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 على رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانمي

 1أسماء الّصمايرّية

 

ص: 
ّ
 ملخ

سوّي من 
ّ
لت الّدراسات األدبّية والحضارّية يعّد األدب الن

َ
تي شغ

ّ
أهّم املباحث الّنقدّية املعاصرة، ال

في مقام أّول؛ إّنها املنتجة لهذا الّصنف من األدب  -ملا تطرحه من إشكاالت عميقة مرتبطة باملرأة-

طة عليها. من هنا جاء تخّيرنا ملبحث "
ّ
لم املسل

ّ
ة أشكال الظ

ّ
قضايا سعًيا منها إلى الّتحّرر من كاف

سوّي وصراعاتها، دراسة تطبيقّية على رواية "األسود يليق بك" ألحالم 
ّ
املرأة في األدب الن

تي ضّمنتها ألدبها، وعلى أهّم الّصراعات التي عايشتها 
ّ
مستغانمي"، ليلقي ظالله على أهّم القضايا ال

 لة اآلتية:في رحلتها إلثبات ذاتها. بهذا يمكننا أن نضبط إشكاالت هذا البحث في األسئ

 ما هي القضايا التي طرحتها املرأة في مسار نضالها من أجل الكينونة؟ 

خذتها صراعات املرأة في الّرواية؟ 
ّ
تي ات

ّ
 وما هي األشكال ال

تي واجهتها؟
ّ
نت من تحقيق تحّررها من القيود ال

ّ
 وكيف تمك

ات. -األدب النسوّي  -املرأة -قضايا -الكلمات املفتاحّية: صراع
ّ
 الذ

 مقّدمة:

ات، إّنها حقيقة ال سبيل  -أّيا كانت-الكتابة 
ّ
هي فرض للوجود وإعالن عنه، وإثبات لهوّية الذ

ذي دفع املرأة ألن تكتب وتعّبر عن رغبتها 
ّ
ر لها. يعّد هذا الّسبب األساس ّي ال

ّ
إلى إنكارها أو التنك

قهٍر ممارٍس عليها، في الوجود، وأن تكون في وضٍع جديٍد تتجاوز به ما عانته من تهميٍش و 

نها من الخالص والّتحّرر؛ وقد رأت في 
ّ
وسالٍب لذاتها. لهذا سعت إلى البحث عن طرٍق تمك

                                                           
والعلوم اإلنسانّية املعهد العالي للّدراسات الّتطبيقّية في اإلنسانّيات بقفصة، كلّية اآلداب أستاذة في  1

 بسوسة، كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية بنمسيك.
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 لتنقل آالَمها وتنّفس 
ً

تعّرضت إليه من ضغوطاٍت في حياتها  عماالّتوّسل باإلبداع األدبّي سبيال

 
ً

 هو إبراز ملكانتها وذاتها منذ وجودها إلى اليوم. من هنا، كانت "قراءة أدب املرأة أدًبا مستقال

خمد لزمن"
ُ
ذي أ

ّ
 تجعل  1وصوتها ال

ٌ
فجاء توّسلها بالكتابة وسيلة من وسائل تحّررها؛ كتابة

ل بها رؤيتها للعالم، 
ّ
تي تتشك

ّ
غة ال

ّ
ز على "أناها" وتبحث عن موقعها داخل الل

ّ
من املرأة ترك

 .2وتتحّقق بها حّرّيتها

سوّي  -
ّ
 :3األدب الن

سوّية  
ّ
بدأ الحديث عن نظرّية مختلفة من الكتابة في الغرب، وتحديًدا مع "الحركة الن

لت إعالًنا عن وعي املرأة بضرورة القيام بتغيير  4العاملّية"
ّ
تي برزت في فترة الّسبعينّيات؛ وشك

ّ
ال

عتبر املرأة الغربّية األولى من بين
ُ
ساء  جذرّي لوضعها، والّدفاع عن هوّيتها املسلوبة. وت

ّ
جميع الن

                                                           
سائّية  - 1

ّ
شر والّتوزيع، بيروت، ط1900-1899بثينة شعبان "مائة عام عن الّرواية الن

ّ
، 1"، دار اآلداب للن

 .24، ص1999

رق،  - 2
ّ

 .15، ص1994رشيدة بن مسعود "املرأة والكتابة"، إفريقيا الش

اإلشارة إلى أّن هذا الّصنف من األدب قد اختلفت تسميته وتوّزعت على مصطلحات ثالثة وهي  ال بّد من - 3

 من بينها هو "األدب 
ً

سائّي" و"األدب األنثوّي". غير أّن املصطلح األكثر استعماال
ّ
سوّي" و"األدب الن

ّ
"األدب الن

ه 
ّ
سوّي" ألن

ّ
ّية ما تكتبه املرأة مقابل ما يكتبه املصطلح املستعمل األكثر إحالة إلى خصوص  -حسب رأي-الن

 الّرجل. للّتوّسع ينظر:

سوّي )حوار املساواة في الفكر واألدب(، منشورات فكر دراسات وأبحاث،  -
ّ
نعيمة هدى املدغري "الّنقد الن

 .2009، 1الّرباط، املغرب، ط

املصرّية العاّمة للكتاب، مصر، شيرين أبو الّنجا "عاطفة االختالف )قراءة في كتابات نسوّية(، الهيئة  -

 .1998، 1ط

شر واإلشهار، تونس، ط -
ّ
باعة والن

ّ
سائّية املغاربّية"، املغاربّية للط

ّ
، 1بوشوشة بن جمعة "الّرواية الن

2003. 

قافة،  - 4
ّ
فين "الحركة النسوية"، ترجمة جمال الجزيرى، املجلس األعلى للث

ّ
، 2005 .1طمجموعة من املؤل

 .15ص
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تي طالبت بحقوقها ونادت بحّريتها، وباملساواة بينها وبين الّرجل؛ واعتبرت أّن جميع 
ّ
في العالم ال

تي تطالب بحّرّية املرأة يجب اعتبارها نسوّية حّتى وإن لم ُيطِلق أصحاُبها على 
ّ
الحركات ال

سمية
ّ
 .1أنفسهم هذه الت

لت هذه الحركة تّيارا ثورًيا متمرّ  
ّ
ك

َ
تي القتها املرأة الغربّية. وهذا فش

ّ
ًدا عن كّل أشكال املعاناة ال

ويلستونكرافت وفنديكيشن" حين رأت ماري األمر عائٌد إلى أسباب عديدة منها ما ذهبت إليه "

عات محدودة، بناًء على 
ّ
ساء وتربيتهّن على أّنهّن يخلقن توق

ّ
أّن املجتمعات تقوم بتعليم الن

كور الّنموذجّيةصورة ذاتّية تمليها وجهة 
ّ
 .2نظر الذ

تي كان 
ّ
ســوّيــة ال

ّ
سوّية الغربّية، مطلع برزت الـحـركة الن

ّ
ظهورها األّول إثر انطالق الحركات الن

القرن العشرين، املنادية بحقوق املرأة، ورفض سلب كيانها، وطمس ذاتها. حركات أرادت 

سوّية املغّيبة؛ وقد ظهر نتيجة 
ّ
سوّي؛ أي استرداد حّق الُهوّية الن

ّ
لكّل هذا ما يعرف باألدب الن

ذي يهتّم بقضايا املرأة؛ أدب مهّمته وغايته إعطاء املرأة مكانة وأهّمّية، واالعتراف 
ّ
األدب ال

ت 
ّ
حكًرا على الّرجال يستأثرون بها ألنفسهم  -ولعصورٍ –بقدرتها على اكتساح مجاالٍت ظل

كور،
ّ
تي تنتج في سياق وعي  دونهّن، وكتابة نسوّية "تتمّرد على كتابة الذ

ّ
أو كتابة املجتمع ال

كورة ونفسّية األبّوة، وسلطة الّرجل..."
ّ
 .3الذ

                                                           
1- Ann Taylor (1999). "Feminism, Social Science, and the Meanings of Modernity: The 

Debate on the Origin of the Family in Europe and the United States, 1860–1914". The 

American Historical Review. 104 (4): 1085–1113 

- Botting, Eileen Hunt; Houser, Sarah L.  (2006). "'Drawing the Line of Equality': 

Hannah Mather Crocker on Women's Rights". The American Political Science 

Review. American Political Science Association. 100 (2): pp. 265–278.  

2- Alexander, Meena. Women in Romanticism: Mary Wollstonecraft, Dorothy 

Wordsworth, and Mary Shelley. NY: Rowman and Littlefield (1989), p40. 

