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�صـــورة املــر�أة فــي "�أحــالم ...نبيلــة"

			

«البحث عن الذات»

حفيظة �صالح ال�شيخ



مقــدمـة:
تش� � ��كل بعض األعمال الروائي� � ��ة مرجعية هامة
لقراءة التحوالت التاريخية واالجتماعية واالقتصادية
احلادثة في مجتمع ما من املجتمعات؛ فمث ً
ال قراءة
الثالثية لنجيب محف� � ��وظ تعطينا صوراً موضوعية
ليس فقط للتحوالت التي جرت في مدينة القاهرة،
وإمنا ملجمل حتوالت الطبقة الوسطى املصرية.
وف� � ��ي ضوء ما تق� � ��دم يحق لنا أن نتس� � ��اءل :هل
اس� � ��تطاعت الرواي� � ��ة اليمني� � ��ة أن تتمث� � ��ل جتليات
الواقع االجتماعي اليمني عبر حتوالته السياس� � ��ية
واالجتماعية واالقتصادية أثناء تش� � ��كله التاريخي؟!
مبعنى آخر :هل نس� � ��تطيع من خالل قراءتنا للرواية
اليمنية أن نخرج بتصور موضوعي ملجمل التحوالت
 ناقدة وأكادميية من اليمن.

40

احلادثة ف� � ��ي املجتمع؟ وكي� � ��ف كان موقف الروائي
اليمني جتاه حت� � ��والت مجتمعه ،تل� � ��ك التغيرات أو
التح� � ��والت االجتماعي� � ��ة والسياس� � ��ية واالقتصادية
والثقافي� � ��ة التي أحدثتها الثورة ف� � ��ي حياة اليمنيني
والتي ال يستطيع أحد من اإلنس أو اجلان أن يشكك
فيه� � ��ا كحقيقة ناصعة ،بتعبي� � ��ر الدكتور عبد العزيز
املقالح()1؟
إن من يقرأ الرواية اليمنية ال يغيب عنه ارتباطها
بالواقع اليمن� � ��ي ،مبحدداته البش� � ��رية واجلغرافية
والبيئي� � ��ة ،وبالتعبير عن املراحل التاريخية املختلفة؛
ألن الروائ� � ��ي ،كأي فنان ،يطرح ف� � ��ي عمله الروائي
نس� � ��قاً فكرياً يعك� � ��س موقفه من الك� � ��ون والطبيعة
واإلنسان ،وهو يخلق عامله الروائي ليعبر من خالله
ع� � ��ن وجهة نظره التي تعد املثي� � ��ر األول الذي حفزه

دراسات

للكتاب� � ��ة؛ إن الروائي وهو يق� � ��دم وجهة نظره يعتقد
أنها س� � ��تصل -حتماً -إلى املتلقي وستبقى في وعيه
حتى بعد االنتهاء من القراءة ،كقضية آمن بها وسعى
إلى طرحها وتقدميها.
وقد كان� � ��ت الواقعية ه� � ��ي الرؤي� � ��ة الفنية التي
استجاب لها غالبية الروائيني اليمنيني ،رغب ًة منهم
في أن تكون كتاباتهم تصويراً أيضاً للواقع وللمراحل
التاريخي� � ��ة املقصودة .ومن هنا ميك� � ��ن القول إنه ال
يوجد مذهب أدبي يفرض نفسه فرضاً على العصر
دون أن تك� � ��ون هن� � ��اك ضرورة وحاج� � ��ة اجتماعية،
صدى لها.
جمالية فكرية ،يظهر
ً
وقد أشار بعض النقاد إلى العالقة احلميمة بني
الرواية والتاريخ ،فقال" :الرواية بنية زمنية متخيلة
خاصة داخل البنية احلديثة الواقعية ،أو هي تاريخ
متخيل خاص داخل التاريخ املوضوعي"(.)2
إذاً ،الرواي� � ��ة ثم� � ��رة للبنية الواقعية الس� � ��ائدة:
االجتماعي� � ��ة ،االقتصادي� � ��ة ،السياس� � ��ية ،احلياتية،
والثقافية ،على حد س� � ��واء .وبنا ًء عليه فإن القطاع
النسوي واحد من الشرائح االجتماعية التي يضمها
املجتمع .والس� � ��ؤال هنا :كيف بدت هذه الش� � ��ريحة
روائياً؟ كيف انعكست صورتها وأوضاعها وأحوالها
في الفن الروائي في املجتمع العربي عموماً ،واليمن
على وجه اخلصوص؟
لقد اس� � ��تخدم بع� � ��ض الروائيني الع� � ��رب صورة
امل� � ��رأة أداة فنية للتعبير ع� � ��ن األزمات التي متر بها
املجتمعات نتيجة س� � ��وء توزيع الثروات االقتصادية،
ونتيجة التمييز في الهوية اجلنس� � ��ية الـ()Gender
بينها وبني الرجل.
وصورة املرأة في الرواية أكثر استقطاباً حلركة
الواقع ،وأغنى داللة ،وأش� � ��د رهافة وحساسية ،في
تعبيرها عن الواقع ،من صورة الرجل(.)3

وأما الروائيون اليمنيون فقد ارتأى البعض منهم
أن قضايا املرأة :تعليمها ،تثقيفها ،حتررها الفكري،
اس� � ��تقاللها االقتص� � ��ادي ،ومتكينها من املش� � ��اركة
املجتمعية ،هي اختصار لقضية كبرى أشمل وأهم،
هي قضية الوطن ومستوى حريته وتقدمه .من هنا
يصبح االهتمام بقضايا املرأة ليس مطلباً إنس� � ��انياً
فحس� � ��ب ،بل إنه ضرورة للتق� � ��دم القومي ،ألنه من
خ� �ل��ال وضعية امل� � ��رأة في أي مجتم� � ��ع ميكن قراءة
األيديولوجيات أو االجتاهات الفكرية والسياس� � ��ية
واالجتماعية لهذا املجتمع أو ذاك.
وقد أسهم بعض الكتابات النسوية اليمنية -على
قلتها -في تبني قضايا املرأة ،التي كانت قبل الثورة
اليمنية نسياً منس� � ��ياً ،مبدع ًة أم موضوعاً لإلبداع.
ومن هنا فإن "إس� � ��هام املرأة في الكتابة األدبية يعد
موقفاً حضارياً ال بد من التنبه إلى أبعاده االجتماعية
والثقافي� � ��ة والسياس� � ��ية اإليجابية"( ،)4الس� � ��يما في
مجتمع يقر أبنية فكري� � ��ة واجتماعية تفرض وضعاً
مهمش � � �اً ودونياً للمرأة .وفي هكذا وضع فإن املرأة/
الكاتبة اليمنية حاولت ،أس� � ��و ًة بغيرها من الكاتبات
العربيات ،أن تواجه س� � ��لطة املجتم� � ��ع التي متارس
ضدها بسلطة أخرى هي سلطة التخييل(.)5
ومن رحم ه� � ��ذا التخييل ولدت قص� � ��ة الروائية
اليمنية عزيزة عبد الله" :أحالم ...نبيلة" ،التي هي
محور هذه املقاربة النقدية.

امللخـــ�ص:
التقت الروائية /الكاتب� � ��ة بـ"حليمة" لدى إحدى
قريباتها في جلس� � ��ة "تخزين" .وق� � ��د كانت "حليمة"
حتم� � ��ل على كتفه� � ��ا طفلة ف� � ��ي الرابعة م� � ��ن العمر
(نبيل� � ��ة) ،ابنة أخيه� � ��ا .وعندما اكتش� � ��فت الراوية/
الكاتبة أن الطفلة مريضة ،س� � ��ارعت إلى إس� � ��عافها
لدى أقرب مستش� � ��فى ،ثم أصبحت تت� � ��ردد عليها.
وف� � ��ي هذه األثن� � ��اء تعرفت عن قرب إل� � ��ى "حليمة"،
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دراسات
ودعته� � ��ا إلى منزله� � ��ا؛ بدافع فضول� � ��ي ملعرفة هذه
املرأة غريبة الشكل واألطوار ،وملعرفة قصة الطفلة
املريضة أيضاً.
وفي جلس� � ��ة "القات" التي جمعت املرأتني بدأت
"حليمة" في س� � ��رد فصول قصة حياتها ،بإس� � ��هاب
ودون توق� � ��ف ،حت� � ��ى عندما تذهب املس� � ��تمعة إليها
لتغيي� � ��ر "البوري" الذي خمدت جمراته واس� � ��تبداله
بآخر أكثر توهجاً.
س� � ��ردت "حليمة" ذكرياتها بدءاً من تزويجها من
قبل أبيها لصديقه الذي قدم وإياه من املهجر ،وهي
في الرابعة عش� � ��رة من عمرها .وبعد زواجها رزقت
بطفل أس� � ��مته "أحمد" .وبعد ثالثة أعوام من الزواج
ع� � ��اد زوجها م� � ��ن املهجر وتبني له� � ��ا أن العالقة بني
أبيها وصديقه (زوجها) قد س� � ��اءت ،وكانت النتيجة
أن جتاذبها األب وال� � ��زوج ،األول يهددها بالقتل إذا
لم تتبعه إلى بيته ،والثاني يغلظ األميان بالطالق إن
ه� � ��ي خرجت من بيته؛ لكنها خافت أباها القاس� � ��ي،
وخش� � ��يت القت� � ��ل ،فتبعت� � ��ه ومت طالقه� � ��ا ،وبالتالي
حرمانها من ابنها.
وتتزوج "حليمة" للم� � ��رة الثانية من رجل يختاره

ا�س���تخدم بع����ض الروائيني
العرب �ص���ورة املر�أة �أداة فنية
للتعبري عن الأزمات التي متر بها
املجتمعات نتيجة �سوء توزيع
الرثوات االقت�صادية ،ونتيجة
التمييز يف الهوية اجلن�س���ية
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أبوها أيضاً ،وترزق منه بطفل آخر أسمته "هادي"،
ولكن ولديها يقتالن برصاص طائش من سالح أبيها
ال� � ��ذي كان في يد أخيها "راج� � ��ح" يعبث به ويجربه،
وكانت النتيجة أن قت� � ��ل الطفالن .ولكنها ترزق مرة
أخرى بولد تسميه "هادي" أيضاً.
وجدت "أحالم" نفسها مسؤولة عن أسرتها بعد
خروج أبيها من القرية واستقراره في صنعاء وزواجه
من امرأة أجنبت له ولدين .بقيت "أحالم" في القرية
ترعى زوجها وطفلها وأمها املشلولة وأخاها "راجح"
قاتل ولديها بعد الصفح عنه ودفع الدية التي رفض
زوجها احلالي أخذها ،بينما أخذها الزوج الس� � ��ابق
وظل يهدد "راجح" بالقتل انتقاماً لولده.
وبعد موت أبيه� � ��ا وزواج امرأته من آخر ،وخوفاً

من "حليمة" عل� � ��ى أخيها (القات� � ��ل) تنتقل إلى بيت
والده� � ��ا في صنعاء وتضم أخويها -اللذين رفضهما
زوج األم -إلى أفراد األس� � ��رة وترعاهما كما ترعى
ولديها وأخاه� � ��ا وأمها املريضة وزوجها الذي يتعذر
عليه احلصول على عمل فيولي باجتاه الهجرة ،كما
يهاجر أخوها "راجح" أيضاً.

