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ّ
الن ّ
ّ
تطبيقية على رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانمي
سوي وصراعاتها ،دراسة
قضايا املرأة في األدب

ّ
ّ
تطبيقية
قضايا املرأة في األدب النسو ّي وصراعاتها ،دراسة
على رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانمي
أسماء

ّ
الص ّ
مايرية1

ّ
ملخص:
ّ
ّ
َ
شغلت ّ
أهم املباحث ّ
ّ
ّ
الن ّ
ّ
النسو ّي من ّ
والحضارية
األدبية
الدراسات
قدية املعاصرة ،التي
يعد األدب
ملا تطرحه من إشكاالت عميقة مرتبطة باملرأة -في مقام ّأول؛ ّإنها املنتجة لهذا ّالصنف من األدب
ّ
ّ
ّ
سعيا منها إلى ّ
املسلطة عليها .من هنا جاء ّ
ً
الت ّ
تخيرنا ملبحث "قضايا
حرر من كافة أشكال الظلم
ّ
ّ
تطبيقية على رواية "األسود يليق بك" ألحالم
املرأة في األدب النسو ّي وصراعاتها ،دراسة
أهم ّ
ضمنتها ألدبها ،وعلى ّ
مستغانمي" ،ليلقي ظالله على ّ
أهم القضايا ّالتي ّ
الصراعات التي عايشتها
في رحلتها إلثبات ذاتها .بهذا يمكننا أن نضبط إشكاالت هذا البحث في األسئلة اآلتية:
ما هي القضايا التي طرحتها املرأة في مسار نضالها من أجل الكينونة؟
وما هي األشكال ّالتي ّاتخذتها صراعات املرأة في ّ
الرواية؟
ّ
ّ
تمكنت من تحقيق ّ
تحررها من القيود التي واجهتها؟
وكيف
ّ
ّ
املفتاحية :صراع -قضايا -املرأة -األدب النسو ّي -الذات.
الكلمات

ّ
مقدمة:
ّ ّ
لهوية الذاتّ ،إنها حقيقة ال سبيل
الكتابة ّ -أيا كانت -هي فرض للوجود وإعالن عنه ،وإثبات
ّ
التنكر لهاّ .
السبب األساس ّي ّالذي دفع املرأة ألن تكتب ّ
يعد هذا ّ
وتعبر عن رغبتها
إلى إنكارها أو
ممارس عليها،
قهر
جديد تتجاوز به ما عانته من
وضع
ٍ
ٍ
ٍ
تهميش و ٍ
في الوجود ،وأن تكون في ٍ
ّ
تمكنها من الخالص ّ
والت ّ
وسالب لذاتها .لهذا سعت إلى البحث عن طر ٍق
حرر؛ وقد رأت في
ٍ
1

للد اسات ّ
ّ
ّ
اإلنسانيات بقفصةّ ،
ّ
ّ
اإلنسانية
كلية اآلداب والعلوم
طبيقية في
الت
أستاذة في املعهد العالي ر
ّ
بسوسةّ ،
اإلنسانية بنمسيك.
كلية اآلداب والعلوم
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ّ
الصمايرية
أسماء

ً
آالمها ّ
ّ
سبيال لتنقل َ
الت ّ
وتنفس عما ّ
ّ
ضغوطات في حياتها
تعرضت إليه من
األدبي
وسل باإلبداع
ٍ
ً
منذ وجودها إلى اليوم .من هنا ،كانت "قراءة أدب املرأة ً
أدبا مستقال هو إبراز ملكانتها وذاتها
ٌ
وصوتها ّالذي ُأخمد لزمن" 1فجاء ّ
توسلها بالكتابة وسيلة من وسائل ّ
تحررها؛ كتابة تجعل
ّ ّ
ّ
ّ
من املرأة تركز على "أناها" وتبحث عن موقعها داخل اللغة التي تتشكل بها رؤيتها للعالم،
ّ
وتتحقق بها ّ
حرّيتها.2
ّ
 األدب النسو ّي:3ّ
ً
الن ّ
ّ
سوية
وتحديدا مع "الحركة
نظرية مختلفة من الكتابة في الغرب،
بدأ الحديث عن
ّ
بعينيات؛ وشكلت ً
العاملية"ّ 4التي برزت في فترة ّ
الس ّ
ّ
إعالنا عن وعي املرأة بضرورة القيام بتغيير
ُ
ّ
جذر ّي لوضعهاّ ،
والدفاع عن ّ
ّ
الغربية األولى من بين جميع النساء
هويتها املسلوبة .وتعتبر املرأة
ّ
ّ
للنشر ّ
الن ّ
 - 1بثينة شعبان "مائة عام عن ّ
والتوزيع ،بيروت ،ط،1
سائية  ،"1900-1899دار اآلداب
الرواية
 ،1999ص.24
ّ
 - 2رشيدة بن مسعود "املرأة والكتابة" ،إفريقيا الشرق ،1994 ،ص.15
الصنف من األدب قد اختلفت تسميته ّ
 - 3ال ّبد من اإلشارة إلى ّأن هذا ّ
وتوزعت على مصطلحات ثالثة وهي
ً
ّ
ّ
الن ّ
سائي" و"األدب األنثو ّي" .غير ّأن املصطلح األكثر استعماال من بينها هو "األدب
"األدب النسو ّي" و"األدب
ّ
ّ
النسو ّي" ألنه -حسب رأي -املصطلح املستعمل األكثر إحالة إلى خصوص ّية ما تكتبه املرأة مقابل ما يكتبه
الرجلّ .
للت ّ
ّ
وسع ينظر:
ّ
 نعيمة هدى املدغري ّ"النقد النسو ّي (حوار املساواة في الفكر واألدب) ،منشورات فكر دراسات وأبحاث،
ّ
الرباط ،املغرب ،ط.2009 ،1
 شيرين أبو ّّ
ّ
املصرية ّ
العامة للكتاب ،مصر،
نسوية) ،الهيئة
النجا "عاطفة االختالف (قراءة في كتابات
ط.1998 ،1
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 بوشوشة بن جمعة "الرواية النسائية املغاربية" ،املغاربية للطباعة والنشر واإلشهار ،تونس ،ط،1.2003
ّ
ّ
 - 4مجموعة من املؤلفين "الحركة النسوية" ،ترجمة جمال الجزيرى ،املجلس األعلى للثقافة ،ط،2005 .1
ص.15
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ّ
الن ّ
ّ
تطبيقية على رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانمي
سوي وصراعاتها ،دراسة
قضايا املرأة في األدب

الرجل؛ واعتبرت ّ
بحريتها ،وباملساواة بينها وبين ّ
في العالم ّالتي طالبت بحقوقها ونادت ّ
أن جميع
ّ ّ
ُ
الحركات ّالتي تطالب ّ ّ
ُ
أصحابها على
طلق
بحرية املرأة يجب اعتبارها نسوية حتى وإن لم ي ِ
ّ
أنفسهم هذه التسمية.1
ّ
َ
ّ
فش ّكلت هذه الحركة ّتيارا ً
متمر ًدا عن ّ
ثوريا ّ
الغربية .وهذا
كل أشكال املعاناة التي القتها املرأة
األمر ٌ
عائد إلى أسباب عديدة منها ما ذهبت إليه "ماري ويلستونكرافت وفنديكيشن" حين رأت
ّ
ّ
ّ
وتربيتهن على ّأن ّ
ّ
توقعات محدودةً ،
بناء على
هن يخلقن
أن املجتمعات تقوم بتعليم النساء
ّ
الذكور ّ
ّ
صورة ّ
موذجية.2
الن
ذاتية تمليها وجهة نظر
ّ
ّ
ـويــة ّالتي كان ظهورها ّ
الن ّ
النسـ ّ
ّ
الغربية ،مطلع
سوية
األول إثر انطالق الحركات
برزت الـحـركة
القرن العشرين ،املنادية بحقوق املرأة ،ورفض سلب كيانها ،وطمس ذاتها .حركات أرادت
ّ
ّ ُ ّ ّ
الن ّ
سوية ّ
املغيبة؛ وقد ظهر نتيجة ّ
لكل هذا ما يعرف باألدب النسو ّي؛ أي
استرداد حق الهوية
األدب ّالذي ّ
مهمته وغايته إعطاء املرأة مكانة ّ
يهتم بقضايا املرأة؛ أدب ّ
وأهم ّية ،واالعتراف
ّ
حكرا على ّ
ولعصورً -
الرجال يستأثرون بها ألنفسهم
مجاالت ظلت –
بقدرتها على اكتساح
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
"تتمرد على كتابة الذكور ،أو كتابة املجتمع التي تنتج في سياق وعي
نسوية
دونهن ،وكتابة
ّ
ونفسية ّ
ّ
األبوة ،وسلطة ّ
الرجل.3"...
الذكورة

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

1

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

2

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

ّ
ّ
 - 3حسين الـمناصرة "الـ ّـنسـ ّ
ـويـة فـي الثقافــة واإلبداع" ،عالم الكتب الـحــديــث للــنـشـر ،أربد ،األردن،2008 ،
ط ،1ص.1
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ّ
الصمايرية
أسماء

وقد ظهرت هذه الكتابة ّ
وتأسست مع رائدات ّ
غربيات لهذا املجال؛ على غرار "فرجينيا وولف"
(  ،)Virginia Woofو"سارة جامبل" ( ،)Sarah Gambleو"سيمون دي بوفوار" ( Simonede

ّ
تطور هذا ّ
ثم ّ
ّ .)Baeuvior
ّ
العربي ،وتتأثر به
الصنف من األدب ،وشاع ،ليصل إلى العالم
ْ
ّ
عربياتّ ،
ناقدات وكاتبات ّ
ويتبنينه .والباحث في إسهامات املرأة في مجال األدب َيل َمح أنه لم
ّ
ّ
يتم القبول ّ
ّ
الت ّام واالعتراف الكل ّي بها إلى حدود مطلع القرن العشرين -املكان الذي حدثت

