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ترب اللغة والتواصل، املركز امللتقى الوطين: الّسرد الّنسوي اجلزائري )اخلطاب، الثيمات، التلقي(، خم
 .2018مارس  12اجلامعي أمحد زبانة، غيلزان، يوم: 

 خطاب األهواء وجمالية المعنى في رواية األسود يليق بك ألحالم مستغانميعنوان المداخلة: 
 األستاذة: راوية شاوي

 -قاملة-1945ماي 8جامعة 
األدب الّنسوي من املصطلحات اّليت استعصت على الّتحديد والّضبط، ممّا أحدث ضّجة يف  تمهيد:

 بني املرأة   يف الكتابة   ضّدية   واء، وأبان عن ثنائية  لى حدٍّ ساحة الّنقدية عند العرب والغرب عالسّ 
بنية أو صيغة خاّصة، واحلقيقة أّن النّص الّروائي نظريًا، عبارة  نْي  ، وكأّن لكّل من هاتني الكتابت   ل  والّرج  

مان، المكان، عالم غة، الزّ يتشّكل من عناصر أهّمها اللّ  »عن بنية  ال هويّة  جنسية  هلا، حيث 
الشخصيات، الّرؤية... إلخ. وهذه العناصر ليست ذات طبيعة جنسية، إنّها عناصر "محايدة" 

 أّن عملية الكتابة الّروائية ال ختضع   ؛ مبعىن1«مثال فونيم نسائي، أو مونيم نسائي)...( فليس هناك 
ارخيية، أو االجتماعية، أو إىل بعض املراجع التّ  رجع  ، وإّّنا ت  أو ذكورية   نسائية   جنسية   لتحديدات  

 ريذاتية ...السّ 
البشرية عرب خمتلف  ؤّرق  يت ت  باألمور اإلنسانية واالجتماعية الّ  الّنسوية   الكتابة   ا ما انشغلتْ كثري      

، بة عنهابيات املرتتّ قاليد والسلّ ا هلا جملاهبة التّ الكلمة أو الكتابة سالحً  عملتْ األزمنة واألمكنة، واست  
عة وائيات العربيات الاليت ذاع صيتهّن املبد، ومن بني الرّ كوري، وتسّلطه وتعّسفهخاّصة هيمنة الذّ 

نتاجاهتا الروائية اجلريئة يف الطّرح ومعاجلة أهم املشكالت يف ، اليت برزت بإمستغانمي أحالماجلزائرية 
قلمها،  ياسية، فراحت برباعة  اجملتع اجلزائري باخلصوص، حيث مّست عديد القضايا االجتماعية والسّ 

عن اجلزائر وما عانته  واء حملةً ى السّ عطي للقارئ العريب/العاملي علفّجر قرحيتها، لت  اعرة ت  وبأناها الشّ 
ردية الروائية خطاباهتا السّ  وداء، فجاءتْ ة جرّاء خمّلفات العشرية السّ وتعانيه من مآسي سياسيّ 

 يف ذاكرهتا كلّ  تستوعب   ، إذْ على اّّتاهات الكتابة   حةٌ منفتّ  ،خطاباٌت تعّدديٌة، غري حمدودة اآلفاق
تستوعب كل ما هو خارج النص من حيوات وأفكار واّتاهات  أجناس النص وأشكاله، كما

اجتماعية وسياسية وثقافية، إضافة إىل كون النصوص األدبية ساحة خصبة الستثمار طاقات الذات 
 2.وأفكارها وأحالمها

م عامل النص، الّلغة هي الواسطة اليت يعتمدها السرد _ سواء ذكوري أو نسائي _ النسجاإّن    
والولوج إىل أعماقه من ق ب ل املتلّقي الذي ينساق وراء صوت السارد، الذي بدوره ي فصح عن العديد 
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سروٌد »من القضايا، خاّصة صوت املرأة اإلبداعي، فإنّه ال ي همل القضايا الكربى؛ إذ للمرأة الكاتبة 
للغة وتطويعها لتصير حاملة ذاُت مستويات مختلفة جماليا، فبعض النساء أبدعن في تهذيب ا

  3.«لخصائص المرأة، سواء تعّلق األمر باأللفاظ أو التراكيب الجملية
حاولت الكتابة النسوية التخّلص من أحادية الّصوت، واحتفت بالذاكرة واحللم، واستشرفت    

الّذات املستقّلة بكياهنا وجسده ورغبتها يف التفكري، وكشفت عّما تعانيه من آالم، وما حتلم به من 
تغرّية وفاعلة يف آمال، متحررة من قيود التقاليد املكّبلة للحريات واملواهب، متطّلعة إىل بناء أنا م

 اجملتمع.
يحضر الجسد موضوعا  » ؛ حيث  جسدي   سوي أنّه خطابٌ ا ما يوصف اخلطاب النّ غالبً   

موضوعا لروايتها بدء  اجلسد   مستغانمي، هلذا اختارت 4«للتشخيص وإلعادة التمّلك الفردي
باألنا  باجلسد وبعالقتهص األخري الذي احتفى ، هذا النّ األسود يليق بكإىل  الجسد ذاكرة ب

رج خم   ال الوافي هالةحدي واملواجهة، حيث جعلت الروائية من جسد البطلة ا للتّ وجعله رمزً  واآلخر،
سوية واألنثوية يف ات البطلة إثبات وجودها وحتقيق أناها النّ ت الذّ الوحيد لتحقيق احللم، إذ حاول

ا على الّرجل فقط، فجعلت هالة يرفض بعض التقاليد وحيّرمها على املرأة جبعلها حكرً  ،جمتمع حمافظ  
هلا، الذي يرافقها يف حّلها وترحاهلا، وما  الشرعي المحرمي جسدها الذي يغطّ  اد  و  الس  الوايف 

فرتة التسعينيات خصوصا ا للباسها إاّل لتبنّي احلالة املأساوية اليت تعيشها اجلزائر يف اختيارها للّسواد لونً 
 .يف منطقة األوراس األشم

الرغم من الدمار واخلراب الذي تعيشه البالد إال أهنا حاولت ّتاوزه، باختيار الغناء على على    
ون األسود الذي رأته عالمًة حتارب هبا التعليم، إذ مل تبق حبيسة احلداد ورهينته، بل حافظت على اللّ 

، فبصوت الكلمة الصادح/ املوسيقى والغناء اخّتذت من األسود حمر ًما هلا خمتطفي روح والدها وأخيها
لي الموت  األسود "محرمي" مذ لم يُبق »بعد أن أفقدهتا يد اإلرهاب كّل حمارمها، تقول يف ذلك 

 .5«عن غيري إليه، أشعر أنّه يحميني ويمّيزنيإنّني أُنسب  .محرما
حاولت مستغاّني استبطان عوامل الذات بأساليب البوح واالعرتاف، والوصف والتصوير، حيث    