أخذت "حليم� � ��ة" -التي أحبت أن تغير اس� � ��مها
إلى "أحالم" -على عاتقها مس� � ��ؤولية أفراد األسرة
املس� � ��تقرين واملهاجرين ،ألزمت نفسها برعاية هذه
األسرة ول ّم شتاتها أم ً
ال منها في عمل ما لم يستطع
أبوها أو أحد من أفراد األسرة عمله؛ قدمت نفسها
راضي� � ��ة مختارة قرباناً وكبش فداء ألفراد أس� � ��رتها
الذين حتبهم جميعاً دون تفرقه أو متييز ،بل وحملت
مسؤولية زوجة أخيها املصرية التي تزوجها "راجح"
ف� � ��ي مصر وجاء بها إلى اليم� � ��ن ،ثم هاجر ،ثم عاد،
وبعدها هاجر ولم يعد أحد يعرف وجهة س� � ��فره أو
شيئاً من أخباره ،اللهم إال من بعض احلواالت املالية
الشحيحة التي يرسلها لـ"حليمة" .وينضم إلى أفراد
األس� � ��رة "نبيلة" ،ابنة "راجح" ،التي تركتها أمها وهي
في الش� � ��هر الثاني من عمرها وع� � ��ادت إلى وطنها

دراسات

(مصر).
خيل لـ"أحالم" أنها س� � ��تتمكن من قيادة األس� � ��رة
مب� � ��ردود األرض القلي� � ��ل وباحلواالت التي يرس� � ��لها
أخوها بش� � ��كل نادر ،والتي يرس� � ��لها زوجها بانتظام
بينم� � ��ا تأخذها هي وتقوم ببناء طابق ثان فوق منزل
أبيها ال� � ��ذي أوصى ب� � ��ه لولدي� � ��ه القاصرين فقط،
رغب ًة منها في لـ ّم الش� � ��مل ومواجهة ظروف احلياة
مجتمعني ،لكن حرصها على مصلحة أفراد أسرتها
جاء على حساب عالقتها بزوجها ،الذي اتخذ لنفسه
زوجة أخ� � ��رى دون أن يعلمها ،وتزامن هذا األمر مع
وف� � ��اة زوج امرأة أبيها الت� � ��ي أصرت على احلياة في
بيت ولديها ،وطلب� � ��ت من "أحالم" أن تبحث لها عن
مس� � ��كن آخر هي وأمها وولديها و"نبيلة" ،وس� � ��اعد
أخوها "عبد الرحمن" والدته في هذا املطلب ،األمر
ال� � ��ذي وقع كالصاعقة عل� � ��ى رأس "أحالم" ،التي ما
زالت أعماقها تنزف خليانة زوجها لها.
اس� � ��تنكرت "أحالم" بينها وبني نفس� � ��ها أن يكون
مصيرها وأوالدها إلى الشارع ،على قارعة الطريق،
ومأل احلق� � ��د قلبها على زوجة أبيه� � ��ا ،وأخيها عبد
الرحم� � ��ن ،وزوجها فق� � ��ررت أن تنتق� � ��م منهم ،ليس
هذا فحس� � ��ب ،بل قررت أن تنتقم من كل من ظلمها
أو اس� � ��تغلها أو اس� � ��تغفلها ،قررت أن متيت بداخلها
"حليمة" و"أحالم" وأن تكون "أحالم جديدة" .بحثت
لنفس� � ��ها عن طرق خاصة في االنتقام ،فلجأت إلى
"أمة امللك" زوجة املسؤول الكبير والتي تتمتع بنفوذ
واسع ،وأتباع ينفذون لها كل رغباتها .عقدت مع "أمة
امللك" وقريبها حتالفاً ش� � ��يطانياً استطاعت مبوجبه
أن تلح� � ��ق األذى بكل من حتمل ل� � ��ه في قلبها حقداً
وضغينة ،بدأت بأخيه� � ��ا "عبد الرحمن" حيث أخذه
قريب "أم� � ��ة امللك" وأذاقه ألواناً م� � ��ن الذل والهوان
بحج� � ��ة بناء بيت دون ترخي� � ��ص ،فكانت النتيجة أن
فقد أخوها عقله وانكم� � ��ش في ركن غرفته ،يرتعد
من كل شيء ،وال يدرك شيئاً مما يدور حوله .وتنتهي

الرواية بعقد النية من قبل "أحالم اجلديدة" على أ َّال
تعود إلى "حليمة" أو "أحالم" ،ألن "أحالم اجلديدة"،
القوي� � ��ة ،القادرة ،هي التي يجب أن تبقى لتدفع عن
نفسها صفعات األيام والقدر والبشر.

		



يتناول هذا البحث رواية "أحالم ...نبيلة" لعزيزة
عبد الله ،وهي احملاول� � ��ة الروائية األولى لها ،ولكن
نشرها قد تأخر إلى ما بعد صدور روايتيها "طيف
والي� � ��ة" و"أركنها الفقي� � ��ه" .وميكن بس� � ��هولة إدراك
حضور العنصر النسوي في اإلنتاج الروائي للكاتبة،
التي جعلت من امل� � ��رأة وقضاياها منه ً
ال تغترف منه
موضوعاتها احململة برؤاه� � ��ا ووجهات نظرها فيما
يخ� � ��ص وضعية املرأة ف� � ��ي مجتمع يح� � ��اول تخطي
وجتاوز عتب� � ��ات بنى فكري� � ��ة وثقافي� � ��ة واجتماعية
موروثة من حكم إمامي ش� � ��ديد االنغالق جتاه حرية
املرأة وبروزها ومشاركتها املجتمعية.

ميكن ب�سهولة �إدراك ح�ضور العن�رص
الن�سوي يف الإنتاج الروائي للكاتبة،
التي جعل���ت من املر�أة وق�ض���اياها
منه�ل�اً تغرتف من���ه مو�ض���وعاتها
املحملة بر�ؤاها ووجهات نظرها فيما
يخ�ص و�ض���عية املر�أة يف جمتمع
يحاول تخطي وجتاوز عتبات بنى
فكرية وثقافي���ة واجتماعية موروثة
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أما وقد حققت البالد استقالالً سياسياً مظفراً
فت� � ��ح أبواباً هامة أم� � ��ام املرأة ،كالتعلي� � ��م والتثقيف

والعمل ،فإن عزيزة عبدالله حتاول تس� � ��ليط الضوء
عل� � ��ى هذا العنصر "املجتمعي" اله� � ��ام :املرأة ،خالل
مراح� � ��ل تط� � ��ور املجتم� � ��ع السياس� � ��ي واالقتصادي
واالجتماع� � ��ي ،وترص� � ��د آثار هذه التح� � ��والت على
مصائر بطالتها في الرواية.

إن املؤلف يبدع الشخصية الروائية بقلمه وخياله
لغاية فنية محددة يسعى إليها ،ولهذا يعرفها روالن
بارت بأنها "كائنات من ورق"( .)7ومن هنا وجب عدم
اخللط بينها وبني الش� � ��خصيات احلية ،احلقيقية.
"حقاً أن الشخصية الروائية متثل األشخاص فع ً
ال،
ولكن ذل� � ��ك يتم طبقاً لصياغات خاصة بالتخيل"(.)8
كما أن بعض القراءات الساذجة تعتقد أن الشخصية
الس� � ��يما إذا كان راوي القص بضمير املتكلم -هياملؤلف نفس� � ��ه دون التفريق "بني التجربة الشخصية
والتجرب� � ��ة الفنية ،خاصة إذا كان� � ��ت كاتبتها امرأة،
ويعتبرون االثنني شيئاً واحداً"(.)9

