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 الممخص
ىتماـ النقاد والباحثيف، لما تحممو مف أفكار ا َشُقني( مف الروايات التي أثارت )أعْ  تعد رواية      
وقد التكنموجي، و  العممي لجتيا الفرازات التقدـارتباطيا بالخياؿ العممي، ومعى جديدة  وجريئة، والورؤ 

نقمب بفضل اعمى قمب بطل الرواية فحقق الحّب في الرواية انتصارا عمى الحقد والكراىية المطبوعة 
       السالـ والمحبة، ومف ىنا استقر عنواف البحث عمى إلىذات وديعة داعية  إلىالحّب واإليماف 

وقد جاءت الدراسة ضمف تمييد ومبحثيف وخاتمة بأبرز النتائج،  ،) انتصار الحّب في رواية أعَشُقني(
بحث األوؿ: فكاف عف عنوانيا مأما ال محاورىا الرئيسة،ى الرواية وأىـ وصفًا لمحتو  :تناوؿ التمييد
والمثير لإلنتباه، وعف زمف الرواية ومكانيا وشخصياتيا ومنيج الكاتبة في روايتيا) رؤية  االستفزازي 

غاية الكاتبة وىو  إلى، في حيف تناوؿ المبحث الثاني: ثيمة الرواية وفكرتيا الرئيسة وصوال (الكاتبة
الكراىية والحقد، واإليماف عمى الكفر واإللحاد، فكاف الحّب عامال مف عوامل انتصار الحّب عمى 
أف الرواية كانت دعوة لمرجل  إلى وقد توصمت القراءة النقدية لمرواية األحسف.و التغيير نحو األفضل 

ة عف الحّب والجنس، فالرواي لالحساس بالمرأة ومشاعرىا وآالميا، وأف الكاتبة كانت جريئة في حديثيا
                 بالدالالت والمعاني والصور الغريبة. ثرية

Abstract 

   The Victory of Love in Sana Shaalan’s Novel Love Me. 

   This novel has attracted the attention of several critics and researchers for it 

is full of new and daring ideas. And also for it’s relation to science fiction. It 

treats the cases related to progress in technology. 

  Love in this novel achieves victory on hatred in the hero’s heart and 

changes him to a believer in love and peace. 

  The research starts with an introduction and two sections followed by 

conclusion ,results and finally main references. The researcher describes the 

novel and in the first section it argues the attractive title, setting and the 

characters in addition to the author’s views .Then followed in the second one 

by the main idea and theme. Love is a means for getting rid of hatred and 

atheism for achieving the best change for a better life. It is an invitation for 

men to understand women’s feelings and agonies. The novelist expresses her 

views of love and sex daringly in a context full of meanings and strange 

descriptions. 

 المقدمة
الحمد هلل رّب العالميف والصالة والسالـ عمى خاتـ األنبياء والمرسميف، سيدنا دمحم وعمى آلو       

 ، أما بعُد:يـو الديف إلىومف تبعيـ بإحساف  وصحبو أجمعيف
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ّف مجىء        ، لألديبة (ٔ)ني(قُ أعشَ ) روايةإّف لمعنواف أىمية كبيرة في األعماؿ القصصية والروائية، وا 
في اإلبالغ والتوصيل،  يترجـ قصدية الكاتبة العنواف الصادـ واالستفزازي،بيذا شعالف األردنية سناء 

عالف صريح وواضح عف إذ إّف لفظة )أعَشُقني( تحمل بعدًا رمزيًا موحيًا بنرجسية مفرطة، وينـ عف )إ 
كل كوابح االرتيانات بعيدًا عف  عشق وحب الذات المبني عمى التفكير والتدبير والقناعة الذاتية 

وقد نالت ىذه الرواية اىتماـ الباحثيف والدارسيف فكثرت الدراسات حوليا، فأردت أف ، (ٕ)(الحياتية
كسير الحياة، وأف الحب إأف الحب ىو  :الكاتبة ترى  أدرس جانبا مف جوانب االبداع فييا، فوجدتُ 

قوؿ:) الحّب وحده مف تتغير بو ير الكثير مف ظواىر ومظاىر حياة االنساف، إذ تيقادر عمى تغ
وقد حقق الحّب في الرواية انتصارا عمى الحقد والكراىية المطبوعة  (ٖ)حقائق األشياء وقوانيف الطبيعة(

السالـ والمحبة، ومف  إلىذات وديعة داعية  إلىنقمب بفضل الحّب واإليماف اعمى قمب بطل الرواية ف
                                             في رواية أعَشُقني(.ىنا استقر عنواف البحث عمى) انتصار الحّب 

وقد اقتضت طبيعة البحث أف يكوف في تمييد ومبحثيف وخاتمة بأبرز النتائج، تناوؿ التمييد    
وأىـ محاورىا الرئيسة، أما المبحث األوؿ: فكاف عف عنواف الرواية وزمنيا   لمحتوى الرواية ووصفاً 

تيا ومنيج الكاتبة في روايتيا)رؤية الكاتبة(، في حيف تناوؿ المبحث الثاني ثيمة ومكانيا وشخصيا
 والحقد، غاية الكاتبة وىدفيا وىو انتصار الحّب عمى الكراىية إلىالرواية وفكرتيا الرئيسة وصوال 

 .واإليماف عمى الكفر وااللحاد
     ،    (4)( لمرواية، متجاىمة البناء الفني لياالموضوعية)ز القيمة تبر وقد حاولت ىذه القراءة النقدية أف     

