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ملّخص 
ــريب  ــوي الغ ــامت األدب النس ــة يف ثي ــع األنوث ــه م ــورة يف رصاع ــس الذك ــردد هاج ــا ي ــرًيا م كث
والعــريب عــى الســواء؛ إذ يتصــدر كتابــات املــرأة املثقفــة التــي تتخبــط بــني مــا يفرضــه املجتمــع 
الذكــوري مــن قيــود تســتدعي التحفــظ ترفضهــا هــي ومثيالهتــا يف الســاحة الفكريــة، وبــني مــا 
تأملــه مــن صفــات »الرجــل املثــال« الــذي تــراه أكثرهــّن رجــاًل مــن ورق ال ذكــًرا أخــرق؛ ممــا 
ــدى  ــت ل ــوية ُأدخل ــة نس ــل فئ ــج يف املقاب ــوذج، وأنت ــل النم ــذا الرج ــف ه ــة توصي ــب مهم صّع

بعــض النقــاد يف قفــص العنوســة.
ــًدا تتــوزع مضامــني »نســيان com« ألحــالم مســتغانمي، التــي ســنحاول  يف هــذا املضــامر حتدي
مــن خــالل هــذه الورقــات البحثيــة اســتجالء مظاهــر اهلــروب مــن طغيــان الذكــورة، والتحــرر 
مــن ســجن األنوثــة التابعــة، بنــاًء عــى تصــّورات اجلنــس اخلشــن، وفــق هــذه التســاؤالت: هــل 
الكتابــة النســائية حتريــر للــذات؟ أو كبــت للــذات؟ هــل احلــل يف العتــق أو يف األبــق مــن وجهــة 
ــس؟ ويف األبــق بديــل؟ ومــا مــدى انعــكاس املظهريــن يف  نظــر الكتابــة النســائية؟ أيف العتــق متنفَّ

ــف أحــالم مســتغانمي »نســيان com«؟ مؤلَّ

ــق  ــروب(، عت ــق )ه ــة، َأب ــورة، رصاع، لغ ــة، ذك ــائية، أنوث ــة، نس ــة: أدب، كتاب ــات املفتاحي الكل
)حتّرر(
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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 rew-
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 feminin-
ity, 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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مقّدمة
لعــل مــا يســتفز الدارســني حــني يتعلــق األمــر بموضــوع كهــذا، املنحــى الــذي صــارت الكتابــة 
النســائية تســري وفقــه لرســم صــورة خائبــة لرجــل مل يتوســم صفــة الرجولــة يف شــخصه، فاســتحال 
نموذًجــا ســلبًيا جلميــع الرجــال؛ أو لتصــّور امــرأة أثقلتهــا التجــارب مــع الطــرف اآلخــر بِحمــل مــن 

اهلمــوم واألحقــاد.

ــم  ــى القل ــوري ع ــتحواذ الذك ــك االس ــب، ذل ــني تكت ــة ح ــرأة املثقف ــتفز امل ــا يس ــر م ــّل أكث ولع
والفكــرة واألمــر والنهــي والــرأي؛ حــني ُينَّصــب الرجــل نفســه العــدَل واحلكــَم يف حمــراب الكتابــة 
اإلبداعيــة والنقديــة عــى الســواء، فتصبــح هــذه األخــرية »وســيلة أخــرى يقــوم الرجــل مــن خالهلــا 
بتحويــل العــامل إىل موضــوع واختزالــه بــام يتوافــق مــع رشوطــه اخلاصــة، ويتحــدث يف مــكان كل يشء 

ــاء«1. ــك النس ــام يف ذل ــر – ب ــخص آخ وكل ش

يعــّد هــذا املوقــف الظــامل الدافــَع األســاس لكثــري مــن كتابــات النســاء اإلبداعيــة التــي آلــت عــى 
نفســها أن تكــون رســول املــرأة املهضــوم حقهــا، ورســالة للطــرف اآلخــر، حتــاول أن تقــف بموازاتــه 
ــل  ــح األرسار واحلي ــى فض ــّب ع ــات تنص ــم الكتاب ــد معظ ــوًرا؛ إذ نج ــًرا وحض ــة وفك ــداه لغ لتتح
ــق األعمــى  ــة، والتعّل ــة التــي يتوســل إليهــا الرجــل لإليقــاع باملــرأة )الوديعــة( يف فــّخ التبعي الذكوري
بســجن احلــّب، وتســعى يف املقابــل إىل توعيــة املــرأة الواقعــة يف هــذا الفــّخ، أو تلــك التــي توشــك 
أن تقــع فيــه بجملــة مــن التوصيــات والتوجيهــات التــي مــرت هبــا الكاتبــة، أو اكتســبتها مــن جتــارب 

األخريــات.

ــا  ــم كتاباهت ــتغل يف معظ ــتغانمي تش ــالم مس ــة أح ــة والكاتب ــد الروائي ــًدا نج ــع حتدي ــذا املوق يف ه
ــام  ــات( ك ــاء )الغبي ــن النس ــا م ــع الضحاي ــن واق ــا م ــة، انطالًق ــورة واألنوث ــني الذك ــر ب ــراع الدائ بال
تســميهّن يف كتاهبــا »نســيان com«، واعتــامًدا عــى خربهتــا الكبــرية بنعــرات الذكــورة وثغراهتــا معــا، 
ــة يف  ــّرح الكاتب ــل؛ إذ ت ــص والدلي ــن املخّل ــن ع ــاء يبحث ــرش« لنس ــا الع ــبه »الوصاي ــا يش ــّط م لتخ

كتاهبــا يف حديثهــا عــن هــؤالء النســاء قائلــة: »مــن هلــّن ســواي حمــّرًرا وحمّرًضــا!«2.

