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مقدمة
ا مميًزا  أدبيًّ الرواية بوصفها جنًسا  توفر 
األجناس  من  مختلفة  مجموعة  من  مركًبا 
األدب���ّي���ة، ال��ك��ث��ي��رة م��ن ال��م��ع��رف��ة وال��م��ت��ع��ة، 
بآالمه  المعيش  للواقع  العاكسة  المرآة  وهي 
وهواجسه و نوازعه، وكل هذه المحموالت 
في  متواترة  نجدها  واالجتماعّية  الثقافّية 
سعاد  التونسّية  للروائّية  »ح���رام«)1(  رواي��ة 
ال��ف��ق��ي ب���وص���رص���ار)2( ال��ت��ي ت��ن��اق��ش قضايا 
والّتجاذبات  التناقضات  إط��ار  في  متعددة 
بداية  م��ن  ال��ّس��ردّي��ة  للحركة  ت��ؤس��س  ال��ت��ي 
لفكرة  ت��ؤس��س  كما  نهايتها،  إل��ى  األح����داث 
الناتجة  وذواتها،  الّشخصيات  بين  الّصراع 
عن ثيمة القهر المهيمنة على النص الّسردّي، 
خاصة القهر الكبير الواقع على المرأة بسبب 
المتحجر  وفهمه  وسيطرته،  الرجل  طغيان 
ما  ال��ّدي��ن��ّي��ة،  للّنصوص  الّسطحي  وت��أوي��ل��ه 
القحط  ت��ع��ان��ي  ال���رواي���ة  ف��ي  ال��م��رأة  يجعل 
ال��ع��اط��ف��ي، وال��ج��ف��اف ال����ّروح����ي. وم���ن هنا 
نؤسسها  وال��ت��ي  المقاربة  إشكالّية  تتجلى 
ناقشت  كيف  اآلتية:  الّتساؤالت  خ��ال  من 
الكاتبة تيمة القهر في رواية »حرام«؟ ماهي 

الّنفّسية  الّشخصية  تحوالت  على  تأثيراتها 
واالجتماعّية والفكرّية؟

تدور أحداث الرواية في مدينة صفاقس 
وال��خ��ض��رة،  بالجمال  ال��م��ع��روف��ة  التونسّية 
فالبيئة المؤطرة لألحداث هي بيئة فاحّية 
بالعادات والتقاليد،  جنوبّية تتميز بالتمسك 
وال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى األع�������راف وال��ط��ق��وس 
تتمثل  ال��ب��ال��ّي��ة،  وال��ف��ك��رّي��ة  االج��ت��م��اع��ّي��ة 
ميسور  تاجر  األب،  في  الرواية  شخصيات 
البيت  في  مسموعة  كلمته  متسلط،  الحال، 
ال يمكن لفرد من أف��راد األس��رة مناقشته أو 
األم،  فهي  الثانّية  الّشخصية  أّما  معارضته، 
زوجها،  ألوام��ر  الراضخة  المطيعة  ال��زوج��ة 
البيت واألوالد،  تقوم على خدمته و رعاية 
االبن  فنجد:  األوالد  أّم��ا  مقهورة،  مضطهدة 
أحمد  أّم��ا  وال���ده،  ع��ن  نسخة  )صالح(  البكر 
بالهدوء  يتسم  األول  فنقيض  الّثاني  االب��ن 
فهو  وال��م��رح،  الحيوية  إل��ى  يميل  واللطف، 
قلبه  بنور  وظلمته  البيت  س��واد  يبدد  ال��ذي 
النظيف، و روحه الطيبة، كما نجد شخصية 
الفتاة  ال��ص��غ��رى و  ال���س���اردة األخ���ت  س��ع��اد 
و  االضطهاد  من  نالت  البيت،  في  الوحيدة 

 سردّية القهر وتحوالت الشخصية في رواية
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أخيها  وم��ن  ت���ارة،  وال��ده��ا  م��ن  نصيبا  القهر 
والدها  وفاة  بعد  أخ��رى، خاصة  تارة  صالح 
العمل  في  ش��يء،  كل  في  محله  حيث حل 
واستبد  وسلوكاته،  صفاته  ف��ورث  والبيت، 
ال���دراس���ة،  ع��ن  توقيفها  أراد  ح��ي��ن  ب��أخ��ت��ه 
ال��ح��ج��اب، لكنها  وإج���ب���اره���ا ع��ل��ى ارت������داء 
تعلق  ما  في  لطلبه خاصة  اإلذع��ان  رفضت 
وأدرك��ت  والدتها،  من  بدعم  المدرسة  بترك 
لن  أنها  تفكيرها  وعميق  نفسها  ق���رارة  ف��ي 
خال  م��ن  إال  ص��ال��ح  تسلط  ممن  تتخلص 
فكان  بالعلم،  وتسّلحها  تعليمها،  مواصلة 
ل��ه��ا ذل����ك، خ��اص��ة ب��ع��د س��ف��ره��ا إل���ى فرنسا 

واستقرارها مع أخيها أحمد.
م���ع ن���ج���اح ك���ل م���ن أح���م���د وس����ع����اد، ال 
التطرف  إالّ  ح��ق��ًدا  المستشاط  صالح  يجد 
يقرر  ح��ي��ث  س���رّي  تنظيم  إل���ى  واالن��ض��م��ام 
ل��م��م��ارس��ة الجهاد  إل���ى أف��غ��ان��س��ت��ان،  ال��ّس��ف��ر 
المزعوم وتحقيق مشروع الّدولة اإلسامّية 
وإماطة  شديدة  معاناة  بعد  لكن  و  ال��وه��م، 
اللثام عن الحقائق الصادمة، يكتشف صالح 
تفكيره  حمق  و  إل��ي��ه،  يصبو  ك��ان  م��ا  عبث 
العدول عن موقفه  المتزمت، فقرر  الّرجعي 
ف��ارت��أت  فكره.  وإع��م��ال  ذك��ائ��ه،  باستخدام 
سعيدة  نهاية  األح���داث  تنهي  أن  ال��ّروائ��ّي��ة 
ب���ع���ودة ص��ال��ح إل���ى وط��ن��ه وب��ي��ت��ه ن��ظ��ي��ًف��ا، 
وبتفكير جديد، ورؤيا سليمة رفقة زوجته، 
من  العودة  وزوجته  أحمد  من  كل  ق��رّر  كما 
فرنسا لاستقرار في أرض الوطن، أّما سعاد 

فآثرت العمل في وطنها واالرتباط بمحمود 
حبها األول.

1ـ تيمة القهر وتشّكالته
1-1ــ قهر الّزوج لزوجته

الوحدة  من”  القهر  أّن  منظور  ابن  يذكر 
من  واألخ��ذ  الغلبة  والقهر  ر،  ه،  ق،  الفعلية 
و  وجّل...  ع��ّز  من صفات هللا  والقهار  ف��وق، 
قهًرا  أخذتهم  ونقول  غلبه،  قهرا  يقهر  قهره 
أي م��ن غ��ي��ر رض��اه��م، وأق��ه��ر ال��رج��ل  ص��ار 

أصحابه مقهورين”)3(.
ضدية  ثنائية  على  القهر  بنية  تتأّسس 
ال��ع��ل��ي��ا  ال���ق���وة  ف���ي  ال��ق��ط��ب األول  ي��ت��م��ث��ل 
الّسلطة،  يملك  ال��ذي  القاهر  ف��ي  المجّسدة 
والقوة والجبروت، أّما القطب الثاني فيمثل 
المقهور  ويحتّلها  الّسفلى،  أو  الدنيا  الّدرجة 
واالضطهاد.  ال��ق��ه��ر  ف��ع��ل  ع��ل��ي��ه  ي��ق��ع  ال����ذي 
الّنفسّية  الّدراسات  القهر في  ويرد مصطلح 
واالجتماعّية بوصفه عّلة نفسّية ناتجة عن 
ال��ذي  المقهور  يعيشها  اجتماعّية  ظ���روف 
وتعّد  واالن���ط���واء،  بالتهميش  دائ��م��ا  يشعر 
من  والّضعف  واالستكانة  االتكالّية  صفات 
ال��م��ؤش��رات األس��اس��ي��ة ل��ل��م��ق��ه��ور، واّت��ه��ام��ه 
المقهورة  ال��ّذات  ما يجعل  بالغباء  الغير  من 

مهتّزة عاجزة عن اتخاذ قرارتها)4(.
تتجلى تيمة القهر من خال ثنائّية الّذكر/ 
األنثى، أّي الرجل/ المرأة، وتظهر في رواية 
»حرام« من خال الصراع القائم بين )األب/ 
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لها،  الزوج لزوجته واضطهاده  أّي قهر  األم( 
الّسردي  ويظهر ذلك من خال هذا المقطع 
الوارد على لسان سعاد البنت الصغرى: “كان 
أبي حازًما و متسّلًطا ال تفوته صغيرة وال 
كبيرة ألّن أمّي مطالبة أن تنقل له يومًيا 
غيابه،  فــي  المغلق  بيتنا  فــي  يــحــدث  مــا 
اإلخـــالص  مــن  بكثير  ذلـــك  تفعل  وكــانــت 
والتهّيب، وتتلقى اللوم والتعنيف على كل 
خلل يحدث مهما كان مصدره، فهو يعتقد 
تكون  أن  وعليها  البيت  عن  مسؤولة  أّنها 

