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امللخّ �ص
ت�سعى هذه الورقة البحثية �إىل مقاربة ح�ضور الرجل يف رواية "الأ�سو ُد ُ
يليق بك" للروائية اجلزائرية
جوانب وزوايا متعددة ،فهي متار�س
�أحالم م�ستغامني ،فالرواية حاولت الت�صدي ملو�ضوع الرجل من خالل
َ
عملية ال�سرد وتبني احلكاية ا�ستناد ًا �إىل ر�ؤية فنية ومو�ضوعية خا�صة� ،إذ تربز مو�ضوع الرجل يف هذه الرواية
ب�شكل يدلل على �أن الكاتبة حتاول �أن ت�صنف الرجل �إىل �أ�صناف متعددة ك�أنها ت�سعى �إىل �إثبات وت�أكيد ثنائية
حد �سواء �إال
(الرجل /الذكر) ،وعلى الرغم من �أن الرواية ال تزدحم بال�شخ�صيات الرجالية والن�سائية على ٍ
�أنّ م�ستغامني حتاول هنا �أن تتحدى نف�سها يف عر�ض �أكرث من �سياق رجايل عرب �شخ�صية رجالية واحدة،
وهذا ما ت�ؤمنه طبيعة الأحداث التي تك�شف عنها الرواية القائمة �أ�سا� ًسا على ن�سق حكاية يرتاوح بني املا�ضي
واحلا�ضر وامل�ستقبل.
�إن البحث يف هذا املو�ضوع يتم من خالل ثالثة حماور رئي�سة ،يف الأول تتم مناق�شة "ال�صورة الإيجابية
وال�صورة ال�سلبية" للرجل� ،إذ يتم التعرف على �شخ�صيات النمط احلكائي والفعلي ل�شخ�صية الرجل بني
القبول والرف�ض ،احلب والكراهية ،الإيثار والأنانية ،ال�صدق والكذب ،وجمموعة من الثنائيات الأخرى
التي تعر�ضها �أحالم للموازنة بني �شخ�صية و�أخرى� ،أما الثاين :ف�إنه �سيقت�صر على "الرجل – الكا�شف �أم
املك�شوف" وهنا يتم بحث فر�ضية الك�شف ال�شخ�صي وال�سلوكي التي ت�سعى �أحالم �إىل توظيفها داخل الرواية
من خالل قدرتها على جعل الرجل الأداة الكا�شفة ملحا�سن املر�أة و�إن�سانيتها وفرادتها ،من خالل ح�سا�سية
اجلن�س لدى الرجل بطبيعة احلال� ،أما الثالث :ف�إنه يناق�ش فكرة الرجل من خالل املر�أة بو�صف الرجل
(الآخر) الذي يقف بال�ضفة الأخرى من �شاطئ املر�أة ،وبهذا تتم مقاربة مو�ضوع الرجل يف هذه الرواية ذات
احل�سا�سية اجلنو�سية العالية.
الكلمات املفتاحية :اجلن�س ،الرجولة ،ال�صورة  ،ال�شخ�صية ،املر�أة .
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Abstract
This paper aims to explore the presence of man (masculinity) in the narrative
“The Black Befits You” by the Algerian Novelist Ahlam Mastaghanmy. The novel
investigates the concept of manhood from different angles. Her narrative is based
on pure artistic and objective visualization. The manhood theme indicates that she
classifies man into various categories as if she were to prove and emphasize the
duality of (man the masculine). Despite the fact that the novel is not equally packed
with masculine and feminine characters the writer challenges herself by presenting
more male context through one character . This is reflected in the nature of events as
revealed by the novel which is truly based on the narrative tale technique between past
present and future.
This paper discusses three main themes: First the discussion of the “positive image”
and “negative image” of the male. The type of narrative pattern and the physical
personality of the male between rejection and acceptance, love and hatred, selfishness
and altruism in addition to a duality of honesty and lie. All these types are presented
to create balance. The second theme will be restricted to man as the discoverer or
the open. Here the hypothesis of personal and behavioral discovery as Ahlam tries to
unravel and employ through her ability to make the male able to reveal the virtues,
humanity and uniqueness of the female. This is done through the sensitivity of man
towards sexuality. The third theme discusses the idea of the male through the woman
perception as the male in the capacity of the (other) who stands at the other side
of the woman shore. Thus this is the approach as carried out in the novel which is
characterized with international masculinity and great sensitivity.
Keywords: Gender, manhood, image, character, woman.
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تقدمي:
�إن �إ�شكالية الكتابة الن�سوية �إ�شكالية اجتماعية
فكرية وفل�سفية قبل �أن تكونَ �إ�شكالي ًة �أدبية �أو فنية،
فهي متثل “خطاب ًا فكري ًا وفل�سفي ًا و�سيا�سي ًا يهدف
�إىل �صياغة حقوق عادلة وحماية قانونية للن�ساء،
وت�ضم الن�سوية حركات  Movementsونظريات
وفل�سفات متنوعة تهتم كلها بق�ضايا النوع gender
وتدافع عن م�ساواة املر�أة ،وجتاهد من �أجل حقوق
املر�أة وم�صاحلها” 1ومبا �أن «للمر�أة دور ًا خطريا
يف حياة الرجل» ،2ف�إنه هذا الت�شاكل ي�ؤدي �إىل
تلك الإ�شكالية وهذه الإ�شكالية تدفع املر�أة بطبيعة
احلال �إىل ال�سعي الفعلي للمطالبة بهذه احلقوق
والكفاح �ضد امل�ساعي التي حتجم من قدرات املر�أة
و�إمكاناتها ،لذلك هي حتاول دائم ًا �أن ترتجم هذه
الرغبة �أو هذا (التمرد) �إىل �سلوكيات متعددة
فكرية واجتماعية وفنية �أدبية� ،أما الأدبية فتتمثل
يف الأدب الن�سوي و»هذا الأدب الذي تكتبه املر�أة
ي�سمى بب�ساطة ،كتابة املر�أة� ،أو الأدب الن�سوي �أما
الأدب الذي يعرب عن موقف حمدد عقائدي ينبع
من التعلق مبا يعتقد �صاحبه� ،أو تعتقد �صاحبته
ب�أنه �سمات خا�صة بالأنثى ور�ؤياها للعامل وموقفها
 -1اخلطاب الن�سوي واجل�سد “ر�ؤية موجزة ،ح�سني �إبراهيم عبد
العظيم ع�ضو هيئة التدري�س – ق�سم علم االجتماع– كلية الآداب
جامعة بني �سويف ،عن الأنرتنيتmontadarabi.com/t3155- :
topic

 -2دي بوفوار :كيف تفكر املر�أة ،ل�سيمون  ،مكتبة معروف �إخوان،
املركز العربي للن�شر ،اال�سكندرية.7 :
http://journals.uob.edu.bh

