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اهليمنة الذكورية يف رواية "كربتُ ونسيتُ أن أنسى" لبثينة العيسى
كما يعكسها نظام اخلطاب مليشيل فوكو
شهريار نيازي ،1فاطمة

أعرجي*2

 .1أستاذ مشار  ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران
 .2طالبة دكتورا  ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران
(تاريخ االستالم 2017/1/29 :؛ تاريخ القبول)2017/3/11 :

امللخّص
لقد تركز إهتمام "بثينة العيسى" على سلطة الذكر عش أعماهلـا الروائيـة ،وجتلّـ هـذ السـلطة يف روايـة "كـشتُ ونسـي ُ
أن أنســى" مبختلــف األشــكال حيــف جتســد التمــرد واخلضــوع مع ـ اا لــدى الشخصــية ااوريــة للروايــة إزاء هــذ الســلطة.
وجاءت هذ الرواية بلغة شعرية وبأسلوب سردي مباشر حتاول مالمسة ما يؤمل األنثى من قريـب ،ولكـن يف نفـس الوقـ
توضّح لنا أن الرواية تصوّر من خالل التمثيل السردي بأنّ اهليمنة الذكورية هي شبكة معقـدة مـن الـدالالت اخلطابيـة ال
ميكن تقليصها يف إطـار حمـدد .اعتمـدت هـذ القـراءة علـى نظـام الفيلسـوف الفرنسـي "ميشـيل فوكـو" الـذي سـاعدنا يف
اال نفتاح على الـنص واحلصـول علـى مفاتيحـ وهـو الـذي غـادر ميـدان اللغـة كنظـام للعالمـات ودخـل اىل عـامل آخـر للغـة
بوصــفها وســيلة اتصــال تع ّبــر عــن نفســها باخلطــاب وهــو يؤكــد أ ّن ســريورة مــنح املعــىن علــى يــد اخلطــاب ومــن خــالل
استراتيجيات اهليمنة ،هو ما ينش الواقع وا سـتمراريت  .ومـن خـالل هـذا املنـه ك كشـف لنـا أ ّن "هامشـية األنثـى" يف هـذا
السرد الروائي ،وضعتها يف موضع فريد وبثال ـة مظـاهر خمتلفـة (القمعـي ،واملخافـ  ،واابّـب) مـن خضـوعها الطويـل
للنظام الذكوري.

الكلمات الرئيسة
بثينة العيسى ،حتليل اخلطاب ،اهليمنة الذكورية ،اخلضوع ،ميشيل فوكو.
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مقدمة
إنّ املفهوم العام للهيمنة الذكوريـة ،مفهـوم معقـد جـدّا وعنيـد جـدّا وهـو ال ميكننـا عـن طريـق
تغيري بضعة األدوار يف النظام االجتماعي أو القانوين نغض النظـر علـى مـا ينتجـ "اخلطـاب"
من هيمنة الذكر على األنثى .وقد انطلقنا من هذ املالحظة بأنّ اليوم على الرغم مـن قـرون
من املساواة القانونية بقي اخلطاب هو هو وبقي القمـع النفسـي ضـد األنثـى هـو هـو ،فخضـوع
األنثى ظلّ إشكالية الزال مفتوحة ومستمرة.
إنّ رواية "كشت ونسي ُ أن أنسى" للكاتبة الكويتية "بثينة العيسى" روايـة تنبـهنا بـأن املـرأة
ما تزال تعاين من اخلطاب املهيمن ،إذ هـو خطـاب جعـل األنثـى حتـ ضـغوط بالغـة القسـوة.
وحنن يف هذا املقـال ،إزاء اخلطـاب مبـا حـدد الفيلسـوف الفرنسـي "ميشـيل فوكـو" وهـو يـرى
ب ــأنّ الش ــيء ال ــذي يــدعونا اىل حتليــل اخلط ــاب ه ــو «التخ ــوف م ــن توق ــع وج ــود ص ــراعات،
وإنتصــارات ،وجــروح ،وس ـيطرات ،وعبودي ـات عــش الكــثري مــن الكلمــات» (فوكــو2007 ،م.)4 :
ويؤكد على أن اخلطاب ليس جمرد جتميع للبيانات بل يتألف مـن تفوهـات هلـا معـىن وأ ـر يف
السياق الثقايف واإلجتماعي وأن يبي مفهومنا هلويتنا وموقفنا جتا الواقع ،مبا أنّ أي موقف
جتا الواقع هو خلق لواقع جديد.
ومــا هتــدف اليـ حماولتنــا مــن هــذ الرىيـة ،هــو تفهــم الســبل الــل هبــا ميكــن لشخصـية
الرواية أن تصل اىل موقع التحرر من خالل بنائها اخلاص للخطـاب أو رفضـها خلطـاب مـا،
وأيضاا حناول أن نكشف على ضوء الرواية ،املنطق الضـمي السـائد للخطـاب عنـدما يفـرض
الدونية على األنثى وذلك لنعرف ماهي السبل الل تضفي ستاراا من الغمـوض علـى اخلطـاب
وتفترض النسخة املصنوعة لشخصية الروايـة ،هـي احلقيقـة املقـررة إذ جتعـل األنثـى حتـارب
اخلضوع تارة وتتقبل تارة أخرى؟

اخلطاب والنسوية
إنّ التعريف العام للنسوية يشري اىل أهنا تعي اإلعتقاد بأنّ املرأة ال تعامل على قدم املسـاواة
ـ ال ألي سبب سوى كوهنا امرأة ـ يف اجملتمع الذي يـنظم شـؤون وحيـدد أولوياتـ حسـب رىيـة
الرجل وإهتمامات  .ويف ظلّ هذا النموذج األبوي تصبح املرأة هي كل ما ال مييز الرجل أو كل
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م ــا ال يرض ــا لنفســ  ،فالرج ــل يتس ــم ب ــالقوة وامل ــرأة بالض ــعف والرج ــل بالعقالنيــة وامل ــرأة
بالعاطفيـة والرجــل بالفعــل واملــرأة بالســلبية .وإنّ النســوية هــي حركــة تعمــل علـى تغ ـيري هــذ
األوضاع لتحقيق تلك املساواة الغائبة (جامبل2002 ،م.)14 :
يرى رامان سـلدن بـأن «هنـا مخسـة حمـاور أساسـية تـدور حوهلـا أغلـب املناقشـات عـن
االخــتالف اجلنســي وهــي :البيولوجيـا ،والتجربــة ،واخلطــاب ،والالوعــي ،والوضــع االجتمــاعي
