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ملخص
ّ

كثــرا مــا يــردد هاجــس الذكــورة يف رصاعــه مــع األنوثــة يف ثيــات األدب النســوي الغــريب
ً

والعــريب عــى الســواء؛ إذ يتصــدر كتابــات املــرأة املثقفــة التــي تتخبــط بــن مــا يفرضــه املجتمــع

الذكــوري مــن قيــود تســتدعي التحفــظ ترفضهــا هــي ومثيالهتــا يف الســاحة الفكريــة ،وبــن مــا

ـن رجـ ً
ـرا أخــرق؛ ممــا
تأملــه مــن صفــات «الرجــل املثــال» الــذي تــراه أكثرهـ ّ
ـا مــن ورق ال ذكـ ً

ص ّعــب مهمــة توصيــف هــذا الرجــل النمــوذج ،وأنتــج يف املقابــل فئــة نســوية ُأدخلــت لــدى
بعــض النقــاد يف قفــص العنوســة.

يف هــذا املضــار حتديــدً ا تتــوزع مضامــن «نســيان  »comألحــام مســتغانمي ،التــي ســنحاول

مــن خــال هــذه الورقــات البحثيــة اســتجالء مظاهــر اهلــروب مــن طغيــان الذكــورة ،والتحــرر
ـورات اجلنــس اخلشــن ،وفــق هــذه التســاؤالت :هــل
مــن ســجن األنوثــة التابعــة ،بنــا ًء عــى تصـ ّ
الكتابــة النســائية حتريــر للــذات؟ أو كبــت للــذات؟ هــل احلــل يف العتــق أو يف األبــق مــن وجهــة

نظــر الكتابــة النســائية؟ أيف العتــق متن َّفــس؟ ويف األبــق بديــل؟ ومــا مــدى انعــكاس املظهريــن يف
مؤ َّلــف أحــام مســتغانمي «نســيان »com؟

الكلــات املفتاحيــة :أدب ،كتابــة ،نســائية ،أنوثــة ،ذكــورة ،رصاع ،لغــةَ ،أبــق (هــروب) ،عتــق
(حترر)
ّ

لالقتباس :بن علوة خ« ،.الكتابة النسائية :عتق أم أبق؟ قراءة يف نامذج من «نسيان  »comألحالم مستغانمي» ،جملة أنساق ،املجلد  ،3العدد 1
و2019-2018 ،2
https://doi.org

©  ،2019بن علوة ،اجلهة املرخص هلا :دار نرش جامعة قطر .تم نرش هذه املقالة البحثية بواسطة الوصول احلر ووف ًقا لرشوط Creative Commons

 .Attribution license CC BY 4.0هذه الرخصة تتيح حرية إعادة التوزيع ،التعديل ،التغيري ،واالشتقاق من العمل ،سواء أكان ذلك ألغراض جتارية

أو غري جتارية ،طاملا ينسب العمل األصيل للمؤلفني.

جملة أنساق ،املجلد  ،3العدد  1و ،2019-2018 ،2دار نرش جامعة قطر 7

OPEN ACCESS
Submitted: 25 March 2019
Accepted: 15 April 2019

Women’s writing: Question about self-liberation and escaping
Reading in Forms from “Forgetting Com” by Ahlem Mostaganmy
Khayra Bin Olwa
Assistant Professor, Université Djilali Bounaama, Khemis Miliana, Algeria
khaira_ben@yahoo.fr
k.benalloua@univ-dbkm.dz

Abstract

The conflict between masculinity and femininity is often expressed in the West�ern and Arabic feminist literature. Educated women’s writings clash with the re�
strictions imposed by patriarchal societies that call for reservation and that
are rejected by women and their counterparts in the intellectual arena, and with
the “Typical man”, whom most of women consider rare. This subject has pro�duced a feminist category that critics have included in the spinsterhood list.
In this context, the contents of “Forgetting com” written by Ahlem Mostaganmy are
studied.
Through this paper, we will try to throw some light on the phenomena of escaping
from the dominance of masculinity and the liberation from the weakness of femininity, based on the premonitions of men, as per these questions: Is women’s writing
self-editing or repressed? Does the solution lie in self-liberation or escapism? What
do women think about self-liberation? Do they find in the escape as an alternative?
How much are these appearances reflected in the book “Forgetting Com” by Ahlem
Mostaganmy?
Keywords: Literature, Writing, Women, Femininity, Masculinity, Conflict, Language,
Escaping, Self-liberation
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مقدّ مة

لعــل مــا يســتفز الدارســن حــن يتعلــق األمــر بموضــوع كهــذا ،املنحــى الــذي صــارت الكتابــة

النســائية تســر وفقــه لرتســم صــورة خائبــة لرجــل مل يتوســم صفــة الرجولــة يف شــخصه ،فاســتحال
نموذجــا ســلبيا جلميــع الرجــال؛ أو لتصــور امــرأة أثقلتهــا التجــارب مــع الطــرف اآلخــر ِ
بحمــل مــن
ّ
ً
ً
اهلمــوم واألحقــاد.

ّ
ولعــل أكثــر مــا يســتفز املــرأة املثقفــة حــن تكتــب ،ذلــك االســتحواذ الذكــوري عــى القلــم

َصــب الرجــل نفســه العـ َ
ـم يف حمــراب الكتابــة
والفكــرة واألمــر والنهــي والــرأي؛ حــن ُين ّ
ـدل واحلكـ َ
اإلبداعيــة والنقديــة عــى الســواء ،فتصبــح هــذه األخــرة «وســيلة أخــرى يقــوم الرجــل مــن خالهلــا

بتحويــل العــامل إىل موضــوع واختزالــه بــا يتوافــق مــع رشوطــه اخلاصــة ،ويتحــدث يف مــكان كل يشء
وكل شــخص آخــر – بــا يف ذلــك النســاء».1

ـع األســاس لكثــر مــن كتابــات النســاء اإلبداعيــة التــي آلــت عــى
يعــدّ هــذا املوقــف الظــامل الدافـ َ

نفســها أن تكــون رســول املــرأة املهضــوم حقهــا ،ورســالة للطــرف اآلخــر ،حتــاول أن تقــف بموازاتــه
تنصــب عــى فضــح األرسار واحليــل
وحضــورا؛ إذ نجــد معظــم الكتابــات
وفكــرا
لتتحــداه لغــة
ّ
ً
ً
الذكوريــة التــي يتوســل إليهــا الرجــل لإليقــاع باملــرأة (الوديعــة) يف فـ ّ
ـخ التبعيــة ،والتع ّلــق األعمــى

ـب ،وتســعى يف املقابــل إىل توعيــة املــرأة الواقعــة يف هــذا الفـ ّ
ـخ ،أو تلــك التــي توشــك
بســجن احلـ ّ

أن تقــع فيــه بجملــة مــن التوصيــات والتوجيهــات التــي مــرت هبــا الكاتبــة ،أو اكتســبتها مــن جتــارب
األخريــات.

