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تمثيالت الذكورة وانعكاساتها في خطاب بدرية البشر القصصي
نضال “محمد فتحي” الشمالي
مستخلص
كثيــرا ً مــا يتمحــور النــص القصصــي لــدى الكاتبة الســعودية بدرية البشــر حــول نقدها البنّاء للســلطة االجتماعيــة التقليديــة الناظمة للمجتمع،
وربمــا تكــون هــذه الملحوظــة هــي الســمة األبــرز فــي مجموعاتهــا القصصيــة الصــادرة منــذ عــام  ،1993عندمــا أصــدرت مجموعتهــا
األولــى «نهايــة اللعبــة» ثــم «مســاء األربعــاء» عــام « ،1994وحبــة هــال» عــام  ،2004وفــي هاتيــن األخيرتيــن تجســيد عميــق لفكــرة
الدراسة.
والســلطة االجتماعيــة فيمــا ترمــي إليــه بدريــة البشــر مفتاحهــا األساســي هــي تمثيــات الذكــورة وتمظهراتهــا ،وهــي المدخــل األنســب– في
ظــن الدراســة -لفهــم التداخــات النصيّــة وتفكيكهــا لــدى الكاتبــة .فالكاتبــة فــي توجههــا هــذا تجابــه اســتالبا باســتالب مضــاد ،ولكنه اســتالب
كتابــي للذكــورة فــي خطابهــا القصصــي المتخيّل.
لقــد ظهــرت تمثيــات الذكــورة لــدى الكاتبــة– عامــة– مختلــة تجنــح نحــو الســلبية والتســلط والحرمــان والعجــز والفســاد ،وهــو جنــوح ربّى
الكثيــر مــن العقــد المتأصلــة فــي ذهنيــة المجتمــع .ممــا يعنــي تعميقــا لفكــرة القــوة وخطــاب الســيطرة والهيمنــة مبنيــة علــى فكــرة التمثيــل
ـارا فــي األروقــة الذهنيــة للمجتمــع ،وهــو نســق يرقــى
ومفهومــه بوصفــه اســتالبا لآلخــر وحـ ّدا ً مــن حضــوره ،وهــذا يؤســس نســقا ثقافيــا قـ ّ
ألن يشــكل منظومــة مــن القيــم والمعتقــدات والتصــورات والمنطلقــات والميــول التــي رســخت فــي الالوعــي عنــد الفــرد والجماعــة ،محــددة
طبيعــة رؤيــة الــذات للــذات ورؤيــة الــذات للجماعــة ،ألن التمثيــل هنــا يعطــي للجماعــة صــورة عــن نفســها وعــن اآلخــر ،وهــو مــا يصنــع
الهويــة الســردية الجماعيــة التــي تمثــل نســقا ً مترابطـا ً مــن اســتباق األفــكار والــدالالت واألحــكام الراســخة فــي الذهنيــة الجمعيــة.
مــن هنــا يظهــر العمــل القصصــي الــذي تسـ ّ
ـطره األنثــى مــن وجهــة نظرهــا خروجــا علــى النســق القــار فــي ذهنيــة المجتمــع ،فهــو قلــم
األغلبيــة الصامتــة التــي أخــذت أو ســيطرت تمثيــات الذكــورة علــى أحقيــة تمثيلهــا والبــوح عنهــا بالنيابــة لمــدة طويلــة .إن المــرأة الكاتبــة
هنــا هــي صاحبــة الرؤيــة ومــن ثــم هــي األقــدر علــى تمثيــل عالمهــا األنثــوي وعالــم قريناتهــا ،ونقــل المعانــاة الناتجــة عــن كل مــا ســبق،
ممــا يجعــل صــوت الكاتبــة أو الســاردة فــي مثــل هــذا الســياق صوتـا ً ثقافيـا ً مميــزا يصنــع خطابـا ً مؤسســيا مضــادا ً ومقاومـا ً ومتمــردا ً علــى
الســياقات األخــرى المســيطرة.
وانطالقــا ممــا ســبق ،فــإن الدراســة عكفــت باالســتناد إلــى مقــوالت النقــد النســوي علــى تحقيــق مــا ســبق مــن خــال ثالثــة محاور هــي على
النحــو اآلتــي :المحــور األول :ســيتعاطى مــع تمثيــات الذكــورة فــي نــص القصــة القصيــرة لــدى بدريــة البشــر حســب رؤيتهــا ،والوقــوف
عنــد نمــاذج الذكــورة وأفعالهــا ،والبحــث فــي رمزيــة الذكــورة ومظاهــر تحققهــا مــن ألفــاظ وفلســفات ورؤى تعينهــا علــى تحقيــق خطــاب
الهيمنــة .المحــور الثانــي :يحــاول تقصــي مالمــح الخطــاب األنثــوي المضــاد والمزعــزع لفعــل المؤسســة الذكوريــة وخطابهــا المهيمــن
وتمثيالتهــا المثبتــة ،وإذا مــا كان يحقــق فعــا مؤسســاتيا يمتلــك مقومــات المنافســة ،ومــن ثــم اإلحــال وامتــاك زمــام البــوح والتعبيــر.
ي يقــف عنــد مالمــح الخطــاب القصصــي لــدى الكاتبــة ،وهــو الــذي يعينهــا علــى تقديــم المقنــع فنيـاً ،ورصــد
المحــور الثالــث :هــو محــور فنـ ّ
ّ
الوســائل والتقنيــات الفنيــة التــي تســلح بهــا النــص لمواجهــة خطــاب الفاعــل الذكــر.
كلمات مفتاحية :التمثيالت ،القصة القصيرة ،بدرية البشر.
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نضال الشمالي

The Representation of Masculinity and its Reflections in the Short
Narrative Discourse of Badriya Al-Beshr
Nidal Al-Shamali
Abstract
The short stories of the Saudi writer Badriya Al-Beshr focus on her constructive criticism of conventional social
power that governs society. This is actually the most obvious feature of her short story collection that was
published in 1993 and the other two collections, “Wednesday Evening” (1994) and “Cardamom” (2004).
Social power, as Badriya Al-Beshr shows, is best demonstrated in different representations of masculinity which
the researcher believes to be the key to understand intertextuality of the text and its deconstructive features.
In this context, Al-Beshr faces usurpation by a counter usurpation; a usurpation through writing fiction which
deprives her imaginative narrative of the usual masculine discourse.
The writer has represented masculinity as a general, distorted, feature that resorts towards negative attitudes,
absolute control, deprivation, disability and corruption. This extremity resulted in much complexity that is
deeply rooted in the social mentality. This has deepened the ideas of absolute power and controlling discourse
which are based on the concept of masculine representation as a usurpation of the other and a limiting of its
presence. These ideas and the concepts they have produced have indeed generated a stable cultural pattern in
the social mentality; a pattern that has developed a system of values, beliefs, visions and tendencies which are
deeply rooted in the subconscious of the individual and social groups. This stable cultural pattern has specified
the way the individual views himself and other social groups. This is due to the fact that representations of
masculinity provide the social group with an image of itself and of the other. This, in turn, forms the collective
narrative identity which represents a coherent system of pre-thinking, indications or signs and rules that are all
deeply rooted in the collective mentality of the specified social group.
Here comes the role of the female writer who introduces her own point of view as she deviates from the usual
pattern that is so much rooted in the mentality of her society. In this respect, Al-Beshr’s short stories represent
the voice of the silent subaltern that has long been controlled by masculine representations and deprived of
its right to represent its feminine voice. The masculine voice has long spoken for the feminine silent voice. The
female writer here is the one who introduces a genuine vision that best depicts her world and that of all women
like herself. This voice faithfully represents the suffering of the silent subaltern, consequently, it has become a
distinguished cultural voice that forms a counter and a rebellious discourse resisting all the other dominating
contexts.
This paper applies feminist criticism to discuss the previous ideas through three different dimensions. The first
dimension discusses the representations of masculinity in the short stories of Badriya Al-Beshr, its symbols
and the vocabulary, philosophy and visions which she uses to depict the dominating masculine discourse.
The second dimension traces the general features of the counter feminine discourse that shakes the stable
masculine institution, its discourse and deeply rooted images. The researcher will show to what extent this
feminine discourse can form an independent active institution that competes with the masculine one and
whether it would be able to replace it and speak for itself. The third dimension is a stylistic one that shall discuss
the features of Al-Beshr’s narrative discourse and how persuasive it may be. In addition, the researcher focuses
on the means and stylistic techniques used by the writer to face the dominating masculine discourse.
Keywords: Representation, Short Story, Badriya Al-Beshr.
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مقدمة
عبــر عقــود مديــدة مــن ســيطرة الخطــاب الذكــوري وأنســاقه
علــى واقــع الكتابــة اإلبداعيّــة وقــر فــي أذهــان بعضهــم أن
مزاولــة المــرأة لفعــل الكتابــة مزاولــة للخطيئــة ،مــا لــم تســهم
كتابتهــا فــي تدعيــم أقــوال مؤسســة الذكــورة المســيطرة علــى
حيثيــات الفعــل الثقافــي ،فالمــرأة ال ينبغــي لهــا أن تكتــب ألنهــا
تشــكل نصــا ً يُقــرأ أكثــر منهــا كاتبــا ً ذا ســلطة نصيّــة.
ـي فــي
ولطالمــا أ ّكــدت المــرأة فــي كتاباتهــا «وجــود خل ـ ٍل ثقافـ َ
راهننــا المعيــش» (الصايــغ )201 :2008 ،يقتضــي التصويــب
وتجــاوز مقولــة أن ال فــرق بيــن كتابــة مصدرهــا الرجــل وكتابــة
مصدرهــا المــرأة؛ ّ
ألن أدب المــرأة بــات يغايــر– جزئيــاً–
الكثيــر مــن طروحــات خطــاب الذكــورة المهيمــن ،باالســتناد
إلــى مفاهيــم تحليــل الخطــاب ،وإن كان هــذا التغايــر مــا يــزال
يخـ ّ
ي المعاصــر فــي إطــار تنميــة
ـط خصوصيــة للخطــاب النســو ّ
وعــي المــرأة تجــاه نفســها ،فالنســاء «وحدهــن الالئــي يســتطعن
الحديــث عــن حيــاة المــرأة .يضــاف إلــى ذلــك ،فـ ّ
ـإن مــا تتضمنــه
تجربــة المــرأة مــن حيــاة فكريــة وانفعاليــة متميــزة .فالنســاء
ال ينظــرن إلــى األشــياء كمــا ينظــر إليهــا الرجــال ،وتختلــف
أفكارهــن ومشــاعرهن إزاء مــا هــو مهــم أو غيــر مهــم» (ســلدن،
.)196 :1985
لــم تعــد كتابــة المــرأة عــن واقعهــا كتابــة توافقيــة خاضعــة
لرغبــات المؤسســة الذكوريــة فــي طروحاتهــا وإعــادة إنتــاج
لمقوالتهــا فــي منــاخ مــن العجــز والتســليم ،بــل أضحــت كتابــة
تتضمــن روح المقاومــة ونبــذ الخضــوع ،وقــد وجّهــت كتاباتها في
ثالثــة خطــوط (معتصــم)24 :2004 ،؛ األول :للرجــل ،والثانــي:
لســلطة المجتمــع ،والثالــث :للمــرأة ذاتهــا .وهــي بذلــك تبحــث عن
مبــدأ التكامــل مــع اآلخــر ال االنعــزال .إن كتابــة المــرأة فعــل
ي
ي يســعى الســتعادة امتــاك خصوصيــة خطابهــا النســو ّ
تلفظــ ّ
علــى مســتوى الطــرح قبــل إحــداث خصوصيــة علــى مســتوى
الســرد ،وهــو خطــاب قضيتــه مقاومــة نظــرة الرجــل النمطيّــة
للمــرأة الســاعية الختصارهــا فــي شــكل جســد ،بــل تســعى إلــى
إحــال هــذه النظــرة المعدّلــة فــي ذهنيــة المــرأة نفســها.
وقــد شــرعت الدراســة فــي كشــف أبعاد هــذا الخطاب المســتحدث
مــن خــال اســتجالء تمثيــات الذكــورة Representation
وانعكاســاتها علــى خطابهــا فــي فــن القصــة القصيــرة للكاتبــة
الســعودية بدريــة البشــر( .)1والقصــة القصيــرة فــن أدبــي أفلــح
فــي وصــف الواقــع بعمــق ودقــة تاريخي ـا ً واجتماعي ـا ً إلــى الح ـ ّد
الــذي يمكــن أن نتعامــل معهــا بوصفهــا ظاهــرة اجتماعيّــة
ممتزجــة بعنصــر التخييــل ،وقــد لقيــت انتشــارا ً واســعا ً بيــن
الكاتبــات يتناســب مــع تطــور ذهنيتهــن أمــام القضايــا النســوية،
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إنها(الصايــغ )56 :2003 ،مرايــا ســردية تمكــن قارئهــا مــن
رصــد مالمــح (األنــا) وتفاصيــل عالمهــا وطبيعــة طقوســها إبــان
اغترابهــا عــن (اآلخــر).
ّ
ي وقــت مضــى
إن الكتابــة النســوية اليــوم تتبنّــى أكثــر مــن أ ّ
رؤيــة واعيــة وجــدارة فكريــة واجتماعيــة تشــفع لهــذا المصطلــح
بالــرواج ،مــع ّ
أن هــذا المصطلــح يشــترط «توفــر وعــي المــرأة/
الكاتبــة بذاتهــا ووجودهــا» (الغذامــي ،)182 :1996 ،بعيدا ً عن
الوقــوع فــي حبائــل كتابــة الرجــل واســتعارة لغتــه وأفــكاره حتــى
تتم ّكــن مــن تأســيس صــوت جماعــي ،فالمــرأة واللغــة «وجــودان
ثقافيــان فيهمــا تظهــر المــرأة بوصفهــا جنســا ً بشــريا ً ويظهــر
النــص بوصفــه جنس ـا ً لغوي ـاً» (الغذامــي.)182 :1996 ،
وبمــا ّ
أن الجهــد كلــه ينصــبّ فــي خانــة الفنــون واآلداب والفلســفة
الســاعية لتأســيس دعائــم للحريــة اإلنســانية تكفــل لهــا اإلبــداع،
ّ
شــك أنّــه مــن الواجــب علــى مــن يدّعــي المســاهمة فــي
فــا
يحــرر نفســه قبــل كل شــيء مــن وطــأة
مجــاالت اإلبــداع أن
ّ
العــادات والتقاليــد والثقافــة ،ومــن المعتــرف بــه ّ
أن القيــود التــي
تفرضهــا التربيــة والعــادات علــى المــرأة تحـ ّد كثيــرا ً مــن قدرتهــا
اإلبداعيــة (دي بوفــوار ،)322 :1949 ،ومــن ثــ ّم تضــع عقبات
فــي طريــق بحثهــا عــن هويــة أنثويــة مســتقلة عــن اقتراحــات
الذكــورة تنافــس بهــا فكريـا ً واجتماعيـا ً وتاريخيـاً ،وال تبقــى فــي
نطــاق التبعيــة والتفكيــر النمطــي وتس ـيّد النســق الثقافــي.

هدف الدراسة ومنهجيتها
تهــدف هــذه الدراســة فيمــا تهــدف إليــه إلــى كشــف تمثيــات
ـار فــي كتابــات بدريــة البشــر القصصيــة
الذكــورة وخطابهــا القـ ّ
بوصفهــا كتابــات اســتنطقت بجــرأة همــوم المــرأة ،وكشــفت عــن
عقــم خيــارات األنوثــة المشــروعة فــي مواجهــة ســلطة المجتمــع
األبويــة .ونقــض هــذا الخطــاب بخطــاب نســوي واعٍ ومناقــض،
مكتمــل المعالــم مســتقل الطــرح .معرجــا ً علــى خصوصيــة
خطــاب المــرأة الســردي ومالمــح تشـ ّكله بوصفــه خطابـا ً يحــاول
بنــاء نفســه بعيــدا ً عــن فضــاء التبعيــة والخضــوع.
والدراســة فــي اســتجالء مــا ســبق ســتعتمد علــى مقــوالت النقــد
النســوي (الرويلــي والبازعــيFeminist )329 :2002 ،
 Criticismبوصفهــا جهــدا ً نظريــا ً يســعى إلــى المراجعــة
والمســاءلة والنقــد والتصويــب لنظــام اجتماعــي ثابــت .وهــو
نقــد يســتلهم رؤى حــركات تحريــر المــرأة المطالبــة بالمســاواة
والعدالــة االجتماعيــة فــي وجــه مجتمعــات أبويّــة الفكــر قنّنــت
طمــوح المــرأة .وقرنــت تعريــف المــرأة وتحديــد هويتهــا بالرجل
علــى الــدوام؛ لــذا يــرى هــذا النقــد -ممثــاً بمقــوالت فرجينيــا
وولــف( )2وســيمون دي بفــوار( –)3أنّــه ال بــ ّد مــن اســتقالل

نضال الشمالي

المــرأة فيمــا تنتــج مــن أعمــال أدبيــة شــكالً ومحتــوى للحـ ّد مــن
هيمنــة الذكــر ودفعـا ً لفكــرة دونيــة المــرأة وتأبيهــا علــى اإلبــداع،
وحمايــة ذهنيتهــا مــن النمطيــة ،ســعيا ً لالرتقــاء بوعيهــا وتحديــد
ســمات لغويــة وأســلوبية إلنتاجهــا ،وصــوالً إلــى إعــادة تنظيــم
المــوروث األدبــي للمجتمــع وتوســيعه ليســتوعب إنتــاج األنثــى
الــذي طــال إهمالــه مــن قبــل الرجــل .ومــن ثـ ـ ّم تعديــل مهمــة
الكاتــب األنثويــة وإتاحــة تمثيــل المــرأة لذاتهــا وتصويــب دورهــا
فــي الذهنيــة األبويــة .ويــكاد يكــون النمــوذج األدبــي الــذي تقدمــه
بدريــة البشــر فــي كتاباتهــا القصصيــة متوافق ـا ً إلــى ح ـ ّد كبيــر
مــع هــذا الطــرح.