وتس� � ��عى هذه املقاربة النقدية إلى اقتحام العالم
الروائ� � ��ي لعزيزة عبد الل� � ��ه في "أح� �ل��ام ...نبيلة"،
الس� � ��يما فيما يخص بناء الش� � ��خصية احملورية في
الرواية (حليمة) بتطوره� � ��ا وتغيرها وتبدلها .ولكن
وفي الرواية موضع هذه الدراس� � ��ة تخلق عزيزة
هذا ال يعني إهمال العناصر السردية األخرى ذات
عبد الله ش� � ��خصية "حليمة" بطلة الرواية التي تنمو
احلضور الداللي الواضح ،والتي سيشار إليها أثناء
شخصيتها وتتبدل بتغير األحداث وتطورها.
تتبع منو وتطور الشخصية /بطلة الرواية من خالل
بنية الس� � ��رد ،وذلك ألن كل ه� � ��ذه العناصر تدور في
تظهر بطل� � ��ة الرواية منذ
فلك الش� � ��خصية وتكون مبثابة
البدء شخصية مضطربة في
ظ� �ل��ال مكمل� � ��ة ومؤط� � ��رة لها.
مظهرها ومسلكها ،وحني تبدأ
والروائي عادة يولي الشخصية
تظهر بطل���ة الرواية منذ البدء بسرد حكايتها ،تأخذ املتلقي
الرئيس� � ��ية أو احملوري� � ��ة الت� � ��ي
إلى املاضي الذي يشكل حجر
يخلقه�� ��ا م�� ��ن خيال�� ��ه األهمية �شخ�صية م�ضطربة يف مظهرها
الزاوية في حاضرها التعس.
القص� � ��وى ،ألنه� � ��ا األداة الفنية
وم�س���لكها ،وحني تبد�أ ب�رسد فـ"حليمة" تخضع لسلطة أبوية
التي تعك� � ��س حموالته الثقافية
قاس� � ��ية تتحكم في مصيرها،
والفكرية.
حكايته���ا ،ت�أخذ املتلقي �إىل يتم تزويجها ،ثم تطليقها ،ثم
تزويجها ،بنا ًء على رغبة األب
وأما ع� � ��ن اهتمام الدارس/
حجر
ي�ش���كل
الذي
املا�ض���ي
الذي ال تقوى على مقاومتها،
الباح� � ��ث بالش� � ��خصية فيأت� � ��ي
متفقاً م� � ��ع ما يطرح� � ��ه فيليب الزاوي���ة يف حا�رضه���ا التع�س كما ال تقوى على مقاومة عنفه
وقمعه لها حتى في محاولتها
هامون من أن "الش� � ��خصية في
رؤية طفلها الذي ُحرمت منه
احلك� � ��ي هي تركيب جديد يقوم
بعد طالقها األول ،فإنها في
به القارئ أكثر مما هي تركيب
هذه احلالة تتحول إلى "أسيرة يربطني باحلبل كلما
يقوم به النص"( .)6وهذه الدراسة النقدية تسعى إلى
الكشف عن محاولة الشخصية "البحث عن الذات"
اضطر للخروج ليضمن بقائي داخل اجلدران"(.)10
ف� � ��ي عالق� � ��ات مجتمعية غي� � ��ر طبيعية ه� � ��ي إفراز
وقد مورس� � ��ت ضد "حليمة" أساليب قمع وقهر
لتحوالت اجتماعية وسياسية وثقافية خاطئة.
وإذالل كثي� � ��رة ،منذ أن كانت في الثانية عش� � ��رة من
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عمرها حني ُسلبت طفولتها باسم اخلطوبة لزوجها
األول ،فهي لم تعد تلعب مع أترابها ،وكان احتجاجها
على ذلك يقابل بالعسف والقمع" :كانت أمي جتيب
بأنني لم أعد طفلة فها أنا اآلن مخطوبة ،وال بد من
إعدادي حتى أصبح ربة بي� � ��ت وزوجة صاحلة"(.)11
وبع� � ��د الزواج تتح� � ��ول إلى خادمة ف� � ��ي بيت زوجها
الذي هاجر في الشهور األولى بعد زواجها ليتركها
تواج� � ��ه عذاباً وقهراً آخر" .بدأ عذابي احلقيقي مع
أم زوجي التي ال ترح� � ��م ،وأب عاجز ال يغادر الدار
علي خدمته
وطلبات� � ��ه ال تنته� � ��ي ...وأخ زوج يج� � ��ب َّ
وإحضار كل م� � ��ا يلزمه م� � ��ن أدوات الزراعة وعلف
املاش� � ��ية قبل أن يستيقظ ...كان عملي اليومي يبدأ
بإحض� � ��ار األعالف وأدوات الزراع� � ��ة وإيصالها إلى
علي بجلب املاء
مكان العمل ...وفي طري� � ��ق العودة َّ
علي إمتامه قبل
م� � ��ن البئر البعيدة ...كل ذلك يجب َّ
أن يبدأ عملي داخل املنزل مع شروق الشمس"(.)12
وإذا م� � ��ا أوت إلى الن� � ��وم فإنها ال جتد ما تريح عليه
جس� � ��دها املتعب املنه� � ��ك؛ "فراش� � ��ي كان عبارة عن
حلاف ممزق ووسادة قدمية ..كنت أجتمد من البرد
في ليالي الشتاء القارس ...لقد أمرتني عمتي بعد
سفر زوجي بأن أعيد كل األغطية إلى مكانها وسوف
تردها عند عودته"( .)13وتتكرر صور قهرها وإذاللها
بعد فش� � ��ل جتربة زواجها األول ،فقد س� � ��معت بأن
رج ً
ال آخر تقدم لها وأن والدها "قد وافق على طلبه
وح� � ��دد موعد الزفاف ...من يجرؤ على مراجعته أو
ثنيه؟! حتى لو عارضت فمن يستجيب؟!"( ،)14أسئلة
ال تنتظر جواباً وإمنا تعمق من إحساس الشخصية
بالضعف واالنكسار وقلة احليلة.
ومتر األي� � ��ام بـ"حليمة" الضعيفة وجتد نفس� � ��ها
مس� � ��ؤولة عن زوجه� � ��ا وولديه� � ��ا وأخيه� � ��ا ووالدتها
املريضة نتيجة لصدمتها بوفاة ولديها ،والتي تركها
األب ليستقر في صنعاء مع امرأة أخرى يرزق منها
ولدين تؤول مس� � ��ؤوليتهما إلى "حليم� � ��ة" بعد وفاته

وزواج أرملت� � ��ه من آخر .هنا جتد "حليمة" نفس� � ��ها
"تبح� � ��ث عن إط� � ��ار جديد للحياة تتخل� � ��ص فيه من
رواس� � ��ب حك� � ��م األب"( ،)15فحاول� � ��ت أن تثبت ذاتها،
وتنهض من ركام القهر والضعف مبس� � ��اعدة زوجها
الطيب وتكون ربان الس� � ��فينة" .لقد سعيت وعملت
على أن أقود الس� � ��فينة التي كان� � ��ت من البداية غير
صاحلة لإلقالع منذ أن عمل أبي على خرقها"(.)16
وبتعبي� � ��ر فورس� � ��تر تتكش� � ��ف الش� � ��خصية هنا
عن خاصي� � ��ة فنية ضرورية لتطوره� � ��ا ،وهي "إثارة
الدهش� � ��ة"( )17في املتلق� � ��ي بهذا التح� � ��ول في بنيتها
الس� � ��يكولوجية ،فـ"حليمة" تعي متاماً أن الس� � ��فينة
غير صاحلة لإلقالع مبا حتويه من ش� � ��خوص كثر،
مصاحلهم متباينة ،مش� � ��اربهم مختلفة ،لكنها تصر
على قيادتها في محاولة منها إلثبات الذات" :أنا في
احلقيقة أحببت أن أثبت ذاتي ،حتى اس� � ��مي غيرته
من حليمة إل� � ��ى أحالم"( ،)18فتجته� � ��د في توحيد
صف أخوتها وولديها ،وتنجح في زرع احملبة واأللفة
بينه� � ��م ،عدا واحد من إخوتها (راجح) وكان قد قتل
خطأ ابنها "أحمد" من زوجها الس� � ��ابق بسالح األب
الذي باع أرضاً تزرع ليشتري سالحاً .وحتى عندما
انتقل� � ��ت "حليمة" أو "أح� �ل��ام" إلى احلياة في املدينة
(صنعاء) ف� � ��ي بيت أخويها القاصري� � ��ن الذي أورثه
لهما األب في وصية خاصة ،لم تس� � ��تطع السيطرة
على طموح أخيها "راجح" في الهجرة والس� � ��فر ،ثم
الع� � ��ودة ،ثم الهجرة مرة أخ� � ��رى وثانية وثالثة ،تاركاً
لها حمل زوجته املصرية وطفلتها "نبيلة".
تدرك "حليمة" أو "أحالم" أن الس� � ��فينة بركابها
تركة معطوبة من أب تصفه بأنه "كان السبب في كل
ما حدث من مصائ� � ��ب في حياتي ،ال بل في حياتنا
كلنا .)19("...ومن أجل إثب� � ��ات الذات وإثبات القدرة
على االستقالل االقتصادي تفكر "أحالم" في العمل،
ففي أثناء سفر زوجها إلى إحدى دول اخلليج كانت
تصنع بعض السراويل النس� � ��ائية ،وتطرزها وتكلف
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من يبيعها في الس� � ��وق بدالً منه� � ��ا( ،)20وكانت تتلقى
حتويالت مالية يس� � ��يرة من زوجه� � ��ا ،فتقوم بإضافة
دور عل� � ��وي فوق منزل أخويها ف� � ��ي صنعاء ،راضية
مخت� � ��ارة" :كن� � ��ت راضية وغي� � ��ر مخون� � ��ة الدهر...
ش� � ��عرت بأنني أقوم بعمل ذلك م� � ��ن أجل الكل وأننا
جميعاً حال واحد"( .)21كان حق زوجها وأوالدها في
االهتمام اخلاص والرعاية اخلاصة منها كزوجة وأم
مهدر ومض َّيع في س� � ��بيل احللم بإصالح ما أفسده
اآلخرون ،وحتقيق احلياة املس� � ��تقرة التي عجز عن
حتقيقها األب ،وتنصل األخ عن مس� � ��ؤولياته فاجته
إلى املهجر ،وانزوت األم جتتر أحزانها لفقد ولديها،
حتى بعد شفائها من املرض ،ومتلُّص زوجة أبيها من
مس� � ��ؤولية ولديها وتفرغها لزوجها اجلديد ،واجتاه
زوجها إلى املهجر ،أرادت "أحالم" في غمرة حلمها
باحلياة الكرمية السعيدة أن "تكون كل أولئك الذين
لم يقوموا بواجبهم كما يجب"( .)22وفي الوقت نفسه
بدأت تتخذ القرار مبواصلة املسيرة ولكن ليس على
حس� � ��اب زوجها وأوالدها ،فاتفق� � ��ت مع زوجها على
شراء أرض لبناء بيت يضم أسرتها الصغيرة ،ولكن
العملية لم تتم ،ألن لألرض أكثر من مالك وأكثر من
وكيل( ،)23فتعود لس� � ��فينتها التي لم تتخ ّل عنها أبداً،
ويتجه زوجها خائباً محبطاً إلى املهجر مرة أخرى.
وفيما هي حت� � ��اول أن جتت� � ��از العواصف ،وتخوض
أمواج البحر مبجاديف محطمة -بحسب تعبيرها-
إذا بزوجها يخرجها من حياته تدريجياً حتى تفاجأ
به وقد عاد بعد شهرين متخذاً لنفسه زوجة غيرها
يس� � ��تقر معها في حارة ال يفصلها عن بيت "أحالم"
سوى شارعني فقط.
وفي هذه األثناء تعود زوجة أبيها السابقة -بعد
وفاة زوجها واس� � ��تيالء زوجته األول� � ��ى وأوالده على
املنزل -لتسكن مع ولديها في منزلهما الذي جمعت
فيه "أح� �ل��ام" إخوتها وأوالدها وأمه� � ��ا وابنة أخيها
"نبيلة" بعد ترك أمها لها وعودتها إلى مصر .لكن هذه
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العودة تكون مصحوبة بعواصف تطيح بألفة األبناء
واإلخوة ،بل حتاول أن تش� � ��رد "أحالم" بذاتها ،فقد
غدت زوجة أبيها "هي سيدة البيت ،تغير وتبدل في
تقسيم الغرف التي بنيتها حجراً حجراً بعرق جبيني
وجبني زوجي ومبا حرمت أوالدي ونفس� � ��ي منه"(،)24
ليس هذا فحس� � ��ب بل إنها طلبت من "أحالم" وأمها
وأوالده� � ��ا و"نبيلة" الصغيرة مغ� � ��ادرة البيت والعودة
إلى قريتهم "حراز" التي قدموا منها( ،)25ألنه "يكفي
أنهم يحتلون البيت كل هذه السنني دون مقابل"(.)26
فما كان من "أحالم" إ ّال أن أوهمت زوجة أبيها بأنه
سيكون لها ما تريد( ،)27وكذلك أخاها "عبد الرحمن"
ال� � ��ذي نصحها قائ ً
ال ..." :ولكن لك زوج ومن واجبه
إيجاد س� � ��كن لك وألوالده ...يجب أن تأخذي حقك
وال تدعي� � ��ه يهنأ مع زوجته اجلدي� � ��دة وأنتم بحاجة
إلي� � ��ه"( .)28ويكون هذا احلدث :إقناعها باخلروج من
املنزل ،مبا ينطوي عليه من مش� � ��هد ح� � ��واري بينها
وبني أخيها وزوجة أبيها ،مبثابة مفصل جديد على
مستوى حتول الشخصية واختياراتها ،وعلى مستوى
تط� � ��ور األحداث ،فـ"أحالم" عندما أمعنت النظر في
وجه أخيها "عبد الرحمن" حدثت نفس� � ��ها متعجبة:
"ي� � ��ا الله كم يش� � ��به أبي! لم أحلظ ذلك الش� � ��به من
قب� � ��ل"( ،)29وفي موقع آخر "صار في نظري اآلن أبي
بكل صفاته ومساوئه"( .)30لقد أصبحت "أحالم" ترى
ف� � ��ي أخيها "عبد الرحمن" ص� � ��ورة مكررة عن أبيها
في الش� � ��كل والطباع والتص� � ��رف ،ورد ذلك في غير
موقع من الرواية( .)31ولعل "أحالم" هنا ترى الصورة
بأعماقه� � ��ا ،تراها من داخلها وليس الرؤية البصرية
املعتادة ،ترى القس� � ��وة ونكران اجلميل واألنانية مرة
أخرى ،ترى ظلمه� � ��ا وحرمانها وضعفها وذلها ،لهذا
خلعت عن نفسها كل صفاتها السابقة ولبست ثوب
االنتقام( ،)32غ� � ��دا االنتقام خيارها الوحيد في عالم
يخل� � ��و من العدالة ،ويحكمه منطق القوة ويفتقر إلى
األخ� �ل��اق ،على الرغم من أنه خيار ال ينس� � ��جم مع
رؤيته� � ��ا اجلذرية لنفس� � ��ها أو مع منظومة س� � ��لوكها
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الس� � ��ابق ،ولكن العدوانية هنا تصبح "اس� � ��تراتيجية
دفاعية تلج� � ��أ إليها األنا حني تُه � � �دِّد وحدة النفس
بضياع املثال"(.)33
وسرعان ما عقدت العزم على أن تبدأ مسلسل
االنتقام بأخيها "عبد الرحمن" وأمه" :لن تفلتي من
انتقامي وال هو س� � ��يفلت"( .)34وعلى الفور اكتشفت
أن التي تتحدث بداخلها ش� � ��خصية أخرى ليس� � ��ت
"حليم� � ��ة" الضعيفة ،وال "أح� �ل��ام" التي تضحي من
أجل اآلخرين وتعمل على لم الش� � ��مل ،لقد انبجست
بداخلها ش� � ��خصية أخرى ل� � ��م تعهدها في من قبل،
إنها "أحالم اجلديدة التي أخذت تقتحمني ،وتطحن
حليمة وأحالم بدون رحمة ...وتزحف سريعاً وحتتل
كل خلي� � ��ة داخلي .)35("...ومن هن� � ��ا أصبحت تعيش
بداخلها إنسانة أخرى تس� � ��ميها "أحالم اجلديدة".
ولم ِ
تأت تسمية "حليمة" أو "أحالم" نفسها بـ"أحالم
اجلدي� � ��دة" بدون مبرر فني ،وإمنا ألن االس� � ��م يقيم
مع الش� � ��خصية عالقة س� � ��ببية ترابطية ،ألن داللة
االسم هي التي ستحدد داللة احلدث الذي تقوم به
الشخصية حاملة االسم ،حيث يرى بعض النقاد أن
الشخصية قد متنح أسماً يلخص صفاتها(.)36
وتلجأ الروائية إلى تس� � ��ويغ التعبير الذي يلحق
باالس� � ��م ،وذلك من خالل تقدمي عب� � ��ارات تبريرية
على لس� � ��ان الش� � ��خصية /الراوية" :لم أعد حليمة
املظلوم� � ��ة ،تل� � ��ك الطفلة التي تتلق� � ��ى الصفعات من
أم زوجه� � ��ا ألنها جت� � ��رأت وأخذت نص� � ��ف نفر من
الطحني وخبزته بدون علم عمتها ...لم أعد حليمة
التي تُس� � ��حب بشعر رأسها وتحُ بس في مكان حالك
الظالم ..والت� � ��ي وضع أبوها القي� � ��د احلديدي في
رجليها وكواها بالنار الكتش� � ��افه محاولتها الوحيدة
لرؤي� � ��ة طفلها ..لن أس� � ��تمر حليم� � ��ة الضعيفة التي
ال ح� � ��ول له� � ��ا وال قوة ..وال حتى أح� �ل��ام ،لن أكونها
بعد اليوم ..أح� �ل��ام الغبية التي أرادت تغيير طبائع
البشر وتصحيح أغالطهم ،األحياء منهم واألموات..