يف هــذا املوقــع حتديــدً ا نجــد الروائيــة والكاتبــة أحــام مســتغانمي تشــتغل يف معظــم كتاباهتــا

بالــراع الدائــر بــن الذكــورة واألنوثــة ،انطال ًقــا مــن واقــع الضحايــا مــن النســاء (الغبيــات) كــا

تسـ
ـميهن يف كتاهبــا «نســيان  ،»comواعتــا ًدا عــى خربهتــا الكبــرة بنعــرات الذكــورة وثغراهتــا معــا،
ّ

لتخـ ّ
ـرح الكاتبــة يف
ـط مــا يشــبه «الوصايــا العــر» لنســاء يبحثــن عــن املخ ّلــص والدليــل؛ إذ تـ ّ
وحمر ًضــا!».2
ـر ًرا
كتاهبــا يف حديثهــا عــن هــؤالء النســاء قائلــة« :مــن هلـ ّ
ّ
ـن ســواي حمـ ّ

وســنتتبع هاهنــا مضمــون الكتــاب لنتفحــص فيــه طبيعــة الوصايــا املبثوثــة يف ثنايــاه ،وطريقــة الكاتبة
 -1جمموعــة مؤلفــن« ،النقــد األديب النســوي» ،سلســلة ترمجــات نســوية ،ترمجــة هالــة كــال ،ط  ،1ع  ،5مؤسســة املــرأة والذاكــرة ،دار الكتــب
املرصيــة ،)2015( ،ص .220
 -2أحالم مستغانمي ،نسيان ( comط  ،3بريوت :نوفل للطبع ،هاشيت أنطوان للنرش ،)2014 ،ص .40
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يف طرحهــا ،فضـ ً
ـا عــن مــدى صداهــا يف األوســاط النســوية ،واحلــال أهنــا بمثابــة اهلبــة الثمينــة التــي
ال تُعطــى جمّا ًنــا؛ ولكــن الكاتبــة ســخية بــا يكفــي لتصنــع جيـ ً
ـا حديد ًيــا مــن النســاء اللــوايت ســوف

خيرقــن القاعــدة امل ّ
طــردة ،ويصدمــن الواقــع والثقافــة واآلخــر .كل ذلــك حــن يســتفدن مــن «أخطائــي
وأخطــاء النســاء مــن حــويل ...التــي تراكمــت ...وشــكلت خمــزون الســذاجة األنثويــة ،عــن أســباب

تطابــق اخليبــات النســائية ،وتشــابه النــاذج الرجاليــة» 3كــا تقــول الكاتبــة.
ذكور ٌة مؤنّثة أم أنوثة مذكّرة؟

ـري
ـمى «االســرجال» 4فحـ ّ
إذا كان بعــض النقــاد يــرى أن «الكتابــة النســوية بصــوت الرجــل تسـ ّ

بنــا أن نفكّــر كيــف نســمي الكتابــة بفكــر الرجــل؟ ذلــك أن املتأمــل لكتــاب أحــام مســتغانمي
«نســيان  »comيكتشــف يف كــذا موضــع بصمــة التفكــر الــذي ينفــرد بــه الرجــل ،وخيتلــف

ـم عــن إرادة الكاتبــة جعــل املــرأة أكثــر رشاســة
بــه عــن املــرأة؛ فمعظــم األفــكار املبثوثــة يف الكتــاب تنـ ّ

مــن الرجــل ،وأكثــر حــدّ ة منــه يف التعامــل معــه ،لتصبــح مثلــه يف املعاملــة واجلــزاء أو أكثــر .هــذا

األمــر يرتمجــه الشــعار العريــض عــى خلفيــة الكتــاب« :أحبيــه كــا مل حتــب امــرأة ..وانســيه كــا ينســى
الرجــال».

ً
إن حتليـ ً
ّ
دقيقــا هلــذا الشــعار جيعلنــا نقــف عــى هوامــش خطــرة ومقصــودة ويف الوقــت نفســه
ـا

ـب شــديد وكــره شــديد؛ فكيــف المــرأة أن جتمــع بــن
متناقضــة مــن خاللــه؛ فهــو جيمــع بــن حـ ّ

ـرا
قمــة األنوثــة ،وتكــون يف املقابــل ذكـ ً
نقيضــن؟! وكيــف تســتطيع الواحــدة منــا أن تكــون امــرأة يف ّ
ً
ومنطقــا وحقيقــة؛ لذلــك
قمــة الرجولــة؟! ال نســتطيع التوفيــق بــن طــريف هــذه املعادلــة واق ًعــا
يف ّ

فقــد كان األوىل أن تعطــف الكاتبــة اجلملــة الثانيــة عــى ســابقتها بحــرف العطــف «أو» بــدل الــواو،

فإمــا أن حتــب جــدًّ ا أو تكــره بشــدّ ة.

يبــدو أن أحــام مســتغانمي تريــد أن متســك العصــا مــن الوســط؛ فتكــون بالفكــر رجـ ً
ـا وبالقلــم

امــرأة .وعــى الرغــم مــن أهنــا حت ُ
ظــر هــذا الكتــاب عــن الرجــال بي ًعــا وقــراءة ،فإننــا نقــرأ مــن وراء
ِ
أرسار
هــذا األمــر دعــوة مســترتة هلــم القتنائــه والتعــرف إىل مــا تكيــده هلــم الكاتبــة ،ومــا متلكــه مــن

الذكــورة املتعاليــة ومفاتيحهــا ،يف مقابــل الوصفــات (الســحرية) التــي تسـ ّلح هبــا املــرأ َة قليلــة اخلــرة يف
فيتحصنــوا أمامهــا أو ُيمعــوا عــى تغيــر خطــة اللعــب عــى املشــاعر واآلمــال.
هــذا املجــال،
ّ

 -3املرجع نفسه ،ص .36
 -4إبراهيم أمحد ملحم ،األنثوية يف األدب :النظرية والتطبيق (ط  ،1إربد :عامل الكتب احلديث ،)2016 ،ص .21
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إهنــا تعلــن حر ًبــا خف ّيــة بــن اجلنســن ،لتــرك هلــم ســاحة الــراع وترتقــب ملــن تكــون يف النهايــة

الغلبــة؛ ذلــك أن كتاهبــا يف حقيقــة األمــر ال يقــوم عــى فكــرة «النســيان» وحدهــا كــا خي ّيــل للقــارئ

مــن خــال العنــوان والواجهــة ،إنــا يقــوم عــى ثالثيــة أساســية تتحكــم يف فصــول الكتــاب وعناوينــه
اجلزئيــة؛ إهنــا ثالثيــة «العشــق/األَبق/العتق»؛ وهــي التــي ســوف نقــف عندهــا مــن خــال نــاذج
تطبيقيــة مــن ثنايــا الكتــاب.

