29
Mohammed Bouazza**

*

 بوعزة

(2)

(((

محمد

تمثالت الهوية النسوية
في رواية «دنيا» لعلوية صبح
The Representation of Feminist Identity 
in Alawiya Sobh’s Novel Dunia
، تسعى الدراسة إلى مقاربة تمثيل الهوية النسوية في روايــة دنيا للروائية علوية صبح:ملخص
وذلك بهدف استكشاف السياسات الخطابية المضمرة التي تحرك السرد النسوي في بناء صوره
 وقد تبين لنا أنّ الهوية النسوية تتشكل في هذا النص في مسافة التوتر.وتمثيالته للذات واآلخر
،الـســردي والمعرفي بين أيديولوجيا الــذكــورة التي تسعى إلــى الهيمنة وامـتــاك الـمــرأة مــن جهة
ً ويوطوبيا الـســرد النسوي الــذي يعمل بوصفه خطا ًبا
 ينهض بتفكيك،نقيضا للهيمنة الــذكــوريــة
 وتعرية تحيزاتها؛ مــا يفضي بــه إلى،أنساقها المضمرة المسيئة إلــى صــورة الـمــرأة فــي المجتمع
.إنتاج صور جديدة لذاتية المرأة وخطابها من جهة أخرى
. الجسد، المرأة، السرد، التمثيل:الكلمات المفتاحية
Abstract: This study approaches the representation of feminist identity in the
novel Dunia by the novelist Alawiya Sobh in order to uncover the implicit
discursive strategies which motivate feminist narrative in the construction of its
images and representations of the subject and the other. It is evident that feminist
identity in this text takes shape in the space of narrative and cognitive anxiety
between the ideology of masculinity that endeavours to dominate and possess
women, and the utopia of feminist narrative that operates as a counter discourse
to masculine dominance, undertakes a deconstruction of its implicit structuration
that undermines the image of women in society, and exposes its biases. This
leads to the creation of new images of women’s subjectivity and discourse.
Keywords: Representation, Narrative, Feminism, the Body.
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مقدمة
تنخرط المدونة الروائية للكاتبة اللبنانية علوية صبح من الناحية الداللية والخطابية في رهانات
الـســرديــات البديلة .وهــي ســرديــات تحررية وتنويرية ،تسعى فــي ممارستها الــدالــة إلــى تفكيك
األن ـســاق الـمـضـمــرة المتحكمة فــي الـثـقــافــة الـمـهـيـمـنــة ،وتـعــريــة تـحـيــزاتـهــا األيــديــولــوجـيــة .لــذلــك تتموضع
الـســرديــات الـبــديـلــة فــي الـحـقــل الـثـقــافــي الـعــام إسـتــراتـيـجـيـ ًة مـضــادة لـكــل صــور الـهـيـمـنــة الـثـقــافـيــة والــرمــزيــة
الكامنة خلف الخطابات والممارسات الدالة في المجتمع .هذا التموضع الثقافي هو ما يحدد بنيتها
النصية بكونها نقدية وتفكيكية.
تتجلى هذه اإلستراتيجية البديلة ،على المستوى السردي الداللي ،في تجربة الكاتبة علوية صبح ،في
كون الرواية تمثّل بالنسبة إليها ممارسة خطابية دالــة ،تسعى إلى تفكيك النسق الداللي األبــوي الذي
ثم يسلبها ذاتيتها الفاعلة.
يحدد وضعية المرأة في المجتمع ،ويحكم عليها بالتهميش واإلقصاء؛ ومن ّ

ما يؤكد هذا الوعي النسوي أنّ النساء ينتبذن زوايــا السرد في هذه المدونة الروائية((( ،ليس فقط على
مستوى الملفوظ  ،Enoncéأي الحكاية ،والتي تستمد موضوعها من قصص النساء ،بما يختزل هوية
ولكن األهــم من ذلــك أيـ ًـضــا ،هو
النساء السردية إلــى مجرد موضوعات سردية أو موضوعات للرغبة،
ّ
امتالك الصوت النسوي؛ ذلك أنّ المرأة في هذه المدونة النصية تسترد فعل السرد .فهي من يتولى سرد
حكايتها وتمثيل تجربتها بصوتها ولسانها.

إنّ حيازة المرأة لهذا الصوت السردي على مستوى الخطاب التخييلي يعوضها عن الموقع االجتماعي
الـهــامـشــي ال ــذي يـحـكــم عليها بــالـصـمــت ،بــل إنّ األم ــر التكتيكي األخـطــر مــن ذلــك واألك ـثــر أهـمـيــة أنها
تـعــود مــن خــال هــذا الـمــوقــع الـســردي لتستنطق الثقافة األبــويــة وتـعــري تحيزاتها األيــديــولــوجـيــة .لذلك،
حين تحكي المرأة فهي تحكي من موقع مضاعف ،يمتزج فيه التخييلي باالجتماعي ،والذاتي بالعام،
والشخصي بالسياسي.
يـجــري تفعيل اإلسـتــراتـيـجـيــة الـمـضــادة فــي البنية الـســرديــة لــروايــات عـلــويــة صـبــح بــإجــراء عملية قـلــب في
مــواقــع الـســرد ،يتم بوساطتها اسـتـعــادة مــواقــع الـكــام الـتــي تكلمت فيها «الـمــرأة الـتــابـعــة»((( ،Subaltern
وهذا ما يتيح بالضرورة استعادة صوت المرأة في التاريخ والمجتمع مرة ثانية ،وإعادة كتابة هذا التاريخ
من «المنظور المهمش»((( للمرأة.
((( صدر للكاتبة علوية صبح أربع روايات :نوم األيام ،ومريم الحكايا ،ودنيا ،واسمه الغرام ،عن دار اآلداب ،بيروت.

((( يستعمل مصطلح «التابع» لدى جماعة التابع الهندية للداللة على ذوات وكيانات تقع خارج النخبة ،خاصة القطاعات الريفية.
وكشفت هذه الجماعة من المؤرخين الجدد أنّ وعي التابع يوظف آليات في المقاومة والتمرد والكالم مختلفة ،تظل مغيبة من التاريخ
السائد والرسمي .ونحن نوظف هذا المصطلح بالمفهوم الواسع عند الناقدة ما بعد الكولونيالية جياتري سبيفاك لتحديد كل الذوات
الـتــي تتموضع على الـهــامــش فــي عالقتها ببنى الـقــوة .انـظــر كتابنا :محمد بــوعــزة ،ســرديــات ثـقــافـيــة مــن سـيــاســات الـهــويــة إلــى سـيــاســات
االختالف (بيروت :دار األمان /منشورات االختالف /منشورات ضفاف ،)2014 ،ص .56

يعبر عن وعي المهمش في
((( يتحدد مفهوم المنظور المهمش في مقابل المنظور المهيمن في صيرورة الدينامية االجتماعية .إنه ّ
سعيه إلى تعديل بنى القوة المفروضة على موقعه االجتماعي ،ما يطلق إستراتيجيات جديدة في التمثيل من هامش القوة ،ال تتوقف
عن استنطاق الثقافة والتاريخ والذاكرة ،تتسم بوظيفتها النقدية والتفكيكية للنسق المهيمن.

ثاحبأو تاسارد
بص ةيولعل »ايند« ةياور يف ةيوسنلا ةيوهلا تالثمت
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يقود هذا الفعل السردي الثقافي إلى انتهاك حالة اإلسكات الثقافي التي فرضتها الهيمنة الذكورية على
النساء وتجاوزها ،وذلك بفعل استعادة عملية التمثيل الذاتي لتجاربهن ،وامتالك سلطة سرد قصصهن
في الحياة.
وستعمل هذه الدراسة على توضيح آليات اشتغال هذه اإلستراتيجية المضادة على المستوى النصي
والــداللــي ،فــي نــص مـحــدد هــو رواي ــة دن ـي ــا((( ،واسـتـكـشــاف الــرهــانــات الـثـقــافـيــة واالجـتـمــاعـيــة الـتــي تحرك
دوافـعـهــا ،مــا نسميه بسياسات الـســرد ،انـطــا ًقــا مــن مفهوم مــزدوج للتمثيل يتفاعل فيه المنظور الثقافي
والمنظور االستطيقي.
المنظور الثقافي

يتحدد ضمنه مفهوم التمثيل فــي العمليات التي تــدرك مــن خاللها الــذات نفسها فــي عالقتها باآلخر.
إنّ طـبـيـعــة هــذه الـعـمـلـيــات هــي الـتــي تـحــدد ش ــروط إن ـتــاج الـتـمـثـيــات مــن حـيــث إسـتــراتـيـجـيـتـهــا الخطابية
وآل ـي ــات اشـتـغــالـهــا وآثـ ــار مـعــانـيـهــا .وه ــذه الـعـمـلـيــات ص ــورة م ــن ص ــور الـمـعــرفــة وتـعـيـيــن الهوية .بـطـبـيـعــة
الحال ،تتغير وظيفة هــذه العمليات من خطاب إلــى آخــر (الخطاب الكولونيالي ،والخطاب النسوي،
والخطاب األبوي ...إلخ) ،بحسب المقصديات األيديولوجية المضمرة أو الظاهرة التي تحكم انتظام
بناه الخطابية.
يرتبط التمثيل إ ًذا ،فــي هــذا المنظور ،بالوظيفة المعرفية التي تتجلى فــي بناء الـصــور والـتـصــورات عن
الذات واآلخر ،وما تستبطنه من أنساق ثقافية مهيمنة.
المنظور االستطيقي

نعتمد فيه بويطيقا السرد في توظيف مفهوم التمثيل .كل سرد من منظور «بويطيقا السرد»((( يتكون من
عنصرين متكاملين في آن واحــد :قصة وخطاب .يتحدد دور التمثيل السردي في هذه الثنائية بوصفه
وأدبيا .إنه يعني
فنيا
ًّ
الكيفية التي يتم بها تقديم القصة (األحداث والتجارب) ،أي تصويرها وتشكيلها ًّ
مجموع الطرائق الفنية التي يتوسلها الخطاب السردي في بناء القصة وتنظيمها .بهذا المعنى ،ما يحدد
ً
تمثيل لقصة يفترض أنها واقعية.
جمالية السرد وشعريته هو الخطاب بصفته
يرتبط التمثيل إ ًذا ،في هــذا المنظور االستطيقي بالوظيفة الشعرية للخطاب الـســردي التي تتمثل ببناء
األنساق السردية وتقنياتها وصيغها ،وتحديد جمالياتها األدبية والفنية.
والـجــديــر بــالـتــأكـيــد ،فــي هــذا الـتــوضـيــح األول ــي ،أنّ الـبـعــد الـجـمــالــي والـبـعــد الـثـقــافــي للتمثيل يـتــداخــان
ويـتـضــافــران فــي تشكيل عملية بـنــاء الــداللــة ،وقــد أجــريـنــا هــذا التمييز بـيــن المفهومين لـضــرورة إجــرائـيــة
ومـنـهـجـيــة .فـكــل تمثيل س ــردي هــو تمثيل ثـقــافــي ،ألنــه يــرتـبــط بــأسـئـلــة الـقــوة الـثـقــافـيــة ،مــن يـحـكــي؟ ومــن
((( علوية صبح ،دنيا ،ط ( 3بيروت :دار اآلداب.)2010 ،