فيه في�سمى �أدب ًا �أنثوي ًا وهكذا ميكن احلديث عن
النقد الأنثوي وعن احلركات الأنثوية وعن الأنثوية
معاد ًال للكلمة الإجنليزية ( ،3”)feminismوتبقى
الروائية والكاتبة اجلزائرية �أحالم م�ستغامني من
الأ�سماء الن�سائية الإبداعية البارزة عربي ًا يف هذا
املجال� ،إذ متكنت �أحالم عرب �سل�سلة من الأعمال
الروائية والق�ص�صية منذ ثمانينيات القرن املا�ضي
من التعبري عن �أبرز الق�ضايا التي تواجه املر�أة
العربية ب�شكل خا�ص واملر�أة يف العامل ب�شكل عام؛
لذا ف�إنها تق�صر �أعمالها الروائية بالذات لت�شتمل
على كل ما من �ش�أنه �أن يقف حجر عرثة �أمام
تطلعات املر�أة وحريتها وحقوقها ،حتى �أنّ �إ�شارات
كثرية يف ن�صو�ص �أحالم م�ستغامني توحي بعدم
قبولها �أو ر�ضاها مببد�أ م�ساواة املر�أة مع الرجل
فح�سب؛ بل هي تبحث عن القيم الإن�سانية العليا
التي تعتقد �أنها تمُ يز املر�أة عن الرجل وت�ضعها يف
مرتبة �إن�سانية �أرقى و�أ�سمى.
�إن رواية «الأ�سو ُد يليق بك» لأحالم م�ستغامني
عال� ،إذا جنحت
رواية ذات طابع �إن�ساين وجداين ٍ
م�ستغامني يف الت�أكيد على �ضرورة مناق�شة مو�ضوع
 -3ن�سيمة طري :التجربة الن�سوية الروائية االنكليزية رواية “ليل ال
ينتهي” لـ (�أغاثا كري�ستي) منوذج ًا ، ،ر�سالة ماج�ستري ،ب�إ�شراف:
د .ليلى جباري ،كلية الآداب واللغات ،جامعة منتوري ،ق�سنطينة،
أدبي -حما�ضرة
اجلزائر ،11 :2011 ،وينظر :ال ّن�سو ّية يف ال ّنقد ال ّ
قدّمت يف اجلامعة الأردن ّية  ،2012 /11 /25-علي ن�صوح
موا�سي � -شاعر وكاتب من فل�سطني عن الأنرتنيتarabs48. :
.com/?mod=articles&ID=78673
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الرجل بغية الو�صول �إىل حقائق تعمل على جتزئة
الرجل وجعله م�صنف ًا على وفق �صو ٍر و� َ
أمناط
متعددة منها ما يقع موائم ًا ملا تتمناه املر�أة ومنها
ما يقع مناه�ض ًا لذلك ،ف�ضال عن ذلك ف�إن الرواية
ت�ؤكد ما حتاول م�ستغامني فر�ضه من �ضرورة
اكت�شاف هذه القيم الإن�سانية واجلمالية العليا
للمر�أة عرب ح�سا�سية عالقتها مع الرجل� ،إذ ال
ت�صنف الرجال �إىل �صور فح�سب؛ بل تعمل على
توظيف الرجل يف خدمة املر�أة والعمل على �صقل
ما متتلكه من �إمكانات متيزها عنه ،ولي�ست املر�أة
يف هذه الرواية �إ ّال �شك ًال فريد ًا من �أ�شكال التميز
العاطفي الوجداين والفكري عندما تعزز الكاتبة
ذلك يف حماولتها للنظر �إىل الرجل على �أنه
(الآخر) الذي تتغري جتاهه ح�سا�سية املر�أة وفق ًا
ل�شخ�صية املر�أة املتعددة املتنوعة املزدهرة يف هذه
الرواية ،من هنا ف�إن حماو َر ثالث ًة ميكن لها �أن
ت�ضع يف ت�صورنا �صورة الرجل يف هذه الرواية.
�أوال :ال�صورة الإيجابية وال�صورة
ال�سلبية:
يتباين طرح ال�شخ�صيات يف الرواية
وفق ًا لطبيعة بناء الأحداث من جهة وعالقة
ال�شخ�صيات بتلك الأحداث من جهة ثانية ،وهكذا
ؤ�شرات
ف�إن رواية «الأ�سود يليق بك» رواية تعطي م� ٍ
وا�ضح ًة �إىل �أن كاتبتها تعر�ض الرجل بو�صفه
�شخ�صية ذات مزاج متقلب ومتغري ،وهذا ي�ؤدي
بطبيعة احلال �إىل �إخ�ضاع �شخ�صية الرجل �إىل
نوع من الفح�ص والت�صنيف لنكونَ �إزاء �صورتني
متناق�ضتني� ،صورة �إيجابية ت�ضع الرجل يف مرتبة
�إن�سانية واجتماعية وفكرية عالية ،و�صورة �سلبية
حتط من قدره وجتعله يتخلى عن ال�سلوكيات التي
جتعله رج ًال �سوي ًا.
�إلاّ �أن الرواية ت�ضمنت منطني من ال�صور
للرجل ،فهناك �صور ازدواجية يق�صد بها احتمال
حتلي ال�شخ�صية الواحدة ب�أكرث من �أ�سلوب و�أكرث
من لون داخل الرواية� ،إذ ثمة �شخ�صيات متحولة
داخل الرواية ت�سلك �أكرث من طريق على وفق
الأحداث واملتغريات ،فينتج عنها �صورة �إيجابية
http://journals.uob.edu.bh
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حتاول الكاتبة جتليتها والرفع من �ش�أنها ،و�صور
�سلبية عن ال�شخ�صية نف�سها تزدريها الكاتبة
وحتاول طم�سها على وفق معاي َر اجتماعية
و�إن�سانية عامة� ،أما النمط الثاين من �صور
�شخ�صية الرجل فيتمثل يف ال�صورة االنفرادية
التي يتم ُ
حلظها بو�صفها �شخ�صية ذات منط
واحد تعر�ض لها الكاتبة �سياق ًا موحد ًا يف التعامل
مع الأحداث ف�إما �أن تكون �شخ�صية �إيجابية و�إما
�أن تكون �شخ�صية �سلبية وال ميكنها حتمل االثنني
مع ًا ،و�أغلب الت�صنيفات هنا تخ�ضع لل�شخ�صيات
الرئي�سة �أو �شخ�صية البطل داخل الرواية ،لأن هذه
ال�شخ�صيات تعد؛ جزء ًا من حقل ميكن ت�سميته
(بالغة ال�شخ�صية) –�سو�سيو �أ�سلوبية -كما يعد
البطل �ضروري ًا الن�سجام احلكاية وتن�ضيدها،)1(4
ف�ض ًال عن ذلك ف�إن ال�شخ�صية الرئي�سة �أو البطلة
ت�سجل بطبيعة تكوينها تعالق ًا كبري ًا مع الأحداث �إن
مل نقل �أنها ت�سهم �إ�سهام ًا كبري ًا يف �صنعها.

�أ -ال�صورة االزدواجية للرجل:

ميكننا التعرف �إىل ال�شخ�صية االزدواجية التي
تعاين من “خلل �أو ا�ضطراب عقلي يعرتي الذات
في�صبح الفرد كمن يعي�ش جانبني من احلياة ال
يقوم بينهما ات�صال� ،أي �أن االزدواج ي�شري �إىل
تناوب �شخ�صيتني الواحدة منهما م�ستقل ًة عن
الأخرى” ،5فهي �شخ�صي ٌة تكيل الأحداث مبكيالني
متناق�ضني �أحدهما ي�شري �إىل عك�س ما ي�شري �إليه
الآخر،وحتى على م�ستوى اخلطاب واللغة يكون
هناك منط من االزدواج ،ولعل �شخ�صية طالل
يف الرواية من �أبرز ال�شخ�صيات الرجالية التي
�شخ�صيات ازدواجية ،تتباين وتتعدد
ميكن عدها
ٍ
مواقفها من حدث �إىل �آخر و�أحيانا ت�صل �إىل
م�ستوى االختالف والتناق�ض وهذا يعك�س احلالة
 -4زياد بركات :التفكري الإيجابي وال�سلبي لدى طلبة اجلامعة
“درا�سة ميدانية يف �ضوء بع�ض املتغريات” ،جامعة القد�س
املفتوحة ،برنامج الرتبية ،منطقة طولكرم التعليمية ،فل�سطني،
.10 :2006
 -5موح عراك عليوي:االزدواجية ال�شخ�صية ع�صبية االنتماء
والوالء الوطني “درا�سة اجتماعية حتليلية” ،جامعة بابل ،عن
الأنرتنيت.www.pdffactory.com: 7 :
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على الرغم من �أن طالل �أف�صح ذات حوار مع
هالة عن ماهية العالقة التي جتمعه بها� ،إذ يقول:
�صبي يحمل ا�سمي ،يرث
�صبي ّ ..
«ما �أريده هو ّ
ثروتي ،يحر�س �شريف .. ،لكنها �أمنية م�ستحيلة،
زوجتي ال ت�ستطيع �أن ُترزق بطفل ثالث وهذه
ق�سمتي يف احلياة ،لن �أطلقها ولن �أجل�أ لذرائع
أتزوج عليها� ،إنها �أ ُّم بناتي و�أنا �أحبها.
دينية ل َ
ً
اجتاحها حزن َمنْ �سمع حكما بالأحالم ال�شاقة،
�س�ألت ُه بنربة حمطمة:
 -و�أنا

 �أنت �أ ُّم �أبني الذي لن ي�أتي»� ،7إ ّال �أنه ومن خالل�سري الأحداث يف الرواية �أكد �أنه يحبها ويحاول
�أن يرتجم لها هذا احلب بكل تفا�صيله ال�سلوكية
والنف�سية ،فاحلب «هو �شعور نف�سي ،و�إح�سا�س
قلبي وانبعاث وجداين ،ينجذب به قلب املحب
جتاه حمبوبه بحما�سة ،وعاطفة وب�شر ،واحلب
بهذا املعنى من امل�شاعر الفطرية املت�أ�صلة يف
كيان الإن�سان ال انفكاك منه ،وال غناء عنه»،8
�إن طالل حر�ص على امتداد الأحداث التي
مثلت معظم �أحداث الرواية �أن يكون الرجل
العا�شق الهائم املحب الذي يفاجئ حمبوبته
بكل ما هو مده�ش ورائع وجديد ،ف�ضال عن
ذلك ف�إن لهالة هال ًة ع�شقية خا�صة وظفتها
جلعل طالل يعي�ش حالة الع�شق املثايل معها
«توقف عن امل�شي وقال وهو ميرر يده على
�شعرها:
 لن ت�شقي بعد اليوم� ..سنلتقي كلما ا�ستطعت� ،أناإليك.
�أي�ضا �أحتاج �أن �أحتدث � ِ
متنت لو قال (�أحتاجك) حاولت ا�ستدراجه �إىل
تلك الكلمة.
قالت:
 �أحب �أن حتتاجني  ..احلب احتياج بل احلب اجتياحراحت �شفتاه جتتاحانها على مر�أى قبيلة من
الأ�شجار ،ك�أمنا ُقبلته در�س تطبيقي ملا قاله ،بدا
لها �أن قبلته طالت حد احمرار �أوراق ال�شجر
ا�ستحيا ًء وغري ًة ،و�أنه حني توقف عن تقبيلها،
كانت الف�صول الأربعة بربيعها و�أعا�صريها قد
عربتها يف ب�ضع دقائق”� ،9إن هذا الن�ص يك�شف
�صراحة حالة االلتئام التي يعي�شها االثنان معا
(طالل وهالة) فهو الرجل الرومان�سي العا�شق
الذي يوفر لف�ضاء احلب كل م�ستلزماته ومتطلباته

 -6فيليب هامون� :سميولوجية ال�شخ�صية الروائية ،ترجمة� :سعيد
بنكراد ،تقدمي :عبد الفتاح كيليطو ،دار احلوار للن�شر والتوزيع،
الطبعة الأوىل.79 :2013 ،

� -7أحالم م�ستغامني :الأ�سود يليق بك ،دار نوفل.276 :2012 ،
 -8عبد اهلل نا�صح علوان :الإ�سالم واحلب ،دار ال�سالم للطباعة
والن�شر والتوزيع والرتجمة.8 :
 -9الرواية.182 ، 181 :

االزدواجية التي تعي�شها ال�شخ�صية (طالل) لذلك
ف�إننا نكون �إزاء �صورتني لل�شخ�صية نف�سها الأوىل
�إيجابية والثانية �سلبية.