ففــي الكتــاب نصائــح تنــدرج ضمــن العنــر األول مــن الثالثيــة (العشــق) تقــرأ فيــه كل مــا

أمكــن الكاتبــة مــن خــرة وبــاع عــن جتــارب شــخص ّية أو ســاع ،ترتجــم فيــه احلــد الــذي تصــل
إليــه امــرأة يف عشــقها لرجــل ،وكيــف حيــدث أن تصــل إليــه فتعتــي درجــات احلــب لرتقــى إىل مرتبــة

«اهلــوس» ،فيصبــح الرجــل شــغلها الشــاغل ،ومثاهلــا الكامــل ،يف الصحو والســكرات .وتنكشــف هذه
الفكــرة مــن خــال العناويــن التاليــة ومضامينهــا يف الكتــاب« :كــا مل حتــب امــرأة»« ،5كاميليــا التــي

صـ ِ
ـي».8
ختــاف أن تنســى»« ،6مــاذا هــو فاعــل اآلن»« ،7حتــت رمحــة ا َمل ْ
ـل اهلاتفـ ّ

ويف الوقــت الــذي تريــد الكاتبــة مــن املــرأة أن تكــون يف قمــة األنوثــة حــن حتــب رجـ ً
ـا ،تنقلــب

ـب ،وتبــدأ يف تــاوة
عــى عقبيهــا يف مســطورات أخــرى مــن كتاهبــا،
لتنصــب ذاهتــا راه ًبــا يف معبــد احلـ ّ
ّ
النصائــح التــي تتل ّبــس بتفكــر الرجــل؛ فتطلــب مــن املــرأة أن تتحــول إىل ذكــر ،لتدخــل حينهــا يف
حيــز «األنوثــة املذ ّكــرة» حــن تعطيهــا «وصفــات لنســيان الرجــل» 9جرعـ ٍ
ـات إيامنيــة لتتحــدى الرجــل
ّ

دائــا يف وجــه أنثــى عابــرة لتارخيــه املــيء بالفخــاخ؛ فبــدال مــن أن تبقــى
بســاحه الــذي يشــهره
ً

تنتحــب عــى حبيــب غائــب غــادر ،تتنــاول كبســولة نســيانه لتلتفــت إىل احليــاة مــن جديــد« :أيتهــا
احلمقــاء ..احليــاة تنتظــرك وأنــت تنتظرينــه».10

إن الكاتبــة يف هــذا املقــام تســعف املــرأة بمــدد للهــروب مــن التعلــق اآلرس برجــل ال يســتحق

التحيــة وال التضحيــة؛ إهنــا تــرى يف هــذه احلالــة املــرأة عبــدً ا ً
آبقــا مــن ســيده املســتبد ،الــذي مهــا
فحــري بامــرأة حاهلــا هــذه ،أن تســتفيق مــن زمــن التغييــب
وكــرس نفســه لــه ،خذلــه.
خدمــه
ّ
ّ

الــذي حبســت نفســها فيــه لرجــل مل يقدرهــا قدرهــا ،وأدار ظهــره هلــا.
 -5مستغانمي ،نسيان  .comمرجع سابق ،ص .88-77
 -6املرجع نفسه ،ص .50-45
 -7املرجع نفسه ،ص .93-91
 -8املرجع نفسه ،ص .188-183
 -9املرجع نفسه ،ص .135-111
 -10املرجع نفسه ،ص .66-65
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فاهلــروب الــذي تريــده الكاتبــة للمــرأة ،ليــس هرو ًبــا مــن رجــل إىل رجــل ،إذ هــي ّ
حتذرهــا مــن

هــذا الفعــل الــذي ســوف يبقيهــا حبيســة دائــرة مفرغــة ،تتخلــص مــن وجــع لتكتــوي بآخــر« :ال

ـي إىل الرسيــر»11؛ «ال ترمتــي يف أحضــان أول منقــذ»12؛ «مــن قصــص النســاء
تطلبــي اللجــوء العاطفـ ّ
الغب ّيــات» .13إهنــا تريــد هلــا هرو ًبــا إىل جمهــول مل حتــدده هلــا يف الكتــاب!

ـم إن الكاتبــة ترتفــع باملــرأة درجــات أخــرى ،حــن ّ
تدلــا عــى مرتبــة (العتــق) كدرجــة أســمى
ثـ ّ

ال تعلوهــا مرتبــة ،إذا وصلتهــا امــرأة فقــد بلغــت الســدرة وصــارت مســتقلة .فهــي حينهــا ستســتغني

عــن اآلخــر بعــد أن تعثــر عــى «وصفــات لنســيان الرجــل»

14

الرجــال»

15

وتطبــق قاعــدة :انســيه «كــا ينســى

بطريقــة حتــث فيهــا املــرأة عــى تذكــر ماضيــه األســود جتاههــا حــن كان يتجاهلهــا

وهيينهــا كــا توصيهــا الكاتبــة بقوهلــا« :تذكــري ليلــة اجلــدي» ،16حــن تــرب هلــا هــذا املثــل

ـن أو حتــزن يو ًمــا عــى حبيــب أذاقهــا أنــواع العــذاب النفــي والعاطفــي.
العــريب الشــهري لكيــا حتـ ّ

ولكــن هــل يمكــن هلــذه املعادلــة أن تتحقــق يف حيــاة امــرأة؟ إن جمــرد التفكــر يف تطبيقهــا عــى
أرض الواقــع كفيــل بإثبــات فشــل هــذه املحاولــة اعتــا ًدا عــى طبيعــة األنثــى؛ إذ كيــف للدائــرة أن

تكتمــل بنصــف واحــد؟!

لــن تكــون هــذه الوصفــات يف النهايــة حـ ًّ
ـا ناج ًعــا للنســاء يف ســبيل التحــرر وختطــي هاجــس

الذكــورة املســترتة حتــت رداء الرجولــة عنــد الكثرييــن؛ وربــا مل تكــن الكاتبــة يف هــذا املؤلــف تســعى
إىل حتريــر املــرأة بقــدر مــا تنــوي كشــف حيثيــات العالقــة التــي جتمــع بــن ذكــر وأنثــى منــذ القديــم،

وســتبقى كــا هــي طبيعـ ً
ـارة يف نفــس كل جنــس« .ولعــل التامهــي مــع لغــة اآلخــر ،دعــا الروائيــة
ـة قـ ّ

(أحــام مســتغانمي) للــرد بلســان الرجــل؛ ألن ذلــك يوفــر هلــا حريــة البــوح ،ويــرع هلــا آفا ًقــا ال

تتحقــق لــو كان الــرد بلســان األنثــى ،إهنــا تكتــب الســتعادة صوهتــا ،وممارســة حقهــا يف اللغــة».17
مترد؟ بني اللغة واملخزون الثقايف
تفرد أم ّ
ّ

تــردد اآلراء يف الكتابــة النســائية لغـ ً
ـذرا ودقــة؛ فبعــد
ـة ومضمو ًنــا ،ممــا جيعــل دراســتها أكثــر حـ ً