ـشـر، أربد، األردن،  - 3
ّ
قافــة واإلبداع"، عالم الكتب الـحــديــث للــن

ّ
ســوّيـة فـي الث

ّ
، 2008حسين الـمناصرة "الــن

 .1، ص1ط

https://web.archive.org/web/20160107024828/http:/ahr.oxfordjournals.org/content/104/4/1085.short
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وقد ظهرت هذه الكتابة وتأّسست مع رائدات غربّيات لهذا املجال؛ على غرار "فرجينيا وولف" 

(Virginia Woof ( "و"سارة جامبل ،)Sarah Gamble( "و"سيمون دي بوفوار ،)Simonede 

Baeuvior  ر به
ّ
(. ثّم تطّور هذا الّصنف من األدب، وشاع، ليصل إلى العالم العربّي، وتتأث

ه لم 
ّ
َمح أن

ْ
ناقدات وكاتبات عربّيات، ويتبّنينه. والباحث في إسهامات املرأة في مجال األدب َيل

ّي بها إلى حدود مطلع القرن العشرين
ّ
ذي حدثت  -يتّم القبول الّتاّم واالعتراف الكل

ّ
املكان ال

سوّي.
ّ
 فيه نقلة نوعّية ازدهر على إثرها األدب الن

إلى  -حسب "حفناوي بعلي"-وإّن الّسبب الكامن وراء ما ُسّمي "نهضة املرأة العربّية" يعود  

د الوعي لدى 
ّ
اني فهو تول

ّ
سوّية العاملّية؛ أّما العامل الث

ّ
ل في الحركة الن

ّ
"تأثير الّتّيار الغربّي املتمث

س
ّ
حـيث سعــت املــرأة الـعــربّيــة إلى  1اء بأوضاعهّن االجتماعّية والجنسّية."املناضالت من الن

 عـلـى 
ً
الخروج من سجنها االجتماعّي واألدبّي على حّد سواء، والبحث عن هويتها وذاتها، ســائــرة

ــرة بها وبعوامل
ّ
ط الّرجل 2خــطى نظيرتها الغــربّية؛ متــأث

ّ
عليها  عديدة أخرى، متمّردة عـلى تسل

وتعاليه عنهـــا. فبدأت بالّتأســيس لنمط جــديــد من اإلبداع، "يعلن عـن وجـوده ويسّجل 

ذي كـان حكًرا عـلـى الـّرجـل أو يكــاد"
ّ
كوسيلــة لفــرض ذاتهــا،  3حضــوره في الحقل األدبـّي، الـ

 عديدة في كتابات
ً

خذ أشكاال
ّ
 ها.والّدفاع عن قضاياهــا عبر صراع مستمّر ات

ولئن كانت األعمال األدبّية املعاصرة تسعى إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب القضّية 

قة باإلنسان ووجوده؛ 
ّ
ركيز على أكثر القضايا الشائكة املتعل

ّ
اإلنسانّية، وتسعى أيضا إلى الت

تي سعت إلى مالمسة أوجاع اإلنسان أينما
ّ
 كان.  فإّن الّرواية من بين أكثر األجناس األدبّية ال

                                                           
ـقـافـة الـعــربّيـة الـمـعـاصرة"، املـلـتـقـى الــّدولـّي حـول حـفـنـ -1

ّ
سـوّي وبالغـة االختالف فـي الـث

ّ
اوي بعـلـي "الـّنـقـد الـن

الت(، الـمـركـز الـوطـنـّي للبحــث فــي االنثــروبـولـوجّيــة االجتم
ّ
سـوّية: الـّتـلقــي، الـخـطـاب، الّتمث

ّ
اعـّيـة )الـكـتـابـة الـن

 .33، ص2010والثــقـافّية، وهــران، الجزائر، 

قـافـة العـربـّية املعـاصرة"، صحــفــناوي  - 2
ّ
 .33بعـلي "الـنقــد الــنسـوّي وبالغـة االخـتالف في الــث

سائّيـة الـمغاربّيـة"، ص - 3
ّ
 .15بـوشـوشـة بـن جمـعـة "الـّرواية الن
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سوّي لننزاح به نحو تبيين قضايا املرأة ودراسة صراعاتها، 
ّ
لهذا فقد تخّيرنا الّنظر في األدب الن

من خالل نّص مختار وهو رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانمي. ولعّل كتاباتها من بين 

سوّي و 
ّ
قضاياها"؛ خـاّصـة أفضل مــا يمكن دراسته فــي تناولنا ملبحث "صراع املرأة في األدب الن

وأّن هـذه الكـاتبـة قـد كـّرســت رواياتها للمرأة، املرأة الفاعلة والقــوّيــة، وكثيًرا مــا جعلت الــّرجــل 

 شخصّيــة تحمل نقــائـص، وسوف نقف على هذا األمر فــي روايتهــا "األســود يليــق بـــك".

مـة لغة عـربّية، منعهــا والدهــا من الغنــاء وهــو  هـذه الّرواية بطلتهـا "هـالـة الوافـي" وهي 
ّ
معــل

 يليــق بهـا كامرأة سـوى وظيفتهـا تلـك. لكن بعـد أن قتـل 
ً

املـوسيقــار الشهيــر، لـم يـَر لهـا مستقبـال

هـا، كـّرســت صـوَتهـا لقضّيـة حـربهـا ضـّد اإلرهـاب. رآهـا رجل األ 
َ
عمـال اإلرهـابيون والـَدهـا وشقيق

عجـب بـثقتهــا بنفسهـا وعـنـفـوانهـا، الحقهــا أينمــا ذهــبـت وأقــام عليهـا حصــاًرا 
ُ
"طالل هاشم" وأ

باهتمــامـه، أوقعهـا فـي شباك حّبــه وقـد وقــع قبله أسيـًرا لها، لـم تكن تلهث خلف مـالـه فهـي 

ظهــر لـه يـــوًمـا أّنهـا بحـاجـة إليـه، وت
ُ
عهـا ذاك هو ما سلب منـه عـقلـه، أراد امتـالكهـا لـــم ت

ّ
ـرف

ـه اشتــراهــا بماله؛ لكّنهــا 
ّ
 تضحـك لغيــره، َحِسـب أن

ّ
 تتــحـّدث إلى غيره وأال

ّ
فحسـب، أرادهـا أال

عـاتـه وأنـزلتهــا إلـى الـقـاع ولـم تنحِن لـه، تحّدته وكابرت حّتى ال تعـود إليـه ذليلة، 
ّ
أحبطت تـوقـ

ذي ال عهــد لـه بالهـزيمة. هـ
ّ
 ـزمته وهـو الــ

- :قضـايـا املـرأة فـي الّرواية 

ـتـي يـريــد كــاتٌب مــا من خاللها 
ّ
من البديهّي القول أّن األدب عاّمة وعـاء حــاضــن للقضــايــا الـ

سوّي، نقل  تسليــط الّضــوء عــلـى مسألة معّينة. ومن البداهة أيًضا القول بأّن مهّمة األدب
ّ
الن

ن هنا تتحّدد . مأوضـــاع الـمــرأة الّنفسّيــة والّسيــاسّيــة واالجتمــاعّيـة والفـكرّيــة والـعـاطفّيـــة

شكيك فيها؛ أال وهي املرأة وحّرّيتها 
ّ
تي ال يمكن دحضها أو الت

ّ
سوّي وال

ّ
القضّية األكبر لألدب الن

 وأخيًرا. وبــتــدّبــرن
ً

ا لقضايا نعّدها فروًعا وكينونتها أّوال
ً
ــا لـروايــة "األســود يليــق بــك" وجــدنــا طرحــ

للقضّية األم؛ وهي باألساس قضايا سياسّية واجتماعّية ونفسّية عاطفّية توّزعت في الّرواية 

 على الّنحو اآلتي:

 قضّية محاربة اإلرهاب بمعناه املاّدّي واملعنوّي. -



  أسماء الصمايرّية

 6صفحة  (،2021) 16املجمع، العدد 

 قضّيــة الــّزواج. -

 لـحــب.قضّيــة ا -

 قضّيـة محـاربـة اإلرهـاب املاّدّي واملعنوّي: -أ

ت تواجهها بطلة الّرواية الواحدة تلو األخرى؛ حيث 
ّ
 عديدة ظل

ً
خذ اإلرهاب في الّرواية أشكاال

ّ
ات

. 1"تصّدت إلرهاب القتلة، إرهاب الّدولة، وإلرهاب العائلة.. وها هي أمام االستبداد العاطفّي"

الـمــرأة فـي روايــة "األســود يليــق بــك" بقضّيــة تبّنتهــا البــطلــة، وكــافـحـت مــن لقد ارتبــط حضــور 

ذيـن قتــلــوا والــدهــا وأخــاهــا.
ّ
ق بحـربـهـا مـع اإلرهــاب واإلرهـابّييـن الـ

