىل هذا القبح"القبيح يظل قبيحا"
 إهنا ممارسات نحو "صوت اخلجول إخفاء هلفته ورده عىل هاتف ال-يده ليمسكها

 وال جريمة املعاكسة -  و"وقع امتداده ورحل"ورع عن جريمة احلمل يف  ال تت،األنثى
 وال للهفته الغريبة حني احلرص "انخداع":  املحل يف قصة"فاترينة" ملجسم املرأة يف

 ."هلفة": عىل مهاتفة صديقة ابنه كلام اتصلت يف قصة
ذي  واخلارجي ال،إن القصص السابقة حتدث عالقة بني الداخل األجوف القبيح

 وجريمة ، وهلفة الرد عىل اهلاتف،فلمس يد املجسم" ،يأيت صورة للقبح الداخيل
كانت أناقة بيته " : حيث"مجال" هي تأكيد للمصدر الثابت اجلازم يف قصة ،"احلمل

 ابتاع . ارتدى أثمن الثياب. ارتبط بأحىل النساء، سافر إىل أمجل األماكن.حديث املدينة
ظل . . غري أن الرجل القبيح. تفوه بأرق العبارات.ملطاعم ارتاد أفخم ا،أهم اللوحات

 ولعل اللغة هنا اجتهت إىل األفعال املاضية حني كانت تتحدث عن حماسنه " !ًقبيحا
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 ، بيد أهنا تتحول حني تكشف داخله إىل اجلملة االسمية املؤكدة بأن والتكرار،الظاهرية
غري أن الرجل ":  حيث تأيت مجلة،"غري" من خالل حتول كيل للمعنى عرب أداة االستثناء

 ،"املعاين" إن شئنا أن نعود لعلم ،مراعاة املخاطب  متجهة نحو"القبيح يظل قبيحا 
الذي يفرتض أنه خايل  راحت تنزل املخاطب  إذ،وخروج اخلرب عن معناه احلقيقي

 بعد أن منحت القصة الرجل كل هذه اجلامليات ، أصبح خماطبا منكرا بيد أنه،الذهن
عرب  بعد كل هذه اجلامليات التي صفت !التي ال يمكن بعدها للمخاطب أن يتقبل قبحه

 وهي "... تفوه-... ارتاد- ... ابتاع- ...سافر - ...كانت" :تتابع مجاليات املايض
  الذي منحها"أفعل التفضيل" من خالل جاء مفعوهلا بعدها مبارشةأفعال ماضية 

 وهي كلها أساليب "أرق -  أفخم -   أهم-حىلأ -  أمجل":  الكاملبصيغته التفضيلية
تصنع موقف املخاطب الذي ال يمكن أن يطمئن إىل حكم يناقض كل املتتابعات التي 

 توكيدية  املفارقة والصادمة وبالتايل تأيت اجلملة،تؤكد حالة التفضيل التي يعيشها البطل
 "ظل"فظة  ولعل يف استخدام ل، وتؤكد أن القبيح يظل قبيحا،لتتجاوز كل ذلك

 وكل تغري هلذه ، فمع كل فعل ظاهري مجيل،تناسب وتناغم مع األفعال املاضية كلها
 األكيدة ابتة الث القبح الداخلية كانت حالة، التي تصف الظاهراألفعال املاضية السابقة

يمنح اجلامل ل ، ويتلون، ويتعدد، اخلارجي عامل يتنوع ولعل اجلميل أن العامل!هي القبح
الذي  "القبح" ألن العامل القار الثابت الذي ال يتغري هو ،ذي سيزول قطعاالالزائف 

 ...واألساس يمثل صفة الثبات
 دون ،ينطلق إىل الكشف والتكثيف واالختصار "الفن القصيص القصري جدا"إن  

البالغة(":  من خالل املقولة الذكورية، ومفارقاته،التخيل عن احلدث وحكائيته
 ،التي متنحك من القصة حبكتها  عىل القصة الومضةئالغة التي تتكلكنها الب )اإلجياز

 وانزياحاهتا الذكية التي تعيد تشكيل العامل اخلارجي ،ومن الشعرية تكثيفها وصورها
 ،تشاهدا اللتقاط امل؛ ميدانا رحباوحتيله الواقع ترصد ،من خالل مفارقات ذكية دالة

 دون ضجيج أو مبالغة ،ي تكشف وتعريوإعادة صياغتها من خالل الذات املبدعة الت
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 ، البعد الطريف الساخر-أحيانا  -   حتمل، عرب رسائل قصصية وامضة،أو خطابية حادة
 داعية املتلقي إىل الوقوف أمام حاالت حقيقة "كاريكاتورية"الذي جيسد حلاالت 

