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مالمح من صورة اآلخر في السرد النسوي العربي
عوني صبحي الفاعوري ونزار مسند قبيالت
مستخلص
تهــدف هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى أنمــوذج المــرأة بصــوره اإلنســانية المتعــددة ،الــذي ظهــر فــي عــدد مــن الروايــات
النســوية األدبيــة ،وهــو مــا اصطلــح عليــه اإلبــداع النســوي Feminist literature؛ إذ يســتند البحــث إلــى نصــوص لكاتبــات فــي
المنطقــة العربيــة ،فيكــون ه ـ ُّم البحــث بنيــة الكتابــة النســوية لــدى الكاتبــة العربيــة وإبداعاتهــا.
تبحــث هــذه الدراســة فــي الشــخصيات الروائيــة ،وزوايــا النظــر وبــؤرة األحــداث الروائيــة ،وحساســيتها الموضوعيــة ،وذلــك تبعــا
للمســتويات الثــاث :المــرأة المؤلــف والــراوي الســردي والشــخصية الفنيــة ،فضــا عــن قضايــا العدالــة والحريــة والمســاواة مــع
الرجــل ،ومســتدركين فــي الوقــت نفســه النمــاذج اإلنســانية العديــدة التــي عبــرت عنهــا الكتابــة النســوية فــي إبداعاتهــا وتجلياتهــا
ونظرتهــا لآلخــر الرجــل.
فالمــرأة العربيــة وشــيوع األدب النســوي ،مــن القضايــا الحداثيــة أو التحديثيــة المعاصــرة فــي المنطقــة العربيــة؛ إذ بــرز حضــور المــرأة
العربيــة واألردنيــة الكاتبــة وبخاصــة علــى الســاحة الفنيــة بشــكل جلــي ،وبــدت نصوصهــا اإلبداعيــة وأعمالهــا الفنيــة تنافــس أعمــال
نظيرهــا الرجــل الكاتــب ،الرجــل الســلطوي فــي الصــورة والحضــور فــي مســاحة التأليــف الروائــي بــل وتتفــوق عليــه أحيانــا أخــرى.
وعليــه ،تبــدو إشــكالية الكتابــة عنــد المــرأة غارقــة فــي المفارقــة وصارمــة فــي طروحاتهــا وخطابهــا الروائــي ،وتشــير النمــاذج
الروائيــة المدروســة إلــى مــدى نجــاح المــرأة العربيــة الكاتبــة ونضجهــا وامتالكهــا األدوات الفنيــة ،وقدرتهــا علــى المواجهــة وكشــف
المســكوت عنــه؛ فالروايــة بالنســبة للمــرأة الكاتبــة حقــل صــراع يحاكــي الواقعيــن :الفنــي والحياتــي.
كلمات مفتاحية  :الرواية ،الكتابة النسوية ،النساء ،صورة اآلخر.

The Other’s Image in Arabic Feminist Narrative
Awni El-Faouri & Nizar Qbilat

Abstract
This study aims at shedding some light on the images of women in some feminist novels known as Feminist Literature.
The research depicts a number of Arabic feminist writers concentrating on the structure of Feminist Literature generally,
and Arabic women writers specifically.
The study examines the characters, the narrative angle and the narrative sequence and its objective sensitivity at three
levels: the woman as an author, a narrator, and the artistic character dealing with issues of justice, liberty and equality
with man, considering the various humanitarian models: the striver, the lover and the educated within the borders of
the forbidden, the fear, and the limitations.
The popularity of Feminist Literature is one of the issues of modernity in the Arab world. The role of Jordanian women
writers is apparent in literature. Their creative works compete with those of dominant men in terms of imagery and
artistic presence. The inner persona of the woman writer is dominant even though her work represents a realistic view.
The problematic issue of writing for women writers seems to be plunged in paradox and sharp in its novelistic
representation. The novelistic modules studied indicate the success the Arab woman writer achieved in terms of the
use of artistic tools, and the ability to confront and reveal the untold. Although the feminists’ novels seem to dwell in
an anxious environment, they represent an arena of conflict representing the artistic and living realities.
Keywords: Novel, Feminist Writing, Women, The Other’s Image.
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مقدمة
ً
متميــزا،
حضــورا
حققــت المــرأة العربيــة بوصفهــا كاتبــة
ً
واســتطاعت أن تســجل بصمــات واضحــة على خارطــة الرواية،
التــي تسـيّدها الرجــل /الكاتــب ،فقــد أضحــت المــرأة– فــي نظــر
الرجــل /الذكــر– مجــرد ديكــور ثانــوي أو متعــة ســرعان مــا
يملهــا ،ليبحــث عــن دميــة أخــرى.
