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 الرواية النسائية العربية
  - جتليات اجلسد راألنوثة -

  جامعة قطر- عبد اهللا إبراهيم
  

  
استثمرت كثري من نصوص األدب الروائي النسائي عامل املرأة مبكوناته الكثرية واملتداخلة، 

أنثوية وض التمثيل السردي مبهمة تركيب ذلك العامل فنيا، ماحنا جسد املرأة مكانة بارزة بوصفه هوية 
 إىل تأكيد - نقدية أفرزا املنهجيات احلديثة-وهو حركة فكرية-خاصة، وسعى النقد النسائي 

خصوصية األدب النسائي باعتباره متثيال لعامل املرأة، وذهب إىل أن تلك اخلصوصية تستمد شرعيتها؛ 
ع ذاا من جهة ألن املرأة تنتظم يف سلسلة عالقات ثقافية وجسدية ونفسية مع العامل من جهة وم

أخرى، وهي عالقات مبقدار ما كانت يف األصل طبيعية، فإا، بفعل اإلكراهات اليت مارستها الثقافة 
الذكورية، قد أصبحت عالقات مشوهة ومتموجة وملتبسة، ألن املرأة بذاا قد اختزلت إىل مكون 

يولوجي  والثقايف  للمرأة  يف عامل ويف الوقت الذي يريد فيه النقد النسائي إعادة االعتبار الب. هامشي
تتقامسه مع الرجل، فإنه انطالقا  من واقع احلال، يعمل على استكشاف الكيفية اليت يقوم ا األدب 

  .النسائي يف متثيل عامل املرأة جسديا وثقافيا ونفسيا
احية تبدو هذه الوظيفة املزدوجة للنقد النسائي، وكأا تتعارض مع شروطها، فهي تريد من ن

إعادة التوازن املفقود بني املرأة والرجل على كل األصعدة، وبذلك شم أنظمة التمركز وآلياته اليت 
دفعت بالرجل إىل األمام، وطمست املرأة، وهي من ناحية ثانية تسعى إىل تأكيد اخلصوصيات الدقيقة 

خليا يتصل برؤية املرأة الفكرية واملتفردة للمرأة ولألدب الذي يقوم بتمثيل عاملها، سواء أكان عاملا دا
وال ميكن فك هذا التعارض الذي . واجلسدية أم كان عاملا خارجيا يتصل مبنظور املرأة للرجل،وللعامل

تزدوج فيه الرغبة يف دمج املكونني األساسيني للثقافة  اإلنسانية ومها املرأة والرجل، وتشكيل مكون 
وى البيولوجي والثقايف، والرغبة املضادة يف تأكيد اخلصوصيات يتجاوز الثنائية الضدية بينهما على املست

املطلقة لألدب النسائي، إال إذا أفرغت شحنة الغلواء األيديولوجية اليت حتاول بعض اجتاهات النقد 
النسائي تثبيتها وتأكيدها، واستبدال  ذلك بتحليل يقوض أسباب التمركز حول الذكورة، مث اإلفادة 
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ل اللساين والسيميوطيقي والتأويلي ملعاجلة األدب النسائي استنادا إىل رؤية نقدية من معطيات التحلي
دف إىل حتليل األنظمة األسلوبية والبنائية والداللية ألدب املرأة، وعدم نقل قضية النقد إىل ميدان آخر 

فري أرضية مالئمة يقوم  على املخاصمة واملنازعة واملساجلة بني املرأة والرجل، مث وهذا هو املهم، تو
ألن تتراجع النظرة االقصائية للمرأة، وإشاعة لغة تتجاوز فيها مفاهيم  الشراكة بدل التغليب، ويتوازن 
فيها استعمال الضمائر طبقا حلاجات التعبري احلقيقية وحسب املواقف والسياقات، وليس استنادا إىل 

  .اإلكراه واملصادرة واالختزال
 ذهب إىل أنه ليس مثة مرحلة من مراحل التاريخ مل تتم فيها معاقبة قد'' تريي إيغلتون''كان 

وإخضاع نصف صاحل من البشرية باعتباره كينونة ناقصة، ووضعية غريبة، وأرجع ذلك إىل شيوع 
أيديولوجية التضاد  بني الرجال والنساء، وهي أيديولوجية استندت إىل وهم ميتافيزيقي، وكانت هلا 

أفضت مع مرور الزمن إىل نوع من الثبات فعززت املنافع املادية والنفسية اليت جينيها نتائج خطرية؛ ألا 
الرجال منها، ورسخت بنية معقدة من اخلوف والرغبة والعدوان واملازوخية والقلق، وهو أمر يقتضي 

س وكما يظهر، فإن االلتباس يف عالقة الرجل باملرأة هو التبا). 1(فحصا وإعادة نظر بصورة ملحة 
فثمة أيديولوجيا تربيرية استندت إىل فرضية ومهية ميتافيزيقية، أحلت . ثقايف، وليس بيولوجيا يف األصل

التعارض بني قدرات املرأة والرجل وإمكاناما، بدل  االنسجام والتكافؤ واملشاركة، وهذا أمر جعل 
نساق املكونة لتلك الرجل هو الذي يركب صورة ثقافية لنفسه وللمرأة، صورة متظهرت فيها األ

األيدلوجيا، فظهرت املرأة بوصفها جزءا مكمال لعامل، وليس جزءا أصيال فيه، أحلقت املرأة كزينة 
اقتضاها عامل الرجال، تدخل النقد النسائي ليؤكد أنه ليس كل ما كتبه الرجال عن املرأة يعكس املرأة 

 وافترض أن هناك تغييبا متعمدا حقا، هو يعكس صورة املرأة اليت شكلها خيال الرجل الكاتب،
للصورة احلقيقية، فثمة تراث أديب نسائي غشاه اإلمهال، وبالبحث والتقصي ميكن العثور على تقاليد 
أدبية نسائية طمستها كتابة الرجل، بل إن النقد النسائي يذهب، يف بعض اجتاهاته إىل أن طبيعة  كتابة 

  ).2(ا خصائص تتفرد ا عن غريها املرأة ذات مسات مميزة، فثمة لغة أنثوية هل
 إن التأكيد على خصوصية اللغة األنثوية، وموضوعات األدب النسائي الذي حيتفي باجلسد قد 
أفضى إىل اعتبار جسد املرأة حمورا تتمركز حوله ليس التحليالت املستفيضة اليت يقدمها النقد النسائي، 

ومهما كانت أمهية اجلسد يف عامل املرأة . نسائي نفسهإمنا برز كموضوع أديب استأثر باهتمام األدب ال
ويف التمثيالت التخيلية السردية اليت يقدمها األدب عنه، فإنه من اخلطأ اختزال املرأة إىل جسد فقط، 
واستبعاد الشبكة املتداخلة من اخللفيات التارخيية والتطلعات واملنظورات والقيم النفسية والشعورية 
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وعاملها، على أن هذا ال يعين أن اجلسد األنثوي ال يصلح موضوعا لألدب، أو ملهما والعقلية باملرأة 
للتعبري األديب؛ فاستكشاف هذه القارة شبه اهولة يشكل حبد ذاته حتديا أمام األدب، إمنا القصد أال 
رنا يصار إىل تسويق أيديولوجيا خاصة بتوصيف اجلسد من خالل عزله عن الشبكة املتداخلة اليت أش

يرين أن األسلوب النسائي '' لوس ايغاري''إليها قبل قليل، وهو جعل  بعض الناقدات النسائيات، مثل 
تربط ''، ويف هذه احلالة يكون من الضروري أن ''ارتباطه احلميم بالتدفق واللمس''يعرف من خالل 

  ).3('' لغة املرأة باجلسد األنثوي، واللذة اجلسدية
ترى نفسها على أا جسد مثري، وصارت '' اليت أقصت املرأة، جعلتهاومن الواضح أن الثقافة 
من ظاهرة التغين  املبالغ فيه باجلسد، '' رامان سلدن''وقد حذر ). 4('' تسعى إىل إبراز  هذا املعىن

وذهب إىل أن بعض الكاتبات الراديكاليات تغنني بالسمات البيولوجية عند املرأة بوصفها مصدرا 
وق، وليس النقص، وكل تناول متطرف للطبيعة اخلاصة بالنساء معرض خلطر أن حيتل، لإلحساس بالتف

  ).5('' وعلى حنو مغاير، املوقع نفسه الذي حيتله املتعصبون الذكور
على أن هذه االحتجاجات وغريها مل توقف أمر االحتفاء الصريح بتكوين اجلسد األنثوي 

تؤكد على ضرورة أن تنصرف الكتابة النسائية إىل '' سهيلني سيكسو''ومجاليته اخلارجية، فالناقدة 
، وكان روبرت ).6(اجلسد، بل واالقتصار  عليه، وتدعو النساء إىل وضع أجسادهن يف كتابتهن 

تعقب فيه جتليات '' جسم املرأة نصا''عن ) 7" (السيمياء والتأويل"''شولز قد خصص فصال يف كتابه 
 التأكيد على أن استئثار اجلسد بأمهية بالغة يف الرواية النسائية، يتم وينبغي. اجلسد يف الرواية النسائية

بتوجيه من أسباب متصلة بنظرة اتمع إىل اجلسد عموما، وما ولده ذلك من إحساس عند املرأة من 
أا مرغوبة على مستوى اجلسد وليس من شيء غريه، وهكذا فإن السبب اخلاص بشعور املرأة من أا 

. صية مطلقة ومتفردة، يؤدي إىل هيمنة فكرة واحدة، وهي اختزال األنوثة إىل جمرد جسدتتميز خبصو
، فإن الثقافة  االستهالكية حتتفل باجلسد بوصفه حامال للذة، فهو جسد ''فايثر ستون''وكما أكد 

 ، فكأن العالقة بني اجلسد وما حييط به هي عالقة)8(يشتهي من جانب، وحمل رغبة اآلخرين من آخر 
عرض وطلب قائمة على احلاجة واإلشباع والعرض والوفرة والندرة واإلنتاج واالستهالك، فاملتعة  أو 
الرغبة فقدت بعدها التواصلي العميق واإلنساين، وبه استبدلت نوعا من الشغف االستعراضي املثري 

هامات ختضع لضرب الذي يهدف إىل إثارة جمموعة من االستيهامات املتبادلة بني املرأة والرجل، استي
ومن الطبيعي، وسط نسق ثقايف يرى اجلسد من هذا املنظور، ويتعامل معه . من املقايضة بني االثنني

