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امللخ�ص :
ت�سعى هذه الدرا�سة �إلى ا�ستظهار الأن�ساق ال�سردية يف تفردها ومتيزها كما تظهر يف رواية “دفاتر الطوفان”
ل�سميحة خري�س ،من جهة ما ت�شري �إليه من �صلة وا�ضحة بالكتابة الروائية الأنثوية ،لتك�شف عن جتليات الوعي
الأنثوي يف الأن�ساق والأ�ساليب ال�سردية ،وتبد�أ بعقد ال�صلة بني ال�سرديات البنيوية التي عدت غري مالئمة يف
ت�صوراتها القائمة على الثنائيات املطلقة للكتابة الأنثوية ،والدرا�سات الن�سوية وما بعدها ذات النزوع الأيديولوجي
والثقايف.
ثم تك�شف عن العالقات املثرية التي متت بني ثالثة �أن�ساق �سردية كانت دالة ب�صفة جمردة على موقف
�أيديولوجي ثقايف ،وبني الرغبة الأنثوية التي تبطن ر�ؤية خا�صة للأن�ساق الثقافية املهيمنة فيما يخ�ص نظرة هذه
الأن�ساق �إلى املر�أة ومكانتها يف ثقافة ذكرية.

م�صطلحات �أ�سا�سية :الرواية ما بعد الن�سوية ،الأن�ساق ال�سردية ،الأن�ساق الثقافية“ ،دفاتر الطوفان”.
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The transformations of narrative & cultural systems in the novel
“Dafater al-Tufan” written by Sameeha Khrays
Dr. Sami Ababneh

Abstract:
This study aims at pointing out narrative types in their unique and individualized forms
which appear in the novel, “Dafater al-Tufan” written by Sameeha Khrays, through the
clear relation with Feminine writing these forms denote to.
Thus, the relation forementioned reveals Feminist understanding of narrative methods
and types.
It, consequently, begins to find relation between structural kinds of narration whose
concepts based on absolute duals of unsuitable Feminine writing and women studies and
other studies followed known with their cultural and ideological tendency.
It, also, reveals furious relations settled among three types abstractly showed a cultural
ideological situation and Feminine wish which represents a special vision of dominating
cultural systems concerning the points of view of these systems towards woman and her
status in male culture.

Keywords: Post-feminist Novel, Narrative Systems, Cultural Systems, “Dafater al-Tufan”.
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ب�صعوبة تبني مقوالت علم ال�سرد ()Narratology
وطرق حتليله ،فاالهتمامات ال�شكلية يف علم ال�سرد ويف
ال�شعرية حتول دون الك�شف عن الأبعاد واالرتباطات
ال�سيا�سية والثقافية كما متليها الكتابات الأنثوية،
هذا ف�ض ًال عن �أن الكتابات الأنثوية لي�س لديها “ثقة
يف الت�صنيفات والتعار�ضات ،وبخا�صة الثنائية التي
حتول العامل �إلى مناذج م�ضادة ،وعدم الثقة الذي
يف�سر جزئ ًيا يف اجنذاب النقد الن�سوي �إلى التفكيكية
الدريدية”( ،)2و”لذلك ظلت ال�سرديات ذات ت�أثري
حمدود على الدرا�سة الن�سوية ،يف املقابل �أهملت
الدرا�سات الن�سوية �أمر ال�سرديات”( ،)3وترى �سوزان
الن�سر (� )Susan Lanserأن “هناك جوانب ثالثة
مهمة ميكن �أن تختلف فيها الن�سوية عن ال�سرديات:
دور اجلنو�سة يف تكوين النظرية ال�سردية ،وحالة
ال�سرد بو�صفه حماكاة ،و�أهمية ال�سياق يف حتديد
املعنى يف ال�سرد”(.)4
�إن �صعوبة اجلمع بني علم ال�سرد والكتابة الأنثوية
ال ميكن التغلب عليها �إال �إذا حللت الأ�شكال والبنيات
ال�سردية على �أنها وليدة حلظات تاريخية وممثلة
لو�ضعيات ثقافية ،ومن ّثم يغدو حتليل البنيات
والأن�ساق ال�سردية بك�شف انزياحاتها وحتوالتها ك�ش ًفا
عن الكتابة الأنثوية يف جممل خ�صائ�صها اخلطابية
وحمموالتها الثقافية .وعلى الرغم من �أن ذلك قد
ال ي�شكل �إعادة اعتبار لأهمية الفروق اجلن�سية يف
ال�سرد ،لكن الغاية من تبني مفاهيم علم ال�سرد يف
ظل درا�سة ال تغفل الأبعاد الأيديولوجية والثقافية
امل�شكلة للخطاب الأنثوي يف الكتابات ال�سردية �إمنا
ي�أتي من االعتقاد ب�أهمية هذه املفاهيم يف حتديد
طبيعة اخلطاب ال�سردي وخ�صائ�صه ،ف�إذا كانت
الكتابة الأنثوية ترى “�أن كل الأن�ساق التمثيلية ،وعلى

مقدمة:
تقدم رواية “دفاتر الطوفان” ل�سميحة خري�س
ح�صيلة �سخية من التجارب الفريدة واملميزة يف
ن�سقها ال�سردي ،ثم يف �إعادة تقدمي الأن�ساق الثقافية
يف ت�شكيالتها التاريخية �إلى اللحظة الراهنة ،م�شكلة
وخا�صا
–عرب جتربة الكتابة الروائية -وع ًيا حادًّا ً
لبع�ض �أزمات احلا�ضر.
وتلفت هذه الرواية االنتباه منذ قراءة ال�سطور
الأولى فيها عندما يلحظ الن�سق ال�سردي الفريد
الذي بنيت عليه ،ولعل قيمة هذا التفرد يف طبيعة
اخلطاب ال�سردي �إمنا يكمن فيما جت ّليه من رغبة
يف تقدمي كتابة خا�صة بالروائية �سميحة خري�س،
التي ابتدعت هذه الطريقة يف ال�سرد لت�شري �إلى
خ�صو�صيتها الأنثوية ،ومن ّثم ف�إن هذا التحول يف
الن�سق ال�سردي ل�صيق بتحوالت الأن�ساق الثقافية.
من هنا حتاول هذه الدرا�سة �أن ت�ستظهر طبيعة
الن�سق ال�سردي يف تفرده ومتيزه ،وعالقة ذلك مبا
ي�شري �إليه من �إعادة النظر يف الأن�ساق الثقافية
امل�شكلة لطبيعة العالقات التي حتكم العامل ،ومتثل
�أ�سا�س الفن الروائي و�أ�ساليب ال�سرد املعتادة.
