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 .قامشة العلّيان، الرجل، صورة، شخصية: املفتاحية لكلامتا

ل ل هذه الدراسة مخًسا من روايات قامشة العلّيان لتظهر صورة الرجل يف هذه الروايات. البحث: ملخص ُت 

هناك عدة صور للرجل يف هذه الروايات. األوىل هي صورة الرجل الذي يشبه الشيطان ويتحكم يف 

لرواية. والثانية هي صورة الرجل الذي حيمل الضعف يف مظهره وتسيطر عليه الشخصيات األخرى يف ا

شخصيات قوية أخرى. الصورة الثالثة هي صورة الرجل املريض الذي يبدو دائاًم ضعيًفا بسبب مرضه، 

وأخرًيا، صورة الرجل اإلجيايب. ومع ذلك، فإنَّ مظهر هذه الصورة يواجه صعوبات مثل: املرض، الطالق أو 
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Abstract: This paper analyzes five novels, written by Qumāshah Al-ʻ Alyān, to show the man’s 
image in these novels. There are several images of the man in these novels. The first one is the man 
who appears as the devil and controls other characters in the novel. The second is a man who carries 
weakness in his appearance and is controlled by other strong characters. The third image is the image 
of the sick man who always appears weak because of his illness. Finally, the image of the positive 
man. However, the appearance of this image faces difficulties such as the disease, the divorce or the 
death which makes the appearance of the positive man is rare in Al-ʻ Alyān's novels.  
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 املقدمة

األديبة الروائية قامشة العلّيان مخس  أصدرت

عيون "روايات عرب مسريهتا اإلبداعية: 

بكاء "م، و2002"بيت من زجاج"م، و2005"قذرة

 م،2001"العنكبوت أنثى"و م،2001"حتت املطر

 عن لال  م، فضاًل 1998 "سامءعيون عىل ال"و

، "الزوجة العذراء"جمموعات قصصية قصرية: 

، ومن "خطأ يف حيايت"، و"دموع يف ليلة الزفاف"و

املظاهر اجلاملية الالفتة لالنتباه يف كتاباهتا القصصية، 

تركيزها الواضح عىل تصوير القضايا واملشكالت 

بوجه  والعيوب االجتامعية يف املجتمع السعودي

، حيث يمكن بوجه عامواملجتمعات اخلليجية  خاص،

ا للدور الذي يفرتض كتاباهتا هذه تعد ُتقيقً  القول إنَّ 

يهباألدب أن  يف التعاطي مع احلياة وقضايا األمة  يؤد 

لة يف بناء عواملجتمع واإلنسان، ليكون بذاك أداة فا

 املجتمعات واألمم القوية املتطلعة إىل املستقبل.

القارئ يلحظ من خالل قصصها،  فإنَّ  ومن لمَّ 

يف صور يغلب  "الرجل"الظهور الواضح لشخصية 

عليها الطابع السلبي، فالكاتبة )األنثى( العلّيان، تصنع 

ا، تدور أحدا  ا افرتاضيً يف كل رواية من رواياهتا عاملً 

التي  ،/ األنثى( الشخصية الرئيسةالقصة فيه حول )

امعية التي ُتيط االجت األوضاعتعاين يف كل رواية من 

هبا، كطالق الوالدين أو موت أحدمها أو إجبارها عىل 

لكن  ؛إلخ ...الزواج ممن ال ُتب، أو جترّب زوجة األب

الروايات ال تكاد ختلو البتة من الشخصية الذكورية 

السلبية التي تسهم بشكل فاعل يف التسبب يف معاناة 

أو من حوهلا من الشخصيات  الشخصية الرئيسة

هذه  وية وحتى الذكورية، بحيث يمكن القول إنَّ األنث

 ا يف الروايات اخلمس كلها.  نمطيً الصورة غدت شكاًل 

وهذه الشخصية الذكورية السلبية إما شخصية 

رشيرة متجربة خائنة، فهي بذلك تتسبب يف األذى ملن 

، أو شخصية منكرسة الشخصية الرئيسةحوهلا ال سيام 

هلا باإلمعان يف متقوقعة تتسبب يف إيذاء من حو

االنكسار، أو شخصية مريضة، وبالرغم من أنه 

هو أمر خارج عن إرادة اإلنسان،  "املرض" يفرتض أنَّ 

إال أنه ويف البناء الفني للرواية وداخل عاملها 

 من أشكال الصورة السلبية االفرتايض، يظل شكاًل 

التي غلبت عىل صورة الرجل يف روايات العلّيان، 

الذكورية التي يلمس القارئ فيها وحتى الشخصيات 

ا من اخلريية، فإنه جيد أن عالقتها مع الشخصيات قدرً 

ا إما باملوت أو األخرى يف الروايات، تنتهي غالبً 

الطالق أو الفشل يف العالقة. لذلك فقد قمت يف هذا 

يف روايات العلّيان  "صورة الرجل  "البحث بدراسة 

ا لتضخم نبً خاصة، من دون جمموعاهتا القصصية، جت

 البحث. آمال الوصول إىل نتيجة علمية مقبولة.

 متهيد

م الدارسون قس  تتعدد املعايري واألبعاد التي ي     

 ا يف األعامل القصصية، وذلك ألنَّ الشخصيات وفقهً 
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بتعدد  "الشخصيات يف األعامل القصصية، تتعدد 

األهواء واملذاهب واأليديولوجيات والثقافات 

واجس والطبائع البرشية التي ليس واحلضارات، واهل

، مرتاض)"لتنوعها وال الختالفها من حدود 

البعد "(، ومن هذه األبعاد 73م، ص 1998

م الشخصيات فيه إىل شخصيات قس  الذي ت   "احلكائي

ا عىل مدى فاعليتها رئيسة وشخصيات لانوية، اعتامدً 

يف بناء احلد  ودفعه إىل األمام، أو إىل شخصيات 

ا عىل مدى ا أيًض خرى مسطحة، اعتامدً مدورة وأ

التطور الذي يطرأ عىل الشخصية، أو لباهتا عىل هيئة 

واحدة عىل مدار صفحات القصة، ومنها كذلك 

الذي تقسم فيه الشخصيات  "البعد االجتامعي"

بحسب وضعها االجتامعي، إىل كبري وصغري أو غني 

إلخ، ومنها كذلك البعد  ...خادم وأفقري أو سيد  وأ

م فيه الشخصيات قسَّ خلارجي )الفيزيائي(، والذي ت  ا

بحسب شكلها اخلارجي كاجلنس إىل رجل وامرأة أو 

 عن البعد النفي اللون كاألبيض واألسود، فضاًل 

 . (1)(29 – 21م، ص 2015، برباريوالبعد الفكري )

وقد دأبت العلّيان يف رواياهتا اخلمس التي صدرت 

الرواية بجو  لرئيسة يفالشخصية اُتيط  هلا، عىل أنَّ 

                                                 
، بن عباسا يف مؤلفات مثل: )يف هذا اجلانب أيًض  نظري   (1)

م، ص 2005، وروفتود)  ،(15 –11م، ص 2015

(، 88، 87م، ص 1998، مرتاض)"(، 77 -75

 (.305 – 301م، ص 1992، ويليك)

مفعم باحلزن أو املعاناة أو القهر أو املرض، نتيجة 

ا هو سبب ظروف يكون اإلطار االجتامعي فيها غالبً 

 تؤد يومنطلقها، حيث  الشخصية الرئيسةتعاسة 

ا عادة دورً  بالشخصية الرئيسةالشخصيات املحيطة 

 يف توليد جو التعاسة هذا، سواء أكانت تلك فاعاًل 

 أنثوية. بحيث يمكن القول إنَّ  أمصيات ذكورية الشخ

العلّيان تكاد تكون متخصصة يف تناول قضايا املرأة، يف 

واخلليجي  بوجه خاصإطار املجتمع السعودي 

       ، بسبب اهتاممها املميز والواضح بوجه عاموالعريب 

بموضوع العالقات األرسية، واألدوار التي يامرسها  "

ة واملشكالت الناةمة عن تفككها من أفراد األرس كل  

ُتت تألري التطور االجتامعي وسلطوية الرجل وتبدل 

 (.83م، ص 1995، األرناؤوط)"القيم واملفاهيم 

ومن هنا جيد القارئ غلبة طباع السوء عىل 

شخصيات الرجال عىل امتداد الروايات اخلمس؛ 

شخصية املرأة قد تبدت يف  وهذا ال يعني بالطبع أنَّ 

يف صور مثالية البتة، إذ تزخر الروايات  رواياتالهذه 

بصور للمرأة القاسية واملستبدة واخلائنة وغريها، لكن 

 تلك هي –وهي امرأة بالطبع  -دائاًم  الشخصية الرئيسة

االجتامعية  األوضاع عليها قست التي املظلومة الفتاة

التي ال خيلو حميطها وهي أيًضا تلك املحيطة هبا، 

أم مظلومة أو صديقة وفية، أما الرجل االجتامعي من 

ا يف واحدة من الصور اآلتية: فهو فتتبدى صورته غالبً 

إما شخصية مفعمة بقدر كبري من الرش أو القسوة أو 



 111                         (هـ1440م/2019جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع  ،31مة اآلداب، جمل

اخليانة، أو شخصية منكرسة جانحة إىل املساملة بقدر 

كبري من السلبية، أو شخصية  تعاين من مرض يفتك 

اع اخلري، لكن هبا، أو شخصية تتمتع بقدر من طب

 الشخصية اخلرّية هذه، أنَّ  ا فيام خيص  املالحظ أيًض 

عالقتها بمن حوهلا من الشخصيات وال سيام 

يف الروايات، تنرصم إما باملوت أو  الشخصية الرئيسة

 الطالق أو الفشل.