وســنتتبع هاهنــا مضمــون الكتــاب لنتفحــص فيــه طبيعــة الوصايــا املبثوثــة يف ثنايــاه، وطريقــة الكاتبة 

1- جمموعــة مؤلفــني، »النقــد األديب النســوي«، سلســلة ترمجــات نســوية، ترمجــة هالــة كــامل، ط 1، ع 5، مؤسســة املــرأة والذاكــرة، دار الكتــب 
ــة، )2015(، ص 220. املري

2- أحالم مستغانمي، نسيان com )ط 3، بريوت: نوفل للطبع، هاشيت أنطوان للنرش، 2014(، ص 40.
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يف طرحهــا، فضــاًل عــن مــدى صداهــا يف األوســاط النســوية، واحلــال أهنــا بمثابــة اهلبــة الثمينــة التــي 
ال ُتعطــى جمّاًنــا؛ ولكــن الكاتبــة ســخية بــام يكفــي لتصنــع جيــاًل حديدًيــا مــن النســاء اللــوايت ســوف 
خيرقــن القاعــدة املّطــردة، ويصدمــن الواقــع والثقافــة واآلخــر. كل ذلــك حــني يســتفدن مــن »أخطائــي 
وأخطــاء النســاء مــن حــويل... التــي تراكمــت... وشــكلت خمــزون الســذاجة األنثويــة، عــن أســباب 

تطابــق اخليبــات النســائية، وتشــابه النــامذج الرجاليــة«3 كــام تقــول الكاتبــة.

ذكورٌة مؤّنثة أم أنوثة مذّكرة؟
إذا كان بعــض النقــاد يــرى أن »الكتابــة النســوية بصــوت الرجــل تســّمى »االســرجال«4 فحــرّي 
ــتغانمي  ــالم مس ــاب أح ــل لكت ــك أن املتأم ــل؟ ذل ــر الرج ــة بفك ــمي الكتاب ــف نس ــر كي ــا أن نفّك بن
ــف  ــل، وخيتل ــه الرج ــرد ب ــذي ينف ــري ال ــة التفك ــع بصم ــذا موض ــف يف ك ــيان com« يكتش »نس
بــه عــن املــرأة؛ فمعظــم األفــكار املبثوثــة يف الكتــاب تنــّم عــن إرادة الكاتبــة جعــل املــرأة أكثــر رشاســة 
ــر. هــذا  ــه يف التعامــل معــه، لتصبــح مثلــه يف املعاملــة واجلــزاء أو أكث ــر حــّدة من مــن الرجــل، وأكث
األمــر يرمجــه الشــعار العريــض عــى خلفيــة الكتــاب: »أحبيــه كــام مل حتــب امــرأة.. وانســيه كــام ينســى 

الرجــال«.

ــا هلــذا الشــعار جيعلنــا نقــف عــى هوامــش خطــرية ومقصــودة ويف الوقــت نفســه  إّن حتليــاًل دقيًق
ــه؛ فهــو جيمــع بــني حــّب شــديد وكــره شــديد؛ فكيــف المــرأة أن جتمــع بــني  متناقضــة مــن خالل
نقيضــني؟! وكيــف تســتطيع الواحــدة منــا أن تكــون امــرأة يف قّمــة األنوثــة، وتكــون يف املقابــل ذكــًرا 
ــك  ــة؛ لذل ــا وحقيق ــا ومنطًق ــة واقًع ــذه املعادل ــريف ه ــني ط ــق ب ــتطيع التوفي ــة؟! ال نس ــة الرجول يف قّم
فقــد كان األوىل أن تعطــف الكاتبــة اجلملــة الثانيــة عــى ســابقتها بحــرف العطــف »أو« بــدل الــواو، 

ا أو تكــره بشــّدة. فإمــا أن حتــب جــدًّ

يبــدو أن أحــالم مســتغانمي تريــد أن متســك العصــا مــن الوســط؛ فتكــون بالفكــر رجــاًل وبالقلــم 
امــرأة. وعــى الرغــم مــن أهنــا حتُظــر هــذا الكتــاب عــن الرجــال بيًعــا وقــراءة، فإننــا نقــرأ مــن وراء 
هــذا األمــر دعــوة مســترة هلــم القتنائــه والتعــرف إىل مــا تكيــده هلــم الكاتبــة، ومــا متلكــه مــن أرساِر 
الذكــورة املتعاليــة ومفاتيحهــا، يف مقابــل الوصفــات )الســحرية( التــي تســّلح هبــا املــرأَة قليلــة اخلــربة يف 

هــذا املجــال، فيتحّصنــوا أمامهــا أو جُيمعــوا عــى تغيــري خطــة اللعــب عــى املشــاعر واآلمــال.

3- املرجع نفسه، ص 36.
4- إبراهيم أمحد ملحم، األنثوية يف األدب: النظرية والتطبيق )ط 1، إربد: عامل الكتب احلديث، 2016(، ص 21.
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إهنــا تعلــن حرًبــا خفّيــة بــني اجلنســني، لتــرك هلــم ســاحة الــراع وترقــب ملــن تكــون يف النهايــة 
الغلبــة؛ ذلــك أن كتاهبــا يف حقيقــة األمــر ال يقــوم عــى فكــرة »النســيان« وحدهــا كــام خيّيــل للقــارئ 
مــن خــالل العنــوان والواجهــة، إنــام يقــوم عــى ثالثيــة أساســية تتحكــم يف فصــول الكتــاب وعناوينــه 
ــامذج  ــالل ن ــن خ ــا م ــف عنده ــوف نق ــي س ــي الت ــق/األَبق/العتق«؛ وه ــة »العش ــا ثالثي ــة؛ إهن اجلزئي

ــاب. ــا الكت ــن ثناي ــة م تطبيقي

ــا  ــه كل م ــرأ في ــق( تق ــة )العش ــن الثالثي ــر األول م ــن العن ــدرج ضم ــح تن ــاب نصائ ــي الكت فف
ــل  ــد الــذي تص ــه احل ــم في ــخصّية أو ســامع، ترج ــارب ش ــن جت ــاع ع ــربة وب ــن خ ــة م ــن الكاتب أمك
إليــه امــرأة يف عشــقها لرجــل، وكيــف حيــدث أن تصــل إليــه فتعتــيل درجــات احلــب لرقــى إىل مرتبــة 
»اهلــوس«، فيصبــح الرجــل شــغلها الشــاغل، ومثاهلــا الكامــل، يف الصحو والســكرات. وتنكشــف هذه 
الفكــرة مــن خــالل العناويــن التاليــة ومضامينهــا يف الكتــاب: »كــام مل حتــب امــرأة«5، »كاميليــا التــي 

ختــاف أن تنســى«6، »مــاذا هــو فاعــل اآلن«7، »حتــت رمحــة امَلْصــِل اهلاتفــّي«8.