الكتابة الأنثوية وعلم ال�سرد:
لقد بد�أ االهتمام م�ؤخ ًرا بنمط الكتابة الأنثوية
باعتبارها ممثلة للذات الأنثوية ،فقد نظرت
�إيلني �شوالرت (� )Elaine Showalterإلى كتابات
املر�أة على �أنها ت�شبه الكتابات النابعة من �أي
ثقافة �أخرى تابعة“ ،و�أنها متر بثالث مراحل من
التطور“ :حماكاة الأ�شكال ال�سائدة للتقاليد الأدبية
املهيمنة” ،و”االعرتا�ض على هذه املعايري والقيم”،
و�أخ ًريا “اكت�شاف الذات” �أي البحث عن الهوية”(،)1
وقد �أدى هذا الوعي بهذه اخل�صو�صية �إلى االعتقاد
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ر�أ�سها اللغة ،ت�صر بال هوادة على و�ضع الأنوثة خارج
نطاق الرتميز باعتبارها تعلو على التمثيل �أو تتحداه
ب�شكل �أو ب�آخر يف ظل البنيات الأبوية”( ،)5فال ب ّد �أن
املواقف الأيديولوجية والثقافية وال�سيا�سية �ستنعك�س
على �شكل جتاوز لأمناط الرتميز والأن�ساق التمثيلية
�أو �إعادة متثيلها ،وهو ما يجعل التحول يف الأن�ساق
والأمناط ال�سردية �أم ًرا ناج ًما عن ر�ؤية خا�صة
م�شبعة ب�أبعاد �أيديولوجية وثقافية خا�صة.
وملّا كانت تقاليد الكتابات الأدبية والأنواع الأدبية
ت�شكل ال�ضمانة الوحيدة لالعرتاف بالن�صو�ص
الأدبية ،فال ب ّد � ًإذا من �أن تلتزم الكتابات الأنثوية
بهذه التقاليد ،وال تعمل على بلورة �أنظمة خا�صة
بها ،غري �أنها ت�سعى �إلى الإبقاء على املرونة واحلرية
لئال جتعل من ال�سرد � ً
أمناطا قابلة لأن حت�شر يف
جمموعات حمددة ،وهذا ما ُيظهر �صلة الدرا�سات
الأنثوية بالتوجهات ذات النزوع الليربايل الذي
يلغي �أية �ضمانات حمددة �سل ًفا ،وذلك بعدم
الإيهام باكتمال النظام ومركزيته ،وال�سعي �إلى
خلخلة الأن�ساق امل�شكلة للنظم املهيمنة ،وهذه هي
ال�صلة التي تربط الدرا�سات الن�سوية بالتفكيكية
( )Deconstructionكما تتجلى يف ا�سرتاتيجية
جاك دريدا ( )J. Derridaحتديدً ا.
�إن هذا املنطلق ي�شكل �أ�سا�س املنهج املتبع يف
الك�شف عن �صلة التحوالت يف الأن�ساق والأمناط
ال�سردية بتحوالت يف الأن�ساق الثقافية كما يقدمها
عامل الرواية الأنثوية ،ولذلك تغدو املفاهيم والطرق
البنيوية يف التحليل ال�سردي هامة للغاية يف ك�شف
حتوالت الأن�ساق ال�سردية ،وهذا ما يلجئ �إلى التمييز
املعهود يف التحليل الروائي بني بنية الق�صة ()story
�أو التاريخ التي تتكون من املواد قبل اللفظية يف
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نظامها التاريخي( ،)6وبنية ال�سرد ()narrative
�أو اخلطاب ال�سردي ،وهي ت�شمل “جميع املقومات
التي ي�ضيفها الكاتب �إلى الق�صة ،ال�سيما التغيريات
يف �سياق الزمن وتقدمي ما يف وعي ال�شخ�صيات،
وعالقة ال�سارد بالق�صة واجلمهور”( ،)7وتقوم بنية
الق�صة على الأحداث الأ�سا�سية التي ترتابط فيما
بينها ترابط العلة بالنتيجة ،فكل ما ال ميكن حذفه
دون �إحداث تغيري� ،أو �إح�سا�س بالنق�ص يف الق�صة،
هو جزء من بنية الق�صة .وهذا يتفق مع ال�صنف
الذي يدعوه بارت ( ،)Barthesيف تق�سيمه للوظائف
يف حتليله البنيوي لل�سرد ،ا�سم الوظائف التوزيعية،
وهي الوظائف الأ�سا�سية التي تتعلق بالأفعال
والأحداث ذات ال�صالت التاريخية للق�صة� .أما
بنية ال�سرد فتقوم على الوظائف االندماجية – كما
يدعوها بارت� -أو القرائن(� ،)8إذ ُيرجع ال�صنف الأول
من الوظائف �إلى الأعمال ،يف حني ُترجع الوظائف
االندماجية �إلى مدلوالت( ،)9وقد �أ�شار بارت �إلى �أن
احلكايات اخلرافية وال�شعبية غال ًبا ما ُت�ؤثر الرتكيز
على الوظائف الأ�سا�سية التوزيعية ،يف حني ت�ؤثر
الروايات اجلديدة :النف�سية وغري التقليدية الرتكيز
على الوظائف االندماجية (القرائن) .وعلى �أ�سا�س
ذلك ف�إن الك�شف عن الأبعاد الأيديولوجية والثقافية
ميكن �أن يجد جما ًال رح ًبا يف حتليل الوظائف
االندماجية التي ت�شكل �أ�سا�س اخلطاب ال�سردي يف
مقابل تاريخ الق�صة.
الأن�ساق ال�سردية:
تنزع هذه الرواية �إلى زعزعة الطريقة املعتادة
يف التعامل مع الفن الروائي ،فمنذ عنوانها «دفاتر
الطوفان» ،توحي  -بلفظة الدفاتر� -إلى �شكل خا�ص
من املحكيات يوحي باملذكرات واليوميات وما �شابه
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ذلك ،وقد عدت هذه الأ�شكال اخلا�صة من ال�سرد من
مميزات ال�سرد الأنثوي على الأغلب( ،)10ولعل ما يجعل
هذا ال�شكل �أكرث �إثارة هو ما حواه من عناوين :حديث
احلرير ،وحديث احللقوم ،وحديث الأحذية ،وحديث
احلرب ،وحديث ال�سكر�...،إلخ� ،إذ تقود هذه العناوين
خميلة القارئ �إلى عوامل جديدة ،وتفتح �آفاقا غري
مرتادة .بعدها ي�ستمع القارئ �إلى ما يقوله احلرير
وما يقوله احللقوم والأحذية واحلرب وال�سكر،...
و�ستخلق الرواية بذلك �شخ�صيات جديدة ت�شكل عاملًا
غري ًبا ،مث ًريا للمفاتن ،قاد ًرا على �إثارة املخيلة على
نحو مغاير ،هذا العامل الذي تن�سجه اللغة ال�سردية يف
ن�سقها الفريد ال يقدم عاملًا �أ�سطور ًيا ،لكنه من خالل
الواقع يك�سر ن�سق العامل الواقعي الدنيوي ،ويفر�ض
على الأ�شياء غرابة خا�صة ،لتبدو معقد ًة �أكرث مما
ُيظن ،هكذا ُي�ستدرج القارئ يف لعبة الن�ص الروائي،
ويقع يف فتنة املتخيل ال�سردي.
�إن ن�سبة الكالم �إلى احلرير �أو احلرب �أو الأحذية
�أو ال�سكر�...إلخ ي�شري �إلى ملمح هام يف اخلطاب
ال�سردي لرواية «دفاتر الطوفان» ،فقد ُجعل ال�سرد
ال يحفل بالأعمال والوظائف التوزيعية ،ولذلك طغت
على هذه الأحاديث الوظائف االندماجية ،مما جعل
�سري الأحداث بطي ًئا �إلى حدٍّ ملحوظ ،لكن ذلك قد
�أبرز مت�ضمنات ال�سرد كما لو �أنها دوا ٌّل .من هنا
يبد�أ البحث عن �صلة التفرد يف الن�سق ال�سردي بر�ؤية
خا�صة ذات �صلة مبوقف خا�ص من الأن�ساق الثقافية
ال�سائدة.