لقــد تجــاوزت الكتابــة النســوية التــي ازدهــرت فــي ثمانينيــات
القــرن الماضــي المحرمــات ،فقــد طرقــت فــي ســردها الروائــي
التابوهــات فــي الديــن والسياســة والجنــس وحتــى فــي عاداتنــا
اليوميــة واعتقاداتنــا ،وفــي تفاؤلنــا وتشــاؤمنا ،وفــي النظــم التــي
نحكــم بهــا ،وفــي العالقــات ضمــن العمــل ،وفــي العائلــة ،وحتــى
فــي المؤسســة الزوجيــة وفــي المســلمات والبديهيــات (الطحــاوي،
 .)43 :2008وهنــا ال بــد مــن التفريــق بيــن األدب النســوي
واألدب النســائي؛ إذ يتمثــل األول بالكتابــة الصــادرة عــن المــرأة
خصوصــا حيــث تعكــس إظهــار جســدها بشــكل مغايــر للرجــل،
بينمــا الثانــي يشــارك فيــه الرجــل والمــرأة .وعليــه ،فــإن الكتابــة
النســوية ســعت إلــى تقويــض الدوغمــا والمفاهيــم المغلوطــة وإلــى
تغييــر مواقــف الرجــال الكاذبــة حيــال جنســهن ،وعملــت النســاء
علــى أســاس أن تغييــر الموقــف االجتماعــي هو الشــرط األساســي
ألي تغييــر اجتماعــي أو سياســي (شــعبان.)69 :2000 ،
ولذلــك ،اســتطاعت المــرأة الكاتبــة أن تتمــرد علــى هــذا الواقــع
الســلطوي مــن خــال الولــوج إلــى عالــم الكتابــة ،ولكنهــا لــم
تســتطع فــي الوقــت نفســه– إال القليــل منهــن -مــن الخــروج
عــن عالــم الرجــل؛ ولذلــك لجــأت فــي إبداعهــا إلــى ثنايــا الســرد
والحكــي؛ لتؤطــر عبــر شــخوصها عمــا يثــور تحــت الســطح
صــا وعال ًمــا ،وتغييــر أنمــاط الســلوك لــدى شــخوصها واالختباء
ن ً
ضــا أن تتمــرد بذلــك علــى هــذا
وراء عالــم الفــن ،واســتطاعت أي ً
الواقــع الظالــم ســعيًا وراء الحريــة والمســاواة ،والحصــول علــى
المواطنــة مــن الدرجــة األولــى ،إذا صــح التعبيــر؛ وبذلــك فقــد
عبثــت بالتابوهــات  ،Tabooوحاولــت التخلــص مــن قــوى الشــد
العكســي المتمثلــة بالســلطة الذكوريــة .وفــي القــرن العشــرين
كســرت الروائيــة العربيــة حواجــز فكريــة متعــددة ،ولعــل
أهــم مســاندة قدمتهــا؛ هــي محاولــة القضــاء علــى األحاديــة
الفكريــة التــي تــرى األشــياء بعيــن واحــدة هــي عيــن الرجــل،
أو أن ننكفــئ علــى الــذات دون رؤيــة اآلخــر ،أو تلــك الثنائيــات
الموروثــة التــي تفصــل الديــن عــن السياســة وعــن األخــاق
وعــن االقتصــاد والجنــس وغيرهــا (الســيوف.)2002 ،
إن إشــكالية الكتابــة عنــد المــرأة تعــد تحديًــا علــى أكثــر مــن
صعيــد ،فقــد جــاءت طروحاتهــا الروائيــة صارمــة وغارقــة فــي

عالمهــا اإلبداعــي ،كمــا الحــال عنــد نــوال الســعداوي وأحــام
مســتغانمي وكفــى الزعبــي وســحر خليفــة وحنــان الشــيخ وســمر
المقــرن وغيرهــن مــن الكاتبــات العربيــات فــي الخليــج العربــي
ضــا ،قدمــت المــرأة  /الكاتبــة نمــاذج متقدمــة علــى
والمغــرب أي ً
صعيــد الــرؤى والتكنيــك عبــر معمــار فنــي متماســك البنيــة
والرؤيــة ،منــه امتالكهــا لــأدوات الفنيــة والوعــي المتقــدم.
إن قضيــة اإلبــداع النســوي قضيــة قديمــة جديــدة أو متجــددة،
وال شــك فــي أن أوضــاع المــرأة العربيــة وأحوالهــا والنظــرة
الجديــدة أو القديمــة إليهــا تعــد مقياســا حساســا ودقيقــا وصائبــا
لقيــاس منظومــة القيــم الســائدة بالمعنــى الشــمولي وليــس
السياســي فحســب؛ إذ إن أوضــاع المــرأة هــي المعيــار األمثــل
علــى مــدى تقــدم المجتمــع علــى الصعيــد االجتماعــي والسياســي
والحضــاري (ماضــي.)217 :2008 ،
لقــد أصبــح العالــم الجديــد والمتغيــر هــو موضــوع الروايــة
النســوية ،التــي باتــت مــن مهماتهــا الكبــرى أن تدافــع عــن حقــوق
المــرأة ،وأن تحــول هــذا التغييــر إلــى قناعــات اجتماعيــة معبــرة،
ولكــن ســيكون علــى المــرأة الكاتبــة امتــاك القــدرة علــى القــول
والمحاكمــة وليــس عبــر خطــاب سياســي أو اجتماعــي ،بــل
عبــر نــص إبداعــي صــادق وحقيقــي حتــى يســتطيع أن يفعــل
ويغيّر(فيشــر.)25 :1973 ،
وفــي مواجهــة هــذا التاريــخ مــن التحريــم ،تذهــب الكاتبة النســوية
إلــى النــص كــي تمــارس حريتهــا المفقــودة فــي المجتمــع؛ فهــو
كثيــرا مــن تلــك المحــاوالت تفشــل ،ولكنهــا
مالذهــا ،غيــر أن
ً
ســرعان مــا تنهــض مــن جديــد ،كمــا فعــل «ســيزيف» مــع
صخــوره التــي تســقط إلــى أســفل الجبــل باســتمرار .ولعــل
الشــاهد علــى ذلــك رؤيــة فيــروز التميمــي «إنهــا محاولتــي مــرة
تلــو المــرة أن أقــول مــا أريــد وأفشــل» .أو «أحتــاج بضــع
صفحــات بيــض لــم يلوثهــا كتبــة التاريــخ بأمجــاد وهميــة...
النتصــارات لــم ينتصــر فيهــا أحــد ،ألعيــد كتابتــه كمــا يليــق بــه
أن يكتــب ...ســأكتب حتــى أنضــب( »...التميمــي.) 11 :1999 ،
لقــد أيقنــت المــرأة أن الرجــل /الكاتــب لــم يســتطع أن ينصفهــا
وربمــا لــم يحــاول ذلــك جــادًا ،ولــم يســتطع أن يعبــر عــن عالمهــا
الواقعــي أو اإلبداعــي /الخيالــي بصــدق مــا عبّــر هــو عــن ذاتــه،
وقــد صـ ّـور المــرأة فــي النــص مجرد ديكــورات أو مــاذًا للمتعة،
ولتفريــغ فشــله وانهزاماتــه المتالحقــة عبــر تاريــخ طويــل مــن
االنكســار والتراجــع والتخلــف الــذي عاشــه المجتمــع -خاصــة
العربــي -بشــقيه الذكــوري واألنثــوي؛ ولذلــك ســعت المــرأة /
الكاتبــة إلــى التعبيــر عــن ذاتهــا بإحســاس وصــدق عميقيــن،
ـص إبداعــي ذي نكهــة خاصــة تكــف فيــه عبــارة الفشــل
وعبــر نـ ٍ
التــي ألبســت لهــا.