 –1تمثيالت الذكورة:
 1–1تمهيد:
ونعنــي بالتمثيــات  Representsمجمــل أشــكال حضــور اآلخــر
المختلــف فــي النــص األدبــي ،ســواء فــي مســتوى الشــخوص،
أو عالقــات األزمنــة واألمكنــة ورمــوز الثقافــة (الزهرانــي،
 ،)2007وتتركــز فكــرة التمثيــات فــي الخطــاب القصصــي
لبدريــة البشــر علــى اآلخــر الذكــوري المنطلــق مــن مــوروث
ي Neopatriarchy
تاريخــي اجتماعــي يســتند إلــى نظــام أبــو ّ
مطلــق الســلطة.
تنطلــق بدريــة البشــر فــي تمثيالتهــا الذكوريــة مــن رؤى وأحــكام
ومواقــف مســبقة ومشــاهدات حيّــة مــن واقــع ماثــل مســيطر،
ال مــن توقعــات وافتراضــات بعيــدة عــن واقــع الممارســات
للمؤسســة الذكوريــة فــي مجتمعهــا .وال تقــوم فكــرة فضــح هــذه
()4
التمثيــات علــى مبــدأ إقصــاء اآلخــر بــل علــى مبــدأ حواريتــه
ومشــاركته هــذه الســلطة.
إن قــراءة هــذه التمثيــات تنتمــي إلــى ســياق دراســات صــورة
اآلخــر فــي األدب النســوي المعاصــر بوصفهــا فرعــا ً يهتــم
بإبــراز مالمــح القســم الغامــض مــن الكتابــة اإلنســانية يقــاوم
فكــرة البطركيــة (شــقرونPatriarcalisem )5()116 :1985 ،
فــي المجتمــع العربــي المحافــظ ،وهــذه الفكــرة المرادفــة لمفهــوم
األبويــة تعــ ّد فكــرة أساســية ضمــن ذهنيــة النقــد النســوي
لممارســات الرجــل وســطوة الواقــع االجتماعــي الداعــم لــه،
ـروج لثقافــة اإلكــراه والســلطة ،ومــا «األســرة التي يســودها
والمـ ّ
التســلّط األبــوي ،أو تلــك التــي يجــري داخلهــا أنمــاط ســلطوية،
ليســت هــي– فــي نهايــة األمــر -إال نموذجـا ً مصغــرا ً لمــا يجــري
فــي المجتمــع بأكملــه .وهــي غالبــا ً مــا تتعــرض إلــى التفــكك
واالنهيــار» (شــريم .)24 :2008 ،وهــذا المفهــوم متصــل
اتصــاالً مباشــرا ً بمفهــوم الســلطة الــذي كان حصيلــة لمجموعــة
مــن الشــروط التــي أنتجتــه وقنّنــت وجــوده ،أكانــت دينيــة أم
قبليــة أم عرقيــة أم مذهبيــة ،وم ّكنتــه فــي شــكل ســلطة األب

أو األخ أو الــزوج أو االبــن ...وعملــت علــى «حصــر الــذات
األنثويــة داخــل جســدها دون االهتمــام بتحقيــق إنســانيتها كــون
هــذا الجســد معــدا ً لإلغــواء والخطايــا التــي تمــس شــرف العائلــة
صبهــم المجتمــع الذكــوري حمــاة للشــرف،
والذكــور الذيــن ن ّ
يفرضــون القيــود ويحكمــون الرقابــة علــى جســد األنثــى التــي
قــد تخضــع فــي شــكل مــا لهــذه الســلطة» (عبيــد.)63 :2007 ،
لقــد قــادت هــذه الممارســة الســلطوية إلــى دعــم نســق ثقافــي
فــي ذهــن المجتمــع يحـ ّ
ـط مــن قيمــة األنثــى ويؤمــن بدونيتهــا،
ويختزلهــا إلــى كائــن ثانــوي تجــب متابعتــه وحصــاره بعــد
البلــوغ حمايــة لعذريتــه فــي إطــار مــن القمــع والنبــذ توجســا ً
مــن ثقافــة الخطيئــة التــي ال تصــدر إال عــن المــرأة .لقــد قــاد
هــذا التصـ ّـور إلــى هشاشــة بيّنــة فــي المؤسســة الزوجيّــة ،وعــدم
تكافــؤ أعمدتهــا ،ممــا دفــع الكثيــر مــن النســاء إلــى اإليمــان بهــذا
الــدور الذكــوري وضــرورة الترويــج لشــرعيته حتــى لــو كان
ولــي األمــر هــو أصغــر األبنــاء.
 2- 1مالمح السيطرة األبويّة:
ترتكــز ســلطة الذكــور علــى الــدوام علــى أســس اقتصاديــة
واجتماعيــة متينــة ذات قــدرة علــى تجــاوز العاطفــة وتحقيــق
ـرر
اإلخضــاع والمنــع والتقييــد وإلغــاء فكــرة االســتقالل والتحـ ّ
مــن عقــال األبويّــة ،وهــي ذات قــدرة ممتــدة تراكميــة علــى
توريــث هــذه القيــم والتقاليــد ضمــن نظــام مــن االمتثــال والقبــول
والمركزيــة الذكوريــة المطلقــة التــي تؤمــن بالعالقــة الهرميــة
العاموديــة ومبــدأ الوصايــة فــي الســيطرة وإحــكام الســلطة ،وهي
فــي ذلــك تتأبــى علــى النقــد والمســاءلة ،يقابلــه توريــث هرمــي
عامــودي آخــر مــن المــرأة تجــاه ابنتهــا فتلقنهــا قيــم الخضــوع
لهــذه الســلطة– وإن كانــت جائــرة– فتصبــح االبنــة امتــدادا ً
لتبعيــة أ ّمهــا .بــل إن المؤسســة الذكوريــة تجــد مــن النســاء
الخاضعــات عونــا ً فــي تثبيــت معالــم هــذه الســلطة والترويــج
ألحقيتهــا المكتســبة.
لقــد ّ
توزعــت مالمــح الســيطرة األبويّــة علــى نمــاذج ســلطوية
متعــددة (عبيــد ،)207 :2007 ،منهــا الســلطة المطلقــة،
والمزدوجــة الشــخصية ،واألب البديــل ،واألب الرمــز (شــريم،
 .)8 :2008وقــد وقعــت هــذه النمــاذج فــي فــخ االزدواجيــة
بيــن المثاليــة التــي تمليهــا الفطــرة اإلنســانية ونقيضهــا الواقعــي
القاســي (عبيــد )19 :2007 ،المهيمــن ،فتعقــدت صورتــه
كثيــراً ،ســواء فــي بعدهــا الشــكلي (مالمحهــا الخارجيــة) ،أو
بعدهــا االجتماعــي (المالمــح الماديــة والتعليميــة) ،أو بعدهــا
النفســي (مالمــح غطرســتها وحبّهــا للتملــك والســيطرة المطلقــة).
إن هــذه التمظهــرات الذكوريــة المتناقضــة اتفقــت علــى مبــدأ
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فــرض الهيمنــة واتخــاذ األنثــى «خصمـا ً يجــب إخضاعــه إمعانـا ً

الغربــاء بــأي طريقــة كانــت ،ففتحــت فــي جــدران الحصــار
مجــاالً للتواصــل كاد زوجهــا أن يكتشــفه بعــد شــك متواصــل،
ّ
يــرن علــى الــدوام وال يجيبــه أحــد بعــد أن يرفــع
فالهاتــف
الســماعة .إن مثــل هــذه الســلبية تقتــل قيمــة الحيــاة والحيــاة تقــوم
علــى التواصــل .فالرجــل والســلطة األبويــة الحاكمــة للمجتمــع
مــن خلفــه ال تــرى فــي المــرأة شــخصا ً يســتحق بــذل التواصــل
ضــل قــد يكــون مــع رجــال آخريــن أو
معــه ،إن التواصــل المف ّ
امــرأة أجنبيــة عنــه.

توقفــت بدريــة البشــر كثيــرا ً فــي مجموعتهــا القصصيــة «مســاء
األربعــاء» (البشــر )1994 ،عنــد ســلبية الرجــل ،وقــد تمظهرت
ســلبيته فــي عــدم تح ّملــه مســؤوليات الحيــاة الزوجيــة بوصفــه
شــريكا ً ال ســيداً ،وتركهــا للزوجــة الحبيســة متخــذا ً دور المو ّجــه
والحســيب .وكثيــرا ً مــا كانــت تــؤدي هــذه الســلبية إلــى قطيعــة
قســرية بيــن الــزوج وزوجتــه ،وإلــى انســداد أفــق التواصــل
وإعطــاب العالقــة بينهمــا ،حتــى أن المــرأة أحيانـا ً كانــت تبحــث
عــن حـ ٍل بعــد يــأس مــن خــال االنفصــال ،ففــي قصــة «اللعبــة»
(البشــر )10 :1994 ،نجــد ثنائيــة الحضــور والغيــاب تســيطر
علــى متــن القصــة ،بيــن بطلــة القصــة (الســاردة) وزوجهــا
عبدالرحمــن الــذي ال يجيــد إال الخــروج المتكــرر ،ومشــاهدة
المباريــات ،والصمــت ،أو تصفــح الجريــدة ،ممــا دفــع زوجتــه
إلــى البحــث عــن لعبــة خطيــرة– ضمن مفاهيــم الذكــورة– تتجلى
فــي التواصــل العشــوائي مــن خــال الهاتــف مــع عالــم الرجــال،
فتتحــاور معــه فيمــا يشــغل ذهنهــا المكــدود دون تمــاس مباشــر
وال تعريــف واضــح ،تقــول« :فــي البيــت تتحــول الشــبابيك ذات
األلــواح المعدنيــة إلــى ســجن صغيــر ،وتجعــل الهــواء فقاعــات
مــن األوكســجين تنطفــئ حيــن تصطــدم بالســقف ،فترتــد إلــى
ي ذرات رمــل خانقــة تجعلنــي أزفــر بــا توقــف» (البشــر،
رئت ـ ّ
 .)11 :1994وتســتهل الســاردة قصتهــا بهــذا الوصــف الجاثــم
تحــت نفســيتها المتعبــة فترســم مالمــح فضــاء للبيــت المتعَــب،
وهــذا الوصــف هــو نتيجــة ممارســة يوميــة مــن الســلبيات
الذكوريــة التــي تتلــذذ فــي حصــر المــرأة بيــن جــدران الصمــت،
فوجودهــا تكميلــي لتلبيــة الرغبــات والخدمــات كأي جهــاز
يُركــن فــي إحــدى زوايــا البيــت .تقــول« :طــوى الجريــدة ...ثــم
نهــض ...ســار نحــو شــماغه المرتــب بعنايــة فــوق الش ـ ّماعة،
وبســرعة رحــت أغــرس رأســي بيــن دفتــي كتابــي المدرســي
حتــى ال يلحــظ قلبــي الــذي يــدق مــن فــراغ الســاعات التــي
يتركنــي فيهــا وأكــون فيهــا وحيــدة ...اســتدار نحــو البــاب:
أنــا خــارج ...لــن أتأخــر( ...صفــق البــاب) ...اعتــدت ســماع
الكلمــات نفســها .لكــن أيــن ذهــب! متــى ســيعود؟ (هللا يعلــم)»
(البشــر .)12 :1994 ،ومثــل هــذه الســلبية المزمنــة دفعــت
المــرأة للتمــرد وتجــاوز األعــراف التــي تحــرم التواصــل مــع

وتتكــرر مثــل هــذه الســلبية التــي نلمــس صداهــا فــي قصــة
«الشــين» (البشــر ،)49 :1994 ،فالــزوج ســلبي فــي تواصلــه
مــع زوجتــه ،إال أنهــا أكثــر حنكــة مــن بطلــة القصــة الســابقة ،إذ
كانــت تجبــره علــى فتــح قنــوات تواصــل مــرة بعــد مــرة ولكــن
دون جــدوى ،ففــي كل ليلــة يعــود مرهقـا ً نعسـا ً غريــب الرائحــة
ثقيــل الجفنيــن مســتنزفا ً مــن فــرط تواصلــه مــع اآلخريــن ،فــا
يجــد قــدرة وال هدفـا ً للتواصــل معهــا ،تلــك القابعــة علــى الــدوام
فــي منزلــه تحرســه وتحــرس أثاثــه دون طائــل« :ســمعت صــوت
المــاء وهــو يندفــع مــن الح ّمــام ...صحــت فيــه غاضبــة :أيــن
كنــت؟! -/عنــد األصدقــاء! -/دائمــا ً هكــذا ...أصدقــاء! أليــس
لهــؤالء أســماء! -/قــال وهــو يقفــل مــاء المغســلة ،وطــرف
عينــه اليمنــى ينظــر نحــوي باتجــاه غريــب :هــل أعــدّ لــك
عشــرين اســما ً كانــوا معــي؟!» (البشــر .)49 :1994 ،وهنــا
ـرد علــى تجاهلــه ،فتفتــش فــي دفتــر أرقــام
تقــرر الزوجــة التمـ ّ
هواتفــه فوجــدت أن كل األرقــام منســوبة إلــى ذكــور إال رقم ـا ً
واحــدا ً تحــت حــرف الشــين منســوبا ً لكلمــة «الشــقة» ،فحفظــت
الرقــم واتصلــت بــه مــرارا ً دون ردّ ،فحاولــت مــرة أخيــرة فــي
ســاعة متأخــرة فــي الليــل وزوجهــا لــم يع ّد بعــد« :رفعت ســماعة
الهاتــف ...ضغطــت األرقــام الســبعة ،رفــع أحــدٌ مــا ســماعة
الهاتــف .وضعــت كفــي علــى أنفاســي ،ضحــكات ...عــزف عــود
يــذوب فــي همهمــات نســاء نصــف مســتيقظات ...فــرح فــار
مــن روزنامــة الوقــت .جــاء صوتــه هــو ال أحــد غيــره (زوجــي
المســتفيق مــن غفــوة أحالمــه) يــردّ برخامتــه الفارهــة :آلــو...
آلــو مــن يتكلــم» (البشــر .)54 :1994 ،إن هــذه الســلبية هــي
نتيجــة طبيعيــة ألبعــاد الخيانــة التــي تســيطر عليــه ،والغريــب
أنهــم يبحثــون عــن المــرأة زوجــة ثــم يتجــاوزون كينونتهــا ال
لشــيء إال إلحــداث مكانــة اجتماعيــة فرضهــا المجتمــع عليهــم،
فــا يجــوز أن يبقــى الشــاب دون زواج ،وفــي الوقــت نفســه
خياناتــه لهــا مــا يبررهــا .تقــول ســيمون دي بفــوار »:إن أغلــب
الرجــال ال ينظــرون إلــى الــزواج إال كوســيلة للحصــول علــى
األطفــال .إال ّ
أن الســعادة ال تنجــم مــن التناســل أو الملكيــة» (دي
بفــوار ،)170 :1949 ،وتضيــف« :ال يكــون الحــبّ غالبـا ً ســببا ً
فــي الــزواج .فالــزوج كمــا يقــول فرويــد ليــس ســوى بديــل عــن

فــي امتــداد ســيطرة األســرة» (عبيــد ،)31 :2007 ،فذكورتــه
فــي النهايــة تنتمــي إلــى مجتمــع يفــرض عليــه االزدواج،
ويكشــف عــن تمثيــات ذكوريــة متعــددة تنتمــي إلــى المؤسســة
االجتماعيــة المنشــئة لهــذا النمــط مــن الســلطة.
 3–1أنماط تمثيالت الذكورة :وتتوزع على ما يأتي:
 1– 3– 1سلبية الرجل:
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المحبــوب وليــس المحبــوب ذاتــه» (دي بفــوار.)168 :1949 ،
وهــذا نمــط مــن التمثيــات الذكوريــة يحقــق شــكالً مــن أشــكال
الــذات الذكوريــة القــادرة علــى اســتعباد الزوجــة وقهــر كينونتهــا
ألن مكانــه منتجــا ً
بالذهــاب بعيــدا ً فــي عالقاتــه المشــبوهةّ ،
ومســيطرا ً اقتصاديًــا تكـ ّـون فــي الخــارج مــع منتجيــن آخريــن.
 2– 3– 1تهميش المرأة وإثبات دونيتها:
وهــذا تمثيــل بــارز فــي تصرفــات الذكــور فــي قصــص بدريــة
البشــر ،ويكــون نتيجــة تلقائيــة لســلبية الرجــل ،فالمــرأة مكانهــا
الهامــش والرجــل فــي المتــن ،وال يســعى البتــة إلــى تحريــر المــرأة
«بــل يجعلهــا معلقــة بالــزوج واألطفــال ،وهي ال تشــكل فــي حياتهم
ســوى وســيط غيــر جوهــري» (دي بفــوار.)198 :1949 ،
تــروي بطلــة قصــة «الذيــب» (البشــر )97 :1994 ،مأســاة
ي لزوجهــا معهــا ،وســفره المتكــرر
تهميشــها والتعامــل الدونــ ّ
للهــو مــع أصدقائــه« :وهــذه العطــل التــي ال يحلــو فيهــا الســفر
غيــر وحيــد أو بصحبتــه األصدقــاء .كل المــدن تتســع للرجــال
دون نســائهم ،وهــذه العلــل التــي تشــبه قشــرة ثلجيــة فــوق
ســطح خشــبي ...هــذه المــرة قلــتُ  :لــن تســافر وحــدك! ركل
حقيبتــي التــي جهزتهــا فوقعــت وتكســر معهــا جليــد صبــري.
قــال :هــل تريديــن أن آخــذك بصحبــة أبــو أحمــد وأبــو ســيف؟
حريــم آخــر زمــن .قلــت :نســافر معـا ً بدونهــم .قــال ســاخراً :ال
أقــول لهــم أحســن (عيّــت) علــي مرتــي هــاه .حمــل حقيبتــه...
حملــتُ حقيبتــي اتجهــت نحــو البــاب .قلــت :إذن إلــى بيــت
أهلــي .خــرج قبلــي وصفــق البــاب» (البشــر-98 :1994 ،
 .)99يكشــف النــص الســابق بتراكيبــه الدالــة علــى هامشــية
المــرأة بالنســبة للرجــل وســقوطها مــن حســاباته ،إذ لــم يمنحهــا
أي شــكل مــن أشــكال االهتمــام وال حتــى التحايــل ،ولــم يكتــرث
عندمــا هددتــه بالرحيــل ،ألن النظــام األبــوي ســينتصر لــه فــي
النهايــة ،وتظهــر عبــارات تهميشــية علــى لســانه ذات مرجعيــة
ســلطوية اجتماعيــة «حريــم آخــر زمــن» ،فمــن هــن حريــم أول
زمــن؟ هــل هــن الخاضعــات ،أمــا األخريــات المتمــردات؟ تقــول
ســيمون دي بفــوار« :يســتطيع الــزوج وإن كانــت الزوجــة خيــرا ً
منــه ،أن يثبــت أنــه علــى حــق وأنهــا علــى خطــأ .فيــؤدي ذلــك
إلــى تفاقــم شــقة الخــاف بينهمــا .وفــي نهايــة األمــر ال يبقــى
للمــرأة الشــابة إال الصمــت والدمــوع أو العنــف» (دي بفــوار،
ّ .)213 :1949
إن المجتمــع الذكــوري تواضــع علــى مقــام
مح ـدّد للمــرأة يرفــض أن يغيــره ،فالمــرأة كيانهــا ال يتحقــق إال
فــي منــزل زوجهــا ،ومــع ذلــك ال يتحقــق ،تقــول بطلــة قصــة
«البنــات اللواتــي ال يرغبــن الــزواج»« :جدتــي تقــول :إنّ
المدرســة ال تعلّــم البنــات ســوى طــول اللســان ووضــع األصبــاغ
علــى وجوههــن الطفوليــة» (البشــر ،)55 :2004 ،وتتــرك