 ...بالتأمل والتأويل 
 ،تكزا مهام للمجموعاتمر "الرجل املثقف واملرأة"ية بني نسانوتغدو العالقة اإل

يف بعض الرجل   كاشفة، عاملة"ذاتا" حيث تأيت ،وحترض الذات القاصة هنا خمتلفة جدا
 أحدمها قويل حضاري ، الذي ينتج خطابني متعارضني متناقضني الرجل،ترصفاته
 وكل منهام ينقض اآلخر ، متوحش، مصادر، واآلخر عميل مدين،إنساينتساحمي 
حيث يغدو املثقف النخبوي  ،كاشفة لكال اخلطابني النسائية وتأيت الذات !ويصادمه

 ، له معنى ظاهر من خالل حضوره النظري،املتعاطف مع قضايا املرأة نصا حارضا
 ، لكن هناك نصا آخر مناقضا للظاهر،ية ودعمه هلانسانوفلسفته لقضايا املرأة اإل

 التي تنفر من التقريرية ،بدعة يتمثل يف حقيقته الغائبة التي تكشفها املرأة امل،معارضا له
 التي تظهر يف بعض األعامل اإلبداعية القصصية النسائية ، والبكائية والتفجع،واخلطابية

 ...للمرأة كام سبق 
 لقد انحازت ،رجل ضد القف كام مل ت، بعنرصية مقيتة"للمرأة "مل تتحيز الذات 

لصوت املقموع ا هرتأظ . وغرابتهاللضوء الذي يكشف من خالل مفارقات املشاهد
 أمام الصوت اآلخر الذي ،صوته ووسمه ورسمهب  ومثلته يف بعض قصصها،تارخييا

 ...وتارخيهأحرضته بفعله وقوله 
 ال عىل طريقته التارخيية ، النسائي من جديد اخلطاب اإلبداعي القصيصلقد عاد 

نتصار للمرأة عرب همة كبرية يف االم ليقوم ب؛ بل عاد بلون موجز؛املسهبة "الشهرازادية"
من الثقافة  !رجل الذي سحرها عرب التاريخ ببيانه وإجيازه وتكثيفهمن ال "اللغة"

 ويكون االنتصار من ، ويقتلها عمليا، لغويا وبيانياهايسحروواإلبداع الذكوري الذي 
 احليل فاملرأة مل يعد ينطيل عليها كل ، وعرب تقنيتها املركزة جدا،خالل بوابة اللغة ذاهتا

 ...البالغية التارخيية
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  يسلط نوره؛ تستدعي أكثر من ضوء أنثوي فاعل متيقظ كاشف تكنإن احلالة مل
 باستجالب ؛ التي تعتقد أهنا تنارص األنثى،ذكورية السيئةأمام هذه احلاالت ال

 يطعن ، ليكون نصا التفافيا ذكيا؛غري أن النص املوجز يعود  والدفاع عنها،قضاياها
  وبالتايل تكون حالة اإلجياز،ياإنسان ومثقفا ،كائنا برشيا باعتباره ،جودهالرجل يف أهم و

 حيث تنهض من رقدهتا ، وهي يف ذات الوقت انتصار الضحية عىل اجلالد،كشفا
 األشياء أمام "ذوتت" لتكون الذات الرجالية التي ؛ ومن كل غياهبا وتغييبها،التارخيية
ولعنف الكشف واإلفصاح والسخرية  ليل هي الذات املوضوعة لضوء التح،إبداعها

 ...بعد ذلك
 احلارض ، املثني عىل إبداعها،إن املثقف الفحل املتحدث واملدافع عن حقوق املرأة

 ، الواعية مكرهرأة الذي تكشف امل، هو ذاته املثقف الفحل، اخلاويةرأةيف خميلة امل
 مما يعني أن ،ضوره الكبري وتأبى االنقياد واالقتناع حل،وتناقضه وتسخر من نقده وجهله

من ممارسة الفحولة  هناك إشكاال حقيقيا تعانيه الساحة الثقافية اإلبداعية العربية
  ويامرسون، ويصلون إىل وعي األنثى الساذجة، حيث يتحكم املستفحلون الكبار،اجلديدة

صوص  الن بيد أن هذه، وهيللون ويطبلون هلا،يف سبيل الوصول إليها املنعرجات النقدية
 ألجوف حني تكون الوسيلة إىل املرأة التمويه ا،تكشف الذكورة يف أبشع جتلياهتا