واالقتصادي» (سلدن1998 ،م .)199 :وإنّ ااـور الثالـف (اخلطـاب) هـو الـذي نـال قـدرا كـبريا
من إهتمـام سـثالت احلركـة النسـائية إذ هـنّ علـى اعتقـاد بـأنّ سـيادة"لغة"الذكر تقـوم بـدور
أساسي يف قمـع األنثـى حيـف هـي ليسـ جمـرد لغـة بـل إسـتراتيجية وا قـة اخلطـي« .وتناولـ
منظرات نسويات منهنّ "لوسي ايريغاري" ،هذ القضية من خـالل فهـم "جـا الكـان" للتطـور
النفسـي كمـدخل إىل لغــة أو نظـام ترميـز أطلـق عليـ قــانون األب ،ووفقـا لالكــان فـإنّ النســاء
خارج "اللغة" ينتمني اىل الضمنية (البقاء ضمنا) ،وقد اقترحـ إيريغـاري أن هـذ الضـمنية
هــو مكــان خــارج اخلطــاب ،مي ـنح امتي ـازا للــذكر» (تريكلــر وكرامــاراي2010 ،م .)95 :فهــي طــول
التــاريخ اعتــشت هامشــية ودونيــة بالنســبة للرجــل؛ إذ اســتمرت هــذ النظــرة إىل أهنــا نفســها
اع تقدت بدونيتها ولذلك ظهرت هذ التيارات حتاول رفع مستوى الوعي لـديها ومـنح مكانتـها
(خزعلي وأونق1436 ،هـ.)409 :
املهم هو أنّ النسوية واخلطاب كالمها قائمان كمجموعة من النظريـات ،ولكـن يف الوقـ
نفس يكرّسان احلركة لتغيري عامل الواقع .ولوتقبلنـا فكـرة فوكـو الـل تـرى بـأنّ أي شـكل مـن
أشكال السلطة يعتمد على ما تنتجـ هيمنـة اخلطـاب ،فهـا حنـن إزاء أمـرين أساسـيني سـتتم
قراءة الرواية بناء عليهمـا :أوالا أنّ اخلطـاب مل يكـن جمـرد إسـتخدام اللغـة بـل حيمـل أبعـادا
تســفر اىل خلــق الواقــع والثقافــة ورســم اخلطــوط واحلــدود .و انيـاا «أنّ فكــرة دونيـة (األنثـى)
فكرة مفروضة قافيا وليس مستمدة من مصادر طبيعية» (جامبل2002 ،م.)24 :

اخلطاب لدى ميشيل فوكو
«تسري مدلوالت مصطلح "اخلطاب" يف النقد الغريب املعاصر يف خطني رئيسني يتمثـل أوهلمـا
يف البحف اللغوي األسلويب املعروف بـ"حتليل اخلطاب" ،والثاين بـبعض اإلسـتعماالت يف النقـد
مــا بعــد البني ـوي خاصــة يف التارخياني ـة اجلدي ـدة ومــا يعــرف بالدراســات الثقافي ـة» (الرويلــي
والبازعي2002 ،م.)155 :
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إنّ استعمال مصـطلح اخلطـاب يف نظريـة مـا بعـد البنيويـة يشـري اىل اإلنقطـاع عـن اآلراء
الســابقة للغــة ومتثيالهتــا .ويــرى هــؤالء املنظرونــأنّ اللغــة هــي نظــام قــائم بقوانين ـ اخلاصــة
وبتقيداتـ وتأ رياتـ احلتميــة علـى طريقــة تفكـري األشـخاص والطريقــة الـل يعــشون هبـا عــن
أنفسهم ،وا ستعمال مصطلح اخلطاب رمبا يكـون أكثـر مـن أي مصـطلح آخـر يصـور اإلنقطـاع
مع وجهـات النظـر السـابقة للغـة( .ميلـز1997 ،م 1)8 :ألنـ علـى املسـتوى اللغـوي البحـ  ،يشـري
مصطلح "اخلطاب" إىل كل كالم جتاوز اجلملة الواحدة سواء كان مكتوبا أو ملفوظـا .غـري أنّ
للخطاب مفهوما آخر رمبا فاق املفهوم األلسي البح يف أمهيت النقدية .ذلك هو مـا تبلـور
يف كتابــات الفيلســوف الفرنســي "ميشـيل فوكــو" الــذي اســتطاع أن حيفــر هلــذا املفهــوم سـياقا
دالليا واصطالحيا سيزا( .الرويلي والبازعي2002 ،م)155 :
اخلطاب عند فوكو هو «مصطلح لساين يتميـز عـن نـص وكـالم وكتابـة وكـل إنتـاج ذهـي،
ســواء كــان نثــرا أو شــعرا ،منطوقــا أو مكتوبــا ،فردي ـا أو مجاعي ـا ،ذاتي ـا أو مؤسس ـيا» (فوكــو،
2007م .)4 :وهذا التعريف الواسع الذي استخدم فوكو يتميز برىيت وتساىالت ااـددة جتـا
اخلطاب.
«مل يضــع فوكــو قواعــدا للخطــاب ،بــل أراد تفكي ـك التعــامالت اخلطابي ـة بــالوقوف عل ـى
خمتلف أشكال » (زواوي2014 ،م .)96 :و«اخلطاب عند ال يقوم على أصول ألسنية أو منطقية»
(بغورة2000 ،م ،)9 :وإنّما يرى أنّ كل خطـاب ظـاهر ينطلـق سـرّا وخفيـة مـن شـيء مـا متّ قولـ
وهذا لي س جمرد مجلة مت التلفظ هبا أو جمرد نـص سـبق كتابتـ بـل هـو شـيء مل يقـل أبـدا
فإنّ خطاب بال نص .وعلى هذا النحو يفترض فوكو أنّ «كل ما يعش عن اخلطاب متّ التلفظ
ب يف هذا الصم شب املطبق والذي حياكي بإصرار ،لكنهفي نفس الوق خيفي وخيرس .
فاخلطاب الظاهر ليس يف هناية املطاف سوى احلضور املانع ملا ال يقول » (فوكو1987 ،م.)25 :
إنّ مي ـزة حتلي ـل مــن هــذا القبي ـل هــو قدرت ـ عل ـى التســاىل يف البــديهيات الســائدة وه ـزّ
الثواب واجلوامد؛ ألنّ كلّ ما يأمل فوكو هو ختليص النصـوص مـن بداهتـها املشـبوهة ،حيـف
يـرى بـأنّ حتليـل اخلطـاب لـيس إعـادة ألصـل مــا بـل ينبغــي ينظـر اليـ كــأمر مل يبقـى منـ اال
صدى وهو ال اصـل لـ  ،فرييـد أن خيلخـل الـيقني والبديهيـة مـن النصـكون يـرى اللغـة عنـدما
تقمص اإلتصال وأصبح خطاباا ،تتكرس يف سلسلة ال متناهية من املعاين إذ يؤكد:
