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المقدمة
الوجود اإلنساني والوجود الكتابي صنواف ال يفترقاف إذ يخرجاف مف بوتقة واحدة  ،واصؿ
واحد  ،حيث نفخت الروح في آدـ فتشكؿ مف تراب  ،ونفخت الحياة في الكتابة فتشكمت رقماً مف
طيف  ،ىكذا كانت النشأة األولى فالتراب ىو الفضاء األوؿ لتناسؿ اإلنساف والكتابة ومثمما حمؿ
حرياً بو إف يحمؿ أسرار الحروؼ .
التراب اسرار الروح كاف ّ
وكما اف لكؿ مفيوـ ميما تقادـ  ،امكانية االنتعاش والتجدد ولو ايضا فرصة االنتقاؿ مف
الداللة المتعارفة الى ما وراءىا مف دالالت ممكنة ومحتممة  ،فقد انتقؿ مفيوـ الكتابة الى دالالت
لـ تعيدىا حتى صارت اليوـ فرعا مف فروع المعرفة الفمسفية يدعى ((عمـ الكتابة)) وىو خالصة
طريقة التفكير التي تقوـ عمييا نظرتنا الى الكوف والعالـ والحياة وما فييا مف قيـ ميتافيزيقية
ومادية تشترؾ في وصفيا األنسانية جمعاء  .بمعنى انيا شكمت حضورىا عمى مقوالت الوعي
ورؤيا العالـ  ،وأثارة االسئمة صوب الواقع والذات والمجتمع  ،عبر استثمار المسكوت عنو
والالمفكر فيو.
عميو وجدت الكتابة الجديدة في السرد الروائي النسوي ،طاقة تعبيرية ىائمة تستطيع اف
تحمميا اجوائيا الفنية ،مف خالؿ المغامرة في كسر النمط التقميدي لمسرد و اثارة األسئمة المتعمقة
بالنسؽ الثقافي المضمر ،ومساءلة البنية الثقافية السائدة ومحاكمتيا ،عبر تفنيد مقوالتيا الذكورية
وصياغة وعي ثقافي جديد ونسؽ رؤيوي مغاير ليا .وعمى الرغـ مف انصيار الوعي الثقافي

والوسيولوجي والفني في بوتقة واحدة تدعى الكتابة الجديدة  ،االّ اف البحث ارتأى الغوص في

بالمتغير السردي
فضاءات الكتابة النسوية الجديدة المتصمة بالوعي الثقافي مف اجؿ االمساؾ
ّ
الدي ط أر عمى ساحة السرد الروائي العراقي في العقد االخير مف القرف العشريف والعقد االوؿ
مف القرف الواحد والعشريف .

وقد جاء البحث عمى النحو التالي :
مدخؿ نظري في الكتابة النسوية
حركية السرد  :أ ػ نمودج االنثى " المثقفة "
ب ػ نمودج االنثى " الجسد" .
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مدخل
(الكتابة النسوية)
مف النظريات الحديثة التي حاولت فيـ الواقع األنساني وتفسيره واعطاء صورة واضحة

لما يحدث داخمو مف تفاعالت وتأثيرات ،ىي النظرية النسائية ،التي تعد اتجاىاً فكرياً جديداً،

ظير اوؿ ما ظير في العالقات الدولية ،واتخذت فيو الحركة النسائية شكالً سياسياً يطالب بحؽ
التصويت في بريطانيا وفرنسا ،ثـ تحولت الى المطالبة بحقوؽ االمومة لتتحوؿ تدريجياً الى حركة

حقوقية شاممة" ،"1يقصد بيا (( :ذلؾ الوعي الفردي والجماعي بالالتكافؤ في العالقات االجتماعية
بيف المرأة والرجؿ وتمؾ االرادة في تغيير ىذا التماثؿ في أفؽ المساواة ))"."2

المستمر ،دخمت النظرية
التغير
ونتيجة لدينامية ىذه الحركة ذات الصيرورة المنفتحة عمى ّ
ّ
يركز عمى النوع ((الجندر)) التي يقؼ عمادىا الحقيقي عمى مفيوـ السمطة غير
في سياؽ جديد ّ
التبعية االنثوية ،كما
المتكافئة في العالقات بيف الرجاؿ والنساء ،وعمى ثنائية الييمنة الذكورية /و ّ
تعتمد ىذه النظرية عمى اف الخصائص البيولوجية ثابتة وال يمكف التحكـ بيا عمى اعتبار انيا

معطى سابؽ وال يمكف تغييره  ،بينما العالقات األجتماعية والتنموية في الثقافة المجتمعية قابمة
العادة التشكيؿ والتغيير ،النيا الصقت بالمعرفة االنسانية عف طريؽ التقادـ ،اي مف خالؿ فكرة

السمطة األبوية والنظاـ االبوي.

()3

وىي بذلؾ تحدث قطيعة مع مفاىيـ الحركة النسائية الميبرالية

التي ترجع سمطة الرجاؿ عمى النساء الى أحكاـ القيمة التمييزية السائدة والقوانيف غير العادلة

التي تعتقد بيا الميبرالية  .كما انيا تنقمب ايضاً عمى مفاىيـ الحركة النسائية الماركسية التي ترجع

السمطة الذكورية الى النظاـ الرأسمالي

()4

الذي ((يتأكد في موضوعية البنى االجتماعية ،

ونشاطات االنتاج واعادة االنتاج ،والقائمة عمى تقسيـ جنسي لعمؿ االنتاج واعادة االنتاج

البيولوجي واالجتماعي ويمنح الرجؿ النصيب االوفر

))()5

 .اال انيا تتبنى مقوالت الحركة

النسائية الراديكالية ومفاىيميا التي ترجع الييمنة الذكورية عمى النساء الى جذرىا االصمي اي
النسؽ الثقافي والنظاـ االبوي الذي يحتؿ موقع الصدارة في تحميؿ دونية النساء ،اذ تشكؿ

البطريركية نظاماً اجتماعياً حقيقياً لمجنسيف،يعمؿ عمى خمؽ ثقافتيف مختمفتيف  ،ثقافة ذكورية
()6

ومقصية
سائدة وثقافة انثوية ميمشة
ّ

.