((( بويطيقا السرد :علم السرد الذي يدرس جميع األجناس السردية بالمنهج البنيوي.
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يملك سلطة الـســرد والـتـمـثـيــل؟ «ف ــإذا كــانــت السيميوطيقا تحصر عملية التمثيل داخــل الـلـغــة ،وتحلله
بــاع ـت ـبــاره ن ـس ـ ًقــا م ـغ ـل ـ ًقــا ،أو ب ــاألح ــرى ســاك ـ ًنــا  ،staticف ــإن ال ـت ـط ــورات الــاح ـقــة تـهـتــم بــالـتـمـثـيــل بــاعـتـبــاره
مـنـبـ ًعــا إلن ـتــاج الـمـعــرفــة االجـتـمــاعـيــة .إن ــه نـســق م ـف ـتــوح ،يــرتـبــط ب ـطــرائــق دقـيـقــة بــالـمـمــارســات االجـتـمــاعـيــة
وأسئلة القوة»(((.

حكاية الجسد :استعادة سلطة التمثيل
مــن المعلوم أنّ الـهــويــة تمثّل بــؤرة مــركــزيــة فــي الـســرد الـنـســوي ،ســواء على مستوى التجربة الـتــي تحيل
عليها الحكاية ،وتتعلق بوضعية المرأة في المجتمع ،والتي تميزت بالعنف اإلبستيمولوجي والتاريخي
والتهميش االجتماعي وسوء التمثيل ،أو على مستوى التخييل السردي الذي يتمثّل بالبحث عن هوية
بــديـلــة ،مـتـحــررة مــن سـلـطــة أشـكــال التمثيل الــذكــوريــة الـمـهـيـمـنــة .فــي هــذا الـتـعــالــق الـحـيــوي بـيــن التجربة
المرجعية والشكل السردي ،بين التاريخ والبنية ،والذي يميز السرد النسوي ،يمثّل السرد خطاب الذات
إلــى الـعــالــم؛ إذ يـتــم بـنــاء صــور وتـمـثـيــات لـلــذات (ال ـمــرأة) مــن مـنـظــور كـشــف عملية الـجـنــوســة Gender
وتعريتها بصفتها «بنية رمــزيــة طاغية تمنح مــن خاللها الـهــويــات لـلــرجــال وللنساء مـ ًـعــا ،وتنظم ضمنها
الـمـعــايـيــر االجـتـمــاعـيــة مــن أجــل الـمـحــافـظــة عـلــى سـيـطــرة ال ــذك ــور»((( ،والـتــي تـجـعــل الـمـضـ َـطـهــد فــي حالة
غياب الوعي ،يقبل اضطهاد جالده« :أمي ،حين أخبرتها عن بشاعاته ،وعنف معاملته لي ،قالت «إنّ
ال ــزوج هــو الــرب الصغير عـلــى األرض» وعـلــى الــزوجــة اسـتــرضــاؤه بــأي ثـمــن ،وعـلــي ّأل أكـفــر بالنعمة،
فالله ال يحب الكفار .حدثها الشيخ عن العذاب الــذي يالقيه الكفار في اآلخــرة ،والنار التي تكويهم
وتحرق جلودهم»(((.
في سياق هــذا الجدل الـســردي الناتج عن التوتر بين النسق والــذات ،بين ثقافة سلطوية تحتقر المرأة
وذات تـسـعــى إل ــى ال ـخ ــروج م ــن ال ـن ـســق الـقـمـعــي ل ـهــذه ال ـث ـقــافــة ،تـتـشـكــل هــويــة الـبـطـلــة دن ـيــا ف ــي الـنــص
ص ـيــرور َة رغـبــة تتجاذبها مـشــاعــر متناقضة (الـحــب /الـكــراهـيــة ،االنـفـصــال /االت ـصــال) .فالبطلة دنـيــا التي
قادتها نـظــرة حــب رومانسية إلــى الــزواج مــن مــالــك ستتحول حياتها الــزوجـيــة إلــى جحيم يــومــي ،تعاني
فيه بشاعة معاملته وقـســوة عنفه ،وخياناته المتكررة لـهــا ،بعد أن حولته الـحــرب األهلية إلــى قــاتــل بدم
ب ــارد ،تـقــول دنـيــا« :عـيـنــاي أرى فيهما أيـ ًـضــا عـجــزي وضـعـفــي ،بـعــد أن ســرق بهجتهما وطمأنينتهما منذ
قاسيا وعني ًفا،
أن تحول ،بعد أسابيع قليلة من زواجـنــا ،إلــى رجــل آخــر ال أعرفه .صــار سريع الغضب،
ً
ثم
يتذرع بأتفه األسباب لمضايقتي وإقالق راحتي ،يوبخني ويعيرني بالتقصير ،يشتم ويحطم األثاث ّ
يغادر البيت»(((.
(6) Stuart Hall (ed.), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (London, California, and New
Delhi: SAGE Publication/ The Open University, 2003), p. 42.

((( سايمون ديورنغ ،الدراسات الثقافية :مقدمة نقدية ،ترجمة ممدوح يوسف عمران ،سلسلة عالم المعرفة ( 425الكويت :المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2015 ،ص .288
((( صبح ،ص .57

((( المرجع نفسه ،ص .54
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على الرغم من قسوة هذه المعاناة اليومية ،فإن البطلة حين أتيحت لها الفرصة كي تنفصل عن مالك،
مزدوجا تتجاذبه
بعد أن أصيب بالشلل والعجز ،اختارت البقاء في المنزل مع أوالدهــا ،لتعيش وض ًعا
ً
مشاعر متناقضة ،ومواقف متنافرة ،بين الواقع والرغبة ،بين اليقظة والمنام ،بين الحقيقة والــوهــم« :ما
وهما أو ما يلغي الحدود بينهما ،ولكن أن أكتشف أنّ الدنيا جزء من
أعيشه ،ال أدري إن كان حقيقة أم ً
(((1
الوهم ،تنتهي حين تنتهي األوهام ،فهذا ما يخيفني» .
بسبب الجدل غير المحسوم الذي يفرضه منطق هذه التجاذبات الدينامية على بنية السرد ،تتعين الهوية
إمكاني ًة مفتوحة على صــور االخـتــاف وليس تحققًا
نهائيا .إنها صـيــرورة بحث ملتبس ،نتيجة التباس
ً
الموضوع ،أي موضوع القيمة الذي تسعى الذات (دنيا) إلى تحقيقه .االنفصال أم االتصال؟ هجران
الــزوج المشلول أم البقاء معه؟ وعلى الرغم من أنّ البطلة تقرر البقاء في المنزل مع زوج شبه ميت،
مشلول ،فإن هذا البقاء يجسد حالة انفصال وليس اتصال« :رغم نومنا متجاورين في سرير واحد إنما
بـجـســديــن ورأس ـيــن مـتـبــاعــديــن .رائـحـتــه تـلــك كــانــت قــد تــاشــت وغــابــت عــن أنـفــي ،مــذ تـحــول إلــى رجــل
غائب لم يعد يحفظه جسدي وال رأسي»(.((1
وعـلــى الــرغــم مــن عيشهما فــي الـمـكــان نـفـســه (بـيــت الــزوج ـيــة) ،فــإنــه لــم يـعــد بينهما أي اتـصــال عــاطـفــي؛
ال ـت ـجــاور الـمـكــانــي يـقــابـلــه الـتـبــاعــد الـعــاطـفــي .وتـجـســد حــالــة ال ـت ـجــاذب وضـعـيــة بـيـنـيــة تـشـغــل فـيـهــا ال ــذات
ـزدوج ــا ،هــو مــوقــع ال ـمــاب ـيــن( L’entre – deux ((1ال ــذي يـتـبـ ّـيــن فــي الـنــص فــي ص ــورة تمفصالت
مــوقـ ًعــا م ـ ً
تخييلية وداللية:
 -تمفصل بين عالمين (عالم الواقع /عالم الحكاية). -تمفصل بين زمنين (الوعي /الالوعي).- -تمفصل بين قانونين (السلطة /الرغبة).

إن ــه وض ــع االزدواج الـ ــذي يـجـســد ح ــال ــة ال ـت ـبــاس م ـضــاع ـفــة ،االن ـف ـص ــال ال ـعــاط ـفــي ف ــي وض ــع االت ـص ــال
ال ـم ـكــانــي ،وي ـج ـعــل الـ ــذات تـعـيــش مـتـشـظـيــة ف ــي وض ــع زم ـنــي مـ ــزدوج ب ـيــن زم ــن داخ ـل ــي نـفـســي يـحـكـمــه
ق ــان ــون ال ــرغ ـب ــة وزمـ ــن خ ــارج ــي اج ـت ـمــاعــي يـحـكـمــه ق ــان ــون الـ ـق ــوة ،ي ـجــد م ـج ــازه ال ـح ـكــائــي ف ــي ال ـص ــورة
الـبـشـعــة لـلـحــرب األهـلـيــة الـلـبـنــانـيــة الـتــي قـتـلــت كــل مــا هــو جـمـيــل فــي األرواح والـنـفــوس ،وحــولــت الـفــرد
إل ــى كــائــن م ـســخ ،م ـجــرد م ــن ك ــل الـقـيــم وال ـم ـشــاعــر اإلن ـســان ـيــة« :ك ــان يـشـعــر ب ــذل ــك .ه ــم ف ـق ــدوا الـشـعــور
بــالـلــذة كـمــا بــاأللــم أيـ ًـضــا .يـبـتــدع الــواحــد مـنـهــم طــر ًقــا فــي الـتـعــذيــب لـيـتـسـلــى ،بـعــد أن فـقــد مـتـعــة التعذيب
العادي [ ]...كان ذلك المقاتل في السابعة عشرة من عمره حين أصبح آمر فصيلة [ ]...حين تحدثا
م ــرة عــن ال ـحــب ،ق ــال لــه ذل ــك الـصــديــق (أي الـمـقــاتــل) بــأنــه ال ي ـعــرف أن يـشـتــاق أو ي ـحــزن أو ي ـفــرح أو
( ((1المرجع نفسه ،ص .8