1. Mills, 1997: 8.
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«أنّنــا بتحريـر اخلطــاب مــن كــل التجميعــات الــل ينظــر إليهــا علـى أهنــا وحــدات طبيعيـة
وبديهية ومشولية وبإقالعنا عن النظر اىل تلك الوقائع ،نح ألنفسنا إمكانية وصف وحدات
أخرى وإ باهتا ،معتمدين هذ املرة يف ذلك على قرارات حازمة جتعلنا سادة املوقـف ومـالكي
زمام األمور» (فوكو1987 ،م.)27 :
ولةن وقفنا على الفرضية األساسية للنظرية النسوية جند«الفكر النسوي يـرى أنّ النظـام
األبوي متيز باهلرمية ،ونزع حنو السيطرة الل تعتمد على مبدأ القوة والرغبة يف االستعباد»
(ابراهيم2011 ،م .)33 :ومن جهة نرى أنّ نظام اخلطاب عند فوكو يتكـون مـن مجلـة العمليـات
والقواعــد البنائي ـة وخمتلــف املمارســات اخلطابي ـة كافتــها راجعــة اىل الســلطة ،وإنّ العالقــة
القائمة بني السلطة واخلطاب هو إهتمام يعود أساسا اىل أن السلطة من الـبىن األساسـية يف
تشكيلة اخلطاب .فعلينا أن ندخل يف إطار هذا النظام وحنن مهتمني بتساىالت عن الظـروف
الل تنت اخلطاب واخلطاب الذي ينت الواقـع ،وهـذا مـن خـالل تقسـيمنا للدراسـة يف إطـار
اهليمنة بني القمع واملقاومة ،واهليمنة بني السلطة واخلضوع.

كربتُ ونسيتُ أن أنسى
بثينة وائل العيسى (مواليد 1982م) ،كاتبة وروائية من الكوي  ،صدر هلا« :ارتطام مل يسـمع
لــ دوي» ،و«س ــعار» ،و«ع ــروس املط ــر» ،و«حتــ أق ــدام األمه ــات» ،و«قــيس وليلــى وال ــذئب»،
و«عائشة تـزنل إىل العـامل السـفلي» ،و«كـشتُ ونسـي ُ أن أنسـى» (2013م) وإهنـا صـدرت هلـا
مثانية طبعة .وهي حائزة على جائزة الدولة التشجيعية عن روايتها «سعار» (.)2006/2005
إنّ قضية املرأة يف مجيـع روايـات العيسـى ،هـو مـن قبيـل أهنـا متـارس دور كاتبـة تكتـب عمّـا
يالمس األنثى ويؤملها يف أي جمتمع ذكوري ،ودائما ما حتدث رواياهتا القلـق للقـارئ حيـف تؤكـد
بنفسها بأنّ ما تكتب غري مسـلّ ،وذلـك مبـا أنّ «الرىيـة السـردية األنثويـة يف عمومهـا رىيـة ترفـع
إعتراضــا جوهريــا ــ معلنــا أو مضــمرا ــ ضـدّ الرىيــة الذكوريــة الــل صــاغ الــوعي اإلجتمــاعي
العام صوغا أحادياا» (إبراهيم2011 ،م.)6 :
نصادر بـادئ ذي بـدء علـى أنّ روايـة "كـشت ونسـي أن أنسـى" روايـة أنثـى؛ وإنّ األنثـى يف
هذ الرواية أرادت نفسها من األساس بطلة ،إذ حتاول أن تبتعد من احلرمـان الـذي حاصـر
ب ـ أخوهــا وفرض ـ عليهــا زوجهــا ،فأصــبح مــن أهــم مشــاريعها متردّهــا حي ـف حتــاول حفــظ
حضورها يف الكون من خالل الكتابة.
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«كــشتُ ونسـي ُ أن أنسـى" روايـة أنثـى (فاطمــة) قبــال ذكــور ال ــة (صــقر :أخهــا الكــبري،
وفارس :زوجها ،وعصام :حبيبها) .ذكـور ال ـة ولكـلو دور املميـز يف اهليمنـة عليهـا .ولصـقر
صــورة سـجّان جلّــاد ال خيـرج مــن فمـ اال الشــتم واللعــن وال يصــدر منـ اال العنــف .ولفــارس
صورة خارج نطاق الضرب والسبّ واإليذاء ولكن هي ال ترى فرقا بين وبني الذي تعرض ل
يف ســرداب صــقر ســوى إنـ جــالد حبنــان وسـجّان برقــة وحمبــة .وعصــام ،هــو الــذكر البــهي
بالنسبة هلا و"واهب ااار والشعر» (العيسى2013 ،م )122 :وهو الذي خاطرت كثرياا مـن أجلـ
حيـف أرادهــا لكــي متــأل الفراغــات الكــثرية لـ  .ولقــد طرحـ الكاتبــة مــن خــالل شخص ـيتها
ااورية ،حاالت نفسية كاشفة عن معاناة األنثى حني تعيش يف عامل تذبح املرأة إن تكلم أو
فكرت أو كتب فيكون اهلروب هو السبيل الوحيد لكي ال تصادر حريتها.
اهليمنة الذكورية بني العنف واملقاومة
«يبدو اخلطاب يف ظاهر شيةا بسيطا لكن أشكال املنع الل تلحق تكشف باكرا وبسرعة
عــن إرتباطـ بالرغبــة فيالســلطة ،ومــا املســتغرب يف ذلــك مــا دام اخلطــاب هــو الســلطة الــل
حنــاول االســتيالء عليهــا» (فوكــو2007 ،م .)5 :نالحــظ وهــذ الرواي ـة ب ـني أي ـدينا ،بــأنّ األنث ـى
جتــرب العنــف عنــدما ترم ـى الشــتائم حنوههــا وتقنعهــا بأهنــا ناقصــة بــنقص ال نقــاش في ـ ،
وعندما تتخذ القرارات هلا ويؤكد هلا ضمنا بأن ليس هلـا صـالحية يف كـلّ األحـوال ،وعنـدما
تعــاين مــن العنــف املنبعــثمن حتــديق الرجــل كأهنــا شــي ء خملــوق مــن أجــل الرجــل؛ واملهــم يف
مجيع ذلك هو أنّ كل أشكال هذا العنف ،ال يبغي الّا السيطرة.
وقع جتارب بطلة الرواية يف دائرة التحرمي ورمبا التجرمي وكل كلمة خترج من فـم األخ
صــقر ،شــتيمة هلــا :ناقصــة العقــل ،وناقصــة الــدين ،وفاشــلة ،اىل أن مل يبق ـى هلــا اال العجــز
والتفتي وليس لـذلك سـبب سـوى أهنـا صـنف يف بنـد حيمـل تـاء التأنيـف« .إنـي أحتـول اىل
إمرأة واألمر ليس مفرحاا كما ظنن  .إن ليس باألمر اجليـد أن يكـون اإلنسـان امـرأة يف هـذا
املكان على األقل .مامـا رمبـا مـا كـان ينبغـي أن تنجبـيي» (العيسـى2013 ،م .)57 :وهـي سـعيدة
بأهنـا عــاقر ،كوهنــا ال تســتطيع ختيـل مــا سـيحدث لــو أهنــا أجنبـ أنثـى« :أنثـى أخــرى .كــائن
وظيفي لتشير االنتـها  ،كـائن حتـ اجلـرح والتعـديل ،مفعـولب بـ منصـوب ،مصـلوب ،قربـان
إلستقتطاب العنف البشري لتفري شـهوة الـدّم» (العيسـى2013 ،م .)199 :وهـي يف إنتظـار وقـ
ميكنها أن متتلك القوة لتقول كلمتها وقد يـأيت هـذا الوقـ متـأخرا وقـد ال يـأيت أبـدا« .أشـعر
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بأني فقدتُ أعضـاء كـثرية فيمـا أنـا أقطـع أميـاي ،و أنـي ملطخـة ببقـع مـن الفـراال لقـد مـ ّ
كثرياا ودفن ُ نفسي كثرياا ومل يعد يفّ مكـان أخضـر وحـيّ إنـي عجـوز يف اخلامسـة والعشـرين
من عمرها» (العيسى2013 ،م.)20 :
وهــي مل تــرى فرقــا ب ـني ســجن أخيهــا "صــقر" وحنــان زوجهــا "فــارس" ،إذ كالمهــا حــاوال
اهليمنــة عليهــا بطريقــة عنيفــة وأخــرى خفيفــة .فهــي موجهــة القــول اىل فــارس« :إذا وضــع
األ ــاث اجلمي ـل وورق اجلــدران وهــدايا الصــغرية جانب ـاا ،فأن ـ يف احلقيقــة ال ختتلــف عــن
صقر» (العيسى2013 ،م" .)217 :قبل سنوات وخبي صقر ألني أردت أن املـس البحـر بقـدمي.