لقد قدم حديث احلرير لغة �سردية مفعمة
باملحموالت الداللية التي تعيد تنظيم الأن�ساق الثقافية
مبا متليه من ت�صورات عن الرجل/الذكر واملر�أة/
الأنثى .وهذا يعني �أن الأن�ساق ال�سردية التي جاءت

بهذه الرواية كانت م�ؤ�ش ًرا على ر�ؤية خا�صة ،ومتمخ�ضة
عن ح�سا�سية �أنثوية مفعمة ب�أنوثتها .هذا ما يلحظ
بو�ضوح يف املقطع التايل من «حديث احلرير»:
«عندما يجتمع �صنيع يراعة القز الأنثى ،و�صنيع
�أنثى ح�شرة القرمز املجلوبة من املو�صل ،متنح
القرمزة املجففة للحرير لون امللوك الأرجواين،
ميكن للدودة العبقرية �أن ت�صري دوا ًء لرمد العيون،
ووحده هذا البهاء القرمزي ميتلك الطاقة لعالج
ال�شرية التي ت�صيب اجل�سد ،ولكن ده�شة اللون لن
تكتمل �إال بامتزاجه ب�أنوثة احلرير ،والأنوثة ت�ستلزم
�شر�ش احلالوة لتختلط النبتة امللهمة مب�سحوق
الدودة الفذ ،هكذا ميكن احل�صول على لأالء الأحمر،
لون الدم وروح اجل�سد يقيم حوا ًرا ذك ًيا مع البدن،
يف غمرة اللون الناري ميكن للج�سد �أن ي�سرتخي
وي�سرتيح ،بثور ال�شرية حتب�س جنونها �إذا ما تقدم
جنون الأحمر ،املر�أة تطلق جنون الرجل �إذا ما �شاهد
الأحمر ،وجممل الرجال التب�س عليهم الأمر ،ظنوا
لفرط ما تت�شظى رغباتهم لدى ر�ؤية الأحمر �أن
الثريان � ً
أي�ضا ملمو�سة باللون ،الثريان ال ترى ،توترها
حركة امل�صارع دون �أن تدرك ب�أن لون رايته حمراء،
اللون يوتر امل�صارع نف�سه ،وعلى الرجال �أن يرتقوا
يف ت�صوراتهم عن ذواتهم ،لي�سوا ثريا ًنا ،والأحمر
ال يليق �إال بالع�شق ،وال ين�سجم �إال مع الأنوثة عندما
تغط�س خيطان احلرير فيه تتعمد ملكة القز بدماء
ملكة القرمز ،احلرير �أنثى ،والأحمر �أنثى ،و�أ�سمهان
�أنثى»(.)11
هذه اجلملة ال�سردية التي احتلت ما يقارب
�صفحة كاملة ال تقدم �شي ًئا على �صعيد منطق
الأعمال والأحداث يف الق�صة� ،إنها تخلو من �أية
وظيفة �أ�سا�سية (توزيعية) يف الق�ص ،ولذلك فهي
306

تحوالت األنساق السردية والثقافية في رواية “ دفاتر الطوفان” ....

مثقلة بالدالالت الفكرية وال�شعورية التي تنبئ عن
ملزما
موقف �أيديولوجي ثقايف� ،إن ح�ضورها لي�س ً
لبناء احلدث يف الق�صة ،لكنها لي�ست حم ًال زائدً ا،
فالن�سق ال�سردي �أريد له �أن يكون �أكرث مركزية و�إثارة
من الق�صة ذاتها ،والدالالت التي ا�شتملت عليها
اجلملة ال�سردية ال�سابقة توتر العالقات ال�سائدة
يف الثقافة ،فاحلرير من مقتنيات الأنثى الأ�سا�سية،
ومن م�ستلزمات �أنوثتها ،لذلك عندما مت اختياره
للحديث يف مطلع الرواية كان الق�صد من وراء ذلك
لفت االنتباه �إلى متيز الأنثى وتفوقها.
ثم �إن العالقات والقرائن التي تثريها اجلملة
ال�سردية ال�سابقة تعيد قراءة معطيات ثقافية
را�سخة ،فقد جعلت للأنثى و�أنوثتها مركزية وا�ضحة
يف اخلطاب ال�سردي ،من خالل الإحلاح على متيز
الأنثى ب�أنوثتها وج�سدها ،ثم عندما �أدخل الرجل
يف حديث احلرير بدا كما لو �أنه جزء من مقتنيات
الأنثى ،فهو ي�ستجيب لها طواعية ،وهي تطلق جنونه
بارتدائها احلرير الأحمر .بهذا تبدو الأنثى هي
العقالنية املمثلة للوعي ،واملتحكمة بردة فعل الرجل،
�أما الرجل فقد �أبرزته هذه اجلملة ال�سردية على �أنه
الالعقالين (الذي �أثري جنونه) ،العاطفي (الذي
و�صف بـ»فرط ت�شظي رغباته») ،فالرجل مل يعد
ميثل العقالنية ،وبذلك فاخلطاب ال�سردي مبجمل
حمموالته الداللية ووظائفه االندماجية يعيد ترتيب
الثنائيات املهيمنة على الثقافة التي طاملا �آثرت
الرجل بالدالالت الإيجابية مثل :الن�شاط والعقل
والثقافة ،يف مقابل �سلبية الأنثى ،مثل :ال�سلبية
والعاطفة والطبيعة(.)12
�أما �صورة املر�أة كما قدمت يف اجلملة ال�سردية
ال�سابقة فقد �أدركت ما مل يدركه الرجل ،لقد �أدركت
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ان�سجاما بني الأحمر «لون الدم
�أن اللون الأحمر يقدم
ً
وروح اجل�سد» عندما يقيم حوا ًرا ذك ًيا مع البدن،
والرجل ال يدرك �سوى اللون وحده ،وهكذا �أغلب
الرجال ظنوا �أن «الثريان � ً
أي�ضا ملمو�سة باللون».
�إن �صيغة اخلطاب على هذا النحو بو�صف احلوار
بالذكي ي�شري �إلى ذكاء املر�أة ،ويف �إ�ضافة «� ً
أي�ضا»
للإ�شارة �إلى �أن الرجال يعتقدون �أن الثريان ملمو�سة
باللون ،ت�شري �إلى �أنهم كذلك ملمو�سون باللون ،ومل
ي�ستطيعوا �إدراك احلوار الذكي بني احلرير الأحمر
واجل�سد .هكذا تك�شف اجلملة ال�سردية عن �أن
النظرة التي �سادت فرتات طويلة يف التاريخ عن
متاما.