ّ
فيه نقلة ّ
نوعية ازدهر على إثرها األدب النسو ّي.
ّ
وإن ّ
ّ
العربية" يعود -حسب "حفناوي بعلي" -إلى
السبب الكامن وراء ما ُس ّمي "نهضة املرأة
ّ
ّ
ّ
ّ
"تأثير ّ
الن ّ
ّ
ّ
العاملية؛ ّأما العامل الثاني فهو تولد الوعي لدى
سوية
الغربي املتمثل في الحركة
الت ّيار
ّ
ّ
والجنسية 1".حـيث سعــت امل ـرأة الـعـ ّ
ّ
ّ
ـربيــة إلى
االجتماعية
بأوضاعهن
املناضالت من النساء
ً
واألدبي على ّ
ّ
ّ
حد سواء ،والبحث عن هويتها وذاتها ،ســائــرة عـلـى
االجتماعي
الخروج من سجنها
ّ
خــطى نظيرتها الغـ ّ
تسلط ّ
ـربية؛ متـ ّـأثــرة بها وبعوامل 2عديدة أخرىّ ،
الرجل عليها
متمردة عـلى
وتعاليه عنه ــا .فبدأت ّ
ّ
ويسجل
بالتأســيس لنمط جــديــد من اإلبداع" ،يعلن عـن وجـوده
حضــوره في الحقل األدب ّـي ،الّـذي كـان ً
حكرا عـلـى ال ّـرجـل أو يكــاد" 3كوسيلــة لفــرض ذاتهــا،
ً
ّ ّ
ّ
مستمر اتخذ أشكاال عديدة في كتاباتها.
والدفاع عن قضاياهــا عبر صراع
ّ
ّ
القضية
األدبية املعاصرة تسعى إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب
ولئن كانت األعمال
ّ
ّ
ّ
اإلنسانية ،وتسعى أيضا إلى التركيز على أكثر القضايا الشائكة املتعلقة باإلنسان ووجوده؛
ّ ّ
ّ
فإن ّ
األدبية التي سعت إلى مالمسة أوجاع اإلنسان أينما كان.
الرواية من بين أكثر األجناس

 -1حـفـنـاوي بعـلـي "ال ّـنـقـد ال ّـنسـو ّي وبالغـة االختالف فـي ال ّـثـقـافـة الـعـ ّ
ـربيـة الـمـعـاصرة" ،املـلـتـقـى الـ ّـدول ّـي حـول
ّ
ّ ّ
مثالت) ،الـمـركـز الـوطـن ّـي للبحــث فــي االنثــروبـول ّ
ـوجيــة االجتماع ّـيـة
(الـكـتـابـة الـنس ّـوية :ال ّـتـلقــي ،الـخـطـاب ،الت
والث ـق ّ
ـافية ،وه ـران ،الجزائر ،2010 ،ص.33
ّ
 - 2ح ـفــناوي بعـلي "الـنقــد الــنسـو ّي وبالغـة االخـتالف في الــثقـافـة العـرب ّـية املعـاصرة" ،ص.33
ّ
ّ
الن ّ
ـمغاربيـة" ،ص.15
سائيـة ال
 - 3بـوشـوشـة بـن جمـعـة "ال ّـرواية
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ّ
الن ّ
ّ
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ّ
تخيرنا ّ
لهذا فقد ّ
النظر في األدب النسو ّي لننزاح به نحو تبيين قضايا املرأة ودراسة صراعاتها،
من خالل ّ
نص مختار وهو رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانميّ .
ولعل كتاباتها من بين
ّ
النسو ّي وقضاياها"؛ خ ّ
ـاصـة
أفضل مــا يمكن دراسته فــي تناولنا ملبحث "صراع املرأة في األدب
ّ
وأن هـذه الكـاتبـة قـد ك ّـرســت رواياتها للمرأة ،املرأة الفاعلة والقـ ّ
ً
وكثيرا مــا جعلت الـ ّـرجــل
ـويــة،
ّ
شخصيــة تحمل نقــائـص ،وسوف نقف على هذا األمر فــي روايتهــا "األســود يليــق ب ــك".
الرواية بطلتهـا "هـالـة الوافـي" وهي معـ ّـلمـة لغة ع ّ
هـذه ّ
ـربية ،منعهــا والدهــا من الغنــاء وهــو
ً
املـوسيقــار الشهيــر ،لـم ي َـر لهـا مستقبـال يليــق بهـا كامرأة سـوى وظيفتهـا تلـك .لكن بعـد أن قتـل
َ
ّ
لقضيـة حـربهـا ض ّـد اإلرهـاب .رآهـا رجل األعمـال
اإلرهـابيون وال َـدهـا وشقيقهـا ،ك ّـرســت ص َـوتهـا
ُ
"طالل هاشم" وأعجـب بـثقتهــا بنفسهـا وعـنـفـوانهـا ،الحقهــا أينمــا ذه ـبـت وأقــام عليهـا حصـ ًـارا
باهتمــامـه ،أوقعهـا فـي شباك ّ
حبــه وقـد وقــع قبله أسي ًـرا لها ،لـم تكن تلهث خلف مـالـه فهـي
ّ
ل ــم ُتظهــر لـه ي ـ ً
ـومـا ّأنهـا بحـاجـة إليـه ،وتـرفعهـا ذاك هو ما سلب منـه عـقلـه ،أراد امتـالكهـا
ّ
ّ
وأال تضحـك لغيــرهَ ،حسـب ّأنـه اشت ـراهــا بماله؛ ّ
لكنهــا
فحسـب ،أرادهـا أال تت ـح ّـدث إلى غيره
ِ
تحدته وكابرت ّ
أحبطت تـوقّـعـاتـه وأنـزلتهــا إلـى الـقـاع ولـم تنحن لـهّ ،
حتى ال تعـود إليـه ذليلة،
ِ
ّ
هــزمته وهـو ال ـذي ال عهــد لـه بالهـزيمة.
 -قضـايـا املـرأة فـي ّ
الرواية:
البديهي القول ّ
أن األدب ّ
عامة وعـاء حــاضــن للقضــايــا الّـتـي يـريــد كـ ٌ
ّ
ـاتب مــا من خاللها
من
ّ
أيضا القول ّ
تسليــط ّ
معينة .ومن البداهة ً
الضــوء ع ـلـى مسألة ّ
بأن ّ
مهمة األدب النسو ّي ،نقل
أوض ــاع الـم ـرأة ّ
ّ
ـاعيـة والف ّ
فسيــة ّ
ـكريــة والـع ّ
ـاسيــة واالجتمـ ّ
والسيـ ّ
الن ّ
تتحدد
ـاطفي ــة .من هنا
ّ
ّ
ّ
ّ
التشكيك فيها؛ أال وهي املرأة ّ
وحرّيتها
القضية األكبر لألدب النسو ّي والتي ال يمكن دحضها أو
ً
ـدبــرنــا لـروايــة "األســود يليــق بــك" وجــدنــا طرح ًـا لقضايا ّ
ً
وأخيرا .وب ـتـ ّ
ً
فروعا
نعدها
وكينونتها ّأوال
عاطفية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
توزعت في ّ
الرواية
ونفسية
واجتماعية
سياسية
للقضية األم؛ وهي باألساس قضايا

على ّ
النحو اآلتي:

قضية محاربة اإلرهاب بمعناه ّ
ّ
املاد ّي واملعنو ّي.
املجمع ،العدد  ،)2021( 16صفحة 5

ّ
الصمايرية
أسماء

ّ
قضيــة الـ ّـزواج.
ّ
قضيــة الـحــب.
قضيـة محـاربـة اإلرهـاب ّ
أّ -
املاد ّي واملعنو ّي:
ً
ّ
ظلت تواجهها بطلة ّ
ّاتخذ اإلرهاب في ّ
الرواية الواحدة تلو األخرى؛ حيث
الرواية أشكاال عديدة
"تصدت إلرهاب القتلة ،إرهاب ّ
ّ
ّ
العاطفي".1
الدولة ،وإلرهاب العائلة ..وها هي أمام االستبداد
بقضيــة ّ
ّ
تبنتهــا البــطلــة ،وكــافـحـت مــن
لقد ارتبــط حضــور الـم ـرأة فـي روايــة "األســود يليــق بــك"
ّ
أجلهــا ،تتعـ ّـلق بحـربـهـا مـع اإلرهــاب واإلره ّ
ـابييـن الـذيـن قت ـلــوا والــدهــا وأخــاهــا.
ّ
ّ
كانت تــريــد أن تثــأر بصوتهــا ألبيهــا الـذي أخ ـمـدوا مــوسيقــاه وصــوتـه ،وألخيهــا الـذي ســرقـوا
شبــابـه منــه وحــرمــوه أن يكــون مــع ال ّـتي تمن ّـاهـا زوجــة له .أرادت ً
أيضا أن تـثـأر لنفسهــا ب ـعــد
أن هـ ّـددوهــا؛ امـرأة ال تخــاف اإلرهــاب وهـي تـعـلـم مـا قــد يـؤول إليه مصيــرهــا إن طــالتـهـا