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فالمــرأة الكاتبــة ،علــى ســبيل المثــال ،تتيــح لبطلتهــا فرصــة
مغــادرة يومياتهــا ،وأن تعيــش لحظــات مــن االنعتــاق والحريــة
والخــروج علــى الســائد فــي الكتابــة الروائيــة؛ إذ ال بــد مــن
تحطيــم كل الثوابــت والمواضعــات واألشــكال الســائدة التــي
تكبــل تلــك الــروح وتقيــد الجســد (رحــال.)7 :1999 ،
األنا واآلخر في الكتابة النسوية
تعبــر المــرأة عــن نفســها مــن خــال رســم صــورة اآلخــر،
واآلخــر هــذا متعــدد الكيانــات والهويــات ،المتمثــل فــي بعــض
األحيــان باألنــا /الداخــل ،أو مــن خــال اآلخــر الــذي يعبــر
عــن ذات المــرأة (هــو) ،ولكــن مــن خــال شــخصيات الروايــة
األخــرى ،فاآلخــر يحــدد ويؤطــر ويتــم الكشــف عــن هويتــه
فــي ضــوء تالمســه مــع األنــا ،واألنــا الــذي ســنتناوله هنــا هــو
«عروبــي المــكان ،أنثــوي التكويــن» ،فنحــن بصــدد اعتــراض
روايــا ٍ
ت تتصــدى لقضايــا ومعانــاة نســوية خالصــة ،وتحديـدًا فــي
المنطقــة العربيــة متناوليــن كاتبــات يمثلــن مرحلة زمنيــة عصرية
تصــل خطاباتهــا إلــى مســتوى تتجــاوز فيــه المــرأة المحظــور
العرفــي والتقليــدي العربــي ،وابتعــدت عــن الخــوض فــي قضايــا
أشــبعت بحثًــا واســتهلكت مضامينهــا المبتذلــة ،فهــي -أي المــرأة
العربيــة الكاتبــة -بــدأت تعقــد مقارنـةً بينهــا وبيــن اآلخــر؛ واآلخــر
هــذا مفتــوح الحــدود والتطــورات؛ فقــد يكــون المــرأة الغربيــة،
أو العاشــق ،أو األيديولوجيــات ،أو الديــن ،أو باألعــم قــد يكــون
الرجــل (الذكــر) .ولذلــك نلحــظ أن المــرأة تالمــس كل التابوهــات
(الديــن والجنــس والسياســة) المحرمــة أو شــبه المحرمــة فــي
الخطــاب العربــي ،تتجــاوز الممنــوع وتكســر التوقــع.
وقــد عمــدت الكتابــة النســوية إلــى التعبيــر عــن المحمــول
األيديولوجــي فــي الروايــة؛ إذ تعكــس منظومــة قيــم تظهــر
فــي النــص بســلم مــن التراتبيــات أي بقائمــة مــن الدرجــات؛
فهنــاك منظومــة قيــم إيجابيــة وأخــرى ســلبية (هامــون)383 :
فالوصــف الــذي يخــدم الســرد قــد يحمــل دالالت وإشــارات
تعكــس القيــم واألفــكار واالتجاهــات األيدولوجيــة والسياســية
والفكريــة والدينيــة وغيرهــا مــن القيــم.
ولذلــك ،تعبــر الراويــة فــي روايــة حنــان الشــيخ عــن موقفهــا
األيديولوجــي ممــا يحــدث فــي بيــروت مــن اقتتــال مذهبــي
علــى الرغــم مــن أن (فضيلــة) مــن الطائفــة الشــيعية .تقــول
فضيلــة« :وبــدال مــن أن تلعــن الشــيطان علــى جــاري عادتهــا
فــي الســعال راحــت تلعــن حزبــي أمــل وحــزب هللا ،مقحمــة
الســائق فــي القضيــة« :بشــرفك ،ســمعت حــدا بيعمــل حــزب
لربــه غيرنــا» ( الشــيخ ،)15 :1996 ،وهــذه اللعنــة تكشــف
عــن موقفهــا السياســي فهــي ضــد التحــزب وضــد الحــرب وضــد
التفرقــة التــي يعيشــها الشــعب اللبنانــي.
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وقــد اتخــذت ســمر المقــرن موقفــا معارضــا لمــا يقــوم بــه رجــال
هيئــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــي الســعودية؛ إذ
يعترضــون مــن يشــاؤون وفــي أي مــكان إليقــاع تهمــة الفاحشــة
عليــه دون التحقــق مــن األمــر .تقــول“ :ارتفــع صــوت رجــل
الهيئــة وبــدأ بالصــراخ فيمــا انقــض علــى ( رئيــف ) أربعــة
مــن الملتحيــن وخامســهم جنــدي ببذلــة عســكرية فكتفــوه
وســحبوه وأنــا أبكــي فــإذا بســادس يجرنــي مــن عباءتــي:
قدامــي يالداشــرة .فزعــت مــن هــذا المشــهد ،وصرخــت لعــل
النــاس تنجدنــا ،فهــوى بيــده علــى وجهــي حتــى شــعرت بأنــي
فقــدت البصــر ...جلســت أنــا علــى األرض فــي مقاومــة منــي
لقوتهــم .فــراح الرجــل يجرنــي علــى اإلســفلت حتــى رأيــت
دمــي يجــري عليــه” ( المقــرن .)41 :2008 ،وطلبــوا مــن
( ســارة ) التوقيــع علــى قائمــة مــن الجرائــم لــم تفعلهــا ولــم
تســمع بهــا .تقــول ( ســارة )“ :مــا يحصــل فــي هــذه الســاعة
هــي جريمــة كبــرى بحــق اإلنســانية ،وبحــق وطنــي ،وبحــق
الديــن اإلســامي الــذي يتصرفــون باســمه ،ويريــدون توظيفــه
فــي إهانــة البشــر وســحق كرامتهــم” (المقــرن.)41 :2008 ،
كل هــذه المتناقضــات الجديــدة فــي حياتهــا ،ضجــة وهــدوء،
قبــول ورفــض ،حيــاة ومــوت ...ثنائيــات تطغــى علــى تفكيرهــا
وكيانهــا.
و(ســارا) حيــن وصفــت الخليــج العربــي بأنــه بلــد (رجــال)
عكســت مــن منظورهــا ســلبيات هــذا المجتمــع تقــول« :ألن
هــذا البلــد للرجــال ،رجــال أينمــا كانــوا علــى اختــاف أشــكالهم
فــي األســواق أراهــم ،أعينهــم تصيــب كل امــرأة تمــر بأعينهــم
المغموســة فــي ســحابة ميــاه عكــرة .أيــة امــرأة فــي أعينهــم
هــي أنفاســهم ،ال بحثــا عــن الجمــال وال عــن اإلثــارة وال عــن
البشـ�اعة ،فقـ�ط عـ�ن المـ�كان الصغيـ�ر الـ�ذي يحلمـ�ون لـ�و يرمـ�ون
فيــه معاولهــم وجرافاتهــم ،هكــذا فــي الظــام ثانيــة وينتهــي
الحلــم وكل شــيء .إنهــم ال يبحثــون عــن المــرأة بمــا فيهــا مــن
خيــرات وحنــان ودفء .إنهــم ال يــرون ســوى ظــام ،حتــى
المــكان الصغيــر هــو فــي ظــام» (الشــيخ.)21 :1988 ،
فالراويــة ال تــرى إال بلــد الرجــال ،فالســيطرة الذكوريــة واضحــة
علــى المــكان ،وتعكــس كراهيتهــا لهــم ورفضها الفكري لســيطرة
الذكوريــة علــى المــرأة والنظــرة الدونيــة لهــا واعتبارهــا موطــن
الشــهوة فحســب.