موقف الرجل من املر�أة قد بدت معكو�سة ً
لقد ت�ضمنت هذه الرواية املراوحة والتنويع بني
ثالثة �أن�ساق لل�سرد ،وقد ك�شف التحول بينها عن
خ�صو�صية ج�سدت �أنثوية الكتابة ال�سردية كما ظهر
يف الن�سق الأول حتديدً ا ،الذي ا�ستطاع �أن ينه�ض
بعبء الأبعاد الأيديولوجية والثقافية امل�ضمنة يف هذا
النمط الكتابي.
الن�سق الأول :وهو ما يتفق مع الن�سق الذي ُيرتك
فيه احلديث �إلى �إحدى ال�شخ�صيات ،لكنه يختلف
()13
عنه يف قدرته على «م�سرحة» احلدث ال �إلى �سرده
من خالل ن�سبة احلديث �إلى الأ�شياء :احلرير
واحللقوم والأحذية واحلرب واحلبل وال�سكر والزيتون
والقطار واملطر ،ففي هذا النمط تغدو الأحاديث
وك�أنها �أحداث جتري �أمام القارئ/امل�شاهد ،وهذا ما
يدفع املخيلة �إلى عامل غرائبي ،ينبئ عن عودة �أ�صيلة
�إلى العامل اخليايل ،الذي �أ�شري �إليه يف حتليالت
جاك الكان ( )J. Lacanيف البنيوية النف�سية ،والذي
يقابل العامل الرمزي« ،فالرمزي ،هو الفطام الذي
يقيم الذات �ضمن اللغة� ،ضمن لغته ،لغة �آبائه ،لغة
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احلدث بامتالكه هيمنة ال�سرد”( ،)17وهو املتخفي
خلف الأحداث ،ينقلها كما ينقل �أي خرب تاريخي ،وهو
ما برز يف حديث :ال�سجائر والغندرة والع�صبة واحلب
والأم�سيات واليوم .وهو � ً
أي�ضا يتخذ منحاه اخلا�ص
عندما تربز الأ�شياء لتحظى مبركزية احلديث
والأعمال كما بدا يف حديث الغندرة .فاخلطاب
ال�سردي يف هذا احلديث يك�شف عن انغما�سه يف
الأنوثة بو�ضوح ،وهو �إذ ير�صد حلظة تاريخية يف
التحول الثقايف واالجتماعي للمجتمع الع ّماين ،ف�إنه
ي�شري � ً
أي�ضا �إلى هذا الإح�سا�س الأنثوي الذي يفي�ض
على الأ�شياء ،هذا ما يبدو يف بداية احلديث“ :يخلط
املتجر احلابل بالنابل ،يعر�ض بع�ض االحتياجات التي
تقرب ال�صغريات من الغندرة ،الق�ضية لي�ست كيف
ن�صبغ ال�شفتني �أو نكحل العينني ،كل الأ�شياء التي
ت�ؤ�شر على وجود الأنثى ،غندرة ،والأغنية املف�ضلة،
والأقرب �إلى القلب التي تدفع بالبنات �إلى الوقوف
بدلع ودالل �أمام املر�آة ،غندرة م�شي العراي�س غندرة
�آ�آ�آه �أه”(.)18
كما ت�ضمن هذا احلديث ك�ش ًفا عن �أ�سرار �أنثوية
كما يف تعامل فايزة مع العطر ،فقد قدم يف �أجواء
�أنثوية احتفالية خا�صة“ :على فايزة �أن تنتظر خلو
متاما ،تر�شه
الدار من ال�ساكنني ،...البيت خال ً
بالعطر ال لإخفاء دخان ال�سجائر ،فالعطر ي�ساعد
على تكوين �سحب اخليال ،تغلق النوافذ جيدً ا ،تطفئ
ملبات الكريو�سني ،ال يجب �أن يخالط العطر �أريج
�سمي كهذا ،تعطر ج�سدها العاري ،تدخل يف مرحلة
ّ
اجلوى وهي حتت�ضن عودها ،ت�ضغطه على بطنها،
تداعبه برفق ،مترر �أناملها فوق القاعدة امل�ستديرة،
ثم تلتقط الأوتار ،وتوقع �أولى ال�ضربات ،عندما
يتجاوب العود ومينحها املو�سيقى خمتلطة بالعطر،

�أبيه� .أما اخليايل فهو ما يعك�س الرغبة يف ال�صورة
التي حتملها الذات عن نف�سها»( ،)14والعامل اخليايل
هو العامل الذي تظهر فيه �صورة الذات مندجمة
مع الأم ،ثم تدرك اكتمالها يف املرحلة التي تعرف
عند الكان مبرحلة املر�آة (،)mirror stage) (15
فالإن�سان يف مرحلة مبكرة من حياته (قبل �سن
ال�ستة ع�شر �شه ًرا) ينظر �إلى ذاته يف عالقته مع �أمه
والعامل املحيط به على �أنهم �شيء واحد ،وتكون الذات
هي الدال ،من هذا املنطلق يغدو حديث الأ�شياء هو
امتداد يف العامل اخليايل حلديث الذات ،ولذلك فقد
كان هذا احلديث الذي جت�سد على الأغلب بالوظائف
متاما،
االندماجية (القرائن) دا ًال ب�صفة جمردة ً
ولن يغدو احلديث الذي ن�سب �إلى احلرير �أو ال�سكر �أو
الأحذية� ...إال متثي ًال حلديث الذات املرتدة والباحثة
عن العامل اخليايل الذي افتقدته منذ دخولها العامل
الرمزي ،عامل اللغة ،لغة الأب/الآباء ،التي �صاغت
موقع الذات يف الوجود قبل �أن توجد فيه ،وذلك فيما
ولدته من �أن�ساق ثقافية حتمية ،ج�سدت ثقافة الأب
الذكرية.
فالروائية �سميحة خري�س بطريقة ال�سرد هذه
تك�سر الأن�ساق ال�سردية املعتادة واملنحدرة من
الثقافة ،لتحدث قطيعة معها ،وتفر�ض ن�س ًَقا جديدً ا،
وهنا تظهر “�شهرزاد اجلديدة”( )16التي عندما
تخطت الن�سق ال�سردي املعتاد كانت تتخطى الأن�ساق
الثقافية التاريخية التي �شكلته ،خمفية بهذا التفرد
يف الأ�سلوب ال�سردي �أكرث املقوالت �إثار ًة وحتيزً ا
�إلى الأنوثة ،كما �سيظهر عند احلديث عن الأن�ساق
الثقافية.
الن�سق الثاين :هو ن�سق معتاد يظهر فيه “الراوي
العال بكل �شيء واملوجود يف كل مكان والذي يعلو فوق
مِ
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تذرف فايزة دموعها يف ظالم احلجرة ،لقد بلغ
عاما ومل مي�س زندها �سوى
عمرها �أربعة وع�شرين ً
كف هيام”(.)19
وهكذا مي�ضي هذا احلديث بالك�شف عن
املقتنيات واملفاهيم الأنثوية التي ت�ستح�ضر ثقافتها،
فلأ�سمهان مفهومها اخلا�ص عن الغندرة ،فهي
“تعتقد ب�أن للغندرة فل�سفة خا�صة ،كيف تثني املر�أة
ر�أ�سها عند احلديث� ،إلى �أي جانب تر�سل �شعرها،
كيف تتناول ال�شاي ،والأ�سلوب الذي تالم�س �شفتاها
زجاج الك�أ�س ،كيف يتحرك كتفاها وهي تخلع
حريرها الأحمر� ،أو تنثني قدماها وهي ت�سحب
�شيالة اجلرابات ،كيف تالم�س كف الرجل يف اللحظة
املنا�سبة ،ال قبلها وال بعدها ،كل هذه �أ�ساليب غندرة
تفوق جنون الألوان امل�صطنعة ،واحلب قادر على
خلق امر�أة تتقن الغندرة ،امر�أة قد ال تكون عرفت
يف ذاتها تلك القدرات”( ،)20فهذه العبارة ال�سردية
حتفل ب�سرية العامل الأنثوي ،وال حتاول �أن تربز الأنثى
وطريقة تفكريها وقدراتها �إال من خالل ما يخ�ص
�أنوثتها ،وبذلك فاخلطاب ال�سردي ي�ؤكد احل�ضور
الأنثوي وهيمنته على حمموالت اخلطاب ال�سردي
الثقافية.