ّ
 أجلهــا، تتعــل

ـذي أخــمـدوا مــوس 
ّ
ذي ســرقـوا كانت تــريــد أن تثــأر بصوتهــا ألبيهــا ال

ّ
يقــاه وصــوتـه، وألخيهــا الـ

اهـا زوجــة له. أرادت أيًضا أن تـثـأر لنفسهــا بــعــد 
ّ
تي تمنــ

ّ
شبــابـه منــه وحــرمــوه أن يكــون مــع الــ

أن هــّددوهــا؛ امـرأة ال تخــاف اإلرهــاب وهـي تـعـلـم مـا قــد يـؤول إليه مصيــرهــا إن طــالتـهـا 

 اديهــم، ال يمـكــن أن تهــزم لسبــب آخــر. أي

ذي بدأت  ضمــن الـوضــع الــمتــأّزم فـي الجــزائــر فــي حــربهــا ضــّد اإلرهــاب-وإّن تنــزيــل األحــداث 
ّ
ال

مــا هــو إشــارة وحــديــث مستبطــن عــن إرهاب آخر  -في فترة الثمانينّيات حلقاته بالّتوّسع
ّ
إن

 في املجتمعات الجزائرّية يمارس على املرأة من تهميش وطمس لذاتها تقول هالة "ثّمــة معنوّي 

، إرهاب ال َيرى دوًرا للمرأة غير تأسيسها 2إرهـاب معـنـوّي يفـوق جـرائـم اإلرهــابّيين أنفسهـم"

 لعائلة وتربيتها بين جدران املنزل.

لــة" لألســود في الّنّص، حــداًدا عــلى مـقتــل أفــراد مــن وال ينبغــي أن نغفــل عــن أّن ارتــداء "هــا 

فتــه "أ.
ّ
ــط املجتمع  عــائلتهــا؛ هو رمــز وظ

ّ
مستغــانمــي" لإلحــالــة إلى وضــع الـمــرأة فـي ظــّل تســل

خذ اللون ا
ّ
ى في الّرواية في نوٍع من اإلرهاب العائلي والعاطفّي وات

ّ
ذي تجل

ّ
ألسود الذكورّي، ال

تي تعيش فيها املرأة
ّ
ه يكمن  رمًزا للظلمة ال

ّ
تقول: "الحداد ليس في ما نرتديه بل في ما نراه. إن
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سوّي وصراعاتها، دراسة تطبيقّية
ّ
 رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانميعلى  قضايا املرأة في األدب الن

 7صفحة  (،2021) 16املجمع، العدد 

حداد تمّرَدت  1في نظرتنا لألشياء. بإمكان عيون قلبنا أن تكون في حداد... وال أحد يدري بذلك"

 والحياة. عليه وكسَرته في آخر الّرواية بأن ارتدت لونا الزوردًيا يحيل إلى األمل

 قضّيــــة الــّزواج: -ب

تـي تــربــط بيــن شخصيـــن، أســاســه الحـّب 
ّ
الـّزواج مـن بيــن الـعـالقــات االجتمـاعّيـة الـمـقــّدسـة، ال

والّتفــاهــم لبنـاء مجتمــع حضــارّي. وقــد كــان مــن ضمــن القضــايــا الـتي تنـاولتهــا الـّروايــة؛ فقد 

جبر أرا
ُ
ذي ُيفرض على املرأة وت

ّ
فة تسليط الّضوء على مسألة الّزواج الّتقليدّي، ال

ّ
دت املؤل

عليه فعمدت إلى كسر هذه القاعدة في روايتها بأن جعلت هالة ترفض زواجها من "عبد 

 القادر" وتفسخ خطبتها منه ألّنهـا لـم تــَر بينهمــا تــوافــًقــا وتنــاغــًمــا.

ذي ال انسـجـام روحـّي فيــه يمكــن أن يجعـل الـمـرأة تبقــى عـانًسـا، حّتى وإن تــزّوجـــت والــّزواج ال
ّ
ـ

بـإمكـان فتــاة أن تتــزّوج وتنـجـب وتبـقـى رغـم ذلـك فـي أعمـاقهـا عـانًســا، وردة تتــســاقــط أوراقهـا "

لــّزواج، ولعــالقتهـا باآلخــر فيـه؛ فهــو ارتبــاط لقد عكست لنـا نـظـرة الـمـرأة ل 2فـي بيــت الـّزوجّيـة."

ــرفيــن، والــّدليــل على ذلك عجــز 
ّ
ـا لنجــاح الــعــالقــة بيــن الــط

ً
ال يكــون فــيــه عقــد الـّزواج ضــامنـ

م الــّتوافــق، الكـثــير مــن األزواج عـن االستمــرار، وعــن فـّض املشــاكــل الـعــائلّيــة بسـبب عــد

الق.
ّ
 فينتهــي بهــم األمــر إلـى الـط

وجــدت فــي شخـص "مصطفــى" شخـًصـا منــاسًبــا للــّزواج  -فـي املقــابـل-لكّن بطـلـة الـّروايــة  

ى  عـالقتهــا بِـ 3مصـطفـى تمّنتـه زوًجـا، الحيـاة معـه لهـا خّفـة دمـه، والقـلب ال تجـاعيـد لـه""
ّ
 . حـتـ

 فــي عــالقــة شـرعّيــة مــعــه
ً

بقــدر مـا قــّدســت الــمــرأة فـي هـذه  .4"طــالل هــاشــم" لــم تنقطع، أمــال

ـى الــّرجــل غـيـر مــلــتزم بقيــد الـّزواج، فقــد أقــام عـالقــات 
ّ
الــّروايــة الحــب والـعــالقــة الــزوجّيــة، تـجـل

ــه لــم يتــرّدد فـي عـديــدة مــع 
ّ
نســاء كثيــرات، خــارج نطــاق الــزواج، رغـم حّبـه لــزوجتــه، إال أن
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  أسماء الصمايرّية

 8صفحة  (،2021) 16املجمع، العدد 

ذي لــم تقــدر زوجتــه عـلـى إنجــابــه، صبــيٌّ يحمــل اسمـه ويـرث 
ّ
ــه يــرزق بالّصــبـّي الـ

ّ
خيــانتهــا، عــل

 .1ثـروتـه ويحمـي شـرفــه بعــد وفــاتــه

 مسـألـة املــرأة والـحــّب: -ج

قـد ال نجــانـب الحقيقــة إذا قلنــا أّن الحــب ال يكتــســب قيمــة أســاسّيــة ضمــن الكتــابــات 

ذي 
ّ
ــل الــحــّب عـالـًمـا نستـطيـع أن نقـول عـنـه عـالـٌم مـواٍز للـواقـع الـعـربّي، الـ

ّ
ســوّيــة؛ "فـقـد شك

ّ
الن

وفـي روايــة "األســود يليــق بــك" كــان للــحّب حضــوٌر  2يمـنـة الـّرجـل عـلـى املـرأة."تجّسـدت فيـه ه

ــر الـّتـام لــه مــن قبــل أهــل "مــروانــة"، وبيـــن االعــتــراف الــكـلّي 
ّ
آخــر مــزدوج؛ بيـــن الّرفض والتنــك

 بــه مـن طــرف بطــلــة الــّروايــة.

ارتبــط بشكل أو بآخر بالجســد األنثــوّي "هـو لـم يهبهـا قبـلـة... وهبهـا شفتيهـا، فمـا كـان لهـا لكــّنه  

وكان طريًقا الكتشـاف الـمـرأة لجـسـدهــا "لـم تكــتشـف لهـا شفتيـن إال حيـن  3قبلـه من شفتيــن!"

ة أنفـاسـه. وال أّن لهـا شعـًرا إال وهـو يمـّرر قّبلهـا. وال أّنهـا كـانت تتنـّفـس إال حيــن قـاسمتـه في قبـلـ

يـده عـلـى خصـالتـه. وال أّن لهـا جسـًدا... ورائحـة وحـواّس... إال عنـدمـا أهـدى لهـا في ضّمــة 

  4أنـوثتهـا."

كان  . لقد5كمـا وهـب للــّرجــل "رجـولتـــه" "فـي الـواقـع هـي تجهـل أّنهـا مـن أهــدت لــه رجــولتــه"

ذي طاملا كان أمًرا محّرما في مروانة، يعاقب كّل ُمجاهٍر به-الحّب في الّرواية 
ّ
سبيل املرأة  -وال

-ملعرفة ذاتها وإدراك قيمتها أكثر من ذي قبل؛ مثلما كان الفيصل بين محاوالت االستعباد 
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سوّي وصراعاتها، دراسة تطبيقّية
ّ
 رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانميعلى  قضايا املرأة في األدب الن

 9صفحة  (،2021) 16املجمع، العدد 

ذي حاول امتالكها بكّل ما تحمله الكلمة من مع
ّ
وبين  -اٍن من قبل األهل ومن قبل الحبيب ال

 الّتحّرر والحّرية. 