أن شــاع عــن اللغــة التــي نكتــب هبــا أهنــا حتتكــم إىل «النامــوس الكــوين الــذي تكــرس بســطوة
 -11املرجع السابق ،ص .64-61
 -12املرجع نفسه ،ص .104-10
 -13املرجع نفسه ،ص .240-223
 -14املرجع نفسه ،ص .135-111
 -15املرجع نفسه ،ص .157-137
 -16املرجع نفسه ،ص .205
عمن :الرشوق للنرش والتوزيع ،)2002 ،ص .42
 -17عيسى برهومة ،اللغة واجلنس حفريات لغوية يف الذكورة واألنوثة (ط ّ ،1
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الثقافــة (و)أفــى إىل إنتــاج لغــة متاهــت مــع مســطورات املجتمــع ،فانحــازت يف أكثرهــا إىل الرجــل،
فرعــا وانحرا ًفــا؛» 18تزامحــت النقــود حول مــا إذا
ـرت األنثــى ً
ـارا لإلنســان عمو ًمــا ،وصـ ّ
وصورتــه معيـ ً

ـردة
كانــت لغــة الكتابــة النســائية نســخة طبــق األصــل عــن لغــة الرجــل ،أم أهنــا لغــة ذات بصمــة متفـ ّ

جتعــل قارئهــا حيكــم هبويتهــا حــن القــراءة؟

واملشــكلة التــي ّأزمــت القضيــة هــي أن «القلــم مذكــر (رجــل) فلــا التقطتــه املــرأة فكأنام قــد التقطت

حيــة تســعى ،هــذه اآللــة ثعبــان والكتابــة خطــر وجنــون» .19خاصــة حــن راحــت ختــوض مواضيــع
حساســة ختــدش جدارهــا العــازل الــذي ســلطه الرجــل عليهــا باعتبارهــا أنثــى! فــكل مــا خيــوض
فيــه الرجــل مبــاح ،أمــا حــن يتعلــق األمــر بامــرأة تكتــب فــإن الكتابــة تغــدو مــن منظــور الرجــل

حمرمــة عليهــا؛ «لــذا ســعت احلــركات النســوية إىل تطهــر اللغــة مــن مظاهــر التح ّيــز ،والتطلــع إىل لغــة
ّ
حمايدة» .20

واملتتبــع ملعظــم الكتابــات التــي هتتــم املــرأة هلــا وهبــا ،جيدهــا واقعــة يف الثنائيــات الضديــة التــي

بـ ً
ـور الــراع املســتميت الــذي ولدتــه هــذه
ـدل مــن أن جتمــع بينهــا وبــن نصفهــا الثــاين ،راحــت تصـ ّ

ـروج لكتابــة أنثويــة تكــون املــرأة مركزهــا ،فيتشــكل العــامل
الثنائيــات؛ لــذا «راح الفكــر النسـ ّ
ـوي يـ ّ

مــن منظورهــا ،وذلــك يقتــي اختيــار لغــة خاصــة تعتمدهــا يف متثيــل نفســها وعاملهــا .لكــن ال يقصــد

باهلويــة األنثويــة وبالكتابــة األنثويــة ،االقتصــار عــى ذات املــرأة فقــط ،إنــا زحزحــة اهليمنــة الذكوريــة
املتغلغلــة يف الثنائيــات املتضــادة الســائدة :الرجل/املــرأة ،العقل/العاطفــة ،القــوة /الضعــف.21»...

ويف ســبيل الفصــل العــادل بــن مــا تنفــرد بــه املــرأة يف كتاباهتــا وبــن مــا يشــاركها فيــه الرجــل ،كان

لزا ًمــا أن نشــر إىل التفريــق احلاصــل يف املصطلحــات التــي شــتتت بعــض النقــاد والقــراء حــن إرادة
االهتــداء إىل خصوصيــة هــذا النــوع مــن الكتابــة؛ ومــن بينهــا املصطلحــان األساســان« :األنثويــة»

و»النســوية»؛ فهــل الكتابــة التابعــة للمــرأة تنــدرج ضمــن املصطلــح األول أم الثــاين؟

إن األنثويــة« :تتصــل بالتعبــر عــن رؤيــة املــرأة للحيــاة ومــا جيــري فيهــا ،وتصويــر مشــاعرها...،

مكمـ ً
مكمـ ً
ـا هلــا ،وقــد يــأيت ذلــك عــى لســان املــرأة أو الرجــل املعــر
ـا للرجــل ،وبوصفــه
بوصفهــا
ّ
ّ
ّ
الثقايف العريب ،)1997 ،ص .79
 -18عبد اهلل الغذامي ،املرأة واللغة (ط  ،2بريوت :املركز
 -19املرجع نفسه ،ص .130
عمن :الرشوق للنرش والتوزيع ،)2002 ،ص .86
 -20عيسى برهومة ،اللغة واجلنس حفريات لغوية يف الذكورة واألنوثة (ط ّ ،1
 -21عبــد اهلل إبراهيــم ،الــرد النســوي :الثقافــة األبويــة ،اهلويــة األنثويــة واجلســد (ط  ،1بــروت :املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر،)2011 ،
ص .101
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22
نقيضــا للذكــورة ،مــا
ـرا
ً
بلســاهنا»  .أمــا النســوية« :فتتصــل بالتعبــر عــن رؤى املــرأة بوصفهــا عنـ ً

ترتــب عليــه مــن مطالبتهــا بالتحــرر ،والتمــرد عــى البنــى املتحيــزة للذكــورة».23

نســتنتج مــن خــال هــذا التفريــق الدقيــق أن األنثويــة حركــة إجيابيــة تســعى إىل التوفيــق ال إىل

التفريــق بــن اجلنســن ،يف حــن حتــاول النســوية أن تنغلــق عــى املــرأة بوصفهــا ضــدًّ ا للرجــل ونــدّ ا

لــه ،وتدفعهــا ملهامجتــه ،وإثــارة إشــكالية الفوقيــة الذكوريــة املامرســة يف الســاحة االجتامعيــة والفكريــة
م ًعــا ،ممــا هيمــش املــرأة كشــخص ً
أول وكطــرف مبــدع ثان ًيــا؛ هــذا مــا أدى ببعضهــن إىل اخلــوض يف

ـرد لــدى املــرأة ،و»تأكيدهــن عــى وجــود طبيعــة أصليــة لألنثــى» ،24وهــي «مســألة منطقية
مســألة التفـ ّ
متثــل نقطــة انطـ ٍ
ـاق لتفكيــك اللغــة ،والفلســفة ،والتحليــل النفــي ،واملامرســات االجتامعيــة ،واجتــاه
الثقافــة األبويــة (التــي) نعيــش فيهــا ونقاومهــا».25

ومــا دامــت «اللغــة ...مــادة كيميائيــة جاهــزة للجنــون» 26فــإن األمــر كلــه بيــد مــن يملــك زمامهــا،

دوالــا ومدلوالهتــا ســواء كان رجـ ً
ّ
ـا أم امــرأة؛ فهــا هــي ذي الكاتبــة (أحــام
وجييــد اللعــب عــى