تتحدد ميمة الحركة النسائية الراديكالية في تدمير مقومات النظاـ االبوي ،اذ يرتكز عمميا
اساساً في اعادة تممّؾ النساء أجسادىف والتحكـ فييا ،وىو ما يتفؽ مع ما نادت بو الحركة
النسائية لما بعد الحداثة ،التي اشتغمت عمى تعدد اليويات النسائية عوض اليوية الواحدة  ،وعمى

فكرة االختالؼ الجنسي ،وتفكيؾ السمطة الممركزة حوؿ الذكورة

()7

.
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،صدى وقبوالً في حركة النقد واالبداع النسوي العالمي والعربي منو
وقد وجد ىذا الطرح
ً
خاصة ،السيما في الرواية العراقية النسوية التي لـ تكتؼ بالنظر الى الكتابة االبداعية بوصفيا
حادثة ادبية ،بؿ عدتيا حادثة ثقافية ايضا(( اذ تطمعت الكتابة االنثوية الى الشؾ في معطيات

الثقافة االبوية ،واعادة النظر في الوعي الناقص الذي الزميا عبر التاريخ))( )8فأنتجت فعال
ابداعيا لو سماتو وخصائصو ورؤاه .ردا عمى التنميط والنمذجة لصورة المرأة العربية وقولبتيا عمى

وفؽ مقوالت االرث الثقافي.

ومف المعموـ اف الرواية العراقية حفمت منذ نشوءىا بموضوعات المرأة ووضعيا

االجتماعي وقضية تحررىا ،اذ لـ تخ ُؿ مف تناوؿ موضوع المرأة ومواكبة مراحؿ تطورىا وتغير
موقؼ المجتمع منيا ( . )9اال اف نتاجيا السردي لـ يقُ أر كونو خطاباً نسوياً موجياً الى الثقافة
الذكورية لمساءلتيا وفضح آلياتيا والتمرد عمى خطاباتيا القائمة عمى ازدواجيات متضادة ،يمثّؿ
فييا الرجؿ األيجابيات كميا ((الفعالية  ،الفعؿ  ،الحضارة

الالمنطقية  ،القمب  ،الطبيعة

))()10

.

))

ضدىا السمبي ((السمبية ،
وتمثؿ المرأة ّ

اف قيمة المتغير السردي تكمف في تسجيؿ السرد النسوي العراقي موقفا ضد الذكورة
والفحولة عبر سؤاؿ الثقافة وسؤاؿ الكتابة الذي تطرحو التجارب النسائية داخؿ المتف النسوي،

ابتداء مف الالوعي المتشكؿ في تجربة القتؿ غسال لمعار ومرو ار بوأد البنات واستبعاد النساء،
وازدواجية احتقار الجسد االنثوي وتقديسو ،واجبار المراة عمى الزواج ومطالبتيا بانجاب صبي،
وىجرىا وضربيا وتعذيبيا  ،انتياء بتسميع جسدىا باسـ التحرر في العالـ المعاصر .

اف كؿ ىذه الموضوعات وغيرىا ،شكمت الصياغات المحورية والمفردات والثيمات الرئيسة

داخؿ الكتابة النسوية ،مما شكؿ انتقالة نوعية مف بند الكتابة التقميدية المتعايشة مع كتابة الرجؿ،

الى نمط جديد يبحث عف فرادتو االبداعية بعيدا عف منطؽ االسترجاؿ لغة وفك ار وانتاجا ادبيا،

وبعيدا عف االستبدادية االنثوية التي اتيميا بيا البعض)11(.

ويبدو اف التركيز عمى اليوية االنثوية واالتكاء عمى النسؽ الثقافي في الكتابة النسوية منذ

المتغير الذي تش ّكؿ
تسعينيات القرف الماضي حتى الوقت الحاضر ،ىو ما يجعميا تتمتع برفاىية
ّ
مف منظار النسوية الجديدة ،وحكايات شيرزاد الجديدة المتحمسة لبناء كينونتيا الواعية في الكتابة

خاصة .

حددىا النقد النسوي ،الذي
عميو فاف لمكتابة النسوية وجوٌ آخر ،ومالمح اكثر خصوصية ّ
جاء ليؤكد خصوصية األدب الذي تبدعو المرأة بوصفو تمثيالً لعالميا  ،تمؾ الخصوصية التي
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انصب تركيز ىذا
استمدت شرعيتيا مف النوع االنساني لممرأة  ،ومف التنميط الثقافي ليا .وقد
ّ
النقد عمى االدب الذي تكتبو المرأة مف دوف الرجؿ مؤكداً وجود ابداع نسائي وآخر ذكوري ((لكؿ
ىويتو ومالمحو الخاصة

))()12

عمى انو(( ال يجوز التوىـ باف الكتابة االنثوية ينبغي اف تتوافر

فييا داللة مضادة لمكتابة الذكورية بؿ ىي كشؼ لما غيبتو الثقافة المييمنة ،ودخوؿ جريئ الى

المناطؽ التي صمتت عمييا ،وتوسيعا لممناطؽ المجيولة فييا ،ثـ الذىاب الى الشؾ في

الحموالت القابعة في طياتيا))( )13وعمى ىذا االساس تطرح الكتابة النسوية نفسيا (( رديفا كاشفا
لكؿ ماجرى اىمالو عف قصد او غير قصد في الثقافة االبوية)) ( )14النيا تركز عمى فكرة

االختالؼ ال التضاد مع الكتابة االبوية  ،فتيتـ بالمرأة جسداً وكياناً وعاطفة وتجعميا المركز ،كما
تنظر الى المرأة لذات المرأة ،في تكوينيا البيولوجي والفكري واالجتماعي والسياسي والثقافي.

وقد جارى السرد النسوي العراقي موضوعات االدب النسوي وتبناىا نصيا ،اال اف وعي

الكاتبة العراقية ،جعميا تبطئ تمردىا عمى الثقافة الذكورية دراية منيا بواقعيا االجتماعي الذي قد
يمارس ضدىا ارىاب القراءة الفحولية  ،في محاولة منو ارىاؽ نصيا االدبي واساءة معاممتو.