 الواعية كاشفة هذا املكر الذكوري رأة وتأيت امل، إلبداعهاظاهر أو التصفيق ال،قضاياهال
 وأجاده ، تنحو نحو اإلجياز الذي قاله الرجل، يف إشارات وومضات مكثفة،املستفحل
 ،رأة حاملة بوعي ومهارة سالح اإلجياز ذاته الذي أتقنه الرجل وجاءت امل،واحتفل به
 عرب تقنية قصصية ،لتسلك الطريق الذي اهتمت بعدم قدرهتا عىل السري فيه ،وبرع فيه
رأت أن هلا احلق يف أن إذ  ... وسارت فيه بكل ثقة واقتدار، اقتحمته مع الرجل،جديدة

 ،ل عزهلا يف جزر احلكي البسيطةتأخذ من يد الرجل سالحه اإلجيازي بعد أن حاو
 وليس ،فجاءت بذات السالح لتشهره يف وجه الرجل...وحمارصهتا باإلطناب والتكرار

 ظانا ؛ وال زال، لعبته البيانية عرب التاريخ عليهاكل الرجال ولكنه الرجل الذي مارس
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يث مل  من حاهللا فآتاه ،طناب عيب مالزم للمرأة وأن اإلسهاب واإل،أن اإلجياز سالحه
 منعطف  وكأننا أمام، وقوضته بذات سالحه، إذ هدمت األنثى سقفه عىل رأسه،حيتسب

 .. .بدأت مالحمه تستبني  طويلجديد ونوعي يف خط
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.م٢٠٠٧كيوان للطباعة والنرش، دمشق،الثانية، للثلج لون آخر،عبري كامل إسامعيل،
.م٢٠٠٩ ، األوىل، بدون، التنوخي للطباعة والنرش،مة النسور بس،خاتم يف مياه بعيدة

 ، األوىل، بدون، منشورات الصالون األديب، السعدية باحدة،وقع امتداده ورحل
.م٢٠٠٩

 .م٢٠٠٩ - ه١٤٣٠ ، األوىل، الدمام، نادي املنطقة الرشقية، شيمة الشمري،ربام غدا
 

 حممد عبداهللا بن مجال الدين بن هشام  أبو، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك
 ومعه كتاب عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك ملحمد حمي ،األنصاري

 ، بدون،بريوت ، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع،الدين عبداحلميد
 .بدون

 ، الكويت،)٧٧كتاب العريب ( سلسلة جملة العريب الكويتية ،جتارب يف اإلبداع العريب
 م٢٠٠٩ ،األوىل

-  ٢٥ مؤمتر النقد الدويل احلادي عرش ،حتوالت اخلطاب النقدي العريب املعارص
  عامل الكتب احلديثة،جامعة الريموك -   قسم اللغة العربية،م٢٧/٧/٢٠٠٦

.م٢٠٠٨ - ه١٤٢٩ ، األوىل، عامن،وجدارا للكتاب العاملي
 ، الرياض،ية مؤسسة الياممة الصحف-  كتاب الرياض ، حممد العباس،حداثة مؤجلة

 .م١٩٩٨ نوفمرب- ٩٥ العدد ،بدون
 ه١٤٣٠ ، بدون، دمشق، دار نينوى، جاسم خلف إلياس،ًشعرية القصة القصرية جدا

م ٢٠١٠ - 
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 مكتبة امللك عبدالعزيز العامة ،حممد عبداهللا العوين.  د،صورة املرأة يف القصة السعودية
.م٢٠٠٢ - ه١٤٢٣ ، بدون، الرياض،بالرياض

 ، بدون، دار الفكر، حتقيق حممد سعيد العريان، أمحد بن عبدربه األندليس،العقد الفريد
 . بدون،بدون
 ، الرابطة الغربية األكاديمية،عيل عبود املحمداوي.  د إرشاف وحترير،الفلسفة والنسوية

.م٢٠١٣٢ - ه١٤٣٤ ، األوىل، اجلزائر،منشورات االختالف
األوائل ،يوسف حطيني.  د،اسة نقديةدر - القصة القصرية جدا بني النظرية والتطبيق

 .م٢٠٠٤، األوىل، دمشق،للنرش والتوزيع
 ، األوائل للنرش والتوزيع،يوسف حطيني.  د،ًالقصة القصرية جدا بني النظرية والتطبيق

.م٢٠٠٤ األوىل ،دمشق
 - حسني املنارصة.  د حترير،ًالقصة القصرية والقصة القصرية جدا يف األدب السعودي

 ، الرياض، جامعة امللك سعود، كرسى األدب السعودي،اخلميسأميمة  .أ
م ٢٠١٣ -  ه١٤٣٤األوىل 

 أفريقيا ،مسعود  رشيدة بن،بالغة االختالف/ سؤال اخلصوصية  -  املرأة والكتابة
 .م١٩٩٤ ، األوىل، بدون،الرشق

 .م١٩٩٧ ،انية الث، الدر البيضاء، املركز الثقايف العريب، عبداهللا حممد الغذامي،املرأة واللغة
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