«منيــرة» بعــد مــدة الدراســة وتفاجــأ بــأن هــذا القــرار لــم يحــرك
ســاكنا ً عنــد أحــد« :ليــس عجيبـا ً أال يذكــر أحــد فــي البيــت تركــي
للمدرســة ...أو يناقشــه! بــدا األمــر وكأنــه ال يهــ ّم أحــداً ،وال
يقلقــه ،حتــى جدتــي ال تذكــر حيــن تســألها واحــدة مــن الجــارات
صــف أدرس» (البشــر .)56 :2004 ،وهــذا وصــف
فــي أي
ٍ
دقيــق للمكانــة التــي ارتضاهــا المجتمــع للفتــاة ،بــل هــو تهميــش
ترعــاه النســاء أنفســهن كالجــدة واألم ،كل ذلــك مــن أجــل انتظــار
قطــار الــزواج الــذي تأخــر.
وقــد يصــل التهميــش حــد تدنيــس الجســد أحيانــا ً عندمــا أقــدم
أحــد األزواج علــى تصويــر زوجتــه فــي وضــع تجــدر بــه
الســرية والقداســة ،تقــول ســلوى بطلــة قصــة «كاميــرة الفيديــو»
(البشــر )43 :1994 ،بعــد عودتهــا مــن حفلــة زواج إلحــدى
قريباتهــا« :دخلــت غرفتــي ...كانــت اإلضــاءة خافتــة وهــواء
التكييــف يجعــل الليــل لــه طعــم حلــم غريــب وشــارد مــن روتيــن
الليالــي الميتــة ...جلســت علــى الســرير ...طلبــت مــن ســعد أن
يفتــح س ـ ّحاب فســتاني ،شــعرت باليديــن تقفــزان فــوق ظهــري
وتدخــان فــي فتحــة صــدر الفســتان الواســعة ...حيــن تمدّدنــا
علــى الســرير نظــرت باتجــاه المنضــدة .كانــت الكاميــرة معلّقــة
ـب ويندلــق فــي دمائنــا ...دفعــت
بعنايــة وضوؤهــا األحمــر يشـ ّ
ســعد بهــدوء لكنــه راح يضغــط علــى كتفــي وكأنــه يتوســل
ي ...كان الوقــت متأخــراً ،واالعتراضــات لــن تنجــب إال ليلــة
إلـ ّ
مليئــة بالغضــب والعجــز» (البشــر ،)43 :1994 ،وكان ســعد
هــذا الــذي يحتــرف امتهــان الجســد بتوثيــق غيــر شــرعي لعالقــة
شــرعية اعتــرض قبــل الحفلــة علــى فســتان زوجتــه ألنــه فــي
نظــره غيــر مطابــق ألصــول االحتشــام مــع أنهــا لــن تظهــر فيــه
إال أمــام النســاء ،ولعــل هــذا يكشــف حجــم المفارقــة الكاشــفة
النفصــام الرجــل فــي انقســامه بيــن ســلطته ونزواتــه التــي
قلّصــت جســد المــرأة فــي إطــار مــن الدونيــة .لقــد ظهــرت المرأة
فــي ذهنيــة الذكــور مجــرد جســد يمنــح اللــذة بــا كيــان يحتــرم،
فالرجــل هنــا «يجــد العمليــة الجنســية تأكيــدا ً لشــخصيته وامتــدادا ً
لتفوقــه ،ألنــه يلعــب الــدور الرئيســي» (دي بفــوار:1949 ،
 ،)142إنــه يختصرهــا فــي دائــرة المتعــة ،وال يــرى فيهــا عمقـا ً
وال جوهــرا ً يســتحق المخاطبــة (إدريــس ،)68 :2004 ،وهــو
تأكيــد لدونيتهــا وإباحــة اســتغاللها وممارســة االســتهالك عليهــا.
 3– 3– 1التبعية:
يســعد الرجــل كثيــرا ً وترتفــع طمأنينتــه عندمــا تكــون المــرأة تبعـا ً
لــه فــي قراراتــه كلهــا وأفعالــه ،مؤيــدة لــه ومطمئنــة لقدرتــه
علــى تســيير شــؤون حياتهمــا ،لقــد أراد الرجــل لهــا« :أن تكــون
متاعــا ً فجعلــت مــن نفســها متاعــاً .ويعــرف الرجــال جيــدا ً أن
مســاوئ المــرأة تعبّــر عــن وضعهــا .ولمــا كانــوا يحرصــون
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علــى إبقــاء التسلســل والتمايــز بيــن الجنســين فإنهــم يشــجعون
لــدى النســاء نفــس الصفــات التــي تخـ ّـول لهــم احتقارهــن» (دي
بفــوار .)291 :1949 ،تعيــش بطلــة قصــة «شــاعرة» (البشــر،
 )47 :2004حالــة مــن االزدواج بيــن تبعيتها ألســرتها وســهرها
علــى شــؤونهم مــن جهــة ،وأحالمهــا الشــعرية التــي تخفــف عنهــا
وطــأة التبعيــة مــن جهــة أخــرى« :حيــن يصيــح أخوهــا أحمــد
لتحضــر الشــاي ألصدقائــه للمــرة الثالثــة وتتعطــل واجباتهــا
المدرســية ال تتذمــر! ...الصديقــات بعــد الثانويــة تركنهــا
وتفرقــن فــي بيــوت األزواج وفــي ضجيــج األطفــال ...أمهــا
ال تجيــد معهــم ســوى الشــجار» (البشــر،)49-48 :2004 ،
والمــرأة هنــا رغــم عــدم وصولهــا إلــى ســن الــزواج فـ ّ
ـإن قانــون
الســلطة الذكوريــة يفــرض عليهــا الخدمــة تلــو الخدمــة ،وهــو
تفكيــر نمطــي يرفــض أن يــرى المــرأة خــارج أدوارهــا التقليديــة
المرســومة لهــا ،بــل عليهــا أن تخــدم الذكــر بــا تذ ّمــر« ،ينبغــي
لهــا أن تكــون مولهــة بحبّــه لتجــد الفــرح فــي خدمتــه ،وإال فإنهــا
لــن تشــعر إال بالحنــق أمــام حرمانهــا مــن نتائــج جهودهــا» (دي
بفــوار .)217 :1949 ،كمــا ّ
أن انحــال الرجــل مبــرر دائمـا ً في
عــرف هــذه الســلطة بــل إن التبريــر كثيــرا ً مــا يأتــي مــن النســاء
التابعــات لهــا المؤمنــات بــدور الذكــورة القيــادي فــي حمايــة
األســرة والــذود عنهــا ،ففــي قصــة «الذيــب» (البشــر:1994 ،
 )97التــي ذكرناهــا آنف ـاً ،تحــاول الزوجــة مرافقــة زوجهــا فــي
الســفر ،ألن زوجهــا كان قــد اعتــاد خــوض مغامراتــه المشــبوهة
بعيــدا ً عــن الزوجــة ،وهنــا تتدخــل األم فــي تأنيبهــا« :أنــت مــن
دون أخواتــك عنيــدة ،وقليلــة صبــر ،مــاذا يعنــي رجــل ويريــد
أن يســافر؟ هــل ســتمنعين الرجــل مــن الســفر ،أم ســتبقين
هكــذا قبالتــي مثــل الحــظ العاثــر؟» (البشــر.)99 :1994 ،
إن مغامــرات الرجــل الالمشــروعة ُحصــرت فــي فعــل ســفر
عابــر ،وانتصــار المــرأة لكرامتهــا أصبــح ِعنــادا ً ونفــاد صبــر،
والخــوف فــي كل األحــوال مــن أن تفقــد المــرأة مالذهــا اآلمــن
وإن كان خائن ـا ً نزق ـا ً يح ـ ّد مــن كرامتهــا ،فالمجتمــع لــن يرحــم
مــن تتنــازل عــن زوجهــا ،وتفسّــر ســيمون دي بفــوار مثــل
هــذه الحالــة بقولهــا« :فــا ينبغــي التشــديد كثيــرا ً علــى حريــة
الرجــل أو التســاهل كثيــرا ً فيهــا .فــإذا كانــت كثيــرة التســاهل
فقــد تتعــرض لفقدانــه .وإذا أرهقتــه بمراقبتهــا وإلحاحهــا أثارتــه
ضدهــا» (دي بفــوار.)215 :1949 ،
وعلــى المــرأة كذلــك التصــدي لتنظيــم الحيــاة الخارجيــة لألســرة
وإيجــاد المبــررات للــزوج عنــد تقصيــره بواجباتــه االجتماعيــة،
ومثــال ذلــك شــخصية عبــدهللا فــي قصــة «القــوس» يعطــي
موعــدا ً لزميلــه لمالقاتــه يــوم الخميــس ،فتذكــره زوجتــه بموعــد
كان قــد التــزم بــه مــع والدهــا« :لكــن يــا عبــدهللا الخميــس
والــدي كان يريــدك أن تحضــر معــه عنــد عمــي للعشــاء ألنّ ...
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لــم تكمــل ...ركل كلماتهــا بســاعد يــده اليمنــى وقــال :قولــي لــه
معــزوم عزيمــة رجــال» (البشــر.)27 :1994 ،
ومــن حــاالت التبعيــة المطلقــة تزويــج الفتــاة دون اختيارهــا
أو إطالعهــا أو أخــذ رأيهــا فــي شــريك حياتهــا ،فهــي مملوكــة
وتُملّــك لزوجهــا .فعلــى ســبيل المثــال بطلــة قصــة «حبــة هــال»
يزوجهــا والدهــا مــن غريــب دق بابــه بعــد أن شــدته رائحــة القهوة
والهيــل للدخــول فشــرب منهــا ،وطلــب أن يتــزوج مــن الفتــاة التــي
أحضــرت الهيــل لوالدهــا أثنــاء جلوســه ،فيــرد والدهــا« :اشــرب
قهوتــك عقبهــا نــروح للشــيخ ونعقــد لــك عليهــا» (البشــر،
 ،)26 :2004ومــع ّ
أن هــذه القصــة تعتمــد علــى ســرد حكائــي
شــعبي قديــم إال ّ
أن قــرار األب كان ذكوريــا ً بامتيــاز« ،لذلــك
كانــت تقــدم للــزواج مــن بعــض الذكــور إلــى بعــض الذكــور»
(دي بفــوار .)162 :1949 ،بــل إن بعــض بطــات قصــص
بدريــة البشــر ينتظــرن برغبــة شــديدة خوف ـا ً مــن شــبح العنوســة
فيزوجــن ألول طــارق ،كمــا حصــل مــع بطلــة قصــة «البنــات
اللواتــي ال يرغبــن الــزواج» منيــرة التــي تركــت المدرســة مبكــرا ً
فــي انتظــار الــزواج ،وكان لهــا مــا أرادت عنــد أول طــارق.
لكــن اإلشــكالية الكبــرى أن الفتــاة تُمنــع مــن رؤيــة هــذا القــادم
إال فــي ليلــة الــزواج ،خــا ذلــك ال تقــدم لهــا إال الوصوفــات
والتشــبيهات والمقاربــات ،ومثــال ذلــك قصــة «الشــبه» (البشــر،
 ،)67 :1994إذ تبــرع بدريــة البشــر فــي النفــاذ إلــى عمــق
البطلــة والدخــول إلــى تداعياتهــا المتواصلــة لمحاولــة توقــع
مالمــح خطيبهــا «ســعود» الــذي يعمــل فــي الخطــوط الجويــة،
فبعــد أن قــرر والدهــا الموافقــة عليــه زوجـا ً البنتــه لــم تعتــرض
البتــة بــل انشــغلت فــي تركيــب صــورة لـــ «ســعود» حســب مــا
ّ
مجــزأة عنــه ،ولكــن فــي ليلــة الــزواج
يأتيهــا مــن وصوفــات
رأتــه« :صعــد العريــس بخطوتيــن عتبــات المنصــة وهــي
تطــرق برأســها خجــاً ...صعــد قلبهــا عتبتيــن ...تقــدم...
عيناهــا تحدّقــان فــي األرض ...دخلــت قدمــاه منطقــة عينيهــا...
حــذاءان بنيّــان مربوطــان بعنايــة بشــريطين قطنييــن ...اقتربــت
القدمــان أكثــر ...جوربــان أبيضــان ...اقتــرب أكثــر ،حــواف
الثــوب األبيــض تتحــرك بفعــل الهــواء ...وقفــت ورفعــت
رأســها ...كان ســعود ال يشــبه أحــدا ً مــن إخوتهــا ...وال أباهــا...
وجنتــاه بــا غمازتيــن ،وشــاربه األســود ليــس بكثيــف ...لــم
يكــن يشــبه حتــى رجــال الخطــوط فــي التلفزيــون .م ـدّ يــده...
مــدت يدهــا بتثاقــل وخجــل ...جلــس بجانبهــا يبتســم بــا
غمازتيــن ،فراحــت تفكــر كــم مــن الوقــت تحتــاج لتعــرف مــن
يشــبه ســعود؟!» (البشــر .)34 :1994 ،وفــي قصــص أخــرى
كانــت الفتــاة تســترق النظــر للمتقــدم إليهــا مــن ثقــب البــاب وال
تُســأل عــن رأيهــا بــل تنتظــر قــرار ولــي أمرهــا .تقــول ســيمون
دي بفــوار« :لمــا كانــت العــروض النســوية كثيــرة فــإن للرجــل

نضال الشمالي

إمكانيــة أوســع فــي االنتقــاء .أمــا الفتــاة فعليهــا أن تزهــد فــي حب
شــخص معيــن» (دي بفــوار.)169 :1949 ،

إلــى ثالثــة أشــكال؛ (خ ّمــاش )211 :1973 ،لفظــي وجســدي
ونفســي:

 4– 3– 1الخيانة:

 1- 5– 3– 1العنف اللفظي:

اعتنــت بدريــة البشــر فــي قصصهــا فــي تصويــر مالمــح
الذكــورة المســتبدّة ،ولــم تســتثن منهــا أمــرا ً كالخيانــة ،ومــع
أن خيانــة المــرأة تفضــي بهــا إلــى المــوت فــإن خيانــة الرجــل
لزوجتــه تتأبــى حتــى علــى المســاءلة واالســتجواب منهــا ،لقــد
ظهــر الرجــل فــي كثيــر مــن قصصهــا بصــورة ســلبية تكشــف
غطرســته واســتمداد عزمــه مــن المؤسســة األبويــة التــي تس ـيّر
شــؤون أفــراد المجتمــع كافــة .فبطــل قصــة «البيجــر» (البشــر،
 )105 :1994ال يمــ ّل مــن اســتخدام هــذا الجهــاز التواصلــي
لتنظيــم خياناتــه لزوجتــه ،ومــع أن زوجتــه كشــفته وحاســبته
إال أنــه كان يــراوغ ويقــول عــن عشــيقاته« :إنهــا هــي التــي
تالحقنــي وأنــت تعرفيــن أنهــا ال تســتحق ظفــرك ،إنهــن فتيــات
رخيصــات هــؤالء ،عابــرات ،يحتقرهــن الرجــل كلمــا تماديــن في
االســتجابة لــه» (البشــر ،)111 :1994 ،ومــع هــذا االعتــذار
الشــكلي يعــود إلــى ضاللــه ،وتصــف الســاردة اشــمئزازها منــه:
«تمــدّد بقربــي ،وضــع صــدره العــاري علــى صــدري ،نفــذت
رائحــة عطــر نســائي غريــب ...تحركــت أمعائــي ،ركضــت نحــو
المغســلة ،قذفــت كل ســوائلها ،شــعرت أن حلقــي يتمــزق»
(البشــر .)112-111 :1994 ،وبعــد أن استفســر منهــا تعللــت
بـــ «الوحــم»؟ دون أن تقــوى علــى مســاءلته مــرة أخــرى ألنهــا
وقعــت فــي االســتالب ،فالمــرأة «تتحمــل نفــس الواجبــات دون
أن يكــون لهــا نفــس الحقــوق .كمــا ال تــزال تقــوم بنفــس األعبــاء
دون أن تحصــل علــى مكافــأة وشــرف نتيجــة للنهــوض بهــا.
والرجــل يتــزوج اليــوم ألنــه يريــد أن يكــون لــه بيــت ،لكنــه
يحافــظ علــى حريتــه فــي الهــروب منــه .إنــه يســتقر ولكنــه يبقــى
أفّاقــا ً فــي قــرارة نفســه ،كمــا أنــه ال يحتقــر الســعادة ولكنــه ال
يجعلهــا غايــة بذاتهــا ،ويولــد التكــرار الملــل فــي نفســه ،فينشــد
التجديــد والمخاطــر ويبحــث عــن الصداقــات التــي تنتشــله مــن
العيــش مــع شــخص واحــد» (دي بفــوارّ .)198 :1949 ،
إن
منطــق الخيانــة مبــرر للذكــور بفعــل المؤسســة المســيطرة،
ويفســر تحــت أعــذار الغيــرة والطيــش والترفيــه ،وعلــى المــرأة
أن تتحمــل كل ذلــك ،بــل أن تظهــر ســعادة لمجــرد أنهــا مــا تــزال
بحــوزة الرجــل.

ويقصــد منــه إهانــة اآلخــر وتقزيمــه ،وقــد نالــت نســاء بدريــة
البشــر العديــد مــن المواقــف ذات العنــف اللفظــي ،فبطلــة قصــة
«مســاء األربعــاء» ،وبعــد انتظــار طويــل لعــودة زوجهــا ،ويــوم
شــاق مــن متابعــة األطفــال وحراســة البيــت يصــل متأخــرا ً
وهــي فــي انتظــاره ،فيبادرهــا قائـاً« :لمــاذا تقفيــن هكــذا مثــل
اللــص؟» (البشــر ،)85 :1994 ،لقــد خلّفــت هــذه العبــارة فــي
نفســية المــرأة انكســارا ً كبيــراً ،فبعــد وفائهــا اليومــي المتكــرر
وصبرهــا وانتظارهــا لزوجهــا حتــى ســاعة متأخــرة ينفجــر فــي
وجههــا بهــذا العنــف اللفظــي الــذي يكشــف قيمــة المــرأة فــي
ذهنيــة الرجــل المســتبد.