، ال عــهــد لهــا بهــا، كــان فــي حيــاتهــا شيــئــا مقـــّدًســا، ال تحكم
ً
 جــديــدة

ً
 فيهــا الحــّب حيــاة

ّ
ــه لقــد بــــث

ايقـاع  مصــالــح وال مــاّدة. لقــد وجــدت بــه ذاتهــا "أدركـت أّن الـحّب، قبـل أن يـكـون كيميــاء، هـو 

ا، دون أن تتبــادل إشــارة."
ً
 معـ

ّ
ـتي تطيـر وتـحـط

ّ
ـيـور والـفـراش ال

ّ
  1كـائنيـن متنـاغميـن؛ كـأزواج الط

منحــت الحــًب والـحبيــب ثقتهــا دون شــروط؛ وألّن الّرجل لـم يمنــح ثقتــه ال للــحّب وال للمرأة إال 

ــه كــان حــذًرا مــن أصدقــاء الجيــب بحــكم ثــرائه؛ غلبتــه بــعــد اختبــاراٍت عــّدٍة وضعـهــا فيه
ّ
ــا؛ ألن

بــِق منــه إال معــانــاتــه، وألــمــه. تــركــه 
ُ
الـمــاّدة في الَنهــايـة، وجــرفـت فـي طــريقهـا كــّل الحــّب، لــم ت

ـقــت عــالًيــا، فــقــد فــّك الـحــّب سجيــن ســوء ظّنــه. أّمـا هـي فقــد تــحــّررت، وح
ّ
حّبها لنفسها -ل

ا واستعباًدا تاّمين  -وتقديرها لذاتها
ً
ك

ّ
ذي رأى في الحّب تمل

ّ
قيَدها ونسف تبعّيتها للّرجل ال

 في سند أبوّي، ليس سوى 
ً

 لجأت إليه أمال
ً

ذي اكتشفت من خالله "أّن رجال
ّ
للمرأة. الحّب ال

 .  2له"إرهابّي استحوذ على صوتها بسلطة ما

لت جسوًرا طرحتها الـمرأة لتنقل آالمها وحروبها  
ّ
إّن هذه القضايا الـمـطروحة في الّرواية، مث

عواء الّصامتة حيًنا، والّصارخة حيًنا آخر؛ وسعت إلى الّتمّرد عليها معلنة عصيانها لكّل 
ّ

الش

ات والهوّية.
ّ
 أشكال الّتهميش وسلب الحقوق وانعدام الوجود والذ

- سوّي: أشكال
ّ
 صراعات املرأة في األدب الن

إّن أّي محاولة لإلنسان ليغّير وضعه وينهض بذاته وينحت كيانه؛ ال بّد أن تنطلق من إحساس 

رف 
ّ
م في املصير، فما بالك إن كان هذا الط

ّ
ذي يصل حّد الّتحك

ّ
وبان والجور، والقهر ال

ّ
بالذ

امرأة أحّست بال شيئّيتها داخل مجتمعات ذكورّية. ووصل األمر حّد تقرير مصيرها من قبل 

                                                           
 .23، صمستغانمي "األسود يليق بك"أحالم  - 1

 .307املصدر نفسه، ص  - 2



  أسماء الصمايرّية

 10صفحة  (،2021) 16املجمع، العدد 

ذي ترك بداخلها إحساًسا باملرارة دفعها في لحظة ما إلى الّس 
ّ
كورّية نفسها؛ األمر ال

ّ
طلة الذ

تي قبلت بكّل تلك املمارسات. 
ّ
رف اآلخر، وضّد نفسها القديمة ال

ّ
 إعالن صراع حاّد ضّد الط

لة في شخصّية "هالة الوافي" في الّرواية صراعات عّدة بعضها خدمها 
ّ
لقد خاضت املرأة متمث

ب عليها والّتحّرر منها. ال
ّ
قدر لتتجاوزها؛ والبعض اآلخر عّولت فيه على قدرتها وقّوتها للّتغل

تي عايشتها "هالة"، بوصفها صوًتا نسوًيا 
ّ
صراعات ال

ّ
وسنحاول أن نبحث في مختلف أشكال ال

 يتململ بين سطور الّرواية، معلًنا ثورة على كّل ما يسلب منه وجوده ويطمس ذاته.

ظام األبوّي ودعاماته:صراع امل -
ّ
 رأة مع الن

ــه 
ّ
ـط، وتـجـذيــر تبعـّية الـمـرأة للــّرجل. إن

ّ
سل

ّ
الّنـظـام األبـوّي نـظـام يقــوم عـلى االستبـعـاد والت

مجتمــع ذكــورّي، يحـاول طمـس ذات املـرأة ونفـي وجــودهــا االجتمــاعـّي. وضمـن الـّرواية، 

ولتها "إّنها كمن تكتشف على كبر أّنها لم تمتلك يوًما دمية، سرقت العائلة من "هالة" طف

ذي كان "يقول 1وأّنهم سرقوا منها طفولتها"
ّ
، وأخمـدت الّسـلـطـة األبوّية ولسنــوات صوتها ال

وح في آخر الّدرس"
ّ
. فـوالـدها فـي حيـاته كان 2كلمات من طباشير، تقوم بمحوها من على الل

تـه "بقــدر ما حـرس صمتهــا، لـذا أراد لهـا مهنــة ال يسمـع لهـا فيهـا حـريًصـا على أن يصـون صو 

 األربعــة."
ّ

 بيـن جـدران الصـف
ّ

. إّن هـذه الّسلـطــة األبــوّيــة الّسـائــدة فـي 3صـوت، إال

تـي تجمـع بيــن الهيبــة وفـرض االحتــرام، تـقـوم أسـاًسـا عـلـى عالقــة عـم
ّ
ـودّيـة املجتمعـات، وال

تي يرونهـا حكــًرا 
ّ
ـة املجــاالت الـ

ّ
مع األسـرة، تعـكـس سيطـرة وتبعّيـة، واستبعـاًدا للمـرأة عــن كـاف

علــى الـّرجـال. فقــد فــرض األب نفــوذه عـلـى ابنتـه "هـالـة"؛ ولـم تكـن لهـا إرادة حّتـى في اختيـار 

حياتها ذاك، وكان صراعها الّداخلّي قوًيا وإن ما تريــد أن تكـونـه. لقد كانت رافضة لنمط 
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سوّي وصراعاتها، دراسة تطبيقّية
ّ
 رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانميعلى  قضايا املرأة في األدب الن

 11صفحة  (،2021) 16املجمع، العدد 

ط األبوّي (
ّ
سل

ّ
أن تجاهر به دوًما، لكّنها على األقّل أظهرته حين احتّجت  لم تقدر )لفرط الت

 .1ورفضت أن تتزّوج من شخص رأت أّن ال تناغم بينهما، رغم رفض والدها وعدم اقتناعه

ـذي نشــأت فيــه "هــالــة" دوًرا فـي تـرسيـخ ولعــّل لطبيـعـة املجتـمـع الـتـقـليــدّي ال 
ّ
جـزائـرّي ال

نــا متـى نـظـرنـا فـي طبيعـة الّنـظـام فـي هـذا املجتمــع نـجــده 
ّ
تـلـك الّسيـطــرة األبـوّيـة، ذلــك أن

ـا بمـقـّومـاٍت عـــّدة منهـا مـا يلعـبـه نســق القــرابـة والّسلـطـة الّتقـليــديّ 
ً
ـة مـن دور فـي مــرتبـط

 دعـمـه.