متمنيا أف تكوف دراسة النصوص التي ليا عالقة بالحب وأبعاده، عمى ؤكد يفني تحميمي  ضمف منيج 
 .الدراسات التي تناولت رواية أعشُقني بالبحث والدراسة، وهللا ولي التوفيق إلىأضافة جديدة 

 التمهيد
( صفحة مف الحجـ المتوسط، في ثمانية فصوؿ عمى شكل أبعاد، جاء ٕٚٔتتكوف الرواية مف )     

الفصل األوؿ  بعنواف: البعد األوؿ: الطوؿ: وفيو تبدأ الكاتبة بسرد األحداث المتداخمة بيف الواقع 
والالواقع نسجتو مف عالـ الخياؿ، إذ تدور أحداث البعد األوؿ حوؿ مشيد في غرفة لمعمميات 

ر كوكبنا األرضي، وأبرز ما ورد مف حديث في ىذا الفصل ىو الحديث عف الجراحية في كوكب غي
حزب الحياة المعارض، ولكونيا زعيمة وطنية  إلىبطمة الرواية) شمس( التي ُقتمت بسبب انتمائيا 

نما ُسمب جسدىا ألف فيو فائدة ألصحاب  مرموقة، وكاتبة مشيورة، وأنيا بعد قتميا لـ تترؾ لترتاح وا 
ة، والثاني الزمف: وفيو يمتحـ ىذا الجسد األنثوي برأس طاغوت طالما عذب ىذا الجسد السمطة الطغا

وأىانو، وعمى الرغـ مف أف ىذا الجسد كاف سببا في نجاتو مف الموت إال أنو يعبر عف اشمئزازه منو، 
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إذ يقوؿ: )أنا أكره ىذا الجسد أريد أف أخرج منو، أريد جسدي، ال أريد غير جسدي، أنا أكرىو 
إنو نفور وقطيعة بيف جسد وجسد التحما عمى  (٘)وأكرىيا، وأكرىكـ، أخرجوني منو...ػػو...ػػو...ػو(

قدر، والثالث: االرتفاع: وفيو يستمر استنكار باسل الُميري دخولو ىذا الجسد األنثوي، مستيجنًا ىذا 
لـ في حياة باسل التحوؿ الغريب، وجاء العرض بعدا رابعا: فكاف ىذا البعد أقرب مسافة نحو األ

الميري، وفيو يأخذ الصراع مرحمة متطورة يحاوؿ فيو باسل الميري تعذيب جسد المرأة، ذلؾ الجسد 
المرأة بوصفيا جسدا مستبدال بآخر  إلىالذي أصبح جسده، )ويفصح في ىذا البعد عف نظرتو الدونية 

نو كاف يمبس مالبس الرجاؿ وىو بجسد المرأة إكرم(ٙ)كاف ذكوريا( ا لمماضي ونكاية بالحاضر ، وا 
وتماشيا  مع وقع نفسو الداخمية، وتتنامى األحداث في البعد الخامس الحب: الذي بنت عميو الكاتبة 
روايتيا بوصفو األساس لبنيتيا السردية، وىو األىـ واألكثر تأثيرا في الحياة، فالحب عند سناء شعالف 

لقدرة عمى تغيير الكثير مف مظاىر حياة االنساف، ىو البعد الكوني الخامس، فيو اكسير الحياة ولو ا
وىو الكفيل بإحياء ىذا الموات وبعث الجماؿ في ىذا الخراب األلكتروني البشع، فالحّب وحده القادر 

) أؤمف بشكل في مكاف آخر تقوؿ سناء شعالف: عمى خمق عالـ جديد يعرؼ معنى نبض القمب، و 
ذا الحب يتجاوز عالقة الرجل بالمرأة، فالحب ىو الحل قاطع بأف أزمة البشرية ىي أزمة حّب، وى

الحقيقي لمشاكل البشرية، فاهلل ىو الحب والشيطاف ىو الكره، والمعركة مستمرة بيف الحب والكره حتى 
وجاءت الفصوؿ الثالث األخيرة في خدمة الفصل الخامس ومكممة  (ٚ)آخر لحظة مف تاريخ البشرية(
الرابع كاف الحديث فيو عف العالقة  بيف الجسد والذات،  إلىاألوؿ  ليا، ويمكننا القوؿ أف الفصل

       السابع عف عالقة الجسد بالحب، وتختـ سناء شعالف روايتيا بالفصل الثامف إلىوالفصل الرابع 
) انطالؽ الطاقة( ليكوف أكثر الفصوؿ واقعية، إذ يكوف الحديث فيو عف عالقة االنساف باهلل وعالقة 

 االنساف.االنساف ب
نيا تندرج       لقد نمت أحداث الرواية وتطورت وفق حبكة محكمة بعيدًا عف المباشرة والتقريرية، وا 

ضمف روايات الخياؿ العممي، إذ تعالج افرازات التقدـ العممي والتقني الذي فاؽ التصور في عصرنا 
 الحاضر حتى بات أثره واضحا عمى الحياة الفكرية والروحية لالنساف.

