مجلة كلية اآلداب واللغات /جامعة خنشلة ـــــــ العدد الثاني

تمثيالت الذّات األنثوية في السرد النّسوي الجزائري
(روايات فضيلة الفاروق وأحالم مستغانمي نموذجا)
د /سعيـــدة بن بوزة
قسم اللغة واألدب العربي
جامعة عباس لغرور/خنشلة
ملخص
كثر يف اآلونة األخرية احلديث عن أدب املرأة أو األدب النسوي /النّسائي ،فهناك من قبل
بالتسمية وق ّدم تربيرات على ذلك ،ويف املقابل هناك من النقاد والدارسني من رفض التسمية
(املصطلح) بدعوى أ ّن الكتابة حمايدة وال جنس هلا ،واالختالف إّّنا يكمن يف القدرة على اإلبداع.
وسنسعى من خالل مقالنا هذا ولوج نصوص روائية نسائية بغية الكشف عن طريقة كتابة املرأة
معاناة األنثى ،لنجيب عن سؤال جوهري مفاده :هل استطاعت الكاتبة (األنثى) أن تكون أكثر
عمقا وهي تكتب معاناة األنثى /املرأة ،أم أهنا إعادة ملا كتبه الرجل/الكاتب عنها؟
الكلمات املفتاحية :املرأة /األنثى ،الكتابة ،السرد النسوي ،االنتماء ،املؤنث.
Abstract
Recently the subject of women's writing has been the subject of
intense controversy and discussion among scholars, academians and
critics. Yet while some of them have approved and accepted the label
of "women's writing", many of them have rejected this label on grounds
that writing is always neutral and has no gender , and the only
discrimination that can be made when adressing writing is on grounds
of creativity.
Through this article, we will adress some texts frim "women's
writing" with the purpose of unveiling how women adress their
suffering and agony thru writing. We will also ponder the question as
to wether women's writing did a good job in adressing feminist issues
?or simply it was an echo of what men wrote before

53

مجلة كلية اآلداب واللغات /جامعة خنشلة ـــــــ العدد الثاني
Keywords: woman/female , writing, women's narratology, affiliation /
belonging , feminin.

-1املرأة وفعل الكتابة:
إ ّن احلديث عن املرأة والكتابة ليس باألمر السهل ،فكل طرف من هذه الثنائية يشكل مبفرده
موضوعا جدليا قائما بذاته فنحن يف احلقيقة أمام جدليتني يف جدلية واحدة هي "كتابة املرأة"،
فـ» العالقة بني املرأة والكتابة يف احلقيقة هي إشكالية تارخيية –حضارية عامة تنبئ بكثري من
()1
التحوالت يف التصورات واخلطابات«
فلطاملا نظر إىل عالقة املرأة بالكتابة بنوع من الريبة ،فاملرأة اليت تكتب هي امرأة ترتكب
أسس اخلطاب الذكوري عرب التاريخ هلذه القاعدة اليت تدخل يف نسق الثقافة العربية
خطيئة .فقد ّ
الذكورية اليت عملت لزمن طويل على إبعاد املرأة عن حقل الكتابة وكثريا ما ارتبطت الكتابة عند
فإهنا تتعلّم الكتابة من أجل املكاتبة ومصطلح
املرأة بالرذيلة والغدر ،وهي مكاتبة وليست كتابة "وهلذا ّ
املكاتبة يتضمن الغدر واخليانة والفحش ويعين استخدام الثقافة من أجل إقامة جسور العشق وتسهيل
()2
سبل اخليانة وتوريط احلبيب يف عالقة مغشوشة هدفها االبتزاز واالجتار باجلسد"
أن تكتب املرأة معناه خروجها من دائرة الصمت اليت حصرت فيها ،وأن خترج املرأة عن صمتها
بواسطة فعل الكتابة مفاده أن تقول ،أن تفعل ،باختصار أن تنافس وتشارك الرجل يف سلطة بناها
وفق مقاييسه وهذا ما ال يقبله الرجل ،أو أي صاحب سلطة على وجه العموم.
وحىت حيافظ الرجل على هذه السلطة سواء يف شكلها املادي أوالرمزي الذي يتجلى يف القوانني
فإهنا ال تبدع ،فـ» املرأة
والتشريعات واألدب ،عمل على زرع فكرة أ ّن املرأة ال تكتب وإذا كتبت ّ
تلغى هكذا يف جمال الكتابة ،أل ّن التاريخ الذكوري يزرع فيها القناعة بضعفها وعدم قدرهتا على
ألهنا تشعر خبوف ال مثيل له
االبتكار( )...من هنا تبدأ املرأة باالبتعاد عن جمال اإلبداع والكتابة ّ
من هذا العامل السحري املرتب من طرف الرجل ،إنّه نظام موضوع ومؤطر حسب اسرتاتيجية ذكورية
معلومة « (.)3
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وعليه فإ ّن فعل الكتابة لدى املرأة فعل سليب من منظور ذكوري متواري ،فاملرأة راوية حكي
وشعر ال كاتبة.
فاملرأة يف ضوء هذا املنظور جيب أن تبقى جاهلة ألجبديات الكتابة والقراءة ،فالكتابة تتناىف مع
أنوثتها اليت حصرت يف ثالثية :الصمت ،اخلضوع ،الالحركة .فـ» حني تفرض كتابة املرأة ذاهتا داخل
بأهنا ليست امرأة وال تستجيب خلصائص األنوثة
النسق الذكوري ولو باعتبارها هامشا ينعتها الرجل ّ
( )4
الضرورية للمرأة بل ّإهنا خنثى( )...هي كائن ال مالمح له ألهنا فقط تشكل صورة املرأة «
مشوشة وقلقة ،ما جيعل الكاتبة بني خيارينّ :إما أن متارس
وهنا تكون صورة املرأة عن ذاهتا ّ
مهجنة؛ ال هي باألنثى وال هي بالذكر،
فعل الكتابة وتضحي بانتمائها األنثوي ،فتكون صورة هلوية ّ
وإما أن تغادر فعل الكتابة فتحافظ بذلك على أنوثتها كما يرغبها الرجل ،لتكون هيكال مفرغا من
ّ
ممارسة فعل احلياة والوجود "فالكتابة ليست فقط اللعبة واملتعة ولكنها كذلك اللغة اليت من خالهلا
تعطي املرأة لكتاباهتا معىن اختيار احلرية وحتمل قهر السلطتني :السلطة الشهريارية الذكورية اليت ال
ترى يف املرأة سوى انعكاسات باهتة لعجزها وسلطة دنيازاد املنضبطة اليت ترقب بود وإخالص
وصرامة الزلل واخلطأ لتنشئ حوله كيانا نقديا « (.)5
جتد املرأة الكاتبة إذن يف فعل الكتابة متنفسا ومساحة ملمارسة حرية القول والفعل واالنفعاالت
من قيود الصمت ،كما أ ّن املرأة متارس فعل الكتابة أيضا مثلها مثل الرجل وسيلة لتحقيق الذات،
حيول كتاباهتا إىل فعل وجودي مشتق من كياهنا اخلاص،
كما تسعى إلثبات الكيان املختلف ،ممّا ّ
وإن كانت الكتابة عند املرأة كوسيلة لتحقيق الذات تتجلى بشكل أعمق وأمجل لتشابه ميالد الكتابة
حمل احلمل ،أو تواصله ،إهنا تظهر
حتل بالنسبة للمرأة ّ
عند املرأة مبيالد طفل ،فـ» الكتابة األنثوية ّ
كنتيجة لتسامي العالقة بكائن حمبوب« (.)6
هبذه الصورة اجلميلة اليت يتعالق فيها خماض الوالدتني :والدة طفل وميالد نص تتحقق ذات
املرأة األنثى وتكون فيها األمومة مزدوجة :أم لكائن جديد هتبه احلياة وأم لنص جديد هتبه الدميومة
إذ خيرج من غياهب الصمت لتعلن عربه عبثية نظرية "– "Roland Barthsروالن بارت"(موت
املؤلف).
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فوحدها الكتابة مبقدورها أن حتدث خلخلة فيما هو سائد من قيم وأفكار وتربك الذات
ببعديها الفردي واجلماعي أمام جرأة السؤال اليت جتعل الكل يف مواجهة عارية أمام الذات ،فدخول
صورت املرأة
عامل الكتابة هو يف ح ّد ذاته حدث هام يف تاريخ الثقافة العربية وأنساقها القارة اليت ّ
حاكية وموضوع كتابة ورمزها يف هذه الثقافة "شهرزاد" اليت أنقذت نفسها وبنات جنسها من موت
حمقق بواسطة فعل احلكي ،فـ» دخول املرأة إىل عامل الكتابة هو خروج من عامل الطاعم الكاسي،
خروج من اخلدر إىل الصقيع .وهذا اخلروج هو اهلجرة من الوطن إىل املنفى .ومن هنا فإ ّن الكتابة
بالنسبة للمرأة هي منفى ومعتزل .حيث تنفصل عن موطنها القار الساكن(احلكي) إىل موطن
متحرك متحول هو (الكتابة)"(.)7
هبذا التحول يولد وعي املرأة بذاهتا ومبا حييط هبا بفعل الكتابة اليت ستفتح شهيتها لألسئلة اليت
ألول
سرتبك وعيها الساذج فتولّد لديها حالة من القلق وهي اليت تدخل عاملا(الكتابة) تكتشف فيه ّ
مرة هويتها املفقودة ،فـ " يف حادثة املرأة والكتابة تقع املرأة يف هذه اهلوة العميقة املمتدة ما بني اهلوية
املكتس بة واهلوية املفقودة .بني اجلزء املقتول من الذات واجلزء الذي حيتاج إىل صراع مرير للحفاظ
عليه .ولكي تكسب املرأة شيئا وتدخل النهار الساطع ال ب ّد أن ختسر أشياء وما بني الكسب
واخلسارة تنشأ الكتابة يف عالقة جربية مع االكتئاب"( .)8لذا كثريا ما جند أ ّن املوضوع احملوري الذي
تدور حوله معظم الكتابات النسائية يف العامل العريب بشكل عام ومبختلف انتماءاهتا األجناسية ،هو
حبث األنثى املتواصل عن مساحة تتموقع فيها داخل اجملتمع ،إلدراكها أهنا تعيش على اهلامش سواء
فإهنا بالضرورة ستعاين من أزمة
على املستوى العام أم اخلاص ،فحني تعيش الذات هدرا وجودياّ ،
انتماء ،أي أزمة هوية يف بعديها الفردي واجلماعي ،فاألنثى ورحلة البحث عن ال ّذات ش ّكلت
املوضوعة ( )thémeالرئيسة والطاغية يف الكتابة النسائية وخصوصا يف نصوصها السردية.