ى املجـاهـرة بكلمـة "حــب" فقــد "كـان مـوجـودا فـي أغـانـي  
ّ
مجتمع محـافـظ، ُيمـنـع فـيـه حـتـ

أبيهـا ال في بيتــه، مسـمـوًحـا بـه للغـربــاء... ال ألهــلــه. "وزمــانهــا زمــٌن "من األسلـم فـيـه أن تكـون 

 عـلـى أن تـكـون 
ً

رف املرتبط بالجانب الجنس ّي في قبيلتها 2عـاشًقـا"قـاتــال
ّ

، ويحظى فيــه الش

ـرف فـي رقـابـه 
ّ

ـم حمـاة الش
ّ
بمنـزلــة كبــرى "إّن امــرأة ال تخــشـى القـتـلـة، تخـاف مجتـمـًعــا يتـحك

... ".ــرف
ّ

 .3أنـا ابنـة جـبـال األوراس ال تسـاهــل فــيهـا مـع الش

تي يــدعمهـا نســق الـقــرابــة والّسلــطــة التــقليــدّيــة، الـقــائـمان -إّن هــذه الّسلـطـة األبــوّيــة  
ّ
الـ

ـتـي تجمـع أفـراد الـعـائلــة املـوّسعــة
ّ
ســب ال

ّ
ـت قـوّيــة  -عـلـى روابــط الـّدم واملـصـاهــرة والن

ّ
تـجـل

فـي حـيـاة الشخصّيــة الــّرئيسّيــة وفـي حـضـورهـا. لـكـن بـعد صلـبـة؛ لهـذا كـان لهـا أثـرهـا 

ـذي رسـمــه والــدهــا لهــا؛ 
ّ
ـا غيــر ال

ً
استشهاد والـدهــا، كتبت لها األقدار أن تختار لنفسهـا طـريــقــ

ذي طـاملــا عمد والـدهـا إلى إسكاته، صو 
ّ
تــهـا طـريًقـا ومســاًرا أطلقت فيهما العنان لصوتها ال

يـن.
ّ
 الحـامـل لقضّيتــهــا ضــّد اإلرهــاب واإلرهــابيـ

لقد فتح لها موت والدها وغياب سلطته عليها طريًقا للحياة مبهًجا ومختلًفا عن روتينها  

اليومّي القاتل سابًقا؛ ومنحها الجرأة لتــتحــّدى بعد ذلك سلــطــة القــرابــة وتغّيــر حياتهـا وتغّير 
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  أسماء الصمايرّية

 12صفحة  (،2021) 16املجمع، العدد 

ـم تلك الّس 
ّ
لطة من موقع املعادي لها إلى موقع املساند "لقـد غّيــر تهــديــد األقـارب سل

)...( تــصـّور حيـن وقفـت عـلى الخشـبـة ألّول مـّرة، كـان خـوفي من أقـاربي يفــوق  مخـاوفـي

 نجحت، والقــت دعمــا مــن تــلــك الّسلطة نفسها.  1خـوفي مـن اإلرهـابّييــن أنفسهــم."

 صراع املـرأة مع سلـطـة الـّرجـل: -

القت هالة شّتى أنواع االستبداد داخل عائلتها وعندما خرجت من القمقم العائلّي وجدت 

ما هربت من آخر. 2نفسها تواجه استعباًدا عاطفّيا
ّ
؛ وكأّن قدرها "أن تلجأ إلى طاغية كل

غاة الغزاة، كّل من استنجدت به كان
ّ
تي تستبدل بالط

ّ
عوب ال

ّ
.  لقد 3ينوي احتاللها" كالش

، وال ســاذًجــا، أرادت لهــا منـافًسـا 
ً

 ليــس سهــال
ً

وضـعــت "أحــالم مستــغــانمــي" فـي طــريقهــا رجــال

هـــا 
ّ
ـســاء بمـالـه، كــّل امــرأة يستغــل

ّ
قــوًيـا حّتـى تنتـــصــر لهـا مـن رجــل متــزّوج تـعــّود اصطـيــاد الن

سـاء مـن ويقـضـ
ّ
ـي منهــا وطــره ويمضــي إلــى غـيــرهــا؛ يعـلـم أّنهــّن أحـببــن مــالــه، ويعــلــم أّن "الن

. لـم يستطـع الـّنظـر إلى أّي منهـّن عـلـى اعتـبـار أّنهـا امــرأة 4حـولـه ال جـوالت لهــّن خـارج الّسـريــر."

ظـرتـه إليهـا فـي غـرائـزه، فكـانت كــّل جوالتــه معـهـّن قـصيرة. لهـا كيـانهـا املستقـــّل، بـل حــصـر نـ

ساء الالتي عرفهّن قبلها، كـانـت "هـالـــة" تخـشــى أن يخلـط "بيـنهـا 
ّ
وألّنهـا مختـلفــة عن سائر الن

ـروة"
ّ
هـوة، وصـائـدات الث

ّ
 .5وبيــن إنـاث الش

ل روايتهــا "طـالل هــاشــم" شخًصــا ضعيًفــا، بــل لــم تجعــل "أحــالم مستــغــانمـي" مــن بطــ

أمــّدتــه بكــّل مــا مــن شـأنـه أن يجعلـه فـي مركــز قــّوة "الـثـراء الفـاحـش، الـوسامـة، األنـاقـة، 

الـّرقـّي"؛ لـكـن وضعـــت مقـابــلـه امـرأة بسيطــة، ليســت فـي مستــوى ثـرائـه و"ليس جمـالهـا مـا 

يـأسـره، هي ليســت جميـلـة حـّد فقــدان رجــل مثــلــه صــوابــه، وال هــي أنيقـة أناقة يمكــن أن 
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سوّي وصراعاتها، دراسة تطبيقّية
ّ
 رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانميعلى  قضايا املرأة في األدب الن

 13صفحة  (،2021) 16املجمع، العدد 

؛ لكّنهـا تمتلــك مـا هـو أغـلـى من الـمـال، إّنهــا القنــاعــة، والقــّوة، 1تنازل بها الـّنـاس مـن حـوله"

فـــس، وهـي الـتـي تــرّبــت في جــبــل "األوراس" وبسـاطــة تــداخـلـت مـع الكبـريــاء وعـــّزة الــنّ 

ـا تحتــهــا"
ً
مــت من وقوفهـا عـلى قّمتــه "أن تـرى العــالـم بسـاط

ّ
مـت وهـي "عـلـى أعــلى 2وتعــل

ّ
؛ وتعـل

 تقبــل أن يطــّل عليهـا أحــٌد من فـوق"
ّ
 . 3منّصـة للطبيعـة، أال

ـرف اآلخــر، 
ّ
خـصّيتيــن فـي صـورة كـّل منهمـا مـن وجهـة نـظـر الط

ّ
ولنــا أن نتبّيــن قــّوة هـاتيــن الش

سـائّيــة «يقــول فـي وصفهــا "هـذه امـرأة تكمـن 
ّ
، وتصــفـه هـي 4في صفـاتهـا الـّرجـالّية" » أدواتهـا الن

عـه، يهجـرهـا بقـولهــا "أّي رجـل هــذا؟ سّيــد مطـلـق يـأت
ّ
ـي عـنـدمـا ال تنـتـظـره، يقـول مـا ال تتــوق

 حيث 
ً

حيـن يشـاء، يقتحـم حيـاتهـا متـى ينـاسبـه، يشتـري صـوتهـا حيـن يـريـد، يضـرب لهـا مثـال

ـرس يحـاكـم 5يحـلـو له!"
ّ

. لكّنهـا لــم تكــن سـاذجـة، كـان دائًمـا عقلهـا متيّقظــا، و "نصفهـا الش

 "أجمـل مـا فـي نصفه
ً

ـا الـوديـع، ورجـولتهـا تحـاسـب أنـوثتهـا املطيعـة. ألـم يـقل لهـا أحـدهـم متـغـّزال

ـا رجـالّيـة، 
ً
كـورة"؟ مصيـبتهـا كونهـا اكتـسـبـت أخـالق

ّ
امـرأة شـديـدة األنـوثـة... هـو نفحـة مـن الـذ

 . 6ا غيـرهـا"وكـثيـًرا مـا قسـت عـلى نفسهـا كمـا لـو كـانـت أحـًد 

لقـد عـانـت بطـلـة الـّروايــة حـرمـانــا عــاطفّيــا داخـل أسـرتهـا، وفقــدت حقــوقهــا الفــردّيـة 

ـرت حيـاتهـا
ّ
، وقـّررت أن تعيــش الحــّب الـذي 7واالجتمـاعّيـة، لكّنهـا جـاهـدت وغّيـرت قــدرهـا وســط

مـا، ورأت فـي مـالحقــة "طـالل هـاشــم" لهـا فرصـة لتعّوض ذاك طــاملـا كــان مـجــّرد ذكــره مــحــرّ 
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  أسماء الصمايرّية

 14صفحة  (،2021) 16املجمع، العدد 

ــتــي "لــم تلـتق مـن قبـل مـع رجـل فـي مـدينـة تتنـّفـس الـحـّرّيـة، وال كـانـت 
ّ
الحّب العائلّي وهـي ال

هـا فـرصتهـا لكسـر القيـود واكتشـاف الـعـالم."
ّ
ا حـّرة. لعـل

ً
 1يـومـ

تمــّردت، وبــالغــت فـي تمــّردهــا، حــّتـى عـلـى  2تثأر لزمن قمعت فيه أنوثتها"أحّست أّنها بالحّب " 

ـرف بمعناه األخالقّي فـ "بمـجـّرد نومهـا جـواره، كـانـت تـخـدش حـيـاء عـذرّيـة حـرسهـا أبـوهـا 
ّ

الش

ــدهــا فإّنها لــم تنــصــع لنــزواتــه، لكّنهـا ولــئـن أطلقــت الــحــرّيــة لجس 3وأخـوهـا وقبيـلـة مـن الـّرجـال."

