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هذا العدد

هــذا العــدد علــى دراســات وأبحــاث ومقــاالت وشــهادات وعــروض كتــب  يحتوي
ويضــم  وفرنســا،  إيطاليــا  مــن  ثقافيــة  ورســائل  وأدبيــة  فكريــة  جديــدة 

العدد حوارين األول مع الناقدة اللبنانية يمنى العيد والثاني مع األكاديمي اإليطالي 

دومينيكو دي مارتينو.

جّل صفحات العدد كّرست لملّف يتقّصى دور المرأة في التأسيس لنقد أدبي وفكري 

بالظواهــر األدبيــة والفكريــة والجماليــة التــي أنتجتهــا مشــاركة  معاصــر مرتبــط حكمــا 

الـمـرأة فــي األدب العربــي المعاصــر وكّرســها منجزهــا األدبــي والنقــدي.

يغّطــي الملــف مســاحة معتـبـرة مــن التجــارب واألفــكار واألســئلة والتطلعــات النقديــة 

التــي بــرزت ومـيـزت النشــاط النقــدي والفكــري للـمـرأة الكاتبــة فــي الثقافــة العربيــة علــى 

مــدار أكثــر مــن نصــف قــرن. وهــو بمثابــة محاولــة لإلجابــة عــن أســئلة طالمــا طرحــت فــي 

الفضــاءات الثقافيــة العربيــة حــول طبيعــة حضــور الكيــان النســوي فــي المدونــة النقديــة 

العربيــة، والحيــز الــذي شــغلته المــرأة فــي حقــل االشــتغال الفكــري، وبالتالــي محاولــة 

استكشــاف مــدى مـسـاهمة النســاء الكاتبــات فــي إنتــاج الفكــر وصــوغ الـسـؤال النقــدي 

فــي الثقافــة العربيــة.

لنقــاد  أقــام  جانــب  إلــى  العربيــات  الكاتبــات والناقــدات  عـشـرات  الملــف  فــي  شــاركت 

مــن  المشــاركات  وجــاءت  الـمـرأة وفكرهــا،  أدب  ـقـراءة  فــي  عنايــة  أبــدوا  ـعـرب  وكتــاب 

مصــر، لبـنـان، ســوريا، الـعـراق، الســعودية، البحريــن، الكويــت، تونــس، المـغـرب، 

فلســطين، الجزائــر، ليبيــا. وقــد تنــاول الملــف إلــى جانــب الدراســات التــي قــرأت الظواهــر 

المختلفــة المحيطــة بالممارســة النقديــة للمــرأة والناجمــة عنهــا، تجــارب بــارزة طبعــت 

بمنجزهــا النقــدي وحضورهــا الثقافــي الحيــاة الثقافيــة العربيــة. وشــكلت ظواهــر رفيعــة 

المستوى. كما هو الحال بالنسبة إلى نازك المائكة في حقل النقد األدبي، وتحديداً 

فــي خلــق نظريــة فــي نقــد الشــعر المعاصــر. وفاطمــة المرنيســي التــي كرســها منجزهــا 

عالمــة اجتـمـاع ومؤرخــة وناقــدة نســوية مــن ـطـراز رفيــع.

بهذا العدد تواصل »الجديد« شق طريقها منبراً لألفكار الجديدة واإلبداعات المبتكرة 

مترجمة شعارها »فكر حر وإبداع جديد« إلى صفحات تحتفي بالجرأة والنضارة، وال 

تحيد بنظرها عن أصوات المستقبل 
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فــي  أنفســهن  عــن  التعبيــر  العربيــة  الثقافــة  فــي  النـسـاء  تبــدأ  لم  
الكتابــة بمعــزل عــن التفكيــر بطبيعــة المجتمــع الــذي ينتميــن 

الرجــل والـمـرأة،  بيــن  العالقــة  ـحـول  الســائدة  إليــه، ومنظومــة األفــكار 

وحــدود الممكــن. فمنــذ بدايــات الكتابــة النســوية والتعبيــر النســوي عــن 

الـمـرأة  بيــن  المقارنــة  أوجــه  بــرزت  وتطلعاتهــا  الشــرقية  الـمـرأة  أشــواق 

جــادة ومســؤولة الســتجالء  فــي محــاوالت  الغربيــة،  الشــرقية والـمـرأة 

مســاحة الحركــة واستكشــاف اإلمكانــات المتاحــة، وقــد بــرزت األصــوات 

والتجــارب والـحـركات المبّكــرة فــي هــذا الســياق التاريخــي لتعّبــر بالفكــر 

أوال، قبل التعبير باألدب. بل إن التعبير األدبي كان في جوهره تعبيرا 

فكريــا ومســاءالت فكريــة قبــل أن يكــون جماليــاً صرفــاً. والعتبــارات شــتى 

فــي  والتفكيــر  الكتابــة  برائــدات  وصفهــن  يمكــن  اللواتــي  النـسـاء  فــإن 

بيــن  المنقلــب  علــى  والشــام،  مصــر  فــي  وخصوصــا  العربيــة،  الثقافــة 

البرجوازيــة  صفــوف  مــن  خرجــن  والعشــرين،  عشــر  التاســع  القرنيــن 

مســألتين  عــن  وعّبــرن  المجتمــع  فــي  المقتــدرة  والفئــات  الوليــدة 

أساسيتين ظلتا متالزمتين، نهضة المجتمع للحاق بالتطور ونموذجه 

التطــور الغربــي، وتحريــر الـمـرأة الشــرقية مــن القيــود التــي رفلــت فيهــا 

الفكــري  الخطابيــن  عبــر  للتحــرر  الـمـرأة  دعــوة  تمـيـزت  وقــد  لقــرون، 

واألدبــي بنضــج مبّكــر عندمــا اعتبــرت جــل النســاء المثقفــات أن موضــوع 

وبيــن  بينهــا  العالقــة  يخــص  ولكنــه  وحدهــا،  الـمـرأة  يخــص  ال  التحــرر 

الرجل، فالرجل نفسه ليس حراً، وبالتالي ال سبيل للمرأة إلى الحرية 

دون أن يبادر الرجل إلى تحرير ذهنيته عن نفسه وعن المرأة. وبالتالي 

إعادة بناء العالقة بينهما على أسس فكرية وحقوقية جديدة.

وهكــذا، فــإن تاريــخ االنـخـراط النســوي فــي الثقافــة العربيــة يقودنــا إلــى 

مــع  العربيــة  الـمـرأة  مغاـمـرة  فــي  األدب  علــى  أســبق  الفكــر  أن  حقيقــة 

الكتابــة.

***

أـتـرك افتتاحيــة هــذا العــدد لصــوت مــن بيــن األصــوات النســوية الرائــدة 

فــي الثقافــة العربيــة، عفيفــة صعــب كاتبــة وصحافيــة وتربويــة لبنانيــة 

القــرن الماضــي صحافــة  اللواتــي أّسســن فــي مطالــع  النـسـاء  مــن جيــل 

عجمــي  مــاري  جانــب  الــى  وتعتبــر  الشــام،  بــالد  فــي  انتـشـرت  نســائية 

صاحبــة مجلــة »العــروس« ونظـيـرة زيــن الديــن مؤلفــة كتــاب »الســفور 

الــى  بــارزات فــي ميــدان الكتابــة، رائــدات الدعــوة  والحجــاب« وأخريــات 

واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الحيــاة  فــي  واســع  بشــكل  الـمـرأة  انـخـراط 

الشــام. بــالد  فــي  والسياســية 

اشــتهرت عفيفــة صعــب مــن خــالل مجلتهــا »الخــدر« التــي صــدرت خــالل 

الربــع األول مــن القــرن العشــرين، ولعبــت دوراً بــارزاً فــي دعــوة النـسـاء 

إلــى المشــاركة فــي إبــداء الــرأي حــول حقــوق المــرأة وحريتهــا، والنهضــة 

العالــم  فــي  والتغييــر  والجماعيــة  الفرديــة  والحريــات  االجتماعيــة، 

العربــي.

القطــوف التــي اخترتهــا هنــا فــي مقــام افتتاحيــة »الجديــد« )ظـهـرت يــوم 

»المـيـزان«  أســبوعية  فــي   1925 العــام  مــن  )اغســطس(  25 آب  الثالـثـاء 

التي أصدرها بدمشق لعامين على التوالي الناقد أحمد شاكر الكرمي، 

أي  المذكــورة،  األســبوعية  مــن  األولــى  الصفحــة  المقالــة  احتلــت  وقــد 

عــن  الكرمــي  نقلهــا  وقــد  يكتبهــا.  الكرمــي  كان  التــي  موضــع االفتتاحيــة 

أحــد أعــداد مجلــة »الخــدر« الصــادرة فــي شــهر تمــوز مــن العــام نفســه.

في هذه المقالة نقع على قلم نسائي جريء وواضح الفكر، يدعو الى 

األخــذ بأســباب المدنيــة مــن دون أن يعنــي ذلــك، قطعــاً، قمــع ثقافــة 

النــاس، ويدعــو إلــى مســاواة المــرأة بالرجــل، وإلــى عالقــات متوازنــة فــي 

األـسـرة وفــي المجتمــع كمدخــل حقيقــي لألخــذ بســنن التطــور.

المدنيــة  مســألتي  بيــن  القيــود  فـكـرة  فــي  بحثهــا  فــي  تفــّرق  والكاتبــة 

والتطــور العلمــي، وبيــن األخــالق. فهــي تــرى أنــه قضــى للعقــل باإلطــالق 

تــرى، فــي برهــة  وقضــي علــى النفــس بقيــود، ألن النفــس، كمــا كانــت 

من الزمن ال تزال غير أهل لالنعتاق منها، مستشــهدة على ذلك بتلك 

علــى  تحــض  أو  نظــام األخــالق  تـصـوغ  برحــت  مــا  التــي  القديمــة  االفــكار 

عالقــات مجتمعيــة، وبيــن األـفـراد، ذات ســمّو روحــي. تقتطــف عفيفــة 

صعــب مــن كونفوشــيوس مقولتــه »مــا ال تريــد أن يفعــل النــاس بــك، ال 

تفعله بهم«، وتتساءل هل تقدمت األخالق العامة نحو هذه القاعدة 

خطــوة واحــدة خــالل أربعــة وعشــرين قرنــاً؟

مســألة  تناولــت  التــي  الالفتــة  والكتابــات  المقــاالت  مــن  المقالــة  هــذه 

بــالد  فــي  النهضــة  ـحـول  المبّكــر  الســؤال  بلــورة  فــي  الحريــة، وســاهمت 

الشــام والعالــم العربــي، وهــي صــادرة عــن صــوت نســائي نقــدي، وفكــر 

فــي  الشــامية  النســائية  األقــالم  مــن  عــدد  مــع  انخرطــت  لكاتبــة  مّتقــد 

حريــات  تقّيــد  التــي  المهيمنــة  واألفــكار  والمؤسســات  القــوى  مواجهــة 

الـمـرأة. وخصوصــا  واألـفـراد  الجـمـوع 

إن اســتدعاء صــوت عفيفــة صعــب مــن بيــن األصــوات النســائية األخــرى 

البــارزة فــي عصرهــا كنظـيـرة زيــن الديــن ومــاري عجمــي، هــو أوال لكونهــا 

النـسـاء  التأريخــي والنقــدي ألدوار  التنــاول  فــي  مــن زميلتيهــا  أقــل حظــاً 

الـمـرأة،  حريــة  النســوي ألجــل  والكفــاح  األفــكار  حركــة  فــي  الشــاميات 

علــى  النـسـاء  حــّض  منبــر صحافــي  مشــروع  كانــت صاحبــة  وثانيــا ألنهــا 

هــذه  بــه  تتميــز  لمــا  األهــم،  وهــو  وثالثــاً،  والتمــرد،  والتفكيــر  الكتابــة 

المقالــة مــن شــجاعة أدبيــة ووضــوح فــي الطلــب وموضوعيــة فــي تقليــب 

الفكــر فــي مســألة فكريــة إشــكالية، وسالســة لغويــة، فضــال عــن مركزيــة 

الحريــة. تتناولهــا:  التــي  الموضوعــة 

مــن  فــي كل  نـشـرت  القطــوف  هــذه  اســتّلت منهــا  التــي  المقالــة  أخـيـرا، 

»الحريــة«. عنــوان  تحــت  و«المـيـزان«  »الخــدر« 

نوري الجّراح
  

I
نقمتــك  أيســتثير  األغــالل؟  عــض  أيمّضــك  أتغضبك  القيــود؟ 
-الماثــل  البعيــد  الخيــال  أيغريــك  السالســل،  صليــل 

لــك حريــة- هــي فــي عرفــك إطــالق يخولــك فعــل مــا تـشـاء، حيــن تـشـاء، 

كمــا تـشـاء؟ تـقـول: أجــل وإال فمــا معنــى حريــة ينــادي بهــا صــوت الجيــل 

التــي  المكتســحة  الثــورات  قاطبــة؟ ومــا معنــى احتفــاالت نقيمهــا لذكــر 

انقضــت علــى مشــيدات الظلــم واالســتبداد فغادرتهــا ردومــاً؟ ومــا معنــى 

االرتقاء الذي يدعيه العصر ويدّوي نفيره في اقطار المعمور؟

أجل حركة الفكر دليل حياته وسبيل ارتفاعه. واحتجاجه على األنظمة 

والقوانين نافع في كلتا حالتيه: النجاح والفشل. فالنجاح غلبة الفكر 

الحصيــف الــذي شــام نجــم الحقيقــة خــالل ســحب الضــالل فجالّهــا عنــه. 

والفشــل غلبــة نظــام صالــح أكســبه االحتجــاج والتمحيــص ثباتــاً. وشــعب 

يجعــل الحريــة بيــن أهدافــه العليــا التــي يتطلــع إليهــا، شــعب حــّي مرجــّو 

العائــدة. والقــوى الناميــة المشــتدة ال بــد مــن إطالقهــا لالنتـفـاع بهــا، أو 

هجعــت وتضاءلــت وفــات موســمها الخصيــب.

لكــّن هنــاك قيــوداً ال بــد منهــا، زالــت هــذه القيــود الحاـضـرة بعــد حيــن، 

أم بقيت وصمدت للمهاجمين. ال بد منها فهي إن قّدت واّطرحت حّل 

محّلهــا ســواها. ولــن يكــون االجتمــاع طليقــاً.

II
هنالــك اصطالحــات اتفقــت عليهــا بضعــة مــن أقــالم العصــر وعــدد كبيــر 

الرثــة.  التقاليــد  الجاـئـرة.  النظــم  كثـيـراً:  وتســمعها  تقرأهــا  ألســنته  مــن 

القــارُئ  أيهــا  الخاليــة… ترقــب  الواهيــة. ســخافات العصــور  االعتقــادات 

هــذه العبــارات تجدهــا حيــث طلبتهــا. غيــر أن النظــم الجاـئـرة ســتزول، 

ســتتهدم  الواهيــة  واالعتقــادات  بالهــا،  ســيكتمل  الرثــة  والتقاليــد 

وتنســحق، والســخافات البــاردة لــن تحفــظ قوامهــا أمــام شــمس الفكــر.

ولكــن لــن يتــم علــى هــذه مــا قدرتــه لهــا النواميــس حتــى تلــد بنيهــا وبناتهــا 

فــي  ومــادة جديــدة، ولكنهــا  بشــكل جديــد وصيغــة جديــدة  يخّلفونهــا 

لــإرادات  المبــاح  أفرادهــا،  الطليقــة  قيــود فاإلنســانية  المصــدر واحــد، 

بعــض  يتمنــاه  -كمــا  أيامهــا  وعارضــات  هواهــا  إليهــا.  يوحــي  مــا  تنفيــذ 

االنتســاب  أنفســهم  هــم  يريــدون  التــي  باإلنســانية  ليســت  المحرريــن- 

إليهــا والعيــش فيهــا. ولــو تــم لهــم أن صاغوهــا علــى المثــال القائــم فــي 

خيالهــم، وحققــوا فــي ترتيبهــا أحالمهــم، ألنكروهــا وتـبـّرأوا منهــا. وأي 

ال نظــام يكــون نظامــاً؟

ولئــن شــهدنا فــي مدنيــة اليــوم مجالــي االرتـفـاع العقلــي ونادينــا بحريــة 

مــا أوتــي  بــكل  فــي مجاهــل االكتشــاف  يـشـاء وينطلــق  مــا  يبـتـدع  العقــل 

علــى  الحكــم  بإـجـراء  حتمــاً  قاضيــاً  هــذا  فليــس  قــوة،  مــن  جناحــاه 

األخــالق. فبيــن المدنيــة العقليــة والمدنيــة األخالقيــة شــوط أبعــد بينهمــا 

التناســب، فقضى للعقل باإلطالق، وقضى على النفس بقيود ال تزال 

واّطــراد  الفكــر  مبدعــات  جليــاً  تــرى  إنــك  منهــا.  لالنعتــاق  أهــل  غيــر  هــي 

ارتقائــه. ولكــن منــذ أربعمئــة وألفــي عــام قــال كونفوشــيوس الحكيــم آيــة 

كلمة

قطرة دم الفرد موزعة في الماليين
الخطاب النقدي للكاتبة العربية سبق خطابها األدبي 
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الحيــاة الذهبيــة »مــا ال تريــد أن يفعــل النــاس 

األخــالق  تقدمــت  فهــل  بهــم«.  تفعلــه  ال  بــك 

واحــدة  خطــوة  القاعــدة  هــذه  نحــو  العامــة 

قرنــاً؟ وعشــرين  أربعــة  خــالل 

III
تطــور  نتائــج  فهــي  عبثــاً  القيــود  توجــد  لــم 

وبــاله  العصــور  عليــه  تطاولــت  اجتماعــي 

الفــرد  دم  قـطـرة  إن  لــك  قيــل  االختبــار، ولئــن 

مــن  البشــر  إخوانــه  مــن  المالييــن  فــي  موزعــة 

مالييــن الســنين، وإنــه ليــس عبثــاً وال بدعــاً أن 

تجد األجيال السحيقة في البعد ممتزجة في 

أنــت منــه، فقــس علــى هــذا  الــذي  هــذا الجيــل 

الوثنــي  قدمهــا  التــي  المحرقــة  اثــر  أن  الـقـول 

ألــوف  بعــد  ماثــل  الشــمس  لإلــه  الســاذج 

عرفــات  وضحايــا  الكنائــس  بخــور  فــي  األعــوام 

فــي كل عــام مــن القــرن العشــرين. وقــس عليــه 

العــادات واألزـيـاء والتحيــات والطقــوس  أيضــاً 

واألســاليب، وكثيــراً ممــا نألفــه اآلن، ولكنــك ال 

بــه علــى شــكله  ترتبــط  أتــاك ولمــاذا  أّنــى  تــدري 

ســواه. دون 

IV
نــرى  إلــى هــذا المـيـراث -مـيـراث القيــود-  نـظـرة 

على التوالي الحقاً يزحزح سابقاً، وكّل بدوره 

منســجمة  وحــدة  إيجــاد  مــن  وظيفتــه  يــؤدي 

فــي  المســير  بهــا  ينتظــم  متفاهمــة  مؤتلفــة 

التبايــن  شــتيت  وتجمــع  واحــدة،  وجهــة 

عامــة  برابطــة  والعقلــي  والعملــي  الخلقــي 

فــي  فيظهــرون  لوائهــا  تحــت  القــوم  ينضــوي 

واحــداً. تباينهــم 

V
فرقتــه  هــو  قــوم،  فــي  جديــد،  شــيء  كل 

المجــدد  الثائــر  هــو  القيــود،  لفــك  المتطوعــة 

المتشــوف إلــى االفضــل. هــو المنــادي بالحريــة 

المزدحمــة  الفتيــة  القــوى  ألن  واإلطــالق، 

باألماني والرغبات ال تطيق الضغط فما تنفك 

وتغالبهــا. الحواجــز  تعانــد 

عفيفة صعب
بيروت تموز 1925
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المرأة
ناقدة ومفكرة

مغامرة المرأة العربية 
في حقل التفكير النقدي 

يغّطي هذا الملف الواسع مساحة معتبرة من التجارب واألفكار واألسئلة والتطلعات النقدية التي برزت وميزت 
عــن أســئلة طالمــا  بمثابــة محاولــة لإلجابــة  فــي الثقافــة العربيــة. وهــو  للـمـرأة الكاتبــة  النشــاط النقــدي والفكــري 
طرحــت فــي الفضــاءات الثقافيــة العربيــة حــول طبيعــة حضــور الكيــان الّنســوي فــي المدّونــة النقديــة العربيــة والحّيــز 
الــذي شــغلته الـمـرأة فــي حقــل االشــتغال الفكــري، وبالتالــي محاولــة استكشــاف مــدى مـسـاهمة النســاء الكاتبــات 

فــي إنتــاج الفكــر وصــوغ الـسـؤال النقــدي فــي الثقافــة العربيــة.

وما دفع »الجديد« إلى إفراد جّل صفحات العدد لهذا الموضوع هو أوال التزام المجلة المبدئي والمفصح عنه، 
منــذ أعدادهــا األولــى، بإعطــاء حيــز أوســع للكاتبــات المبدعــات والباحثــات والمفـكـرات مـشـرقا ومغربــا، ومحاولــة 
بمــا يدحــض  فــي حقــل الدراســات النقديــة،  بإنجــازات الـمـرأة  الكشــف عــن الظواهــر األدبيــة الجديــدة، واالحتفــاء 
األفكار الشائعة عن ميل المرأة إلى التعبير األدبي أكثر من ميلها إلى ممارسة الكتابة النقدية وإعمال الفكر في 

قضايــا الثقافــة والظواهــر األدبيــة.

في هذا الملف دراسات ومقاالت وحوارات وشهادات وآراء لكاتبات وكتاب عرب في تجارب عربية بارزة في النقد 
االدبــي والدراســات المتصلــة بالتفكيــر النســوي، مــن نــازك المائكــة وحتــى فاطمــة المرنيســي، ومــن فريــال غــزول 
إلــى يمنــى العيــد، وأســئلة فكريــة وجماليــة تطرحهــا النصــوص فــي محاولــة لتفكيــك الصــورة واســتخراج اـلـدالالت 
التــي أنتجتهــا حركــة متصلــة ومتعاقبــة مــن الكتابــات والشــخصيات والظواهــر التــي أّسســت لصــورة المــرأة فــي حقــل 
التفكير النقدي ولمكانة المرأة في الثقافة واالجتماع العربيين على مدار أكثر من نصف قرن من النشاط الفكري 

المتعاظــم للمــرأة

قلم التحرير

شارك في اعداد الملف:
ممدوح فراج النابي، حنان عقيل، عواد علي، زكي الصدير
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المرأة والفكر
مساءلة التمثالت والصور النمطية

عامر عبد زيد الوائلي

»نقطة االنطاق ال قيمة لها بدًءا؛ إال بفضل قدرتها عىل محاكاة نقطة الوصول«. 

                           )جيل دولوز(

 

إن البحــث عــن املــرأة الناقــدة وصاحبــة الفكــر الحــر أمــر يعــد صعبــا يف ثقافــة تحــاول تكريــس ســردياتها التــي ترفــض التغــر والتحــول رغــم 

التـحـوالت العامليــة يف مجــال الحقــوق، وبطبيعــة الحــال ـفـإن الــذي يبحــث يف مشــاكله انطاقــا مــن واقعــه الثقــايف العربــي بوصفــه وليــد 

منظومة ثقافية مختلفة عن الغرب فإنه يمنح العربي أفق لإلضافة والتجديد بدل أن يناقش األمر من زاوية غربية. فالثقافة العربية 

ثقافة تجسد منظومة عربية إسامية تيولوجية لها معايرها املوروثة التي تحتاج إىل مقاربات نقدية من داخلها؛ لكن ال عىل أساس 

مــن  تقدمــة  تســتثمر املنـجـزات املعاـصـرة وخصوصــا يف مجــال الحقــوق ومــا  الـقـراءة التــي  عــىل صعيــد  بــل  مفكــري الهويــة الدوغمائيــة 

ممكنــات تجعلنــا قادريــن أن تكــون لنــا إضافتنــا املقرتنــة بخصوصيتنــا الثقافيــة.

إمــا محاولــة االندمــاج يف معايــر الغــرب وتكرارهــا يجعلنــا مجــرد شــراح ومقلديــن لآلخــر وهــذا يعنــي أن تكــون لنــا آلياتنــا يف االنطــاق مــن 

واقعنــا الــذي يمنحنــا خصوصيــة يف مقاربتــه نقديــا.

مقال

الحقائــق  تلــك  عــن  يقتضي البحــث 
ال  مخالفــة  عــى  يقــوم  منهجــا 

املكونــات؛ ألن  تفكيــك  عــى  تعمــل  بــل  تهــادن 

بتصــّور  الهــَويس  التعلــق  مــن  ـنـوع  هــو  التمركــز 

عــى  يقــوم  تصــّور  الــذات واآلخــر،  عــن  مــزدوج 

التمايــز والرتاتــب والتعــايل، يتشــّكل عــر الزمــن 

ملرويــات  ومتماثــل  متواصــل  ـتـرادف  عــى  بـنـاء 

تلــوح فيهــا بوضــوح صــورة رغبويــة انتقيــت بدقــة 

الطــرق  نقــد  وينبغــي  كـثـرة.  ضغــوط  ملواجهــة 

البارعــة للســرود التــي تنتظــم حــول حبكــة دينيــة 

فتخضــع  مخصوصــة،  عرقيــة  أو  ثقافيــة  أو 

تظــل  التــي  الحبكــة  لتلــك  والتصــورات  األفــكار 

وخفــض  للــذات،  تمجيــدي  إـثـراء  يف  يقظــة 

ثقافــة  تخّطــي  ويصعــب  لآلخــر،  تبخيــي 

تحقيــق  ويصعــب  نقدهــا،  دون  املطابقــة 

الســرود ال  تلــك  أن  الحــوار. إال  دون  االختــالف 

املعرفــة  بــن  املظفــورة  التدخــالت  مــن  تخلــو 

وإن  املعنــى  عــى  الســيطرة  أجــل  مــن  والقــوة 

اعتمــدت العنــف الرمــزي والتــي بتحليلهــا لعلهــا 

تهدينــا إىل تلــك الحلقــة املفقــودة الجامعــة بــن 

املقصّيــة،  األخــر  وصــورة  املهيمنــة  الــذات  صــور 

فــإن تناولنــا يتخــذ الطابــع الحــواري القائــم عــى 

كشــف التمركــز الــذي يحيلنــا إىل تلــك األطيــاف 

ســبيل  عــى  العـقـول  داخــل  حياتهــا  تحيــا  التــي 

القيــم والســلوك االعتقــادي والتــي رســخت يف 

الالشــعور غــر القابــل إىل املراجعــة وكأنــه يقــن 

ســبيل  عــى  واملناقشــة  النظــر  يقيــل  ال  صــارم 

التشــخيص والتعليــل، وهــي تمثــل نزوعــا يعــّر 

عــن القــوة امليالــة إىل الهيمنــة والنفــوذ، وبالتــايل 

يف  الــرتدد  عــدم  خــالل  مــن  الذاتيــة  املصلحــة 

مســاءلة أفكارنــا إذا أردنــا أن يكــون مــا نفكــر فيــه 

مؤسســا بشــكل متــن. وهــذا يتحقــق مــن خــالل 

جعــل االحــكام املســبقة محــل النقــد والنظــر، إذ 

من الناحية الفلســفية يعتر حكما مســبقا كل 

رأي معتمد دون تحليل مادام مفرتضا بوصفه 

غــر  عليــه أي  الحكــم  قبــل  صادقــا أو صحيحــا 

خاضع لتقويم نقدي.

هنــا تــأيت ضــرورة تطويــر آليــات الحــوار والتبــادل 

حتــى تمكننــا مــن إعــادة النظــر يف آليــات الفهــم 

دون  تـحـول  والتــي  القــارة  األوهــام  وتفكيــك 

أصبحــت  التــي  بالحضــارة  الســوي  اندماجنــا 

منــاداة  عــن  بعيــدا  متشــابكة  املصائــر  فيهــا 

الهويــة والتهويمــات وقيــم البــداوة وأخالقيــات 

مــن  تحــط  التــي  واملؤانســة  واإلمـتـاع  االســتمتاع 

قيــم اإلنســان وتحولــه إىل كائــن مســتهلك. هــذه 

وتــؤدي  الذاتيــة  املحــن  تصنــع  مجتمعــة  كلهــا 

تدمــر  إىل  يقودنــا  إىل اإلقـصـاء املتبــادل والــذي 

وبعــده  والحاضــر  واآلخــر  باـلـرتاث  عالقتنــا 

إىل االنهيــارات  اليــوم  يتـعـرض  الــذي  الوجــودي 

والصدمات والتحوالت، ورغم هذا مازال فكرنا 

ســجن  األحاديــة-  وأفــكاره  الضديــة  -بثنائياتــه 

والتــي  الواقــع  مــع  عواملــه املســتحيلة املتناقضــة 

االجتماعيــة  الســلطة  أو  اـلـرتاث  اآلخــر  تمثــل 

التــي تكــون هويتنــا عــى أنــه ذلــك »اآلخــر« الــذي 

يصبح »تعّرفه املخطئ« علينا جزءا من هويتنا. 

فالتمثيــل املخطــئ الــذي يعكســه يــؤدي بنــا إىل 

هــذا  ويصبــح  ألنفســنا،  خطــأ  أنفســنا  تمثيــل 

هويتنــا. يف  الزاويــة  حجــر  املخطــئ  التمثيــل 

زيعــور  عــي  لــه  يشــر  املخطــئ  التمثيــل  وهــذا 

العربيــة يف امـلـرأة  الرتاثيــة  الدراســات  أن  ويبــدو 

-الغــزايل، إخــوان الصفــا، الفقهيــات، والقطــاع 

الجنــي عمومــاً- ال تعنــى باملــرأة مدلــوال واعيــا، 

تعنــي  إنهــا  اإلنســان؛  يف  الواعــي،   « »األنــا  أو 

التــي  مدلوالتــه  يف  الشــيطان  عــى  نســقطه  مــا 

تكشــف عن الالوعي واملكبوت والظّي واملعتم، 

تمركزاتــه  عــن  زحزحــة  إىل  بحاجــه  هــذا  وكل 

وانجراحاتــه ونهاياتــه التــي ال تزيدنــا إال ضعفــا 

عــى ضعــف، لهــذا نريــد هنــا أن نمــارس القــراءة 

الرؤيــة  النقــد والتجديــد يف قواعــد  عــى ســبيل 

واإلقـصـاء  التمايــز  عقائــد  عــن  بعيــدا  واملعاملــة 

والتعبئــة  والتخويــن،  التجييــش  أســاس  عــى 

التــي ال تحــل مــا نعانيــه مــن عزلــة اختياريــة عــن 

هائلــة  صــرورة  يعيــش  الــذي  املعاصــر  العالــم 

والــذي يتشــكل ويتغــذى أفقــه مــن خــالل اتســاع 

معنــاه بقــدر مــا يتشــكل ويغتنــي مــن الطـفـرات 

الحضاريــة واالجتماعيــة،  املعرفيــة والتـحـوالت 

العوالــم  ضمــن  نعيــش  مازلنــا  أننــا  حــن  يف 

ومجرياتهــا،  الحيــاة  مــع  املتناقضــة  املســتحيلة 

قروســطية  رؤيــة  تحكمــه  عالــم  كذلــك  وهــو 

ســحرية  ورائيــة  مــا  نـظـرة  تتخللهــا  متخلفــة 

إىل  ينتمــي  ومــازال امـلـرء  الوجــود  إىل  أســطورية 

مــا قبــل األزمنــة الحديثــة يعيــش وفــق املعايــر 

القديمــة ويتصــرف بطريقــة ال تبعــد كـثـرا عــن 

ردود أفعال يف وقت تتعدد الدالالت وتتصاعد 

ال  ينقــذه  مــن  ينتظــر  عاملنــا  ويبقــى  اإلمكانــات، 

املماهــاة  ســبيل  عــى  القطيعــة وال  ســبيل  عــى 

مــع مــا هــو قائــم، ألن املماهــاة مســتحيلة، كمــا 

أن االنقطاعات جهل وعبث. وإنما يتعلق األمر 

بتوظيــف األـصـول والرتاثــات لخلــق عالــم جديــد 

العالــم  تشــكيل  يف  املســاهمة  األقــل  عــى  أو 

املعاصــر.

يشــكله  مــا  تقبــل  إىل  تــودي  التــي  تلــك املماهــاة 

اآلخــر عنــا ممــا يدفعنــا إىل التواطــؤ ضــد أنفســنا 

مــن خــالل تقابــالت ثنائيــة مرتبــة ســّلميا. علــوي 

سفي، األساطر، الخرافات، الكتب، األنظمة 

بالرتتيــب،  األمــر  يتعلــق  عندمــا  الفلســفية. 

ينظــم قانــون مــا يمكــن التفكــر فيــه عــن طريــق 

أو  بينهــا؛  التوفيــق  يســتحيل  ثنائيــة،  تقابــالت 

جدلية، يمكن تلطيفها. وكل التقابالت هي يف 

الحقيقــة أزواج كمــا يف رجل-اـمـرأة. مــاذا يعنــي 

هــذا؟ هــل كــون الكلمــة مركزيــة تخضــع الفكــر، 

لنظــام ذي  القيــم،  الشــيفرات،  كل املفاهيــم، 

بالتقابــل رجل-اـمـرأة؟  لــه عالقــة  هــل  طرفــن، 

طبيعة/تاريــخ  التقابــل:  هــذا  يف  يظهــر  كمــا 

(؛  عاطفة/فعــل)  طبيعة/عقــل،  طبيعة/فــن، 

التــي شــهدتها  التـحـوالت  أّن  مــن شــّك  مــا  ألنــه 

املجتمعات العربية، إن كان ذلك عى مستوى 

نمــط  أو  التواصــل  أشــكال  أو  العيــش  نمــط 

املعرفــة القائــم عــى اســتثمار مــا أفرزتــه الحداثــة 

من قيم، قد أجرت اإلصالحين عى النظر يف 

منزلــة األنثــى ومــن ثمــة طرحــت قضيــة التعليــم 

وقضيــة العمــل وحــق امـلـرأة يف الخــروج وغرهــا 

مــن القضايــا، حيــث تــم إقـصـاء امـلـرأة حتــى عــى 

أبوزيــد  حامــد  نصــر  يشــر  إذ  اللغــوي  املســتوى 

إىل »هنــاك تميــز بــن العربــي وغــر العربــي عــى 

مســتوى بنيــة اللغــة إذ يالحــظ أن إطــالق اســم 

العجــم ‘األعاجــم’ عــى غــر العربــي -بمــا يحيــل 

إليه من داللة عدم القدرة عى النطق التي تعد 

صفة من صفات الحيوانات ‘العجماوات’- هو 

من قبيل التصنيف القيمي الذي يعطي العرب 

مكانة التفوق، وكأن من يتحدثون بلغة غرها 

هــم بمثابــة العجمــاوات التــي ال تبــن وال تنطــق. 

بــن  آخــر  تميــز  يتبــع  داللتهــا  مســتوى  وعــى 

وهــو  العربيــة،  األســماء  يف  و’املؤنــث’  ‘املذكــر’ 

تميــز يجعــل مــن االســم العربــي املؤنــث مســاويا 

لالســم األعجمــي مــن حيــث القيمــة التصنيفيــة. 

املذكــر  تميــز  التــي  التأنيــث’  ‘ـتـاء  إىل  باإلضافــة 

يمنــع  الصرفيــة،  البنيــة  مســتوى  عــى  واملؤنــث 

يمنــع  كمــا  واملؤنــث  العلــم  اســم  عــن  ‘التنويــن’ 

اســم العلــم األعجمــي ســواء بســواء’.
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كانــت  »إذا  فيــه  يـقـول  تصــور  إىل  يصــل  وهنــا 

طائفــي  منظــور  مــن  امـلـرأة  مــع  تتعامــل  اللغــة 

فإنهــا  األعاجــم،  وبــن  بينهــا  يســاوي  عنصــري 

التــي  الجماعــة  وعــي  مســتوى  تعكــس  إنمــا 

اللغــة«. تلــك  أبدعــت 

مــن أجــل خلــق تكيــف بيننــا وبــن العصــر تكيــف 

اســرتاتيجية تقصــد إىل توفــر الشــعور بالتوكيــد 

يهاجمــون  الذيــن  األقوـيـاء  عالــم  داخــل  الــذايت 

ويفتشــون عــن توســيع املــدى لحياتهــم، والتــي 

توفــر املعافــاة بتــوازن وايجابيــة مــع الــدار العامليــة 

للفكــر واإلنســان.