 5– 3– 1العنف:
أو اضطهــاد المــرأة تمثيــل ذكــوري أساســي فــي تمثيــات
الذكــورة فــي األدب النســوي ،وتكمــن قيمتــه فــي تعريــة المجتمــع
وقيمــه المســيطرة ،وهــو شــكل مــن أشــكال إدانــة القمــع الذكوري
ســم هــذا العنــف
المد ّجــن لألنثــى والمســيطر عليهــا .ويمكــن أن يق ّ

ويمكــن أيضــا أن تجابــه المــرأة بتحــرش لفظــي مــن قبــل أفــراد
المجتمــع المســتظلين بغطــاء ســلطة الذكــورة ،فبطلــة القصــة
نفســها عندمــا كانــت تطمئــن علــى أوالدهــا مــن خــال النافــذة
وهــم يلعبــون خــارج المنــزل تأتيهــا عبــارة التحــرش وهــي فــي
منزلهــا« :أمــوت أنــا فــي الرمــش الغزالنــي» (البشــر:1994 ،
 ،)82وهــذا التحــرش يصــدر ممــن هــم عاكفــون علــى لجــم
المــرأة ،وحبســها فــي المنــازل وحراســتها وتقييدهــا تجدهــم
يألفــون التعــدي علــى حرمــات ذكــور آخريــن دون أي رادع،
ولــو كان الموقــف بالعكــس لدفعــت المــرأة ثمنــا ً باهضــاً.
وقــد يحضــر العنــف اللفظــي فــي ثــوب الشــك ،فبطلــة قصــة
«القــوس» الــذي احتــرف زوجهــا تصديــر رقــم هاتفــه إلــى كل
فتــاة تعلــق أمــام بصــره تخبــره بــأن صديقــه عثمــان اتصــل بــه
البارحــة خمــس مــرات« :ح ـدّق غاضب ـاً :وفــي كل مــرة أنــت
طبع ـا ً مــن تجيبينــه /.تســألني ...مســتنكرة :ومــن يجيبــه »!..
(البشــر ،)26 :1994 ،ودائــرة الشــك فــي كالمــه تطــال منهــا
بعــدا ً عميقـاً ،ولكنهــا فــي نهايــة المطــاف تجــد صــورة صديقتهــا
عليــاء «الوفيــة» مخبــأة فــي ســيارته.
 2– 5– 3– 1العنف الجسدي:
ويحضــر هــذا النــوع مــن العنــف بكثــرة فــي األدب النســوي
لســهولة اإلقــدام عليــه فــي ظــل الفــروق البيولوجيــة بيــن االثنيــن
تجعــل الرجــل أقــدر علــى اإليــذاء الجســدي بحكــم بنيته المســتعدة
دومــا ً للتعــدي علــى الجميــع فــي ظــل غيــاب محــددات المبــدأ
واألخــاق .ومثــال ذلــك بطلــة قصــة «المطـ ّـوع» التــي أرغمهــا
أخوهــا الــذي يصغرهــا بســنتين مــن الــزواج مــن رجــل يكبرهــا
ي أمــري،
عشــرين ســنة لقيــت منــه مــا لقيــت« :أخــي ...ولــ ّ
صــار هادئــاً ،قياســا ً علــى ســنوات مراهقتنــا ،وشــجارنا...
ولحيتــه ،التــي أطلقهــا طويلــة مؤخــراً ،منحــت وجهــه وقــارا ً
515
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وهــدوءاً ،ذكرانــي بأبــي الــذي مــا زلــت أذكــر مالمحــه قبــل
ســنوات يتمــي .لــم يصدقنــي فــي كل المــرات التــي شــكوت
فيهــا مــن ضــرب زوجــي لــي ،ومعاشــرته نســاء ســاقطات،
حتــى دخــل ذات يــوم بيتــي ،وأطفالــي يســتنجدون بــه ،ليــراه
ورائحتــه تفــوح بالخمــر ،يمســح بجســدي الطويــل جــدران
البيــت ،ويمشــي بحذائــه علــى رأســي» (البشــر،)37 :2004 ،
وعــادة ال يحضــر العنــف الجســدي إال مــع عنــف لفظــي متضمــن
يكشــف غيــاب تــوازن هــذه العالقــة ،فبعــد معاقرتــه للخمــر يعاقب
زوجتــه ،ربمــا ألنهــا نصحتــه أو شــكت إليــه أو ســألته وربمــا
أنّبتــه ،فهــو مصــدر الســلطة ،وهــي مــن عليهــا اإلذعــان والقبــول.
أمــا بطلــة «مســاء األربعــاء» فبعــد أن ســألته عــن تأخــره وعبّرت
عــن مشــاعرها الفائــرة فــي وجهــه وأنهــا هربــت مــن خيــزران
والدهــا إلــى فجــور زوجهــا« :شـدّ فكيــه ،ظهــرت أســنانه مطبقة،
رفــع يديــه وهــوى بهــا علــى وجههــا ،وحيــن اســتدارت رفــع
قدمــه وركلهــا وخــرج» (البشــر.)86 :1994 ،
والمالحــظ أن جميــع نســاء بدريــة البشــر اللواتــي ينلــن عقابــا ً
لفظيـا ً أو جســديا ً مــن أزواجهــن يكــون عليهــن مســؤوليات تربيــة
صــر عنهــا
األطفــال وتغطيــة الواجبــات االجتماعيــة التــي يق ّ
الــزوج وحققــن مبــدأ التبعيــة الكاملــة ،وعندمــا تتحــدث إحداهــن
فــإن موجــة مــن العنــف الجســدي أو اللفظــي تكــون بانتظارهــن
ومــا عليهــن إال الخضــوع .تقــول ســيمون دي بفــوار بهــذا
الصــدد« :وقــد يتفاقــم الخصــام حتــى يــؤدي إلــى االنفصــام .لكــن
المــرأة بصــورة عامــة ،رغــم رفضهــا تح ّكــم زوجهــا ،تريــد مــع
ذلــك المحافظــة عليــه .إنهــا تناضــل ضــده لتدافــع عــن اســتقاللها
وتحــارب بقيــة العالــم لتحافــظ علــى الوضــع الــذي ينذرهــا
للتبعيــة .إن هــذا الوضــع صعــب ،ممــا يفسّــر تفســيرا ً جزئيــا ً
حالــة القلــق والتوتــر العصبــي التــي تحــ ّل بكثيــر مــن النســاء
طيلــة حياتهــن» (دي بفــوار. )214 :1949 ،
وأحيانــا ً يكــون العنــف الجســدي بمــؤازرة اجتماعيــة قوامــه
اســتهالك جســد المــرأة باإلنجــاب المتكــرر المتقــارب رغــم مــا
أنجبــت ورغــم تقــدم س ـنّها ،وقــد مثلــت بدريــة البشــر ذلــك فــي
قصــة «الجســر» (الشــنطي )457 :1997 ،تقــول« :فــي عيــادة
النســاء والــوالدة كانــوا ينتظروننــي .ناولتنــي الممرضــة ملــف
المريضــة مكتوبـا ً عليــه ورقــة خارجيــة :حامــل ،فــي األســبوع
الحــادي واألربعيــن ،ســكّر ،الطفــل كبيــر ،تحتــاج لتوليــد
عاجــل ،وترفــض ذلــك» .وفــي هــذه القصــة تظهــر بطلتهــا–
وهــي طبيبــة– متألمــة ألمــا ً ال يقــل عــن مريضتهــا الحامــل
الرافضــة ألي طريقــة غيــر طبيعيــة لإلنجــاب حتــى لــو هــدّد
ذلــك حياتهــا أو حيــاة طفلهــا« :كانــت تجلــس علــى كرســي أمــام
العيــادة وتبــدو مــن هيأتهــا فــي الخمســين .أخذتهــا إلــى المكتــب
المجــاور ،رفعــت برقعــي عــن وجهــي حيــن صرنــا وحيدتيــن في
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المكتــب- /...كــم لديــك مــن األبناء؟-/األحيــاء ثمانيــة ،ومــات
لــي ثالثــة وأجهضــت ثــاث مــرات -/ .ألزوجــك امــرأة أخــرى؟
 -/نعــم -/ .ألديهــا أبنــاء أيض ـاً؟ -/تســعة آخــرون» (الشــنطي،
ّ
فــإن
 ،)458-457 :1997ورغــم أن بطلــة القصــة طبيبــة
المريضــة رفضــت كل محاوالتهــا فــي اإلقنــاع متشــبثة برأيهــا
رغــم كل مــا يتهددهــا.
أمــا فــي قصــة «البئــر» (البشــر )20 :2004 ،فــإن العنــف
الجســدي قــد يصــل أحيانـا ً إلــى القتــل ،فبطلــة القصة (رفعــة) ذات
شــخصية مرحــة بيضــاء ،وتحظــى بزواج ســريع دون استشــارتها
وتنتقــل تلقائيـا ً إلــى قريــة زوجهــا ،وتبقــى علــى بســاطتها وجمالها
النابــض إلــى أن تتغيــر حالتهــا وتتدهــور نفســيتها ،عندهــا يشـيّع
ـس مــن جــن أحبهــا فســكن فيهــا،
زوجهــا بــأن رفعــة قــد أصابهــا مـ ّ
وبعــد شــهور ُوجــدت ميتــة وقــد طفــت علــى ميــاه البئــر ونســب
هــذا الفعــل إلــى هــذا الجــن الــذي ســكن جســدها ،إال أن الــراوي
ينقــل لنــا حديث ـا ً بيــن ثنتيــن مــن نســاء القريــة حــول حقيقــة مــا
جــرى« :هــل تعرفيــن أن عبــدهللا هــو مــن ذبــح رفعــة؟ ...إن
الجنــي الــذي اختبــأ عنــد الســدرة لــم يكــن غير عبــدهللا ،لقــد رآها
وهــي تقابــل ســلمان (وســلمان شــخص قــد طلبهــا ســابقا ً للــزواج
قبــل أن يعــرف نبــأ خطبتهــا مــن عبــدهللا) ...لــم يقتلهــا فــي ذلــك
اليــوم تراجــع ،خــاف كالم النــاس والفضيحــة ...لكنــه حيــن رآهــا
دوامتــه الشــقية بقــرب البئــر وحدهــا ...داهمهــا
بعــد شــهور مــن ّ
مــن الخلــف ...قبــض علــى رقبتهــا ...ضغــط عييهــا بشــدة حتــى
غابــت عــن أنفاســها وارتخــى جســدها نحــوه ،ثــم دفــع جســدها
إلــى البئــر» (البشــر .)22-21 :2004 ،والجيــد أن ســارد القصــة
لــم يحســم أي الروايتيــن صحيحــة ،بــل تــرك ذلــك نهبـا ً لتوقعــات
القــارئ ،إذ إن كثيــرا ً مــن القصــص تحظــى بأكثــر مــن تأويــل،
وتأويــل العنــف يبقــى أكثرهــا حضــورا ً وتناســبا ً مــع معطيــات
المجتمــع األبــوي الــذي يواجــه الشــك بالقتــل تحــت مــا يســمى
بجرائــم الشــرف.
 3– 5– 3– 1العنف النفسي:
وقــد تجلّــى فــي قصــص بدريــة البشــر فــي قصديــة الرجــل إهانــة
الزوجــة بالشــك والمالحقــة ،ومثــال ذلــك مــا لقيتــه بطلــة قصــة
ـرط مــن زوجهــا كلمــا ّ
رن جــرس الهاتــف
«اللعبــة» مــن شــك مفـ ّ
وامتنــع المتصــل عــن الــكالم« :حيــن أقبلــتُ رنّ الهاتــف مــرة
أخــرى ...وضعــت الشــاي ،أمســك بمعصمــي بقــوة :ردّي! أريــد
أن أعــرف ابــن الـــ ( )...مــاذا يريــد!» (البشــر،)19 :1994 ،
محرمــا ً عليهــا االقتــراب مــن الهاتــف ال يجــد
وهــي مــن كان
ّ
زوجهــا بأسـا ً مــن توظيــف صوتهــا لمعرفــة المتصــل.
كمــا قــد يظهــر بجــاء عندمــا يقــارن الرجــل علنـا ً زوجتــه بنســاء
أفضــل منهــا وال بــأس أن يعلــن ندمــه مــن عــدم الــزواج بإحداهن

نضال الشمالي

ـدر مــاالً« :يــا ليتنــي تزوجــت واحــدة مــن
ممــن يملكــن وظيفــة تـ ّ
ـيصب فــي قلبــه
بنــات خالتــك ...يــا حــظ رجالهــن كل واحــد سـ
ّ
ثمانيــة آالف ريـــال كل آخــر شــهر» (البشــر.)60 :2004 ،
وقــد يتجلــى ذلــك فــي إهمــال الــزوج لزوجتــه والســهر المتكــرر
خــارج البيــت لســاعات متأخــرة ،فقيمــة الزوجــة عندهــم تقتصــر
علــى تحقيــق جــدارة جنســية إنجابيــة لهــم.
 6– 3– 1استغالل المرأة العاملة:
واقــع عمــل المــرأة فــي المجتمــع الســعودي واقــع مســتحدث ،ألن
اتصــال المــرأة بقــوى اإلنتــاج كان مرفوضـاً ،وامتــاك اإلنتــاج
امتــاك لنمــط مــن أنمــاط الحريــة المحجوبــة عــن المــرأة،
فالعالقــة بيــن اإلنتــاج والتبعيــة للرجــل عالقــة ضديــة ،وكثيــرا ً
مــا تعجــز عــن مجــاراة الرجــل فــي حيــازة وســائل اإلنتــاج،
وأحيانــا ً نلمــس أن بعــض نمــاذج المــرأة هــن مــن يرســخن
هــذه الظاهــرة حتــى ال تخســر المــرأة فرصــة أن تكــون زوجــة
مطيعــة قابلــة للهيمنــة« :إن المجتمــع المتمثــل فــي األب ،الزوج،
األخ ال يــرى المــرأة منوطــة مثلــه بالعمــل خــارج البيــت فهــي
منوطــة بخدمتــه ،قيــد إشــارته تنجــب األوالد وتســهر علــى
تربيتهــم» (بايزيــد ،)235 :2012 ،وقــد انطبــق ذلــك علــى
نمــاذج نســائية قدمتهــا بدريــة البشــر فــي قصصهــا (اللعبــة،
ومســاء األربعــاء ،والقــوس) إال ّ
أن تحــوالت جزئيــة طــرأت
علــى الذهنيــة الذكوريــة أتاحــت للمــرأة العمــل فــي مجــاالت
ال تســمح باالختــاط ،وعلــى رأســها مهنــة التعليــم ،فــا يجــد
األب حرجــا ً مــن تأخيــر زواج ابنتــه -وهــو مــن كان حريصــا ً
علــى تزويجهــا بعــد أن كانــت عبئـا ً اقتصاديـا ً واجتماعيـا ً عليــه–
لالســتفادة مــن إنتاجهــا ولــو تهددهــا شــبح العنوســة ،ويظهــر ذلك
فــي قصــة «البنــات اللواتــي ال يرغبــن الــزواج» مــع بطلتهــا
منيــرة التــي تركــت الدراســة وتزوجــت تلبيــة لقانــون المجتمــع،
وألن «االمتيــاز االقتصــادي للرجــل يدفعهــا إلــى تفضيــل
الــزواج علــى العمــل» (دي بفــوار ،)165 :1949 ،ولكنهــا لــم
تعلــم أنهــا وقعــت فــي فــخ تحــوالت المجتمــع ،أمــا بنــات خالتهــا
فتأخــرن عــن الــزواج بداعــي الدراســة والوظيفــة ،تقــول منيــرة
« :لــم أفهــم فــي بدايــة األمــر لمــاذا ترفــض البنــات الــزواج...
ال ســيما حيــن تقتــرب أعمارهــن نحــو هاويــة العشــرين ...مــن
ســينظر إليهــن حيــن يصــرن عوانــس» (البشــر،)53 :2004 ،
إال ّ
أن منيــرة لــم تــدرك ســلطة وســائل اإلنتــاج التــي ســمحت
الســلطة الذكوريــة للمــرأة باالقتــراب منهــا لغايــات نفعيــة «حيــن
تزوجــت ...عرفــت أننــي لــم أكــن أشــبه بنــات خالتــي نــورة،
بــدا ذلــك فــي حديــث جدتــي عنهــن ...تبدّلــت لهجــة جدتــي
الســاخرة ،والحنــق علــى والدهــن ،الــذي تركهــن بــا زواج!
ســمعتها يومــا ً تقــول :مــا شــاء هللا كل واحــدة تأخــذ ثمانيــة
آالف ريـــال ،يــا حــظ اللــي ســيتزوجهن» (البشــر:2004 ،

 .)59ال شــك أنهــا ســلطة اإلنتــاج التــي أغــرت الوالــد بإبقائهــن
خــارج مؤسســة الــزواج ،وربمــا لــو زوجهــن الشــترط أن يبقــى
راتبهــن لــه ،إال أن العبــارة األشــد قســوة علــى منيــرة صــدرت
عــن زوجهــا الــذي أعلــن بــا تحفــظ ندمــه مــن فواتــه الــزواج
مــن إحداهــن أمــام زوجتــه.
ومــع تفاقــم التغيــرات علــى المجتمــع واقترابــه مــن مجتمــع
األعمــال باتــت المــرأة تبحــث عــن مجــاالت عمــل أخــرى
فتقــع فريســة الســتغالل الرجــال ،ومثــال ذلــك قصــة «المكنســة
الســحرية» (البشــر ،)5 :2004 ،وبطلتهــا «ســحر» وجــاءت
فــي صــورة مــن تنافــس علــى وظيفــة «مندوبــة مبيعــات» ،وبعــد
ذرف الدمــوع تحصــل عليهــا ،وعليهــا أن تتجــول بيــن المنــازل
والشــركات لتعــرض عليهــم شــراء مكنســة عجيبــة ثمنهــا خمســة
آالف ريـــال ،مــع العلــم أن راتبهــا ال يتجــاوز ثلــث هــذا المبلــغ،
وتجتهــد ســحر كثيــرا ً فــي عملهــا إال أنهــا تفشــل فــي بيــع أي
قطعــة خــال الشــهور الثالثــة األولــى ،بــل كانــت تتعــرض لكالم
ـاس مــن الزبائــن« :قولــي لمؤسســتكم إن (المهابيــل) فقــط هــم
قـ ٍ
مــن يشــترون مكنســة بخمســة آالف ريـــال» (البشــر:2004 ،
ـر ولــو
 )11وآخــر« :هــل مكنســتكم تطيــر؟!» .ومــع ذلــك تصـ ّ
اقتضــى األمــر زيــارة بيــوت األثريــاء ،تقــول ســيمون دي بفوار:
«مــن الصعــب دائمـا ً علــى القــادم الجديــد أن يشــق طريقــه وســط
مجتمــع معــا ٍد لــه أو ينظــر إليــه نظــرات الريبــة والشــك» (دي
بفــوار ،)317 :1949 ،وســحر بطلــة القصــة ترفــض أن تضــع
مســتقبلها بشــكل تقليــدي بيــد أحــد األزواج وتستســلم لحيــاة
الكســل واالســترخاء« ،ولذلــك فإنهــا بحاجــة إلــى بــذل مجهــود
كبيــر منهــك لكــي تثابــر علــى عملهــا ،وكثيــرا ً مــا تخــاف مــن
الذهــاب بعيــدا ً فــي ميــدان األعمــال بســبب شــعورها بالضيــق من
عــدم ثقــة النــاس بهــا وبقدرتهــا» (دي بفــوار. )319 :1949 ،
وتتطــور مأســاة ســحر فــي العمــل إلــى أن تتلقــى عرضـا ً غامضا ً
مــن أحــد الرجــال األثريــاء الذيــن زارتهــم فــي منزلــه الفــاره،
فقــال لهــا« :لمــاذا ال تعمليــن لحســابك الخــاص! أليــس حراما ً أن
تعملــي وهــم يقبضــون؟ ...وضــع الرجــل أصابعــه الذهبيــة علــى
أصابعهــا التــي رقــدت علــى طاولــة المكتــب بحنــان ،فســحبتها،
اصطدمــت بدفتــر الشــيكات فســقط الدفتــر فــي قــاع الــدرج،
ركــض قلبهــا وراءه ،عــادت أصابعهــا تناديــه ،فاصطدمــت مــرة
أخــرى بيــد الرجــل الذهبــي ،التقــط يدهــا بســرعة ،ضغــط عليهــا
بشــدة ،انصهــرت أصابعهــا فــي يــده واعتصــرت قبضتــه كل
القشــعريرة التــي تتجــول فــي جســدها» (البشــر،)14 :2004 ،
وهنــا تذعــن «ســحر» للرجــل الثــري ،وتقبــل العمــل معــه دون
أن يتبــدى للقــارئ مباشــرة طبيعــة هــذا العمــل ،لكــن إغــراء
المــال والثــراء دفعهــا للعمــل معــه دون تفكيــر بعيــدا ً عــن ســلطة
المجتمــع األبــوي التقليــدي إلــى مجتمــع المــال الــذي ال يعــرف
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مبــدأ إال المــال الــذي يعيــد المــرأة إلــى كينونــة الجســد الفارغــة
المحتــوى ،وعليهــا إذن أن تقبــل أو تصــارع!