في المستوى”)5(.
ال���ّس���ردي ح��ول  ال��م��ل��ف��وظ  ه���ذا  يتمحور 
اإلم��اءات والتناقضات، وإقصاء  جملة من 
االهتمام  في  الزوجين  بين  المشاركة  مبدأ 
باألسرة ورعاية األطفال وتحمل المسؤولية، 
والتسّلط  بالحزم  المّتسم  األب  ه��ذا  ولكن 
عينا  زوجته  من  يجعل   �� ابنته  تصفه  كما   ��
نافذة، بل وجاسوسة تنقل له أخبار األسرة 
إال  تلقى  وال  وخ��ن��وع،  خضوع  وبكل  كّلها،  
العنف، واّللوم، والّزجر إذا ما حدث خلل في 
البيت  يغدو  وهكذا  األس��رة،  ش��ؤون  تسيير 
الخيبة  استراتيجيات  فيه  تتلقى  “فضاء 

واإلخفاق«)6(.
إّن التأسيس لتيمة القهر تجعل المقهور 
دائمة  السابق(  ال��س��ردي  المقبوس  في  )األم 
الخوف، مضطربة الّنفس، تحكمها الهواجس 
وال��م��خ��اوف، ف��ي ص���راع دائ���م م��ع رغباتها 
وت��ط��ّل��ع��ات��ه��ا، ع��اج��زة ع��ن ات��خ��اذ ق��رارات��ه��ا، 

مستكينة مقموعة، وتظهر هذه المعاني كّلها 
)األب(  صوته  عــال  “فإذا  اآلتي:  ال��ّن��ص  ف��ي 
ــخــوف، و تــحــول مـــالءة نتخفى  انــتــشــر ال
حــتــى يسكن ويكسر  فــي صــمــت  وراءهــــا 
جـــزًء آخــر فــي أمـــي... لــم تكن أمــي تحتج 
على تصرفاته بل كانت توافقه في إذعان 
وخوف... وتطلب العفو وَتِعد بعدم حصول 
هذا الذي لم يرضه في المستقبل حتى وإن 
كان الخطأ غير صادر عنها، أو ليس لها به 

علم... فالصبر على قهر الرجال واجب”)7(.
للعاقات  الحقيقي  المفهوم  غياب  إّن 
وانهيار  وال��زوج��ّي��ة،  واألس��رّي��ة  االجتماعّية 
م��ن��ظ��وم��ة ال���ح���ب و ال���ت���ف���اه���م، وت��ق��اس��م 
األم،  انكسار  المسؤوليات عامل من عوامل 
لقب  تحمل  الحكي  م���دار  على  ظلت  ال��ت��ي 
“العامة  ب��وص��ف��ه  اس��م��ه��ا  ي��ذك��ر  ل��م  و  األم، 
تمنح  العامة  وهذه  للشخصية“)8(،  المميزة 
الشخصية جملة من المحموالت االجتماعّية 
والثقافّية لتأكيد مقروءيتها، فغياب الحوار 
يعمق  خ��اص��ة  واألس����ر  ع��ام��ة  المجتمع  ف��ي 
ال��ت��س��ّل��ط ال���ذك���وري ال����ذي ي��ض��ط��ه��د ال��م��رأة 
راض��خ��ة  مستكينة  فتصبح  ب��ه��ا،  وي��س��ت��ّب��د 
ألوام����ر ال��رج��ل وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه، ف��ا ي��ح��ق لها 
الرفض أو االحتجاج، وخاصة في الطقوس 
الّدينّية،  بالمناسبات  المتعلقة  االجتماعّية 
وهذا ما تعبر عنه الساردة بقولها “الحقيقة 
أن أبي الذي يحرص على أن تكون مائدته 
حريص  األطعمة...  بشتى  حافلة  ليلة  كل 
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طيلة  يدعوهم  الذين  ضيوفه  إكــرام  على 
الّشهر الفضيل للعشاء معه... وهو غير واٍع 
بما يسببه ألّمــي من اإلرهــاق يمنعها حتى 

من أداء عباداتها على أفضل طريقة“)9(.
غ��ي��اب ال��وع��ي وط��غ��ي��ان األن��ان��ّي��ة على 
ال���م���رأة  ي��ج��ع��ل  )األب(  ال���رج���ل  ش��خ��ص��ي��ة 
الّتعب  ش��دة  م��ن  صمت  ف��ي  تعاني  )األم( 
واإلره��اق، فتتشّكل من خال هذه الحالة 
الضياع  ع��ن  “ص���ورة  ال��م��ت��ردّي��ة  الّنفسّية 
وال��ص��ور  المقاييس  اخ��ت��ال  و  وال��ت��م��زق 
وراء هذا الصمت”)10(، وتظهر هذه الّصورة 
األم  تذمر  خ��ال  م��ن  باالختال  المتسمة 
هــذا  ينتهي  “متى  بقولها:  فعلها  وردة 
عن  الّناجم  بالّتعب  فاإلحساس  الشهر”)11( 
يجعل  المسؤوليات  وتعدد  األع��ب��اء  كثرة 
المتواصل  واإلذع���ان  بالّدونّية  تشعر  األم 
التي  ال��ب��ال��ي��ة  وال��ت��ق��ال��ي��د  ال���ع���ادات  لسلطة 
البغيضة  ال��ن��م��ط��ي��ة  ال���ص���ورة  ت��ل��ك  ت��رس��م 
القهر  النساء ضد  “ صراع  للمرأة، فيصبح 
القديمة  العادات  في  المتمثل  االجتماعي 
التي تميز بين الذكر واألنثى، وتجعل من 
المرأة أضحية على مذبح القيم التقليدّية 

التي تعاملها بدونّية وتمييز”)12(.
من  واليأس  المرارة  إحساس  يتوقف  ال 
طغيان الزوج عند هذا المستوى، بل تتعداه 
إلى ص��ورة أوض��ح، وتأثير أعمق من خال 
مــّر على  قــد  “كان  األم  ل��س��ان  م��اج��اء على 
زواجّي سبعة أو ثمانية أشهر... في المساء 

والهواء  الشذّية،  أنفاسه  يرسل  والرببع 
الحواس...  يوقظ  شــالل  والضياء  دافــئ، 
المرآة  امــام  وقفت  ثيابي...  أجمل  لبست 
أســــرح شـــعـــري، شــعــري هـــذا كـــان طــويــاًل 
وغزيًرا وناعًما، رفعت صوتي بالغناء، ولم 
لمحت  عندما  إال  علّي  دخوله  إلــى  أتفطن 
خياله في المرآة... نظرت إليه زاهية... رفع 
شعري،  بعثر  خـــدي،  على  بها  وهـــوى  يــده 
في  غــنــاء  غاضًبا:  وصـــاح  كياني...  وأربـــك 
بيتي؟ لغة إبليس في بيتي؟ حرام...حرام...

حراااااام، أستغفر هللا، أستغفر هللا”)13(
ألقصى  ال���ّس���ردي  المقطع  ه���ذا  ي��ؤس��س 
فبينما  الّنفسّي،  والّتحطيم  القهر  درج���ات 
مستعدة  منشرحة،  سعيدة  ال��زوج��ة  تكون 
وتعّبر  وأناقتها،  جمالها  بكامل  زوجها  للقاء 
من  كان  فما  بالغناء،  وغبطتها  عن سعادتها 
يصفعها  أن  إالّ  والمتهور  المتسّلط  ال���زوج 
ليجرح شعورها، ويكسر قلبها، ويشّوه جمالها 
ال��روح��ي وال��ّش��ك��ل��ي م��ًع��ا، وي��ح��ّط��م األح��ام 
الجميلة في نفسها بذريعة أن الغناء حرام، 
لفظة أسست عليها الحياة اليومّية للمجتمع 
ال��ذك��وري، وي��ؤك��د على  ال���ذي ي��رس��خ للفكر 
الّروائية  إمعان  يزيد في  المرأة، وما  دونية 
المحرمات،  ل��ه��ذه  الّسلبي  التأثير  ذك��ر  ف��ي 
يحيل  صوتًيا  توظيًفا  اللفظة  توظف  أنها 
على اإلطالة والتكرار والمواصلة )حراااااام( 
للداللة على تعميق المعنى وترسيخه، والتي 
ال تستند أساًسا إلى نصوص دينية واضحة، 
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وال تعتمد على التحليل العقلّي واالستنباط 
حيث  المحّرمات،  هذه  تجسيد  في  الفكري 
تشير الساردة إلى أّن كلمة حرام “تقمع بها 
يحّق  وال  يتراجع،  الكل  أمامها  النفوس، 
أو يجادل، حــرام وكفى،  يناقش  أن  ألحد 
بائسة،  و  ســاذجــة  بسيطة،  حياتنا  كانت 
كانت كلمة حرام تشل حركة الفكر والعقل، 
فإذا رّنت في بيتنا كان لها مفعول الّسحر، 
وليس لنا أن نتجاوزها، أو أن نسأل لماذا؟، 
كانت الخط األحمر الذي ال يحق ألحد أن 