 عنوان الرواية: مبحث األولال
تحمل الرواية عنوانا يتكوف مف جممة فعمية )أعَشُقني( والعنواف لو داللتو الخاصة إذ) يعد العنواف    

نصًا مركزا ووسيمة كاشفة عف أعماؽ النص الدفينة ودواخمو ومكنوناتو األخرى، إنو أوؿ لقاء بيف 
فو ليو ىوؾ، بقولو: ) إف العنواف مجموعة ، عر  (ٛ)القاريء والنص، وىو رأس العتبات النصية(

العالمات السانية مف كممات وجمل وحتى نصوص، قد تظير عمى رأس النص لتدؿ عميو وتعينو 
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  ، وتعرفو الدكتورة بشرى البستاني بأنو:(ٜ)محتواه الكمي، لتجذب الجميور المستيدؼ( إلىوتشير 
و وىو الظاىر الذي يدؿ عمى باطف النص رسالة لغوية تحدد مضموف النص وتجذب القاريء إلي(

إنو عنواف تكفل بتسمية عمل الروائية سناء شعالف، وىو عنواف  اسفزازي، إذ القراءة  (ٓٔ)ومحتواه(
األولى لمعنواف تظير لنا شخصا عاشقا لنفسو، وىذا مرض نفسي يطمق عميو عمماء النفس 

إال ، تظير أف ىذا غير مقصود مف ىذا العنواف)النرجسية( في حيف القراءة العميقة والمتأنية لمرواية 
 أّف ىذا القصد ال يظير إال بعد االنتياء مف قراءة الرواية كاممة.

 :زمن الرواية
ـ( إنيا رواية مستقبمية لمواقع المتصور في العصر القابل ٖٓٔٓتدور أحداث الرواية في عاـ )    

 عصر التكنموجيا التي تغمغمت في كل مفاصل الحياة.
 :كان الرويةم 
 ( مكانا لروايتيا حتى تبرر الوقائع الخيالية الواردة فييا.مجّرة درب التبانةلقد اختارت الكاتبة ) 

 شخصيات الرواية:
: رجل مخابرات عسكري، مفرط في تفانيو في خدمة حكومة مستبدة، وىو رمز لدولة باسل الُمهري 

بسبب ظممو واستبداده باآلخريف، إال أف رأسو  القمع والعنف واالستبداد، فقَد جسده في حادث ارىابي
بإجراء عممية جراحية، ينقل فييا  -أطباء مجرة التبانة -بقي سميما نابضا بالحياة، نصحو األطباء

ف لـ يجِر ىذه العممية سيموت، وأماـ رغبة الحياة والفرار مف  إلىرأسو السميـ  جسد امرأة توفيت توًا وا 
رجل خنثي فاقد لمرجولة، وعمى الرغـ مف ندمو عمى إجراء  إلىليتحوؿ الموت يقبل بإجراء العممية 

العممية يبرر فعمتو بقولو:) لكّنني جباف ضعيف أماـ رغبتي المتشبثة بالحياة، ال زاؿ طعـ الحياة 
الحمو ينخر إرادة الّرفض واالستعالء عمى الضعف في نفسي ويمّح عمّي بإصرار لعيف ألتشّبث بالحياة 

 (ٔٔ)آخر، ولو كاف جسدًا مسروقًا مف امرأة( ولو في جسد
تغيير الواقع المزري، إذ حممت  إلى: المرأة المتمردة والثائرة عمى القوانيف، والمثقفة التي تسعى شمس

لواء الدفاع عف حقوؽ الناس وحرياتيـ ووقفت ضد الظمـ واستبداد أنظمة الحكـ القائمة عمى القير 
عيمة وطنية مرموقة في حزب الحياة الممنوع والمعارض، وأديبة ومصادرة الحريات الفردية، وىي ز 

وكاتبة مشيورة، وىي حبيبة خالد رامي، فتاة قتمت مف قبل أجيزة المخابرات، ألنيا مناضمة سياسية 
 ومعارضة لمسمطة.                                                                              

شمس وعشيقيا الذي وجد فييا الحمـ الجميل الذي سينقذه مف براثف الحياة الجامدة،  : حبيبخالد رامي
إذ يقوؿ: )ىل تعمميف لماذا أكرر كممة أحبؾ ألف مرة، ألنيا تختزؿ تجربة اإلنسانية كّميا في ممارسة 



 أ.م.د. نوزاد شكر الميراني                مجمة آداب الفراهيدي            (الحّب في رواية  ) أعـَشـُقـنـي انتصار
 م8102( أيمول 53العدد )                                                          اء شعالنلمكاتبة األردنية سن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ٕٚ 

الحب والجنس، أنا مستعد كي أمألىا باسمؾ وحدؾ... يا شمس أشتييؾ كما اشتيى الفالسفة 
، وعمى ىذه الشاكمة قد جرى بينو (ٕٔ)تيـ... أحّبؾ وأحّب أف أقبمؾ بشفاىي وأصابعي وجسدي(نيايا

 وبيف شمس عشرات الرسائل الغرامية التي تصف العشق الممتيب بينيما.               
: الجنيف الذي تحممو شمس مف حبيبيا خالد، مازاؿ حيًا في رحـ القتيمة شمس، ينتقل مع جسد ورد
أحشاء الرجل العسكري باسل الُميري، وىذا االسـ اختاره خالد، إذ تقوؿ شمس: )اسمِؾ  إلىأمو 

سيكوف ورد، ىذا االسـ اختاره لِؾ خالد، منذ اآلف أكاد أشـّ رائحتؾ الوردية تنبض في أمومتي 
الوليدة...الورد يا حبيبتي الصغيرة ىو جمع وردة، والوردة نبات جميل لو روائح زكية، ومممس 

زمف ما قبل األلفية الثالثة،  إلى، وألواف جميمة... والورد كذلؾ اسـ لحيواف منقرض ينتمي مخممي
اسمو األسد أيضا، وىو حيواف مفترس ومتوحش وقوي، ونبيل كذلؾ، يعيش بكبرياء، ويرفض الجيف، 