كمــا تقــول الراويــة فــي روايــة (نســاء المنكــر) وهــي تصــف
يوســف زوج غــادة صديقــة (ســارة) عندمــا رفــض تطليقهــا:
«هــو يســير ،ويقــرر ،وينفــذ وفــق قوانيــن ذكوريــة ومحاكــم
ذكوريــة ومجتمــع ذكــوري ،وعليهــا أن تنظــم ســير حياتهــا أو
علــى األقــل أن تصمــد فــي وجــه كل هــذا الطغيــان الــذي تعامــل
بــه المــرأة فــي هــذا البلــد وفــق أنظمــة أنثويــة لفظــا وذكوريــة
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تطبيقــا» (المقــرن)71 :2008 ،؛ ففــي هــذ الوصــف الســردي
تعكــس الراويــة بعــدا نقديــا لمجتمعنــا األبــوي البطريركــي
الــذي يعــزز ســيطرة الرجــل علــى المــرأة فقــط مــن أجــل
هويتــه الجنســية «الذكوريــة» .وإذا رافقــت (لؤلــؤة) زوجهــا
فــي مشــوار مــع أوالدهــا «لؤلــؤة ترافــق زوجهــا واألوالد فــي
نزهــة وال مانــع عندهــا مــن الجلــوس مــع الماعــز فــي المقعــد
الخلفــي» ( الشــيخ.)21 :1988 ،
ولمــا كانــت الروايــة حقــل صــراع ،فإننــا نــرى مســاحة كبيــرة
تســجل لصالــح حضــور الروايــة النســوية هــذه األيــام ،وذلــك
فــي األوســاط والمجتمعــات العربيــة ،وإحصائيًــا فــإن الروايــة
النســوية تتقــدم وتنتشــر فــي ظــل التطــور والتقــدم اللذيــن
أصابــا المجتمعــات العربيــة وانتشــار منظمــات حقــوق اإلنســان
وازدهــار األدب والنقــد بشــكل عــام.
وتشــير حنــان الشــيخ فــي روايــة (انتحــار رجــل ميــت) إلــى
شــبق الرجــل الشــرقي بالجســد األنثــوي .فقــد بيــن الــراوي
المقارنــة بيــن أوصــاف الزوجــة التــي تمثــل حقــا لألوصــاف
الســلبية وأوصــاف العشــيقة (دانيــا) .يقــول الــراوي واصفــا
زوجتــه «اســتعدت وحيــدا صــورة زوجتــي الســمراء ذات
العينيــن الجامدتيــن كعينــي الســمك ،زوجتــي لقلقنــي ،يقلقنــي
أن أرى شــدة احمــرار كاحليهــا وزنديهــا ويؤلمنــي أن أنــام
جانــب قدميهــا الســميكة الالمتناســقة» (الشــيخ،)17 :1970 ،
نالحــظ هنــا صــورة المــرأة الشــرقية فــي عينــي زوجهــا والكاتبــة
تكشــف نظــرة الرجــل الدونيــة تجــاه المــرأة وتدينــه وترفضــه.
ويقــول الــراوي «كنــت أراقــص زوجتــي تتحــرك ردفاهــا،
فأعــرف أن خطواتهــا ثقيلــة ،وأفكــر فــي قدميهــا المقوســتين»
(الشــيخ ،)35 :1970 ،وهنــا نالحــظ إدانــة الكاتبــة لنظــرة
الرجــل الشــرقي تجــاه زوجتــه أيــا كان شــكلها ،وكأنهــا إدانــة
لــكل مــن يمــارس الظلــم علــى أي امــرأة حيثمــا كانــت.
لقــد قفــزت الكاتبــة العربيــة بجــرأة ،وأدخلــت األنــا األنثــوي
(العربــي) بشــكله ولغتــه وحيــزه إلــى مجتمــع غيــر عربــي،
وأخــذت تصطــدم معــه فــي فضــاءات روائيــة شــكلت حالــة فنيــة
جديــدة ،ودعمــت مــن جهــة قــوة وتمركــز الخطــاب النســوي،
ـرا عالقتهــا مــع اآلخــر (الرجــل) ،وحاولــت
وقــد عــززت مؤخـ ً
التفــوق عليــه ،وأطلقــت بذلــك مضاميــن فنيــة متقدمــة عندمــا
غيبهــا الخطــاب الذكــوري العربــي وأقصاهــا.
عـ ِـرف النقــد الثقافــي ،الــذي يــدرس
فــي النقــد األدبــي الحديــث ُ
األنســاق األدبيــة تبعًــا لخصوصيتهــا المعرفيــة ومرجعيتهــا
الثقافيــة ،وتبعًــا لحالتهــا المســتقلة ،فــاألدب النســوي يغلــق البــاب
علــى أي مســتلزم غيــر متعلــق بالمــرأة ســواء بالمــكان أو باألثاث
أو باللغــة أحيانًــا؛ ولذلــك ســنرى صــورة المــرأة العربيــة الحديثــة

تبعًــا لأليديولوجيــا والمضمــون وللشــكل مــن جهــة ،وبعيـدًا عــن
الدراســات التاريخيــة التــي تجــرى أحيانًــا بحثًــا عــن أصــل
الكاتبــة مــن حيــث ،أيــن نشــأت؟ وأيــن ولــدت؟ وأيــن درســت؟
ومتــى توفيــت؟ مــن جهــة أخــرى .علــى أننــا ســنكتفي بالقــول إن
هنــاك كاتبــات عربيــات مثــل (نــوال الســعدواي وكفــى الزعبــي
وأحــام مســتغانمي) لديهــن اطــاع كبيــر ،فقــد عشــن فــي الغرب
وتشــبعن األيديولوجيــات التــي ســادت ذلــك العالــم ،ولهــن تجربــة
بفضــل ترحالهــن وبفضــل التحصيــل المعرفــي والثقافــي اللذيــن
تتمتــع بهمــا معظــم الكاتبــات العربيــات ،باإلضافــة إلــى الــدور
الــذي يؤديــه التطــور العلمــي والتكنولوجــي.