إنهــا ال تفعــل ســوى اإلبقــاء علــى الحاضــر ،وال تشــعر أنهــا
ـس أنهــا تكافــح الشــر دائم ـاً .وهــذه
تعمــل خيــرا ً إيجابي ـا ً بــل تحـ ّ
المعركــة تتكــرر كل يــوم» (دي بفــوار.)189 :1949 ،

ويع ـ ّد تناقــض الرجــل فــي تصرفــه وازدواجيتــه مــن المالمــح
الخطيــرة التــي توقفــت عندهــا بدريــة البشــر فــي قصصهــا ،وهــو
ـري المؤسســة األبويــة فــي فرضهــا لشــروط قســرية
ملمــح يعـ ّ
ثــم تنقضهــا متــى شــاءت ،والنقــض ال يكــون إال لمصلحتهــا
الخاصــة فقــط ،ففــي قصــة «القــوس» نجــد الرجــل يغضــب إذا
ردّت زوجتــه علــى الهاتــف أثنــاء غيابــه ،ويشــك فــي تصرفاتهــا
ولكنــه ال يجــد حرجــا ً مــن إعطــاء رقــم هاتــف منزلــه للنســاء
اللواتــي يتحــرش بهــن ،ثــم يتلقــى اتصاالتهــن خفيــة ،ويضــرب
المواعيــد المشــبوهة.

 8– 3– 1اإلصرار على نمطية تفكير المرأة وإثبات تفوق الرجل:

 7– 3– 1ازدواجية الذكورة:

وتتكــرر المســألة علــى نحــو أكثــر خطــورة فــي قصــة «كاميــرة
الفيديــو» كمــا أســلفنا تحــت مبحــث ســلبية الرجــل .أمــا بطــل
قصــة «البيجــر» فــا يتوقــف عــن نســج مواعيــده الغراميــة مــع
معشــوقاته مــع علمــه الكامــل بــأن زوجتــه تعلــم ،ولكنــه يلتــف
باالعتــذار والبــكاء والتوبــة الكاذبــة ثــم يعــود إلى ســيرته األولى.
وفــي قصتــي «الذيــب» و»القــوس» تطــرح بدريــة البشــر
نموذجــا ً معقــدا ً مــن الرجــال الذيــن يظهــرون الشــدة مــع
زوجاتهــم ويتابعوهــن بشــك ،إال أنهــم ال يتورعــون عــن نســج
ومحرمــة مــع أقــرب صديقــات زوجاتهــم،
عالقــات نســائية
ّ
ومــا يتخلــل ذلــك مــن نتائــج قهريــة تنعكــس علــى شــخصية
الزوجــة ،وتدفعهــا لالنتقــام ولــو بالطريقــة نفســها .ومثــال ذلــك
زوج إحــدى صديقــات بطلــة قصــة «الذيــب» ،وهــو شــخص
متابــع لمأســاتها مــن خــال زوجتــه «مهــا» ،فزوجهــا كثيــر
األســفار والمتــع والخيانــة ،وقــد أهمــل زوجتــه إلــى ح ـ ّد كبيــر،
ومــع أن هــذا الرجــل المتابــع لقضيتهــا مــع زوجهــا ينتمــي إلــى
المؤسســة الذكوريــة نفســها إال أنــه يســتفيد مــن هــذه الحالــة
ـض عليهــا باتصــال ليلــي فــي ســاعة متأخــرة ليتبــادل معهــا
وينقـ ُّ
محرمــة أيضـاً« :رنّ الهاتــف ...كانــت
الحديــث ويؤســس لعالقــة ّ
الســاعة الثانيــة عشــرة ...رفعــت ســماعة الهاتــف .كان خالــد
ت اآلن؟ ســألته
(زوج صديقتهــا مهــا) :هــل وصل ـتِ؟ كيــف أن ـ ِ
بهلــع «هــل أصــاب مهــا شــيء؟ همــس بصــوت هــادئ جــداً:
هــي نائمــة .هــل نتحــدث قليــاً؟ وضعــت الســماعة وبكيــت،
ألننــي كنــت خائفــة مــن قصــة ليلــى الوحيــدة فــي الغابــة»
(البشــر ،)102 :1994 ،ومثــل هــذا المشــهد يكشــف عــورات
هــذه الســلطة الكاذبــة تتغنــى بالحــرص ،ولكنهــا تبيــح لنفســها
مغــادرة هــذه المبــادئ فــي الظــل .لقــد «كتــب علــى كثيــر مــن
النســاء فــي العالــم التعــب الدائــم المتكــرر فــي معركــة ال تــؤدي
إلــى انتصــار .إن نفــس المــرأة تــذوب وهــي تمشــي فــي مكانهــا.
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يقــول جــول الفــورغ« :ال تربطنــا بالمــرأة أبــدا ً رابطــة األخــوة.
فقــد جعلنــا منهــا بالخمــول والفســاد ،كائنـا ً منعــزالً ليــس لــه مــن
ســاح ســوى ســحره الجنســي» (دي بفــوار،)189 :1949 ،
ولعــل التمايــز الثقافــي بيــن الذكــور واإلنــاث هــو أكبــر بــاب
لتحقيــق هــذه الممارســة التــي توهــم المــرأة بتحررهــا ،وتؤكــد في
الوقــت نفســه نمطيــة تفكيرهــا وضمــور ذهنهــا ،فتســتغرق فــي
أعمالهــا المنزليــة وخدماتهــا الجنســية ،وتربيــة األطفــال ســعيدة
بهــذا النمــط التقليــدي مــن األداء الــذي ال يكفــل لهــا حتــى إبــداء
رأيهــا ،ومــع أن مــا تقــوم بــه مــن أعمــال نمطيــة يع ـ ّد نشــاطا ً
مــن جهــة لكنــه نشــاط ال ينتشــلها مــن جمودهــا ،وال يســمح لهــا
بتأكيــد فرديتهــا» (دي بفــوار .)188 :1949 ،إن هــذه النمطيــة
تقضــي علــى قدرتهــا علــى التفكيــر؛ فتعيــش حالــة فــي متابعــة
األوالد والطبــخ والنظافــة ومتابعــة متطلبــات الــزوج باستســام
فتبلــغ حالــة جبريــة مــن الفــراغ الذهنــي.
وقــد قــادت هــذه الممارســة إلــى تأطيــر ذهنيــة المــرأة فــي نســق
معيــن ،كشــخصية منيــرة فــي قصــة «البنــات اللواتــي ال يرغبــن
الــزواج» التــي تفضــل الــزواج علــى المدرســة ألنهــا تــرى فيــه
حــاً ومــآالً منشــودا ً يقودهــا إلــى النمطيــة التــي رأت عليهــا
والدتهــا وجدتهــا .وبطلــة قصــة «بائعــة الجرائــد» (البشــر،
 )29 :2004الصغيــرة التــي تحــبّ اللعــب مــع األطفــال الذكــور
تتلقــى مــن أ ّمهــا تعنيفـا ً وتأنيبـاً« :أخــي عـ ّ
ـزوز كان طيبا ً يســحره
اللعــب ،فينســى أمــر مراقبتــي ،إال أنّ أمــي كانــت تتعقبنــي
دائمـا ً مــن فتحــة البــاب الضيقــة وتضبطنــي متلبســة باللعــب مــع
ـر بيــد خفيفــة علــى كتفــي عــزوز أو تفــرد
األوالد ،فتجلدنــي وتمـ ّ
أصابعهــا الخمســة فــي وجهــه عالمــة للســخرية مــن رجولتــه،
التــي ال تبشــر بالخيــر وهــو يــرى أختــه تتوســط الصبيــة وتفتــح
رجليهــا كاألوالد» (البشــر ،)30 :2004 ،وفــي ذلــك انصيــاع
ـرس
مــن األم المغلوبــة علــى أمرهــا لنمطيــة المجتمــع الــذي يكـ ّ
منــذ الطفولــة تكريــس نســق تفــوق الذكــور وضــرورة مــواراة
اإلنــاث وتلقينهــن طقــوس الخضــوع والتبعيــة ،حتــى وإن ســمح
لهــا الرجــل بالعمــل فإنــه يشــترط أن تبقــى ضمــن نظــام تبعيتــه
صــن اجتماعي ـاً.
المح ّ
حتــى وإن بلغــت المــرأة مرتبــة رفيعــة فــي عملهــا كطبيبــة مثـاً
كمــا فــي قصــة «الجســر» إال أن الرقابــة والحصــر والتقييــد
تجدهــا فــي كل محطــات حياتهــا اليوميــة ،بــدءا ً مــن خروجهــا
مــن المنــزل إلــى الطريــق فــي العمــل ،وهــي فــي ذلــك تُكثــر
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مــن إيــراد ألفــاظ تــدل علــى تقييدهــا ورغبــة حــذرة فــي تجــاوز
ســياج النظــرة النمطيــة إليهــا فهــي امــرأة قبــل كل شــيء :الغطــاء
األســود /قضبــان البــاب /أســياج حديديــة /النقــاب األســود /أعيــن
الرجــال تتنــاوب فــي تفحصنــا /رفعــت برقعــي عــن وجهــي حيــن
صرنــا وحيدتيــن /كلماتــي تبــدو شــاحبة /كلماتــي فقيــرة /تمســح
دمعتهــا مــن ثقــب البرقــع /صرخــة مــن قفــص الخيــزران.
وبعــد ،فــإن تمثيــات الذكــورة التــي رصــدت الدراســة بعضهــا
فــي قصــص بدريــة البشــر تترابــط بخيــوط ســردية ال تــكاد
تــرى ،إال أنهــا مــن حيــث مضامينهــا تش ـ ّكل خط ـا ً متص ـاً فــي
فضــح ممارســات اجتماعيــة تتحــول شــيئا ً فشــيئا ً إلــى أنســاق
قــارة وثابتــة ،وتكشــف عــن وجــه غامــض للســلطة األبويــة
الحاكمــة للمجتمــع بتناقضاتهــا وانحيازاتهــا غيــر المبــررة علــى
مســتوى األســرة الواحــدة ،هــذه األســرة التــي كانــت ركيــزة
أساســية لبدريــة البشــر فــي جــ ّل قصصهــا «صــورة مصغّــرة
عــن المجتمــع ،فالقيــم التــي تســودها مــن ســلطة وتسلســل وتبعيــة
وقمــع هــي التــي تســود العالقــات االجتماعيــة بصــورة عامــة»
(شــرابي .)38 :1977 ،هــذه األســرة المصغــرة هــي المنتــج
الفعلــي لشــخصية الفــرد فيهــا إن كان ذكــرا ً فإلــى الهيمنــة
والتســلط ،وإن كان أنثــى فإلــى الخضــوع والتبعيــة والنمطيــة،
ممــا يعنــي إعــادة إنتــاج متكــررة لحــاالت التســلط والخضــوع
المزمــن فــي ظــل نظــام التوريــث االجتماعــي ،ومــا طــرح هــذه
القضايــا فــي فــن القصــة القصيــرة بوصفــه شــكالً أدبي ـا ً رائج ـا ً
إال محاولــة لتســليط الضــوء علــى خفايــا أنســاق المجتمعــات
العربيــة ،ومحاولــة لالعتــراض والتصويــب خروجـا ً علــى قاعدة
أن المــرأة «تخــرج مــن عالــم نســوي تلقــت فيــه الحكمــة النســوية
واحتــرام القيــم النســوية ،أمــا الرجــل فيكــون متشــبعا ً بأخــاق
الذكــور فيصبــح صعبـا ً عليهمــا أن يتفاهمــا فــي أغلــب األحيــان،
وال يلبــث أن يحـ ّل النــزاع بينهمــا» (دي بفــوار.)208 :1949 ،
 – 2نقض خطاب الذكورة:
ي إنتــاج إبداعــي هــو إنتــاج غيــر حيــادي ،وال يفقــد بهــذه
إن أ ّ
الصفــة مقومــات بقائــه ،بــل يكتســب مقومــات تفوقــه مــن خــال
انحيــازه إلــى فكــرة يقتــات عليهــا النــص اإلبداعــي ،ومــن ثــ ّم
فــإن طــرح فكــرة ومحاولــة تجاوزهــا أو نقضهــا نابعــة مــن
أن النــص اإلبداعــي نــص منحــاز جملــة وتفصيــاً ،فاإلبــداع
خطــاب مضــاد لخطابــات ســبقته ،وهــو فــي دراســتنا صــراع
بيــن خطابيــن؛ الذكــورة واألنوثــة.
تقــول ســيمون دي بفــوار« :ومــا دام الــزوج يملــك وحــده
اســتقالله االقتصــادي ،ويتمتــع بامتيــازات الرجــل بحكــم القانــون
والعــرف فمــن الطبيعــي أن يبــدو غالبــا ً كطاغيــة ،ممــا يدفــع