مســتغانمي) تثبــت يف كل كتابــة هلــا التفــوق يف اختيــار اللغــة التــي تســلب اللــب ،وتقنــع العقــل
والقلــب بطريقــة الومضــات املختــرة التــي تقــرأ من ورائهــا الكثري مــن األبعــاد الثقافيــة ،واملحاوالت

الفكريــة «لتعديــل املنطلقــات الســائدة واألفــكار املســتكنّة عــن الذكــورة واألنوثــة».27

إهنــا تســعى أحيانًــا إىل التــواري خلــف معطيــات سياســية أو اقتصاديــة لكيــا تقــع يف رشاك

ـرب» ،28كــا أهنــا تتحايــل يف
التهمــة املبــارشة مــن طــرف الرجــل الناقــد ،كــا تكتــب يف« :دعيــه جيـ ّ

كثــر مــن املواضــع حــن يتعلــق األمــر بمواضيــع حساســة هــي عــى درايــة تامــة بمــدى أثرهــا عــى
ـرب حتــى تصــل الفكــرة إىل املــرأة بســام؛ إذ
الرجــل ،فتلجــأ إىل التلميــح مــن طريــق التمثيــل املقـ ّ

ختتــار أن تنحــو منحــى «كليلــة ودمنــة» كــا ترمجهــا (ابــن املقفــع) ،فتــرب األمثــال باحليــوان لرتســخ
يف نفــس تلــك املعذبــة معــاين الغــدر واخلــداع والنذالــة التــي تتلطــخ هبــا الذكــورة املقنّعــة.

ويمكــن القــول ّ
إن الكاتبــة (أحــام) مــن الــذكاء مــا جيعلهــا ســيدة عــى اللغــة ،حــن تســتخدمها

ـرق بــن معطيــات
لتخــدم مآرهبــا ،ويلــن هلــا احلديــث هبــا؛ لتكــون الكاتبــة التــي اســتطاعت أن تفـ ّ
 -22ملحم ،األنثوية يف األدب :النظرية والتطبيق .مرجع سابق ،ص .21
 -23املرجع نفسه ،ص .21
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الذكــورة والرجولــة التــي ختطــئ يف التمييــز بينهــا األنثــى ،فتخلــط بينهــا وحتســب كل ذكــر رجـ ً
ـا

لتقــع يف اخلطيئــة واخلطــأ؛ لذلــك تنبــه أحــام قارئاهتــا إىل أن كتاهبــا ليــس ضــد النصــف الثــاين عمو ًما،
دفاعــا عــن الرجولــة»
وإنــا هــو «جــردة نســائية ضــد الذكــورة،
ً

29

التــي كادت أن تنعــدم يف وقتنــا.

حترير ّ
كبت ل َّل ّذات؟
للذات أم
ٌ

إن اخلــوض يف مســألة اللغــة يف الكتابــات النســائية يثــري الدراســات اجلامليــة وخيتــص هبــا حتديــدً ا،

يف حــن تثــر مســألة املضمــون فيهــا جمموعــة مــن اإلشــكاالت يف الســاحة الفكريــة؛ ذلــك أن مــا
ـتفز وجــريء يف كثــر مــن األحايــن .وإن نــدري أتســتطيع
تــدور حولــه خمتلــف هــذه الكتابــات مسـ ّ
املــرأة التــي تتتبــع وصايــا (مســتغانمي) يف كتاهبــا هــذا اخلــروج مــن ربقــة األنوثــة املســتضعفة ،لتتحــول
إىل امــرأة حديديــة تتغلــب عــى احتياجاهتــا العاطفيــة واجلســدية ،وتعيــش حياهتــا بطريقــة عاديــة!

فـــ «هــل كتابــة املــرأة إفصــاح عــن (األنوثــة) ..أم أهنــا هــروب عــن (األنوثــة) وتســام عــن صفــة

تعبــرا
األنثــى يف املــرأة وتر ّفــع عــن اجلســد املؤنّــث ،وبالتــايل فالكتابــة مفارقــة لألنوثــة وليســت
ً

عنهــا»!...

30

يف ضــوء ذلــك تصبــح املــرأة الكاتبــة ومــن يســر عــى هنجهــا امــرأة جوفــاء ،بجســد

ـوري مــن حيــث ال تــدري؛ فتفقــد صبغتهــا وتضيــع بــن البــوح والفضــح.
ـوي وتفكــر ذكـ ّ
أنثـ ّ

و«هــل املــرأة تفــرض أنوثتهــا لتتلبــس بذكوريــة القلــم ...لــذا فــإن النمــوذج املحتــذى هــو نمــوذج

31
ـم فهــي مــا تــزال
ذكــوري ،بينــا ال حيمــل نمــوذج األنثــى ســوى صــورة اجلاهلــة واألميــة!» ومــن ثـ ّ

وذراعــا بــذراع؛ كل
را بشــر
تعيــش هاجــس التبع ّيــة للرجــل،
ً
وترتســم مــا يفرضــه ومــا يرفضــه شـ ً
ّ
ذلــك يف ســبيل تغطيــة النقــص الــذي ألصقــه بشــخصها وجنســها هــذا املجتمــع الذكــوري ،فتلجــأ

للكتابــة كمهــرب ،ال كرســالة للتحســيس ،ووســيلة للتنفيــس.

ّ
باهلــن؛
مطلــب ليــس
إن مطلــب التحــرر والعتــق ـ الــذي هــو أســمى مــن اهلــروب واألبــق ـ
ٌ
ّ

ـن
فــإذا فشــلت املــرأة يف إجيــاد بديــل حــن اهلــروب ،فكيــف هبــا حــن التحــرر؟! ربــا تلجــأ إحداهـ ّ

لتتوهــم أهنــا هاربــة أو متحــررة؛ «ذلــك أن
إىل تغيــر نظرهتــا إىل الرجــل عندمــا جتمعهــا بــه عالقــة
ّ

املــرأة العربيــة ،مثــل الشــعوب العربيــة ،تر ّبــت عــى احلاكــم األب ،والقائــد األب ...فنحــن نبحــث عن

حبيــب أ ًبــا ..لنكــون لــه أ ًّمــا!».32
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تصبــح العالقــة التــي ينبغــي أن تكــون بــن رجــل وامــرأة عالقــة مضطربــة انطال ًقــا مــن هــذا

املنظــور؛ فبالرغــم مــن أننــا نؤمــن باملقولــة الشــهرية« :كل فتــاة بأبيهــا معجبــة» ،إالّ أنــه حــن يتع ّلــق
يتوجــب عليهــا أن تأخــذ بعــن االعتبــار طبيعــة الطــرف اآلخــر الــذي
األمــر بحبيــب للمــرأة ال أب،
ّ