 -2تفاحة آدم ووشم اخلطيئة:
لقد ارتبطت اخلطيئة األوىل يف املخيال العريب والغريب على السواء حبواء/باألنثى ،ومنذ مفارقتها
تتحمل تبعات خطيئة مل ترتكبها ،فكان تارخيها ،تاريخ املرأة/األنثى حافال باالضطهاد
الفردوس وهي ّ
للتحرر من زنزانة التاريخ الذي وشم جسدها بسياط القهر
الذكوري هلا ومن يومها واملرأة تسعى ّ
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حق فيها الوأد واملوت .وإن هي حظيت باحلياة فهي اجلسد
والدونية ،فهي الشؤم وهي العار للقبيلةّ ،
املتعة واجلسد الثروة.
هبذا الشكل ختتزل هوية األنثى يف جسدها ،واملرأة تابعة للرجل وعليه يلجأ هذا األخري إىل
استعمال العنف يف شكليه املادي أوالرمزي للحفاظ على هذه امللكية (أي املرأة) اليت قد تتعدى
الرجل الفرد إىل املؤسسة السياسية يف وجهها االقتصادي ،وتتجلّى ملكية الرجل للمرأة يف أحد
أوجهها يف ظاهرة ختان الفتيات اليت عرفت يف كل من مصر والسودان وسوريا ،أين ختضع الفتاة
هلذه العملية ،حىت تقتل الرغبة اجلنسية يف جسد املرأة ،ما يسمى بالربود اجلنسي ،وبالتايل يضمن
الرجل ملكيته لزوجة املستقبل اليت ال يهم أن تبلغ النشوة أثناء املضاجعة ،أل ّن الذي يراعى يف هذا
أقره ابن عريب ،جسد الرجل فاعل وجسد املرأة منفعل ،لذا فإ ّن "اهلاجس
اجلانب هو الرجل ،وكما ّ
األساسي يف قمع حرية املرأة ،يكمن يف خوف أساسي عند الرجل .فاملواضيع اليت تدخل إىل ملكيته
ال ميكن احلفاظ عليها إالّ يف قمع الرغبة هلا .فهي مادامت يف إطار احلاجة والطلب ،تبقى مرهتنة
به ،ملتزمة يف االنصياع لرغبته وتلبية أوامره ،ولكن إذا حصل أن رغبت ،فإ ّن ذلك سيشكل خطرا
حتول موضوع الرغبة إىل شخص غريه ،يضعه يف موقع خطر؛ ألنّه حيبط
مفر منه ،أل ّن احتمال ّ
ال ّ
()9
كل االحتياطات اليت مارسها طيلة األجيال لكي حيول دون رغبة املرأة".
رسخت فكرة دونية املرأة واحنصارها يف
ودينيا ،باستثناء الديانة اإلسالمية ،فإ ّن كل الديانات ّ
اجلسد الذي تنظر إليه الكتب السماوية كالتوراة على أنّه دنس ،فاملرأة جنس إذا حاضت وجنس إذا
نفست ،ال تدخل معبدا وال تقرب زوجها وأهلها وتقدم النذر إذا طهرت...إخل.
وحىت اخلطاب الفلسفي بنظرياته اليت أسسها الفيلسوف الرجل جاءت لتثبت دونية املرأة،
أدل على
فاملرأة هي املوضوع ،والرجل ميثل الذات ،املرأة= اجلسد /الشكل ،الرجل= العقل .وليس ّ
ذلك من أ ّن أشهر الفالسفة هم أعداء املرأة ،كشوبنهاور ونيتشه وسقراط ...وغريهم.
وحىت علم التحليل النفسي ،الذي ارتبط باحمللل النفسي الكبري "فرويد" خلص بعد سنوات
من البحث والتجربة إىل أ ّن املرأة كائن ناقصّ ،أما الرجل فكائن مكتمل ،فهو الواحد وهي اآلخر،
واختزل فرويد املرأة يف "عقدة اخلصاء" أو"عقدة القضيب" حيث أرجع كل سلوكات املرأة الواعية
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مرده افتقادها لعضو الذكورة الذي يأخذ
منها ،وغري الواعية إىل إحساسها الدائم بالنقص الذي ّ
بعدا رمزيا.
يوضحوا أ ّن املوقع الثانوي للمرأة
املشرعون والرهبان والفالسفة والكتّاب والعلماء لكي ّ
»لقد قاتل ّ
اختارته السماء وباركته األرض"( )11فأذعنت املرأة األنثى لنقصها وضعفها الطبيعي الذي أقنعها به
الرجل عن طريق الدين والفلسفة والعلم وهبذا الشكل " تبدو عُنفية العالقات الداخلية واضحة يف
استتباع أبوية اجلماعة برتخيص أشكال العنف الشفوي ،اجلسدي واجلنسي حبق املرأة ،حيث ترتافق
()11
ثنائية الغزو اخلارجي -العنف الداخلي باالسرتقاق اخلارجي واالستعباد الداخلي للنساء«
مشوشة ،فـ "املرأة منقسمة إىل جسدين ال
ظل هذه املعطيات كانت عالقة املرأة جبسدها ّ
ففي ّ
يلتقيان وعدم لقائهما لرّمبا هو مصدر صراعها الدائم ،جسد طبيعي وجسد له قيمة اجتماعية قابلة
للمبادلة وتعبري عن قيم ذكورية "( .)12ومن وجهة نظر التحليل النفسي ،وحسب فرويد فإ ّن من
نتائج الكبت الذي عانته املرأة عرب التاريخ خبصوص الفعل اجلنسي املرتبط بالضرورة جبسدها "أ ّن
املرأة أكثر نرجسية من الرجل ،فالرتكيز على جسدها وإظهار حماسنها ،أو إظهار بريقه ما هي إالّ
عملية تعويضية عن النقص األساسي(*)"( ،)13وبسبب هذا االنقسام ،تلجأ املرأة إىل تلوين جسدها،
وتزيينه إلثارة رغبة اآلخر "ومن هنا فثمنه ال يأيت من الشكل الطبيعي للجسد ولغته العفوية ،ولكن
ممّا يرتسم فيه ويلتصق به إلثارة رغبة الرجل يف التبادل "( .)14فرغبتها هي غري واردة ،فهي موضوع
رغبة فقط ،ممّا جيعل املرأة :اجلسد الطبيعي واجلسد االجتماعي تعيش انفصاما وانفصاال وجوديا
يسخر لصاحل الرجل
هتمش دور املرأة يف اعتبارها جسدا خدمياّ ،
و"مثل هذه العالقة أو املمارسة ّ
بدءا حبواء اليت تسند إليها اخلطيئة األصلية وانتهاء بعارضة األزياء وعروض ملكات اجلمال اليت
تق ّدم اجلسد األنثوي بوصفة سلعة تثري الرجل رغبيا«(.)15
املشوهة اليت مثلتها لقرون ،واليت
بتحررها من سجن الصورة ّ
وال تزال املرأة وإىل اليوم تنادي ّ
سامهت املرأة يف ح ّد ذاهتا يف تكريسها من حيث ال تدري.