نفســية  معالجــة  محاولــة إلحــداث  إنهــا  نعــم 

اجتماعية تراعي ما يعانيه الفرد من انجراحات 

الخطابــات  رهينــة  هــي  مســيطرة  وتهويمــات 

الهاجعة العرفية والالهوتية واالجتماعية التي 

ال بــد مــن الحــوار معهــا تأويــال وتحويــال مــن أجــل 

املعافــاة، والــذي يعمــل عــى تفكيــك التــالزم بــن 

النحو والبالغة وما ينتجاه من صور وإزاحات، 

هــو املســؤول  البالغــة والنحــو  بــن  التوتــر  فهــذا 

بهــا  تــديل  أن  التــي يمكــن  الحقيقــة  عــن نســبية 

الصــور  تلــك  نقــد  عــى  العمــل  وبالتــايل  اللغــة 

مــن  منظومــة  تشــكل  والتــي  النمطيــة  الكامنــة 

تهميــش  عــى  يعمــل  الــذي  الذكــوري  اإلقـصـاء 

البالغــة  مــن  الذكوريــة  باألنــا  وإلحاقهــا  األنثــى 

والصور اإلقصائية التي تحاول الخوص يف تلك 

الصــور النمطيــة وتحــاول كشــف العمــى الثقــايف 

الــذي يحيــل إىل مواضعــات كـثـرة متداخلــة.

أوال: مساءلة التمثات 
والصور النمطية اإلقصائية

الرجــل  خلــق  املســتحيل  العالــم  هــذا  ضمــن 

تلــك  واإلقـصـاء،  الرغبــة  عــى  يقــوم  مخيــاال 

اإلقصائية التي تمتد عميقا يف املخيال الذكوري 

وـنـرا  شــعرا  التمثيــل  وآليــات  باللغــة  املتعلقــة 

عقيــدة وطريقــة وكمــا يـقـول عبداللــه الغذامــي 

»عالقــة امـلـرأة باللغــة كمنجــز تعبــري بواســطة 

الحــي والكتابــة، فإننــا هنــا نقــف عــى الحكايــات 

املأثورة التي تتعامل مع املؤنث وتجعل التأنيث 

أو  معتقــدات  إىل  تتـحـول  التــي  الحبكــة  مركــز 

صــورة نمطيــة ثابتــة وهــو مــا ســميناه بالجــروت 

الوهــم،  ثقافــة  الغذامــي-  )عبداللــه  الرمــزي«. 

ص5 (، ومن أجل تفكيك هذه السردية، نجد 

الثنائيــات اآلتيــة: أنفســنا إزاء 

صورة الجسد المقصي/األنثى
للحكايــة  محــور  أمــام  نحــن  الثنائيــة  هــذه  يف 

وهــو  للجســد  تصنيفــا  تضــع  وهــي  الســردية، 

ذلــك  بفعــل  الجســد  قــدر  مــن  حــط  تصنيــف 

الذكــوري  رأســمال  شــكل  الــذي  الجــروت 

الــذي  القديــم  األوريف  الخطــاب  منــذ  باعتبــاره 

أقــى  الــروح،  ـحـول  وتمركــز  الجســد  أقــى 

صــوره  كمــا  الذكــورة،  عــى  وتمركــز  األنثــى 

ـحـول  ممــا  األفالـطـوين  الحــب  يف  أفالطــون 

»بانــدورا«  تعبــر  أقــوى  يف  الغوايــة  رمــز  امـلـرأة 

اســتدراجا  الغوايــة  مارســت  أنثــى  كائــن  أول 

لتكــون  »بروميتيــوس«  أخــت  »اليبيميتيــوس« 

أول كائن أنثى حل بعاملنا لغرض تنفيذ مؤامرة 

انتقاميــة، »إنهــا كائــن جــزايف بامتيــاز! جــاءت إىل 

عاملنــا بأجنــدة تدمريــة حاملــة يف جيدهــا كافــة 

أنــواع الشــرور.« )إدريــس هــاين، تأنيــث األنثــى، 

ص101(. املعاصــر،  الوعــي  مجلــة 

املخيــال  ذلــك  مالمــح  رســم  يتــم  اللغــة  بهــذه 

اإلقصايئ الذي يجعل من األنثى بمثابة مخزن 

نواقصــه  كل  الذكــر  فيهــا  يرمــي  املتضــادات 

ومخاوفــه ولكشــف تغلغــل الســلطة ونشــاطها 

يف اللغــة والتعابــر واملصطلحــات بوصــف اللغــة 

والشــعور  والعمــل  النظــر  ألســلوب  تجســيدا 

تمنــح مقوماتهــا االســتثنائية مــن خــزان اللســاين 

مــن »أن  بــد  فــال  اللغــة،  الــذي تمثلــه  والرمــزي 

وهــي  نصيــا  الــذات  هــذه  تشــكل  كيفيــة  نعــي 

الوليــدة لنـتـاج مفاهيمــي ثابــت وخــاص تخضــع 

فيه لعقل مســتزرع، لكن هذا املنحى يســاعدنا 

شــكلت  التــي  األـصـول  أـصـول  يف  النبــش  عــر 

الخطــاب األنثــوي إبداعيــا، وإنســانيا، وفكريــا، 

بعــد عقــود مــن ممكــن املتعلم«.)ســاملة املــويش، 

الحريــم الثقــايف بــن الثابــت واملتـحـول، 2004، 

ص21(.

كل هــذه التصــورات النمطيــة تتنــاىس أن امـلـرأة 

ليســت وجــودا ماهويــا جامــدا إنهــا بعــد وجــودي 

واملــكان؛  الزمــان  مــع  وتتشــكل  تتجــدد  وهويــة 

يف  املــي  تحــاول  النمطيــة  التصــورات  أن  إال 

اختــالق تصوراتهــا عــن األنثــى وقيمهــا، خاصــة 

آليــة النبــذ الالشــعوري، فالذكــر قبــل أن يقــوم 

يف  بقتلهــا  يقــوم  اـلـرتاب  يف  األنثــى  وأد  عــى 

الصــورة  تلــك  وبقيــت  آخــر،  بوصفهــا  أعماقــه 

التخيليــة حاـضـرة يف عمــق هــذه الثقافــة إذ ثمــة 

البشــرية  الظواهــر  خـضـوع  تعكــس  قــارة  نـظـرة 

والثقافيــة والدينيــة لتفســر مركــزي غــر خاضــع 

للتغــر، بــل أن يســتبطن أنســاقا هاجعــة داخــل 

تاريخيــا  تحكمــت  »ملنظومــة  الجمعيــة  األنــا 

الثبــات  حالــة  تشــّكل  يف  ومعرفيــا  واجتماعيــا 

التي اعتمدت ســلطة امتثال وفق وعي ممنهج 

اســتمد مشــروعه الوجــودي مــن النســق الواحــد 

فـكـرة  األنثويــة  الــذات  باعتبــار  يتعــدد  ال  الــذي 

ثابتة… تظهر فيها األنثى بوصفها آخر ومخزن 

التضاد الذي يعيد إحياءه دائما عر السجاالت 

الحياتية التي تعكس موقفا نكوصيا ال يساهم 

أفــكارا  تعكــس  التــي  االرتهانــات  تلــك  بمغــادرة 

مفعمــة  الجنــي  أنقــاض  عــى  قائمــة  راســخة 

بقيــم ســامية ألن اآلخر/األنثــى منفعــل مقابــل 

األنا الذكورية الفاعلة« )ســاملة املويش، الحريم 

الثقايف بن الثابت واملتحول، 2004، ص102(.

هــذه الثنائيــة الضديــة بحاجــة إىل إعــادة التفكــر 

بهــا وبالقبليــات التــي تحركهــا لــي نتغــر ونغــر 

قيمنــا  متجاوزيــن  واملتجــدد  الحــي  بالفكــر 

جديــدة  قيمــا  ونجــرتح  املســتهلكة  اإلنســانية 

التــي تلغــم  قــادرة عــى جعلنــا نتجــاوز عوائقنــا 

ورهاناتــه  بالعصــر  الســوي  االندـمـاج  صيــغ 

منفتحــن عــى األفــق الجديــد الــذي يتســع مــن 

تغذيــة معنــاه معرفــة وتحويــال ثقافيــا وحضاريــا 

الرؤيــة  بــه إمكانياتنــا وتتجــدد أنمــاط  تتضاعــف 

املعاملــة. وقواعــد 
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عــى  تقــوم  أنهــا  الســردية؛  هــذه  مــن مقومــات 

رؤية نمطية تنطلق من موجهات تخيلية تمثل 

اإلقـصـاء  جانــب  فــإىل  امـلـرأة،  إىل  النظــر  زاويــة 

عــام واألنثــوي بشــكل خــاص  الجســدي بشــكل 

ثمــة نـظـرة أخــرى لألنثــى وهــي املرتبطــة بالرغبــة 

جانــب  ذات  ذكوريــة  لرغبــة  انعكاســا  بوصفهــا 

الذكوريــة،  األنــا  تفخيــم  عــى  قائمــه  واحــد 

األمــر الــذي يقــود إىل خفــض قيمــة اآلخر/األنثــى 

يتــم  ذكــوري  تخيــي  تصويــر  إأمــام  هنــا  ونحــن 

بمقتضاهــا  يتـحـول  بالغــة ذكوريــة  تكويــن  فيــه 

إىل  األنطولوجــي  بعــده  ومــن  األنثــوي  الجســد 

جســد متخيــل، تمتلكــه الذاـكـرة اإلنســانية بمــا 

اللغــة محــور  مــن  إطــار تخّيــي يتخــذ  مــن  فيهــا 

التعبــر والتصويــر املفــارق للواقــع؛ إال أنــه يعــّر 

عــن الرغبــة املكبوتــة، وهــذا مــا يظهــر عــر قــدرة 

املمنوعــة  الرغبــات  تلــك  إنعــاش  عــى  املخيلــة 

باســتمرار  فيــه  لتعيــش  عنهــا؛  واملســكوت 

اســتيهاماتها الشــهوانية والجماليــة. إنــه جســد 

لــه. الناحــت  الواصــف  مخّيلــة  خلــق  مــن 

الشــعرية  النصــوص  يف  انعكــس  مــا  وهــذا 

فيهــا  األنثــى  تغــدو  التــي  والصوفيــة  والفقهيــة 

محــل إمـتـاع للرجــل، وهــذا الـضـرب مــن األداء 

البالغــي يعكــس ســمة نســقية ومظـهـرا ثقافيــا 

ينعكــس يف مالمــح الجســد وعالماتــه الحســية 

»إنــه جســد مــن خلــق مخيلــة الواصــف، يمنحــه 

ينقصــه  مــا  كل  وحساســيته  توقعاتــه  مــن 

يتــم  ألنــه  صــورة  هــو  والتعــايل.  االكتمــال  مــن 

مــن خصائصــه  مــن األحيــان  الكثــر  تجريــده يف 

الظاهريــة وعزلــه عــن محيطــه إلعــادة تركيبــه يف 

مخيلــة اللغــة وفــق منظــور يســلب منــه طابعــه 

والجســد  صــورة  عــن  هــي  فرـيـزا   ( الوجــودي« 

ص146(.  ،2000 اإلســالم،  يف  واملقــدس 

اـسـرتاتيجيات  مــن  تنطلــق  الخطابــات  فهــذه 

ثقافيــة والتــي هــي بمثابــة املنطلــق ملــا يتشــكل مــن 

تمثــل عــن اآلخــر )األنثــى(؛ باإلضافــة إىل إن تلــك 

التمثــالت الخطابيــة تمنحنــا نوعــت مــن املتعــة؛ 

للعالــم،  رؤيتنــا  بتنظيــم  الخطابــات  »تقــوم  إذ 

فنحــن نعيــش الخطابــات ونتنفــس الخطابــات 

مــن  العديــد  يف  كحلقــات  وعــي  دون  ونعمــل 

مابعــد  باراتــس،  )هانــس  الســلطة«  سالســل 

تلــك  يف  فالجســد  نــزوى(،  مجلــة  الحداثــة، 

النصــوص مــن خــالل اللغــة والخطــاب واملقارنــة 

واقعيــا  جســدا  يكــون  أن  عــن  يكــف  الرتكيبيــة 

ألن  األوىل  بالدرجــة  ثقافيــا  جســدا  ليغــدو 

مخزونــه  مــن  انطالقــا  يكــون  معــه  التعامــل 

وأخالقهــا،  وقيمهــا  اللغــة  وذاـكـرة  الفكــري 

وأيضــا مــن خــالل املمكنــات البالغيــة إذ يتـحـول 

مشــهد  إىل  التأمليــة  اللعبــة  هــذه  يف  الجســد 

النصــوص  فتلــك  الجمــايل.  والتأمــل  للمتعــة 

التــي تتعامــل مــع الجســد كبعــد جمــايل إمتاعــي 

تكشــف عــن صــورة تخيليــة زائفــة تظهــر األنثــى 

البعــد  ناســيا  الرغبــة املكبوتــة  لــذة  بعــد  وكأنهــا 

الروحــي، فالــروح هــي مــادة الجســد التــي تنظــم 

يمثــل  والجســد  واملعنويــة  الشــعورية  الحالــة 

وـعـاء الــروح والحاضــن املــادي املعــريف والرتاكــم 

الوهــم  ـحـول  اإلقـصـاء  عــن  بعيــدا  الحيــايت 

اآلخــر. وإقـصـاء 

 فالبطانــة الشــعورية-العقائدية، وهــي تشــّكل 

متنوع من تجارب املايض أي دون النمط األوريف 

)نســبًة إىل الفيثاغورية( تقيص الجســد ملصلحة 

الــروح أو النــص الجمــايل الــذي يعكــس الرغبــة 

ويتنــاىس  املركزيــة  دور  الجســد  يعطــي  والــذي 

الجزئيــات  عــى  يقــوم  بكلّيتــه  فالجســد  الــروح. 

املتمثلــة باألعـضـاء التــي يمتلــك كل منهــا إيقاعــا 

القبلــة والعينــان  لــه داللــة  لــه مدلولــه، فالفــم 

لهما داللة املحاكاة واألنامل لها داللة اللمس، 

َلــْت لغـــُة الكـــالِم وخاطَبـــْت َعْيَنـــَيّ يِف ُلَغـــة  )وتعَطّ

الذكــوري  الفصــل  الـــَهوى عينـــاِك(؛ إال أن هــذا 

الذكوريــة  لرغباتــه  وإخضاعــه  األنثــوي  للجســد 

الذكــورة  أي  األـخـرة  شــأن  مــن  اإلعــالء  بقصــد 

يعكــس بعــدا ســلطويا اجتماعيــا تهيمــن عليــه 

نفســيا  بعــدا  يعكــس  وأيضــا  الذكــورة  قيــم 

الرجــل،  مــن  الالواعــي  الجانــب  هــي  »فاألنوثــة 

فيمــا الذكــورة هــي الجانــب الالوعــي مــن امـلـرأة. 

املخاتلــة  منتهــى  يف  وغيــاب  حضــور  لعبــة  إنهــا 

والتعقيــد، عــى أن الوعــي ليــس هــو الشــخصية 

وموروثنــا  ثقافتنــا  تصبغــه  وعينــا  إن  كلهــا، 

وبيئتنــا » )إدريــس هــاين، تأنيــث األنثــى، مجلــة 

ص105(. املعاصــر،  الوعــي 

للتعــرف  زائفــة  وســيلة  تبقــى  التصــورات  تلــك 

بهويتنا؛ ألنها شبيه »املرحلة املرآتية » يف تصور 

التــي  »املرآتيــة«  بالصــورة  نصطــدم  إذ  الكان 

يعكسها العالم باتجاهنا؛ ولكن تلك الصورة، 

حقيقيــة،  مــرآة  تعكســها  التــي  كتلــك  تمامــا 

»تعــرف مخطــئ«، ولكــن  إىل  مشــوهة وتــؤدي 

هــذا »التعــرف املخطــئ » يظــل يشــكل أســاس مــا 

أنــه هويتنــا. نعتقــد 

تجــاوب  إىل  بحاجــة  نحــن  الكان  نظــر  ففــي 

مــا  إىل  لنتوصــل  و«اآلخــر«  اآلخريــن  واـعـرتاف 

يف  ُتــدَرك  »ذاتيتنــا«  أن  أي  كهويتنــا.  نعيشــه 

تفاعلهــا مــع »اآلخريــن«، أي مــع األـفـراد الذيــن 

يشــبهوننا بشــكل أو بآخــر ولكــن أيضــا يختلفــون 

عنــا بشــكل واضــح؛ فنحــن نصبــح أنفَســنا عــن 

عــن  أخــرى-  ـــمنظورات  أخــرى  نـظـرات  طريــق 

أنفســنا. وأـخـرا، بمــا أننــا تركنــا كل مــا هــو قبــل 

اللغــة وأخضعنــا  أوديبــي خلفنــا ودخلنــا عالــم 

بـنـاء  الهويــة  إن  نـقـول  أن  يمكــن  لــه،  أنفســنا 

لغــوي: نحــن مبنيــون يف اللغــة، أو مــن اللغــة، 

تســتطيع  وال  لغتنــا  ليســت  اللغــة  تلــك  لكــن 

اســتطعنا،  ولــو  حتــى  قولــه  نريــد  عمــا  التعبــر 

)هانــس  نعــرف محتويــات الشــعورنا  أن  مثــال، 

نــزوى(،  الحداثة….مجلــة  مابعــد  باراتــس، 

النصــوص  تلــك  كل  أن  يكشــف  الــكالم  فهــذا 

ومــا تراكمــه مــن صــور نمطيــة بحــق األنثــى تبقــى 

مجــرد صــورة تعكــس »التعــرف املخطــئ« ومــن 

ثــم ال بــد مــن االـعـرتاف بهــذا الوضــع املحــرج عــر 

نقــد مــا ينتجــه مــن صــور مشــوهة وإعــادة النظــر 

بكل السردية من أجل خلق حالة من االعرتاف 

التمثــالت  تلــك  تفكيــك  مــن  املختلــف،  بحــق 

األنثــوي؛  الجســد  عــن  نقيمهــا  التــي  التخيليــة 

االجتماعيــة  العالقــات  عــن  الكثــر  كتــب  »لقــد 

املقدمــة  النمــاذج  وشــوهت  العربــي  املشــرق  يف 

الشــرقية  ليلــة وليلــة مثــالً صــورة امـلـرأة  ألــف  يف 

املتزنــة، فمشــكلة التاريــخ أنــه كتــب مــن وجهــة 

عــن  مـعـراً  فـجـاء  املحكومــن  ال  الحــكام  نظــر 

مــن  األغلبيــة  ضــد  الحاكمــة  الطبقــات  مصالــح 

العالــم  يف  امـلـرأة  منــي،  الكادحــن« )جوليــت 

ص20(.  ،1981 العربــي، 

ثانيا: المرأة ناقدة ومفكرة
بعــد أن تناولنــا العوائــق التــي تحــول دون ظهــور 

العربــي،  اـلـرتاث  يف  ناقــد  فلســفي  خطــاب 

نحــاول، اآلن الوقــوف عنــد تجــارب مهمــة يمكــن 

أن تكــون تصــورات عــن امـلـرأة الناقــدة واملفـكـرة، 

االختــالف  إىل  يميــل  النقــدي  التحديــث  فهــذا 

مــن  كل  يمثلــه  امـلـرأة  عــن  الســائد  التصــور  مــع 

هاجســهما  أن  إذ  والســعداوي،  املرنيــي، 

الوحيــد هــو تحريــر املــرأة إىل جانــب حركــة كبــرة 

يف هــذا املجــال حاولنــا تأكيدهــا مــن خــالل هــذان 

البــارزان: الخطابــان 

مقال
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خطاب السعداوي
للجنــس  علــم  تشــكيل  إىل  الحثيــث  بالســعي 

يهدف إىل تحرير املرأة والرجل من هيمنة قرون 

مــن التقاليــد واالضطهــاد والتشــويه والتجاهــل 

لحقيقــة الجنــس -كمــا تصــوره هــي- تشــر إىل 

ليــس  أنــه  وفيزيولوجيــا  بيولوجيــا  املعــروف  أن 

ومــن  باملائــة  مائــة  خالــص  ذكــر  هــو  مــن  هنــاك 

هــو أنثــى مائــه باملائــة، بــل إن األعضــاء الجنســية 

والهرمونات الجنسية يف كال الجنسن تتداخل 

ص   ،1974، األصــل  مــن  األنثــى  )الســعداوي، 

.)79

جاء هذا يف إطار ســعيها لقول حقيقة الجنس 

التناســل  بيولوجيــا  بــن  الســعداوي  فرتبــط 

وطــب الجنســانية، إنهــا ال تمــل مــن االستشــهاد 

بالبيولوجيــا، لتؤكــد عــى أن األنثــى هــي األصــل. 

)العضــو  تســتمر املدقــة  حيــث  النبــات  عالــم  يف 

)العضــو  للســدادة  خالفــا  الحيــاة  يف  األنثــوي( 

تحمــي  حيــث  الحيــوان  عالــم  إىل  الذكــري(، 

فراخهــا. الدجاجــة 

إن نــوال الســعداوي تجــد يف البيولوجيــا مالذهــا 

األنثــى  عنــد  الالمحــدودة  القــدرة  عــى  لتؤكــد 

التــي  اإلنجــاب  مـيـزة  وكذلــك  اإلخصــاب،  عــى 

النهائيــة  أو  محــدودة  ال  بقــدرة  األنثــى  تــزود 

وأكــر  جنســيا  أرقــي  بيولوجيــا  امـلـرأة  أن  عــى 

إنهــا  بــل  الذكــر.  مــن  واملتعــة  اإلثــارة  عــى  قــدرة 

الجنســانية،  طــب  حقــل  إىل  باســتمرار  تندفــع 

الحقل الذي يهدف إىل معرفة علمية لحقيقة 

الجنــس، معرفــة ظلــت محكومــة بــإرادة عــدم 

إىل  القــارئ  تدفــع  وباندفاعهــا  عنيــدة.  معرفــة 

متاهــات طبيــة تتعلــق بحقيقــة األنثــى الجنســية 

أن  عــى  التأكيــد  إىل  ســعيها  إطــار  يف  وذلــك 

األصــل«. هــي  »األنثــى 

فهــي  ذلــك  مــن  أكــر  إىل  تذهــب  والســعداوي 

فرضياتهــا  صحــة  لتأكيــد  بالتاريــخ  تســتنجد 

الجدليــة:  هــذه  عــى  تؤكــد  هــي  إذ  العلمويــة، 

األمومــة  كانــت  حيــث  البدائيــة  األقــوام  تاريــخ 

موضــع اعـتـزاز وقداســة ومكانــة متمـيـزة للـمـرأة 

وتاريــخ مصــر الفرعونيــة حيــث لــم تعــرف امـلـرأة 

بالرجــال. تختلــط  وكانــت  الحجــاب  املصريــة 

إن الســعداوي تطــرح الســؤال بالشــكل التــايل: 

كان  وإذا  إثــم.  أنــه  عــى  الجنــس  إىل  نظــر  ملــاذا 

الســعداوي  فــإن  ثقافيــة  مرجعيــة  ذا  الجــواب 

ال تفلــح يف ـقـراءة املرجعيــة الثقافــة بالرغــم مــن 

إصرارهــا عــى أن قضيــة امـلـرأة يف النهايــة قضيــة 

النســوي  الخطــاب  الربيعــو،  )ـتـريك  سياســية؟ 

الســعداوي  نــوال  خطــاب  يف  ـقـراءة  املعاصــر 

.)2015-1-12 املرنيــي،  وفاطمــة 

خطاب فاطمة المرنيسي الحريمي 
والقدسي والسياسي

مــا يميــز املرنيــي هــو تأويلهــا للمقــروء اـلـرتايث، 

التأويل الذي يجعله معاصرا لنفسه ومعاصرا 

الوعــر  املجــال  هــذا  يف  تتقــدم  وهــي  آن.  يف  لنــا 

وهــي  مفــارز،  نقــل  لــم  إن  كـبـرة  خطــوات 

بذلــك تديــر ظهرهــا لـ«بيولوجيــا التناســل« التــي 

تعرها السعداوي اهتماما كبرا. املرنيي عى 

وعــي تــام بــأن الجنــس يف حالــة تبعيــة تاريخيــة 

للجنســانية )الجنســانية يف مصطلــح فوكــو هــي 

الصياغــة العلمويــة للجنــس ومــا يكتنفهــا مــن 

جاهزيات املعرفة والسلطة( ولذلك فهي تتجه 

تـقـرأ  علهــا  الســلطة/املعرفة  إىل حقــل  مباـشـرة 

مــا لــم يـقـرأ بعــد وهــذا مــا تفعلــه. ويف تعاملهــا 

مــع النــص الــرتايث كشــبكة مــن عالقــات معرفيــة 

اـلـرتايث  النــص  بإخـضـاع  تقــوم  بــأن  وســلطوية 

تحولــه  وعميقــة  دقيقــة  تشــريحية  لعمليــة 

بالفعــل إىل موضــوع للــذات، إىل مــادة للقــراءة.

النــص  مــن ذات  النــص  تســتخلص معنــى  إنهــا 

بــن  القائمــة  العالقــات  خــالل  مــن  أي  نفســه 

أجزائه وهي توظف لهذا املجال دون أن تصّرح 

بتلك املكتسبات املنهجية التي وفرتها الثورة يف 

مجــال العلــوم اإلنســانية، فهــي تمــزج املعالجــة 

البنيوية والتحليل التاريخي للنص الرتايث دون 

بدايــة عقــد  مــع  البعــد األيديولوجــي  أن تغفــل 

الـقـراءة  فعــل  إن  القــرن.  هــذا  مــن  الثمانينــات 

ليــس  وتمارســه،  املرنيــي  تقرتحــه  التــي  هــذا 

محايــدا، إنــه رد فعــل واع عــى عمليــة التجهيــل 

مــن  باملــايض  الجهــل  مــن جهــة وعــى  املســتمرة 

جهــة ثانيــة )ـتـريك الربيعــو، الخطــاب النســوي 

الســعداوي  نــوال  خطــاب  يف  ـقـراءة  املعاصــر 

.)2015-1-12 املرنيــي،  وفاطمــة 

ناقد وأكاديمي عراقي
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عقلية المرأة تحت الوصاية الذكورية
نظرة على المدونة النقدية العربية بصدد المرأة

ممدوح فّراج النابي

لــم يكــن الـسـؤال عــن أســباب نــدرة النتــاج الفكــري والنقــدي للـمـرأة العربيــة ـسـؤاَل ـتـرٍف، وإنمــا هــو ـسـؤال ضــرورة يبحــث عــن مشــكلة 

حقيقيــة جعلــت مــن املــرأة تابعــة للّرجــل الــذي تســّيد، ومــع األســف لــم تســتطع أن تتجــاوزه، أو حتــى تتحــّرر مــن الهيمنــة الذكوريــة التــي 

فرضهــا بوســائل عــّدة أـقـرب مــا تكــون إىل الوصايــا عليهــا. فالرجــل الــذي دعــا إىل تحــّرر امـلـرأة، ونــادى بمســاواتها لــه، أنكــر عليهــا حقهــا 

يف التفكــر، بــل مــارس اإلقصــاء عــىل كل نتاجهــا اإلبداعــي والفكــري النقــدي! وهــو مــا يضعنــا أـمـام مــأزق حقيقــي، بــن ُدعــاة التنويــر، 

وهــذه العقليــات الراديكالّيــة، مــع أن املســافة بــن التنويــر والحجــر بعيــدة، وال يمكــن أن يلتقــي أصحــاب الفكــر التنويــري والظامــي يف 

نقطــة مشــرتكة، إاّل أّنــه مــع األســف يف مســألة املــرأة التقــى االثنــان، وهــو مــا كشــف عــن قشــرة الحداثــة الوهميــة التــي يدعيهــا التنويريــون 

وأصحــاب دـعـوات الحريــات، واملســاواة. فوجــود امـلـرأة يف داـئـرة الرجــل، مــا هــو إال وجــود رمــزي أو شــكيل مناقــض لطبيعتهــا يف وعيــه.

مقال

ثمة أســباب كـثـرة وراء هــذا الغيــاب وتلــك 
النــدرة، تكــرّرت يف ســياقات مختلفــة، 

فالبعــض يرّدهــا إىل واقــع الــدول العربّيــة التــي 

وامـلـرأة،  الّرجــل  بــن  والتمييــز  الفصــل  تجيــد 

التــي  نفســها  للـمـرأة  األمــر  أرجــع  َمــن  وهنــاك 

ارتضــْت بهــذا الــدور وبقيــْت يف بــؤرة الظــل، دون 

أن تسعى ألن تتحّرر وتخرج إىل نقطة الضوء، 

إضافــة إىل »شــعور امـلـرأة باالضطهــاد الــذي وّلــد 

فيهــا شــعوًرا عميًقــا بالعــداء تجــاه الذكــر، وهــو 

بقيــت حبيســة  إذ  الفكــري؛  إنتاجهــا  َعْرَقــل  مــا 

تخــرج  ولــم  »ذكر/أنثــى«،  الجنســية  املعركــة 

إنتاجاتهــا  ممــا جعــل  أرحــب،  آفــاق  نحــو  منهــا 

الفكريــة محــدودة مقابــل نشــاطاتها املدنيــة يف 

اإلعالم واملجتمع املدين. ويمكننا اإلشارة هنا إىل 

قــد  واإلســالمي  العربــي  العالــم  يف  امـلـرأة  أّن 

ممارســات  يديــن  خطــاب  إنـتـاج  يف  نجحــت 

يف  تنجــح  لــم  ولكّنهــا  الذكوريــة،  املجتمعــات 

الباحثــة  تـقـول  كمــا  وفهمهــا«،  تفكيكهــا 

التونسية خولة الفرشييش يف مقالتها »العقل 

ذكر والعاطفة أنثى«.

وإن كان هنــاك َمــن يديــن امـلـرأة يف هــذه النقطــة 

الذكوريــة،  بالهيمنــة  امـلـرأة  فاـعـرتاف  تحديــًدا، 

بنيــة  اعتمادهــا  وفــق  اضطهــاد  مــن  تمّثلــه  ومــا 

يف  ســاهمت  وسياســّية،  واجتماعّيــة  ثقافّيــة 

هــذا االضطهــاد إاّل أّن هــذا يعــود للـمـرأة أساًســا 

الذكوريــة  الهيمنــة  تغذيــة  يف  ســاهمت  التــي 

واســتمراريتها، فوفًقــا لبيــار بورديــو، يف كتــاب 

»الهيمنــة الذكوريــة«، »أنــه لــم يكــن مــن املمكــن 

اضطهــاد النـسـاء دون موافقتهــن«، وهــو األمــر 

النفــس  علـمـاء  عنــده  يتوقــف  أن  يجــب  الــذي 

مًعــا. واالجتـمـاع 

كانــت  امـلـرأة  أن  يف  يتمّثــل  آخــر  ســبب  وثمــة 

تعمــل ضــّد نفســها، فيشــر جــورج طرابيــيش يف 

كتابــه »أنثــى ضــد األنوثــة: دراســة يف أدب نــوال 

السعداوي عى ضوء التحليل النفي« إىل أن 

الســعداوي كانــت تتبنــى أيديولوجيــا متناقضــة 

مــع  تتقاطــع  أنهــا  إال  للـمـرأة،  مناـصـرة  تبــدو 

أيديولوجيا ال شعورية معادية للمرأة، فبعض 

أعمالهــا تنتمــي إىل الجنــس املضطَهــد، فتضــع 

الســعداوي امـلـرأة يف وضــع املُنســحقة واملُســتلَبة 

فالزهــور  الذكوريــة،  األيديولوجيــا  لصالــح 

املغمضــة وهــي تتفتــح يف ضــوء الشــمس ألّول 

ـمـّرة، تكــون بــن أمريْــن، إّمــا االستســالم ومــن 

الــورق  واســتبدال  املقاومــة  أو  االنســحاق،  ثــم 

الناعــم بـ«شــوك نافــر مدّبــب«؛ عندئــذ تســتطيع 

أن »تحيــا وســط النحــل الجائــع« عــى حــّد تعبــر 

السعداوي يف إهداء روايتها »امرأتان يف امرأة«.

النظــام  ســطوة  يف  تنحصــر  اإلدانــة  دامــت  ومــا 

)املجتمــع،  الكــرى  البنــى  بشــقيه  األبــوي 

)العائلــة  الصغــرى  والبنــى  االقتصــاد(  الدولــة، 

أو الشــخصية الفرديــة( فأســئلة مــن قبيــل: ملــاذا 

لــم تنجــح امـلـرأة العربيــة -عــى األقــل- يف رســم 

لــم  وملــاذا  الفكــري،  مالمــح املســاواة يف املشــهد 

التــي  هــي املعوقــات  تســَع إىل االســتقالل، ومــا 

فامـلـرأة  لهــا.  قيمــة  وال  ــة  عبثيًّ تبــدو  تواجههــا؟ 

الحريــة،  مــن  بالقليــل  تحظــى  أن  اســتطاعت 

ســواء بنضالهــا الشــخيص، أو بفعــل املتـغـرات 

التــي حّلــت ســواء بانتشــار التعليــم، أو باقتـفـاء 

لكــن  العالــم،  يف  التحــّرر  ـحـركات  دعــوات  أثــر 

الحاضنــة  بســبب  الفعــّي  تأـثـره  فقــد  هــذا  كل 

االجتماعية، التي -وما زالْت- ُتكّبل املرأة بقيود 

شــتى ال تبــدأ بالديــن، وال تنتهــي عنــد األنســاق 

بيئــة  مــن  تختلــف  والتــي  الحاكمــة،  الثقافيــة 

إىل أخــرى، ومــن ثــم تضيــع كل جهــود امـلـرأة يف 

ُســدًى. االســتقالل 

العنف الرمزي
تاريــخ  امتــداد  عــى  امـلـرأة  وضعيــة  تأّملنــا  لــو 

الثقافــة العربّيــة، لــو جدنــا أن امـلـرأة عــى الرغــم 
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مــا هّيأتــه بيئــات مختلفــة لســطوع نجــم امـلـرأة يف 

أســواق  أتاحــت  مــا  نحــو  عــى  الرِّجــال،  مجتمــع 

شــاعرات  ظهــور  مــن  واملربــد،  عــكاظ  يف  الشــعر 

األدبّيــة  املدونــة  لنــا  قدمــت  كمــا  وناقــدات، 

للشــعر،  جنــدب  أّم  تقييــم  عــن  والنقديــة، 

يف  تكــن  لــم  التمثيــل  نســبة  أن  أوالً  الكتشــفنا 

صالــح امـلـرأة، فلــم تــرد إلينــا أســماء ســوى اســم 

أّم جنــدب زوجــة امــرئ القيــس، وثانًيــا أن الرجــل 

والتحكيــم،  الظهــور  حــّق  للـمـرأة  أعطــى  الــذي 

ــا عليهــا، فاختيارهــا للتحكيــم لــم يــأِت  كان وصيًّ

إال بـقـرار منــه، ومهاجمتهــا والتحّيــز ضــّد رأيهــا، 

كان مــن الرجــل نفســه، وهــو مــا يمّثــل عنصريــة 

بغيضــْن. وتطّرًفــا 

ولنأخــذ مــن الحكايــة التــي ســاقها ابــن قتيبــة يف 

كتابــه »الشــعر والشــعراء« عــن علقمــة بــن عبــده 

تســمية  ســبب  عــن  حديثــه  مـعـرض  يف  الفحــل 

املصــادرة  أن  أوالً  لنكشــف  بالفحــل،  علقمــة 

والتحّيــز ضــّد امـلـرأة -وربمــا هــو الســبب الحقيقــي 

اليــوم،  ليــس وليــد  النــدرة-  الغيــاب وتلــك  لهــذا 

البعــض  كمــا ســعى  دينّيــة  نزعــة  أو حتــى رهــن 

القضيــة مــن مضمونهــا  بـغـرض تفريــغ  وتــذرَّع، 

ذكوريــة  عقليــة  ِنـتـاج  هــي  وإنمــا  الحقيقــي، 

متكّلسة منذ بداية الصدام بن الطرفن، عقلية 

املُختِلــف  باآلخــر  تؤمــن  ال  أكــر،  ليــس  أحاديــة 

التـحـوالت  مــن  الرغــم  عــى  الجنــدر،  ناحيــة  مــن 

واملؤثّرات التي أسهمت يف تكوين هذه العقلية، 

وأســهمت يف أن تكــون أكــر تحــرًّرا وإيماًنــا بالفكــر 

دون تحّيــز ضــده بســبب اختــالف الجنــدر أو حتــى 

األيديولوجيــا. ومــن ثــّم نطمــن بــكل يقــن إىل أن 

اختالف البيئة الحاضنة ثقافّيا واجتماعيًّا وأيًضا 

سياســيًّا، ليــس لــه عالقــة بهــذا املوقــف العــدايئ 

ضــّد امـلـرأة ومنتجهــا اإلبداعــي والنقــدّي.