أح� �ل��ام التي خيل إليها أنها قادرة على الوصول إلى
بر األمان بقليل من الصبر والتضحية ولم شمل من
فرقته� � ��م احلاجة ،وجمعهم الفقر ،وغربهم الطمع..
لن أكون أحالم التي اكتش� � ��فت فجأة أن زوجها عاد
وق� � ��د صارت له زوجة ثانية ..لم تتصور أحالم التي
لن أكونها بعد اليوم أن أخويها س� � ��وف يخبرانها مع
أمهما أن عليها أن تبحث عن س� � ��كن آخر .)37("...إن
ه� � ��ذه العبارات تلقي األضواء على املالبس� � ��ات التي
أدت إل� � ��ى هذا التغيير ،ليس في االس� � ��م فحس� � ��ب،
وإمنا ف� � ��ي املوقف من العالم املباش� � ��ر الذي يحيط
بالش� � ��خصية ،إنه تغيير في جوهر الشخصية .وقد
سردت الروائية على لسان بطلتها هذه التفسيرات
والتبري� � ��رات س� � ��عياً منها إلى "إظهار ذل� � ��ك التغيير
مبظهر التحول الطبيعي ال� � ��ذي تفرضه مقتضيات
البنية الروائية"(.)38
وعند هذا املس� � ��توى من التغير الفني للشخصية
تطغى "أح� �ل��ام اجلديدة" على "حليم� � ��ة" و"أحالم":
"ش� � ��عرت بش� � ��يء من الزهو حينما بحث� � ��ت بداخلي
ع� � ��ن أحالم ولم أجده� � ��ا ...لقد فرح� � ��ت ألنها هي
األخ� � ��رى قد رحلت واختفت أو أنها ماتت كما ماتت
حليمة"( .)39وتس� � ��وق "أحالم اجلديدة" نفس� � ��ها إلى
"طريق ال علم لي بنهايتها"( ،)40كما حتدث نفس� � ��ها،
وه� � ��و طريق االس� � ��تقواء ببع� � ��ض املتنفذي� � ��ن لتنفيذ
مخططه� � ��ا االنتقام� � ��ي ،يقودها طريقه� � ��ا إلى "أمة
امللك" زوجة "ش� � ��خصية مهمة تس� � ��هر وال تنام حتى
وإن تأك� � ��دت أن الكل نيام"( .)41وأم� � ��ام هذه الزوجة
احملظية املفضلة لدى زوجها املسؤول الذي يتمتعبس� � ��لطة تؤدي بخصمه إلى حبل املشنقة( -)42ذرفت
"أحالم اجلديدة" الدموع ،وبس� � ��طت ش� � ��كاوى كاذبة
وتهم � � �اً ملفقة ض� � ��د زوجة أبيها الت� � ��ي زورت وصية
ملكية البي� � ��ت واألرض لصالح أوالدها ،وضد أخيها
"عب� � ��د الرحمن" الذي "من صغره يحب اإلجرام"(،)43
ويسعى هو وأمه إلى طردها وأمها العاجزة وأوالدها
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دراسات
من بيتها ،فتق� � ��وم الزوجة احملظية على الفور بوعد
"أح� �ل��ام اجلديدة" مبس� � ��اعدتها واالنتق� � ��ام لها من
ظامليها ومستغليها.
وبه� � ��ذا التحالف الش� � ��يطاني تس� � ��لم "حليمة" أو
"أحالم" قيادها لـ"أحالم" اجلديدة التي تضع نفسها
بني براثن "أمة املل� � ��ك" وتصبح إحدى التابعات لها،
املادحة لها ،املطرية على جمالها وأخالقها العالية،
ودالله� � ��ا وأناقتها وذكائها ،وحس� � ��ن تصرفها ،بينما
مت� � ��ارس "أمة املل� � ��ك" هوايتها في أذى من ترش� � ��حه
"أح� �ل��ام اجلدي� � ��دة" ب� � ��دءاً بأخيها "عب� � ��د الرحمن"
الذي أخذ م� � ��ن قبل بعض الرج� � ��ال بحجة التزوير
واملخالفة في البن� � ��اء ،وهناك يضرب ويهان ويهدد،
ويغي� � ��ب عن املنزل ألوقات طويل� � ��ة ،وألكثر من مرة،
ثم يعاد مم� � ��ا يصيبه بحالة ذهول وش� � ��رود وانكفاء
على الذات في ركن بغرفته ال يريد محادثة أحد أو
اخلروج من البيت حتى يفقد عقله ويغدو غريباً عن
أهل� � ��ه وهم غرباء عنه .وتس� � ��تمر العالقة التدميرية
جتمع ب� �ي��ن املرأتني ،وتطال هذه املرة طليق "أحالم"
أو "أح� �ل��ام اجلديدة" ،حيث تلفق ل� � ��ه وزوجته تهماً
مخلة بالش� � ��رف تعكس نفس� � ��ها على سمعة أوالدها
وأحوالهم النفس� � ��ية ،وبالتالي تتعثر دراس� � ��تهم ويتم
فصلهم من مدارسهم ،بينما يهيم أخوها الثاني على
وجهه محاوالً الس� � ��فر والهجرة عن طريق املهربني.
أما والدتها فتحيطها بهالة من الشك والريبة .وقد
جنح� � ��ت "أحالم اجلديدة" في إزاحة زوجة أبيها من
املنزل وذل� � ��ك بتزويجها من "املق� � ��وت" الذي تتعامل
مع� � ��ه ،وكم كان ندمها كبيراً أن أخيها "راجح" وأباها
بعيدان عن قبضتها وانتقامها.
لكن "أحالم اجلديدة" أثناء مسلسلها االنتقامي
كانت تعاني بأعماقها صراعاً وازدواجية وانقساماً
عل� � ��ى الذات ،أرقها كثيراً ،وجعله� � ��ا ذاتاً مض ّيعة ،ال
ت� � ��دري من هي عل� � ��ى وجه التحديد ،فت� � ��ارة "أحالم
اجلدي� � ��دة مات� � ��ت ،وقامت ب� � ��دالً منه� � ��ا حليمة من
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قبرها ...جرتني بهدوء نحو رأس الشارع ،وضعتني
في سيارة أجرة وعادت إلى تابوتها ..وقبل أن تهوي
إلى قبرها في قاع ذات� � ��ي قالت :عودي إلى القرية،
تعال� � ��ي نهرب من هنا ومن أح� �ل��ام اجلديدة،)44("...
وت� � ��ارة أخرى "أحالم لم تُس� � ��حق بع� � ��د ،إنها مازالت
تقاوم وتشدني باس� � ��م القيم واألخالق"( ،)45السيما
في األوقات الت� � ��ي تكذب فيها "أحالم اجلديدة" ،أو
تنافق ،أو تلفق التهم ،وأما في األوقات التي تنتصر
فيها على ظامليها وتتش� � ��فى بذلهم وضعفهم أمامها،
تقرر أن "أحالم اجلديدة هي وحدها التي تس� � ��تحق
البقاء"(.)46
واضح أن الشخصية تعيش حالة من االنفصال
ع� � ��ن ال� � ��ذات ،حالة من االنش� � ��طار والتش� � ��ظي في
تكوينها النفسي والفكري" :عقولي الثالثة توقفت...
نعم عقول� � ��ي الثالثة ..لكنها كله� � ��ا ال تعمل إال على
ضياعي"( ،)47األمر الذي عكس نفسه على عالقتها
بالش� � ��خصيات التي تدور ف� � ��ي فلكها ،بحيث أخذت
عالقتها به� � ��م تتوتر وتنهار ،وتتح� � ��ول إلى عالقات
انتقامية ،أدخلتها في دائرة االغتراب عن نفس� � ��ها،
وعن أس� � ��رتها" :يا رب! هل ميكن أن أس� � ��تعيد تلك
األيام التي كنت أحسبها مريرة وأعمل على اخلروج
منه� � ��ا؟ ليتها تعود! هل بإمكاني اس� � ��تعادة ثقة ولدي
ال� � ��ذي صار يحتقرني بل ويكرهن� � ��ي؟ ال فائدة! لقد
علي فقدان من أحب .)48("...إن هذا احلديث
ُكت� � ��ب ّ
م� � ��ع النفس "يعك� � ��س حجم االغتراب الذي تعيش� � ��ه
ال� � ��ذات وهي تعان� � ��ي فجيعة فقدانه� � ��ا التواصل مع
اآلخر وقد صار العالم خوا ًء مما هو إنساني"(.)49
أم� � ��ا ازدواجها النفس� � ��ي وتناقضه� � ��ا فإنه يطفو
على سطح شخصيتها عندما كانت تتنازعها عوامل
اخلي� � ��ر والش� � ��ر جتاه م� � ��ا يتعرض ل� � ��ه أخوها "عبد
الرحمن" على يد قريب "أم� � ��ة امللك" ورجاله .تقول
أحالم" :يجب أن أذهب إليها اآلن لتبعد قريبها عن
عبد الرحمن ...وإذا بصوت أحالم اجلديدة يجلجل