جسدت هذا
فكيف تناولت الروائية اجلزائرية هذا التاريخ الطويل من القهر األنثوي ،وكيف ّ
القهر فنيا؟
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كيف جتلّت صورة الذات األنثوية يف نصوصها؟ هل فككت اخلطاب الذكوري حوهلا أم أهنا
زادته ترسيخا من حيث ال تدري؟
لقد وظّفت أحالم مستغاّني قصة التفاحة يف نصها "ذاكرة اجلسد" ولكن بشيء من الفنية،
متجاوزة ذلك اخلطاب التقريري واملباشر ،فأضفت على القصة مسحة رومانسية ،إذ جعلت للخطيئة
الش
نكهة ،يقول خالد معلقا على أغنية مسعها من املذياع"" :يا التفاحة...يا التفاحة َخ ْررب ريين َو ْع ْ
يك...
النَّاس َوالْ َعة بر ْ
التغزل بالفواكه ظاهرة عربية؟ أم وحده التفاح الذي ما زال حيمل نكهة خطيئتنا األوىل ،شهي
هل ّ
حل ّد التغين به يف أكثر من بلد عريب
ال مل تكوين تفاحة.
كنت املرأة اليت أغرتين بأكل التفاح ال أكثر ،كنت متارسني معي فطريا لعبة حواء ومل يكن بإمكاين
أن أتنكر ألكثر من رجل يسكنين ألكون معك أنت بالذات يف محاقة آدم.)16(" !.
فأمام إغراء حياة (أحالم) ،يستسلم خالد للخطيئة اليت ال عالقة هلا بالتفاحّ ،إهنا خطيئة
احلب ،حبه حلياة/للوطن يقول" :أكتفي بابتالع ريقي فقط .يف الواقع مل أكن أحب الفواكه ،وال
كان أمر التفاح يعنيين بالتحديد.
كنت أحبك أنت ،وما ذنيب إن جاءين حبك يف شكل خطيئة"(.)17
تؤصل للخطاب القائل بأ ّن حواء شريكة آدم يف اخلطيئة،
فالكاتبة هبذا التوظيف لقصة التفاحة ّ
فهي من أغرته بأنوثتها ليأكل التفاح ،فما كان من آدم غري االستسالم أمام إغرائها األنثوي الذي
جعلته الكاتبة "فطريا" أي أنّه من طبيعة األنثى ،وما كان طبيعيا يف العرف ال ميكن تغيريه!
فخالد مل يرتكب اخلطيئة ومل يأكل التفاح كما فعل قبله آدم ،بل اكتفى بإيهام نفسه بذلك
"بابتالع ريقي فقط" ،لتدلّل الكاتبة هبذه العبارة اليت توهم حبدوث اخلطيئة اليت مل حتدث ،أ ّن احلب
الذي مجع خالد حبياة هو اخلطيئة اليت مل حتدث رغم أ ّن الرواية أومهتنا بذلك ،وكانت وسيلة الكاتبة
لإليهام هي اللغة فقد "جاءت الرواية كلها خبطاب عاشقة وعاشق للغة ،وطفق بطال النص يكتشفان
اللغة العربية يعودان إليها ويدخالن يف سحرها ،حيث تكون اللغة لتكون هي األنثى وهي الذاكرة
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وهي األم وهي الوطن"( .)18لقد كانت اللغة بالنسبة خلالد وحياة (أحالم) مبثابة ورق اجلنّة الذي
استعان به آدم وحواء ليواريا سوأتيهما عند ّأول اكتشاف جلسديهما ﴿فبدت هلما سوآهتما وطفقا
خيصفان عليهما من ورق اجلنّة﴾( .سورة طه ،اآلية .)121
فقد كانت اللغة وسيلة خالد وحياة ملوارة حبّهما الذي اكتشفاه عند أول لقاء والذي مل يكن
سوى اكتشاف الوهم ،ووهم االكتشاف "فلم يك خالد يدرك أنّه يقابل اللغة ومل يكن يقابل جسدا
أنثويا كما كان يتوهم"(.)19
لقد أومهتنا إذن الكاتبة عن طريق االشتغال على اللغة أ ّن اخلطيئة حدثت لنكتشف يف هناية
الرواية أ ّن الذي حدث هو اللغة (الرواية) ،خطيئة البيان ال خطيئة الكيان.
وخالصة القول ،إ ّن تفاحة اخلطيئة ومنذ فجر التاريخ ،ظلت ومشا مثبتا على جسد املرأة/األنثى،
فأصبحت األنوثة مرادفا للخطيئة ،ومن يومها واألنثى تعيش عقدة االنتماء واغرتاب اجلسد.
تقول بطلة رواية "تاء اخلجل" لفضيلة الفاروق ملخصة تاريخ القهر األنثوي:
عين كان تاء للخجل،
»منذ العائلة ...منذ املدرسة ...منذ التقاليد ...منذ اإلرهاب كل شيء ّ
كل شيء عنهن تاء للخجل،
منذ أمسائنا اليت تتعثّر عند آخر حرف،
منذ العبوس الذي يستقبلنا عند الوالدة،
منذ أقدم من هنا،
منذ والديت اليت ظلّت معلّقة بزواج ليس زواجا متاما ،منذ كل ما كنت أراه فيها ميوت بصمت،
منذ جديت اليت ظلت مشلولة نصف قرن من الزمن إثر الضرب املربح الذي تعرضت له من أخي
زوجها وصفقت له القبيلة ،وأغمض القانون عنه عينيه.
منذ القدم،
منذ اجلواري واحلرمي،
تنوع يف
إيل أنا ،ال شيء ّ
تغري سوى ّ
منذ احلروب اليت تقوم من أجل مزيد من الغنائم ،منهنّ ...
وسائل القمع وانتهاك كرامة النساء.
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هلذا كثريا ما هربت من أنوثيت ،وكثريا ما هربت منك ألنّك مرادف لتلك األنوثة"(.)21
هكذا تفتح الكاتبة روايتها ،يف بداية الفصل األول املعنون "أنا وأنت" لتسرد حكايتها ،وحكاية
إناث الرواية يف زمن اإلرهاب يف اجلزائر ،تبدأ احلكي من حكاية ّأمها وجدهتا ،حكاية األنثى املقهورة
الرق
اليت تبدأ من زمنها ،من حاضرها لرتت ّد إىل املاضي البعيد ،إىل عهد اجلواري ،إىل عهد ّ
واالستعباد ،لتصل عرب رحلتها إىل املاضي من خالل ما حفظته الذاكرة اجلمعية ،إال أنّه ال شيء
تغري بالنسبة لألنثى سوى التنويع يف وسائل قمع النساء وانتهاك كرامتهن ،وقد أوحت الالزمة "منذ"
ّ
معني ،فقد
تكررت يف بداية كل مجلة ،فكانت كل مجلة حتيل على زمن ّ
مبا هي ظرف زمان ،واليت ّ
أوحت ببقاء الوضع على حاله وانتفاء التغيري ،وهو ما يؤكده أسلوب التكرار الذي استخدمته الكاتبة