ويف الوقــت الــذي تريــد الكاتبــة مــن املــرأة أن تكــون يف قمــة األنوثــة حــني حتــب رجــاًل، تنقلــب 
عــى عقبيهــا يف مســطورات أخــرى مــن كتاهبــا، لتنّصــب ذاهتــا راهًبــا يف معبــد احلــّب، وتبــدأ يف تــالوة 
النصائــح التــي تتلّبــس بتفكــري الرجــل؛ فتطلــب مــن املــرأة أن تتحــول إىل ذكــر، لتدخــل حينهــا يف 
حّيــز »األنوثــة املذّكــرة« حــني تعطيهــا »وصفــات لنســيان الرجــل«9 جرعــاٍت إيامنيــة لتتحــدى الرجــل 
ــى  ــن أن تبق ــدال م ــاخ؛ فب ــيلء بالفخ ــه امل ــرة لتارخي ــى عاب ــه أنث ــاًم يف وج ــهره دائ ــذي يش ــالحه ال بس
تنتحــب عــى حبيــب غائــب غــادر، تتنــاول كبســولة نســيانه لتلتفــت إىل احليــاة مــن جديــد: »أيتهــا 

ــه«10. ــاة تنتظــرك وأنــت تنتظرين احلمقــاء.. احلي

ــتحق  ــل ال يس ــق اآلرس برج ــن التعل ــروب م ــدد لله ــرأة بم ــعف امل ــام تس ــذا املق ــة يف ه إن الكاتب
ــا مــن ســيده املســتبد، الــذي مهــام  التحيــة وال التضحيــة؛ إهنــا تــرى يف هــذه احلالــة املــرأة عبــًدا آبًق
ــب  ــن التغيي ــن زم ــتفيق م ــذه، أن تس ــا ه ــرأة حاهل ــرّي بام ــه. فح ــه، خذل ــه ل ــّرس نفس ــه وك خدم

الــذي حبســت نفســها فيــه لرجــل مل يقدرهــا قدرهــا، وأدار ظهــره هلــا.

5- مستغانمي، نسيان com. مرجع سابق، ص 88-77.
6- املرجع نفسه، ص 50-45.
7- املرجع نفسه، ص 93-91.

8- املرجع نفسه، ص 188-183.

9- املرجع نفسه، ص 135-111.
10- املرجع نفسه، ص 66-65.
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فاهلــروب الــذي تريــده الكاتبــة للمــرأة، ليــس هروًبــا مــن رجــل إىل رجــل، إذ هــي حتّذرهــا مــن 
هــذا الفعــل الــذي ســوف يبقيهــا حبيســة دائــرة مفرغــة، تتخلــص مــن وجــع لتكتــوي بآخــر: »ال 
تطلبــي اللجــوء العاطفــّي إىل الرسيــر«11؛ »ال ترمتــي يف أحضــان أول منقــذ«12؛ »مــن قصــص النســاء 

ــا إىل جمهــول مل حتــدده هلــا يف الكتــاب! الغبّيــات«13. إهنــا تريــد هلــا هروًب

ــا عــى مرتبــة )العتــق( كدرجــة أســمى  ثــّم إن الكاتبــة ترتفــع باملــرأة درجــات أخــرى، حــني تدهّل
ال تعلوهــا مرتبــة، إذا وصلتهــا امــرأة فقــد بلغــت الســدرة وصــارت مســتقلة. فهــي حينهــا ستســتغني 
عــن اآلخــر بعــد أن تعثــر عــى »وصفــات لنســيان الرجــل«14 وتطبــق قاعــدة: انســيه »كــام ينســى 
ــا  ــني كان يتجاهله ــا ح ــود جتاهه ــه األس ــر ماضي ــى تذك ــرأة ع ــا امل ــث فيه ــة حت ــال«15 بطريق الرج
ــل  ــذا املث ــا ه ــرب هل ــني ت ــدي«16، ح ــة اجل ــري ليل ــا: »تذك ــة بقوهل ــا الكاتب ــام توصيه ــا ك وهيينه
العــريب الشــهري لكيــال حتــّن أو حتــزن يوًمــا عــى حبيــب أذاقهــا أنــواع العــذاب النفــي والعاطفــي. 
ــى  ــا ع ــري يف تطبيقه ــرد التفك ــرأة؟ إن جم ــاة ام ــق يف حي ــة أن تتحق ــذه املعادل ــن هل ــل يمك ــن ه ولك
أرض الواقــع كفيــل بإثبــات فشــل هــذه املحاولــة اعتــامًدا عــى طبيعــة األنثــى؛ إذ كيــف للدائــرة أن 

ــد؟! ــف واح ــل بنص تكتم

ــس  ــي هاج ــرر وختط ــبيل التح ــاء يف س ــا للنس ــالًّ ناجًع ــة ح ــات يف النهاي ــذه الوصف ــون ه ــن تك ل
الذكــورة املســترة حتــت رداء الرجولــة عنــد الكثرييــن؛ وربــام مل تكــن الكاتبــة يف هــذا املؤلــف تســعى 
إىل حتريــر املــرأة بقــدر مــا تنــوي كشــف حيثيــات العالقــة التــي جتمــع بــني ذكــر وأنثــى منــذ القديــم، 
وســتبقى كــام هــي طبيعــًة قــاّرة يف نفــس كل جنــس. »ولعــل التامهــي مــع لغــة اآلخــر، دعــا الروائيــة 
)أحــالم مســتغانمي( للــرسد بلســان الرجــل؛ ألن ذلــك يوفــر هلــا حريــة البــوح، ويــرشع هلــا آفاًقــا ال 
تتحقــق لــو كان الــرسد بلســان األنثــى، إهنــا تكتــب الســتعادة صوهتــا، وممارســة حقهــا يف اللغــة«17.

تفّرد أم متّرد؟ بني اللغة واملخزون الثقايف
ــد  ــة؛ فبع ــذًرا ودق ــر ح ــتها أكث ــل دراس ــا جيع ــا، مم ــًة ومضموًن ــائية لغ ــة النس ــردد اآلراء يف الكتاب ت
ــطوة  ــرس بس ــذي تك ــوين ال ــوس الك ــم إىل »النام ــا حتتك ــا أهن ــب هب ــي نكت ــة الت ــن اللغ ــاع ع أن ش

11- املرجع السابق، ص 64-61.

12- املرجع نفسه، ص 104-10.
13- املرجع نفسه، ص 240-223.
14- املرجع نفسه، ص 135-111.
15- املرجع نفسه، ص 157-137.