وفق هذه القاعدة أن تظهر حاجة ماسة إىل الترغيب باجلسد استنادا إىل ثنائية احلجب واإلظهار، املنع 
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يجية تنظم العالقة بني مانح اجلسد واإلباحة، وحب الطلب، لكي يظل مثار رغبة وحبث، فثمة استرات
ومستعمله، ومبقدار ما يتم اختراق احلواجز المتالك جسد املرأة، فإن مثة رغبة باستكشاف غموض 

عن '' جورج باتاري''اآلخر الذي هو جسدها، وهنا تتفاقم الرغبة وتأخذ بعدا حسيا جمردا، وقد عرب 
 لتجاوز  احملرمات، ورغبة إىل ما يبقى خفيا يف جسد هذا األمر بقوله، إن الرغبة األيروتيكية هي رغبة

ولذلك  فإن كثريا من النصوص الروائية جتعل من اجلسد حمورا تتمركز حوله العالقات ). 9(اآلخر
اخلاصة باألحداث واألفعال والوقائع، فالتمثيل السردي يعيد تركيب املهيمنات الثقافية حول موضوع 

ها الفاعلة يف اتمع، وذلك التمثيل يعرض، ولكن بشكل ضمين اجلسد، مما ال يتعارض مع طبيعت
وخفي، الرتاع والتوتر القائمني بني اجلسد بوصفه هوية أنثوية متجددة ثقافيا، والذي حيقق للمرأة 
خصوصياا، ولكن ليس تفردها بوصفها كائنا متعاليا وبني استعماالته وانتهاكاته باعتباره موضوعا 

  . ذلك يعمق مشكلة جتليات اجلسد يف األدبوكل. للذة والرغبة
إن ربط األدب النسائي باجلسد أمر ينبغي تدقيقه، ويف ضوء غياب احلفر التارخيي والنقدي 
الذي برهن على تلك الرابطة وحجمها، فالقول باقتران  األدب النسائي باجلسد األنثوي حيتاج إىل 

أن بداية الكتابة النسائية هي بداية استيحاء : ما أكد قرر ذلك الترابط حين'' حممد برادة''قرائن، وكان 
املرأة جلسدها واإلفراج عن أحاسيسه املخبوءة، واكتشاف لغته املغايرة للغة االسقاطات واالستيهامات 

  ).10(اليت كفن ا الرجل حيوية املرأة وتلقائيتها 
 وبقدر تعلق األمر ميثل اجلسد إذن أحد احملاور اليت دارت حوله نصوص األدب النسائي،

بالرواية العربية النسائية، فإنه ال ميكن إال القول بأن اجلسد األنثوي كان عنصرا له حضوره إىل جوار 
عناصر أخرى، ودرجة االهتمام به ختتلف بني نص وآخر، وفيما ال توليه بعض الروايات إال اهتماما 

وتوجهاته واستيهاماته، فيكون مثارا عابرا، حتتفي به روايات أخرى، وتنهمك يف رسم تفاصيله ، 
لإلعجاب واحلفاوة والرغبة، وهي حفاوة تقود إىل ظهور نوع من السرد الكثيف الذي ينشغل باجلسد 
ورغباته وخفاياه، دون أن يدمج ذلك دجما قويا يف سياق احلكاية؛ فالروايات اليت ستكون موضوعا 

منا يقوم السرد، يف كثري من األحيان، باإلهتمام للتحليل هنا، مل يكن اجلسد موضوعا مباشرا هلا، إ
باجلسد األنثوي على حساب البناء العام للحكاية، حبيث تبدو األجزاء اخلاصة بذلك، وكأا ألصقت 

الراوية بتفصيالت اجلسد، ويهمل /بالنص، وهذا النوع من السرد هو سرد كثيف، يشغل فيه الراوي
وتتدرج عملية التمثيل السردي من . تعود إىل سياق النص/ ودإىل حد ما، مسار احلكاية، قبل أن يع

االنشغال حباجات اجلسد، وما يقتضيه ذلك من استطرادات وتفصيالت، إىل التصريح باستيهاماته 
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وختيالته، إىل مراقبته حبذر ومتابعة منوه واخلوف  عليه، وصوال إىل التعامل معه كمركز ينطوي على 
 .أة، واالنتهاك الثقايف الذي تتعرض إليه يف عامل مشبع بالثقافة الذكوريةاحياءات متصلة حبرية املر

 
 امرأتان يف امرأة:  ازدواجية اجلسد -1

لنوال السعداوي يف وعيها بأن جسدها '' امرأتان يف امرأة''يف رواية '' ية شاهني''تكمن مشكلة 
 فيها األسرة واتمع، واآلخر ملك هلا، منقسم إىل جسدين أحدمها ملك األعراف والتقاليد الثقافية، مبا

وفعلها طوال الرواية يتمثل يف السعي لالنتقال به من دائرة ملكية اآلخرين له إىل دائرة االنتهاك الرمزي 
الذي قام به اآلخرون ضده، جعله يف اية املطاف جسدا معطال، فاألنوثة احلقيقية بالنسبة هلا هي 

 لكن التربية األسرية حترم ثقافة اجلسد، وحتول عملية معرفته إىل فعل معرفة تضاريس اجلسد ووظائفه،
إال يف وقت متأخر، وكما كنا ننظر إىل '' ية شاهني''حمرم، وعلى هذا مل يأخذ اجلسد معناه يف وعي 

جسدها بوصفه كتلة ميتة انتزعت حيويتها بفعل الوالء لنمط ثقايف شائع، فإا كانت تنظر إىل 
 يقومون بتشرحيها يف كلية الطب بربودة، باعتبارها عاطلة وفاقدة لوظائفها على حنو يناظر األجساد اليت

  .حالة جسدها املشدودة إىل عامل غريب عنها
على أن مرحلة الوعي ذه املشكلة تبدأ واضحة حينما تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، ويف 

كر بعمق اخلطأ الذي جعلها تعيش بني الوقت الذي يدامهها قرف من ملكية اآلخرين جلسدها، تف
األجساد امليتة اليت ال تربطها ا أية عالقة سوى التشريح، وهكذا يقودها وعيها ذا األمر إىل التمرد 

كوا امرأة مستسلمة وطالبة يف كلية الطب، وهلذا فهي تريد جتاوز كوا : على ما رمسه اآلخرون هلا
 كوا امرأة واحدة جبسد واحد، بيد أن التغلب على هذا االنقسام مل امرأتني يف امرأة، واالنتقال إىل

كانت ختاف من نفسها '' ية شاهني''يكن سهال، فما زالت رواسب املاضي مسيطرة  عليها، تقول 
احلقيقية، من هذه اإلنسانة األخرى اليت تعيش داخلها، تلك الشيطانة اليت تتحرك وتنظر إىل األشياء 

'' الثقافة السائدة''جيعلها ختنق امرأة '' سليم إبراهيم''، لكن لقاءها بـ )12('' ى الرؤيةبكل قدرا عل
لكنه جسد حيررها من روابط فرضت عليها، فقد كانت ترى أن احلرية '' امرأة اجلسد''وا تستبدل 

 يف رغبة كامنة''هي حتقيق ملكية اجلسد، حبيث يكون كائنا شفافا وأثريا ال سيطرة ألحد عليه 
جسدها، قدمية منذ الطفولة، منذ أن أصبح هلا جسد خاص منفصل عن الكون، رغبة ملحة يف أن يعود 
جسدها إىل الكون، أن يذوب إىل آخر ذرة، أن تتحرر وتصبح بال جسد، وبال ثقل، كالروح اخلفيفة 

ية  ال حمدودة، احلرة  احمللقة يف أي مكان وأي زمان بغري قيود تشدها إىل األرض، رغبة يف حرية طاغ
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ال حيصل عليها اإلنسان إال يف اللحظة اليت يقرر فيها اخلالص، وميزق تلك الشعرة اليت تفصل احلياة عن 
  ).13('' املوت 

يف وقت واحد بتمزيف  اهلوية األنثوية ) جسدين(=يقوم االنتماء املزدوج إىل عاملني ثقافيني 
ع عامل أورثها ثقافة االختزال واالقصاء، وال هي قادرة فال هي قادرة على أن تقطع الصلة م'' ية''لـ 

يف أفق عاملها '' سليم''على أن تنتمي إىل العامل الذي تعتقد أنه يكفل أنوثتها اإلنسانية، وملا يظهر 
الرتيب اخلامل، تندفع بال تردد إىل اإلتصال بالعامل الذي حتلم به، ويتزامن متردها الفردي مع مترد 

راب طالب اجلامعة، فيلقى القبض عليها، وتتعرض لتعنيف أسري يفضي إىل منعها من مجاعي ميثله إض
الدراسة وإجبارها على الزواج، لكن شرارة التمرد كانت قد أدت إىل اندالع هليب احلقيقة يف وعيها، 
 فتغادر هاربة بيت الزوجية، وما أن تنجح يف ممارسة أدىن درجات حريتها إال وتقاد أسرية مرة أخرى

  .بتهمة التحريض السياسي
قد تعرضت لعاهة نفسية فجسدها الذي  طاملا حلمت باستقالله '' ية ''من الواضح أن 

مل '' وفرادته قد فشل يف أداء وظائفه، وطمست رغباته وتورات خلف هواجس اخلوف منذ الطفولة
وهي ) ثالثة من العمركانت يف ال(تكن هلا رغبة جنسية منذ ذلك اليوم الذي ضربتها أمها على يدها 

تشعر بالغثيان إذا ما رأت أعضاء ولد أو بنت، وحني تلمح أعضاءها يف احلمام صدفة تبعد عينيها  
بسرعة، مبعىن آخر مل تكن تدرك أا أنثى، وسليم يف نظرها مل يكن ذكرا، كانت ترى يف عينيه صورة 

تكون معه تضيع رغبتها يف الطعام، نفسها احلقيقية، وحركتها إليه تؤكد حريتها  وإرادا وحني 
وتضيع شهوا اجلنسية، وتصبح إنسانا جديدا بغري غرائز  وبغري تلك الشهوات املعروفة، وإمنا هي 
شهوة جديدة عارمة بغري اسم، إىل أن يكون اإلنسان نفسه احلقيقية، أن يدوس بإرادته على اإلرادات 

يغري اسم أبيه وأمه، ويضع أصبعه يف عيون كل الذين األخرى،  وميزق  شهادة ميالده، ويغري امسه، و
  ).14('' خدعوه وكذبوا عليه، وال يستثين من ذلك عينيه فيخرقهما ويضع لنفسه عينني جديدتني

تعيش سلسلة من ردود األفعال املتواصلة اليت قادت إىل دمي  اجلانب '' ية''يالحظ بأن 
ة رفض تامة لكل شيء، إىل درجة تقوم فيها بتأويل الطبيعي من جسدها، وجعلتها تندرج يف وضعي