( ((1المرجع نفسه ،ص .28

( ((1الـمــابـيــن« :مــوقــع وسـيــط بين موقعين أصليين منفصلين ،يتميز عنهما فــي البنية والــوظـيـفــة» ،انـظــر :محمد بــوعــزة ،هيرمينوطيقا
المحكي :النسق والكاوس في الرواية العربية (بيروت :دار االنتشار ،)2007 ،ص .157
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ي ـخ ــاف [ ]...ل ـك ـنــه ال ي ـع ــرف ه ــذه ال ـم ـشــاعــر أبـ ـ ــدً ا .ال ي ـحــن ألحـ ــد ،وال ل ـش ــيء .ال ــذك ــري ــات ال تـعـنــي
له شي ًئا»(.((1
مــا يـمـيــز الـتـمـثـيــل ال ـســردي لـثـيـمــة ال ـحــرب فــي ال ــرواي ــة أن ــه ال يـقـتـصــر عـلــى وص ــف كــرونــولــوجـيــة الـحــرب،
بــل يـتـجــاوز هــذا الـمـسـتــوى الـخـطــي إلــى تـشـخـيــص أثــر الــزمــن الـحــربــي فــي زمــن اإلن ـســان ،بـمــا هــو ذات
وكينونة ومنظومة قيم أخالقية وإنسانية .إنه يركز على تشخيص األثر «الفجائعي» لزمنية الحرب وليس
على حدثها «الوقائعي» ،بما يجعل «الصيرورة السردية حاملة أثر الزمن في داخلها بوصفه مكونًا من
مكونات هويتها الخاصة .فالزمن يتعدى ،هنا ،وظيفة التعيين التي تحدد ميقات حدوث ظاهرة ما إلى
ما يجعل هذه األخيرة متضمنة الزمن في صلبها»(.((1
في هذا الفضاء السردي الموسوم بتخييلية االزدواج ،على مستويات نصية وإبستيمولوجية متداخلة،
يأخذ البحث األنطولوجي عن الذات لدى شخصيات الرواية صورة عنف رمزي ومادي بين ثقافة أبوية
متسلطة يمثلها في النص الزوج مالك والسرد األنثوي الذي تمثله حكاية البطلة دنيا (وحكايات باقي
تخييليا للواقع؛ ألنه يتيح للذات إمكانية خلق عالم ممكن بديل ،هو العالم
النساء في الرواية) ،انتها ًكا
ًّ
الـنـصــي ،بوصفه بــديـ ًـا مــن عــالــم الــواقــع .إنــه عــالــم الحكاية األنـثــويــة الــذي تتحرر فيه الــذات مــن قانون
النفي األبوي« :أزيل الصدأ عن حنجرتي وأعثر على مالمحي ،وأقاوم موتي الذي هو النسيان المطلق
[ ]...حكيت ألنــازل ذلــك الـمــوت بقوة الـتــذكــر ،وألقــاوم الـخــوف الــذي يبلع المالمح ويــأكــل النظرات
ويـلـتـهــم الـعـظــام [ ]...حـكـيــت لـهــا كــي تـصـيــر لــي حـكــايــة وأقـ ــاوم الـمـحــو ال ــذي ب ــدأ ي ــدب فــي كـمــا دب
في أمي»(.((1
عالما ً
بديل .إنها مالذ الــذات ،فيه تعانق هشاشتها وتستعيد حريتها
تتشكل الحكاية األنثوية بوصفها ً
في البوح .هكذا ،تتأسس العالقة بين عالم الواقع وعالم الحكاية في النص ضمن ثنائية القوة والرغبة.
فــي هــذه الـمـعــادلــة غير المتكافئة ،يمثل الـبــوح الـســردي لـلــذات نسقًا رمــز ًيــا ً
دال السـتـعــادة الــذات وبناء
حكايتها ،خارج سياسات الهيمنة الذكورية.
بين أيديولوجيا الــذكــورة الـتــي تسعى إلــى الهيمنة وامـتــاك الـمــرأة ذا ًتــا وجـســدً ا ويوطوبيا التخييل التي
تجسد رغبة الــذات فــي التحرر واسـتـعــادة ذاتيتها المسلوبة ،يتشكل منطق الـســرد الــذي يخضع لصيغة
دينامية مــن التفاعل المتشابك بين التخييل الـســردي والـجـنــوســة ،حيث يتركز التبئير فــي تمثيل حكاية
البطلة دنيا على تقاطعات التخييل و»الجنوسة» و»الطبقة» و»الجسد» و»أيديولوجيا الــذكــورة»؛ تقول
دنيا لصديقتها فريال« :أنّ مشكلتنا نحن النساء ،أننا تفصيل في حياة الرجل ،بينما نعتبره – نحن  -كل
حياتنا [ ]...كأننا نحن النساء ،لسنا سوى صورة موزعة في كادرات ثابتة مرسومة بدقة ،صور للرحم،
والجسد ،وأخرى للروح أو للعقل».
( ((1صبح ،ص .187

( ((1ع ـبــد الــرحـيــم جـيــران ،عـلـبــة الـســرد :الـنـظــريــة الـســرديــة مــن الـتـقـلـيــد إلــى الـتــأسـيــس (بـيــروت :دار الـكـتــاب الـجــديــد الـمـتـحــدة،)2013 ،
ص .46-45

( ((1صبح ،ص .9
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فــي منطق هــذا الــوعــي الـنـســوي الـمــوجــه للبرنامج الـســردي بالمفهوم السيميائي ،تتشكل هــويــة البطلة،
بوصفها ذاتًا متجذرة في إطار الجنوسة  ،Gendredتعي أنّ األدوار االجتماعية المحددة ألوضاع المرأة
والرجل في المجتمع ،ضمن تراتبية اجتماعية وتمنح الرجال امتياز الهيمنة ،هي أدوار مبنية ومشيدة
وثقافيا ،وليست معطاة بصفة طبيعية .بمعنى أنها نتيجة الجنوسة وليست نتيجة الجنسانية
اجتماعيا
ً
ً
( ،Sexuality((1نتيجة الثقافة وليست نتيجة الطبيعة.
إنّ هذا «التجاذب المنتج»( ((1بين التخييل السردي والجنوسة في رواية دنيا هو ما يوجه البنية السردية
للنص ،سواء على صعيد المنظور السردي للبطلة دنيا ،أو على صعيد بناء الصور والتمثيالت الخاصة
بكل من جسد األنوثة وجسد الذكورة ،بحيث يتمظهر الجسد موق ًعا لصراع المعاني والصور ،من قبيل
الذكورة واألنوثة ،الذاكرة والنسيان ،الرغبة والسلطة ،المقاومة والقوة.
يعري النص
وفي سياق تشخيص السرد لتنامي هذا االشتباك الداللي بين صور الذكورة وصور األنوثةّ ،
سـيــاســات الهيمنة الــذكــوريــة ،فــي تشييدها لــأنـثــى ،بوصفها تـلــك «الـهــويــة اآلخــريــة» الـمــزدوجــة ،بحيث
تكون في اآلن نفسه موضوع رغبة وإهــانــة وعنف ،يتم تمثيلها بوصفها «اخـتــا ًفــا» من منظور استيهام
اللذة ،ولكنه اختالف شيطاني ،ينبغي قمعه وحجبه ،حماي ًة للمجتمع من فتنته وإغوائه.
هــذا الـنـســق األيــديــولــوجــي الـمـضـمــر هــو مــا ت ـصــوره ،تـخـيـيـلـ ًـيــا ،حـكــايــة الـبـطـلــة دنـيــا مــع زوج ـهــا مــالــك في
تفاصيل حياتهما الزوجية اليومية .فهو حين يرغب فيها ،تكون موضوع رغبة ومتعة؛ وحين تحتفي هي
بجسدها ،تنقلب إلى موضوع عنف وإهانة في منظور الزوج مالك« :أول امحائي حدث عندما دخل
ـروســا ،رآنــي أرقــص فــي غــرفــة الـنــوم وحــدي على أنـغــام موسيقى شرقية.
البيت ذات يــوم وأنــا ال أزال عـ ً
ـرحــا ،ثـ ّـم أوق ــف شــريــط التسجيل
وقــف مـتــوتـ ًـرا يـتـطـلــع بـخــوف إلــى جـســدي ال ــذي كــان يـتـطــايــر حــريــة وفـ ً
قطعا صغيرة
زجاجا تكسر وانهار ً
و»زم جسدي وصار بحجم حبة العدس ،بل شعرت به
بعصبية
ً
أرضاً ،
ّ
(((1
متناثرة».
ـوعــا مـنـشـطـ ًـرا ف ــي ال ـن ـظــام األبـ ــوي ،م ـف ـعـ ً
ـول الزدواج خ ـطــابــه .إن ـهــا بــالـمـعـنــى
ه ـك ــذا ،ت ـكــون ال ـم ــرأة مــوضـ ً
(((1
الجيد»  Good Objetحين يرغب الرجل في جسدها ،و»الموضوع
التحليلي  -النفسي «الموضوع ّ
السيئ» في اآلن نفسه ،حين ترغب في تملك جسدها وتقرير مصيرها ،وكتابة حكايتها الخاصة .هذه
المفارقة اإلبستيمولوجية الهزلية في خطاب الــذكــورة هي ما يكشفه السرد في المجتمع األبــوي الذي
تعاني الشخصيات الروائية تبعاته النفسية واالجتماعية والسياسية.
( ((1بخصوص التمييز بين الجنوسة والجنسانية ،انظر:

Michael Ryan, Cultural Studies: A Practical Introduction (Chichester: Wiley–Blackwell Publishing, 2010), p. 26.