أياديهــم ،ال يمـكــن أن تهــزم لسبــب آخــر.
ّ
ّ
وإن تنــزيــل األحــداث -ضمــن الـوضــع الــمتـ ّـأزم فـي الج ـزائــر فــي حــربهــا ضـ ّـد اإلرهــاب الذي بدأت
ّ
حلقاته ّ
بالت ّ
ّ
الثمانينيات -إنمــا هــو إشــارة وحــديــث مستبطــن عــن إرهاب آخر
وسع في فترة
معنو ّي في املجتمعات الجز ّ
ائرية يمارس على املرأة من تهميش وطمس لذاتها تقول هالة ّ
"ثمــة
ـابيين أنفسهـم" ،2إرهاب ال َيرى ً
إرهـاب معـنـو ّي يفـوق جـرائـم اإلرهـ ّ
دورا للمرأة غير تأسيسها
لعائلة وتربيتها بين جدران املنزل.
أن تــداء "هــالــة" لألســود في ّ
ّ
ص ،حـ ً
الن ّ
ـدادا عــلى مـقتــل أف ـراد مــن
وال ينبغــي أن نغفــل عــن ار
ّ
ّ
عــائلتهــا؛ هو رمــز وظفتــه "أ .مستغــانمــي" لإلحــالــة إلى وضــع الـم ـرأة فـي ظـ ّـل تســلــط املجتمع
ّ ّ
ّ
ّ ّ
تجلى في ّ
والعاطفي واتخذ اللون األسود
نوع من اإلرهاب العائلي
في
واية
الر
ذي
ال
الذكوري،
ٍ
ّ
ّ
ً
رمزا للظلمة التي تعيش فيها املرأة تقول" :الحداد ليس في ما نرتديه بل في ما نراه .إنه يكمن
 - 1أحالم مستغانمي "األسود يليق بك" ،نــوفــل ،هــاشيــت انطــوان ،بيــروت ،لبنــان ،2012 ،ص.307
 - 2املصدر نفسه ،ص.16
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ّ
الن ّ
ّ
تطبيقية على رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانمي
سوي وصراعاتها ،دراسة
قضايا املرأة في األدب

في نظرتنا لألشياء .بإمكان عيون قلبنا أن تكون في حداد ...وال أحد يدري بذلك" 1حداد ّ
تمر َدت
ً
َ
وكسرته في آخر ّ
الزورديا يحيل إلى األمل والحياة.
الرواية بأن ارتدت لونا
عليه
ّ
قضي ــة الـ ّـزواج:
ب-
ّ
ال ّـزواج مـن بيــن الـعـالقــات االجتم ّ
ـاعيـة الـمـقـ ّـدسـة ،التـي تــربــط بيــن شخصي ــن ،أســاســه الح ّـب
ّ
والتفــاهــم لبنـاء مجتمــع حضــار ّي .وقــد كــان مــن ضمــن القضــايــا الـتي تنـاولتهــا ال ّـروايــة؛ فقد
ّ ّ
ّ
ُ
الزواج ّ
املؤلفة تسليط ّ
الضوء على مسألة ّ
قليدي ،الذي ُيفرض على املرأة وتجبر
الت
أرادت
عليه فعمدت إلى كسر هذه القاعدة في روايتها بأن جعلت هالة ترفض زواجها من "عبد
القادر" وتفسخ خطبتها منه ّ
ألنهـا لـم تـ َـر بينهمــا تــوافـ ًـقــا وتنــاغـ ًـمــا.
ـانسـاّ ،
حتى وإن تـ ّ
والـ ّـزواج الّـذي ال انسـجـام روح ّـي فيــه يمكــن أن يجعـل الـمـرأة تبقــى ع ً
ـزوج ــت
"بـإمكـان فتــاة أن تتـ ّ
ـزوج وتنـجـب وتبـقـى رغـم ذلـك فـي أعمـاقهـا ع ً
ـانســا ،وردة تت ـســاقــط أوراقهـا

فـي بيــت ال ّـز ّ
وجيـة 2".لقد عكست لنـا نـظـرة الـمـرأة للـ ّـزواج ،ولعــالقتهـا باآلخــر فيـه؛ فهــو ارتبــاط
ً
ّ
ال يكــون ف ـيــه عقــد ال ّـزواج ضــامنــا لنجــاح ال ـعــالقــة بيــن الــطــرفيــن ،والـ ّـدليــل على ذلك عجــز
ـض املشــاكــل الـعـ ّ
الكـثــير مــن األزواج عـن االستمـرار ،وعــن ف ّ
ـائليــة بسـبب عــدم الـ ّـتوافــق،
ّ
فينتهــي بهــم األمــر إلـى الـطالق.
ّ
لكن بطـلـة ال ّـروايــة -فـي املقــابـل -وجــدت فــي شخـص "مصطفــى" شخ ً
ـصـا منـ ً
ـاسبــا للـ ّـزواج
ّ
زوجـا ،الحيـاة معـه لهـا ّ
"مصـطفـى ّ
تمنتـه ً
خفـة دمـه ،والقـلب ال تجـاعيـد لـه" .3حـتـى عـالقتهــا بِـ
"طــالل هــاشــم" لــم تنقطع ،أمـ ًـال فــي عــالقــة ش ّ
ـرعيــة م ـعــه .4بقــدر مـا قـ ّـدســت ال ـم ـرأة فـي هـذه
ّ
الـ ّـروايــة الحــب والـعــالقــة الـ ّ
ـزوجيــة ،تـجـلـى الـ ّـرجــل غـيـر م ـلــتزم بقيــد ال ّـزواج ،فقــد أقــام عـالقــات
حبـه لــزوجتــه ،إال ّأنــه لــم يتـ ّ
عـديــدة مــع نســاء كثي ـرات ،خــارج نطــاق الــزواج ،رغـم ّ
ـردد فـي
 - 1املصدر نفسه ،ص.16
 - 2أحالم مستغــانمــي "األســود يليــق بــك" ،ص.22
 - 3الـمـصـدر نفس ــه ،ص.25
 - 4الـمـصـدر نفس ــه ،ص.205
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ّ
الصمايرية
أسماء

ّ
خيــانتهــا ،عـ ّـلــه يــرزق ّ
بالص ـب ّـي الـذي لــم تقــدر زوجتــه عـلـى إنجــابــه ،صبـ ٌّـي يحمــل اسمـه ويـرث
ثـروتـه ويحمـي شـرفــه بعــد وفــاتــه.1
ج -مسـألـة املــرأة والـحـ ّـب:
قـد ال نجــانـب الحقيقــة إذا قلنــا ّ
أن الحــب ال يكت ـســب قيمــة أسـ ّ
ـاسيــة ضمــن الكتــابــات
ّ ّ
ّ
ّ ّ
ٌ
ّ
ً
ـربي ،الـذي
ـواز للـواقـع الـع
النســويــة؛ "فـقـد شكــل ال ـحــب عـالـمـا نستـطيـع أن نقـول عـنـه عـالـم م ٍ
ّ
ـحب حضـ ٌ
تجسـدت فيـه هيمـنـة ال ّـرجـل عـلـى املـرأة 2".وفـي روايــة "األســود يليــق بــك" كــان للـ ّ
ـور
الرفض والتنـ ّـكــر ال ّـتـام لــه مــن قبــل أهــل "مــروانــة" ،وبي ــن االع ـت ـراف ال ـك ّ
آخــر مــزدوج؛ بي ــن ّ
ـلي
بــه مـن طــرف بط ـلــة الـ ّـروايــة.
لكـ ّـنه ارتبــط بشكل أو بآخر بالجســد األنثــو ّي "هـو لـم يهبهـا قبـلـة ...وهبهـا شفتيهـا ،فمـا كـان لهـا
قبلـه من شفتيــن!" 3وكان ً
طريقا الكتشـاف الـمـرأة لجـسـدهــا "لـم تكــتشـف لهـا شفتيـن إال حيـن
قبلهـا .وال ّأنهـا كـانت تتن ّـفـس إال حيــن قـاسمتـه في قبـلـة أنفـاسـه .وال ّ
ّ
أن لهـا شع ًـرا إال وهـو يم ّـرر
يـده عـلـى خصـالتـه .وال ّ
ـواس ...إال عنـدمـا أهـدى لهـا في ّ
أن لهـا جس ًـدا ...ورائحـة وح ّ
ضمــة
أنـوثتهـا4".

كمـا وهـب للـ ّـرجــل "رجـولت ــه" "فـي الـواقـع هـي تجهـل ّأنهـا مـن أهــدت لــه رجــولتــه" .5لقد كان
ّ
ّ ُ
ّ
ّ
ّ
ً
جاهر به -سبيل املرأة
الحب في الرواية -والذي طاملا كان أمرا محرما في مروانة ،يعاقب كل م ٍ
ملعرفة ذاتها وإدراك قيمتها أكثر من ذي قبل؛ مثلما كان الفيصل بين محاوالت االستعباد -

 - 1أحالم مستغانمي "األسود يليق بك" ،ص .276
ّ
 - 2جـابـر خضيــر جبــر "الـمـرأة ّ
مجلـة واسـط للعـلـوم اإلنس ّ
والسلطـة قـراءة في الـمـوروث ال ّـنق ّ
ـانيـة ،عــدد
ـدي"،
 ،19ص.13
 - 3أحـالم مستـغـانمـي "األسـود يليـق بـك" ،ص.142
 - 4الـمـصــدر نفس ــه ،ص.218
 - 5الـمـصــدر نفس ــه ،ص.219
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ّ
الن ّ
ّ
تطبيقية على رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانمي
سوي وصراعاتها ،دراسة
قضايا املرأة في األدب

من قبل األهل ومن قبل الحبيب ّالذي حاول امتالكها ّ
بكل ما تحمله الكلمة من مع ٍان -وبين
ّ
ّ
الت ّ
حرر
والحرية.
ّ
ً
ً
لقــد ب ــث فيهــا الحـ ّـب حيــاة جــديــدة ،ال ع ـهــد لهــا بهــا ،كــان فــي حيــاتهــا شي ـئــا مق ـ ّـد ًســا ،ال تحكمــه
مصــالــح وال مـ ّـادة .لقــد وجــدت بــه ذاتهــا "أدركـت ّ
أن ال ّ
ـحب ،قبـل أن يـكـون كيميــاء ،هـو ايقـاع
ّ ً
ّ
ّ
ـط معـا ،دون أن تتبــادل إشــارة1".
كـائنيـن متنـاغميـن؛ كـأزواج الطـيـور والـفـراش الـتي تطيـر وتـح
منحــت الحـ ًـب والـحبيــب ثقتهــا دون شــروط؛ ّ
الرجل لـم يمنــح ثقتــه ال للـ ّ
وألن ّ
ـحب وال للمرأة إال