يتعّداه”)14(.
ب���االس���ت���ن���اد إل������ى م����ا س���ب���ق ن���ج���د أّن 
تفضي  “رحلة  ت��خ��وض  أن  أرادت  ال��ّرواي��ة 
إل���ى م��ك��اش��ف��ة ذات���ّي���ة م���ن خ���ال م��واج��ه��ة 
المتحجرة،  العقول  مواجهة  المختلف”)15(، 
لوجود  وزًنا  تقيم  ال  التي  القاسية  والقلوب 
المرأة وكيانها، و ال تتفهم مشاعرها، فالمرأة 
وانفعاالتها،  هواجسها  ع��ن  تعّبر  أن  ت��ري��د 
م��ت��ج��اوزة  لنفسها  وت��ت��رج��م  ذات��ه��ا  فتكتب 
فالمجتمعات  والمجتمع)16(،  ال��رج��ل  سلطة 
انفكت  ما  خاصة  والمغاربّية  عامة،  العربية 
شأن  وعلو  ال��م��رأة،  دونّية  فكرة  من  تقتات 
والنفسي  االجتماعّي  المرأة  “فوضع  الرجل 
في مجتمعات مغاربّية تقليدية ال تزال تقّر 

بسلطة الرجل و تفّوقه عليها”)17(.
بثيمتي  دائًما  المرتبط  األب  وفي غياب 
فتضطر  األم،  حالة  تتغير  واالضطهاد  القهر 
إلى تغيير أمزجتها وأقنعتها حسب حضور 

األب أو غيابه، وهذا ما نستشعره من خال 
تتحول  غيابه،  “وفي  اآلتي:  الّسردي  الّنص 
والّشغب،  اللعب  تشاركنا  طفلة  إلــى  أمــي 
ويــتــوّرد  بخفة،  الـــّدار  وســط  فــي  وتنتقل 
خداها، وقد ترفع صوتها بالغناء... وبمجرد 
الجّد  قــنــاع  تلبس  البيت  إلــى  أبـــّي  رجـــوع 

والرصانة، فتكبر بعشر سنوات“ )18(.
ال��م��زدوج��ة  بشخصيتها  األم  ه��ي  ه��ك��ذا 
الرجل(  )الزوج/  غياب  ففي  الطفلة(،  )المرأة/ 
المنبطحة  المرأة(  )األم/  قناع  لتنزع  تنتفض 
لواقعها  الّشديد  رفضها  عن  لتعلن  المقهورة 
الطفولة،  ألي��ام  فتحّن  مؤقًتا،  كان  لو  المّر،  
عالم الّسحر والبراءة، لترتدي قناع الطفلة، 
المحضورة، وتشارك  الّطقوس  فتمارس كل 
تشاغب،  تلعب،  حيث  ص��غ��اره��ا  ف��رح  بكل 
فترتاح  تغني،  ال���دار،  وس��ط  تقفز  تشاكس، 
وجهها،  فيتوّرد  لحظتها  وتعيش  نفسيتها، 
لكنها تضطر للعودة إلى الواقع المعتم بمجرد 

رجوع زوجها إلى البيت.
إّن ال��ّرغ��ب��ة ف���ي ال���ع���ودة إل���ى ال��م��اض��ي 
وال��ح��ن��ي��ن إل����ى زم����ن ال��ط��ف��ل��ة وال��ط��ف��ول��ة، 
أّولها الرغبة في  ال��ّدالالت  يحمل الكثير من 
فهمت  وقد  واالهتمام،  والّرعاية  االحتضان 
سعاد هذه الحاجة المّلحة، وأصبحت تازم 
رغبة  لها  الّشديد  حّبها  عن  وتعّبر  والدتها، 
“أفظع ألم هو أن تشعر  منها في احتوائها 
أنك وحيد وبال حب... مهما كانت الطريقة 
لها هذا اإلعالن  لزاًما علّي أن أكّرر  أصبح 
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عن ّحبي لعلّي أعّوض لها سنوات القحط، 
والعطاء  بالحب  الجميع  تغمر  كانت  أيــام 
دون أن يجود عليها أحد بكلمة حلوة... كان 
أن  هو  عليه  دأبــت  الــذي  العميق  شعورها 
تحنو على الجميع، وتخدم الجميع، وتسهر 
دون  من  وزواره  البيت  راحــة سكان  على 
وأعّبر  أضّمها،  كنت  نفسها...  في  تفكر  أن 
ابتسامة رضا تشّع من  لها عن حبي فأرى 

وجهها كل يوم أكثر”)19(.
ال��ّس��ردي  ال��ّن��ص  م��ن خ��ال  ا  يتحدد جليًّ
ال���ّس���اب���ق وع����ي ال��ب��ن��ت ب��ه��واج��س وال��دت��ه��ا 
في  ال��ّرغ��ب��ة  المكبوتة  ورغباتها  المدفونة، 
االحتواء واالحتضان “فالمرأة ليست شيئا، 
إنها إنسان له همومه واهتمامه ومواقفه”)20(.

2-1: قهر األب ألوالده

“حرام”  رواي���ة  ف��ي  القهر  دائ���رة  تتوسع 
التوالي:  ع��ل��ى  وه���م  األب���ن���اء،  أي��ًض��ا  لتشمل 
البكر  االب��ن  صالح  يعد  وسعاد.  أحمد  صالح، 
صورة عن والده، وتصفه سعاد بقولها: “أسمر، 
يميل إلى البدانة، وشعره مجّعد يجّزه دائًما 
كبيرتان  وعيناه  الجمجمة،  مستوى  على 
سوداوان كأنهما البحر... على زوبعة توشك 
أن تنطلق من حين آلخر، يغلب عليه الخمول 
أبي”)21(،  ورث صالح صفات  الحركة...  وقّلة 
الّساردة  وتذكر  أحمد،  فهو  الثاني  االب��ن  أّم��ا 
وهب  أحــمــد،  “أخي  النص:  ه��ذا  ف��ي  صفاته 
ا باهًرا في كل مراحل حياته،  جمااًل يوسفيًّ
البشرة بيضاء مشربة بحمرة، والّشعر أسود 

مسترسل المع، وقامة منتصبة في تناسق، 
إلــى جــانــب ذكـــاء وّقـــاد يــتــأأل فــي عينيه، 
وميل  ونــشــاط،  حيوية  مع  بديهة  وسرعة 
ومباهجها”)22(،  الحياة  وحــّب  الــمــرح،  إلــى 
أّما البنت الصغرى، فهي سعاد الساردة، وقد 
واضطلعت  الشخصية،  بهذه  الكاتبة  اهتمت 
ب��م��ه��م��ة ال���س���رد ع��ل��ى م����دار ال��ح��ك��ي، واع��ي��ة 
الّروائية، مدركة لنوازعها  بواقع الشخصيات 
على  تنفتح  األول  الفصل  فبداية  ورغباتها. 
صغيرة  طفلة  وهي  بوالدتها،  يجمعها  ح��وار 
اللعب،  وهوايتها،  الطفولة  طقوس  تمارس 
شخصية  أول  يجعلها  ما  المشاغبة  ال��ّرس��م، 
فيها  وي��ف��ّع��ل  األب���وي���ة،  ال��س��ل��ط��ة  عليها  ت��ق��ع 
لذلك  الّروائّية  القهر واالستبداد، وقد مّهدت 
تحت  األب(  وف��اة  )بعد  الحًقا  ستعيش  ألّنها 
سعاد  تجّسد  وهكذا  األخوية،  الّسلطة  ظلم 
)األب،  أشكاله  بكل  ال��ّذك��ورّي  القمع  مفهوم 
حيث ينفتح الّسرد على مقطع وصفّي  األخ( 
لطفلة تلعب في السقيفة وتستأنس بخلوتها 
الّساحرة، مع عرائسها ولعبها وعالمها الخاّق 
الذي تصفه بقولها: “كان يحلو لي أن أقضي 
وقتا في الّسقيفة... أحاكي عرائسي، وأخلق 
جًوا وعوالم وأنغمس فيها غير شاعرة بما 
والعصّي  الحجارة  من  أصنع  كنت  حولي... 
مالبس،  أكسيها  دمى  الحيوانات  عظام  و 
وأغضب  أكلمها  وصفات،  أسماء  وأعطيها 
عــلــيــهــا، وأواســـيـــهـــا وأشــجــعــهــا، وأطــعــمــهــا 

وأحممها...”)23(.
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ت��ب��دأ م��ام��ح ال��ق��ه��ر وال��ق��م��ع ع��ل��ى ه��ذه 
الطفلة الهادئة الحالمة عندما يكتشف األب 
بالطباشير  ترسمها  كانت  التي  ال��ّرس��وم��ات 
تتفنن  كانت  حيث  السقيفة،  ج���دران  على 
الواسعة  مخيلتها  في  ي��دور  ما  تصوير  في 
فتصنع  وح��ي��وان��ات،  أش��ك��ال  م��ن  الخصبة، 
بذلك عالًما مبهًجا تتحاور معه، وتتفاعل مع 
والدها قمع شعورها واستبّد  لكن  تفاصيله، 
ال���ّس���اح���ر، وط��م��س ج��م��ي��ع معالمه  ب��ع��ال��م��ه��ا 
إلى  أبـــّي  انتبه  يــوم  “وذات  تقول:  حيث 
ما  حــرام  وضربني،  فزجرني  الرسوم  هذه 
تفعلين، حرااااااام، وفي نفس اليوم كلف 
السقيفة،  جــدران  بطالء  يقوم  من  الوالد 
فــأغــرق عــالــمــي، وتــــرك فــي نــفــســي غّصة 
الرسم  لماذا يكون  لم أدرك  وحيرة، ألنني 