( ((1هومي ك .بابا ،موقع الثقافة ،ترجمة ثائر ديب (بيروت /الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2006 ،ص .136
( ((1صبح ،ص .103

الجيد (والموضوع السيئ) مصطلح تحليلي نفسي يدل «على الموضوعات النزوية األولى ،سواء أكانت جزئية أم
( ((1الموضوع ّ
الجيد والسيئ ال تتأتيان من خصائص الموضوعات المشبعة أو المحبطة وحسب،
كلية ،كما تتبدى في الحياة االستيهامية .وصفتا ّ
وإنما تتأتى خاصة من إسقاط نزوات الشخص الليبيدية أو العدوانية على هذه الموضوعات» ،انظر :بابا ،ص .84
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فــي مــواجـهــة هــذا «االخ ـتــاف الــوحـشــي» ،ينبني خـطــاب ال ــذات (ال ـمــرأة) فــي الــروايــة ،وفــق إستراتيجية
وخطابيا ،باعتماد
ـرديــا
مـضــادة للنسق الــداللــي األبــوي؛ بهدف إزاحـتــه وزحــزحـتــه ،وتتم هــذه اإلزاحــة سـ ًّ
ًّ
صيغة البوح األنثوي؛ إذ يتم تبئير عدسة السرد على قصص النساء المهمشات ،بصفتهن ذوات متكلمة
فاعلة ،ولسن مجرد موضوعات للرغبة في حيازة الرجل.
إنّ بطلة الرواية دنيا تحكي حكايتها الخاصة من موقع «الساردة  -الشخصية» ،بما يفيد امتالكها سلطة
السرد والتمثيل .وتنقل حكايات جدتها وأمها ونساء عائلتها وأهلها ومدينتها من موقع الــراويــة .وفي
سياق نقلها لهذه الحكايات ،تفسح المجال للنساء كي يتكلمن ويحكين قصصهن ،ويمثلن تجربتهن
بــأنـفـسـهــن .وتـمـ ّثــل ه ــذه اآلل ـيــة ال ـســرديــة فــي الـحـكــي إح ــدى إسـتــراتـيـجـيــات «ال ـتــابــع» فــي اس ـتـعــادة سلطة
«التمثيل» و»الصوت» و»الكالم».
إنّ ال ـم ــرأة «ال ـتــاب ـعــة» ف ــي روايـ ــة دن ـي ــا ه ــي ال ـتــي ت ــروي حـكــايـتـهــا وت ـم ـ ّثــل تـجــربـتـهــا .وب ـه ــذا الـتـمــوضــع فــي
ال ـخ ـطــاب ،أي ام ـت ــاك ال ـص ــوت ال ـس ــردي ،تـخـلــق هــامــشً ــا لـتـكـسـيــر الـتـبـعـيــة ،م ــن خ ــال ان ـت ـهــاك خـطــاب
ال ــذك ــورة ،وتـعــريــة تـنــاقـضــاتــه الـهــزلـيــة ضــد ال ـم ــرأة .وبـطـلــة ال ــرواي ــة دن ـيــا ،مــن حـيــث هــي س ــاردة لحكايتها
الخاصة وراويــة لحكايات نسائية أخــرى ،هــي على خــاف شـهــرزاد ،تحكي حكايات نساء مهمشات
خ ـ ــارج ال ـه ـن ــدس ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة« ،ح ـك ــاي ــات دن ـي ــوي ــة» ول ـي ـس ــت «ح ـك ــاي ــات خ ــرافـ ـي ــة» .وب ــوس ــاط ــة إس ـن ــاد
س ـل ـطــة ال ـتـم ـث ـيــل ال ـس ــردي إل ــى «الـ ـم ــرأة ال ـت ــاب ـع ــة» ،ت ـس ـتــرد ال ـن ـس ــاء ال ـم ـه ـم ـشــات ذات ـي ـت ـهــن ال ـفــاع ـلــة ب ــإع ــادة
«ال ـص ــوت» و»ال ـك ـل ـمــة» إل ـي ـهــن؛ م ــا يـتـيــح ل ـهــن تـمـثـيــل تـجــربـتـهــن الـمـقـمــوعــة ب ـصــوت ـهــن ،وم ـقــاومــة تــاريــخ
ال ـن ـس ـي ــان وال ـص ـم ــت ال ـ ــذي ي ـح ـجــب س ـي ــرة اض ـط ـه ــاده ــن ،ت ـق ــول ال ـب ـط ـلــة دنـ ـي ــا« :فـ ــريـ ــال أخ ـب ــرت ـن ــي ذات
يـ ــوم أنّ ق ـص ـتــي ت ـب ــدو ل ـه ــا أح ـي ــا ًن ــا ح ـل ـ ًـم ــا [ ]...ك ـن ــت أه ـ ــرب إلـ ــى م ـنــزل ـهــا ل ـي ـ ًـا ألف ـض ـف ــض ع ــن ق ـل ـبــي.
أه ـ ــرب م ــن م ــال ــك ،س ـج ــان الـ ــوقـ ــت ،ألت ـن ـف ــس ب ـع ــض ح ــري ـت ــي ف ــي الـ ـكـ ــام ،وألعـ ـي ــد اك ـت ـش ــاف صــوتــي
الذي بلعته»(.((2
مثلما كــانــت شـهــرزاد تـقــاوم مصير الـمــوت الــذي يـتـهــددهــا بسحر الـحـكــايــة الـخــرافـيــة ،تـقــاوم البطلة دنيا
ثـقــافــة الـصـمــت ،بــاسـتـعــادة سـلـطــة الـحـكــي وال ـكــام مــن ال ــراوي ال ــذك ــوري .وه ــذا مــا يـقــودهــا إلــى انـتـهــاك
حالة الصمت التي تجردها من كينونتها .إنها مقاومة نصية ثقافية تنطلق من تحرير الكالم عن الذات،
واستعادة سلطة التمثيل.
إذا كــان بناء الــذات الــذكــوريــة فــي الثقافة األبــويــة يتم عبر اإلفـصــاح عــن أشـكــال االخـتــاف الجنسي مع
المرأة :القوة في مقابل الضعف ،الفحولة في مقابل األنوثة ،الصالبة في مقابل الهشاشة ،العاطفية في
مقابل العقالنية ،فإن بناء الذات األنثوية ،على خالف ذلك ،يقوم على استعادة سلطة التمثيل ،وإعادة
توجيهها لإلفصاح عن هوية الذات وبناء حكايتها ،خارج منطق التقابالت الثنائية النمطية الذي تفرضه
سـيــاســات الـجـنــس؛ ألنــه كـمــا وضـحـنــا أع ــاه ،يبقى تمثيل ال ــذات لــدى البطلة يـصــدر مــن مــوقــع مــوســوم
بسياسات االزدواج ،يجعل خطابها ال يسقط في «خطر التحديد المضاد» ،بمعنى «يدعم من دون عمد
( ((2صبح ،ص .8

ثاحبأو تاسارد
بص ةيولعل »ايند« ةياور يف ةيوسنلا ةيوهلا تالثمت
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ما يسعى إلى معارضته بتأكيد التماثل بين االثنين»( ،((2خاصة أنّ الذات نفسها ال تحظى بامتياز اليقين
وهما أو ما يلغي الحدود بينهما»(.((2
األيديولوجي «ما أعيشه ،ال أدري إن كان حقيقة أم ً
يعبر عن تحول جذري
على الرغم مما يحف بهذا الموقع السردي من التباسات إبستيمولوجية ،فإنه ّ
فــي اإلسـتــراتـيـجـيــات الـســرديــة والـخـطــابـيــة ،يـتــم مــن خــال ح ـيــازة مــواقــع الـحـكــي وال ـف ـضــاءات الحميمية
لـلــذات ،وقـلــب هندستها التراتبية الـتــي تـحــدد األدوار االجتماعية لكل مــن الــرجــل والـمــرأة ،بما يجعل
المرأة تسترد سلطتها .فالبيت المنزلي الذي تعيش فيه دنيا ،ويتحدد بصفته بي ًتا ذكور ًيا يحكم فيه الزوج
تحول دنيا إحدى غرفه إلى غرفة خاصة ،تلتقي فيها كل مساء بصديقتها فريال ،ويتبادالن بوح
مالكّ ،
األسرار وسرد الحكايات ،بعد أن ينام الزوج مالك.
الحيز الصغير ضمن فضاء البيت الكبير المتالك العالم .تستعيد فيه كينونتها
هذه الغرفة الخاصة تصبح ّ
انتهاكيا لسلطة الفضاء الذكوري .في
مروية خارج سلطة الذكورة .إنه فضاء الكينونة الذي يتبنين فضا ًء
ً
مقابل الهوية االجتماعية ،تؤسس الحكاية هوية سردية بديلة ،الهوية المرغوب فيها ،المنبثقة في زمنية
التحرر من قهر النظام األبوي.
يـقــود هــذا الـفـعــل (حـيــازة سلطة الـســرد) إلــى الـتـحــرر مــن فـضــاءات السلطة الــذكــوريــة ،واسـتـعــادة الجسد
يعبر عن
وإعادة تملكه وتمثيله من منظور وعي جنوسي ،بحيث يتحول الجسد إلى دال على الكينونةّ ،
الذات ويمثلها خارج «اقتصاد اللذة والرغبة واقتصاد الخطاب والسيطرة والقوة»(.((2
يستعيد الجسد األنـثــوي حكايته فــي الـفـضــاء الـخــاص لـلـمــرأة ،فـضــاء الـمـســارة (فـضــاء الـبــوح بــاألســرار)،
حيث تلتقي دنيا بصديقتها فريال ويشرعان في تبادل الحكايات ،في فضاء خاص حميمي ،عبارة عن
غــرفــة بالبيت مـعــزولــة ،خــارج سلطة الــزوج مــالــك المشلول وتلصصه .على خــاف حـكــايــات شـهــرزاد،
تروى في هذا الفضاء النسوي حكايات النساء خارج نظام القوة ،حيث ال وجود لمراقبة شهريار ،أي
ال وج ــود ،بالمصطلح مــا بـعــد الـكــولــونـيــالــي ،للتحديقة الذكورية  .((2(Gazeوإذا كــانــت شـهــرزاد تــروي
حكايات ألف ليلة وليلة زمن «يقظة» شهريار في حضوره وسلطته ،فإن البطلة دنيا تروي حكاياتها زمن
«نوم» الزوج مالك في غيابه وعجزه.
مدمجا  Englobéداخل فضاء البيت
إذا كانت الغرفة الخاصة بـدنيا تتحدد من المنظور السيميائي فضا ًء
ً
دامجا  ،Englobantفإنها من الناحية التخييلية تتحدد بصفتها فضاء ضد االحتواء الذي
بوصفه فضاء
ً
تفترضه السلطة األبــويــة .إنـهــا فـضــاء يجسد الشخصي النسوي فــي انتهاكه الـحــدود ،تتحرر فيه الــذات
( ((2بيل أشكروفت وغاريث غريفيث وهيلين تيفن ،الرد بالكتابة :النظرية والتطبيق ،ترجمة شهرت العالم (بيروت :المنظمة العربية
للترجمة ،)2006 ،ص .280
( ((2صبح ،ص .8