16- املرجع نفسه، ص 205.
17- عيسى برهومة، اللغة واجلنس حفريات لغوية يف الذكورة واألنوثة )ط 1، عاّمن: الرشوق للنرش والتوزيع، 2002(، ص 42.
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الثقافــة )و(أفــى إىل إنتــاج لغــة متاهــت مــع مســطورات املجتمــع، فانحــازت يف أكثرهــا إىل الرجــل، 
وصورتــه معيــاًرا لإلنســان عموًمــا، وصــرّيت األنثــى فرًعــا وانحراًفــا؛«18 تزامحــت النقــود حول مــا إذا 
كانــت لغــة الكتابــة النســائية نســخة طبــق األصــل عــن لغــة الرجــل، أم أهنــا لغــة ذات بصمــة متفــّردة 

جتعــل قارئهــا حيكــم هبويتهــا حــني القــراءة؟

واملشــكلة التــي أّزمــت القضيــة هــي أن »القلــم مذكــر )رجــل( فلــام التقطتــه املــرأة فكأنام قــد التقطت 
حيــة تســعى، هــذه اآللــة ثعبــان والكتابــة خطــر وجنــون«19. خاصــة حــني راحــت ختــوض مواضيــع 
حساســة ختــدش جدارهــا العــازل الــذي ســلطه الرجــل عليهــا باعتبارهــا أنثــى! فــكل مــا خيــوض 
فيــه الرجــل مبــاح، أمــا حــني يتعلــق األمــر بامــرأة تكتــب فــإن الكتابــة تغــدو مــن منظــور الرجــل 
حمّرمــة عليهــا؛ »لــذا ســعت احلــركات النســوية إىل تطهــري اللغــة مــن مظاهــر التحّيــز، والتطلــع إىل لغــة 

حمايدة«20.

ــة التــي  واملتتبــع ملعظــم الكتابــات التــي هتتــم املــرأة هلــا وهبــا، جيدهــا واقعــة يف الثنائيــات الضدي
بــداًل مــن أن جتمــع بينهــا وبــني نصفهــا الثــاين، راحــت تصــّور الــراع املســتميت الــذي ولدتــه هــذه 
ــامل  ــكل الع ــا، فيتش ــرأة مركزه ــون امل ــة تك ــة أنثوي ــرّوج لكتاب ــوّي ي ــر النس ــذا »راح الفك ــات؛ ل الثنائي
مــن منظورهــا، وذلــك يقتــي اختيــار لغــة خاصــة تعتمدهــا يف متثيــل نفســها وعاملهــا. لكــن ال يقصــد 
باهلويــة األنثويــة وبالكتابــة األنثويــة، االقتصــار عــى ذات املــرأة فقــط، إنــام زحزحــة اهليمنــة الذكوريــة 

املتغلغلــة يف الثنائيــات املتضــادة الســائدة: الرجل/املــرأة، العقل/العاطفــة، القــوة/ الضعــف...«21.

ويف ســبيل الفصــل العــادل بــني مــا تنفــرد بــه املــرأة يف كتاباهتــا وبــني مــا يشــاركها فيــه الرجــل، كان 
لزاًمــا أن نشــري إىل التفريــق احلاصــل يف املصطلحــات التــي شــتتت بعــض النقــاد والقــراء حــني إرادة 
ــة«  ــة؛ ومــن بينهــا املصطلحــان األساســان: »األنثوي ــوع مــن الكتاب ــة هــذا الن ــداء إىل خصوصي االهت

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

إن األنثويــة: »تتصــل بالتعبــري عــن رؤيــة املــرأة للحيــاة ومــا جيــري فيهــا، وتصويــر مشــاعرها،... 
بوصفهــا مكّمــاًل للرجــل، وبوصفــه مكّمــاًل هلــا، وقــد يــأيت ذلــك عــى لســان املــرأة أو الرجــل املعــرب 

18- عبد اهلل الغذامي، املرأة واللغة )ط 2، بريوت: املركز الثقايّف العريب، 1997(، ص 79.
19- املرجع نفسه، ص 130.

20- عيسى برهومة، اللغة واجلنس حفريات لغوية يف الذكورة واألنوثة )ط 1، عاّمن: الرشوق للنرش والتوزيع، 2002(، ص 86.
21- عبــد اهلل إبراهيــم، الــرد النســوي: الثقافــة األبويــة، اهلويــة األنثويــة واجلســد )ط 1، بــريوت: املؤسســة العربيــة للدراســات والنــرش، 2011(، 

ص 101.
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بلســاهنا«22. أمــا النســوية: »فتتصــل بالتعبــري عــن رؤى املــرأة بوصفهــا عنــًرا نقيًضــا للذكــورة، مــا 
ترتــب عليــه مــن مطالبتهــا بالتحــرر، والتمــرد عــى البنــى املتحيــزة للذكــورة«23.

ــق ال إىل  ــعى إىل التوفي ــة تس ــة إجيابي ــة حرك ــق أن األنثوي ــق الدقي ــذا التفري ــالل ه ــن خ ــتنتج م نس
ا للرجــل ونــّدا  التفريــق بــني اجلنســني، يف حــني حتــاول النســوية أن تنغلــق عــى املــرأة بوصفهــا ضــدًّ
لــه، وتدفعهــا ملهامجتــه، وإثــارة إشــكالية الفوقيــة الذكوريــة املامرســة يف الســاحة االجتامعيــة والفكريــة 
مًعــا، ممــا هيمــش املــرأة كشــخص أواًل وكطــرف مبــدع ثانًيــا؛ هــذا مــا أدى ببعضهــن إىل اخلــوض يف 
مســألة التفــّرد لــدى املــرأة، و«تأكيدهــن عــى وجــود طبيعــة أصليــة لألنثــى«24، وهــي »مســألة منطقية 
متثــل نقطــة انطــالٍق لتفكيــك اللغــة، والفلســفة، والتحليــل النفــي، واملامرســات االجتامعيــة، واجتــاه 

الثقافــة األبويــة )التــي( نعيــش فيهــا ونقاومهــا«25.