اعتنــت الكتابــة النســوية بلغــة الروايــة التــي يتشــكل منهــا البنــاء
الروائــي؛ إذ يتــم خاللهــا رســم الصــور الســردية والحواريــة
ورســم الشــخصيات وأبعادهــا وحركتهــا وتجســيد خصوصيــة
المــكان فضــا عــن القيــم التــي تريــد الروايــة تجســيدها (ماضي،
(القاهــرة الجديــدة) لنجيــب
 .)64 :2005فلغــة روايــة
محفــوظ لغــة تصويريــة تنقــل الواقــع كمــا هــو .ولغــة روايــة
(ذاكــرة الجســد) ألحــام مســتغانمي لغــة شــعرية مكثفــة مليئــة
باإليحــاءات والظــال واأللــوان والرمــوز الموحيــة ،وهنــاك لغــة
حنــان الشــيخ فــي روايــة (حكايــة زهــرة) التــي تميــل إلــى اللغــة
التصويريــة التــي تعكــس واقــع (زهــرة) فــي مجتمــع بيــروت
الملــيء باالنكســارات وخيبــات األمــل .فاللغــة هــي عماد الســرد،
إذ إن الســرد هــو خطــاب يقــوم بــه الســارد أو الــراوي بتلخيــص
األحــداث واألفعــال األقــوال (الكــردي ،)107 :2006 ،التــي
يقــوم بهــا الشــخوص علــى مســاحة العمــل الروائــي.
وفــي الروايــة الجديــدة يقــوم المــكان بــدور رئيــس ،ويحطــم
دور الزمــان؛ إذ يكــون فعــل الــراوي مهمــا فــي المــكان؛ ألن
وجــود األشــياء فــي المــكان أوضــح وأوســع مــن وجودهــا فــي
الزمــان (غرييــه .)11 :قــد ظهــر ذلــك جليــا فــي روايــات حنــان
الشــيخ (بريــد بيــروت ،إنهــا لنــدن يــا عزيــزي ،وحكايــة زهــرة
وغيرهــا) وكفــى الزعبــي وســمر المقــرن...
ومــن جانــب آخــر ،فــإن دراســات الشــرق والغــرب ودراســات
الظواهــر األدبيــة تبعًــا للمختلــف البيئــي والثقافــي هــي مــن
حاضرا كســؤال ُمشــكل
متنــاوالت األدب المقــارن الــذي ســيكون
ً
فــي صــوت األنــا األنثــوي .فســنبين الخطــاب والنســق ووجهــة
النظــر النســوية؛ آمليــن التعــرف بدقــة لمــا يخفيــه األنــا األنثــوي
الكاتــب فــي أعمــاق أغــواره.
فــي روايــة «ليلــى والثلــج ولودميــا» للروائيــة كفــى الزعبــي
ظهــرت شــخصية الفتــاة العربيــة «ليلــى» التــي تــدرس الطــب
فــي إحــدى جامعــات االتحــاد الســوفيتي الســابق وتحديــدًا فــي
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مدينــة ســان بطرســبرغ؛ إذ قــدم الحــزب الشــيوعي األردنــي
من ًحــا دراســية للذيــن يرغبــون بالدراســة الجامعيــة التــي لــم تكــن
متاحـةً للجميــع فــي األردن آنــذاك ،وألســباب أهمهــا عــدم وفــرة
الجامعــات واقتصــار االختصاصــات علــى حقــول اإلنســانيات،
أمــا التخصصــات العلميــة التــي تتطلــب معــدالت قبــول مرتفعــة
فــا يتحصــل عليهــا الطالــب القــروي /البــدوي ذو التعليــم األقــل
ح ً
ظــا ،ممــا ســهل علــى العديــد مــن الطــاب الحصــول علــى
شــهادات جامعيــة مــن دول الخــارج ســاهمت بدورهــا فــي تفتــح
آفاقهــم وتبلورهــا.
فالشــخصية األنثويــة التــي ظهــرت هنــا ،ووظفتهــا الزعبــي؛ هــي
فتــاة أردنيــة ريفيــة ،جــاءت إلــى ســان بطرســبرغ بعــد أن غادرت
مجتمعًــا عربيًــا فالحيًــا مغلقـاً ،يحافــظ علــى العــادات والتقاليد.
تمثــل مدينــة ( ســان بطرســبرغ ) المجتمــع الغربــي المفتــوح،
وفــق الرؤيــة العربيــة المحافظــة ،إذ إن المفارقــة األولــى هنــا
تكمــن فــي موافقــة والــد ليلــى علــى ســفرها إلــى خــارج األردن،
إلــى مجتمــع يبيــح االختــاط ،فموافقتــه اعتبــرت مفارقــة غيــر
تقليديــة ،بــل إن أفــراد المجتمــع العربــي «األردنــي» كانــوا
ينظــرون إلــى والــد ليلــى نظــرة ســلبية ،حتــى أن ليلــى وبعــد
أن تخرجــت مــا انفكــت غيــر مصدقــة حكايــة موافقــة والدهــا.
عا داخليًــا فــي ســردها
وفــي الروايــة قدمــت الكاتبــة اســترجا ً
الروائــي لتؤكــد أن الفتــاة العربيــة ال يتــاح لهــا عــادة حريــة
الســفر والترحــال ،كمــا هــي الفتــاة الغربيــة .تقــول:
«مــا زالــت تذكــر كيــف أنــه وبعــد اتخــاذ القــرار لبعثتهــا إلــى
االتحــاد الســوفيتي ،كــي تــدرس الطــب ،ظــل يــرد علــى الذيــن
اســتهجنوا هــذا القــرار قائـاً :إننــي ال أبعثهــا إلــى بلــد غريــب،
بــل إلــى االتحــاد الســوفيتي حيــث ســتكون بيــن يــدي رفاقنــا
الســوفيت» (الزعبــي.)173 :2007 ،
إن معاييــر التبايــن واالختــاف بيــن األنــا العربــي األنثــوي
ونظيــره الغربــي عديــدة ومتباينــة؛ فــي الديــن والســلوك والثقافــة
والمــوروث والحريــة بأنواعهــا وأشــكالها ،بمــا فــي ذلــك العالقــة
بيــن ليلــى وصديقتهــا الروســية «لودميــا» التــي تســكن معهــا
ليلــى فــي شــقة واحــدة مشــتركة ،فعالقتهمــا مرهونــة بنتيجــة
تصــادم ثقافتيــن مختلفتيــن عــن بعضهمــا ،آخذيــن بعيــن االعتبــار
نظــرة (اآلخــر) غيــر العربــي للعــرب ولمجتمعهــم ولعاداتهــم
ـر فــي
وتقاليدهــم ولدينهــم أي ً
ضــا ،الــذي يرونــه متزمتًــا غيــر حـ ّ
بعــض مــا يرونــه.