فكانت ىادئة في سردىا اذ (( اف الكممات االكثر ىدوءا ىي التي تستدرج قدوـ االعصار ،واف

كممات تتقدـ عمى ارجؿ حماـ ليي التي توجو العالـ ))( )15ونراىا نجحت في عبور حقؿ

االرىاب الثقافي وىي تبحث عف جماليات سردىا النسوي مف خالؿ ممارسة متعة المعب الطفولي

معو  .فركزت عمى التالحـ بيف ((الخاص النسوي)) و((العاـ االجتماعي)) بوصفيما بنيتيف
متداخمتيف مع نصوص شتى عبر انفتاحو عمى المعرفي والتأريخي وااليدلوجي  ،االّ انو يتمركز
حوؿ ثيمة المرأة في تمؾ النصوص ،.كي ال تخرج سياؽ كتابتيا االنثوية عف منطؽ الكتابة

ؾ القدرة عمى استيعاب مختمؼ
االبداعية المصنفة ضمف نطاؽ االدب العاـ بوصفو خطاباً يمتم ُ
البنيات النصية األخرى ،لذا فقد اتسـ االدب النسوي العراقي بنكية خاصة ،تختمؼ في مذاقيا
عف االدب النسوي العربي والعالمي بسمات كرستيا االحداث االستثنائية الكبرى التي شيدىا

العراؽ .
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حركية السرد النسوي
ما اف اتيحت الفرصة لممرأة  ،المتالؾ سمطة الحكي حتى التجأت الى ربط اليوية ،

بالكتابة  ،كرد فعؿ عمى الممارسة التقميدية التي كانت تعمؿ بأستمرار عمى التشكيؾ في وجودىا
المتميز بوصفيا ذاتاً منتجة
االنساني ،اذ اف نص المرأة ال يزاؿ مؤش اًر قوياً عمى حضورىا
ّ
لمخطاب  ،وذلؾ عبر نموذجيف ىما :
أ  -انموذج األنثى ((المثقفة

))

.

ب  -انموذج األنثى ((الجسد)) .
فقد مثمّت الكتابة عندىا نقطة تجاوز وأختراؽ لممألوؼ والثابت  ،بعد اف تحولت مف كونيا

((موضوعاً)) الى موقع الذات المنتجة او ((الفاعؿ المؤثر)) .

أ  -انموذج األنثى ((المثقفة

))

.

الكمي وخمفياتيا الثقافية والمعرفية  ،كي تنتج سردا
استندت الكاتبة العراقية عمى مخزونيا ّ
نوعيا مرتبطا ب ػ (النص الثقافي  ،والسياسي  ،واالجتماعي) متخذة مف ((طريقة ربط األحداث

المادية بالفكر ،وسيمة لخمؽ االنتظاـ الشكمي لقضاياىا العامة والشخصية ))( .)16فعممت عمى

صياغة قاعدة تكوف جديدة لممنجز النسوي العراقي كونو ينماز بميزات خاصة ،صاغتيا طبيعة

التجربة النسوية العراقية الواقعة تحت سيطرة مايعرؼ عادة ب ػ((االستعمار المزدوج))()17بمعنى

خضوعيا لسيطرة الخطابات االستعمارية المتمثمة بالسمطة والخطابات الذكورية معا .ليذا

انخرطت كتابتيا بالخطاب ما بعد الكولونيالي المتعمؽ بدراسات التابع ،واىتمت بنقد المفاىيـ
الكولونيالية التي صنفت النساء في ضمف االقميات والتوابع ،فجعمت مف ((الشعوب المستعمرة

تابعة لممستعمر ومف العبد تابعاً لسيده  ،ومف المرأة تابعاً لمرجؿ

))

.18

ينـ عف وعي جديد يدرؾ اف ىناؾ
ونتيجة لذلؾ ،كاف حضورىا السردي حضو اَر اشكالياً ّ
فية في بعدىا التأريخي والسوسيوثقافي ،تمارس تأثيرىا في العممية االبداعية
روافداً فكرية ومعر ّ

تفجر ممكنات الذات والوجود  ،بمعنى آخر (( :اننا عندما نقؼ عمى شكؿ مف اشكاؿ
التي ّ
االنتظاـ بيف الموضوعات وانواع التعبير والتصورات واالختيارات الفكرية سوؼ نقوؿ مف باب
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االصطالح اننا اماـ تشكيمو خطابية ما ))( )19تفرزىا طبيعة التجربة  ،وتستثمرىا الرواية بشكؿ

ممحوظ .

وفاقا لذلؾ ،شكمت المرأة العراقية في سرودىا الروائية تشكيمة خطابية ذات لمسات انثوية
ظاىرة ،تيتـ بحضورىا المجتمعي والثقافي ،وتمتفت الى ذاتيا االنثوية في وقت واحد ،موظفة بنية
لغوية مغايرة لالخر /الذكر ،كونيا تبتغي كينونة خاصة مبنية عمى خمفية واعية ومسؤولة ((

العطاء الكتابة النسوية معناىا االنساني المنفتح عمى قضايا الحياة المختمفة مقابؿ الحرص

الثقافي الجمعي عمى احتواء ىده الكتابة ))( .)20فاتخذت عمى عاتقيا فضح الثقافة التي طمست

روح المرأة االبداعية وحشرت ابداعيا في خانة المراثي وجعمتيا((نواحة وجدانية متأزمة  ،ذاتية

عمى الورؽ ،في اعراؼ التعبيرات النقدية الذكورية الساخرة ))()21
رواية (في اروقة الذاكرة ،هيفاء زنكنه )22()5991 -

تتقصى الرواية مظاىر العنؼ ضد النساء ،ممف تعرضف لمقير والضرب واشكاؿ اخرى مف

العنؼ السائد داخؿ منضومة الزواج والعالقات االسرية  .في حركية سردية كاشفة لالستعمار
المزدوج الذي تتعرض لو النساء في العراؽ عبر تصوير مشاىدات سردية لعالـ االنثى الساردة

في مرحمة النض اؿ السياسي اواخر الستينيات واوائؿ السبعينيات مف القرف الماضي  ،فتناولت

تجربة نضالية لميسار العراقي وىو يخوض اوؿ كفاح مسمح لمسيطرة عمى السمطة  ،اذ تدور

احداث الرواية بعد فشؿ التجربة الشيوعية وما يتعرض لو المناضموف مف سجف واعتقاؿ وتعذيب

وحشي _ يطاؿ النساء والرجاؿ _ ومنيـ الساردة ،المناضمة التي تتقدـ لألنتساب لمحزب بكؿ
كيانيا ،وىي مف بيئة صارمة التقاليد ذات اصوؿ عشائرية  ،فتصور الرواية ثورة المرأة ونضاليا

كونيا جزءا اليتج أز مف البنية المجتمعية  ،كما تصور تمرد األنثى عمى واقعيا االجتماعي

الخاص.