رغباا على حنو غري صحيح، فالبحث عن تأكيد الذات يتم على حساب البعد اإلنساين للشخصية، 
وقد خسرت الرهانني معا، فلم تفلح يف تأكيد ذاا، وعاشت عاطلة جسديا، وللتعويض '' ية''وتبدو 

الرجال يف مشيهم وملبسهم وتصرفهم، فكأن التخلص من عن هذا كانت تسترجل، وتقوم مبحاكاة 
آثار ثقافة الذكور يتم باالمتثال هلا، وحماكاة أصحاا، وهذا هدف يتقاطع متاما مع الرغبة األساسية 

  21



                                                                                                        الرواية النسائية

ال تعترب فقط أمنوذجا بني عاملني '' ية''ومما جيدر مالحظته هو أن . للتمرد على تلك الثقافة الذكورية
جد ذلك التعارض نفسه يشطر شخصيتها شطرين، فهي تريد طمس األنوثة مبحاكاة متعارضني، إذا و

الذكور، لكنها باملقابل تريد أن تستقل جبسدها عن عامل يشدها حنو األسفل، فحريتها مقترنة بانفصال 
جسدها عن ذلك العامل، وهكذا تتصادم املتناقضات يف وعيها وسلوكها فال تستطيع جتاوز هذه 

ملدمرة اليت مبقدار ما تدفع ا إىل األمام، فإا تشدها إىل الوراء يف حركة متأرجحة بندولية، اإلشكالية ا
فالسرد . ويظهر اإلعالن عن األنوثة من خالل االحتفاء باجلسد،وكأنه شعار مفرغ من أية داللة
ن جهة تقدم املوضوعي الذي يباشره راو عليم يتدخل دائما ليشيع أيديولوجيا ترتكز على مقومني؛ فم

هجاء قاسيا للبنية  الثقافية بكل مالبساا األخالقية واالجتماعية والسياسية، ومن جهة تشيع للتمرد 
العبثي واهلروب واالخنراط يف مهوم فردية، فتعيد إنتاج تلك الثقافة ذاا من خالل التقليد واحملاكاة فـ 

 .ستظل امرأتني يف امرأة'' ية''
 
 خنب احلياة :  االحتفاء باجلسد-2

مراهنة سردية تقوم مستنداا األساسية  على فرضية ''  تقدم آمال خمتار) 15('' خنب احلياة''يف رواية  
كون احلياة متعة جسدية ، ويقوم السرد بتمثيل هذه الفرضية خطابيا إما استنادا إىل احلكاية اخلاصة 

للتعبري عن تلك الفرضية أو بواسطة '' أملانيا''إىل '' تونس''اليت تغادر '' سوسن بن عبد اهللا''بشخصية
وتبدو احلكاية يف . ويتقدم عليها، ويطمسها يف بعض األحيان'' احلكاية''السرد الكثيف الذي يلف 

إا باختصار حكاية امرأة يدفعها هاجس . موجزة، رشيقة، وال تتضمن أي إسهاب'' خنب احلياة''
ض عدة جتارب مث العودة إىل املكان األول، وال تبدو التجارب االحتفاء باجلسد إىل تغيري املكان، وخو

. اجلسدية اليت ختوضها إال سلسلة من املمارسات اليت دف إىل تكريس تلك الفرضية اليت أشرنا إليها
إا يف اية املطاف تعمق الفرضية القائلة إن احلياة متعة جسدية، وذلك ال يتم فقط إال من خالل 

ئع احلكائية، إمنا يعرب عنه بنوع من السرد األنثوي الكثيف الذي تتلفظ به الشخصية، األفعال والوقا
وهو سرد يتكثف حول احلكاية، لكنه يستأثر باهتمام زائد وواضح، إىل درجة يؤدي فيها دور تنشيط 

 وجهة إنه  نوع من التعبري الذي ميثل. فكرة املتعة، ، ونشرها وتأكيدها خالل النص من أوله إىل آخره 
إن حمور السرد . فيما خيص اجلسد وأسراره ومتعه، هو يفيض ويتبدى'' سوسن بن عبد اهللا''نظر 

بوصفهما '' الرغبة''و '' املتعة''الكثيف هو االحتفاء باجلسد، فالنص حيتشد بإشارات ال ائية حول 
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اسمان املدببان اللذان اما '' ومها يقترنان دائما بـ احلياة. املؤشرين املعربين عن ذلك االحتفاء
  .يستكشفان  التضاريس الغامضة، ولكن املترعة باحليوية للجسد اإلنساين
. كنت بال فكرة، بال سأم... '' يف إشارة ميكن ربطها بسياق النص، يرد التقدمي اآليت للرواية

ردية على صار الشوق أكرب ويبدو النص وكأنه مصمم للربهنة الس. هاربة، هاربة. أركض وراء متعة
وبالتوازي مع تلك الثنائية املتضادة، تظهر السمة املميزة هلذه . ''و املتعة'' هذا التعارض بني الفكرة
و السرد الكثيف فاحلكاية إمنا هي يف سياق النص، جمرد نوع من '' احلكاية''الرواية، أي التعارض بني 

'' متعة''فهو '' السرد الكثيف''، أما تتنرل بوصفها أحداثا ووقائع حول الشخصية الرئيسية'' فكرة''
فموضوع  جسد الشخصية، ومداره الرغبة اليت يبعثها كل شيء يف ذلك اجلسد، إنه جسد شديد 

وميكن أن يستثار بوسائل . اإلحساس بذاته، معتصم بلذته، مبتهج بأنثويته، مستغرق باملتع والرغبات
 :كثرية منها

 جسدي بوضع لذيذ، تتهيج األشياء يف تتبعثر، تعانق املطر،  املطر عندما  تعود خيوط املطر تثقب-1
صراخ جسدي ال يزعج املارة يف الطريق، وهم حيثون اخلطى إىل دفء البيوت . تنصهر وترقص
 ).16(''متلفعني مبعاطفهم

متلملت حتت األغطية، كنت غارقة يف دفء محيمي، مررت كفي على فخدي املشتعل، '' التعنيف -2
 )17(''  حىت األملغمزته بأظافري

متعة : '' يف البداية، انطلقنا معا نكتشف أسرار الطريق، كنت أعد التجربة مبتعتني'' االستغراق  -3
واستعجل متعة الوصول متجاهال املتعة األكرب، متعة ) ابراهيم(=فجأة تغري . الطريق ومتعة الوصول
 ).18(''الطريق، فخسر املتعتني

ط يئز حتتنا بل كان يصرخ، كنت أحلم بأن يكسر ونسقط من قمة متعتنا مل يعد البال''  املشاركة -4
'' نسقط من جديد، وإذا بنا يف البحر نتالطم بني األمواج بأجساد مشققة عطشا.  يف الفضاء ونطري

ولن نعرف كيف ترتوي، نظل نتقاذف ماء املتعة، نتراشق به، نرشفه، نبصقه، منتصه، نتلمظه، نسبح 
نسقط وإذا بنا يف األدغال، ننط على األغصان الضخمة . تدي ونشرب وال نرتويفيه ونتخبط، مث 

الغليظة، نقفز على اجلذوع الضاربة يف العمق، جنلس القرفصاء حتت الفيء، نتمدد على األوراق 
العريضة، نقضم الثمر الغجري، يغطس هو يف جوز اهلند املشقق ميتص رحيقه، ويأكل حلمه، وألتهم مثر 

  ).19('' نهم خرايف وال نشبعاملوز ب
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على أن هذه جمرد أمثلة، فالسرد الكثيف يتمحور حول متعة اجلسد بأشكاهلا املختلفة، ويظهر 
يف بعض .  اجلسد مدفوعا برغباته، وحينما ال تتحقق شروطه يرتد إىل ذاته يف نوع من اللوم والتعنيف

 اآلخرون، أو أا بسبب غياب الشروط املرات تكون الشخصية األنثوية راغبة يف وقت ال يرغب فيه
اليت تراها ضرورية لكل متعة حقيقية، ال ترغب فيما هم يرغبون، والذي حيكم هذه املعادلة الصعبة 
إحساس آخر بالتعارض ينبثق يف ثنايا النص، ويتحكم يف اجتاهاته الداللية، إنه التعارض يف وعي 

 وشغف ورغبة، والثقافة ختف وطمس وإقصاء، يف الشخصية بني الطبيعة والثقافة، فالطبيعة ظهور
الطبيعة يتباهى اجلسد بوضعيته األصلية، فهو باستعارة من شتراوس نيئ، أما يف الثقافة، فهو ملتبس 

يف الطبيعة كان اجلسد فاعال ويف الثقافة . وممهور بالعبودية ومطبوخ، إنه ثانوي، جمرد ملحق أو ذيل
متزيقها، إا تبحث عن فضاء طبيعي '' سوسن بن عبد اهللا'' تريد مثة حجب كثرية. أصبح مفعوال به

'' هناك''الذي أصبح اآلن '' رضا''كان جيب أن أخوض التجربة بعيدا عن '' خيترق سكون الثقافة 
اإلنسان أينما : كان جيب أن أكتشف العامل على ظهر السفر والصدفة، حبثا عن ذلك الشبيه بيين وبينه.