إذن فاالنطباع العام الذي خيرج به املتلقي هلذه 

ة وسلبية صورة الرجل قد تبدت قامت الروايات، هو أنَّ 

بقدر كبري وواضح بموازاة صورة املرأة. وكام يقول 

 "عبدامللك مرتاض، فالشخصيات التي متلك القدرة 

عىل تقمص األدوار املختلفة التي حيملها إياها الروائي 

ا؛ بحيث، بواسطتها، يمكن جيعلها يف وضع ممتاز حقً 

تعرية أي نقص وإظهار أي عيب يعيشه أفراد املجتمع، 

رأ الناس تلك الشخصية يف رواية من وحني يق

الروايات العظيمة يقتنعون، أو خيادعون أنفسهم بأهنم 

مقتنعون، بأن تلك الشخصية متثلهم عىل نحو ما، وربام 

م، 1998، مرتاض)"رأوا أنفسهم فيها عىل هون ما 

 (.  80، 79ص 

ومن هنا فإننا سنلج إىل دراسة صورة الرجل يف 

من البعدين االجتامعي ا هذه الروايات، انطالقً 

ا عىل أن البعد الذكوري والفيزيائي اخلارجي، اعتامدً 

هو بعد اجتامعي وفيزيائي يف الوقت ذاته، مع مراعاة 

 األبعاد األخرى يف لنيات الدراسة بحسب احلاجة. 

وبذلك فإنه يمكننا أن ندرس صورة الرجل يف هذه 

 يت:الروايات اخلمس يف أربعة حماور، وفق الرتتيب اآل

 

  الشخصية الرشيرة -أوًل 

وهي التي يطلق عليها حسن بحراوي اصطالح 

، وهي "املتسلطة"أو  "املرهوبة اجلانب"الشخصية 

قوة معاكسة تضع احلواجز  "التي ُتمل يف جنباهتا 

والعراقيل أمام الشخصيات ومتارس عليها سلطتها 

(، وهي تتبدى يف 278م، ص 1990، بحراوي)"

ا يف صورتني: فإما أن اخلمس غالبً روايات العلّيان 

ا بالغ القسوة، ا قاسيً ا أو أن يظهر فظً يظهر الرجل خائنً 

يف حق الشخصيات األنثوية والذكورية التي ُتت 

التي ُتكي قصة  "عيون قذرة"سيطرته، ففي رواية 

التي عانت هي وأخوها  "سارة" الشخصية الرئيسة

الدهتام فيصل معاناة شديدة بسبب انفصال والدمها وو

من  يف فرتة مبكرة من عمرهيام، ومن لم ارتباط كل  

األب واألم بشخص آخر وتكوين أرسة أخرى 

مستقلة، ما أدى إىل تشتتهام بني لاللة بيوت، بيت األب 

حيث املعاناة من زوجة األب، وبيت األم حيث املعاناة 

من زوج األم ومن ال مباالة األم املستهرتة، وبيت 

لتهم وأساءت معاملتهم يف الوقت العمة التي تقب

 نفسه.

األمر الذي أدى بفيصل، بعد أن بلغا سن الرشد 

إىل اهلجرة إىل لندن، للدراسة والعمل، وأدى كذلك 
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إىل إصابة سارة بمرض نفي وموجات عصبية، ومن 

لم يقرر فيصل الذي أصيب بمرض السكري استضافة 

قد شقيقته ملدة يف لندن، حيث تفاجأ هناك بأخيها و

ختىل عن كثري من القيم والعادات الرشقية، وعاش 

ا من حياة االنحالل يف لندن، ال سيام مع ا كبريً قدرً 

صديقته كاتيا ابنة املرأة اللبنانية جورجيت وشقيقة 

روبري، فيسمح هلا فيصل بمرافقة روبري إىل األسواق 

وحضور احلفالت، ومن لم يقع املحذور بحمل سارة 

ا ما يؤدي إىل ُتمل سارة مقدارً ا، من روبري سفاًح 

ا من املعاناة بسبب هذا احلمل، إىل أن تتخلص إضافيً 

 من تبعاته بالتدريج.

حيث تعلق صفتا اخليانة والقسوة يف هذه الرواية، 

بالشخصيات الثانوية من الرجال فيها، وهذا عائد وال 

أدارت القصة برمتها حول  العلّيانريب إىل أن 

ا الراوية سارة وأخوها فيصل، شخصيتني رئيستني، مه

وما عدا ذلك من الشخصيات فإهنا تظل أقل أمهية من 

هاتني الشخصيتني برغم تفاوت هذه الشخصيات من 

 حيث األمهية والنامء خالل أحدا  الرواية. 

والشخصية الثانوية األبرز التي محلت صفة اخليانة 

هنا هي شخصية روبري، فبالرغم من أن هذا الشخص 

ا يف لندن، من حيث معارشة ا معتادً ا اجتامعيً مطً يعيش ن

النساء من دون زواج، إال أن صورة الرجل اخلائن 

تتبدى فيه وال شك، ذلك أنه الشخص الذي أفقدها 

أعز ما متلكه املرأة، حيث تصف سارة ما حد  بينها 

وبني روبري، يف ألر حضورها وشقيقها حفلة عيد ميالد 

هبا لرشب اخلمر، تصفه كاتيا، ومن لم تفرد روبري 

رشبت ورشبت، قادين للرقص مرة أخرى،  "قائلة: 

مرات ومرات ألفيق بعد زمن ال أدريه عىل روبري وهو 

يساعدين عىل ارتداء ليايب، ومن لم حجايب وقد فقدت 

، 5 العلّيان)"كل يشء.. الدين والرشف واملستقبل 

 .(163م، ص 2014

اع الرش يف وباإلضافة إىل شخصية روبري، تتبدى طب

عدد من الشخصيات الثانوية الذكورية األخرى، وهي: 

شخصية هاري مدير فيصل املبارش يف مطعم الفندق، 

الذي كان ييء معاملة فيصل وزمالئه من العاملني 

العرب خاصة أيام إساءة ملجرد أهنم عرب وحسب، 

وشخصية الشاب املرصي مصطفى، الذي كرهه فيصل 

ه من فيصل وحقده عىل ا بسبب غريتا شديدً كرهً 

اخلليجيني، وشخصية عيّل ابن عمة سارة الذي دخل 

م، 2014، 5 العليّانعليها غرفتها وهو يف حالة سكر)

(، وبالرغم من كون هذه 127، 52، 46، 44ص 

وجودها يشحن عامل هذه  الشخصيات لانوية، إال أنَّ 

الرواية بقدر من االنطباع اليء عن الشخصية الذكورية 

فالشخصية  " :وكام يقول عبد امللك مرتاض أيضافيها، 

تسخر إلنجاز احلد  الذي وكل الكاتب إليها إنجازه، 

وهي ختضع يف ذلك لرصامة الكاتب وتقنيات إجراءاته 

وتصوراته وأيديولوجيته: أي فلسفته يف احلياة 

 (.76، 75م، ص 1998، مرتاض)"
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التي ُتكي قصة  "بيت من زجاج"ويف رواية     

 األوضاعا التي قست عليها الفتاة املقهورة أيًض  "منى"

بعد وفاة والدهتا ومن لم شقيقتها الصغرى، لتظل وحيدة 

هي وشقيقها الصغري أمحد، جتابه قسوة الوالد وزوجته 

اخلائنة التي جلبت عشيقها إىل بيت زوجها، وحينام 

اكتشفت منى هذه اخليانة سارعت زوجة األب إىل اهتام 

فعلت هذه الفعلة، ويصدقها األب  منى بأهنا هي من

يزوجها لشيخ طاعن يف السن هو العم  القايس ومن لمَّ 

صالح، وهناك تتفتح هلا قصة الشاب املريض باإليدز 

وليد ابن أخت العم صالح، الذي قسى عليه خاله 

ا عن أعني وأودعه غرفة يف قرصه حتى يلقى حتفه بعيدً 

يبة، لتعود الناس، فتكشف منى أبعاد هذه القصة الغر

 ته.افائزة بقسط وافر من لروة العم صالح قبيل وف

ومها -يف هذه الرواية تتجىل صفتا القسوة واخليانة 

يف شخصية -من لوازم الشخصية الرشيرة وال ريب 

والد منى وهو من الشخصيات الرئيسة يف الرواية، 

حيث تتجىل صفة القسوة املمزوجة باخليانة فيه يف أكثر 

أبرزها موقفه عندما ترصف بوقاحة من موقف، من 

وفظاظة حينام كانت زوجته ووالدة منى تعاين من 

مرضها الذي توفيت بسببه فيام بعد، فجلب امرأة 

غريبة ليامرس معها الفاحشة يف البيت، إذ تصف منى 

 هذا املوقف بقوهلا: 

رصخت أمي يف جوف الليل البهيم رصخة  "

ي.. أرسعت إىل ا يف عروقأفزعتني وأوقفت الدم جامدً 

حجرهتا أتعثر بخويف.. شلني املشهد الذي رأيته، 

ق بأيب وأمي وتلك املرأة فبقيت جامدة ال أريم أحد  

 الغريبة.. كانت أمي ترصخ وتصيح قائلة:

 من حجريت.. فليس معنى صمتي أخرجها حااًل  -

عن خطاياك أن تبلغ هبا بيتي.. وحجريت بالذات.. هيا 

 اخرجوا..