يتشكؿ سردىا عف المرأة بعد دخوليا سجف النساء ،فتفتح الساردة بقعة ضوء عمى واقع

قمعي  ،وعف عالـ غامض مف عوالـ المرأة العراقية لـ يمتفت اليو السرد الذكوري  ،فتركز عمى

شخصيات سحقيف الرجؿ الى حد اف ثرف عميو وعمى قمعيف بقتؿ ازواجيف -كأـ عذابة-
()23

المحكومة بالسجف المؤبد  ،النيا احرقت زوجيا،

وشخصية "اـ جاسـ" في الثالثيف مف عمرىا

فتجف  ،ويأتي زوجيا المخمور مساء
_ لدييا خمسة اطفاؿ تسمع بزواج زوجيا الشرطي بأخرى ،
ّ
فيجبرىا عمى مضاجعتو فتذعف وعند نومو تقوـ بقتمو(. )24
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جاء محكييا ،خطاباً جمعياً يتحدث عف معاناة شعب بأكممو ،كاف في اثنائو معاناة المرأة

في ظؿ ىذا المجتمع  ،انطالقا مف القوؿ اف((المرأة عنصر منخرط في صمب الفعؿ االجتماعي
والسياسي والفكري واالقتصادي  ،وىي ليست كائنا اثيريا او ىامشيا يتشكؿ وجوده في منأى عف

كؿ ذلؾ))()25

فصورت الكاتبة حياة نسوة عراقيات منتفضات عمى قيـ مجتمع رجولي عتيؽ  ،يتحدثف عف

ذواتيف برؤية نسائية  ،قادىف ظمـ المجتمع الى دخوؿ عالـ الجريمة .
رواية(القامعون ،سميرة المانع

_ )26( )5991

جاءت مشحونة بالياجس الوطني فجسدت ىموـ البسطاء والميمشيف عبر تركيزىا عمى

اليويات الفرعية ،و السائد والمسحوؽ اجتماعيا ،مثمت شخصية (جاسـ) حالة الطبقة الكادحة
،فضال عف شخصية (سعدية ) امرأة مسحوقة تعاني مف العوز المادي  ،فتشتغؿ عاممة تنظيؼ
في قسـ السكف الخاص بطالبات الجامعة ومف خالؿ ما تتعرض لو مف استغالؿ وقير مجتمعي

اسري تنتقد الكاتبة الثقافة السائدة التي تصؿ الى حد البطش والقتؿ بدافع غسؿ العار ،مبمورة
و ّ
مف خالؿ سردىا الرؤية النسائية التي تمثؿ حالة مف حاالت القمع المزدوج مف قبؿ المجتمع

والرجؿ في ضمف الطبقة المسحوقة اجتماعياً.
((

تقوؿ  :انو زوجي عقدت عميو اماـ شيود  .ولكف ما الفائدة  ،الميـ اعيد الحرمة ألىميا

واقبض االكرامية مف اخييا جزاه اهلل خي ًار  ،كاف ابف ابيو  ،اي واهلل  ،اعطاىا السكينة في قمبيا

بالضبط دوف سؤاؿ او جواب  ،واماـ مركز الشرطة .لـ ال ؟ ما عميو مسؤولية  ،القتؿ غسالً

لمعار  ،ال حساب عميو )) (.)27

جسدت الكاتبة رؤيتيا الذاتية في مجتمع تسود فيو مظاىر القمع بكؿ اشكالو ((الفاسد يكوف
أف القمع ال ينجب إالّ
قامعا لممرأة بالخصوص في المجتمعات المحرومة .أالحظ كذلؾ دائماّ ،
قامعيف ،الرجؿ المقموع عندما ينتصر ويتسمّط عمى منصب ال يعرؼ كيؼ يطبؽ العدالة او كيؼ
يمارس الرحمة أيضا ،بسبب كونو لـ ُيرحـ في الماضي ولـ تُعط حقوقو سابقا))()28

كتبت الكاتبة أكثر أحداث روايتيا عاـ  ،1968حيث اظيرت ما بو مف ظمـ واذالؿ

لإلنساف ،عبر نموذجيف ىما "جاسـ" الرجؿ وىو الضحية والقاتؿ غالباً .و"سعدية" المرأة الضحية
عبر قروف ،يتكرروف في كؿ مكاف في العراؽ وعمى مدى اجياؿ وازماف سحيقة ،كما بينت

استبداد السمطات التي توالت عمى حكـ العراؽ  ،لتكتمؿ احداث روايتيا بعاـ  .1996مشخصة

لنا نتائج ك ّؿ ما ّمر عمى المجتمع مف عنؼ وحروب ،ومجازر ،وانتياكات  ،مبرىنة عمى صحة
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رسالتيا في اف العنؼ والظمـ يتولداف مف بعضيما عبر حيوات الناس ،واف ما يزرع مف بذور
شيطانية سينبت حتما موتاً وخراباً .