أن أتعرف إىل أناس عابرين يف زمن > ع، أن أنام على بالط احملطات واألرصفةكان، جيب أن أتسك
عابر كان جيب أن أعربد، أن أرتطم بوهم احلضارة، أن أكتشف حقيقة اإلنسان، طبيعته اليت ختفت 
حتت أشالء املالبس والثقافة والقانون، القانون الذي حيب ويكره وخيتار ويقرر، ويرسم قضبان 

  )20('' قوق، ويتسلى بلعبة الظلم والعدل الواجبات واحل
كل هذه الثنائيات تعوم قضية االحتفاء باجلسد األنثوي الذي له مركزيته اخلاصة، فالسرد 

و '' الفكرة''و '' الرجل''قطبا فاعال، وجيعل من '' الطبيعة''و '' املتعة''و '' املرأة''الكثيف جيعل من 
 .قطبا منفعال'' الثقافة''
 
 )75(بريوت :  اجلسد  رهانات-3

لغادة السمان يف مطلع النص، حينما ) 21('' 75بريوت ''يظهر احملفز السردي األساسي يف رواية 
وهي حتلم لن أعود إال ثرية '' فرح إىل بريوت يفكر  لن أعود  إال ثريا ومشهورا وبرفقته يامسينة''يتجه 

'' مشروع مثقف''، هو ''حتلم''وهي '' يفكر'' هو ، وفيما يضع احملفز بينهما  متايزا أوليا، إذ''ومشهورة
، فإن السرد الذي ينظم مصائر الشخصيات، جيعلهما ينتهيان اية مأساوية؛ ''مشروع شاعرة''وهي 

ألما أطلقا جسديهما من قمقم اخلوف واالحتجاب، وكأن النص يريد أن يثبت أن اجلسد مأوى 
''   القسوة، ويفلح فرح يف اهلروب من مستشفى ااننييف مشهد بالغ'' يامسينة''لآلثام، حيز رأس 
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وكأنه بذلك يربهن على ما كان '' حامال معه اللوحة الدالة على املستشفى، ويضعها عند مدخل بريوت
دانيت املكتوبة على ''يا من تدخل إىل هنا، ختل عن كل أمل عبارة ''يردده يف ذهنه وهو يدخل املدينة 

  .''اجلحيم''بوابة 
كم السرد املوضوعي الذي يؤدي وظيفة تأطري األصوات السردية الذاتية اليت متثلها يتح

الشخصيات باهليكل العام للنص، لكن الرؤى الذاتية تنبثق يف تضاعيفه، أشبه بومضات متقدة وسريعة 
هوية جسدها '' يامسينه''لتفضح األحالم اخلاسرة بالثروة والشهرة، ذلك أنه، ومنذ البداية، تكشف 

ومع . املتحفز للذة، وسيقوم السرد الكثيف برسم تضاريس ذلك اجلسد، الذي يستأثر باهتمام واضح
إمنا هو من أجل '' بريوت''إىل '' دمشق''من '' يامسينة''و '' فرح''أن احملفز السردي يقرر أن رحيل 

هو احلافز الضمين خاصة، '' يامسينة''الثروة والشهرة، فمن الواضح أن االستغراق يف لذة اجلسد، عند 
الذي خيتبئ حتت احملفز املعلن، وبه، تنشغل عن أي شيء آخر، إا تنهمك يف إشباع رغبة اجلسد 

طيلة سبعة وعشرين عاما وأنا ممنوعة عن ممارسة تلك املتعة املذهلة، وها أنا اليوم مريضة '': احلبيس 
ات املسجونات على طوال منحرفة، وقد كرست نفسي للفراش، ويف دمي شهوات النساء العربي

تسويق أيديولوجي أنثوية موضوعها '' يامسينة''، ويتم يف كل ما يتصل بـ )22('' أكثرمن ألف عام
من سهل من ''ويصار التركيز على اجلسد الذي حتول '' عامل من اللذات''اجلسد، الذي هو بالنسبة هلا 
إذ ال شيء يف العامل يشبه '' حتب وتلتهباستعداد ألن ''وصاحبته على '' اجلليد إىل حقل من األلغام

وينصب االهتمام على اجلسد األنثوي؛ ألن حريته ستجعل من ''نشوة االلتصاق برجل حمبوب 
وعلى الرغم من ذلك فالشخصية تظل أسرية وضعيتها األوىل، فإشباع . '' حرة'' ''امرأة'' ''يامسينة''

 إعادة التوازن املفقود بالنسبة للشخصيات، اجلسد، والتركيز على رغباته ومتعته، ال يؤدي إىل
والتواطؤ بني اجلسد ورغباته . فاالستغراق يف املتعة، كما يتضح يف النص، يقود إىل االستغراق يف اخلطأ

القتل : من جهة، والشخصيات، ال جتد له، يف املطاف، حال إال بالرضوخ للنهايات املأساوية املتوقعة
بب التعلق املرضي بلذة اجلسد، جتد نفسها وقد حتولت إىل نوع من وبس'' يامسينة''فـ . واجلنون

مصاحله، ويقدمها '' منر''إىل درجة تتقبل فيها أن تكون سلعة يقايض ا '' منر''اخلاص بـ '' البغي''
فيتقبل وضعيته  الشاذة كعشيق '' فرح''لآلخرين كموضوع للذة، يف املناسبات اخلاصة باملصاحل، أما 

يتركن على الوسائد بقعا ''، إذ يكون بديال للنساء اللوايت يراهن غاية يف البشاعة، ألن ''نيشان''لـ 
'' مجيل''فهو '' فرح''أما الرجل، ومثاله '' من الكحل واألمحر، ويلطخن الشراشف غالبا بأشياء أخرى 

  ).23(''ونظيف وال خيلف األقذار خلفه، إنه أمجل حيوانات الطبيعة وأروعها
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دم السرد نوعا من املفارقة اخلاصة بتقاطع املصائر، فاملثقف الذي هو بذرة فيلسوف وهكذا يق
واملثقفة اليت هي بذرة شاعر، جيدان نفسيهما، بسبب االلتباس الذي حتدثه حاجات اجلسد ورغباته، قد 
أصبحا جمرد وسيلتني للفعل اجلنسي غري الطبيعي باملعىن االجتماعي واجلسدي، وكل هذا يتم على 
خلفية شديدة التعقيد من التعارض االجتماعي الذي جيعل الشخصيات تتقبل هذه الوضعيات من أجل 

 .رهانات الثروة والشهرة وإشباع اجلسد
 
 ذاكرة اجلسد:  الكتابة واجلسد -4

ألحالم مستغامني بوصفه بديال لفعل اجلسد، فحينما خيفق ) 24('' يظهر فعل الكتابة يف رواية اجلسد
وهكذا فإن عامل السرد يف . لتعبري عن نفسه باحلب تصبح الكتابة هي االختيار ملمارسة احلياةاجلسد يف ا

ال حييل على وقائع فنية هلا بعد يتصل بأفعال الشخصيات، إمنا يستعني باإلنشاء '' ذاكرة اجلسد''رواية 
افئة، فالكتابة دون االندراج معه يف عالقة متك'' اآلخر''الشعري الذي يقف عند حدود التغين بـ 

) سنقف الحقا على قضية ازدواج االسم(=حياة /أحالم ''متارس قتال رمزيا لآلخرين، وفيما تكتب 
ننتهي من ''لكي حتقق هدفا أساسيا هو قتل األبطال يف حياا، وبذلك '' منعطف النسيان''روايتها 

ا منهم، وامتألنا واء األشخاص الذين أصبح وجودهم عبئا على حياتنا، فكلما كتبنا عنهم فرغن
هي جرمية نرتكبها جتاه ذاكرة ما، ورمبا '' وهو هدف يتكرر كثريا يف النص، فكل رواية'' نظيف

ووحده يدري أن تلك الكلمة الرصاصة كانت . شخص ما، نقتله على مرأى اجلميع بكامت صوت
إمنا نوع من قتل '' سدذاكرة اجل''وهو يكتب رواية '' خالد''فإن ما يقوم به ) 25('' موجهة إليه

وتثبيت صورته، فاحلب هو مشروع رواية بالنسبة له، وحينما خيفق يف احلب حيول املرأة إىل '' اآلخر''
موضوع فين يف لوحة أو موضوع حكائي يف رواية، فالقتل الرمزي لآلخر يتردد بوضوح حينا وبإحياء 

رمزيا، إال '' خالد''من قتل '' حياة/أحالم''حينا آخر بسبب غياب الفعل اجلسدي، وما أن تنتهي 
فجأة انتابتين رغبة جارفة '' بديال للمرأة'' اللوحة''وحياول االستغراق يف ممارسة قتل مضاد، مرة جيد يف 

مل أعد يف . للرسم زوبعة شهوة لأللوان، تكاد توازي رغبيت اجلنسية السابقة وتساويها عنفا وتطرفا
نتقل األمل إىل أطراف أصابعي، يف النهاية مل يكن السرير شفيت من جسدي وا.. حاجة إىل امرأة

ومرة حينما ال يستعيد ) 26(''مساحة للذيت، فيها أريد أن أصب لعنيت، أبصق مرارة عمر من اخليبات
اخترت يل '' ، يلجأ للبحث عن نساء أخريات ميارس من خالهلن فعل القتل''القتل الفين''بـ '' توازنه

وأخريا حينما يدرك متاما أنه مل ) 27('' مرة أكثر، حىت مل يبق شيء يف النهايةأكثر، وأقتلك ن كل 
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'' ليقتلها متبعا األسلوب نفسه الذي اتبعته معه'' ذاكرة اجلسد'' يفلح يف التخلص منها، يكتب روايته
 ستقولني ملاذا كتبت يل هذا الكتاب إذن؟ وسأجيبك أنين أستعري طقوسك يف القتل فقط، وأنين قررت

  ).28(أن أدفنك يف كتاب ال غري 
'' الذاكرة''كتابه من أجل '' خالد''ويكتب '' النسيان''كتاا من أجل '' حياة/أحالم''تكتب 

فثمة نزاع ضمين يلف النص من أوله إىل آخره، وهو يؤدي إىل مزيد من التعارض بني الشخصيتني 
سيان حالة طبيعية، إا تقرأ اآلخرين عرب منظور الن''جتد يف '' حياة/أحالم''فـ : الرئيسيتني يف الرواية 

شاهدا على التباس املعايري، ألنه يؤول أفعال اآلخرين عرب '' الذاكرة''فيجد يف '' خالد''يومي، أما 
الذي يرى من خالله '' املنظورالتارخيي''فـ '' خالد''منظور تارخيي، وكلما يتقدم السرد تتعقد مشكلة 

ويؤوهلم، يولد لديه شعورا عميقا بالعزلة والعجز عن التواصل، وسوء التصرف اآلخرين ويفسر أفعاهلم 
يقوده إىل تعميق اخلطأ يف كل مرة حياول فيها  جتنبه، وواقع احلال، فهو خملص، ولكن بكثري البساطة، 
موعة من القيم اليت ال جيد يف نفسه القدرة على ممارستها، فيتحول إىل اتباع سلوك الشخصيات 

، ولكنه يقع يف تناقضات مماثلة؛ فعالقته ''سي الشريف''و '' حياة/أحالم''خرى يف الرواية مثل األ
من ممارسة دور األب الروحي هلا إىل العاشق '' تنقله من النقيض إىل النقيض'' حياة/أحالم''املتوترة مع 

للمشاركة فيه '' طينةقسن''إىل '' باريس''اجلسدي، وفيما يعارض زواجها ذهنيا؛ فإنه يليب دعوة من 
فعليا، وفيما يدعي أنه وريث لقيم العدل واحلرية ميارس الرقابة على اآلخرين يف أثناء عمله يف بلده، 

، ''حياة/أحالم''بنوع من العالقة الشفافة ينتهي بالشك يف أنه على عالقة بـ '' زياد''وفيما يتصل بـ 
وكل الطبقة اليت يرى أا تتالعب '' حياة/مزوج أحال''و '' سي الشريف''وفيما ينذر نفسه لفضح 