دراسات

بداخلي :مكانك ال تتحركي .)50("...وفي موقع آخر:
"أحالم تريد العودة وإخبار الكل بأنني أنا الس� � ��بب
في كل ما يحدث ..أحالم اجلديدة مصممة على أن
كل ما قمت به ليس فيه ما يس� � ��تحق العقاب ...ألنه
ما كان إال دفاعاً عن حقي.)51("...
إن بطلة الرواية هنا "تتم� � ��زق بني عاملها املثالي
وعاملها اخلارجي املوبوء املتدهور"( ،)52لقد اجتهدت
في أن تسوق الس� � ��فينة إلى بر األمان ،ولكنها فجأة
جتد نفس� � ��ها مهددة باخل� � ��روج من الس� � ��فينة ،هي
وأوالدها إلى قارعة الطريق ،ورحلة إبحارها لم تكن
باألمر الهني ،لقد لقيت من املصائب والويالت ما لم
تق َو على فهمه واستيعابه ،عرفت اجلوع ،واحلاجة،
والتقتير على الذات ،وإيثار اآلخرين على حس� � ��اب
رغباته� � ��ا ،وعرف� � ��ت الظل� � ��م والذل والقه� � ��ر وعملت
وكافح� � ��ت ،كل ذلك في ظل ظ� � ��روف صعبة متوالية
متواترة ،لم تعد "حليمة" أو "أحالم" في ذلك الوقت
تدري " ِل َم يحدث كل ذلك؟ وكيف حدث؟ لقد عجزت
عن حل ألغ� � ��از هذه احلياة وتداخالتها وفوضويتها،
وكأن كل ما يحدث أمر قدري عبثي محير"(.)53
ولع� � ��ل إحساس� � ��ها بالعجز والقه� � ��ر وقلة احليلة
هو ال� � ��ذي خلق "أحالم اجلدي� � ��دة" ،وهو الذي دلف
بها إلى بالط "أمة امللك" ،املرأة التي تس� � ��تغل موقع
زوجها السياس� � ��ي ،وتستطيع أن حترك وزارتني في
وقت واحد بواسطة أحد أقاربها لتنفيذ ما تريد(،)54
ذلك القريب "الذي يس� � ��تولي عل� � ��ى ممتلكات العباد
وأرزاقه� � ��م ورقابه� � ��م ...يحبس ويف� � ��رج عمن أراد..
ويلفق التهم ملن حاول الوقوف بطريقه ..يس� � ��تطيع
تبرئ� � ��ة القاتل ،وإن لم يتمكن م� � ��ن تبرئته أخفاه عن
العدالة أو هربه خارج احلدود والسدود"( .)55متارس
"أمة امللك" وزبانيتها صوراً ش� � ��تى من الفس� � ��اد ،كل
ذلك وزوجها املس� � ��ؤول الكبير منشغل عنهم مبا هو
أهم" :إنه ش� � ��غوف باألراضي مهما كان سعرها وقد
يس� � ��تولي عليها بدون ثمن"( .)56وفي محادثة هاتفية