                           (ٖٔ)ويعتز بقوتو، ولذلؾ أسميناؾ وردًا لتكوني منذورة لمجماؿ والقوة ولحّبنا.(
  ) رؤية الكاتبة( منهج الروية

تبدأ الرواية بكالـ امرأة عاشقة اسميا شمس، مف مجرة درب التبانة، تقوؿ فيو: )وحدىـ أصحاب    
ف الحب  القموب العاشقة مف يدركوف حقيقة وجود بعد خامس ينظـ ىذا الكوف العمالؽ، وىو الحب، وا 

     (ٗٔ)وجودنا، وحده الحب ىو الكفيل بإحياء ىذا الموات( ىو البعد الخامس األىـ في تشكيل معالـ
، التي تردُّ فكرة )الذكورية( التي الطروحات النسويةإنيا قصة تكامل بيف الرجل والمرأة، كتبت وفق    

تجعل المرأة سمعة معروضة عبر النظر إلييا في كتاباتو، وجعميا ركيزة أساسًا في إظيار إيجابياتو 
)الفكر الذي يعتقد أف مكانة المرأة أدنى مف تمؾ التي  إلى، ويشير مصطمح النسوية (٘ٔ)مقابل سمبياتيا

يتمتع بيا الرجل في المجتمعات التي تضع كال الجنسيف ضمف تصنيفات اقتصادية أو ثقافية 
مختمفة... فالرجل يتسـ بالقوة والمرأة بالضعف والرجل بالعقالنية والمرأة بالعاطفة، والرجل بالفعل 

ذلؾ... فالنسوية حركة تعمل عمى تغيير ىذه األوضاع لتحقيق تمؾ المساواة  إلىالمرأة بالسمبية وما و 
الغائبة... وتصر النسوية عمى أف ىذا االستغالؿ مف قبل الرجل ليس أمرا ثابتا أو حتميا، وأف المرأة 

وبالتالي فإف  تستطيع أف تغير النظاـ االجتماعيي واالقتصادي والسياسي عبر العمل الجماعي
،  فالنسوية مشروع آيديولوجي (ٙٔ)المساعي النسوية تعمل عمى تحسيف وضع المرأة في المجتمع(

يعطى األولية لتفكيؾ األفكار والصور الرمزية واالستييامات التي صارت بدىيات وحقائق في الثقافة 
ا المرأة في مختمف الذكورية، إنيا توظف كل معطياتيا لمحاربة كل مظاىر القمع التي خضعت لي

الثقافات والمجتمعات، إنيا حركة تعمل عمى تغيير أوضاع المرأة، تحاوؿ تحرير المرأة مف القيود 
المفروضة... فأعمنت بذلؾ عف وجودىا ندًا فكريًا ومنافسًا فاعاًل يمسؾ بزماـ األدب والثقافة والمعرفة 
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ويا عميو أف يسيـ في دؾ معاقل الثقافة جنب الرجل، ولكي يكوف أدب المرأة نس إلىوالسياسة جنبا 
الذكورية، إف النسوية وجية تحتـ عمى متجييا أف يحمل عمى عاتقو اشاعة روح التمرد والثورة عمى 
كل الفرضيات القديمة التي أمعنت في اذالؿ المرأة واقصاء دورىا فكريا وسياسيا، فأرادت الروائية 

التي ترى أف السياسة حكرا عمى الرجل، استشيادا بقوؿ سناء شعالف أف ترد عمى الثقافة الذكورية 
 . (ٚٔ)سقراط )لمرجاؿ السياسة ولمنساء البيت(

مناصرة المرأة في ظل سياسة ذكورية ترى العالـ مف منظور أحادي  إلىإف رواية أعشقني دعوة     
ف، لذلؾ لما تجده مف ظمـ وقتل في كل مكا  وغاضبة حانقة ، فالكاتبة سناء شعالف (ٛٔ)الجانب

تقوؿ: ) إف رواية أعشقني ولدت عندي في حالة غضب وانزعاج، إذ كنت غاضبة بحق مف البشرية 
التي تتصارع دوف توقف، مف البشر القساة الالمباليف، مف حماـ الدـ المشروع في كل مكاف، مف 

 ائعيفالج باسـ وثائرة كّميـ، المتخميف عمى حانقة سمطة الفاسديف ومف قير المستمبيف، كنتُ 
 الكاذبيف، جعجعات ضدّ  صرخة وفي الحرب، ضدّ  حرب في كنتُ  جميعيـ والمنكديف والمحروميف

 كنتُ  كتابة، مفترؽ  أّوؿ عند نفسو يعدـ روائّياً  عمالً  أنجز أف كّمفتني ولو حتى ال أقوؿ أف أريد كنتُ 
 أآلمي بكلّ  لفنتازياا طاولة عمى أقامر أّنني بالّشؾ، تعترؼ ال إيماف لحظة في وأيقف تماماً  أدرؾ

 يوتوبيّ  عالمي بناء طور في ممكف مستقبل لرسـ العمميّ  االستشراؼ عمى أراىف وأّنني ومعاناتي،
 الحّب، غياب وىي الكبرى، البشرية أزمة ظلّ  في لمبشرّية خالصاً  بيا أؤمف التي الحبّ  لمحّظة يخمص
 الفحش في وتتنافس والكره الموت رؼح تبتدع فيي ولذلؾ وشعورّي، روحيّ  إفالس حالة في فالبشرّية
 منكوبة إالّ  الحقيقة في وماىي والتّسمط، والبطش بالّسالح نفسيا لتكسو الّذرائع بشّتى وتتذّرع واإليذاء