مبصري البالد حيضر أعراسها، ومع أنه يشعر أحيانا بتلك املمارسات املتناقضة إال أنه ال جيد سبيال 
لتجنبها، فينخرط فيها مبديا بعض التذمر، على أن اإلزدواج الداخلي يف الرؤية واملوقف  واألحاسيس 

ر عن كثري من التفاصيل اليت تؤكد هذا األمر، فإن اجلولة اليت حاضر يف شخصية خالد، وبغض النظ
تضيء جانبا من كل ذلك، '' حياة/أحالم ''بعد تلبية دعوة احلضور إىل عرس '' قسنطينة''يقوم ا يف 

الذي كان يف يوم ما مكانا  للذات اجلسدية إال ويسمع النداء الروحي '' البيت''فما أن مير من أمام 
يف تلك اللحظة، كمعظم رجال هذه املدينة، أقف يف احلد الفاصل بني شهوة اجلسد كنت ''فيقول 

.. حيث حتلو اخلطايا... وعفة الروح، يتجاذبين إىل أسفل النداء السري لتلك الغرف املظلمة الشبقية
ي ويسمو يب إىل أعلى ذلك النداء اآلخر، لتلك املآذن اليت افتقدت طويال تكبريها، ورهبة آذاا الذ

لقد أصبحت يف . كان يدعو إىل الصالة فيخترق بقوته دهاليز نفسي، ويهزين ألول مرة منذ سنوات
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اليت يمن حبضورها '' سي الطاهر'' وال تفلح ذكرى) 29('' بضعة أيام رجال مزدوجا كهذه املدينة 
يف بعث حالة '' حياة/أحالم''حضور حفلة زواج أخته '' ناصر''دائما، واليت تتجلى من خالل رفض 

فالنص يكثف من صور . الرفض احلقيقي يف نفسه، فيجد أنه يف اية املطاف يتوجه حلضور تلك احلفلة
وممارساته، فهو يقع يف نقطة توتر فال يستطيع أن يتخلص من حالة التردد '' خالد''التناقض بني أفكار

  . وما يريده اآلخرناليت تشوب سلوكه، وال يستطيع أن يفصل بني ما يؤيد أن يكون عليه،
وهو بتر ذراعه، هاجسا يقلقه، وهو يعمق لديه '' خالد''ميثل العطب اجلسدي الذي حلق بـ 

الشعور باالزدواجية اليت قد تغيب أحيانا عن املالحظة فال تظهر بوضوح يف وعيه، ذلك أا تتباين من 
ر الذراع يشكل لديه، فيما ازدواجية مكشوفة إىل أخرى تتوارى وراء مواقف كثرية، من ذلك أن بت

خيص عالقته النسائية فقدانا جلزء حيتاج إليه، فالبحث عن جسد متكامل يف مواقف مثل هذه يسهم يف 
واملاضي إال ويفتخر '' تاريخ اجلهاد''إضفاء نوع من القوة والكفاءة، ولكنه، حيثما يتم احلديث عن 

و بتر ذراعه، ويصاب خبيبة أمل كبرية حينما بأنه حيمل معه وسام املشاركة يف ذلك التاريخ أال وه
يعامله رجل اجلمارك يف املطار عند عودته، دون أن يلحظ عليه غياب الذراع اليت هي داللة ينبغي 

(...) يسألين مجركي عصيب من عمر االستقالل مل يستوقفه حزين وال أستوقفه ذراعي ''االفتخار ا 
  ).30(''  يقرأين حيدث للوطن أن يصبح أميالكنه مل.. كان جسدي ينتصب ذاكرة أمامه

مع '' خالد''تنبغي مالحظة أن هاجس اجلسد املعطوب قد حول كل العالقات اليت يقيمها 
فغياب الفعل استبدل . '' حياة/أحالم''اآلخرين إىل عالقات ذهنية خطابية، ويف مقدمتها عالقته بـ 

بوصفها احملور الذي تتمركز حوله أفكار '' اةحي/أحالم''بإنشاء ذهين حول جسد اآلخر، وهنا تظهر 
ومبا أن النص . وينشط النص يف التعبري عن تلك األفكار والرغبات،، فال جتد تعبريا فعليا عنها'' خالد''

هي اليت ترسل وشخصية '' خالد''يقوم على أساس ثنائية اإلرسال  والتلقي، وأن شخصية 
'' تكون مرويا له، أما املروي'' حياة/أحالم''يكون راويا، و'' دخال''هي اليت تتلقى، فإن '' حياة/أحالم''

  .''ذاكرة اجلسد''وهو '' خالد''فهو اخلطاب اإلنشائي الذي يرويه ويعيد روايته 
يؤدي غياب التواصل اجلسدي إىل ظهور استيهامات كثرية، يعرضها اإلنشاء الذي يأخذ 

على اآلخرين '' خالد''وك والتهم اليت يضفيها مظهرا سلبيا ألنه يكتنف بالعنف والعدوانية والشك
حينما ال يتم بينهما تواصل طبيعي، فيتحول لديه مفهوم الرغبة إىل مفهوم '' حياة/أحالم''وخباصة 

جنسي مباشر، لكنه مفهوم ذهين يقوم على افتراض احلاجة إىل تلك الرغبة، وذا خيتزل العالقة اليت 
ية، وذلك مبواجهة العجز عن تفسري عدم التواصل مع املرأة اليت كانت طاملا حلم ا إىل جمرد رغبة ذهن
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ال مساحة للنساء خارج اجلسد، والذاكرة ليست الطريق الذي يؤدي '': تشكل حمور رغباته، يقول 
اكتشفت  شيئا البد أن أقوله لك اليوم !  ميكنين أن أجزم  ذا.. إليهم، يف الواقع هناك طريق ال أكثر

وهم خنلقه يف حلظة جنون نقع فيه عبيدا لشخص .  قضية ذهنية، ممارسة خيالية ال أكثرالرغبة حمض
رغبة جنونية تولد يف مكان ... واحد، وحنكم عليه بالروعة املطلقة لسبب غامض ال عالقة له باملنطق

فسريا بتفسري أشياء كثرية ت'' خالد''يقوم ) .31('' آخر خارج اجلسد، من الذاكرة أو رمبا من الشعور
سيئا، ويضع الرباهني إلقناع نفسه أنه يقوم بالتفسري الصحيح، واحلقيقة فثمة إساءة تفسري متواصلة 

على أا رسالة مباشرة موجهة إليه، وهذا هو '' منعطف النسيان''يقرأ روايتها '' حياة/أحالم''لعالقة 
ويبلغ '' ذاكرة اجلسد'' ها وهي الذي جيعله يوجه رسالته املباشرة إليها، بصورة رواية مضادة لروايت

اخلطأ أقصاه، ليس يف حمتوى التعبري الذي يشكل منت الرواية، إمنا يف أسلوب التعبري فصيغة السرد تعتمد 
على استخدام ضمري املخاطب، وحتدث هذه الصيغة إرباكا شامال يف بناء النص، يتوازى مع تدهور 

أخبارا تعرفها ألا سبق وأن كانت '' حياة/أحالم''يروي لـ '' خالد''العالقات بني الشخصيات، فـ 
طرفا فيها، فكل ما يورده يدور حول عالقتهما ببعض، وما يقوم به هو إعادة رواية تلك الوقائع اليت 

ال جيد مسوغا للتواصل مع ما يروي له، ألنه على معرفة بتفاصيله '' املروي له''وذا فإن . عاشاها
. ''الراوي''ه، ويزداد اخلطأ فداحة حينما حتقق هذه الصيغة يف حتقيق أهداف كونه طرفا فيه وشاهدا علي

وهذا '' حياة/أحالم ''للحديث عن تأمالته الذاتية وأشياء ال عالقة هلا بـ '' خالد''وخباصة حينما خيرج 
الفصول يقود أحيانا إىل غياب أي دور لصيغة السرد، فيحل السرد املباشر بدال عنها، وتتعثر النربة يف 

األخرية؛ ألن الراوي يستنفد طاقته التعبريية يف اإلخبار إىل درجة مل يعد لديه ما خيرب به، فيلجأ 
بصورة تفصيلية وكأا ليس املدينة اليت عاش فيها وعاشت فيها '' قسنطينة''للحديث عن مدينة 

يف البحث عن عالقة أيضا، وكل هذا حيصل على خلفية من سوء االختيارات والتعسف '' حياة/أحالم''
  .ومها ينتميان إىل جيلني وذهنيتني ورؤيتني خمتلفتني'' حياة/أحالم''و '' خالد''طبيعية بني 

أن يفهم سر ذلك االختالف أبدا، وكأن كل أفعاله تتكون من سلسلة '' خالد''مل يستطع 
أن '' سي الطاهر'' أبوها ففيما أراد'' أحالم'' متواصلة من األخطاء، مبا يف ذلك التالعب املقصود باسم 

نفسه يعيش مع حاضر هذه املرأة اليت ليست له، '' خالد''تسمى ذا اإلسم وهو ما حصل، فقد ظل 
، وألنه مل يستطع أن "حياة "الطفلة اليت كانت يف يوم له كابنة /ومع ماضي تلك املرأة '' أحالم''وهي 

وما استطاع  الستعادة الطفلة اهلاربة وال التمسك . '' حياة''تعلق بوهم  الطفولة '' أحالم''يتواصل مع 
إال عنصرا  خطابيا تعلق به خالد ليتحدث عما يعتقد  '' حياة''باملرأة احلالية، ويف اية املطاف مل تكن 
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أا جتهله، لكنه على العكس فقد حتدث بالضبط عما تعرفه، وهكذا يعاند السرد الراوي، يف نوع رائع 
أن احلالة '' أحالم''اد الضمين الذي حيكم العالقة بني الشخصيات، وأخريا تكتشف من التوافق مع العن

بالكتابة، '' أحالم''، وقد شفيت  منها )32(عالقة مرضية ''الوحيدة اليت مجعتهما كعاشقني إمنا كانت 
 إىل مرحلة الشفاء، فدوره كأب وعاشق، كوصي'' خالد''لكن الكتابة مل تتمكن أبدا من الوصول بـ 

وعاجز عن نيله، جعله يتمزق بني اختيارات  ذهنية جمردة، مل '' أحالم'' وحمب، كراغب  يف جسد  
احلب هو ما حدث بيننا واألدب هو كل ما مل  ''له '' أحالم''يستطع أن يتجاوزها، ولذلك فقول 