  بسخريته املعهودة:ئاًل وأيب يرد قا 

إنك شيطانة كبرية.. أمل أناولك بنفي جرعة  -

م، ص 2013، 3 العلّيان) "كبرية من املخدر لتنامي 

63 ،64 .) 

وتتجىل قسوته كذلك بعد املوقف الذي اكتشفت 

منى فيه خيانة زوجته عواطف له مع عشيقها، حيث 

دبرت عواطف مكيدة قلبت فيها احلقيقة، حينام اهتمت 

 ا جلبته إىل البيت، تقول منى: منى بأهنا التقت شابً 

فقد عدت ذلك اليوم من املدرسة ألجد أيب أمامي  "

ا منتفخ األوداج.. متغري الوجه وانقلبت سحنته انقالبً 

قدامي، أ.. نظرت إليه بخوف وقد سقط قلبي بني عظياًم 

فقد قدرت أنه ربام يكون قد اكتشف خيانة زوجته له.. 

القوية عىل وجهي أيقظتني من كل لكن الصفعة 

 أحالمي.. وفوجئت بأيب هيدر يغضب:

يتها السافلة.. من هذا الشاب الذي أتكلمي  -

م، 2013، 3 العلّيان)"تستقبلينه يف البيت يف غيابنا ؟ 

 (.91ص 
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 "إذن فاألمر الذي ال ريب فيه أن العلّيان تناولت 

يث يف أعامهلا الروائية صورة األب بشتى جوانبه، ح

ظهر األب بقسوته وظلمه واستبداده، ظهر بقلب ال 

يرحم وعني ال تدمع فسلط سيفه عىل اجلميع بنسب 

 (.32م، ص 2009، الفقري)"متفاوتة 

، التي ُتكي قصة "بكاء حتت املطر"أما رواية 

الطبيبة النفسية التي تصادف شخصية الشاب خالد 

وهو أحد مرضاها النفسيني، فتقع ُتت تألري عاطفي 

ألنه يذكرها بحبيبها  ؛يتمثل يف انجذاهبا هلذا الشاب

وزوجها الراحل حسن، فتعيش حالة من التعاطف مع 

هذا املريض، الذي تتكشف مالمح قصته يف أنه يعيش 

حالة من الرهاب النفي ورلها منذ صغره، بعد أن 

حاول والده القايس أن يقتله بحرقه بالنار لم ذبحه 

د له حالة من الرغبة بالسكني، األمر الذي ولَّ 

الالشعورية يف االنتحار، حاول عىل إلرها قتل نفسه 

العلّيان يف هذه  أكثر من مرة. حيث يمكن القول إنَّ 

من الواقع باعتامدها عىل  "الرواية خاصة، اقرتبت 

التحليل النفي يف إدارة الرصاع، سواء عىل مستوى 

الذات أو اآلخر أو املجموع فجاءت الشخصيات 

ومة بمالمح نفسية متقنة منعكسة عىل خليفات مرس

م، 2003، الرشيف)"فكرية تدل عىل وعي بالذات 

 (.669ص 

ففي هذه الرواية تتجسد صفة القسوة يف والد 

خالد، الشخصية الرئيسة إىل حد ما يف الرواية، والتي 

ا من التطور يتمثل يف طالقه لزوجته، تشهد شيئً 

قاته األربع، حيث وانفصاله عنها وولدها خالد وشقي

تصف طليقته ألناء بوحها للطبيبة املعاجلة قسوته يف 

كعادة أهلنا يف هذه املنطقة،  "موقفني، تقول يف أوهلام: 

فقد تزوجت والد خالد وأنا ال أعرفه وال أعلم عنه 

ا وال حتى صورته.. وفوجئت به بعد الزواج.. فقد شيئً 

ني بسبب ا كعود احلطب.. كان يرضبا متزمتً كان قاسيً 

 (.28م، ص 2013، 2 العلّيان)"وبدون سبب.. 

وتقول يف لانيهام الذي تتجىل فيه قسوة الوالد إىل 

ا ذلك اليوم املشئوم باألب وفوجئنا ةميعً  "حد مرعب: 

وهو هيدر  "خالد  "ا، حيمل وهو يكاد جين غضبً 

 بريب بقسوة: سأقتله.. سأقتل هذا الولد.. قساًم 

 يقوم بسكب ألجده فعاًل سأقتله.. وأرسعت وراءه 

البنزين عىل رأس الصغري وحياول إشعال النار فيه، وملا 

ا كبرية كانت يف حاولت إنقاذه من بني يديه استل سكينً 

املطبخ وقتذاك.. وهددين بذبحه أمام عيني إذ مل أبتعد 

عنهام.. )...( وما إن انقضت حلظات عىل بكائي 

ا من ا وأرسع خارًج وعوييل حتى أسقط ابنه أرًض 

 .(46، 45م، ص 2013، 2 العلّيان)"البيت 

ولعل قسوة الرجل تتجىل يف أوضح صورها يف 

يف رواية  "أحالم" الشخصية الرئيسةشخصية والد 

التي تدور أحدالها حول هذه الفتاة  "أنثى العنكبوت"

نت معلمة يف إحدى ي  التي أهنت دراستها اجلامعية، وع  

صف والد أحالم القرى يف ضواحي الرياض، حيث يت
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يف الرواية بقسوة شديدة وظلم وجربوت وانعدام 

ى إىل حالة من التشتـت حلقت الرمحة، األمر الذي أدَّ 

وفيت بسبب أفراد األرسة؛ من موت األم التي ت   بأغلب

ا  هبا، إىل وفاة إحدى شقيقاهتم أيًض مرض نفي أملَّ 

 عنهم، باملرض نفسه، إىل تزويج الشباب والبنات رغاًم 

بمن ُتب وتزوجيها من  أحالم إىل إفشال زواج صواًل و

ي هبا إىل حالة من شبه لم برجل مسن، األمر الذي يؤد  

 ي هبا إىل قتل زوجها.اجلنون يف هناية القصة، تؤد  

حيث تتجىل القسوة يف املقام األول يف شخصية 

، وهو من الشخصيات الرئيسة والفاعلة يف أحالموالد 

ومن لم يف شخصيتني لانويتني  بناء أحدا  الرواية،

مها العم صالح الرجل املسن الذي تتزوجه أحالم رغام 

عنها جمربة من والدها، وكذلك يف شخصية زوج بدرية 

شقيقة أحالم السكري العربيد الذي كان ييء معاملة 

بدرية له. إذ تتجىل قسوة الوالد الصارخة يف مواقف 

تصاب أحالم من أبرزها، عندما حاول أحد اجلريان اغ

وهي طفلة، فهرعت لوالدها تروي له ما حصل، 

ا وأهتمها  من أن ينتقم لطفولتها اهنال عليها بربً وبداًل 

م، ص 2013، 1 العلّيان) بسوء األخالق والرتبية

14.) 

ج عىل أمهم يف أوج وكذلك يف موقفه حينام تزوَّ 

مرضها قبيل وفاهتا، وجلب زوجته اجلديدة لتعيش يف 

 تصف أحالم ذلك املوقف بقوهلا:غرفتها، إذ 

 قاطعتها أمي: "

 سأذهب إىل املستشفى ولن أعود إىل هنا أبدا... -

فتح أيب الباب هبدوء لم وقف حلظة يقيس املوقف  

 قبل أن يقول:

أعيدي احلقيبة إىل مكاهنا يا أم صالح... وكوين  -

هادئة وطيبة فلن خترجي من بيتك إال إىل القرب... 