( ((2بابا ،ص .137

( ((2يرتبط مفهوم التحديقة بالقوة؛ ألنه يتضمن دالالت التبئير واالختراق والمراقبة والتحكم ،انظر:

Dani Cavallaro, Critical and Cultural Theory, 3rd ed. (London and New Jersey: The Athlone Press, 2007), p. 131.
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من زمنية الرجل وتستعيد فيه كينونتها ،وتمارس فعل الهدم من الداخل ،حين تشرع في سرد حكايتها
ومسرحة بوحها وشفافيتها الداخلية في نشوة انتهاك الحدود واالنفالت من الضرورة« :لم تعد تتحمل
أي كلمة في صدرها .تقول ما ترغب وما تشتهي .نزعت حجاب الستر عن لسانها ،وصارت تقول ألي
كان مشاعرها تجاهه ،حتى تلك التي كانت دفينة منذ أكثر من خمسين عا ًما»(.((2

يتأسس ،إ ًذا ،زمــن الحكاية النسوية في الــروايــة على تحريرها من زمــن سلطة الــرجــل .ففي مقابل زمن
السلطة الذكورية ،زمن األنــا األعلى ،تطلق الحكاية األنثوية زمن الالوعي والجسد« :لم تعد تحتمل
أي كلمة في صدرها .تقول ما ترغب وما تشتهي .نزعت حجاب الستر عن لسانها ،وصارت تقول ألي
كان مشاعرها تجاهه ،حتى التي كانت دفينة منذ أكثر من خمسين سنة»(.((2

إنّ الـشـخـصــي فــي رواي ــة دنـيــا ال يتجسد بصفته مـكــا ًنــا لـلـهــروب والـعــزلــة ،بــل فـعـ ًـا لـمـمــارســة الـهــدم من
الــداخــل ،حيث ينبثق الــاوعــي ،ونـكــون حـيــال عملية تستعيد المكبوت وتنفيه فــي اآلن ذاتــه ،كما في
تـصــور جــولـيــا كريسطيفا ،ويـغــدو الـنـفــي الـخـطــوة الـتــي تكسب «درج ــة أولـيــة مــن االسـتـقــال عــن الكبت
ثم عن الضرورة القاهرة لمبدأ اللذة»(.((2
ومستتبعاته ،ومن ّ

يعمل الـبــوح األنـثــوي فــي الـنــص ،إ ًذا ،مــن منظور تحقيق هــدف إستراتيجي ،هــو انـتـهــاك حــالــة الصمت
الثقافي التي يفرضها النظام األبــوي على تجربة الـمــرأة وذاكــرتـهــا وصوتها« ،وهــذا مــا يــؤدي إلــى إعــادة
رســم الـفـضــاء المنزلي الــذي هــو فـضــاء تلك التقنيات الـتــي تـفــرض على الـمــرأة الـضـبــط ،والــرعــايــة []...
وهكذا يكون الشخصي  -هو – السياسي ،ويكون العالم – في – البيت»(.((2

تخييليا ،فــي زمنية الــاوعــي ،وحــدهــن النساء يحكين .يتحرر
فــي هــذا الفضاء الـخــاص الــذي يتشكل،
ً
الكالم بإطالق الحرية للرغبة في البوح عما هو مكبوت جراء الثقافة األبوية .يستعيد الجسد األنثوي
حكاية تهميشه وقمعه ،وتتحول الحكاية إلى حكاية «مجسدنة»  ،Somatizationغير مفصولة عن لغة
الجسد وعالماته وذاكرته ،ال تتعالى على استيهامات الجسد الجوانية .وتنقش حكاية الجسد بوصفه
حــافـ ًزا للكتابة ،ومــوضـ ًـعــا للتدليل ،سـيــرورة رمــزيــة وعاطفية وحسية تبحث عــن كمالها المستحيل ،في
تواصل الذات مع نفسها ومع اآلخرين ،وفي تبادل الحكايات بين الشخصيات.
فــي سياق هــذه اإلستراتيجية الـمـضــادة ،يتم هــدم صــورة الــذكــورة المستبدة ،فــي محاكاة ســاخــرة ،تمثلها
فــي الــروايــة ص ــورة الــذكــورة الـمـشـلــولــة .الـمـشـهــد الـســاخــر ل ـمــالــك ،حـيــث تـقــوم دنـيــا بـغـسـلــه فــي الـحـمــام،
مثلما تـقــوم بـغـســل ابـنـتـهــا الـصـغـيــرة آي ــة« :رائ ـحــة آيــة الـشـهـيــة تختلف عــن رائـحــة مــالــك فــي الـحـمــام .كــان
لجسده رائـحــة القيح [ ]...ال يــذهــب بها هــذا الـكــم الـهــائــل مــن الشامبو المعطر الــذي كنت أستخدمه
ف ــي ح ـم ــام ــه .أحـ ـ ــاول أن أزي ـل ـه ــا ف ــأف ــرك بــال ـل ـي ـفــة ال ـخ ـش ـن ــة ب ـك ــل ق ــوت ــي ج ـس ــده الـ ـمـ ـه ــزول ،ث ــم أس ـكــب
( ((2صبح ،ص .150

( ((2المرجع نفسه ،ص .156-155

( ((2جوليا كريسطيفا ،علم النص ،ترجمة فريد الزاهي ،مراجعة عبد الجليل ناظم (الدار البيضاء :دار توبقال للنشر ،)1991،ص .90
( ((2بابا ،ص .54
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عـلـيــه ال ـمــاء وأع ـيــد دعـكــه أكـثــر [ ]...فـتـظــل الــرائـحــة تــزكــم أنـفــي وتـثـيــر حـنـقــي ،أود لــو أدخ ــل الـلـيـفــة في
جــوف مـســامــه ألنـتــزع مــن داخـلـهــا تـلــك الــرائـحــة الـعـتـيــدة الـكــريـهــة ،وأن ــا أرق ــب الـمــاء الـعـكــر بـعــد الغسيل
المتكرر لجسده»(.((2
تنشأ السخرية هنا من المفارقة الدرامية بين صــورة مالك القائد العسكري القوي الــذي يقتل بــدم بارد
والزوج اآلمر الناهي في البيت ،وصورة العجز التي انتهى إليها جسد مشلول معاق ،صورة هزلية ترشح
ببالغة السخرية السوداء.
يــركــز ال ـســرد عـلــى وصــف مـظــاهــر الـبـشــاعــة (الــرائ ـحــة الـنـتـنــة) فــي جـســد مــالــك ،بـهــدف تـعـمـيــق دالل ــة هــذه
ال ـص ــورة ال ـس ــاخ ــرة ،وه ــو م ــا ي ـت ـعــزز بـمـضــاعـفــة ال ـ ــدالالت الــرمــزيــة ال ـتــي يـحـيــل عـلـيـهــا ال ـج ـســد ال ـن ـتــن فــي
الـمـيـثــولــوجـيــا .فالجسد الـمـيــت الـنـتــن يــرمــز فــي الـمــدونــة الميثولوجية إلــى الـجـســد الـشــريــر الـمـلـعــون ،في
مقابل الجسد النظيف بوصفه رم ـ ًزا للطهارة والخالص« :اإلحـســاس بأني أعــد جسده للموت ينتابني
كلما حممته ،وكأني أغسل مي ًتا حين أقلب جسده على ظهره أو بطنه أو جانبيه [ ]...أجفف جسمه
وأطـهــر أمــاكــن الـقـيــح فـيــه ثــم أرشــه بــالـبــودرة ،يخيل إلــي وأنــا أفـعــل بــأنــي أعـطــره بــالـكــافــور وألـبــس جثمانه
الكفن األبـيــض .أطــرحــه بعدها على السرير بمساعدة حماتي وأخـتــه .يتمدد فوقه كالميت مثل قصبة
جافة ومتيبسة»(.((3
فــي مـقــابــل صــورة الـجـســد الــذكــوري الـمـشـلــول ،تنهض صــورة الـجـســد األنـثــوي المفعم بــالـحـيــاة والـحــب
والرغبات .وفي مقابل الذكورة الصامتة تتشكل صورة البوح األنثوي المتدفق بقصص الحياة والرغبة
والجسد .إنّ البطلة دنيا بوصفها ساردة لحكايتها الخاصة من موقع المرأة التابعة« ،ترسم حدً ا هو داخل
وخــارج فــي آن مـ ًعــا ،هــو خــارجـيــة ال ــداخ ــل»( ،((3وذلــك حين تكشف فــي حكايتها الـخــاصــة (وحـكــايــات
النساء) ما تنقشه الثقافة (الحد الخارج) في الجسد (الحد الداخل) من ندوب نفسية وجسدية ،أي ما
يكشفه الجسد بوصفه موض ًعا الشتباك المعاني والصور الثقافية.
إذا كان الجسد في الفضاء العمومي يمثّل بالنسبة إلى المرأة عب ًئا ألنه يكون موضوع مراقبة وضبط،
ف ــإن ــه ف ــي ال ـف ـض ــاء ال ـن ـس ــوي ال ـخ ــاص بــال ـش ـخ ـص ـيــات (م ـج ـلــس ال ـم ـس ــام ــرات ال ـل ـي ـل ـيــة ال ـن ـســائ ـيــة) يـسـتـعـيــد
ك ـي ـنــون ـتــه ال ـم ـق ـمــوعــة ،وي ـت ـح ــول م ــن ع ــام ــة ش ـي ـطــان ـيــة م ـج ــردة م ــن أي ق ـي ـمــة إن ـســان ـيــة إل ــى م ـس ـكــن حـمـيــم
لـهـشــاشــة ال ــذات ،وإل ــى عــامــة دال ــة عـلــى الـكـيـنــونــة ،وفـضــاء انـعـتــاق وحــريــة« :كــأنــي أطـيــر عـلــى األسـتــراد
الـمـفـتــوح أمــامــي ،إل ــى مــا ال نـهــايــة ،بــا عــوائــق أو حــواجــز ،أغــرانــي بــالـتـفـلــت مــن ح ــدود ج ـســدي ،ومــن
ح ــدود األرض .ذل ــك اإلح ـس ــاس بــالـتـفـلــت ،م ــد ج ـســدي ب ـش ـعــور ق ــوي بــأنــه ح ــر ك ـمــا أش ـت ـهــي .حــر فــي
موته وحياته»(.((3
( ((2صبح ،ص.115