حرام..”)24(.
إّن طمس األب للعالم المتخّيل البنته هو 
في الحقيقة طمس لذاتها، ومحو لكينونتها، 
باّلزجر والضرب فحسب، بل  لم يكتف  ألنه 
وصل به األمر إلى تقييد أحامها وتطّلعاتها 
بأغال كلمة حرام، التي ال تفقه معناها وال 
تدرك مراميها، فحياتها مرهونة بهذه الكلمة، 
به  تصّرح  ما  هذا  دائًما،  بيتهم  في  تجلجل 
بقولها: “كان عمري حينها ال يتجاوز الّسّت 
كلمة حــرام تجلجل في  وكــانــت  ســنــوات، 

بيتنا باستمرار
ــ ال تجلس هكذا

ــ لماذا؟

ــ حرااام
ــ ال تتكلم أثناء األكل

ــ لماذا؟
ــ حرام

ـــ ال تأكل بيدك اليسرى
ـــ لماذا؟
ـــ حرام

ـــ حرام...حرام...حرام”)25(.
في  وال��ّت��ح��اور  المناقشة  آل��ي��ات  غ��ي��اب 
القيم،  الكثير من  انحدار  إلى  األس��رة يؤدي 
وهيمنة  والتفاهم،  الحب  معاني  وتغييب 
مفهوم الخوف، وهذا ما تشير إليه الّساردة 
في قولها “بصفة عامة كانت عالقتنا بأبي 
الخوف، كنا نخافه، ولكننا كنا  قائمة على 
نحبه، نحب دخوله عليها بالقفاف مملوءة 
بما طاب من اللذائذ، كان كريما منفقا بقدر 

ما كان بخيال بمشاعره وعواطفه”)26(.
وأب��ن��ائ��ه  ب��ي��ن األب  ال���ع���اق���ة  ت��أس��ي��س 
القائمة على الخوف، يجعلهم يشعرون دائًما 
وه��ذا  بالنفس،  الثقة  وف��ق��دان  ب��األن��ط��واء، 
يأتي   “ بقوله  ح��ج��ازي  ي��ؤك��ده مصطفى  م��ا 
من  األس���رة  على  قهر  م��ن  يفرضه  بما  األب 
خال قانون التسّلط والخضوع الذي يحكم 
عاقاتها، يغرس الخوف والطاعة في نفس 
مما  النقدي  الموقف  عليه  وي��ح��رم  الطفل، 
يجري في األسرة... ويفرض عليه أن يتلقى 
نقاش”)27(  دون  يطيع  أن  و  القمع،  و  المنع 
وهذا ما يسبب في ابتعاد األب من أوالده، 
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ما  وه��واج��س��ه��م،  بعالمهم  اه��ت��م��ام��ه  وع���دم 
األسرية، وجفاف  العاقات  توتر  يسهم في 
تعبر  ما  وه��ذا  وأبنائه،  األب  بين  العواطف 
عنه الساردة في قولها “ظل أبي في وقاره 
و جــاللــه بــعــيــًدا عــنــا إلـــى أن كــبــرنــا، يبدو 
البيضاء  جبته  فــي  أو  شــتــاء،  برنسه  فــي 
صيًفا، وفي أناقته ونظافته كأّنه شخصية 
تاريخّية محاطة بهالة من العظمة”)28(. هذه 
هي صورة األب المرسومة في ذهن أوالده، 
معالمها،  اختصار  من  ال��س��اردة  تكمنت  فقد 
)كأّنه شخصّية  ومامحها في جملة واحدة 
جملة  العظمة(  من  بهالة  محاطة  تاريخّية 
ال��ق��داس��ة، العظمة  ال��ب��ع��د،  ب����دالالت  ت��وح��ي 
الّنقاش،  الحوار،  محّل:  حّلت  التي  والهيبة، 
دأب  المنطلق  هذا  ومن  واالحتواء.  المحّبة 
والتحصيل  والمواظبة  االجتهاد  على  أحمد 
العلمي، ألّنه المعول الحقيقّي الذي يكسر به 
األبوية  السلطة  حاجز  خاصة  الحواجز  كل 
”أحمد  اآلتي:  النص  من  نستنتجه  ما  وه��ذا 
أوتي من الذكاء الكثير، كان يشعر بالضيق 
األب،  بسلطة  الممسوك  بيتنا  حياته،  من 
ـــذرة الــثــورة عــلــى هـــذا الــوضــع،  ويــحــمــل ب
فاختار أن يتفوق في دراسته حتى يتحرر 

ويفك أسره“)29(.

3-1: قهر األخ ألخته )صالح - سعاد(

العاقات  أسمى  من  األخ��وة  عاقة  تعّد 
بأخيها،  األخ���ت  تحتفي  ح��ي��ث  اإلن��س��ان��ّي��ة 

وتحتمي به، وتستند إليه، لكن األمر مختلف 
مدار  على  صالح  يظهر  حيث  ال��رواي��ة،  في 
الّسرد شخصية جافة انطوائّية وكأنه صورة 
مصغرة عن والده، وهذا ما تذكره أخته “... 
األكبر  االبـــن  أبــي بسط صــالــح  مــوت  بعد 
ينتظر  كان  فكأّنه  دكتاتوريته،  و  سلطانه 
الـــــدور، فــبــدأ يضّيق  أن يـــؤول إلــيــه هـــذا 

الخناق على تصرفاتها«)30(.
واالجتماعّية  الّنفسّية  ال��ّدراس��ات  تركز 
اختال  ف��ي  والمتمثلة  مهمة،  قضية  على 
تعّود  فمن  واض��ط��راب��ه،  المقهور  شخصية 
مع  يكتسبه  االضطهاد  وع��اش  القهر،  على 
م���رور ال��وق��ت، وه���ذا م��ا ح���دث م��ع ص��ال��ح، 
“أما صالح  النص  ه��ذا  خ��ال  نستنبطه من 
لذلك كانت نتائجه  فقد كان دوًما ضائًعا... 
وصالح  أحمد  اجــتــاز  متعثرة،  المدرسية 
امتحان الباكلوريا في نفس السنة، فنجح 
بقي صالح متجهًما  أحمد، وسقط صالح... 
يــتــطــايــر الـــشـــرر مـــن عــيــنــيــه، وهــــو يتهم 
عن  والمسؤولين  والمصححين  األســتــاذة 
االمتحان بالغباء وعدم تقدير مهارته، ثم 

يفسر رسوبه بابتالء من هللا”)31(.
ب���ه���ذه  ص����ال����ح  ش���خ���ص���ي���ة  ت���ش���ب���ع  إن 
المكثفة  السلبية  السيكولوجّية  المحموالت 
“تحيل بالتوترات واالنفعاالت النفسّية التي 
فيما  أث��ره��ا  نلمس  داخ��ل��ي��ة،  دواف���ع  تغذيها 
تمارسه من سلوك، وما تقوم به من أفعال، 
تناقضات  تعاني من  آخر، فهي  ومن جانب 
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في تركيبها النفسي تؤدي بها إلى االستسام 
للنزوات، االنقياد للرغبات الدفينة، وتجعلها 
الضروري  التناسق  إلى  تفتقد  لذلك،  نتيجة 

لكل شخصية سوية” )32(.
ألخته،  ص��ال��ح  اض��ط��ه��اد  ص���ورة  تتجلى 
وق��م��ع��ه ل��ه��ا م���ن خ����ال م���ا ت���س���رده سعاد: 
الجو،  لــه  خــال  أحمد  وسفر  أبــي،  ”وبموت 
الغناء  حّرم  علّي،  فتحّكم وبسط سلطانه 
الــبــرامــج  عــلــى  والــفــرجــة  والموسيقى... 

التلفزّية.
ال للخروج من البيت دون إذنه

ال لقبول أي كان في غيابه عن البيت
ال للضحك

ال للوسيقى واالستماع إلى الراديو
ال لفتح الشبابيك وحتى إزالة ستائرها 

فــي أدق مسالك  الـــالآت، وحــشــرت  كثرت 
حياتنا في البيت“)33(.

يظهر لنا وبشكل جلّي تسّلط صالح على 
أبسط  من  وحرمانها  حريتها  وتكبيل  أخته 
ح��ق��وق��ه��ا، ال���خ���روج، اس��ت��ق��ب��ال األص���دق���اء، 
وفرضه  بالموسيقى...  االستمتاع  الضحك، 
رغبته  إل��ى  تحيل  الممنوعات  م��ن  لائحة 
ال��ج��ام��ح��ة ف���ي ب��س��ط ن���ف���وذه ع��ل��ى أخ��ت��ه، 
النقص  وم��لء  خالها،  من  وج��وده  وتأكيد 
ال���ذي ي��ع��ان��ي م��ن��ه خ��اص��ة ب��ع��د إخ��ف��اق��ه في 
تعليمه  مواصلة  من  تمكنه  وعدم  الدراسة، 
العالي وسفره إلى الخارج مثلما فعل أحمد، 
والحكمة  الذكاء  في  المثل  به  الذي يضرب 

“فأحمد أوتي من الذكاء الكثير”)34(، وأمام 
ي��ج��د إال أخته  ب��ال��دون��ي��ة، ال  ش��ع��ور ص��ال��ح 
الصغيرة والضعيفة ليمارس عليها كل أنواع 
عن  توقيفها  ي��ق��ّرر  عندما  وأش��ّده��ا  ال��ق��ه��ر، 
البيت،  في  المكوث  على  وحّثها  ال��دراس��ة، 
فتصّوره المتحّجر يقوده دائما إلى أّن المرأة 
“مآلها أن تلزم بيتها و ترعى زوجها، وتربي 
األم  لكن  ـــهـــا”)35(،  رب تــرضــي  حتى  أطفالها 
ألنها  وتفصيًا،  جملة  االقتراح  هذا  ترفض 
عنها  وتزيح  وتتنور،  تتعلم  أن  البنتها  تريد 
غالة الجهل، واالنقياد خلف العادات البالية، 
ترفض  فهي  المّدمرة،  السوداوية  واألفكار 
عنها،  األص���ل  طبق  ص���ورة   ابنتها  ت��رى  أن 
فلذة  خ��ال  من  شخصيتها  تغير  أن  أرادت 
اآلت��ي  المقطع  إل��ي��ه  يشير  م��ا  وه���ذا  كبدها، 
تعليمي  مواصلة  مــن  يمنعني  أن  “حـــاول 