رواية (المحبوبات  ،لعالية ممدوح _ )29()2003
تندرج الرواية ضمف مقوالت السرد النسوي الجديد ،بوصفيا تحتفي بالمرأة وتعمؿ عمى
تحررىا مف سطوة االباء واالزواج واالخواف ( الطغاة الصغار ) كما تسمييـ الكاتبة .
عمى الرغـ مف اشتغاؿ الساردة عمى النص االجتماعي ومشاكمو ،اال اف اصرار الكاتبة عمى

عدـ اجتزاء قضية المراة جعميا تيدي روايتيا الى المفكرة النسوية (ىيميف سيسكو) حيث زجت

الكاتبة باصوات النسوة المواتي كافحف وعانيف وتحممّف عبء الحياة مع الرجؿ  ،فطرحت الكاتبة
ع بر سردىا المؤنث المعاناة المزدوجة لممراة كونيا تعيش في مجتمع منتيؾ تتعرض نساءه

مر بيا الشعب العراقي  ((:ال اقدر عمى تحريؾ
لمضرب واليجر والتطميؽ في ظروؼ استثنائية ّ
ساقي وظيري كما يجب يعتقدف دائما انني مريضة قبؿ اف يعرفف مثال  ،انني ضربت ليمة

البارحة ضربا حقيقيا)30()).

تممس الكاتبة لوناً اخر مف الواف القير المجتمعي وىو ظمـ النساء انفسيف نتيجة سكوتيف

وتقبميف فكرة العنؼ االسري دوف مواجية (( اتصور في احدى المرات  ،حاوؿ والدؾ اف يطمب

عربة االسعاؼ بعدما اغمي عمي وانا اتياوى بيف يديو  ،صحوت كالمعتوىة وتممكني الخوؼ

عميو اذا ما حصؿ سيف وجيـ ))( )31فعمى الرغـ مما اصابيا مف ظمـ تتستر عمى الرجؿ

وتحميو((.الشئ المذىؿ  ،اننا كنسوة نبدو كأننا صفحنا عف كؿ شيئ  ،االلـ الشديد ،الرفسات

في القفا والي اروات العسكرية  ،كاف المسدس في بعض االوقات ،يخرج مف الدرج ويصوب عمينا

خالؿ ثواف  ،فيشعروف بمذة طاغية حيف يشاىدوننا نستعد لمفرار مف اماميـ  .نقص ذلؾ بعضا
لبعض نتضاحؾ وتعودالصور لتبيرنا اكثر  .كيؼ لـ نيرب  ،كيؼ عدنا الييـ ثانية  ،نبتسـ في

وجوىيـ ونخؼ استياءنا وراء الجدراف العالية؟))()32

رواية (احببتك طيفا ،ناصرة السعدون_ )33()2002
تنتقد ىده الرواية المنطؽ الذكوري الذي يؤكد اف (( التعميـ والثقافة ياخذاف مف انوثة المراة

الفطرية سموكا ولغة وادبا ))( )34ذلؾ اف التعميـ والثقافة في نظره(( مدفوعاف اصال بطابع واحد
يصنعو االقوى ":الرجؿ" ))()35

فتسرد الكاتبة صراع المرأة في الدفاع عف مكتسباتيا وحقيا في الثقافة والعمـ التي بدأت تنيار مع
انييار القيـ التي صاحبت الحصار االقتصادي لتعود المرأة  ،انثى فحسب  ،بعدما جاىدت
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لتكوف انثى وانسانة في مجتمع يساوييا في الحقوؽ والتعامؿ االنساني مع الرجؿ (( .ضحؾ
ِ
كونؾ مثقفة ىو امتياز يجعمؾ افضؿ مف غيرؾ  ،اال تريف
بسخرية ففتؿ شاربو متباىياً  ،وىؿ
المثقفيف  ،مثمما تسمينيـ يمألوف الدنيا وال يجدوف كسرة خبر  ،اذىبي الى سوؽ السراي يوـ

الجمعة ولتري المثقفيف وىـ يبيعوف كتبيـ عمى رصيؼ الشارع ليشتروا ثمنيا ما يمأل المعدة ،
ِ
احمدي ربؾ يا نادية ِ
عثرت عمى واحد يوفر لؾ احسف العيش ومعو لف تعرفي الخوؼ مما
انؾ

قد ُيجئ بو الغد

))()36

.

لقد كاف حراؾ االنثى داخؿ النص حراكاً يرفض االنحطاط في التفكير االجتماعي  ،اذ اصرت

"نادية" بطمة الرواية عمى رفض الخطيب الغني الذي وضح صوت المجتمع مدة الحصار .

اف ىموـ الكاتبة العراقية ىي ذاتيا ىموـ الرجؿ  ،وأمتالء سردىا ِ
بثيمات السياسة والحرب

والحصار وأنسحاؽ اإلنساف ،يبيف اىتماميا بقضايا وطنيا في مختمؼ المجاالت

فيي لـ تنصرؼ الى التعبير عف قضاياىا الذاتية عمى حساب القضايا االنسانية العامة ،وبقيت

عبر ادبيا عف
ىموميا ومعاناتيا وما تصبو اليو مف أفكار في صميـ مجتمعيا وواقعيا .لذا ّ
عدة .اال انيا لـ تستجب لشروط الوعي الذي ىيمف عمى تاريخ الكتابة العربية التي جعمت
قضايا ّ
مف الرجؿ محور بنيتيا ،وبالتالي اساس الثقافة فييا.

37

كما انيا لـ تكتؼ بمراجعة الثقافة االبوية

ونقدىا ،انما انخرطت في البنية االجتماعية والسياسية واالقتصادية لممجتمع فقدمت تمثيال ثقافيا

متنوعا لمكثير مف ظواىر الحياة.