تتعامــل معــه .صحيــح أن املــرأة تأمــل مــن احلبيــب احتــوا ًء وحنا ًنــا ومواقــف بطوليــة كتلــك التــي
عاشــتها مــع أبيهــا ،ولكنهــا تنســى أن هــذا الرجــل هــو اآلخــر يبحــث عــن شــبيهة أل ّمــه التــي تر ّبــى
ـرب تدليلهــا وإغداقهــا.
يف حضنهــا ،وتـ ّ

كــا ّ
أن املــرأة تنســى أن هــذا الرجــل ذاتــه الــذي يريــد مــن املــرأة أحيا ًنــا أن تتمثــل صــورة أ ّمــه

فتحملهــا فــوق طاقتهــا ،وهــي التــي تســعى
يف خدمتــه وتدليلــه ،قــد تتغــر طلباتــه وتطغــى متطلباتــه
ّ
ـي أ ّمــه أو تعلوهــا مرتبــة يف قلبــه ،فتحظــى بــه وتســلب ل ّبــه .إن الرجــل الــذي
حثي ًثــا إىل أن ترقــى رقـ ّ

ـي نســبة الذكــورة لتشــغل ح ّيــز الرجولــة هــو ذو طبــع ملــول ،ومــراس صعــب
ترتفــع يف تكوينــه اجلينـ ّ
جيعــل املــرأة التــي تطلبــه أو يطلبهــا ِ
لـ ٍ
ـن ،مــن ا ُمله َلكــن.
مــن هــذا املنطلــق حتديــدً ا ،تقــف الكاتبــة يف كــذا موضــع مــن وصاياهــا يف الكتــاب موقــف

تبقــى مــن بقايــا أنثــى أهلكهــا ال ِّ
ـرض ،الــذي حيــاول انتشــال مــا ّ
ـور الرجــل
طــاب؛ فنجدهــا تصـ ّ
املحـ ّ

ـوع الصفــات ،يف أســلوب غــر
ـرا بشـ ًعا متنـ ّ
الــذي يــارس عليهــا بذكورتــه أشــد أنــواع العــذاب تصويـ ً

مبــارش خيفــي وراءه مــا يتميــز بــه الرجــل الــذي هــذه حالــه مــن خبــث طو ّيــة ،وســوء ن ّيــة.

ـن ،و»أفعى»
إنــه «برغــوث» 33هيــوى تتبــع رائحــة اإلنــاث والرعــي يف
ّ
حقوهلن أ ّيــا كانــت طبيعتهـ ّ

34

تتســلل إىل ذاكــرة امــرأة لتخ ّيــل إليهــا أهنــا عصــا تتكــئ عليهــا ،فــإذا هبــا ثعبــان مفــزع .بــل «حيــوان
جريــح»

35

ـرا أول ممرضــة تســعفه يف
حينــا ختونــه الذكــورة مــع امــرأة حديديــة تركتــه ينــزف منتظـ ً

الطريــق ،أو هــو «كالزواحــف ،يتخلــص مــن جلــده ومــن ماضيــه بــدون عنــاء» .36إنــه بــكل بســاطة

حربــاء تتلــون يف كل موقــف ومــع كل امــرأة بألــوان وأوصــاف احليوانــات مــن« :حصــان ،طــاووس،

ثعبــان ،دلفــن ،ثعلــب ،عقــرب ،كنــاري ،كلــب ،قــط ،فيــل ،زرافــة ،أســد ،أرنــب ،فــأر ،خنزيــر»

37

ليقــي مآربه.
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مل يبــق للمــرأة بعــد هــذا التصويــر الدقيــق والبشــع للرجــل الــذي يــارس ســلطة الذكــورة يف حــق

أنثــى قطوفهــا دانيــة عــن حســن ن ّيــة ،إال أن تتســلح باحلــذر ،وختتــار بــن أن تغامــر مــع كل رجــل

جيمعهــا بــه قــدر ،وتقامــر بعاطفتهــا وجســدها وذاكرهتــا؛ وبــن أن تزهــد يف الرجــال مجي ًعــاـ صاحلهــم
وطاحلهــم ـ مادامــت ختشــى عــى نفســها االنكســار ،وال متلــك اســراتيجية لتحصــن الــذات؛ عندهــا
سـ
ـتضطر إىل كبــت ال ّلــذات ،والقفــز عــى السـنّة الكونيــة التــي قضــت بــأن النســاء ُخلقــت للرجــال،
ّ
ـن خلــق الرجــال.
وهلـ ّ

الكتابة النسائية بني اإلنصاف واإلجحاف

ّ
إن وقفــة مل ّيــة وفاحصــة للكتابــة النســائية -لغــة ومضمو ًنــا -تقودنــا إىل اخللفيــة التــي تدفــع املــرأة؛

لتكــون رشســة وعدوانيــة أحيانًــا كثــرة يف طرحهــا للمواضيــع احلساســة التــي ختــرق أفــق توقــع
تعرضــا للتغييــب ،والظلــم
املجتمــع الذكــوري املتســلط؛ وبــا أن النســاء أكثــر الفئــات االجتامعيــة
ً
الــذي يســتمد توجهاتــه مــن املــوروث ،واألعــراف والقيــم االجتامعيــة والدينيــة املضللــة38؛ فقــد

يشــفع هلــا هــذا اجلانــب يف طريقتهــا التــي تنتهجهــا وهتاجــم مــن خالهلــا الطــرف الــذي زور التاريــخ
وطمــس حقيقــة الثقافــة والديــن اللذيــن يضمنــان هلــا -يف األصــل -كرامــة مســلوبة.39

وألن الواقــع يقــي بالتعامــل مــع «العالقــة بــن املــرأة والرجــل عــى أســاس مــن الســيطرة

اجلنــي»40؛ فينبغــي ّأال
والتبعيــة ،فالرجــل رأس املــرأة ...أمــا املــرأة فينحــر دورهــا يف اإلشــباع
ّ

ـرا .غــر أن مــا يمليــه
ّ
نتعجــب حــن نلفــي معظــم الكتابــات النســائية تــدور يف هــذا املضــار كثـ ً
اخلطــاب النقــدي يتصــادم مــع هــذه الفكــرة؛ فلــاذا ال نلــوم الرجــل يف نظرتــه الضيقــة إىل املــرأة،
مقز ًمــا و ُمـ ًّ
ـذل ،ونلومهــا هــي حــن تســعى إىل إماطــة اللثــام عنهــا ،وحماولــة إعــادة
التــي جتعــل دورهــا ّ
االعتبــار لذاهتــا وصفاهتــا؟!