ف الحرص على صون شرف املرأة 
ّ
يهــا الــّتام عـن شــرفهــا كامرأة. لقد خل

ّ
ـِن تخل

ْ
فتــمــّردهــا لــم يعـ

في قبيلتها عقدة بداخلها؛ فبطلــة الـّروايــة وإن حّققــت حــّرّيتهــا الجنسّيــة أبقــت الـوازع 

ذي بقي مسيطًرا عليها بعض الش يء، نصــب عينيهـــا "هـااالجتمــاعـّي، 
ّ
هو جسـدهـا يستعـيد  ال

 . 4فجـأة ذاكـرتـه القبلّيـة، ورجـال قبيلتهــا يبـاشـرون نـوبـة حـراستـهـم، وقـد خـالـهـم غـادروا"

ــد فـي األدب وهـي فـي الحقيــقــة صـورة مخـالفــة كســرت بهــا "مستغــانمــي" الّنمــط الـّســائ

ــي املــرأة تمــاًما عــن شــرفهــا ســواء كــان برضــاهــا أو إكــراهـهـا، 
ّ
ذي ينتهــي، غالًبا، بـتخــل

ّ
كــورّي الــ

ّ
الــذ

 ويصبــح لـزاًمـا أن تعــاقــب، وتكون فـي الحــالتيــن مـن تــحمـل الخـطيئــة وحدهـــا.

فــة إلـى هــدم ال
ّ
 مـن سقــف سعــت الـمؤل

ّ
كـوري على املرأة؛ لهذا، كــانـت دائًمـا مـا تحـط

ّ
ط الـذ

ّ
سل

ّ
ت

 منه فــي االنتصــار عـلى "هــالة"، غـيــر أّنهــا 
ً

عـات "طــالل هـاشـــم" فـي كـّل مــّرة يعـلــيه فيهــا، أمال
ّ
تــوق

جـأة غـريبـة وشهّيـة في غمـوضهـا جعـلـتـه، في كّل مّرة، يعيـــد حسـابـاتـه مـن جــديــد "بـدت لـه ف

ا. كـعـذرّيـة كتـاب مغـلـق عـلى سـّره، لـم تفـصـل أوراقـه 
ً
ـه لـم يعـرف عنهـا شيئـ

ّ
وارتبـاكهـا األّول. كأن

ـع 
ّ
تي مـا عـاد الـمـرء يتـوق

ّ
يـن. كتـاب مـن تـلـك الكتـب الـقـديمـة، الـ

ّ
عـن بعضهـا البعـض بسك

  5ـيـك الـكتـب مفتـوحـة األوراق، جـاهـزة للمطـالعـة الفـورّيـة."مصـادفتهـا. اليـوم تأت
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سوّي وصراعاتها، دراسة تطبيقّية
ّ
 رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانميعلى  قضايا املرأة في األدب الن

 15صفحة  (،2021) 16املجمع، العدد 

ـط، مْهــووس بامتــالك كــّل مــا تصبــو إليــه نفســه، لــه طقــوسه الخــاّصــة في 
ّ
سل

ّ
رجــٌل يحـّب الـت

ـتـي يحّبهـا أن تحـتـاجـه، أن يشعــر بسلـطـتــه عليـه
ّ
ــا، وأن يسّيــرهـا كمـا الحـّب، يــريـد مــن املــرأة ال

يـشــاء، فـال تـرى غيــره، وال تـعـرف بـعـده. لـكــّن هــالة أربكـتــه، لـدرجــة مــا عـاد يـدري أأحّبــتــه 

ـســاء، لم يقــدر عــلـى 
ّ
ـذي اعتــاد مــراوغــة الـن

ّ
لشخـصـه، أم ملــالــه؟ أم أّنهـا أحـّبــت حّبـــه لهــا؟ وهـو ال

عـاتـه، لتـثبـت أّنهـا "ــا. امـرأة جعـلتـه فهمه
ّ
مـا رفـع سقـف الّتـحـّدي عـالًيـا، قفـزت أعـلـى مـن تـوق

ّ
كل

ـاهقـة"
ّ

، جعـلــتـه يغــار عليهــا، وأيقظــت فـيــه غيــرة وغضًبــا ال عــهــد لــه بهمــا، 1أنثـى الّتحـّديـات الش

ـانـي، امــرأة أخـرى أراد أن يـوقعهــا فــي شــراكــه فــو 
ّ
قــع معهــا، لكــن ال أحــد منهمــا كــان ليثــق فـي الث

 رّبمـا كـانـت لتـصّدقـه لكـن هــي ليســت كغـيرهــا.

فــة سمــاتهــا، وصفــاتهــا بعنــايــة متقنــة تضــاهــي جبـروت هـذا املتــكـّبــر، جعلتهــا  
ّ
اختــارت الـمـؤل

ـتي بينهمــا، وهـو لـن يثـق تسـايــره حّتـ
ّ
قــة، هـي ال تثق بفــارق األصفــار الكثيـرة ال

ّ
ى فـي انعـدام الث

بهـا حـّتـى تتــرك كــّل ش يء مـن أجلــه وتأتــي إلـيـه فقيــرة، متنـافســان متكــافـئــان أحيــاًنــا، وأحيــاًنـا 

 أخــرى تعـلـو كّفـة عـلـى حسـاب األخـرى. 

لنــا أن نـجـزم أّن املـرأة فـي هـذه الــّروايـة فـرضــت نفسهــا، وأثبــتت ذاتهــا، سمــت عــالًيـا ولــم لكــن 

تبـق فـي األسفــل، فــرضــت وجــودهــا عليــه وجعلتــه دونمـا تــدبيــر يعـــتــرف مـن تـلـقــاء نفســه 

ــتي
ّ
ساء من قبلها "اعتاد في كّل عالقة مع  بضعــفــه أمــامهــا، يبــوح بأســراره ال

ّ
كتمهــا عن كّل الن

امرأة أن يبقي مسافة للغموض، سكوته تكمن في سّره، فكيف أفلت لسانه، فعّرى لها 

لقد جعلته ضعيًفا، ولــم تشعــره بحــاجتهــا إليــه،  2وجدانه، كاشفا لها عن كدمات روحه؟"

ط، األمر الذي أثــار غضبــه، وكتــب نهــا
ّ
ســل

ّ
ْهــُووس بحــّب االمتــالك والت

َ
يـة قــّصــة حّبهمــا، وهـو امل

ـتـي تمتلــك كبــريــاء وعــــّزة نفــس أبــت معهــا أن تتنــازل وتــعــتــذر ألّنهــا لــم تخـطئ، وبقـي هــو 
ّ
وهـي ال

 ينتــظــر أن تــأتـيــه طـالــبـة أن يغـفـر لهــا. 
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  أسماء الصمايرّية

 16صفحة  (،2021) 16املجمع، العدد 

عـور لقــد هــزمتــ
ّ

ه وتــركتــه صغيــًرا "سكـنـه إحســاس لـم يحـدث أن خبــره فـي حيـاتـه: الش

أّول امــرأة تتنصــر عليــه، ظهــرت آثــار الهـزيمــة عـلـى تــراجـع صّحتــه، مكــابــر لـم يسبــق  1باإلهـانـة."

هـا أمـراض الـّرجـولـة "المــرأة أن طعـنــتــه في كبــريــائــه "أيقظـت فـيـه قسـوة ال 
ّ
، 2عـهـد لـه بهـا. لعل

اهد بعبــارة "أمــراض الــّرجــولــة"، تــلــك هــي 
ّ

األمــر ببـســاطــة اخــتــصــرتــه "مستغــانــمي" فـي الش

الــة" يـومــا صــورة الــّرجــل، أينمــا كــان، وكيفمــا كــان، والــّرجــل فــي روايتنــا هــذه مـا أراد لـ"هــ

الّنجــاح، كــان يـريـدهـا أن ال تكبــر عليــه، أن ال تقــوى، أن يقّيــدهــا، ويمــارس سطــوتــه عليهــا كمــا 

 من خالله.
ّ

 يريــد، أن يحــافـظ عـلى حـدادهــا فال ترى وجها آخــر للحيــاة إال

تـي تـرى الـعـالـم من خــاللهــا، وال  لـم يتــركهــا تكتـشــف شيـًئــا بمفـردهــا، أراد أن
ّ
يكــون العيــن ال

ـا، لكــن حــاول امتــالكــه يــوم 
ً
تــريهـا كــّل شـيء. أوهمها أّن نجــاحهــا يعنيه، ولــم يمــدح صـوتهــا يـومـ

قــابــل جــّردهــا من اشتــرى جميــع الكــراس ي وتركها تغّنـي له وحده. أرادهـا امــرأة مثــالّيــة لــكن بامل