المــرأة إلــى الثــورة والمكــر» (دي بفــوار .)215 :1949 ،وال
تقتصــر فــي ذلــك علــى ســاحها التقليــدي الدمــوع ،بــل تنتقــل إلى
أدوار أكثــر فاعليــة ،بــدءا ً مــن تقديــم شــخصيات أنثويــة جاذبــة،
وهــي اصطــاح «يصــف الفــرد مــن حيــث هــو كل مو ّحــد مــن
األســاليب الســلوكية واإلدراكيــة المعقــدة التنظيــم التــي تميزه عن
ســواه» (قرانيــا ،)56-55 :2004 ،ولنجــاح هــذه الشــخصية
ال بــد لهــا مــن :أن تكــون حيويّــة وفعّالــة ومتفاعلــة ومقنعــة
ومتســاوقة مــع نفســها وقابلــة للصــراع واالحتــكاك ،علــى أن
يكفــل لهــا الســرد إضــاءة نفســية تكشــف جوانيتهــا ،وكشــفا ً
لخفاياهــا يصنــع منهــا نموذجــا ً إنســانيا ً ّ
موزعــا ً بيــن ذاتيتــه
وموضوعيتــه .وحتــى يســتطيع ســرد المــرأة مــن تقديــم نفســه
عليــه أن ينفتــح نحــو الوعــي الكامــل بكينونتــه مقفـاً البــاب أمــام
خيــار الخضــوع للســلطة ،بتحويــل حيثيــات العزلــة والقيــد إلــى
فضــاء منتــج للــذات قائــم علــى التمــرد« ،ولقــد اســتقرت األمــور
علــى أن الفــرد الــذي يخالــف قاعــدة تفرضهــا العــادات والتقاليــد
يصبــح متمــردا ً ثائــرا ً علــى المجتمــع» (دي بفــوار:1949 ،
 .)310وقــد ســارت البشــر مــن خــال نماذجهــا اإلنســانية
المطروحــة وأفكارهــا العامــة والخاصــة إلــى وضــع تمثّــل
لنقــض خطــاب الســلطة الذكوريــة مــن خــال ثالثــة طروحــات
عامــة هــي :الكتابــة بوصفهــا مواجهــة ،وصياغــة ذات حقيقــة
لألنثــى ،وتعريــة الذكــورة وتهميشــها:
 1- 2الكتابة بوصفها فعل مواجهة:
يقــوم األدب النســوي فيمــا يقــوم عليــه علــى إنشــاء كتابــة
تعكــس همــوم المــرأة وتعبّــر عــن ذاتهــا ،ومــن ثــم فــإن مواجهــة
مخطوطــات الذكــورة المســتقرة فــي الذهــن بحاجــة إلى كشــوفات
أنثويــة تصـ ّـوب الصــورة وتجابــه فعــل الكتابــة بفعــل مقابــل ال
يقــل عنــه حضــوراً.
وقــد ل ّخصــت فرجينيــا وولــف أهميــة الفعــل الكتابــي لــدى المــرأة
تخــص المــرء وحــده» (وولــف،
العربيــة فــي كتابهــا «غرفــة
ّ
 )1929إشــكالية تواجههــا المــرأة عنــد الكتابــة وأبرزهــا «أن
األفــكار الذكريــة الســائدة فــي المجتمــع البطرياركــي منعــت
النســاء مــن إدراك ملكتهــن اإلبداعيــة وكفاءتهــن الحقيقيــةّ ،
وأن
علــى النســاء الكاتبــات العمــل ضــد أمزجتهن من أجــل أن يكتبن،
ومــع ذلــك كانــت الكتابــة هــي الطريقــة الوحيــدة المتبقيــة للنســاء
لتحقيــق الــذات واالســتقاللية» (أوبرمــان .)2012 ،وأيضـا ً فــي
مقالــة أخــرى بعنــوان (مهــد النســاء) تعتــرف فرجيينيــا وولــف
بأنهــا كانــت ملزمــة بقتــل المــاك الــذي فــي المنــزل مــن أجــل أن
تكتــب رواياتهــا وأعمالهــا النقديــة« :لــو لــم أكــن قتلتهــا لقتلتنــي،
الســتمدت الشــجاعة مــن كتابتــي .ذلــك ألننــي– كمــا اكتشــفت–
أضــع قلمــي علــى الورقــة مباشــرة ،ال يمكنــك مراجعــة روايــة
مــن غيــر أن تمتلكــي ذهن ـا ً هــو ذهنــك أن ـتِ ،مــن غيــر تعبيــر
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عمــا تعتقدينــه الحقيقــة بشــأن العالقــات اإلنســانية؛ األخــاق،
الجنــس .وكل هــذه المســائل طبق ـا ً للمــاك الــذي فــي المنــزل ال
يمكــن التعامــل معهــا بحريّــة وانفتــاح مــن قبــل النســاء .لقــد بــات
قتــل المــاك جــزءا ً مــن مهنــة الكاتبــة» (أوبرمــان،)2012 ،
إن تجربــة فرجينيــا وولــف تقتضــي المواجهــة ،أي الكتابــة ضــد
الكتابــة ،لكــن «افتقــار النســاء إلــى التعليــم والمــال ،ووطــأة
القيــود الفكريــة التــي يخضعــن لهــا ،يولــد لديهــن إحساسـا ً بعــدم
األمــان ،ومحــو الــذات ،ويمــارس تأثيــره علــى تفكيــر الكاتبــة،
وأحــد العوائــق األساســية التــي تواجههــا الكاتبــة أن يُنظــر لــكل
نســوي كمــا لــو أنــه ينبثــق مــن ال مــكان ،كمــا لــو عاشــت
وفكــرت وعملــت دون مخــاض تاريخــي» (بيطــار.)2008 ،
وقــد ر ّكــزت بدريــة البشــر أيمــا تركيــز فــي خطابهــا القصصــي
علــى محاولــة اســتجالء خطــاب مغايــر تفتــرق فيــه مــع اآلخــر
وتصــدم بــه ،ال أن ترتمــي فــي أحضــان خطابــه وتوافقــه بــل
تكشــف المســكوت عنــه دون مواربــة ،إنهــا تؤمــن فيمــا تطــرح
بــأن الكتابــة النســوية يجــب أن تكــون فعــل اختــاف وخــاص
يخلخــل مــا هــو ســائد مــن قيــم وأفــكار ،ويــرد علــى محــددات
القهــر الوجــودي الــذي فرضتــه الكتابــة الذكوريــة الممجدة لســلطة
المجتمــع واألب والــزوج واألخ تخــرج ذات المــرأة مــن منطقــة
الظــل إلــى منطقــة النــور ،ومــن صيغــة القــارئ إلــى فعــل الكاتــب
وكأنهــا رهــان مــع الــذات لكشــف مــا ال يســتطيع أحــد كشــفه.
إن بدريــة البشــر فيمــا طرحتــه مــن تمثيــات خطيــرة للذكــورة
علــى عالــم المــرأة تجعــل مــن قلمهــا أداة للكفــاح «يعبّــر عــن
عالــم المــرأة الداخلــي وينقــل معاناتهــا ،بإحســاس ،ال يســتطيع
الرجــل تصويــره بدقــة ،الختــاف االنفعــاالت ...إضافــة إلــى
أن المجتمــع األبــوي ،يجعــل مــن أحدهمــا صاحبـا ً للفعــل ،ومــن
اآلخــر متلقيـا ً لــه ،ومــا ينشــأ عــن ذلــك مــن تفــاوت في اإلحســاس
والمعانــاة» (عبيــد .)20 :2007 ،وقــد انطلقــت بدريــة البشــر
مــن قاعــدة الــذات الواعيــة المدركــة المتقبلــة للتفاعــل مــع الذوات
المجــاورة بعيــدا ً عــن خطيئــة اإلقصــاء التــي قوبلــت فيهــا ذات
األنثــى أكانــت مكتوبــة أم كاتبــة ،وهــذا الفعــل ال شــك ينقلهــا
بوصفهــا كاتبــة مــن الهامــش إلــى المتــن ،وإن خلــت نماذجهــا
النســائية مــن نمــوذج الكاتبــة ،إال أنهــا اســتأثرت بهــذا النمــوذج
ـرة علــى مجابهــة فعــل الكتابــة
فــي شــخصها وفــي كتاباتهــا المصـ ّ
بفعــل كتابــة مضــاد أكثــر تحــرراً.
 2– 2صياغة ذات حقيقية لألنثى:
تعــود الصــورة النمطيــة لألنثــى فــي األدب عامــة إلــى فعــل
ذكــوري صــرف رســم األنثــى وسـ ّـوق مالمحهــا ،وأســهم ذلــك في
تثبيــت لنمــط مســتقر فــي ذهــن الذكــور واإلنــاث علــى حــد ســواء،
ـر الكتابــات الالحقــة،
وقــد ثبــت بطــان هــذه الصــورة علــى مـ ّ
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فانطلقــت ذات الكاتبــات ومنهــن بدريــة البشــر إلــى صياغــة
مالمــح جديــدة وحقيقيــة لــذات األنثــى المغيبــة عــن النــص.
إن صناعــة ذات حقيقيــة لألنثــى أضحــى غايــة لهــن لمواجهــة
قهــر الجســد والكبــت النفســي واالختصــار فــي كينونــة الجســد
ذي الغوايــة ،بــل تشــكيل ملجــأ هروبـا ً مــن المعانــاة واالنتقــاص
والضعــف ،ألن ضعفهــا «ال يعــود إلــى أســباب فطريــة فــي
طبيعتهــا ،وإنمــا إلــى حالتهــا العامــة التــي يفرضهــا عليهــا
المجتمــع منــذ حداثتهــا حتــى أواخــر أيامهــا» (دي بفــوار،
 ،)324 :1949وتشــكيل ذات حقيقيــة لألنثــى يعنــي بالضــرورة
رفــض صورتهــا النمطيــة القائمــة علــى االنتقــاص ،ممــا
ســيعرضها للوقــوع فــي صــراع ممتــد ،ومــن تثبيــت نفســها
(أنــا) أمــام الكتابــة الســلطوية الذكوريــة بوصفهــا (آخــر) مــع
أنهــا ســتجد المقاومــة مــن داخــل (األنــا) ومــن نمــاذج نســائية ال
تتــورع بفعــل االعتيــاد وتسـيّد النســق الثقافــي علــى دعــم ســلطة
الذكــور وتبريــر أخطائهــم ،يقــول عـ ّ
ـز الديــن إســماعيل« :األم
تســتوعب فــي أغلــب األحــوال كل المــوروث الثقافــي الذكــوري
الــذي نشــأت عليــه ،وتمــرره مــرة أخــرى إلــى االبنــة ،حتــى
أن األم تتحــول فــي بعــض األحيــان إلــى ســلطة ذكوريــة أقــوى
مــن ســلطة األب نفســه تفــرض علــى االبنــة الذوبــان فــي الــذات
المجتمعيــة» (إســماعيل .)345 :2003 ،ومــن تلــك النمــاذج
الجــدة فــي قصــة «البنــات اللواتــي ال يرغبــن الــزواج» ،إذ
تســتهجن إصــرار حفيداتهــا علــى إتمــام التعليــم المدرســي علــى
الــزواج وتهــدد« :مــن ســينظر إليهــن حيــن يصــرن عوانــس؟»
(البشــر )53 :2004 ،وتســاؤلها مســتل مــن قيــم الســلطة
الذكوريــة التــي ال تــرى أهميــة لتعليــم الفتــاة فمآلهــا إلــى بيــت
زوجهــا والتعليــم ال يزيدهــا إال تمــرداً.
يضــاف إلــى ذلــك نمــوذج الخالــة فــي قصــة «الســطح» (البشــر،
 )89 :1994التــي تغــري «حصــة» رغــم صغــر ســنّها
بالــزواج ،مــع العلــم أن والديهــا آثــرا تغليــب رغبــة الفتــاة علــى
رغبتهمــا ،إال أن الخالــة ال يعجبهــا ذلــك ،فكمــا ُزوجــت صغيــرة
فعلــى الفتــاة أن تحــذو حذوهــا.
ومــن النمــاذج أيضــا ً «األم» فــي قصــة «بائعــة الجرائــد»
(البشــر )29 :2004 ،التــي كانــت قامعــة البنتهــا الصغيــرة
ومحرضــة البنهــا حتــى يتابــع
التــي تحــب اللعــب مــع الصبيــان
ّ
أختــه بحــرص أكبــر .وفــي قصــة «المطـ ّـوع» (البشــر:2004 ،
ضربــت
 )35بعــد أن أعــاد األخ أختــه مــن بيــت زوجهــا وقــد ُ
وحرمــت مــن أبنائهــا دخلــت فــي حالــة نفســية صعبــة ،وأعطاهــا
الطبيــب دواء ،إال أن األم تخلصــت منــه ،مكتفيــة بقــراءة الشــيخ
آليــات مــن القــرآن عليهــا .ويظهــر فــي قصــة «الســحّارة»
(البشــر )41 :2004 ،نمــوذج زوجــة األب التــي تقســو علــى
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وحيــدة زوجهــا لــوال وجــود عمتهــا فــي بيــت مجــاور لبيتهــا
فــكان مــاذا ً لهــا مــن ظلــم زوجــة أبيهــا.
وبدريــة فــي كشــفها هــذا لرمــوز مهمــة فــي مجتمــع اإلنــاث
تفضــح انقســام ذات األنثــى علــى نفســها بيــن متحالفــة مــع
المؤسســة الذكوريــة ،ونمــاذج أخــرى تتمــرد علــى هذه المؤسســة
فــي ســبيل تشــكيل (أنــا) وذات أكثــر تعبيــرا ً عنهــن ،وقــد طرقــت
ال ِبشــر فــي ذلــك ســبالً شــتى ،منهــا:
 1 – 2 – 2الحرص على استبطان ذات األنثى:
إن الشــخصية األنثويــة التــي حرصــت البشــر علــى اســتبطانها
شــخصية مرهفــة إلــى حــ ّد كبيــر ،رغــم ســهولة قيادهــا ،وقــد
اهتمــت البشــر فــي التوغــل بعيــدا ً فــي نفســية شــخوصها األنثويــة
وضربــت صفح ـا ً عــن شــخوصها الذكوريــة ،واهتمــت بالتقــاط
دقائــق رهافتهــن وعمــق أحاسيســهن التــي يقابلهــا الرجــل
بجبــروت وطغيــان ،تقــول بطلــة قصــة «قمــاش»« :منــذ كنــت
صغيــرة ...وأنــا أحــب الشــعر ...وقلبــي يــدق كلمــا قــرأت
قصيــدة حــب ...وبكيــت حيــن ُجــنّ قيــس ُ
وزفــت ليلــى البــن
القبيلــة األخــرى ...كنــت أســبح فــي الشــعر ...وأرتشــف الحلــم
فــي المســاء ونحــن ننــام علــى ســطح البيــت ...يصيــر المســاء
صفحــة زرقــاء كلــون البحــر ...والقمــر كرســي ومصبــاح
و»محمــود درويــش» صفحــة فــي الديــوان الكبيــر يغنّــي
لريتّــا» (البشــر ،)115 :1994 ،وال تمثــل هــذه الفتــاة واســمها
قمــاش حالــة فرديــة بــل حالــة تنطبــق علــى إنــاث كثيــرات
توزعــن علــى قصــص البشــر ،إنهــا تحــاول التقــاط رعشــات
عقــد.
الحيــاة اإلنســانية الدافئــة لهــن ،لتؤكــد إنهــن يصــدرن دون ُ
أمــا بطلــة قصــة «الشــبه» التــي تذعــن دون اعتــراض علــى نبــأ
تزويجهــا لشــاب اســمه ســعود دون أن تــراه ،ومــع أن قبولهــا
هــذا فيــه إشــكالية ،إال أنهــا تســتبدل بالنقــاش والممانعــة والتمــرد،
خيــاالت خصبــة لتخيــل فتــى أحالمهــا الجديــد «حيــن قــال أخوها
فهــد إن ســعودا ً كان طالبــا ً معــه فــي الثانويــة لــم تســتطع أن
تتخيــل إال أن ســعودا ً يشــبه فهــد ،ثيابــه نظيفة وشــاربه كثيف...
وحيــن قــال لهــا إنــه شــاب طيــب وثــري ،صــارت تــراه شــبيها ً
بأبيــه الثــري ولــه لحيــة قصيــرة ،ولــه صوت ملــيء بالحنــان...
وحيــن ركــض أخوهــا الصغيــر «عــزوز» وقــال لهــا :ســعود
أعطانــي ريــاالً ابتســمت بخجــل ،وراحــت تتخيــل أن لســعود
غمازتيــن تغمــزان علــى وجنتيــه كلمــا غــرق فــي الضحــك»...
(البشــر ،)67 :1994 ،وتســتمر حالــة التخيّــل بطفولــة ممتــدة
لبطلــة القصــة دون اعتــراض فقــد أجّلــت فضولهــا إلــى يــوم
الــزواج .ومثــل هــذه الخيــاالت التــي تســتبطن ذات الشــخصية
لتكشــف أناقــة إنســانية ترفــل بهــا هــذه الشــخصيات ،وفــي بعــض
المواقــف المأزومــة مــع الرجــل تتحــول عيــن األنثــى إلــى راصد