«حاولــت ليلــى أن تشــرح األمــر لـِــنتاليا ولـِــمكسيم نيكوالفتــش
الــذي اســتمع إليهمــا باهتمــام ،قائلــة :ليــس جميــع العــرب
متزمتيــن ،هنالــك الكثيــر مــن التقدمييــن الذين يســعون إلى تغيير
واقعهــم السياســي واالجتماعــي» ( الزعبــي.)174 :2007 ،
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إن محمــول األدب النســوي ثقيــل وضخــم ،وفيــه محاذيــر كثيــرة؛
لذلــك نــرى أن شــخصية البطلــة فــي األدب النســوي العربــي،
هنــا «ليلــى» تقــع فــي بــؤرة األحــداث وتضطلــع بمهــام جســام،
فاألحــداث والشــخصيات الثانويــة والســارد واآلخــر والمضاميــن
كلهــا تتقاطــع مــع الفتــاة وتواجههــا ،ممــا يعنــي أنهــا بنيــة عميقــة
ومركزيــة ذات أعبــاء هائلــة ،واآلخــر فــي الروايــة يســبح فــي
ـرا نتيجــة مــن تجــاوره أو
فلكهــا الروائــي ويــدور حولهــا ،منتظـ ً
تضــاده أو تقابلــه مــع األنــا النســوي (الفتــاة).
ولذلــك ،نــرى أن المجتمــع الذكــوري يقــرأ فــي حكايــة بطلــة
الروايــة ســيرة الكاتبــة الشــخصية ذاتهــا ،ممــا يولــد الكثيــر مــن
اآلالم بالنســبة للروائيــة التــي تحــاول ســرد قصــة بنــات جنســها
(األطــرش ،)104 :1999 ،ولذلــك فــإن كثيــرا ممــن قــرأوا
روايــة «ليلــى والثلــج ولودميــا» قــرأوا فــي الكاتبــة تحررهــا
وخروجهــا علــى المألــوف والحريــة غيــر المقيــدة مــن خــال
بطلــة الروايــة «ليلــى» ،التــي أباحــت لنفســها ممارســة الجنــس
عا.
غيــر مــرة ومــع أكثــر مــن رجــل دون أن ترتبــط بهــم شــر ً
ومــا يهمنــا هنــا المضمــون؛ إذ إن انســجام المضمــون والبنــاء
الروائــي يعنــي خطابًــا نســويا ً واضــح المهــام والــرؤى .ففــي
روايــة نــوال الســعداوي «الروايــة» تمركــزت الفتــاة فــي البنيــة
المركزيــة للروايــة .وأظهــرت أنمــوذج الفتــاة العربيــة التــي
هربــت مــن الحبــس والســجن الشــرقي (العربــي) إلــى فضــاء
التحــرر واالنعتــاق مــن كل قيــد؛ حيــث شــواطئ التحــرر حتــى
مــن اللبــاس ،ومــن كل حاجــز يمنــع الفتــاة مــن ممارســة حياتهــا
كإنســان بــا قيــود؛ فقــد هربــت بطلــة الســعداوي إلــى شــواطئ
برشــلونة فــي إســبانيا باحثــة عــن الحريــة والخــروج مــن كل
القيــود .تقــول:
«علــى شــاطئ برشــلونة تتمــدد الفتــاة فــوق الرمــال تحــت
الشــمس يخــرج مــن صدرهــا زفيــر طويــل محمــل بالدخــان
والتــراب ،تأخــذ شــهيقا ً عميق ـا ً مــن هــواء نقــي» (الســعداوي،
.)124 :2004
لقــد شــكلت القــارة األوربيــة (الغــرب) فضــاء حريــة ،فــي الوقــت
الــذي عبــرت فيــه مدينــة القاهــرة بأزقتهــا وحاراتهــا وطقســها
الجــاف حينــا والرطــب حينـا ً آخــر عــن فضــاء الحبــس والتقييــد.
ولذلــك ،ســعت المــرأة الكاتبــة إلــى االنعتــاق والســعي إلــى
ضــا لــدى «زبيــدة العربــي» بطلــة
الحريــة ،وقــد الحظنــا ذلــك أي ً
الكاتبــة رجــاء أو غزالــة ،وهــي تخــرج مــن الحصــار (أبــو
غزالــة ،)1995 ،وكذلــك الحــال عنــد معظــم بطــات الكاتبــة
ســحر خليفــة؛ وهــن يواجهــن قمــع الذكــر العربــي .نلمــح ذلــك
مــن عالقــة «رشــيد» الطالــب العربــي الــذي يــدرس مــع ليلــى
فــي «ســان بطرســبرغ» فقــد أحبهــا حبًــا ج ًمــا ،ولكنــه فــي

الفاعوري وقبيالت

الوقــت ذاتــه كان يعيــش مــن دون قيــود .إال أنــه أراد أن يجعــل
«ليلــى» مــن أمالكــه؛ تعيــش وفــق رؤاه هــو كرجــل عربــي
صــب نفســه رقيب ـا ً
محافــظ ،وقــد أنكــر كل شــيء عليهــا ،بــل ون ّ
عليهــا بقــول رشــيد:

عملــت برأيهــا علــى تقويــض حريتهــا ودفنهــا ،وهــذه الرقابــات
كانــت مغيبــة تمامــا ً عنــد «ليلــى» ،مــا أشــعرها أنهــا علــى
محــك صعــب ،إذ هــي أمــام مســلكين؛ أن تحافــظ علــى صورتهــا
المشــرقة ،أو تمــارس حياتهــا كمــا ترغبهــا هــي ال هــم.

ت علــي؟ -ســأل بصــوت مبحــوح
ت علــي؟ لــم كذب ـ ِ
« -لــم كذب ـ ِ
وهــو يهزهــا مــن كتفيهــا.