ومــا دامــت »اللغــة... مــادة كيميائيــة جاهــزة للجنــون«26 فــإن األمــر كلــه بيــد مــن يملــك زمامهــا، 
ــالم  ــة )أح ــي ذي الكاتب ــا ه ــرأة؛ فه ــاًل أم ام ــواء كان رج ــا س ــا ومدلوالهت ــى دواهّل ــب ع ــد اللع وجيي
ــل  ــع العق ــب، وتقن ــلب الل ــي تس ــة الت ــار اللغ ــوق يف اختي ــا التف ــة هل ــت يف كل كتاب ــتغانمي( تثب مس
والقلــب بطريقــة الومضــات املختــرة التــي تقــرأ من ورائهــا الكثري مــن األبعــاد الثقافيــة، واملحاوالت 

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

ــع يف رشاك  ــال تق ــة لكي ــية أو اقتصادي ــات سياس ــف معطي ــواري خل ــا إىل الت ــعى أحياًن ــا تس إهن
التهمــة املبــارشة مــن طــرف الرجــل الناقــد، كــام تكتــب يف: »دعيــه جيــّرب«28، كــام أهنــا تتحايــل يف 
كثــري مــن املواضــع حــني يتعلــق األمــر بمواضيــع حساســة هــي عــى درايــة تامــة بمــدى أثرهــا عــى 
الرجــل، فتلجــأ إىل التلميــح مــن طريــق التمثيــل املقــّرب حتــى تصــل الفكــرة إىل املــرأة بســالم؛ إذ 
ختتــار أن تنحــو منحــى »كليلــة ودمنــة« كــام ترمجهــا )ابــن املقفــع(، فتــرب األمثــال باحليــوان لرســخ 

ــة. ــة معــاين الغــدر واخلــداع والنذالــة التــي تتلطــخ هبــا الذكــورة املقنّع يف نفــس تلــك املعذب
ويمكــن القــول إّن الكاتبــة )أحــالم( مــن الــذكاء مــا جيعلهــا ســيدة عــى اللغــة، حــني تســتخدمها 
لتخــدم مآرهبــا، ويلــني هلــا احلديــث هبــا؛ لتكــون الكاتبــة التــي اســتطاعت أن تفــّرق بــني معطيــات 

22- ملحم، األنثوية يف األدب: النظرية والتطبيق. مرجع سابق، ص 21.
23- املرجع نفسه، ص 21.

24- جمموعة مؤلفني، النقد األديب النسوي. مرجع سابق، ص 219.
25- املرجع نفسه، ص 219.

26- الغذامي، املرأة واللغة. مرجع سابق، ص 138.
27- برهومة، اللغة واجلنس. مرجع سابق، ص 71.

28- مستغانمي، نسيان com. مرجع سابق، ص 100-99.
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الذكــورة والرجولــة التــي ختطــئ يف التمييــز بينهــام األنثــى، فتخلــط بينهــام وحتســب كل ذكــر رجــاًل 
لتقــع يف اخلطيئــة واخلطــأ؛ لذلــك تنبــه أحــالم قارئاهتــا إىل أن كتاهبــا ليــس ضــد النصــف الثــاين عموًما، 
وإنــام هــو »جــردة نســائية ضــد الذكــورة، دفاًعــا عــن الرجولــة«29 التــي كادت أن تنعــدم يف وقتنــا.    

حترير للّذات أم كبٌت للَّّذات؟
إن اخلــوض يف مســألة اللغــة يف الكتابــات النســائية يثــري الدراســات اجلامليــة وخيتــص هبــا حتديــًدا، 
ــة؛ ذلــك أن مــا  يف حــني تثــري مســألة املضمــون فيهــا جمموعــة مــن اإلشــكاالت يف الســاحة الفكري
تــدور حولــه خمتلــف هــذه الكتابــات مســتفّز وجــريء يف كثــري مــن األحايــني. وإن نــدري أتســتطيع 
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 
ــرًيا  ــت تعب ــة وليس ــة لألنوث ــة مفارق ــايل فالكتاب ــث، وبالت ــد املؤّن ــن اجلس ــع ع ــرأة وترّف ــى يف امل األنث
ــة ومــن يســري عــى هنجهــا امــرأة جوفــاء، بجســد  عنهــا...!«30 يف ضــوء ذلــك تصبــح املــرأة الكاتب

أنثــوّي وتفكــري ذكــورّي مــن حيــث ال تــدري؛ فتفقــد صبغتهــا وتضيــع بــني البــوح والفضــح.

و»هــل املــرأة تفــرض أنوثتهــا لتتلبــس بذكوريــة القلــم... لــذا فــإن النمــوذج املحتــذى هــو نمــوذج 
ذكــوري، بينــام ال حيمــل نمــوذج األنثــى ســوى صــورة اجلاهلــة واألميــة!«31 ومــن ثــّم فهــي مــا تــزال 
تعيــش هاجــس التبعّيــة للرجــل، وترّســم مــا يفرضــه ومــا يرفضــه شــرًبا بشــرب وذراًعــا بــذراع؛ كل 
ذلــك يف ســبيل تغطيــة النقــص الــذي ألصقــه بشــخصها وجنســها هــذا املجتمــع الذكــوري، فتلجــأ 

ــة كمهــرب، ال كرســالة للتحســيس، ووســيلة للتنفيــس. للكتاب

ــنّي؛  ــس باهل ــٌب لي ــق ـ مطل ــروب واألب ــن اهل ــمى م ــو أس ــذي ه ــق ـ ال ــرر والعت ــب التح إّن مطل
فــإذا فشــلت املــرأة يف إجيــاد بديــل حــني اهلــروب، فكيــف هبــا حــني التحــرر؟! ربــام تلجــأ إحداهــّن 
إىل تغيــري نظرهتــا إىل الرجــل عندمــا جتمعهــا بــه عالقــة لتتوّهــم أهنــا هاربــة أو متحــررة؛ »ذلــك أن 
املــرأة العربيــة، مثــل الشــعوب العربيــة، ترّبــت عــى احلاكــم األب، والقائــد األب... فنحــن نبحــث عن 

ــا!«32. ــه أمًّ ــون ل ــا.. لنك ــب أًب حبي

29- املرجع السابق، )خلفية الكتاب(.
30- الغذامي، املرأة واللغة. مرجع سابق، ص 158.