فالخر الذي أورده ابن قتيبة، يف كتابه »الشعر 

والشعراء« يقول: فما أن تنافس علقمة الفحل 

جنــدب  أّم  إىل  وتجــادال  القيــس،  امــرئ  مــع 

زوجــة امــرئ القيــس يف أّيهمــا أشــعر مــن اآلخــر، 

علقمــة  ترجمــة  يف  املعروفــة،  الحكايــة  آخــر  إىل 

عندمــا  أنــه  الحكايــة  هــذه  مــن  الشــاهد  الفحــل. 

بــأن علقمــة أشــعر مــن زوجهــا  أّم جنــدب  أـقـّرْت 

امــرئ القيــس ُمســتندة إىل مــا قدمتــه مــن دليــل 

استنبطته من سياق القصيدتْن اللتْن أنشداها 

واحــدة،  قافيــة  عــى  الـفـرس  وصــف  يف  أمامهــا 

حتــى أثــار هــذا اـلـرأي حفيظــة زوجهــا، وبــدالً مــن 

مناقشتها فيما ذهبت إليه من أن علقمة »وصف 

فرســه بالســرعة املذهلــة، وأنــه يبلــغ بــه غايتــه مــن 

الصيــد وهــو ال ـيـزال يتوّهــج نشــاطاً وقــّوًة، فهــو 

ــزه بهــا، وال إىل ســوٍط  ليــس محتاًجــا إىل ِدّرة ُيَحفَّ

ُطه بــه ليزيــَد مــن رْكضــه، بــل هــو يركــض مــن  ُيَســوَّ

تلـقـاء نفســه كالريــح املُْرســلة! يف حــن أّن فرســَك 

بـلـوغ  عــى  تســتعن  القيــس(،  امــرئ  )أي  أنــت 

ّرة، والتهييج  صيدك ِمن عَى متنه بالّسوط والدِّ

والتنشــيط، والزَّجــر والتحفيــز، وإالّ فمــا صنعــَت 

هــذا  عــى  وبـنـاء  بينهمــا؛  مــا  وشــّتان  شــيئاً!… 

فعلقمــة أشــعر منــك وأفحــل«.

لــم يجــد امــرؤ القيــس حيــال رأيهــا ســوى الطعــن 

إيّاهــا  ــا  متهمًّ بــل  وعاطفتهــا،  مصداقيتهــا،  يف 

بأشــعر  علقمــُة  »مــا  لهــا  قــال  حيــث  بالخيانــة 

مّنــي، ولكّنــِك لــه عاشــق!« فطلقهــا فخلــف عليهــا 

قــال  الفــرج األصفهــاين  أبــي  روايــة  ويف  علقمــة، 

لقــب  قلــِت، ولكنــِك هويتــه« وبهــذا  »ليــس كمــا 

بعلقمــة الفحــل.  وهــو مــا يمثــل انحيــاًزا ذكوريًّــا 

امـلـرأة. ضــد 

رّد الفعــل القــايس مــن امــرئ القيــس يكشــف عــن 

ــا، وإن  أّول صــورة مــن صــور اضطهــاد امـلـرأة ثقافيًّ

كان هذا االضطهاد بدأ بحادثة أم جندب إال أّنه 

ممتــٌد إىل عصرنــا الّراهــن، وهــو مــا ينقــض القــول 

باألســاس  راجــع  العربيــات  املفّكــرات  نــدرة  بــأّن 

واالجتماعّيــة  والثقافّيــة  التاريخّيــة  الظــروف  إىل 

الظــروف  ل  وتبــدُّ الحــال،  فكيــف  والسياســّية! 

واختالف السياقات لم يغّر من النظرة الدونّية 

ولــم  امـلـرأة،  ضــّد  الدونّيــة  الذكوريّــة  للعقليــة 

فيهــا  وضعــت  ممــا  أعــى  مكانــة  تتبــوأ  يجعلهــا 

مــن قبــل، بــل صــار املــايض والحاضــر يتســاويان يف 

ممارســة  أشــكال مــن العنــف الرمــزي ضــّد امـلـرأة.

مــن جهــة أخــرى، أظـهـرت هــذه الحادثــة انحيــاًزا 

القيــس ضــّد  ـلـرأي امــرئ  النقدّيــة  تاًمــا للعقليــة 

طــه حســن شــّك يف  فــإذا كان  أم جنــدب،  رأي 

قصــة التحكيــم جملــة وتفصيــالً، ونفــس الــيشء 

فعله تلميذه شوقي ضيف، حيث أرجع القصة 

بجملتها إىل »صنع الّرواة«، فإّن ثّمة فريًقا آخًر 

أقــّر بحادثــة التحكيــم، ويف نفــس الوقــت انحــاز 

يعــود  الســبب  أن  ورأى  القيــس،  امــرئ  ـلـرأي 

فذهــب  القيــس،  المــرئ  جنــدب  أّم  لكراهيــة 

قــد  جنــدب  أّم  أّن  إىل  طبانــة  بــدوي  الدكتــور 

حّكمــت هواهــا فعــالً، وأنهــا ليســت عــى صــواب 

فيما التمسته من تعليل؛ ألن امرئ القيس لم 

الســاقن،  بتحريــك  إاّل  يســر  ال  جــواده  أّن  يــرد 

أن  فالحقيقــة  بالســوط،  والـضـرب  والزجــر، 

الســوط الزمتــان  الســاقن، واســتعمال  تحريــك 

كليــالً  فرســه  يكــن  مهمــا  فــارس  كل  لــوازم  مــن 

بليــًدا، أو جــواًدا حديــًدا، وذلــك ليكــون متمكًنــا 

األدب  نقــد  يف  دراســات  طبانــة:  )بــدوي  منــه. 

العربي، ص 53(. فرأي بدوي طبانة يف حد ذاته 

جنــدب  أم  شــأن حكومــة  مــن  للتقليــل  محاولــة 

والتهويــن مــن أمرهــا، عــى نحــو مــا رّد عليــه د. 

العصــر  يف  األدبــي  )النقــد  نصــر  إبراهيــم  محمــد 

.)50 ص  اإلســالم،  وصــدر  الجاهــي 

العابثات
جنــدب  أم  حادثــة  مــن  أبعــد  زمنــا  قفزنــا  لــو 

وزوجهــا، إىل بدايــة عصــر النهضــة، لوجدنــا أن 

تحــت  ـجـاءت  اإلبداعّيــة  امـلـرأة  نتاجــات  معظــم 

أســماء ُمســتعارة، وهــذا ليــس مجــال حديثنــا، 

لكــن فقــط هــذا التخفــي الــذي ســعت إليــه املــرأة، 

والنـظـرة  اإلقـصـاء،  مــن  الخــوف  عــن  يكشــف 

مــا  إلبــداع  الرجــل  بهــا  ينظــر  التــي كان  الدونّيــة 

يف  الثقافّيــة  والبيئــة  املنــاخ  أن  ســواه، وكذلــك 

ذلــك الوقــت ال تتقّبــل هــذا مــن اـمـرأة، وهــو مــا 

يعنــي تحيــزا ضــد الجنــدر، الــذي ال عالقــة لــه بــه 

بحجــم موهبتهــا. أو  تكتــب،  بمــا 

امـلـرأة  إقـصـاء  تعمــدت  الّرجــل  ذكوريــة  أن  كمــا 

العربّيــة، فجميــع  الروايــة  لنشــأة  التأريــخ  عنــد 

بــدأت بروايــة »زينــب« ملحمــد حســن  املقاربــات 

متغافلــن   ،1914 عــام  صــدرت  التــي  هيــكل 

جهــود الرائــدات مــن النـسـاء العربيــات وخاصــة 

يف بــالد الشــام بكونهــن أول مــن دشــن الكتابــة 

يف  فــواز  زينــب  فعلــت  مــا  نحــو  عــى  الروائيــة 

روايتهــا الرائــدة »حْســن العواقــب« التــي صــدرت 

عام 1898، وبعدها بست سنوات كانت رواية 

»قلب رجل« للكاتبة لبيبة هاشم، ثم أصدرت 

الجســد«  روايتيهــا »حســناء  مرحلــة الحقــة  يف 

1898، و«شــرين« 1907، وهــي أعمــال ســبقت 

لــم  التــي  »زينــب«  هيــكل  روايــة محمــد حســن 

الكبــر  يـقـول  كمــا   ،1914 عــام  يف  إال  النــور  تــَر 

الداديــي يف »أزمــة الجنــس يف الروايــة العربيــة 

.»2017  ،16 النســوة، ص  بنــون 

ربما كانت هذه نظرة خاطئة أو حتى متوهمة، 

كـثـرات  كاتبــات  فهنــاك  شــواذ،  قاعــدة  فلــكّل 

كتــَن ومارســن فعــل الكتابــة دون أن تتـعـرض 

إحداهن إىل اإلقصاء أو حتى التقليل من قيمة 

ما تكتب. لكن الحقيقة املؤملة أن فعل اإلقصاء 

إىل  ُيمــارس  زال  ومــا  الحقــب،  كل  يف  مــورس 

اآلن، ويكفي قراءة كتاب شعبان يوسف »ملاذا 

تمــوت الكاتبــات كمــًدا؟« ألصابتنــا الدهشــة مــن 

الذكــوري  الفعــل  مارســها  التــي  املأســاة  حجــم 

بــن  الفــرق  لرأينــا  وأيًضــا  املتزمتــة،  والعقلّيــة 

كيــف  عامــة  وبصــورة  والحداثــة،  التحديــث 

القــرن  نهايــة  منــذ  الكاتبــة  امـلـرأة  قضيــة  صــارت 

التاسع عشر والقرن العشرين، وحتى اللحظة 

تنفصــل  أزمــة حقيقيــة، ال  تمّثــل  نحياهــا  التــي 

ككائــن  امـلـرأة  »تالحــق  التــي  القضايــا  كافــة  عــن 

بشــري لــه خصوصياتــه الحــادة، وكذلــك ككائــن 

اجتماعي يراد السيطرة عليه بفرض القوانن، 

الطــرق  بــكل  ضــده  الدينّيــة  النصــوص  وتأويــل 

للدرجــة التــي تصــل إىل حــّد التســليع الرخيــص 

لقيمــة املــرأة، وتحويلهــا إىل متــاع يملكــه الرجــل 

السياســّية«  والســلطة  الدينّيــة  واملؤسســة 

)شــعبان يوســف، ملــاذا تمــوت الكاتبــات كمــًدا(.

عــى  )الّرجــل(  املثقــف  أن  تؤّكــد  كـثـرة  شــواهد 

امـلـرأة  َحَصــَر  األيديولوجيــة،  انتماءاتــه  اختــالف 

يف داـئـرة ضيقــة، وأحكــم حصــاره عليهــا، حتــى 

أنــه صــار بإمكانــه أن يقــّرر مــا َيْصُلــُح لهــا، ومــا ال 

َيْصُلــُح، وهــو مــا يمّثــل هيمنــة ذكوريــة أو عنًفــا 

غــر  بامـلـرأة  بالنــا  فمــا  الكاتبــة  امـلـرأة  ضــّد  رمزيًّــا 

املُتعلِّمة. فعباس محمود العقاد ينحاز للرجل 

بصــورة ســافرة، ويقصــر الشــعرية عليــه، دون 

املــرأة التــي يســتبعد أن تكــون لديهــا القــدرة عــى 

أصبحــت  وإذا  األصــل،  يف  شــاعرة  تكــون  أن 

شــاعرة، فســوف تكتــب يف الرـثـاء مثلمــا فعلــت 

فعلــت  ومثلمــا  صخــر،   أخيهــا  مــع  الخنـسـاء 

وهــن  توحيــدة،  ابنتهــا  مــع  التيموريــة  عائشــة 

نــادران، ومــا عــدا ذلــك فلــم تنجــب  اســتثناءان 

الدنيــا كلهــا عــى مــدي تاريخهــا أي شــاعرة ذات 

مثلمــا  تتأّمــل  أن  تســتطيع  ال  امـلـرأة  شــأن، ألن 

العقــاد  الشــعراء، ولكنهــا هكــذا حســم  يفعــل 

مصــر  »شــعراء  والحكايــات  للقــص  تصلــح 

وبيئاتهــم يف الجيــل املــايض« )صــدر عــام 1937(.

العقليــة التــي لــم تســتوعب -مــن قبــل- إمكانيــة 

أن يكــون نقيضهــا أو نصفهــا اآلخــر يمتلــك ذات 

املوهبــة، وقــادًرا عــى الكتابــة يف ذات املجــاالت 

التــي يدّعــي فيهــا التفــوق والريــادة، نفــس هــذه 

التــي  النقديــة  األطروحــات  تتقبــل  لــم  العقليــة 

نحــو  عــى  اإلبــداع،  ســكونية  امـلـرأة  بهــا  كـسـرت 

مــا فعلــت نــازك املالئكــة، يف حديثهــا عــن الشــعر 

نـشـرت  أن  منــذ  مبـكـًرا  بدأتــه  والــذي  الحــر، 

قصيدتهــا الكوـلـرا عــام 1947، وهــو مــا توجتــه 

بكتابهــا املهــم والرائــد »قضايــا الشــعر املعاصــر« 

الشــعر  قضايــا  فيهــا  درســت  والــذي   ،1962

عروًضــا  لــه  ووضعــت  مفصلــة،  دراســة  الحــر 

كامالُ، لكن أبت العقلية الذكورية هذا التفوق 

وهوجــم  االتهامــات،  لهــا  فكيلــت  النقــدي، 

إىل  آخــرون  وســعى  شــديًدا،  هجوًمــا  الكتــاب 

سحب الريادة منها، ونسبها إىل الرجل، وكأن 

الريــادة،  صاحــب  هــو  فيمــن  تختــزل  املســألة 

أنتجــت  التــي  النقديــة  العقليــة  مســألة  وليــس 

هــذه األفــكار التقدمّيــة، والتــي تســتحق الشــكر 

والتتويــج.

االضطهــاد  واقعــة  األدبــي  التاريــخ  ينــى  ال 

التــي مارســها الدكتــور طــه حســن ضــّد الرائــدة 

النســائية دريــة شــفيق، ووفقــا ملــا ســرد شــعبان 

يوســف يف كتابــه »ملــاذا تمــوت الكاتبــات كمــًدا« 

عــام  الدســتور  لجنــة  تشــّكلت  »عندمــا  أنــه 

1954 برئاســة عــي ماهــر، قامــت الســيدة دريــة 

باالعتصــام  أخــر  ســيدات  تســع  ومعهــا  شــفيق 

كـثـرا  ذلــك  وأثــار  الصحفيــن،  نقابــة  مبنــي  يف 

مــن املنتصريــن جــدا لثــورة يوليــو، وعــى رأســهم 

الدكتور طه حسن، فكتب مقاالً شديد اللهجة 

تحــت  الجمهوريــة  جريــدة  يف  مــارس   16 يــوم 

عنــوان العابثــات«. ويســتمر شــعبان يوســف يف 

ســرد وقائــع هــذه الحادثــة التــي أظهــرت العميــد 

مــع  تعامــل  بــل   ، للـمـرأة  موقــف املضطِهــد  يف 

مطالــب ـهـؤالء املعرتضــات باســتخفاف وصلــت 

ثمة سبب آخر يتمّثل في 
أن المرأة كانت تعمل 

ضّد نفسها، فيشير جورج 
طرابيشي في كتابه »أنثى 

ضد األنوثة: دراسة في 
أدب نوال السعداوي على 

ضوء التحليل النفسي« 
إلى أن السعداوي كانت 

تتبنى أيديولوجيا متناقضة 
تبدو مناصرة للمرأة، إال أنها 
تتقاطع مع أيديولوجيا ال 

شعورية معادية للمرأة

ذكورية الّرجل تعمدت 
إقصاء المرأة عند التأريخ 
لنشأة الرواية العربّية، 

فجميع المقاربات بدأت 
برواية »زينب« لمحمد 

حسين هيكل التي صدرت 
عام 1914، متغافلين 

جهود الرائدات من النساء 
العربيات وخاصة في بالد 

الشام بكونهن أول من دشن 
الكتابة الروائية على نحو ما 

فعلت زينب فواز
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ال  »البــالد  بــأن  العميــد  تــذرع  فقــد  اإلهانــة  إىل 

تحتمــل يف هــذا املنعطــف التاريخــي أي قالقــل أو 

الـنـوع«. هــذا  مــن  خزعبــالت 

لكــن ســرعان مــا رّد عليــه اثنــان مــن كبــار الكتــاب 

حســن  وهمــا  الوقــت،  ذلــك  يف  والصحفيــن 

طــه  الدكتــور  والمــا   ، اإلمــام  وعميــد  فهمــي 

هــذا املوقــف،  عــى ذلــك املقــال، وعــى  حســن 

وهــو النصــر األّول لحريــة الــرأي والدفــاع عنهــا، 

فمــا كان مــن طــه حســن إال وكتــب مقــاالً آخــر 

يــوم 18 مــارس تحــت عنــوان »العابثــات 2″، 

ا عــى هــذا الوصــف، وكذلــك  أي أنــه كان مـصـرًّ

كتــب  أيــام  ببضعــة  بعــده  ثــم  موقفــه،  عــى 

الكاتــب الشــاب أحمــد بـهـاء الديــن مقــاالً قـصـًرا 

تحــت عنــوان »الصائمــات«، وفعــل مثلمــا فعــل 

عميــد اإلمــام وحســن فهمــي، وأوضــح أّن مــن 

ووّجــه  آرائهــّن،  عــن  يعــّرن  أن  النـسـاء  حــّق 

ذاتــه  العــدد  ويف  العميــد،  إىل  اللــوم  كذلــك 

لتوضيــح  مقــاالً  شــفيق  دريــة  الســيدة  كتبــت 

الطبيعــي  املوقــف  اتخــاذ  يف  وحّقهــا  موقفهــا، 

الدســتور  يف  النـسـاء  حقــوق  إحــالل  أجــل  مــن 

يصمــت،  لــم  حســن  طــه  ولكــن  الجديــد، 

ا إىل درجــة بعيــدة، وكأن ثــأًرا  وكتــب مقــاالً حــادًّ

شــفيق،  ودريــة  الديــن  بـهـاء  أحمــد  وبــن  بينــه 

واألدهى من ذلك أن هذا املقال كتبه عى هيئة 

إحســان  التحريــر  رئيــس  إىل  ووجههــا  رســالة، 

يذكــر  لــم  اإلهانــة  يف  وإمعانــا  عبدالقــدوس، 

اســم دريــة شــفيق، وال أحمــد بـهـاء الديــن، بــل 

إنــه أورد إشــارة تعنــي بــأن عــى كاتبــة هــذا املقــال 

أن تبحــث عــن كاتــب أفضــل مــن الــذي كتــب لهــا 

املقــال. هــذا 

ُيعّلــق شــعبان يوســف عــى موقــف الدكتــور طــه 

حسن ويراه أنه موقف عصبي، وقد »تضافرت 

والفكريــة  واألدبيــة  السياســية  ســلطته  فيــه 

والذكوريــة الواضحــة يف أوصافــه التــي أطلقهــا 

عــى دريــة شــفيق ورفيقاتهــا يف اإلضــراب. انحــاز 

طه حسن للسلطة السياسية وأبويتها الفّجة 

ـجـاءت  بالــك مــن أنهــا  يف رفــض الوصايــا، فمــا 

مــن ســيدات. وانحيــاز طــه حســن ضــد النـسـاء 

يف  حقهــن  وعــن  أنفســهن  عــن  يعــرن  وهــن 

االعتصــام واإلضــراب، بمثابــة هــدم لــكل املبــادئ 

موقفــه  ويكفــي  عنهــا،  ودافــع  بهــا  نــادى  التــي 

إىل  ســاندها ووقــف  التــي  القلمــاوي  مــع ســهر 

جانبها، وهو يكشف أن بعض الوصايا قد يأيت 

إلقناعــه ولكنهــا مدفوعــة مــن ســلطة أعــى وهــو 

واضــح يف حالــة طــه حســن الــذي كان يهاجــم 

مــن منطــق الســلطة، وليــس مــن منطــق الحــق.

دورهــا يف  ُتمــارس  الذكوريــة  الوصايــا  زالــت  مــا 

فمــا  الســلبّية،  الطاقــة  وتصديــر  امـلـرأة،  تكبيــل 

الحــاريث  جوخــة  العمانيــة  الروائيــة  مــع  حــدث 

بمثابة تعدٍّ صارخ عى حق املرأة يف الكتابة أوالً 

أيًّــا كانــت هويتهــا، وثانًيــا بمثابــة اعتــداًء ســافًرا 

عــى حريــة امـلـرأة يف اختياراتهــا وحقهــا يف ارتــداء 

ما يتوافق مع قناعتها الشخصية أو انتماءاتها 

الدينّية، فما أن أُعلن عن تتويج ترجمة روايتها 

»ســيدات القمــر« بجائــزة املــان بوكــر اإلنكليزيــة، 

حتــى ُحصــر الفــوز يف داـئـرة ضيقــة ومــع األســف 

بعيــدة عــن الواقــع والحقيقــة أيًضــا، فقــدر رأى 

الحجــاب، وليــس  الفــوز الرتدائهــا  أن  البعــض 

النــص  أن  رأى  َمــن  وهنــاك  الروايــة،  لقيمــة 

املرتجــم هــو الــذي فــاز بمعنــى أن الرتجمــة هــي 

التي »رّتقت فتوق« النص العربي، وغرها من 

يف  عششــت  التــي  العفــن  حــاالت  أظـهـرت  آراء 

العقليــة الذكوريّــة، وهــي ترتبــص بامـلـرأة.

مكنــون  مــن  الكثــر  أظـهـرت  بـهـزة  أشــبه  الفــوز 

هذه العقول التي تتشدق باملساواة، وتدعو إىل 

رفع الظلم عن إبداع املرأة، بل وتشيد بكتابات 

بعــض الكاتبــات. فانهالــت الــردود القاســية التــي 

نفت اإلبداع عن املرأة املحجبة، وهو ما عاد بنا 

إىل نفــي اإلبــداع الشــعري عــن املــرأة عــى نحــو مــا 

نفــى اإلبــداع  هنــا  قبــل، ولكــن  مــن  العقــاد  أرتــأ 

برمتــه عــن امـلـرأة املحجبــة، كمــا كتــب الصحــايف 

املحجبــة،  »امـلـرأة  بــأن  األعرجــي  رضــا  العراقــي 

قصــة  أو  شــعًرا  األدب،  يف  تـبـدع  أن  يمكــن  ال 

أو روايــة«، وأكمــل »هــذا رأي شــخيص ال يـلـزم 

أحــًدا، والهــدف منــه ليــس النيــل مــن العمانيــة 

‘أنرتناشــيونال  بجاـئـزة  الفاـئـزة  الحــاريث  جوخــة 

أعنــي  ال  كمــا  الريطانيــة املرموقــة.  بوكــر«  مــان 

بذلــك أن امـلـرأة الّســافرة مبدعــة بالضــرورة«.

الســلطة  مــن  للـمـرأة  املعنــوي  االغتيــال  تاريــخ 

األبويــة قديــم، ومــع األســف راســخ ومتواصــل، 

لــم ينتــِه عنــد عصــر بعينــه، كمــا أنــه ال يخضــع 

ســعى  كمــا  الدينّيــة  األيديولوجيــا  ألصحــاب 

موقفهــم  بالكــذب، مســتغالً  للرتويــج  البعــض 

العــدايئ مــن امـلـرأة بصفــة خاصــة، وإنمــا يشــمل 

أيًضــا أصحــاب الفكــر اليســاري وحامــي مشــاعر 

التنوير، وهو ما ينبئ عن إدانة حقيقية للرجل 

أيًّا كانت صفته أو أيديولوجيته؟ ومن ثم فعى 

امـلـرأة يك تكــون حاـضـرة يف املشــهد، أن تتخلــص 

وتحــرر  املقّيــدة،  الذكوريــة  الوصايــا  هــذه  مــن 

ذاتهــا بعــدم الوقــف موقــف املدافــع دوًمــا. فهــل 

تضــع  أن  تفّضــل  أنهــا  أم  هــذا  يف  امـلـرأة  تنجــح 

إىل  أزماتهــا  كل  بــرّد  النحــل،  داـئـرة  يف  نفســها 

لــه  تابعــة  جعلهــا  الــذي  االقتصــادي  املُســّبب 

بالضــرورة؟ وهــو مــا يعــود بنــا إىل البنــى الكــرى 

حيث االقتصاد والدولة كانا سببْن من أسباب 

خضوع املرأة لالبتزاز يف أعنف صوره، والوصايا 

يف أخفهــا ضــرًرا.

ناقد مصري مقيم في تركيا
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الخروج من الظّل وعلى األسطورة
سمّية عّزام

اســتنطاق التجربــة النقدّيــة النســائّية املتأّخــرة عــن اللحــاق بالنتــاج اإلبداعــي األدبــّي، أو عــن مثيلتهــا الذكوريّــة، ينطلــق مــن ماحظــة 

مبتـسـرة لواقــع مبتــور مــن تاريخــه، ومــن أســطرة ثقافــة أفــرزت الواقــع والتاريــخ مًعــا، وهــي مســؤولة يف الوقــت عينــه عــن تغييــب رمــوز 

وتهميــش مــا ال يتوافــق مــع مفاهيمهــا. ويف اإلجابــة عــن الســؤال، إقــرار ضمنــي باملشــكلة التــي تلتمــس تصــّورات حلــول. إزاء أســئلة النقــد 

النسايّئ يطرح املقال أسئلة عّما وّلدها وزّكاها ورّسخها؛ وبعض التفاصيل شواهد -بأقامهّن- تدحض األسطورة، وتفيد يف إنعاش 

الذاـكـرة ونفــض غبــار التغييــب عــن رائــدات يف الفكــر والوعــي النقدّيــن.

مقال

األســطورة  تعريــف  اّتجاهــات  بــن  من 
االتجاه الراغمايت الذي جاء به عالم 

 )1942-1884( مالينوفســي  األنروبولوجيــا 

منشــئها  يف  )براغماتّيــة(  »عملّيــة  إّنهــا  قائــاًل 

الواقعــي  العالــم  إىل  تنتمــي  أّنهــا  إذ  وغايتهــا؛ 

أو  معّينــة  قبيلــة  عــادات  ترســيخ  إىل  وتهــدف 

إذن،  مــا«.  اجتماعــي  نظــام  ســيطرة  تدعيــم 

األنثويّــة،  البيولوجيــا  أســطورة  ترّســخت 

ودعمتهــا منظومــات ثقافّيــة أبويّــة اســتندت إىل 

الوعــي  املقــّدس لتوطيــد أفكارهــا وتجذيرهــا يف 

الجمعــي، ومــن ثــّم يف الالوعــي الفــردي، مثــل 

للبشــر..  عقاًبــا  لبانــدورا  زيــوس  خلــق  أســطورة 

بوفــوار  دو  ســيمون  النســويّة  املفّكــرة  فــرتى 

كالحقيقــة  »الطبيعــة  أّن   )1986  1908-(

والعلــوم  ثابًتــا.  معطــى  ليســت  التاريخيــة 

البيولوجّية واالجتماعّية لم تعد تعتقد بوجود 

كيانــات ثابتــة ال تتغــّر وتحــّدد صفــات معّينــة؛ 

إّن  مــا.  وضــع  عــى  ثانــوي  فعــل  رد  فالّســمات 

معــّن  وضــع  وجــود  يفّســر  مــا  ــا  تاريخًيّ تطــّوًرا 

للمرأة«.

   األمــر الــذي يســّجل بشــأن االشــتغال النقــدّي-

والكــّم  بالّزمنّيــة،  يتعّلــق  األنثــوّي  الفكــرّي 

تنـظـًرا  النقــد  كان  ولــن  واالمتــداد.  والرتاكــم 

وتطبيًقــا يــأيت يف انشــغاله الحًقــا عــى التجربــة 

اإلبداعّية، فمن البداهة أن يتأّخر النقد خطوة 

عــن التجــارب اإلبداعيــة شــعًرا وـنـًرا، وال ســّيما 

يف الّســرد األقــدر، يف الزمــن الّراهــن، عــى رصــد 

قضايــا املجتمــع  إنـتـاج  وإعــادة  الواقــع  تـحـّوالت 

خــالل  مــن  مــا  بتـحـّول  تنّبــأ  وإن  عنــه؛  املنبثــق 

تجارب متناثرة هنا وهناك قد تحدث انعطافة 

النقــد  فيــأيت  ذاك،  املتوّقــع  بالتـحـّول  وترهــص 

والحــال هــذه، متقّدًمــا عــى النــّص برســم رؤيــة 

مســتقبلّية لتجنيــس أو تنميــط كتابــّي مــا. هــذا 

يف مــا يتعّلــق بتأّخــر النقــد عــن التجــارب األدبّيــة 

بشــكل عــام، أّمــا إذا تأّخــرت التجربــة اإلبداعّيــة 

تكــن  لــم  أو  الذكوريّــة  قرينتهــا  عــن  النســائّية 

فاألمــر  لنقدهــا،  الكافيــن  واملســتوى  بالحجــم 

بهــذه  ُيعنــى  الــذي  النقــد  إىل  بالنســبة  مماثــل 

التجربــة.

يف تحّري وضع املرأة املفّكرة: 
من رّد الفعل إىل الفاعلّية

أّن  تــرى يســرى مقــّدم  الّروايــة«،     يف »مؤّنــث 

الرجــل ســيطر عــى قــوى اإلبــداع الــروايئ حقبــة 

نموذًجــا  امـلـرأة  مــن  وخلــق  الزمــن،  مــن  كـبـرة 

إليهــا  نظرتــه  بحســب  وقولبهــا  بفـكـره،  ــا  خاًصّ

أخــذت  أن  بعــد  واآلن  ماهيتهــا.  بحســب  ال 

نفســها  عــن  تعــّر  راحــت  املبــادرة،  بيدهــا زمــام 

بواقعّيــة. ويف املعنــى عينــه، تشــر ســعيدة تاقــي 

املــايض«،  وقوقعــة  التغيــر  »ـشـرارة  مقالهــا  يف 

)مجلة »الهالل«، مارس 2017( إىل أّن التبعّية 

نتيجــة حتمّيــة لغيــاب االســتقاللّية االقتصادّيــة 

واالجتماعّيــة، ومــن ثــّم االســتقاللّية السياســّية 

االختيــار  حــق  يملــك  ال  فالتابــع  والفكريّــة؛ 

يصــدق  مــا  إّن  الـقـول  وتتابــع  والحــّر.  املســتقّل 

أفعــال  كل  عــى  يصــدق  الحــّر  االختيــار  عــى 

التفكــر والتخطيــط والتدبــر. ويف العــدد نفســه 

عنــوان  تحــت  يحيــى  شــذى  تــورد  املجلــة،  مــن 

»القومّية املصرّية وتحرير املرأة قبل ثورة 1919« 

زعًمــا ألمــن خــوري مفــاده أّن مــن اشــتهرن مــن 

النساء هّن من فلتات الطبيعة كجسم حيوان 

»الفتــاة«  مجلــة  اهتّمــت  وقــد  إنســان.  ورأس 

آنــذاك بالــّرد عــى هــذا الّزعــم وـغـره مــن مزاعــم 

النهضــة. عصــر  بدايــات  يف  الكارهــن 

بوصفهمــا  واالســتغناء  االســتقالل  مســألة    

نــوال  أّكدتهــا  التحــّرر،  نحــو  األوىل  الخطــوة 

الحركــة  يف  فارقــة  عالمــة  وهــي  الســعداوي، 

مــن  ـجـاءت  إّنهــا  قائلــة  النســويّة،  الفكريّــة 

مجتمــع يقــّدس الســلطة الحاكمــة يف الّســماء 

واألرض. وتورد يف كتابها »تأّمالت يف السياســة 

النهضــة  عــى  دااًلّ  شــاهًدا  والكتابــة«  وامـلـرأة 

حدثــت  أّنهــا  يف  الحقيقّيــة،  الصينّيــة  الثقافّيــة 

يف ثــورة أيــار 1919، حــن أعــادت ـقـراءة اـلـرتاث 

كونفوشــيوس  عــن  القدســّية  ونزعــت  الّصينــي 

وجميــع األباـطـرة واملـلـوك. معنــى ذلــك، تأكيــد 

ضــرورة التحــّرر مــن قيــود التقديــس لحاكمّيــات 

والسياســّية. الدينّيــة  املنظومتــن 

  وتالحــظ ليــى الّرفاعــي يف أطروحتهــا املعنونــة 

النهضــة  عصــر  يف  العربيــة  امـلـرأة  تربيــة  »فكــر 

)مصــر وبــالد الشــام(«  أّن املجتمعــات العربيــة 

عانت من نوع من مرض الفصام االجتماعي… 

أن  جميًعــا  بمؤّسســاته  املجتمــع  »وحــاول 

يهّمــش امـلـرأة ويقصيهــا عــن العمــل االقتصــادي 

التغــّر،  معادلــة  الّســيايّس، ألّن  العمــل  وعــن 

مع املطالبة بحقوق املرأة، يشّكل تهديًدا للبنى 

واملؤّسســات  الّسياســّية  واألنظمــة  االقتصادّيــة 

والرتبويّــة«. الّدينّيــة 

   إّنمــا ال انفصــام بــن اللغــة العربّيــة، بوصــف 

وعالقــات  عالمــات  مــن  بنيويًّــا  نظاًمــا  اللغــة 

امـلـرأة.  وبــن  ثقافّيــة،  محـمـوالت  وذات  ورمــوز 

إذ رأى الّنحــاة أّن املذّكــر هــو األصــل واملؤّنــث هــو 

الفــرع، واألمثلــة كثــرة عــى هــذا املثــال، وتحتــاج 

إىل إفــراد مبحــث مســتقل لهــا. هــذه الفكــرة وإن 

تســّربت مــن لغــة التواصــل إىل البنيــة الذهنّيــة 

ــا  اجتماعًيّ ــا  ثقافًيّ مراًثــا  فــإّن  املجتمــع،  ألـفـراد 

هــذا  عــى  والقيــاس  لهــا  التقعيــد  أفــرز  عريًقــا 

النحــو.

   األســئلة التــي طرحــت يف عصــر النهضــة، ومــا 

بعــده مــا زالــت قائمــة، وإن خفــت صوتهــا املقلــق 

يف بعض املجتمعات العربّية، األمر الذي يؤّكد 

ما تبّينته الكاتبات العربّيات عى توايل الِحقب.