ب� �ي��ن "أمة امللك" وقريبها س� � ��معتها "أحالم" تتحدث
غاضبة" :قل� � ��ت لك ال تتدخل ف� � ��ي أرض احلديدة،
لق� � ��د أفهمت زوجي أنها قد بيع� � ��ت وعليه أن يكلف
من يبح� � ��ث له عن غيرها ..ه� � ��ل فهمت؟! ركز على
تعز واترك احلدي� � ��دة"( .)57وعندما ترى بعينيها بذخ
الوالئم الت� � ��ي تصحب فيها "أمة امللك" جتد الوليمة
الواحدة تكاد "تش� � ��بع كل س� � ��كان حارتن� � ��ا واحلارة
املج� � ��اورة"( ،)58على حد تعبيره� � ��ا ،أو عندما ترى ما
ترتديه النساء من ثياب وما يزين أعناقهن وأيديهن
من مجوهرات براقة ،أو عندما تسمع أحاديثهن عن
الغداء واملقيل واملجوهرات الثمينة ،تشعر باالغتراب
عن ه� � ��ذا املجتمع ،وبانفصال حاد ع� � ��ن ذاتها" :أية
مقادير س� � ��اقتني وأوقعتني بني براثن هذه الشريحة
م� � ��ن املجتم� � ��ع؟!"( ،)59هكذا تبدأ "أح� �ل��ام اجلديدة"
تعي� � ��ش حالة من عدم التواف� � ��ق االجتماعي مع هذه
البيئة التي ال تتجانس معها نفس� � ��ياً أو اجتماعياً أو
اقتصادياً ،وهنا "تتضافر العوامل الذاتية والدوافع
االقتصادي� � ��ة واالجتماعي� � ��ة مع بعضها لتش� � ��كل في
نهاي� � ��ة األمر اغتراب � � �اً عن ال� � ��ذات"( ،)60ويوغل هذا
املجتمع في تغريب "أح� �ل��ام اجلديدة" عندما تصر
"أم� � ��ة امللك" على إلباس� � ��ها "الشرش� � ��ف" ب� � ��دالً من
"الستارة" حجاب "أحالم" التقليدي ،لتكون في هيئة
تناسب مقامها كتابعة لـ"أمة امللك" تصطحبها معها
إلى بيوت املسؤولني املختلفة ،وجلهلها بطريقة لبسه
فقد كانت أضحوكة لـ"أمة امللك" وكل النسوة الالتي
نادتهن "أمة امللك" من أرجاء البيت ليشهدن املوقف
املضح� � ��ك والذي جارته� � ��ن فيه "أح� �ل��ام اجلديدة"
نفس� � ��ها ،ريا ًء ونفاقاً ،أما في أعماقها فقد ش� � ��عرت
بالضآل� � ��ة والدونية أمام أولئك النس� � ��وة" :ش� � ��عرت
أمامهن وكأني مهرجة غبية وتافهة ال أستحق إال أن
أبقى حليمة املسحوقة"( ،)61ولعل السبب الكامن وراء
هذا الش� � ��عور يتمثل في كونها لم تستطع الدفاع عن
معيار أساسي من معاييرها االجتماعية التي درجت
عليها :لبس "الستارة" حجابها التقليدي الذي يحقق
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دراسات
لها اإلحس� � ��اس بهويته� � ��ا اخلاص� � ��ة ،وباالنتماء إلى
أرضيتها االجتماعية البسيطة ،الفقيرة التي تسعى
"أحالم اجلديدة" إلى تدميرها أو إضاعتها على أقل
تقدير .وينطلق صوت من داخلها" :ملاذا أضع نفسي
في هذا املوقف الرخيص؟! ...ملاذا رضيت لنفس� � ��ي
أن أصبح مس� � ��خرة؟! ...وباس� � ��تطاعتي أن أبدأ من
جديد وأكاف� � ��ح...؟!( .)62وهنا يبدو للمتلقي أن هذه
الش� � ��خصية الروائية ميكن أن ينطبق عليها ما ذكره
إن الق� � ��وة الس� � ��حرية الت� � ��ي اس� � ��تمدتها "أحالم
"باختني" من أنه "ليس املهم ما متثله الشخصية في
اجلدي� � ��دة" من معاقل الش� � ��ر واألذى ،معتقدة بذلك
العالم ،ولكن ما ميثله العالم بالنس� � ��بة للش� � ��خصية،
أنها نهضت من ركام ضعفها وس� � ��حقها ،لم تكن إال
وما متثله الشخصية بالنسبة لنفسها"( ،)63إنها تشعر
س� � ��حراً انقلب على الساحر ،س� � ��حر دمر "حليمة"،
بنفس� � ��ها مس� � ��خاً أمام عالم ال يعني بالنسبة لها إال
و"أح� �ل��ام" ،وأوالدها إلى درجة االش� � ��تباك باأليدي
"التحطيم والدمار"( ،)64ولكنها مع ذلك ال تقوى على
والسكاكني ،وشيئاً فشيئاً انفرط عقد الشمل ،الذي
مغادرة هذا الواقع ،إنها تخش� � ��ى سطوة "أمة امللك":
عمل� � ��ت "أحالم" بصفائه� � ��ا وإخالصها وصدقها مع
"قبيل املغرب أسرعت بالذهاب إلى "أمة امللك" ألنني
نفس� � ��ها ومع اآلخري� � ��ن ،على مله
وعدتها بذلك ،واحلقيقة أني
والوصول به إلى بر األمان حتى
صرت أخاف من عقابها لو
وإن كانت السفينة معطوبة ،ولعل
أنا أخلفت وعدي معها"(،)65
والقهر
بالعجز
إح�سا�س���ها
�
لعل
"أحالم اجلديدة" أرادت أن تنتقم
لقد خيل للبطل� � ��ة /الراوية
أوالً وقبل كل ش� � ��يء من والدها،
أنها ستجد نفسها من خالل وقل���ة احليلة هو ال���ذي خلق
فوجدت أخاها ص� � ��ورة عنه ،ثم
ق� � ��وة وس� � ��طوة "أم� � ��ة امللك"
"�أح�ل�ام اجلدي���دة" ،وه���و حطمت ال شعورياً السفينة التي
الت� � ��ي وعدته� � ��ا مبناصرتها
وضعها فيه� � ��ا والدها وتضافرت
عل� � ��ى ظامليها ومس� � ��تغليها،
الذي دلف بها �إىل بالط "�أمة مع� � ��ه الظ� � ��روف االقتصادي� � ��ة
ويب� � ��دو أن هذا ق� � ��د حتقق
احلرج� � ��ة الت� � ��ي كان� � ��ت "أحالم"
"ألحالم اجلديدة" ،فهي قد امللك" ،املر�أة التي ت�س���تغل
تشقى فيها لتوفر ألسرتها بعض
اس� � ��تطاعت "تأديب" أخيها
موق���ع زوجه���ا ال�سيا�س���ي" ،الك� � ��دم" والطماط� � ��م و"احللبة"
"عب� � ��د الرحمن" بواس� � ��طة
وفي أحس� � ��ن األح� � ��وال وأكثرها
ذلك "القريب" املتنفّذ ولكن
وت�ستطيع �أن حترك وزارتني ترفاً دجاجة واح� � ��دة لكل أفراد
بجرع� � ��ة قاتل� � ��ة م� � ��ا كان� � ��ت
العائلة.
تتوقعها ،ورأت بعينها ضعف يف وقت واحد بوا�س���طة �أحد
إن هذه الش� � ��خصية الروائية
واس� � ��تالم وتذلل زوجة أبيها
تريد.
م���ا
لتنفي���ذ
أقاربه���ا
�
ورجاءها لها بأن تعمل شيئاً
قد طرأت عليها حتوالت جعلتها
ش� � ��خصية مدورة أو ش� � ��خصية
إلنق� � ��اذ ابنه� � ��ا ،ورأت منه� � ��ا
معقدة بكل الدالالت التي توحي
سلوكاً حسناً معها ومع أمها
العاج� � ��زة وولديها و"نبيلة" الصغي� � ��رة ،فكانت تقول
في نفس� � ��ها متش� � ��فية" :أهذه هي املرأة نفسها التي
عرفت كيف تختار الفرصة املناس� � ��بة :فرصة عودة
زوجي وخب� � ��ر زواجه بأخرى لتبلغن� � ��ي قرار طردي
من البيت"( ،)66ورأت وسمعت الفضيحة التي لفقها
قريب "أم� � ��ة امللك" لزوجها بتقري� � ��ر كاذب يؤكد أنه
يستخدم بيته بؤرة للفساد األخالقي(.)67
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بها لفظ العق� � ��دة ،فهي حتب وتكره ،تصعد وتهبط،
تفعل اخلير كما تفعل الشر ،تؤثر في سواها تأثيراً
واسعاً ال تستقر على حال ،متغيرة ،متبدلة األطوار،
الش� � ��خصية املدورة -بتعبير مرت� � ��اض -هي املعادل
املفهوماتي للشخصية النامية(.)68
ويأت� � ��ي منو هذه الش� � ��خصية م� � ��ن قدرتها على
"كش� � ��ف حقيقة ذاتها ،إنها حتيل طبيعتها احلقيقية
إلى دراما .)69("...لقد عاش� � ��ت البطلة طوال الرواية
تعاني صراعاً بني شخصياتها الثالث ،التي لم جتد
نفس� � ��ها في واحدة منهن على اإلط� �ل��اق ،فـ"أحالم"
مث� �ل � ً
ا بطيبتها ،وعطفه� � ��ا ،وحبها ألس� � ��رتها ،كانت
تبرز إلى حيز النص كلما اقترب ش� � ��ر وأذى "أحالم
اجلدي� � ��دة" من أخيه� � ��ا "عبد الرحم� � ��ن" الذي أوذي
بصورة ما كانت لتتمناها ،ولكن سبق السيف العذل،
مم� � ��ا جعل بطلة الرواية ف� � ��ي مرحلة التغير والتبدل
تكون عبارة عن ش� � ��خصيات في ش� � ��خصية مركبة،
أو إذا ش� � ��ئنا شخصية مشظاة إلى عدة شخصيات،
حتى بعد اعتقادها بأن "أحالم اجلديدة هي وحدها
التي تستحق البقاء" إال أن هذا اخليار كان نابعاً من
خوفها س� � ��طوة "أمة امللك" ،واضطرارها لالستمرار
في حتالفها الشيطاني مع امرأة تكرهها ،حتتقرها،
ترفضها في أعماقها الداخلية" :ش� � ��عرت برغبة في
الب� � ��وح بكل ما يدور في داخلي وإخبارها بحقيقة ما
أكن� � ��ه نحوها ،ولكن قبل أن أفتح فمي ظهرت أحالم
اجلديدة ،ولوت لس� � ��اني ،وأنطقته بعكس ما أش� � ��عر
نحو ه� � ��ذه املخلوقة التي كلم� � ��ا قابلتها ازددت رعباً
وخوفاً ،إنها ال ترح� � ��م"( .)70هكذا تبقى البطلة "ذاتاً
تص� � ��رخ طوال الرواية محاولة إثبات ذاتها ووجودها
لكن محاوالتها باءت بالفشل"(.)71

		



يتنازع القص في ه� � ��ذه الرواية راويان :خارجي
وداخل� � ��ي ،ميك� � ��ن الفصل بينهما بس� � ��هولة ويس� � ��ر،
فال� � ��راوي األول مؤلف� � ��ة الرواي� � ��ة ،وال� � ��راوي الثاني

الش� � ��خصية البطلة؛ فكاتبة الرواية تبدأ القص على
مدى الثالث� � ��ة الفصول األولى أو إن ش� � ��ئت الثالث
لوحات األولى والتي تسمى لدى البعض "االفتتاحية"
و"وظيفتها في الرواي� � ��ة الواقعية هي إدخال القارئ
إلى عالم الرواية التخييلي بكل أبعاده"( .)72وفي هذا
القص /االفتتاحية تس� � ��رد كاتب� � ��ة الرواية الظروف
الت� � ��ي تعرفت فيها إلى الش� � ��خصية أح� �ل��ام ،وكيف
س� � ��اعدتها على إدخال طفلتها إلى املستش� � ��فى ،ثم
زيارتها لها ،ثم اس� � ��تدعائها لها إل� � ��ى منزلها ملعرفة
حكايتها مع الطفلة ،بل وحكاية البطلة نفس� � ��ها التي
ب� � ��دت للكاتبة مثقلة بالهموم واألحزان وذلك إلعداد
القارئ وتهيئته لتلقي النص /احلكاية.
وبعد ذلك تس� � ��لم الكاتبة زم� � ��ام القص لبطلتها
الراوي� � ��ة الثاني� � ��ة ،الداخلية ،بوصفها مش� � ��اركة في
أحداث الرواية كشخصية مركزية أو محورية ؛ فهي
"راوية" من صنع املؤلفة ،إذ إن الروائي "عندما يقص
ال يتكلم بصوته ولكنه يفوض راوياً تخيلياً يأخذ على
عاتق� � ��ة عملية القص"( .)73وتس� � ��رد الراوية /البطلة
أح� � ��داث الرواية بضمير املتكلم ال� � ��ذي "يحيل على
الذات ،فهو ضمير يسرد ذاته ومنطلقة من الداخل
نحو الداخل ،ويس� � ��تطيع التوغل إلى أعماق النفس
البش� � ��رية؛ فيعريها بصدق ،ويكش� � ��ف ع� � ��ن نواياها
بحق"( ،)74الس� � ��يما وأن� � ��ه في هذه الراوي� � ��ة "الذات
هي موض� � ��وع الس� � ��رد"( .)75والراوية باس� � ��تخدامها
ضمير املتكلم كش� � ��اهدة عيان مشاركة في األحداث
"اس� � ��تطاعات أن تكس� � ��ب إميانن� � ��ا بواقعية ما تروي
وذلك م� � ��ن خالل ذلك الع� � ��رض الواقعي املثبت في
عالم الواق� � ��ع بتفاصيله الزمانية واملكانية واحلدثية
بحذق ومهارة"( .)76وتنطلق الراوية من رؤية مصاحبة
أو كم� � ��ا يطلق عليها جون بوي� � ��ن "الرؤية مع" ،وفيها
تتس� � ��اوى معرفة الراوي مبعرفة الشخصية ،أي أن
"كل معلومة س� � ��ردية أو أي سر من أسرار الشريط
الس� � ��ردي يغدو متصاحباً مع األنا /الس� � ��ارد الذي
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يس� � ��تحيل إلى مجرد ش� � ��خصية من شخصيات هذا
الشريط الس� � ��ردي"( .)77وإذا ما حتدثنا عن اشتغال
الزم� � ��ن في هذه الرواية فإننا جن� � ��ده زمناً متداخ ً
ال
وهو ما يسمى بـ"النسق الزمني املتقطع وفيه تتقطع
األزمنة في س� � ��يرها من احلاضر إل� � ��ى املاضي"()78؛
حيث جند الكاتبة تقطع س� � ��ير الس� � ��رد على الراوية
البطل� � ��ة في بداي� � ��ة معظ� � ��م اللوح� � ��ات أو الفصول
الس� � ��ردية لترصد حركات الراوية أو انفعاالتها قبل
اس� � ��تئنافها الس� � ��رد ،على أن توقيف السرد املاضي
والرجوع إلى احلاضر قصير مقارن ًة باملاضي الذي
يغطي أحداث الرواية مدة واتس� � ��اعاً ،والرجوع إلى
املاضي أو "الفالش باك" هو س� � ��رد أحداث املاضي
القريب أو البعيد من الذاكرة ،إنه (أي التذكر) "فعل
قصدي مستمر ال تتوقف حركته احلرة بني األزمنة
احملفورة في الذاكرة"(.)79
وف� � ��ي روايتنا موضوع البحث تس� � ��تدعي الراوية
ماضيه� � ��ا في ارتداد خارجي ،أي تس� � ��ترجع أحداثاً
وقعت قب� � ��ل بداية الرواية ،أحداث � � �اً وقعت في زمن
احلكاية وليس في زمن القص ،وهو احلاضر الذي
يعد امتداداً ملاضي الشخصية ،أن الزمنني (املاضي
واحلاضر) في هذه الرواية يلعبان دورهما األساسي
في تشظي األنا الس� � ��اردة وفقدانها للهوية وتوزعها
في أكثر من "أنا".