31- املرجع نفسه، ص 159.
32- مستغانمي، نسيان com. مرجع سابق، ص 100-99.
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ــذا  ــن ه ــا م ــة انطالًق ــة مضطرب ــرأة عالق ــل وام ــني رج ــون ب ــي أن تك ــي ينبغ ــة الت ــح العالق تصب
املنظــور؛ فبالرغــم مــن أننــا نؤمــن باملقولــة الشــهرية: »كل فتــاة بأبيهــا معجبــة«، إالّ أنــه حــني يتعّلــق 
األمــر بحبيــب للمــرأة ال أب، يتوّجــب عليهــا أن تأخــذ بعــني االعتبــار طبيعــة الطــرف اآلخــر الــذي 
ــا ومواقــف بطوليــة كتلــك التــي  تتعامــل معــه. صحيــح أن املــرأة تأمــل مــن احلبيــب احتــواًء وحناًن
عاشــتها مــع أبيهــا، ولكنهــا تنســى أن هــذا الرجــل هــو اآلخــر يبحــث عــن شــبيهة ألّمــه التــي ترّبــى 

يف حضنهــا، وتــرّشب تدليلهــا وإغداقهــا.

ــه  ــا أن تتمثــل صــورة أّم كــام أّن املــرأة تنســى أن هــذا الرجــل ذاتــه الــذي يريــد مــن املــرأة أحياًن
يف خدمتــه وتدليلــه، قــد تتغــري طلباتــه وتطغــى متطلباتــه فتحّملهــا فــوق طاقتهــا، وهــي التــي تســعى 
حثيًثــا إىل أن ترقــى رقــّي أّمــه أو تعلوهــا مرتبــة يف قلبــه، فتحظــى بــه وتســلب لّبــه. إن الرجــل الــذي 
ترتفــع يف تكوينــه اجلينــّي نســبة الذكــورة لتشــغل حّيــز الرجولــة هــو ذو طبــع ملــول، ومــراس صعــب 

ــنٍي، مــن امُلهَلكــني. جيعــل املــرأة التــي تطلبــه أو يطلبهــا حِلِ

ــف  ــاب موق ــا يف الكت ــن وصاياه ــع م ــذا موض ــة يف ك ــف الكاتب ــًدا، تق ــق حتدي ــذا املنطل ــن ه م
املحــّرض، الــذي حيــاول انتشــال مــا تبّقــى مــن بقايــا أنثــى أهلكهــا الطِّــالب؛ فنجدهــا تصــّور الرجــل 
الــذي يــامرس عليهــا بذكورتــه أشــد أنــواع العــذاب تصويــًرا بشــًعا متنــّوع الصفــات، يف أســلوب غــري 

مبــارش خيفــي وراءه مــا يتميــز بــه الرجــل الــذي هــذه حالــه مــن خبــث طوّيــة، وســوء نّيــة.

إنــه »برغــوث«33 هيــوى تتبــع رائحــة اإلنــاث والرعــي يف حقوهلّن أّيــا كانــت طبيعتهــّن، و«أفعى«34 
تتســلل إىل ذاكــرة امــرأة لتخّيــل إليهــا أهنــا عصــا تتكــئ عليهــا، فــإذا هبــا ثعبــان مفــزع. بــل »حيــوان 
ــه ينــزف منتظــًرا أول ممرضــة تســعفه يف  ــة تركت ــه الذكــورة مــع امــرأة حديدي ــام ختون جريــح«35 حين
الطريــق، أو هــو »كالزواحــف، يتخلــص مــن جلــده ومــن ماضيــه بــدون عنــاء«36. إنــه بــكل بســاطة 
حربــاء تتلــون يف كل موقــف ومــع كل امــرأة بألــوان وأوصــاف احليوانــات مــن: »حصــان، طــاووس، 
ثعبــان، دلفــني، ثعلــب، عقــرب، كنــاري، كلــب، قــط، فيــل، زرافــة، أســد، أرنــب، فــأر، خنزيــر«37 

ــي مآربه. ليق

33- املرجع السابق، ص 101.
34- املرجع نفسه، ص 103.
35- املرجع نفسه، ص 92.
36- املرجع نفسه، ص 51.

37- املرجع نفسه، ص 160.
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مل يبــق للمــرأة بعــد هــذا التصويــر الدقيــق والبشــع للرجــل الــذي يــامرس ســلطة الذكــورة يف حــق 
أنثــى قطوفهــا دانيــة عــن حســن نّيــة، إال أن تتســلح باحلــذر، وختتــار بــني أن تغامــر مــع كل رجــل 
جيمعهــا بــه قــدر، وتقامــر بعاطفتهــا وجســدها وذاكرهتــا؛ وبــني أن تزهــد يف الرجــال مجيًعــاـ صاحلهــم 
وطاحلهــم ـ مادامــت ختشــى عــى نفســها االنكســار، وال متلــك اســراتيجية لتحصــني الــذات؛ عندهــا 
ســتضطّر إىل كبــت الّلــذات، والقفــز عــى الســنّة الكونيــة التــي قضــت بــأن النســاء ُخلقــت للرجــال، 

ــال. ــق الرج ــّن خل وهل

الكتابة النسائية بني اإلنصاف واإلجحاف
إّن وقفــة ملّيــة وفاحصــة للكتابــة النســائية -لغــة ومضموًنــا -تقودنــا إىل اخللفيــة التــي تدفــع املــرأة؛ 
ــع  ــق توق ــرق أف ــي خت ــة الت ــع احلساس ــا للمواضي ــرية يف طرحه ــا كث ــة أحياًن ــة وعدواني ــون رشس لتك
ــم  ــب، والظل ــا للتغيي ــة تعرًض ــات االجتامعي ــر الفئ ــاء أكث ــام أن النس ــلط؛ وب ــوري املتس ــع الذك املجتم
ــد  ــة38؛ فق ــة املضلل ــة والديني ــم االجتامعي ــراف والقي ــوروث، واألع ــن امل ــه م ــتمد توجهات ــذي يس ال
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 مســلوبة39.

ــيطرة  ــن الس ــاس م ــى أس ــل ع ــرأة والرج ــني امل ــة ب ــع »العالق ــل م ــي بالتعام ــع يق وألن الواق
ــي أاّل  ــّي«40؛ فينبغ ــباع اجلن ــا يف اإلش ــر دوره ــرأة فينح ــا امل ــرأة... أم ــل رأس امل ــة، فالرج والتبعي
ــه  ــا يملي ــري أن م ــرًيا. غ ــامر كث ــذا املض ــدور يف ه ــائية ت ــات النس ــم الكتاب ــي معظ ــني نلف ــب ح نتعّج
ــرأة،  ــة إىل امل ــه الضيق ــل يف نظرت ــوم الرج ــامذا ال نل ــرة؛ فل ــذه الفك ــع ه ــادم م ــدي يتص ــاب النق اخلط
، ونلومهــا هــي حــني تســعى إىل إماطــة اللثــام عنهــا، وحماولــة إعــادة  التــي جتعــل دورهــا مقّزًمــا وُمــذالًّ

االعتبــار لذاهتــا وصفاهتــا؟!