املرأة-الكلمة: أن تكون املرأة كاتبة
خطــاب  يف  عنــه  املســكوت  »نقــد  كتابهــا  يف     

تديــن أمينــة غصــن  امـلـرأة والجســد والثقافــة«، 

فيــه  رافقــت  التــي  للذكــورة  الّســافر  االنحيــاز 

الجّنــة  »خطــاب  إّن  قائلــة  الفلســفة،  األديــان 

ـنـرة  يّتخــذ  عنــه،  ويفصــح  بــه  يحــّف  مــا  وكل 

ذكوريّــة، ويقــوم عــى أرضّيــة ذكوريّــة.. النـسـاء 

غياب كمعنى متفّرد، قائم بذاته«. وتورد قواًل 

مـعـرض  يف  الكاتــب،  يحيــى  بــن  لعبدالحميــد 

تفصيلها يف سكن املرأة الهامش وشغل الرجل 

املــن، »خــر الــكالم مــا كان لفظــه فحــاًل ومعنــاه 

بكًرا«، ُمدينة هذه القسمة الثقافّية، ومعّقبًة 

باـلـرأي أّن الكتابــة هــي املصهــر الجامــع واملوّحــد 

بــن اللفــظ واملعنــى، ومســتندة إىل أنطولوجيــا 

بأّنهــا  فّســرها  إذ  عربــي،  ابــن  لــدى  »الكلمــة« 
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كل  أّن  حيــث  العالــم،  يف  الّســارية  »األنوثــة« 

حقيقــة مفــردة هــي حــرف، وكل حقيقــة مرّكبــة 

هــي كلمــة. فالكلمــة الحاضنــة للحــروف تعنــي 

الحــروف.  بهيئــة  التشــّكل  وقابلّيــة  الليونــة 

عــى  التذكــر  غلبــة  بداهــة  الناقــدة  تنفــي  ولــي 

تمثيــل  تصــف، يف  عنــه،  اســتغنائه  أو  التأنيــث 

بالطاقــة  القلــم  والتأنيــث،  للتذكــر  رمــزي 

املتحّركة، والّدواة بالطاقة املكنونة التي تحمل 

يف  فالقلــم  والوجــود.   التشــّكل  إمكانّيــات  كل 

عالقته باملعاين ال يسعى للتسّلط عليها، وإّنما 

يشــّده  اإلبــداع  لحظــة  وعــى  فهــو  إلغوائهــا… 

الكتابــة نفســها. انبثــاق فجــر جديــد يشــّع يف 

  هــذا الخطــاب، وإن ـجـاء يف مـعـرض رّد فعــل 

للـمـرأة  وإقصائّيــة  تهميشــّية  خطابــات  عــى 

ودورهــا، رّســخها كّل مــن التاريــخ والجغرافيــا 

واللغــة، فهــو يحمــل رؤيــة نقديــة تــرى التكامــل 

الكتابــة فعــل وانفعــال  التأســيس. يف  يف فعــل 

يف  ينجــدالن  وموـضـوع  وذات  أثــر،  وفاعلّيــة 

نــون  الكلمــة، ولفــظ ومعنــى وصــورة ثالثهمــا، 

)دواة( وقلــم، ال ُيســأل متــى ينتهــي دور القلــم 

ليبــدأ دور الــدواة. والتجــارب الفكريّــة النســائّية 

الناقــدة  أوضحتــه  مــا  وهــذا  واحــدة،  ليســت 

البلغاريّــة الفرنســّية جوليــا كريســتيفا يف قولهــا 

النفــي  وجودهــا  يف  تراكــم  اـمـرأة  »كل  إّن 

واالجتماعــي تجــارب عقلّيــة ووجدانّيــة وجمالّيــة 

األخريــات«. عــن  تمّيزهــا  ومختلفــة  متنّوعــة 

بانوراما تاريخّية: 
يف التجربة النقدّية النسائّية

   يقاس الحضور بحجم الفاعلّية، بما يضيف 

مســار  يف  انعطافــة  ويحــدث  ويعــّدل  ويبنــي 

أســماء  أدنــاه  الجــدول  يف  وحركتــه.  التاريــخ 

لكاتبــات رائــدات، يف عصــر النهضــة، تركــن أثــاًرا 

عــى  األقــدر  الصحافــة  يف  ســيما  ال  ملحوظــة، 

التأثــر:

زينب فّواز )1914-1846(

الخــدور«  ربّــات  »الــّدّر املنثــور يف طبقــات  كتــاب 

الشــرق  يف  شــهرة  اـمـرأة  لـــ456  فيــه  ترجمــت 

والـغـرب

مريم الّنّحاس )1888-1856(

جمعــت كتــاب ســر ذاتّيــة: »مـعـرض الحســناء 

يف تراجــم مشــاهر النـسـاء« )1879(

هند نوفل )1957-1875(

أّسست مجّلة »الفتاة« )1892(

ألكسندرا خوري )1927-1872(

 صاحبة مجلة »أنيس الجليس« )1898(

هدى شعراوي )1947-1879(

أسست مجلة »اإلجيبسيان« بالفرنسّية

لبيبة هاشم )1952-1882(

أنشــأت مجلــة »فتــاة الشــرق« يف مصــر)1906-

1939( وتولــت إدارة جريــدة »الشــرق والـغـرب« 

يف األرجنتــن.

جوليا طعمة  )1954-1883(

أنشــأت مجلــة »امـلـرأة الجديــدة« )1921( وأّلفــت 

كتــاب »مــّي يف ســوريا«

نبوية موىس )1951-1886(

أصدرت مجلة »ترقية الفتاة« )1923(، ومجلة 

»الفتاة« )1937(

حّبوبة حّداد )-1897 1957(

أنشأت مجلة »الحياة الجديدة« يف باريس

سلمى أبي راشد )ت 1919(

صاحبة مجلة »فتاة لبنان« )1914(

عفيفة صعب )1989-1900(

صاحبة مجلة »الخدر« )1919(

   ثمة أعمال نقدّية مبكرة بأقالم أنثويّة حاولت 

رصــد الحركــة األدبّيــة النســائّية، كدراســات مــّي 

ثــالث، هــّن  زيــادة )1886-1941( ـحـول رائــدات 

وردة ناصيف اليازجي )1838-1924(، وعائشة 

)ملــك  الباديــة  وباحثــة   ،)1902-1840( تيمــور 

حفني ناصف 1886-1918(. مشرة يف حديثها 

الّذاتّيــة  مــن  »رســمت  أّنهــا  إىل  التيموريّــة  عــن 

ســديًما  امـلـرأة  صــورة  كانــت  حــن  جميــاًل  ــا  خًطّ

محجوًبــا وراء جــدران املنــازل وتكّتــم االســتئثار«.

  وليس بالجائز ألّي باحث يف هذا املجال، القفز 

عى تجربة نازك املالئكة )1923-2007( النقدّية 

الّرائدة يف قضايا الشعر، تنظًرا وكتابة للشعر 

 ،)1947( »الكوـلـرا«  قصيــدة  ومثالــه  الحــّر، 

مفتتحــة عهــًدا جديــًدا للشــعر العربــي.

أـضـاءت  الحصــر،  ال  التمثيــل  ســبيل  وعــى    

وغوايــة  »شــهرزاد  كتابهــا  يف  الصائــغ  وجــدان 

الســردّي  بالخطــاب  تحيــط  آفاًقــا  الّســرد« 

عربّيــة،  نســويّة  ألقــالم  اختياراتهــا  يف  األنثــوي 

إطــار  يف  يبــق  لــم  األنثــوي  الّســرد  أّن  وتلحــظ 

الجسد الّناعم والغرف املغلقة، إّنما أعلن عن 

والســيايس  الثقــايف  بالراهــن  املتماهــي  حضــوره 

واالجتماعــي. وهــو ينظــر بعــن الحــذر للحركــة 

النقدّية التي تراوح بن املساندة واملناهضة التي 

اإلبــداع. حرفــة  األنوثــة  عــى  تنكــر 

   إّنمــا امـلـرأة الناقــدة خرجــت مــن أفــق األنثويّــة 

يف تنــاول التجــارب النســائّية وقضاياهــا وحســب 

أعــاد  قلــم  بــأّي  اإلنســان  قضايــا  رحــاب  إىل 

النســايئ  اإلبــداع  كان  إذا  باألخــّص  إنتاجهــا، 

وخــرج  الذاتّيــة،  القضايــا  تخطــى  قــد  نفســه 

مــن داـئـرة املظلومّيــة التاريخّيــة، وعنــي بنهضــة 

فكــري  اشــتغال  فالنقــد  واألوطــان.  اإلنســان 

ــا،  بحثــّي ورؤيــة فاحصــة، وليــس دفًقــا وجدانًيّ

فيمــا  أثــر  أّي  خصوصّيــة  بالدراســة  تنــاول  وإن 

يســمى باملعّينــات يف املثّلــث اإلشــارّي الســيميايّئ 

السوســيولغوّي  املوقــف  ويف  )أنا-هنــا-اآلن(، 

يف خطــاب منتــج النّص.تــرز اإلحالــة إىل بعــض 

العيــد  يمنــى  أمثــال  املعاـصـرات،  الناقــدات 

العيــد  فيمنــى  عــوض.  وريتــا  صيــداوي  ورفيــف 

بــدًءا بقاســم  عالجــت قضايــا شــعريّة وســردّية 

ورحلتــه،  الريحــاين  وأمــن  وإصالحــه،  أمــن 

الرومنطيقي ودالالتــه  األدب  بحركــة  مــروًرا 

تقنّيــات  مــع  لبنــان، واســتكمااًل  االجتماعّيــة يف 

انتـهـاًء  وليــس  العربّيــة  الروايــة  الســرد وفّن 

باإلـضـاءة عــى حركــة الثقافــة العربّيــة. ورفيــف 

علــم  طريــق  مــن  الروايــة  إىل  اآلتيــة  صيــداوي 

االجتـمـاع، درســت قضايــا العنــف وانعكاســات 

الحرب اللبنانّية يف الرواية، كما أّطرت حوارات 

مــع روائّيــات عربّيــات يف خطــاب الــذات. أّمــا ريتــا 

عوض فكان لها مشروع نقدي يهتّم بالشعراء 

ريتــا  واختّصــت  الجاهلّيــة،  القصيــدة  وببنيــة 

بعنايــة   )1982-1919( حــاوي  خليــل  عــوض يف 

بّينة، فأفردت له مساحة ُتعّد مرجًعا ملن يريد 

الفــّذ. الشــاعر  هــذا  إىل  التعــّرف 

   أثبتــت تجــارب نقدّيــة نســائّية كـثـرة أّن امـلـرأة 

تطمــح إىل أن تكــون كتاباتهــا مشــروًعا إنســانًيا 

فــال  جنــدرة؛  غــر  مــن  اإلنســان  األوحــد  يقينهــا 

تظُلّــم، وال رّد فعــل عــى قهــر تاريخــي ومحاولــة 

إثبــات الــذات لهــذا اآلخــر القاهــر. وهكــذا لــم تبــَق 

الكتابة النقدّية »حالة كتابة« يف دّوامة تكريريّة 

ال واعيــة مــن ردود أفعــال ال تخــرج مــن الظــّل 

لــدى  العقــل  عــى  العاطفــة  تقــّدم  وأســطورة 

امـلـرأة، بــل ارتقــت إىل مســتوى »فعــل الكتابــة«.

معنى الفكر النقدي
االشــتغاَل  عملــه  يف  النقــدي  الفكــر  يتجــاوز 

التطبيقــي عــى النصــوص إىل مرحلــة التأســيس 

يف  للتـحـّوالت  وراصــدة  جامعــة  نقدّيــة  لرؤيــة 

والبنــى  تنظمهــا،  التــي  والــرؤى  النّصيــة  البنــى 

الواقــع  يف  بالتــوازي،  وخطاباتهــا  الثقافّيــة 

الســتخالص  النصــوص،  لهــذه  املرجعــي 

التجريــب  ربــط  خــالل  مــن  اإلمكانّيــة  الحقائــق 

األدبــي باالختبــار اإلنســايّن. ال يتــأّت هــذا اإلنجــاز 

الســؤال  وقلــق  الرّتاكــم  طريــق  مــن  إاّل  النقــدي 

قانــون  الرتاكــم  أّن  إذ  املتواصــل؛  والجهــد 

املســتوى  يف  هــذا  والنقدّيــة.  الفّنّيــة  للتجربتــن 

الفــردّي، فيطــرح  أكــر مــن ســؤال عــن الكفــاح 

واإلمكانيــات  الكشــف،  يف  الرغبــة  وموـضـوع 

االجتماعّيــة  والظــروف  والّنفســّية  الفكريّــة 

الناقــدة  الناقــد عاّمــًة، وللـمـرأة  للرجــل  املتاحــة 

واملفّكــرة عــى وجــه الخصــوص. أّمــا يف مســتوى 

فــوارق  تســجيل  مــع  العربّيــة،  املجتمعــات 

ملحوظة بينها، فثّمة ماردان، كما بّن املقال، 

النقــدّي،  الفكــر  أمــام  التحــّدي األكــر  يشــّكالن 

وهــو بطبيعتــه شــّكاك وثــورّي واســتبنايّئ، همــا 

تّولــدان  اللتــان  والسياســّية  الدينّيــة  الســلطتان 

وأســئلة  باســتمرار،  الوجــودّي  القلــق  أســئلة 

الـقـول  يف  واملــّي  املواجهــة  عــى  الجســارة 

الناتجــة عنهمــا، عــى  الثقافّيــة  البنــى  لخلخلــة 

أقــّل تقديــر إن لــم يكــن تقويًضــا لهــا؛ فالخطــر 

املفّكــر. نعــل  يف  يمــيش 

   إذا كان هــذا حــال الرجــل يف املجتمــع العربــي، 

قدرتهــا  مــدى  ومــا  امـلـرأة،  وضــع  يتبــّدى  فكيــف 

الجســورات  النـسـاء  نســبة  ومــا  املكابــدة،  عــى 

الفكريّــة  منظوماتهــا  تأّسســت  مجتمعــات  يف 

ضلــع  مــن  املخلوقــة  »حــّواء  أســطورة  عــى 

أـعـوج آلدم، ويف غفلــة منــه«؟ هــي أســئلة داّلــة 

الرؤيــة  نافــذة  تكــون  قــد  واألســئلة  للتفّكــر؛ 

تعبــر  حــّد  عــى  اإلجابــات،  تحتضــن  ببـصـرة 

تاقــي. ســعيدة 

   نتوقــف، عــى ســبيل الختــام، مــع  املفّكــرة أم 

بفلســفة  شــيخة املســكيني املختّصــة  بــن  الّزيــن 

الفّن والجمالّيات يف قولها إّن »ال يشء يخضع 

لهندســة الخــط املســتقيم الــذي نعــر فيــه عــى 

تقــّدم ومــن تجّمــد يف مكانــه«.  تأّخــر ومــن  مــن 

والناقــدة،  املفّكــرة  بامـلـرأة  االحتـفـاء  إّن  هكــذا، 

جنًبــا إىل جنــب مــع الّرجــل املفّكــر، هــو احتـفـاء 

بالفكر وإشارة حسن نّية لالنقالب عى أسطرة 

وإلزاحــة  رجعــة،  غــر  إىل  األنثويّــة  البيولوجيــا 

لتأســيس  املعيقــة  السوســيونفي  ظــالل 

باإلنســان. ينهــض  رؤيــوّي  مشــروع 
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حضور أنثوي
وجدان الصائغ

إذا حصرنــا التفكــر النقــدي يف مجــال النقــد األدبــي فاألقــام النســائية قائــل قياســا بحضــور األقــام الرجاليــة، ولكــن إذا اعتربنــا اإلبــداع 

نوعــا مــن التفكــر النقــدي، ألن الروائيــة والشــاعرة والقاصــة والرســامة وكل أنــواع اإلبــداع األدبــي مــا هــو إال رؤيــة فلســفية للحيــاة يمتــزج 

فيهــا النقــد الثقــايف واالجتماعــي واألدبــي، ألــم  تنقــد أحــام مســتغانمي الـحـرب األهليــة بالجزائــر وكّتابهــا مثقفيهــا يف روايتيهــا »ذاـكـرة 

الجســد« و«فــوىض الـحـواس«؟ ألــم تنقــد الـشـاعرة روضــة الحــاج يف قصائدهــا الفســاد الســيايس الــذي أوصــل الشــعوب العربيــة إىل مــا 

آلــت إليــه مــن فقــر وبطالــة؟ ألــم تنقــد هــدى العطــاس يف قصصهــا الثقافــة الفحوليــة وممارســاتها العدوانيــة ضــد الحضــور األنثــوي؟ 

ومثــل ذلــك ينســحب عــىل بقيــة األـصـوات النســائية التــي ترتبــع اآلن عــىل ـعـرش املشــهد اإلبداعــي العربــي.

مقال

هناك حضور طاغ للصوت األنثوي الجاد 
الــذي يحــاول أن يحفــر لــه مكانــا يف 

مــن  ذلــك  عــى  أدل  العربية، وليــس  الذاـكـرة 

فقــط  ليــس  وقفــت  التــي  النســائية  األصــوات 

أســميه  مــا  الجنــي أو  التمييــز  بوجــه  بالكتابــة 

بوجــه  مباشــر  بشــكل  بــل  الفحوليــة  الثقافــة 

املجتمــع الــذي يبــارك هــذه الثقافــة، أذكــر عــى 

الســعداوي   نــوال  الدكتــورة  املثــال  ســبيل 

والشــاعرة والروائية جمانــة حــداد وغرهــن مــن 

واضحــا  وتأـثـرا  حضــورا  أثبتــت  التــي  األصــوات 

مــا  إىل  باإلضافــة  الجديــد.  الجيــل  وعــي  عــى 

يوازيه من حضور متميز لألقالم النسائية التي 

االجتماعــي  الســائد  لتغيــر  الرمــز  اســتخدمت 

الــذي يهمــش املنجــز األنثــوي عــى كل األصعــدة 

وليــس الكتابــة فحســب، وتحـضـرين الكثــر مــن 

األسماء  النسائية مثال عى صعيد الرواية ليى 

خضــر  وبثينــة  الشــافعي  ومنــى  العثمــان 

وعزـيـزة  كوكبــاين  وناديــة  حفنــي  مي وزينــب 

غابــش  وصالحــة  الطحــاوي  وـمـرال  عبداللــه 

البــدري  وهالــة  يزبــك  وســمر  النعيمــي  وهــدى 

ولطفيــة  حســن  وهديــة  العــويض  وحصــة 

الجبــوري  وإرادة  هــادي  الدليمي وميســلون 

وفوزيــة  خليفــة   آل  وســعاد  العجيــي  وشــهال 

كــر،  وعــى  وغرهــن  الكمــايل  وريــم  رشــيد 

وإيمــان  الصبــاح  ســعاد  الشــعر  صعيــد 

بكري وريــم قيــس كبــة ونبيلــة زبــاري وزكيــة مــال 

املوســوي  محمد وهاشــمية  والهنــوف  اللــه 

وســعاد الكــواري ونجــوم الغانــم ومــروة حــالوة 

وحمدة خميس وظبية خميس وغرهن كثر.

الســائد الثقــايف مــا زال ينظــر للـمـرأة كجســد بــال 

رأس، هــي نـظـرة الشــارع إىل الصــوت النســايئ 

إنســانيتها  يحمــي  مــدين  قانــون  غيــاب  ظــل  يف 

وإن كان هنــاك قانــون فإنــه ال يتعــدى أن يكــون 

ـحـرا عــى ورق وال يطبــق، الصــوت النســايئ مــا 

زال يفتح بصعوبة منصات اإلبداع التي يهيمن 

الرجــل  تفهــم  أنكــر  ال  املبدع »الرجــل«،  عليهــا 

يبقــى  ولكــن  لهــا  ومســاندته  امـلـرأة  لــدور  املـبـدع 

بــزوغ نجــم الرجــل يف ســماء اإلبــداع أســهل مــن 

امـلـرأة.

امـلـرأة  صــوت  فــإن  االجتماعيــة  املعوقــات  ورغــم 

األدبــي  املشــهد  يف  متمـيـزا  حضــورا  يشــكل 

العربي، ولكني ال أفهم فكرة أنها لم تنجح يف 

رســم مالمــح املســاواة يف املشــهد الفكــري، ألين 

واألدبــي،  الفكــري  بــن  فرقــا  أجــد  ال  شــخصيا 

ودون  بمفردهــا  امـلـرأة  بــأن  أعتقــد  ال  وأيضــا 

ســلطة القانون املدين تســتطيع أن تريس دعائم 

عــى  متحققــة  تكــون  لــن  املســاواة  املســاواة. 

األرض دون قانــون يحميهــا ودولــة تســهر عــى 

تفعيــل هــذه القيمــة التــي تغنــت بهــا املجتمعــات 

ملداعبــة مشــاعر املــرأة. بالقانــون وحــده يمكــن أن 

أن تقف جنبــا  للـمـرأة  تتحقــق املســاواة ويمكــن 

إىل جنــب مــع الرجــل ملمارســة دورهــا اإلنســاين 

»العظيــم«  الرجــل  خلــف  املجتمع وليــس  يف 

يكفــل  الــذي  وبالقانــون  الســائد-  -حســب املثــل 

تتصــدر   أن  لهــا  إنســانيتها وآدميتها يمكــن  لهــا 

والخطــاب  األدبي بــل  الخطــاب  منصــات 

الســيايس. ذلــك أيضــا يحتــاج إىل تعديــل املناهــج 

الدراســية التــي ترســم للطفــل الطالــب »صــورة 

أمه  وأخته اللتن يف املطبخ وصورة أبيه وأخيه 

املســاواة   تحقيــق  التلفــاز«  يشــاهدان  اللذيــن 

الثقــايف  الســائد  خلخلــة  إعــادة  إىل  يحـتـاج 

وتصحيحه ولن يتم ذلك إال بالقانون والقانون 

فقــط. الفعــي 

مــا  بدايــايت  يف  واجهــت  فقــد  إيّل،  بالنســبة 

تواجهــه أّي كاتبة عربيــة إذا اســتثنينا املعوقــات 

التــي  الثقافيــة  املعوقــات  االجتماعيــة،  فثمــة 

كانــت تـجـرين وأنــا أتوقــف عنــد صــورة شــعرية 

باذخــة الجــرأة يف أن أبــوح بتفاصيلهــا  للمتلقــي 

الرتميــز  أســلوب  أســتخدم  لذلــك  العــادي، 

للقــارئ املتخصــص،  كتابتــي  ألوصــل مضامــن 

الرمــز  بحقائــب  أفــكاري  أـهـّرب  أننــي  بمعنــى 

لتعر القارئ الرقيب، شأين يف كتابايت النقدية 

بنيــة  ليغلــف  الرمــز  يوظــف  الــذي  املـبـدع  شــأن 

بالنقــد  توقفــت  فقــد  ثــم  ومــن  عنــه،  املســكوت 

الثقافيــة  البنيــة  تناولــت  التــي  النصــوص  ألـجـرأ 

العربية ولكتــاب احرتفــوا  للبيئــة  واالجتماعيــة  

وأتقنوهــا. الكتابــة  

أما السؤال عن تراجع املشروع النقدي والفكري 

الفوقيــة  البنــى  بسياســات  وعالقتــه  للـمـرأة، 

املتحكمــة فهــو ســؤال بقدر مــا هــو بســيط بقــدر 

مــا هــو يضــع اليــد عــى الجــرح، فالبنــى الفوقيــة 

ال  آنفــا  ذكــر  الــذي  بــكل  عالقــة  لهــا  املتحكمــة 

سيما وأنها توظف الخطاب الديني  لخدمتها، 

الفوقية« مــن  »البنــى  وملصلحتها، فتلــك 

االجتماعيــة  »البنــى  العامــة  مصلحتها تجهيــل 

الســيطرة عليهــا  يتــم  الفـقـرة«، ولــن  وتحديــدا 

دون خطــاب »الـحـرام والحــالل« وأول خطــوات 

نخمــن  أن  ولنــا  امـلـرأة«،  هو »صــوت  الـحـرام  

النقدي والفكــري  »املشــروع  حــال  هــو  كيــف 

للمــرأة« التــي هــي ابنة هــذا املجتمــع، وكيــف هــو 

وحســب تلك  باملناســبة »تحررها«  »تحررهــا«. 

والفعــل  اللبــس  الخالعــة يف  املنظومة »تعنــي 

واملروق عن النهج«، وليس القدرة عى صناعة 

القرار وممارسة دورها اإلنساين ولذلك فهو ما 

بــاب  »الـحـرام« أو »العيــب« يف  يدخــل هنــا يف 

تقديــر. أقــل 

املطــاف  نهايــة  يف  نفســها  تجــد  الكاتبــة  امـلـرأة 

أو  الســيايس  الظــرف  فقــط  ليــس  مواجهــة  يف 

ابنهــا  يعاديهــا  والعائي حــن  بــل  االجتماعــي 

ملســامعها  الذين يوصلــون  الرجــال  أقاربهــا  أو 

نفســها  تجــد  حــن  الســتقرارها،  يــيء  مــا 

حارســات  بعدائيتهــا  جاـهـرت  أن  وحيدة بعــد 

الثقافــة األبويــة مــن النـسـاء ســواء الكاتبــات أو 

بنــات عائلتهــا، حــن تجــد نفســها دون معــاش 

نفســا  كريمة ككاتبة وتجــد  حيــاة  لهــا  يكفــل 

حــن  عائلتهــا،  عــى  عالــة  تكــون  مضـطـرة ألن 

بســبب  معيــل  ودون  مطلقــة  نفســها  تجــد 

كتاباتهــا، نعــم تتوقــف عــن الكتابــة أو أن تغــر 

مســارها عــى األقــل. ويف ذهنــي وأنــا أذكــر هــذه 

األمثلة حشد من الكاتبات املطلقات أو األرامل 

مــا  لهــّن  تخصــص  لــم  الدولــة  معيــل ألن  دون 

يحفــظ لهــن ـمـاء الوجــه. يتوقفــن ألنــه ال يوجــد 

تقديــر اجتماعي وثقــايف للمــرأة الكاتبــة  إال فيمــا 

نــدر، وأقصــد هنــا إذا كانــت الكاتبــة تتبــوأ منصبــا 

مهمــا أو أن لديهــا مــوردا ماليــا يجعلهــا صانعــة 

»املحاكمــة«  روايــة  نـقـرأ  أن  ويكفــي  لقراراتهــا، 

املعادلــة  تلــك  لنفهــم  العثمــان  ليــى  للروائيــة 

هــي  الكاتبة ومــا  امـلـرأة  تعيــش  وكيــف  املقلوبــة 

معاناتهــا.

عــى الرغــم مــن كل املعوقــات فــإن مــا تقــوم بــه 

العربيــة  للمكتبــة   إضافــة  مــن  العربيــة  امـلـرأة 

أضافــت  مهمــة  أســماء  وهنــاك  ورائــع  متميــز 

الروائيــة والشــعرية والنقديــة، لكنهــا  للمكتبــة 

وأقصد املرأة الكاتبة لألســف ما زالت، وحســب 

مســروقة،  بحــروف  تكتــب  وولــف،  فرجينيــا 

حــروف تســرقها مــن وقتهــا املزدحــم بااللتزامــات 

وموظفــة  وزوجــة  كأّم  واالجتماعيــة  العائليــة 

املـنـزيل  العمــل  بدوامــة  مكبلــة  بيــت  ربــة  أو 

ومتطلباتــه التــي تخيــم عــى كل زمنهــا والتــي ال 

ـتـرتك لهــا وقتــا للكتابــة إال بعــد نــوم الصغــار أو 

طبــخ الطعــام أو العودة مــن العمــل بعــد رحلــة 

طويلــة.
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مأزق سؤال الغياب
لمياء باعشن

ــد والقلــق واســتقصاء األحــوال؛ هــو ســؤال يســتبطن  عندمــا ُيطــرح ســؤال غيــاب املــرأة الناقــدة تمتــد حموالتــه الثقيلــة إىل أبعــد مــن التَفقُّ

اتهامــا بالقصــور يف أـسـوأ االحتمــاالت، وبالتقصــر يف أفضلهــا. لذلــك فالـسـؤال يضــع املُجيــب عليــه عــىل مســتوى التحــدي، ويجعلــه 

يتصــدى جــاداً ملهمــة دفــع التهمــة عــن املــرأة، قاصــرة أو ُمقّصــرة. أمــا وقــد تــم االســتدراج إىل خــط الدفــاع، فاملســار أمامــه ذو اتجاهــن، إمــا 

أن يســتحضر نمــاذج نســائية كـثـرة ويحشــد رده بأســمائهن ونشــاطاتهن النقديــة وكأنــه يكتــب ورقــة بحثيــة راصــدة أـقـرب مــا تكــون إىل 

موســوعة بيانــات، أو أنــه ينجــرف إىل ســرد تربيــرات الغيــاب املعتــادة التــي تــُـذّكر بالتاريــخ التغييبــي املشــن وتســتعرض الهيمنــة الذكوريــة 

التــي أقصــت امـلـرأة واحتـكـرت املشــهد الفكــري والثقــايف، بــل وجميــع امتيــازات الفضــاء الـعـام عــىل مــّر العصــور. يف هــذا االتجــاه يتواطــأ 

املجيــب عــىل ـسـؤال الغيــاب مــع معطياتــه ويُســّلم بالغيــاب، فورقتــه التظلمّيــة تهــدف إىل رفــع أصابــع االتـهـام مــن وجــه امـلـرأة، ثــم إلقــاء 

عــبء اللــوم عــىل رأس الرجــل، لكنهــا يف ذات الوقــت تـعـرتف بالغيــاب.

مقال

عن الرصد أو التظلم، تجنح  وبعيداً 
مســائلة  إىل  الورقــة  هــذه 

بــدءاً  منطلقاتــه ودوافعــه،  الســؤال ومجابهــة 

هــي  والتــي  ذاتهــا  حــد  يف  الغيــاب  مســألة  مــن 

ُيطــرح  عندمــا  والتدقيــق.  الضبــط  إىل  بحاجــة 

ســؤال غيــاب امـلـرأة الناقــدة -وكـثـراً مــا ُيطــرح-، 

فهــو  قياســه،  يف  متفاوتــاً  عنــه  التعبــر  نجــد 

ومــن  الغيــاب،  شــبه  إىل  الغيــاب  مــن  يتــدرج 

النــدرة إىل القلــة، ومــن الحضــور الخـجـول إىل 

الحضور الباهت، ومن العدمية إىل التغليب، 

حتــى أننــا يف نهايــة األمــر نســتطيع أن نجــزم بــأن 

انقطاعــاً،  ليــس  املقصــود  الناقــدة  امـلـرأة  غيــاب 

وبــن  بينهــا  قطيعــة  إىل  يشــر  ال  الســؤال  وأن 

الحضــور، وال إىل تقاعســها عــن ممارســة النقــد 

إىل حد يستدعي طرح السؤال.

يـفـرتض غيــاب امـلـرأة  الــذي  الســؤال  هــذا  إن  ثــم 

أنــه  مــكان وال شــكل، أي  لــه  ُيحــّدد  الناقــدة ال 

ال يذكــر أيــن تــم رصــد غيابهــا وال عّمــا تغيبــت. 

والثقافيــة،  النقديــة  الســاحة  عــن  تغيبــت  هــل 

أم أن إنتاجهــا هــو الــذي تغّيــب؟ منطقيــاً، امـلـرأة 

النقــدي،  النشــاط  الناقــدة موجــودة يف أماكــن 

أال وهــي األنديــة األدبيــة واملؤتـمـرات واملنتديــات 

أنهــا  كمــا  الثقافيــة،  والصالونــات  وامللتقيــات 

حاـضـرة يف الجامعــات كمتخصصــة يف املناهــج 

واألدوات النقديــة أكاديميــاً وتنشــر أعمالهــا يف 

وهــي  الثقافيــة،  واملجــالت  العلميــة  الدوريــات 

حاـضـرة يف األنشــطة املصاحبــة ملعــارض الكتــب 

حيــث تعــرض عــى أرففهــا كتبهــا هــي أيضــاً. مــن 

يســتقيص حضــوراً  الســؤال  أن  نســتخلص  هنــا 

مــن ـنـوع آخــر، أال وهــو الــروز والشــهرة، ذلــك 

يف  نجحــت  أســماء  ـحـول  اإلعالمــي  الضجيــج 

لفــت االنتبــاه وشــد الجماهــر، وليــس الحضــور 

النقديــة  التيــارات  يف  الجــاد  اإلســهام  بمعنــى 

املعاـصـرة. العربيــة 

هناك بالفعل ناقدات معروفات اسما وعمالً، 

لكــن الســؤال يظــل يــرتدد يف كل مرحلــة زمنيــة 

اســتثناءات  إال  هــن  مــا  النـسـاء  ـهـؤالء  وكأن 

هنــاك  أن  يبــدو  ال  الغيــاب.  لقاعــدة  الحضــور 

تأكيــداً  الســؤال  منهــا  يختفــي  الزمــن  يف  نقطــة 

مجموعــة  تســجل  أن  فبعــد  متــواٍل،  لحضــور 

مــن النســاء بصماتهــن عــى تاريــخ النقــد والفكــر 

يف األربعينات من القرن املايض، يطرح السؤال 

امـلـرأة  أثبتــت  فــإن  الخمســينات،  نـسـاء  عــى 

الســؤال  عــاد  الســتينات،  قدراتهــا ومكانتهــا يف 

تواجــه  وهكــذا،  الســبعينات.  ناقــدات  ليــؤرق 

مرحلــة  كل  يف  الغيــاب  ســؤال  الناقــدة  امـلـرأة 

وـتـرة  يرفــع  لهــا  وُمحبــط  ضاغــط  كســؤال 

انتــكاس  يف  تســببها  عــن  يعــر  وهــو  التحــدي 

يتكــرر  الســؤال  الســابقات، ألن  النـسـاء  ملـسـرة 

عــى صيغــة واحــدة: أيــن امـلـرأة الناقــدة بعــد أن 

القيــس  امــرئ  زوجــة  جنــدب  أم  هنــاك  كانــت 

بنــت  بنــت الحســن ووالدة  بــن حجــر وســكينة 

املســتكفي وعقيلــة بنــت عقيــل ابــن أبــي طالــب؟ 

وملــاذا خفــت صــوت امـلـرأة الناقــدة بعــد أن كانــت 

ناصــف ومــاري  زيــادة وملــك حفنــي  مــي  هنــاك 

أن  بعــد  الناقــدة  امـلـرأة  اختفــت  وملــاذا  عجمــي؟ 

كانــت هنــاك عائشــة التيموريــة ووردة اليازجــي 

ولطيفــة الزيــات وســهر القلمــاوي؟ ومــا ســبب 

تضــاؤل عـطـاء امـلـرأة الناقــدة مــن بعــد أن ـجـاءت 

وســلمى  الســمان،  وغــادة  الســعداوي  نــوال 

الجيــويس؟ الخـضـراء 

يف  دوري  بشــكل  املُســتْحَضر  الغيــاب  ســؤال 

بحضــور  شــهادة  يســجل  الزمنيــة  الحقــب  كل 

يف  مهــم  عـطـاء  ذات  نســائية  أســماء  وملعــان 

مراحــل ســابقة، لكنــه أيضــاً يضــع امـلـرأة الناقــدة 

الســابقات،  الناقــدات  مــع  مفــرزة املقارنــة  عــى 

والحــذو  بهــن  التمثــل  حتميــة  إىل  ويومــئ 

الــذي  الريــادة  عائــق  يظهــر  وهنــا  حذوهــن. 

يغفلــه الســؤال، فالناقــدات األوائــل قــد أحــرزن 

قصــب الســبق ونلــن مفـخـرة البدايــات، وحتــى 

أنهــن  أقــوى وأقيــم إال  إنـتـاج املتأـخـرات  إن كان 

ســات للنقــد النســايئ. هــذه العقليــة  يبقــن املؤسِّ

بشــكل  العربيــة  الثقافــة  تحكــم  التــي  املاضويــة 

عــام تعطــي األفضليــة واألســتاذية ملــن بــدأ، وإن 

وأعمــق. أنضــج  تــاله  مــن  كان 

لقيــاس  مســتحدثة  مســطرة  هــو  إذن  املقيــاس 

أن  بمعنــى  ببعــض،  بعضــه  النســايئ  النشــاط 

الناقــدات ال مجــال ملقارنــة أعمالهــن بالناقديــن، 

فالسؤال الذي يضع النماذج النسائية السابقة 

اعتقــاد  عــى  يرتكــز  الحديثــة  للناقــدة  كأمثلــة 

راســخ بــأن النـسـاء يقاربــن النـسـاء، وأن حركــة 

النقــد منشــطرة مــا بــن نقــد نســايئ محشــور يف 

زوايــا ضيقــة، وآخــر رجــايل منفتــح عــى الســاحة 

النقديــة بكاملهــا، أي بــن الهامــش واملــن. مــن 

بصيغــة  الغيــاب  ســؤال  ُيطــرح  أن  املســتحيل 

العــام،  النقــد  بركــب  لتلحــق  الناقــدة  تســتحث 

مثــل أن ُتســأل: ملــاذا ال تكــون مــن بــن الناقــدات 

هــو  ذلــك  يف  والســبب  الرافعــي،  مثــل  ناقــدة 

بــون  والرجــال  النـسـاء  بــن  مــا  بــأن  االعتقــاد 

اجتيازهــا،  يســتحيل  بينهمــا  واملســافة  شاســع 

وتــأيت ـغـزارة اإلنـتـاج والتفــوق العــددي الرجــايل 

أدلة قاطعة عى التمايز يف حقل النقد بينهما. 

ومــن هــذه الزاويــة فــإن امـلـرأة لــن تلحــق بالرجــل 

أبداً بمحض األسبقية التاريخية، ولكنها يجب 

أن تنـخـرط يف كفــاح مســتمر بــال توقــف وإن لــم 

تجــن ثمــرة مرضيــة مــن وراء كفاحهــا، ســوى أن 

بالغيــاب. تثبــت حضورهــا، وإال ُوصمــت 

إىل  خـطـرة  النقــد  حقــل  يف  الوصمــة  وهــذه 

يعنــي  النـتـاج  النقــد،  حقــل  يف  املــوت.  حــد 

التفكــر، والتفكــر مؤشــر امتــالك عقــل يمــارس 

عــن  الناقــدة  امـلـرأة  توقفــت  لــو  لذلــك  وظيفتــه. 