ــم فـي تحّركاتها، مـا كــان يظــّن أّنهــا ستنتصــر مــن دونــه، وأّنهــا ستنـجـح بعــد أن 
ّ
كيــانهــا، وتحـك

ــع أّنهــا ستتــمــّرد عليــه، وتــنـزع عنهــا ثـوب الـحـداد، وتنزعه هو وتستغني عنه.
ّ
 تفــارقــا، مـا تــوق

فة: "ستشرع بإعالن فكانت أولى خطو  
ّ
صت من كّل ش يء يخّصه تقول املؤل

ّ
ي أن تخل

ّ
ات الّتخل

ذي أهداه إليها 
ّ
في  ...الحرب على كّل ما يتشّبث به قلبها من أصفاٍد، بدًءا بجهاز الهاتف ال

ص 3الحّب، كّل هبة مكيدة"
ّ
، أّما هو فلـم يستــطــع تجــاوزهــا ونسيــانهــا، لم تمنحه هدايا ليتخل

مـاذا يعـرف عنهـا هي سليلـة "، كانت قوّية، ولم تكن لتقبل الخسارة 4ها، لكّنها أهدته رجولتهمن

)...( عـزالء انتصـرت، بتـلك  "الكـاهـنـة"؟ امـرأة لـم تخسـر حـرًبـا واحـدة عـلـى مـدى نصـف قـرن 
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سوّي وصراعاتها، دراسة تطبيقّية
ّ
 رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانميعلى  قضايا املرأة في األدب الن

 17صفحة  (،2021) 16املجمع، العدد 

تـي صنعـت أسـطـورة شجاعتهـا"
ّ
عاته حيــن انتــظـ1الهشـاشة ال

ّ
ـر خســارتهــا لكــّل ش يء ، خّيبت تـوق

 وعـودتهــا ذليلــة تـركـع تــحـت قــدميــه.

لــكّنـــه رآهــا "تمــامــا كمـا يـوم رآهـا ألّول مـّرة، وهـو جـالــس ذات مســاء يتفــّرج عليهـا عبـر شـاشــة  

تصرت عليه في صراع ، باستغنائها عنه ان2تلـفــازه. لقــد عــادت عـصّيـة وقصّيــة كمـا كـانــت"

امخة واملتحّدية، 
ّ

صامت وجد منذ بداية الّرواية وانتهى مع آخر سطورها بصورة املرأة الش

تي "حاربت بأنوثة كّل النساء، لتكسب معاركها بفحولة  3املرأة "الفحلة"
ّ
غة الجزائرّية ال

ّ
بالل

 .4كّل الّرجال"

خصّيتيــن ضمــن روايتهــا، 
ّ

رفــعــت "أحــالم مستــغــانمــي" راية املـرأة، أمــّدتهــا قــّوة عبــر هــاتيــن الش

ومنحتهــا قضّيــة في حين جّردته هو من أّية قضّية، جعــلتـهــا متــمــّردة، عصّيــة ّزئبــقـّيــة. انتقمــت 

ـط، فكانت قضّيتها 
ّ
سـل

ّ
ــك لهــا مــن مجتمــع ذكــورّي مــارس عليهــا شّتـى أنـواع الت

ّ
حــرب ضــّد تمــل

ــذي شــّدهــا إلــى األسفــل، ومنعهــا مــن أن تــبــدع. -رجال القبيلة -الــّرجــل )أًبا
ّ
 حبيًبا..( ال

تي "لم تخسر حرًبا  
ّ
لهــذا سّمـيــت روايــاتهــا بروايـات املرأة، واملرأة الجزائرّية على وجه الّتحديد ال

م
ّ
ا تكالب عليها األعداء، وتناوب الخصوم على مضاربها، واحدة على مدى نصف قرن. كل

... أّما الرجال 
ً

ساء جباال
ّ
ولد الن

ُ
خسروا رهان رجولتهم في إركاع أنوثتها. من حيث جاءت، ت

الّصراع بين املرأة والّرجل قد تحّول من  . من هنا، يمكن القول إّن 5فُيولدون مجّرد رجال"

ساء  الواقع إلى حّيز األدب، ولعّل هذا ما
ّ
دفع "نوال الّسعداوي" إلى الجزم بأّن الّرجال والن

 مرتبطون بعالقة أكثر عدوانّية من أّية عالقة يمكن أن تقوم بين إنسان وإنسان.
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  أسماء الصمايرّية

 18صفحة  (،2021) 16املجمع، العدد 

 صراع املرأة مع ذاتها:  -3

لئن حاولت "أحالم مستغانمي" جْعــل بطلّي روايتهــا متكــافئيــن، متســاوييــن، عــلـى درجة متقــاربة 

مـن الكبرياء وعــّزة الّنــفــس، فــقــد كــان ال بــّد لكّفــة أن تغـلـب عـلـى األخــرى. لهـذا حــرص الـّســرد 

في رواية "األســود يليق بــك" عـلـى انتصــار شخصّيــة "هــالــة الــوافـي"، بعــد أن قـّدم لنــا نمــوذجيــن 

ــ
ّ
ـننــا مــن االط

ّ
ذي انتهــى بحــرب داخلّيــة ذاتـّيــة متصارعيــن، ومك

ّ
الع على بنية هــذا الّصــراع ال

ـص مــن أثــر هذا الــّرجـل.
ّ
 قــامت بهــا "هــالــة" ضّد نفسها القديمة؛ لتتخــل

ــذي طــاملـا سّيــرهـا كمـا أراد، وأتــى بهــا إلـى حيــث أراد، وهــجرهــا متــى عــّن لــه
ّ
، هذا الّرجل ال

ـون األســود
ّ
وشــّدهـا إلـى الـوراء فـي طريــق نجـاحهـا الفّنـّي، أرادهـا أن تخســر كــّل ، سجنهــا فــي الل

ش يء ويبقــى هــو األهــّم والـوحيــد بحيــاتهــا، حتى صوتها اشتراه بماله "لكّنه لم يكن يحمي صوتها، 

 . 1بل مهرة ليس من حقها أن تصهل خارج حظيرته"

ــرت الــّروايــة عــن حيــاة هالة االجتمـاعّيـة والنفسّيــة والعــاطفّيــة وأرادت لها أن تثــور فــي عبّ 

الّنهاية عـلـى رجــل أعمتــه الغيــرة وغــالـطتــه املــاّدة، كـان يعـتقـد أّن باملــاّدة تبــاع املشــاعــر 

فتــه وراءهــا "
ّ
أّول مـا اعتـلـت املنـّصـة، اختـفى طيفــه مـن القـاعـة، غـدا وتشــتــرى، تحــّدتــه وخــل

 يلتفــت إليــه، فالّنهــر ال يلتفـت وراءه."
ّ

، لقــد أثبــتت "أحالم مستغــانمي" 2خلفهـا، قــّرر قلبهـا أال

ــك الــّرجــل واستبعــاده لهــ
ّ
ا، وسعيــه الــّدائــم عبــر شخصّيــة "هــالــة" أّن سبب استســالم املــرأة وتمل

 إلى إبقــائهــا فــي دائــرة نفــوذه ليــس قــّوتــه فحسب، بل رضوخها هــي وعدم رفضها.

ذي تنهزم  ...هالة "بملء إرادتها تركته يستأثر بها  
ّ
عور ال

ّ
كانت سطوته تمنحها ذلك الش

ساء: اإلحساس بالحماية"
ّ
د فـي نهـايــة الـّسـرد عندما قــّررت ، ولعــّل هــذا 3أمامه جميع الن

ّ
يتــأكـ
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سوّي وصراعاتها، دراسة تطبيقّية
ّ
 رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانميعلى  قضايا املرأة في األدب الن

 19صفحة  (،2021) 16املجمع، العدد 

. نفضت عـنهـا حّبها 1لفــرط خــوفها من خسارته أن تتحـّرر مـن الخــوف، قـــّررت أن تربح الــّرهـان

ذي طـاملـا أرادهـا أن تبقى مسجونة فيه، وقّررت أن تحّب نفسها 
ّ
مــذ أدركت أن طغـاة "له، الـ

عـوب، 
ّ

ســاء، وصغــاًرا أمــام مـن يفـوقهـم جبــروًتـاالحـّب كطغـاة الش
ّ
)...( صغــر  جبــابــرة عــلـى الن

 . 2الّسـادة في أعينهـا، وغـدت سّيــدة نفسهـا، ال تخـاف غـيـر هللا"

تــوّصـلـت إلـى هـذه الحـقـائــق بعـد أن غـاصـت فـي أعمـاقهــا، تــأّمــلــت نفسهــا، التمســت دواخلهــا، 