�أما الن�سق الثالث :فهو “الراوي الذي ينبغي �أن
“يتنازل” عن �سلطته ال�سردية ،ويرتك لل�شخ�صيات
فر�صة الوجود امل�ستقل ،ويعطيهم �إمكانية التعبري
عن ذواتهم”( ،)21لكن ما ميز هذا النمط يف رواية
“دفاتر الطوفان” �أنه قد جاء ب�صيغة حماكاة تامة
لطريقة ال�سرد كما وردت يف “�أدب الرحالت” الذي
عرف عند العرب قد ًميا ،وظهر ذلك يف حديث
الرحالة ،فبعد �إيراد عدد من الن�صو�ص املقتب�سة من
املقد�سي يف “�أح�سن التقا�سيم” ،و�أبو عبيد البكري
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يف “امل�سالك واملمالك” ،والهروي يف “الإ�شارات يف
معرفة الزيارات”�... ،إلخ( ،)22يتولى عبد اهلل �سيف
الدين الغ�ساين القادم من جبال لبنان �أمر ال�سرد،
ليك�شف عن الأبعاد والن�شاطات ال�سيا�سية والوطنية
يف الرواية ،ف�ض ًال عن تقدمي �صورة جلية لعمان
التاريخ كما و�صفت .فقد ظهرت لغة �سردية خ ّيلت
الو�ضع التاريخي لعمان بلغة تراثية كما يبدو من قول
�سيف الدين الغ�ساين التايل“ :فو اهلل �إين لأعرف �أن
عمان روح الزمان وكنه اجلمان ،و�إن ظن ٌ
�شاك �أنها
لي�ست ب ُد ّرة زمانها ،و�سابقة ع�صرها و�أوانها� ،إال �أنها
امل�شتهاة الأليفة الوليفة ،ولقد عرفتُ يف املدائن عم ًقا
ً
وتاريخا �أبعد ،ولكن �أ�صالة املدينة تالم�س
�أغور،
الروح بال حجاب ،فنبدو ك�أننا ن�سينا جمدها ،وما �أنا
ب�سا ٍه عنها وال منكرها� ،إذ كنتُ �أول و�صويل غريب
الدار ،بعيد الأهل والأحباب ،ف�صارت يل دا ًرا وم�آ ًبا،
واتخذت يل فيها �أه ًال و�أحبا ًبا”(.)23
�إنّ هذا الن�سق ال�سردي ،الذي يحاول �أن يخ ّيل
�صورة عمان يف املا�ضي مبحاكاة اللغة املوروثة ،يجعل
من اخلطاب ال�سردي دا ًال ب�صورته املجردة ،و�إذا
�صح �أن اختيار اللغة التاريخية جاء جت�سيدً ا لتاريخية
انزياحا عن الن�سقني ال�سرديني
عمان ،وهو ما �شكل
ً
اللذين ا�ستخدما قب ًال ،فال �شك �أن التحوالت يف
الأن�ساق ال�سردية تعك�س ر�ؤية عميقة ذات �صلة برغبة
فكرية متثل موق ًفا من الثقافة ،وعلى هذا الأ�سا�س
ف�إن الن�سق ال�سردي الأول نابع من رغبة �أكيدة يف
جت�سيد الأنوثة باخلطاب ال�سردي.
هذه املراوحة بني الأن�ساق ال�سردية جت�سد حالة
من احلرية التي ترمي �إليها كتابة املر�أة ،حيث ال
ت�سعى �إلى �إقامة منط بديل عن النمط املعتاد الذي هو
�صنيع الثقافة التي �صبغت بالهيمنة الذكر ّية ،و�إمنا
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من نهاية الثالثينات لتنهي الأحداث بعجالة يف
بدايات الألفية الثالثة يف احلديث الذي �أطلق عليه
“حديث اليوم”( ،)27فقد ج�سدت الرواية الت�سا�ؤالت
احلائرة والقلقة الباحثة عن هويتها اخلا�صة يف
عمان ،والتي �صاغت فيها الهوية الأردنية على
�إثر ت�شكل “الإمارة” ،وقد طال هذا الر�صد �أوجه
احلياة وجماالتها املختلفة :االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية والثقافية والتعليمية�...إلخ ،فقد ُحددت
كيفية ت�شكل املجتمع الع ّماين من �أعراق و�أماكن
�شتى� :أرمنية و�سلطية و�شامية و�شرك�سية ونابل�سية،...
جاءت �إلى عمان لتُ�صهر يف بوتقة واحدة م�شكلة هذا
املجتمع ،الذي �صاغ هويته من هذا املزيج الفريد
واملنوع.
كما �أظهرت الرواية التطور االقت�صادي ،حيث
بد�أت تت�شكل الأ�سواق وال�شوارع و�أمناط التبادل
التجاري وال�سلع .وكذلك ما يخ�ص املهن وال�صنائع،
حيث ظهرت مهن خمتلفة :معلمون وحمامون
و�أطباء ،...ولعل مما يلفت االنتباه �أن الرواية قد
�أبرزت  -ب�شكل خا�ص – مكانة املر�أة ودورها يف
�سياقات اجتماعية حمددة و�أن�ساق ثقافية قارة
وثابتة ،لكنها – �أكرث من ذلك – قد عك�ست يف
�أحيان كثرية خرقها وخروجها عن الأن�ساق الثقافية
الرا�سخة ،وقد ظهر ذلك يف عبارات �سردية عدة،
ك�شفت عن عمق الدور الأنثوي اخلالق يف حتديد
الهوية الأردنية وتطور جماالت احلياة ،هذا ما
يلحظ يف دور املر�أة الذي �أبرز يف جمال التجارة،
فقد جاء يف “حديث احلرير” بعد ذكر اخللط يف
احلرير وعدم متييزه �أن “الن�ساء �سيدربن جمموع
التجار الذين يجربون ويتعلمون �سري ًعا ،ن�ساء عمان
ال�شرك�سيات وال�شاميات والأرمنيات وال�سلطيات،

ت�سعى �إلى ت�أكيد قدرة الكتابة الأنثوية على جت�سيد
الهوية الأنثوية ،فما تقدمه رواية “دفاتر الطوفان”
ينتمي �إلى �شكل من �أ�شكال الكتابة الأنثوية الذي
ينتمي �إلى ما ا�صطلح عليه بالأنوثة ()Femininity
وما بعد الن�سوية ( .)Post Feminism) (24ذلك �أنها
كتابة ا�ستطاعت �أن توجد هويتها اخلا�صة ،فالأن�ساق
ال�سردية قد مت اختيارها بق�صد وعناية ،واخلروج
عن الن�سق ال�سردي املعتاد �إمنا ي�شكل م�ؤ�ش ًرا على
موقف ثقايف يظهر التفرد الأنثوي على نحو �شيق
وبديع� ،إذ �إن فعل الكتابة – يف هذه احلالة -هو
�إجناز للرغبة كما ت�ؤكد �سوزان الن�سر يف علم ال�سرد
الن�سوي( ،)25فقد �أبرزت الرواية من خالل �أن�ساقها
ال�سردية لغة مفعمة وممتلئة بح�شد من اجلماليات
والتفا�صيل الب�سيطة املثرية للإح�سا�س بطريقة
خمتلفة ،خا�صة الدقة يف و�صف ما يخ�ص املر�أة وما
يربز خربتها الأنثوية ،فكانت اللغة ال�سردية معربة
عن العامل ال�س ّري للمر�أة ،وال ميكن �أن تف�سر رغبة
املكا�شفة التي ظهرت يف حديث احلرير وحديث
الأحذية وحديث ال�سكر وحديث الغندرة �إال �أن تكون
اعتزا ًزا بعامل الأنوثة.