حركية

((

األنثى الجسد

))

اف نظرة تأريخية موجزة عف صورة الجسد االنثوي في الثقافة العربية تظير لنا قيمة االنوثة
السمبية في تمؾ الثقافة ،التي تحرـ الجسد المؤنث مف حقّو المغوي و الفعمي وتحصره في حقؿ
((
داللي واحد ال يغادره وال يخرج عنو ؛ بوصفو جسداً خموا مف العقؿ والبصيرة وبكونو كائناً
محكوماً بالشيوة وخاضعاً لشروط الشبؽ ومتجرداً تجرداً تاّماً مف أي قيمة أخرى  ،ال قيـ الديف
وال قيـ العائمة وال قيـ العقؿ ))( . )38وىي ثقافة متأصمة في الوجداف والعقؿ الذكوري  ،استطاعت

اف تصوغ (( صورة لممراة مبتذلة ومشوىة))( )39جسدتيا خطابات الفقو االسالمي امثاؿ ابو حامد
الغزالي وابف حزـ الظاىري وابف الجوزي والسيوطي وغيرىـ ،التي اخذت دو ار مؤث ار في صياغة
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صورة المراة العربية ،40وىي ثقافة مستمرة وتجدد نفسيا في الذاكرة المجتمعية بشكؿ متواصؿ .
تعمؿ عمى تجريد الجسد االنثوي مف حضوره العقمي وتخزلو في صورة ذىنية متخيمة

ذىنية معمقة في فضاء المغة وفضاء التأريخ

في التأنيث

((

))()41

((

قيمة

أسيمت في تكريسيا الثقافة المغوية التي رأت

صفة لمجسد ؛ تعرض لو وتالبسو  ،ثـ تزوؿ عنو وتغادره  ،فاذا قيؿ عف المرأة

أنيا أنثى فيذا يعني أنيا تتصؼ بصفات األنوثة المعتبرة ثقافياً  ،وال تطمؽ ىذه الصفة عمى أي

أمرأة وال يقاؿ ىذه أمرأة أنثى إالّ لمكاممة مف النساء ))(. )42

لذا حاولت الكتابة النسوية الجديدة اف تسمط الضوء عمى حالة الوأد الثقافي لألنوثة الكاممة

 ،بعد أف اختزلت في حدود زمنية ما بيف سف البموغ الطبيعي الى ما قبؿ الكيولة ،واختصرت في

صفة الكماؿ الجسدي و أجزاء محددة مف الجسد ذاتو  ((:فميس كؿ ما في الجسد شرطاً أنثوياً ،
ٍ
مناؼ لألنوثة  ،كالعقؿ والمساف والعضمية الجسدية الرامزة لمقوة ؛ فيي عالمات
بؿ اف بعضو

ذكورية ))()43ترسخت حتى في نفوس النساء انفسيف ،واصبحت صورة االغراء الجسدي انموذجا
انثويا سائدا ثقافيا ،ساعد عمى نشره الخطاب االعالمي والخطاب العربي القديـ والمعاصر .حيث

سجمت كتب التاريخ والشعر العربي خاصة ،حضور غزؿ فاضح وصور فجور وخالعة محورىا
المرأة الجسد  .وقد طور االعالـ المعاصر تمؾ الصور  ،السيما في القنوات الفضائية التي

تستدعي جسد االنثى وتحولو الى جسد استعراضي ،عبرصور رقمية حية تستيمؾ جسد المراة
بتشييئو واختصاره في بعد واحد .اي نمذجة ىذا الجسد واخضاعو لمنطؽ التسويؽ والتسميع

فيكوف " نصا شيوانيا " متجسدا مرئيا يستقطب المشاىد)44(.

وبيذا تكوف الذكورة قد احتكرت المفعوؿ العقمي والفعؿ المغوي  ،وجعمتيا حك اًر عمى

الرجاؿ  ،فاذا اتسمت المرأة بالذكاء العقمي اتيمت بالكيد النسوي الذي يستُشيد بو عمى ((خبث
روؤسيف))( ، )45واف اتسمت بالمقدرة المغوية والكالمية اتيمت بسالطة المساف والفحولة  ،مما

يعني اف(( الثقافة الذكورية قد حرمت الجسد االنثوي مف حقوّ الحضوري وعمدت الى اقصاءه
واختزالو ،بجعمو جسداً مقصياً معمقاً في الفراغ الخيالي المذكر ))(. )46
وتأسيساً عمى ىذا  ،فقد حاولت الكتابة النسوية الجديدة ،تعرية ىذه الذىنية المستبدة مف

خالؿ التطرؽ الى كتابة الجسد .وىو مفيوـ شاع استخدامو في الكتابة الجديدة ويعني اف يعبر
الكاتب عما ىو موجود ممموس حسي بالنسبة اليو ،ومف ىذا الحسي جسده انطالقا مف فكرة ما
بعد حداثية تيتـ بالمادي والممموس والتعتمد في كثير مف االحياف القيود االخالقية واالعراؼ

االجتماعية  )47(.وكثير ما كاف اشتغاؿ وعي الكاتبة النسوية في الرواية العراقية مبنيا عمى

كتابة اختالفيا داخؿ النص فكرياً وفنياً فتعرضت الى محنة الجسد النسوي  ، ،واجبرت الجسد
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المقصي والميمش عمى البوح عف معاناة االنوثة المشروخة وغير المكتممة مف وجو نظر الثقافة
السائدة  ،عبر استنطاؽ المكبوت وتحريؾ الساكف موظفة لغة الحب والعشؽ وسيمة فنية لمتعبير

عف الذات واالنفتاح نحو الداخؿ .
رواية (في اروقة الذاكرة ،هيفاء زنكنة)
كتبت الرواية بشكؿ قصص سبؽ نشرىا كوثيقة ادانة لجرائـ النظاـ البعثي السابؽ في

صحيفة (الجاردياف) البريطانية . 48تتدخؿ فييا السيرة الذاتية و كتابة المذكرات عمى ىيئة رواية،
يتجمّى ذلؾ في المزاوجة بيف تقنية السرد والميتا سرد،فضال عف توظيؼ تقنية الكاميرا .فيناؾ

حكايتاف في المقاـ السردي ليكذا نوع مف الكتابة يشير الييما جيرار جنيت في كتابو خطاب

الرواية :حكاية أولى خارج القصو (وىو مستوى ادبي يعالج فيو الكاتب عادتو) واخرى داخميا

(االحداث المروية في تمؾ المذكرات).