املكررة يف القصيدة احلرة،
هلذا الغرض ،كما أضفى على النص مسحة مجالية ،فهو يشبه كثريا الالزمة ّ
فهو (أي التكرار) مسة من مسات إيقاع اخلطاب الشعري.
ونظرا لبقاء الوضع على حاله ،قهر أزيل؛ فكثريا ما هربت املرأة من أنوثتها أل ّن األنوثة أضحت
قيدا ،ومرادفا للقهر والدونية وهو ما سعت الكاتبة إلثباته عرب االرتداد إىل املاضي البعيد ،وكثريا ما
ب ألنّه مرادف هلذه األنوثة ،فكالمها ،الرجل واملرأة يتقاطعان
هربت بطلة الرواية من الرجل الذي حت ّ
يف فعل القهر ،حبيث يكون الرجل هو الفاعل (القاهر) واملرأة هي اليت وقع عليها فعل القهر
(املقهورة) .ونظرا هلذا الوضع اهلامشي الذي احتلته األنثى على املستوى االجتماعي فقد رمى بظالله
على باقي املستويات مبا فيه املستوى الثقايف أو املعريف عموما ،حيث ال تعرتف الذاكرة اجلمعية
العربية باملرأة املفكرة أو املالكة للمعرفة ،ففي العرف املعرفة ملكية ذكورية ،وإن حدث االستثناء فإ ّن
أسست له النسق الثقايف العريب.
املرأة حينها ستفقد هويتها األنثوية وهو يف احلقيقة عقاب رمزي ّ
فاملرأة مجيلة ما كانت جسدا مجيال وممتعا ،وهي موجودة كذات ،كهوية ما حافظت على مجال
جسدها وأمتعت الرجل به ،وهي عكس ذلك ما كانت ذكية أو عاملة ،لتفقد هويتها كأنثى/كذات
مشوها ،فال هي باملرأة األنثى وال هي بالرجل
وتشوه عرب رؤيته إليها ،فتصبح رجال تسكن جسدا ّ
ّ
الذكر الكاملّ ،إهنا املرأة جتين على هويتها كلما كانت على قدر من الذكاء والعلمّ ،إهنا املرأة املثقفة،
ينوع من أساليبه وأنساقه الثقافية إلبعاد املرأة عن
اهلوية املخنثة وإنّه اخلطاب الذكوري املهيمن الذي ّ
شؤون العقل والفكر والسياسة ،ففي ذلك هتديد له ولسلطته ،فالرجل خيشى املرأة الذكية ،أل ّن املرأة
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الذكية ستخلخل مفاهيم اجملتمع األبوي اليت أقامها حوهلا ويتساوى رجل الدين واملتطرف
والدميقراطي وحىت املثقف يف نظرهتم للمرأة الذكية ويف تبنّيهم خلطاب أحادي مركزي خيشى انزياح
اهلامش واجنذابه حنو املركز ،فـ "يصبح اخلطاب الدمياغوجي على لسان السلطان ورجل الدين
والتقليدي وأيضا (السيد التقدمي) يصبح هذا اخلطاب مادة العالقات احلوارية بني البشر لضياع
املعايري واملعاين "(.)21
فأمام الثقافة املتوارثة اليت تقرن املرأة باملتعة واجلهل ،تضيع املعايري وتغيب املعاين لتفسح اجملال
للموروث كي ميارس سلطته على الذهنيات مبختلف مستوياهتا وتوجهاهتا ،فحىت الرجل املثقف يقول
وميارس حياته وفق هذا املوروث ،ففي ذاكرة اجلسد جند خالد ،الفنان املتفتّح ينفر من املرأة حني
تفكر يف شيء آخر خارج أنوثتها ،يقول" :أنا أكره النساء عندما حياولن ممارسة األدب تعويضا عن
()22
ويصرح يف مقام آخر من الرواية عن كنه هذه املمارسات اليت يرغب أن
ممارسات أخرى " ّ ،
متارسها النساء بعيدا عن األدب ،يقول" :ال مساحة للنساء خارج اجلسد "(.)23
ال مساحة إذن للمرأة خارج اجلسد ،فالسياسة واألدب شؤون رجالية ال دخل للمرأة فيها،
لذا وجب أن حتصر اهتماماهتا يف جسدها وأنوثتها ،وسيتكفل هو هبذه الشؤون؛ ألنّه صاحب
املعرفة ،فهو العقل وهي اجلسد ،هو من مينحها املعرفة ،يقول خالد حلبيبته حياة" :أنت تعلقت يب
لتكتشفي ما جتهلينه ...وأنا الذي تعلقت بك ألنسى ما كنت أعرفه "( .)24فالرجل مينح املرأة
املعرفة وهي تنسيه ما تعلّم ،ويرى خالد أ ّن يف ذلك تكامل وانسجام (مبنطقه الذكوري) ،يقول:
كنت أنا املاضي الذي جتهلينه وكنت أنت احلاضر
"كنّا نكتشف بصمت أنّنا نتكامل بطريقة خميفة ُ
الذي ال ذاكرة له ،والذي أحاول أن أودعه بعض ما محّلتين السنوات من ثقل.
كنت فارغة كإسفنجه ،وكنت أنا عميقا مثقال كبحر.
كنت متتلئني يب كل يوم أكثر.
حولتك
كنت أجهل أنّين كنت كلما فرغت امتألت بك أيضا ،وأنّين كلّما وهبتك شيئا من املاضيّ ،
مين"(.)25
إىل نسخة ّ
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فالرجل هو املاضي بكل ثقله وهيبته ،وهو من ميلك احلاضر؛ ألنّه من ملك املاضيّ ،أما املرأة
فهي احلاضر املفرغ من ثقل الذاكرة ،إنّه حاضر ال معىن له قياسا على املقولة "من ال ماضي له ال
حاضر له".
فاملرأة هبذه املقارنة مفرغة ،ال ثقل هلا تشبه األسفنجة يف خفتها وثقوهبا وجتاويفها اليت متتص
من خالهلا بقاءها ووجودها ممّا مينحه هلا الرجل (البحر) كما األسفنجة متتلئ وتصري ذات ثقل كلما
امتألت باملاء.
إ ّن قراءة متمعّنة ملثل هذه املقارنة بني املرأة واألسفنجة زيادة على وجه الشبه املباشر الذي جيمع
بني الصورتني :املرأة واألسفنجة وهو اخلفة والفراغ ،فإ ّن هذا التشبيه الذي جاء به خالد يلبس لبوس
اجلنس ،إذ أن الرجل ينظر إىل جسد املرأة شقوقا وفتحات تغري ،وكما وصفه "علي حرب" ،فـ "إ ّن
اجلسد حقا فروج ،إذا نظرنا إليه من منظور اشتهائي وموضع الغواية فيه ما يومض منه وراء احلجاب
ينشق وينفرج من اجلسد نفسه .ويف أي حال ما يفنت هو ما