ئ من روعها صفعها بعنف، د  ن أن هي   م)...( وبداًل 

وازداد رصاخها وهياجها... يف تلك الليلة أودعنا أمي 

 (.17، 16م، ص2013، 1 )العلّيان"املستشفى 

واملوقف املؤلر كذلك حني رفض مساعدة ابنه 

خالد يف عالج احلفيد ابن خالد املصاب بالرسطان، 

بني ا يشكو إليه ضياع الطفل من حني جاءه خالد منهارً 

ا، حيث تصف أحالم ردة فعل والدها ا فشيئً يديه شيئً 

 القاسية بقوهلا:

... وتعبي تربيتي آخر هذه اهلل شاء ما – {األب} "

 – {أحالم}يقول يل أعطني مريالي منذ اآلن... )...( 

... هزمت الدنيا والظروف... وهو أيب يا مهزوم إنه

بحاجة إليك بحاجة إىل حنانك وعطفك ووقوفك إىل 

 واره... إنه بأزمة يا أيب... إن ابنه يموت...ج

 رصخ بحدة:

فليموتا كالمها... ما شأين أنا... فلريلني بعد أن  -

، 1 العلّيان)"أموت وليس وأنا عىل قيد احلياة 

 .(82م، ص2013

وتتجىل قسوة الرجل يف هذه الرواية يف 

الشخصيتني الثانويتني، شخصيتي زوج بدرية والعم 
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ية أخت أحالم شخص سكري عربيد صالح؛ فزوج بدر

إىل  ،(13م، ص2013، 1 العلّيانكان ييء معاملتها )

أن وافاه األجل، أما زوج أحالم فهو ذلك الرجل 

املسن املقزز الذي أجربها والدها عىل الزواج منه بعد 

أن حرمها من الزواج ممن ُتب، ليقوم هذا الرجل 

عجزه عن ا عن غضبه وحنقه منها لاملسن برضهبا تعبريً 

ما  ،(176، 175، ص1 العلّيان) امعارشهتا جنسيً 

ي هبا يف النهاية إىل قتله يف حلظة انفعال لتتحول من يؤد  

 إنسانة سوية بناءة يف املجتمع إىل جمرمة قاتلة.

أما الرواية اخلامسة واألخرية، وهي أقدم روايات 

عيون "نتاجها الروائي، فهي رواية إالعلّيان وباكورة 

، والتي ُتكي قصة الفتاة هدى التي جيربها "سامءعىل ال

ا عىل الزواج من الرجل الثري عبداهلل والدها أيًض 

ا له عىل والدها، فتتزوجه ا لدين كان مرتتبً عيسى سدادً 

ومن لم تقع أحدا  احتالل الكويت عام ألف 

وتسعامئة وتسعني ميالدية إبان احتالل العراق 

كة العربية السعودية للكويت، فتلجأ األرسة إىل اململ

، ويطّلقها يف الرياض، وتنجب هدى مولودها مشلواًل 

زوجها لرتتبط بعد ذلك بابن عمها سامل، وتطّلق منه 

بعد خالفات، ومن لم يتجدد حبها القديم البن 

اجلريان عامد ويقرران االرتباط، لكن الزواج يفشل يف 

 آخر حلظة بسبب موت طفلها جابر ليلة الزفاف.

جها ىل صفة الرش يف والدها الذي زوَّ حيث تتج

ا له عليه، ا لدين كان مرتتبً لعبداهلل سامل مرغمة، سدادً 

إذ يتجىل ذلك املوقف عندما استمعت هدى خلسة 

عال صوت  "  حلديث دار بني والدهيا، يقول الراوي : 

 والدها وهو يقول:

وأنا ما ذنبي.. أبو خالد خطيب هدى دائن يل  -

.. وأنت تعرفني بأنني ال أستطيع بنصف مليون دوالر

السداد له اآلن )...( مل تتصور أهنا رخيصة عند والدها 

  "إىل هذا احلد.. إىل درجة أن يبيعها لرجل غني..

 (.23م، ص2011، 4 العلّيان)

ا يف صورة زوج هدى، وتتجىل هذه الصفة أيًض 

عندما علمت ليلة العرس أنه متزوج قبلها من امرأة 

ن يعلمها من قبل، ما تسبب هلا يف أخرى من دون أ

 (، فضاًل 24م، ص2011، 4 العلّيان) صدمة كبرية

عن صورته عندما مل يسأل عنها وعن طفله جابر منها 

م، 2011، 4 العلّيان )بعد أن ولدت الطفل مشلواًل 

  (.42ص

هذا النوع من  إذن فقد حلظنا من خالل ما سبق أنَّ 

د يكون حتمي ، يكاالعلّيانالشخصية الذكورية لدى 

الورود يف كل رواية من رواياهتا، وكام يقول رينيه 

قيل إن العمل  "ويليك وأوستن وارين، إنه ربام 

ا أو تصويرً  – "ا لتاريخ حالة عرًض  "القصيص يقدم 

 لنموذج أو لنمط شائع عام من األعراض )...( متثياًل 

 للشخصية بالنسبة سواء –القاص ال يقدم حالة  بيد أنَّ 

م، 1992، ويليك)"ا عاملً  يقدم وإنام –حد  أو لل

يف ظننا ال تقدم حالة وإنام تقدم  والعلّيان(، 293ص
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ا يتجىل من خالل حتمية ورود هذا النوع من عاملً 

الشخصيات، وهو الشخصية الذكورية القاسية اخلائنة 

هنا أمام  "التي تتسبب يف أذى من حوهلا، فنحن إذن 

هة الواقع وليس رصخة من املؤلفة: علينا مواج

اهلروب منه، تشخيص املشكلة ووضع احللول هلا 

م، 2003، الرشيف)"وليس جتاهلها وتناسيها 

 (.667ص

 

  الشخصية املنكرسة-اثانيً 

وهي التي يتمثل قبحها الذي ينّفر املتلقي منها، يف 

انكسارها واستكانتها، بحيث تكون معينة 

 للشخصيات الرشيرة، الذكورية واألنثوية، عىل

التمكن من بسط إرادهتا وإحلاق األذى هبا وبغريها من 

الشخصيات يف الروايات، فاالنكسار يمثل وال ريب 

 من أشكال السوء، التي تلبست صورة الرجل شكاًل 

 للبعد األول يف روايات العلّيان يف عمومها، ومكماًل 

الذي متثل يف الشخصية الرشيرة. فنحن ال نتحد  عن 

نتحد  عن ظاهرة، تكون  هنا بقدر ما "شخصية"

بمثابة دال من حيث أهنا تتخذ عدة  "الشخصية فيها 

أسامء أو صفات تلخص هويتها، أما الشخصية 

كمدلول فهي جمموع ما يقال عنها بواسطة ةمل متفرقة 

يف النص أو بواسطة ترصحياهتا وأقواهلا وسلوكها، 

وهكذا فإن صورهتا ال تكتمل إال عندما يكون النص 

 (.51م، ص1991، حلمداين)"قد بلغ هنايته احلكائي 

 فإننا نجد أنَّ  "عيون قذرة"وبالعودة إىل رواية 

الشخصية املنكرسة املستكينة تتمثل يف شخصيتني: 

إحدامها رئيسة واألخرى لانوية، أما الشخصية الرئيسة 

 للشخصية الرئيسة األخ الشقيقفهي شخصية فيصل 

تصنف عىل أهنا هذه الشخصية  سارة، وبالرغم من أنَّ 

من الشخصيات املريضة، كام سنالحظ يف املحور 

الثالث من هذه الدراسة، إال أهنا شخصية فيها قدر من 

االنكسار ساعدت الشخصية الرشيرة روبري عىل إيقاع 

سارة، وذلك بانكساره وختليه عن القيم باألذى 

والعادات الرشقية اإلسالمية، وسامحه من لم لروبري 

حشة مع شقيقته سارة لفرط ما فيه من بمامرسة الفا

انكسار يف هذا اجلانب خاصة، حيث تصف سارة 

هو من عرفني  "استكانته يف هذا اجلانب بقوهلا: 

بروبري، هو من رتب لقاءاتنا بل وسعى إليها، هو الذي 

أجاز يل حرية ال أملكها، وأقحمني يف دروب مل 

، 5 العلّيان)"أسلكها، ومنحني صك الغفران.. 

 (.164م، ص2014

أما الشخصية الثانوية فهي شخصية والد سارة 

ا لزوجتيه األوىل والثانية، الذي كان بانكساره هذا معينً 

عىل اإليغال يف السوء وإحلاق األذى بمن حوهلام من 

 الشخصيات األخرى.

إذ تصف سارة موقف والدها عندما طلبت منه 

 أن يطلقها، بقوهلا: "أم سارة  "زوجته األوىل 
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انتحب أيب بحرقة وأمل دافنا وجهه بني كفيه )...(  "

صفعة قاسية ختمت هبا اكتشايف املهول وبدأت هبا دنيا 

(، 10م، ص2014، 5 العلّيان)"مضمخة باحلرسات 

ا آخر ختتلط فيه صفتا الرش مثلام تصف له موقفً 

ا من دون أي تناقض، وذلك يف واالنكسار يف آن معً 

جة والدها يف حفلة عيد الليلة التي أقامت فيها زو

ميالد لشقيقتها من أبيها، عندما تباكت زوجة األب 

وشكت من عدم مسارعة سارة إىل خدمتها ومشاركتها 

فرحتها بتلك املناسبة، حيث تعرب سارة عن ذلك 

عىل زر  {زوجة األب  }وكأنام ضغطت  " بقوهلا:

تشغيل لرجل آيل.. فتحرك برسعة لينتشلني من 

للمرة األوىل يف حيايت.. وهو يقول األرض، ويصفعني 

 ربام بال اقتناع:

 كوين مطيعة خلالتك يف املرة القادمة.. -

، 5 العلّيان)"لم يتأبط ذراع زوجته وخيرج.. 