و«إذا كان يتعــن عــى النســاء أن هيدفــن إىل صياغــة خطابــات بديلــة .و(إن كان) يف موقعهــن اهلاميش

بعــض البــوادر التحرريــة» ،41فــإن هــذا املطلــب يف حــد ذاتــه تطويــق حلريــة الكتابــة ،وتضييــق
للخنــاق عــى املــرأة يف ســبيل عــدم املســاس بثوابــت املجتمــع الذكــوري املفروضــة .إن املــرأة أكثــر

ـارضا بقــوة فيهــا ،وقليـ ً
ـا ما
مــا يســتهوهيا مواضيعهــا الشــخصية ،والتــي يكــون الرجــل غال ًبــا طر ًفــا حـ ً
ـرد يف كتاباهتــا؛ وحتــى إن
نجدهــا ختــوض مواضيــع عامــة تزاحــم الرجــال فيهــا ،وهاهنــا ملمــح للتفـ ّ

 -38ينظر :صاحب الربيعي ،املرأة واملوروث يف جمتمعات العيب (ط  ،1دمشق :دار صفحات للدراسات والنرش ،)2010 ،ص .76
 -39ينظر :الغذامي ،املرأة واللغة .مرجع سابق ،ص .16
 -40املرجع نفسه ،ص .76
 -41جمموعة مؤلفني .النقد األديب النسوي .مرجع سابق ،ص .221
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هــي خاضتهــا ،فإهنــا سـ ّ
ـتبث يف ثناياهــا دون شـ ّ
ـكارا أنثويــة.
ـك أفـ ً
يب (حممــد بــرادة) -أن لــأدب النســائي
مــن هــذا املنطلــق يــرى بعــض النقــاد -ومــن بينهــم املغــر ّ

ـرأ عــى حماكاهتــا ،أو النســج عــى منواهلــا؛ فهنــاك مــن األمــور
خصوصيــة ال يمكــن للرجــل أن يتجـ ّ

وفكــرا -مــا ال يســتطيع رجــل أن يكتــب عنــه؛ ألنــه ال يعيشــه
املتع ّلقــة بجنــس األنوثــة -طب ًعــا
ً

ببســاطة ،إنــه يفتقــر هاهنــا للتجربــة الشــعورية .يقــول يف هــذا املقــام« :فأنــا مــن هــذه الزاويــة ال
أســتطيع أن أكتــب بــدل املــرأة ،ال أســتطيع أن أكتــب عــن أشــياء ال أعيشــها».42

ّ
حمــل التطبيــق -أنــه كتــاب خي ِّيــل لقارئــهلكــن الالفــت للنظــر يف كتــاب (أحــام مســتغانمي)

ازدواجيــة كاتبــه! فــإذا ســلمنا أن عــامل املــرأة اخلفــي ال يمكــن أن يقتحمــه الرجــل ،فــإن (أحــام)

كامــرأة اســتطاعت أن تقتحــم عــامل الرجــل ،لتثبــت جــدارة هــذا اجلنــس املســتضعف واملظلــوم يف
ـب يف نســيان األنثــى
ـرا مــن وصاياهــا التــي تصـ ّ
الفكــر والفراســة م ًعــا .ذلــك أننــا حــن نتص ّفــح كثـ ً

للذكــر الغــادر ،نجدهــا تــأيت عــى األخــر واليابــس يف كشــف احليــل ،وإخــراج اخلبــيء والدفــن مــن

ـق الضحايــا
أفــكار الذكــر ،التــي حيــرص عــى أال يعرفهــا أحــد لكــي تبقــى صالحيتهــا نافــذة يف حـ ّ
مــن اإلنــاث الغب ّيــات.

إن «الصمــت» 43واالختفــاء املفاجــئ» 44و»عــدم االعتــذار» 45مــن أقــوى األســلحة التــي هياجــم
بوســاطتها الرجــل امــرأة مقصــودة ،وقــد اســتطاعت (أحــام) بخربهتــا ِ
وعربهــا أن تكشــفها عــى
الــورق ،لتكــون يف متنــاول أكــر قــدر مــن اإلنــاث قليــات احلـ ّ
ـظ والــذكاء .إهنــا أنثــى حتــى الثاملــة

ـر حتــى النخــاع حــن تعــرض تلــك احليــل
حــن تقــدم نصائــح حلـ ّ
ـب رجــل كــا مل حتبــه امــرأة ،وذكـ ٌ
وتفصلهــا تفصيــا حتــى لكأهنــا تعيشــها حقــا! فاملــرأة حــن تكتــب يف العالقــة بــن الرجــل واملــرأة
ّ

ـر فإنــه ســيقترص عــى مــا يعيشــه كذكــر ،ويعجــز عــن تصويــر
تو َّفــق إىل حــد بعيــد ،والرجــل إذا عـ ّ
عــامل الطــرف اآلخر.

ومتبحــرا «يمكــن حتميلــه الكثــر مــن
متميــزا
تصبــح كتابــة املــرأة اعتــا ًدا عــى مــا ســبق أد ًبــا
ً
ً

املعــاين واحلمــوالت التــي تشــدّ مــن عــزم املــرأة 46»،ويف الوقــت نفســه تبعــث املجتمــع الذكــوري -بل
 -42حممد برادة« ،هل هناك لغة نسائية؟» ،جملة آفاق ،ع ( ،12أكتوبر  ،)1983ص .135
 -43مستغانمي ،نسيان  ،comمرجع سابق ،ص .142-139
 -44املرجع نفسه ،ص .148-147
 -45املرجع نفسه ،ص .152-151
 -46حممد معتصم ،املرأة والرسد (ط  ،1الدار البيضاء :مؤسسة دار الثقافية للنرش والتوزيع ،)2004 ،ص .7
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وتلزمــه -أن يقدرهــا حــق قدرهــا ،ويعــرف هبــا منافســا قويــا كمطارحـ ٍ
ـة للفكــر واألدب ال الفــراش.
ًّ
ً

وعب ًثــا إن حــاول بعضهــم الطعــن يف جــدارة املــرأة ومكانتهــا التــي أصبحــت ختيــف الرجــل ،وتزعــزع

ســلطانه وســلطته ،مــن خــال التشــديد عــى نقــد كتاباهتــا مــن زاويــة املضمــون ســواء أكان جري ًئــا
ً
ـتفزا للمــوروث املغلــوط املفــروض؛ فهــي حماولــة يائســة يف ســبيل تغطيــة
أو
خادشــا للحيــاء أو مسـ ً

حماســن هــذا األدب بحجــة «ق ّلــة األدب»!

ينبغــي إ ًذا «تشــكيل هو ّيــة خمتلفــة عــن اهلو ّيــة الذكوريــة بنــاء عــى األدوار والوظائــف االجتامعيــة،

ال بقصــد التاميــز لكــن هبــدف التمييــز؛» 47فللمــرأة اهتامماهتــا وكذلــك للرجــل ،وال يمكننــا أن نعكف

يف نقودنــا عــى حماولــة إثبــات مــن األجــدر؟ ومــن األفضــل؟ بقــدر مــا هيمنــا اســتجالء مالمــح
اخلصوصيــة يف ّ
كل كتابــة ،مــن خــال مــا تتميــز بــه كتابــة املــرأة ومــا ختتــص بــه كتابــة الرجــل ،مــن

قبيــل اإلثــراء ال التجريــح والقــدح.