( ((3المرجع نفسه ،ص .118-116
( ((3المرجع نفسه ،ص .59
( ((3المرجع نفسه ،ص .77
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يـتـشـكــل الـجـســد الـحـكــائــي إ ًذا ،فــي رواي ــة دن ـيــا بــوصـفــه مــوضـ ًـعــا لـلـتـمـثـيــل ،حـكــايــة عــن ال ــذات والـجـســد،
«الجسم يحكي ويسمع أيـ ًـضــا»( .((3إنه ذاكــرة مقاومة للنسيان ،هي ذاكــرة آالم ال تنسى« :لكن لمسات
آثارا آلالم ال تبرح ،وذاكرة جسدي حفظت
يديه الخائنتين على جسدي زمن أحببته ،حفرت في جلدي ً
عنه ما يكفي لشله وكفه عن رغباته تجاه مالك»(.((3
هكذا ،ال يخضع تمثيل الجسد في الــروايــة لسياسة رغبة جنسية ،بل يتم تشخيصه من منظور سياسة
عنصرا ً
مؤسسا لحكايتها الدالة ،أي لهويتها السردية ،لذاكرتها
دال على الذات،
هوية نسوية ،يشكل فيها
ً
ً
ـوعــا فـحـســب ،جـسـ ًـمــا عـضــو ًيــا [ ]...وإنـمــا
وحــاضــرهــا ،ومــا تــرغــب أن تـكــونــه .إنــه لـيــس «جـسـ ًـمــا  -مــوضـ ً
هو ً
أيضا عبارة عن جـســم – ذات»( .((3إنه حكاية خالص وحرية ،تستعيد فيها النساء مالمح كينونتهن
المغيبة ،كي ال يطويها النسيان« :أنهى الموت حكاية غزالة كما أنهى لغز مقتل أختها وفيقة زوجة عمي
يحيى .لم يعد أحد يروي حكايتيهما ،فحكايات النساء التي ينهيها الموت تصير ،بالمختصر المفيد،
كما كان يقول عمي عبد الله ،حكايات بيضاء منسية بال راو وال أبطال»(.((3
هــذا الـتــرمـيــز السيميائي للجسد بــوصـفــه عــامــة هــو مــا يمنح الـجـســد تــأشـيــرة الـعـبــور مــن الـنـســق الــواقـعــي
بوصفه جسدً ا ماد ًيا  ،Materialإلــى النسق الرمزي بوصفه جسدً ا ً
دال  ،Signifyingأي عالمة ترشح
بالدالالت والصور .يتأسس هذا اإلجراء االستطيقي« ،القائم على «سميأة» الجسد Semioticisation
عـلــى عملية «جـســدنــة»  Somatizationللحكاية ،تـقــوم عـلــى تنصيص الـجـســد بــوصـفــه مــوضـ ًعــا ومنب ًعا
للمعاني [ ]...بحيث يصير الجسد أداة جوهرية في توليد الدالالت السردية»(.((3
إنّ هــذا اإلج ــراء الـسـيـمـيــائــي هــو مــا يـســوغ لـنــا تــأكـيــد أنّ الـجـســد فــي الــروايــة تكتبه الـحـكــايــة ،أي التخييل
السردي ،وليس األيديولوجيا .تنقشه مواجع الذوات ورغباتها ،فيما ترويه من محكيات الحياة .إنه جسد
واقعيا.
راو ومروي ،بمعنى أنه يتشكل في منطق السرد ،بوصفه عالمة سردية ،وليس بوصفه جسدً ا
ً

في هذا االشتباك الثقافي بين حكاية الجسد ونص الثقافة ،تحكي الرواية جسد األنوثة وجسد الذكورة،
وتكشف آليات القمع الثقافية والرمزية في النسق األبوي ،بلغة حوارية يتصادى فيها التخييل والتاريخ
والـسـيــاســة ،ويـتـجــاور النسق الكتابي والـنـســق الشفاهي (اللهجة المحكية اللبنانية) ،ويـتـمــاس الثقافي
والشعبي (األغنية الشعبية والخرافة) .تتعدد األجساد ،أي صور الجسد ،بتعدد الحكايات واللغات التي
تــرويــه (الجسد اإليــروتـيـكــي ،الجسد الـمـلــون ،الجسد الـحـجــاب ،الجسد المقموع ،الجسد المشلول،
الجسد الخصب ،الجسد البرجوازي ،الجسد الشعبي.)...

( ((3المرجع نفسه ،ص .121

( ((3المرجع نفسه.

( ((3ج ــورج اليكوف ومــارك جونسون ،الفلسفة فــي الـجـســد ،الــذهــن المتجسد وتـحــديــه للفكر الـغــربــي ،ترجمة وتقديم عبد المجيد
جحفة (بيروت :دار الكتاب الجديد ،)2016 ،ص .9

( ((3صبح ،ص .252

(37) Peter Brooks, Body Work: Objects of Desire in Modern Narrative (Cambridge and London: Harvard University
Press, 1993), p. xii.
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إذا كان المتخيل يعيد خلق تكوينات الجسد في الرواية من خالل تمثيله السردي ،فإن الجسد يشكل
أدبـيــة الـحـكــايــة وشـعــريـتـهــا الـثـقــافـيــة ،بشحناته ورغـبــاتــه وعــامــاتــه الـنـســويــة ،ويـســم الــروايــة بـطــابــع الـغــرابــة.
تـتــولــد ال ـغــرابــة ف ــي حـكــايــة الـجـســد بــوصـفـهــا ان ـك ـشــا ًفــا لـمــا ه ــو خـفــي وم ـق ـمــوع ف ــي ش ــروط األل ـف ــة ،وفــي
فـضــاء مـتـخـيــل خــاص هــو فـضــاء الـمـنــامــات ال ــذي يـنـبـثــق عـلــى سـطــح الـحـكــايــة ،حـيــن تـعـيــد الـشـخـصـيــات
حكي ما رأتــه في مناماتها من أحــام ورؤى واستيهامات .انبثاق حكائي يأخذ شكل صيرورة انفالت
اجتماعيا وثـقــافـ ًّـيــا .وبـهــذا المنطق النفسي (منطق الــاوعــي)
عــن «الـمــألــوف» و»ال ـســوي» ،المتفق عليه
ًّ
تـشـكــل ال ـم ـنــامــات ،بــوصـفـهــا مــرجـعـيــة لـلـحـكــي ،م ـس ـتــوى عـمـيـ ًقــا ل ـلــداللــة .إن ـهــا ت ـم ـ ّثــل الوع ــي الـحـكــايــة
الغريب والمختلف.

السرد :االزدواج المتشعب والهوية النسوية الجماعية
إذا كــان تمثيل الـهــويــة ،عـلــى مـسـتــوى بـنــاء ال ــذات األنـثــويــة ،كـمــا وضـحـنــا أع ــاه ،يتميز بنسق الـتـجــاذب،
بالحيز الذي يشغله كل طرف
ويظل محكو ًما بتجاذبات القوة والمقاومة في صيرورة دينامية ،مشروطة
ّ
(الرجل /المرأة) في مواقع الثقافة ،فإن تمثيل الحكاية الذي يتولى تصوير هذه التجربة يأخذ في رواية
ً
استطيقيا ممي ًزا ،يضاعف حالة التجاذب المنتج بين التخييل السردي والجنوسة.
شكل
دنيا
ً

عـلــى خــاف الـنـســق الـتـقـلـيــدي ال ــذي تـســرد فـيــه الـحـكــايــة وفــق مـســار خـطــي ،يهيمن عـلـيــه صــوت الـســارد
العليم بكل شيء ،وينشر سلطته السردية والمعرفية على عالم الحكاية من وراء الستار ،يقوم التمثيل
السردي في رواية دنيا على نسق «االزدواج المتشعب»؛ إذ يتناوب على سرد الحكاية ســاردان ،البطلة
دنيا وصديقتها فريال .والمالحظ أنّ السرد ال يقف عند هذا المستوى األول من االنشطار الحكائي،
تشعبا ،حين تقوم كل ســاردة من الساردتين
بل يجعل هــذا االزدواج الـســردي موضع انشطار ثــان أكثر
ً
األوليتين (دنيا وفريال) بتضمين حكايات جديدة ،تروى بلسان شخصياتها ،تنبثق عن الحكاية األصلية،
ّ
وتخلق ،في اآلن نفسه ،مسارات سردية وداللية جديدة ،ما يفسح المجال لتوليد أصــوات ومنظورات
جديدة في التمثيل والرؤية.