 .(27م، ص2014

فته سارة بقوهلا: )وهو التعبري الذي وظَّ  ويف ظني أنَّ 

يقول ربام بال اقتناع (، جيسد إىل حد بعيد مدى انكسار 

مام زوجته الثانية، يف هذا املوقف الذي أحلق والدها أ

فيه األذى اجلسدي بابنته، مثلام أحلق هبا األذى النفي 

يف موقفه املستكني الباكي مع زوجته السابقة حلظة 

طلبها الطالق منه، األمر الذي ساعد هاتني 

الشخصية الشخصيتني عىل اإلمعان يف الرش وإيذاء 

  الرواية.وغريها من الشخصيات يف الرئيسة

وإذا كنت قد صنفت يف املحور األول من هذه 

منى يف  الشخصية الرئيسةالدراسة، شخصية والد 

، عىل أهنا شخصية رشيرة، "بيت من زجاج"رواية 

ا إذا قلت إهنا أيضا شخصية ُتمل فإنني ال أجد تناقًض 

ا من االنكسار، الذي هو رديف للرش ومعني له يف قدرً 

ر الذي أعنيه هنا ليس بمعنى الوقت نفسه، واالنكسا

الضعف، وإنام هو خور يف اإلرادة يفيض إىل مساعدة 

شخصية رشيرة أخرى عىل ممارسة بطشها يف حق 

  شخصية أخرى مظلومة يف الرواية.

الرغم من غلبة طبع الرش عىل والد منى يف عىل ف

يعني زوجته عواطف عىل إذالل  فإنَّههذه الرواية، 

ا أن تعمل عىل خدمتها يف البيت، ابنته حينام طلبت منه

 {زوجة األب } "حيث تصف منى هذا املوقف بقوهلا:

.. إنك ما زلت فتاة اخلادمة عىل تعتمدين وملاذا –

صغرية وإذا اعتدت عىل اخلادمة منذ اآلن، فلن 

 تنجحي يف حياتك الزوجية مستقبال..

 لم التفتت ُتاد  أيب:

 أليس كذلك يا عبداهلل؟ -

حمقة يف كالمك يا عواطف.. لقد بىل.. أنت  -

أفسدهتا أمها بالتدليل.. لن تنفع لبيت أو زواج إذا 

م، 2013، 3 العلّيان)"ظلت عىل حالتها هذه.. 

 (. 82ص

أما شخصية خال منى، وهي من الشخصيات 

االنكسار هو الطبع الذي  الثانوية يف القصة، فإنَّ 
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اتصفت به يف املشهد الوحيد الذي ظهرت فيه يف 

واية، وذلك عندما انفض العزاء بعد وفاة والدة الر

منى، فعرض عىل منى وإخوهتا الصغار االنتقال 

والعيش معه، وهو يف حال من االنكسار واخلوف من 

زوجته، أن تقبل منى العرض، تقول منى واصفة هذا 

ا.. ابتدأ األقارب ا فشيئً وبدأ بيتنا خيلو شيئً  "املوقف: 

ينسحبون الواحد تلو اآلخر.. كان آخرهم هو خايل 

الوحيد وزوجته يسكنان يف قرية بعيدة نائية.. قبل أن 

 خيرج مهس خايل يف أذين:

وا هل ترغبني يا منى أنت وإخوانك أن ُتلّ  -

ا عندي ولو لبعض الوقت، لم التفت يرمق ضيوفً 

 زوجته يف خوف قبل أن يتابع:

فني يا بنتي أن بيتنا مزدحم باألطفال ولكن تعر -

ا فجوة عميقة أعاننا اهلل عليهم )...( وخرج خايل حمدلً 

   .(60، 59م، ص2013، 3 )العلّيان"داخل نفي 

فإن حالة  "أنثى العنكبوت"أما يف رواية     

االنكسار هذه، ال تكاد ختلو منها شخصية من 

د الشخصيات الواقعة ُتت إمرة الرجل اجلبار وال

ا، وهذا عائد إىل طبيعة هذه ا وإنالً أحالم، ذكورً 

الشخصية التسلطية القوية الرشيرة، التي ال تقبل مما 

ُتت إمرهتا من الشخصيات إال أن تكون منكرسة هلا، 

حيث تتبدى هذه الصفة يف أوالده من الذكور، وهم 

من الشخصيات الثانوية يف الرواية، إذ مل يكن هلم إال 

دته حتى يف أدق شؤوهنم اخلاصة، أن خيضعوا إلرا

ومنهم عىل سبيل املثال ابنه البكر صالح، الذي أجربه 

وضع  "والده عىل الزواج من ابنة عمه التي ال حيبها: 

صالح يده عىل مكان الصفعة وهم أكثر من رمة بفتح 

فمه ليتكلم... ليناقش... ليرصخ أو يعرتض لكنه مل 

 . تزوج مرغاًم يستطع )...( تزوج بعني وعقل أبيه..

 (.22، 21م، ص2013، 1 العلّيان)"ا ا كارهً يائًس 

صفة  وعىل العكس من الرواية السابقة، فإنَّ 

يف  "عيون عىل السامء"االنكسار هذه تتجىل يف رواية 

واحدة من الشخصيات الرئيسة ال الثانوية، وهي 

شخصية والد هدى الذي تبدى انكساره يف أكثر من 

اره أمام رجل األعامل الثري موقف، من أبرزها انكس

عبداهلل عيسى، الذي قبل أن يزوجه ابنته الصغرية 

، هدى ليكون زواجها منه مقابل سداد دين له عليه

ا للشخصية الرشيرة عىل بحيث كان االنكسار هنا معينً 

إذ تسمع هدى حواًرا تقول فيه والدهتا إنفاذ إرادهتا، 

 لوالدها: 

 ذا كله ؟ولكن هدى.. ما ذنبها يف ه – "

 عال صوت والدها وهو يقول:

وأنا ما ذنبي.. أبو خالد خطيب هدى دائن يل  -

بنصف مليون دوالر.. وأنت تعرفني بأنني ال أستطيع 

السداد له اآلن )...( وعادت هدى إىل حجرهتا تبكي.. 

  .(23م، ص2011، 4 العليّان)"تبكي يف صمت 

حينام رأى  والد هدى يف موقفتظهر وكذلك 

لة الغرامية التي أرسلها ابن اجلريان عامد البنته الرسا
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من دون أن  ،(120م، ص2011، 4 العلّيانهدى )

تظهر منه ردة فعل الرجل الرشقي، الذي ينتظر منه أن 

يثور يف مثل هذه احلالة كام جرت العادة، سواء يف عامل 

الواقع أو يف العامل القصيص املتخيل، الذي ينتظر منه 

ا للعامل الواقعي، فأظهر بذلك انكسارً أن يكون حماكاة 

باه املتلقي، ويسهم يف دمغ صورة الرجل هنا تيلفت ان

بقدر من السلبية، التي تتوافق كام يبدو مع إرادة 

 يف إظهاره هبذه الصورة. العلّيان

إذن يمكن احلكم حتى هذه اللحظة من البحث، أن 

تبّدي الشخصية الذكورية يف هذين النوعني من البعد 

لسلبي، أسهم بشكل فاعل يف متكني العلّيان من ا

جتسيد القيم االجتامعية التي سعت لعرضها يف هذه 

ا للنقاش، فرواياهتا إذن يف النصوص وجعلها غرًض 

سفر غني بتجارب احلياة، ونداء إىل  "هذا اجلانب هي 

األجيال، يقدم له العظة واالعتبار والوعي اإلنساين 

 .(89م، ص1995، األرناؤوط)"

وظيف توهذا وال ريب وجه من الوجوه املرشقة ل

بأوجاع  "األدب يف عالقته باحلياة، عندما يشعر املتلقي 

جسمه يف أوجاع جسم إنسان مثله، هناك تتخذ 

ا من عواطف الشاعر، وتلبس عواطفه الصامء لسانً 

أفكاره رداء من نسيج أفكار الكاتب، فريى من نفسه 

ا عن النطق كان لسانه عييً ا عنه، وينطق بام ما كان خفيً 

 (.27، 26م، ص1991، نعيمة)"به 

 

  الشخصية املريضة-اثالثً 

ظاهرة بيولوجية، وقدر  "املرض" بالرغم من أنَّ 

رّباين ليس لإلنسان فيه إرادة يف معظم األحيان، 

وبالرغم من أن الشخصيات الذكورية ليست هي 

 الوحيدة التي تصاب باملرض يف روايات العلّيان، إذ

 عن األطفال، تشاركها فيها الشخصيات األنثوية فضاًل 

 "املرض"بالرغم من هذين اجلانبني إال أنه يمكن عّد 

 من الذي تصاب به الشخصيات الذكورية، شكاًل 

 أشكال الصورة السلبية للرجل يف الروايات، ومكماًل 

للبعدين السابقني: الشخصية الرشيرة والشخصية 

رواية من روايات العلّيان  املنكرسة، إذ ال تكاد ختلو

ا أن اخلمس من شخصية مريضة، وهنا يبدو جليً 

أرادت أن تكشف لنا هذا البعد يف  "العلّيان 

املجتمعات اخلليجية، حيث سلطت الضوء عىل 

جمموعة من األمراض التي متس تلك املجتمعات، 

فنجدها تتناول العديد من األمراض يف تلك الروايات 

 (.46م، ص2009، الفقري)"

يعصف املرض بشخصية  "عيون قذرة"ففي رواية 

فيصل عىل شكل نوبات أمل شديدة بفعل حىص يف 

ال أدري كم نمت حتى  "الكىل، يصفها فيصل بقوله: 