وعــو ًدا عــى مــا ســبق طرحــه مــن إشــكالية نســبة األدب الــذي خيــص قضايــا املــرأة؟ أهــو أدب

املــرأة أم الرجــل؟ جييئنــا إىل االســتئناس بفكــرة عبثيــة هــذا الطــرح لتشــعباته بــد ًءا مــن اإلشــكالية
ووصـ ً
ـول إىل مســألة النســبة واهلويــة؛ فاألجــدر بنــا إ ًذا التســليم بـ ّ
ـأن «وظيفــة الناقــد تكمن يف اكتشــاف

اجلانــب األنثــوي يف النــص الروائــي ،وليــس تصنيــف األدب 48»،يف ســبيل دراســة موضوع ّيــة حتــاول
ـم املــرأة عمو ًمــا ،ســواء أكانــت هــي الكاتبــة أم الرجــل ،فضـ ً
ـا عــن تتبــع
اســتجالء املضامــن التــي هتـ ّ

مواطــن اجلامليــات يف اللغــة املوظفــة وعالقتهــا باملضمــون ســل ًبا أو إجيا ًبــا ،كل ذلــك بعيــدً ا عــن
اخللفيــات االجتامعيــة املوروثــة واألحــكام الســلطوية املســبقة.
خامتة

ال يمكــن يف النهايــة إســدال الســتار عــى أدب فــرض نفســه بقــوة الفكــر واللغــة كاألدب النســائي؛

وهــو إن كان يم ّثــل لبعــض ّ
النقــاد معضلــة وإشــكالية حتتــاج إىل الكثــر مــن الدقــة وإعــال النظــر يف
خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بالنقــد الرجــايل الــذي غال ًبــا مــا يدرجــه يف قفــص
التنــاول والتوجيــه،
ّ

االهتــام بدافــع اخللفيــة املوروثــة حينًــا ،وحســدً ا مــن عنــد أنفســهم حينًــا آخــر ،واحلــال أن املــرأة
خطــرا عــى حضــوره ،وإيذانًــا ربــا
ــا ،ومك ّث ًفــا ،يــراه الرجــل
صــارت تثبــت
ً
حضــورا أدب ًيــا ق ّي ً
ً
بزوالــه.

 -47عبد اهلل إبراهيم ،موسوعة الرسد العريب (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،)2008 ،ص .248
 -48ملحم ،األنثوية يف األدب .مرجع سابق ،ص .23
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ـن هــذه النظــرة الض ّيقــة لــدى بعضهــم ليســت غالبــة ،فهنــاك مــن أنصــف الكتابــة النســائية مــن
لكـ ّ

ـرد باخلصوصيــة التــي يعجــز الرجــل عــن بلوغهــا أو كشــفها ،ناهيــك عــن مســتوى لغتهــا
بــاب التفـ ّ

الــذي ينبــئ عــن ثقافــة عاليــة ،ومعجــم كثيــف ،حتســن املــرأة توظيفــه يف كتاباهتــا املبــارشة والرامــزة

عــى الســواء.

وعــى مــا يبــدو مــن خــال مــا وقفنــا عنــده –أعــاه -مــن نــاذج حم ّللــة ضمــن كتــاب «نســيان

جتــرأت الكاتبــة عــى طرقــه
يتبــن لنــا املوضــوع احلســاس الــذي
 »comلـ(أحــام مســتغانمي)
ّ
ّ
ـر عىل
حيــا ،وأحيا ًنــا
وطرحــه
جارحــا للطــرف اآلخــر ،الــذي يرتــدي عبــاءة الرجولــة ،ليتسـ ّ
ً
ً
طرحــا رص ً

ـب ،وحتديــدً ا النســاء.
ذكــورة نتنــة؛ فالكاتبــة يف هــذا الكتــاب بمثابــة بائعــة دواء للمكروبــن مــن احلـ ّ
حيســب هلــا رغــم اجلــرأة والتجريــح ،لغتهــا الراقيــة ،وثقافتهــا املتبحــرة التــي تغــرف مــن
لكـ ّ
ـن مــا َ
كل نبــع ،وتتــرب املــايض واحلــارض بــكل قصصــه ِ
وعــره ،لتمحــو َعــرات إنــاث أذهلــن ذكــور
عابــرو رسيــر أجهضــوا أجســادهن وعواطفهــن.

ومــع كل ذلــك ،تبقــى مســألة األنوثــة يف عالقتهــا بالذكــورة مشــكلة تــؤرق املــرأة والكاتبــات

ســوا ًء بســواء ،وال يمكــن -يف نظرنــا -ألي أنثــى مهــا كانــت أن تســتعري أســلحة الرجــل لتهامجــه هبــا
ألهنــا بــكل بســاطة ال متلــك شــفراهتا .فمــن الســهل المــرأة أن تقــع يف رشاك العشــق ،ولكنــه مــن
الصعــب جــدًّ ا أن تعالــج نفســها بعــد االنكســار بـ
ـدواءي :العتــق أو األبــق ،ألهنــا ســتجدها يف هنايــة
ْ

ـر مــن الرجــل إليــه!
املطــاف تفـ ّ
املراجع

 -إبراهيم ،عبد اهلل .الرسد النسوي :الثقافة األبوية ،اهلوية ،األنثوية واجلسد .ط  ،1بريوت :املؤسسة العربيةللدراسات والنرش.2011 ،

 -إبراهيم ،عبد اهلل .موسوعة الرسد العريب .بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.2008 ،- -برادة ،حممد« .هل هناك لغة نسائية؟» ،جملة آفاق ،مج  ،2ع  ،12املغرب( ،أكتوبر .)1983

عمن :الرشوق للنرش والتوزيع،
 -برهومة ،عيسى .اللغة واجلنس حفريات لغوية يف الذكورة واألنوثة .ط ّ ،1.2002

 -الربيعي ،صاحب .املرأة واملوروث يف جمتمعات العيب .ط  ،1دمشق :دار صفحات للدراسات والنرش،.2010

 20جملة أنساق ،املجلد  ،3العدد  1و ،2019-2018 ،2دار نرش جامعة قطر

- -الغذامي ،عبد اهلل .املرأة واللغة .ط  ،2بريوت :املركز الثقايف العريب.1997 ،

 -جمموعة مؤلفني« ،النقد األديب النسوي» ،سلسلة ترمجات نسوية ،ترمجة هالة كامل ،ط  ،1مؤسسة املرأةوالذاكرة ،دار الكتب املرصية ،ع .)2015( ،5

 -مستغانمي ،أحالم .نسيان  .comط  ،2بريوت :نوفل للطبع ،هاشيت أنطوان للنرش.2014 ،- -معتصم ،حممد .املرأة والرسد .الدار البيضاء :مؤسسة دار الثقافية للنرش والتوزيع.2004 ،

- -ملحم ،إبراهيم أمحد .األنثوية يف األدب :النظرية والتطبيق .ط  ،1إربد :عامل الكتب احلديث.2016 ،

جملة أنساق ،املجلد  ،3العدد  1و ،2019-2018 ،2دار نرش جامعة قطر 21