الأوىل :ال�صورة الإيجابية:

�إن ال�شخ�صية ذات احل�ضور الإيجابي تتمتع مبا
ميكن و�صفه بـ "التعاي�ش الإيجابي" داخل املجتمع،
لذلك ميكن تعريفها ب�أنها ت�ستند �إىل تفك ٍري
�إيجابي «وهو عبارة عن جمموعة من العمليات
العقلية والنف�سية واالجتماعية التي يقوم بها الفرد
من فهم وا�ستيعاب ،وحماكمة وا�ستدالل ،وتذكر
مو�ضوع ما ،ب�شكل
وا�سرتجاع ،وهي تدور عاد ًة حول
ٍ
6
مرتابط ومتنا�سق ،وبت�سل�سل منطقي معقول» ،
وتبقى �شخ�صية طالل (ال ّرجل) �شخ�صية ذات
ح�ضور فاعل و�إيجابي داخل الرواية من خالل
جملة من ال�سلوكيات الإيجابية التي انتهجها
الرجل داخل الرواية ،فعلى الرغم من �أن طالل
تالحقه الكثري من ال�شكوك التي تتعلق بنواياه
وت�صرفاته الغريبة �إال �أنه يبدو يف �أحاي َني كثرية
�شخ�صية �إيجابية فاعلة حتاول الكاتبة �إبراز قيمها
االجتماعية والعاطفية والإن�سانية العليا من خالل
جمموعة من ال�سلوكيات احل�سنة وجملة من املعاين
الإيجابية التي من �أبرزها:

1ـ احلب:
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النف�سية واالجتماعية ،ف�ض ًال عن قدرتها البارعة
يف تكوين �سياق من الود واملحبة و�إمكاناته اخلارقة
يف تروي�ض الظروف وتذليل العقبات ،وهذه بطبيعة
احلال �صفة �إيجابية ميكن احت�سابها لطالل
(الرجل) الذي ي�ستطيع �أن ير�سم بري�شه �أحا�سي�سه
لوحات عاطفية فريدة.
ٍ

2ـ الكرم والإيثار:

حب ي�أثر
�إن احلب ت�ضحية وكرم و�إيثار ،فاملُ ُّ
حلبيبه َّ
كل ما يتمناه لنف�سه ،والكرم والإيثا ُر من
�أرقى و�أ�سمى املعاين الإن�سانية ،ولي�س ثمة من �شك
يف �أن طالل وهو الرجل الغني الرثي كان يف �أحايني
كثرية ال يفكر يف نف�سه قدر تفكريه يف غريه� ،سواء
تفكريه املق�صور على احلبيبة �أو الزوجة �أو الأوالد
�أو حتى كلبه (�أجلكم اهلل) ،ليقول طالل« :كلبي
يعي�ش مدل ًال يف بريوت ،و�أنا �أعي�ش حياة كلب الهث ًا
بني االجتماعات والقارات» ،10وطالل ي�ؤثر على
نف�سه حتى يف اللحظات التي يعي�شها لنف�سه ،فهو
يحاول �أن يبني عامل ًا من العاطفة واحلب ويغمر
به من يحب على ح�ساب ماله ووقته و�صوته املتعب
«ها هو ذا �أخري ًا هو �سعيد ًا ودود ًا كما لو مل تراه
يوم ًا ولكنه على احتفائه بها بدا هو نف�سه غري
م�صدق ،ن�سي �أن ي�ضمها راح يت�أملها ،بينما راحت
تت�أمل ال�شقة يف �أناقة �أثاثها القليل املنتقى بذوق
ع�صري راقٍ ( )...حلقت به �إىل ال�شرفة فتح
�ستارة النافذة كان املنظر يطل على جادة تعربها
بع�ض ال�سيارات ،وعلى الطرف الآخر متتد غابة
تتو�سطها بحرية.
 تدرين كنت حمظوظا ،قلما تعر�ض �شقة كهذهللبيع من هذا العلو �أحظى مبنظر خالب»�،11إنه
يحاول �أن يقدم لها كل ما تتمنى بل �إنه ي�سعى
جلعلها تعي�ش كفرا�شة يف غابة هانئة ،وهذا
الكرم والإيثار ميكن عده �صفات �إيجابية لطالل.

3ـ الإ�صرار:

يعد الإ�صرار �سمة �شخ�صية �إيجابية لكل رجل،
وهو يختلف بطبيعة احلال عن العناد فالإ�صرار،
 -10م .ن272 :
 -11الرواية.207 ،206 :
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التزام �شرطي م�سبق بانتهاج �أو حتقيق �أو ا�ستنتاج
م�س�ألة ما على املداومة واملالزمة و�إن من �أبرز
ال�سمات ل�شخ�صية طالل يف هذه الرواية هو
�إ�صراره ومثابرته على ما يريد ،فهو ي�سعى دوم ًا
�إىل جتزئة �أهدافه والتعامل معها ب�صرب وروية حتى
يتمكن من حتقيقها� ،إن �سفره �إىل الربازيل والعمل
بتجارة النب كانا مبثابة االختبار ال�صعب لقدراته
كرجل يعي�ش يف الغربة ،لكنه متكن من خالل ثقته
بنف�سه و�إ�صراره على اال�ستمرار يف ال�سعي لتحقيق
طموحاته �أن ي�صنع من ا�سمه عالمة بارزة يف
التجارة واالقت�صاد ،ف�ض ًال عن امتالكه ثروات
طائلة جاءته من خالل تلك العقلية التجارية الفذة
“اجتاز ب ّوابة الأحالم كما لو كان مي�شي يف نومه،
ما عاد يحتاج �أن يطالع حظه يف فنجان قهوة ،لقد
غدت القهوة حظه وباب ثروته ،مذ �شاء ح�سن
طالعه �أن يهتم بتجارة النبّ ،و�أن ترتفع �أ�سعار النب
يف الأ�سواق العاملية ارتفاع ًا تاريخي ًا ،بحيث حقق يف
�سنتني ما �أجل�سه على امرباطورية جتارية �أ�صبحت
ت�شمل �سل�سلة مطاعم ،وجتارة النب ،والعقارات
التي راح ي�ستثمر فيها �أمواله ،حينها قرر �أن يدخل
دوما،
�سوق الرفاهية ،وي�شرع حتقيق ما حلم به ً
اال�ستثمار يف عامل من الفرادة والفخامة ،ال يدخله
�إال من ال تعرف �أحالمه التوا�ضع ،لن يقبل بعد الآن
ب�أقل من التميز ،فما الرتف �سوى �ألاّ ت�شبه العامة
يف �شيء ،حتى عندما يتعلق الأمر ب�إر�سال باقة
ورد” ،12لهذا ف�إن طالل حافظ على �إ�صراره وثقته
بنف�سه حتى يف القرارات التي ميكن �أن ت�سيء له
م�ستقب ًال وهذا ما ي�ؤكد حما�سه وفرادته وامتالكه
�سمة رجل �إيجابية.