الأن�ساق الثقافية:
�إن �أبرز ما مييز علم ال�سرد الن�سوي عن علم
ال�سرد البنيوي �أنه يدر�س “ال�سرد يف عالقته ب�سياقه
املرجعي الذي هو يف الوقت نف�سه لغوي و�أدبي
وتاريخي وبيوجرايف واجتماعي و�سيا�سي”(،)26
وبذلك ميكن ع ّد الرواية خطا ًبا ثقاف ًيا ا�ستنطاق ًيا،
ت�سعى �إلى بلورة الو�ضع الثقايف بكل جماالته وما
ت�شهده من حتوالت.
ورواية “دفاتر الطوفان” مبجملها تر�صد مرحل ًة
عموما ،تبد�أ
قلق ًة وح�سا�س ًة يف تاريخ عمان والأردن ً
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ف�إن حديث الغندرة مل يكتف بتقدمي هذا التحول فيما
يخ�ص مقتنيات املر�أة ،ولكنه قد جعل من هذه الأ�شياء
التي تخ�ص املر�أة وك�أنها �صورة العامل اجلديد يف
عمان ،فهي لي�ست خا�صة بج�سد املر�أة وحده ،ولكنها
مبثوثة يف ج�سد العامل االجتماعي واالقت�صادي،
فهي تر�سم م�سرية مرحلة حرجة يف التحول الثقايف
التاريخي �إلى جانب تطور و�ضع املر�أة.
ولعل مما يثري االهتمام على نحو خا�ص ومميز
ما احتمله الن�سق ال�سردي املتفرد من رغبة يف �إعادة
ت�شكيل الن�سق الثقايف املهيمن الذي تو�ضع فيه الأنثى
عموما ،وهذا ما يربز حتديدً ا يف “حديث احلرير”،
ً
فالعامل اخليايل يف الكتابة الذي هو �إجناز للرغبة
الأنثوية قد جعل من موجودات العامل املحيط باملر�أة
كاحلرير �صورة عنها ،فعندما يتحدث احلرير عن
نف�سه بقوله�“ :أنا ،املختلف ،الع�سري على الفهم،
واملُر َت َبك يف �صفاتي ،الناعم الذي ال ي�سهل الإم�ساك
بي ،)32(”...ف�إن هذه العبارة تتجاوز جمرد الو�صف
�أو الإيهام ب�أن الكالم يدور حول احلرير ،فهي عبارة
دالة على طبيعة املر�أة التي ت�شرتك مع احلرير
بهذه ال�صفات ،ثم يظهر فيما يتلو جهل الرجال
يف فهم هذه الطبيعة ،يف حني �أن املر�أة وحدها هي
من �أدركت ذلك ،حتى بالن�سبة المر�أة عجوز مثل
احلجة ف�ضية( ،)33التي �أدركت فعالية احلرير وقيمته
احلقيقية لذاته ،ال ليح�شر فيه �شيء �آخر .وهذا
ما ي�ؤكده الو�صف التايل للحرير“ :احلرير كيان
رقيق ،ولكنه ثابت وا�ضح ال يحتمل اللب�س ،ال ي�شف
وال ي�صف ،هو كينونة بذاته ،مينح الب�سه �صفاته ،ال
يقبل هذا اخللط املجحف الذي يحدث كلما خيل ملرء
ا�شتهى احلرير ب�أنه عرفه يف �سواه ،وال ُيعرف احلرير
�إال بنف�سه �أو بالع�شق”( ،)34هكذا يبدو احلرير معاد ًال

�سريفعن �أطراف الأقم�شة على �أنوفهن ،ثم يعدنها
يف حركة نفور وا�ضحة ،وقد اكت�شفن رائحة الزعرت
وال�سمن البلدي”( ،)28فهذا الن�ص املجتز�أ ال ي�صور
تفرد الأنثى فيما يخ�ص اكت�شاف ما يخ�صهن وما
يتعلق بالتجربة الأنثوية فح�سب ،و�إمنا يك�شف عن
التفوق الأنثوي� ،إذ الن�ساء تدرب التجار ،والتجار هم
�أذكى الرجال كما ت�صفهم الرواية يف موقع �آخر(.)29
لقد ركزت الرواية يف كثري من الأحاديث ،مثل:
احلرير والأحذية وال�سكر والغندرة والع�صبة على
كل ما من �ش�أنه �أن يربز اخلربة الأنثوية يف مقابل
املركزية الرمزية للذكورة املتجذرة يف الثقافة
التاريخية ،و�أظهرت تفوق الأنثى يف �أمور كثرية ،وهذا
ما يظهر يف املتقابالت التالية:
فهذه اجلمل ال�سردية تظهر عرب كثري من
الأو�صاف ذكاء املر�أة ومتردها وخربتها التي تفوق
فيها الرجل ،وبذلك فقد ا�ستطاعت الروائية عن
طريق ا�ستغالل خ�صو�صية الأنثى وعاملها املميز �أن
تعيد ت�شكيل الأن�ساق الثقافية فيما يخ�ص املر�أة.