حـثــت عــن قــّوتهــا الـمـدفـونـة فيهـا، أخرجتهــا، وأعـلــنــت وجــودهــا، وفــرضــت ذاتهــا، نفضت عنها ب

حّب "طالل هاشم" وانصرفت عن فكرة االنتقام منه ألنهـا تعـلـم أّن االنشغـال باالنتقـام يبقينــا 

يلــة يغـّنـي "ـّوض مــا فــاتهـا أشقيــاء، أرادت أن تنشغل بنفسها وتحّبها وتقّدرها، لتــعـ
ّ
صـوتهـا الل

يلـة ال يحـّب سـواهـا. ألّول مـّرة تقـع فـي حّب نفسهـا"
ّ
 .3لـحـّرّيتهـا. يصـدح احتفـاًء بهـا. صوتهـا الل

ــون األســود، لــون الح
ّ
تــي ملحناهــا مــنــذ مستهــّل الّســرد تــرتــدي الل

ّ
ـ
ّ
زن، إّن بطــلــة الّرواية ال

مــا هنــاك حداد آخــر يرمز إلى 
ّ
والـحــداد، لــم يكـن حــدادا عــلــى وفــاة والــدهــا وأخيهــا فحســب، وإن

ُمْضَمر ثقــافــّي يستعــبــد الــمــرأة الــعــربّيــة ويقهـرهــا، ينتهــك حــّرّيتهــا "كـان يــريـد أن يــديـم 

ــتي ؛ فخــلــف ذا4استعـبــادهــا"
ّ
ك الّســواد ُحِجبت امــرأة مــتــمــّردة عــن الّسلطــة الــذكــورّيــة ال

 كــّرسهــا الــعــرف االجتمــاعــّي.

كورّية وتخلع عنها الّســواد 
ّ
 5امــرأة تمــارس حــّريتهــا وتــثــور فــي نهــايــة الــّروايــة على املركزّية الذ

لتعلن عــبــره، عصيانها، وتمــّردهــا، أمــام العــالــم أجمــع "كان يعنيها أن  وتــعــوضــه بالالزوردّي،

تقهره. كانت في لونها الجديد شهّية كمؤامرة عشقّية. تركت له األسود، فليرتِد هو الحداد 
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  أسماء الصمايرّية

 20صفحة  (،2021) 16املجمع، العدد 

تي 1عليها. "لكّل طائر لون صيحته". ارتدت لون العصيان"
ّ
، وخرجت تغني "لكسر القيود ال

ره دوًما، انتصار 2ّرجل العربّي املرأة"يكّبل به ال
ّ
، ولتحتفل بتاريخ ثورتها وانتصارها وتتذك

قت لهما بـ"تاريخ 
ّ
ديسمبر، كانت تحتاج إلى تاريخ لتوثيق انقالبها، ال ش يء يعود  5وانقالب وث

 .3كما كان يومها، لن تقلب صفحة حياتها.. ستمّزقها بشهادة الكاميرات"

 

 خـــاتـــمـــة:

سوّي وقضاياها، دراسة تطبيقّية هذا املقال املوسوم بـ " في ختام
ّ
صراعات املرأة في األدب الن

نصطفــي جملة من الّنتائج؛ منها أّن الكتــابــة  على رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانمي"

ــذي د
ّ
كــورّي ال

ّ
ســوّية قـد وقفـــت مــوقـًفــا مضــاًدا مــن املجتمـــع الـذ

ّ
عمتـــه األنســـاق الن

ــقــافّيــة وســواهــا؛ فســعــت إلــى الخــروج مــن دائــرة الّسلــطـة األبــوّيـة، وهيمنــة 
ّ
االجتمــاعّيـــة، والث

ســوّي من 
ّ
تي جعلتها مسّيرة. مثلما شكــل األدب النـ

ّ
ـقــاليــد، والـّتحــرر من القيود ال

ّ
األعــراف والتـ

طة عـلـى الـمــرأة، ووسيــلــة خالل هذه الّروا
ّ
ة أشكــال الّتهميــش املسل

ّ
ية صــراًعــا وثــورة ضــّد كـاف

ــتي رّسخـت فيهــا األعــراف 
ّ
ـا ثــورة ضــّد املــرأة نفسهــا، ال

ً
لفــرض الـوجــود وإثبــات الكينــونــة، وأيضـ

هـا أمــام الــّرجــل؛ فجــاءت هــذه الــّروايــة مــوّجهــة فــي جــانــب والّتقـــاليــد تـلــك الّنــظــرة الــدونّيــة لـذات

منهــا إلــى مخــاطبــة دواخــلهــا؛ دافعــة إّيــاهــا إلــى اكتشــاف ذاتهــا، والبحــث عــن مــواطــن القــّوة 

، هــو فقــط سعى إلى  الّدفينــة فيهــا وإخــراجهــا، ولتثبـــت لهــا أّن الــّرجــل ليــس
ً
أقــوى منهــا إرادة

 قتــل إرادتهــاـ 
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سوّي وصراعاتها، دراسة تطبيقّية
ّ
 رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانميعلى  قضايا املرأة في األدب الن

 21صفحة  (،2021) 16املجمع، العدد 

ـط الجــائــر 
ّ
ســل

ّ
ة خبرتها في الحياة، ولخــنــوعهــا طيلــة العــصــور املــاضيــة لهــذا الت

ّ
هو تمــادى، لقل

ــلــة فــ
ّ
ــامــس لــكيــانهــا. فعــبــر الكتــابــة متمث

ّ
ي روايــة "األســود يليــق بــك"، وعـبــر عــلــى حــّريتهـا، الط

يــاتــه  "غنــاء" بطلتهــا "هـــالـة الـوافـي
ّ
أثبـــتت "أحــالم مستغــانمــي" أّن سلــطــان الكلمــة فــي شــّتــى تــجل

 
َ
ل
َ
َنت فــيه الـمــرأة ولزمت زاوية منسّيـــة خ

َ
َفها فيهــا هــو إعالن عصيـــان، وإعــالن مضــّي زمــن َرك

 الــّرجــل ليمض َي قــدًمــا دونهـــا.  

ــط األبــوّي، وضــّد 
ً
ســل

ّ
ســوّيــة كتــابــة مــؤدلجـــة، تّتخــذ مــوقًفــا ضــّد الت

ّ
هــكــذا تكــون الكتــابــة الن

خـذت مـن األد
ّ
ــة أشكــال الّتمييــز بيـــن الــمــرأة والــّرجــل، الــتي ات

ّ
ب منـبــرا إلعــالء صــوتهـا كــاف

ــة أشكــال العنـف املمــارس عليهــا
ّ
فـأعـلـنــت عصيــانهــا الفكــرّي والجنســّي، عـلى  1والّتــنــديــد بكــاف

سـائــّي، فــي شّتــى املـجــاالت 
ّ
مجتمــع قهــرهــا بالقمــع لسنيــن، سـاعيــة إلــى االنتــصـار للعـنــصـر الن

 االنتقــام منــه.  الحيــاتّيــة، منــافســة للــّرجــل مــتفــّوقــة عليــه، وأحيــاًنــا أخــرى سـاعيــة إلـى
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ّ
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َ
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  أسماء الصمايرّية

 22صفحة  (،2021) 16املجمع، العدد 

 قــائمــة املــصــادر والـمــراجـــع

 

 املصـــادر:

 .2012نــوفــل، هــاشيــت انطــوان،  :بيــروت، لبنــان .األســود يليــق بــك. أحــالم، مستغــانمــي

 

 الـمــراجـــع:

دراسة حول إبداع املرأة في الفن  :األنا واآلخر في األدب األنثـوّي . مــحّمـد جالء، إدريس

 .2000 مكتبة دار اآلداب، . د.م.:القصص يّ 

 -الّدار البيضاء. في املرأة، الكتابة والهامش :الهوّية واالختالف. محّمد نور الّدين، أفاية

 .د.ت إفريقيا الشرق، :املغرب

قافة العربّية املعاصرة .حفناوي  ،بعلي
ّ
سوّي وبالغة االختالف في الث

ّ
مجلة الحياة  "."الّنقد الن

راث،  :تونس، 195. ، عالثقافية
ّ
 2008وزارة الثقافة واملحافظة على الت

لقـي، الخـطـاب  .فـوزّيـة، كـريستيــن، بـن جـليـدا ،محـّمد ،داوود
ّ
سـوّيــة: الت

ّ
الكـتــابــة الن

 .CRASC ،2010دوتــريــد، منشــورات .: د.م .والتمـثـالت

سـائيـة الـمغاربّيـةالـرّ  .وشـةبـوشـ، بـن جمـعـةا
ّ
شـر . تونس: 1.ط .وايـة الن

ّ
بـاعـة والن

ّ
املـغـاربّيــة للط

 .2003واإلشهــار، 
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