4ـ احل�ضور (الكاريزما):

�إن ال�شخ�صية التي تتميز بح�ضو ٍر كبري
(كاريزما) تعد من ال�شخ�صيات الإيجابية
فاحل�ضور �أو الكاريزما «كلمة كاريزما �أ�صلها
يوناين تعني الهدية �أو التف�ضيل الإلهي ،فهي
ت�شري �إىل اجلاذبية الكبرية واحل�ضور الطاغي
الذي يتمتع به بع�ض الأ�شخا�ص ،وهي القدرة
 -12الرواية.150 ،149 :
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على الت�أثري على الآخرين �إيجابيا باالرتباط بهم
ج�سديا وعاطفيا وثقافيا ،و�سلطة فوق العادة،
و�سحر �شخ�صي» ،13وراهنت الكاتبة كثري ًا على هذه
ال�سمة الإيجابية لدى طالل� ،إذ طاملا كانت حمل
�إعجاب وجذب للجن�س الآخر (هالة) «ما الذي
جعله حلظتها �ألذ من قطعة ال�شوكوال التي تذوب
يف فمها؟ هو (�سيد ال�شهوات) و(�إله املوائد)
و(�سلطان الن�شوة) و(امللك) ،على قاعة ب�أكملها ال
م�ستمع فيها �سواه� ،أ�أ�سرها بقوة �شخ�صيته؟ �أم بكل
ما فعله لبلوغ تلك اللحظة» ،)3(14وال تقف كاريزمته
عند هذا احلد �إذ يحاول طالل �أن يوظف طاقاته
ال�شخ�صية كلها جلعل هالة حتيا حيا ًة خا�صة به
وتتنقل يف عامله اخلا�ص الذي ي�صنعه هو لها ،لذا
ف�إن ب�إمكانه مفاج�أتها يف �أدق التفا�صيل و�أعنفها،
فهو �شخ�صية متخمة بالرتف والأتكيت (ترجمة)
وال�سياقات االجتماعية الأر�ستقراطية العليا.
الثانية :ال�صورة ال�سلبية:
ويف مقابل ذلك ف�إن الكاتبة �أعطت للقارئ
انطباعات كثرية مت ّكنه من ا�ست�شفاف ال�صورة
ال�سلبية ل�شخ�صية الرجل نف�سه (طالل) وبذلك
ف�إنه يكون �شخ�صية ازدواجية حتمل من ال�صفات
الإيجابية احل�سنة بقدر ما حتمل من ال�صفات
ال�سلبية ال�سيئة ،وميكن الوقوف على ال�شخ�صية
ال�سلبية على �أنها تفكر ب�سلبية وا�ضحة وذات فكر
مت�صلب �شديد اجلمود غري قادرة على التخل�ص
من �آرائها حتى و�إن بدا لها خط�ؤها ،15ولطالل
بذلك �صورة �سلبية تناق�ض �صورته الإيجابية ميكن
تلخي�صها مبا ي�أتي:

 .1الكراهية:
 -13وحدة النجاح للخريجني ،مفهوم الكاريزما ،جامعة النجاح
الوطنية ،عن الأنرتنيتcareer.najah.edu :
 -14الرواية.126 :
 -15زياد بركات ،التفكري الإيجابي وال�سلبي لدى طلبة اجلامعة
“درا�سة ميدانية يف �ضوء بع�ض املتغريات” ،جامعة القد�س
املفتوحة ،برنامج الرتبية ،منطقة طولكرم التعليمية ،فل�سطني،
.10 :2006
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�أما الكراهية التي تر�سبت يف ذهنية
طالل ف�إنها غالبة على �أمره ولعل احلب الذي
كان يحتفي هالة به �إمنا يت�ضمن قدر ًا كبري ًا
من الكره ،وميكننا �أن نعرف الكراهية على
�أنها "حالة طبيعية تنتج من عدم قبول جزء
من العقل املخت�ص بامل�شاعر والأحا�سي�س
�إىل بع�ض العنا�صر الداخلة �إليه عن طريق
الأع�صاب الدقيقة وذلك نتيجة �إىل ت�أثري العامل
اخلارجي على ال�شخ�ص" ،16ف�ض ًال عن ذلك ف�إنه
يحاول �أن يلب�س قناع احلب ليمرر عليها ما يحتاجه
هو �شخ�صي ًا ،هو يكره لأنه �شعر بحجم الرتدد
وال�ضياع الذي عا�شه خالل فرتة ع�شقه الأول
وهذا ما يرتجم ح�سا�سيته املفرطة من التعامل
مع اجلن�س الآخر ك�أنه ي�سعى �إىل تطبيق �شكال من
�أ�شكال الفعل االنتقامي على هذا النوع من اخلليقة
«كثري ًا ما قالت له مازح ًة �إنه يعمل عا�شق ًا �أحيان ًا
بدوام كامل ،فليكن لقد تركها �أر�ض ًا
وطاغي ًة
ٍ
حمروقة ،من ي�أخذها منه �سي�أخذها �أنثى بال
قلب» ،17لذلك جتد ثمة ما ي�شري �إىل فعل التناق�ض
يف ت�صرفات طالل وال�سيما جتاه هالة عندما
يرتبط الأمر بقدرته على �إيهامها باحلب يف الوقت
الذي يجد فيه فر�صة لتمرير فكرة الكره والبغ�ض.

 .2الأنانية وحب الذات:

تبقى مو�ضوعة الأنانية وحب الذات من
املو�ضوعات البارزة يف �شخ�صية طالل ،فهو يعاين
كما يت�ضح من تداعي الأحداث داخل الرواية من
عقد نف�سية تتعلق بحب ذاته ومتجيدها لأن الأنانية
نزعة لتبني �آراء �إيجابية حول الذات ،وتعزيزها.
ويت�ضمن عاد ًة ر�أ ًيا حماب ًيا للذات ب�ش�أن ال�سمات
والأهمية الذاتية� ،سواء من الناحية العقلية �أو
البدنية �أو االجتماعية �أو غريها ،18لذلك هو يعمد
 -16ملتقى كل العرب ،مملكة الإبداع ،تعريف الكراهية� ،أجنل ،عن
الأنرتنيتmontadarabi.com.:
 -17الرواية.313 :
 -18مو�سوعة الويكبيديا ،مفهوم الأنانيةar.wikipedia.org/ :
.wiki
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�إىل �شخ�صنة الأمور غالب ًا ف�ض ًال عن ذلك ف�إنه
ي�سعى دائم ًا �إىل تلبية الرغبات اخلا�صة به على
ح�ساب الآخرين وخري ما ن�ستدل به على ذلك
م�سرح كامل «مل
�سعيه �إىل اال�ستحواذ على مقاعد
ٍ
يكن يف�صلها عن احلفل �سوى �ساعات ،حني بلغها
�أن �أحدهم ا�شرتى قبل �أيام كل البطاقات ،يف البدء
مل ت�صدق� ،صحيح �أنه حفل خريي لكن كان يف
�إمكانه �أن ي�شرتي كمي ًة من التذاكر والتربع ببقية
املبلغ احرتام ًا ملن يود �أن يح�ضرها ،ما معنى �أن
ي�شرتي �أحد بطاقات قاع ٍة ب�أكملها� ،سوى اعتقاده
�أنه ي�ساوي احل�ضور جميع ًا ،لأنه ميلك �أكرث مما
حق يحرم النا�س من ح�ضورها،
ميلكون ،وب�أي ٍ
فقط لأنه ال يدري ماذا يفعل مباله ،ويبحث عن
و�سيلة ت�ؤمن له �إعالن ًا يف اجلرائد كفاعل خري»،19
وهذا م�ؤ�شر وا�ضح على البعد ال�شخ�صي الذي
يرغب طالل �أن يطبع به الأ�شياء من حوله ف�ض ًال
عن ذلك ف�إنه ال يتوقف عن فر�ض ذاته الفريدة
ب�سياقات خمتلفة ُتفهم القارئ ب�أنه �أمام �شخ�صية
خارقة ،حتى �أن �أحالم جتر�أت يف �أكرث من منا�سبة
على و�صفه بالآلهة.

 .3الالمباالة:

�إن الغنى املفرط الذي يتمتع به طالل �ألقى
بظالله عليه وعلى حياته ب�شكل خا�ص ،وال�سيما
و�أنه بد�أ ينظر �إىل الأ�شياء مبنظار �ضيق وال ي�أبه
ب�إعطاء احلق ل�صاحب احلق ،لقد عا�ش حياة من
الالمباالة والع�شوائية وعدم الرتكيز ،فالالمباالة
هي احلالة النف�سية التي توحي بعدم التفاعل مع
الأ�شياء من حولنا »هو يعاين من ك�آبة من تتعذر
عليه ال�سعادة ،كلما اعتقد �أنه بلغها� ،سمع وقع
خطاه عائدة به حيث كان» ،20فال �شك �أنها – هالة
– زادت من حالة االرتباك والت�شظي الذي يعي�شها
طالل �أثناء مرحلة تعرفه عليها ،وهذا جزء من
حالة التناق�ض واالزدواجية التي يعي�شها طالل.

 .4الإيهام والت�شوي�ش:

يف كث ٍري من الأحيان كانت �شخ�صية طالل

 -19الرواية.104 :
 -20م .ن.268 :
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تتحرك بان�سيابية وبحرية داخل الرواية وال�سيما
بعالقتها مع هالة تلك العالقة التي تخللها الكثري
من املالب�سات وامل�شاكل العاطفية والنف�سية� ،إن
طالل �شخ�صية مربكة وم�شو�شة وهو يف الواقع
«يعاين من ك�آبة من تتعذر عليه ال�سعادة ،كلما
اعتقد �أنه بلغها� ،سمع وقع خطاه عائدة به حيث
كان» ،21وذلك يرجع �إىل اال�ضطراب وال�ضبابية
التي يعي�شها هذا الرجل يف ظل دورانه حول حمور
جمهول ال يعلم املدى الذي �سيو�صله �إليه ،كما �أنه
«اعتاد مع كل عالقة مع امر�أة �أن ُيبقي م�سافة
للغمو�ض� ،سطوته تكمن يف �سره»� ،22إن طالل
�شخ�صية ماهرة يف نواحي الإثارة واملفاج�أة واللعب
على الأع�صاب لكنها يف الوقت ذاته تعاين من
ا�ضطرابات نف�سية قوية وحادة ،ال ت�ؤمن لها احلياة
ال�سعيدة اخلالية من اال�ضطرابات واملتاهات وهذا
ما يعك�س حجم االزدواج والتداخل الذي تعي�شه
�شخ�صية طالل.