ّ
ألنــه كــان حـ ً
ـذرا مــن أصدقــاء الجيــب بحــكم ث ـرائه؛ غلبتــه
ات عـ ّـد ٍة وضعـهــا فيهــا؛
ب ـعــد اختبــار ٍ
ُ
الـمـ ّـادة في َ
النهــايـة ،وجــرفـت فـي طــريقهـا كـ ّـل الحـ ّـب ،لــم تبـ ِـق منــه إال معــانــاتــه ،وأل ـمــه .تــركــه
الـحـ ّـب سجيــن ســوء ّ
ظنــهّ .أمـا هـي فقــد ت ـحـ ّـررت ،وح ّلـقــت عـ ً
ـاليــا ،ف ـقــد فـ ّـك ّ -
حبها لنفسها
ّ
ّ ًّ
وتقديرها لذاتهاَ -
ً
واستعبادا ّ
قيدها ونسف ّ
تبعيتها ّ
تامين
الحب تملكا
للرجل الذي رأى في
ّ ّ
ً
ّ ً
"أن رجال لجأت إليه أمال في سند أبو ّي ،ليس سوى
الحب الذي اكتشفت من خالله
للمرأة.
ّ
إرهابي استحوذ على صوتها بسلطة ماله".2
ّ
ّ
ً
إن هذه القضايا الـمـطروحة في ّ
جسورا طرحتها الـمرأة لتنقل آالمها وحروبها
الرواية ،مثلت
ّ
حينا آخر؛ وسعت إلى ّ
والصارخة ً
الصامتة ً
ّ
الشعواء ّ
مرد عليها معلنة عصيانها ّ
الت ّ
لكل
حينا،
ّ
أشكال ّ
ّ
والهوية.
التهميش وسلب الحقوق وانعدام الوجود والذات
ّ
 -أشكال صراعات املرأة في األدب النسو ّي:
ّ
أي محاولة لإلنسان ّ
إن ّ
ليغير وضعه وينهض بذاته وينحت كيانه؛ ال ّبد أن تنطلق من إحساس
ّ
ّ
ّ ّ ّ
ّ
التحكم في املصير ،فما بالك إن كان هذا الطرف
بالذوبان والجور ،والقهر الذي يصل حد
ذكورية .ووصل األمر ّ
ّ
امرأة ّ
أحست بال ّ
حد تقرير مصيرها من قبل
شيئيتها داخل مجتمعات
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ّ
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ّ
ّ
الذ ّ
ّ
ً
إحساسا باملرارة دفعها في لحظة ما إلى
كورية نفسها؛ األمر الذي ترك بداخلها
السطلة
ّ ّ ّ
الطرف اآلخرّ ،
وضد نفسها القديمة ّالتي قبلت ّ
بكل تلك املمارسات.
إعالن صراع حاد ضد
ّ
الرواية صراعات ّ
ّ
شخصية "هالة الوافي" في ّ
عدة بعضها خدمها
لقد خاضت املرأة متمثلة في
ّ ّ
غلب عليها ّ
عولت فيه على قدرتها ّ
القدر لتتجاوزها؛ والبعض اآلخر ّ
والت ّ
حرر منها.
وقوتها للت
وسنحاول أن نبحث في مختلف أشكال ّالصراعات ّالتي عايشتها "هالة" ،بوصفها ً
صوتا ً
نسويا
الروايةً ،
معلنا ثورة على ّ
يتململ بين سطور ّ
كل ما يسلب منه وجوده ويطمس ذاته.
ّ
 صراع املرأة مع النظام األبو ّي ودعاماته:ّ ّ
ّ
ّ
النـظـام األبـو ّي نـظـام يقــوم عـلى االستبـعـاد والتسلـط ،وتـجـذيــر تبع ّـية الـمـرأة للـ ّـرجل .إنــه
مجتمــع ذكـ ّ
ـوري ،يحـاول طمـس ذات املـرأة ونفـي وجــودهــا االجتمــاع ّـي .وضمـن ال ّـرواية،
سرقت العائلة من "هالة" طفولتها ّ
"إنها كمن تكتشف على كبر ّأنها لم تمتلك ً
يوما دمية،
ّ
ّ
ّ
وأنهم سرقوا منها طفولتها" ،1وأخمـدت ّ
األبوية ولسنــوات صوتها الذي كان "يقول
السـلـطـة
ّ
اللوح في آخر ّ
الدرس" .2فـوالـدها فـي حيـاته كان
كلمات من طباشير ،تقوم بمحوها من على
ح ً
ـريصـا على أن يصـون صوتـه "بقــدر ما حـرس صمتهــا ،لـذا أراد لهـا مهنــة ال يسمـع لهـا فيهـا
ّ
ّ
ـف األربعــةّ .3".
ـويــة ّ
السلـطــة األبـ ّ
إن هـذه ّ
السـائــدة فـي
صـوت ،إال بيـن جـدران الص
ّ
ـاسـا عـلـى عالقــة عـم ّ
والتـي تجمـع بيــن الهيبــة وفـرض االحت ـرام ،تـقـوم أس ً
ـوديـة
املجتمعـات،
ّ
ّ
ّ
وتبعيـة ،واستبع ًـادا للمـرأة عــن كـافـة املجــاالت الـتي يرونهـا حكـ ًـرا
مع األسـرة ،تعـكـس سيطـرة
علــى ال ّـرجـال .فقــد فــرض األب نفــوذه عـلـى ابنتـه "هـالـة"؛ ولـم تكـن لهـا إ ادة ّ
حتـى في اختيـار
ر
ما تريــد أن تكـونـه .لقد كانت افضة لنمط حياتها ذاك ،وكان صراعها ّ
اخلي ً
الد ّ
قويا وإن
ر
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ّ ّ
دوماّ ،
ّ
سلط األبو ّي ) أن تجاهر به ً
ّ
احتجت
األقل أظهرته حين
لكنها على
لم تقدر (لفرط الت
ّ
ورفضت أن ّ
تتزوج من شخص رأت أن ال تناغم بينهما ،رغم رفض والدها وعدم اقتناعه.1
ـدي الجـزائـر ّي ّالـذي نشــأت فيــه "هــالــة" ً
ولعـ ّـل لطبيـعـة املجتـمـع الـتـقـليـ ّ
دورا فـي تـرسيـخ
ـويـة ،ذلــك ّأننــا متـى نـظـرنـا فـي طبيعـة ّ
السيـطــرة األب ّ
تـلـك ّ
النـظـام فـي هـذا املجتمــع نـجــده
ً
والسلـطـة ّ
التقـليـ ّ
ـات ع ـ ّـدة منهـا مـا يلعـبـه نســق الق ـرابـة ّ
ـديـة مـن دور فـي
مــرتبـطـا بمـق ّـوم ٍ
دعـمـه.
ّ
مجتمع محـافـظُ ،يمـنـع فـيـه حـتـى املجـاهـرة بكلمـة "حــب" فقــد "كـان مـوجـودا فـي أغـانـي
أبيهـا ال في بيتــه ،مسـم ً
ـوحـا بـه للغـربــاء ...ال أله ـلــه" .وزمــانهــا زمـ ٌـن "من األسلـم فـيـه أن تكـون
ّ
قـاتـ ًـال عـلـى أن تـكـون ع ً
ـاشقـا" ،2ويحظى فيــه الشرف املرتبط بالجانب الجنس ّي في قبيلتها

ّ
ّ
بمنـزلــة كبــرى ّ
"إن ام ـرأة ال تخ ـشـى القـتـلـة ،تخـاف مجتـم ًـعــا يتـحكـم حمـاة الشـرف فـي رقـابـه
ّ
 ...أنـا ابنـة جـبـال األوراس ال تسـاهــل فــيهـا مـع الشــرف.3".
ّ
والسل ـطــة التــقليـ ّ
ـويــة -الّـتي يــدعمهـا نســق الـق ـرابــة ّ
السلـطـة األبـ ّ
إن هــذه ّ
ـديــة ،الـقــائـمان
ّ
ـوسعــة -تـج ّـلـت ق ّ
والنســب ّالـتـي تجمـع أفـراد الـعـائلــة امل ّ
ـويــة
عـلـى روابــط ال ّـدم واملـصـاهــرة
الشخصيــة الـ ّـر ّ
ّ
ئيسيــة وفـي حـضـورهـا .لـكـن بـعد
صلـبـة؛ لهـذا كـان لهـا أثـرهـا فـي حـيـاة
ً
ّ
استشهاد والـدهــا ،كتبت لها األقدار أن تختار لنفسهـا طـري ـق ــا غيــر الـذي رسـمــه والــدهــا لهــا؛
ّ
ط ً
ـريقـا ومسـ ًـارا أطلقت فيهما العنان لصوتها الذي طـاملــا عمد والـدهـا إلى إسكاته ،صوت ـهـا
ّ
ّ
لقضيت ـهــا ضـ ّـد اإلرهــاب واإلرهــابيـيـن.
الحـامـل
لقد فتح لها موت والدها وغياب سلطته عليها ً
ً
طريقا للحياة ً
ومختلفا عن روتينها
مبهجا

اليومي القاتل ً
وتغيــر حياتهـا ّ
سابقا؛ ومنحها الجرأة لتــتحـ ّـدى بعد ذلك سل ـطــة الق ـرابــة ّ
ّ
وتغير
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ّ
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ّ
تلك ّ
السلطة من موقع املعادي لها إلى موقع املساند "لقـد ّ
غيــر تهــديــد األقـارب سلـم
مخـاوفـي ( )...ت ـص ّـور حيـن وقفـت عـلى الخشـبـة ّ
ألول م ّـرة ،كـان خـوفي من أقـاربي يفــوق
خـوفي مـن اإلره ّ
ـابييــن أنفسهــم 1".نجحت ،والقــت دعمــا مــن ت ـلــك ّ
السلطة نفسها.