صحوت عىل آالم شديدة تعصف بكياين.. آالم مربحة 

يف جنبي األيرس وغثيان ال يوصف، حلظات، وبدأت 

ة األمل )...( كنت أتقيأ وأنا ال أقوى عىل احلراك من شد

أبكي بدموع حارقة من شدة األمل، وأتلوى عىل نفي 
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، 5 العلّيان)"غري قادر عىل الوقوف أو حتى النوم 

(، لكنها آالم عارضة تزول بعد 76م، ص2014

عملية جراحية جترى له، أما املرض العضال الذي 

يرافقه طوال حياته فهو مرض السكري الذي يصفه 

زت قليال لوصفها ]كاتيا[ يل اهتز "فيصل بقوله: 

باملريض، لكنني مل أفسد بقية اليوم، فقد تنزهنا وسعدنا 

لم عدنا وقد توطن يف قرارة نفي يشء ما.. أن املرض 

لصيق يب.. يالحقني أينام كنت، فيجب أن أعامله 

كشخص.. كرجل آخر.. كحارس.. إذا مل أعتن به 

أخذين ا فتك يب.. وملزيد من التأكيد وحتى ال يجيدً 

النسيان بدوامته أطلقت عىل مريض اسم رجل 

.. فعندما أشعر بعوارض الدوخة والتعب "متعب"

، 5 العلّيان)"ا ما أعرف أن متعب غاضب ويريد شيئً 

 .(83م، ص2014

الشخصية تكتشف  "بيت من زجاج"ويف رواية 

منى يف القرص الذي أسكنها فيه زوجها املسن  الرئيسة

هي بمثابة لغز تسعى إىل فك العم صالح، غرفة مغلقة 

، "وليد"يف هذه الغرفة فتى اسمه  رّسه، لتكتشف أنَّ 

هو ابن أخت العم صالح وأنه حمبوس بسبب إصابته 

ا من العدوى بمرض اإليدز، إذ حبسه خاله خوفً 

ا من الفضيحة، حيث يروي وليد ملنى الظرف وخوفً 

)...(  "الذي أصيب فيه هبذا املرض العضال بقوله: 

راد والدي أن يكافئني.. وكانت بداية النهاية، فقد لم أ

أهداين رحلة طويلة إىل عدد من العواصم العربية 

واألوربية.. تعرفت ألناءها عىل عدد كبري من الفتيات 

)...( حتى كانت املصيبة عندما أردت التربع لشقيقتي 

بدمي.. فقد أصاهبا نزيف شديد ألناء الوالدة احتاجت 

قدمت للتربع ويف اليوم التايل طلبني معه لنقل دم.. ت

الطبيب عىل وجه الرسعة.. مل يدر بخلدي أي يشء.. 

ومل أتوقع أي يشء.. املفاجأة رواها يل الطبيب هبدوء.. 

م، 2013، 3 العلّيان)"قال إنني مصاب باإليدز 

، وتتعاطف معه منى لكن وضعه الصحي (113ص

م، 2013، 3 العلّيان) ينهار فيه ومن لم يموت

 عن شخصية العم صالح زوج (، هذا فضاًل 137ص

 ؛منى، الرجل املسن الذي يدركه املرض يف النهاية

ليأخذه أوالده الكبار ويستعيدوه من زوجته الصغرية 

 .(135م، ص2013، 3 العلّيان) منى

تدور  "بكاء ُتت املطر"رواية  ا فإنَّ وكام ذ كر سابقً 

بحالة أحدالها يف جمملها حول الشاب خالد املصاب 

من الرهاب النفي، بسبب حماولة والده قتله وهو 

صغري، حيث يصف خالد للطبيبة النفسية التي 

وبدون  "تتعاطف معه بشدة، يصف هلا حالته بقوله: 

شعور أحاول أن أقتل نفي.. أفقت مرة وأنا أحاول 

طعن نفي بسكني حادة.. وأمي ُتاول انتزاعها مني 

ت نفي قد وهي تنتحب بحرقة.. وأخرى وجد

سكبت البنزين عىل رأيس، وأحاول إشعال عود 

لقاب، لوال أن تدخلت أختي الصغرى آخر حلظة 

لتنقذين.. والكل يتساءل ملاذا أحاول االنتحار.. ماذا 
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حيد  يف حيايت ألحاول التخلص منها هبذه 

الكثري يقولون يل أهلذه الدرجة هانت عليك  ،الطريقة..

(، وتواصل 19ص م،2013، 2 العلّيان)"نفسك 

سبب مرض خالد هو  الطبيبة ُترياهتا لتكتشف أنَّ 

حماولة والده قتله وهو صغري، وأن حماولة األب هذه 

ا عن مرض نفي يتلبس األب، إذ تصف ناجتة أيًض 

بعد أن أهنى األب كلامته..  "الطبيبة هذه احلالة بقوهلا: 

ا من العقدة التي أطرقت مفكرة.. لقد فهمت جزءً 

والده  اة خالد إىل جحيم ال يطاق.. فهمت أنَّ ُتيل حي

مصاب بام يشبه املرض النفي ويكره ابنه جراء ذلك، 

فهو معتاد عىل كونه الذكر الوحيد بني جمموعة من 

اإلنا  ويصعب تقبل وجود ذكر آخر حتى لو كان ابنه 

.. إنه مريض ويستحق الشفقة الذي انتظره طوياًل 

 .(40م، ص2013، 2 العلّيان)"

املرض يعلق  فإنَّ  "أنثى العنكبوت"يف رواية و

، وهو أحالم الشخصية الرئيسةبشخصية محد شقيق 

العقم املزمن الذي يزيد أعباءه النفسية واملادية التي 

يعاين منها يف األصل بسبب قسوة والدهم عليهم 

ا عن واضطراره حلمد وغريه من األبناء للترشد بعيدً 

م مرض أخيها محد رسة الدافئ، إذ تصف أحالجو األ

وكانت سهرة دامعة دامية ألارت لواعجي  "بقوهلا: 

، فقد حكى يل قصة وبثت احلزن واألمل يف نفي طوياًل 

حيث التقى بزميلته املمرضة يف املستشفى  ،حبه وعذابه

نفسه )...( فبدأت رحلتهام املرهقة املكلفة بعد شهر 

 واحد فقط من زواجهام بدون محل.. بدأت الرحلة يف

املستشفيات واملراكز الصحية املجاورة لم جتاوزهتا إىل 

املستشفيات اخلاصة الباهظة الثمن )...( وبمرور 

السنوات بدأت مدخراهتام تنفد وديوهنام تزداد واألمل 

ا يف نفوس متعطشة لطفل واحد فقط ا فشيئً يذوي شيئً 

، 128م، ص2013، 1 العلّيان)"يمأل عليهام حياهتام 

129). 

 فإنَّ  "عيون عىل السامء"قدم روايتها أما يف أ

الشخصية الذكورية املريضة، شخصية لانوية باهتة 

الشخصية احلضور وهي شخصية زوج فاطمة صديقة 

هدى، حيث يتمثل مرضه يف كونه مدمن  الرئيسة

خمدرات ومرشوبات روحية، إذ تصف فاطمة 

لصديقتها هدى هذا البعد الذي اكتشفته يف شخصية 

ورأيت "ة من زواجهام، تصفه بقوهلا: زوجها بعد مد

ا.. ا.. مدمنً ا سكريً زوجي كام مل أره من قبل.. إنسانً 

، 4 العلّيان)"هوايته معاكسة الفتيات يف الشوارع 

(، وبالرغم من كون هذه الشخصية 70م، ص2011

وجودها يرسخ القناعة لدى  نَّ فإلانوية يف عامل الرواية، 

ّيان اخلمس ال ختلو من املتلقي بأن أيا من روايات العل

شخصية الرجل املريض، األمر الذي يصب يف النهاية 

يف خانة صورة الرجل التي تغلب عليها األبعاد السلبية 

بنا حتى اآلن يف روايات العلّيان، فاألدب  كام مرَّ 

هو الذي يستطيع  " :احلقيقي، كام يقول شكري عياد

: أن يصور هذه احلياة بكل سموها وبكل انحطاطها
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بكل ةماهلا وبكل بشاعتها، ولكنه ليصور هذه النقائض 

الغريبة جيب أن يتجاوز السطح إىل األعامق، جيب أن 

، عّياد)"يطرح اخليال الزائف ويغوص وراء احلقيقة 

 (.254م، ص1967

 

  الشخصية اإلجيابية-ارابعً 

وهي التي يطلق عليها حسن بحراوي اصطالح 

التي تستألر  " ويعرفها بأهنا "الشخصية اجلاذبة"