مــؤول يصــف اآلخــر دون أن يتعــدى عليــه ،فبطلــة
مرهــف
ّ
قصــة «اللعبــة» محــرم عليهــا الــرد علــى الهاتــف تقــول« :رنين
الهاتــف يكســر الصمــت ...ارتجفــت أصابعــي ،يــدي تنــوي
(المحــرم) ...حيــن يكــون هــو بالبيــت فــإن
الــردّ علــى هــذا
ّ
الــرد علــى الهاتــف ُجــرم تقترفــه يــدي إن هــي حاولــت ...عينــا
زوجــي تتجهــان نحــو الهاتــف ،يلتقــط رنينــه ...يــده طويلــة،
طويلــة جــدا ً تقبــض علــى جســد الس ـ ّماعة» (البشــر:1994 ،
 ،)11وتأتــي هــذه التراكيــب اإليحائيــة الدقيقــة فــي وصفهــا مــن
خــال تيــار وعيهــا تجــاه حصــار زوجهــا ،لتكشــف مــا يجــول
بخاطرهــا تجــاه هــذه الممارســات ،وقــد حققــت طريقــة اســتبطان
الشــخصيات األنثويــة إلعطائهــا المجــال ورقيـا ً لكشــف مكنونهــا
والتصريــح عــن ذاتهــا ،فالكتابــة الذكوريــة ال تســتطيع تل ّمــس
همــوم األنثــى بهــذه الطريقــة الكاشــفة ،ممــا يــد ّل علــى ّ
أن الــذات
األنثويــة ال تكشــفها إال ذات أنثويــة تضاهيهــا فــي الهـ ّم والتطلــع.
 2– 2– 2األنثى محور القصة:
وقــد تقصــدّت البشــر فــي جميــع قصصهــا القصيــرة أن تجعــل
محــور القصــة أنثــى ،أكانــت مسـنّة أم شــابة أم طفلــة ،وهــو فعــل
يناقــض حضــور الذكــورة فــي المجتمــع ،وهــذا انحيــاز مبــرر
ألن هــدف الكتابــة لــدى البشــر هــدف موجّــه نحــو االنتصــار
لقضايــا النســوية فــي مجتمــع قــال كلمتــه النهائيــة ،وقــد تعــددت
نمذجــات األنثــى فــي قصصهــا ،وجــاء علــى رأســها همــوم المــرأة
المتزوجــة فــي قصــص مــن قبيــل« :اللعبــة ،القــوس ،كاميــرة
الفيديــو ،الشــين ،ذات خميــس ،مســاء األربعــاء ،الذيــب ،البيجــر،
البئــر ،المطـ ّـوع» ،وفــي جميعهــا تتعــرض الزوجــة لصنــوف مــن
العنــت مــع أزواجهــن بــدءا ً مــن الســلبية مــرورا ً بالخيانــة وانتهــا ًء
بالقتــل ،وقــد أبانــت الدراســة عــن هــذه الممارســات الذكوريــة فــي
المبحــث األول .كمــا ر ّكــزت البشــر علــى جعــل شــخصيات أنثوية
أخــرى مه ّمشــة فــي المجتمــع شــخصيات محورية فــي قصصهن،
ومثــال ذلــك «جهيــر» بطلــة قصــة الشــاعرة فتــاة مه ّمشــة لــم
تتــزوج بعــد وال تف ّكــر بذلــك تعيــش حالــة وجدانيــة حالمــة فــي
شــعر أحــد الشــعراء ،تخــدم أهلهــا وإخوتهــا دون اعتــراض كحالــة
كثيــر مــن الفتيــات اللواتــي ينتظــرن فــي بيــوت أهلهــن ،وعندمــا
تبــرز شــخصيتها محــورا ً فــي قصــة يتضاعــف االهتمــام بهــا.
وتالقيهــا أيض ـا ً شــخصية «ســلمى» ،فــي قصــة «حبــة هــال»،
التــي تزوجهــا «محســن» بفنجــان قهــوة بالهيــل عشــق رائحتــه
ـرع فــي طلبــه ،إال أن هــذه
فــي مجلــس والدهــا ،وأحــس أنــه تسـ ّ
البدويــة التــي تشــبه حبــة الهيــل تتحــول مــن شــخصية منســية إلــى
أســاس فــي حيــاة «محســن» .إن تســليط الضــوء علــى المه ّمــش
مــن النســاء ،والنســاء اللواتــي يعانيــن هــو شــكل مــن أشــكال إبراز
ـر عصــور األدب الذكــوري ،ممــا
ذواتهــن التــي أهملــت علــى مـ ّ
جعــل أدب البشــر مــن األدب الملتــزم بقضايــا النســوية.
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 3– 2– 2التحيّز للمرأة في قضاياها:
وقــد شــ ّكلت هــذه الظاهــرة نقطــة بــارزة فــي خطــاب البشــر
القصصــي ،فانتصــرت لشــخصياتها النســائية المظلومــة بذكــر
ـر القــارئ إلــى دائــرة التعاطــف
حيثيــات القصــص بطريقــة تجـ ّ
معهــن .كمــا أبرزتهــن عارفــات بممارســات الذكــورة الخاطئــة
وليــس نمــاذج غافلــة ،وقــد تجلــى ذلــك فــي مشــاكل بطــات
قصــص« :القــوس ،مســاء األربعــاء ،الشــين ،البيجــر» التــي
تحكــي قصــص خيانــة واضحــة ألزواجهــن ،وهن يعلمــن ويثابرن
مــن أجــل حمايــة بيوتهــن ضــد هــذا الخطــر الــذي يتهددهــن.
 4– 2– 2حماية الذاكرة واسترجاعها:
ومــن المالمــح البــارزة فــي صناعــة الــذات األنثويــة حمايــة
ذاكرتهــن ،خاصــة إذا ارتبــط األمــر بمآســيهن الشــخصية،
وحمايــة الذاكــرة لألنثــى المهمشــة يكــون باســترجاعها وجعلهــا
محــور الحديــث ،فعبــور الشــخصية وانتهاؤهــا ال يعنــي نســيان
ذاكرتهــا .وقــد تجلّــى ذلــك فــي قصــة «البئــر» مــع بطلتهــا
«رفعــة» التــي تضاربــت األقــوال فــي خبــر موتهــا ،أكان
مــس أصابهــا أم أن زوجهــا شــك فــي تصرفهــا فأقــدم
بفعــل
ّ
ـرا ً خوف ـا ً مــن الفضيحــة ،وســارد القصــة يذهــب
علــى قتلهــا سـ ّ
إلــى ماضيهــا ويبــرزه ويكشــف نقــاء هــذه الشــخصية ومرحهــا
وبياضهــا الداخلــي ليصنــع لهــا ذاتـا ً تنــوب عــن بوحهــا المباشــر،
ومثــل هــذا االســتحضار لــذوات الشــخوص تكــرر فــي قصــة
«المطـ ّـوع» وبطلتهــا «منيــرة» التــي تدخــل فــي حالة نفســية بعد
انفصالهــا عــن زوجهــا الــذي يكبرهــا عشــرين ســنة وحرمانهــا
مــن أبنائهــا ،فقــد القــت عنتـا ً مــن زوجهــا الــذي يجاهــر بخيانتهــا
ومعاقــرة الخمــر وضربهــا ،فخلّــدت القصــة ذاكرتهــا المؤلمــة
وثبتتهــا لنتســاءل عــن أي ذنــب أقدمــت عليــه.
 5– 2– 2ارتباطها بوسائل اإلنتاج:
تحــرر المــرأة فــي المجتمــع
إن خطــوة مه ّمــة مــن خطــوات
ّ
المحافــظ هــو قدرتهــا علــى اإلنتــاج ورفــع فاعليتهــا االقتصاديــة
حتــى ال تبقــى رهنـا ً ألعطيــات الــزوج أو األب ،إال أن شــخصية
المــرأة العاملــة لــم تحضــر كثيــرا ً فــي قصــص البِشــر إال
مــن بُعــد ،كبطلــة قصــة «الجســر» مثــاً طبيبــة نســائية فــي
مستشــفى وتعانــي حصــار الذكــورة لهــا ومراقبتهــا لهــا فــي حلهــا
وترحالهــا .وبطلــة «المكنســة الســحرية» التــي تعمــل براتــب
زهيــد مندوبــة مبيعــات وتتعــرض لتحرشــات مــن أحــد األثريــاء
فتنصــاع لرغباتــه ،وشــخصيات نســائية ثانويــة فــي قصــة
«البنــات اللواتــي ال يرغبــن الــزواج» اللواتــي آثــرن الوظيفــة
علــى الــزواج ،وهــذه الشــخصيات ال تشــ ّكل ســوى إشــارات
عابــرة علــى نمــط مــن االســتقالل الذاتــي قــد يتحقــق مــع توجــه
المــرأة إلــى وســائل اإلنتــاج .وإن كان ذلــك يشــكل نمطــا ً مــن
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«النــزاع المســتمر بيــن النضــال للحصــول على حريتهــا المادية،
وبيــن دوافــع اإلغــراء التــي تدعوهــا للتخلــي عــن هــذه الطريــق
الصعبــة واالستســام إلــى مصيرهــا كامــرأة» (دي بفــوار،
 ،)318 :1949ولكــن تبقــى ذات األنثــى فــي الكتابــة الســردية
النســوية صــورة ال تحســن رســمها ،إال ّ
أن الكاتبــة األنثــى التــي
تنجــح إلــى ح ـ ّد بعيــد فــي رســم جوانــب حيــاة المــرأة وكشــف
ذاكرتهــا وتخليــد مشــاعرها وبنــاء ذات حقيقيــة لهــا .وال شــك
أن الكاتبــة نجحــت فــي إخفــاء ذاتهــا خلــف شــخوصها األنثويــة.
 3– 2تعرية الذكورة وتهميشها:
وهــذه ثالثــة األثافــي فــي نقــض خطــاب الذكــورة ورفــض
تمثيالتهــا المقيتــة ،والبشــر فــي ذلــك أمــام مفتــرق طــرق فهــي
إمــا أن تســترضي الســلطة الذكوريــة بتبعيتهــا أو أن تظهــر
رفضهــا لتبعيــة النســاء وغضبهــا ،إذ عليهــا كمــا قــال إيليــوت
(بيطــار )2008 ،فــي مقالتــه «التقليــد والموهبــة الفرديــة» حتــى
يكــون الفنــان أكثــر كمــاالً عليــه أن ينفصــل فــي داخلــه اإلنســان
الــذي يعانــي والعقــل الــذي يخلــق.
ومــن الوســائل التــي لجــأت إليهــا بدريــة البشــر لتحقيــق ذلــك
تعريــة الســلطة الذكوريــة وفضــح ممارســاتها ومقاومــة النمــط
ّ
تعــزز مــن حضورهــا علــى حســاب
واألنســاق الثقافيــة التــي
األنثــى ،وذلــك بقــرن معانــاة األنثــى بفجــور الرجــل وهمجيتــه
ومغربــة عــن
تجاههــا ،فتغــدو األنثــى بســببه معذّبــة مضطهــدة
ّ
واقعــه ،فــا بــد مــن تعريــة المســكوت عنــه وفضــح ممارســات
الخيانــة والســلبية والعنــف بأشــكاله واســتغالل المــرأة واتخاذهــا
متاعــا ً أو محطــة عبــور ،وهــذا قــار فــي المــوروث الذهنــي
وتعريــه فتســير عكــس تيــار
للمجتمــع وعلــى الكاتبــة أن ترفضــه
ّ
النســق الثقافــي مــع مــا يخلفــه ذلــك مــن معانــاة ورفــض ،فلماذا ال
يجتمــع الرجــل والمــرأة فــي المتــن؟ لمــاذا تحتــل المــرأة الهامــش
دائمــا ً فــي ذهنيــة الرجــل؟ وقــد اســتدعت بطــات القصــص
لــدى البشــر المكبــوت والهامشــي ،ووضــع أســاس فــي القصــة
وقدمــن ممارســات ال يمكــن أن تكــون عابــرة وإن تراكمــت
عبــر الســنين ،فــإن كانــت ذهنيــة المجتمــع تبررهــا فــإن الذهنيــة
النســوية ترفــض هــذا التبريــر وتخطئــه وتدعــو لتصويبــه.
لقــد نجحــت الكاتبــة فــي قصصهــا فــي اغتيــال رمــزي لحضــور
الرجــل وكشــف ممارســاته فــي عيــون ضحايــاه ،فــا صــوت
يعلــو فــوق صــوت األنثــى فيهــا .بعــد أن ظهــرت واعيــة بدورهــا
وبقضيتهــا مقابــل جالدهــا.
ومــن الوســائل التــي أســهمت بفاعليــة فــي تعريــة الذكــورة
وتهميشــها تغييــب صــوت الرجــل فــي هــذه القصــص ،فمعظــم
القصــص ُرويــت بضميــر األنثــى المتكلمــة ،أمــا صــوت الرجــل
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فــكان خافتــا ً مهزومــا ً ســاذجا ً ال يفكــر إال فــي رغباتــه ،وقــد
أضربــت ســاردات قصــص البشــر عــن الغــوص فــي نفســية
الرجــل وكشــف بواطنهــا فبقيــت ســطحية الحضــور أفعالهــا
تــدل عليهــا .فكمــا اســتلب الرجــل المــرأة تســتلب قصــص البشــر
شــخصية الرجــل ســردياً ،وتتفــرغ لوصــف مشــاعر شــخصياتها
األنثويــة ،وتتعمــق بدواخلهــن وتبــرر تصرفاتهــن وكأن القصــة
برمتهــا منبــر لهــن.

شــرطا ً ســلطوياً ،كمــا بــرز صبــر األنثــى وصمتهــا حيــال ســلبها
حقوقهــا ،وبــرز تخبــط األنثــى وازدواجيتهــا حيــال المفاضلــة
بيــن التعليــم والــزواج .وتوقــف الزمــن اليومــي بضبــط الســاعة
علــى موعــد قــدوم الــزوج .كل مــا ســبق يمثــل تفاصيــل يوميــة
هامشــية فــي نظــر الرجــل الــذي تشــغله العموميــات ،ولكنهــا
تفاصيــل تشــ ّكل خصوصيــات واهتمامــات ج ّمــة لــدى األنثــى
المســتغرقة فــي دقائــق حياتهــا.

لقــد قــاد ذلــك إلى قتــل الســلطة األبوية رمزيـا ً بتعريتهــا وتفريغها
صــن ،وقتــل األب رمزيـا ً شــكل مــن أشــكال
مــن مضمونهــا المح ّ
تحجيــم ســيطرته والحـ ّد مــن تمثيالتــه والتقليــل مــن جبروتــه بعــد
ثبــات خيانتــه واحتقــاره المســبق لألنثــى ،وهــذا التهميــش هــو
بمنزلــة ر ّد فعــل مــن الكاتبــة علــى مشــاهداتها االجتماعيــة للقتــل
اليومــي لألنثــى ومصــادرة مكتســباتها الشــرعية واإلنســانية.

وقــد اســتدعى الوقــوف عنــد هــذه التفاصيــل التركيز علــى الرؤية
الجوانيــة للشــخصيات مــن خــال التأمــات التــي تحمــل آرا ًء
محرم ـا ً علــى األنثــى البــوح بهــا ،وربمــا مونولوجــات متتابعــة
ّ
تعلــن غيــاب الشــريك الحقيقــي لتحويلهــا إلــى حــوارات معلنــة،
فخرجــت هــذه التأمــات فيضــا ً وجدانيــا ً عفويــا ً شــاكيا ً ضيــق
الحــال .ومثــال ذلــك بطلــة قصــة «مســاء األربعــاء» التــي تعانــي
تكــرارا ً مزمنــا ً ليومياتهــا المملــة ،وإهمــاالً مــن زوجهــا الــذي
يرجــع مخمــورا ً كل ليلــة فتدخــل فــي حالــة مــن التأمــل النــازف
بالقهــر والتســاؤل وهــي مــن تزوجتــه عــن حــب« :لمــاذا ال
تحــب هــذا الحــب؟ هــل ألنــه يســألها كل ليلــة هــل تحبّــه؟ صــار
ســؤاالً ممجوج ـا ً وتافه ـا ً مثــل قامتــه القصيــرة .هــو ال يســألها
ذلــك الســؤال إال حيــن تتخثــر كلماتــه ويشــرق بالبــكاء فيأتــي
هــذا الحــب أبلــه وشــقيا ً وحزين ـا ً؟» (البشــر .)81 :1994 ،ثــم
بــأي تفاصيــل ســتعبّئ يــوم األربعــاء الــذي يعلــن بدايــة إجــازة
األســبوع« :نظــرت للســاعة ...لمــاذا يطــول مســاء األربعــاء...
هــل ألن ال أحــد ينتظــره؟ دروس األطفــال المؤجلــة ...عشــاء
مفلــوث الوقــت ...ورجــل ال يعبــأ بــأي ســاعة يعــود ...لــذا
فــإن المســاء يطــول حيــن تغســل صحــون العجيــن» (البشــر،
 .)83 :1994فــي مثــل هــذه المســاحات الســردية القائمــة علــى
التأمــل اليومــي والفــراغ المرهــق تتشــكل ذات األنثــى المرهفــة
المغرمــة بالتفاصيــل ،وفــي المســاحات نفســها يســتطيع الرجــل
فــي المقابــل أن يشــعل حروبـا ً وينهيهــا ،إن فــن التفاصيــل هــو فن
األنثــى بامتيــاز فــرض عليهــا ال ألنهــا ال تجيــد إال التفاصيــل ،بل
ألن األنســاق الثقافيــة الماكــرة فرضتــه عليهــا ،فالمــرأة حياتهــا
بيــن الجــدران المغلقــة والرجــل يحيــا فــي فضــاء ممتــد.

إال أن نمــوذج المــرأة المثقفــة المتمــردة الناضجة كان لدى البشــر
نموذج ـا ً عصيّ ـا ً علــى الطــرح ،ألنــه يشــكل مرحلــة متقدمــة لــم
تنضــج بعــد فــي تجربــة البشــر القصصيــة ،فهــي تعانــي بوصفهــا
مثقفــة مــن ســلطة مجتمعهــا األبــوي فــي كثيــر مــن نشــاطاتها.
 – 3مالمح السرد النسوي:
لــن يختــص هــذا المبحــث فــي جمــع طاقــات الســرد المتوقعــة
ولــن يكشــف عــن أنظمتــه المتكاملــة ،بــل سيســعى إلــى البحــث
صصــت ســرد األنثــى جعلــت منــه بنــاء
عــن مالمــح ســردية خ ّ
تلفظيــا ً يمتلــك القــدرة علــى محــاكاة الواقــع بتقنيــات ورؤى
ســردية تتواشــج وتتكامــل مــع الطــرح الذهنــي لقصــص بدريــة
البشــر .ومــع أن الدراســة لــم ترصــد أي أســلوب تجريبــي
للتعامــل مــع ســرد القصــص القصيــرة أو حداثــة فــي البنــاء إال
صصــت ســرد األنثــى عامــة عــن
أن هنــاك مالمــح ســردية خ ّ
ســرد الرجــل ،ومنهــا:
 1– 3الوقــوف عنــد المســكوت عنــه فــي الحيــاة اليوميــة
ودقائقهــا بــروح أنثويــة:
لقــد جــاءت أحــداث القصــص برؤيــة أنثويــة خالصــة تتكامــل
مــع خطابهــا النســوي العــام ،فدخلــت بيــن شــقوق الحيــاة اليوميــة
لبطالتهــا وتوقفــت عنــد مفاصــل دقيقــة لــم تفلــح القصــة الذكورية
فــي النفــاذ إليهــا ،متخــذة مــن ذات البطلــة األنثــى مركــزا ً لرؤيــة
العالــم أجمــع ،فتوقفــت عنــد معانــاة األنثــى (الزوجــة) حيــال
ســلبية الرجــل (الــزوج) ،وعــن ردة فعــل األنثــى حيــال خيانــات
الــزوج المتكــررة ،وعــن بيــع اإلنــاث فــي ســن مبكــرة لذكــور
آخريــن دون استشــارتهن بداعــي الــزواج .وبــرزت ســلطة
األخ علــى أختــه منــذ الصغــر ،وأنّبــت األم ابنتهــا إن خرقــت

وإن حالــة التأمــل والعفويــة والوجــدان المتدفــق يقودهــا إلــى
توظيــف الحلــم ،فهــو مــاذ للخــروج مــن االنغــاق ،ومثــال
ذلــك بطلــة قصــة «الشــاعرة» وهــي فتــاة مه ّمشــة فــي منزلهــا
يقتصــر حضورهــا علــى خدمــة إخوتهــا ،إال أنهــا تعشــق شــعر
أحــد الشــعراء وصورتــه وتتعلــق بهــذا العشــق ،وتنســج حولــه
أحالم ـا ً تخفــف عنهــا جبــروت الحيــاة اليوميــة القاســية المليئــة
باالنتظــار والتفاصيــل االعتياديــة« :وهــي تتمــدد علــى ســطح
منزلهــا تحــدق فــي قطيفــة الســماء المرصعــة بفصــوص مــن
فضــة وتحلــم .أصبــح وجهــه بديــاً للقمــر ،ومالمحــه ضيــاء
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ليلهــا المســتتر ،أورقــت فــي ذاكرتهــا كل قصائــده كمــا يــورق
الزهــر األبيــض( »...البشــر .)48-47 :2004 ،نعــم فــي مثــل
ذلــك تتركــز حيــاة األنثــى ،فــي هــذه الشــقوق الصغيــرة التــي
تتأبــى علــى الســارد المذكــر تتبعهــا والتــي تكســب ســرد األنثــى
خصوصيــة.
 2– 3سيطرة السارد المؤنث:
شــهدت قصــص بدريــة البشــر توظيفــا ً مزمنــا للســارد المتكلــم
المؤنــث المشــارك فــي الحــدث الــذي يعـ ّد امتــدادا ً لــذات المحكــي،
أو الســارد كلــي العلــم المتعاطــف مــع حالــة األنثــى الراصــد
لحيثياتهــا المرجــوة ،فتأتــي األحــداث منســوجة مــن منظورهــا
الجوانــي الــذي يقــود القــارئ إلــى أفقهــا األنثــوي الخــاص ،مــع
تهميــش للزمــن .وهــذا يقــود طرديـا ً إلــى تهميــش الفعــل الســردي
للذكــر ،إذ يغــدو بعيــدا ً عــن صالحياتــه المطلقة فهو المــروي عنه،
ويبقــى خارجيــا ً بوصــف مــادي فقــط ،والــدور لألنثــى لتــروي
تفاصيلهــا المضطهــدة ،وهــي المهيمنــة علــى الســرد القــادرة علــى
تأنيثــه فــي واقــع مذكــر ،وأبــرز عالمــات هــذا التأنيــث غــزارة
ضميــر (األنــا) فهــو الضامــن لمواءمــة بيــن الهوية والكتابــة .وفي
قصــة «الجســر» كان ضميــر األنثــى المتكلمــة عامـاً مهمـا ً فــي
اختــراق تراكــم الذكــور فــي حيــاة الطبيبــة بــدءا ً مــن بــاب منزلهــا
إلــى المستشــفى« :الطريــق إلــى المستشــفى بعيد ...وعــن جانبيه
أســياج حديديــة ومســاحات ينبــت فيهــا الرمــل األصفــر وغبــار
ثائــر وســاخن .قبــل أن ننعطــف تحــت الجســر كان هنــاك رجــال
متســخي الثيــاب زرق الوجــوه ،يفتحــون مقدمــات ســياراتهم
(البيــك أب) ويتوســدون التــراب ...عنــد بوابــة المستشــفى
الكبيــرة وضعــت الغطــاء علــى وجهــي عينــاي تظهــران خلــف
النقــاب األســود ...ربطتــه بعنايــة وأنــا أفكــر بنظــرات الســائق
التــي ترصدنــي عبــر مــرآة الســيارة ...أمــام مكتبــي أدخلــت
يــدي فــي جيبــي أبحــث عــن المفتــاح .علــى األرض كانــت امــرأة
كبيــرة ،تلفهــا عبــاءة كبيــرة ،وتفــرك بمــرارة فــي حيــن أعيــن
الرجــال تتنــاوب فــي تفحصنــا كل شــيء كان مبعثــرا ً» (الشــنطي،
 ،)457-456 :1997ومثــل هــذا التراكــم مــن القيــود والرجــال ال
يمكــن اختراقــه إال بضميــر المتكلــم الــذي يكفــل لهــا خطـا ً ذهنيـا ً
ـرم.
متص ـاً ال ينقطــع ،أي جســرا ً بيــن نقــاط البــوح المحـ ّ
 3– 3النهايات المعلّقة:
تر ّكــزت نهايــات قصــص البِشــر عنــد نهايــات معلقــة متعــددة
االحتمــاالت ،وهــو شــكل مــن أشــكال النهايــات المفتوحــة ،إال
أنــه يكــون أكثرهــا حافــزا ً للقــارئ علــى اختــاف جنســه .كمــا أن
هــذا الشــكل مــن النهايــات ينــذر باســتمرار اإلشــكالية وتفاقمهــا،
مــن هنــا تتناســب هــذه الخواتيــم مــع الرســالة الذهنيــة النســوية
فــي التعاطــي مــع األحــداث المضــادة للســلطة الذكوريــة ،إذ ال بد
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مــن تأنيــث نهايــات القصــص أيض ـاً.
فعلــى ســبيل المثــال تختتــم الســاردة المتكلمــة األنثــى أحــداث
قصــة «الشــين» علــى اتصالهــا برقــم هاتــف انتابهــا الشــك
ـر زوجهــا ،ويصــدق حدســها فبعــد
بخصوصــه وبأنــه يخبــئ سـ ّ
محــاوالت عديــدة مــن االتصــال بهــذا الرقــم يجيــب الطــرف
اآلخــر ويكــون زوجهــا وحولــه مــا حولــه مــن الصخــب
وضحــكات النســاء ورائحــة الفجــور .وفــي قصــة «كاميــرة
الفيديــو» تتوقــف األحــداث عنــد نقطــة كارثيــة عندمــا يكتشــف
الرجــل بــأن فيلــم الفيديــو الــذي صــور فيــه عالقتــه الجنســية
بزوجتــه قــد أعيــد بالخطــأ إلــى محــل تأجيــر أفــام الفيديــو.
وتنتهــي قصــة «القــوس» عندمــا تكتشــف الزوجــة بــأن زوجهــا
يخبــئ صــورة صديقتهــا عليــاء فــي ســيارته وهــي لــم تشــك
للحظــة بــأن زوجهــا علــى عالقــة بأقــرب صديقاتهــا ،ومثــل ذلــك
كثيــر .ومثــل هــذه النهايــات لــم تقفــل بضميــر األنثــى الســاردة
بــل جعلتنــا أمــام خياريــن؛ األول تمــرد األنثــى ورفضهــا للظلــم
واختيــار طريــق االنفصــال .والثانــي الرضــوخ ،وهنــا يلــزم
نــص بدريــة البشــر القارئــة بالوقــوف أمــام مســؤولياتها وفــي
تحديــد مصيرهــا أمــام هــذا الفعــل الذكــوري المــارق ،بــل إن
ســبب تعليــق النهايــة بهــذا الشــكل ر ّد علــى النهايــات الذكوريــة
الحاســمة التــي ال تقبــل التعليــق.
 4– 3شعرية السرد:
يــرى جاكبســون أن األدب ال يكــون أدبـا ً إال عندمــا يحقــق أدبيتــه
باالعتمــاد علــى المقومــات الشــكلية وليــس الدالليــة ،بحشــد
الوظائــف الشــعرية أو الجماليــة؛ ألنهــا بيــت القصيــد وغايــة مــن
غايــات التواصــل فــي اللغــة األدبيــة .والخطــاب األدبــي خطــاب
لغــوي تواصلــي تهيمــن فيــه الوظيفــة الشــعرية دون أن تغيــب
الوظيفــة التوصيليــة ،وهــذه الهيمنــة ال تعنــي عنــد جاكبســون
إهمــال باقــي الوظائــف أثنــاء الــدرس والتحليــل ،إن هيمنــة
الوظيفــة الشــعرية علــى الوظيفــة المرجعيــة ال تطمــس اإلحالــة
وإنمــا تجعلهــا غامضــة (جاكبســون.)51 :1988 ،
والشــعرية خصيصــة ســردية حفــل بهــا خطــاب ال ِبشــر
القصصــي ،فقــد روت أحــداث القصــة وتأمــات بطالتهــا بكثيــر
مــن الشــاعرية الدقيقــة التــي تمــزج الوصــف بالحالــة الشــعورية
للموقــف ،والتــي تؤكــد قــدرة الســرد األنثــوي علــى مجــاراة
ســرد الذكــور فــي خضــم الدفــاع عــن قضيتهــا الجوهريــة مــع
تجنــب للغــة الشــبقية المثيــرة .ومثــال ذلــك مشــهد مــن البــوح
األنثــوي لبطلــة قصــة «قمــاش» التــي تحلــم باالقتــران بإنســان
شــاعري متفتــح الذهــن يخفــف عنهــا مــن قيــود المجتمــع الزائــدة:
«حيــن دخلــت الجامعــة صــار ماهــر طرفــة األحاديــث الغراميــة
ي لــم تكفّــا عــن ترقــب الوجــوه
بيــن صديقاتــي ...لكــن عينــ ّ