 .ال بد أن يعاد النظر فيه، ويف ضوء ما يقدمه السرد، فالعكس هو الصحيح'' حيدث
 
  اخلباء: ية السرد واجلسد  جدل-5

وتد خيمة مصلوبة يف .. إىل جسدي'' إىل جسدها ) 33('' اخلباء''روايتها '' مريال الطحاوي''دي 
فهو يقع خارج النص . وينتمي هذا اإلهداء التوكيدي إىل عامل يتصل بالروائية وليس بالرواية'' العراء

 االنتظار  أمام املتلقي، هل سيكون اجلسد موضوعا املتخيل، يأيت قبله، يدشن له، ويفتح نوعا من أفق
للنص، أم حمورا له؟ هل سيتمركز السرد حول اجلسد أم أنه سيكون عنصرا خامال ومنسيا وفائضا، وال 

؟ فضلة مضافة إىل منت جمموعة أجساد أنثوية تقبع أسرية خلف باب !!يشكل إال فضلة ملحقة بالطبيعة
وكأن تلك .  يف الفجر قبل طلوع الشمس، وأخرى بعد غرواكبري ال يفتح سوى مرتني، واحدة

أن تعيش منقوصة يف فضاء مغلق ال ميكن اختراقه،ال '' اخلباء''األجساد ينبغي أن تتعفن وراء بوابة 
تعرف لذة الدفء وحرارة الشمس، وهلذا فإن شفافية العامل التخيلي الذي يشكله النص، تبدو هشة، 

صي إىل اخللف، وراء الذاكرة ، فازدهرت فيه األحالم الصغرية، والتطلعات فهو عامل  أنثوي مقيد أق
حجاب يفصل عامل النساء الوحيدات عن احلياة، وعن '' اخلباء''الطفولية، واحلركة احملدودة، فكأن 

الطبيعة، إىل درجة يصبح فيها حضور الرجل، وهو األب وليس غريه، نوعا من االحتفال، إذ حبضوره 
 طويلة، يتغري نسق الرتابة اليومي، ليحدث ولو لوقت قصري ما هو مغاير وجديد، فيتحول إثر غيابات

العابر إىل رمز حلضور الذكورة اليت ختترق اخلمول األنثوي، وكأن مثة أشياء مرمية '' األب''وجود 
  .ومهملة، ال تكتسب معىن إال بغريها

غاين احملكية، والتنهدات املكبوتة، ، من عناصر كثرية، فهو مزيج من األ''اخلباء''يتشكل نص 
، إنه عامل أنثوي مغلق وسط صحراء مفتوحة، وشاسعة، وال ائية، ''اخلباء''واألفعال احملتجبة وراء 

وهي تصف األشياء يف مرحلة '' فاطمة''وهذا العامل تقدمه عني بصرية هلا قدرة االستكشاف، إا عني 
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ة ثانية، ويظهر التوتر وااللتباس على خلفية األحداث، لكنه أوىل، قبل أن تتحول إىل سردها يف مرحل
توتر ختفيه اللغة، وتطمسه األنوثة الرقيقة والطفولة الدائمة، فكأن النساء ينبغي هلن أن يبقني صغريات 
إىل األبد ، أسريات إىل األبد، بعيدات عن الضوء، يف عامل أحادي البعد، بال رجال، حيث االماك يف 

أعمارهن يف احلياكة والغزل والنسيج، يتقبلن عاملا '' اخلباء''م ال ائية، وفيما متضي نسوة حياكة أحال
فاطمة أن تفتح ثغرة تطل منها  على العامل، وتكون النتيجة  مثنا باهضا، يفضي إىل قطع ''راكدا، حتاول 

على '' فاطمة''نا ال تقدر اخلباء مث''ساقها، فتظل عرجاء أوال، مث بال ساق فيما بعد، وهكذا يفرض عامل 
حتمله، ومبا أن جسدها اجلميل تشوه فإا تصبح مبعىن من املعاين، كائنا ناقصا، إن السرد بتالفيفه 

يف '' خرية''وفيما تنطلق مهرا '' اخلباء''العجيبة يوحي، بأن فاطمة جبسد  كامل ال بد أن متزق عامل 
حصان أملاين على فرس عريب، مهرة، ''  صغرية كل عامفتنتج خيوال'' ممارسة حياا كأنثى حيوانية

فإا، هي تظل حبيسة ). 34('' قوائم إجنليزية على عمود فقري عريب، كل عام تنتج  ساللة جديدة
جسد، تستقطع أطرافه، ويطول شعره، تصبح فاطمة بال ساق، فاقدة للتوازن، فيما يكسو شعرها 

  .الكثيف جسدها حىت الكعبني
غي أن يفيض ليعطي للمرأة أنوثتها، هو الشعر هنا، أو استدارة اجلسد، ومثة شيء مثة شيء ينب

إال وتنتقل إىل '' آن''بـ '' فاطمة''ينبغي أن يبتر ليحول دون أن متارس املرأة إنسانيتها، وما أن تلتقي 
'' اطمةف''كانت '' مرحلة أخرى، إا تتعلم فن السرد، وبدل أن تصف تبدأ تروي، قبل اللقاء بـ آن

باختالق  عوامل '' فاطمة''تصف عاملا تعيش فيه، عاملا مزدوجا بالنساء واألحالم، وبعد اللقاء تبدأ 
خيالية، إا تتجاوز ما هو عياين إىل ماهو ختيلي، االنتقال من عامل الوصف إىل العامل السرد ينقل فاطمة 

خيلق السرد  .  ويال بوصفها جمرد طفلةمن عامل األطفال إىل عامل الكبار، تصبح امرأة بعد أن عاشت ط
فتعيش عاملا موازيا لعاملها، ''  اخليال''إىل عامل '' اخلباء''لديها إمكانات جديدة، وحيررها من تبعية عامل 

اليت '' شهرزاد''عاملا أكثر إنسانية، فيه تعويض عما هو مفقود وخمتزل ومستبعد يف عاملها، فهي نظرية 
  . تستغرق إىل األبد يف نسج عوامل ختيليةينبغي هلا، لكي تعيش أن

إىل حالة من حترر الوعي وتدفقه يف عاملها وجسدها، وهنا تشعر أول مرة '' فاطمة''ينقل السرد 
بأا أنثى، وبأن هلا جسدا تئن جروحه حتت رغبات ال ميكن اختزاهلا، لكنه جسد منقوص، شعره 

من األسرار اجلسدية لكنه يشعرها بفقدان كثيف، وأطرافه شائهة، وهكذا يضيء هلا السرد مكا
التوازن، فتلجأ إىل اإلغراق يف السرد، الذي ينتقل من كونه سردا شفهيا إىل سرد كتايب، كتابة تتعلمها 

'' فاطمة''وحتاول أن تعيد تركيب عاملها وختيالا بوساطتها، على أن كل ذلك ال جيعل '' آن''على يد 
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ان  األنوثة يغمره، بل إن إحلاح اجلسد يف التعبري عما يرغب به، تتشاغل عن جسدها الذي بدأ فور
يستأثر باهتمامها، فكان ذلك هو آخر ما وصلت إليه، فالرغبة واملتعة ال ميكن جتاوزمها، ال ميكن 

فتحس بالسأم، '' اكتيب''رمبا آلخر مرة، تقول هلا '' آن''وملا تقابل . للسرد أن يطفئ حاجة اجلسد
كتبت عن أمي و '' سردوب''و '' ساسا''و '' موحة''كتبت عن ''  كل مكبوتااوتقول وهي تفجر

أنا ... وتعاويذها، سئمت ، أنا لست ضفدعا يف بلورة تتفرجني عليه'' دوبة''كتبت عن '' صافية''
حلم ودم، انظري للعباءت اليت ضاقت على جسدي انظري للعيون املفتوحة فوق '' آن''فاطمة يا 

سبعة جروح تبكي يف الليل، وتوقظين الغربان املشئومة، ولن أرى يف عيين '' زهوة:  دة صدري، إا قال
  )35('' إال دموع غزالتك اليت كفت عن الطعام

وواقع احلال، فإن التمرد الضمين . ''احلياة''تتوارى رغبات كثرية خلف األحداث يف رواية 
هو أشبه '' خباء''ي قمعت رغباته وراء بسبب اجلسد الذ'' فاطمة''الداخلي الذي يفرض نفسه على 

بقلعة مقفلة حماصرة، ال يؤدي إال إىل إلقاء ضوء خافت على املمارسة املزدوجة اليت يفرضها سلم حمكم 
من القيم السائدة يف جمتمع النص، وفيما تنفرد فاطمة عن غريها، باإلحساس املتدرج بذلك االستبداد 

'' اخلباء''إىل السرد، فإن عامل النساء األخريات اللوايت يطوقهن وحتاول مغالبته باالنتقال من الوصف 
يظل عاملا مغلقا وساكنا وخامال، فكأن اجلسد الذي يسعى وراء رغباته، ينبغي عليه أن يتقطع ويتشوه 

 .كمعادل لتحقيق التوازن املفقود الذي يريد استعادته
 
 من يرث الفردوس:  املكافئ السردي واجلسد -6

للطفية الدليمي ترتيب األحداث، ويقلبها رأسا ) 36('' من يرث الفردوس'' رد يف رواية يعيد  الس
على عقب، فاخلطاب يبدأ من حيث انتهت احلكاية، وهذا نسق من أنساق بناء احلدث الروائي استأثر 
باهتمام الدارسني، الذين فحصوا ضروب الترتيب، ومنهم جنيت الذي حاول ضبط العالقة بني ترتيب 

وفيما تبدأ الرواية بصعود ) 37(ألحداث واملقاطع الزمنية يف اخلطاب السردي وترتيبها يف احلكاية، ا
هو املالذ '' جبل الساهور''تكون احلكاية قد انتهت، فـ '' جبل الساهور'' إىل '' سحبان''و '' مزينة''

، ''النسيم''ا إال جزيرة ، وإذا تعذر الوصول إليه، فليس أمامهم''الذي يقاوم الريح واملطر والزمان
بعد أن أمضيا فيه عاما واحدا، إثر هروب سابق '' حصن املسهج''وكانت الرواية قد انتهت بالفرار من 

  .مدرارة''من 
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يهربان من مدينة '' سحبان''و '' مزينة''ميثل البحث عن مكان آمن احملفز السردي الذي جيعل 
فاحلصن كان '' احلاضر كأنه خالد أبدا''حيث '' ن آخرزم''حبثا عن '' حصن املسهج''إىل '' مدرارة''

، وبعد وصوهلما، يغمران يف سياقاته احلياتية  يف مطلع األمر، ''ومجرة احللم''قلعة احملبني '' بالنسبة هلما
وهلذا '' أرض معادية''و '' مكان للجنون''و '' أكذوبة خادعة''و '' برق خلب''ويكتشفان بعد ذلك أنه 