 صراع املـرأة مع سلـطـة ال ّـرجـل:القت هالة ّ
ّ
العائلي وجدت
شتى أنواع االستبداد داخل عائلتها وعندما خرجت من القمقم
ّ
عاطفيا2؛ ّ
ً
ّ
وكأن قدرها "أن تلجأ إلى طاغية كلما هربت من آخر.
استعبادا
نفسها تواجه
ّ
ّ
ّ
بالطغاة الغزاةّ ،
كل من استنجدت به كان ينوي احتاللها" .3لقد
كالشعوب التي تستبدل
وضـعــت "أحــالم مست ـغــانمــي" فـي طــريقهــا رجـ ًـال ليــس سهـ ًـال ،وال سـ ً
ـاذجــا ،أرادت لهــا من ً
ـافسـا
ّ
ّ
ـويـا ّ
حتـى تنت ـصــر لهـا مـن رجــل متـ ّ
قـ ً
ـزوج تـعـ ّـود اصطـيــاد النـســاء بمـالـه ،كـ ّـل ام ـرأة يستغــله ــا
ّ ّ
أن "النسـاء مـن
ويقـضــي منهــا وطــره ويمضــي إلــى غـيــرهــا؛ يعـلـم ّأنهـ ّـن أحـببــن مــالــه ،ويع ـلــم
حـولـه ال جـوالت لهـ ّـن خـارج ّ
السـريــر .4".لـم يستطـع ال ّـنظـر إلى ّ
أي منه ّـن عـلـى اعتـبـار ّأنهـا ام ـرأة
لهـا كيـانهـا املستق ـ ّـل ،بـل ح ـصـر نـظـرتـه إليهـا فـي غـرائـزه ،فكـانت كـ ّـل جوالتــه معـه ّـن قـصيرة.
ّ
ّ
ّ
عرفهن قبلها ،كـانـت "هـال ــة" تخـشــى أن يخلـط "بيـنهـا
وألنهـا مختـلفــة عن سائر النساء الالتي
ّ
ّ
وبيــن إنـاث الشهـوة ،وصـائـدات الثـروة".5

ً
ً
ضعيفــا ،بــل
شخصــا
لــم تجعــل "أحــالم مست ـغــانمـي" مــن بط ـل روايتهــا "طـالل هــاشــم"
أمـ ّـدتــه بكـ ّـل مــا مــن شـأنـه أن يجعلـه فـي مركــز قـ ّـوة "الـثـراء الفـاحـش ،الـوسامـة ،األنـاقـة،
ال ّـرق ّـي"؛ لـكـن وضع ــت مقـاب ـلـه امـرأة بسيطــة ،ليســت فـي مستــوى ثـرائـه و"ليس جمـالهـا مـا
يـأسـره ،هي ليســت جميـلـة ح ّـد فقــدان رجــل مث ـلــه صــوابــه ،وال هــي أنيقـة أناقة يمكــن أن
 - 1أحالم مستغانمي "األسود يليق بك" ،ص.16
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تنازل بها ال ّـنـاس مـن حـوله"1؛ ّ
لكنهـا تمتلــك مـا هـو أغـلـى من الـمـالّ ،إنهــا القنــاعــة ،والقـ ّـوة،
وبسـاطــة تــداخـلـت مـع الكبـريــاء وع ـ ّـزة الـ ّـنف ــس ،وهـي الـتـي تـ ّـربــت في ج ـبــل "األوراس"
ً
ّ
وتعـ ّـلمــت من وقوفهـا عـلى ّ
قمتــه "أن تـرى العــالـم بسـاطـا تحت ـهــا"2؛ وتعـلمـت وهـي "عـلـى أعــلى
ّ
ّ
منصـة للطبيعـة ،أال تقبــل أن يطـ ّـل عليهـا أحـ ٌـد من فـوق". 3
ّ
ّ
الشخ ّ
ولنــا أن ّ
ـصيتيــن فـي صـورة ك ّـل منهمـا مـن وجهـة نـظـر الطـرف اآلخــر،
نتبيــن قـ ّـوة هـاتيــن
ّ
ـائيــة « في صفـاتهـا ال ّـرج ّ
النس ّ
ـالية" ،4وتص ـفـه هـي
يقــول فـي وصفهــا "هـذه امـرأة تكمـن » أدواتهـا
ّ
"أي رجـل هــذا؟ ّ
بقـولهــا ّ
سيــد مطـلـق يـأتـي عـنـدمـا ال تنـتـظـره ،يقـول مـا ال تتــوقعـه ،يهجـرهـا
ً
حيـن يشـاء ،يقتحـم حيـاتهـا متـى ينـاسبـه ،يشتـري صـوتهـا حيـن يـريـد ،يضـرب لهـا مثـال حيث
ّ
دائمـا عقلهـا ّ
يحـلـو له!"ّ .5
لكنهـا لــم تكــن سـاذجـة ،كـان ً
متيقظــا ،و "نصفهـا الشـرس يحـاكـم
ً
نصفهـا الـوديـع ،ورجـولتهـا تحـاسـب أنـوثتهـا املطيعـة .ألـم يـقل لهـا أحـدهـم متـغ ّـزال "أجمـل مـا فـي
ّ
ً
ـالقـا رج ّ
ـاليـة،
امـرأة شـديـدة األنـوثـة ...هـو نفحـة مـن الـذكـورة"؟ مصيـبتهـا كونهـا اكتـسـبـت أخ
وكـثي ًـرا مـا قسـت عـلى نفسهـا كمـا لـو كـانـت أح ًـدا غيـرهـا".6

ـاطفيــا داخـل أسـرتهـا ،وفقــدت حقــوقهــا الفـ ّ
لقـد عـانـت بطـلـة ال ّـروايــة حـرمـانــا عـ ّ
ـرديـة
ّ
ـاعيـةّ ،
لكنهـا جـاهـدت ّ
واالجتم ّ
وغيـرت قــدرهـا وســطـرت حيـاتهـا ،7وق ّـررت أن تعيــش الحـ ّـب الـذي
طــاملـا كــان مـجـ ّـرد ذكــره م ـحـ ّـرمـا ،ورأت فـي مـالحقــة "طـالل هـاشــم" لهـا فرصـة ّ
لتعوض ذاك
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ّ
ّ
ّ
العائلي وهـي ال ـتــي "لــم تلـتق مـن قبـل مـع رجـل فـي مـدينـة تتن ّـفـس الـح ّـرّيـة ،وال كـانـت
الحب
ً
يـومـا ح ّـرة .لع ّـلهـا فـرصتهـا لكسـر القيـود واكتشـاف الـعـالم1".
ّ
ّ
بالحب "تثأر لزمن قمعت فيه أنوثتها" 2تمـ ّـردت ،وبــالغــت فـي تمـ ّـردهــا ،حـ ّـتـى عـلـى
أحست ّأنها
ّ
األخالقي فـ "بمـج ّـرد نومهـا جـواره ،كـانـت تـخـدش حـيـاء ع ّ
ّ
ـذريـة حـرسهـا أبـوهـا
الشـرف بمعناه

لكنهـا ول ـئـن أطلقــت ال ـحـ ّـريــة لجســدهــا ّ
وأخـوهـا وقبيـلـة مـن ال ّـرجـالّ 3".
فإنها لــم تن ـصــع لنــزواتــه،
ْ
ّ
ّ
فت ـمـ ّـردهــا لــم يعـ ِـن تخليهــا الـ ّـتام عـن شــرفهــا كامرأة .لقد خلف الحرص على صون شرف املرأة
في قبيلتها عقدة بداخلها؛ فبطلــة ال ّـروايــة وإن ّ
ّ
الجنسيــة أبقــت الـوازع
حققــت حـ ّـرّيتهــا
ّ
ً
مسيطرا عليها بعض الش يء ،نصــب عينيه ــا "هـا هو جسـدهـا يستعـيد
االجتمــاع ّـي ،الذي بقي
ّ
القبليـة ،ورجـال قبيلتهــا يبـاشـرون نـوبـة حـراستـهـم ،وقـد خـالـهـم غـادروا".4
فجـأة ذاكـرتـه
وهـي فـي الحقي ـقــة صـورة مخـالفــة كســرت بهــا "مستغــانمــي" ّ
النمــط ال ّـســائــد فـي األدب
ّ
ـوري ال ّـذي ينتهــيً ،
الـ ّـذكـ ّ
غالبا ،بـتخــلــي امل ـرأة تمـ ًـاما عــن شــرفهــا ســواء كــان برضــاهــا أو إك ـراهـهـا،
ويصبــح لـز ًامـا أن تعــاقــب ،وتكون فـي الحــالتيــن مـن تــحمـل الخـطيئــة وحده ــا.
ّ
ّ
ّ ّ
سلط ال ّـذكـوري على املرأة؛ لهذا ،كــانـت ً
دائمـا مـا تحـط مـن سقــف
سعــت الـمؤلفــة إلـى هــدم الت
ً
ّ
تــوقعـات "طــالل هـاش ــم" فـي ك ّـل مـ ّـرة يعـلــيه فيهــا ،أمال منه فــي االنتصــار عـلى "هــالة" ،غـيــر ّأنهــا
ّ
جعـلـتـه ،في ّ
كل ّ
وشهيـة في غمـوضهـا
مرة ،يعي ــد حسـابـاتـه مـن جــديــد "بـدت لـه فجـأة غـريبـة
ّل ّ
كأنـه لـم يعـرف عنهـا شيئًـا .كـع ّ
ـذريـة كتـاب مغـلـق عـلى س ّـره ،لـم تفـصـل أوراقـه
وارتبـاكهـا األو .
ّ
ّ
ّ
عـن بعضهـا البعـض بسكيـن .كتـاب مـن تـلـك الكتـب الـقـديمـة ،الـتي مـا عـاد الـمـرء يتـوقـع
مصـادفتهـا .اليـوم تأتـيـك الـكتـب مفتـوحـة األوراق ،جـاهـزة للمطـالعـة الف ّ
ـوريـة5".
 -1أحالم مستغــانمــي" :األســود يليــق بــك" ،ص.54
 -2املصدر نفسه ،ص.21
 -3الـمـصـدر نفس ــه ،ص.217
 - 4املصدر نفسه ،ص.217
 -5أحالم مستغانمي "األسود يليق بك" ،ص.217
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ّ
الن ّ
ّ
تطبيقية على رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانمي
سوي وصراعاتها ،دراسة
قضايا املرأة في األدب