تبدأ الرواية بحكاية عمى لساف صديقة تركت اوراقا عند الراوية وىي تستوحي تجربة العمؿ
السياسي وتنشغؿ بتصوير محنة الجسد المنتيؾ والمغتصب عبر استعادة الجسد المع ّذب في قعر
السجوف  .وتعرض جسد األنثى لألنتياؾ واالغتصاب والضرب والتعذيب في إِروقة السجوف

الواقعة تحت سمطة الييمنة الذكورية (( .كاف ىو السيد المطمؽ لذلؾ القصر ،قصر النياية ،ممما
بكؿ ما يجري في أقبيتو وغرفو العديدة ،يستقبؿ زواره إللقاء نظراتو المتفحصة عمييـ قبؿ توزيعيـ
عمى الغرؼ األخرى .والنشغاؿ الحكومة بتنظيؼ واجية مبناىا اإلعالمي ،والمعارضة الرئيسية

بالمساىمة في تمميع بضع آجرات طمعا في المساىمة بالحكـ ،تمتع ذلؾ الرجؿ بحرية كاممة في

االعتقاؿ والتعذيب واإلعداـ ،واختفى في دىاليز ذلؾ القصر آالؼ الناس لمجرد رفع أصواتيـ

متذمريف … .دار حولي أحد الرجاؿ ثـ مد يده متممسا جسدي ،فتعالت الضحكات في الغرفة...

كنت خائفة إلى حد نسيت فيو معنى التقزز لمممس األيدي المزجة .نظرت إلى الستائر والجدراف
وصناديؽ الكتب وابتسمت ببالىة فمطمني الرجؿ عمى وجيي ،وبدأت كمماتيـ البذيئة في

االلتفاؼ حوؿ مساـ جسدي ،ضربني عمى رأسي فتراقصت أماـ عيني األضواء واندفعت مرتطمة
بالجدار…))( )49وقد وظفت الكاتبة تقنية اليوميات لتنقؿ أجواء سجف النساء ووضعيا المأزوـ

حيث تتيح اليوميات لمكاتب قطعيا متى يشاء ،أو اإلفاضة بيا حسب ما تستدعيو بنية النص
والتيمة وكمية المعمومات التي يريد بثيا في النص.
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رواية (الولع ،عالية ممدوح)5991-

كتبت الرواية معتمدة تقنية الرسائؿ في تشكيؿ حركية النص المؤسس عمى السرد الذاتي
المفتوح نحو الداخؿ ،اذ بدأت ولعيا برسالة مطولة بعثتيا الى صديقتيا "بثينة" تنسجـ و طريقة

البوح واختراؽ النص فيي ترصد حالة معاناة (ىدى) _ بطمة الرواية _ مع جسدىا ،ليفضح

تقاسيـ انوثة مشروخة واحساس بالنقص االنثوي النابع مف صفات جسدىا ((:نحيمة وىزيمة ،

رقبتيا طويمة  ،اسنانيا مفروقة  ،خصرىا ناحؿ  ،جذعيا طويؿ  ،ساقييا غير متناسقيف ،
))()51

 .ىذه الصفات الجسدية قد اقصتيا خارج انوثتيا ،

متسخة  ،اصابعيا طويمة
اظافرىا
ّ
بوصفيا صفات خارج مقاييس االنوثة في المجتمع الذكوري ،اظير لدى البطمة احساساً باالمتياف
والنبذ الجسدي قادىا الى رفض انوثتيا ،فتعاممت مع جسدىا كما لو انيا خمقت ذك اًر .فيدى ال
تشعر بانيا انثى كاممة النيا تنماز بالصالبة والتماسؾ ،وىي مف الخصائص التي ال تستيوي
الرجاؿ ،انما اليشاشة والتبعية التي تشعرىـ بادوارىـ القيادية .وىو ما ادركتو ىدى وتكيفت معو

عبر الولع ب ػ ((مصعب)) والتعمؽ بو جسدياً عمى الرغـ مف زواجو المتكرر فضالً عف كونيا

الزوجة الثالثة لو .فاسست النوثة خرساء عبر الخضوع لقيـ االمتثاؿ وقبوؿ دور التابع .
رواية (الغالمة ،لعالية ممدوح2000-

) ()12

يظير اف الجسد قد احتؿ موقعا مركزيا في المدونة السردية لعالية ممدوح ال سيما رواية

الغالمة ،فقد كتبت بمنطؽ نسوي جديد يشيد لمكاتبة اختالفيا داخؿ النص فكريا وفنيا.

تعرض الرواية شخصيات مستباحة تمثؿ موضوعا لميتؾ واالختراؽ العنيؼ مما يولد حالة

مف التمرد الصارخ لبطمة الرواية (صبيحة) عمى حالة االنتياؾ الشديد لجسدىا.

تعمف الرواية انزياحا لمغة واألخالؽ ،استجابة لحالة التشويو والعبث بالقيـ المجتمعية داخؿ

النص  ،مما يدخؿ الرواية في حالة مف الشذوذ المغوي والجسدي ،عبر العبث بصفة المذكر
(الغالـ) باضافة التاء المؤنثة الى عتبة العنواف في الرواية فتصبح (الغالمة) فتخترؽ الكاتبة

مشوىة ال توجد في المعجـ العربي مسبقاً  .كما تتعرض الكاتبة
المغة الذكورية عبر توليد صفة
ّ
الى تفاصيؿ وافعاؿ غير أخالقية تمارسيا صبيحة  -بطمة الرواية  -مف دوف خجؿ أو مواربة
عبر بوحيا الذاتي ليتشاكؿ مع كينونات رمزية وطبيعية وتأريخية  ،تفتح الصناديؽ السرية لعالـ

المرأة الميشمة نتيجة تعرض "صبيحة " الى االعتقاؿ والتعذيب عبر قصة حب تفضي الى
الموت.
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رواية (الصندوق االسود ،كيمزار انور ) 2050 -

ركزت الرواية عمى فكرة الجسد االنثوي المتيـ بالنقص وعدـ االكتماؿ ،كونو ال يخضع
صت بيا االنوثة مف قبؿ الثقافة العربي ػ ػ ػػة ((فالمؤنث الحقيقي ،
لمعايير التوالد والتناسؿ التي ُخ ّ
ىو الذي يمد ويتناسؿ))(.)54فقد حدد المصطمح المغوي حدود االنوثة ب(( التناسؿ والتوالد والمرأة
التي ال تمد تفقد انوثتيا  ،فال ىي رج ٌؿ يتحمى بصفات الذكورة وال ىي انثى نتيجة فقدانيا لشرطيا
االنثوي الحقيقي