ال�صورة االنفرادية:

�إن ال�صورة االنفرادية ل�شخ�صية الرجل يف
هذه الرواية تكمن يف �إمكانية الكاتبة العر�ض
ل�شخ�صية واحدة للرجل� ،إذ يتم فيها اختزال
جملة من ال�سمات احلميدة التي يتم فيها عر�ض
ال�شخ�صية على �أنه ذات طابع �أيديولوجي وفكري
واحد ،وتتميز بح�ضور �إيجابي داخل الرواية ،ومن
تلك ال�شخ�صيات الرجالية �شخ�صية «عزالدين»
ال�شخ�صية ،فلم تعر�ض �أحالم م�ستغامني لهذه
ال�شخ�صية �سلوكيات �سلبية �أو م�آخذ عامة� ،إذ
ج�سدت كل ت�صرفات عز الدين يف دائرة التفاعل
الإن�ساين والعمل اخلريي وال�سعي لإجناح (هالة)
و�إخراجها من امل�أزق النف�سي الذي تركها فيه
طالل ،ليت�ضح ذلك من خالل احلوار الذي جرى
بينه وبني هالة :
«� -أنا هنا يف مهمة  ..قلت �أ�سلم عليك ع�ساك
بخري بخري � ..شكر ًا وا�صلت مازحة بخري ما
دمت ال �أتابع الأخبار
 -21الرواية.268 :
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أنت حمظوظة �أنا ال �أتابع الأخبار ..بل �أتبعها
� ِ
و�أين �ألقت بك احلروب؟
ما زلت بني جنيف والعراق ،تعبت �إنها حرب ب�سبعة
�أرواح
 �أغبطك ،ال تتذمر ..يف العمل الإن�ساين ،علىالأقل ال تكاف�أ باجلحود ،لأنك ال تعمل لإن�سان
بل للإن�سانية" ،23وهذه هي املزية الرئي�سة التي
�أرادت �أحالم �أن ت�ؤكدها يف �سلوكيات عزالدين
على ح�ساب طالل� ،إن قيمة الرجولة هنا تتمثل
يف عامل الت�ضحية الذي ي�شغل بال عز الدين
من �أجل الآخر ،الالجئون وامل�شردون ،بينما
كانت الأنانية تغلب على تفكري طالل فغالبية
ت�صرفاته تندرج �ضمن ما يفكر به هو لإر�ضاء
نف�سه و�إ�شباع رغباته النف�سية واالجتماعية
والعاطفية.
ثانيا :الرجل (الكا�شف �أم املك�شوف):
تراهن الكاتبة اجلزائرية �أحالم م�ستغامني
على ثنائية (الرجل /املر�أة) يف الكتابة الروائية
على �أنها واحدة من �أكرث الثنائيات �إثارة للجدل،
لكنها �سرعان ما تنظر �إىل الرجل نظرة اجتماعية
نف�سية جديدة ،ففي معظم رواياتها ،ال �سيما رواية
“الأ�سود يليق بك” متد �أحالم �إىل �أن جتعل الرجل
مبثابة الأداة التي توظفها لك�شف ما ميكن �أن مييز
املر�أة عنه ،فهي بطبيعة احلال حتاول �أن تنت�صر
للمر�أة مرتني ،مر ًة عندما جتعل املر�أة حمور ًا
للك�شف والبحث واالهتمام ومتيزها عن الرجل،
ومر ًة ثانية عندما جتعل الرجل الأداة املثلى التي
تك�شف جماليات املر�أة وح�سا�سيتها و�إن�سانيتها.
ميكن القول �إنَّ “هالة” يف رواية “الأ�سود
يليقُ بك” هي املحور الن�سوي الرئي�س الذي تدور
حوله تداعيات الك�شف الرجويل ،ليتم توظيف
ب�شكل عام حتى ي�سهم يف �إعطاء املر�أة
الرجل
ٍ
�شكلها وجوهرها املثاليني ،لكن �أ�صناف الرجل يف
هذه الرواية متايزت واختلفت بالدرجة التي ت�ؤمن
تغطية اختالف ومتايز وتعدد ال�سمات الإيجابية
 -23الرواية.320 ،319 :
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للمر�أة “هالة” ،لذا ف�إن الرجل هنا كا�شف �سيتم
بحثه عرب �أكرث من منوذج رجايل� ،إىل �أن يكون كل
عن�صر رجايل يف هذه الرواية م�س�ؤو ًال رئي� ًسا عن
�سمة ن�سوية معينة:

 -1طالل:

�إن �شخ�صية طالل من �أكرث ال�شخ�صيات
�إثار ًة للجدل يف هذه الرواية وهي من ال�شخ�صيات
الرئي�سة واملهمة� ،إال �أنّ هذه ال�شخ�صية متيزت
بالتلون والتقلب النف�سي واالجتماعي والفكري
والعاطفي على امتداد �أحداث الرواية ،وهذا
التلون والتقلب �سينعك�س بطبيعة احلال على باقي
�شخ�صيات الرواية ،وال�سيما ال�شخ�صيات املقربة
�أو املقربة جد ًا مثل “هالة” ،لذلك �أ�ضحى ما يبد ُر
من هالة من �سلوكيات ب�صرف النظر عن �سلبيتها
و�إيجابيتها �إمنا هي �سلوكيات ناجتة عن �سلوكيات
الرجل �أو ًال و�آخر ًا ،بيد �أن لطالل �أثر ًا واحد ًا رئي� ًسا
مت ك�شفه يف هالة ،ف�إنه وعلى الرغم من ح�سا�سية
العالقة التي جتمعه بها �إلاّ �أن الكاتبة هنا وظفت
�إن مل نقل ا�ستخدمت -الرجل للك�شف عنمزايا املر�أة وحما�سنها ،فعلى الرغم من احلالة
العاطفية املثلى التي عا�شتها هالة وهي تتعلق بكل
تفا�صيل طالل و�أنها تغريت مبا فيه الكفاية لتخلق
الأعذار والأكاذيب لتلتقي بحبيبها الأعز طالل،
أحا�سي�س �إن�سانية
�إلاّ �أنه ا�ستطاع �أن يوقظ فيها �
َ
مناق�ضة متام ًا ،تتعلق بعزة نف�سها وكرامتها
وعنفوانها ،فمثلما متكن طالل من �إيقاظ املر�أة
املحبة العاطفية العا�شقة يف داخلها ف�إنها بطبيعة
العالقة متكن من جعلها تعي�ش حالة من التحدي
والندية معه “فج�أ ًة �أ�صبح الهاتف نوع ًا من �أنواع
اال�ستبعاد والإهانة �أي�ض ًا عندما ال يرد �أحد على
الطرف الآخر ،كما لو �أنك ل�ست �أحد ًا� ،أو لأنه
م�شغول مبا هو �أهم منك ،طلبته مرتني على
جواله� ،أطال الهاتف الرنني ،وعندما مل يرد قررت
�ألاّ تعاود االت�صال به ،لكنها ظلت يف انقطاعها عنه
تقي�س حجم الإهانة ،كما لو كانت حتمل داخلها
عداد ًا ( )...كيف تن�سى له تقبيلها بذلك الولع،
ثم االن�صراف �إىل �ش�ؤونه ،ك�أن �شيئ ًا مل يحدث،
ك�أنها منحته ما اعتاد امتالكه بحكم ثرائه ،لقد
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ا�شرتى �صوتها مر ًة ملدة �أ�سبوعني ،لكنه الآن بكل
ما ميلك من مال ،لن ي�شرتي كلم ًة منها ،وهي
قادرة على عنف عاطفي ال عهد له به ،وال يتوقعه
من امر�أة” ،24تبدو �أحالم م�ستغامني هنا وك�أنها
تتحفز لتح�شيد (هالة) على (طالل) ،فهي تتمنى
بل تتبنى املوقف نف�سها منها ،حتى �أ�صبحت هالة
تعي�ش الدافع ال�سيكولوجي نف�سه الذي يدفعها �إىل
الت�صدي له رغم ثرائه.
ت�سعى �أحالم �إىل �صناعة هذا النمط من
التفكري الن�سائي انطالق ًا مما يدور يف ر�أ�س الرجل
ب�شكل عام ،فالرجل من وجهة نظرها العامل
الأ�سا�س الذي يجعل من املر�أة تبدو �أجمل ،وكل
ما يحاول الرجل �إثباته ت�أتي املر�أة لنق�ضه ،وهنا
ال يتم احلديث عن الرجل ال�سوي بل الرجل الذي
يعاين من ا�ضطرابات نف�سية وفكرية حادة ،ليكون
لتثبت
يف نهاية الأمر �أدا ًة يف يد الكاتبة ت�ستخدمها َ
�أن للمر�أة وجهة نظر مناق�ضة له ،فهالة هنا لي�ست
�إال �صوت لل�ضدية واملقاومة واخل�صو�صية ،بل �إنها
وجدت يف م�سعاه املتوا�صل �إىل �إهانتها والتعامل
معها بالمباالة فر�صة حقيقية لتتحرر منه ومن
�سطوته التي جاء بها با�سم احلب ،هي “مل تفهم
كيف �أن رجال �أهدى لها كرم اللحظات الباهظة
وبخل عليها بالكرامة” ،25فبعد �أن كانت هالة
تتعامل مع طالل بودية وحب وهيام �أ�ضحت الآن ال
تتقبل �أن تناق�ش تفا�صيله بداخلها ذلك �أنه حاول
�أن ي�ضعها يف هام�ش اهتماماته� ،أو �أنه جتر�أ على
كرامتها �أو اعتدى �إن�سانيتها.