ّ ّ ّ
مهــووس بامتــالك كـ ّـل مــا تصبــو إليــه نفســه ،لــه طقــوسه الخـ ّ
سلـطْ ،
ـاصــة في
رجـ ٌـل يحـب الـت
يحبهـا أن تحـتـاجـه ،أن يشعــر بسلـطـتــه عليـهــا ،وأن ّ
الح ّـب ،يــريـد مــن امل ـرأة ّالـتـي ّ
يسيــرهـا كمـا

يـشــاء ،فـال تـرى غيــره ،وال تـعـرف بـعـده .لـكـ ّـن هــالة أربكـتــه ،لـدرجــة مــا عـاد يـدري ّ
أأحب ـتــه
ّ
ّ
لشخـصـه ،أم ملــالــه؟ أم ّأنهـا أح ّـبــت ّ
حب ــه لهــا؟ وهـو الـذي اعتــاد م ـراوغــة الـنـســاء ،لم يقــدر ع ـلـى
ّ
فهمهــا .امـرأة جعـلتـه " ّكلمـا فـع سقـف ّ
التـح ّـدي ع ً
ـاليـا ،قفـزت أعـلـى مـن تـوقعـاتـه ،لتـثبـت ّأنهـا
ر
ّ
أنثـى ّ
ً
وغضبــا ال ع ـهــد لــه بهمــا،
التح ّـديـات الشـاهقـة" ،1جعـل ـتـه يغــار عليهــا ،وأيقظــت فـيــه غيــرة
ّ
الثـانـي ،ام ـرأة أخـرى
أراد أن يـوقعهــا فــي ش ـراكــه فــوقــع معهــا ،لكــن ال أحــد منهمــا كــان ليثــق فـي
ّربمـا كـانـت لت ّ
ـصدقـه لكـن هــي ليســت كغـيرهــا.

ّ
اختــارت الـمـؤلفــة سمــاتهــا ،وصفــاتهــا بعنــايــة متقنــة تضــاهــي جبـروت هـذا املت ـك ّـبــر ،جعلتهــا
ّ
ّ
تسـايــره ّ
حتـى فـي انعـدام الثقــة ،هـي ال تثق بفــارق األصفــار الكثيـرة الـتي بينهمــا ،وهـو لـن يثـق
بهـا ح ّـتـى تتــرك كـ ّـل ش يء مـن أجلــه وتأتــي إلـيـه فقيــرة ،متنـافســان متكــافـئــان أحيـ ًـانــا ،وأحيـ ًـانـا
أخــرى تعـلـو ّ
كفـة عـلـى حسـاب األخـرى.

لكــن لنــا أن نـجـزم ّ
أن املـرأة فـي هـذه الـ ّـروايـة فـرضــت نفسهــا ،وأثبــتت ذاتهــا ،سمــت عـ ً
ـاليـا ولــم
تبـق فـي األسفــل ،فــرضــت وجــودهــا عليــه وجعلتــه دونمـا تــدبيــر يع ـتــرف مـن تـلـقــاء نفســه
ّ
ّ ّ
النساء من قبلها "اعتاد في ّ
كل عالقة مع
بضع ـفــه أمــامهــا ،يبــوح بأس ـراره الــتي كتمهــا عن كل
سره ،فكيف أفلت لسانهّ ،
امرأة أن يبقي مسافة للغموض ،سكوته تكمن في ّ
فعرى لها
ً
ضعيفا ،ولــم تشعــره بحــاجتهــا إليــه،
وجدانه ،كاشفا لها عن كدمات روحه؟" 2لقد جعلته
ّ ّ
َ
األمر الذي أثــار غضبــه ،وكتــب نهــايـة قـ ّ
ـصــة ّ
حبهمــا ،وهـو امل ْهـ ُـووس بحـ ّـب االمتــالك والتســلط،
وهـي ّالـتـي تمتلــك كبــريــاء وع ـ ّـزة نفــس أبــت معهــا أن تتنــازل وت ـع ـتــذر ّ
ألنهــا لــم تخـطئ ،وبقـي هــو
ينت ـظــر أن تــأتـيــه طـال ـبـة أن يغـفـر لهــا.
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ّ
الصمايرية
أسماء

ّ
الشعـور
لقــد هــزمت ـه وتــركتــه صغيـ ًـرا "سكـنـه إحســاس لـم يحـدث أن خبــره فـي حيـاتـه:
باإلهـانـةّ 1".أول ام ـرأة تتنصــر عليــه ،ظهــرت آثــار الهـزيمــة عـلـى ت ـراجـع ّ
صحتــه ،مكــابــر لـم يسبــق
ّ
الم ـرأة أن طعـن ـتــه في كبــريــائــه "أيقظـت فـيـه قسـوة ال عـهـد لـه بهـا .لعلهـا أمـراض ال ّـرجـولـة "،2
ّ
األمــر ببـســاطــة اخ ـت ـصــرتــه "مستغــانــمي" فـي الشاهد بعبــارة "أم ـراض الـ ّـرجــولــة" ،ت ـلــك هــي
صــورة الـ ّـرجــل ،أينمــا كــان ،وكيفمــا كــان ،والـ ّـرجــل فــي روايتنــا هــذه مـا أراد لـ"ه ـالــة" يـومــا
ّ
النجــاح ،كــان يـريـدهـا أن ال تكبــر عليــه ،أن ال تقــوى ،أن ّ
يقيــدهــا ،ويمــارس سطــوتــه عليهــا كمــا
ّ
يريــد ،أن يحــافـظ عـلى حـدادهــا فال ترى وجها آخــر للحيــاة إال من خالله.
ّ
لـم يتــركهــا تكتـشــف شي ًـئــا بمفـردهــا ،أراد أن يكــون العيــن التـي تـرى الـعـالـم من خــاللهــا ،وال
ً
تــريهـا كـ ّـل شـيء .أوهمها ّ
أن نجــاحهــا يعنيه ،ولــم يمــدح صـوتهــا يـومــا ،لكــن حــاول امتــالكــه يــوم
اشتــرى جميــع الك ـراس ي وتركها ّ
تغنـي له وحده .أرادهـا ام ـرأة مثـ ّ
ـاليــة لــكن باملقــابــل جـ ّـردهــا من
تحركاتها ،مـا كــان يظـ ّـن ّأنهــا ستنتصــر مــن دونــهّ ،
كيــانهــا ،وتح ّـكــم فـي ّ
وأنهــا ستنـجـح بعــد أن
ّ
تفــارقــا ،مـا تــوقــع ّأنهــا ستت ـمـ ّـرد عليــه ،وت ـنـزع عنهــا ثـوب الـحـداد ،وتنزعه هو وتستغني عنه.
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
تخلصت من ّ
يخصه تقول املؤلفة" :ستشرع بإعالن
كل ش يء
التخلي أن
فكانت أولى خطوات
ّ
كل ما ّ
أصفادً ،
الحرب على ّ
بدءا بجهاز الهاتف الذي أهداه إليها  ...في
يتشبث به قلبها من
ٍ
ّ
ّ
الحبّ ،
كل هبة مكيدة"ّ ،3أما هو فلـم يست ـطــع تجــاوزهــا ونسيــانهــا ،لم تمنحه هدايا ليتخلص
منهاّ ،
لكنها أهدته رجولته ،4كانت ّ
قوية ،ولم تكن لتقبل الخسارة "مـاذا يعـرف عنهـا هي سليلـة
"الكـاهـنـة"؟ امـرأة لـم تخسـر ح ًـربـا واحـدة عـلـى مـدى نصـف قـرن ( )...عـزالء انتصـرت ،بتـلك
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ّ
الن ّ
ّ
تطبيقية على رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانمي
سوي وصراعاتها ،دراسة
قضايا املرأة في األدب