أو ما يسطع عرب شقوق الرداء ،وما ّ
تشوق إىل مشاهدة فتحات وشقوق واللذة هي س ّد
ينفرج .فالرغبة يف التعرية هي يف حقيقتها ّ
فراغات اجلسد وملء شقوقه«(.)26
ويقوم خالد عرب استيهاماته مبلء هذه الشقوق مباء احلياة الذي مينحه للمرأة (حياة) عندما
حيدث االلتحام ،فيمتلئ هو لذة ومتتلئ هي حياة ،فيحدث التكامل الذي حتدث عنه ولكن مبنطقه
"حولتك نسخة مين".
الذكوري ّ
فاملرأة هي قرين اجلهل ،الالمعرفة ،اجلنس .بينما الرجل صنو للمعرفة ،واحلياة .فرغم هذا التناقض
التوحد باآلخر ملعرفة ذاته
الوظيفي بني الكيانني :األنثوي والذكوري إال أ ّن كال منهما يسعى إىل ّ
والتناقض معها يف آن.
إنّه امتالك للمرأة من طرف الرجل عن طريق املعرفة ،فاملعرفة سلطة ورغبة الرجل يف امتالك
املرأة جيعله يستعمل وسائله كلها لتحقيق هدفه ولو على سبيل االمتالك الرمزي كما يف حالة خالد
مع حياة ،يقول" :أصنع دائرة حول تاريخ ذلك اليوم ،وكأنّين أغلق عليك داخل تلك الدائرة ،كأنّين
أطوقك وأطارد ذكراك لتدخلي دائرة ضوئي إىل األبد"(.)27
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وحني يواجه الرجل ّنوذج املرأة املثقفة الواعية (املالكة للمعرفة) ،فإنّه يعجز عن تطويقها
وامتالكها ،فهي متتلك وسيلته اليت استعملها ض ّدها ،وعليه سيلجأ إىل وسيلة أخرى ،وهي املرأة،
ليقينه أن ال شيء حيطّم املرأة كاملرأة نفسها ،فيقع فعل التدمري والقتل الرمزيني عن طريق املرأة/اجلسد.
يقول خالد بنربة انتقامية" :اخرتت يل أكثر من عشيقة عابرة ،أثّثت سريري بامللذات اجلنونية
بنساء كنت أدهشهن كل مرة أكثر ،وأقتلك هبن كل مرة أكثر ،حىت مل يبق شيء منك يف النهاية
( )...تعمدت أن أفرغ النساء من رموزهن األوىل«(.)28
وقد يتمادى خالد/الرجل يف حقده وانتقامه من املرأة اهلاربة من مملكته إىل جعلها امرأة بال
هوية ،كيانا مفرغا ال معىن وال اسم له ،يقول خالد خماطبا حياة" :الحظي أنين مل أذكر امسك مرة
(.)29
واحدة يف هذا الكتاب قررت هكذا أن أتركك بال اسم ،هنالك أمساء ال تستحق الذكر "
تتمرد املرأة وخترج من مملكة الرجل ،يكون عقاهبا احملو الرمزي الذي يتخذ أشكاال عدة،
فحني ّ
كالتشكيك يف أنوثتها حيث يتخذ اجلسد جماال رمزيا لتشويه صورهتا وهي الطريقة اليت يلجأ إليها
وإما أن يكون احملو والقتل الرمزيني بتجاهلها (أي املرأة)
غالبا يف ّنوذج املرأة املثقفة املالكة للمعرفةّ ،
وتعمد عدم ذكرها يف الكتاب (روايته) ،وكال
جردها من امسها ّ
كما فعل خالد مع حياة اليت ّ
املتمردة على قوانني الرجل واملؤسسة األبوية جيد مرجعيته يف
األسلوبني املنتهجني يف عقاب املرأة ّ
الذاكرة واملوروث الثقايف العربيني ،فحني أبدعت اخلنساء يف قول الشعر وامتلكت وسيلة الرجل وهي
بأهنا فحل.
اللغة ،نُعتت ّ
وإذا كان للخنساء حظ يف الذكر ولو كان ذلك على حساب أنوثتها ،فإ ّن غريها من األديبات
متردها حىت ولو كان يف
جتاهلتهن كتب التاريخ واألدب .ويطال هذا التجاهل املرأة يف شىت أشكال ّ
صورته السلبية اليت قد تطال الديين أو املق ّدس كما يف حالة "سجاح" اليت ّادعت النبوة كما ا ّدعاها
معاصرها "مسيلمة" ،إال أ ّن كل حديث عن م ّدعيي النبوة يكتفي بذكر مسيلمة وجتاهل السم
سجاح ،هذا من جهة ومن جهة أخرى فإ ّن مسيلمة سعى إىل ص ّد متردها وتقويض نفوذها خاصة
وأ ّهنا كانت قوية البيان ،بالزواج هبا ومن مثّ إدخاهلا يف ملكيته (إسكات لصوت البيان).
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إ ّن امتالك املرأة للمعرفة ،بدءً بوسيلتها األوىل وهي اللغة ،هو هتديد باخلصاء الذكوري ،فاللغة
ألفاظ ،واللفظ فحل ،و"خري الكالم ما كان لفظه فحال ومعناه بكرا"( )31والفحولة تكون للذكورة،
ميارسها الرجل ببعديها الرمزي (اللغة/السلطة) والعضوي (القوة العضلية/القضيب) على جسد املرأة،
كشكل من أشكال تعويضها عن نقصها الذي يراه الرجل طبيعيا بدءً من النقص اجلسدي (افتقاد
يعوضها عن ذلك بعالقة
القضيب) إىل النقص الفكري "فإذا كانت املرأة ناقصة ،فإنّه يستطيع أن ّ
جنسية ،عن طريق امتالكها لقضيبه ،وهذا االلتحام الناتج عن املضاجعة ،ميحوان الفارق امله ّدد ولو
لربهة .ولذا فكل عالقة يتح ّكم هبا اإلغراء اجلنسي ،إذا مل يستطع الرجل أن يسقط هذا احلجاب
ليكشف عن الصورة اإلنسانية للمرأة ،أي يرضى بتكوينها ،واالقتناع بأنوثتها ،دون أن يثري ذلك يف
نفسه اخلوف أو القلق أو النقيض أي اإلغراء .واملعادلة اليت نصادفها يف احلياة العامة .أي أ ّن املرأة
(.)31
معادلة للجنس ما هي إال إحدى النتائج املرتتبة عن هذا املوقف األساسي"
فأمام هدا اخلطاب الذكوري الساعي إىل تقويض وتطويق مساحة املرأة يف حدود جسدها،
كثريا ما نظرت املرأة إىل انتمائها اهلويايت األنثوي بعني الدونية ،بل الكراهية؛ أل ّن األنوثة هي مصدر
ضعفها وكثريا ما تنكرت هلذا اجلسد املؤنث الذي تنظر إليه على أنّه سبب تعاستها ،فكتنب نصوصا
تلعن هذه األنوثة وتعكس تلك العقدة اهلوياتية اليت تقبع يف األعماق.