إذا ما حاولنا إعــادة تنظيم تشعبات هــذه البنية السردية المفتوحة ،يمكن توزيعها على أربعة مسارات
سردية :مسار قصة دنيا وزوجها مالك ،ومسار قصة فريال وحبيبها خالد ،ومسار السرد المضمن الذي
يحفل بعشرات القصص عن نساء مهمشات ،ومسار الكتابة الذي يعرض لقضايا إبستيمولوجية تتعلق
بطبيعة الحكاية وطريقة كتابتها في الرواية.
يغطي مسار الكتابة مجموع الخطاب الذي يتحدث عن سؤال الكتابة والحكاية ،ويشمل عالقة البطلة
وفريال بالكاتبة التي تتمظهر في صورة نزاع على من يحكي« :ترى من التي كتبت أسراري على هذه
األوراق...؟ سألت نفسي هــذا السؤال وقــد حيرتني الكاتبة .أنــا التي تــروي وصديقتي وجارتي فريال
تأخذ عني الكالم أحيانًا .والكاتبة كتبت كل ما كنا نحكيه أنا وفريال»(.((3
( ((3صبح ،ص .6
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يؤسس محكي الكتابة خطا ًبا متمي ًزا عن المسارات الثالثة ،هو الخطاب الميتا تخييلي .Metafiction
ومـعـنــى ذل ــك ،أنّ الــروايــة ال تـهـتــم فـقــط بـســرد أح ــداث الـحـكــايــة ،بــل تـنـشـغــل أيـ ًـضــا فــي مـسـتــوى واصــف
بطرح مسألة إبستيمولوجية تتعلق بسؤال :مــن يحكي الحكاية؟ وحــدود العالقة بين الحقيقة والوهم
فيما تحكيه الشخصيات ،وتـنــازع عالقة الشخصيات بالمؤلفة ،مــن منظور يعمق الفصل بين المؤلفة
ذاتًا واقعية والشخصيات بوصفها ذوات متخيلة ،ويخلخل مركز السرد؛ ألنه يجعله موضوع نزاع بين
المؤلفة وشخصياتها ،تقول البطلة دنيا« :سأعيد قراءة األوراق ألكتشف أنّ الحكاية حكايتي ،وحكاية
فريال وصديقاتي وجاراتي وأهلي ،قبل أن أقرر قتل الكاتبة في نهاية الفصل األخير»(.((3
تتعدد وظائف الخطاب الميتا تخييلي من نص إلى آخر ،وتختلف من نمط روائي إلى آخر ،وفي رواية
دنـيــا ينهض بوظيفة تعزيز الخاصية التخييلية للحكاية؛ ألنــه يجعل التمثيل الـســردي للحكاية موضوع
تجاذب دينامي بين الحقيقة والوهم ،بين الواقع والحلم .فالشخصيات المتخيلة في النص هي مرجع
األحداث والحكايات ،وليس الواقع ،والكاتبة ليست سوى ناقلة لهذه الحكايات من النسق الشفاهي
إلى النسق الكتابي ،أي إنّ دورهــا يقتصر على وظيفة التدوين .هذا التنازع على أصل الحكاية هو ما
يخلخل مركز السرد في عالقة النزاع بين الكاتبة ومخلوقاتها الروائية المتمردة على سلطتها .والنتيجة أنّ
مسألة الـ «حقيقة» والـ «صحة» بالنسبة إلى هذه الحكاية تظل موضع شك وارتياب .هذا ما يؤكده منطق
السرد في الرواية التي تنتهي بتأكيد التباس رؤية الساردة وتشوش منظورها« :التبس علي إحساسي في
تلك اللحظة ،وسألت هل صحيح أنّ كل شيء وهم أنا ومالك والغرفة وحتى الحكاية؟ أم أنّ الحقيقة
(((4
هي ما نرغب فيه ونحلم ونتذكر؟».
تسعى الكاتبة ،من خالل هذا النسق السردي الذي يعتمد منطق االرتياب ،إلى إرساء مسافة استطيقية
بينها بصفتها ذا ًتــا مرجعية وبين حكايات شخصياتها المتخيلة؛ بما يرسخ استقاللية هذه الشخصيات
ويـضـمــن لـهــا حــريــة الـكــام والـتـعـبـيــر عــن تجربتها األصـيـلــة ،خــارج «سـلـطــة الـمــؤلــف» .ويـتــم تفعيل هــذا
الـشـكــل االسـتـطـيـقــي عـلــى مـسـتــوى الـبـنـيــة ال ـســرديــة ،بــاعـتـمــاد ضـمـيــر الـمـتـكـلــم فــي ال ـس ــرد ،بـحـيــث تــروي
الشخصية حكايتها بصوتها ،من دون مراقب نصي مهيمن على كل شيء في عالم الحكاية ،كما هو
الـشــأن فــي الـســرد بضمير الـغــائــب .وهــذا مــا يجعل الشخصيات فــي روايــة دنـيــا تتحرر مــن هيمنة السارد
الـسـلـطــوي  ،Authorial Narratorالـعـلـيــم بـكــل ش ــيء ال ــذي يــراقــب الـشـخـصـيــات فــي أس ــراره ــا األشــد
حميمية وخصوصية ،ويهيمن على عوالمها الداخلية والخارجية ،ماضيها وحاضرها ومستقبلها.
يقوم هذا النسق السردي المتشعب بوظائف حيوية على صعيد البنية السردية والفكرية للرواية ،ويسمها
بجمالية الشعريات الثقافية على مستويات سردية وداللية وثقافية متعددة:
ـرديــا :تحرير البنية السردية من خطية السرد ونسقها المغلق ،بتوليد مسارات حكائية منبثقة عن
 -سـ ًّالمسار الحكائي األصلي .وهذا ما يتسبب في تفعيل انتقاالت سردية في الذاكرة والزمان والمكان؛
( ((3المرجع نفسه ،ص .11

( ((4المرجع نفسه ،ص .400

ثاحبأو تاسارد
بص ةيولعل »ايند« ةياور يف ةيوسنلا ةيوهلا تالثمت
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ما يتيح حرية واسعة للكاتبة في اللعب باألحداث ،سواء بالتقديم أو التأخير أو االستباق ،وإعادة
صياغتها وفق مقتضيات بناء الخطاب االستطيقية والمعرفية.
 -داللـ ًّـيــا :تحرير المنظور الـســردي مــن أحــاديــة الـصــوت وسـطــوة الــرؤيــة الشمولية ،والـحــد مــن سلطةالكاتبة في فرض صوتها ورؤيتها لألحداث والمصائر ،بحيث أنّ هذا التعدد في الحكايات والرواة
يدفع القارئ إلى إعادة تشكيل القصة واستكشاف داللتها في ضوء المسارات المتعددة للحكاية
ومــا تـفــرضــه مــن تـقــابــات داللـيــة وتـبــايـنــات فــي ال ــرؤى ووج ـهــات الـنـظــر .إنّ تـعــدد الـســارديــن يــؤدي
بالضرورة إلى تعدد طرائق سرد الحكاية وتغير مضمونها من نسخة إلى أخرى« :الحكاية نفسها،
إال أنها تتغير كلما تغير حبر اللسان وتغير الراوي»(.((4
 -ث ـقــافـ ًّـي ــا :إعـ ــادة كـتــابــة قـصــص ال ـن ـســاء الـمـهـمـشــات بــأصــوات ـهــن ولـغــاتـهــن ولـهـجــاتـهــن ،وس ــرد هــويـتـهــنبوصفهن ذوات متكلمة .إنّ الهوية تتحقق باستعادة الصوت والكلمة وامتالك خطاب الذات .وهذا
ما يــؤدي إلــى كتابة تــواريــخ جــديــدة ،وتعديل الصور النمطية المكرسة عن الــذات ،بكشف تحيزها
األيديولوجي ،وصياغة تمثيالت وصــور جديدة للهوية ،تسهم ال محالة في تغيير الوعي الثقافي
واالجتماعي السائد ،أو على األقل في دفعه إلى التساؤل وإعادة النظر في األحكام المسبقة.
وتبرز ،هنا ،خاصية مميزة للرواية عند علوية صبح ،وهي أنّ البوح األنثوي في مدونتها الروائية ليس
انطوائيا متمرك ًزا حول الذات الشخصية ،بل يتدفق في تقاطع أصوات اآلخرين ،وفي تداخل
ذاتيا
ً
ً
بوحا ً
حكائي مع حكايات النساء المهمشات« :تهت عن نفسي وصرت أفتش عن حكايتي في الحكايات.
فأنا كالنساء أرى أحال ًما ملونة كثيرة»(.((4
هـ ــو ب ـ ــوح جـ ـم ــاع ــي ،ل ـي ــس ش ـخ ـص ـ ًـي ــا ،بـ ــل ع ـب ــر ش ـخ ـص ــي  ،Trans-personnelي ـم ـت ــزج ف ـي ــه ال ــذات ــي
بالعام والشخصي بالسياسي.
أخيرا ،مسألة منهجية مهمة ،وهي أنّ أي قراءة
فيما يتعلق بهذه البنية السردية المتشعبة يجب أن أؤكدً ،
مالئمة لــروايــة دنـيــا ال بــد أن تــأخــذ فــي الحسبان هــذا الـبـنــاء الـســردي المعقد ،وتحلل الـنــص مــن منظور
ديـنــامــي يبحث فــي عــاقــات الـتـفــاعــل الـســردي والــداللــي بـيــن الـمـســارات المتشعبة لـلـســرد ،الستكشاف
ً
مستقل عن
منطق دالالت للنص ،وال يقف عند مستوى عالقة التجاور؛ ألن كل مسار سردي ال ينمو
المسار اآلخــر ،كما أنّ الـعــاقــات بين هــذه الـمـســارات ال تختزل فــي مستوى تأكيد الــداللــة الكلية ،بل
تأخذ أحيانًا عالقة التوتر والمفارقة والتناقض ،وهو ما يؤدي إلى تنسيب الداللة الكلية للنص.
لــذلــك ،نلح على أنّ تفسير الـعــاقــة بين الـمـســار الــرئـيــس والـحـكــايــات المنبثقة عنه ال ينبغي أن يقتصر
على منطق عالقة الكل بــاألجــزاء ،والــذي بموجبه تكون األجــزاء مجرد صــورة مصغرة للكل ،أو نسخة
تكرارية؛ وذلك لسببين :أولهما أنّ عالقة الكل واألجزاء ال تمثّل سوى إمكانية واحدة من بين إمكانيات
( ((4المرجع نفسه ،ص .218
( ((4المرجع نفسه ،ص .8
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متعددة فــي منطق العالقات السردية والتخييلية .وثانيهما أنّ بعض الحكايات الصغرى تخرق منطق
الـصــورة الكلية الـتــي تهيمن عـلــى داللــة الــروايــة ،صــورة الـفـشــل الـســوداويــة المهيمنة عـلــى عــاقــة الـمــرأة
بالرجل وعلى فضاء النص.
في مقابل الصورة المتشائمة لنمط الوجود بين المرأة والرجل ،حيث تنتهي معظم العالقات إلى الفشل
وتعكس صورة الرجل المتسلط ،تنبثق نماذج قصصية على هامش السرد ،تخرق هذا النسق المهيمن.
مثال ذلك ،حكاية عبد الله بزوجته نجمة التي تجسد قصة «حب كبير» ،تحدى تقاليد العائلة وأعراف
القبيلة .تـمــرد الـشــاب على معيار الـلــون الــذي يمثّل أحــد المعايير االجتماعية المتحكمة فــي مؤسسة
ال ــزواج ،بـحـيــث لــم يتقبل أهــل الـقــريــة كـيــف يـقــع شــاب جـمـيــل ووسـيــم فــي حــب شــابــة س ــوداء ،أقــل منه
ً
جمال ،وأدنى مكانة اجتماعية« :لم يفهم أحد في القرية سر عشق عمي لها وجنونه بها ،فهو الشاب
األكـثــر وســامــة بـيــن رجــال الـقــريــة [ ]...يــوم وقــع عـمــي عـبــد الـلــه فــي غــرام نجمة دبــت الـغـيــرة فــي قلوب
بنات الضيعة ،فلقبها الغالب على شهرتها في القرية كان «السودة المسحمتي» لشدة اسمرارها وقصر
(((4
قامتها ونحولها».
في السياق نفسه ،تجسد حكاية أم فؤاد عمة البطلة دنيا اخترا ًقا للنظام األبوي؛ ألنها تمردت على قانون
الثأر الذي يحكم نظام العالقات األسرية في القرية ،ويمنع أي إمكانية للزواج بينها« :عمتي أم فؤاد،
كــانــت قــد غــردت خــارج الـســرب وعشقت فــي صباها مــرهــج مــن آل الــدايــر رغــم الـثــأر الــذي بين عائلتنا
وعائلته ،هشلت معه إلى قرية حدودية نائية وتزوجت منه في أواخــر خمسينيات القرن الماضي رغم
أنف أهلها وأهله بعد قصة حب دامت أكثر من ست سنوات ،فتبرأت منها عائلتنا وتبرأ منه أهله»(.((4
يؤكد هذا االنزياح خارج النسق أنّ الثقافة األبوية المتسلطة مهما كانت هيمنتها طاغية ،فإن مناطق في
التجربة اإلنسانية تظل غير خاضعة لهيمنتها .وهنا يمكن أن نشير إلــى التمييز الــذي تقيمه الدراسات
الثقافية بين ثالث بنى للدالالت والتجارب؛ بنى مترسبة ،وبنى منبثقة ،وبنى مهيمنة وسائدة.
في إطار هذه النمذجة الثقافية ،يمكن تصنيف الكتابة النسوية ،من حيث طبيعة بنيتها النصية الداللية
الـعـمـيـقــة ،ضـمــن الـبـنــى المنبثقة الـتــي تتشكل فــي فـضــاءات نصية وثـقــافـيــة هــامـشـيــة ،تــؤشــر عـلــى مـشــروع
جديد ورؤى جــديــدة ،تسعى إلــى تغيير أشكال التدليل وتوسيع مساحات الحرية والتعبير ،لكنها في
سعيها التنويري تصطدم بالبنى الثقافية الذكورية المهيمنة؛ ولذلك تأخذ دالالتها عبر النصية في هذه
الــوضـعـيــة الـتــراتـبـيــة الـمـحـكــومــة بـعــاقــات الـقــوة ،شـكــل بـنــى منبثقة مــن الـهــامــش تسعى إلــى كـســب موقع
داخــل مــواقــع الثقافة؛ وبسبب ذلــك يستمد هــذا الموقع ديناميته السردية والثقافية مــن منطق التجاذب
المنتج بين القوة المهيمنة (النظام األبوي) والمقاومة المنبثقة (خطاب المرأة) .ويؤكد هذا الموقع الذي
ينطلق منه السرد أنّ الــروايــة النسوية ،بوصفها نسقًا ً
دال ،ال يمكن فهمه بعزله عن القوى االجتماعية
والثقافية المهيمنة.
( ((4المرجع نفسه ،ص .254
( ((4المرجع نفسه ،ص .261
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تـكـمــن ،إ ًذا ،أهـمـيــة الــروايــة بــوصـفـهــا شـكـ ًـا ثـقــافـ ًـيــا ،فــي الـحـقــل الـثـقــافــي األيــديــولــوجــي ،ومــا يـخـتــرقــه من
ص ــراع وتـنــافــس فــي الـخـطــابــات ،فــي تــوظـيـفـهــا للتخييل ال ـســردي بــوصـفــه خـطــا ًبــا – نـقـيـ ًـضــا( .((4وإذا كــان
النسق الثقافي األبــوي يعمل على إسـكــات الـصــوت الـنـســوي وقـمــع الــذات النسوية فــي صــورة «الـمــرأة
التابعة» ،فــإن رهــان الــروايــة يقوم على خلخلة هــذا النسق ،وإزاحــة ما ينشره من صــور وتمثيالت سيئة،
بتعرية مفارقاته اإلبستيمولوجية المتناقضة .وهــو ما يتحقق حين تسترد الـمــرأة سلطة السرد والتمثيل،
ف ـت ـقــوم بــإن ـتــاج خ ـط ــاب م ـض ــاد .وف ــي س ـي ــاق تـمـثـيـلـهــا لـتـجــربـتـهــا ال ـت ــي أسـ ــيء تـمـثـيـلـهــا ،تــؤس ـلــب ال ـل ـســان
ال ـنــاطــق بــاســم ال ـن ـظــام األبـ ــوي ال ــذي يـتـشـقــق إل ــى لـســانـيــن مـتـنــاقـضـيــن فــي مـفــاعـيــل ال ـب ــارودي ــا ،كــل لـســان
ينقض اآلخر.
وتوضح روايــة دنيا أنّ المرأة العربية ،إذا كانت عبر التاريخ ظلت محرومة من وسائل القوة ،فإنها قد
عوضت هذا الحرمان من اقتصاد القوة (القوة المادية) بامتالك اقتصاد الخطاب ،حين تكلمت وروت
حكاياتها عن الجسد والتهميش(.((4
ثم امتالك القوة»( .((4واألهم من ذلك أنّ
إنّ استعادة التمثيل ّ
«تعد عالمة على الهوية والصوت ،ومن ّ
حيز داخــل مــواقــع الثقافة ،أتــاح لها الــدخــول فــي عملية تفاوض
استعادة «الـصــوت» مكنتها مــن كسب ّ
شــاقــة مــع خـطــاب الـقــوة فــي الـفـضــاء الـعــام ،كــان مــن نـتــائـجــه الـثـقــافـيــة الـجــذريــة فــي الـثـقــافــة الـعــربـيــة انـتــزاع
هوامش للحرية والتعبير والنضال الثقافي واالجتماعي.
تخييليا للسرديات البديلة ،أنّ النساء في
نموذجا
في هذا السياق الثقافي ،تكشف رواية دنيا ،بوصفها
ً
ً
سياق تطور الثقافة العربية وتشكلها قد تكلمن وحكين قصصهن ومثلن تجاربهن( ،((4واخترقن متاريس
اإلسكات الثقافي الذي فرضته الثقافة األبوية .وهذا يوضح لنا األهمية الثقافية واالجتماعية الجذرية
لفعل استعادة «الصوت» و»التمثيل» في بناء الهوية ،وحيازة مواقع للكالم والتعبير والحرية ،في الحقل
الثقافي األيديولوجي الذي يتحكم في إنتاج الخطابات وتداولها.
( ((4الخطاب النقيض ،مصطلح ما بعد كولونيالي ،يوظف للداللة على تلك العملية الخطابية التي يقوم بها نص «بتعرية وتفكيك
معين وذلك من خالل إيجاد نص  -نقيض يحتفظ بالعديد من الدوال المميزة
القناعات األساسية التي يتبناها نص معتمد ّ Canonical
للنص األصلي مع تغيير بنى القوة التي يقوم عليها هذا النص ،وهذا ما يتم على نحو مجازي» ،انظر :بوعزة ،سرديات ثقافية ،ص .52