ّ
الهشـاشة ّالتـي صنعـت أسـطـورة شجاعتهـا"ّ ،1
خيبت تـوقعاته حيــن انت ـظــر خســارتهــا لكـ ّـل ش يء
وعـودتهــا ذليلــة تـركـع ت ـحـت قــدميــه.
لـ ّ
ـكن ــه رآهــا "تمــامــا كمـا يـوم رآهـا ّ
ألول م ّـرة ،وهـو جـالــس ذات مســاء يتفـ ّـرج عليهـا عبـر شـاشــة
ّ
تلـفــازه .لقــد عــادت ع ّ
وقصيــة كمـا كـانــت" ،2باستغنائها عنه انتصرت عليه في صراع
ـصيـة
ّ
ّ
صامت وجد منذ بداية ّ
واملتحدية،
الرواية وانتهى مع آخر سطورها بصورة املرأة الشامخة
ّ 3
باللغة الجز ّ
ائرية ّالتي "حاربت بأنوثة ّ
كل النساء ،لتكسب معاركها بفحولة
املرأة "الفحلة"
ّ
كل ّ
الرجال".4
ّ
الش ّ
خصيتيــن ضمــن روايتهــا ،رف ـعــت "أحــالم مست ـغــانمــي" راية املـرأة ،أمـ ّـدتهــا قـ ّـوة
عبــر هــاتيــن
ّ
جردته هو من ّأية ّ
ومنحتهــا ّ
قضيــة في حين ّ
عصيــة ّزئب ـق ّـيــة .انتقمــت
قضية ،جعــلتـهــا مت ـمـ ّـردة،
ّ
ّ
ـوري مــارس عليهــا ّ
التس ّـلـط ،فكانت ّ
لهــا مــن مجتمــع ذكـ ّ
قضيتها حــرب ضـ ّـد تمــلــك
شتـى أنـواع
ً ّ
الـ ّـرجــل ً
حبيبا )..الــذي شـ ّـدهــا إلــى األسفــل ،ومنعهــا مــن أن ت ـبــدع.
(أبا -رجال القبيلة-
ائرية على وجه ّ
سمـيــت روايــاتهــا بروايـات املرأة ،واملرأة الجز ّ
التحديد ّالتي "لم تخسر ً
لهــذا ّ
حربا
ّ
واحدة على مدى نصف قرن .كلما تكالب عليها األعداء ،وتناوب الخصوم على مضاربها،
ً
ّ
ُ
خسروا رهان رجولتهم في إركاع أنوثتها .من حيث جاءت ،تولد النساء جباالّ ...أما الرجال
مجرد رجال" .5من هنا ،يمكن القول ّ
والرجل قد ّ
إن ّ
ُ
الصراع بين املرأة ّ
فيولدون ّ
تحول من
ّ
السعداوي" إلى الجزم ّ
الواقع إلى ّ
ولعل هذا ما دفع "نوال ّ
حيز األدبّ ،
بأن ّ
الرجال والنساء
ّ
عدوانية من ّأية عالقة يمكن أن تقوم بين إنسان وإنسان.
مرتبطون بعالقة أكثر
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ّ
الصمايرية
أسماء

 -3صراع املرأة مع ذاتها:
لئن حاولت "أحالم مستغانمي" ْ
جعــل ّ
بطلي روايتهــا متكــافئيــن ،متســاوييــن ،ع ـلـى درجة متقــاربة
الن ـفــس ،ف ـقــد كــان ال بـ ّـد ّ
مـن الكبرياء وعـ ّـزة ّ
لكفــة أن تغـلـب عـلـى األخــرى .لهـذا حــرص ال ّـســرد

ّ
شخصيــة "هــالــة الــوافـي" ،بعــد أن ق ّـدم لنــا نمــوذجيــن
في رواية "األســود يليق بــك" عـلـى انتصــار
ّ
ّ
ّ
االط ـالع على بنية هــذا ّ
ّ
داخليــة ذات ّـيــة
الص ـراع الذي انتهــى بحــرب
متصارعيــن ،ومكـننــا مــن
ّ
قــامت بهــا "هــالــة" ّ
ضد نفسها القديمة؛ لتتخــلـص مــن أثــر هذا الـ ّـرجـل.
الرجل ّالــذي طــاملـا ّ
هذا ّ
سيــرهـا كمـا أراد ،وأتــى بهــا إلـى حيــث أراد ،وهــجرهــا متــى عـ ّـن لــه،
ّ
اللـون األســود ،وشـ ّـدهـا إلـى الـوراء فـي طريــق نجـاحهـا ّ
الفن ّـي ،أرادهـا أن تخســر كـ ّـل
سجنهــا فــي
ش يء ويبقــى هــو األهـ ّـم والـوحيــد بحيــاتهــا ،حتى صوتها اشتراه بماله ّ
"لكنه لم يكن يحمي صوتها،
بل مهرة ليس من حقها أن تصهل خارج حظيرته".1
والنفسيــة والعـ ّ
ّ
عبــرت الـ ّـروايــة عــن حيــاة هالة االجتم ّ
ّ
ـاطفيــة وأرادت لها أن تثــور فــي
ـاعيـة
النهاية عـلـى جــل أعمتــه الغيــرة وغــالـطتــه املـ ّـادة ،كـان يعـتقـد ّ
ّ
أن باملـ ّـادة تبــاع املشــاعــر
ر
وتش ـتــرى ،تحـ ّـدتــه وخـ ّـلفتــه وراءهــا " ّأول مـا اعتـلـت املن ّ
ـصـة ،اختـفى طيفــه مـن القـاعـة ،غـدا
خلفهـا ،قـ ّـرر قلبهـا ّأال يلتفــت إليــهّ ،
فالنهــر ال يلتفـت وراءه ،2".لقــد أثبــتت "أحالم مستغــانمي"
ّ
شخصيــة "هــالــة" ّ
ّ
أن سبب استســالم امل ـرأة وتملــك الـ ّـرجــل واستبعــاده له ـا ،وسعيــه الـ ّـدائــم
عبــر
إلى إبقــائهــا فــي دائــرة نفــوذه ليــس قـ ّـوتــه فحسب ،بل رضوخها هــي وعدم رفضها.
ّ
ّ
هالة "بملء إرادتها تركته يستأثر بها  ...كانت سطوته تمنحها ذلك الشعور الذي تنهزم
ّ
ّ
أمامه جميع النساء :اإلحساس بالحماية" ،3ولعـ ّـل هــذا يتــأكـد فـي نهـايــة ال ّـسـرد عندما قـ ّـررت

 - 1أحالم مستغانمي "األسود يليق بك" ،ص.308
 - 2الـمصــدر نفس ــه ،ص.328
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ّ
الن ّ
ّ
تطبيقية على رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانمي
سوي وصراعاتها ،دراسة
قضايا املرأة في األدب

لفــرط خــوفها من خسارته أن تتح ّـرر مـن الخــوف ،ق ـ ّـررت أن تربح الـ ّـرهـان .1نفضت عـنهـا ّ
حبها
وقررت أن ّ
له ،الّـذي طـاملـا أرادهـا أن تبقى مسجونة فيهّ ،
تحب نفسها "مــذ أدركت أن طغـاة
ّ
ّ
النســاء ،وصغـ ً ا أمــام مـن يفـوقهـم جبـ ً
ـروتـا ( )...صغــر
الح ّـب كطغـاة الشعـوب ،جبــابــرة ع ـلـى
ـار
ّ
السـادة في أعينهـا ،وغـدت ّ
سيــدة نفسهـا ،ال تخـاف غـيـر هللا".2
تـ ّ
ـوصـلـت إلـى هـذه الحـقـائــق بعـد أن غـاصـت فـي أعمـاقهــا ،تـ ّـأم ـلــت نفسهــا ،التمســت دواخلهــا،
بحـثــت عــن قـ ّـوتهــا الـمـدفـونـة فيهـا ،أخرجتهــا ،وأعـل ـنــت وجــودهــا ،وفــرضــت ذاتهــا ،نفضت عنها
حب "طالل هاشم" وانصرفت عن فكرة االنتقام منه ألنهـا تعـلـم ّ
ّ
أن االنشغـال باالنتقـام يبقينــا
ّ
وتحبها ّ
أشقيــاء ،أرادت أن تنشغل بنفسها ّ
وتقدرها ،لت ـعـ ّـوض مــا فــاتهـا "صـوتهـا الليلــة يغ ّـنـي
ّ
الليلـة ال يح ّـب سـواهـاّ .
ألول م ّـرة تقـع فـي ّ
حب نفسهـا".3
لـح ّـرّيتهـا .يصـدح احتف ًـاء بهـا .صوتهـا
ّ
ّ
الرواية ّالّـتــي ملحناهــا م ـنــذ مستهـ ّـل ّ
إن بط ـلــة ّ
الســرد تــرتــدي اللــون األســود ،لــون الحزن،
ّ
والـحــداد ،لــم يكـن حــدادا ع ـلــى وفــاة والــدهــا وأخيهــا فحســب ،وإنمــا هنــاك حداد آخــر يرمز إلى
ُم ْ
ض َمر ثقــافـ ّـي يستع ـبــد ال ـم ـرأة ال ـعـ ّ
ـربيــة ويقهـرهــا ،ينتهــك حـ ّـرّيتهــا "كـان يــريـد أن يــديـم
ّ ّ
الســواد ُحجبت ام ـرأة م ـت ـمـ ّـردة عــن ّ
استعـبــادهــا"4؛ فخ ـلــف ذاك ّ
ـوريــة الــتي
السلطــة الــذكـ
ِ
كـ ّـرسهــا ال ـعــرف االجتمــاعـ ّـي.
ّ ّ
كورية وتخلع عنها ّ
الذ ّ
الســواد5
ام ـرأة تمــارس حـ ّـريتهــا وت ـثــور فــي نهــايــة الـ ّـروايــة على املركزية
ّ
بالالزوردي ،لتعلن ع ـبــره ،عصيانها ،وتمـ ّـردهــا ،أمــام العــالــم أجمــع "كان يعنيها أن
وت ـعــوضــه
ّ
تقهره .كانت في لونها الجديد ّ
فليرتد هو الحداد
عشقية .تركت له األسود،
شهية كمؤامرة
ِ

 - 1الـمصـدر نفس ــه ،ص.234
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ّ
الصمايرية
أسماء

ّ
عليهاّ .
"لكل طائر لون صيحته" .ارتدت لون العصيان" ،1وخرجت تغني "لكسر القيود التي
ّ
وتتذكره ً
ّ
ّ
دوما ،انتصار
العربي املرأة" ،2ولتحتفل بتاريخ ثورتها وانتصارها
يكبل به ال ّرجل
ّ
وانقالب وثقت لهما بـ"تاريخ  5ديسمبر ،كانت تحتاج إلى تاريخ لتوثيق انقالبها ،ال ش يء يعود
ّ
ستمزقها بشهادة الكاميرات".3
كما كان يومها ،لن تقلب صفحة حياتها..