))()55

وىو عدـ االنجاب والعقـ الجسدي عبر سرد حكاية (طفؿ االنابيب) فبينت

قمؽ المرأة الوجودي وسعييا الحثيث لمتشبث بأنوثتيا ،عبر المحاؽ بعالـ االجساد المنتجة كي ال
وتعد جسداً معطالً فتفقد بذلؾ ىوية جسدىا االنثوي (( .طواؿ
تدخؿ في المركزية اليامش
ّ
توصؿ اليو العمـ واريد
متطورة ...آخر ما
تزوجت بطريقة
ّ
ّ
الطريؽ يراودني ىاجس غريب ...لقد ّ
اف انجب بطريقة متطورة...آخر ما وصؿ اليو العمـ ))( )56اختارت الكاتبة لروايتيا ثيمة المعاناة
ىف السبب أو حاالت مف ازواجيف،
االنسانية لمنساء المحرومات مف الحمؿ والوالدة ،سواء كف ّ
نسوة جمعتيف قاعة عممية التخصيب االصطناعي في المختبر(( ست عشرة امرأة متفاوتات

االعمار ..سوريات وعراقيات ..مخطوفات النظرة والخوؼ مف اف تفشؿ العممية ..جاؤوا بقموب

ممؤىا الرجاء في اف تكوف بطونيف حالمات بشيء يكبر في احشائيف))((( .)57ست عشرة امرأة
توزعف بيف غرؼ المشفى االنيؽ ،في صالتنا  8أسرة ،عمى كؿ سرير تقطف حكاية امرأة كؿ

حمميا اف تكوف أما ذات يوـ .فييف مف تزوجف قبؿ خمسة عشر عاما او اكثر او اقؿ وما لجأف
الخر مرحمة اال بعد اف نفدت كؿ سبؿ العالج الطبيعي))( .)58موظفة تقنية السرد المتقطع

وصبية وطالبة وموظّفة (ثيمة) أليمة
باستذكاراتيا الماضية واسترجاعات الماضي منذ كانت طفمة
ّ
مما تعذب بو وطنيا وشعبيا مف فجائع الحروب ونكبات الذؿ والموت والفقر والجوع وكؿ الواف
القير والكمد.
وعي
عمى ىذا النحو ،تشكمت مفاىيـ الكتابة النسوية لمجسد المؤنث ،النابعة مف خمفية ّ

متقدـ ،فاضح ومسؤوؿ لجممة مف العالقات التي تحكـ وتتحكـ في شروط األنثى في مجتمع
ذكوري سائد .مستعينة بمقوالت ما بعد الحداثة و مقوالت االدب النسوي فضال عف دراسات التابع
ودراسات ما بعد الحقبة االستعمارية  ،الظيار اف النظاـ االبوي يمتمؾ مرجعيات سيادية ويتميز

بالعدوانية .
وقد حرصت الكاتبة العراقية عمى اف تكوف كتابتيا عف الجسد مف باب الكشؼ والحفر

واألضاءة عمى الشخصية والعالقة االنسانية والقيـ وغير ذلؾ مف ضرورات العمؿ الفني وشروطو

الفنية ،ال مف باب التسويؽ والتجارة واالستيالؾ وابتزاز القارئ .
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خالصة
تعد دراسة المتغيرات السردية في الرواية العراقية الحديثة ضرورة ميمة مف اجؿ تقصي
خصائصيا البنائية والشكمية التي تنماز بيا مع تطور مراحميا الزمنية لرصد المستجدات التي
تؤسس مالمح جديدة قد تظير عمى ساحة السرد الروائي ومف أوضح ىذه المتغيرات السردية ىو
تفعيؿ مستوى الكتابة النسوية التي عمدت الى اعادة بناء الوعي فاخرجت االدب الذي تنتجو
الكاتبة العراقية مف بند الكتاية التقميدية التي اىتمت بموضوعات المراة ووضعيا االجتماعي الى
بند اخر ينطمؽ مف الكتابة الجديدة التي تطرح االسئمة وتساءؿ الواقع عبر استثمار المسكوت
عنو والالمفكر فيو واليامشي  .بعد اف كانت الكتابة ال تتعدى مفيوميا االتصالي لنقؿ المعرفة
ولـ يمتفت الى حضورىا الذاتي ولـ ينظر الى وجودىا اال ضمنا.
وقد رصد البحث حركية السرد النسوي في نموذجيف ىما:
أػ االنثى المثقفة
بػ االنثى ا لجسد
توصؿ البحث الى اف الكاتبة العراقية قد تعاممت في متونيا السردية مع قضايا المرأة مف
رؤية ما بعد حداثية انطالقا مف مقوالت االدب النسوي وتاثيرات الخطاب ما بعد الكولونيالي الذي
يركز عمى دراسات التوابع واالقميات  .فعمدت الى مخاطبة النسؽ الثقافي الذكوري ومسائمتو عبر
سردىا المؤنث  .كما انيا لـ تنصرؼ الى التعبير عف قضاياىا الذاتية عمى حساب القضايا
االنسانية العامة .فمـ تكتؼ بمراجعة االبوية ونقدىا ،انما انخرطت في البنية المجتمعية والسياسية
واالقتصادية وعبر ادبياعف قضايا الحروب والحصار والنضاؿ السياسي وازمة االنساف والوجود .
فضال عف انيا استطاعت مف خالؿ سردىا اف تمفت االنتباه الى معاناة جسدىا عبر تسميط
الضوء عمى حالة الوأدالثقافي النوثتيا  ،ومحاربة االنموذج االنثوي السائد ثقافيا  .وعميو فقد
احتؿ الجسد موقعا مركزيا في المدونة السردية النسوية العراقية عبر اشتغاؿ الوعي النسوي
الجديد عمى لغة البوح الذاتي لمتعبير عف الذات واالنفتاح نحو الداخؿ لمتعبير عف المكبوت مف
عوالـ المرأة .
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