نضال الشمالي

تهــب مــن أماســي القــراءة وأخبــار األدبــاء.
الشــمالية التــي
ّ
وفــي صبــاح شــارد نحــو حلــم الشــمال كانــت الريــاض تســتقبل
ضيــوف مهرجانهــا الشــعبي الــذي تقيمــه كل عــام ...عينــاي
تخفقــان كلمــا لمحــت أحدهــم ...هــذا قرأتــه ...وهــذا حلمــت
بــه ...وهــذا حفظــت قصائــده ...بنــات عمــي قلــن بعــد كل هــذا
ســأتزوج مــن بــدوي وســأحلب ناقتــه عقابـا ً لــي علــى بطــري،
أمــا صديقتــي جواهــر فقــد قالــت إن هــذه األحــام هــي ملــح
الليالــي التــي تهجــم علينــا بــا قمــر» (البشــر،)118 :1994 ،
والشــاهد الســابق ال يعنــي بالضــرورة تزيينــا ً لغويــا ً بقــدر مــا
هــو بــوح عالــي المشــاعر ،وكشــف عــن ملــل فــي نفــس البطلــة
مــن اعتيــاد النمــوذج وفرضــه علــى عقليــة الفتــاة التــي تحلــم
باالرتبــاط بمثقــف يأتيهــا مــن الشــمال يشــبه ابــن الجيــران القديــم
(ماهــر) الــذي كان يشــكل نافــذة ســرية للحــوار أثنــاء الطفولــة
علــى أســطح المنــازل المتالصقــة ،وهــي نافــذة وجهــت ذهنهــا
نحــو الشــمال وبيــروت ،ورفعــت مــن ســقف حريتهــا المأمــول
وتحررهــا نحــو الفعــل الثقافــي المتــزن الــذي يفجــر الطاقــات
والمواهــب ،وتنبــت هــذه الفكــرة فــي ذهنهــا وتكبــر حتــى بعــد
أن ســافر ماهــر إلكمــال دراســته فــي الشــمال وبقيــت الذكريــات
تزهــر بلغــة األشــجار.
وتتعــدد خصائــص الســرد األنثــوي وتمتــد بأشــكال أخــرى مشــكلة
تيــارا ً مثيــرا ً لبحــث مســتقل ،فالســرد األنثــوي علــى ســبيل المثــال
يهتــم بطــرح األســئلة المحوريــة ،ويســمح بنقــد الــذات ،ويعلــي
مــن شــأن قامــوس الجســد ومعاناتــه ،ويفيــد مــن الســرد الحكائــي
الشــعبي ،ويمــزج بيــن أحــداث القصــة وســيرة كاتبتهــا ،ويعشــق
روايــة التجــارب ،ويوثــق العالقــة بيــن الشــخصيات والمؤلفــة،
ويميــل إلــى اســتدعاء الطفولــة ،ويبتعــد بقــدر عــن محــاوالت
التجريــب فــي الشــكل ،وكل ذلك يشــكل انعكاسـا ً تكامليا ً مــع الرؤية
الذهنيــة لقضيــة الكاتبــة النابعــة مــن فكــرة النقــد النســوي للمجتمــع.

الخاتمة
وبعــد ،ووفــق المنطلقــات المنهجيــة لهــذه الدراســة والمتخــذة مــن
النقــد النســوي رؤيــة لدراســة الخطــاب القصصــي لبدريــة البشــر
فقــد خلصــت الدراســة إلــى مــا يلــي:
أظهــر خطابهــا تفوقـا ً فــي اســتبطان عالــم المــرأة الداخلــي مقابــل
ذكوريــة شــدّت إليهــا خيــوط قصصهــا ونماذجهــا البشــرية
والممارســات الظاهــرة والباطنــة إلــى هــذه الرؤيــة القائمــة علــى
ضــرورة إنتــاج معنــى أنثــوي حقيقــي لألنوثــة ال يهــدف إلــى
تقويــض الذكــورة تمامـاً ،بــل فــرض حالــة مــن التــوازن العملــي
للحيــاة قوامــه إعــادة البنــاء وليــس الهــدم.
قدّمــت فــن القصــة القصيــرة بوصفــه شــكالً أدبي ـا ً قــادرا ً علــى

مناقشــة الظواهــر االجتماعيــة ومــؤازرة بحــوث علمــي االجتماع
والنفــس فــي هــذا الميــدان ،فجــاءت قصصهــا انعكاســا ً للواقــع
ومثيــرة للظواهــر ورفعـا ً لســتار الكبــت التاريخــي واالجتماعــي
الواقــع علــى المــرأة ،متخــذة مــن همومهــا رؤيــة أيديولوجيــة
تحكــم خطابهــا التاريخــي القصصــي وتمــأ قاموســها اللغــوي،
ولكــن ضمــن تــوازن بيــن عالمهــا األنثــوي بوصفهــا كاتبــة وفنها
القصصــي المؤطــر بالصــدق.
حجــزت مســاحة واســعة فــي قصصهــا لتقصــي تمثيــات
الذكــورة المســيطرة علــى المجتمــع فكشــفت ســلبية الرجــل حيــال
األنثــى وتجاهلــه لكيانهــا ،وأبانــت قدرتــه الفائقــة علــى تهميــش
المــرأة وتحديــد مكانتهــا فــي نظــره ،وأظهــرت طــوق التبعيــة
المحيــط بعنــق المــرأة ،وســلبها القــدرة علــى اتخــاذ القــرار،
مبــرزة تناقضــات الرجــل وميلــه للخيانــة كونــه يمتلــك حصانــة
اجتماعيــة ،ممــا منحــه حــق العنــف لفظيــا ً ونفســيا ً وجســديا ً
فأثبــت تفوقــه عليهــا وأكــد نمطيــة تفكيرهــا.
ســعت الكاتبــة لتأســيس خطــاب مضــاد يســعفها علــى نقــض
تمثيــات الذكــورة الســابقة ،فاتخــذت مــن الكتابــة وســيلة أنثويــة
تجابــه بهــا فعــل الكتابــة الذكوريــة التــي احترفــت إحــال أنســاق
ثقافيــة مؤطــرة لفعــل المــرأة وســلوكها ومروجــة لفكــرة التفــوق
الذكــوري .كمــا ســعت لبنــاء ذات أنثويــة حقيقيــة تتمــرد على تلك
الــذات المزيّفــة التــي رســمها الرجــل فــي كتاباتــه وســلوكياته،
ورفعــت الكثيــر مــن شــخصياتها مــن مســتوى الهامــش اليومــي
إلــى المتــن الحكائــي .فضــاً عــن تقصدهــا تعريــة خطــاب
الذكــورة وكشــف تناقضاتهــا وتهميشــه ســردياً.
تقيّــدت بدريــة البشــر فــي خطابهــا بمالمــح أنثويــة للســرد تعينهــا
علــى كشــف تمثيــات الذكــورة وتأســيس خطابهــا المضــاد مــن
خــال :التركيــز علــى ثغــرات الحيــاة اليوميــة وشــقوقها وكشــف
المســكوت عنــه ،والســماح لشــخوصها بالبــوح والتداعــي
إلظهــار التفاصيــل التــي تعجــز كتابــات الرجــل عــن إبرازهــا.
كمــا وظفــت ســاردة أنثــى تــروي بضميــر الـــ (أنــا) أو الـــ (هــي)
لتكــون امتــدادا ً لــذات المحكــي المشــارك فــي الحدث ،كمــا تركت
نهاياتهــا معلّقــة تحفّــز القــارئ للتأمــل فــي تناقضــات الواقــع ،ولــم
تتنــازل فــي ذلــك عــن اللغــة الشــعرية وقامــوس الجســد الــذي
يظهــر المعانــاة وقهــر األنثــى ،بعيــدا ً عــن اللغــة الشــبقية.
ويحســب لبدريــة البشــر انشــغالها بقضيتهــا المركزيــة وطــرح
مشــروعها الذهنــي ،دون االنشــغال بمحــاوالت التجريــب .كمــا
نجحــت فــي إخفــاء ذاتهــا وراء ذوات شــخصياتها األنثويــة،
محدثــة تآلفــا ً بيــن األفــكار ،موظفــة أحيانــا ً لطاقــات الســرد
الحكائــي الــذي يمتــح مــن القصــص الشــعبية للمــكان الــذي
ّ
عــززت تجذرهــا بــه.
لطالمــا
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الهوامش
 -1كاتبــة وقاصــة وروائيــة ســعودية ولــدت فــي الريــاض،
المملكــة العربيــة الســعودية .ولديهــا دكتــوراه فــي فلســفة
اآلداب /علــم اجتمــاع تخرجــت فــي الجامعــة األميركيــة
فــي بيــروت ،وكانــت أطروحتهــا للدكتــوراه بعنــوان «
العولمــة فــي مجتمعــات الخليــج العربــي دراســة مقارنــة
بيــن دبــي الريــاض « .عملــت كاتبــه أســبوعيه بمجلــة
اليمامــه الســعوديه  ،1999-1997ومــن ثــم كتبــت زاويــة
شــبه يوميــة فــي جريــدة الريــاض مــن عــام  1999حتــى
عــام  ,2004وعملــت أيضــا كاتبــه شــبه يوميــة فــي جريــدة
الشــرق األوســط  .2005-2004واآلن تكتــب عمــودا ً
شــبه يومــي فــي جريــدة الحيــاة الســعودية .ومــن أعمالهــا
القصصيــة « نهايــة اللعبــة « ،1992و»مســاء األربعــاء»
 ،1994و «حبــة هــال»  .2004أمــا رواياتهــا فهــي «هنــد
والعســكر»  ،2006و «األرجوحــة» .2010
 -2فرجينيــا وولــف ،غرفــة تخــص المــرء وحــده (،)1929
ترجمــة :ســمية رمضــان ،المجلــس األعلــى للترجمــة،
القاهــرة(.1999 ،اديليــن فيرجينيــا وولــف Virginia Woolf
 )(1882-1941أديبــة إنجليزيــة ،اشــتهرت برواياتهــا التــي
تمتــاز بإيقــاظ الضميــر اإلنســاني ,ومنهــا :الســيدة دالــواي
واألمــواج وتعــد واحــدة مــن أهــم الرمــوز األدبيــة المحدثــة
فــي القــرن العشــرين .تزوجــت  1912مــن ليونــارد وولــف،
الناقــد والكاتــب االقتصــادي ،وهــي تعــد مــن كتــاب القصــة
التأثيريــن .كانــت روايتهــا األولــى ذات طابــع تقليــدي مثــل
روايــة» الليــل والنهــار« ،1919واتخــذت فيمــا بعــد
المنهــج المعــروف بمجــرى الوعــي أو تيــار الشــعور،
كمــا فــي «غرفــة يعقــوب»  ،1922و«الســيدة دالــواي»
 ،1925و«إلــى المنــارة»  ،1927و»األمــواج» .1931
ولهــا روايــات أخــرى ذات طابــع تعبيــري ،منهــا روايــة
«أورالنــدو»  1928و«األعــوام»  ،1937و«بيــن
الفصــول»  .1941اشــتغلت بالنقــد ،ومــن كتبهــا النقديــة
«القــارئ العــادي»  ،1925و«مــوت الفراشــة ومقــاالت
أخــرى»  .1943كتبــت ترجمــة لحيــاة «روجــر فــراي»
 ،1940وكتبــت القصــة القصيــرة ،وظهــرت لهــا مجموعــة
بعنــوان االثنيــن أو الثالثــاء  1921انتحــرت غرق ـا ً مخافــة
أن يصيبهــا انهيــار عقلــي).
 -3ســيمون دي بفــوار :الجنــس اآلخــر ( .)1949ســيمون-
إرنســتين ،لوســي مــاري برترانــد دي بوفــوار( ،تدعــى
ســيمون دي بوفــوار (Simon de Beauvoir (1908-1986
كاتبــة ومفكــرة فرنســية ،وفيلســوفة وجوديــة ،وناشــطة
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سياســية ،ونســوية إضافــة إلــى أنهــا منظــرة اجتماعيــة.
ورغــم أنهــا ال تــرى فــي نفســها فيلســوفا فــإن لهــا تأثيــرا ً
ملحوظــا ً فــي النســوية والوجوديــة النســوية  .كتبــت دي
بوفــوار العديــد مــن الروايــات والمقــاالت والســير الذاتيــة
ودراســات حــول الفلســفة والسياســة وأيضــا ً عــن القضايــا
االجتماعيــة .اشــتهرت ســيمون دي بوفــوار برواياتهــا التــي
مــن ضمنهــا «المدعــوة» و»المثقفــون» كمــا اشــتهرت
كذلــك بكتابهــا» الجنــس اآلخــر»  ،1949وهــو تحليــل
صــل حــول اضطهــاد المــرأة وبمثابــة نــص تأسيســي
مف ّ
للنســوية المعاصــرة).
 -4فكــرة الحواريــة فكــرة أطلقهــا ميخائيــل باختيــن فــي كتابــه
«المبــدأ الحــواري» ،ترجمــة :فخــري صالــح ،المؤسســة
العربيــة للدراســات والنشــر ،بيــروت( .1996 ،والحواريــة
فــي مفهــوم باختيــن تحــدد الوعــي اإلنســاني ووعــي الفــرد
بذاتــه .فالفــرد ال يعــي ذاتــه إال فــي عيــون اآلخريــن ،ومــن
خــال تشــابهه أو اختالفــه عمــن هــم فــي محيطــه .ويؤكــد
باختيــن هــذه العالقــة بقولــه« :أنــا أكــون مــن أنــا فقــط عندمــا
أكشــف نفســي لآلخــر ...،وهنــا يتضــح بــأن الخبــرة مهمــا
كانــت داخليــة تتكــون علــى حــدود عالقتــي باآلخــر ،وهــي
هنــا تقابــل خبــرة اآلخــر ،ولذلــك فجوهرهــا يتشــكل مــن
عالقتهــا باآلخــر ...كينونــة الفــرد نفســها (خارجيــة كانــت
أم داخليــة) تتشــكل مــن تواصلــه مــع اآلخــر ،ولذلــك يكــون
الوجــود نفســه تواصلي ـاً .ويكــون وجــودا ً مــع اآلخــر»).
 -5تعــ ّد فكــرة البطركيــة تعبيــرا ً قانونيــا ً عــن وضعيــة أو
واســتمر
تنظيــم اجتماعــي تميّــز بــه المجتمــع الرومانــي،
ّ
هــذا التعبيــر القانونــي حتــى التشــريعات األوربيــة الخــاص
بالملكيــة واإلرث والبنــوة.
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