و»إذا كان يتعــني عــى النســاء أن هيدفــن إىل صياغــة خطابــات بديلــة. و)إن كان( يف موقعهــن اهلاميش 
ــق  ــة، وتضيي ــة الكتاب ــق حلري ــه تطوي ــد ذات ــب يف ح ــذا املطل ــإن ه ــة«41، ف ــوادر التحرري ــض الب بع
للخنــاق عــى املــرأة يف ســبيل عــدم املســاس بثوابــت املجتمــع الذكــوري املفروضــة. إن املــرأة أكثــر 
مــا يســتهوهيا مواضيعهــا الشــخصية، والتــي يكــون الرجــل غالًبــا طرًفــا حــارًضا بقــوة فيهــا، وقليــاًل ما 
نجدهــا ختــوض مواضيــع عامــة تزاحــم الرجــال فيهــا، وهاهنــا ملمــح للتفــّرد يف كتاباهتــا؛ وحتــى إن 

38- ينظر: صاحب الربيعي، املرأة واملوروث يف جمتمعات العيب )ط 1، دمشق: دار صفحات للدراسات والنرش، 2010(، ص 76.
39- ينظر: الغذامي، املرأة واللغة. مرجع سابق، ص 16.

40- املرجع نفسه، ص 76.
41- جمموعة مؤلفني. النقد األديب النسوي. مرجع سابق، ص 221.



جملة أنساق، املجلد 3، العدد 1 و2، 2018-2019، دار نرش جامعة قطر18

ــة. هــي خاضتهــا، فإهنــا ســتبّث يف ثناياهــا دون شــّك أفــكاًرا أنثوي

مــن هــذا املنطلــق يــرى بعــض النقــاد -ومــن بينهــم املغــريّب )حممــد بــرادة(- أن لــألدب النســائي 
خصوصيــة ال يمكــن للرجــل أن يتجــّرأ عــى حماكاهتــا، أو النســج عــى منواهلــا؛ فهنــاك مــن األمــور 
ــه  ــه ال يعيش ــه؛ ألن ــب عن ــل أن يكت ــتطيع رج ــا ال يس ــًرا- م ــا وفك ــة -طبًع ــس األنوث ــة بجن املتعّلق
ــة ال  ــذه الزاوي ــن ه ــا م ــام: »فأن ــذا املق ــول يف ه ــعورية. يق ــة الش ــا للتجرب ــر هاهن ــه يفتق ــاطة، إن ببس

ــها«42. ــياء ال أعيش ــن أش ــب ع ــتطيع أن أكت ــرأة، ال أس ــدل امل ــب ب ــتطيع أن أكت أس

ــه  ــل لقارئ ــاب خييِّ ــه كت ــق- أن ــّل التطبي ــتغانمي( -حم ــالم مس ــاب )أح ــر يف كت ــت للنظ ــن الالف لك
ــالم(  ــإن )أح ــل، ف ــه الرج ــن أن يقتحم ــي ال يمك ــرأة اخلف ــامل امل ــلمنا أن ع ــإذا س ــه! ف ــة كاتب ازدواجي
ــوم يف  ــتضعف واملظل ــس املس ــذا اجلن ــدارة ه ــت ج ــل، لتثب ــامل الرج ــم ع ــتطاعت أن تقتح ــرأة اس كام
الفكــر والفراســة مًعــا. ذلــك أننــا حــني نتصّفــح كثــرًيا مــن وصاياهــا التــي تصــّب يف نســيان األنثــى 
للذكــر الغــادر، نجدهــا تــأيت عــى األخــر واليابــس يف كشــف احليــل، وإخــراج اخلبــيء والدفــني مــن 
أفــكار الذكــر، التــي حيــرص عــى أال يعرفهــا أحــد لكــي تبقــى صالحيتهــا نافــذة يف حــّق الضحايــا 

مــن اإلنــاث الغبّيــات.

إن »الصمــت«43 واالختفــاء املفاجــئ«44 و«عــدم االعتــذار«45 مــن أقــوى األســلحة التــي هياجــم 
ــى  ــفها ع ــا أن تكش ــا وِعربه ــالم( بخربهت ــتطاعت )أح ــد اس ــودة، وق ــرأة مقص ــل ام ــاطتها الرج بوس
الــورق، لتكــون يف متنــاول أكــرب قــدر مــن اإلنــاث قليــالت احلــّظ والــذكاء. إهنــا أنثــى حتــى الثاملــة 
حــني تقــدم نصائــح حلــّب رجــل كــام مل حتبــه امــرأة، وذكــٌر حتــى النخــاع حــني تعــرض تلــك احليــل 
وتفّصلهــا تفصيــال حتــى لكأهنــا تعيشــها حقــا! فاملــرأة حــني تكتــب يف العالقــة بــني الرجــل واملــرأة 
ــق إىل حــد بعيــد، والرجــل إذا عــرّب فإنــه ســيقتر عــى مــا يعيشــه كذكــر، ويعجــز عــن تصويــر  توفَّ

عــامل الطــرف اآلخر.

ــن  ــري م ــه الكث ــن حتميل ــًرا »يمك ــًزا ومتبح ــا متمي ــبق أدًب ــا س ــى م ــامًدا ع ــرأة اعت ــة امل ــح كتاب تصب
املعــاين واحلمــوالت التــي تشــّد مــن عــزم املــرأة،«46 ويف الوقــت نفســه تبعــث املجتمــع الذكــوري -بل 

42- حممد برادة، »هل هناك لغة نسائية؟«، جملة آفاق، ع 12، )أكتوبر 1983(، ص 135.
43- مستغانمي، نسيان com، مرجع سابق، ص 142-139.

44- املرجع نفسه، ص 148-147.