باهتامم الشخصيات األخرى وتنال من تعاطفها وذلك 

بفضل ميزة أو صفة تتفرد هبا عن عموم الشخصيات 

(، وليس 269م، ص1990،بحراوي)"يف الرواية 

ا عن ذاك املعنى الذي يقصده بحراوي، فهي هنا بعيدً 

ا أو مقادير من الشخصية التي ُتمل يف جنباهتا قدرً 

ا حمببة إىل الشخصيات األخرى يف صفات اخلري جتعله

أبنية روايات العلّيان، وبالرغم من غلبة األبعاد السلبية 

السالفة الذكر عىل الشخصيات الذكورية يف روايات 

ذلك ال يعني انعدام وجود الشخصية  فإنَّ العلّيان، 

الذكورية اإلجيابية فيها باملطلق، لكن القارئ يلحظ أن 

صطدم وجودها يف هذه الشخصيات اإلجيابية ي

الروايات بحواجز، قد تكون املرض أو الطالق أو 

املوت أو حتى عىل األقل الظهور الباهت الذي ال يكاد 

انعدام البعد  يذكر، وكام يقول إحسان عباس، فإنَّ 

أن يغدو  "   ي إىلالذي يفصل الفنان والشعب يؤد  

أدبه ـ نتيجة لذلك ـ أحفل بالواقعية واإلجيابية )...( 

ا عىل أن يف مثل هذا الوضع يصبح الفنان قادرً و

يستلهم القوى املتطورة يف أمته، وأن ينتزع نامذجه 

ورموزه من أعامقها اخلرّية، وعندئذ تصبح النامذج 

م، 1980، عباس)"األدبية من صميم الشعب نفسه 

 (.264ص

جيد القارئ لال   "عيون قذرة"ففي رواية 

حمببة إىل نفوس  شخصيات ذكورية، تظهر وادعة لطيفة

الشخصية شخصيات الرواية من الداخل ال سيام إىل 

ها فيصل، هي شخصية كاظم قسارة وشقي الرئيسة

الشاب العراقي رفيق فيصل يف لندن، وشخصية 

فشفيت مما هبا من  ةالشيخ الذي قرأ القرآن عىل سار

ا يف معاناهتا، وشخصية الشاب سعود ابن مّس كان سببً 

ها وتزوجها، لكن الواضح أن عمة سارة الذي خطب

بعيد ومل تكن  ا إىل حد  ظهور هذه الشخصيات كان باهتً 

يف الرواية إال بقدر حمدود ليس  مؤلرةفاعلة أو  ااتوذ

 أكثر.

نجحت  يف  "إذ يقول فيصل عن شخصية كاظم: 

تغيري املوضوع وإعادة االبتسامة لكاظم الذي ألبت يل 

ق خملص )...( قال فعال بالتجربة أنه إنسان رائع وصدي

كاظم إنه يتمنى أن يأخذ هذه الوظيفة ليغادر وجه هاري 

النحس إىل األبد، لكنني أكثر حاجة منه هلا.. أكربته يف 

 العليّان) "نظري وتقديري له يزداد ويتعاظم يف داخيل 

(، أما الشيخ قارئ القرآن 60، 58م، ص2014، 5

 وهلا: فتصف سارة دوره اإلجيايب يف عامل الرواية بق
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 سألني الشيخ بصوت رزين: "

 أال زال رأسك يؤملك ؟ -

 استندت عىل ليىل وأنا أهنض:

 ..كال يا شيخ.. لكنني أشعر بأقدامي لقيلة جداً  -

 ابتسم الشيخ ابتسامة خفيفة وهو يقول:

خري.. خري إن شاء اهلل.. استخدمي الزيت واملاء  -

وواظبي عىل حضور الرقية.. واعلمي أن شفاءك 

 "اا منه يوميً قرآن، لذلك أنصحك أن تقرأي وردً بال

 (.268م، ص2014، 5 العلّيان)

وكذلك الشاب سعود الذي يبدو ظهوره يف عامل 

ا يف حب سارة خطيبته، حيث ا غارقً الرواية، شخًص 

جتولت مع ليىل وسعود يف  "تصف ذلك بقوهلا: 

الفيصلية، لكنني كنت خجلة ومنقبضة ومرتددة.. وما 

سعود من يدي حتى أبعد برسعة، وأنا  أن تقرتب يد

ا ذا قبضتي عىل صدري، ومل أستطع أن أبتاع شيئً  أشد

بال.. كلام اقرتبت من تنورة أو قميص أشعر بظل 

ورائي، وإذا هو سعود يتأمل ما اخرتته بابتسامة 

 إعجاب قائال هبمس:

 )...( ا حينام ترتدينه..سيكون رائعً  -

ا إيّل وهو يقول لم أرجع مقعده إىل الوراء متطلعً 

 بابتسامة:

أما آن للشمس أن تبزغ يف وجوهنا نحن  -

، 294م، ص2014، 5 العلّيان)"املحرومني ؟.. 

295.) 

شخصيات هؤالء الرجال الثاللة  فالواضح أنَّ 

 للشخصية الرئيسةشخصيات وادعة بناءة حمبة ال سيام 

ها فيصل، لكن األمر الذي ال مرية فيه أن قسارة وشقي

 يف عامل الرواية ظهور باهت إىل حد بعيد.ظهورها 

أما الشخصية الذكورية اإلجيابية الوحيدة يف رواية 

فهي شخصية الطبيب الذي عرضت  "بيت من زجاج"

منى شقيقتها الصغرى ريم عليه قبل  الشخصية الرئيسة

 وفاة الطفلة، حيث تصف منى ذلك املوقف بقوهلا: 

ال هلا وبعد أن انتهى الطبيب من فحص ريم ق "

 :باساًم 

 هل ُتبني أفالم الكارتون يا ريم؟ -

 أجابته الصغرية بتلقائية:    

 ال.. -

 إذن هل ُتبني العرائس واأللعاب؟ -

 ال..)...( -

ةميعنا نحب ماما.. وباإلضافة إىل حبنا هلا نحب  -

 أشياء أخرى كاأللعاب واحللوى وغريها..

 أجابته ريم بإرصار:

 )...( ى ماما..كال.. كال.. ال أحب سو -

ا ا وأخذا يتحدلان مهًس انتحى أيب بالطبيب جانبً    

وقد عكست عينا الطبيب شفقة عميقة وجهها إىل 

 (.69م، ص2013، 3 العلّيان)"ريم.. 

حيّرك حضور  "بكاء ُتت املطر"ويف رواية    

املريض خالد شجون نفس الطبيبة، ألن مرآه يذكرها 
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كان هذا  "ة ذلك: بالرجل الذي أحبته، إذ تقول واصف

هو اللقاء األول معه.. مع الصورة املجسمة حلبيبي 

الراحل.. صورة خلتها عادت من حلم ودم كام كانت 

قبل أعوام.. زوجي وحبيبي حسن.. اهليئة نفسها.. 

واملنظر نفسه، وله ذات الوجه األسمر املهيب 

والشارب األسود اخلفيف.. والشفتان ذاهتام 

بأرسه.. هو.. هو بشحمه وحلمه.. الغاضبتان من العامل 

م، 2013، 2 العلّيان)"هو هذا املريض.. خالد.. 

(، فظهور هذه الشخصية هنا هو غاية يف 13ص

الوداعة واإلجيابية، ألنه الرجل الذي تعشقه املرأة 

 دون ، لكن احلاجز الذي يقف حائاًل الشخصية الرئيسة

 استمرار هذه الشخصية يف لعب هذا الدور اجلميل يف

 عامل الرواية هو املوت، تقول الطبيبة: 

 هتفت جزعة: "

 عمي.. ماذا حد .. هل زوجي حسن مريض ؟ -

 رصخت دون وعي:هز رأسه دون أن يتكلم..    

 ما به. ارجتفت شفتاه وهو يقول برهبة: -

، 2 العلّيان)"ذلك املرض اللعني.. الرسطان..  -

 .(15م، ص2013

جز يف الوقوف وعىل املنوال نفسه، تستمر احلوا

ا دورً  تؤد يدون الشخصيات الذكورية اإلجيابية أن 

 يف الروايات، فشخصية سعد يف رواية  ومهاًم فاعاًل 

الشخصية هو الشاب الذي ُتبه  "أنثى العنكبوت"

.. ماذا "أحالم وتصف شعورها نحوه بقوهلا:  الرئيسة

حد ... وهل هذا من أردته من مهاتفته... أن 

ووهله كام تسقي الزهرة العطشى  يسقيني حبه وعشقه

ا باملاء )...( إنه مل يطلب عالقة غرامية بال هدف، أو هلوً 

ينذر بمأساة... بل أحبني وأرادين زوجة عىل سنة اهلل 

(، لكن 88، 87م، ص2013، 1 )العلّيان"ورسوله 

أخذت  "ا دون زواجها منه ا منيعً والدها يقف سد  

ت أيب وهو مكاين بينهم حلظات قبل أن أسمع صو

 البيت: نواحييعلو لم رصاخه الذي يرتدد يف 

 ابنتي ليست للزواج.. إهنا خمطوبة.. -

بل  ،انزلت عيّل كلامته كالصاعقة، فلم أحر جوابً 

مضينا نتبادل نظرات صامتة ذاهلة تغلب فيها الدهشة 

، 1 )العلّيان"والتعجب عىل أي إحساس آخر 

 .(139، 138م، ص2013

، إذ ُتوي "يون عىل السامءع"وكذلك يف رواية 

الرواية لال  شخصيات ذكورية إجيابية، لكن احلواجز 

ُتول دون أن تستمر هذه الشخصيات يف أداء األدوار 

هدى يتعاىل  الشخصية الرئيسةالبناءة، فيوسف شقيق 

عىل طيش الشباب، وينضم إىل صفوف املقاومة ضد 

 م.1991املحتل بعد غزو الكويت سنة 

 تكلمت األم: "

أخوك يوسف.. لقد غادرنا اليوم إىل الكويت..  -

يقول بأنه ال بد أن ينضم إىل رجال املقاومة الشعبية.. 