له  تصدت  أمــي  لكن  البيت،  فــي  البقاء  و 
بــشــراســة لــم أعــهــدهــا فــيــهــا، وحـــّذرتـــه من 
غضبها وسخطها عليه دنيا وآخرة إن هو 

عاد إلى هذا الموضوع”)36(.
والمغلوبة  المنبطحة  األم  تتحول  هكذا 
ع��ل��ى أم���ره���ا إل���ى ل��ب��ؤة ش��رس��ة ت���داف���ع عن 
تخرج  حتى  تعّلمها  على  وت��ح��رص  ابنتها، 
م��ن س��ج��ن ال��ق��ه��ر واالض��ط��ه��اد ال���ذي عانت 
“فالمرأة ال تضل هكذا  منه ردًحا من الزمن 
التي  القهر  وضعية  إزاء  مستسلمة  ف��ات��رة 
تفرض عليها، وإزاء ما يلحق بها من حيف، 
فاالستمرار في وضعية كهذه مستحيل على 
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كل حال من ناحية التوازن النفسي، فا بد 
اإلحساس  من  ال��ظ��روف  كل  تحت  و  للمرء 
بشيء من االعتبار الذاتي من وسيلة تضمن 

تحقيقا للذات”)37(.
أمام هذا الموقف اإليجابّي الّداعم لسعاد 
ويحاول  بسطوته من جديد،  يسعى صالح 
أخته  توقيف  م��ش��روع  ف��ي  فشله  تعويض 
عن الدراسة بمشروع استبدادي آخر تذكره 
الساردة بقولها “ثم فرض علّي أن ألبس ما 
ال يشف وال يصف، وأن أغطي شعري، وإال 
بالكلية”)38(،  منعني من الخروج وااللتحاق 
وع��ل��ى ال���ّرغ���م م���ن ذل���ك ك��ل��ه، ت��ب��ق��ى س��ع��اد 
والتخرج  التعلم  أجل  من  مكافحة  صامدة 
للخاص  الوحيد  السبيل  ألنه  الجامعة  من 
تؤكده  ما  من سجن وعبودية صالح، وهذا 
صالح  سجن...  في  كأنني  أشعر   ...” بقولها: 
عاشت  الــذي  السجن  إلــى  يرّدني  أن  يريد 
أكون نسخة من  أن  وأنا محال  أمي،  فيه 
ويقتل  الوجدان،  يكسر  السجن  هذا  أمي، 
التفكير  فــيــه  يــخــنــق  اإلنـــســـان،  إنــســانــيــة 
حيوان،  إلى  آلة،  إلى  فيتحول  والمبادرة، 
يمتثل لأوامر خال من كل رغبة، خال من 

كل طموح، سجن قهر و انكسار”)39(.
إّن وعي سعاد بما يحيط بها، وبتفاصيل 
الطريقة  ف��ي  ��ا  م��ل��يًّ ت��ف��ك��ر  يجعلها  واق��ع��ه��ا 
الحثيث  القهر والّسعي  لكسر جدار  الناجعة 
لتحقيق ذاتها، وذلك عن طريق العلم، حيث 
ترى أّن “ الدراسة، العلم هو الذي سيمكنني 

من االنــطــالق إلــى آفــاق أرحــب، العلم هو 
وسيلتي للتحرر”)40(.

التعليمية،  ح��ي��ات��ه��ا  ف���ي  س��ع��اد  ت��ن��ج��ح 
بعد ذهابها  وتحقق تطوًرا ملحوًظا، خاصة 
ما  وه��ذا  بالجامعة،  والتحاقها  فرنسا  إل��ى 
لي  تفتحت  باريس  “في  بقولها  إليه  تشير 
الفكر و  ألــوان من السعادة، وضــروب من 
الحضارة... باريس الجمال واألناقة، فتحت 
لي أحضانها، وبهرتني بما تحتويه من كنوز 
عن  انفصلت  التي  الفراشة  كنت  وذخائر، 
الحياة  التي طالما سجنتها، فإذا  الشرنقة 
حــريــة وجــمــال، وصــفــاء وثــــراء، انطلقت 
في مدينة الحرية والنور، أنهل من الفنون 
عطشا  وأروي  مــنــهــا  وأعــــــّب  ـــوم،  ـــعـــل وال

طال”)41(.
إّن االنعتاق من قبضة صالح الحديدية، 
الطريق  واالنفات من قهره وسيطرته عّبد 
ومّكنها من  اآلف��اق،  لها  فتح  و  ام��ام سعاد، 
كانت  متنوعة  سحرية  ع��وال��م  إل��ى  ال��ول��وج 
والتحصيل،  الدراسة  على  فانكّبت  تجهلها، 
مكتباتها  على  وتعرفت  باريس،  واكتشفت 
حياتها  تسرد  حيث  ومسارحها،  ومتاحفها 
وترددت  المتاحف،  “زرت  قائلة«  الجديدة 
الفنية  الــعــروض  وقــاعــات  الــمــســارح  على 
الالتيني...  والــحــّي  والــمــكــتــبــات  واألوبـــــرا 
وكنوزه...  اللوفر  عجائب  أمــام  وانتشيت 
الــكــنــكــورد، أسترجع  تــوقــفــت فــي ســاحــة 
نابليون من قوس النصر إلى برج  حمالت 
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هذا  في  والّشعر...  الموسيقى  وهــج  إيفل 
بوفوار  دي  وسيمون  سارتر  كــان  المقهى 
هيجو  فيكتور  كـــوزات  ورأيـــت  يلتقيان... 
بمنظر  عيني  أعبئ  السين،  نهر  على  أرنــو 
كيف  وكبرياء،  منسابة في رصانة  المياه، 

تحتمل الروح كل هذا الجمال؟؟؟”)42(.
بنقطتين  السردي  المقبوس  هذا  يشي 
سعاد  بانبهار  األول���ى  تتمثل  أساسيتين، 
ب��ف��ض��اء ب���اري���س م��دي��ن��ة ال��ح��ل��م وال��س��ح��ر 
والجمال، أّما الثانية فتكشف عن مستواها 
المتنوعة  ب��ال��ف��ن��ون  واه��ت��م��ام��ه��ا  ال��ث��ق��اف��ي، 
األدب،  ال���ت���اري���خ،  ال��م��وس��ي��ق��ى،  ك��ال��ش��ع��ر، 
التي  ب��اري��س  المسرح واألوب����را، ه��ذه ه��ي 
مارست فيها البطلة شغفها، ونالت حريتها 
والتقاليد  ال���ع���ادات  ام�����اءات  م��ن  ب��ع��ي��ًدا 
المتخلفة  الذهنيات  من  وتخلصت  البالية، 
المتحجرة فأصبحت “شخصية تدرك فضاء 
وجودها تماما كما تدرك زمن وجودها”)43(، 
والكينونة  الفضائّي،  بالوجود  فاإلحساس 
الّزمنّية يعيدان التوازن للساردة، ويّعززان 
فضاء  من  بعيًدا  والثقة،  بالرضا  شعورها 
الريبة  و  بالخوف  المّتسم  ماضيها  وزم��ن 
واإلكراه، ماض  االستبداد  والترّدد، ماضي 
ك��ل ش��يء من  ف��ي  “ح����رام”  كلمة  تحكمه 
تؤكده:  م��ا  وه���ذا  م��ص��ّوغ،  أو  م��ب��ّرر  دون 
ضــاق  تكفيني،  ــيــوم  ال ســاعــات  تــعــد  ”لم 
الـــوقـــت، وأصـــبـــح الـــيـــوم يــنــقــضــي وراء 
اليوم، واألسبوع يتلوه األسبوع، وأنا في 

عناء وغناء، أنتقل من متعة إلى أخرى، 
العجاف  السنين  تلك  تـــدارك  فــي  أرغـــب 
ــا، تــقــيــدنــي ســجــون مـــاديـــة و  فـــي بــرجــن
يتمّدد  الوقت  كان  كيف  تذكرت  بشرية... 
و يتمّطى في غرف برجنا المغلقة، خاصة 
تحبسنا  حيث  الصيفية  العطل  أيــام  في 