-3األنثى وعقدة االنتماء:
ونظرا هلاته الصورة النمطية السلبية حول املرأة واليت ال تزال إىل اليوم ترقد يف الذاكرة اجلمعية،
ولعل أقسى صور االغرتاب الذايت الذي
فإ ّن املرأة كانت وال تزال تبحث عن هويتها ،عن ذاهتا ّ
كرد فعل مباشر عن سجن الصورة السلبية اليت ُحصرت فيها ،هو التنكر لذواهتن ،أي
تعيشه املرأة ّ
اهلروب من أنوثتهن وحماولة قمعها ،فنجد إناث فضيلة الفاروق يف رواياهتا كثريا ما مقنت أنوثتهن
وحاولن التمرد عليها ،ففي نصها" مزاج مراهقة" جند " لويزا" بطلة الرواية بدت تدرك مساوئ
أنوثتها بعد نيلها شهادة البكالوريا حيث طلب منها أبوها أن ترتدي احلجاب كشرط أساسي
لاللتحاق باجلامعة ،فاحلجاب بالنسبة هلا شكل من أشكال العنف اهلويايت الذي ميارسه الرجل
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على املرأة ،فلويزا ترى أن قطعة القماش هذه " صارت تعين يل إثبات مزيد من الفروق بيين وبني
()32
اآلخر ،إدخايل قليال دائرة الرؤية الضبابية ،كوين لكن ال تظهري".
إهنا إذن اهلوية األنثوية احملجبة ،املشوبة بكثري من الغموض ،واليت تبعث الكثري من الشك
واخلوف يف ذات البطلة اجتاه هويتها اجلنسية وقد استعملت الرواية تقنية املرايا لتعرب عن هذه
املخاوف واهلواجس القاتلة لدى الذات املؤنثة ،تقول لويزا وهي تتأمل جسدها احملجب يف املرآة "يف
املرآة،
واجهتين نفسي وكأهنا شخص آخر
فتاة ككل أولئك الفتيات املتشاهبات ،قليلة هي األشياء اليت توحي بأنين أنا.
أقف أمام نفسي بوجهني .
وجه املرآة صامت ،كتوم مل أفهم من مالحمه شيء
وجهي الذي أشعر به مل يعد يستوعبين بتلك الكذبة اليت أرتدي .
()33
ومل أعد أفهم من تكون اليت تقف أمامي ،قد تكون الفتاة األكثر قبوال لدى اآلخرين"
إن املرآة هنا ال تعكس األنا كما يفرتض ،إهنا صورة وانعكاس لذات جمهولة اهلوية ،لذات
منقسمة على نفسها ،تبحث لويزة عن هويتها يف الوجهني فال جتدها ،إ ّن املرآة هي صورة للمرأة /
األنثى كما يراها ويريدها اآلخر :الرجل /اجملتمع ،صامتة ،كتوم هي الصفات اليت حيبذها اجملتمع (
الذكوري) يف املرأة ،وع ّدها من مقاييس األنوثة واجلمال.
فهذه الرؤية املرآوية جعلت البطلة ( لويزا) ختشى النظر يف املرآة ،يف ذاهتا اجملهولة اهلوية " مل أرفع
()34
وحضرت نفسي وكأنين أتعامل مع شخص آخر"....
عيين حنو املرآة ،غسلت وجهيّ ،
إال أ ّن هذا اخلوف من املرآة مل ميتد طويال ،حيث أعلنت أنثى الرواية متردها وقررت مواجهة
املرآة ،أي مواجهة الذات املشوهة ،اهلوية املمسوخة ،فبعد الضرب الذي تعرضت له من أحد الشبان
الذين حيسبون على التيار اإلسالمي ( الفيس) ،أحست لويزة باإلهانة ما جعلها تنزع مخارها وترمي
به يف الشارع لتعود إىل البيت مكشوفة الرأس ،لتحمل مقصا وتتجه صوب املرآة لتعلن املواجهة مع
()35
الذات ،تقول" :أخذت مقصا ،وجلست أمام املرآة ،وقصصت شعري أقصر ما ميكن"
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إ ّن لويزا وهي تعلن احلرب على جمتمعها وعلى اآلخر ( الرجل) وعلى املرآة إّنا كانت تعلن متردا
على أنوثتها بقص شعرها كالرجل ،كانت تبحث يف وجهها عن صورة تشبهه حىت حيق هلا امتالك
القوة والسلطة تقول " :سأكون جمنونة إذا تقبّلت جسد األنثى الغيب الذي يكبلين ،لو كنت رجال
لقتلت الوغد"(.)36
وتتكرر هذه الرغبة يف قتل الذات األنثوية والتنكر هلا يف أكثر من نص فـ (باين) يف نص
ّ
"اكتشاف الشهوة" رفضت هويتها األنثوية منذ صباها ،ألهنا وجدت يف الذكورة جماال أوسع وأكرب
للحرية واالنطالق وممارسة فعل الوجود حبرية ومجالية أكرب ،تقول" :مل أكن فتاة مساملة يف احلقيقة،
كانت رغبيت األوىل أن أصبح صبيا ،وقد آملين فشلي يف إقناع هللا برغبيت تلك ،وهلذا حتولت إىل
كائن ال أنثى وال ذكر ،ال هوية غري الغضب الذي ميآلين جتاه العامل بأكمله ،وحني بلغت سن
البلوغ أصبت بالنكسة احلقيقية"(.)37
ّإهنا إذن اهلوية املهجنة واملخنثة اليت تعيشها كل أنثى حتاول التمرد على أنوثتها ملمارسة فعل
الوجود ،إهنا ضريبة غالية يف مقابل ما هو حق شرعي ،وإنه اهلدر الوجودي يف أقسى صوره ،وحيث
يطرح السؤال اجلوهري :من أنا ؟ من هنا ،من حيث هذا السؤال الوجودي ،تبدأ رحلة ضياع الذات،
فيكون االغرتاب واالغتيار ،فـ"اإلنسان" يغتار" عندما يفقد هويته اإلنسانية ويتحول إىل غري ذاته
اليت تضيع وتأخذ أشكال الغري ،أكان هذا الغري إنسانا أم غري إنسان ،كما يفقد املرء هويته عندما
تتصدع جدران الذات وتنفصل عن بعضها البعض لتتباعد وتصبح يف غربة يصعب معها
االلتحام"(.)38
كما أن املرأة تتنكر هلويتها اجلنسية ،ألنوثتها حني ختسر رهاناهتا العاطفية مع الرجل ،وهو ما