( ((4إمـكــانـيــة تحدث  Speakingالتابع مــن عدمها هــي مسألة خالفية بين النقاد مــا بعد الكولونياليين .يــرى هومي بابا أنّ «األنــاس
التابعين يمكنهم التحدث ،ويمكن ً
أيضا استعادة الصوت الوطني» (الرد بالكتابة ،ص  ،)292بينما تذهب جياتري سبيفاك إلى خالف
ذلك؛ إذ ترى أنّ الوضع في الفترة الكولونيالية لم يوفر للذات التابعة إمكانية التحدث ،انظر:
Bill Ashcroft, Gareth Griffiths & Helen Tiffini (eds.), The Post-colonial Studies Readers, 3rd ed. (London and New York:
Routledge, 1999), p. 24.

( ((4هيلين جلبرت وجــوان تومكينز ،الــدرامــا مــا بعد الكولونيالية ،ترجمة سامح فكري (القاهرة :مركز اللغات والترجمة ،أكاديمية
الفنون ،)2000 ،ص .6
( ((4فــي مسألة «صــوت» الـمــرأة والتعبير ،تلتقي الكاتبة علوية صبح مع المفكرة السوسيولوجية فاطمة المرنيسي التي أبــرزت من
خــال استنطاقها لسجالت التاريخ اإلســامــي صــور فاعلية الـمــرأة ومقاومتها للنظام األبــوي ،ما يعني أنّ الـمــرأة تكلمت وعبرت عن
مــواقــف فــي تــاريــخ اإلس ــام ،أي كــان لها «صــوت» فــي ظــل سـيــادة الهيمنة الــذكــوريــة ،غير أنّ الـتــاريــخ الــرسـمــي عمل على شطب هذه
الصور والمواقف ،انظر :فاطمة المرنيسي ،سلطانات منسيات ،ترجمة فاطمة الزهراء أزرويل (بيروت /الدار البيضاء :المركز الثقافي
العربي.)2000 ،
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وما يلفت النظر في روايــة دنيا ويمثّل ميزة فارقة لخطابها أنها تشخص الصوت النسوي ،على أساس
اشتغال التخييل الـســردي فــي صـيــرورة للتدليل منفتحة ،محكومة بمنطق التجاذبات الدينامية ،تحول
دون تـخـنــدق ال ــذات فــي نـســق مـغـلــق يـشــي بـتـمــركــزهــا الـبـيــولــوجــي؛ ألن تـمـثـيــل ال ــذات الـنـســويــة يـتــم من
خــال الـتــركـيــز عـلــى س ـيــرورات النصية واالزدواج وسيميائية الـجـســد ،ولـيــس عـلــى الـسـيــاســات النسوية
األيــديــولــوج ـيــة .وه ــذا م ــا يـسـمــح لـنــا بــال ـقــول إن ـهــا تـعـطــي األول ــوي ــة ف ــي خـطــابـهــا ال ـن ـســوي لـفـعــل الـتــدلـيــل
 Signifianceالـتـفـكـيـكــي ،ولـيــس لـلـسـيــاســي األيــديــولــوجــي .وبـهــذا الـتـشـكـيــل الـنـصــي االنـتـهــاكــي يتحقق
الـتـجــاذب بـيــن الشخصي والـسـيــاســي فــي رواي ــة دنـيــا وفــق مــا نـقـتــرح تسميته بـسـيــاســات الشخصي الــذي
يعمل مــن خــال فعل الـتــدلـيــل؛ أي هــذا “الـعـمــل المتعلق بالتمييز والتنضيد والـمــواجـهــة الــذي يمارس
داخل اللسان ،ويطرح على خط الذات المتكلمة سلسلة دالة تواصلية ومبنية نحو ًيا”( ،((4ويقوم بانتهاك
الـخـطــابــات االجـتـمــاعـيــة والـتـمـثـيــات الثقافية الـســائــدة ،عـبــر تغيير قــواعــد التمثيل وزحــزحــة مــواقـعــه ،بما
يؤدي بالضرورة إلى خلخلة امتيازات سلطة الخطاب.
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