		



أم� � ��ا عن مفهوم وجهة النظر لدى النقاد ،فمنهم
م� � ��ن رآه "الطريقة التي تروي بها القصة"( ،)80ومنهم
م� � ��ن رآه "فلس� � ��فة الروائ� � ��ي أو موقف� � ��ه االجتماعي
أو السياس� � ��ي ...أو العالق� � ��ة بني املؤل� � ��ف والراوي
وموض� � ��وع الرواية"( ،)81ومنهم من رآه منظومة القيم
العام� � ��ة لرواي� � ��ة العال� � ��م ذهنياً والتي تش� � ��كل البنية
التحتية الشاملة للعمل األدبي( .)82وجميعها تخلص
إل� � ��ى أن وجه� � ��ة النظر هي القيم العام� � ��ة كما يراها
املؤل� � ��ف سياس� � ��ياً واقتصادي � � �اً واجتماعي � � �اً وفكرياً
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راو ينوب عنه في
وعقائدياً ،والتي يقدمها من خالل ٍ
عملية القص ،بحيث يغدو ه� � ��ذا الراوي "قناعاً من
األقنعة العديدة التي يتس� � ��تر وراءها الراوي لتقدمي
عمله"(.)83
وقد طرح� � ��ت عزيزة عب� � ��د الل� � ��ه مجموعة من
الرؤى على لس� � ��ان الراوي� � ��ة وذل� � ��ك بإدخالها -من
خالل ضياعها وتش� � ��رذمها -إلى عالم "أمة امللك"،
في محاولة منها (أي الكاتبة) لتعرية تلك الشريحة
احملس� � ��وبة عل� � ��ى النظ� � ��ام السياس� � ��ي ف� � ��ي مرحلة
م� � ��ن مراحل تطوره وتش� � ��كله ،وهي ش� � ��ريحة -كما
تراها -فاس� � ��دة ،طفيلية ،تنمو على هياكل الفقراء
واملس� � ��تضعفني ،فهم ال يرون في مواقعهم إال فرصاً
للنهب والس� � ��لب ،وال يرون أرض بالدهم إال س� � ��لعة
تباع وتشترى ،ويستغلون املظلومني واملقهورين الذين
يس� � ��تنجدون به� � ��م فيحولونهم إلى أتب� � ��اع صاغرين
مطيع� �ي��ن ،ورمبا أحلقوهم بدورهم خدماً أذالء ،وما
وجود ذلك اجلمع من النس� � ��اء في منزل "أمة امللك"
وضرائره� � ��ا والالت� � ��ي عرجت الراوية أثناء الس� � ��رد
على قصصهن وكشفتها للمتلقي ،إال دليل على هذا
االستغالل والتسخير لتلك النسوة ،فجميعهن لديهن
مآس مع الرجل ،أب � � �اً أو أخاً أو عماً أو
قص� � ��ص بل ٍ
زوجاً أو حبيب � � �اً أو متنفذاً ،والراوي� � ��ة تدين االثنني
معاً :الرجل الذي مارس س� � ��لطته الذكورية القاسية
ضد هؤالء النس� � ��وة مما شردهن أو قاد بعضهن إلى
السجن ،ثم املس� � ��ؤول الكبير زوج "أمة امللك" والذي
تدخل هو واملتنفذون في وزارته حلل مش� � ��اكل هذه
النس� � ��وة مع رجالهن ،ولكنه س� � ��خرهن جميعاً خدماً
وحاشية ذليلة مقهورة مستعبدة لدى نسائه الثالث
مبن فيهن "أمة امللك".
إن اطالع الراوية على مآس� � ��ي ه� � ��ؤالء الفتيات
جعلها تش� � ��عر أن "ف� � ��ي أعماق كل امرأة مس� � ��حوقة
أحالم وحليم� � ��ة"( ،)84لذا حتاول "أح� �ل��ام اجلديدة"
رفض الظلم والتمرد عليه ،الظلم في نظرها رديف
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لص� � ��ورة الرج� � ��ل؛ فعندما رأت فتاة في املستش� � ��فى
تس� � ��ير خلف رج� � ��ل وقد نكس� � ��ت رأس� � ��ها إلى حد
مالصقة وجهها لصدرها ،ولبست ثياباً رثة ،وحذا ًء
واس� � ��عاً ،وطرحة أكلت الشمس ألوانها ومزق الدهر
خيوطها ،رأت فيها "حليمة" بنفس خطواتها اخلائفة
واللفت� � ��ات املذع� � ��ورة ،رأت "حليمة" تغادر جس� � ��دها
وتلبس جسد الفتاة املسكينة ،فهتفت أعماقها زاجرة
الفت� � ��اة" :ملاذا تتبعني هذا الرجل؟ أال ترين أنه نفس
الرجل الذي طلقك وحرم� � ��ك من ولدك بدون ذنب
أو جرم ارتكبته؟!"( .)85تعتقد الروائية أن قهر املرأة
واس� � ��تالبها في املجتمع يبدأ من السلطة األبوية في
مجتمعها األول (األسرة) ،وهي نواة املجتمع الكبير
الذكوري ،فأبوها يفخر بأنه ينجب أوالداً (خمس� � ��ة
ذكور أخوته� � ��ا) وأمها تدعو عليها وتلعن املوت الذي
أخ� � ��ذ أوالدها الذك� � ��ور (اثنني من إخ� � ��وة "حليمة")،
ومت� � ��ارس ضدها أفعاالً قمعي� � ��ة من قبل األب مثلت
الن� � ��واة احلقيقية لتمردها ورفضه� � ��ا الظلم ،كرهت
"أحالم" الظلم والقسوة ،ومتنت لو أن أباها كان حياً
لسلكته في عداد انتقاماتها.
لكنني أجد أن هذا التمرد قد أخذ وجهة سلبية،
إنه غير موجه في االجتاه السليم ،فهل تريد الكاتبة
أن تق� � ��ول إن التقصي� � ��ر في تعليم القطاع النس� � ��ائي
يجعل امل� � ��رأة -وإن أدرك� � ��ت قضاياه� � ��ا وهمومها-
توج� � ��ه رفضها واحتجاجها ومطالبها وجهة س� � ��البة
توقعها في بؤرة الضياع والشتات الذهني والنفسي
واالجتماعي؟!
إن الروائية تتبنى من ضمن الرؤى التي تطرحها
في خطابها الروائي هذا إدانة الواقع مبجمله ،بكل
تش� � ��كالته السياس� � ��ية واالقتصادي� � ��ة واالجتماعية
والثقافي� � ��ة التي تعمل على تغري� � ��ب الفرد ،وتقضي
عل� � ��ى أحالمه وطموحاته كم� � ��ا قضي على "األحالم
النبيلة" التي كانت تش� � ��ع في نف� � ��س "أحالم" وليس
"حليمة" ،ألن األخيرة ال تق� � ��وى على امتالك احللم