 -2فرا�س:

�إنَّ �شخ�صية فرا�س متيل بطبيعتها البيئية
واالجتماعية متيل �إىل الطابع الفني الإبداعي،
فهو عازف على �آلة العود كان يتبع الفرق ال�صوفية
احللبية للإن�شاد والغناء ،وجتمعه بعائلة هالة
عالقة وطيدة ظلت راهنة ومتما�سكة وفاعلة.
حتاول هالة من خالل فر�ص لقائها بفرا�س يف
حلب �أن جتتهد يف التتلمذ على يديه يف تعلم فن
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 -25الرواية.307 :
http://journals.uob.edu.bh

435

العزف على العود لتتمكن من م�سايرة �صوتها
العذب بالعزف اجلميل ،لكنها قررت �أن جتلب
عود والدها وتقومه لدى فرا�س ملا لهذا العود
من قيمة عاطفية و�إن�سانية لديها ،ففي احلوار
الذي جرى بينها وبني فرا�س �أظهرت ذلك
التعلق وذلك احل�س الفني املكبوت يف داخلها”:
 يعنيني العود لقيمته العاطفية ،يف الواقع �أناابنة الناي� ،إنه الأقرب لوجداين ،لكن �إح�سا�سي
باملو�سيقى تغري ،بد�أتُ �أمي ُل �إىل الكمنجة والبيانو
�أجاب:
كنت،
تربيت على الناي يظل يناديك �أينما ِ
�إن ِ
فتلحقني به ،كما حلقت يف تلك الأ�سطورة الطيور
واحليوانات جميعها ،ب�أورفيو�س ،وهو يعزف على
نايه.
�س�ألته متعجبة:
 هل تفهم يف الناي �أي�ض ًا؟رد مباهي ًا:
�أنا حلبي  ..لقد جاءنا الناي مكرم ًا قبل
قرون يوم �أقام جالل الدين الرومي يف حلب ،فهو
الآلة املو�سيقية الأوىل لدى ال�صوفية� ،إنه يرافق
الدراوي�ش يف دورانهم حول نف�سهم �أما يف املولوية
الطريقة التي تنتمي لها عائلتي ،فوحدها الدفوف
ترافق الراق�صني.
علقت ب�إعجاب:
 يا اهلل كيف تعرف كل هذا؟رد مزهو ًا:
 ما من حلبي �إال وله قرابة ب�إحدى الطرقال�صوفية.
جميل ،لعل هذا
�سر ٍ
غمرتها �سعادة من وقع على ٍ
ما جاء ب�أبيها �إىل حلب� ،شعرت باجنذاب روحي
�إىل هذا ال�شاب ،الذي ال يوحي مظهره الع�صري،
ب�أن وجدانه يحلق عالي ًا يف �سماء املت�صوفة”،26
ي�شري هذا احلوار الذي جرى بني هالة وفرا�س
 -26الرواية.190 ،189 :
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يف حلب �إ�شار ًة �صريحة �إىل طابع االهتمام الذي
تطبعت به هالة لقد �أ�ضحت تفكر يف تدعيم
ثقافتها املو�سيقية عرب رغبتها التعلم لفن العزف
على العود ،فهي بطبيعة احلال �شابة مغنية ويعد
ذلك جمال تخ�ص�صها ،ف�ض ًال عن ذلك ف�إنها
ت�صف عالقتها بتلك الآلة املو�سيقية بالعاطفية.
�إن ال�شخ�صية الرجالية املتمثلة بفرا�س هنا،
�أثرت يف هالة بو�صفها امر�أة ،امر�أ ٌة ذات �إمكانات
فنية ومو�سيقية ،اكت�شفها الرجل ،فالك�شف هنا
فعل رجايل خال�ص ت�سعى م�ستغامني من خالله
�إىل ت�أكيد احل�س اجلمايل والفني لدى الن�ساء،
ذلك احل�س الذي يكون الرجل �أدا ًة مرحلية للك�شف
عنه والرتويج له ،فاملر�أة ذات �إمكانات وقدرات
مكنونة ،ت�سعى م�ستغامني يف نهاية املطاف �إىل
توظيف الرجل الكت�شاف تلك الإمكانات والقدرات
و�إبرازها ب�شكلها اجلمايل.

 -3عز الدين:

�إن �شخ�صية عز الدين جاءت بو�صفها ردة فعل
طبيعية ملا �سلكته �شخ�صية طالل من �سلوكيات
وال�سيما تعاملها مع هالة ،فقد ات�سم ح�ضور عز
الدين بالطابع الإن�ساين الوجداين يف الوقت نف�سه
داخل الرواية ،فالكاتبة �أو الروائية متكنت من
خالل �صورة هذا الرجل �أن تدفع ببع�ض القيم
الإن�سانية والوجداين التي كانت غائبة يف �شخ�صية
طالل� ،إن هالة ظلت طوال فرتة قربها من طالل
تفتقد �إىل م�صداقية احلب لديه كما تفتقد �إىل
وعيه العاطفي والإن�ساين ،لذلك ف�إن الكاتبة حتاول
هنا �أن تغذي هاتني ال�سمتني يف �شخ�صية هالة عرب
�شخ�صية عز الدين نف�سها ،فقد قادتها ال�صدف
بعد �أن �أغلقت الأبواب بوجه طالل �إىل �أن جتد
�ضالتها يف غريه ،فمن خالل احلوار الذي جرى
بينها وبني عز الدين يت�ضح ذلك التوا�صل الروحي
بينهما”:
�س�ألته بلهفة:
 متى يكون احلفل؟ يف  5دي�سمرب� .أمامك �شهر لال�ستعداد اختاريhttp://journals.uob.edu.bh

�أغا َ
ين جديدة لأنك تتوجهني جلمهور ال يعرفك.
 ال �أخفيك �إن حف ًال كهذا يخيفني ال تهتمي  ..قد ت�صعدين على امل�سرح نكرة ،لكنحني تنزلني منه لن ين�سى �أحد ا�سمك� ،أريدك
يومها �أف�ضلهم ،تذكري �أنك كما ترين نف�سك
تكونني
افرتقا على �أن يتهاتفا ليحددا موعد ًا �آخر
يزودها فيه بالتفا�صيل� ،أحبت رجولته ال�شاخمة
يف توا�ضعها اجلميل ،وغريته على ا�سمها� ،إح�سا�س
بالأمان ت�سرب �إىل قلبها ،حمدت اهلل لو�ضعها هذا
الرجل يف طريقها ،فما عاد ب�إمكانها التجديف
وحدها»ُ ،27يقر�أ يف هذا احلوار الذي جرى بني
هالة وعز الدين �أبعاد نف�سية ووجدانية و�إن�سانية
كثرية لطاملا كانت هالة بحاجة ما�سة �إليها ،ف�ض ًال
عن ذلك ف�إن �شخ�صية عز الدين (الرجل) �أ�ضحت
ال�شخ�صية الكا�شفة ملا كان م�ضمر ًا يف �شخ�صية
هالة وال�سيما �إن�سانيتها وكرامتها وعاطفتها التي
مل تعرف بادئ بدء كيف تودعها� ،إال عندما �سنحت
الفر�صة لها ودخل عز الدين يف تفا�صيل حياتها
ال�شخ�صية ،فاملر�أة يف هذا املحور �أ�ضحت اجلزئية
التي يقوم عليها فعل الك�شف والبحث� ،أما الرجل
فقد مت توظيفها ليكون العامل الذي يقوم بفعل
الك�شف نف�سه.
ثالث ًا :الرجل – الآخر:
�إن انق�سام النوع الإن�ساين �إىل جن�سني بات
مفروغ ًا منه بنظر �أكرث الفل�سفات� ،إال �أن هذه
الفل�سفات مل تتمكن من تف�سريه� ،أما بخ�صو�ص
دور كل من اجلن�سني فهناك اختالف يف الآراء،
فقد كانت هذه الآراء يف البداية خالية من كل
ت�صورات اجتماعي ًة
�أ�سا�س علمي وال تعك�س �سوى
ٍ
عامة ،28،ثم تطورت تلك احلياة االجتماعية لت�ضع
جملة من ال�سمات اخلا�صة التي متيز الذات عن
الآخر� ،سواء �أكان هذا الآخر رج ًال �أم امر�أة،
فالآخر مرتبط بالذات والذوات وهي لفظ يدل
 -27الرواية.323 :
� -28سيمون ديوفوار :اجلن�س الآخر ،ترجمة :جلنة من �أ�ساتذة
اجلامعة .16 :
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على الـ»غري» ،29ويف هذا املحور �سيتم تناول
الرجل بو�صفه �آخ َر تنظر �إليه املر�أة عرب �سياقات
و�أيديولوجيات متعددة ومتنوعة ،فكل رجل يف رواية
«الأ�سود يليق بك» �أ�ضحى مبثابة القيمة الإن�سانية
واالجتماعية التي ترتقبها املر�أة من الرجل:

�أ :الرجل – الأب:

ُتع ُّد �شخ�صية الأب يف الرواية العربية والرواية
ب�شكل خا�ص �شخ�صي ًة فاعلة وذات �أهمية
الن�سوية ٍ
مركزية ،ف�ض ًال عن كونها �شخ�صي ًة ت�ؤ�س�س اخلطاب
وتعزز مركزيته الأيديولوجية الفكرية ،كما “يحتل
الرجل ب�صفت ِه �أب ًا موقف ًا ذا خ�صو�صي ٍة يف الأ�سرة
العربية ،حيث ي�شتغل بحكم موقعه يف ال�صدارة �إذا
ما قورن مبوقع املر�أة يف نف�س الأ�سرة ،فالأ�سرة
العربية ب�صفة عامة ال تقاوم امليول اال�ستقاللية
ميل �إىل
لأفرادها فح�سب ،بل تقاوم الفردية وكل ٍ
الفردية” ،30فالأب هو امل�س�ؤول الرئي�س عن رعاية
الأ�سرة وهذا ما ي�ؤمن له ارتقاء ال�صدارة يف الفعل
والكالم و�أغلب ال�سلوكيات احلياتية الأخرى.
تتج�سد �صورة الرجل يف رواية «الأ�سود يليق
بك» لأحالم م�ستغامني يف �صورة الرجل ال�صويف
الزاهد املغني املن�شد الذي راح �ضحية ذلك الطابع
الإن�ساين املرير عندما �أقدم على اغتياله جمهولون
بتهمة الغناء ،فالر�صا�صتان اللتان اخرتقتا ر�أ�سه
تبعتهما ثالثة ت�ستقر يف العود الذي كان بني يديه،
�إنه �أبو هالة تركها مع �أمها التي اكتوت بنار الفقد،
وعذاب الرحيل ،تبدو ال�سمات واالمتيازات التي
تركها �أبو هالة البنته كثرية وال�سيما فيما يتعلق
ب�صوته العذب وعالقته الروحية بالغناء والإن�شاد،
فورثت منه �إىل جانب تلك املعاناة بفقده �صوت ًا
عذب ًا و�شجي ًا «كان العود قد اقت�سم الر�صا�ص مع
�سيده ،كما يقت�سم ح�صا ٌن النريان مع �صاحبه
يف املعركة ،وكما يعو ُد ح�صا ٌن جري ٌح حام ًال جث َة
� -29ضوابط احلوار مع الآخرين� ،سعد عبد اهلل عا�شور ،جملة
اجلامعة الإ�سالمية ،املجلد ( ،)16العدد الأول.86 :2008 ،
 -30ماجدولني ماجد عبد الهادي ال�سيوطي� :صورة الرجل يف
الرواية الن�سوية الفل�سطينية “�سحر خليفة” �أمنوذج ًا”  ،ر�سالة
ماج�ستري ،جامعة اخلليل ،ب�إ�شراف :الدكتور نادر قا�سم:2013 ،
.91
http://journals.uob.edu.bh

437

�صاحبه ،عاد العود �إىل البيت معلن ًا موت من ظل
رفيقه على مدى ثالثني �سنة ،منذ �أيام حلب يوم
ق�صد �أبوها �سوريا ،لتعلم املو�سيقى ،فكان �أول
عود اقتناه بالتق�سيط لفخامته ،من الأرجح �أن
يكون �أبوها قد احتمى بالعود� ،أو �أن العود حاول �أن
يفديه ،ويرد عنه الر�صا�ص ،فما ا�ستطاع ب�صدره
اخل�شبي �أن يتلقى عنه �سوى ر�صا�صة واحدة،
وذهبت اثنتان نحو ر�أ�س والدها ف�سقط متكئ ًا
عليه»� ،)1(31إن �صورة الأب – الرجل يف هذه الرواية
ات�سمت ب�أنها �صورة م�أ�ساوية بامتياز وال�سيما �أنها
اقرتنت مب�صري (�أبو هالة) الذي دفع ثمن ع�شقه
وهيامه وهواه النقي ،ف�سقط بر�صا�ص جمهول ال
مل يعرف �أحد اجلهة التي قامت به ،وهذه ال�صورة
امل�أ�ساوية الأبوية �صورة غالبة وواردة يف الروايات
عموم ًا فهي تتعلق بالأب يف حني تفرت�ض �ضمني ًا
وجود االبن �أو االبنة ،ف�إذا ا�ستثنينا ما ميكن للآباء
�أن مينون به على ذرياته من رحمة ورعاية واهتمام
ف�إننا �سنكون �أمام خطر املوت كابو�س الكهولة،
واملر�ض ،والعجز ،واالتكاء.

ب  -رجل – الأخ:

ميكن �أن نتناول �صورة الأخ يف الرواية على
�أنها ح�ضور متحقق وفعلي ،ولكنها تبدو هام�شية
يف كث ٍري من الأحيان يف الرواية الن�سوية� ،أي �أنها
تت�سم بندرة وجودها بو�صفها �شخ�صية روائية
رئي�سة ،وذلك لأنها �صورة �ضعيفة الت�أثري على
�شخ�صية البطلة ،ويعود ذلك �إىل مركزية دور الأب
والزوج مقارن ًة بدور الأخ ،ويلي ذلك وجود االبن ثم
الأخ ،32ومبا �أن الرواية الن�سوية تناق�ش يف الأ�سا�س
جملة من امل�شاكل الن�سوية ف�إن عالقة الأخ بالأخت
(البطلة) عالقة اجتماعية تندرج �ضمن الئحة
العالقات غري امل�ستقرة التي تعي�شها املر�أة داخل
الأ�سرة ،فمثلما تفتقد عالقة املر�أة بالأب والزوج
�إىل كث ٍري من ال�سياقات التي ت�ؤمن لها حقوقها
ف�إنها تفتقد �إىل الطابع الودي الإن�ساين يف عالقتها
مع الأخ وهذا يعك�س الطبيعة الفكرية الت�سلطية
 -31الرواية153 :
 -32عن� :صورة الرجل يف الرواية الن�سوية الفل�سطينية “�سحر
خليفة” �أمنوذج ًا” ماجدولني ماجد عبد الهادي ال�سيوطي.121 :
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Shaker Alhashimi: The Image of Manhood and The Masculinity of Image ....

التي ي�ؤمن بها الأخوة على الأخوات ،داخل البيت
الواحد والأ�سرة الواحدة� .أما رواية �أحالم «الأ�سود
يليق بك» ف�إنها تعر�ض ل�صورة الرجل (الأخ)
مغاير متام ًا ملا عهدته معظم الروايات
على نح ٍو ٍ
الن�سوية ،فعالء الأخ الوحيد لهالة الذي يعمل
طبيب ًا يف املروانة جتمعه بهالة عالقة مل�ؤها احلب
والود واالحرتام ،ويرجع ذلك �إىل امل�صاب الذي
�أ�صاب العائلة بفقده عندما التحق باجلماعات
الإرهابية يف اجلزائر ،واغتيل على �أيدي جمهولني
بعد ذلك ،كما اغتيل �أبوه من بعد ذلك� ،إذ تت�سم
العالقة بني هالة و�أخيها ب�أنها عالقة �أخوية وودية
ومثالية بني �أخوين ظلت الأخت تعاين من افتقاد
�أخيها الذي �ض ّل يف طريق اجلحيم «نزل عالء من
اجلبال ،مع �آالف (التائبني) الذين �سلموا �أنف�سهم
�إىل ال�سلطات بعد ال�ضمانات التي قدمت لهم ،مل
يتب عن القتل ،فما اغتال �سوى �أوهامه ،كان يحلم
بالعودة �إىل بيته ،كما يحلم البع�ض ببالد بعيدة
موعودين بها ،وعندما عاد �إىل �أهله اكت�شف �أنه مل
يعد �إىل نف�سه ،اهتز �سالمه الداخلي �أ�صيب بحداد
نف�سي ودخل واقع الالواقع منزلق ًا نحو الف�صام،
لفرط ما راكم يف �سنتني من �سنوات ،ما عاد له
من العمر وال ا�سم ،ظل لأيام يفاج�أ عندما يناديه
�أح ٌد با�سمه ،ي�أخذ بع�ض الوقت قبل �أن يرد ،ريثما
ي�صدق �أنه املعني ،و�أنه ما عاد (�أبو �إ�سحق) بل
عالء» ،)1(33فعالء الأخ الذي ورث لأهله ولأخته
بالذات احلرقة والعذاب عندما مت اغتياله بعد �أن
عاد �إىل بيته ب�أيام عندما كان يف حمطة االت�صال
ينتظر �أن جتيبه هدى «كان اخلط مفتوح ًا وال �أحد
يرد �سوى �صوت طلقات ر�صا�ص اخرتق دويها
�سماعة املق�صورة» ،34لذلك ظلت هالة طوال
فرتة غيابه الأبدي ت�ستذكر عالقته احلميمة بها،
فعالقته بها لي�ست عالقة عابرة كيف ال و�أنها
اتخذت من الأ�سود عالمة حياتية لها بعد رحيل
الأب والأخ ،ودفعها ذلك لأن تتخذ القرار مع �أمها
برتك اجلزائر وال�سفر �إىل حلب واال�ستقرار فيها.