قــدمي عــورة .الي ـوم أيضــا الأســتطيع أن املــس البحــر وال أن أتعمــد يف مائ ـ  .للســبب ذات ـ .
بإســتثناء أنــك ال تتكـ علـى عكــاز املقــدس .بــل تقــرر فحســب .ال شـيء تغـري .اختفـ اللحيـة
فقط( .العيسى2013 ،م)89 :
«إنّ العنف الرمـزي ال يتحقـق الّـا مـن خـالل فعـل معرفـة وجهـل عملـي ميـارس مـن جانـب
الوعي واإلرادة ومينح سلطت املنوّمة والذي يقضي قانون اجلوهري أن يعامل النسـاء كأشـياء
(( »)Objectsبورديــو2009 ،م .)72 :فــأكش عنــف ضــدهنّ هــو حـني يشــعرن لســن ســوى كــائن
وظيفي .فها يقوم األخ مبهمة تزوي أخت قبل أن تصبح "موزة منقطة" لن يرغب بأكلـها أحـد
يف حني هي تدعو الرب أن جيعلها غري مرئيـة« ،شـعرتُ بنظـرات الرجـل تثقـب وجهـي وتوجـع
روحي ،كما لـو كنـ ُ سـيارة ،نعـل جديـدة ،أو رمبـا يف هـذ احلالـة ناقـة تصـلح سـباق اهلجـن»
(العيســى2013 ،م .)49 :ولكــن بالتــاي ي ـتم زواجهــا مــن فــارس عل ـى ي ـد األخ الكــبري« .فــارس
حمظوظ ،القرعة نفع  ،البطيخة أ بت أهنا محراء ،البائع مل يغـش ،لعبـة اليانصـيب جـاءت
لصــاحل » (العيســى2013 ،م .)78 :فلــم تــزل تعــاين األنثـى مــن هــذا التحــديق ،حيـف تشــعر بــأنّ
ليس هلا كينونة حقيقيـة إلّـا مـن خـالل ااـدّق إليهـا ،أي الرجـل فهـي «ال تتحـدث بـل حنـدث
عنها» (طرابيشي1985 ،م ،)51 :وهي موجودة كي يتمّ مراقبتها على يد الرجل.
«إهدئي ال ختايف لن أتركك سوف تأتني معي سوف أهتم بك.
نعم سوف يهتم يب جداا .سـوف أصـري شـغل الشـاغل .سـوف يهـتم يب اىل حـ ّد
تفتيل من الداخل» (العيسى2013 ،م.)28 :
عندما أقول زنزانة،
فهذا ما أعني متاما:
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زنزانة:...
«األخ الكبري يراقبك» (العيسى2013 ،م)122 :

وامللف حيف تتغري الكلمات يف قاموس اخلطاب لتثبي السلطة ،وهنا نرى زيادة تأكيد
فوكــو علـى دور اللغــة واملصــطلحات يف تشــكيل التصــورات الذهنيـة؛ فالتحــديق والرقابــة تــتغري
اىل "كلمات" احلب واحلماية.
 لقد قم بدوري. دور اجلالد؟ دور وي األمر. وي األمر الذي يضربي بعقال ويصفعي بنعال ؟ أن ك أخطأتك واملخط يعاقب. حببس الث سنوات؟ -كان ذلك حلمايتك( »...العيسى2013 ،م)243 :

رأى فوكو من خالل التحديق إمكاناإلبتناء سجن من اخلطاب املستمر الذي جيـدد نفسـ
بنفس ؛ ويعتقد بأنّ اخلطاب ،سجن ولكن ليس ك ـ« آلـة للقمـع فقـط بـل هـو آلـة دائمـة النشـاط
لتكوين الذات» (زواوي2014 ،م .)74 :فيؤكد أنّ يف التحليل الذي يتمّ بنائ على اخلطاب ،املهم
هو البناء او التنظيم "املستمر" الذي يتمّ عالقات اهليمنة من خالل .
علـ ــى سـ ــبيل املثـ ــال إسـ ــتحوذ فوكـ ــو يف كتاب ــ "املراقبـ ــة واملعاقبـ ــة"بناء سـ ــجن أطلـ ــق علـ ــى
معمار "التحديق البانوبل" .وهو سجن حيتوي على نظرة تـرى األشـياء مجيعـا يف حلظـة واحـدة
بشكل أحادي اجلانب .ويرى فوكو أنّ األ ر الرئيسي للمستشرف (بانوبتيك) هو اإلحيـاء حبالـة
واعية ودائمة من رىية تؤمن وظيفية السلطة األوتوماتيكية وهو أيضـا نتيجـة اهلندسـة اإلحيائيـة
حيف تتولد آليا عبودية حقة من عالقة ومهية ،واملراقبة تتحـول اىل مراقبـة ذاتيـة فيـبي الفـرد
نظرت اىل ذات بناء على نظرة ااـدّق إليـ ( .فوكـو1990 ،م )211 :ومـن مثلـ السـجن الـذي أدى
اىل أن تقرّ األنثى إقراراا« :أنا خارج السرداب والسرداب يف داخلي» (العيسى2013 ،م.)77 :
لننتقــل مــع فوكــو اىل الوجـ الثــاين للخطــاب إذ يــرى أنّ«اخلطــاب يبــف الســلطة وينتجهــا ،إنّـ
يعززهــا لكن ـ خيلخلــها أيضــا ويفضــحها جــاعال منــها ضــعيفة عرضــة للتهديــد» (جاســم املوســوي،
2005م .)24 :فالرواية ميكن هلا أن تكون وسيلة لتشهري اخلطاب أو لتنظيم وحتكيم يف آن معا.