مــا يعلــن حضورهــا فالتهديــد بتكريســها  إنـتـاج 

ملقولــة »العقــل ذكــر، والعاطفــة أنثــى« جاهــز، 

والحكــم بالقصــور العقــي قــد يصــدر مــرة أخــرى 

يف أّي وقــت، وهــي قــد تفقــد االعــرتاف الذكــوري 

الناقــدة  امـلـرأة  تجــد  كإنســان.  عقلهــا  باكتمــال 

نفســها داخــل دوامــة ـصـراع وجــودي والســؤال 

الغيــاب،  بشــبه  ويتهمهــا  يالحقهــا  الغيابــي 

والحضور الباهت، والتضاؤل إىل درجة مرعبة، 

وهي ال بد أن تثبت باستمرار أنها ما زالت تفكر 

لتســتحق أن تكــون موجــودة، وإن لــم يكــن هــذا 

التفكــر منظــوراً ومســموعا ومطبوعــا ومنشــورا 

ومطابقــاً ملواصفــات الحضــور التفاعــي الكامــل 

املشــهود لــه، فامـلـرأة عــى وجــه العمــوم ـسـرتتد 

عــن »العقالنيــة«. بابتعادهــا  إىل وضــع عدمــي 

وإن  حاضــرون  النقــاد  كل  بالنـسـاء،  مقارنــة 

تميز من بينهم عشرات، ومقارنة بالرجال كل 
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الناقــدات غائبــات وإن تميــز مــن بينهــن عشــرات. 

لذلــك فــإن ســؤال الغيــاب ال يطــال الرجــال وإن 

كان مــن بينهــم نقــاد ال يــكاد يراهــم أحــد، لكنــه 

يطــال النـسـاء ألن اـمـرأة واحــدة ال تشــفع، وال 

اثنتــان وال عشــر، فليــس للنـسـاء كوتــا واضحــة 

يصــل إليهــا عــدد الناقــدات لــي يســجلن حضــوراً 

ناقــدة  حضــور  إن  أحــد.  عــن  تغفلــه  ال  ممـيـزاً 

نقــاد  عـشـرة  وســط  تفوقهــا  بلــغ  مهمــا  واحــدة 

يضعها تلقائياً يف زاوية التمثيل النسايئ، زاوية 

تجعــل حضورهــا رمزيــا ألنهــا تتقلــص مــن ناقــدة 

ضمــن نقــاد إىل عنصــر نســايئ أوحــد ينــوب عــن 

حضــور بنــات جنســها.

إن نســبة الواحــدة لعـشـرة تحكــم حضــور امـلـرأة 

مهمــا تزايــدت أعــداد املمارســات للعمــل الثقــايف 

الوجــود  ـشـرنقة  »مــن  بعــد  تنعتــق  لــم  ألنهــا 

تـقـول فاطمــة  االجتماعــي كجنــس آخــر«، كمــا 

املرنيــي، ويتضــح هــذا جيــداً يف ظاـهـرة احتــكار 

الرجــال للصــدارة واألولويــة ومرتبــة كبــار النقــاد 

ففــي  مواقعهــا،  جميــع  يف  األوىل  والصفــوف 

مرحلة االصطفاء والتمثيل الرسمي والدعوات 

التحكيمية واملناصب التشريفية يتقدم الرجال 

وُتصبح املرأة الناقدة نسياً منسّيـاً، وهذا غياب 

ملحــوظ ال ينـكـره أحــد.

الــدرس  عــن  النســايئ  الغيــاب  ســؤال  يفقــد 

مضامينــه  تفكيــك  بعــد  مشــروعيته  النقــدي 

عــن  التســاؤالت  بهــذه  ونكشــف  ومنطلقاتــه، 

وضــع املــرأة كحاضــر غائــب، تتحــدث فــال ُينصــت 

لهــا، وتقــدم عطاءاتهــا فــال ُتــرى، فهــي تعمــل يف 

مجــال يتعــاىل عليهــا، فيفتــح لهــا بــاب اإلنصــاف 

يف منحهــا فرصــة تكافئيــة للمشــاركة، لكنــه ال 

يقــّدر ملكاتهــا وال يعتــر قولهــا النقــدي إضافــة 

قيمــة ملشــروع نقــدي مـشـرتك وموحــد يمركزهــا 

النقديــة. الجماعــة  بنيــة  يف 

ناقدة وأكاديمية سعودية

مقال
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المرأة والكتابة النقدية
فهد حسين

أســهمت دول منطقــة الخليــج العربيــة، وجامعاتهــا الوطنيــة مــن خــال البعثــات التعليميــة التــي أرســلتها إىل الــدول العربيــة والغربيــة، 

لتتـبـوأ املناصــب التعليميــة واألكاديميــة واإلداريــة واملهنيــة  مــن أجــل الدراســة، والحـصـول عــىل املســتوى األكاديمــي الــذي يؤهــل امـلـرأة 

املرتبطــة بالتكنوقــراط، يف تعزيــز مكانــة املــرأة وقدراتهــا البحثيــة واألكاديميــة، باإلضافــة إىل تنميــة مواهبهــا املختلفــة لتخــرج إىل املجتمــع 

باملعــارف، واكتســبت املهــارات، وآمنــت علمًيــا ببعــض االتجاهــات التــي كانــت  مــن الـخـربات، وتغــذت  مــن خــال قاعــدة  وقــد تأسســت 

وال ـتـزال تـسـاعدها يف تدبــر شــئونها الحياتيــة اليوميــة، والعمليــة، واألســرية، لــذا نــرى امـلـرأة الخليجيــة تـبـوأت -بحكــم هــذه القــدرات- 

مناصــب مختلفــة ومواقــع متعــددة يف العمــل الحكومــي واألهــيل، ومارســت دورهــا كمبدعــة يف مجــاالت عــدة ومتنوعــة.

مقال

النقــد األدبــي بقلــم امـلـرأة يف منطقــة  تأخر 
شــتى،  ألســباب  العربــي  الخليــج 

عربيــة  جغرافيــات  عــى  ينســحب  األمــر  وهــذا 

الثالثــة  العقــود  يف  ـطـرأ  مــا  ولكــن  أخــرى، 

العشــرين  القــرن  مــن ثمانينــات  بــدًءا  األـخـرة، 

واآلخــر،  الحــن  بــن  نــرى  فإننــا  اليــوم،  وحتــى 

ونقرأ عى صفحات الجرائد والدوريات األدبية 

والثقافيــة بعــض الـقـراءات النقديــة لعــدد مــن 

عقــد  يف  وبخاصــة  الخليجيــات،  الكاتبــات 

بــل  تــاله،  ومــا  القــرن املــايض،  مــن  التســعينات 

ببعــض  النقديــة  الكتابــات  هــذه  تكللــت 

أفرحنــا  متعددة، ومــا  مجــاالت  اإلصــدارات يف 

كثــًرا أن بعــض هــذه الكتابــات لــم تعــد مســتندة 

إىل  اتجهــت  وإنمــا  القديــم،  النقــد  مناهــج  إىل 

مناهــج  وفــق  النصــوص  مــع  النقــدي  التعامــل 

نقدية حديثة، ومواكبة لتطور الحراك النقدي 

أن  منــاص  وال  والثقــايف،  األدبــي  املجالــن  يف 

وأساســيا  مهمــا  دورا  بالجامعــات  لألســاتذة 

ألنهم فرشوا لهن قاعدة نقدية معرفية.

امـلـرأة  بــرزت  والتجريــب  املحــاوالت  إطــار  ويف 

الخليجيــة بوصفهــا ناقــدة يف الكتابــات النقديــة 

تأخــذ  مســاهماتها  وبــدأت  والثقافيــة،  األدبيــة 

اإلقليمــي  واألدبــي  الثقــايف  املشــهد  يف  دوًرا 

والعربي إىل حد ما، وذلك لعدة أسباب، نراها 

تتمحور يف وجود مادة إبداعية شعرية وسردية 

وثقافيــة تغــري الباحثــات بالعمــل عــى تحليلهــا 

مــن  واملعنــوي  والدعــم األكاديمــي  وتفســرها، 

قبــل أســاتذة الجامعــات الذيــن كانــوا يؤكــدون 

عى دراسة األدب املحي وإبرازه خارج الحدود 

الجغرافية، لذلك ظهرت أسماء من الناقدات 

اإلنســانية  والعلــوم  اآلداب  كليــات  خريجــات 

مثــل  نوريــة الرومــي ونجمــة إدريــس مــن دولــة 

الكويــت، ومنــرة الفاضــل وضيــاء الكعبــي التــي 

اتجهت يف الكثر من كتاباتها النقدية إىل النقد 

الثقــايف وإن كانــت بعــض مادتهــا التــي تشــتغل 

عليهــا خارجــة مــن بوابــة األدب، باإلضافــة إىل 

وانتصــار  الســعدون  وأنيســة  كريمــي  سوســن 

البحريــن،  مملكــة  مــن  العلــوي  وصـفـاء  البـنـاء 

وســعيدة بنــت خاطــر الفــاريس رفيعــة الطالعــي 

ومنــى  الحجــري  وابتســام  الدرمــي  وعائشــة 

الســليمي مــن ســلطنة عمــان، وفاطمــة اليــاس 

باغشــن  وملـيـاء  كشــغري  وأـمـرة  محمــد  ونــورة 

ونــورة  حــادي  وأحــالم  الزـهـراين  عــي  وأـمـرة 

الكثــر  وغرهــن  الضامــن  وســماهر  القحطــاين 

من السعودية، ونورة فرج من قطر، وفاطمة 

مــن  الريــي  وفاطمــة  اليــايس  وزينــب  خليفــة 

مــن  العديــد  هنــاك  أن  املؤكــد  ومــن  اإلمــارات، 

لــم  وإن  النســوية  الخليحيــة  النقديــة  الكتابــات 

يــأت ذكرهــا هنــا.

هــو  النقــد  يف  الكاتبــات  بعــض  هــدف  كان  وإذا 

بغيــة  األكاديميــة  الشــهادة  عــى  الحـصـول 

اآلخــر  البعــض  فــإن  الجامعــي،  التدريــس 

يف  الثقــايف  والحضــور  النقــدي،  عـطـاءه  واصــل 

واملشــاركة  واملســموع،  وامـلـريئ  املقــروء  اإلعــالم 

الفاعلــة يف املحافــل الثقافيــة واألدبيــة والنقديــة 

عربيــة  وملتقيــات  ومنتديــات  مؤتـمـرات  مــن 

وأجنبيــة، والــيشء الجميــل يف النقــد الخليجــي 

النصــوص  مــع  التعاطــي  يف  التـنـوع  النســوي 

تحليــال  تطبــق  التــي  املناهــج  ومــع  املدروســة، 

إذ  النصــوص،  هــذه  عــى  وتفكيــًكا  وتفـسـًرا 

مــن  الكثــر  يف  اتجــه  مــن  الناقــدات  مــن  هنــاك 

دراســاته وأبحاثــه عــى النــص الشــعري كنوريــة 

الرومــي التــي لهــا الـخـرة البحثيــة واألكاديميــة 

)الحركــة  وقديمــه  حديثــه  العربــي  الشــعر  يف 

-بــن  العربــي  الخليــج  منطقــة  يف  الشــعرية 

الطبعــة  1980م.  عــام  صــدر  والتطويــر-  النقــد 

مــن خاللهــا  تناولــت  العصريــة(  األوىل-املطبعــة 

التجــارب الشــعرية وفــق تيــار الشــعر التقليــدي 

تيــار  ووفــق  الغــزل،  أم  امـلـدح  ـغـرض  يف  ســواء 

والبعــد  الــذات  إىل  العــودة  خــالل  مــن  التطــور 

العاطفــي والوجــداين وأثــر التجربــة العربيــة يف 

املنطقــة التــي انتقلــت بهــا إىل االتجــاه الواقعــي، 

بنــت  ســعيدة  أســهمت  كمــا  وعمليــة االلـتـزام، 

خاطر الفاريس من عمان ببعض األبحاث التي 

امـلـرأة  شــعر  يف  االـغـرتاب  مســألة  فيهــا  تناولــت 

التاريخــي،  االـغـرتاب  عــى  واقفــة  الخليجيــة، 

واالـغـرتاب  للحاضــر،  رفــض  مــن  يمثلــه  ومــا 

هــو  فيمــا  رفــض  مــن  يشــكله  ومــا  امليتافيزيقــي 

سياســًيا  واآلخــر  واملــكان  الزمــان  يف  موجــود 

بنــت  )ســعيدة  ونفســًيا  ووجودًيــا  واجتماعًيــا 

خاطــر الفــاريس، االـغـرتاب يــف الشــعر النســوي 

حمــدة   – املنــايف  سوســنة  2002؛  الخليجــي، 

خميــس وتحــوالت االغــرتاب الســيايس، 2003؛ 

مفــرح،  ســعدية  اـغـرتاب  يف  األوتــاد  انتحــار 

).2005

أمــا يف القصــة فقــد كتبــت نجمــة إدريــس كتاًبــا 

موزعــة  الكويتيــة  القصــة  عــن  فيــه  تحدثــت 

األول  القســم  أخــذ  قســمن،  عــى  الكتــاب 

مختارات من األعمال الكويتية السردية لتقف 

مــن  كل  ودور  والحاضــر،  املــايض  جدليــة  عنــد 

الســردي،  العمــل اإلبداعــي  املجتمــع وامـلـرأة يف 

باإلضافــة إىل ظاـهـرة االـغـرتاب ومحنــة الكويــت 

أثنــاء الغــزو العراقــي لهــا، معتمــدة عــى بعــض 

امـلـرأة،  الرجــل  مــن  كل  كتبهــا  التــي  النصــوص 

داعيــة جميــع القــراء واملتابعــن لالنتبــاه والتأمــل 

خــالل  مــن  اإلبداعيــة  الكويتيــة  التجــارب  يف 

األعمــال  مــن  عــدًدا  ضــم  الــذي  الثــاين  القســم 

الســردية القصصيــة )نجمــة إدريــس، األجنحــة 

مــع  القصــة  يف  تحليليــة  دراســة   – والشــمس 

مختــارات قصصيــة، 1998(. وشــاركتها يف ذلــك 

أمــرة عــي الزهــراين التــي أصــدرت دراســة نقديــة 

يف  القـصـرة  القصــة  يف  االـغـرتاب  تجليــات  عــن 

مواجهــة  »الــذات يف  بعنــوان  العربيــة  الجزـيـرة 

االـغـرتاب  النقديــة  الدراســة  وتناولــت  العالــم« 

واالجتماعــي  الــذايت  منهــا:  مختلفــة  زوايــا  مــن 

والثقايف واملكاين، ليدور موضوعها يف معالجة 

والواقــع  األوـضـاع  بســبب  املواطــن  اـغـرتاب 

املعيش السلبي )أمرة عي الزهراين، الذات يف 

مواجهــة العالــم – تجليــات االـغـرتاب يف القصــة 

.)2007 العربيــة،  الجزـيـرة  يف  القـصـرة 

ويف نقــد الروايــة أصــدرت فاطمــة خليفــة أحمــد 

كتاًبــا تحدثــت فيــه عــن نشــأة الروايــة اإلماراتيــة 

هــل  القائــل:  الجوهــري  الســؤال  مــن  منطلقــة 

ثمــة روايــة إماراتيــة، دارســة العوامــل واألســباب 

التــي أســهمت يف هــذه النشــأة، مثــل: التأـثـرات 

املجتمــع  وحداثــة  العربيــة،  وغــر  العربيــة، 

اإلمارايت ثقافًيا واقتصادًيا وسياسًيا، وأثر ذلك 

عــى الروايــة، باإلضافــة إىل تلــك األنــواع النريــة 

واملورثــات  والحكايــات  الشــفاهي  كالقصــص 

مباـشـرة  غــر  بصــورة  أســهمت  التــي  الشــعبية 

يف نســيج العمــل الــروايئ، كمــا تناولــت القضايــا 

منتهيــة  اإلماراتيــة  الروايــة  بهــا  اهتمــت  التــي 

باملالمح الفنية من رومانسية وواقعية )فاطمة 

خليفــة أحمــد، نشــأة الروايــة وتطورهــا يف دولــة 

.)2003 واملتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 

ـحـول  نقدًيــا  كتاًبــا  الطالعــي  رفيعــة  وأصــدرت 

النــص الــروايئ النســوي يف الخليــج تناولــت فيــه 

التقليديــة والحداثيــة  الســردي  النســق  تقنيــات 

بعــض  عــى  وتطبيقــات  تعبرهــا-  -بحســب 

الروايــات، حيــث كان ســعيها متمثــالً يف دراســة 

مكونــات الخطــاب الــروايئ النســوي يف الخليــج 

مــن  مجموعــة  عــن  الكشــف  بهــدف  وتقنياتــه، 

واملجتمــع  بامـلـرأة  املرتبطــة  والتـحـوالت  القضايــا 

)رفيعــة الطالعــي، الحــب والجســد والحريــة يف 

.)2005 الخليــج،  يف  النســوي  الــورايئ  النــص 

أما نورة سعيد القحطاين فأصدرت كتاًبا حول 

الســعودية«،  النســائية  الروايــة  يف  »الرجــل 

ـحـول  متوقفــة  والداللــة،  الصــورة  عــى  مرّكــزة 
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مــن  والتجربــة  الكتابــة  هــذه  تمثلــه  مــا  مــدى 

انعطافــة يف تجربــة املبدعــة الخليجيــة يف املجــال 

القصــة  وكتابــة  الشــعر  كان  مــا  بعــد  األدبــي 

املجــاالت  هــي  الصحفــي  واملقــال  والخاـطـرة 

الروايــة  مـسـرة  تتبــع  واصفــة  لديهــا،  األغلــب 

الكتابــة  يف  التقليــد  مــن  الســعودية  النســوية 

حتــى محاوالتهــا يف توظيــف الرمــز والتجريــب، 

منتهيــة إىل أن األوـضـاع االجتماعيــة والثقافيــة 

يف املجتمــع الســعودي لهــا دور بــارز يف الروايــة 

هــذه  وفــق  الرجــل  إىل  نـظـرت  التــي  النســوية 

الخطــاب  كان  ولهــذا  واملورثــات،  األوـضـاع 

ذاتهــا ومكانتهــا  عــن  دـفـاع  كأنــه وثيقــة  الــروايئ 

ودورهــا يف املجتمــع تجــاه الرجــل )نــورة ســعيد 

القحطــاين، الرجــل يف صــورة الروايــة النســائية 

كمــا   .)2009 والداللــة،  الصــورة   – الســعودية 

كتبت ســماهر الضامن كتاًبا بعنوان »نســاء بال 

النســائية  الروايــة  الــذوات األنثويــة يف  أمهــات، 

الســعودية«، وهــو كتــاب يف األصــل كان رســالة 

ماجستر، إذ تناولت من خالله الذات األنثوية 

يف املفهوم، والوعي، كما تناولت تلك الشروط 

التــي تجعــل مــن ذلــك الوعــي كتابــة، وثقافــة، 

ونقــًدا، وفــق مـسـرة العمــل الــروايئ النســوي، 

وتحوالتــه.

فيــه  تناولــت  كتاًبــا  النعيمــي  هــدى  وأصــدرت 

القطريــة  التجــارب  بعــض  التحليليــة  بالـقـراءة 

والعربية يف الشعر، والسرد من دون االعتماد 

دراســة  وفــق  أو  محــدد،  نقــدي  منهــج  عــى 

أكاديميــة )هــدى النعيمــي، عــن تــرى – قــراءات 

يف الشــعر والســرد واملســرح، 2002(. باإلضافــة 

لكتــاب  ترجمــة  أصــدرت  التــي  املالــي  مــوزة  إىل 

النفــي«  والـعـالج  القصــيص  »الســرد  بعنــوان 

والـعـالج  القصــيص  الســرد  مكلــالوي،  )جــون 

النفــي، تــر: مــوزة املالــي( لتؤكــد دور القصــص 

القــارئ،  أو  للمســتمع  ونقلهــا  والحكايــات، 

الــذي  النفســية  العالجــات  يف  ذلــك  وأهميــة 

تعطــي نتائــج إيجابيــة يف إطــار البنــاء االجتماعــي 

»ســرديات«  كتــاب  ويــأيت  واملجتمــع.  للفــرد 

نقدًيــا  عمــال  بقراءتهــا  طارًحــا  الكتبــي  ألســماء 

والعربيــة  الخليجيــة  األعمــال  مــن  ملجموعــة 

ذلــك  نتيجــة  ظهــر  كتــاب  وهــو  والعامليــة، 

االهتمــام بالـقـراءة للروايــة، ومــن خــالل )نــدوة 

الكتاب( التي تنظمها الشيخة شما بنت محمد 

الكتبــي،  )أســماء  بالعــن  بــن خالــد يف قصرهــا 

الشــارقة،  الثقافــة واإلعــالم،  داـئـرة  ســرديات، 

.)2008 ط1، 

كمــا كانــت األعمــال اإلبداعيــة محـفـزة للدراســة 

حيــث  مــن  ونـسـاء  رجــاال  النقــاد  لــدى  والنقــد 

األشــكال واملضامــن والتقنيــات، فــإن اللغــة يف 

الكتابــة اإلبداعيــة لــم تغــب عــن النقــد الخليجــي 

دراســة  إذ عمــدت أحــالم حــادي إىل  النســوي، 

جماليــات  وقــف  الســعودية  القـصـرة  القصــة 

يف  اتجهــت  إذ  الوعــي،  تيــار  وضمــن  اللغــة، 

يف  اللغويــة  الجمــل  اســتنطاق  نحــو  دراســتها 

نــص  الوعــي  تيــار  عــى  الدالــة  القـصـرة  القصــة 

الكاتب، عى الرغم من صعوبة املوضوع الذي 

بالـقـول  دراســتها  مدخــل  يف  بنفســها  أكدتــه 

امللغومــة  الشــائكة  املوـضـوع  طبيعــة  »وهــو 

حــادي، جماليــات  )أحــالم  بالـشـراك املعرفيــة« 

ص25(. القـصـرة،  القصــة  يف  اللغــة 

فــرج اتجاهــا آخــر يف املشــهد  نــورة  تناولــت  كمــا 

ولكــن  الثقــايف،  بالنقــد  املرتبــط  وهــو  النقــدي، 

إذ أصــدرت كتاًبــا  النــص األدبــي،  ضمــن ســياق 

الهويــة  أســئلة  الهويــة،  »ارتـبـاكات  بعنــوان 

واالستشراق يف الرواية العربية الفرنكفونية«، 

باللغــة  كتبــت  التــي  األعمــال  انتـمـاء  ومــدى 

عربيــة  أهــي  هويــة،  بــأّي  وعالقتهــا  الفرنســية 

معلــوف،  أمــن  كتابــات  مثــل:  فرنســية،  أو 

أحمــد  روايــة  حتــى  أو  جلــون،  بــن  الطاهــر  أو 

الـحـزام. أبودهمــان 

التــي  الكعبــي  ضـيـاء  تــأيت  نفســه  اإلطــار  ويف 

أوكلت نفسها للعمل عى تفكيك بنى املجتمع 

والعمــل  بامـلـرأة  عالقتــه  ضمــن  وثقافًيــا  أدبًيــا 

متعــددة  مناطــق  يف  دخلــت  بــل  اإلبداعــي، 

حيــث  النقــدي،  تخصصهــا  مجــال  ضمــن 

يف  قدمتهــا  التــي  األبحــاث  مــن  العديــد  كتبــت 

فيهــا  تناقــش  العربيــة  وامللتقيــات  املؤتـمـرات، 

وأهميــة  ثقافًيــا،  امـلـرأة  دور  وهــو  املنحــى  هــذا 

العالقة بن املرء وتراثه الثقايف والشعبي، كما 

الجغرافيــة  نطــاق  خــارج  أخــرى  مــواد  تناولــت 

املحليــة للمنطقــة، فاتجهــت للنبــش يف اـلـرتاث 

»الســرد  كتابهــا  يف  وذلــك  جهــة،  مــن  العربــي 

العربــي القديــم، األنســاق الثقافيــة وإشــكاليات 

املعاصريــن  املؤلفــن  كتابــات  ويف  التأويــل«، 

الـعـرب مــن جهــة أخــرى، فــكان اشــتغالها عــى 

األنساق الثقافية يف الكتابات السردية العربية 

القديمــة والحديثــة، بمــا يف ذلــك صــورة امـلـرأة، 

والخطاب الســجايل، والهويات، إذ اســتطاعت 

إنجــاًزا مهًمــا  أن تحقــق  ـفـرتة زمنيــة قـصـرة  يف 

مجــال  يف  والخليجيــة  البحرينيــة  الثقافــة  يف 

مــن  األكاديمــي،  والعمــل  البحثيــة  الدراســات 

يف  املقدمــة  والدراســات  البحــوث  تلــك  خــالل 

والثقافيــة. والنقديــة  األدبيــة  املحافــل 

النقــدي  املنجــز  إىل  النظــر  مــن  بــد  ال  هنــا  ومــن 

النســوي يف املنطقــة عــى أنــه مــن الروافــد املهمــة 

ينبغــي  لذلــك  الخليجــي،  الثقــايف  املشــهد  يف 

التواصــل معــه يف أبعــاده املختلفــة، ويف تناولــه 

املاديــة،  أو  الشــفاهية  أو  املكتوبــة  للنصــوص 

قليلــة  النقديــة يف املنطقــة  التجربــة  كانــت  وإن 

عــى  ســواء  العربــي  العالــم  يف  هــو  بمــا  قياًســا 

الــذي  أو  الرجــل،  يكتبــه  الــذي  النقــد  صعيــد 

وصــل  مــا  إىل  نصــل  لــي  ولكــن  امـلـرأة،  تكتبــه 

وقــت  إىل  نحـتـاج  فإننــا  العربــي  النقــد  إليــه 

وعــدد ودعــم وطاقــات ونـتـاج يســتحق الدراســة 

تلتفــت املؤسســة  أو األكاديميــة، وأن  البحثيــة 

الرســمية واملؤسســة األهليــة للكتــاب واملبدعــن 

مالًيــا  دعًمــا  بجانبهــم  والوقــوف  ملســاعدتهم 

الحكوميــة  املؤسســات  تخطــط  وأن  ومعنويًــا، 

زمنــي  برنامــج  لوضــع  الثقافــة  عــن  املســؤولة 

يتضمــن تفــرغ بعــض املبدعــن والكتــاب والنقــاد 

وبحاجــة  ودراســاتهم،  أبحاثهــم  يقدمــوا  لــي 

أنفســهن  الناقــدات  قبــل  مــن  نقديــة  ـقـراءة  إىل 

عليهــا،  األســئلة  بطــرح  نقوداتهــن،  تجــاه 

يف  النصيــة  العالقــة  ـحـول  الســؤال  يكــون  كأن 

هــو  بينمــا  االتســاق  ومــدى  اإلبداعيــة،  الكتابــة 

والثقافــة  الشــعبوية،  الثقافــة  ســياقات  ضمــن 

النخبويــة، وأهميــة اللغــة، وتوظيفهــا يف النــص 

قضايــا  توظيــف  وآليــات  املســموع،  أو  املكتــوب 

امـلـرأة يف العمــل اإلبداعــي، وهــل نصــل بالنــص 

يأخــذ  الثقــايف  والنــص  ثقــايف،  نــص  إىل  األدبــي 

األدبــي؟ النــص  منحــى 

أكاديمي وناقد بحريني
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الخوف من الكتابة
سوسن ناجي

 لقد تغرت األزمنة واملعاير، ولم يعد هناك مجال -ونحن يف مطلع القرن الحادي والعشرين- للحديث أو الشكوى من صمت املرأة! 

فقــد اخرتقــت املــرأة مجــال األدب، وأصبــح رواج أســماء الكاتبــات أمــراً عاديــًا، وانطــوت صفحــة طويلــة مــن الثقافــة العربيــة كانــت »تتحــدث 

عــن امـلـرأة بعــداء واســتهانة«، يف صــورة أبرزهــا منــع النســاء مــن تعلــم الكتابــة«! وهــو القانــون الــذي وضعــه »خــر الديــن نعـمـان بــن أبــي 

ثنــاء« يف كتابــه »اإلصابــة يف منــع النســاء مــن الكتابــة« ومــن قبلــه »الجاحــظ«، والــذي رأى أن »الكتابــة للرجــل هــي شــرف وحــق، والكتابــة 

للمــرأة خطــر، ألنهــا وســيلة جنســية تفتــح عاقــات العشــق والرفــث«…

مقال

ار الحديــث –إذن- قــد تغــر بتغــر  ـ مسـ إن 
الزمــن، وبديــالً عــن الحديــث عــن ثقافــة 

تعمــل عــى إلــزام املــرأة الصمــت أصبــح الحديــث 

عــن ثقافــة تحتفــي بكتابــات املــرأة، والقيمــة التــي 

ـى املجتمــع مــن اســتنطاق نصوصهــا،  ـود عـ تعـ

واالقرتاب من عاملها بتفكيك كتاباتها لقراءة ما 

سكتت عنه، وما خافت فلم ُتقله؟

وإذا كانــت الثقافــة قــد تـغـرت، ومعهــا تـغـرت 

ـكان ال بــد وأن تتغــر معهــا  مفاهيــم األدب، فـ

كانــت  أن  فبعــد  ــد؟  ق ا ن ل ل ة  ـ ـ دي ي ل ق ت ل ا ة  ور ـ صـ ل ا

هــذه الصــورة ُتعنــى باكتشــاف املؤلــف مــن وراء 

ف  ـ ـ ح ت ل ي ن  أ ـ ـ ب ى  ـ ـ ن ع ُت اً  دد ـ ـ ج م دت  ـ ـ غ طور  ـ ـ س ل ا

ـو  ـى. وهـ ـق املعنـ ـل يف أفـ ـاءة املرتحـ ـد- عبـ -الناقـ

أمــر يدفعــه إىل معــاودة الكتابــة يف كل مدخــل 

ومخرج من مخارج النص. وبهذا يتحول النقد 

-هو اآلخر- إىل ممارســة من ممارســات الكتابة!

ة  ـ ـ ب ت كا ل ا ة/ أ ملر ة ا ـ ـ ب ر ج ت ل ءة  را ـ ـ ق ل ا ت  ـ ـ ن كا ذا  ـ ـ ل

ور  ـ ـي حضـ ـث هـ ـ ـن حي ـخصية يف األدب مـ الشـ

ق  ـ ـ ط ا ن مل ا ة  ء را ـ ـ ق ف  د ـ ـ ه ب اً  ـ ـ ي د ق ن ا  ـ ـ ن ور ح م ي  ـ ـ ه

املعتمــة مــن كتابتهــا نصيــاً، ومــا لــم تفصــح عنــه 

ـق أويل  ـي- كمنطـ ـي أو دون وعـ ـة -بوعـ ـ الكتاب

د  ـ ـ ـي تفي ـ ة والت ـ ـ راءة النقدي ـ ات القـ ـ ـن منطلقـ مـ

مــن تفكيكيــة دريــدا أو مفاهيمــه عــن االختــالف 

ـالل  ـن خـ ـى، ومـ ـد املعنـ ـة توليـ ـاء لعمليـ واإلرجـ

ـاب؛  ـة الحضور/الغيـ ـع ثنائيـ ـتمر مـ ـه املسـ جدلـ

حتــى تتســنى قــراءة دواعــي خــوف املرأة/غيابهــا، 

صمتهــا أو هروبهــا يف النــص ومــن النــص كــذات 

اضطهــاد! ثمــة  يعــاين  وعــي  أو  لبة،  ت ـ ـ س م

وتبقــى إشــكالية دـخـول امـلـرأة املتأخــر إىل ســاحة 

معنــى  تعكــس  اســتفهام  أكــر عالمــة  ة  ـ ـ ب ا ت ك ل ا

األمــر  قرونــاً،  التأخــر  هــذا  بلــغ  د  ـ ـ ق و ف  و ـ ـ خ ل ا

الــذي انعكــس عــى لغتهــا وفكرهــا، وحواســها 

ـا »إذا كانــت بــدأت مجــدداً  ـلوبها، غــر أنهـ وأسـ

تتعلــم وتعمــل وتعيــش يف ظــروف تــكاد تشــبه 

وقــد   . . ى ـ ـ ت ف ل ا ا  ـ ـ ه ي ف ش  ـ ـ ي ع ي ي  ـ ـ ت ل ا ف  و ر ـ ـ ظ ل ا

تخلصــت مــن ذلــك الحــرج الــذي كانــت تعانيــه 

ع  ـ ا مـ ـ ـك أن لقاءهـ ـ ى ذل ـ ـ ـس معن ا، فليـ ـ جدتهـ

ـر  ـي تؤثـ ـد الكبــرة التـ ـن العقـ ـال مـ ـد خـ ـل قـ الرجـ

يف العالقــات بــن الرجــل واملــرأة دائمــاً، أو خــال 

مــن آثــار الخطــر الطويــل الــذي يجعــل العالقــة 

بــن الجنســن مزيجــاً مــن التهــور والفــزع«. وهــو 

ملمــح خــوف ـتـرك آثــاره عــى الكتابــة النســائية 

ـوذج  ـدام النمـ ـأيت انعـ ـم يـ ـ اً. ث ـ ـكالً وموضوعـ شـ

ـرى،  ـوف أخـ ـة خـ ـات كعالمـ ـن الكاتبـ ـد مـ ـ الرائ

ومؤشــر إىل مفــرتق الطــرق، حيــث بــدأت املــرأة 

ـذت  ـوذج أخـ دام النمـ ـ ع انعـ ـ ن مـ ـ ـب، ولكـ ـ تكت

الكاتبــات تحتــذي -خاصــة يف مرحلــة الريــادة- 

ـم  ـن ثـ اً- ومـ ـ ـكالً وموضوعـ ـل -شـ ـات الرجـ بكتابـ

ـوالت  ـرس مقـ ا تكـ ـ ـة ذاتهـ ـدت املرأة/الكاتبـ وجـ

ـا. ـد إنتاجهـ الرجــل، وتعيـ

ـراع املرأة/الكاتبــة، وهــي مازالــت  ـكالية صـ وإشـ

يف مفــرتق الطــرق هــو كونهــا تبحــث عــن نمــوذج 

ـا األدبــي شــرعية،  أنثــوي لــي تجعــل لوجودهـ

ن  ـ ة »عـ ـ ـ العزل ب ل  ـ ـ نق ل ق أو  ـ ـ القل ب عر  ـ ذا تشـ ـ ـ ه ل

أســالفها الذكــور، مــع حاجتهــا إىل أســالف مــن 

األخوات أو الجدات، ثم إنها بحاجة إىل قارئات 

بمقــدار خوفهــا مــن عــداء القــراء الذكــور«، كل 

هذا قد يرر خوفها من التعبر/الكتابة يف إطار 

منــاخ أبــوي، أضــف إىل ذلــك قلقهــا الرافــض أو 

ـة للوعــي  ـا األنثويـ ـا كتابتهـ ـة رؤيتهـ عــدم مالءمـ

العام يف حال مواجهتها هذا املناخ الثقايف، كل 

تلــك املظاهــر قــد تـعـرب عــن عــدم الثقــة بالــذات 

أو اإلحســاس بالدونيــة وهــو ملمــح يميــز صــراع 

الكاتبة/املــرأة مــن أجــل اإلعــراب عــن ذاتهــا فنيــاً 

يف تلــك املرحلــة.