الشعري بالنثري، والتاريخي بالثقافي، والنوستالجي باآلني، بحثا عن »تالقح يف خطاهبا الروائي 
وي جمالية، فيها من التمّرد على قدر ما فيها من اإلبداع، جمالية تبتغي إعادة التشكيل اللغ

الفني للرغبات والتطّلعات والّرؤى، وتتسربل باالنتقاد وتصوغه في حّدة وجرأة على السواء، هنا 
 .6«بين محكي األنا ومحكي الحياة تكمن القيمة الثقافية لهذا التمازج الفني
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الالت املختلفة، خاّصة االهتمام ببواطن نّصا ثريّا وغنيّا باملواضيع والدّ  بك يليق األسودجاء نّص    
الشخصية، والغوص يف العامل النفسي الداخلي هلا، وتبيان الّصراع اهلووي املعتمل داخل النفس بني 

جعلته الذات البطلة وسيلة للوصول إىل هوى احلب وهوى االنتقام، هذا األخري هو اهلوى الذي 
أثناء ري اجلزائر يف فرتة التسعينيات، ت فصح عن ذلك ها وأخيها ومدمّ دقتلة وال <، والفوز علىحلمها

الذكرى األوىل الغتيال والدها، واليت مبناسبتها أقام العديد من املطربني حفلة لتأدية بعض أغانيه، 
  .7«قّررت أن أؤّدي األغنية األحّب إلى قلبه، كي أنازل القتلة بالغناء ليس أكثر»قائلة: 

قبل الولوج إىل مجاليات هوى االنتقام، وجب علينا تقدمي حتديدات للهوى، ولسيميائية األهواء من    
 –لوضع املطّلع على املقال يف الصورة املناسبة -نشأة وأعالم 

تنتمي إىل املعيش اليومي، فهو يتجسد يف  مألوفةً  يعترب اهلوى ظاهرةً : مفهوم الهوى_ 1
يف التوقع االنفعايل، إذ تنادا إىل ممكناهتا يف الداللة و فون بعضهم بعضا اسيصنّ الناس و  حيملهاصفات 

صات ل ختصّ ب  من ق   كبري    باهتمام  تصنيفات اإلنسان، لذلك حظي ال يتجزأ من أحكام و  يعترب جزء
 :االتل يف العديد من اجملعم  است  و عة، متنوّ 

ي  ا»  :أّن اهلوى هو الوسيط معجم يفورد     قُ  لُ لم  ، وميل الشرّ يكون في الخير و ، و والِعش 
ِن ات خ ذ  ِإله ُه هوة، وفي التنزيل العزيز: ﴿أ ف  ر أ ي ت  م  والنفس المائلة إلى الش   ،هوةفس إلى الشّ لن  ا

و اٌء، وفي التنزيل العزيز: ﴿و ال  ت  ت  ى )ج( ال  ت  ت ِبِع اله و ى﴾ والمُهوِ يه ﴿و  فه و اُه﴾ و  و اء  أ ه  ِبُعوا أ ه 
م   كان حممودًا أم مذموماً، ويكون أشيء ما سواء إىل فس النّ  ميلاهلوى هو ف ؛8«﴾او  ق د  ض ل   ق  و 

 .ويعين التعّلق بالّشيء والتمّسك به، انفعاليةمصحوباً حباالت 
 من كل   ه خال  ا، ألن  فِس، فمن المعنيين جميع  الهوى: ه وى الن   »فإّن: مقاييس اللغة: يف معجم   

الم: الة و السّ ه عليه الصّ ه في ما ال ينبغي، قال اهلل تعالى في وصف نبيّ بِ ى بصاحِ هوِ خير و ي  
و  ي ُت أوِ "و م ا ي  ن ِطُق ع ِن اله و ى" يقال منه ه    .9«ى ه و ىه 

األهواء نوعان: خرّية أو شرّيرة متعّلقة مبتطّلبات ورغبات النفس، اليت ما إن ترضخ هلا حىت تصبح    
عبدة لشهواهتا، وهلذا حّذر اإلسالم من االنسياق وراء الشهوات، ودعا إىل حماولة هتذيب النفس 

 وتطهري الذات من األهواء املذمومة كاحلسد والبخل والغرية ...
، إذ هو : فإّن حتديد معىن اهلوى من األمور العسرية الرتباطه بالنفس البشريةطالحاالصأما يف    
ميالن النفس بإرادتها إلى ما تستلذ، والتصاقه بها حيث ال يستطيع التخّلص منه، فهو عاطفة »

جامحة أوغلت تمركزها في النفس، وانفردت وحدها بساحة الحياة النفسية، بحيث تسيطر 
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، وتستحوذ على تفكريه، وّتعل صاحبها منقادا وراء عواطفه، هلذا 10«على تصّرفات الفرد وأفكاره
يدعو إلى »يقف موقفا معتدال بني املفرط فيه واملطلق، ف  املطلق  الهوى ذميف كتابه  الجوزي نابجند 

اللذة الحاضرة من غير فكر في عاقبة، ويحث على نيل الشهوات عاجال وإن كانت سببا لأللم 
، لذلك وجب جماهدة اهلوى بالوازع الديين، وضبطه 11«واألذى في العاجل ومنع لذات في اآلجل

من الشهوات من غير »بالرتغيب والرتهيب، وخاصة األهواء السلبية اليت متيل إليها النفس وتستلذ 
فقد حّث عليهم اإلسالم والرمحة والرفق...واء احلميدة كاحلب واإليثار أّما األه، 12«داعية الشرع
 ورّغب فيهم.

مل يقتصر اهلوى على الثقافة اإلسالمية فقط، وإّّنا كان جمال اهتمام الفالسفة عرب األزمنة    
ما »على أنه  هيوم دافيد... وقد عرّفه  سبينوزاو ديكارثو هيغلو أفالطونواألمكنة، أمثال 

وهو أقوى من ، أو مشكلة مااإلنسان لما يجد نفسه أمام بديل أو خيار  طوايايحدث في 
ويكتسح تمثالته، وهو ضروري على نحو كل ، ويغمر عقله ،إذ ينتاب اإلنسان ،زة الحيوانيةالغري

من خالل الطبيعة الوظيفية وجّسد مفعوهلا من  قام جبرد األهواء وتصنيفها  إذ ،13«ما هو طبيعي
  خالل عالئق القرابة والصداقة والعداوة والصراع.

