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مرحبا ،ذهبت صديقتي األسبوع الماضي إلجراء مسحة عنق الرحم.
ما هي ردة فعلك عند قراءة الجملة أعاله؟
أعلم ،ال أحد يريد أن يسمع عن هذه األمور "الصحية النسائية الخاصة" – سطران تحت خاصة .إنها خاصة،
إذ إنها عن "أعضاء نسائية" مقرفة .أيا كان ،إن المواقف تجاه أجساد النساء مثيرة للسخرية في عالمنا .نتعلم
أن نكره أجسادنا ،عل ًما أن معرفتنا حولها محتكرة من قبل نخبة من األطباء الرجال .أنا أكره فكرة ذهاب المرأة
إلجراء مسحة عنق الرحم ،حتى ولو كانت لمرة واحدة – ضرورية جدا – في السنة .فمثالً ،الطريقة التي يقوم
فيها الطبيب بتفتيش دواخلنا ،تبدو وكأنها انتهاك لمساحتنا الشخصية ،صحيح؟ ولكن أسئلته المجتاحة حول
حياتنا الجنسية انتهاك أكبر.
"هل انت متزوجة؟"
األطباء ،بكل عبقريتهم ،لم يجدوا طريقة أخرى لتحديد ما إذا كان للنساء نمو غير طبيعي في عنق الرحم.
التحديق بفتح مهبل المرأة بأدواة صلبة وإشعاع ضوء داخل جسمها ودس عنق الرحم مع مسحات ووضع اليدين
داخل المهبل واألسئلة المقرفة! وبكل وقاحة ،يطلب منك طبيبك االسترخاء واالستسالم وعدم التوتر والتنفس.
قرأت الكثير عن كيف أخرج األطباء كل ما يتعلق بالحمل والوالدة من أيدي النساء ووضعوا هذه القضايا في
المجال الطبي .ما كان في السابق مسألة تخص النساء ،من حيث كونهن خبيرات ومدربات في هذا النطاق،
وأيضا من كون الوالدة حدثًا جماعيًا يربطهن ببعضهن البعض ،اصبح مليئًا بآالت التنبيه التي تراقبهن وهن
مخدّرات وآالت تلتقط صور رحم النساء وعمليات جراحية تحدد صحة الجنين على حساب صحة المرأة النفسية
والجسدية .في اآلونة األخيرة ،صار هناك عدد ال بأس به – ال بل مخيف – من النساء يخضعن لعمليات قيصرية
غير آمنة .هذا باإلضافة إلى كون العمليات القيصرية استغالل واضح من األطباء والمستشفيات لالجئات ،فمثالً،
تجبر الالجئات السوريات في لبنان إلى الخضوع لعمليات انجاب قيصرية باهظة الثمن لكي تتمكن من الحصول
على دعم من مفوضية الالجئين ،وفي الوقت نفسه ،تضاعف المستشفيات سعر هذه العمليات لالجئات ،لنهبهن
بشكل واضح .تصف اندريا دوركين هذه العملية الجراحية عنفًا جنسيًا ضد النساء يهدف إلى الحفاظ على سالمة
– أي "ضيق" – المهبل من أجل المتعة الجنسية للرجال( .ال أوافق بشكل تام مع هذا التوصيف ألن العمليات
القيصرية قد تكون الخيار الوحيد واألمثل في بعض الحاالت ،والمشكلة الجوهرية ال تمكن في العملية نفسها
بقدر ما تكمن في غياب خيارات النساء ،ولكن يبقى التوصيف أمرا يجب التفكير فيه).