ـهـؤالء  مــن  أكــر  حة  ري ـ ـ ش ع  ـ ـ دف وف  ـ ـ خ ل ا ن  ـ ـ ك ل

ـذه املرحلــة املبـكـرة- أن  ـة يف هـ ـات -خاصـ الكاتبـ

تعارة، واألمثلــة  ـ ماء مسـ ـ أسـ ف  ـ ـ ن خل ـ ـ ب يخت

ر  ـ ـ ك ذ ى  ـ ـ ع ا  ـ ـ ه ي ف ر  ـ ـ ص ت ق ن  ، ة ر ـ ـ ث ك ك  ـ ـ ل ذ ى  ـ ـ ع

اختـفـاء عائشــة عبــد الرحمــن خلــف اســم »بنــت 

الشــاطئ«، واختفــاء فــدوى طوقــان خلــف اســم 

»دنانــر«، واختفــاء ملــك حفنــي ناصــف خلــف 

ـة«. ـة الباديـ ـم »باحثـ اسـ

ـي املرأة/الكاتبــة بموقعهــا حــن  ـدأ وعـ ـ ذا ب ـ هكـ

ـدداً -أو يف مقتبــل  ـة مجـ ـاحة الكتابـ دخلــت سـ

رات  ـ م كل املتغـ ـ ر- ورغـ ـ ع عشـ ـ لتاسـ ا رن  ـ ـ ق ل ا

ة،  ـ ـ ن الكتاب ـ ـوف مـ اعر الخـ ـ إن مشـ ـ ة فـ ـ ـ الثقافي

ا يف  ـ ـي أنهـ ـت تعـ ا مازالـ ـ ـد، إنهـ ـالىش بعـ ـم تتـ ـ ل

ا  ـ ـن عليهـ ـة املُهيمـ ـع الثقافـ افرة مـ ـ ـة سـ »منافسـ

مــن قبــل الرجــل، وأن صمــت املــرأة مــن منظــور 

هذه الثقافة هو االمتياز األنثوي الذي يجب أن 

ـي«. ـق طبيعـ ـرأة كخلـ ـه املـ ـى بـ تتحـ

وهنا يبدو فعل الكتابة بمثابة العالم الجديد، 

ـرج إليهمــا  ـن تخـ ـرأة حـ ـد، واملـ ـي الجديـ والوعـ

ـن  ـول، ومـ ـوف إىل املجهـ ـن املألـ ـرج مـ ـي تخـ فهـ

الغفلة إىل السؤال، ومن التسليم إىل الخروج 

ـي  ـم فهـ ـ ـن ث ر، ومـ ـ ـرتاف اآلخـ ـن اعـ ـرعي مـ الشـ

تواجــه التخطيــط االجتماعــي، وتقبــل التحــدي؛ 

بأنهــا مختلفــة وليســت مــن القوالــب املكــررة يف 

ـع. املجتمـ

فالكتابة إذن فعل يتطلب الشجاعة، والكاتبة 

ـل يف غمارهــا فعليهــا أال تكــون صــورة  إذ تدخـ

مــن اآلخريــن بــل يحققهــا -يف الكتابــة- أن تكــون 

ال  تتخــذ موقفــاً  أن  م فعليهــا  ـ ـ ث ن  ـ ـ ا، وم ـ ـ ه ت ذا

يتعــارض مــع األوضــاع الســائدة فحســب، وإنمــا 

تضمــن ذلــك الصــراع ضــد ذاتهــا، لتحررهــا مــن 

أي تبعيــة، بهــدف الوصــول إىل ثمــرة الوعــي، 

واكتشــاف الــذات.

ـة بماهيــة األوـضـاع الســائدة،  ـي الكاتبـ ـن وعـ لكـ

يه »خــوف  م ـ ـ س ن ن  أ ن  ـ ـ ك م ي ا  ـ ـ م ا  ـ ـ ه ي ف س  ـ ـ س ؤ ي

التأليــف« وهــو قلــق يتشــكل مــن خــوف معقــد 

ـاع مــع  واٍع بعــدم مالءمــة شــروط تلــك األوضـ

كل  ـ ق يشـ ـ ـ قل ل ا ذا  ـ هـ ل  ـ ـ ا ومث ـ ـ ه ت يتها/حري لقائ ت

ـة. ـرأة العربيـ ـات املـ عالمــة وخصوصيــة يف كتابـ

أكاديمية مصرية
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المرأة ناقدة للسرد
رفقة دودين وأنثوية الكتابة النقدية

محمد صابر عبيد

امـلـرأة الناقــدة واحــدة مــن أهــم إشــكاليات النمــوذج اإلبداعــي األنثــوي يف العصــر الراهــن وأبرزهــا، عربيــاً عــىل األغلــب، فمــا زالــت امـلـرأة 

الشــاعرة واملــرأة القاصــة واملــرأة الروائيــة تبحــث لهــا عــن موطــئ قــدم تحــت شــمس اإلبــداع التــي تســّرها الذكوريــة وتهيمــن عــىل مقّدراتهــا 

وتـفـرض نموذجهــا بقــّوة واســتبداد، فكيــف الحــال بامـلـرأة الناقــدة بوصفهــا مرتبــة أعــىل يف ســّلم األهميــة الرتاتبيــة ذات الطبيعــة الفكريــة 

واملعرفية التي تفرزها إشكالية الذكورة واألنوثة يف مجتمعنا العربّي عىل نحو خاص، وهو ما يجعلنا نقّر بانحسار هذا الدور كثراً يف 

املشــهد النقــدّي العربــّي إذ أّن عــدد الناقــدات العربيــات قياســًا بعــدد النقــاد العــرب الذكــور قليــل جــداً، ومنــذ أن بــدأت الناقــدة والشــاعرة 

الرائــدة نــازك املائكــة بافتتــاح فجــر جديــد للنقديــة النســوية العربيــة يف مجــال نقــد الشــعر أواســط خمســينات القــرن املــايض، لــم نشــهد 

ظهــور ناقــدات عربيــات كـبـرات إال يف حــدود ضّيقــة جــداً فــكان النــص النســوي األدبــي يخضــع دائمــاً لنقــد ذكــوري، بــكل مــا ينطــوي عليــه 

هــذا النقــد الذكــوري مــن ُعَقــد وتحّفظــات واتهامــات تــيء لإلبــداع النســوي أكــر ممــا تحتفــي بــه وتعاضــده وتشــّجعه.

مقال

والناشــطة  والقاصــة  الناقدة والروائيــة 
رفقــة  الراحلــة  السياســية 

دوديــن مــن األســماء النقديــة العربيــة النســائية 

املعاـصـرة،  العربيــة  النقديــة  حاضــر  يف  املهمــة 

والــروايّئ  القصــيص  اإلبــداع  بــن  تجمــع  وهــي 

نحــو  عــى  الســرد  نقــد  يف  النقديــة  والكتابــة 

مخصوص، أصدرت يف حقل اإلبداع القصيص 

مجموعة »قلق مشروع« يف عّمان )1990(، يف 

»مجــدور  هــي  روايــات  أربــع  لهــا  صــدر  حــن 

ثقــاب«  و«أعــواد   ،)1994( الـكـرك  العربــان« 

يف  العربــي  الفتــى  و«ـسـرة   ،)2000( عّمــان 

الخطــوة«  و«أهــل   ،)2002( بــروت  أمريــكا« 

عمــان  األردن  يف  األـسـرة  مكتبــة  منشــورات 

)2013(. وربمــا ال يمكــن فهــم منجزهــا النقــدي 

عــى النحــو املطلــوب مــن دون مالحظــة منجزهــا 

اإلبداعــي الســردي لوجــود أكــر مــن رابــط فنــي 

وموضوعي بن كتابة القصة والرواية والكتابة 

النقدية يف حقل نقد السرد لدى مبدعة تجمع 

بن اإلبداع السردي ونقده.

ثالثــة  بإنـتـاج  النقديــة املمـيـزة  تجربتهــا   حفلــت 

كتــب يف النقــد األدبــي الســردي يتقدمهــا النقــد 

مــن  واألبــرز  األهــم  الجانــب  بوصفــه  الــروايّئ 

الســبب  يعــود  وربمــا  النقديــة،  التجربــة  هــذه 

قبــل ولوجهــا  وروائيــة  قاصــة  أنهــا  إىل  ذلــك  يف 

األدبــي  بالجنــس  ُعنَيــت  أن  فــكان  النقــد  عالــم 

خفايــاه  تفهــم  ألنهــا  إبداعيــاً  تمارســه  الــذي 

لهــا  يوّفــر  مــا  وهــو  وأـسـراره،  وتعــرف مضايقــه 

والظواهــر  النصــوص  معالجــة  عــى  أكــر  قــدرة 

لنقــاد آخريــن ال يعرفــون  ُيتــاح  بمــا ال  املنقــودة 

هــذه الخصوصيــات ويتعاملــون مــع النصــوص 

صرفــاً. منهجيــاً  تعامــالً 

لــو قاربنــا هــذه الكتــب الثالثــة يف ســياق   وربمــا 

يمكــن  الناقــدة  هــذه  أّن  لوجدنــا  واحــد  نقــدّي 

أن توضــع يف طليعــة النقــاد الـعـرب املشــتغلن 

إنتاجهــا  قّلــة  مــن  الرغــم  عــى  الســرد  حقــل  يف 

طروحاتهــا  عليــه  تنطــوي  ملــا  نســبياً  النقــدي 

ـجـرأة  مــن  النقديــة  وكشــوفاتها  واجتهاداتهــا 

مــن  الســرد  بنظريــات  ومعرفــة  ودرايــة  ووعــي 

جهة، وبحضور شخصيتها النقدية الخاصة يف 

روحهــا ولغتهــا وأســلوبها وحساســيتها األنثويــة 

للنصــوص  ومعالجتهــا  ورصدهــا  الطاغيــة، 

والظواهر قراءًة وتحليالً وتأويالً، وقد يثر عدم 

العنايــة بمنجزهــا النقــدّي يف ظــّل انحســار النقــد 

النســوي عــى هــذا النحــو كثــراً مــن التســاؤالت، 

النقديــة  الشــخصية  تمتلــك  ناقــدة  بحــّق  فهــي 

وثبــات،  وشــمول  باقتــدار  الكفــؤة  واألدوات 

وتعــرف مــاذا تـقـول ومــاذا تفعــل ومــاذا تتنــاول 

وكيف تتناول يف مراحل املمارسة النقدية كّلها.

املوســوم  بكتابهــا  النقديــة  تجربتهــا  بــدأت 

»توظيــف املــوروث يف الروايــة األردنيــة« الصــادر 

عن وزارة الثقافة األردنية يف عّمان سنة 1997، 

عى نحو يتناسب عميقاً من اهتمامها الرئيس 

يف فحــص ثيمــة املــوروث التــي تحفــل بهــا الروايــة 

األردنيــة بصــورة واضحــة، حيــث جــاءت روايــات 

رفقة فيما بعد غارقة يف هذا املوروث-وال سيما 

الشــعبي منــه- إذ توليــه كـثـراً مــن العنايــة عــى 

هــذا  وكان  والتوظيــف،  والبـنـاء  الفكــر  صعيــد 

الكتاب بحّق فاتحة مهمة لناقدة واعدة قاربت 

الرواية األردنية بنماذجها الذكورية واألنثوية، 

لكنهــا منحــت الروايــة النســوية مســاحة جيــدة 

تعّر عن حقيقة وجودها وحضورها يف املشهد 

الــروايئ األردين والعربــي أيضــاً، وهــو مــن الكتــب 

متمـيـزة يف  أردنيــة«  تؤّكــد حضــور »روايــة  التــي 

فضــالً  أيضــاً،  العربيــة املعاصــر  الروايــة  مشــهد 

املــوروث  قيمــة  استكشــاف  يف  نجاحهــا  عــن 

يف  معــه  والتنــاص  وتوظيفــه  تمّثلــه  وكيفيــة 

نمــاذج هــذه الروايــة، وهــي قــراءة مبّكــرة يف هــذا 

املجال تمّكنت من توظيف أدواتها النقدية ذات 

وجيــداً،  مناســباً  توظيفــاً  األكاديميــة  الطبيعــة 

مــن غــر أن تذعــن لهــا إذعانــاً كامــالً حيــث ظّلــت 

النقديــة  باملبــادرة  املقرتنــة  النقديــة  شــخصيتها 

والشــجاعة يف طــرح اـلـرأي الخــاص حاـضـرة يف 

مفاصــل مهمــة منهــا.

هــذا  يف  واألخطــر  األهــّم  النقــدّي  كتابهــا  لعــل 

الســياق هــو الكتــاب النقــدي املوســوم بـ«خطــاب 

ثيمــات  املعاـصـرة:  العربيــة  النســوية  الروايــة 

وتقنيــات« الصــادر عــن أمانــة عّمــان الكــرى يف 

عّمان عام 2008، هو النموذج النقدي األنثوي 

املميز الذي يتناول قضية أدبية تتمثل يف خطاب 

الروايــة النســوية، وهــو األكــر انتمــاًء واســتجابة 

للمفهــوم والرؤيــة واملنهــج الــذي تتبّنــاه الناقــدة 

إشــاعته وتــداول مقوالتــه وتركيــز  وتعمــل عــى 

ثقافتــه وتوســيع إـشـراقاته الفكريــة.

إنــه الكتــاب النقــدي املخصــوص بتجربــة الروايــة 

تفحــص  الــذي  املعاـصـرة  العربيــة  النســائية 

فيــه الناقــدة طــريف العمليــة اإلبداعيــة الروائيــة 

»الثيمــات«  هــو  األول  الطــرف  املشــتبكن، 

طبيعــة  عــن  الكاشــف  املوضوعــايت  بوصفهــا 

بهــا  ُتعنــى  التــي  األساســية  النســوية  القضايــا 

املــرأة الروائيــة، وقــد رّكــزت يف هــذه القضيــة عــى 

عالمــات االســتالب النســوي يف مجتمــع ذكــوري 

مهيمــن وطــاٍغ كمــا تجّلــت يف كثــر مــن الروايــات 

النسوية العربية، وركزت عى هذه الثيمة من 

خــالل مــا يجاورهــا ومــا يتصــل بهــا مــن حيثيــات 

بــروح الناقــدة  وتجليــات وامتــدادات وعالجتهــا 

النقديــة،  األدوات  تنتجــه  بمــا  تكتفــي  ال  التــي 
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بــل تذهــب أبعــد مــن ذلــك يف تمريــر حزمــة مــن 

األفــكار والقيــم والحــاالت التــي تنتهــي يف خاتمــة 

لألنثــى. االنتصــار  إىل  املعالجــة 

املتمثلــة  »التقنيــات«  هــو  الثــاين  والطــرف 

بالصنعــة الروائيــة التــي ال بــّد مــن حضورهــا يف 

أعــى تجلياتهــا األدواتيــة مــن أجــل ـصـوٍغ روايّئ 

قضيــة  الناقــدة  فيــه  عالجــت  فقــد  نموذجــّي، 

اللغة الروائية وعالقتها بالصنعة وكشفت عن 

وعــي طيــب لــدى روائيــات عربيــات عديــدات يف 

قضيــة الصنعــة الروائيــة، بمــا يتــالءم مــع فضــاء 

بالتوغــل  اضطلعــن  التــي  الثيمــات  أو  الثيمــة 

وجزئياتهــا  وزواياهــا  وحواشــيها  تفاصيلهــا  يف 

الكتــاب  موـضـوع  مــن  يجعــل  بمــا  ومناخاتهــا، 

بالــغ الحساســية والخطــورة  النقــدي موضوعــاً 

إذ أثبتــت الناقــدة ابتــداًء وجــود »روايــة نســوية 

عربية معاصرة« لها شخصيتها األنثوية املمّيزة 

العربيــة. الذكوريــة  الروايــة  عــن  واملختلفــة 

الناقــدة  اقرتحــت  التــي  املوضوعــات   لعــّل 

معالجتهــا يف املهــاد النظــري للكتــاب مفاهيميــاً 

املقولــة  جوهــر  مّثلــت  ونظريــاً  واصطالحيــاً 

النقديــة التــي اعتمدتهــا منهجيــاً وفكريــاً وثقافيــاً 

والنســوية،  واألنثويــة  النســائية  القضيــة  مثــل 

والفــرق بــن الكتابــة النســائية والكتابــة النســوية 

وغرهــا، عــى مــا فيهــا مــن إشــكاالت مفاهيميــة 

واســعة  مدّونــة  يف  اآلن  حتــى  فيهــا  يبــّت  لــم 

للنقدية العربية الحداثية، وأســهمت يف نطاق 

إعــادة كتابــة تاريــخ الروايــة العربيــة املعاصــرة يف 

إثبــات ريــادة امـلـرأة روائيــاً خالفــاً ملــا أشــيع مــن أّن 

روايــة »زينــب« ملحمــد حســن هيــكل هــي الروايــة 

العربية الرائدة األوىل، إذ أثبتت الناقدة وجود 

روايــة  ســبقت  روائيــات  كتبتهــا  روايــات  عشــر 

أو  العواقــب«  »حســن  روايــة  وتعــّد  »زينــب«، 

فــواز  زينــب  اللبنانيــة  للكاتبــة  الزـهـراء«  »غــادة 

العربيــة  الروايــة  1899هــي  عــام  نـشـرت  التــي 

العربيــة. الروائيــة  الريــادة  مجــال  يف  األوىل 

يف  الحــّد  هــذا  عنــد  الناقــدة  ـجـرأة  تتوقــف  ال 

محاولــة إعــادة بـنـاء العقــل النقــدي العربــي يف 

بشــجاعة  تتنــاول  بــل  الــروايئ،  الســرد  مجــال 

أكــر يف مباحــث الكتــاب األساســية املثــرة ثنائيــة 

الجســد  ووعــي  والجســد  واملدّنــس،  املقــّدس 

سردياً، واملنظومة املفهومية املتعلقة بموضوع 

»الجنــس« وهــي تتــوّزع عــى مفــردات العالقــات 

الجنســية ومــا يتصــل بهــا مــن مفاهيــم مســكوت 

والتجاســد،  واالغتصــاب  العذريــة  مثــل  عنهــا 

بوصفــه  األنثــوي  الجســد  معاينــة  إىل  وـصـوالً 

هويّة إشكالية متعددة األبعاد ضمن تفاصيل 

متجــددة شــديدة الـكـرة والتعقيــد وااللتبــاس، 

املتعلــق  الــروايئ  التشــكيل  عناصــر  وفحــص 

أنثــوي  خيــال  مــن  الســردي  الفـضـاء  بتكويــن 

ومفــردات  أنثويــة  وشــواغل  أنثويــة  وعاطفــة 

والخصوصيــة. الدقــة  بالغــة  أخــرى  أنثويــة 

تبّنــي  مــن  بـنـوع  الكتــاب  يف  ذلــك  كّل   يجــري 

عــن نموذجهــا  قضيــة امـلـرأة وحقوقهــا والدـفـاع 

لروايــات  روائيــة  تعبريــة  خصوصيــة  داخــل 

نقديــة  وظيفــة  وهــذه  إنــاث،  روائيــات  كتبتهــا 

أصيلــة تتجــّى واضحــة يف خطــاب رفقــة دوديــن 

واملقصــد  األســمى  الهــدف  بوصفهــا  النقــدي 

الغنــى  بالغــة  ثقافيــة  قضيــة  وهــذه  األســاس، 

عليــه  تنطــوي  بمــا  مســتقبالً  تعاَيــن  أن  أتمنــى 

مــن مضمــون نقــدي حقيقــي يحســب لهــا، وقــد 

تكــون  يك  العربيــة  النســوية  الروايــة  انتخبــت 

الســائدة  االجتماعيــة  الرؤيــة  لتفكيــك  مجــاالً 

حــول املــرأة، وجــدل الــذات واآلخــر يف موضوعــة 

مــن  واإلفــادة  امـلـرأة املســلوبة،  التحــرر وحقــوق 

داخــل  الســياق  هــذا  يف  الغربــي  اآلخــر  منجــز 

تمثالت عالقة املثاقفة الحضارية يف نموذجيها 

كافــة. املســتويات  عــى  واإليجابــي  الســلبي 

أيضــاً  هــذا  النوعــي  كتابهــا  يف  الناقــدة  تناولــت 

النســوية«  الروايــة  يف  الســردي  »البـنـاء  قضيــة 

لكنهــا لــم تتمكــن مــن إثبــات خصوصيــة أنثويــة 

يف هــذا املجــال، ونحســب أّن إثبــات بـنـاء ســردي 

روايئ بخصوصية أنثوية يحتاج إىل جهد نقدي 

الوقــت  كثيــف وتراكمــي ومتعــدد، ويحـتـاج يف 

نفســه إىل تراكــم روايئ هائــل حتــى يتبــّن صــوت 

وأصيــل  واضــح  نحــو  عــى  األنثــوي  الخطــاب 

أن  ينبغــي  ثقــايف  نقــدي  وهــذا ســياق  ومتفــّرد، 

يتــم يف ظــل مفاهيــم الشــعرية التــي أتــت عليهــا 

معّينــة،  بحــدود  كتابهــا  دوديــن يف  الناقــدة 

وســعت يف املمارســة التطبيقيــة عــى النصــوص 

الجهــد  عــن  الكشــف  إىل  النســوية  الروائيــة 

الخالق للروائيات العربيات ودورهن يف إشاعة 

ثقافــة روائيــة ســردية جديــدة لهــا مالمــح خاصــة 

ورؤية خاصة، أمالً يف بناء خطاب نوعّي خاّص 

الثيمــة واللغــة والصنعــة. عــى مســتوى 

بـ«دراســات  الثالــث املعنــون  النقــدي  أمــا كتابهــا 

الصــادر  والتشــكيل«  الرؤيــة  يف األدب األردين: 

عــن وزارة الثقافــة يف عّمــان عــام 2009، فيضــم 

مجموعــة مــن الدراســات الطريفــة القّيمــة حــول 

الناقــدة  تواصــل  الحديــث حيــث  األدب األردين 

كشوفاتها يف أكر من مجال نقدي، وال تغادر 

دفاعهــا الكبــر عــن النســوية واألنوثــة واألنثويــة 

هــذا  يف  املميــز  املــدين  نشــاطها  تمــارس  وكأنهــا 

املجــال، لكنهــا هنــا تتّخــذ مــن النصــوص األدبيــة 

املجــال األرفــع للمنافحــة واملرافعــة داخــل وعــي 

مرحلــة  بـلـوغ  يف  يجتهــد  وجــاد  وحيــوي  حــاد 

يف  كاملــة  حقوقهــا  عــى  فيهــا  امـلـرأة  تحصــل 

الــورق وعــى  عــى  النصــوص األدبيــة وخارجهــا 

معــاً. األرض 

ناقد وشاعر عراقي

تناولت الناقدة في كتابها 
النوعي هذا أيضًا قضية 

»البناء السردي في الرواية 
النسوية« لكنها لم تتمكن 
من إثبات خصوصية أنثوية 
في هذا المجال، ونحسب 
أّن إثبات بناء سردي روائي 
بخصوصية أنثوية يحتاج إلى 
جهد نقدي كثيف وتراكمي 
ومتعدد، ويحتاج في الوقت 

نفسه إلى تراكم روائي 
هائل

مقال
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تأنيث فضاء الكتابة
مفيد نجم

لــم تكــن املــرأة الكاتبــة ضيفــا مرّحبــا بــه يف صالــون األدب الخــاص بالرجــال عندمــا حاولــت أن تتمــرد عــىل ســلطة النســق الثقــايف الذكــوري 

الــذي كان يحــدد لهــا أدوارهــا االجتماعيــة القليديــة ويمنعهــا مــن مغــادرة الهامــش الــذي وضعــت فيــه زمنــا طويــا، وكأن اإلبــداع واألدب 

حرفــة خاصــة بالرجــال. لذلــك كان عليهــا يف مغاـمـرة البحــث عــن ذاتهــا خــارج جــدران هــذه العزلــة الكتيمــة والصمــت التــي كانــت تعيــش 

بينهــا أن تتســلل متخفيــة وراء أقنعــة الرجــال إىل هــذا الفضــاء، مــا جعــل حضورهــا األدبــي يتســاوى مــع غيابهــا وهــي توّقــع بــه مــا تكتبــه 

وتنـشـره بأســماء رجــال. وبقــدر  مــا ـيـدل هــذا الســلوك عــىل حالــة الخــوف والقلــق التــي كانــت تعيشــها الكاتبــة آنــذاك، فإنهــا تكشــف عــن 

ســطوة الســلطة األبويــة املهيمنــة عــىل عالــم األدب والثقافــة، ومــا تعكســه مــن نظــرة دونيــة إىل املــرأة الكاتبــة التــي كانــت تحــاول اســتعادة 

عاقتهــا الجماليــة والروحيــة مــع اللغــة واألدب والجمــال.

مقال

بالخــوف  املســكونة  املغاـمـرة  هــذه  في 
كانــت  لكنهــا  ـمـرة،  كتبــت امـلـرأة ألول 

الضمــر الغائــب فيهــا. اســتعادت عالقتهــا مــع 

اللغة والكتابة، لكنها لم تستعد وجودها فيها 

خوفــا مــن رهــاب النســق األبــوي للثقافــة الــذي 

كان يحتكر صفة اإلبداع والخيال.

الكّتــاب  ســخرية  مــن  املرتاكــم  الخــوف  هــذا  إّن 

الرجال ونظرتهم الدونية إىل ما تكتبه هو الذي 

جعــل الرعيــل األول مــن الكاتبــات يتخّفــى وراء 

وتشــارلوت  إليــوت  جــورج  مثــل  رجــال  أســماء 

برونتــي  وإيميــي  ألكــوت  مــاي  ولوـيـزا  برونتــي 

وفــاين فــرن وفــاين فورســرت مــا يــدل عــى حالــة 

فيهــا،  تعيــش  كانــت  الــذي  والخــوف  االـغـرتاب 

مزيفــة  بوجــوه  األدب  مملكــة  تدخــل  وهــي 

كاتبــات  لجــأت  حــن  يف  مســتعارة،  وأســماء 

أخريــات إىل هــذه اإلشــكالية عــر مــزج أســمائهن 

مــع أســماء مذكــرة أمثــال مــز ســكيل ومــز كريــك 

ومــز أوليفانــت. لقــد شــكل هــذا الســلوك مظهــرا 

وراءهــا  تخفــي  التــي  الخــوف  مظاهــر  مــن  آخــر 

روحــا أنثويــة مغرتبــة، تواجــه إكراهــات املجتمــع 

الــذايت  املــأزق  عــى  تــدل  بسياســات  األبــوي 

والوجــودي الــذي كانــت تواجهــه الخــرتاق فضــاء 

بالكامــل. تذـكـره  جــرى  الــذي  األدب 

إن هــذا األدب الــذي ســاد أغلــب مراحــل القــرن 

التاســع عشــر ظــل يخفــي يف داخلــه عــى الرغــم 

مــن هــذا الخـضـوع روح التمــرد والـصـراع، كمــا 

ظهــر يف نمــوذج شــخصية املــرأة املجنونــة يف تلــك 

األعمال التي كتبتها النساء للتعبر عن الرغبة 

يف االنتقــام مــن واقعهــا املفــروض عليهــا.

لفرجينيــا  وحــده  امـلـرء  تخــّص  غرفــة  روايــة  إن 

جوديــت  بطلتهــا  خــالل  مــن  تكشــف  وولــف 

الــذي كانــت تعــاين منــه امـلـرأة عــى  عــن التمييــز 

مســتوى التعليــم والـفـرص املتاحــة لهــا، إضافــة 

اإلرث  إىل  امـلـرأة  وافتقــاد  الرجــال  كراهيــة  إىل 

حياتهــا  تأثيــث  يف  إليــه  تســتند  الــذي  األنثــوي، 

والجماليــة. الروحيــة 

إن هــذا الشــعور بالتمييــز واالـغـرتاب كان ال بــّد 

أن يخلــق حالــة مــن القلــق والجنــون عنــد امـلـرأة 

الكاتبــة. لقــد تجــّى ذلــك واضحــا يف شــخصيات 

يف  صــدرت  التــي  الروائيــة  األعمــال  يف  النـسـاء 

ثيمــة  تحولــت  حيــث  عشــر،  التاســع  القــرن 

الوضــع  عــى  دالــة  عالمــة  إىل  وامـلـرض  الجنــون 

تكــن  ولــم  آنــذاك.  امـلـرأة  تعيشــه  كانــت  الــذي 

يف  وولــف  فرجينيــا  النســوية  الكاتبــة  تجربــة 

الواقــع  لهــذا  واضــح  تجســيد  ســوى  حياتهــا 

املأســاوي، الــذي انتهــى بهــا إىل االنتحــار، يف ظــل 

ســيطرة ثقافــة كانــت تضطهــد امـلـرأة، وتحرمهــا 

مــن جميــع الشــروط املوضوعيــة التــي تحتاجهــا 

يف  جليــة  بصــورة  ذلــك  تجســد  كمــا  الكاتبــة، 

حيــث  وحــده«،  امـلـرء  تخــّص  »غرفــة  روايتهــا 

كانــت الكاتبــة محرومــة مــن املــكان الخــاص بهــا 

. للكتابــة  تحتاجــه  الــذي 

عنــد  الســيايس  الوعــي  تنامــي  أســهم  لقــد 

النســوية  الحركــة  نضــال  تطــور  يف  النســويات 

نزعــة  ظهــور  يف  ذلــك  تجــّى  وقــد  وتوســعه، 

وزيــادة  النســويات  الكاتبــات  عنــد  االحتـجـاج 

مطالبهــن الداعيــة إىل املســاواة وتكافــؤ الـفـرص 

الفاعلــة. وتعتــر  األنثويــة  الــذات  عــن  والتعبــر 

املرحلــة املمتــدة مــن نهايــة القــرن التاســع عشــر 

تســّميها  والتــي  العشــرين  القــرن  بدايــة  وحتــى 

باملرحلــة  شــووالرت  إيلــن  النســوية  الناقــدة 

الكتابــة  الثانيــة يف تطــور  النســوية، هــي املوجــة 

الـصـراع  عــن  تعــّر  كانــت  والتــي  النســوية، 

والخــوف يف مواجهــة ســلطة الثقافــة للمجتمــع 

كتبتــه  الــذي  األدب  بــن  مقارنــة  إن  األبــوي. 

الكاتبــات يف مطلــع القــرن التاســع عشــر واألدب 

الــذي كتبتــه يف النصــف الثــاين مــن نفــس القــرن 

تظهــر مــدى التـحـول الــذي كان يـطـرأ عــى وعــي 

الــذايت  املســتوى  عــى  الكاتبــة  النســوية  امـلـرأة 

والجمــايل. الوجــودي 

إن هذه املرحلة التي بدأت بتقليد نماذج األدب 

مــا أخــذت ترتاجــع  ـسـرعان  الشــائع  الكالســيي 

ليحّل محّله أدب يعنى بأوضاع املرأة ويعر عن 

معاناتهــن، ويعــد األدب الــذي كتبتــه فرجينيــا 

وولــف تمثيــال حقيقيــا لهــذا التحــّول، الــذي كان 

انتقلــت  إذ  النســوية،  الكاتبــة  وعــي  عــى  يـطـرأ 

الكالســيكية  الروايــة  مــع  األوىل  بداياتهــا  مــن 

املكرســة، إىل مرحلــة جديــدة يف الكتابــة تمثلــت 

التعبريــة،  والروايــة  الوعــي  تيــار  روايــة  يف 

باعتبارهمــا األكــر تمثيــال للــذات األنثويــة، ومــا 

يــدور يف دواخلهــا مــن صــراع وحــوارات ومشــاعر 

ظروفهــا  مــن  نابعــة  وهواجــس  مضطربــة 

االجتماعيــة والتاريخيــة التــي تحــاول التحــرر مــن 

والشــخصية. النفســية  آثارهــا 

اســتطاعت  الــذي  الالفــت  الحضــور  هــذا  لكــن 

لــم  الكاتبــة أن تحققــه يف الحيــاة األدبيــة  امـلـرأة 

عليــه  يهيمــن  كان  الــذي  األدبــي  النقــد  يجعــل 

الرجال يلتفت إىل هذا األدب، ويمنحه التقدير 

الــذي يســتحقه، مــا جعــل املهمــة األوىل للنقــد 

النســوي عنــد ظهــوره يف بدايــة ســتينات القــرن 

مــن  اـلـرتاث  لهــذا  إعــادة  االعتبــار  هــي  املــايض 

خالل إعادة تقديمه إىل القارئ عى نحو مغاير 

من خالل إعادة طبعه ونشره يف سالسل أنيقة 

اعتبــار  إعــادة  بمثابــة  كان  الفتــا  نجاحــا  القــت 

لقيمتــه األدبيــة. وتولــت امـلـرأة الكاتبــة والناـشـرة 

هذه املهمة من أمثال كاترين كريجان والناقدة 

النســوية إيلــن مويــزر، يف حــن بــدأت الناقــدات 

النســويات بإعــادة ـقـراءة هــذا اـلـرتاث والكشــف 

عنــد  األنثــوي  الوعــي  بهــا  مــر  التــي  عــن املراحــل 

اختياراتهــن  مســتوى  عــى  الكاتبــات  ـهـؤالء 

وتوجهاتهن يف الكتابة، بدءا من املرحلة األوىل 

التــي تمـيـزت بالتقليــد ألشــكال الكتابــة الســائدة 

باالـعـرتاض عــى هــذه األشــكال واملعايــر  مــرورا 

األدبيــة الخاصــة بهــا، وحتــى املرحلــة التــي بــدأت 

منــذ مطلــع الســتينات مــن القــرن املــايض، وتركــز 

فيهــا عمــل الكاتبــة عــى اكتشــاف الهويــة الذاتيــة 

لألنثى من خالل التوجه نحو الداخل بحثا عن 

هــذه الهويــة الخاصــة.
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عــى  وولــف  قادتــه  الــذي  للتـحـول  كان   لقــد 

يف  أـثـره  النســوية  واملطالــب  الكتابــة  مســتوى 

كان  كمــا  النســوي،  النضــال  حركــة  تعزيــز 

للتأثــر املتبــادل بــن الحركــة النســوية والنـسـاء 

الــدور  منهــا  مهّمــا  ـجـزءا  كــّن  اللــوايت  الكاتبــات 

أخــذ  الــذي  النســوي  النقــد  ظهــور  يف  األكــر 

األدبــي  لـلـرتات  االعتبــار  رد  مهمــة  عاتقــه  عــى 

النســوي والدعــوة إىل تأســيس شــكل جديــد مــن 

الكتابــة األنثويــة، يأخــذ يف اعتبــاره امـلـرأة كــذات 

وموضوع. كذلك رّكز هذا النقد يف دراسته عى 

الســياق املرجعــي لهــذه الكتابــة لغويــا وتاريخيــا 

الــذي  التطــور  ـغـرار  وعــى  وثقافيــا.  وسياســيا 

شــهدته األعمــال األدبيــة النســوية تنامــت حركــة 

بعــد  مــا  مرحلــة  يف  كـبـرة  بصــورة  النقــد  هــذا 

البنيوية سواء عى مستوى التنوع يف اتجاهاته 

توســع حركتــه وتعّددهــا، وكان  أو  وخياراتــه، 

طبيعيــا أن يشــهد هــذا النقــد جــدال واســعا بــن 

مــع اإلرث  العالقــة  ـحـول  النســويات  الناقــدات 

املعريف والعلمي والسيايس السائد باعتباره إرثا 

ذكوريــا، يجــب التخلــص مــن تأـثـره، نـظـرا ألن 

التداخــل معهــا يعــد اعرتافــا بســلطته مــن قبــل 

النســوي. الناقــد 

لذلــك كان مــن الطبيعــي يف ضــوء هــذا التداخــل 

املعــريف والســيايس والنقــدي أن ال يتمكــن هــذا 

نقــدي خــاص، بســبب  بلــورة منهــج  مــن  النقــد 

تعــّدد تياراتــه وتنوعهــا، وكذلــك بســبب املوقــف 

الناقــدات  بعــض  اعترتهــا  التــي  النظريــة  مــن 

اختيــارات  مــع  وتتعــارض  مذـكـرة،  النســويات 

القوالــب  مــن  للتحــرر  ونزعتــه  النســوية  النقــد 

الخطيــة املطلقــة يف التاريــخ األدبــي للرجــل وفــق 

شــووالرت. إيلــن  تعبــر 

ســوف  والرؤيــة  التبايــن يف املواقــف  هــذا  أثــر  إن 

تعــدد  يف  املفهومــي  املســتوى  عــى  يتجّســد 

للدالــة  النســويات  نحتتهــا  التــي  املصطلحــات 

ظهــر  كمــا  الخاصــة،  الكتابــة  هــذه  هويــة  عــى 

ذلك يف مصطلحات النسوي واألنثوي واملؤنث. 