 خيارىـ الحّب، وىو في إنسانيّ  لدرس حاجة في تحّب،البشر أف تتعّمـ لـ التي العاصية قموبيا في
 .(ٜٔ)وينتيوا( يبدؤا أف قبل األخير

، ويبدو ىذا (ٕٓ)إف لغة الرواية األنثوية منفتحة عمى ذات المرأة ومعبرة عف ىموميا أصدؽ تعبير    
جسد المرأة  إلىاألمر مف حبكة الكاتبة والتي ىي مف صميـ دعوات النسوية العادة الييمنة المسموبة 

الستعالء المزعومة وذاتيا مف قبل السمطة الذكورية، لقد عمدت الكاتبة لتعرية الذكورة ودؾ معاقل ا
بأف جعمت البطل الرئيس لمرواية رجال، وأنطقتو لكشف خفايا تفكيره المتعالي ونظرتو الدونية تجاه 
ف غابت الروح، وجردت  المرأة، وجعمت المرأة مركز القوة والفعل بوجودىا الجسدي الحاضر والفاعل وا 

ي( وكانت ىذه ضربة ماحقة الرجل مف أبرز الخصائص التي كاف يفتخر بيا وىو )عضوه الذكر 
أفقدت باسل الُميري توازنو، ألنو لـ يعد يمتمؾ حسب ثقافتو الذكورية ما يدعوه لالفتخار...فالشعور 
باالستعالء جسديا مقابل دونية الجنس اآلخر ما ىي إال مف تراكمات الثقافة الذكورية المتسمطة، تمؾ 
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، لقد اقتصرت (ٕٔ)النقالب عمى مبدئيا الالعادؿا إلىالنظرة التي ما برحت المرأة تحاربيا وتدعو 
الكاتبة النساء بشخصية )شمس( في داللة سيميائية ليذا االسـ، حيث اإلحالة عمى معنى الحياة 
والنماء والدؼء، وأظيرت الكاتبة كيف أف المرأة تكوف مناضمة وسياسية ووطنية، وأف ىذه األمور 

رجل لالحساس بالمرأة ومشاعرىا حيث جعمت الرجل ال إلىليست مقتصرة عمى الرجل، إنيا دعوت 
نو بدأ يفكر كيف  بذىنو يحتوي جسد شمس، ذلؾ الجسد الذي بدا غريبا عمى باسل الُمييري، وا 
ف التغيرات الفسيولوجية التي  يتخمص مف ىذا الجسد في سياؽ استرجاع ذاتو الذكورية المستمبة، وا 

نو لـ يعجبو ذلؾ، إنو متقزز مف ذلؾ،  بدت تظير عمى جسد باسل الميري جعمتو يزدري  بنفسو، وا 
، وىذه رسالة تريد الكاتبة أف (ٕٕ)وكاف يرى أف البروزات في الثدييف والبطف ىي محركات لبؤسو

توجييا لمثقافة الذكورية الرجعية التي تختصر المرأة  في جسد مثير، فالكاتبة جعمت شمس شخصية 
ا سياسيا مخالفا لسياسة حكـ المجرة، وىذا ماتحاوؿ الرواية نسوية سياسية مناضمة وثائرة تتبنى موقف

لىالمرأة و  إلىالنسوية تبنيو لتصحيح النظرة  ، ومف ىنا تظير لنا شخصية (ٖٕ)دورىا عبر موقفيا ا 
قل) باسل الروائية سناء شعالف في روايتيا)أعَشُقني(، إنيا شخصية ثالثية األبعاد تجمع بيف الع

 الُميري( والعاطفة ) شمس( والرؤية) سناء شعالف(.
 ثيمة الرواية : المبحث الثاني

          جسد امرأة ىي  إلىأف ثيمة الرواية وفكرتيا تكمف في نقل رأس باسل الُميري بطل الرواية    
ضد  جسد امرأة مناضمة سياسية وقفت إلى) شمس( نقل عقل رجل فاعل ومؤثر في دعـ السمطة 

الفساد في بمدىا مما حدا بالمخابرات العسكرية االمساؾ بيا ورمييا في السجف ثـ قتميا بعد أف فشموا 
 ، مف أخذ أي اعتراؼ منيا، ويشاء القدر أف يتعرض) باسل الُميري( لحادث اغتياؿ في نفس اليـو

بقي جسدىا ساليما أف يفقد جسده كمو إال الرأس، وفي الوقت نفسو فقدت )شمس( رأسيا و  إلىأدى بو 
نابضا بالحياة، فاجتمع األطباء) وأكدوا لو إف ىذا الجسد األنثوي المنسرح في أحضاف الموت 
بإبتسامة قرمزية مترعة بالسالـ والرضا ىو الجسد الوحيد المالئـ جينيا وأنسجة وخاليا لجسده... لذلؾ 

ه أو رضا حتى ينجو بحياتو، عميو أف يقبل أف يدّس روحو ودماغو في ىذا الجسد الصغير عمى كر 
ال سيموت، وعميو أف يقرر وبسرعة فالتأخير ليس في صالحو( رغبة في النجاة مف الموت يقبل  (ٕٗ)وا 

جسد المرأة المناضمة  إلىبإجراء العممية، وقد أجرى األطباء العممية بنجاح، وتـ نقل رأس الرجل 
يـ وبعقل معطوب، رجل في جسد شمس، إننا أماـ تجربة نقل عقل سميـ بجسـ معطوب لجسـ سم