   :سيميائية األهواء نشأتها وتطورها_ 2
حظي البحث السيميائي خطوة من التجديد والتطور واالحتكاك بالعلوم األخرى، وخمتلف   

بذلك  غريها، فكانتو  واالتصال، والسردية،وية يالتخصصات بدء باللسانيات واألسلوبيات، والبن
السيميائيات السردية، مث ظهر و  تصالية،السيميائيات االوالبنوية، و  ،واألسلوبية ،اللسانية السيميائيات

الذي ، و حول تكيفات الكينونةمقااًل بعنوان  غريماس، عندما كتب سيميائية األهواء ب ما يسمى
 .14 مبيالد سيميائيات األهواءات، وكان ذلك إيذانا فتح مرحلة جديدة يف تاريخ السيميائي

 يف سنوات األساسية، والتقعيد النظري والتطبيقي، إاّل  ديداتج تشهد سيميائية األهواء التمل   
م هذه التجديدات ت،  وسته1994و  1991التسعني من القرن املاضي، وبالضبط يف سنيت 

سيميائيات األهواء  وّتربة اإلحساس االستهوائي كما يف كتابى بالتوتر )الضغط(، باألساس ما يسمّ 
ز الباحثان على جمموعة من حيث ركّ  ،1991سنة  (J.Fontanille)لغرمياس و جاك فونتاين 

 والكثافة، و اإليقاع...   املفاهيم التحليلية، كاجلسد، و االنفعال، و الكمية، و االمتداد 
، حيث أفاضت العديد من الكتب يف السيميائني هذا الكتاب مبثابة الفتح املبني للدارسني يعدّ        

فلسفية، مث انتقل  انطالقتهالذي كانت  (H.Pooret)هرمان باريتسيميائية األهواء من بينهم 
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األهواء محاولة في ب   إىل دراسة األهواء يف جمال السيميائيات بعد أن بلور أفكاره يف كتاب موسوم 
        تحديد العالقة بين الذات المستهوية »كان هدفه املرجو من وراء ذلك و ، تخطيب الذاتية

زها باالتجاهية ميّ تو  على المقصدية اخصوصيتها، وقيامه المنشود، وبيان الموضوعو 
Directionalité  البحث عنه  معقدة _في الغالب_تكون  تها التيزمنيو ذ(    م .م   )ذ

  15.«مستقبال
 زيلبارككلود فه رفقة ألّ  1988 كتابًا استهوائيًا آخر سنة جاك فونتاني أصدر     
(C.Zilberberg)،  فرانس راستيهوأصدرت (F.Rastiez) فرانسيسو ،1995سنة  كتابا 

كما نشرت  .ويالسيرة الذاتية لغابرييل رُ كتابا عنوانه   2006سنة  (Francis celia)سيسيليا
 .16 هوى السلطة بوصفهاكتابا  بعنوان   ( HénaultAnne) نويآن إالباحثة الفرنسية 

 جهاتمن خالل مقاله املعنون ب    :  غريماسبداية سيميائية األهواء كانت مع  وعلى العموم فإنّ   
ات االستهوائية من خالل استحضار منطق اجلهات: دراسة تكيفيات الذّ  بهذا املقال  ىن  عْ ، وي   الذات

  .القدرة، و اإلرادة، و الرغبة، و الواجب
، من هذا املنطلق، فإّن سيميائيات األهواء قد اهتمت باالنفعاالت املختلجة يف نفس اإلنسان   

ي الفرجة اهلووية ورات هاسلسلة من التصيف ذاكرة اهلوى ويف حتققاته، ويف قدرته على إسقاط  تحبثو 
الرتكيب والتوجهة و عن كل تفاصيله من حيث الكيفيات ستند إليها اهلوى لكي يكشف ياليت 

كنظرات الغيور، حركات البخيل،   السردي ضمن مسارات، قد تكون مرئية يف السلوك اجلسدي ذاته
في دراسة اآلثار الخطابية »، وباختصار فإّن موضوع سيميائية األهواء يتلخص 17تشنج الغضوبو 

، احلقد، أو احلبإذ تكون األحاسيس متنوعة حبسب نوع هوى اخلطاب من ، 18«لعملية اإلحساس
مجموعة من »اجلانب الشعوري لإلنسان، على اعتبار أن اهلوى  وتسليط الضوء على ... النتقامأو ا

المعنوية، التي تظهر في الغالب األعم في الحقل السردي )...(، يعّبر الهوى عن نفسه  اآلثار
من خالل  من خالل حاالت مشخصة متضمنة في السردية ذاتها ولكنه مرتبط بذات محددة

،  باعتبار أّن ، إذ يتواجد اهلوى يف احلقل السردي وتعمل الذات على إظهاره19«بشكل مسبق فعلها
اإلنسان ال يفعل فقط، وإّّنا ي ضّمن الفعل شحنة انفعالية حتّدد درجة الكثافة اليت يتحّقق من خالهلا 

 .البعد االنفعاليب  فونتانيو غريماسالفعل، وهو ما أطلق عليه 
 حظيت النصوص األدبية بنوعيها الشعرية والسردية باهتمام بالغ باألهواء سواء أكانت نصوصا   

ذكورية أم نسوية، وباعتبار املرأة أكثر عاطفة منها من الرجل، فإهّنا استطاعت الغوص يف أعماق 
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حفر المرأة في داخل »الشخصيات واستبطان أغوارها، فمن اجلماليات الفنية يف السرد النسائي 
حكرا على  –أو كاد  –وباطن النفس البشرية وفي ثنايا الذاكرة، وألّن العالم الخارجي أصبح 

الرجل بحكم طول تجربته في هذا الميدان، اختارت المرأة تفكيك العوالم الداخلية، ون حت  
بالّسرد العربي المعاصر من الخارج االجتماعي بل اإليديولوجي أساسا، إلى الداخل المجهول 

بل تحليل "ذاتية" ال هي ذاتوية مريضة وال هي رومانسية بكائية، والغائب، فأّسست كتابة سردية 
النفسية معتمدة على -الدراسات التحليل وتشريح للمخزون الّدفين الذي سعت إلى اكتشافه

، لذا ش حن نص األسود يليق بالعديد من األهواء املتناقضة أحيانا 20«األحالم وتركيبها وتأويلها
تقام، ولكّنها واملتضاربة أحيانا أخرى، وتشتت الذات اهلوية هالة الوايف بني هوى احلب وهوى االن

 فّضلت هوى االنتقام الذي سيعيد هلا كرامتها وذاتيتها.
  التمظهرات المعجمية لهوى االنتقام:_ 3

يعّد هوى االنتقام من األهواء املذمومة اليت تؤدي بصاحبها إىل التهلكة، ملا حيمله يف نفسه من    
نقم:  »كاآليت:   العرب لسانحقد وكره دفني للمنتقم منه، وقد وردت لفظة االنتقام يف معجم 