خ ــات ـم ــة:
ّ
ّ
تطبيقية
في ختام هذا املقال املوسوم بـ "صراعات املرأة في األدب النسو ّي وقضاياها ،دراسة
النتائج؛ منها ّ
على رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانمي" نصطفــي جملة من ّ
أن الكتــابــة
ّ ّ
ّ
ّ
النسـ ّ
ـوري الــذي دعمت ــه األنس ــاق
ـوية قـد وقف ــت مــوق ًـفــا مضـ ًـادا مــن املجتم ــع الـذكـ
ّ
السل ـطـة األبـ ّ
ـافيــة وســواهــا؛ فس ـعــت إلــى الخــروج مــن دائــرة ّ
والث ـقـ ّ
االجتمـ ّ
ـويـة ،وهيمنــة
ـاعي ــة،
ّ
األع ـراف والتّـقــاليــد ،وال ّـتحــرر من القيود ّالتي جعلتها ّ
مسيرة .مثلما شكــل األدب النـســو ّي من
ّ
اعــا وثــورة ضـ ّـد ك ّـافة أشكــال ّ
الرواية ص ـر ً
خالل هذه ّ
التهميــش املسلطة عـلـى الـم ـرأة ،ووسي ـلــة
لفــرض الـوجــود وإثبــات الكينــونــة ،وأيضًــا ثــورة ضـ ّـد امل ـرأة نفسهــاّ ،الــتي ّ
رسخـت فيهــا األع ـراف
والتق ــاليــد تـلــك ّ
ّ
ـدونيــة لـذاتهـا أمــام الـ ّـرجــل؛ فجــاءت هــذه الـ ّـروايــة مـ ّ
الن ـظــرة الـ ّ
ـوجهــة فــي جــانــب
منهــا إلــى مخــاطبــة دواخــلهــا؛ دافعــة ّإيــاهــا إلــى اكتشــاف ذاتهــا ،والبحــث عــن مــواطــن القـ ّـوة
ً
الدفينــة فيهــا وإخ ـراجهــا ،ولتثب ــت لهــا ّ
ّ
أن الـ ّـرجــل ليــس أقــوى منهــا إرادة ،هــو فقــط سعى إلى

قتــل إرادته ـاـ
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ّ
الن ّ
ّ
تطبيقية على رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانمي
سوي وصراعاتها ،دراسة
قضايا املرأة في األدب

ّ ّ
ّ
هو تمــادى ،لقلة خبرتها في الحياة ،ولخ ـنــوعهــا طيلــة الع ـصــور املــاضيــة لهــذا التســلـط الجــائــر
ّ
ّ
ع ـلــى حـ ّـريتهـا ،الطــامــس لــكيــانهــا .فع ـبــر الكتــابــة متمث ـلــة ف ـي روايــة "األســود يليــق بــك" ،وعـبــر
ّ
"غنــاء" بطلتهــا "ه ــالـة الـوافـي أثب ــتت "أحــالم مستغــانمــي" ّ
أن سل ـطــان الكلمــة فــي شـ ّـتــى تــجليــاتــه
ّ ََ
َ
منسي ــة خل َفها فيهــا
هــو إعالن عصي ــان ،وإعــالن مضـ ّـي زمــن َرك َنت فــيه الـم ـرأة ولزمت زاوية
الـ ّـرجــل ليمض َي قـ ً
ـدمــا دونه ــا.
ّ ً
ّ
ـويــة كتــابــة مــؤدلج ــةّ ،تتخــذ مـ ً
النسـ ّ
ـوقفــا ضـ ّـد التســلــط األبــو ّي ،وضـ ّـد
ه ـكــذا تكــون الكتــابــة
ّ
كـ ّـافــة أشكــال ّ
التمييــز بي ــن ال ـم ـرأة والـ ّـرجــل ،الــتي اتخـذت مـن األدب منـب ـرا إلعــالء صــوتهـا
ّ
ّ
والت ـنــديــد بكــافــة أشكــال العنـف املمــارس عليهــا 1فـأعـلـنــت عصيــانهــا الفكــر ّي والجنسـ ّـي ،عـلى
ّ
النسـائـ ّـي ،فــي ّ
شتــى املـجــاالت
مجتمــع قهــرهــا بالقمــع لسنيــن ،سـاعيــة إلــى االنت ـصـار للعـن ـصـر
الحيـ ّ
ـاتيــة ،منــافســة للـ ّـرجــل مــتفـ ّـوقــة عليــه ،وأحيـ ًـانــا أخــرى سـاعيــة إلـى االنتقــام منــه.

1

َ
ّ
أحـالم معـمـري "إشكـ ّ
ـاليــة األدب النســو َي بيـن املصطـلـح واللغــة" ،مجـلـة مـقـاليـد ،ع ،2منشـورات جـامعـة
ورقـلـة ،2011 ،ص.152
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ّ
الصمايرية
أسماء

قــائمــة امل ـصــادر والـمــراج ــع

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

الـمــراج ــع:
إدريس ،مـ ّ
ـحمـد جالء .األنا واآلخر في األدب األنثـو ّي :دراسة حول إبداع املرأة في الفن
القصص ّي .د.م :.مكتبة دار اآلداب.2000 ،
الهوية واالختالف :في املرأة ،الكتابة والهامشّ .
محمد نور ّ
ّ
أفايةّ ،
الدار البيضاء-
الدين.
املغرب :إفريقيا الشرق ،د.ت.
ّ
ّ
بعلي ،حفناويّ .
ّ
العربية املعاصرة ".مجلة الحياة
"النقد النسو ّي وبالغة االختالف في الثقافة
ّ
الثقافية ،ع ،195 .تونس :وزارة الثقافة واملحافظة على التراث2008 ،
ّ
ّ
النس ّ
داوود ،مح ّـمد ،ابـن جـليـد ،ف ّ
ـويــة :التلقـي ،الخـطـاب
ـوزيـة ،كـريستيــن .الكـتــابــة
والتمـثـالت .د.م :.دوتــريــد ،منشــورات .2010 ،CRASC
ّ
ّ
ّ
ّ
ـمغاربيـة .ط .1.تونس :املـغ ّ
ـاربيــة للطبـاعـة والنشـر
ابـن جمـعـة ،بـوشـوشـة .ال ّـروايـة النسـائيـة ال
واإلشهــار.2003 ،
ّ
خضيــر ،جبــر جـابـر" .الـمـرأة ّ
والسلطـة قـراءة في الـمـوروث ال ّـنق ّ
ـدي ".مجلـة واسـط للعـلـوم
اإلنس ّ
ـانيـة ،عــدد .19
ـاسيــة ،م ّ
ـوميــة سيـ ّ
ال ّـرم ـلـي ،مـح ـسـن" .الـح ّـرية فـي األدب ال ّـنـسـائ ّـي ".جـريــدة ال ّـثـورة ،يـ ّ
ـؤسســة
الـح ّـريـة وال ّ
ـصحـافـة ،دمشـق ،سـوريـا.2009 ،
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ّ
الن ّ
ّ
تطبيقية على رواية "األسود يليق بك" ألحالم مستغانمي
سوي وصراعاتها ،دراسة
قضايا املرأة في األدب

ّ
ّ
الن ّ
شعبان ،بثينة .مائة عام من ّ
سائية  .1900-1899ط .1.بيروت :دار اآلداب للنشر
الرواية
ّ
والتوزيع.1999 ،
ّ
ّ ّ ّ
عبـد ّ
الن ّ
النور ،إدريسّ .
ونظريـة التلقي"،
سائية والواقع بين سوسيولوجيا األدب
الرواية
ط .1.د.م :.د.ن.2005 ،.
ّ
العـيـد ،يـمـنـى .ال ّـرواية ال ّ
ـعربيـة الـمتـخ ّـيـل وبنيـتـه الـفـن ّيـة .ط .1.بيـروت ،لـبـنـان :دار الـفـرابـي،
.2011
ّ
ّ
مجموعة من املؤلفين .الحركة النسوية .ط .1.ترجمة :جمال الجزيرى .د.م :.املجلس األعلى
ّ
للثقافة.2005 ،
ّ
ّ
واللغة .طّ .2.
ّ
الث ّ
ّ
العربي.1977 ،
قافي
الدار البيضاء :املركز
محمد الغذامي ،عبد هللا .املرأة
ّ
ابــن مسعــود ،رشيــدة .املــرأة والكتـابـة .إفـريقيـا الشـرق :د.ن.1994 ،.
ّ
ّ
ّ
مع ـمــري ،أحـالم" .إشكـ ّ
ـاليــة األدب النســو ّي بيـن املصطـلـح واللغــة" ،مجـلـة مـقـاليـد ،ع،2.
منشـورات جـامعـة ورقـلـة.2011 ،
ّ
ّ
النـسـو ّي :حـوار املسـاواة فـي الفكـر واألدب .طّ .1.
الرباط،
هــدى الـمـدغــري ،نعيمـة .النـقـد
املغرب :منشـورات فكـر دراسـات وأبحـاث.2009 ،
أبو ّ
ّ
ّ
املصرية
نسوية .ط .1.مصر :الهيئة
النجا ،شيرين .عاطفة االختالف :قراءة في كتابات
ّ
العامة للكتاب ،مصر.1998 ،
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ّ
الصمايرية
أسماء
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