امرأة، أو جسد امرأة بعقل رجل، وىنا يتقابل الموت والحياة، فالموت وجو آخر لمحياة، يجتمع القاتل 
والمقتوؿ وجيا لوجو إجتماع أنانية ومصمحة، وبذلؾ استطاعت الكاتبة سناء الشعالف مف خالؿ 
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والتشويق مف جانب، واحتقار وسخرية  فضاء رحب فيو عنصر االثارة إلىخياليا أف تأخذ القاريء 
مف رموز السمطة الطغاة مف جانب آخر. واستطاعت أف تصور مشاعر الرجل النفسية وىو يعاني 

، إذ إف أوؿ شيء فعمو باسل الُميري بعد إجراء العممية، ىو مّد يده (ٕ٘)التغيير البايولوجي في جسده
ظاره لقد اختفى وترؾ مكانو تجويفا.... وعندما ) القضيب( لكف مفاجأة غريبة كانت في انت عضوه إلى

بطنو وجد بروزا حاوؿ بشتى الوسائل أف يقمص حجمو الكبير إال أنو فشل، وقد سأؿ  إلىنظر 
األطباء ىل ىذا مرض خطير، فقالوا لو إنو ليس مرضا ولكنو حالة طارئة ليا ظروفيا وشروطيا 

يري ما أف سمع  بمفظة العممية حتى استنكر ومظاىرىا ويمكف معالجتو بالعممية، ولكف باسل الم
ذا فعمتوا ذلؾ  إلىاألمر وقاؿ أخشى أف تنقموا دماغي ىذه المرة  جسد انساف آلي أو حيواف منقرض، وا 

جسد حمار ألنني في غبائي وانقيادي لكـ دوف أدنى تفكير أوتميل أشبيو،  والبد  إلىفأنقموا رأسي 
 يشعر بالخجل وىو يكشف جسده لألطباء. أف باسل الميري كاف  إلىمف االشارة 

، (ٕٙ)لقد اختمط األمر عمى باسل الميري) فيو لـ يعمـ إف كاف ىو ىي أـ ىي ىو أـ كالىما ىما(    
لقد بات ) يشعر بالوحدة فقد تخمى عنو الجميع حتى زوجتو التي نفرت منو واستحوذت عمى جميع 

نوع مف االستيزاء والبغض، فمـ يعد  إلىبيا بو ممتمكاتو المالية وابتعدت عنو بعد أف تحوؿ اعجا
جسد  إلىإذ إف تجربة نقل الدماغ  (ٕٚ)بالنسبة إلييا الزوج صاحب النفوذ، بل مجرد مخنث ال قيمة لو(

شمس المتوفية/ القتيمة وما ترافقيا وتتبعيا مف تداعيات نفسية وروحية يمثل االغتراب الوجودي في 
غيب ىوية الفرد فحسب بل حتى تحديد جنسو، لذلؾ فكر في االنتحار، أوج أشكالو وتساؤالتو، إذ ال ت

 .                                              (ٕٛ)إال أنو لـ يجد الشجاعة الكافية لينفذ ىذا االنتحار
إنو يشعر باالىانة واليزيمة جراء ىذا الجسد الذي قرر أف يعذبو ويعاقبو، فكاف يشعر بألـ في    

ف كاف ىو بنفسو يتعذب أيضا.إنو كاف بطنو  ولكنو لـ يعمـ األطباء بذلؾ لعمو يترؾ الجسد يتعذب وا 
ساديا يتمذذ بتعذيب اآلخريف، واآلف أصبح ماشوسيا مازوخيا يتمذذ بتعذيب النفس، إنو سموؾ ىادـ 

ا ،  إنيا مخاصمة بيف جزأيف نصفو الشرس لنصفو الوديع، إنو يفكر كيف يتخمص مف ىذ(ٜٕ)لمذات
الجسد في سياؽ استرجاع ذاتو الذكورية المستمبة، لذلؾ كاف يسعى لمعرفة المزيد عف صاحبة الجسد 
وعف ىويتيا بكل الطرؽ المتاحة، فوجد أف أفضل طريقة لميرب منيا ىو إلييا ولو لبعض الزمف 

            .                       (ٖٓ)ليصالحيا ثـ يوفاوضيا ثـ يخمعيا عف نفسو في نياية المطاؼ
 انتصار الحّب في الرواية

وبعد محاوالت جادة حصل باسل الميري عمى حزمة ضوئية فييا معمومات عف شمس في إطار   
لىحبيبيا خالد و  إلىيوميات كتبتيا  جنينيا ) ورد(، مع مجموعة مف رسائل الحب التي بعثيا ليا  ا 
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ف الرسائل التي كتبت عمى لساف شمس وخالد تنـ ع ف حب حقيقي، إذ وجد باسل الميري في خالد، وا 
أوؿ صفحة فقرة واحدة فقط مكتوب فييا) وحدىـ أصحاب القموب العاشقة يدركوف حقيقة وجود بعد 

،  وفي رسالة يقوؿ خالد لشمس: ) ىل تعمميف لماذا أكرر كممة (ٖٔ)خامس ينتظـ ىذا الكوف العمالؽ(
 .                  (ٕٖ)ة الحب، أحبؾ وأشتييؾ(أحبؾ ألف مرة ألنيا تختزؿ االنسانية كميا في ممارس

قراءة مذكرات شمس في رحمة التعرؼ قد أوقعتو في مطب وجداني لـ  إلىإف لجوء باسل الميري    
يكف يتوقعو، لقد قمبت كل قراراتو وتوعداتو باالنتقاـ منيا ومف جسدىا، إنيا لحظة المكاشفة، لحظة 