ال بد �أن يراهن الروائي يف �أكرث الروايات
تراجيديا على اجلانب العاطفي والوجداين،

 -33الرواية.89 :
 -34م .ن.98 :

� -35صورة الرجل يف الرواية الن�سوية الفل�سطينية “�سحر خليفة”
�أمنوذج ًا” ماجدولني ماجد عبد الهادي ال�سيوطي.98 :
 -36الرواية .276:
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ج  -الرجل -الزوج:

�إن رواية «الأ�سود يليق بك» تتفرد يف �أكرث
الق�ضايا التي تتناولها ،فهي تتمايز عن الرواية
الن�سوية العربية يف �آليات الطرح واملعاجلة ،ف�ض ًال
عن ذلك ،ف�إنها تبتعد عن التقليدية والن�سقية
قد َر اقرتابها من �أ�ساليب �سردية حكائية حديثة؛
ف�صورة الرجل التي كانت حمور ًا رئي� ًسا يف الروايات
الن�سوية العربية ،وح�صلت على اهتمام فكري
و�سردي كبري ،35مل تتناولها �أحالم يف روايتها هذه
على هذا النحو ،بل جاءت �صورة (الرجل /الزوج)
ب�شكل مقت�ضب وهام�شي� ،إذ �إن ال�صورة الزوجية
هنا مل حت�ضر �إال يف �صورة طالل الزوج ،املتزوج
وله عدة بنات من زوجة يدعي �أنه يحبها «ما �أريده
�صبي يحمل ا�سمي ،يرث ثروتي ،يحر�س
�صبي ّ ..
هو ّ
�شريف .. ،لكنها �أمنية م�ستحيلة ،زوجتي ال ت�ستطيع
�أن ُترزق بطفل ثالث وهذه ق�سمتي يف احلياة ،لن
أتزوج عليها� ،إنها
�أطلقها ولن �أجل�أ لذرائع دينية ل َ
�أ ُّم بناتي و�أنا �أحبها»� ،36إن الأحداث ب�شكل عام
و�ضعت طالل يف مقدمة ال�شخ�صيات الرئي�سة يف
الرواية �إىل جانب هالة ،وعلى امتداد الأحداث كان
هو العا�شق املتيم الولهان ل�شتى �أنواع الن�ساء ،ومل
يرد ذكره على �أنه زوج �إال يف مرة �أو مرتني على
امتداد �صفحات الرواية ،ف�إىل جانب ال�شح الذي
وردت به �صورة الرجل الزوج يف الرواية ،تعك�س
�أحالم هنا ما ميكن �أن يدلل العالقة غري ال�سوية
والهام�شية التي يتعمد بع�ض الرجال معاي�شتها
مع زوجاتهم ،فهي عك�ست ذلك الطابع احلياتي
ري من الن�سوة من
الهام�شي املر الذي تتجرعه كث ٌ
لدن �أزواجهن ،لأن �إ�شكالية التهمي�ش والالمباالة
حالة تعر�ض لها �أحالم فعلى قدر عر�ضها ب�شكل
مقت�ضب وب�سيط ف�إنها تلفت االنتباه وت�شري �إىل
ذلك �إ�شارة وا�ضحة.

د -الرجل – احلبيب:
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فاتخاذ الرواية ن�سق ًا روائي ًا معين ًا ال يعني �إلغا�ؤها
للأن�ساق الأخرى ،ووجود �شخ�صية مثل طالل ،ال
تفكر �إال بنف�سها وت�ستمتع بالنظر �إىل ال�شخ�صيات
بطرائق ا�ستعالئية مريبة ال يعني خلوه من �شخ�صية
نقية حمبة حتبذ النف�س الرومان�سي العاطفي ،وال
يعني ذلك تنازل باقي ال�شخ�صيات عن هذه ال�سمة
الإن�سانية الفاعلة ،فقد ت�ضمن هذه الرواية �صورة
الرجل املحب �أو العا�شق �أو احلبيب ،يف �أكرث من
�شخ�صية روائية �أبرزها �شخ�صية طالل عز الدين،
فطالل فعل كل �شيء من �أجل الو�صول �إىل قلب هالة
بينما فعل عز الدين ال�شيء الأقل قبل الو�صول �إىل
القلب نف�سه ،هذا طالل ملك الرومان�سية يخطط
لأ�شهر من �أجل بلوغ حلظة حب هانئة ،عندما
�س�ألته ذات حوار":
 هل تكتب ال�شعر حق ًا؟ �أكتبه؟! ال تلك هواية املفل�سني� ،أنا �أعي�شهيوم تعي�شينه
ب�إمكانك �أن ت�صنعي من كل ٍ
ق�صيدة –�أ�ضاف بعد �شيء من ال�صمت -يل
مث ًال معك دواوين �شعر �س�أطلعك عليها يوم ًا
قالت منده�شة:
 معي؟�أجاب كمن ليطمئنها:
 امل�شاريع اجلميلة ق�صائد �أي�ض ًا  ..كهذا الع�شاءمث ًال� ،سبعة �أ�شهر من املثابرة على احللم
والتخطيط له من �أجل بلوغ حلظ ٍة كهذه� ،ألي�س
ن�ص ًا �شعري ًا».37
وجودنا هنا ً
هكذا تبدو ال�صورة البهية للرجل العا�شق ذي
الإح�سا�س املرهف داخل بنية الرواية ،وثمة �إ�شارات
كثرية داخل الرواية ت�ؤكد وجود هذا النمط من
ال�شخ�صيات الرجالية التي تراهن على الرغم من
قلتها على اجلانب الدرامي والعاطفي ،وذلك يعطي
انطباع ًا بتنوع ال�شخ�صيات داخل الرواية من جهة
وقدرتها الفاعلة على �صناعة فرادة ن�سقية من
جهة ثانية ،فعلى الرغم من الأدوار التي انتهجتها
�شخ�صية طالل على امتداد الرواية التي توحي
 -37الرواية.124 ، 123 :
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بالطابع ال�سلبي والعبثي �إال �إنه يحاول على الدوام
�أن يتجرد من تبعيات املواقف ال�سابقة ويتخ�ص�ص
للمواقف الالحقة ،لتبدو �صورة طالل الرومان�سي
�صاحب الإح�سا�س اجلميل �صورة مثالية بعد �أن
�أدى �أدوار ًا �أخرى تعك�س طابعه الفكري املت�شنج
وال�ضيق.
خامتة البحث:
�سعى هذا البحث �إىل مقاربة رواية «الأ�سود
يليق بك» لأحالم م�ستغامني ،تلك الرواية التي
تناق�ش �إ�شكالية من �إ�شكالية العالقة واجلنو�سة
بني الرجل واملر�أة� ،إن �صورة الرجل يف هذه
مناح متعددة ،فعلى م�ستوى
الرواية� ،أخذت
ٍ
ح�ضورها الفاعل داخل الرواية ف�إنها ح�ضرت
بفاعلية وا�ضحة� ،إيجابي ًا و�سلبي ًا ،فثمة �شخ�صيات
رجالية ظهرت بنمط ازدواجي وا�ضح ،فتارة
تبدو �شخ�صيات فاعلة وهادفة وتنتج عنها جملة
من القيم الإن�سانية الوجدانية الفاعلة كاحلب
والكرم والإيثار والإ�صرار واحل�ضور ،وتارة تبدو
ال�شخ�صيات نف�سها �شخ�صيات ذات ح�ضور �سلبي
وم�ضطرب وغري منظم وتنتج عنها �شخ�صيات
كثرية كالكره والأنانية والالمباالة والت�شوي�ش
والإيهام وهذه القيم ال�سلبية والإيجابية ال�سابقة
متثلت يف �شخ�صية طالل� ،إحدى ال�شخ�صيات
الرئي�سة داخل بنية الرواية ،بينما �أظهرت
�شخ�صية عز الدين الن�سق املوحد من ال�سمات
ال�شخ�صية عندما تلتزم ب�أداء فعلي حمدد ووا�ضح.
�إن �أحالم م�ستغامني بو�صفها كاتبة ن�سوية
حتاول �أن توظف الرجل ب�إمكاناته املتنوعة ليعمل
بو�صفه كا�شف ًا لإمكانات املر�أة غري املحدودة،
فطالل وعز الدين وفرا�س �شخ�صيات رجالية فاعلة
ب�شكل �أو ب�آخر لتوظفها الكاتبة
ح�ضرت يف الرواية ٍ
من �أجل ت�أكيد قيم �إن�سانية وجدانية متفرقة للمر�أة
(هالة) فالإح�سا�س بالإن�سانية والكرامة والعاطفة
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الرجالية هذه ،كما �أن الرجل بطبيعته االجتماعية
والفكرية والنف�سية تختلف انطباعاته عن الأ�شياء
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