وملّا كانت الكتابة الأنثوية “تعيد ت�أ�سي�س العالقات
العفوية مع اجل�سد :ج�سد العامل وج�سد املر�أة
م ًعا بعيدً ا عن منظومة التفكري الأبوي الرتاتبية
وثنائياتها املتعار�ضة”( ،)30ف�إن يف ا�ستغالل �سميحة
خري�س لأ�شياء ب�سيطة خا�صة بالأنثى كما يف حديث
احلرير وحديث ال�سكر وحديث الغندرة ما يوحي
بتفوق الأنثى ،وذلك على �صعيد ال�شخ�صيات الأنثوية
ودورها يف التمدن ،فقد جاء يف “حديث الغندرة”
�أن الن�ساء “قد متردن �سري ًعا على الثوب الفالحي،
ك�أنهن هاربات من جلودهن وعمان تغذ اخلطى
نحو املدينة”( ،)31و�إذا كانت هذه العبارة ت�شري �إلى
التحول الذي طر�أ على و�ضع املر�أة يف الثقافة �آنذاك،
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البنت بجدائلها املرتاق�صة فوق �صدر مم�سوح”(،)38
ولكن بعد جميء الولد غالب و�صفت ب�أنها كربت
مم�سوحا ،و�صار كالمها �أحلى،
و”مل يعد �صدرها
ً
كانت تزداد جربوتًا ويزداد زوجها �ضع ًفا� ،إلى �أن
لعبت بر�أ�س الرجل الذي تنتظر موته لينتقل �إلى
عمان”( ،)39وبعد وفاة زوجها عاندت �أباها ورف�ضت
�أمره بالعودة �إلى بيته ،وقد �أظهر اخلطاب ال�سردي
بروز �أنثوية جنمة التي �أك�سبتها ثقة جعلتها تعار�ض
�إرادة الرجل/الأب ،فو�صفت العبارة ال�سردية ذلك
على النحو التايل�“ :أمرها بالعودة �إلى بيته كما
يجدر به ك�أب �صاحب �سلطة ونفوذ ،ولأن جنمة التي
برز نهداها مل تعد تلك الطفلة التي �سارت وراءه
بجدائلها مرة ،ولأنها مل تكن على ا�ستعداد للم�ساومة
حول حريتها ومقامها يف بيت هي �سيدته ،ف�إنها
و�ضعت فنجان قهوة ال�ضيف برفق بارد مدرو�س على
الطاولة النحا�سية املزرك�شة ،وقالت باقتدار:
ْ
�صوتك ،الأوالد ناميني
 وطيهام�سا ،مت�أكدً ا
�أخافت والدها ،فكرر كلماته
ً
من الرد ،لقد ركبت جنمة ر�أ�سها ،وحلفت �أن ال
تغادر بيتها ،خرج الأب متكد ًرا يغالب فرحة خبيئة
غام�ضة ،هذه البنت ال فائدة ترجى منها ،لن
ي�ستطيع كبح جماحها يف بيته”( ،)40فمن املثري �أن
يرتبط تطور موقف جنمة من زوجها ثم من والدها
بعد وفاة زوجها باكتمالها الأنثوي ،كما �أن اخلطاب
ال�سردي كان حاف ًال ب�أو�صاف وقرائن �أبرزت تفوق
جنمة وخرقها للأعراف االجتماعية والثقافية يف
مقابل ر�ضوخ الأب والزوج للتحول الذي طر�أ على
جنمة التي مل تعد تقبل امل�ساومة على حريتها ،كما
�أنها �أ�صبحت �سيدة بيتها ،وهي قد �أخافت والدها،
الذي لن ي�ستطيع كبح جماحها.

ل�صورة الأنثى .وامل�صاحبات اللفظية التي تظهر
يف اللغة ال�سردية تظهر هذا التناوب بني احلرير
والأنثى ،فعبارات مثل:
“لكن ده�شة اللون لن تكتمل �إال بامتزاجه ب�أنوثة
احلرير”(.)35
“احلرير مبا هو قما�ش ال يعني للرجل �شي ًئا �إذا
حلم طري”(.)36
مل يعبئه بحرير من ٍ
“احلرير �أنثى ،والأحمر �أنثى ،و�أ�سمهان �أنثى”(.)37
فهذه العبارات ت�شعر بتوحد الأنثى مع احلرير،
ذات الأنثى التي �أ�صبحت  -بح�سب الكان -هي
الدال يف �صورته الكلية ،فهي ما متنح احلرير قيمته
وداللته� .أفال يعلي اخلطاب ال�سردي على هذا النحو
من مكانة الأنثى؟
وال ب ّد – يف هذا ال�سياق -من �إظهار �صورة املر�أة
يف تعاطيها مع الأن�ساق الثقافية املهيمنة ،وتطور
موقفها من ذلك ،وهذا ما يظهر يف �سلوك �شخ�صية
مثل �أ�سمهان التي خالفت العرف والتقاليد ومار�ست
حريتها وفق قناعتها اخلا�صة ،كما يظهر يف �سلوك
بع�ض ال�شخ�صيات الأنثوية مثل مترد فايزة� ،أو �سلوك
اعتدال عندما �سافرت �إلى لبنان ،لكن ما يجلي هذه
العالقة ب�شكل حاد �شخ�صية جنمة ،فهي ال�شخ�صية
الوحيدة التي ظهر فيها تطور ملحوظ ،ففي بداية
متاما ل�سلطة الأب
الأمر �صورت على �أنها خا�ضعة ً
عندما زوجها من �أ�سعد التاجر املعاين ،وعندما
�أعلنت رف�ضها تلقت �صفعة �أ�سكتتها ،ثم عندما �أرادت
الطالق ُعنفت ورف�ض ذلك ً
رف�ضا مطل ًقا ،وكذلك
قام زوجها ب�ضربها بحزامه اجللدي العري�ض،
ومن ال�شيق �أن هذه الأحداث قد اقرتنت على �صعيد
اخلطاب ال�سردي ب�أو�صاف �أ�شارت �إلى عدم اكتمال
�أنوثتها ،كما يبدو من الو�صف التايل“ :فخرجت
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جما ًال للخجل �أو الإخفاء ،و�إمنا هي جمال للزهو
واالعتزاز ،وك�أنه م�ؤ�شر على قوة املر�أة وتفوقها ،ففي
حتد للتاريخ الب�شري،
حديث ال�سكر �أبرز ذلك على �أنه ٍ
فقد و�صف ال�سكر عالقته بالأنثى على النحو التايل:
“بني الن�ساء وبيني �أ�سرار ميكن للده�شة ذاتها �أن
تقف �أمامها بلهاء فاغرة فاها ،بيني وبني الن�ساء
ع�شق منذ اكت�شفت ملكة �سب�أ �سحر فعلي فق ّو�ضت
نوم �سليمان ،كان يختال عليها برواق من بلور
�سالحا...
واختالت بفعل ال�سكر ،الن�ساء ي�شحذنني
ً
ميكن لتاريخ حواء �أن ينت�صب فج�أة وي�شحن تلك
املر�أة امل�ستكينة يف بيتها”( ،)45فهذه العبارة تظهر
�أن اعتداد املر�أة ب�أنوثتها مل يكن لإر�ضاء الرجل،
ف�أنوثتها يف جتلياتها و�سرائرها الدفينة �سالح ي�شحذ
يف وجه الرجل ليعاد ت�صحيح تاريخ حواء من جديد.
�إن عبارات من هذا القبيل تظهر �أن املركزية التي
حظيت بها املر�أة يف اخلطاب ال�سردي على �صعيد
القرائن والوظائف االندماجية �إمنا جاءت لإعادة
تقييم عالقة الرجل باملر�أة.