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لقد بـدأت رحلـة فاطمـة منـذ أن أرغمهـا أخوهـا علـى الـزواج مـن ذلـك الـال شـكل الـذي يـدعي
"زوج" هلا ،إىل التبديد والرفض واهلروب « :أعجـبي وأخـافي ،بـدا حقيقيـا أكثـر مـن قـدريت علـى
التصديق .هل تزوج ُ هذا الرجل حقا؟ ترى من يكـون؟ وبعـد حلظـات مل يكـن يف رأسـي اال فكـرة
واحدة ينبغي أن أهرب من هنا» (العيسى2013 ،م .)42 :فتأخـذ أول قـرار حاسـم للمقاومـة ضـد كـل
رجل ميكن أن يوحي اليها على أساس ما هو"متعـارف" ،بأنّـ رجلـها وبأنّـ سـيمتلكها« :أريـد لفـارس
أن يفهم بأن مل يعد يف وسعي أن أبقى حلظـة واحـدة يف ذلـك العـامل ،عـامل التوابيـ والسـراديب،
عــامل األحذيــة الــل تــدوس علــى وجهــي .أريــد اخلــالص مــن كـلّ ارتبــاط سكــن بالشــكل املتعــارف
عليـ العــيش» (العيســى2013 ،م .)20 :مبــا أنّ الســرود النسـوية تقــوم بتمثيــل جتــارب نســوية ال تعــرف
الوالء وفيها من اخلروج علـى األعـراف أكثـر مـا فيهـا مـن االمتثـال هلـا فتتحـر يف منـاطق "شـب "
حمرمة وحتدث قلقا يف االنسجام اجملتمعي ألهنـا تريـد أن تقطـع صـلتها بـاملوروث حينمـا تشـك يف
كفاءت وجدوا وهـي مبجموعهـا ختتلـف عـن الكتابـة الباعثـة علـى االرتيـاح الـل تسـتجيب لتوقعـات
املتلقي وتشبع رغبات وتتوافق مع األعراف السائدة( .إبراهيم2011 ،م)7 :
وحتاول األنثى أن تبتعد من عامل القوانني الذكورية« :إني مل أستطيع اللعب بقـوانني هـذا
العامل ،ال أريد أن أضطر اىل ذلك ،ال أريد أن أحتايل وأن أكيد وأن أتوسل وأتسول حقـوقي ال
أريــد أن أعم ــل يف وظيف ــة ألن زوج ــي «يس ــمح» ب ــذلك» (العيس ــى2013 ،م .)220 :وه ــي حت ــاول
الدخول اىل عامل الكتابـة مبـا أنّ «دخـول املـرأة إىل الكتابـة هـو دخـول يف منافسـة سـافرة مـع
الثقافــة الذكوري ـة» (الغــذامي2006 ،م ،)141 :وتريــد أن ختتب ـ وتكتــب بلغتــها «لغــل القدمي ـة،
احلزينــة بطبيعتــها ،امللو ــة ب ـاألخرين ،امللطخــة بوحــوهلم ،والرازحــة حت ـ تعســف مصــادرة
املعىن واحتكار احلقيقة وقتل فردانيـة املفـردة ،هـذ اللغـة لغـل ،هـل أسـتطيع تنقيهـا وإعـادة
خلقها وإستخالصها ي وحدي لتكون شيء يشبهي ويقولي؟» (العيسى2013 ،م.)72 :
«الكتابة عامل جديد ووعي جديد خيرجها (األنثى) من املـألوف اىل اجملهـول وحيوهلـا مـن حيـاة
القناعــة والتســليم والغفلــة اىل قلــق الســؤال وقلــق الــوعي مبــا حيــيط هبــا ومــا جيــري وراء هــا وهلــا»
(الغــذامي2006 ،م« .)135 :مــن أن ــا؟ هــذا الشــيء ال ــذي حيــاولون كســر وطمس ـ ووأد  ،هــذا الش ــيء
اخلطر على ما يبدو ،الذي يهدد بتقويض النظام مبجرد قراءة رواية؟» (العيسى2013 ،م.)52 :
إذن إنّ السالح الذي تقوم مستمسكة ب للمقاومة هـو الكتابـة لكـي «أشـعر ملـرة واحـدة يف
حي ـايت بــأني حمصــنة ضــد االنتــها » (العيســى2013 ،م ،)21 :و«أن أكتــب قصــائد هشــة غ ـري
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موزونة وغري مقفا  .ألنّ هذا النوع وحد يشـبهي .أن أكسـر القـانون الـذي يصـادر إنسـانيل
وأتذوق العامل يف اخلارج أتسلل يف اللياي وأتدرب على اهلرب» (العيسى2013 ،م .)76 :فتقـاوم
بطلـة الروايـة هبروهبــا وبطلبـها "الطـالق" ،وهــي مندفعـة يف طرقـات ال تعــرف اىل أيـن تــؤدي،
هترب وتتحر حنو اجملهول.
اهليمنة الذكورية بني السلطة واخلضوع
« إ ّن للخطاب منطق داخلي وارتباطـات مؤسسـية فهـو لـيس ناجتـا بالضـرورة عـن ذات فرديـة يعـش
عنها أو حيمل معناها أو حييل إليها بل قد يكون خطاب مؤسسة أو فترة زمنية أو فـرع معـريف مـا»
(فوكو2007 ،م .)4 :فبناء على النظام املعريف لدى فوكو ،إنّ دوافع الفرد ونوايا تقريبا عدميـة األ ـر
يف خط ــة الواق ــع االجتم ــاعي؛ ه ــذا يع ــي ب ــأنّ التجرب ــة الذاتاني ــة ي ــتمّ بنائه ــا بواس ــطة اخلط ــاب
االجتماعي بعيدا جدا على السيطرة الفردية .ولذلك اهتمّ فوكو بتـداخل السـلطة والنظـام املعـريف،
التداخل الذي يعي بأن كل املعرفة الل لكها هي نتيجة صراعات السـلطة ويـرى أنّ املعرفـة هـي
عملية تشكّل الذوات بوصفها أشياء خاضعة تنت املعىن لصا السلطة.