الهاجرة”)44(.
ت��ت��ك��ئ ال����ّس����اردة ف���ي ه����ذا ال��ن��ص على 
آلية  وتستثمر  ال��زم��ن��ي،  االس��ت��رج��اع  تقنية 
منطقية  مقارنة  لتعقد  ال���وراء  إل��ى  ال��ع��ودة 
ال��م��ب��ه��ج، وماضيها  ال��م��ث��م��ر  ح��اض��ره��ا  ب��ي��ن 
الجاف الممل، لتزداد قناعة بنجاعة قرارها، 
ون���ج���اح م��ش��روع��ه��ا ب��س��ف��ره��ا إل���ى ب��اري��س، 
ولتمنح القارئ فسحة للتفاعل مع األحداث، 
أهم  ليشهد  توقعاته  أف��ق  خلف  واالن��ق��ي��اد 
تطورت  والتي  سعاد،  حياة  في  التحّوالت 
بشكل ملحوظ، حيث أسّست لنفسها موقعا 
مهما في مسارها الحدثي، كما أنها أصبحت 
صاحبة قرار شخصي، وباقتناع ذاتي بعيدا 
عن ضغوطات الغير، وأصبحت تقوم ببعض 
األعمال لتسّد حاجياتها الشخصية “... وفقت 
إلى القيام بأعمال صغيرة ألساعد بها على 
الثقافية  الحياة  لمسايرة  جديدة  نفقات 
دروســا خصوصّية  أعطي  فمّرة  الــزاخــرة، 
سيدة  أصــاحــب  ومـــرة  الــتــالمــيــذ،  لبعض 
عجوزا ال أهل لها، فأقرأ لها ما ترغب فيه 
أحرس رضيًعا  أو  والمجالت،  الجرائد  من 

يخرج أبواه للّسهر”)45(.
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وتأسيًسا لما سبق، نجد أن سعاد تتحّول 
من فتاة فاعلة مؤسسة للبنّية العاملّية في 
مسيرتها  تقّيم  ذات��ي��ة  ن��اق��دة  إل��ى  ال���ّرواي���ة 
في  ومثابرتها  قّوتها،  وتستشعر  التحررّية، 
وصقل  شخصّيتها،  وت��أك��ي��د  ذات��ه��ا،  إث��ب��ات 
م��ع��ارف��ه��ا،  وت��ه��ذي��ب نفسها ح��ي��ث ت��ق��ول “ 
أشعر باالرتياح، وتنزل علّي سكينة فأرضى 
عن سلوكي، وسداد رأيي وقّوتي، وثقتي 
بنفسي بل أشعر باالفتخار والسعادة، فقد 

أتيت حكمة التصرف”)46(.
سيرورة  فهم  من  ال��س��اردة  تمكنت  هكذا 
طريقة  وأدرك�����ت  وخ��ص��وص��ّي��ت��ه،  المجتمع 
الناجع  السبيل  استوعبت  و  ال��ن��اس،  تفكير 
للتعامل معهم، واكتسبت استراتيجية مهمة 
من  ذل��ك  تؤكد  حيث  محيطها،  مع  للتصرف 
أن  “الظاهر  اآلت��ي  ال��س��ردي  الملفوظ  خ��ال 
بما يرضي ضميره  اإلنسان عندما يتصّرف 
دون خوف من الناس، واكتراث بما يفكرون 
فيه، فإنه يشّل فضولهم، ويخرس ألسنتهم، 
شيئا  ثــم  الــواقــع،  بــاألمــر  يقبلون  ويجعلهم 
الجديد،  الّنمط  هذا  على  يتعّودون  فشيئا 
المهم  المجتمع،  التطّور في  وهكذا يحصل 
أن يكون النموذج مقبواًل، وال يثير ريبة”)47(.
إن االهتمام باالقتناع الذاتي، والتصّرف 
ب��م��ا ي��رض��ي ال��ض��م��ي��ر وي���ري���ح اّل��ن��ف��س، هو 
استراتيجية سعاد القناع اآلخر، هذا ما يدفع 
المجتمع إلى التطور والتقدم، واالنعتاق من 

قيود العادات والتقاليد البالّية.

2ـ تحوالت الّشخصية في المسار الّسردّي
الحديثة  ال��ن��ق��دّي��ة  ال����ّدراس����ات  اه��ت��م��ت 
وب��دوره��ا  الشخصية،  ب��م��ك��ّون  وال��م��ع��اص��رة 
الفّعال في تحديد مسار السرد في األعمال 
تصّور  يمكن  ال  “حيث  والقصصّية  الروائية 
رواية بدون شخصيات”)48(، وعلى الّرغم من 
هذا الّدور الفّعال في الحركة السردية “فقد 
طويلة  ولمدة  غفا  الّشخصية  مفهوم  ظل 
من كل تحديد نظري، أو إجرائي دقيق، ما 
غموًضا،  الّشعرية  ج��وان��ب  أكثر  م��ن  جعلها 
والباحثين”)49(،  النقاد  الهتمام  إث��ارة  وأقلها 
وترجع أسباب هذا اإلهمال في مقاربة مكون 
والمقوالت  النظريات  تعدد  إلى  الشخصية 
والتأويل  والتحليل  بالّدرس  تناولتها  التي 
المرتبطة  األدب��ّي��ة  التقاليد  خضعت  “فقد 
بالشخصّية إلى تحّوالت عميقة منذ أرسطو، 
وعبر المراحل التي أعقبته من تاريخ األدب 
ب��ح��ي��ث أص��ب��ح م��ن ال��ّص��ع��ب ال��ت��ع��ّرف على 
مفهوم الشخصية في إطاره الدياكروني”)50( 
ّمن خال  إال  تتحدد  ال  أن وظيفتها  بسبب 
الحدث، ولكن هذا األمر لم يدم طويًا، حيث 
آخر  منعرًجا  يأخذ  الّشخصّية  مفهوم  ب��دأ 
حيث  للحدث،  تبعيتها  من  تخّلصت  بعدما 
برزت قيمتها، وارتفعت بارتفاع قيمة الفرد 
في المجتمع، وطموحه إلى الّسمو والّسيادة، 
ف��ظ��ه��ر م��ف��ه��وم ي��س��م��ى “ال����ق����وة ال��ع��ظ��م��ى 
ك��وك��ب��ة  ج����اءت  وب��ع��ده��ا  للشخصية”)51(، 
 ROLAND ب���ارت  روالن  أمثال:  النقاد  م��ن 
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 ،TODOROV وت�������ودوروف   BARTHES

هامون  وفيليب   ،GREIMAS وغ��ري��م��اس 
ق���ّدم���وا  ح��ي��ث    PHILLIPPE HAMON

ما  للشخصية،  جديدة  وتصورات  مقاربات 
جعلها تنال حًظا أوفر من العناية واالهتمام 
في النقد الّروائي، فقد قّدم غريماس تصّوًرا 
جديًدا للّشخصية سّماه “الشخصية المجردة 
داللية  وح���دة  بوصفه   )Actant( العامل  أو 
الحكاية”)52(، وقد مّيز غريماس  داخل رحم 
في  األول  يتمثل  مهمين،  مستويين  بين 
ال��ّث��ان��ي فيعرف  أّم����ا  ال��ع��ام��ل��ي،  ال��م��س��ت��وى 
إدراج��ه  إل��ى  باإلضافة  الممثلي،  بالمستوى 
للنموذج العاملّي )modèle Actanciel( القائم 

على ثاثة محاور ثنائّية: 
ـــ الّذات الفاعلة/ الموضوع

ـــ المرسل/ المرسل إليه
ـــ المساعد/ المعارض)53(

دراسة  في  ة  ُمِهمَّ مقاربة  أيًضا  نجد  كما 
النقدية  اآلل��ي��ة  ف��ي  والمتمثلة  الّشخصّية 
خ��ال  م��ن  ه��ام��ون  فيليب  يقترحها  ال��ت��ي 
 pour un للشخصية  السيميولوجي  القانون 
 ،)54(statut semiologique du personnage

أهم  “من  أّن���ه  ب��ح��راوي  ه حسن  ي��ع��دُّ حيث 
الناحية  من  الشكلّية  التيبولوجيات  وأغنى 
نظرية  أساس  على  قائمة  كونها  اإلجرائّية... 
واضحة، وال تتوسل بالّنموذج السيكولوجي، 
الّنماذج  الّدرامّي أو غيرهما من  الّنموذج  أو 

المهيمنة في التيبولوجيات السائدة”)55(.

الخصائص  من  بجملة  الّشخصّية  تتمّيز 
ال��س��ردي،  ال��ن��ص  ال��ت��ي ت��ح��ّدد وظيفتها ف��ي 
الّشخصّية  تيبولوجية  وتساهم في تشكيل 
ومن أهم هذه الخصائص، خاصية الثبات أو 
التحّول التي “ تتمّيز بها الّشخصية، و التي 
سكونية  إل��ى  الّشخصيات  توزيع  لنا  تتيح 
تتغير  ال  ثابتة  تظل  التي  وه��ي   ،statique

طوال السرد، و دينامية dynamique تمتاز 
بالتحوالت المفاجئة التي تطرأ عليها داخل 

البنية الحكائية الواحدة” )56(.
هو  “حرام”  رواي��ة  في  انتباهي  ش��ّد  ما 
صالح،  شخصية  م��ّس  ال��ذي  ال��ت��ح��ّول  مبدأ 
تحّواًل  شهدت  ألنها  عليها  أرك��ز  أن  ف��آث��رت 
كبيًرا، وأّثرت تأثيًرا بالًغا في سير األحداث، 
أساًسا  مرتبط  التحّول  هذا  أّن  أساس  على 
من  الكثير  صالح  عاش  حيث  القهر،  بتيمة 
ح����االت ال��ي��أس واالس��ت��س��ام ال��ن��ات��ج��ة عن 
تذكر  م��ا  وه��ذا  عليه،  وق��ع  ال��ذي  االضطهاد 
أّما صالح فقد كان دوًما ضائًعا،   ...” سعاد: 
أضــاعــه حــرص أبـــي، وشــّدتــه فــي تربيته، 
فقد كان بكره يتحمل وزر ما نقوم به من 
كانت  عنا...  نيابة  العقاب  وينال  أخــطــاء، 
صغر  رغــم  المسؤولية  تحّمله  أبــي  تربية 