حدث لـ لويزة اليت خسرت يوسف عبد اجلليل وابنه توفيق ،تقول ":مل أهتد إىل طريق جتربة احلب
الذي يتكرر ...مل أهتد إىل رجل يغمرين دفئا ،حيوم حويل ،وأحوم حوله ،ككوكبني ال يفرتقان ،وهلذا
أخفيت أنوثيت"(.)39
فالرجل وحده من يستطيع أن مينح احلياة لألنوثة اليت ترقد يف ذات كل امرأة عن طريق احلب
الذي خسرته إناث فضيلة الفاروق إما لعطب عالقتها مع أبطال الروايات أو أل ّن الوطن سرق منهن
أنوثتهن يف زمن الفجيعة ،تقول لويزة متحدثة عن أنوثتها ...":أودعتها يف ثنايا اخلوف اليومي من
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رصاصة مباغتة ،او خرب موت مفاجئ ،أو خرب هزة سياسية جديدة ....ذبت يف تفصيالت الوطن
املرتعش.)41(" ...
وهو الوطن ذاته الذي سرق من بطالت "تاء اخلجل" احلب واألنوثة ،تقول الراوية ،الكاتبة
الصحفية ... ":أخجل من أن افتح حديثا عن احلب والوطن يشيع أبناءه كل يوم ،احلب مؤمل جدا
حني تعربه اجلنائز ،وتلوثه االغتصابات وميأله دخان اإلناث احملرتقات"(.)41
فقد كانت " تاء اخلجل" رواية النساء املفجوعات يف أنوثتهن بسبب االغتصابات اليت طالت
إناث الرواية " ميينة ،راوية ورزيقة" من طرف اجلماعات اإلرهابية ،وكانت مصائرهن أكثر مأساوية
ألهنن فقدن وسام األنوثة ورمز الشرف "
حني رفضهن اجملتمع والعائلة وتنكر هلن الوطن؛ ببساطة ّ
العذرية" حىت وإن كان " غصبا" ،رزيقة انتحرت ،راوية ُجنّت ،أما ميينة فقد ماتت من فرط األمل
تلخص وضع األنثى يف هذا الوطن ،تقول " :ال مكان لإلناث
واحلزن ،وختلص البطلة إىل نتيجة ّ
()42
هنا ،إال وهن نائمات"
ويف روايتها األخرية " اكتشاف الشهوة" خترتق فضيلة الفاروق احملرمات (الطابوهات) لتطرح
موضوعا حساسا لطاملا أدار له اجملتمع ظهره رغم أنه ميارسه لكن يف اخلفاء وبعيدا عن أعني القبيلة،
أال وهو موضوع اجلنس باعتباره ضرورة من ضرورات احلياة لدى الشخص لتحقيق شخصية متزنة
نفسيا واجتماعيا وفكريا.
فتطرح فضيلة الفاروق مشكلة العالقة اجلنسية بني الزوج وزوجته يف جمتمع يتنكر حلق املرأة يف
بلوغ املتعة أثناء االتصال اجلنسي.
فالبطلة ُمتنع هذا احلق ألهنا ارتبطت بزوج ال ترغبه ،فتكون العالقة احلميمية آلية ،خالية من
املشاعر والعواطف ،بل أصبحت تثري التقزز يف نفس " باين" ،مما جرها إىل البحث عن الشهوة
املفقودة لتكتشفها يف قبلة " آيس" وحضن" توفيق البسطنجي" واحلقيقة أن بطلة الرواية " اكتشاف
الشهوة" قد وجدت ضالتها " الشهوة" يف عامل احللم وهي حتيك متعتها اخلالية على سرير املستشفى
وهي غائبة عن الوعي لتكتب نصها ،نص املتعة والشهوة املكتشفة.
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 -4سرد األنوثة ووهم املؤنث:
إ ّن فضيلة الفاروق من خالل روايتها "مزاج مراهقة"" ،تاء اخلجل" و"اكتشاف الشهوة" ال
تكتفي بطرح وضح املرأة /األنثى اهلامشي يف اجملتمع ونظرة اآلخر هلا ،إهنا ال تقف عند حدود ما
هو موجود سردا ووصفا مما يزيد الوضع ( وضع املرأة) ثبوتا وترسخا إّنا تتجاوزه إىل خلخلة الثابت
وتفكيك العرف ،لتخرجه من النسقية اليت فرضت على املرأة يف صورة األعراف والتقاليد ،لكن رغم
التحرر هنائيا من قيود األعراف والتقاليد ويظهر ذلك جليا يف نصها اجلريء
ذلك مل تستطع ّ
(اكتشاف الشهوة) ،حيث يندهش أو رمبا يصدم القارئ عندما يقرأ جرأة الروائية يف طرح موضوع
طابو يف جمتمع ذكوري بامتياز ،إال أ ّن دهشته وصدمته تزول يف آخر الرواية عندما يكتشف أ ّن
بطلة الرواية (باين) مل متارس اجلنس ومل تكتشف الشهوة يف الواقع بل يف عوامل الالوعي وهي ترقد
كأين بالكاتبة هترب من انتقادات اجملتمع لتقول بتلك التقنية اليت كتبت هبا الرواية
على سرير املرض ،و ّ
(نص داخل نص) ّأهنا ليست هي من كتبت الرواية إّنا البطلة (باين) هي من كتبت نص (اكتشاف
الشهوة)،أما أحالم مستغاّني يف ذاكرهتا (ذاكرة اجلسد) يف احلقيقة مل تزد الصورة النمطية عن املرأة
ّ
سوى ترسيخا؛ فهي ق ّدمت املرأة (األنثى) كما ينظر إليها اجملتمع متاما ،إهنا مل تفكك اخلطاب
الذكوري الذي يضع املرأة /األنثى يف موضع اهلامش إال نادرا وبشكل حمتشم.
وصورن آالمها
خالصة القول ،لقد تناولت الروائيات اجلزائريات وضع األنثى يف اجملتمع اجلزائري ّ
وهي تسكن اهلامش سواء عن طريق السرد أو الوصف ،ويف احلقيقة مل يزدهنا سوى هتميشا؛ أل ّن
سرتسخ أكثر بفعل
املطلوب هو تقدمي البديل وعدم االكتفاء بنقل صورة الواقع اليت يف النهاية ُ
تكرره يف كل مرة...
الكتابة اليت ّ
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()4