باسل الميري حقيقة ىذا الحب بينيما شعر بشيء مف تأنيب اإلعتراؼ بوجود اآلخر، فبعد أف عرؼ 
الضمير فقاؿ: ) كـ كنت صغيرا في تمؾ المحظات! ولصًا أيضًا!.....}ويقوؿ لمجنيف{: كـ كنَت 

، فالجنيف الذي يحممو جسدىا أو جسده ىو (ٖٖ)محظوظا ألنؾ تممؾ ُأما بيذا الجماؿ وكل ىذا الحب(
 خالد وشمس في مخالفة قانونية لقوانيف المجرة.                   ثمرة حّب فريدة مف نوعيا اقترفيا

مؤمف بأفكار  إنساف إلىيعرؼ غير القتل والتعذيب  ومف ىنا تتغير حالتو فيتحوؿ مف مجـر ال    
، فيقوؿ باسل المييري بعد مخاض طويل:) أعتقد أف (بالجنيف) ورد االحتفاظخالد وشمس، فيقرر 

، األقدار تضافرت جميعي ا ولعبت أغرب لعبة وراىنت عمي  بالتحديد مف أجل أف يصل ىذا الجنيف إلي 
وأنا لف أخذؿ أقداري المحتممة، فأنا منذ ىذه المحظة أبوه وأمو ومعممو...أنا اآلف مؤمف بيذا الجسد 

أف أعشقيا، أقصد أعشق جسدىا بل أعشق روحيا وذاتيا،  إلىاألنثوي، ويا لجماؿ قدري الذي يقودني 
أنا أعشق امرأة ىي أنا في واقع الحقيقة الممموس، وأنا إياىا في سياؽ المنطق نفسو، ولكف الحقيقة ف

إنني رجل يعشق امرأة في ظروؼ عجيبة، إذ أنا ماديا  مفقود وىي روحيا مفقودة، ولكف كمينا في ىذه 
ياي، فأنا أعشقني، لذلؾ أنا أعشقيا(   .    (ٖٗ)المحظة في ذات واحدة ىي إياىا وا 

وبذلؾ يولد العشق بيف القاتل والمقتوؿ) القتيمة(، فبعد أف وجد البطل نفسو في جسد اغتالو يقع في    
عشق جسده الذي كاف يوما ىو جسد المرأة التي اغتاليا، بعد أف تعرؼ عمييا مف خالؿ دفتر 

األنثوي الذي يومياتيا، فيؤمف مثميا بالعشق، فيعشق بعمق وصدؽ ويقرر أف يبدأ حياة جديدة بجسده 
يضـ رجولتو العاشقة لتمؾ المرأة التي تركت جنينا في جسدىا، فينتصر خيار العشق والحياة عمى 

مناضل ومؤيد لمثوار بعد أف كاف يدا قمعية بيد حكومة  إلىالموت والفناء، فيتحوؿ باسل الميري 
يؤمف باسل الميري بأف المجرة تبطش بالثائريف عمى عممانيتيا وعمى قوانينيا الوضعية المضممة، ف

، فيقوؿ:) لكي يكوف ىناؾ خالد، يجب (ٖ٘)الحب ىو الطريق لخالص البشرية مف الشقاء الذي تعانيو
أف تكوف ىناؾ شمس، ولكي يكوف ىناؾ معنى لوجود شمس يجب أف يكوف ىناؾ خالد ىذه ىي 

عد الخامس لموجود المعادلة السيمة الصعبة، ىما بال شؾ البعد الخامس لألشياء، ثـ الحب ىو الب
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، ومف ىنا قرر باسل الميري أف يتصالح مع (ٖٙ)ومفتاح كل طاقاتو وأسرار وجوده ونمائو وفنائو(
ىزيمة  إلىذاتو، بأف يكوف جسد شمس فضاءه األخير الذي َسُيْسَجُف فيو باختياره، في إشارة نسوية 

اإليماف، ويصبح مستعدًا  إلى، فيتحوؿ باسل الُميري مف االلحاد (ٖٚ)الخطاب الذكوري واندحاره
لممخاطرة بحياتو مف أجل أف ينجب الجنيف)ورد(، وبذلؾ ينتصر خيار الحّب والعشق في نياية 
الرواية، مبشرا بوالدة جيل جديد آخر مف البشرية يحمل لواء المحبة واإلخاء والعدؿ والمساواة بعيدا 

                                        عف الظمـ والتعسف.                                      
فجاء آخر سطر في القصة عمى لساف باسل الميري الذي يقوؿ: إف جسدىا جسدي وىذا الطفل     

 ستكبر، ما يوماً  ورد، يا الّصغير فيمؾِ  مف أكبر القضية ىذه أفّ  البدّ  ىو ابني، ويخاطب ورد قائال:
 أَْعَشُقني، وردي يا أنا أَْعَشُقني، كممة  معنى البشر مف غيرؾَ  دوف  وستفيـ يحدث، ما معنى وتفيـ
 أف تغضب؟تستطيع فيل نياية، يعرؼ ال بامتداد شمس أّمؾَ  أعشق أّنني ذلؾ؟معناه معنى أتعرؼ
 أّنني حقيقة مف شيئاً  يغّير لف ذلؾ ولكف عمي، حانقاً  كنتَ  إف تشاء ما بقدر تركمني

                                                                     (ٖٛ)ي..…فِ ..ؽُ …َش …عْ …أَ 
أف االنغماس في ممذات الحياة عمى حساب حب هللا واآلخريف  إلىوتشير الكاتبة في ختاـ روايتيا    