الن قمُة والن قمُة: المكافأة بالعقوبة، والجمع ن ِقٌم ونِق ٌم، فن ِقٌم لن قمة، ونِق م لِنق مة، وأما ابن جني 
ُهم   فقال: ن ِقمة ونِق ٌم )...( وانتق م  ون  ق م   الّشيء ن  ق مُه: أنكره، وفي التنزيل العزيز: و م ا ن  ق ُموا ِمن  

ُت بالغُت في كراهِة الّشيء )...(ِإال  لِي ُ  ِمُنوا بِاهلل، قال: ومعنى ن  ق م   ؤ 
ت ِعل من ن  ق م  إذ  وفي أسماء اهلل عز وجّل: المنتقم: هو البالغ في العقوبة لمن شاء، وهو ُمف 

 .21«بل غ ت  به الكراهة حّد الّسخط، وضربه ضربة ن  ق م  إذا ضربه عدّو له

، مما ي نتج عالقة بني و األخذ بالثأر ومعاقبة اخلصم بغية االنتصار عليهيّتضح أّن معىن االنتقام ه   
الذات املنتق مة واملوضوع)االنتقام( واملنتق م منه، إذ يرغب املنتقم يف إحلاق الضرر باملنتقم منه )ماديا أو 

 معنويا( وذلك لرّد االعتبار للذات اهلوية، وميكن توضيح هوى االنتقام كاآليت:
االنتقام: شعوٌر يتوّلد نتيجة كره وحقد على شخص أساء للذات باعتبارها ذاتا فاعلة تبدي رّدة فعل 

 إن كانت بالثناء أو بالعقاب، نبّسه يف الشكل اآليت:
 يعود إىل املدّونة اهلووية شعور      

 ّنو الرتابط كره شديد                  يتوّلد نتيجة حقد أو كره 
موضوع القيمة من نوع املرغوب فيه وهو حمدد من خالل ار أو رد االعتبار          أوجب االنتص

 .الرغبة
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، أو من طالل هاشم الذي يتوّل حقد هالة الوايف من اإلرهاب الذي تسّبب يف قتل والدها وأخيها   
ات اهلوية هالة الوايف، مواهبها وتقييد حرّيتها، فهناك عالقة بني الذّ  ع  مْ وق   ،حاول إغراءها ماديا

تقابلها عالقة اتصال بني الذاتني وموضوع  (2ذ1∪والذات طالل أو اإلرهاب وهي عالقة انفصال )ذ
م ق(، ولتحقيق الغرض املنشود البّد للذات اهلوية من مساعد يقّدم هلا يد العون، فلم  1∩القيمة )ذ

واجهتهم بالدموع  نازل بالغناء ليس أكثر..إن  أُ  »ا هلا تقول: عينً ّتد غري الغناء وصوهتا الصادح م  
النهاية هو دموع أليس الغناء في » يف موضع آخر تؤّكد ذلك،  22«يكونوا قد قتلوني أنا أيضا

 .23«الروح
قم تيتبادل كل من هالة الوايف وطالل هاشم تقّمص دور البطولة يف حتقيق هوى االنتقام، إذ تارة تن  

 كما ينتقم بدوره منها  هالة منه وبالتايل من هيمنة العنصر الذكوري والتقاليد اليت يفرضها على املرأة،
ستيالء على روح تتمرد عليه ألنها الشهرة تسرقها منه، هي محاولة لالإذ يتمّلكه إحساس بأّن »

  .42«حرة
أبانت مستغاّني أّن الرجل الشرقي عامة حيّب االستحواذ على املرأة وعلى أحالمها، خمافة أن     

ام األمور. ويربز قّمة تتفّوق عليه وتطالب حبرّيتها، لذا جيب قمعها وتكبيلها حىت ال تنفلت منه زم
بأكملها، لينفرد بصوهتا، مما أثار حرية  -اليت ستغين فيها هالة -نرجسية طالل حني اشرتى القاعة 

وئها، وأن تغّني حاولت أن تضبط مشاعرها، وأن تظّل على هد »وتوتّر الذات هالة، فقد 
كان تصفيق اليدين الوحيدتين كّل أغنية،  لكن في نهاية   للكراسي الشاغرة، كما لو كانت مألى،

اكتفى بالرد  »وانتظرت هناية احلفل ليقّدم هلا الّتحية، ولكنه كان مكابرا إذ  .25«أوهامهايطيح 
)...( إنّه إمعان في اإلهانة  ملّوح ا بيده، تحّية شكر ووداع في آن واحد، وتركها مذهولة عليها

)...( حتى وروده الحمراء كانت خرساء وكتومة مثله، ال ترافقها أية بطاقة شكر.أهو أكبر من 
  .26«أن يضع اسمه على بطاقة؟ أم يراها أصغر من أن تكون أهال لبضع كلمات بخّط يده

سية، زادهتا قّوة وعزما على كانت رّدة فعل هالة إزاء التصرّفات اليت قام هبا طالل عنيفة وقا    
به، وكان رمزا لعالقتهما، إذ أهّنا امرأة من  ع رفتْ ، إذ خلعت اللون األسود الذي التحّدي والنجاح

دمها، فقد حتّمست أن تغين يف ذلك احلفل أنغام وهو رجل من أرقام وليس بإمكان لون أن يوحّ 
.  ه من خلعت، كان يعنيها أن تقهرهفيدرك أنّ  ،كي تضمن أن يراها وقد خلعت سوادها»العاملي، 

   .27«هو الحداد عليها د. فليرتدِ له األسو   ة. تركت  كانت في لونها الجديد شهية كمؤامرة عشقيّ 
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إىل امرأة قادرة على التغيري وإثبات ذاهتا وهّويتها،  امرأة عاشقة مهزومةمن أثبتت هالة الوايف قّوهتا    
سوية العربية، ذلك أن موضوع البحث عن اهلوية من أكثر املواضيع اليت هيمنت على الكتابة النّ 

اّصة الرجل؛ إذ ما وحتّديها لآلخر الذي يشّكل هتديدا لكياهنا واستمراريتها مهما كان جنسه، وخ
ليس السلطة أو التفّوق على الرجل، بل مكان يتم ّكن  فيه من ممارسة »تسعى املرأة إىل حتقيقه 

 .28«حياتهّن، والممارسة بشكل إيجابي بكّل الفعاليات الحياتية
استطاعت الذات اهلووية هالة أن حتّقق طموحاهتا، وأن ختلق هلا امسا عامليا من خالل مشاركتها يف    

احلفل الغنائي العاملي، الذي حتررت بعده من هيمنة طالل ومن عبوديته، وبالتايل التفّوق على اهليمنة 
انت حباجة إىل تاريخ الذكورية الظاملة، خاصة وأن احلفل صادف تاريخ اخلامس من ديسمرب، فقد ك

الغناء أو الفن كما هو اإلبداع، في نواته »توّثق فيه انقالهبا عليه بشهادات الكامريات، ذلك أّن 
االنتقام وحتقيق الذات، بالتحرر من  /انتصارها واتصاهلا مبوضوع القيمة علنةً م   ،29«األولى بذرة انتقام

 اليوم امرأة حرّة كما هم "الشاوية" الرجال األحرار.قيود طالل واجتياز حصار اجملتمع، إهنا 
 المترادفات الهووية لهوى االنتقام:

حيتوى هوى االنتقام متظهرات خمتلفة من املرتادفات من قبيل: الثأر، االنتصار، التحدي... سنرّكز    
 على تبيان هوى الثأر باعتباره اهلوى املسيطر على املنت السردي يف الرواية.