الجنــس والحــب والصداقــة مفاهيــم يــدور حولهــا الخطــاب
األنثــوي ،فالفتــاة البطلــة عنــد نــوال الســعداوي كانــت ضحيــة
عشــق رجــل عربــي مخــادع ظهــرت صورتــه ســلبية تما ًمــا،
فالجنــس لديــه– الرجــل العربــي -نــزوة ورغبــة يفرغهــا في جســد
ضحيتــه غيــر مقيــم أي اعتبــار لذاتهــا اإلنســانية ،ولشــخصها
األنثــوي ،بــل يراهــا محطــة ومــكان تفريــغ ليســتكمل فحولتــه مــع
أخريــات إذا رغــب ،فــأرادت الســعداوي بنســجها هــذا أن تبيــن أن
الذكــر العربــي الخاســر يلجــأ إلــى األنثــى لتحقيــق انتصــارات كان
قــد عجــز عــن تحقيقهــا ،وفــي الروايــة تجســيد وتصويــر جــريء
لمشــهد الجنــس مــن وجهــة نظــر الفتــاة التــي ترقد تحت «رســتم»
رجــل السياســة والثقافــة ،فهــو يعاملهــا بحيوانيــة دنيئــة بعيــدا ً عــن
مالمســات الحــب الكونــي الــذي تطمــح إليــه األنثــى .تقــول:
«تنظــر فــي عينيــه .أنفاســه الســاخنة ،تلمــح وجهــه وصوتــه
يســري فــي أذنهــا متحشــرجا ً كأنيــن حيــوان مريــض يســترد
عافيتــه بعــد أن يبعــث الســم ويصــب فــي جســدها األنيــن»
(الســعداوي.)125 :2004 ،

أكذب عليكَ  .لكن كالمكَ عن الطهارة
لم أكن أريد أنَ
والصدق والقدسية لجم لساني؟
ت كاألخريات ...أقنعتني
أنك لس ِ
 أجل ،كنت مغفالً ،واعتقدت ِأنك كالمالك!
ِ
 لم أقنعكَ ! أنتَ من رس َم هذه الصورة» ( الزعبي.)523 :2007 ،لــم يســتطع «رشــيد» أن يتحمــل أو أن يتخيــل «ليلــى» الفتــاة
العربيــة تقيــم عالقــات غراميــة خــارج مؤسســة الــزواج ،إال أن
«ليلــى» أرادت مــن جهــة أخــرى أن تعبــر عــن نفســها بإقامــة
تلــك العالقــات مــن خــال الحريــة المتاحــة لهــا وخرو ًجــا علــى
المألــوف والمــوروث الدينــي واالجتماعــي ،وقــد فعلــت ذلــك
أكثــر مــن مــرة مــع شــباب كانــوا يدرســون معهــا فــي الجامعــة.
ثمــة دراســات وأبحــاث متخصصــة ســبقت هــذه الدراســة حــول
وعرفــت بــه خيــر
تقنيــات الســرد النســوي ،أبــرزت مالمحــه
َّ
تعريــف ،ومجمــل هــذه الدراســات جــاء ضمــن أطروحــات
جامعيــة بينــت أن الســرد النســوي لــه مالمــح وســمات تــكاد
تكــون مشــتركة فــي مجمــل اإلنتــاج النســوي العربــي ،ومنهــا:
التعبير المموه.لغة الحلم.الحذف والتشتت.الحوار الداخلي.التداعي الفكري الحر.هــذه المالمــح الخاصــة باألســلوبية التعبيريــة النســوية ال تعنــي
غيابهــا عــن الســرد الذكــوري بقــدر مــا تعنــي خصوصيــة األدب
النســوي النســائي؛ فهــذه المالمــح المســتحدثة ترافقهــا مضاميــن
فنيــة عديــدة تطــرح فــي األدب النســوي مــن أبرزهــا ،مقارنــة
المــرأة العربيــة لذاتهــا بــذات المــرأة الغربيــة ،أو دور المــرأة
العربيــة والرجــل فــي عصــر الحداثــة والتطــور واالنفتــاح
الثقافــي علــى اآلخــر.
الشــخصية األنثويــة فــي روايــة «ليلــى والثلــج ولودميــا»
حققــت الحريــة وحصلــت عليهــا فــي حيــن لــم تحصــل الشــخصية
األنثويــة فــي روايــة «الروايــة» علــى تلــك الحريــة بالقــدر الــذي
حصلــت عليــه «ليلــى» ،بــل بقيــت تتطلــع لنيــل الحريــة فــي
ظــل وجــود الســلطة الدينيــة والرقابــة االجتماعيــة الرجعيــة التــي

أمــا «ليلــى» فقــد تحــررت مــن كل القيــود والرقابــات ،وأصبحت
تتمتــع بالحريــة الكاملــة هنــاك فــي مجتمــع الســلم والتشــارك،
وذلــك بفضــل تفهــم والدهــا ذي االنتمــاءات الماركســية ،إال أنهــا
مــا زالــت رهينــة ســؤال الشــرق والغــرب ،وبيــن ســمت الحيــاة
الروســية وفوبيــا الرقيــب االجتماعــي العربــي ،فالحيــاة بالغــرب
مفتوحــة الممارســات والحــدود .والزعبــي فــي روايتهــا هــذه ال
تغيــب تقنيــة الحــوار؛ إذ تتــرك الحــوار ليتشــكل بجــاء ويظهــر
مــدى التبايــن واالختــاف حــول أزمــة «ليلــى» الفتــاة العربيــة
التــي تعيــش وحيــدة فــي مدينــة (ســان بطرســبرغ ) .تقــول:
«وافقــت علــى إقامــة عالقــة مــع (إيجــور) ،إنمــا مشــترطة أن
تكــون ســرية لكــن هــذه العالقــة لــم تــدم طويـاً ،فقــد ســارعت
لقطعهــا مــا إن تجــاوز إيجــور– بنظرهــا – حــدوده ،وحــاول
احتضانهــا والتقــرب جســديًا منهــا ،فصدتــه بارتبــاك.
ولكن لماذا؟ أال تحبيني؟ سألها باستغراب .فأجابته:وهل يعني إن أحببتك أن أمنحك جسدي؟ولكــن الوقــت لــم يحــن بعــد ،خاصــة وأن عالقتنــا ليســت
شــرعية» (الزعبــي.)1972 :2007،
العالقــة مــع اآلخــر (الذكــر) بالنســبة لألنثى العربية محط تســاؤل
وشــك كبيريــن ،بــل إن هــذه العالقــة تســبب لهــا اإلحــراج ،وتثيــر
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شــكو ًكا ســلبية حولهــا .فاختــاف البنيــة الثقافيــة والمجتمعيــة
يجعــل األنثــى العربيــة أمــام صــراع فكــري حقيقــي بوجــه اآلخــر
المختلــف بنيويًــا وفكريًــا ،وفــي الوقــت الــذي ال يواجــه فيــه الذكر
العربــي أي معضلــة أو حاجــز يقــف أمامــه فــي الحيــاة الغربيــة.