االرحتاالت والرتوع إىل التمرد ونشدان غري ''ألما حمكومان معا بـ '' جبل ساهور'' إىل يقرران اهلرب
وال يصعب القول بأن املكان األخري الذي قصداه لن يكون أفضل من .  ''الذي يرضى به اآلخرون

فالرواية تكشف  . ''مدرارة''كما كان احلصن ليس بأفضل من مدينتهما األوىل '' حصن املسهج''
تعارض العميق بني شبكة القيم السائدة واهليمنة  من جهة وشبكة األحالم املستحيلة من جهة ثانية، ال

قطبا للقسم األول، '' وهب املليلي''و '' مزينة''و '' سحبان''فعاملها ينشطر إىل قسمني متضادين ميثل 
وبينهما  تتأرجح مواقف شبه قطبا للقسم الثاين، '' مطبع أياس النادري''و '' عواد السليم''بينما ميثل 

  .مبهمة وخاملة تنتظر حسما يقوم به هذا القطب أو ذاك
إىل تعطيل احللم الذي يسعيان من أجله، '' سحبان''و '' مزينة''يؤدي الضغط اخلارجي على 

البحث عن عامل ميكنهما من حتقيق ذلك احللم إال أن عالقتهما تتوتر، /ومع أما ميضيان يف اهلرب
'' مزينة''بني حني وآخر، يشوب الربود تصرفات '' سحبان''بثق الشكوك من وسط أفكار وفيما تن

ويبدو وكأن حياما تصبح معطلة، فموضوع احلب الذي يشكل حمورها الرئيس يظهر مؤجال 
باستمرار، ومل يستطيعا أبدا التغلب على هذه اهلوة اليت تفصل بينهما، على الرغم من أن النص يوحي 

الذي كانا يعتقدان أنه منوذج للمكان '' حصن املسهج''، ففي اليوم األول لوصوهلما إىل بغري ذلك 
اآلمن، لكنهما مل يفلحا يف التواصل، وشغال بالذكريات ، وكما سنرى فإن املكافئ السردي 

ومثة '' حبثا عن مكان آخر'' الواقع''حلاضرمها، هو اهلروب إىل ماضي وذكرياته، فثمة هروب من 
حبثا عن حاضر آخر قوامه احلكايات والتخيالت والذكريات، والفقرة اآلتية '' احلاضر''ن هروب م

اآلن مها يف احلصن، الليلة األوىل يف الزمان '' تصور ليلتهما األوىل يف املكان الذي طاملا حلما فيه
تشافها، اجلديد، وحديث مزينة يتدفق مثل املطر، عن الطفولة ومعتقدات األمس، ويثري فيه لذة اك

الذكريات والتفسريات وحماولة .. ويتأملها مستطلعا أعماقها اليت ال يربطه ا هذه اللحظة سوى الكالم
حتليل القول للوصول إىل ما مل تفصح له عنه، كم تسكنها الذكريات، لو أا تدفن األمس كله وحتيا 

طرحه وراء ظهري؟ كيف وأنا هل بوسعي التخلص من كل ذلك الزمان و: يف حاضرنا، قال لنفسه 
... كيف ينسى ما تعرضا  له خالل سنوات حبهما؟.. ينسى ضنك العيش ومطاردات األضداد له؟
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مضغت مزينة شيئا من القرنفل ووضعته على ضرسها املوجوع ومتددت ترنو إليه يف حرية واستغراب، 
  ).38('' هاتتأمل قسمات وجهه، وتود لو استطاعت اختراق احلاجزالذي قام بقل برهة بين

باملرارة، '' أحست''أفضى البحث عن األمان إىل خلق من حالة غياب التواصل احلقيقي، وهلذا  
وفيما تتعاظم غريته، تستغرق هي يف حكايات '' أما يدخالن ما يشبه املتاهة اجلديدة''ووجدت 

لذي يقابل واقعهما، وبذلك يعتربان  مبثابة املكافئ ا'' مزينة''و ذكريات '' سحبان''إن سلوك . ''ملكية''
  .يقعان يف أسر ذلك الواقع نفسه يف الوقت الذي حاوال فيه اهلروب منه

مشتبكة بذكرياا فستكون ال حمالة '' مزينة''يرى سحبان أ ال سعادة مع الذكريات، فما دامت 
آه لو ... دعي كل شيء وتذكري أننا هنا فقط'' منشطرة  بني عاملني، ومنقسمة على نفسها قسمني

كان بوسعي استئصال تلك الذكريات املرة، إذن جلعلتك سعيدة حقا، ابقي معي وال جتزئي نفسك إىل 
قسمني، أحدمها هائم وضائع، واآلخر مستقر معي، كوين شيئا صلبا مع قطعة واحدة إذا أردت هدوء 

، ومع أن ومن الواضح أما سيندرجان يف عالقة ستقوم على سوء تفاهم متواصل). 39('' النفس
'' مدرارة''النص يوهم بأما اختارا أن يكونا معا إىل األبد، فهما خيتاران بعضهما، ويفران معا من 

ويواجهان كل الصعاب اليت تعترضهما، إال أن التواصل الداخلي يظل معطال، وسوء الفهم يعمق اهلوة 
ما مل يتخلصا من عسف العامل فيما بينهما، وجيدان نفسيهما يف حالة من حاالت انعدام التوازن، أل

اخلارجي، ومل يستبدال خوفهما بأي نوع من األمان، بل إن اخلوف والشك تغلغل يف أعماقهما، 
حصن ''معها، يف أول ليلة ميضياا معا يف '' سحبان''حملاولة '' مزينة''ولنتابع سوء التفسري الذي تقدمه 

كانت تنتظر، حتدس رغبته فيها، إنه '' ها األفكار  اآلتية فما أن يقترب إليها حىت تنثال يف ذهن'' املسهج
يريدها أكثر ما حيبها، يريد أن ميتلكها حىت آخر الزمان،ولكن أن حيبها مثلما حتبه، هذا ما ال تصدقه 

كيف عرفها وأحبها وكيف تعلقت به وأحبته، منذ صباها كانت .. مزينة يف هذه الساعة، كيف التقيا؟
ا ألمنياا، منذ صباها كانت حتلم بقصة حب، بعاشق جمنون  جيعل العامل شيئا تكافح احتواء أهله

جديرا بالعيش، لكنه بدأ معها باملصادرة، ألغى حلمها واهتم باالستيالء عليها، كان يقيم هلا جلسات 
ها أشبه جبلسات التحليل النفسي، حتدثه فيها عن حياا اليت سبقت تاريخ لقائهما، كان حياكمها ويلوم

وملاذا ارتضت هذا اإللغاء املرضي ... ويعنفها، ولدهشتها كانت ترتضي منه ذلك، أي جنون؟
ملاذا؟ أألا تريد حلياا أن تتحدد بعد أن قاربت الذبول واملوت بني العادات . لوجودها  وتارخيها
  )40('' والرتابة واخلواء؟
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به، ويقدم إىل جانب ذلك فهما '' بانسح''يقدم املقطع املذكور تفسريا مفعما بالشك ملا يقوم 
تفسر على أا نوع من االمتالك، وحبها له يفسر '' سحبان''خمتزال لعالقة احلب بني االثنني، فرغبة 

على أنه جمرد رغبة يف جتديد حياة عصف ا الذبول والرتابة واخلواء، وهذا يقود إىل عدم االستجابة 
اخلها فلحظة اإلحساس باحلرية، تضع الذات واآلخر حتت اجلسدية له، على أن اهلواجس تطرد يف د

شالل  ساطع من الضوء، فيكشف كل شيء مبا يف ذلك تورم الظنون، وسوء التفسري، وهكذا يف 
حيث الظلم والقهر '' مدرارة''عن طبيعة العالقة وخلفياا يف '' مزينة''الوقت الذي مل تسأل فيه 

الذي كان بالنسبة هلما قلعة '' حصن املسهج''حينما وصال إىل واالستبداد، تفجرت الشكوك يف ذهنها 
على '' مزينة'' ''للمحبني، ومجرة لألحالم حيث احلاضر دائم إىل األبد، وهنا يتعطل كل شيء وتنام

فما أن يطرق أياس النادري '' سحبان''وبالتوازي مع شكوكها تتفاقم شكوك . ''إحساس يشبه اخليبة
حينما  ''  سحبان''يعزفا للضيوف شيئا من املوسيقى، حىت يتفجر سوء الظن لدى باما ليال طالبا أن 

أطبق الباب وقال '' بالعزف إن مل يستطع هو، واحلوار اآليت جيسد ذلك '' مزينة''خيربه الشيخ أن تقوم 
 :ملزينة 

 كيف جيرؤ الرجل على دعوتك ذا اليسر، البد أنه رأى تساهال من جانبك؟-
 ...!سحبان أجننت-
 وإال كيف جيرؤ، مث مما أدراين ما مدى استجابتك حملاولته؟-
 أال ختجل من فكرة شنيعة كهذه؟.. سحبان إنه يف عمر والدي-
 . إن كان هناك من ينبغي له أن خيجل فهو أنت، تطمعينهم فيك-
 .إنين فزعة وخائفة منهم.. أي جنون هذا... سحبان -
 ة ما نزالكأننا مل نفعل شيئا، كأننا يف مدرار-
  سحبان -

ولن أدع أحدا .. سأقابلهم ألحتفظ بك.. امسعي لن ختدعيين بدموعك: وأجهشت  بالبكاء، قال 
  )41('' أو أقتلك.. ميسك سواي

يتكشف عمق االلتباس يف العالقة بني االثنني كلما ظنا أما يتخلصان من أعباء الضغط 
باس يكسر درجة الوهم اليت خيلقها سياق النص من اخلارجي الذي ميارسه اآلخرون عليهما، وهذا االلت

أما أصبحا متالزمني إىل األبد، صحيح أن مصائرمها تعلقت باهلرب والفرار الذي جيمعهما معا، لكن 
األنثى يف النص تبحث عن /ذلك اهلرب هو نفسه الذي يفضح نوع الترابط الداخلي بينهما، إن املرأة
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الذكر على أا امتالك واستئثار /، وتفسر حركات الرجل''ويات مليكةتوازن داخلي فال جتده إال يف مر
الذكر أن احلب يقتضي اخلوف، وأن قلقه يفضي به إىل تفسري سيء، وهو /وسيطرة، فيما يرى الرجل 