سنه”)57(.
البكر  اب��ن��ه  ت��رب��ي��ة  ف��ي  األب  ق��س��وة  إّن 
ص��ال��ح، وش��ّدت��ه ف��ي ع��ق��اب��ه وإج���ب���اره على 
تحمل المسؤولية على الّرغم من صغر سّنه 
يشعر  جعله  ما  قلبه،  في  مظلًما  نفًقا  فتح 
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في  الثقة  وف��ق��دان  ت����وازن،  وال���ا  بالضياع 
سهلة  وفريسة  سائغة،  لقمة  فيغدو  نفسه، 
الفكر  وتغلغل  وال��ت��ط��ّرف،  للتزمت  ال��م��ن��ال 
الجهادي إلى نفسه وعقله، وهذا ما نستشفه 
من قول أخته: “... فقد كان صالح أيًضا قد 
الزمان ال في  لكن في  السفر، ورحل...  قرر 
المكان، لبس جلباًبا وأرسل لحيته، وحلق 
ـــه... وســافــر إلـــى الــعــصــور الــســالــفــة،  شـــارب
يحلل  وانتصب  األولين،  الصحابة  عصور 

و يحّرم”)58(.
خال  من  لكينونته  صالح  رف��ض  يظهر 
ظل  في  المستلب  ولحاضره  لزمنه،  رفضه 
التسّلط واالستبداد الذي وقع عليه من والده 
من جهة، والقهر الذي مارسه على أخته بعد 
وفاة والده من جهة ثانية، وتجّسد ذلك من 
خال سفره في الزمن، وتقهقره إلى العصور 
وكينونة  ُه��وّي��ة  خالها  م��ن  ينشد  ال��غ��اب��رة، 
ما  خ��ال  م��ن  ذل��ك  ل��ه  ويتحقق  جديدتين، 
صالح  أخــي  فاجأني   ...“ الساردة«  ت��س��رده 

بعزمه على الرحيل هو أيًضا
إلى أين؟؟ ـــ 

هذا نداء الواجب  إلى أفغانستان...  ـــ 
يدعوني إلى الجهاد... زّف إلّي الخبر 
لو كان خبر نجاح في امتحان  كما 
صعب، أو ربح صفقة تجارية... كان 
لمالقاة  ذاهــًبــا  كــان  لــو  كما  سعيدا 
حبيبة...أخيًرا فتح أمامه باب الجنة 
لذلك هو سيترك كل شيء من أجل 

تلبية دعوة الحق... سيسافر مجاهدا 
في سبيل هللا، والهمة عالية ال يقبل 

تخاذالً أو فتوًرا أو تراجًعا”)59(.
والجهاد  التطرف  مسألة  ال��رواي��ة  تثير 
وتدمير  وخ���راب  مآسي  م��ن  عنها  نتج  وم��ا 
لعقول الشباب، وزرع الفتن والمغالطات في 
اإلسامية،  الخافة  وهم  كتحقيق  أنفسهم، 
سبيل  في  والّشهادة  الجهاد  فكرة  وتزيين 
بالسعادة  يشعر  )صالح(  هللا، كل هذا يجعل 
الموعودة، وفي نشر تعاليم  الجنة  آما في 
يشعر  م��ا  ه��ذا  المجتمع،  ف��ي  الغائبة  ال��دي��ن 
حيث  أخيها  مستقبل  على  بالخوف  سعاد 
اكتشاف  هــو  مضجعي  قــّض  مــا   ...“ تقول: 
تــطــرف أخـــي، وربــمــا انــتــمــاءه إلــى تنظيم 
ســــــرّي مـــتـــشـــدد غـــســـل دمــــاغــــه، وأقــنــعــه 
المتفشي  الكفر  لمقاومة  الجهاد  بضرورة 
في حياتنا... وهو يحلم بالجهاد للهروب من 
آثامنا، ورغبة في الفوز بالشهادة، وبالتالي 
على  أتكتم  أن  مني  وطلبه  النعيم...  بجنة 
الــخــبــر جــعــلــه أوقــــن أنـــه قــد ضــــاع، و أنــه 

يالحق سرابا”)60(.
يشي النصان السابقان بالبرنامج الّسردي 
ل��ص��ال��ح ورغ��ب��ت��ه ال��ج��ام��ح��ة ف���ي االت��ص��ال 
إلى  السفر  في  المتمثل  و  القيمة  بموضوع 
تبدأ  بالمخاطر  محفوفة  رحلة  أفغانستان، 
بين  تحمل  رحلة  مًعا،  والمكان  الزمان  في 
التحّول في الشخصية  طياتها مامح مبدأ 
باهًتا،  و  األم��ر شاحًبا  بداية  يبدو في  ال��ذي 
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تطور  م��ع  معالمه  تتضح  م��ا  س��رع��ان  ل��ك��ن 
تركيا  م��ن  صالح  رحلة  وتنطلق  األح����داث، 
إلى  وصــلــت  ”لما  بقوله:  ذل��ك  ي��س��رد  حيث 
تــركــيــا، وجـــدت رجـــالً فــي انــتــظــاري يلّوح 
بــاســمــي مــكــتــوًبــا عــلــى ورقــــة، رّحــــب بــي، 
وطلب مّني أن أصحبه إلى الخارج، سألته:

ـــ أال نسافر إلى أفغانستان؟
ـــ ابتسم الرجل و قال:

سوف  مهلك...  على  أخ  يا  متعّجاًل،  أراك  ـــ 
سآخذك  تسافر إلى أفغانستان في األّبان... 
إلـــــى مــعــســكــر لـــتـــتـــدرب عـــلـــى اســتــعــمــال 

السالح”)61(.
شهر  ل��م��دة  المعسكر  ف��ي  ص��ال��ح  يبقى 
من  الشباب  من  مجموعة  مع  يتدرب  كامل 
ال��ج��ن��س��ي��ات ف���ي ظ����روف صعبة،  م��خ��ت��ل��ف 
يصفها في قوله: “غفوت قلياًل، ثم أيقظني 
إلى عظامي، وآالم شديدة في  برد تسّلل 
ورطوبتها  األرض  خشونة  بسبب  ظهري 
تحت جسدي، بال مخّدة وال فراش... فتحت 
عينّي على منظر رهيب مخيف، مكان قفر 
ال  عراء...  رمادية...  عالية  جبال  به  تحيط 

شيء غير الترابّي والرمادّي والبني”)62(.
المزرية،  حالته  من  صالح  صدمة  كانت 
وم��ن فضاعة ال��م��ك��ان ش��دي��دة، وق��د وّظ��ف 
اللغوية  القرائن  من  جملة  ذلك  عن  للتعبير 
مثل: البرد، آالم، رهيب، مخيف، قفر... توحي 
وال��ّره��ب��ة،  وال��خ��وف  المعاناة  ب���دالالت  كلها 
بل  المستوى  ه��ذا  عند  صدمته  تتوقف  وال 

الحقائق  تزداد حّدتها عندما يكتشف بعض 
بزعيمهم  المتعّلقة  ت��ل��ك  خ��اص��ة  ال��م��ف��زع��ة، 
ــا الــدلــيــل إلـــى المبنى  ح��ي��ث ي��ق��ول “ قــادن
منزو  أنيق  منزل  وهــو  الــمــوجــود،  الوحيد 
عــن مــجــمــوعــة الــخــيــام الــمــعــدة لــإقــامــة، 
وهناك قّدمنا للزعيم... وهو كهل بادية عليه 
له لحية،  النعمة والصحة، لم يكن  مظاهر 
إفرنجّيا، صعقنا عندما وجدنا  ا  زيًّ ويلبس 
عنده الغواني والجواري، وعلى طاولته ما 

لّذ وطاب من حالله وحرامه”)63(.
لقد أحدثت هذه الصعقة هّزة عنيفة في 
جانًبا  لهم  وأن���ارت  معه،  وم��ن  صالح  نفس 
من الخندق الذي حشروا فيه، وكانت بداية 
شخصية  ف��ي  والعميق  الحقيقي  ال��ت��ح��ّول 
ل��ل��رؤي��ة  أس���اس���ي  “مكون  ب��وص��ف��ه  ص���ال���ح، 
الشخصية...  بناء  في  المتحكمة  الخارجية 
وق�����د ب�����دا ه�����ذا ال���م���ب���دأ ك��م��ح��ك الخ��ت��ب��ار 
وق��ي��اس  التغيير  ع��ل��ى  الشخصية  م��ق��درة 
التأثيرات التي تمارسها األحداث على بنية 
جلّي  وبشكل  ذلك  ويتضح  الشخصية”)64(، 
وقعنا  أننا  “أدركنا  صالح  ق��ول  خ��ال  م��ن 
التي  واآلالم  األتــعــاب  كــل  وأن  فـــّخ،  فــي 