محتكرا من قبل مهنة مهيمن عليها من قبل الرجال ،فهذه
ما كان في السابق معرفة النساء بأجسادهن أصبح اآلن
ً
المعرفة لم تعد مجانية ومتاحة .بل هناك مقابل على النساء أن تدفعنه للوصول لها – وحتى وإن وصلن ،تبقى
هذه المعرفة غير كاملة ألنها قائمة على دراسة أجساد الذكور ،وهذه األجساد اصال منضبطة من خالل األنظمة
المعرف عليها بأنها النمط
العسكرية أو انظمة السجون أو معسكرات االعتقال – أي أن حتى أجساد الذكور
ّ
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السائد للمقارنة ،تخضع لقوى اجتماعية حتمية كالفقر والعنصرية .فنتعلم أن جسد الذكر المعبر عن رجولته
بطريقة "سليمة" أي بيضاء وطويلة ورشيقة وقادرة جسديّا ،هو المعيار واألساس في الطب .وهذا ما أدى إلى
فقدان المعرفة التقليدية للقابالت و"الدايات" والنساء الالتي يمارسن الطب العشبي ،النساء الالتي تم حرقهن
وتعليقهن وقتلهن ولُقبن بالساحرات) 1.النساء الالتي نعرفهن من خالل أسماء غريبة تعرفنا عليها في المسلسالت
العربية.
دورا أساسيًا في تعزيز فكرة الحتمية البيولوجية بين "النساء" و"الرجال" .ومع ذلك،
ولعب الطب األبوي ً
يرفض الطب دراسة أجساد النساء بشكل خاص .فحتى  ،1994تم اسبتعاد النساء من المشاركة في التجارب
البحثية الطبية .فجسد الذكر "السليم" هو المعيار والمقبول للمعرفة البيولوجية.
أجسادنا "منحرفة" عن الطبيعي والمقبول .وهي غير مهمة إال من حيث كيفية التحكم بها وتنظيمها لتقدم خدمة
أفضل للنظام األبوي ،وذلك من خالل التزاوج والخدمات الجنسية المجانية .تُعالج أجسادنا كالماشية ،ال قيمة
لها إال في التكاثر والعمل المجاني .فما زال الطب يقول "استخدموا أجساد النساء قدر المستطاع قبل أن تخرب".
فنُمنع من السيطرة على أجسادنا وعلى التمتع بحياة خاصة بنا ال تعود بطريقة أو بأخرى إلى "رب البيت".
المشكلة أن األطباء يعتقدون أنهم أعضاء لجنة حكم في مسابقة ملكات الجمال حين نقوم بزيارة عياداتهم.
ينظرون إلى اجسادنا ويخبروننا ما الخطأ بها من حيث الشكل ويقترحون علينا طريق لحل المشكلة.
انا :مرحبا!
أفقد الوعي فجأة و –
الدكتور :لحظة لحظة ،هل حاولت أن تنقصي من وزنك قليال؟
هذه العيادات لديها قائمة انتظار ال تنتهي من نساء غير مهتمات في أن يتم تقييمهن من قبل هؤالء األطباء .ولكن
بالرغم من ذلك ،يتصرفون وكأنما ندفع هذا المبلغ – الذي تعبنا جدًا في أن نحصل عليه – ليقيموا جسدنا وشكلنا.
"لنغير الخطأ" .لنقطع اللحم ،لنمتص الدهون ،لنزرع ،لنصغر ،لنكبر ...ولكن يا طبيبي ،أنا أسالك عن السكري
والكوليسترول والسرطان...
عندما نقول "الطب األبوي" ،ال نكون نزيد مصطلحات معقدة .بل نعطي ما تعيشه معظم النساء مصطل ًحا يمكنه
أن يستخدموه حين استيائهم من الوضع المقزز .تسمع أمي تعليقات غير مرغوب بها عن جسدها في كل مرة
تزور حكيم العيون مثالً .تحاول جارتنا أن تخبر طبيب األسنان بأن أنفها الكبير ال يؤثر على حياتها كما يعتقد
هو .وأنا سعيدة حتى ولو كان وزني فوق ما هو مسموح ،لذلك ال داعي لطبيب العظم أن يصف دواء مضاد
لالكتئاب...

 1كتيب مشروع األلف عن الساحرات والقابالت والممرضات ،تاريخ النساء المداويات.
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