ث أ ر  القتيل  وبه، ث أ ر ا: أخذ بدمه، ويُقال: ث أ ر  الثّأ ر : »جاء يف املعجم الوسيط أّن الثّأر من : أرالثّ 
أدركه، والقاتل : أخذه بقتله، ويُقال: ثأر حميم ه وبحميمه: قتل قاتله، فالعدّو مثئور ومثئور 

نستشف من هذا التعريف اللغوي أّن الثأر يكون باالنتقام والقتل، وتكون العالقة بني الثائر  .30«منه
واملثئور منه عالقة صراع ملؤها احلقد والكراهية، خاصة إذا كان الثأر ممن حنب، إذ غدت هالة الوايف 

األبوية يتيمة مّرتين، ليس الحّب وحده ما فقدت، بل تلك القوة »بعد ثأرها من طالل هاشم 
 .31«الرادعة التي كانت تطّوقها باألسئلة، وتحاصرها بالغيرة

، وهي ذات مسرح األحداث( 3)ذوقد ثأرت هالة من طالل حني دخلت ذات هووية مضادة    
عزالدين، الذي خلق أهواء جديدًة يف الرواية من هوى الغرية، وهوى الشك... وكانت أهواء تلعب 

رآها تحادث بشوق ذلك  »، فحني موقدة نار الغرية والشك وشعورا باإلهانة( طالل 2على وتر )ذ
الرجل، الذي سبق أن الت  ق ت ُه في الفندق، وذهبت حّد تقبيل خّده، دخلت الدودة إلى قلب 
الثمرة، وما عاد بإمكانه إنقاذ تفاحة الحب. أكثُر من وسواس الغيرة، سكنه إحساس لم يحدث 

 .32«عور باإلهانةحياته: الشّ ره في ن خبِ أ
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كان عزالدين الورقة الراحبة هلالة، والسالح الذي ساعدها يف حتقيق انتقامها واألخذ بثأرها، إذ     
ال خيار لك إال »اقرتح عليها املشاركة يف حفل الغناء العاملي وضرورة االستعداد اجلّيد له، قائال هلا: 

جعلنا كبارا، أرى في المشروع الذي أعرضه عليك فرصة التفّوق، إّن المآسي الكبيرة هي التي ت
فتتلقى الذات اهلوية هالة اخلرب بسعادة مريض أو جريح ينتظر عالج القدر . 33«لبداية ُشهرة  عالمية  

يف زمن ما كادت األدوية جديرة بعالجه، فقد كان ذلك أمجل خرب مسعته منذ سنوات، إنه خرب 
 .34«هلل.. شكرا ألنك فّكرت بي، أنت باب سعدي.. يا»جناحها، فرتّد عليه بشهقة الفرحة: 

شاركة يف احلفل، معلنة متّرها على طالل، وعزمها على تفّوقها وإثبات ذاهتا وبالفعل، استعّدت للم   
، 35«أن تثأر لكرامتها لحظة تقع عيناه عليها وهي في ثوبها الالزوردي»وهّويتها، بأن قّررت 

فكان االنتقام األول بأن خلعت ثوب احلداد عنها، وأهنا ما عادت حباجة إىل حمرم حيميها ويدافع 
عنها، بل إهّنا وجدت ذاهتا الضائعة واملشتتة واملتأججة بنار االنتقام، حيث أدركت بعد استعدادها 

أن نثأر منه  الهوس باالنتقام، يعني أن نسمح لمن نريد»  ف للحفل أّن الثّأر ما عاد يعنيها، 
 .36«بمواصلة إبقائنا أشقياء به

اليت كانت مدار حبث منذ سنوات، وهي  أدى هوس االنتقام بالذات إىل الوصول إىل احلقيقة   
اليت تعرّب عن رأيها ومتارس حقوقها ومواهبها دون حقيقة الذات األنثوية الراغبة يف احلرية والكرامة، 

يف أكرب املسارح العاملية بعد أن خذهلا قومها وجمتمعها الذي  قيود أو أغالل، إذ استطاعت أن تغين
إذ أهّنا خرجت للغناء لكسر القيود اليت يكّبل هبا الرجل العريب  يرفض أن ي سمع فيه صوت املرأة، 

صوتها الليلة يغني لحريتها، يصدح احتفاء بها، صوتها الليلة ال يحّب سواها، ألّول »، ف  املرأة  
 .37«حّب نفسها مزهّوة بإنجازاتها، بتفّوقها على أناها وعلى اآلخرمّرة تقع في 

أرادت الروائية أن تنتقم من الرجل ومن اإلرهاب، مبعىن أّن الرجل إرهاب معنوي واإلرهاب اآلخر    
هو دموي إجرامي، وما اختياره لطالل بذاك االسم إال ألهداف أرادت الوصول إليه، إذ اشت ّق امسه 

طالل اليت أبكت هالة ، فطالل هو املاضي، هو األاألطالل: وهي بقايا الّديار وآثارهامن الطّلل و 
فتعين الكاسر للشيء وحمّطمه، فقد  هاشمأما لقبه  بسبب اإلرهاب الّدموي، لفقداهنا والدها ووطنها

، ولكّنها مللمت كسورها حيث انتصرت عليه وهي حّطم طالل وكسر الروح اهلشة اليت تتمّتع هبا هالة
عزالء انتصرت، بتلك الهشاشة التي صنعت أسطورة »عزالء من األهل والوطن والسالح، 

ة الحب كطغاة الشعوب، شجاعتها، لقد أكسبها الظلم حصانة لإليمان، مذ أدركت أّن طغا
. فها هي اليوم تغين للناس مجيعا ما عداه، 38«جبابرة على النساء، صغارا أمام من يفوقهم جبروتا
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، بل صوهتا هو الذي يأخذ بالثّأر، وهلذا فإّن الكتابة الّنسوية متمحورها حول ذاهتا األنثوية، ليس ثوهبا
 39.عالقات اجتماعية اضطهاديةوردود أفعاهلا تشّكل آلية للدفاع عن نفسها داخل 

من أكثر املتضادات  املعرّبة عن هوى االنتقام جند: اهلزمية، : المتضادات الهووية لهوى االنتقام
  واخليبة، والضعف، واالستسالم، واخلسارة، والرتدد...