تعلــم بطلــة روايتنــا يف قــرارة وعيهــا أنّ مــا ميل ـى عليهــا من"املتعــارف" ،س ـيأخذ هبــا اىل
الالشــيء ولكــن السالســل الــل تقي ـدها يف عقلــها ووعيهــا هــي مصــنوعة مــن أفكــار مغلوطــة
ووقائع أسي ء فهمها وأوهام ظهـرت بلبـاس احلقيقـة مـن خـالل األعـراف واألنظمـة املعرفيـة،
فليس التخلص منها يتمّ بسهولة« .كن ُ طفلة يف طـور النضـ  ،توشـك أنو تـها علـى اإلكتمـال،
ولذا ينبغـي عليـ ـ ـ وهـو األخ الكـبري ـ ـ املسـلّط علـى حيـايت ـ ـ مثـل لعنـة ـ ـ أن حيضـرين للقيـام
بدوري"الســماوي"و"املقدس"يف هــذا العــامل .أن جيعــل منّــي زوجــة صــاحلة ودوداا ولــوداا تنجــب
املزيـد واملزيـد مــن األطفــال» (العيســى2013 ،م .)41 :وهــي تــزداد بتلــك األوهــام احتقــارا حيـف
تتراوح ما بني التعاليم املقدسة الل ال جيوز املساس هبا« .كلّ عالقة ي مع املقدّس ،مع اهلل
ومــع الــنيب ومــع القــرآن ،كــان ينبغــي أن مت ـرّ مــن خالل ـ ؛ ألنّــي موصــومة باجلهــل والــنقص
أبداا ...كن ناقصة فيكل األحوال» (العيسى2013 ،م .)52 :وكان من شيم أخها الكبري أن يؤكد
خلقك "اهلل" ناقصة يف كلّ األحوال
عندما يظهر املصنوع (الثقايف) كشيء طبيعي وخملـوق نـاوي ،يقنـع الـوعي أو الالوعـي
بأنّ ليس من املعقول أن نقوم مبحاربت أو إزالت ؛ ألن الطبيعي مبا هو طبيعـي ،يلقـي لنـا بأنّـ
أوىل وأفضــل مــن املصــنوع دون جــدال ،ويقنعنــا بأنّأي ـة مقاومــة ضــد مــا هــو طبيعــي ،نكســة
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حمتومة .فطبقا لنظام اخلطاب جيـب علينـا فهـم بنـاء الواقـع عـش الـبىن اخلطابيـة إذ تفعـل
نتيجــة لترس ـيمات اإلعجــاب أو اإلحتــرام ،أو ترس ـيمات للعي ـب واإلهانــة والتــأمث ،حي ـف ي ـؤدي
اإلعجاب واإلحترام اىل السكون الذيـذ وتـؤدي اإلهانـة والتـأمث اىل اخلـوف واجلمـود ،فيصـبح
"اخلضوع" نتاج كال اجلهتني.
إنّ اسـ ــتبدال املـ ــرأة كربـ ــة مـ ــزنل بـ ــاملرأة كـ ــأم عظيمـ ــة أو أم األرض املدهشـ ــة ل ــيس اال
إســتراتيجية خطابي ـة لإلقن ــاع؛ وعن ــدما نرس ــم الصــورة "املثالي ـة" للم ــرأة ه ــي ص ــورة امل ــرأة
"املطيعة الصـامتة" ،ونرسـم مـن جهلـها اإلعجـاب ،كأنـ خـالب علـى خـدّها يزيـدها مجـاال ،كـلّ
ذلــك يف "خطــة اخلطــاب" ل ـيس اال حماولــة لتثبي ـ اهليمنــة .فــإذن مــن الواضــح أنّ للســياق
اإلجتمــاعي واملؤسســات دورا مهمــا يف تطــوير ودميومــة اخلطــاب وإنتشــار أيضــا ،خاصــة وإن
كان هذا اخلطاب مدعوما باملسوغات الدينية لدى الرجل�.
 كلّ ما فعلت هو أني مارس حقي الشرعي. معك حق يف النهايـة ال أحـد يلومـك اذا تصـرف كإلـ ٍ صـغري .أن جتـد رجـل القـانونال يف سـلطتك .إنـي ال ألومـك .فقـد وجـ
ورجل الـدين يف صـفك واجملتمـع يضـع قلـ كـام ا
املسوغات الكافية لكي تصادر كلّ حقوقي( .العيسى2013 ،م)217 :

إذن تبقى اهليمنة على دوامها خلـف السـتار الكثيـف مـن اخلطـاب وال تنتظـر إذنـا وال تتلقـى
تصرحيا وهيتجري بعد ما متّ خلقهـا علـى يـد اخلطـاب .فاخلطـاب يصـنع الواقـع علـى مـا يشـاء
ومن خالل ميكن للرجل أن يصبح مهيمنـا حيـف اإلعتـداء علـى رأيـ  ،اإلعتـداء علـى اهلل وسـنن
وحكمتـ « .بــأني لسـ ذكيــة ومؤهلــة ألن أقــرأ وأفكــر .بــأني أقــل بكــثري ســا ينبغــي لكــي أنــال
استحسان يف أي شيء .فإذا مل أكن قادرة على إرضائ وهو جمرد أخ كبري ،فكيف أحصل علـى
رضا اهلل يف عليائ ؟لقد أخـذ ُت كالمـ مثـل وحـي مـزنل مبوجـب اللحيـة واملسـوا يف فمـ  .كـان
صقر ـ يف عقلي ـ يقول احلقيقة .احلقيقة الل متلؤين باألمل والوهن» (العيسى2013 ،م.)105 :
إنّ الفلسفات الكالسيكية يف أوائل عهدها كان كلها تصدر أحكامها على املـرأة بأصـوات
تكـاد تكــون مجيعهــا مــذكرة دون اســتثناء .فنجـد أن الفلســفة األرســطية تعتــش النســاء "رجــاال
أد شــأنا" وهــي فكــرة دعمهــا تفس ـري اخللــق القــائم عل ـى أن حــواء تابعــة وأد شــأنا .ويف
مراحل الحقة قد طرحوا فالسفة املذهب اإلنساين يف عصر النهضة عمومـا أفكـارا مسـتنرية
عــن املــرأة خصوصــا فيمــا يتعلــق بــالتعليم ولكــن مــع حتــذيرهم بــأن املــرأة املتعلمــة جي ـب أن

732



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الثانية عشر ،العدد الرابع ،شتاء 1438

يقتصــر تعليمهــا عل ـى احلي ـاة اخلاصــة ااــدودة بشــؤون البي ـ  .فــإذا كان ـ "إمرأة صــاحلة"
فاألفضل أن تبقى يف البي فـال يعرفهـا األخـرون .واذا كانـ بـني النـاس فاألفضـألن متسـك
لساهنا حياء واال يراها اال قليلون واال يسمعها أحد مطلقا( .جامبل2002 ،م)25-24 :
«هذ افتراضات دفع بالرجال اىل األخـذ بواجـب الوصـاية علـى النسـاء والواليـة علـيهن
من حيف ملء الـنقص املؤنـف وتظليلـ بالـذكورة ومبـا أهنـا ناقصـة فهـي اذن عـاجزة والعـاجز
حيتاج اىل وصي يتوىل أمر وينوب يف اإلفصاح عن والتحدث بان » (الغذامي2006 ،م.)36 :
فلذلك أصبحتاملمارسة اإلجتماعية ليس شأنا خاصا من شؤون األنثـى بـل هـي شـأن الرجـل،
خاصة وإن كان معزّزا باملعىن الديي وموكّال باحلفاظ على املرأة.