حاولت أن أقنعه بأن يبقى هنا ولكنه رفض.. إن أباك 

 ؛(45م، ص2011، 4 العلّيان) "يشجعه عىل هذا 
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بينام أم يوسف راكعة تصيل  "ا بعد مدة ليعود ساملً 

إىل البيت.. رصخ اجلميع  صالة الظهر.. دخل يوسف

ا بسالمة وصوله )...( أخربهم بكلامت رسيعة.. فرًح 

ا بعد خروج املعتدين كيف أن الكويت بقيت حطامً 

(، 59، 58م، ص2011، 4 العلّيان) "مهزومني 

ا يف عامل ا بناء وإجيابيً فشخصية يوسف هنا تؤدي دورً 

 الرواية، لكنها باهتة املعامل حمدودة الظهور.

امل ابن عم هدى يتبدى دوره اإلجيايب يف وكذلك س

مظهرين؛ أوهلام انضاممه إىل صفوف املقاومة الشعبية 

ا التي دافعت عن الكويت إبان غزوها وعودته ساملً 

(، ولانيهام كونه 56، 54ص 2011، 4 العلّيان) اأيًض 

الشاب الوسيم الذي أخرج هدى من آالمها بعد 

دى من هذا انفصاهلا عن زوجها األول، إذ تصفه ه

سامل.. إنه وسيم بوجهه األسمر  "اجلانب بقوهلا: 

القوي وشاربه اخلفيف وعينيه العسليتني.. إنه أةمل 

من زوجها بكثري.. وأصغر منه بكثري.. إنه يف اخلامسة 

، 4 العلّيان)"ا والعرشين من عمره.. إنه يناسبها عمرً 

(، ومن لم يتزوجها، لكن املشكالت 58م، ص2011

بعد عندما تأخذه الغرية من طفلها املعاق  تبدأ فيام

جابر، وهنا يتجسد احلاجز الذي حيول دون استمرار 

سامل يف لعب الدور اإلجيايب، إذ يصل به األمر يف النهاية 

إىل برب هدى ومن لم الزواج عليها، إىل أن يقع 

 .االطالق بينهام أخريً 

 تكلم ] والدها [ بصعوبة: "

 ك بالربيد اليوم..لقد أرسل لك ورقة طالق -

شلتها الصدمة.. فلم تدر ما تقول.. وهل توقعت    

 ويرفض ا مثاًل ا آخر.. أن يتمسك هبا زوًج شيئً 

طالقها.. من قلبها متنت ذلك.. ولكن كلامت والدها 

اغتالت كل أمل هلا يف عودته.. بل وقتلت كل يشء 

م، 2011، 4 العلّيان)"ةميل داخل نفسها احلائرة 

 (.111ص

لشخصية الذكورية الثالثة فهو الشاب عامد ابن أما ا

اجلريان، الذي أغرمت به هدى يف صغرها قبل زواجها 

ا.. ومل تره سوى مرة إنه ابن اجلريان مل يرها أبدً  "األول 

ا من أمه واحدة فقط، أعجبت به بشدة.. سمعت مرارً 

بأنه يبحث عن فتاة تناسبه يف الثقافة والتعليم، وكانت 

 ندما تقول أمه بعد صمت طويل:ا عترس كثريً 

إنه لن جيد سواك يا هدى، فأنت الفتاة الوحيدة  -

 التي تناسبه.

كانت تشعر بسعادة شديدة وهي تسمع هذا 

ا يف الفضاء وتكاد الكالم.. كانت تشعر بأهنا ُتلق بعيدً 

م، 2011، 4 العلّيان)"متس أحالمها البعيدة بيدها 

 .(15ص

الرجل الثري وتتزوج هدى زواجها األول من 

عبداهلل عيسى، ذاك الزواج الذي تفشل فيه ومن لم 

تتزوج للمرة الثانية من ابن عمها سعد وتفشل يف هذا 

ا، وتعود العالقة للتجدد مرة الزواج للمرة الثانية أيًض 

أخرى بينها وبني عامد بعد سنوات من البعد ويتقدم 
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خلطبتها، لكن احلاجز بينهام يعود ويتجدد مرة أخرى 

وفاة ابنها جابر يف ليلة زفافها من عامد، لتنهار بعدها ب

 وتطلب منه تطليقها 

 مهست هدى: "

ا.. فطلقني.. أرجوك يا عامد.. إذا كنت ُتبني حقً  -

من أجيل طلقني.. بحق حبنا الكبري بحق أحالمنا 

 احللوة.. طلقني.. طلقني..

 وأجهشت بالبكاء.. اهنارت يف حلظة واحدة..

)...(. 

 فرت من عينيه لم قال بأسى: مسح دمعة

م، 2011، 4 العلّيان)"هدى.. أنت.. طالق..  -

 (.153، 152ص

إذن فهي شخصيات فيها مقادير متفاوتة من 

اخلريية والتمظهر اإلجيايب يف الروايات، ال سيام يف 

عالقاهتا مع األبطال يف كل رواية، لكن احلواجز ُتول 

أدوارها ي هذه الشخصيات يف كل مرة دون أن تؤد  

ا أن يكون احلاجز هو الظهور عىل أتم وجه، فإمَّ 

الباهت يف عامل الرواية أو املوت أو الطالق أو املرض، 

تفقنا مع الروائية العلّيان يف هذا اجلانب أم مل اوسواء 

نتفق، فالذي حيسب هلا أهنا استطاعت بناء هذه 

احلواجز بحرفية واضحة يف أبنية الروايات، 

الشخصية يف مرسح األحدا   عن دور "والكشف

وتألريها يف منظومة الرسد وقيم الرواية اجلاملية، وهي 

مناط نجاح الروائي يف بناء تقنيات رسده ووسائله 

   الفنية عىل وجه العموم وبناء الشخصية عىل وجه 

 (. 14م، ص 2010، شعث)"اخلصوص 

 

 ةــمـاخلات

قراءة، إذن فالنتيجة التي خيرج هبا املتلقي بعد هذه ال

هي غلبة طباع السوء عىل شخصيات الرجال عىل 

امتداد الروايات اخلمس التي أبدعتها العلّيان، 

التي تتبدى يف  الشخصية الرشيرة،وتنوعها بني: 

ا يف صورة الرجل اخلائن لزوجته الروايات غالبً 

وأوالده خاصة، أو يف صورة الرجل الفظ القايس 

نثوية والذكورية البالغ القسوة، يف حق الشخصيات األ

، التي الشخصية املنكرسةالتي ُتت سيطرته. وبني 

يتمثل قبحها يف انكسارها واستكانتها، بحيث تكون 

معينة للشخصيات الرشيرة، الذكورية واألنثوية، عىل 

التمكن من بسط إرادهتا وإحلاق األذى هبا وبغريها من 

 الشخصيات يف الروايات. 

ة بأمراض كالسكري املصاب الشخصية املريضةوبني 

أو اإليدز أو الرهاب النفي أو اإلدمان، وبالرغم من 

ذاته هو ظاهرة عضوية بيولوجية،  املرض يف حد   أنَّ 

ا ال يكون لإلنسان دخل يف إصابته به، إال أنه وغالبً 

 من أشكال يمكن عّده من اجلانب الفني هنا شكاًل 

بمثابة  ه يأيتألنَّ  ؛الصورة السلبية للرجل يف الروايات

تكملة للبعدين السابقني: الشخصية الرشيرة 

والشخصية املنكرسة، وإمعان يف دمغ صورة الرجل 
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الشخصية بمزيد من السلبية يف الروايات. وبني 

الودودة املحببة يف أبنية الروايات، لكن ظهور  اإلجيابية

هذه الشخصيات اإلجيابية يصطدم يف الروايات 

لطالق أو املوت أو بحواجز، قد تكون املرض أو ا

 حتى عىل األقل الظهور الباهت الذي ال يكاد يذكر.

وبغض النظر عن اتفاقنا مع العلّيان أو اختالفنا 

معها، يف تصورها هذا لطبيعة دور الرجل يف املجتمع 

، فقد بوجه عامواخلليجي  بوجه خاصالسعودي 

 ،أسهمت بالدور املنوط باألديب فعله والقيام به

ا ينشد اخلري للمكون البرشي ومنظرً  ابوصفه مصلحً 

الذي ينتمي إليه، وذلك من خالل تسليط الضوء عىل 

 اجلوانب الفضيلة والرذيلة من حياة املجتمع، وصواًل 

به إىل مدارك عليا، ولعلنا نستشهد يف هذا املوضع 

ي يف نظري فالكاتب يؤد   "بقول جورج دهيامل: 

إلنسان والعامل وظيفة اجتامعية عندما يعيننا عىل فهم ا

نقل املجهول إىل املعلوم  "فهام أصح، وعندما يأخذ يف 

ا ا وخمرتعً ا حقيقيً )...( أي عندما يكون مكتشفً  "

 (.243م، ص 2005، دهيامل)"ا ومنقبً 
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