وكل هذا ميزق نسيج التواصل الداخلي . واآلخرين يف احلصن'' مزينة''وجود نوع من التواطؤ بني 
لعواطف تتأثر  بربود يف تضاعيف النص، وهي تشكل  مرفقة بتصورات ذهنية، بينهما، األحاسيس وا

تضع حبها يف ميزان األفكار واملفاهيم والقيم اليت ينادي ا احملايدون ''فإا كانت '' مزينة''وكما تقول 
  ).42('' الواقفون خارج جحيم احلب

وال بد '' ومزينة'' سحبان''ة، بني كنا أشرنا إىل غياب التوازن يف العالقات اخلارجية والداخلي
ايار العالقة بينهما والعامل اخلارجي يف : من تفصيل ذلك بالقول إما يتضادان على مستويني؛  أوهلما 

فاالخرون باستثناءات قليلة؛ مل مينحوا هلما احلق يف عالقة متكافئة، ومل '' حصن املسهج''و '' مدرارة''
تسرب مفاهيم العامل : ن عامل أفضل يوافق أحالمهما، وثانيهمايكن أمامهما سوى اهلرب حبثا ع

فالشك والغرية املرضية وسوء الظن وخطأ التفسري يؤدي إىل انطفاء اجلذوة . اخلارجي وثقافته إليهما
اليت يستمر  أفوهلا، فيتحول قرارمها، يف جانب كبري منه إىل خيار ذهين، وليس اخلوف على عالقة 

 وعقلية تربطهما ببعض، ذلك أن النص نفسه يتهرب، ويؤجل دائما الكشف عما ترابط داخلية جسدية
 .ينبغي فعال أن يعلن مبواجهة عامل يطمس ويستبعد وخيتزل عالقة حقيقية بني إنسانني متكافئني

  استنطاق ونتائج-7
 واملتكررة، ويف تكشف الروايات النسائية اليت وقفنا عليها عن توافر جمموعة من الظواهر الفنية املتماثلة

مقدمتها متركز السرد حول األنوثة اليت يصار إىل تأكيدها واالحتفاء ا من خالل اجلسد، ومع أن 
باستثناء -النماذج اليت عرضت للتحليل واالستنطاق اقتصرت فقط على عالقة ثنائية بني امرأة ورجل 

ى وجه التحديد ما يتصل جبسدها  فإن املركز الذي جيتذب خيوط السرد إليه هو املرأة، وعل-اخلباء
 أو 75و بريوت '' خنب احلياة''و '' امرأتان يف امرأة''سواء مت ذلك بالتصريح كما هو األمر يف 

'' من يرث الفردوس''و '' اخلباء''و '' ذاكرة اجلسد''بالتلميح واملواربة والترميز كما يظهر ذلك يف 
ها مبقدار صلتها به، ومثة تدرج يف االهتمام بلذات فاجلسد هو البؤرة والعناصر األخرى تكتسب أمهيت
ويف كل تلك '' اخلباء''وينتهي بـ '' خنب احلياة''اجلسد ومتعه، وخصوصيته، وحريته يبدأ بـ 

النصوص الروائية هناك حبث للخروج من مكان  واالنتقال إىل اآلخر، مع إحساس عميق بتمزق اهلوية 
، وترميمها، سواء من خالل االستغراق يف لذات اجلسد، وتلبية األنثوية، والسعي  إىل احلفاظ عليها

 أو يف منع استغالله من طرف الذكور كما يتجلى 75بريوت ''و '' خنب احلياة''رغباته، كما يظهر يف 
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أو يف رفض  عطالته وتعنفه يف مكان منعزل ومغلق، '' ومن يرث الفردوس'' امرأتان يف امرأة''ذلك يف 
، أو يف عدم القدرة على التواصل احلقيقي مع الرجل املستهيم خطابيا كما ''اخلباء''كما جند ذلك يف 
  ''ذاكرة اجلسد''هو واضح يف ب 

يظهر الرجل باعتباره جزءا مكمال ملقتضيات األنوثة، ويلعب دور رفيق الدرب الذي يغذي 
امرأتان ''و '' خنب احلياة ''و'' ذاكرة اجلسد''و '' من يرث الفردوس''معىن األنوثة لدى املرأة، كما يف 

، أو جيسد اخلطأ األخالقي، من خالل فضح صور االنتهاك اجلسدي الذي تتعرض فيه املرأة ''يف امرأة
أو من خالل غياب الرجل املباشر '' 75بريوت ''والرجل على حد سواء كما تعرب عن ذلك رواية 

  ''اخلباء''ا يظهر األمر يف واالنصراف الذي تبديه املرأة باهلم اجلسدي بعيدا عنه، كم
وتكشف ظاهرة فنية موازية هلذه الظاهرة ومتصلة ا، وهي أن الرجل الذي ميثل الدور الثانوي 
يف هذه الروايات، ال يفلح أبدا يف إشاعة الكفاية واالطمئنان واألمن اجلسدي عند املرأة، فتلجأ املرأة 

و '' ذاكرة اجلسد''و ''خنب احلياة''ما يالحظ يف إما إىل جتاوزه أواستبداله والبحث عن غريه، وهو 
أو أن يكون '' من يرث الفردوس'' أو إىل الشك يف نزاهته  األخالقية، وهو ما يظهر يف 75بريوت 

أو إىل '' امرأتان يف امرأة''جمرد منبه إىل صواب االختيار الذي توصلت املرأة إليه، كما يتضح ذلك يف 
مع أن العالقات الثنائية هي املهيمنة، لكن الطرف الفاعل فيها هو املرأة و'' اخلباء''تغييبه كما يف 

والطرف املنفعل هو الرجل، فكل عناصر السرد األخرى، مبا فيه شخصية الرجل متتثل حلركة املرأة 
وعاملها ورغباا، ويعترب اجلسد هو الرابط الذي يشكل صلة الوصل بني املرأة والرجل، وتتناثر 

 تضاعيف تلك النصوص الروائية، وهي تدين عاملا حمكوما بقيم تفاضلية، ترفع من شأن اإلشارات يف
الرجل وختفض من قيمة املرأة، ويتكشف وجه االستالب والقهر الذي يقود إىل ادعاءات أيديولوجية 

  .متصلة باجلسد واألنوثة ملقابلة الثقافة الذكورية
ا املضمرة، ففي ثقافة تراتبية توفر القيم األبوية وسط هذا التعارض تقدم الرواية النسائية فكر

وتقدسها، ليس أمام املرأة غري االخنراط يف دور إعجاب اآلخر من جانب، وإنتاج صورة إغرائية للذات 
دف لفت النظر ونيل اإلعجاب، من جانب آخر، واجلسد هو الوسيلة اليت تنظم العالقة بني 

 الذي يعلل سخاء السرد يف اإلكثار من أوصاف  اجلسد الرجل، وهذا هو/املرأة واآلخر/الذات
األنثوي، واملبالغة يف ذكر رغباته وومياته اجلنسية، فاجلسد ينتمي إىل عاملني، عامل ينتهكه هو عامل 
الذكور، وعامل خيتفي به وهو عامل اإلناث، وألن اجلسد ال ميكن له أبدا أن حيافظ على هويته باتصاله 

 وقت واحد، لكي يعرب عن نفسه من خالل التواصل معهما، فإن ما ينبغي أن حيدث ذين العاملني يف
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لكي ال يؤدي البحث عن اهلوية إىل متزق  اجلسد هو تغيري املضمون األيديولوجي السائد يف عاملي 
الرجل واملرأة، املضمون القائم على التفاضل والتراتب، وإنتاج صورة طهرانية للذات، وتركيب صورة 

هة لآلخر، وهو ما سيفضي إىل امتصاص شحن الغلواء اليت ميور ا اجلسد حبثا عن توازنه مشو
  .وحاجاته الطبيعية وأمنه وكفايته

على أن الرواية النسائية العربية، كما عربت عنها الروايات موضوع التحليل، قد وقفت على 
ف أبعاد هذا األمر، وعجز وجه واحد، من وجوه هذا التضاد املدمر، وافتقرت إىل قدرة استكشا

التمثيل السردي عن معاينة صورة التوازن املطلوب، وبدا غياب واضح لكل ذلك، فما ميكن اإلشارة 
إليه هنا، هو أن الروايات اليت وقفنا عليها، حاكت، سواء بتأثري مباشر أو غري مباشر تلك األيديولوجيا 

'' ائي، وخباصة ما له عالقة، بـ خطاب حترير اجلسداليت أشاعتها احلركة النسائية، ممثلة بالنقد النس
الذي ينادي جبسد حر ال ينصاع حلدود، سيد الزمان واملكان، مكتف بذاته، جسد ينحو صوب ) 43(

اخللود استنادا إىل خصائصه الذاتية، جسد بريء، سعيد، بعيد عن الرغبات واملخاوف والشغف جسد 
ع يف االعتبار الظروف الواقعية واحلقيقية للجسد، كأنه متطابق مع ذاته، ورغم كل هذا فهو ال يض

يتعاىل عليها حبثا عن جسد معقم ومطهر، وقد ترفع  عما حييط به، إىل درجة توارت  رغباته، كما 
ومع أن بعض النصوص تعرض أطروحة مناقضة، '' من يرث الفردوس''و '' امرأتان يف امرأة''يالحظ يف 

الل إلقائه يف أتون اللذة، فكأن اللذة هي اجلحيم الذي يطهر الدنس لكنها تريد حترير اجلسد من خ
لقد جرى متثيل سردي جلوانب من عامل املرأة العربية، وما . الذي ومست به ثقافة الذكور جسد املرأة

يالحظ هو أن املرجعيات الثقافية قد وجدت هلا حضورا يف ثنايا ذلك التمثيل، إنه حضور األنساق 
ئدة واملهيمنة اليت ثبتت صورا تعارضية بني الرجل واملرأة من ناحية األدوار والوظائف الثقافية السا

واألمهية والقيمة والكفاءة، وقد عاجل السرد النسائي هذا املوضوع، ال بوصفه مشكلة فحسب، إمنا 
 .ذهب إىل عرض طبيعة التنازع الثقايف، طارحا بدائل تتصل بقلب األدوار والصراع على املواقع

لعل الرواية النسائية العربية بذلك تكون قد عربت رمزيا عن احلركات اخلفية املتصلة بإعادة  النظر فيما 
هو موروث وسائد ومقدس، وصوال إىل خطاب ال متركز ثابت فيه، وذلك يتطلب جتاوز املطلب 

فافية حول الذكورة وحول األنوثة ،وما  تستبدل ش: األيديولوجي الشائع حول نوعي التمركز
 تتساوق فيها اهلويات املشتركة وتتناغم

                              
 :اهلوامش 
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