لرغبتها : كثريا ما استسلمت هالة ألحاسيسها وانقادت وراء عواطفها، إذ استسلمت االستسالم_ 
اجلارفة يف االنتقام واألخذ بالثأر، ولكنه كان استسالما إجيابيا متّكنت من خالل من اكتشاف ذاهتا، 
والتعّرف على أناها احلاملة، ولكّنها أحيانا أخرى وقعت مستسلمة لعواطفها اّتاه طالل، لتعلن خيبة 

أشهر من البكاء، اكتشفت أنها وحدها  بعد »وفقداهنا له أدمى فؤادها يف بداية األمر ف   ،أملها
ة تلك الشجرة، وأنها خسرت غابة على أمل إنقاذ شجرة.. شجرة كانت تسقي بدموعها الغبيّ 
 .40«ربّما لم تنبت إال في قلبها

 ق عاليا يف السماء،ا بعد أن كانت حتلّ ا حرّ قد خّلف طالل وراءه امرأة مهّشمة، سقطت سقوطً ل   
فالسيد هاشم تركها تسقط من علّوها لتتهّشم، فأصبحت رهينة آالمها وأوجاعها، وانقادت خلساراهتا 

كريات األليمة اليت عصفت هبا، ومل تستطع االستفاقة مما حّل هبا، العاطفية، وأصبحت تعيش على الذّ 
تسافر قضت أياما مذهولة مما حّل بها، ترى دون أن تنظر، تسمع من دون أن تصغي، »فقد 

من دون أن تغادر، تعيش بين الناس من دون أن ينتبه أحد أنها في الحقيقة نزيلة العناية 
 .41«الفائقة

إّن هذا االستسالم واالنقياد واخلضوع مل يدم طويال،  فقد حتّول من هوى سليب إىل هوى إجيايّب؛    
هوى االنتقام ورغبة الذات فقد حتّول فجأة إىل عالقة انفصال، وفشل هوى االستسالم أمام هيمنة 

حيث جاءت »اهلووية يف ذلك، وحّولته إىل هوى االنتصار والنجاح، ولّقنته درسا يف األنوثة فمن 
 .42«تولد النساء جباال، أما الرجال فيولدون مجّرد رجال

، وحققت موضوع القيمة )م ق( وهو (2( على الذات طالل )ذ1تصرت الذات البطلة إذن)ذان   
االنتقام واالنتصار على األعداء وإثبات الذات، وذلك عن طريق االستغناء عن طالل، فلم يعد 
استغناؤها عنه جمرد مربرات أمام فشل عالقتهما، بل غدا استغناء عن قناعة نابعة من أعماق الذات 

آلن يشاهدها في أحد بيوته وقد خلعت ما  ما عاد يعنيها أن يكون ا»اهلووية والفاعلة ، حىت هو 
 .43«"لونهما"كان يسميه 

 _ الخطاطة االستهوائية:
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غرمياس يف  هاعتمد وجب التنبيه إىل النموذج العاملي الذي،  قبل احلديث عن اخلطاطة االستهوائية   
لة نظريته السيميائية )السردية و اهلووية( ، والذي يعترب يف نظره نتاج عملية قلب العالقات املشكّ 
 »للمربع السيميائي، حيث أن التحوالت املتتالية واملتغريات امللحقة هبا، على إثرها يكون العامل هو 

فرديا أو »، كما قد يون   44«فكرة ما يقوم بالفعل أو يخضع له وقد يكون إنسانا   أو حيوانا  أو
جماعيا كما يمكن أن يكون مجردا، ُمش ي ئا أو مؤنسنا بحسب تموضعه في المسار المنطقي 

ستنتج من خالل أو ي  صراحة ذلك أن العامل يف املنت السردي قد يكون مذكورًا  ومعىن ،45«للسرد
واحليوانات، وقد يكون إنسانا وغريهم من املفاهيم،  احلكي، فهو خمتلف كاألفكار والقيم واألشياء 

كما ميكن أن يكون يف شكل فردي أو مجاعي، إذ يظهر من خالل حتديد الذات واملوضوع املرغوب 
 فيه، والوقوف على أهم العالقات اليت تنظم هذه العوامل.

رسل إليه، وعالقة صراع ة بني الذات واملوضوع، وعالقة تواصل بني املرسل واملفهناك عالقة الّرغب   
 بني املساعد واملعارض، واليت ميكن توضيحها كاآليت:

 عالقة تواصل 

 المرسل إليه                       الموضوع                             المرس      ل             

 عالقة رغبة              

 المساعد                               الذات                           المعارض            

 عالقة صراع                 

 لتوضيح هذه الرتسيمة ميكن أن نستخلصها من رواية األسود بك على النحو اآليت:
تكون هالة الوايف هي الذات اهلوية الفاعلة اليت تسعى إىل االتصال مبوضوع القيمة وهو االنتقام من 
األعداء وحتقيق الفوز، وقد أرسلها حبها لوطنها والرغبة يف االنتقام، إىل اإلرهاب وطالل باعتبارهم 

مع مبحاولة قمعها املرسل إليه، وساعدها يف ذلك صوهتا الصادح بالغناء، وعارضها طالل واجملت
 وإسكات صوهتا، نوّضح ذلك يف الشكل اآليت: 

 حب الوطن والرغبة يف االنتقام             االنتقام وحتقيق الذات            اإلرهاب وطالل واجملتمع
 

 طالل واجملتمع     هالة الوايف الصادح بالغناء صوهتا
الوحدة الجوهرية والنقطة المركزية لكل تحليل  »مير الربنامج السردي بعدة مراحل باعتباره    

تساهم يف ّتسيده يف العمل اإلبداعي انطالقا من التحريك  يتكون من عدة عوامل ،  46« سردي
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االستهوائية يف رواية األسود . من هذا املنطلق سنضبط اخلطاطة مروراً باألهلية، فاالجناز، وأخرياً اجلزاء
 يليق بك، كما يلي:

                                       La Manipulation أ_ التحريك الهووي:
أثري ته يف إقامة عالقة التّ تنحصر مهمّ  ، 47«رديللرسم السّ  ور األوليالطّ  »حريك التّ  يعدّ        

خر هبدف اآلاه ّتّ اميارسه اإلنسان  از بكونه نشاطً يتميّ  ، إذحفيزواالستحواذ من طرف املرسل للتّ 
ما. حيث حياول املرسل أن يرفع من معنويات الذات  من أجل إجناز عمل   عليهأثري دفعه وإقناعه والتّ 