املرجع نفسه :ص .111

()5

واسيين األعرج :األدب النسائي( ارتباكات املصطلح وأشواق العنف املبطن) ،جملة روافد ،عدد خاص باملرأة
واإلبداع ،منشورات مارينو ،اجلزائر ،العدد األول ،1999،ص.13

()6

آين آنزيو :املرأة األنثى بعيدا عن صفاهتا(رؤية إمجالية لألنوثة من زاوية التحليل النفسي) ،ترمجة :طالل حرب
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع  ،بريوت ،ط ،1992 ،1ص.15

()7

حممد نور الدين أفادية :اهلوية واالختالف ،ص .135

()8

املرجع نفسه  :ص .137

()9

عدنان حب هللا :التحليل النفسي للرجولة واألنوثة ،من فرويد إىل الكان ،بإشراف املركز العريب لألحباث
النفسية والتحليلية -ANEP ،الفارايب ،اجلزائر/بريوت ،ط ،2114 ،1ص .211

()11

رامان سلدن :النظرية النسوية النفسانية يف األدب ،ترمجة :الغاّني سعيد ،ص 114

()11

هيثم مناع :إىل النساء قبل فوات األوان ! ،جملة نقد ،اجلزائر ،فرباير /ماي ،1992 ،العدد ،2ص .4

()12

حممد نور الدين أفاية :اهلوية واالختالف ،ص .55

(*) عندما يقول الكان "املرأة غري موجودة" .يعتمد على الكبت املؤسس الذي يطال املرأة األوىل اليت كشفت هيلة
اخلصاء للرجل .ولذلك حصل ما يسمى "مبمثل املتمثل" .املتمثل طواه الكبت وهو املرأة األوىل .أما املمثل هو املرأة
اليت نتعامل معها واليت تأخذ أشكاال خمتلفة حسب مقاييس اجلمال يف كل عنصر.
( )13عدنان حب هللا :التحليل النفسي للرجولة واألنوثة ،ص .236
()14

حممد نور الدين أفاية :اهلوية واالختالف ،ص .55
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()15

ابراهيم حممد :تدوين التاريخ جسديا (اجلسد الفردي واجلسد االجتماعي) ،جملة كتابات معاصرة1996 ،
العدد  ،26ص .32

()16

أحالم مستغاّني :ذاكرة اجلسد ،ص .16

()17

أحالم مستغاّني :ذاكرة اجلسد ،ص .17

()18

حممد عبد هللا الغامدي  :املرأة واللغة ،ص 194.

()19

حممد عبد هللا الغامدي  :املرأة واللغة ،ص .198

()21

فضيلة الفاروق :تاء اخلجل ،رياض الريس للكتب والنشر ،بريوت ،ط،2113 ،1ص .12 ،11

()21

هيثم مناع :إىل النساء قبل فوات األوان ،ص .3

()22

أحالم مستغاّني :ذاكرة اجلسد ،ص .226

()23

أحالم مستغاّني :ذاكرة اجلسد ،ص461

()24

أحالم مستغاّني :ذاكرة اجلسد ،ص .51

()25

أحالم مستغاّني :ذاكرة اجلسد ،ص 119

()26

إبراهيم حممود :تدوين التاريخ جسديا،ص .33

()27

أحالم مستغاّني :ذاكرة اجلسد ،ص 75

()28

أحالم مستغاّني :ذاكرة اجلسد ،ص 461

()29

أحالم مستغاّني :ذاكرة اجلسد ،ص 461

()31

حممد عبد هللا الغذامي :املرأة واللغة ،ص ،7نفال عن :عباس إحسان ،عبد احلميد بن حيي الكاتب وما
تبقى من رسائله ،دار الشروق ،عمان األردن ،1988 ،ص ..29

()31

عدنان حب هللا :التحليل النفسي للرجولة واألنوثة ،ص .68

()32

فضيلة الفاروق :مزاج مراهقة ،ص15

()33

الرواية ،ص17

()34

الرواية :ص18

()35

الرواية :ص 51

()36

الرواية :ص .51

()37

فضيلة الفاروق :اكتشاف الشهوة ،رياض الريس للكتب والنشر ،بريوت ،ط ،2116 ،2ص .15 ،14

()38

سامل بيطار :اغرتاب اإلنسان (دراسة فلسفية) ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،طرابلس لبنان ،2111 ،ص
.33
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()39

فضيلة الفاروق :مزاج مراهقة ،ص .274

()41

الرواية :ص .274

()41

فضيلة الفاروق :تاء اخلجل ،ص .15 ، 14

()42

الرواية  :ص .94
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