45- املرجع نفسه، ص 152-151.
46- حممد معتصم، املرأة والرد )ط 1، الدار البيضاء: مؤسسة دار الثقافية للنرش والتوزيع، 2004(، ص 7.
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ــا كمطارحــٍة للفكــر واألدب ال الفــراش.  وتلزمــه- أن يقدرهــا حــق قدرهــا، ويعــرف هبــا منافًســا قويًّ
وعبًثــا إن حــاول بعضهــم الطعــن يف جــدارة املــرأة ومكانتهــا التــي أصبحــت ختيــف الرجــل، وتزعــزع 
ســلطانه وســلطته، مــن خــالل التشــديد عــى نقــد كتاباهتــا مــن زاويــة املضمــون ســواء أكان جريًئــا 
أو خادًشــا للحيــاء أو مســتفًزا للمــوروث املغلــوط املفــروض؛ فهــي حماولــة يائســة يف ســبيل تغطيــة 

حماســن هــذا األدب بحجــة »قّلــة األدب«!

ينبغــي إًذا »تشــكيل هوّيــة خمتلفــة عــن اهلوّيــة الذكوريــة بنــاء عــى األدوار والوظائــف االجتامعيــة، 
ال بقصــد التاميــز لكــن هبــدف التمييــز؛«47 فللمــرأة اهتامماهتــا وكذلــك للرجــل، وال يمكننــا أن نعكف 
ــح  ــتجالء مالم ــا اس ــا هيمن ــدر م ــل؟ بق ــن األفض ــدر؟ وم ــن األج ــات م ــة إثب ــى حماول ــا ع يف نقودن
اخلصوصيــة يف كّل كتابــة، مــن خــالل مــا تتميــز بــه كتابــة املــرأة ومــا ختتــص بــه كتابــة الرجــل، مــن 

ــدح. ــح والق ــراء ال التجري ــل اإلث قبي

وعــوًدا عــى مــا ســبق طرحــه مــن إشــكالية نســبة األدب الــذي خيــص قضايــا املــرأة؟ أهــو أدب 
ــدًءا مــن اإلشــكالية  ــة هــذا الطــرح لتشــعباته ب ــا إىل االســتئناس بفكــرة عبثي ــرأة أم الرجــل؟ جييئن امل
ووصــواًل إىل مســألة النســبة واهلويــة؛ فاألجــدر بنــا إًذا التســليم بــأّن »وظيفــة الناقــد تكمن يف اكتشــاف 
اجلانــب األنثــوي يف النــص الروائــي، وليــس تصنيــف األدب،«48 يف ســبيل دراســة موضوعّيــة حتــاول 
اســتجالء املضامــني التــي هتــّم املــرأة عموًمــا، ســواء أكانــت هــي الكاتبــة أم الرجــل، فضــاًل عــن تتبــع 
ــن  ــًدا ع ــك بعي ــا، كل ذل ــلًبا أو إجياًب ــون س ــا باملضم ــة وعالقته ــة املوظف ــات يف اللغ ــن اجلاملي مواط

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 يمّثــل لبعــض النّقــاد معضلــة وإشــكالية حتتــاج إىل الكثــري مــن الدقــة وإعــامل النظــر يف 
التنــاول والتوجيــه، خاّصــة عندمــا يتعلــق األمــر بالنقــد الرجــايل الــذي غالًبــا مــا يدرجــه يف قفــص 
ــرأة  ــال أن امل ــر، واحل ــا آخ ــهم حينً ــد أنفس ــن عن ــًدا م ــا، وحس ــة حينً ــة املوروث ــع اخللفي ــام بداف االهت
ــام  ــا رب ــوره، وإيذاًن ــى حض ــًرا ع ــل خط ــراه الرج ــا، ي ــاًم، ومكّثًف ــا قّي ــوًرا أدبًي ــت حض ــارت تثب ص

بزوالــه.

47- عبد اهلل إبراهيم، موسوعة الرد العريب )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 2008(، ص 248.
48- ملحم، األنثوية يف األدب. مرجع سابق، ص 23.
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لكــّن هــذه النظــرة الضّيقــة لــدى بعضهــم ليســت غالبــة، فهنــاك مــن أنصــف الكتابــة النســائية مــن 
بــاب التفــّرد باخلصوصيــة التــي يعجــز الرجــل عــن بلوغهــا أو كشــفها، ناهيــك عــن مســتوى لغتهــا 
الــذي ينبــئ عــن ثقافــة عاليــة، ومعجــم كثيــف، حتســن املــرأة توظيفــه يف كتاباهتــا املبــارشة والرامــزة 

ــواء. ــى الس ع

وعــى مــا يبــدو مــن خــالل مــا وقفنــا عنــده –أعــاله- مــن نــامذج حمّللــة ضمــن كتــاب »نســيان 
ــه  ــى طرق ــة ع ــّرأت الكاتب ــذي جت ــاس ال ــوع احلس ــا املوض ــنّي لن ــتغانمي( يتب ــالم مس com« لـ)أح
وطرحــه طرًحــا رصحًيــا، وأحياًنــا جارًحــا للطــرف اآلخــر، الــذي يرتــدي عبــاءة الرجولــة، ليتســّر عى 
ذكــورة نتنــة؛ فالكاتبــة يف هــذا الكتــاب بمثابــة بائعــة دواء للمكروبــني مــن احلــّب، وحتديــًدا النســاء.

لكــّن مــا حيَســب هلــا رغــم اجلــرأة والتجريــح، لغتهــا الراقيــة، وثقافتهــا املتبحــرة التــي تغــرف مــن 
ــور  ــن ذك ــاث أذهل ــربات إن ــو َع ــربه، لتمح ــه وِع ــكل قصص ــارض ب ــايض واحل ــرشب امل ــع، وتت كل نب

عابــرو رسيــر أجهضــوا أجســادهن وعواطفهــن.

ــات  ــرأة والكاتب ــؤرق امل ــكلة ت ــورة مش ــا بالذك ــة يف عالقته ــألة األنوث ــى مس ــك، تبق ــع كل ذل وم
ســواًء بســواء، وال يمكــن -يف نظرنــا- ألي أنثــى مهــام كانــت أن تســتعري أســلحة الرجــل لتهامجــه هبــا 
ألهنــا بــكل بســاطة ال متلــك شــفراهتا. فمــن الســهل المــرأة أن تقــع يف رشاك العشــق، ولكنــه مــن 
ا أن تعالــج نفســها بعــد االنكســار بــدواءْي: العتــق أو األبــق، ألهنــا ســتجدها يف هنايــة  الصعــب جــدًّ

املطــاف تفــّر مــن الرجــل إليــه!
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