لو تذكرنا ما مرّ بنا من التحـديق اهلتّـا  ،وفقـا لنظـام اخلطـاب ،حنـن هنـا إزاء حتـديق
آخر ما زال األنثى بقي من خالل "مفعول ب منصـوب" ولكنـها ال تعتـرض عليـ هـذ املـرة،
بل ترتضي وهو ما يدعونا إىل التساىل عما مييز هذا اخلطاب من غري  ،حيـف يعمـل هبـدوء
مســتور ملفوفــا باحلــب والشــعر وجمهــزا بــالقوة الــل تكســر احلــواجز وتتجــاوز ااــذور .فهــي
تص ــف حبيب ــها عص ــام «ك ــان ش ــبق الرج ــل يف داخلــ اىل دراس ــل ،تش ــرحيي م ــن ال ــداخل
واخلارج ،شيء يفوق خيـااليت مجوحـاا» (العيسـى2013 ،م .)113 :وهـي بالنسـبة لـ «ليسـ فتـاة
حلــوة الوج ـ فحســب ،بــل هــي تكتــب شــعرا كالســكاكني .هــذا صــحيح ...يعتقــد الشــاعر بــأن
الواحدة حلوة» (العيسى2013 ،م.)115 :
وهلذا التأكيد داللة توحي بأنّ اجلسد أول ما يرغب هذا الرجـل يف املـرأة وكـل شـيء غـري
ذلك يعتش من الثانويات سواء حصل عليها األنثى أم ال حتصل ،حـىت ولـو مل يصـرح الرجـل
بذلك؛ ألن يف كل األحوال يريدها لكي تلعب دورها الذي اختصـ بـ «عنـدي فراغـات كـثرية
ك ــثرية .ك ــوين بنتــاا طيب ــة واملةيه ــا ي ...هيــا» (العيس ــى2013 ،م .)124 :ويغض ــب إذا مل تك ــن
مســتجيبة اىل مــا يطلب ـ «سأغضــب علي ـك ي ـا فاطمــة .سأغضــب حــىت لــو انكفــأت وانطوي ـ
والتففـ علـى نفســك مثــل خارطــة ،مثــل دودة قــز ،مثــل قنفــذ لعـني ،سأغضــب منــك وألجلــك
وعليك سأقسوا بكل احلب يا فاطمة» (العيسى2013 ،م.)129 :
هي حتب وتثق ب وهذ الثقة متـنح للخطـاب قـوة تثبيـ هيمنتـ كمـا يشـاء؛ مبـا أنّ عـامل
احلــب ،عــامل الالعنــف الــذي يســمح بالتنــازل والتســليم فهــي تــرا «ال يبــدو ذئبـاا ...إنـ يبــدو
راغبـ ـاا حبم ــايل» (العيس ــى2013 ،م .)151 :وه ــو غمره ــا حببـ ـ حـ ـني ترجاه ــا"كوين رحيم ــة»
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(العيســى2013 ،م ،)139 :أو ح ـني اســتعطفها «منــذ األمــس وأنــا أتــرب بأبي ـات املثقــب العبــدي،
فاطمت تعذب بشكل ستاز ،أريد أن أجلس مع علـى دكـة احلـوش وأغـي :أفـاطم قبـل بينـك
متعيي» (العيسى2013 ،م .)138 :فوجدت عامل احلب عامل السعادة «كان بوسعي أن أكتفي وأن
أشكر اهلل؛ ألن منحي مخس رسائل جتعلي أصدق بأن احليـاة ميكـن أن تكـون بشـكلو آخـر»
(العيسى2013 ،م .)114 :ووجدت يف "إعجـاب اآلخـر" مـشراا للبقـاء يف العـامل خاصـة وإن ظهـر
احلب اليها كشي ء مقدس" مرّت ستة أشهر وأنا أحتفظ ب يف داخلـي ...مثـل الشـيء الوحيـد
الذي جيعل احلياة سكنة .خبأت يف جفـوين ،مؤونـة لروحـي ،وكلمـا أفـرط العـامل يف البـذاءة
كنـ أســتخرج مــن جيـب قلــيب مثــل متيمــة( .العيســى2013 ،م )114 :إذن مــن املمكـن يف هــذا
التبادل املتعاطف أن تسلم حريتها طوعاا اىل السيد الذي أدخلها عامل احلب واإلعجاب.
وع ــوداا اىل تس ــاىلنا هل ــذا اإلرتض ــاء ،ه ــل احل ــب إس ــتثناء يف م ــا يكرســ اخلط ــاب م ــن
اهليمنــة؟أم هــو أيضــا ي ـتمىن اخلضــوع ولكن ـ بشــكل األن ـى لقــانون اهليمنــة ،لكون ـ بــارع
وملفوف باإلعجاب واإلهتمام؟
يعتقد بورديو أنّ احلب هـو هيمنـة مقبولـة واهلي منـة هـذ املـرة جتـري مـن خـالل عالقـات
القــوة ال ــل يبــدو أهن ــا مكونــة لتجرب ــة احلــب والص ــداقة وي ـرى «يف ه ــذا النــوع م ــن اهلدن ــة
اإلعجازية حيف تبدو اهليمنة ،مهـيمن عليهـا أو بـاألحرى ملغـاة ،والعنـف الرجـوي هـذ املـرة
خمفف بشكل ملحوض» (بورديو2009 ،م .)162 :فتتجاوز استراجتيات اهليمنة التحقري ،وتظهر
بصورة خارج نطاق اجلرح واإلهانة ولكنها هذ املرة أيضا تدخل يف تبادل غري متكاف .
إذن هنا صورة الثة يعيش الذكر واألنثى على خشبة املسـرح يـؤدان أدواراا متسـاوية يف األمهيـة
وال أحـد مهمــش وال أحــد مهــان؛ ولكــن يف هــذ اخلشــبة أيضــا أنّ الرجــل هــو مؤلــف الــنص وهــو يــؤول
معاين الفعل وهو يسري األدوار ،يف حني مل يأذن اخلطاب املهيمن لألنثى إعادة تأليف النص.