فكريــا  توجهــا  بوصفهــا  النســوية  الكتابــة  لكــن 

ومعرفيــا يتــم التعبــر عنــه نصيــا، بقيــت تقــدم 

نفســها مــن خــالل الكتابــة التــي تركــز عــى وضــع 

إىل  وتســعى  وموـضـوع  كــذات  النــص  يف  امـلـرأة 

والتعبــر  الواقــع،  مــع  جماليــة  عالقــة  إقامــة 

عــن الــذات األنثويــة كحضــور فاعــل، إىل جنــب 

عليهــا  تمارســها  التــي  لإكراهــات  مقاومتهــا 

األبويــة. الســلطة 

لكن هذا النقد سوف يوسع يف دائرة اشتغاالته 

وضــع  عــى  الرتكيــز  مرحلــة  مــن  انتقــل  عندمــا 

القارئــة  امـلـرأة  وضــع  دراســة  إىل  ككاتبــة،  امـلـرأة 

كمســتهلكة للنــص، يف حــن ســعى هــذا النقــد 

إىل اكتشاف املشرتك النيص بن أعمال الكاتبات 

والخطــاب  اللغــة  مســتوى  عــى  النســويات 

هــذه املمارســات  أهميــة  إن  والبالغــة.  والخيــال 

ومناهجهــا  توّجهاتهــا  اختــالف  عــى  النقديــة 

تجمــع  نتائــج  مــن  إليــه  خلصــت  مــا  يف  تجّلــت 

مســتوى  عــى  النســوية  النصــوص  هــذه  بــن 

اللغــة واألســلوب والخيــال واملوضوعــات واملجــاز 

باعتبــاره املـشـرتك الــذي يحــدد يمنــح هــذا األدب 

أثــر  إـبـراز  تنــى  أن  دون  النســوية،  هويتهــا 

والسياســية  والتاريخيــة  الثقافيــة  الســياقات 

واالجتماعيــة فيهــا، وقدرتهــا عــى تمثــل أشــكال 

ومظاهــر  للـمـرأة،  والجماعيــة  الفرديــة  الحيــاة 

فيهــا. الذكوريــة  الســلطة  بنــى  حضــور 

إن هــذا التفاعــل النســوي عــى مســتوى الكتابــة 

والنقد ساهم يف تطوير أشكال الخرة األنثوية 

يف الكتابــة، ويف تعميــق هــذه التجــارب النســوية 

وتطويرهــا. وإذا كانــت مرحلــة مــا بعــد البنيويــة 

كبــر يف  تعدديــة وتـنـوع  خلــق  ســاهمت يف  قــد 

بدايــة  فــإن  النســوي  النقــد  واتجاهــات  خيــارات 

أيضــا  شــهدت  قــد  والعشــرين  الحــادي  القــرن 

أكــر  وتركـيـزا  النســوية،  للكتابــة  قويــا  حضــورا 

يف التعبر عن هوية الذات األنثوية وطبائعها، 

ومواصلة تأمل عاملها الخاص من الداخل، إىل 

جانــب البحــث عــن أشــكال التعبــر عنهــا نصيــا 

كجزء من سياسة االختالف والبحث عن اللغة 

تأخذ يف اعتبارها تمثيل املرأة تمثيال كامال دون 

أن يّدعي هذا النقد أن هذه األنظمة يف القراءة 

والــدرس، قــد بلغــت مرحلــة االكتمــال البنيــوي 

والحسم، كما تعر عن ذلك آنيت كولودين يف 

واقــع النقــد النســوي الراهــن.

كاتب سوري مقيم في ألمانيا
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مقاييس النسوية الغربية 
ووضعية النساء العربيات

ناهد راحيل

بينما تناضل النساء البيض من أجل الخروج من املطبخ، تناضل النساء السود من أجل الدخول إليه، تتقاطع هذه املقولة، املنسوبة 

للناقــدة النســوية جــايك هافينــس مــع ـسـؤال ملــّح يــرتدد يف أذـهـان العديــد مــن املنشــغلن بالــدرس النســوي، يف دول العالــم الثالــث 

خاصــة، عــن مــدى مشــروعية تبنــي مقاييــس النســوية الغربيــة ومواءمتهــا للســياقات الثقافيــة واالجتماعيــة لقضايــا امـلـرأة املنتميــة إىل 

ثقافــات العالــم املختلفــة خــارج الـغـرب، حيــث تختلــف تجــارب النســاء الغربيــات عــن تجــارب النســاء الـعـرب أو تجــارب النســاء الســود، 

عــىل ســبيل املثــال، وإن اجتمعــت جميعهــا ـحـول مـشـاعر مـشـرتكة مــن القهــر ورغبــة مصريــة يف املســاواة.

مقال

مســاهمات  علينــا  تطــل  الطــرح  من هــذا 
الــاليئ  النســويات  الناشــطات  بعــض 

اعرتضــن عــى شــرعية التمثيــل النســوي الغربــي 

نمــوذج  إىل  الغربيــة  املقاييــس  ـحـّول  الــذي 

التجــارب  جميــع  لــه  وفقــا  ُتقــاس  معيــاري 

ـهـؤالء  أبــرز  ومــن  أشــكالها،  بكافــة  النســوية 

ليــى  الفلســطينية/األمركية  النســوية  الناقــدة 

األنروبولوجيــا  أســتاذة   )1952( لغــد  أبــو 

ودراســات الـنـوع االجتماعــي التــي تنتقــد املنهــج 

االستعماري وتنميطه للمرأة العربية يف صورة 

الضحيــة، ضحيــة الرجــل أو األعــراف أو الديــن، 

ضمــان  بهــدف  وذلــك  إنقــاذ،  إىل  تحـتـاج  التــي 

وإعـطـاء  حـقـول املعرفــة  عــى  الغربيــة  الهيمنــة 

دول  عــى  االســتعمارية  للســيطرة  كاٍف  مــرر 

ضمــان  وبالتــايل  واإلســالمي،  العربــي  العالــم 

تبعيــة تلــك الــدول -سياســيا وثقافيــا- للمركزيــة 

األوروبية.

عــن  النســوي  خطابهــا  يف  لغــد  أبــو  تدافــع 

العربيــات  للنـسـاء  الحضاريــة  الخصوصيــة 

النســوية  االفرتاضــات  إىل  وترفــض إخضاعهــن 

بوصفهــا  الغربيــة،  املركزيــة  مــن  النابعــة 

نموذجــا معياريــا صالحــا لــكل البلــدان، وتنفــي 

التحريــر  حاجتهــن إىل تدخــل خارجــي بذريعــة 

»رومانســية  مقالهــا  يف  وتؤكــد  التحديــث،  أو 

 ،1990 يف  باإلنكليزيــة  الصــادر  املقاومــة«، 

مــن  لــه  يتعرضــن  مــا  مقاومــة  عــى  قدرتهــن 

مجتمعاتهــن  مــع  تتــالءم  التــي  بالســبل  قهــر 

مــع موقعهــن داخلــه ضمــن  املحليــة وتتمــاىش 

واالجتماعيــة  التاريخيــة  الســياقات  مجموعــة 

الحاكمــة. واأليديولوجيــة 

»الحركــة  لكتــاب  مقدمتهــا  يف  الكاتبــة  وتنتقــد 

النســائية والتطــور يف الشــرق األوســط« دعــوات 

للـمـرأة  املوجــه  وخطابهــا  الغربيــة  الحداثــة 

يف  عشــر، وتشــكك  التاســع  القــرن  يف  العربيــة 

أفكاره التي تتباين ما بن تقديم حلول تحررية 

تتوافــق مــع قيــم الغــرب مــن جهــة، وبــن إعطــاء 

يف  أوروبــا  طموحــات  يدعــم  اســتعماري  تريــر 

مــن جهــة أخــرى. الشــرق  عــى  االســتيالء 

ويف ضــوء هــذه االنتقــادات، تدعــو أبــو لغــد إىل 

النســوية  الخطابــات  يف  النظــر  إعــادة  ضــرورة 

أو  الغرب/الشــرق  ثنائيــة  خلفيــة  عــى  الغربيــة 

لغــة االســتعمار  املستعِمر/املســتعَمر، وكشــف 

املروجة لتأخر املرأة العربية وربط عدم تحررها 

بعــادات بلــدان الشــرق وتقاليــده، وهــو مــا ـتـراه 

ـجـزءا مــن خطــاب اســتعماري متعــاٍل ال يتعلــق 

أشــكال  ـحـول  يتمحــور  إنمــا  النـسـاء،  بمســألة 

يف  والســيايس،  الثقــايف  األوروبــي،  التحكــم 

األوســط. الشــرق 

أن تحســن وضعيــة  عــى  وتؤكــد يف مقدمتهــا 

الفعــي  بالنهــوض  يرتبــط  العربيــات  النـسـاء 

ألوطانهن وإعادة صياغة أدوار النساء -كأمهات 

وزوجــات وعامــالت ومواطنــات- بالشــكل الــذي 

ومجتمعاتهــن وثقافتهــن  ذواتهــن  مــع  يتناغــم 

املحلية، بعيدا عن مشروعات الحداثة الغربية 

االســتعماري. وخطابهــا 

يف  النســوية  الخطابــات  أن  الكاتبــة  وتزعــم 

الكـثـرة  االختالفــات  إدراك  إىل  ماســة  حاجــة 

بتـحـوالت  أوضاعهــن  وربــط  العالــم  نـسـاء  بــن 

تاريخيــة مختلفــة وظــروف اجتماعيــة متباينــة، 

عــى  يقــوم  ال  بديــل  خطــاب  تقديــم  ثــم  ومــن 

خطــاب  يطرحهــا  التــي  الثقافيــة  التعميمــات 

-ال  مقيــدة  تكــون  قــد  والتــي  الغربيــة  النســوية 

محــررة- لنـسـاء الشــرق األوســط، إنمــا يؤســس 

عــى قيمــة الثقافــات املحليــة التــي قــد تســتوعب 

الغربــي. التقــدم  أطــوار  تســتوعب  ال  أو 

ويف مقالهــا الشــهر »هــل تحـتـاج امـلـرأة املســلمة 

 ،2002 عــام  باإلنكليزيــة  الصــادر  إنقــاذ؟«،  إىل 

تشــر أبــو لغــد إىل خطــورة توظيــف السياســات 

تريــر  أجــل  مــن  امـلـرأة  لقضيــة  االســتعمارية 

الـغـرب  تركيــز  وترصــد  االســتعماري،  تدخلهــا 

كرمــز  الحجــاب-  ومســألة  املســلمة  امـلـرأة  عــى 

مــن  تعانيــه  مــا  عــى  الرتكيــز  مــن  بــدال  للقمــع- 

التعليــم وـفـرص  مــن  ـمـرض أو حرمــان  فقــر أو 

لصــورة  التكريــس  إطــار  يف  وذلــك  العمــل، 

الغربي/األـمـريك  الكفــاح  بــن  تســاوي  نمطيــة 

لتحريــر  الـغـرب  وكفــاح  اإلرهــاب  ضــد  املزعــوم 

كمــا  حجابهــا  داخــل  املعزولــة  املســلمة  امـلـرأة 

مــا  وهــو  عمومــا.  األوروبيــة  الذهنيــة  يف  اســتقر 

جعــل املفـكـرات النســويات يف البلــدان العربيــة 

ينشــغلن بإبعــاد اتهامــات الغــرب وبالدفــاع عــن 

صورتهن، فانصرف انتباههن عن تشكيل اتجاه 

مجتمعاتهــن  إخفاقــات  ُيــرز  تحــرري  نســوي 

وأنظمتــه السياســية والثقافيــة يف تقديــم حلــول 

أو مقرتحــات للقضايــا املركزيــة الخاصــة بامـلـرأة.

وتتجــى جهــود الناقــدة النســوية ليــى أبــو لغــد 

محــاوالت  يف  النســوي  طرحهــا  وخصوصيــة 

-املســلمة خاصــة-  العربيــة  فهــم وضعيــة امـلـرأة 

غرهــا  عــن  »التحجــب«  مســألة  فصــل  وعــدم 

التــي ارتبطــت  للتغطيــة  مــن األشــكال املختلفــة 

باملشــاركة  أو  محــددة  طبقــات  إىل  باالنتـمـاء 

املعتقــد  عــن  بعيــدا  معــن  اجتماعــي  نمــط  يف 

الحجــاب عالمــة  فــإن جعــل  الدينــي. وبالتــايل، 

الــذات  عــى  الســيطرة  فقــدان  أو  القمــع  عــى 

يمثل، كما ترى، جزءا من مشروع استعماري 

»االختــالف«  مــن  خياليــة  حالــة  خلــق  يحــاول 

تقــوم عــى تفـسـرات سياســية ال تضــع حقــوق 

تعلــن. كمــا  أولوياتهــا  ضمــن  النـسـاء 

الــدرس  يتبنــى  أن  ضــرورة  تــرى  ولهــذا، 

يتعامــل  وأن  »االختــالف«  مـشـاكل  النســوى 

ثقافــات  إىل  ينتمــون  الذيــن  »اآلخريــن«  مــع 

مغاـيـرة هــي ـجـزء أصيــل مــن تاريخهــم وحلقــة 

فقــط  وحينهــا  املرتابــط،  العالــم  يف  عضويــة 

ســيتم تجــاوز خطــاب اإلنقــاذ األوروبــي والتخــي 

وحـصـره  الحجــاب  عــن  الغربــي  التصــور  عــن 

يف رمزيــة انتهــاك حريــة امـلـرأة العربيــة املســلمة 

ضــد  للعنــف  كمــكان  األوســط  الشــرق  عــن  أو 

املهمــة  القضايــا  عــى  الرتكيــز  ليتــم  النـسـاء، 

النســوية االهتمــام  الـحـركات  ينبغــي عــى  التــي 

بهــا، يك تتمكــن النـسـاء مــن التمتــع بحقوقهــن 

اإلنســانية األساســية كمواطنــات مشــاركات يف 

قضايــا الوطــن، دون النظــر إىل أبعــاد عرقيــة أو 

إمرياليــة. أو  عنصريــة 

يف هــذا الســياق، يتشــابة الطــرح النســوى لــدى 

إدوارد  الفلســطيني  املفكــر  رؤيــة  مــع  الناقــدة 

سعيد الذي ترى منهجه الفكري -كما طرحت 

النســوية  والدراســات  االستـشـراق  مقالهــا  يف 

املناهــج  أهــم  مــن  واحــدا  األوســط-  الشــرق  يف 

التــي أـثـرت بشــكل مدهــش يف دراســات الجنــدر 

أن  فرغــم  الشــرق،  خطــاب  يف  والجنســانية 

منــه  القصــد  يكــن  لــم   )1978( »االستـشـراق« 

النســوي  الــدرس  حـقـول  مــن  حقــال  يكــون  أن 

ونظرياته، فإنه قد أفىض -كما ترى- إىل تزويد 

النســوية  والنقاشــات  الجندريــة  الدراســات 

بأنمــاط  تتعلــق  بقضايــا  األوســط  الشــرق  يف 

التمثيل األوروبي االستعماري للشرق وخطابه 

عــن  اإلنقاذيــة،  النزعــة  ذي  االستـشـراقي، 

النساء الشرقيات »املقهورات« و«املضطهدات« 

األبــوي. والنظــام  والعــادات  الديــن  قبــل  مــن 

تحليــل  أن  النهايــة،  يف  لغــد،  أبــو  ليــى  وتقــر 

سياســات الشــرق والـغـرب مــن شــأنه أن يســهم 

بطبيعــة الحــال يف نقــاش قضايــا النـسـاء، وأن 

يفتح األفق الكتشــاف روايات الهيمنة الثقافية 

االستعمارية مقابل الروايات املقاومة لها، مما 

يسمح بإعادة النظر يف وسائل تمثيالت الشرق 

العربيــات  للنـسـاء  النمطــي  والتصويــر  عمومــا 

خصوصــا،  أوســطيات  والشــرق  املســلمات 

-بهــذه  النســوي  الخطــاب  يظــل  أال  بـشـرط 

الصــورة- مجــرد حقــل معــريف يف ســياق تحليــل 

الخطاب الكولونيايل، إنما يتجاوزه إىل التحليل 

االجتماعي/الجندري الذي يدرس الخصوصية 

الثقافية للمرأة يف الشرق األوسط ويستكشف 

الكيفيــة التــي تقــوم بهــا النـسـاء يف تلــك البلــدان 

املقاومــة  أصواتهــن  وإيصــال  أنفســهن  بتمثيــل 

األبويــة  البنــى  عــى  القائمــة  اإلخـضـاع  ألشــكال 

الذكر/األنثــى. الجنســية  والفروقــات  املحليــة 

كتابــات  مــن  عــدد  عــى  الدراســة  اعتمــدت   *

بالعربيــة  الصــادرة  لغــد  أبــو  الناقدة ليــى 

: يــة نكليز باإل و

والتطلعــات  الكولونياليــة  بعــد  مــا  ظــروف   –

النســوية، ت: ســمية رمضــان، ضمــن: الحركــة 

ت:  األوســط،  الشــرق  يف  والتطــور  النســائية 

نخبة من املرتجمن، املشروع القومي للرتجمة 

القاـهـرة،  للثقافــة،  األعــى  املجلــس   ،)120(

.)31 صـــ   :3 )صـــ   ،1999

الشــرق  النســوية يف  – االستـشـراق والدراســات 

أبــو زينــة، الروزنــة،  األوســط، ت: عــالء الديــن 

اتحــاد  عــن  مجلــة نســوية فكريــة عربيــة تصــدر 

والســابع،  الســادس  العــدد  األردنيــة،  امـلـرأة 

.)26 ص:   :15 )ص   ،2011  2010- شــتاء 

تأمــالت  إنقــاذ؟  إىل  امـلـرأة املســلمة  تحـتـاج  -هــل 

ت:  الثقافيــة وحواشــيها،  النســبية  يف  إناســّية 

جهــاد الحــاج ســالم، املجلــة العربيــة للدراســات 

األنروبولوجية املعاصرة، العدد األول، مارس 

2015، )ص 187: ص 202(.
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ال مفكرات عربيات
سعاد العنزي

بشكل عام أرى أن نتاج املرأة العربية هو نتاج كمي وكيفي يكاد يقارب يف العدد إنتاج الرجل، وال يقل يف أهميته عن طرح املوضوعات 

اإلنسانية العامة التي يطرحها الرجل، بل أعتقد أن عددا ال بأس به من النساء استطعن الخروج من دائرة منافسة الرجل، وجودة 

النــص حقيقــة تعتمــد عــىل قــوة العناصــر الثقافيــة يف املنطقــة الجغرافيــة التــي ينتمــي لهــا األديــب أو األديبــة. ويف املقابــل أيضــا نجــد الرجــل 

ناـشـرا وزميــا ســعيدا جــدا بمــا تقّدمــه امـلـرأة، ويدعمهــا يف أغلــب األحـيـان ألنــه كمثقــف أصيــل يعــي جيــد أن مــن إشــكاليات الثقافــة يف 

الوطــن العربــي هــو تغّيــب املــرأة.

مقال

على املســتوى األدبــي نجــد هنــاك زخمــا يف 
النســائية،  األدبيــة  األعمــال  إصــدار 

وتزايــدا يف عــدد اإلصــدارات مــن ناحيــة كميــة، 

أما من ناحية الكيف فأيضا نجد تنوعا الفتا يف 

املســتوى  عــى  أمــا  املطروحــة.  املوضوعــات 

يقدمــن  األدبيــات  الناقــدات  نجــد  النقــدي، 

وفهــم  كبــر  نقــدي  وعــي  بهــا  نقديــة  ـقـراءات 

للمناهج النقدية املتعددة، املتاحة يف زمننا هذا 

للرجــل وامـلـرأة. وعلينــا أن نربــط إنتاجهــا بإنـتـاج 

الثقافة العربية بشكل عام.

وهم الحرية
بنـظـرة نقديــة إلنـتـاج امـلـرأة،  التعمــق  لكــن عنــد 

أعتقد أن املرأة العربية اليوم تقع بفخ اعتقادها 

أنهــا اســتطاعت الخــروج مــن القمقــم التاريخــي 

الذي احتجزها لقرون، وما إن استطاعت ذلك 

فهــي حــرة وقــادرة عــى التعبــر عــن ذاتهــا بحريــة 

كاملــة، وهــذا يقــود إىل عــدد مــن األمــور، األمــر 

امـلـرأة  بموضوعــات  االنشــغال  عــدم  هــو  األول: 

وثيمــات القهــر الحقيقيــة، تحــّررا منهــا وخروجــا 

من األيديولوجيات النسائية بتعدد اتجاهاتها.

إنســانية  موضوعــات  عــن  تعــّر  امـلـرأة  نجــد 

مشرتكة ال يختلف عليها إن كانت مكتوبة من 

قبــل رجــل أو اـمـرأة، فتنتفــي بذلــك خصوصيــة 

أســبابها  كتابيــة  ظاـهـرة  وهــذه  امـلـرأة.  كتابــة 

تعــي  ال  الكاتبــة  امـلـرأة  هــذه  أن  منهــا  متعــددة: 

بمــا  املعاصــر، وتعتقــد  امـلـرأة  واقــع  بإشــكاليات 

والتمثيــل  الســيايس  املســتوى  عــى  الــدول  أن 

الديمقراطــي فتحــت املجــال أمــام امـلـرأة يف عــدد 

ليســت  امـلـرأة  أن  يعنــي  فهــذا  املوضوعــات  مــن 

بحاجة ملن يكتب عن موضوعاتها، مع التنايس 

التــام لقضيــة أن هنــاك شــرائح اجتماعيــة كثــرة 

لــم يتــم فيهــا تمكــن امـلـرأة، وتحـتـاج إىل الكثــر 

وطــرح املزيــد  واملناقشــة  الكتابــة  الدعــم يف  مــن 

مــن القضايــا، وااللتفــات إىل قضيــة االختالفــات 

فهنــاك  الواحــد،  املجتمــع  داخــل  الثقافيــة 

عــى  تضييقــا  وأكــر  انفتاحــا  أقــل  مجتمعــات 

يتحــدث  مــن  إىل  بحاجــة  هــن  وبالتــايل  النـسـاء 

عنهــن. بالنيابــة 

نموذجان أدبيان
عى سبيل املثال، نجد روايات الكاتبة السورية 

بــدور  امـلـرأة  فيهــا  تظهــر  الحســن  هويــان  لينــا 

الرجــل مصــدر  يســعى إلرـضـاء  نمطــي  تقليــدي 

وهــذا  الســلطان،  وخدمــة  والتســلية  للمتعــة 

النمــط مــن الكتابــة ال يتـحـرك تاريخيــا بــل يجــرت 

املــايض  يف  الـعـرب  حيــاة  مــن  تاريخيــة  صــورا 

وليلــة. ليلــة  ألــف  وســرديات 

يكتفــن  مــن  هــن  الكاتبــات  مــن  الثــاين  الـنـوع 

بحتــة،  كالســيكية  نســوية  موضوعــات  بطــرق 

والكتابــة  والتعليــم  الحجــاب  خلــع  مثــل 

النســوية. وهــذا الـنـوع، برأيــي، يــيء ملوـضـوع 

املــرأة ألنــه يســّطح قضايــا املــرأة األساســية، وألنــه 

فيهــا  املطالبــة  تمــت  قديمــة  قضايــا  يســتهلك 

هــدى شــعراوي  مثــل مطالبــات  بشــكل مســبق 

ويبتعــد  يف  الحجــاب،  بقضيــة  أمــن  وقاســم 

الوقــت ذاتــه عــن القضايــا الحيويــة املهمــة التــي 

تحتاج االلتفات إليها بشكل حيوي ومعالجات 

ضرورية. وكأن قضية الحجاب أصبحت قضية 

يعنــي  ممــا  كـثـرا  طرحــت  نقاشــها ألنهــا  ســهل 

توافر مراجعها الفكرية وسهولة البحث فيها، 

ملتابعــي  اســتفزازية  طاقــة  أيضــا،  بهــا،  وألن 

مــن  عــددا أكــر  يجــذب  ممــا  السوشــيال امليديــا 

ـنـوع  هنــاك  املؤيديــن.  أو  املعارضــن  املتابعــن 

هويــة  عــى  يركــز  الــذي  جــدا،  قليــل واســتثنايئ 

امـلـرأة ووعيهــا وقدرتهــا عــى بـنـاء ذاتهــا معرفيــا 

وإنســانيا، مثــل روايــة زهــور كــرام »غيثــة تقطــف 

القمــر«، وروايــة »فاديــة فقــر »اســمي ســلمى«.

املرأة املفكرة
بأنهــا مفـكـرة؟  نصــف واحــدة  أن  نســتطيع  هــل 

وإن كان ال، فلمــاذا؟ وهــل نســتطيع أن نصــف 

واحــدا مــن الكتــاب واألدـبـاء والنقــاد اليــوم بأنــه 

مفكــر، غــر الــرواد املعروفــن مثــل: محمــد عابــد 

الجابري، عي حرب. نحن لدينا أصوات روائية 

ونقدية جيدة يف مشــروعها اإلبداعي وتســتفيد 

الكونيــة،  الفلســفية  الطروحــات  مــن  كـثـرا 

وجيدة يف تطبيقها الفعال لها، ولكن هل لدينا 

شــيئا  وأضــاف  مختلــف،  روايئ  مفكــر  مشــروع 

أصيــال للثقافــة العربيــة، فالنقــد األدبــي واألدب 

تمثــل جيــد لطروحــات  هــو  العربــي يف أحســنه 

الفكــر العاملــي واإلنـتـاج العاملــي، لذلــك ســتكون 

مدينــة  والنقــد  األدب  يف  الهامــة  األســماء  أبــرز 

عامليــة، خصوصــا يف مجــال  لطروحــات فكريــة 

النقــد: خــذ عــى ســبيل املثــال طروحــات الناقــد 

الســعودي عبداللــه الغذامــي واســعة الصــدى، 

كل الذي قامت به تطبيق ذيك لنظريات نقدية 

الثقــايف  والنقــد  حــدايث  النقــد املابعــد  غربيــة يف 

العربــي،  الوطــن  عــى قضايــا عربيــة صرفــة يف 

فالغذامي مدين بشكل كبر للنظرية الغربية. 

نــادر  البحرينــي  للناقــد  انظــر  الوقــت  وبنفــس 

إدوارد  لطروحــات  العميــق  واســتثماره  كاظــم 

ســعيد يف الهويــة والهجنــة، ونظريــة »مــا بعــد 

العديــد  لدينــا  فنحــن  وغرهــا،  االســتعمار«، 

الغربيــة  النظريــات  فهمــت  التــي  األســماء  مــن 

القــارئ  إىل  معرفيــا  تحّولهــا  أن  واســتطاعت 

العربــي بقــدر أقــل مــن ســوء الفهــم ومــن دون 

تضليــل للقــارئ العربــي، ويف أفضــل أحوالهــم 

هــو كمــا أســلفت تطبيــق هــذه املعــارف الغربيــة 

للســياق  اإلشــارة  دون  مــن  عربيــة  قضايــا  عــى 

األكــر الــذي تــم اســتثمارها منــه.

إذا كانت هناك نسبة كبرة من املثقفن الرجال 

اســتفادوا مــن فــرص تعليميــة مبكــرة يف الغــرب 

ال نستطيع وصفهم باملفكرين، فكيف تريد منا 

أن نصف الكاتبات النساء الاليت دخلن الثقافة 

والكتابة متأخرا بوصفهن مفكرات، وال أعتقد 

أن ذلــك وارد اآلن. نحــن كل مــا نســتطيع قولــه 

هــو أنــه لدينــا عــدد مــن النـسـاء الباحثــات الــاليت 

طبقــن األســئلة املعرفيــة الغربيــة عــى النصــوص 

بمــن  يحظــن  لــم  ولكنهــن  بجــدارة،  العربيــة 

يســلط الضــوء عليهــن مثلمــا تــّم تســليط الضــوء 

عــى منجــز الرجــل بزخــم كبــر بســبب العالقــات 

الثقافية.

أهي ندرة
حقيقة، أنا ال أعتقد أنها ندرة يف الكم، ولكنها 

ونتاجهــا  للـمـرأة  اإلعالمــي  الظهــور  يف  نــدرة 

للعوامــل  يكــون  قــد  االختـفـاء  وهــذا  الفكــري، 

اإلعالمــي  الظهــور  عــى  القــدرة  عــدم  التاليــة: 

الظهــور  عــن  عــزوف  أو  اجتماعيــة  لظــروف 

مد
مح

ة 
س

ماي



53 العدد 56 - سبتمبر/ أيلول 522019 aljadeedmagazine.com

لعــدم  أو  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  يف 

تجربــة  تصبــح  بحيــث  الفكــري  اإلنـتـاج  كثافــة 

وجــود  الفت. فأمــام  بشــكل  معروفــة  نســائية 

مــن  العديــد  لدينــا  الخارجــي  االبتعــاث  ـفـرص 

بحوثهــن  بكتابــة  يكتفــن  الــاليت  األكاديميــات 

األكاديمية للرتقيات، والبعض  منهن لألسف 

الكتابــة يف وســائل  نـظـرة متعاليــة عــى  ينظــرن 

والجديــدة. التقليديــة  اإلعــالم 

مــن جانــب آخــر، امـلـرأة بحاجــة إىل تمكــن مــن 

املجتمــع نفســه، مــن األـسـرة والقبيلــة والــزوج، 

ألن املجتمعات الخليجية عى وجه الخصوص 

مضـمـرات  تحــت  خاضعــة  الزالــت  اآلن  إىل 

وتتعامــل  امـلـرأة،  وصــورة  امـلـرأة  صــوت  تغييــب 

بتناقــض كبــر مــع موضــوع املــرأة فهــي املــرأة التــي 

تأخــذ حريتهــا تدريجيــا وبشــق األنفــس وبنفــس 

تعمــل  هويتهــا  املســتلبة  امـلـرأة  نجدهــا  الوقــت 

جاهــدة لتحقيــق ذاتهــا ولكننــا بالنهايــة نجدهــا 

حاجــات  وتغطيــة  الرجــل  متعــة  تعمــل ألجــل 

أبنائهــا.

التعبر األدبي
كانــت  إذا  مــا  ـحـول  بالســؤال  يتعلــق  مــا  يف 

»كمــا  تفــوق  النســائّية  اإلبداعّيــة  الكتابــات 

أجــد  األقــل،  عــى  النقديــة  الكتابــات  وكيًفــا« 

كبــر  حــد  إىل  الفرضيــة  هــذه  مــع  أّتفــق  نفــي 

املبدعــات  مــن  عــدد  الكويــت  يف  لدينــا  جــدا، 

الكاتبــات ســردا وشــعرا يف مقابــل عــدد محــدود 

مــن األكاديميــات الناقــدات يف جامعــة الكويــت 

وخارجهــا، مــع وجــود لحــاالت اســتثنائية نــادرة 

لوجــود ناقــدات وأديبــات مثــل د. نجمــة إدريــس 

العــي. يوســف  فاطمــة  ود. 

اإلبداع عملية حرة بإمكان البعض االستسهال 

بينمــا  األعمــال،  مــن  املزيــد  وإصــدار  معهــا 

العمليــة النقديــة هــي إبــداع عــى إبــداع، ـقـراءة 

نصــوص ووضــع حكــم نقــدي عليهــا، ممــا يعنــي 

أنهــا تتطلــب تمكنــا ووقتــا وجهــدا مضاعفــا.

ثنائية الرجل املرأة
بصــدد انشــغاالت امـلـرأة الناقــدة واهتماماتهــا يف 

السنوات األخرة؛ وما إذا كانت قد انحصرت يف 

مســألة الـصـراع بــن الرجــل وامـلـرأة أم تجاوزتهــا 

أعتقد أن الصراعات هذه موجودة بشــكل أكر 

عنــد الناشــطات السياســيات والحقوقيــات أكــر 

منها عند الكاتبات والناقدات األدبيات، فنحن 

والرجــل  امـلـرأة  ـصـراع  موـضـوع  عــى  نشــتغل 

واشــتغاالتنا  األكاديميــة  دراســاتنا وكتاباتنــا  يف 

البحثية، وال ندخل يف صراع معلن مع الرجل. 

وأجــد أن الـغـرس الثقــايف العميــق ســيؤيت أكلــه 

أكــر مــن الـنـرة العاليــة يف الخطــاب.

للكتابــات  الـقـراءات  مــن  الكثــر  خــالل  مــن 

لــدى  النقــدي  النقديــة نجــد تنوعــا يف الخطــاب 

إىل  متنوعــون  الـعـرب  فالنقــاد  والرجــل،  امـلـرأة 

يكتبــون  وال  النقديــة،  مناهجهــم  يف  مــا  حــد 

الفئــة  عــدا  مــا  بشــكل مكثــف يف منهــج واحــد، 

التــي اعتنقــت الدراســات البنيويــة والســيميائية 

وهــذا تيــار مهيمــن عــى الغالبيــة نـسـاء ورجــاال، 

ولكــن البعــض اآلخــر يحــب التنويــع حســب مــا 

تطرحه وتقدمه النصوص األدبية نفسها، مما 

يعنــي عــدم اعتنــاق طــرح فكــري معــن، فنجــد 

التنويــع بــن املســارات النقديــة املتنوعــة، وخــر 

إبراهيــم  عبداللــه  الدكتــور  ذلــك،  عــى  مثــال 

أمــام  فنحــن  الســيد،  يعقــوب  واألســتاذ وجيــه 

دون  مــن  الكتابــة يف كل يشء  توجــه  توجهــن 

أو  معــن،  نقــدي  بتوجــه  وااللـتـزام  التحمــس 

النصيــة  باملناهــج  العميــق  واالرتبــاط  اإلخــالص 

الداخليــة. والناقــدات حقيقــة ال يختلفــن بهــذا 

هــن  فقلــة  الرجــال.  النقــاد  عمــوم  عــن  الطــرح 

عــى  وهــذا  للنســوية،  املتحمســات  النســويات 

مجــال الكتابــة اإلبداعيــة أو الدراســات النقديــة. 

النقــدي  للمنهــج  التحمــس  أن  املالحــظ  ومــن 

نجــده فقــط عنــد النقــاد الغربيــن، ونقــول هــذه 

ناقــدة نســوية ماركســية، وهــذا ناقــد ماركــي، 

النفــي، ولكــن مــا  وآخــر يشــتغل يف التحليــل 

عجيبــة  توليفــة  هــو  العربــي  الوطــن  يف  يحــدث 

أو  بمنهــج  محــدود  التصــاق  أو  املناهــج،  مــن 

. منهجــن

نقد التهميش
باتــت  املســتوى  عــى  الّنـسـاء  تهميــش  قضيــة 

املـيـول  ذوات  الكاتبــات  تشــغل  فأكــر  أكــر 

النقدية مــن خــالل الكتابــة عــن امـلـرأة وقضيتهــا 

يف  أو  واملؤتـمـرات  األكاديميــة  الدراســات  يف 

وتنــاول  اإلعالميــة،  امللتقيــات  يف  أو  الصحافــة 

امـلـرأة  موضوعــات  مــن  انطلقــت  أدبيــة  أعمــال 

وتهميش املجتمع لها، أو النظرات االجتماعية 

امـلـرأة  خطــاب  مراجعــة  خــالل  مــن  وأيضــا  لهــا. 

الخفيــة  مضمراتــه  وتحليــل  ونقــده  اإلبداعــي 

وتبيــان ســلبية وهامشــية نـظـرة امـلـرأة للقضايــا، 

أو تطبيــع صــور نمطيــة ثابتــة عــن امـلـرأة وإعــادة 

مقــرر  يمــر  ال  شــخصيا  وأنــا  وتكرارهــا.  إنتاجهــا 

امـلـرأة  ســؤال  بطــرح  فيــه  أقــوم  إال  يل  درايس 

وقضيتهــا بشــكل موســع جــدا، أحــاول تفعيــل 

وأتوقــع  امـلـرأة،  ملوضوعــات  االجتماعيــة  النـظـرة 

وجود الكثر من الناقدات الاليت يشرعن أبواب 

األســئلة النقديــة عــى وعــي طلبتهــم: طلبــة ألين 

مؤمنة أن الرجل مسؤول بشكل كبر عن كثر 

من املمارســات االجتماعية ضد املرأة، وطالبات 

يعشــن الكثــر مــن االســتالب للتخلــص مــن دور 

الحيــاة. مــع  واالندـمـاج  الضحيــة 

نقد النقد
النقــدي  التنــاول  كان  إذا  عّمــا  الســؤال  لــدى 

لألعمــال األدبيــة عــى درجــة مــن العمــق بحيــث 

املُتصــل  األوســع  إطارهــا  يف  املشــكلة  يضــع 

يبــدو  أنــه  أم  والثقافيــة  السياســية  بأبعادهــا 

إطــار  يف  املوـضـوع  رصــد  عــى  وُمقتـصـًرا  قاـصـًرا 

صــراع يطلــب التفــوق والتســُيّد؟ برأيــي أن الكثــر 

هــي  امـلـرأة  ملوضوعــات  النقديــة  الدراســات  مــن 

دراســات وصفيــة تحليليــة للمضامــن الظاـهـرة 

التــي  العميقــة  الدراســات  تلــك  نجــد  مــا  ونــادرا 

يف  جــدا  النمطيــة  امـلـرأة  صــورة  نقــد  يف  تبحــث 

بعــض األعمــال، فالجانــب الوصفــي االحتفــايئ 

هو الغالب عى هذه الدراسات. ومثلما ذكرت 

آنفــا فالكثــر مــن الكاتبــات النـسـاء يتبــّن صــورة 

املرأة النمطية، أو يقمن بطرح الصورة املخالفة 

تكــون صــورة دعائيــة ترويجيــة  املعاكســة وهــي 

يطــرح قضيــة  فنــي  أنــه عمــل  مــن  للعمــل أكــر 

الحــال نحــن نحـتـاج هنــا إىل  إنســانية. بطبيعــة 

دراســات »نقــد النقــد« لتنــاول التجــارب النقديــة 

النســائية.