ىي التي تعيق حصولنا عمى معرفة أعمق بذات هللا  وذواتنا، فيقوؿ باسل الميري أخيرا: ) ال إلو إال 
ليو المآؿ... أدركت سّر الضياع الذي تعيشو االنسانية المعاصرة وارثة كل هللا ىو ربي وأنا عبد ه وا 

وعدـ الخروج عمى  ، وأكدت الكاتبة أف سّر رخاء البشرية يكمف في الحب وااليماف بالخالق (ٜٖ)إلحاد(
 .طاعتو وتعاليمو

 النتائج
الكاتبة كانت جريئة في ، و كانت الرواية دعوة لمرجل لإلحساس أكثر بالمرأة وبمشاعرىا وآالميا -

 الحديث عف الحب والجنس. 
استطاعت أف تصور مشاعر يكوف كائنا خنثيا، وذلؾ سخرية بو، و إنيا تضع الرجل في جسد المرأة ل-

 جل النفسية وىو يعاني التغيير البايولوجي في جسده.ر ال
فضاء رحب مف  إلىلقد استطاعت الكاتبة مف خالؿ خياليا أف تنير فكر القاريء، وأف تأخذه  -

 خالؿ ثراء روايتيا بالدالالت والمعاني والصور الكثيفة والغريبة أحيانًا.
أكدت الكاتبة أف سّر سعادة البشرية يكمف في اإليماف ورضى الخالق وعدـ الخروج عف طاعتو  -

 وأوامر.



 أ.م.د. نوزاد شكر الميراني                مجمة آداب الفراهيدي            (الحّب في رواية  ) أعـَشـُقـنـي انتصار
 م8102( أيمول 53العدد )                                                          اء شعالنلمكاتبة األردنية سن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ٖٖ 

يو، وفي يشكل الحّب عامال مف عوامل التغيير نحو األفضل، وما صارع الحّب شيئا إال انتصر عم -
ذات فاعمة  إلىوينقل ذاتا انسانية مجرمة قاتمة  ،ىذه الرواية ينتصر الحّب عمى الكره العداوة

 متعاونة طيبة.
عودة القيـ الروحية لالنساف  إلىعالـ التكنموجيا، وتدعو  كشفت الرواية عف اغتراب االنساف في -

 .وتحرره مف ىيمنة اآللة الصماء
كشخصية خامسة في الرواية، إذ كانت شاىدة ومشاركة في أحداث  شاركت الكاتبة سناء شعالف -

 الرواية تقترب وتبتعد حسب متطمبات القص والسرد.
تضمنت الرواية نقدا لقيـ المجتمع السائدة بالقرف الواحد والثالثيف، حيث ازدياد القير والطغياف  -

 تجاه أقرب الناس إليو.درجة تجرد االنساف مف انسانيتو ومف مشاعره  إلىومصادرة الحقوؽ 
 واقع مكتبة الروايات العربية في ىذا الجنس السردي. إلىيبقى ىذا العمل متميزا  ينضاؼ  -

 الهوامش
                                                           

، وقد شغمت النقاد والباحثيف في الوطف ٕٔٔٓ- ٕٓٔٓوىي الرواية الفائزة بجائزة دبي الثقافية لالبداع لمعاـ  .ٔ
ا، العربي لما تحتويو مف أفكار جديدة وجريئة، السيما وقد كتبت بمساف امرأة/ أنثى متنورة فكريا وممتزمة ديني

ومف جانب آخر فإف الرواية تعالج افرازات التقدـ العممي والتقني الذي فاؽ التصور في عصرنا الحاضر حتى 
 بات أثره واضحا عمى الحياة الفكرية والثقافية والروحية لالنساف.

                                                  ي مدكتورة سناء شعالف، حميد الحرير دراسات حوؿ رواية أعشقني ل   

  (ٖ).ٔٙرواية أعشُقني: .ٕ
 لقد كثرت الدراسات النقدية عف البناء   الفني ليذه الرواية، ومف ىنا لـ يرد الباحث أف يعيد ما قالو اآلخروف. .ٖ
الشخصية في قصص سناء شعالف، ميزر عمى الجبوري، رسالة ماجستير، كمية  -ٔينظر عمى سبيل المثاؿ:  .ٗ

 ٖٕٔٓالتربية، جامعة تكريت، 
تشكيل الفضاء السردي بيف الذات واآلخر في رواية أعشقني لسناء شعالف، فاطمة الزىراء بنت عزور،رسالة  .٘

 ،   ٕ٘ٔٓماجستير، جامعة بوضياؼ، الجزائر، 
مكونات السرد وخصائصيا في رواية الخياؿ العممي العربية المعاصرة، رواية أعشقني لسناء شعالف أنموذجا،  .ٙ

عشرات البحوث المنشورة عمى  إلى، إضافة ٕٚٔٓاجستير، جامعة دمحم بوضياؼ، الجزائر، سعاد عريوة، رسالة م
 شبكة األنترنيت التي تناولت الجانب الفني لمرواية.

  .ٖٚرواية أعشُقني:          
 العاطي كيواف، مدونة أحمد طوسوف: فنتازيا الحكي وتداخل الخطاب في رواية أعشقني، أ.د.عبد .7

http://ahmedtoson.blogspot.com  

 .ٕ، لقاء صحفي أجراه توفيق آلتونجي، مجمة إيالؼ:الشعالفالخياؿ العممي في رواية أعشقني لمدكتورة سناء  .ٛ

http://ahmedtoson.blogspot.com/
http://ahmedtoson.blogspot.com/
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