واملهم يف ذلك هو أنّ فوكو أراد تنبيهنا على أنّ كلّ حتليل يـتمّ بنائـ علـى اخلطـاب ،عليـ
أن يقــوم بالتشــهري واإلفضــاح وإزالــة الغطــاء مــن كـلّ مصــنوع أصــبح طبيعيـا يف الــوعي أو يف
الالوعي .فيصي من هذا املنطلق سؤاال هامّـا يسـتقطب هـذا الـنمط مـن التحليـل علـى النحـو
التاي« :ما هو هذا الوجود املتميز الذي يفصح عن نفس يف ما يقال؟» (فوكو1987 ،م.)27 :
«هنا جمموعة من اإلجراءات متكن مـن مراقبـة اخلطابـات ،وال يتعلـق األمـر هـذ املـرة
بالتحكم يف السلطة الل حتملها اخلطابات وال باحلد من صـدف ظهورهـا بـل يتعلـق بتحديـد
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شــروط إســتخدامها ويفــرض عــددا مــن القواعــد علـى األفــراد الــذين يلقوهنــا ومــن مثــة بعــدم
السماح لكل الناس بالدخول اليها» (فوكو2007 ،م .)19 :وأهم من ذلـك يـرى بورديـو بـأنّ ذلـك
الوجـود املتميـز الـذي حيتــل املكـان يف اخلطــاب ،يـتمّ إحتاللـ عـش إســتةناس غـري حمســوس،
وبأســلوب غـري مرئــي وخماتــل .ويعتقــد أنّ «أفعــال املعرفــة واإلعتــراف للحــدود الســحرية ب ـني
املهيمكن واملهيمن عليهم الل يثرييها سحر السلطة الرمزية والل يساهم من خالهلا املهيمن
عليهم ،يتمّ من دون علمهم غالبا وضد مشيةتهم أحيانا يف مترير اهليمنة عليهم عش قبوهلم
الضمي باحلدود املفروضة» (بورديو2009 ،م.)67 :
لقــد ســبق وأن قلنــا بــأنّ العنــف واملنــع يف نظــام اخلطــاب لــدى فوكــو هــو أول مــا يســتخدم
خطــاب اهليمنــة؛ وعرفنــا بــأ ّن هنــا دورا ناضــجا للمؤسســات والــنظم املعرفيــة يف إقنــاع مــن
خناطب  ،ومن خالل ذلك أراد فوكو بـأن يـذكرنا ال ميكـن للسـلطة أن تسـتمر مـن دون مسـامهة
أولةك الذين متلي مهينتها عليهم .حيف يرى أنّ «املرء ال ميكن يكون واقعا ضمن ما هو حقيقي
اال عندما يكون مستجيبا لقواعد "شرطة" فكرية يتعني علي بعثهـا يف كـل خطـاب مـن خطاباتـ »
(فوكو2007 ،م .)19 :فأتيح لنا اآلن أن نسأل اىل أين وصل مقاومة أنثى روايتنا؟ ماذا لـو أهنـا ال
تلجأ مرة انية اىل الذكر؟ ماذا لو ترك الرواية قارئها يف اهلروب املستمر؟
عــوداا اىل البــدء ،إنّ للخطــاب إمكانيت ـ لتكــوين الواقــع علــى وعــي أو الوعــي ومبســامهة مــن
سـيطر عليـ دون أن يبـوح هبيمنتـ  ،وذلــك بـأ ّن أعظـم أشـكال الســيطرة لـدى فوكـو هـي الســلطة
املنومــة« ،بــدالا مــن جمــرد اإلفتــراض بــأن الســلطة تعــي إغتصــاب حقــوق شــخص آخــر أو أنّ
السلطة هي جمـرد صـد النـاس عمـا يريـدون فعلـ » (ميلـز1997 ،م 1.)19 :فلـم تبقـى أنثـى روايتنـا
املتمردة يف هروب مستمر بل للرواية هناية "اعتيادية" ،فرجع حبيبها ورجع إلي  ،وهـو بالنسـبة
هلــا «رىوم مثــل ســقف وشاســع مثــل الســماء» (العيســى2013 ،م ،)143 :وهــي وجــدت مــن خالل ـ
«الفســحة للــتالمس مــع العــامل وجتربت ـ » (العيســى2013 ،م .)145 :وهــو الــذي أخــذها إىل نــادي
القراءة ودعاهـا اىل األصـبوحة الشـعرية وهـو أول مـن المسـ احلريـة مـن خاللـ  ،فبالتأكيـد ال
تنتــهي الروايــة دون رجوعهــا اىل الــذكر ،حــىت ولــو أهنــا أعلن ـ بنجاحهــا وحريتــها مــن خــالل
الكتابـة .ذلـك أل ّن األنثـى علــى علـم بـأن لـو ال هنــا لرجلٍرضـا ودعـم مبـا تقــوم بـ  ،قـد ال يكــون
ملنجزها الفكري أو الثقايف وجودا ،وهي ختشى يف حالة انعزاهلا أن ال يعترف هبا اجتماعيـا وأن
تفقد محاية الرجل وهي ـ شةنا أو أبينا ـ محاية مشروطة باالنقياد يف الثقافة والفكر.
1. Mills, 1997: 19.
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هذا هو ظرف الرواية وشرطها االجتماعي؛ فهكـذا بقـي السـرد وخطابـ مـن أجـل الرجـل
وظلّـ الروايـة تــوحي بــأنّ جنــاح املــرأة بإيصــاهلا اىل قلــب الرجــل ،هــو الطريـق الوحيـد لكــي
حتظى املرأة بـالقبول مـن جمتمعهـا ومـن نفسـها .فألقـ الروايـة إلختيـار هـذ النهايـة داللتـ
العميقــة ،مبــا أنّ األنث ـى إذا أرادت أن حتمــي وجودهــا النــوعي مــن الض ـياع واالبتــذال ،عليهــا
بالتاي أن تلجأ اىل الرجل ،فلذلك هي ال تسيّر األدوار ولو أسس دعائم الرواية على يدها.

النتائج
من خالل ما عرض لنا الرواية خبطابية مباشرة وأخرى غري مباشرة ،وقع اخلطاب يف
ال ـة أوجهـة مجـع مـن خالهلـا النفـوذ يف أيديـ  .فـأول وجـ هـو الـذي بـدعم النظـام املعــريف
واملؤسسايت أعلن بأن األنثى كائنـة ناقصـة ومشـوهة .والوجـ الثـاين مل يصـوال شخصـية متثـل
الضحية للسلطة الذكورية فهي ال ميكن أن تكون شخصية مأساوية ،ولكن هي عرفـ أنّ هـذا
الوجـ أيضـا خيشـى متردهـا وخيشـى أن يتعـذر مراقبتـها والسـيطرة عليهـا ،فثـارت علـى كـال
الـوجهني ومتــردت .وأمــا الوجـ الثالــف وهــو الوجـ املخافـ اابــب ،ال يـوحي أيــة صــورة مــن
السيطرة واخلضوع ،لدرجة أن أفراد يرفضون اخلروج من سلطت الذيذة .فعند هذا الـربط
واالقتران ،ذهبـ هـذ القـراءة اىل أنّ صـورة األنثـى غـري قابلـة للتحديـد وهـذا مـا اسـتبعدت
دائــرة حتليـل اخلطــاب ،حيـف ابتعــدت عــن وضــع قــانون لضــبطها ولكـن لفــتح اإلجابــة وتأكيـد
الزعم أكدّت على وجـود سـلطة قائمـة ال سـبيل اىل إنكارهـا أو جتاهلـها ،ودون علـم بأوجهتـها
املتغرية ال ميكن اإلنتقال اىل أي خطوة .ولو أدركنا من هذا املنطلق سعة القضية وخطورهتـا،
ســنجد قض ـية خضــوع األنث ـى ومــا خ ـيمّ عليهــا مــن اهليمنــة ،ليس ـ قض ـية انوي ـة ومل يكــن
االهتمام هبا حمض موضة ،بل هلا بواعف وانشغاالت معقدة جداا ال ميكـن جتاوزهـا بسـهولة،
حيف يستغرق األمر بالنسبة لألنثى وقتا معتشا لكي تفهم أنّ احلصول على أدوار مساوية لـن
جيعلها أن متلك زمام أمورها ،طاملا أنّ الرجل يسيطر على النص بقوة.
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