فالصداقــة كمــا تراهــا «ليلــى» لهــا حــدود والحــب لــه قوانيــن
واســتحقاقات قبليــة وقلبيــة .فــي حيــن ال يخضــع األمــر (فــي
الغــرب) ألي شــرط مــا دام كل مــن األنثــى والذكــر يتفيــآ الظــل
ـرا أو
تحــت مظلــة الحــب الكونــي؛ الــذي ال يعــرف إقلي ًمــا أو فكـ ً
دينًــا ...بيــد أن «ليلــى» أقامــت تلــك العالقــة غيــر الشــرعية مــع
الرجــل الــذي أحبتــه ( أندريــه) بعــد أن عرفــت حيــاة الغــرب،
وأرادت التخلــص مــن الرقابــة أيًــا كان شــكلها .وهو ذات الشــيء
الــذي لــم تفعلــه مــع «رشــيد» الطالــب العربــي الــذي كان يــدرس
معهــا فــي الجامعــة ،علــى الرغــم ممــا كان يــدور فــي خاطرهــا
اتجاهــه مــن حــب ،فصــورة األنــا تتعــدد مــع اآلخــر ،ســواء أكان
هــذا اآلخــر شــرقيًا أم غربيًــا .فمــا الــذي حــدا باألنــا األنثــوي
العربــي قبــول االنفتــاح علــى اآلخــر الذكــري (الغربــي) ولــم
يقبــل آخــره (الذكــري العربــي) ...أهــو حقــده عليــه!!!
لقــد دهشــت «ليلــى» العربيــة كثيــرا مــن صديقتهــا «لودميــا»
الروســية التــي عبــرت عــن عــدم تأكدهــا مــن أنهــا تحــب زوجهــا
«إيفــان» حقًــا ،الــذي تســكن معــه فــي غرفــة واحــدة مــن غــرف
الشــقة المشــتركة ،بــل وهــو زوجهــا أمــام النــاس.
«هكــذا وصفــت (إيفــان) كمــا لــو أنهــا ال تتحــدث عــن زوجهــا
وإنمــا شــخص ال يربطهــا بــه أي التــزام حتــى لــو أخالقيًــا ،كأنــه
شــخص غيــر موجــود فــي حياتهــا ألســباب خارجــة عــن إرادتها.
 تتحدثين عنه كأنك ال تحبينه .قالت ليلى» (الزعبي.)140:2007،إن مصيــر اإلنســان يتحــدد مــن خــال التزامــه بالمســؤولية،
وهنــا تتحقــق حريــة اإلنســان ،وهنــا يكمــن الفــارق النوعــي
بيــن فلســفة العبــث التــي تــؤدي إلــى الالجــدوى وبيــن التمــرد
المشــروع والقابــل للتحقــق فــي زمــن يأتــي .وكــذا تفعــل المــرأة
التــي تعرضــت وال تــزال إلــى أشــكال مركبــة ومرعبــة مــن
الضغــط واالضطهــاد عبــر آالف الســنين ،ولكنهــا تواصــل
تمردهــا الفــردي ضــد القامــع الذكــر ،وضــد منظومــة القيــم
والتشــريعات والقوانيــن التــي صاغهــا لتأييــد اســتالبها (أبــو
نضــال.)233 :2002 ،
فقــد كانــت «ليلــى» تمــارس حريتهــا وانعتاقهــا وتدافــع عــن
خياراتهــا أمــام «رشــيد» بــل إنهــا أقامــت عالقــات مــع اآلخــر
«إيجــور» و» أندريــه» الروســيين ،وصمتــت علــى جراحهــا
ضــا (اآلخــر الشــقيق).
مــع «رشــيد» الــذي يمثــل اآلخــر أي ً
وكذلــك فعلــت «الفتــاة» فــي روايــة «الروايــة» مــع «رســتم»،
وإن اختلفــت البيئــات ،كمــا نلمــس ذلــك الخــروج علــى المألــوف
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عندمــا رفضــت «مــاري روز» فــي روايــة «مــاري روز تعبــر
مدينــة الشــمس» عندمــا رفضــت الشــيخ «كليــب الفــوزان» .إنــه
الخــروج علــى المألــوف والمــوروث والبــوح عــن المســكوت
عنــه ،مــن خــال ســرد نســوي اســتطاع بحــق أن يشــق عصــا
الطاعــة فــي وجــه اآلخــر /الذكــر ولــو فنيًــا.
وبعــد ،فــإن دراســات سســيولوجيا األدب تــروج لــأدب النســوي
صاحــب الحضــور القــوي وفــق المعطــى الواقعــي العصــري
يســاندها فــي ذلــك النقــد الثقافــي مــن جهــة ،وموضــوع حقــوق
ً
فضل
المــرأة ومطالبــات المســاواة مــع الرجــل مــن جهة أخــرى،
عــن أن األدب النســوي يلقــى إقبـ ً
عــا منــه إلــى
ـال ذكوريًــا نزو ً
معرفــة اآلخــر ،ومحاولــة الكشــف عــن هــذا العالــم الجميــل عبــر
ســرد حقيقــي تقــوده المــرأة الكاتبــة نفســها .وفــي ذلــك محاولــة
للكشــف عــن خفايــا المــرأة ومــا يتنــازع فــي دواخلهــا.
ـرا ،لقــد اســتطاعت المــرأة العربيــة  /الكاتبــة أن تقــف جنبًــا
وأخيـ ً
إلــى جنــب مــع الرجــل وأن تفــرض وجودهــا بقــوة وحــزم وذلــك
بفعــل الغضــب المعهــود عنهــا« ...الغضــب الــذي يشــي بداللــة
إيجابيــة وحيــدة للوعــي النســائي» (الظاهــر،)157 :2001 ،
واســتطاعت المــرأة أيضــا أن تمتلــك األدوات الفنيــة ،وأن تجــد
مكانهــا علــى خارطــة الروايــة العربيــة ،ليــس علــى صعيــد
الكــم بــل علــى صعيــد الكيــف ،ولعــل ولــوج المــرأة هــذا العالــم
اإلبداعــي خيــر شــاهد علــى ذلــك ،وإن كان الرجــل الكاتــب مــا
زال يحظــى باالهتمــام األول فــي هــذا المجــال؛ ولذلــك اقتصــرت
هــذه الشــهادات والقــراءة الســريعة فــي هــذا البحــث علــى نمــاذج
لكاتبــات عربيــات ولجْ ــنَ بأبطالهــن وشــخصيات أعمالهــن خارج
حــدود الوطــن العربــي ،وأردنــا أن نفهــم كيــف تنظــر المــرأة
العربيــة للحيــاة بشــتى أنواعهــا عبــر نوافــذ خارجيــة تتجــاوز
حــدود الوطــن المــكان.
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