�إن متابعة ح�ضور املر�أة و�صورتها يف الرواية
تربز كم ا�ستطاعت �أن تظهر تفردها متحدية يف
�أحيان كثرية الأن�ساق الثقافية الكامنة وراء الأعراف
والتقاليد االجتماعية لو�ضعية الفرد التاريخية،
هذا ما يربز يف �شخ�صية “جنمة” �أو “�أ�سمهان”
�أو “فايزة” ،على الرغم من �أن �سميحة خري�س مل
تتجاوز احلقائق التاريخية يف �سلوك �شخ�صيات
الرواية� ،إال �أنها كانت ت�شري ب�سلوك هذه ال�شخ�صيات
�إلى ر�ؤية م�ستقبلية ت�ؤ�س�س �صورة عن املر�أة املتحررة
املتفوقة التي ترغب بها ،معيدة بذلك ت�شكيل ال�صورة
التاريخية للمر�أة .ف�شخ�صيات الرواية مل تكن
جمرد “ت�صميمات لو�صف �ضروري تبطل خارجه

لقد �أك�سبها هذا االكتمال الأنثوي ثقة دفعت بها
وا�ضحا للأعراف واملوا�ضعات
�إلى �أن تبدي حتد ًيا
ً
الثقافية واالجتماعية ،فبعد وفاة زوجها رف�ضت
لب�س الأ�سود ،وارتدت �سرتة �صوفية زرقاء مثل حبة
الفريوز متجاهلة كل االنتقادات( .)41ثم بعد ذلك
عادت �إلى �إكمال ما فاتها من تعليم يف الكتّاب،
مدفوعة بزهوها ،ف�أخذت تنزل ال�سوق ،وت�شرف
على البناء ،وتوقع العقود ،وتتفقد الدكاكني بنف�سها،
ً
ملحوظا جعل كبري التجار تقي
حتى �أظهرت تفو ًقا
الدين ي�شعر بالغرية من دكاكني جنمة التي كانت
الأجمل والأو�سع ،فاحتدمت املناف�سة “بني التجار
الذين راجعوا ت�صوراتهم عن �أناقة املكان بدخول
امر�أة ح�سا�سة مثل جنمة معرتك ال�سوق”(،)42
فهذا الو�صف يظهر التفوق الأنثوي حتى على �صعيد
خم�ص�صات الرجل.
وقد �أخذت ترتاد ال�سوق الفتة االنتباه �إلى �أحذيتها
التي �أ�صبحت مادة خليال الرجال ،و�أظهرت التحدي
والزهو عندما كانت متر �أمام الدكاكني ويف يدها
كي�س قطني يت�أرجح “يف حركة لهو مق�صودة”(.)43
منوذجا فريدً ا ملكانة
�إن �شخ�صية جنمة تقدم
ً
الأنثى يف جمتمع كان ما يزال يحتفظ بتقاليد
را�سخة ،وقد و�صف حديث جنمة مع �أ�سمهان ب�أنهن
“يتحدثن ك�سيدات �أعمال خمتلفات عن ربات
البيوت ،ويت�ضاحكن من غرية الرجال منهن”(.)44
فهذه ال�شخ�صية تظهر كيف بد�أت تعي املر�أة وجودها،
وتفر�ض متيزها حتى بالن�سبة �إلى عامل الرجل.
لقد ك�شف اخلطاب ال�سردي عن �أ�سرار املر�أة
الأنثوية التي ت�شري �إلى طبيعة موقف �سميحة خري�س
من املر�أة ،فلم تعد احتياجات املر�أة التي ميكن �أن
ت�ؤخذ جما ًال لل�سخرية �أو التلذذ يف اخلطاب الذكري
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“الأعمال” الدقيقة املن�سوبة �إليها”( ،)46ولكنها
كانت جم�سدة لفكرة عميقة ذات �صالت وثيقة
باهتمامات املر�أة ،فكانت بع�ض ال�شخ�صيات مثل:
“جنمة” متثل
منوذجا� ،أو �شخ�صية منوذجية(،)47
ً
لفئة اجتماعية ميزت ثقاف ًيا .هذا ما ي�ؤكده موقف
�سميحة خري�س من عالقة املر�أة بال�سرد ،فقد
اعتربت الكتابات ال�سردية من منجزات الرجل،
لكن �سميحة خري�س ترى �أن ال�ساردين “من رجال
ون�ساء هم �أحفاد �شهرزاد”( ،)48وهذا ي�شري �إلى �أن
فعل الكتابة ال�سردية عند �سميحة خري�س هو تعبري
عن رغبة �أنثوية ،وعندما جتعل من ال�ساردين رجا ًال
ون�سا ًء �أحفاد �شهرزاد ف�إنها بذلك تعيد ت�شكيل ما
تر�سخ يف الثقافة الأدبية التي جعلت الكتابة الأدبية
أ�سا�سا ،وال ت�شكل فيه الأنثى
وال�سردية فع ًال ذكر ًيا � ً
�سوى دور ثانوي.
�إن هذه الرواية على الرغم من �أنها قدمت عاملها
يف مرحلة تاريخية ما�ضية �إال �أنها ا�ستطاعت �أن
ت�صور حالة فريدة من الوعي بالأنوثة ،واملثري فيها
�أنها قد ركزت على متيز الهوية الأنثوية واكتمالها،
كما �أنها ك�شفت عن �أن الأن�ساق الثقافية التي هم�شت
دور الأنثى يف املجتمعات مل تقم على �أ�سا�س اختالف
الأنثى على امل�ستوى البيولوجي ،ولكنها ميزت ثقاف ًيا،

وهذه الأن�ساق الثقافية التي �شكلت ال�صورة غري
املكتملة لأنوثة املر�أة عندما و�ضعتها يف مقابل ذكورة
الرجل الأ�صل املكتمل واملتفوق� ،إمنا هي �أن�ساق رمزية
ت�سكن اللغة التي ُ�شكلت يف مرحلة موغلة يف القدم،
وقد �أكد اخلطاب ال�سردي هذه ال�صلة بني الأن�ساق
الثقافية واللغة فيما يخ�ص و�ضع الأنثى يف الثقافة
عندما اختار م�سعد ا�سم راجي لبغلته ،فهو لن يهتم
بال�سخرية والده�شة التي �أبداها البع�ض لأنه �أطلق
على بغلته ا�سم راجي ،ويقول“ :من �أ ّنث الأ�سماء
وذ ّكرها ،حر �أنا ،كما �أن راجي لي�ست بالذكر وال
بالأنثى ،حرة يف �أ�سمائها”( ،)49فاخلطاب ال�سردي
بهذه العبارة يوجه النقد لنظام الت�شفري اللغوي،
الذي ع ّد “و�سيلة �أخرى ميو�ضع بها الرجل العامل،
ويخت�صره يف م�صطلحاته ،فيخ�ضع له كل الأ�شياء،
والأ�شخا�ص مبا فيهم املر�أة”( ،)50لي�ؤ�س�س من
خاللها �إمكانية �إعادة النظر يف الأن�ساق الثقافية.
فهذه الأن�ساق هي �أن�ساق تاريخية متجردة من التطور
احلتمي ،وهكذا ف�إن الن�سق ال�سردي الفريد القائم
على �إ�سناد احلديث �إلى احلرير �أو ال�سكر �أو الأحذية
�أو الغندرة هو �إعادة ت�شكيل الن�سق الرمزي ليدفع به
نحو العامل اخليايل ،ومن ثم يعاد ت�شكيل الأن�ساق
الثقافية املرتتبة عليه.
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