 ليدفعه إىل تنفيذ األداء املوكل إليه، ويبدو جليا من خالل الرواية أن هناك عالقة انفصال بني الذات
ومن أجل حتقيق االتصال بينهما جيب خلق  (االنتقام وإثبات الذات)واملوضوع ( هالة الوافي)

رغبتها فاملرسل واملتمثل يف )، عالقة بينهما إذ يقوم املرسل بإقناع الذات حنو االجناز لتحقيق املوضوع
من خالل اإلقناع للوصول إىل  (هالة)( هو الذي يقوم بتحريك عامل الذات في الفوز واالنتقام

، وتدخل  هنا إرادة املرسل والذات من أجل حتقيق رغبته وهدفه، وتبدأ حلظة (االنتقام)ضوع املو 
عرض عزالدين عليها أن تغين يف ذلك احلفل العاملي، وأن ختلع السواد التحريك حنو التحول حلظة 

 عنها.
اذها الغناء باختّ  من خالل هذا التحّول، يتكّون للذات اهلوية اإلرادة والرغبة يف اإلجناز والفعل،   

وسيلة لتحقيق اهلدف املنشود، لتتحّول الذات حالة االنفصال عن موضوع القيمة إىل حالة االّتصال 
به، ولتحقيق ذلك ال بّد أن متتلك جمموعة من املؤّهالت لتجعل منها ذاتا فاعلة هلا األهلية والكفاءة 

 الالزمتني إلجناز الفعل.
 LA Compétence_ب األهلية الهووية: 

من أجل  ذلك الشيء الذي يدفع للفعل باعتبارها الفعل، كينونة إبراز إىل اهلووية األهلية هتدف  
الوصول إىل املوضوع املرغوب، وجيب أن تتوّفر األهلية اهلووية على أربعة مؤهالت ، وهي: معرفة 

از إال بواسطة األهلية؛ فحني ق االجنال ميكن حتقّ ل، وقدرة الفعل، ووجوب الفعل، و الفعل، وإرادة الفع
بتحفيز من املرسل/ حب  متتلك الذات اإلرادة يف الفعل واالتصال باملوضوع،  تندفع إىل اهلدف

الوطن وإثبات الذات من أجل حتقيق االنتصار وهو االنتقام املعنوي من املرسل إليه/ طالل واإلرهاب 
 واجملتمع.

مؤّسسة بذلك غاية الموضوع لذاته،  »اخّتذت األهلية أو الكفاءة صورة لدى الذات اهلوية هالة    
صدي ات ليس االنتقام بالغناء فحسب، بل التّ ، فما ترغب به الذّ 48«وتقصي نسق القيم المهيمن
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سل إرادهتا يف بكربيائها األنثوي وقّوة شخصيتها لكّل عطب ميّس عنفواهنا وعزّة نفسها، فقد قّوى املر 
 دفعها إىل االنفالت من قبضة الفعل ودفعها إىل التصدي يف وجه اإلرهاب بصوهتا، والذي بدوره 

 "جان دارك"كانوا يريدونها حطب المحرقة، لكّن »طال واجملتمع واإلرهاب، فقد  /املرسل إليه
حامل الفانوس في ليل "التفتت ساعة المعركة فما رأت رجال، وجدت نفسها وحيدة مثل 

، مما رّجح كّفة 49«في مواجهة جاهزة لالنقضاض على أّي كان دفاعا على غنيمتها "الذئاب
 الذات اهلوية اليت هلا املقدرة الكافية على القيام بالفعل.

 La Performanceج_ اإلنجاز الهووي: 
يعترب االجناز الدعامة األساسية إلقامة كل برنامج سردي حيث يفضي احلدث الذي يقوده الفاعل    

صال، وهكذا االجناز يقوم بتحويل حالة االنفصال إىل حالة اتّ  فالفاعل يف  ،املنفذ إىل حتويل احلالة
احللقة النهائية داخل سلسلة التحوالت و  ،نة هلااالجناز داخل العوامل اهلووية أحد عناصرها املكوّ  يعدّ 

 املسجلة يف النص.
روط الكافية الجناز الفعل، وتنتقل من االنفصال إىل االتصال واجناز املوضوع، إذ الشّ  الّذات متتلك

بإمكاننا »تقول هالة بنربة التحّدي: (، االنتقامميتلك األهلية واإلرادة الكافية للوصول إىل املوضوع )
أن نثأر لموتانا بالغناء، فالذين قتلوهم أرادوا اغتيال الجزائر باغتيال البهجة )...( ليعلموا أّنهم 
لن يخيفونا، ولن يسكتونا.. نحن هنا لنغّني من أجل الجزائر، فوحدهم السعداء بإمكانهم 

نتقل هنا املوضوع من كينونة الفعل إىل فعل قت هدفها فيوهبذا تكون قد حقّ ، 50«إعمار الوطن
لقد أهانت ما كان كبيرا فيه، وشّوهت ما كان جميال، وشّوهت عالقته »الكينونة يف االجناز، 

ق موضوع الذي ينتهي بتحق (االنتصارق الربنامج اهلووي يف اجناز املوضوع )وعليه يتحقّ ، 51«برجولته
 م(.   ∪ 2)ذ      م(  1∩)ذة يف التحويل االتصايل كاآليت: فينتقل ذات الفعل إىل ذات احلال ،القيمة

 :La sanction )التقويم االستهوائي(/د_ الجزاء الهووي
ال ميكن ، صورة خطابية مرتبطة بالّتحريك هوامل السردية اهلووية هي اجلزاء، و آخر حلقة يف العو    

   ،51«مادام التحريك والجزاء كالهما يتمّيز بحضور مكّثف  للمرسل »أن ي درك إال يف عالقته به، 
خفاق يف بالنجاح أو اإل بغية إبراز كينونة الفعل باحلكم على األفعال اليت مّت إجنازها منذ البدء، 

االتصال مبوضوع القيمة، وحيكم املرسل على الذات اهلوية بذلك؛ فرغبة الذات الشديدة يف االنتقام 
هم "الشاوية": كما  حّرة امرأة»عملت على حتقيق املوضوع، فقد انتصرت أخريا، وها هي اآلن 
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صوتها يسلطن طربا، يعود إلى قمم األوراس، حيث الحبال الصوتية  "الرجال األحرار" )...( 
     .52«، صوتها يشدو.. يعلو.. يغني..يمكنها وحدها تسّلق قمم الجبال

هبذا، أمكن للروائية أن تبنّي أّن صوت املرأة اإلبداعي قادٌر شأنه شأن الّرجل أن يغوص يف أغوار    
، بلغة سردية بليغة، حتمل من اإلحياءات والدالالت ما بواطنها ومكنوناهتاالنفس البشرية ويستجلي 