تحّملناها ذهبت أدراج الرّياح”)65(.
ب��ال��وق��وع ف��ي ف��خ العتمة  إن االع��ت��راف 
لم  ال��ت��ي  ال��م��ّرة  الحقيقة  وإدراك  وال��وه��م، 
ينل صالح منها إال الشدائد والمصائب التي 
واجهته في األودية، والجبال والّشعاب، إلى 
تارة،  القارس  والبرد  بالجوع  الشعور  جانب 
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أخ��رى، ساهمت بشكل  ت��ارة  الخانق  وال��ح��ّر 
إليه  الوعي  و عودة  يقظة صالح  فّعال في 
الجهادية،  التنظيمات  قادة  نفاق  واكتشاف 
وزي���ف م��ا ي��دع��ون إل��ي��ه م��ن ج��ه��اد وخدمة 
إليه  يشير  م��ا  وه���ذا  والمسلمين،  ل��إس��ام 
ال��س��ردي اآلت��ي  الملفوظ  ص��ال��ح م��ن خ��ال 
أو  بــنــخــوة  أشــعــر  لـــم  كـــل شــــــيء...  “تغير 
والتشبه  الــجــهــاد،  فــكــرة  فــقــدت  انتصار... 
بفرسان بدر وأحد، وكل مغرياتها، اإلسالم 
زّي  فــي  األوســـاخ  إال  منه  نــر  ال  باهت  هنا 

المجاهدين، والدم والقتل والحرق”)66(.
وي�������زداد وع����ي ص���ال���ح ب��ح��ج��م ال��خ��ط��أ 
هذه  ب��زي��ف  يقينه  ويتسع  ف��ي��ه،  وق��ع  ال���ذي 
نرى  “كّنا  يقول  واّدعائها، حيث  التنظيمات 
القادة المجاهدين يتصرفون في عنهجية، 
التدخين  مــن  يمنعونا  يــخــدعــونــنــا،  إنــهــم 
بخشونة،  العيش  منا  يطلبون  ويدخنون، 
لــذ وطـــاب، فــي حين كّنا  وهــم يأكلون مــا 
جياًعا، ويمعنون في إذاللنا، وقد جئنا من 
نصرة  منا في  ورغبة  بلداننا عن طواعية 
ديـــن هللا، وإرجـــــاع الــخــالفــة اإلســالمــّيــة 
ما  والرفق،  والسالم  بالعدل  العالم  لنحكم 
يكون  وأن  ا،  لصًّ الواعظ  يكون  أن  أقسى 
الــكــّذاب داعــيــة، ما أقسى أن تكتشف أن 
ومغّرر  غافل  وأنــك  وتــافــه،  ســاذج  حلمك 

بك”)67(.
يفضح هذا الّنص الّسردي حالة الخذالن 
والوجع التي يعيشها صالح، وشعوره القوي 

إليه  آلت  ال��ذي  المزري  الوضع  على  بالنقمة 
الصادمة  الحقيقة  أم��ام��ه  وتجّلت  حياته، 
التي هّزت كيانه، فتحّطم مشروعه الجهادي، 
وتبّخرت أحامه، وتبدّدت أهدافه، وتشّتت 
“ومــــّرت  بقوله:  ي��ؤك��ده  م��ا  أف���ك���اره، وه����ذا 
األشهر مضنية رتيبة والخوف رفيق دائم 
الشعور  ينضاف  إليه  واليقظة،  النوم  في 

بالندم، والقهر والتقّزز”)68(.
المسار  في  والتقّدم  األح��داث  تطّور  مع 
السردي يتبّدى لنا التحّول الشامل الحاصل 
في شخصية صالح، بشكل أوضح وبصورة 
أع���م���ق م���ن خ����ال ظ���ه���ور ش��خ��ص��ي��ة م��ري��م 
تعمل  الجنسية،  روســيــة  “فتاة  الممرضة 
في جمعية ذات هدف إنساني، قدمت من 
بالدها متطّوعة لتمّد يد المساعدة لجرحى 
قامت  حيث  أفغانستان”)69(،  فــي  الــحــرب 
م��ري��م ب��إس��ع��اف ص��ال��ح وال��ع��ن��اي��ة ب��ه بعدما 
حالته  وكانت  بقندهار،  مستشفى  إلى  نقل 
المعسكر،  من  فّر  بعدما  متدهورة  ّحّية  الصَّ
فاهتمت  س��اق��ه،  بتر  إل��ى  األط��ب��اء  فاضطر 
م���ري���م ب��ت��م��ري��ض��ه وت��ط��ب��ي��ب��ه، وم���واس���ات���ه 
واالع���ت���ن���اء ب���ه، ف��أع��ج��ب ص��ال��ح ب��أخ��اق��ه��ا 
في  فوقع  وسماحته،  قلبها  طيبة  العالية، 
حّبها، هذا اإلحساس الذي أعاد االّتزان إلى 
ال��ج��رداء  أعماقه  وأح��ي��ا  المضطربة،  نفسه 
حيث  ون��زوات��ه،  عقده  ك��ل  وف��ّك��ك  القاحلة، 
يقول: “... داوت جراح نفسي، أيقظتني من 
نوم عميق كنت منغمًسا فيه، حّررت نفسي 
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بدأ  أخالقها...  ودماثة  بسلوكها  عقالها  من 
فأزحت  كثيًرا...  تعّطل  وقد  يشتغل  عقلي 
أستبدلها  ووجــدتــنــي  الـــســـوداء،  الــنــظــارة 
بـــأخـــرى ورديــــــــة... تــغــّيــرت دقـــــات قــلــبــي، 
وفتحت  صّحتني،  بـــاردة  كــريــح  جاءتني 
نظرتي  تغيرت  كثيرة...  أشياء  على  عينّي 
تعّلمت  األمور واألشياء واألشخاص،  إلى 
منها أن أمّيز بين الحقيقي والزائف، وأفرق 

بين الحالل والحرام”)70(.
السردي  الملفوظ  هذا  خال  من  يتضح 
اعتراف صالح الواضح بتغّير رؤيته للحياة، 
مشاعر  وتفتق  الوجود،  معاني  واسترجاع 
وأح��اس��ي��س ك���ان ي��رف��ض��ه��ا، ب��ل وي��ح��ارب��ه��ا، 
والحقد  ال��س��وداوي��ة  معاني  ك��ل  ف��ان��دح��رت 
ف��أزاح  ذه��ن��ه،  وعّطلت  تفكيره  شّلت  التي 
عن عينيه غشاوة الكراهية والزيف، وأصبح 
ينظر إلى الدنيا بنظارة وردية مفعمة بالحب 
والحياة. وبهذا تتحقق مقروئية اسم صالح 
الطويلة  معاناته  بعد  صالًحا  أص��ب��ح  ال���ذي 
ال��ج��ذري  ال��ت��ح��ّول  إن  المريرة.  وت��ج��رب��ت��ه 
أث���ار دهشة  ف��ي شخصية ص��ال��ح  ال��ح��اص��ل 
حولها،  من  يحدث  ما  تصدق  ال  التي  أخته 
وقد عّبرت عن ذلك بقولها “وكنت متعّجبة 
مــمــا أرى، أفــــــّرك عــيــنــي مـــن حــيــن آلخــر 
عاش  ــذي  ال أخــي؟  أهــذا صالح  متساءلة 
اعتبرها  وربــمــا  األنــثــى،  عــن  بعيًدا  حياته 
شــيــطــاًنــا مــقــروًنــا بــاإلثــم والــضــعــف، أهــذا 
صالح؟ أين ذهبت عنجهيته وقسوته؟ أين 

ذهب انطواؤه وتشاؤمه”)71(.
الّروائّية سعاد الفقي  إّن  وصفوة القول، 
ال��روائ��ّي��ة بصورة  آث��رت أن تختم األح���داث 
شخصية  ف��ي  الحاصل  اإلي��ج��اب��ّي  ال��ت��ح��ّول 
في  الحب  زرع  ض��رورة  على  لتؤكد  صالح 
ال���ن���ف���وس، ون��ش��ر م��ع��ان��ي ال��خ��ي��ر وال��س��ام 
دعوة  نجد  المقابل  الحياة، وفي  واحتضان 
ونبذ  والحقد،  الكراهية  دح��ر  إل��ى  ص��ارخ��ة 
تجّسدت  وقد  والموت،  والتقتيل  الحروب 
الثنائية  خ��ال  م��ن  مجتمعة  المعاني  ه��ذه 
القطب  يمثل  حيث  مريم(  )صالح/  الضدية 
وخطاب  األعمى،  والجهاد  الكراهية،  األول 
التسامح  قطب  فتمثل  م��ري��م  أم��ا  ال��زي��ف، 
الوجود  لمعاني  وت��ؤس��س  والخير  وال��ح��ب 
وال��ح��ي��اة م���ن خ���ال األع���م���ال ال��ت��ط��وع��ي��ة، 
والخيرية، واإلنسانّية التي تقوم بها، وعلى 
الّنفسي،  القحط  ص��ور  طغيان  م��ن  ال��ّرغ��م 
وه��ي��م��ن��ة ال��ج��ف��اف االج��ت��م��اع��ي ف��ي ال��ّن��ص 
القهر واالضطهاد  الناتجة عن تيمة  السردي 
أّن  إالّ  ال��روائ��ي��ة،  الشخصيات  عاشته  ال��ذي 
األح���داث  ن��ه��اي��ة  ت��ك��ون  أن  أرادت  ال��ك��ات��ب��ة 
بالفرح، والحبور، والزغاريد،  سعيدة مفعمة 
لتؤكد على تجّدد الحياة واستمراريتها في 
الغربة  من  طويًا  عانت  التي  العائلة  ه��ذه 
هذه  خال  من  الكاتبة  تستهدف  والجفاء، 
من  تعانيه  وما  العربية  األم��ة  واق��ع  الرواية 
التي  الملّوثة  األف��ك��ار  ج��ّراء  وتمزق  شتات 

تغزو عقول الشباب المغّرر به.
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