والقيد احلديدي في رجليها وقد حبست في غرفة
حالكة الظالم ،إنها وحدها "أحالم" التي متتلك حق
احلل� � ��م" ،أحالم" التي جاءت على حس� � ��اب "حليمة"
والتي كانت حتلم بقيادة الس� � ��فينة ،ولكن الس� � ��فينة
املخروق� � ��ة والبحر املتالطم قذفا بها إلى اليابس� � ��ة
الصلبة القاسية ،فأرادت أن تكون "أحالماً جديدة"،
أضاعت الس� � ��بيل والهدف ،ومن أت� � ��ون غربتها عن
واقعه� � ��ا ،ومن أمش� � ��اج التمزق النفس� � ��ي ،والضياع
الروح� � ��ي ،تقف أمام جبل "نقم" وتوجه إليه أس� � ��ئلة
متفجرة ،جريئة ،وحائرة" :وأنت أيها الشامخ أمامي!
علي؟ من عمق أعماقي
أنت يا جبل نقم! ملاذا ال ترد َّ
أنادي� � ��ك ..أنت الذي بإمكانك أن تنفض الغيم الذي
حج� � ��ب ض� � ��وء القمر ،وت� � ��رك صنعاء ف� � ��ي ظالمها
الدامس ،ملاذا تغطي عينيك ،وتس� � ��تحلي الس� � ��بات،
وتخبئ رأس� � ��ك حتت الس� � ��حب التي ال متطر؟ أين
انتفاضات� � ��ك التي كانت البداي� � ��ة؟؟ ِل َم هذا الصمت
الرهي� � ��ب؟ هل أعي� � ��دت القيود إلى قدمي� � ��ك؟ أيها
اجلبار املنتص� � ��ب! أين انتفاضاتك التي كانت؟ كيف
ترض� � ��ى بهذه القيود اجلدي� � ��دة تطوق قدميك حتت
وحلَة جديدة ..اس� � ��مها أمة امللك؟ جبل
قناع جديد ُ
نقم! عندي توق إليك ..توق إلى الصعود إلى القلعة
الصامدة في أعلى قمتك ،علها تدلني على طريق ال
أحتاج فيه ألحالم اجلديدة وال إلى املقوت ،لواله ما
كنت عرفت طريق بيت ذلك املسؤول"(.)86
لقد اجت� � ��زأت هذا املقطع الطويل ملا يش� � ��تمل
عليه من داللة فنية وفكري� � ��ة ،فجبل نقم ،وصنعاء،
و"أمة املل� � ��ك" ،حتولت جميعها في ي� � ��د الكاتبة إلى
رموز تاريخية وحضارية وسياسية ،حيث يشهد هذا
اجلبل على الشموخ احلضاري واإلنساني الذي كان
له� � ��ذه األرض الطيبة ،وصنع� � ��اء مبفردها في النص
ليس� � ��ت هي مدينة صنع� � ��اء فقط ،إنه� � ��ا كل اليمن،
مبدنه وقراه وس� � ��هوله وجباله .وهذه األس� � ��ئلة التي
خاطبت بها الراوية تاريخها ،ومجتمعها ،وماضيها،
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وحاضره� � ��ا ،أش� � ��به مبحاكمة ،وهي فني � � �اً ال حتتاج
إل� � ��ى إجابة ،وداللياً "تتوافر على حوار ضمني يعمق
نقطة الكش� � ��ف النفسي التي يكرس� � ��ها الراوي في
الش� � ��خصية"( .)87إن البطلة هن� � ��ا قذفت مبا يختلج
في دواخلها من أفكار ومش� � ��اعر وحيرة واس� � ��تالب
واحتجاج ،وكش� � ��فت عن خبايا روحها بصدق ودون
مواربة ،إنها مناجاة "مبثابة استغوار في أعماق وعي
الذات ،كشفت عن جوهر البطلة وحقيقتها"( .)88إنها
ذات مض َّيعة على يد "أمة امللك" التي تس� � ��تحيل في
النص الس� � ��ابق إلى رم� � ��ز لقوى الفس� � ��اد والعابثني
واملستهترين واملعيقني لتطور البلد ونهوضه.
إن للمونول� � ��وج أو املناجاة لغ� � ��ة خاصة بالوضع
الذهني والنفس� � ��ي للش� � ��خصية ،باعتباره رحلة في
تالفي� � ��ف الدم� � ��اغ الداخلية ،وهي تعم� � ��ل بتعبير أ.
أمن� � ��دالو( ،)89وبالنظر إلى لغة النص املس� � ��تقطع من
الرواية ،جندها لغة ش� � ��ديدة التوتر واالنفعال ،مما
أف� � ��رز تراكيب ومفردات متك� � ��ررة ،مثال التكرار في
الضمي� � ��ر "أنت" وأداتي االس� � ��تفهام "ملاذا" و"أين" بل
وأساليب االستفهام بأدوات أخرى ،مثل " ِل َم"؟ "هل"؟
"كي� � ��ف"؟ وبص� � ��ورة عامة فقد انتص� � ��ب أمامنا جبل
ُوجه إليه أس� � ��ئلة حرى في
نقم ش� � ��خصاً مجس� � ��داً ت ّ
تصوير شعري أسبغ على اجلبل مشاعر وأحاسيس
وتكوينات العنصر البشري .وال يفوتني هنا اإلشارة
إلى عالمات الترقيم ،حيث نالحظ أن املؤلفة تضع
أمام بعض األسئلة عالمتي استفهام بدال من عالمة
واحدة" :أن� � ��ت يا جبل نقم ملاذا ال ترد علي؟؟" ،وفي
موقع آخ� � ��ر" :أين انتفاضاتك التي كانت البداية؟؟"؛
وف� � ��ي ذلك إيحاء مكثف بأهمية الس� � ��ؤال ودميومته
وبقائ� � ��ه معلق � � �اً دون ج� � ��واب أمام دميوم� � ��ة احلال؛
فالسؤال عن عدم الرد سيظل قائماً ،ألنه ال جواب
لدى املخاطب ،املس� � ��تمع افتراضاً ،وسيبقى السؤال
اآلخر معلقاً ما دامت البدايات الثائرة بقيت مجرد
بدايات بَ ُعد العه ُد بينها وبني اجلبل الشامخ ،وواقع
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احلال إنه� � ��ا "بدايات" وكفى ،ي� � ��دل على ذلك تكرار
صيغة السؤال مرة أخرى.
إن لغة الرواية عموماً تكرس ضعف الشخصية،
وأحالمها ،ثم ضياعها ،وبالنظ� � ��ر إلى املونولوجات
الداخلي� � ��ة فإنها جميعها تكش� � ��ف الص� � ��راع الدائر
بداخل الش� � ��خصية املزدوجة ،املركبة ،الذات املتعبة
الت� � ��ي تورطت ف� � ��ي أفعال ال تنس� � ��جم م� � ��ع هويتها
األخالقية واإلنس� � ��انية ،لقد فعلت م� � ��ا فعله أولئك
الفاس� � ��دون من جرائم وأخطاء وجتاوزات ولم تنتقم
إال من نفسها و"ما خسرت إال نفسي"( .)90وفي هذا
التعبي� � ��ر داللة واضحة عما ظلت تعانيه "أحالم" من
اغتراب عن ال� � ��ذات مبعثه "انع� � ��دام املغزى الذاتي
واجلوهري للعمل الذي يؤديه اإلنسان"(.)91

خامتــــــة:
أن رواي� � ��ة "أح� �ل��ام ...نبيلة" كما رأينا جتس� � ��يد
للواقع اإلنساني املهزوم ،املتدهور ،هذا الواقع الذي
يفتق� � ��د إلى املنطق والتنظيم واملعنى ،بس� � ��بب عبثية
األحداث ومأس� � ��اويتها ،وم� � ��ا "حليمة" أو "أحالم" أو
"أح� �ل��ام اجلدي� � ��دة" إال ضحية له� � ��ذا الواقع املختل
بسبب عبث قوى الشر والفساد.
وتس� � ��تحيل "أحالم" هنا إلى رم� � ��ز يختزل بنات
جنس� � ��ها املفعمات بأحالم نبيلة شتى ،ولكن اجلهل
والقم� � ��ع واألنانية وقصور الوع� � ��ي ،وغياب القانون،
والق� � ��وى املتنف� � ��ذة ،والوض� � ��ع االجتماعي األس� � ��ري
بتعقيداته وتش� � ��ابكه ،كلها تق� � ��ف حائ ً
ال دون حتقيق
هذه األحالم.
لقد اجتهدت الروائية في طرح الكثير من هموم
املرأة الت� � ��ي تعانيها في مجتمع يحاول االنفالت من
رواس� � ��ب تربية "رجعية" ،واخلروج من نفق التخلف
الفكري واالجتماعي والسياسي واالقتصادي ،رغم
ما يصاحب ه� � ��ذه احملاوالت من أخط� � ��اء وعراقيل

دراسات

وصعوبات تقف دون نهوض املجتمع بأس� � ��رة واملرأة
على وجه التحديد.
وال أحد يس� � ��تطيع أن ينكر الهن� � ��ات الفنية التي
تكتن� � ��ف احمل� � ��اوالت اإلبداعي� � ��ة األول� � ��ى ،وأبرزها
االضطراب الس� � ��ردي وتضخم� � ��ه ،وقيام املؤلفة في
النهاي� � ��ة بتخصيص لوحة أو فصل تبرز فيه دوافعها
لكتابة النص الروائي وحتفظها على كثير مما يجب

قوله؛ وهو جزء لم يكن العمل بحاجة إليه ،مما جعله
جزءاً غريباً ملصقاً بجسد الرواية التي انتهت بنهاية
مفتوح� � ��ة منطقية تكرس ضياع الراوية /البطلة في
واقع مضط� � ��رب يفرز -حتماً -ش� � ��ريحة اجتماعية
فاسدة وانتهازية في مرحلة هامة من مراحل تشكله
السياسي واالجتماعي.
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دراسات
املص ــادر واملراجـ ــع:
 1إسماعيل ،عز الدين ،التفسير النفسي لألدب ،دار العودة ،بيروت ،ط ،4ص.1981 2بدر ،عبد احملسن طه ،جنيب محفوظ :الرؤية واألداة ،دار الثقافة للطباعة والنشر ،القاهرة ،د ط ،دت. 3بحراوي ،حسن ،بنية الكل الروائي ،املركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط.1990 ،1 4تادييه ،جان إيف ،الرواية في القرن العش� � ��رين ،محمد خي� � ��ر البقاعي ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط،1.1998
 5اخلصاونة ،سمية ،االغتراب في الرواية األردنية ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك ،األردن.1995 ، 6رضوان ،سوسن ناجي ،الوعي بالكتابة في اخلطاب النسائي العربي املعاصر ،املجلس األعلى للثقافة ،القاهرة ،ط،1.2004
 7الزعبي ،أحمد ،إشكالية املوت في الرواية العربية والغربية ،مكتبة الكتاني ،األردن ،ط.1994 ،1 8سمعان ،اجنيل بطرس ،دراسات في الرواية العربية ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة.1987 ، 9الشنطي ،محمد صالح ،تقنيات السرد الروائي :فوضى املصطلح ،عالمات ،جدة ،ج ،8مج ،2يونيو.1993 ، 10شولز ،روبرت ،عناصر القصة ،ت محمود الهاشمي ،دار طالس ،دمشق.1988 ، 11عبد السالم ،فاحت ،احلوار القصصي :تقنياته وعناصره السردية ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،ط،1.1999
 12عبد الله ،عزيزة ،أحالم ..نبيلة ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط.1997 ،1 13فاروق ،الس� � ��يد ،جماليات التشظي :دراسة نقدية في أدب أدوار اخلراط وبدر الديب ،دار شرقيات للنشر والتوزيع،القاهرة ،ط.1997 ،1
 14فورس� � ��تر ،إ.م ،.أركان الرواية ،ت موسى عاصي ،مراجعة د .سمر روحي الفيصل ،جروس بروس ،طرابلس – لبنان،ط.1994 ،1
 15الفيومي ،إبراهيم ،قراءات نقدية في الرواية العربية ،مؤسسة حمادة اجلامعية للنشر والتوزيع ،األردن – اربد ،ط،1.2001
 16قاسم ،سيزا أحمد ،بناء الرواية :دراسة مقارنة لثالثية جنيب محفوظ ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط،1.1984
 17حلمداني ،حميد ،بنية النص السردي ،املركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط.2000 ،3 18مبروك ،مراد ،بناء الزمن من الرواية املعاصرة ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،ط.1998 ،1 19مرتاض ،عبد امللك ،في نظرية الرواية :بحث في تقنيات السرد ،عالم املعرفة ،الكويت ،ع  /240ديسمبر.1998 ، 20املقالح ،عبد العزيز ،دراسات في الرواية والقصة القصيرة في اليمن ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت ،ط.1999 ،1
 21مندالو ،أ.أ ،الزمن والرواية ،ت بكر عباس ،مراجعة أحسان عباس ،دار صادر ،بيروت ،ط.1997 ،1 22موير ،إدوين ،بناء الرواية ،ت إبراهيم الصيرفي ،الدار املصرية للتأليف والترجمة ،القاهرة ،ط.1965 ،1 23-وادي ،طه ،صورة املرأة في الرواية العربية ،دار املعارف ،مصر ،دت.
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