جيعل النّص منفتحا على العديد من القراءات والت أويالت، فما الرغبة يف االنتقام إال حماولة للتحرر من 
 تّباعها.اليد، وجعلها اجملتمع س ّنة جيب إالقيود اليت فرضتها العادات والتق

داة فّعالة ، وألكتابة عند املرأة سالحا فّتاكا ضّد اآلخر املهّدد لكياهنا ووجودهاأضحى القلم وا   
إلثبات ذلك الوجود، وتغيري بعض من املفاهيم الثقافية اخلاطئة يف حّقها، وإجالء مواطن الظلم 

تلفة واإلجحاف، فلم خترج كتاباهتا عن القوانني العامة لفن الكتابة الروائية، وانطوت على حساسية خم
اختالف التجربة الذاتية واالجتماعية لكال  » فعن تلك اليت ميكن تلّمسها يف كتابات الرجل، 

الجنسين، فضال عن اختالف بعض ألوان القهر االجتماعي الممارس عليها، على الرغم من 
ني  خضوعهما المشترك أللوان متعددة من القهر الناتج عن التمييز الطبقي أو العنصري أو اإلث

أو ما شابه، هما من العوامل االجتماعية التي ساهمت في نسج تلك الحساسية المختلفة في  
 .53«كتابة الرجل وكتابة المرأة

، يف بواطن شخصياهتا املختلفة، واليت لكل منها األسود يليق بكيف روايتها  مستغانميغاصت    
ة اجلزائرية خاصة والعربية عامة، اجلريئة مهومها ومشاكلها، وجعلت من البطلة هالة الوايف النموذج للمرأ

يف مواقفها، الصارمة يف قراراهتا، العزيزة يف نفسها، تأىب الرضوخ واالنقياد التعّسفي الذي يقهرها 
 ويسلبها حرّيتها.

أبانت دراستنا عن األهواء داخل الرواية سلسلة من الكشوفات واإليضاحات اليت أرادت الروائية    
طاقاهتا تبياهنا، من القهر املعنوي الذي تعيشه املرأة العربية جرّاء التقاليد واألعراف البالية، اليت حتّد من 

و صفت بأن املرأة ال تستطيع أن تكتب ، وحاولت اخلروج من بوتقة اجلسد اليت غالبا ما اإلبداعية
، فلم ّتعله مستغاّني غاية يف روايتها، وإّّنا جعلت من صوهتا الوسيلة اليت متّكنها من خارج جسدها

إثبات ذاهتا ووجودها، فمهما كانت أمهية اجلسد يف عامل املرأة ، ويف التمثيالت التخييلية السردية 
جسد فقط، وإّّنا هناك روح حمتاجة إىل التحرر واالنطالق يف  األدبية، فال ميكن اختزال املرأة إىل

 خوض غمار احلياة االجتماعية، والسياسية، والفكرية، واألدبية ...
 اهلوامش: 
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: رفيق صيداوي: الكتابة وخطاب الذات )حوارات مع روائيات عربيات(، املركز الثقايف العريب، 1
 .17، ص 2005، 1الدار البيضاء، املغرب، ط

: فاطمة الشيدي: املعىن خارج النص، أثر السياق يف حتديد دالالت اخلطاب، دار نينوى للدراسات 2
 .137، ص2011والنشر، سوريا، دط، 

 .11، ص 2014، 1حممد معتصم: املرأة والسرد، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب، ط :3
ألنا حمكي احلياة، منشورات إحتاد كّتاب : جمموعة من الكاتبات والكّتاب: الكتابة النسائية حمكي ا4

 .5، ص 2007، 1املغرب، املغرب، ط
، 2012: أحالم مستغاّني: األسود يليق بك، دار نوفل هاشيت أنطوان، بريوت، لبنان، دط، 5

 .115ص
 .5جمموعة من الكاتبات والكّتاب: الكتابة النسائية حمكي األنا حمكي احلياة، مرجع سابق، ص  :6
 .16الرواية، ص : 7
، 2004، 4مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط ،، باب اهلاءعجم الوسيطامل: جممع اللغة العربية: 8

 .1001ص
ة ، دار الفكر للطباع6اهلاء، ج حسن أمحد فارس بن زكريا الرازي: معجم مقاييس اللغة، باب وأب: 9
 .16ط، الت، ص التوزيع، اإلسكندرية، مصر، دنشر و لل

: االنفعاالت النفسية من منظور إسالمي وموضوعات أخرى، دار املأمون للنشر يباهلل الديو عبد  :10
 .31، ص2010، 1ط عمان، األردن، والتوزيع،

اجلوزي: ذم اهلوى، حتقيق خالد عبد اللطيف السبع العلمي، دار الكتاب  ن بنأيب فرج عبد الرمح: 11
 .36، ص1998، 1لبنان، ط العريب، بريوت،

لبنان، ، بريوت، دار الكتب العلميةبن حممد الشريف اجلرجاين: التعريفات،  يعلاحلسن  : أيب12
 .252، ص2013 ،4ط
، 1السرد، حبث يف الوجود السيميائي املتجانس، رؤية للنشر والتوزيع، طحممد الداهي: سيميائية : 13

 .65ص  ، 2009
ت: سعيد  األهواء من حاالت األشياء إىل حاالت النفس، اتغرمياس وجاك فونتنيي: سيميائي: 14

 . 45ص عن مقدمة املرتجم، نقال 2010، 1ط دار الكتاب اجلديدة املتحدة،، بنكراد
 .77ص مرجع سابق،حممد الداهي: سيميائية السرد حبث يف الوجود السيميائي املتجانس، : 15
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مللتقى امن أعمال كوين أّنوذجا، الوردة معلم: سيميائية اهلوى يف رواية عشب الليل إلبراهيم  :16
اجلزائر، ،  2011أكتوبر  27/ 26، قاملة، 1945ماي  8املنهج، جامعة الدويل الرابع يف األدب و 

 .211ص
األهواء من حاالت األشياء إىل حاالت النفس، مرجع سابق،  اتين: سيميائياجاك فونتغرمياس و :17

 .12، 11نقال عن مقدمة املرتجم، ص
، 2003فريد الزاهي: النص واجلسد والتأويل، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، املغرب، دط،  :18

 .44ص 
 فس، مرجع سابق،األهواء من حاالت األشياء إىل حاالت الن اتين: سيميائياجاك فونتغرمياس و : 19
 .39ص
 .12: حممد معتصم: املرأة والسرد، مرجع سابق، ص20
 .591، ص1997، دار صادر، بريوت، دط، 12: ابن منظور: لسان العرب، باب امليم، جملد 21
 .17: الرواية: ص22
 .77: الرواية: ص23
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 .112: الرواية: ص 26
 .328الرواية: ص : 27
: بثينة شعبان: مائة عام من الرواية النسائية العربية، دار اآلداب للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 28
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