ناقدة من الكويت
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يتنــاول  ننتبــه إىل أن التفكــر النقــدي الحقيقــي واألصيــل، والــذي يطــرق مناطــق حساســة يف الوعــي اإلنســاين، أو  يف البــدء علينــا أن 

النــص بــأدوات جــادة ومتجــددة نحتــا وتحليــا هــو عمليــة شــاقة، وخاصــة ونــادرة، وليســت ســهلة متدفقــة كالفعــل اإلبداعــي، ثــم إن هــذا 

االشــتغال املعــريف قليــل جــدا يف عاملنــا العربــي بشــكل عــام، بــل وربمــا هــو نــادر أيضــا. ومــا هــو موجــود عــىل الســاحة النقديــة العربيــة اليــوم 

هــو مجــرد محــاوالت لدغدغــة مفاصــل النــص، أو الوقــوف عــىل ضفــاف املعنــى، أو محــاكاة لنظريــات غربيــة قائمــة أصبحــت اليــوم قديمــة 

نســبيا، والقليــل منهــا -أي تلــك املحــاوالت- يصــل مــع الزمــن واالجتهــاد إىل مرحلــة مــن النضــج.

مقال

الجميــع  لــدى  الحــال  هــو  هــذا  كان  إذا 
امـلـرأة  وجــود  نــدرة  غريبــا  فليــس 

الناقدة، فاملرأة يف عاملنا العربي أسرة الالوعي 

الذكــور  بــن  األدوار  بخصوصيــة  الجمعــي 

وقــد  والســرد  للشــعر  امـلـرأة  وانحيــاز  واإلنــاث، 

إال  ينكرهــا  ال  غزـيـرة  نتاجــات  ذلــك  يف  أنتجــت 

الرجــل  اختــص  حــن  يف  جاهــل،  أو  حاقــد 

الفعــل اإلبداعــي  مــع  -طبعــا  النقــدي  بالتفكــر 

شــعرا ســردا- واجتهــد فيــه مــا وســعه االجتهــاد، 

بنتاجــات  القليلــة  األســماء  بعــض  فيــه  وبــرزت 

مميزة.

إال أن أمــرا كهــذا ال يمكــن التعامــل معــه بشــكل 

واإلبــداع  الفكــر  بمســائل  فاالشــتغال  مطلــق؛ 

يعتمد يف غالبيته عى توافر الظروف الحاضنة 

البحثيــة  كاملؤسســات  اإلبداعيــة  للعمليــة 

املشــتغلن  أغلــب  تجــد  ولــذا  واألكاديميــة. 

بالنقــد والفكــر هــم مــن األكاديميــن والباحثــن 

أن  إال  واإلبــداع.  املعرفــة  بحـقـول  واملشــتغلن 

هــذا أيضــا ليــس معيــارا نهائيــا للظهــور والــروز 

تكــون  هــذه االشــتغاالت  الفكــري، ألن معظــم 

أمــا املائــز  ســائدة،  نتاجــات  عاديــة وتنتــج  غالبــا 

اإلبداعيــة  املواهــب  نتيجــة  فيكــون  واملختلــف 

تنتــج  التــي  هــي  فهــذه  التاريخيــة،  بطفراتهــا 

يف  األســماء  بعــض  وترّســخ  الثقــايف  التميــز 

الذاكرة اإلنسانية الخالدة، وهي -أي الطفرات 

اإلبداعية- ليست مستمرة أو وفرة من جهة، 

وليست حكرا عى الذكور دون اإلناث من جهة 

أخرى. ولكن تلك الطفرات -التي تكون ضمنها 

للظــروف  أيضــا  تحـتـاج  الحــال-  بطبيعــة  امـلـرأة 

املهيئــة للفعــل النقــدي ألنــه فعــل يحتــاج إعــدادا 

طويــال وتراكمــا معرفيــا غزيــرا وتكريســا مســتمرا 

وبالتــايل  املوضوع/املعرفــة،  خدمــة  يف  للــذات 

املعــريف  لإملــام  تــام  شــبه  أو  تامــا  تفرغــا  يحـتـاج 

واالســتمرار فيــه، وهــذا مــا يشــّكل صعوبــة عــى 

تعــد  ال  وأدوار  بدوائــر  العربيــة املحاـصـرة  امـلـرأة 

بعــض، وليــس  مــن  ينبثــق بعضهــا  وال تحــى 

لديهــا الحريــة الكاملــة الختيــار طريقهــا الخــاص 

الحيــاة. يف  الوجوديــة  وطريقتهــا 

كل  الفــرداين  وعيهــا  عــى  مــورس  التــي  فامـلـرأة 

ضــروب العنصريــة والتمييــز التاريخــي أصبحــت 

-إال مــن رحــم ربــي- مقتنعــة يف الالوعــي بعــدم 

األدوار،  لبعــض  صالحيتهــا  عــدم  أو  قدرتهــا 

وحتــى لــو حــدث أن خرجــت إحداهــن عــى ذاتهــا 

األنثويــة بصناعتهــا املجتمعيــة فســيتلقفها عــدم 

اإليمــان بمــا تفعــل، مــن قبــل الجمــع الذكــوري، 

وســتهّمش نتاجاتهــا الفكريــة فقــط ألنهــا أنثــى.

إن جــروت الوعــي والالوعــي املجتمعــي العربــي 

الذكوري املنشأ واألصول ال يقبل بظهور مفّكرة 

والكينونــة  الجمعــي  التكويــن  ســنة  تخالــف 

الفطرية وهي تفوق الذكور، فكيف يسمح لها 

بمشــاركة صنــاع الفكــر وفحولتــه منهــم، ناهيــك 

ورفعــت  حــدث  إن  ثــم  عليهــم.  التفــوق  عــن 

امـلـرأة ســيفها، وقــررت دـخـول املـعـرتك )الـحـرب 

الدونكيشــوتية(، فكــم تراهــا ســتصمد أمــام كل 

الفكريــة  النتاجــات  هــي  ومــا  الطواحــن،  تلــك 

مشــغولة  وهــي  تنتجهــا  أن  ســيمكنها  التــي 

الفكــري  وجودهــا  وتريــر  املعــارك،  بخــوض 

أولئــك املعرتضــن،  كل  ومواجهــة  واإلنســاين، 

ممــا  ذلــك  وغــر  ومناقشــتهم،  آرائهــم  وتفنيــد 

والجهــد. الوقــت  يســتنفد 

ومــن املؤســف والصــادم حقــا أنــه حتــى اليــوم ال 

يوجــد تأســيس راســخ تبنــي عليــه امـلـرأة العربيــة 

املفـكـرة والناقــدة الجديــدة مشــروعها الفكــري، 

تبــدأ دائمــا مــن الصفــر لتشــّكل  ولــذا عليهــا أن 

املتصلــة،  وغــر  املســتمرة  البدايــات  مــن  حلقــة 

للـمـرأة  التأســيي  املعــريف  فالرتاكــم  وبالتــايل 

هــش  تراكــم  هــو  والناقــدة  املفّكــرة  العربيــة 

البـنـاء  إكمــال  يف  عليــه  يـعـّول  وال  وضئيــل، 

املكتملــة. الصــورة  وصناعــة 

إن مشــروع امـلـرأة العربيــة الفكــري مــا أن يظهــر 

كل  مــن  والرمــاح  الســنان  إليــه  تُّوجــه  حتــى 

ســلطة يف عاملنــا اآلســن بــدءا مــن ســلطة الديــن 

الــذي مــا فتــئ يحّيــد دورهــا الفكــري، ويحصرهــا 

أنثويــة حيوانيــة  فطريــة  تنصيــص  بــن عالمتــي 

جدا، ومرورا بالسلطة السياسية واالجتماعية 

الذكوريتــن اللتــن اســتفادتا مــن نظــرة الســلطة 

ذكوريتهــا  ترســيخ  يف  ودورهــا  للـمـرأة،  األوىل 

عــر تكريــس دور املــرأة كمــا قررتــه ســلطة الديــن 

الذكوريــة.

وانهيــار  تراجــع  يف  ولألســف  األمــر  إن  بــل 

بنتــه امـلـرأة عــر حقــب وحــروب  مســتمرين فمــا 

إنجــازات  مــن  حصدتــه  ومــا  ضاريــة  ومعــارك 

وفكريــة  إنســانية  واســتحقاقات  ونجاحــات 

كاملساواة والحرية يف بعض البلدان نجده اليوم 

يف تراجع مســتمر وتراخ يشــمل كل يشء، كما 

نجــد تراجــع الـحـراك املــدين والســلطة الثقافيــة 

ورموزهما من الناشطن والحقوقين والكتاب 

واملثقفــن عــن دعــم امـلـرأة والدفــع بهــا لألمــام، 

وتأييدها يف مشاريعها الفكرية والتنويرية كما 

كان يحــدث قبــل زمــن قريــب. واألدهــى واألكــر 

والفكريــة  الثقافيــة  الرمــوز  بعــض  أن  وجعــا 

الرتبيــة  الخصــم، تحركهــم  تقــف منهــا موقــف 

القاـصـرة  نظرتهــم  يف  االجتماعيــة  الذكوريــة 

فــال  هــذا  كل  وبعــد  وتقليــال.  تحجيمــا  للـمـرأة 

عجــب أن تراجــع مشــروعها الفكــري واإلبداعــي 

خاصــة ضمــن مــا خّلفتــه الثــورات العربيــة مــن 

تراجــع صــورة امـلـرأة العربيــة إنســانيا وحقوقيــا، 

)القليلــة  الفكريــة  نتاجاتهــا  تقــل  أن  وال عجــب 

أصــال أو املحكومــة بمشــاريع محــددة جــدا( مــع 

الوقــت والزمــن الــذي كان يفــرتض أن تــزداد فيــه 

وتتعمــق.

الناقــدة  العربيــة  امـلـرأة  مشــكلة  تفكيــك  إن 

يمكننــا  فــال  الهــن،  باألمــر  ليــس  واملفـكـرة 

تراجــع  نرجــع  وأن  جزافــا،  التهــم  نلقــي  أن 

والفكــري  الثقــايف  بالنقــد  النســوي  االشــتغال 

ألســباب محــددة وواضحــة، وال أن نعــزو قلــة 

نتاجــات امـلـرأة النقديــة الفكريــة لجهــة واحــدة، 

الرجــل فقــط، فاألمــر معقــد  أو نســقطها عــى 

الوقــت،  نفــس  ومربــك يف  ومرتبــك  ومتداخــل 

وذكــوري  ونســوي  وفــرداين،  جمعــي  وهــو 

املعرفــة  حقــل  يف  امـلـرأة  فحضــور  اآلن.  ذات  يف 

والفكــر وترســيخ ذلــك الحضــور بنتاجــات قيمــة 

والرتبيــة  اـلـرتاث  مــع  قصــوى  مواجهــة  يتطلــب 

تحـتـاج  مواجهــة  الذكــوري،  الجمعــي  والوعــي 

النـسـاء  مــن  الكثــر  -تفتقدهــا  كــرى  شــجاعة 

أثمانهــا  لدفــع  جاـهـزات  غــر  هــن  أو  العربيــات 

الجمعــي،  التفكــر  ذلــك  لتحــدي  الباهظــة- 

ومواجهتــه والتصــدي لــه بأعمــال رصينــة وجــادة 

تحفــر يف عمقــه، وتنفضــه مــن داخــل منظومتــه 

كمــا  وصــادم  صــادق  فكــري  بجهــد  التاريخيــة 

الســعداوي  ونــوال  املرنيــي  فاطمــة  فعلــت 

وغرهمــا، ثــم مواجهــة كل االحتمــاالت الناتجــة 

عــن ردود الفعــل الناجمــة عــن عقليــة جمعيــة 

راســخة، ورافضــة ألي تغيــر، فرغــم مــا حظيتــا 

إال  تقديــر  مــن  واملرنيــي(  الســعداوي  )أي  بــه 

والتســفيه  والشــهر  النقــد  مــن  لقيتــا  أنهمــا 

واملقاومة ما تعجز عن تحمله الكثر من نساء 

املنطقــة، وربمــا تتـسـاءل امـلـرأة يف داخلهــا قبــل 

وـلـوج هــذا املجــال الشــائك؛ هــل يســتحق األمــر 

فعــال؟ العاصفــة  واملواجهــة  التضحيــة  هــذه 

الثقــايف  املنجــز  أن  اليــوم  الجميــع  يــدرك  أـخـرا 

والفــارق  والعميــق  الجــاد  والنقــدي  الفكــري 

يف  خــاص  بشــكل  والنســوي  عــام  بشــكل 

الســردي  باملنجــز  مقارنــة  لألســف  حــاد  تراجــع 

إال  هــو  مــا  النتاجــات  هــذه  مــن  فالكثــر  مثــال، 

األمــر  يعــود  وربمــا  لألســف،  تدويــر«  »إعــادة 

كل  ســّلعت  التــي  للرأســمالية  العــام  شــقه  يف 

املعرفــة  ســهلت  التــي  الكونيــة  يشء، وللقريــة 

وأسبغت عليها صفة الجاهزية يف مقابل فكرة 

مــن  الـنـوع  هــذا  يف  والتحــدي املفرتضــة  العمــق 

»مــوت  فـكـرة  هنــاك  تحضــر  حيــث  االشــتغال، 

النقد« أو »موت الناقد«، أما يف الشق الخاص 

كل  يف  يشء  كل  لرتاجــع  يعــود  فاألمــر  بنــا 

الســياقات الثقافيــة والسياســية واالجتماعيــة، 

ممــا يشــمل الجانــب املعــريف والنقــدي بالضــرورة 

ـعـزاء  مــن  لنــا  وليــس  أيضــا،  ونســويا  وذكوريــا 

تشــمل  عربيــة  ثقافيــة  طـفـرة  يف  األمــل  ســوى 

كل يشء، وتبعــث الهمــة والعزيمــة يف الــروح 

الوهــج  نحــو  الظــل  منطقــة  لتغــادر  العربيــة 

واملعــريف. اإلنســاين 

كاتبة وأكاديمية  عمانية
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نقد النقد الذكوري
زهراء منصور

يؤمــن املجتمــع بكميــة مســلَّمات تجعــل الســائد هــو القانــون األقــوى، والـسـؤال هنــا يحمــل كفتــن مهمتــن: امـلـرأة والفكــر! امـلـرأة تحتــاج 

كامــل الطاقــة والدعــم لتمــارس حقوقهــا الطبيعيــة يف الحيــاة، بعيــداً عــن الكلمــات التســويقية الرائجــة اآلن: القوية/املســتقلة/الحرة، 

ولكــن بمضمونهــا الــذي يهيــئ أن تكــون هنــاك أنثــى مفـكـرة، تتـحـرك داخلهــا مجموعــة شــكوك، وتســاؤالت وعمليــات ذهنيــة معمقــة، 

فتحقــق نتائــج ملموســة تســتحق أن تظهــر للعلــن مقابــل املســلَّمات املعتــادة. فأيــن األنثــى مــن كل هــذا؟ إن تحقيــق الـشـرط األول يف 

االكتمــال يتطلــب منهــا صعــود درجــات، والقفــز بينهــا أحيانــًا، ألن املجتمــع الــذي لــم يســتطع أن يــربز إمكانياتهــا ســيكون أول مــن يدعــو 

لقــص جناحيهــا النابتــن بجهدهــا، والـشـواهد ـشـرقاً وغربــًا؛ مــن ســيمون دو بوـفـوار، وليــس انتهــاًء بفاطمــة املرنيــي.

مقال

وحســب  العربيــة  املجتمعــات  تتحمــل  ال 
بــن الجنســن  العــبء األكــر يف التفريــق 

كلهــا  الشــرقية  فاملجتمعــات  الذكــور.  لصالــح 

بهــا  تلحــق  التــي  الخيبــات  عــى  للـمـرأة  مدينــة 

جــراء هــذا الرتاكــم املمتــد منــذ زمــن غــر محــدد، 

ربمــا كان هــذا مــن وقــت الــوأد! الزالــت الجاهليــة 

تماَرس بأشــكال أخرى تحجب هذا الحضور أو 

مــه، والزالــت امـلـرأة لــو خرجــت عــن النســق  تحجِّ

املجتمعــي، لتلقفتهــا األصابــع الدالــة عــى أنهــا 

كل  برغــم  هــذا،  أـقـول  و«خارجــة«.  متمــردة 

أولويــة  للـمـرأة  أعطــى  الــذي  الثقــايف  الزخــم 

-باملقابــل- أال  يـشـرتط  الــذي  وتفوقــا بجهدهــا، 

لهــا  رســمها  التــي  املحــددة  املســارات  يتعــدى 

للمجتمــع  املفضــل  املجــال  كان  ســابقاً  مبـكـراً. 

التدريــس،  هــو  املتعلمــة  األنثــى  إىل  بالنســبة 

وفئــة  محــدد،  توقيــت  يف  أدواره  النحصــار 

وأتيــح  وتطــور،  الزمــن،  تقــدم  فلمــا  معينــة. 

مــن  العليــا  الشــهادات  عــى  الحـصـول  لإنــاث 

أرقى الجامعات، تحّول هذا املجال املفضل إىل 

مواكبــة  بــن  كمخــرج  الجامعــة،  التدريــس يف 

املتحـضـرة،  النــاس  بســلوك  والتشــبه  التطــور 

عــن  الخــروج  بينمــا  املطلوبــة،  املعايــر  وضمــن 

هــذه الداـئـرة يتطلــب جهــداً مضاعفــاً مــن األنثــى 

املتفــرد  وجودهــا  ألن  ذايت،  وبدفــع  نفســها، 

هــي  تخشــاها  التــي  الضــوء  داـئـرة  ســيضعها يف 

نفسها قبل مجتمعها.

رسم المامح
مرتبطــة  الذكــورة  أن  عــى  تــدل  اإلشــارات  كل 

ــح إىل  بالجوانــب العقليــة. فالجانــب الدينــي يلمِّ

عقــل  »ناقصــة  تكــون  مــا  توقيــت  يف  األنثــى  أن 

وديــن«، تؤخــذ يف املجمــل لصالــح الذكــورة التــي 

ترتبط -حسب هذا الوصف- بالعقل ورسوخه. 

الذكــر  حضــور  مــن  يعــزز  املجتمعــي  والجانــب 

أعمالــه،  ملجمــل  قيمــة  ويضــع  اـلـوالدة،  منــذ 

األنثــى  تحـتـاج  بينمــا  بالتميــز،  املرتبطــة  خاصــة 

إن  والحيــاة  االختيــار  يف  بحقهــا  املطالبــة  إىل 

قــررت أن تشــق طريقــاً مغاـيـراً عمــا جبلــت عليــه 

تهمــة  عــى  والــرد  املحيــط،  نفــس  يف  قريناتهــا 

»االســرتجال« التــي ســتأتيها تلقائيــاً إن رغبــت يف 

نهــل املزيــد مــن العلــم! لــن نندهــش مــن وجــود 

الذكــور الطبيعــي، ولــن تفــوت اإلنــاث الباقيــات 

الــدالل والخصوصيــة التــي تتمتــع بهــا يف الخيــار 

األســهل املتــاح، واملحصــور يف رمــوش طويلــة، 

جميلــة. وصــورة  مصقولــة،  وأظافــر 

وبصــدد الســؤال عــن أســباب عــدم نجــاح امـلـرأة 

املشــهد  يف  املســاواة  مالمــح  رســم  يف  العربيــة 

مقابــل حضورهــا املتنامــي يف املشــهد  الفكــري، 

للمربــع  العــودة  يف  فكرنــا  لــو  فإننــا  األدبــي، 

األول، سنجد أن قيمة املساواة كانت موجودة 

بالتحديــد؛  املســؤوليات  عــى  االتفــاق  حــال  يف 

سيكون الرجل مسؤوالً عن أعباء البيت املادية 

يف خارجــه، وامـلـرأة ســتقوم باملهمــة بالكامــل يف 

األعـبـاء  تحمــل  يف  ســتكون  والـشـراكة  داخلــه، 

هــذه  اختلطــت  ملــا  املرتاضيــة.  بالـشـراكة  التاليــة 

األدوار، حصــل االلتبــاس، وتخبطــت املســائل. 

هذا عى املستوى املادي امللحوظ، أما يف املشهد 

الفكري؛ فاملطالبة باملساواة ليست مستحيلة، 

مــن  معينــة  لفئــة  تتجــه  ألنهــا  ممكنــة،  لكنهــا 

النــاس، التــي مــن املمكــن أن تؤمــن بــك مــن دون 

معرفة شخصية، وعر املنجز املادي فقط. عدا 

ذلك، لم تنجح املرأة -عى أصعد كثرة- يف أن 

تكــون عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل يف كثــر مــن 

نفســها  تثبــت  أن  تحـتـاج  هــي  لذلــك  املجــاالت، 

املســاواة  ســتكون  ثــم  ومــن  أوالً،  منجزهــا  عــر 

التــي ســتأيت، وتكــون خطــوة الحقــة وتلقائيــة.

أي مشــروع نقــدي هــو فتــح جبهــة مــع آخريــن؛ 

طــرف معنــّي بالنقــد املوجــه، وطــرف آخــر يتابــع 

هــذا النقــد، ويكــون رأيــاً بنــاء عليــه. وعــى الناقــد 

أدبــي  نقــد  وحكــم  لتقييــم  بصالبــة  الوقــوف 

وفنــي، ألنهــا عمليــة كاملــة، جمعيــة، مؤـثـرة، 

معــن  مســتوى  إىل  وصــل  صاحبهــا  وموـتـرة، 

مــن الفكــر. مــن ســيود بعــد ذلــك إثــارة الزوابــع 

و«الســرت«  والتهميــش  اإلقـصـاء  منهــا  املقصــود 

ـسـرتغب  مــن  الضيــق؟  العجائبــي  مفهومــه  يف 

بدـخـول  إنجازاتهــا  عــن  تنشــغل  أن  مــن اإلنــاث 

طرفهــا  هــي  عــدة،  أـطـراف  مــن  ـصـراع  حلقــات 

الدائــم. األضعــف 

املفـكـرات  نــدرة  إن  الـقـول  يمكــن  هــل  ولكــن 

الظــروف  إىل  باألســاس  راجــع  العربيــات 

التاريخية والثقافة االجتماعية والسياسية، أم 

لعوامــل ذاتيــة خاصــة بامـلـرأة؟ اإلجابــة عــن هــذا 

كل  أن  عــى  معمقــة،  بحوثــاً  تقتــي  الســؤال 

لكــن  النــدرة.  الظــروف أســباب رئيســية يف  تلــك 

قبلهــا، هــل هنــاك دافــع داخــي قــوي يف األنثــى 

يدفعهــا لشــقاء ســعيد، ال تقــدر عليــه كـثـرات

الكتابــات اإلبداعيــة -مجــازاً-  كــّم  عــن  وبمعــزل 

املصنفــة تحــت بنــد الروايــات والشــعر واألشــكال 

املكتبــات،  بهــا  تــزدان  والتــي  األخــرى،  األدبيــة 

عــى  إنــاث  بتوقيــع  املمهــورة  النقــد  كتــب  تقــف 

الفكــري،  النـتـاج  مجمــل  مــن  خجولــة  زاويــة 

األكاديميــة  للرســائل  كمشــاريع  بعضهــا  يــأيت 

الظــل،  يف  كـثـرة  أســماء  عندهــا  تتوقــف  التــي 

التخــرج ونيــل  لدواعــي  حبيســة املكتبــات  تظــل 

عــى  أمــا  املهنــي.  والرتقــي  العلميــة  الدرجــات 

مســتوى الواقــع، فمــن الصعــب حســاب هــؤالء 

يخضــن  الــاليت  الباحثــات  مــع  األكاديميــات 

فــإن كان اإلنـتـاج  الحيــاة.  معركــة حقيقيــة مــع 

الفكري قليالً بشكل عام، فكم سيكون نصيب 

منــه؟ اإلنــاث 

النقد الذكوري
تفكيــك  محاولــة  عــى  الذكــوري  النقــد  يعمــل 

وهــو  كاتبــه،  لجنــس  إرجاعــاً  اإلبداعــي  العمــل 

إضافــة  يشــكل  إنــه  بــل  فيــه،  ضــر  ال  عمــل 

للنقد، يف توضيح األثر، ســواء عر التعبر عن 

جنــس الكاتــب/ة أو الجنــس اآلخــر. لكــن النقــد 

»بــؤرة  األنثــى  روايــة  أن  إظهــار  يف  فيــه  املبالــغ 

»بـنـاء  الذكــر  اـلـراوي  يعيــد  بينمــا  أحاســيس«، 

الناقــد جــورج طرابيــيش،  العالــم«، كمــا يذكــر 

ـجـزءاً  الجنســن  مــن  إىل احتــكار كل  إشــارة  يف 

وبهــذه  بينهمــا.  املــزج  يســتطيعان  ال  محــدداً 
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نــوال  أعمــال  مــن  لروايتــن  تـعـرَّض  العقليــة، 

الســعداوي، الشــخصية الجدليــة، والتــي خــرج 

فيهــا بتيقــن عــن ربــط بطلــة الروايــة بالســعداوي 

جعــل  تمــرد  مــن  حملتــه  ملــا  نـظـراً  شــخصياً، 

هاجســها الكبر التفرد، والذي حّولها -حســب 

بـ«العقــدة  املصابــة  إىل  طرابيــيش-  نظــر  وجهــة 

الدونيــة األنثويــة«، مــع اإلشــارة إىل اســتخدامه 

الدراســة.  لهــذه  النفــي  التحليــل  منهــج 

وحتــى النقــاد الذيــن تناولــوا األعمــال اإلبداعيــة 

تصنيفهــم  عــن  يخرجــوا  لــم  لإنــاث  والنقديــة 

الرئيي املتئك عى الجندر، دون الفصل التام 

وصاحبــه. املنجــز  بــن 

تجربة المرنيسي
 ال يمكــن ألنثــى تغــرد خــارج الـسـرب أن تنجــو 

القـبـول  إال  منهــا  ينتظــر  ال  عالــم  يف  بنفســها 

عــى  فقــط  القــادرات  هــن  القويــات  و«الســرت«. 

التعبــر عــن آرائهــن املختلفــة التــي قــد يهاَجمــن 

عليهــا. ومــع العلــم املســبق بــردة الفعــل هــذه، 

إال أنــه يــأيت وقــت ال بــد مــن الظهــور بمــا يعتمــل 

يف النفس، وتكون اآلراء نابعة من عمل بحثي 

ودراســة، وليس من منطلق شــخيص وهوايئ، 

وفاطمــة  الســعداوي  نــوال  فعلتــه  مــا  وهــو 

املرنيــي يف دراســاتهما وأعمالهمــا اإلبداعيــة، 

قبــل  لهمــا،  النــاس  أـقـرب  قبــل  مــن  فهوجمتــا 

غالبــاً  منــه،  ـجـزءاً  النقــاد  يمثــل  الــذي  املجتمــع 

بالهاجــس، ودائمــاً بالرفــض. فاملســألة متعلقــة 

عــن  مغايــر  رأي  تقبــل  يف  والوعــي  بالصحــوة 

دون  لـلـرأي،  التســويق  أن  أرى  لذلــك  الســائد. 

يف  الذكــور  قبــل  لإنــاث  مســتفزة  شــعارات 

أّي  لطــرح  ورئيســية  جــداً،  مهمــة  املجتمــع، 

حتــى  صحيــح،  بشــكل  وـقـراءة املجتمــع  فكــر، 

يــوأد  ال يصبــح هــذا الفكــر محــل نقــاش عقيــم 

املرنيــي  مارســته  مــا  وهــذا  يخلــق،  أن  قبــل 

، رافضة االشتغال تحت تصنيفات  بذكاء وتأنٍّ

تنـجـزه  مــا  كل  كان  بينمــا  غرهــا،  أو  نســوية 

الرغــم مــن اآلراء  بنــات جنســها. وعــى  لصالــح 

عــر  الســعداوي  تثرهــا  التــي  املهمــة والجدليــة 

تخصصهــا، أو منجزهــا اإلبداعــي، ال تبــدو عــى 

نفــس مســتوى القـبـول نقديــاً أو شــعبياً، وهــو 

التحذيــر الخفــي لــكل مــن تفكــر التقــدم يف دائــرة 

ــر نفســها بالعراقيــل التــي ســتكر  الضــوء، لتذكِّ

اســمها وملعانــه. بــروز  مــع 

أمــا بصــدد مــا هــو تقييــم حجــم مســاهمة امـلـرأة 

والســؤال  اليــوم،  النقــدي  الثقــايف  الجهــد  يف 

بصــورة  العربيــة  الثقافــة  يف  حضورهــا  يشــمل 

عامــة، فمــن الواجــب االلتفــات أوالً إىل ضــرورة 

املنجــز  مــع  التعامــل  يف  جندريــا  التمييــز  عــدم 

العقليــة  فـكـرة  تقــوى  ال  حتــى  اإلبداعــي، 

يكــون  واالحتــكام  للذكــور،  املنحــازة  التقليديــة 

واإلبــداع.  والرصانــة  والقــوة  الجــودة  ملعايــر 

مــن  يكــون حجــم املســاهمة املاديــة  أن  ويمكــن 

النشــر  مســتوى  عــى  وخـجـوالً  قليــالً  اإلنــاث 

كان  وربمــا  اإلعالمــي،  والظهــور  والطباعــة 

ذلــك عــى املســتوى اإلبداعــي أيضــاً. فليــس كل 

منتــج أنثــوي هــو منتــج بديــع بالضــرورة، لكنــه 

الدراســات  عــى مســتوى  كان  إن  ليــس كذلــك 

العليــا التــي ترفــد مكتبــات الجامعــة بعــدد غــر 

جــاز  إن  النقــدي«  الثقــايف  »الجهــد  مــن  قليــل 

لــه  العلــن  يف  الظهــور  فــإن  لذلــك  التعبــر.  لنــا 

متطلباتــه التــي ال ترغــب أو ال تســتطيع اإلنــاث 

ســبيالً. إليهــا 

أهميــة  مــدى  يف  النظــر  أن  أـخـراً،  نظــري  ويف 

املُنجــز النقــدي والفكــري النســايئ يف العشــرية 

دراســات  إىل  يحـتـاج  خــاص  نحــو  عــى  األـخـرة 

كل  إّن  نظــري  يف  ولكــن  التقــيّص.  مــن  ونوعــا 

ومقــدر،  قيمــة،  ذو  هــو  وفكــري  نقــدي  منجــز 

تقديــر  لــه  باألنثــى  املقــرون  املميــز  املنجــز  لكــن 

وقيمــة أعــى. فــإن ســعى املجتمــع إىل تهميــش 

األنثى بداوعي الدين والعرف والعار والعيب، 

ومفيــدة  ممـيـزة  مكانــة  لنفســها  هــي  واســتلَّت 

تقف عليها، فهذا أمر يدعو للفخر، يف القدرة 

عى العطاء واالستمرار. لم يعد يوجد -اليوم- 

يف املجتمعــات العربيــة مجــال ثقــايف يخلــو مــن 

وجود األنثى التي تضيف إليه قيمة مضاعفة، 

عر االحتفاظ باألدوار التقليدية، والنهوض يف 

أدوار أخــرى جديــدة تليــق بهــا.

 كاتبة بحرينية 
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الناقدات الغائبات
مصطفى بيومي عبد السالم

لم أقرأ شيئا يف نقدنا العربي القديم عن ناقدة تفردت بيشء مثلما أقرأ عن نقاد رجال أمثال ابن سام الجمحي وابن قتيبة واآلمدي 

والقــايض الجرجــاين وعبــد القاهــر الجرجــاين وغرهــم، ومــا قرأتــه ال يعــدو أن يكــون ماحظــات عاـبـرة تنســب إىل اـمـرأة يف موقــف معــن 

مثــل أم ُجْنــُدب زوجــة امــرئ القيــس الـشـاعر الجاهــيل حــن حكمــت لعلقمــة بــن عبــدة )الفحــل( بأنــه أشــعر مــن زوجهــا، أو مثــل موقــف 

الخنســاء مــع النابغــة الذبيــاين وحســان ابــن ثابــت. وخلــت كتابــات النقــاد وأصحــاب الرتاجــم مــن ذكــر يشء عــن كتابــات النســاء يف النقــد 

األدبــي، ولنذكــر عــىل ســبيل املثــال الكتــاب الــذي توجــه مباشــرة إىل باغــات النســاء البــن طيفــور )204 ه- 280 ه( فإنــه لــم يذكــر شــيئا عــن 

النقــد األدبــي وإنمــا توجــه إىل ذكــر الطرائــف وامللــح والـنـوادر املتعلقــة بالنســاء باإلضافــة إىل أشــعار النســاء يف الرثــاء وامـلـدح والتحريــض 

عــىل الحــروب.

مقال

كيف يمكــن أن نفســر هــذا الغيــاب للنســاء 
يف مجال النقد األدبي؟

القديمــة  العربيــة  التصــورات  يف  األدبــي  النقــد 

هــو مجــال للحكــم بالقيمــة عــى أعمــال األدب، 

تلــك  الــردئ، والنـسـاء يف  مــن  الجيــد  ومعرفــة 

تضــع  ذكوريــة،  تقاليــد  إىل  تخضــع  التصــورات 

إليــه  وتنســُب  أعــى،  مرتبــة  يف  دائًمــا  الرجــَل 

بطريقــٍة غريبــة كَل الفضائــل اإلنســانية، وتنــزع 

عــن امـلـرأة أيــَة فضيلــٍة أو حســن، فكيــف يمكــن 

للـمـرأة أن تصــدر حكًمــا قيمًيــا عــى األدب وهــي 

منقوصــة الكمــال، ويحــاط بهــا الســوء مــن كل 

تجلــس امـلـرأة  لــم  عينــه  الســبب  جانــب، ولهــذا 

النــاس،  بــن  والحكــم  القـضـاء  منصــة  عــى 

مــا رواه  الســياق إىل  وحســبي أن أشــر يف هــذا 

»ابــن قتيبــة«، إمــام أهــل الســنة والجماعــة، يف 

كتابــه عيــون األخبــار تحــت عنــوان بــاب مســاوئ 

النـسـاء:

ة  ِشــدَّ خصــال:  بعشــِر  امـلـرأَة  اللــه  »عاقــب 

بطنهــا  يف  وبالنجاســِة  وبالحيــِض،  النِّفــاس، 

ـمـراث امرأتــن ـمـراث رجــل  وفرجهــا، وجعــل 

رجــل،  كشــهادة  امرأتــن  وشــهادِة  واحــد، 

أيــاَم  ُتَصــيِّ  وجعلهــا ناقصــة العقــِل والديــن ال 

حيضها، وال ُيَسلَّم عى النساء، وليس عليهن 

جمعــة وال جماعــٌة، وال يكــون منهــن نبــي، وال 

ـبـويل« إال  تســافر 

والباطــَل  بالباطــل  الحــَق  تلبــس  املـقـوالت  هــذه 

ليســت  للـمـرأة  البيولوجيــة  بالحــق، فالصفــات 

املتعلقــة  الـشـرعية  األمــوَر  أن  كمــا  لهــا،  عقاًبــا 

إنقاًصــا  تعنــي  ال  والصــالِة  والشــهادِة  بامـلـراث 

فهــذه  األحــوال،  مــن  حــال  بــأي  قدرهــا  مــن 

مشــوهٍة  صــورٍة  ترســيِخ  يف  تجتهــد  املـقـوالت 

عــن امـلـرأة، وتضــع امـلـرأة يف إطــار معــن ال يمكــن 

امـلـرأة  قدمْتــه  مــا  تأملنــا  وإذا  تتجــاوزه،  أن  لهــا 

الكالســيكية  العصــور  يف  أشــعاٍر  مــن  العربيــة 

فإنــه ينحصــر يف فنــوٍن معينــٍة، أدركنــا ملــاذا لــم 

تقــف امـلـرأُة الشــاعرُة عــى األطــالل، أو أن تذكــر 

الحبيــب، أو أن تتغــزل يف رجــل تعشــُقه مثلمــا 

يفعــل الرجــال، فلــو فعلــت املــرأُة الشــاعرُة ذلــك 

ربما ينظر إليه )أو ينظر إليه فعاًل( عى أنه نوٌع 

العامــة،  واآلداب  التقاليــد  عــى  الخــروج  مــن 

والعــرف. اللياقــة  بأبجديــات  واالســتخفاِف 

مــن  قديًمــا  العربيــة  امـلـرأة  حرمــان  تــم  لقــد 

الدـخـول إىل مجــال النقــد األدبــي تحــت صــوت 

إقـنـاع امـلـرأة  الذكوريــة، وتــم  بالتقاليــد  اإلرهــاب 

النشــاط  مــن  الـنـوع  لهــذا  مؤهلــة  غــر  بأنهــا 

ملمارســة  الطبيعيــة  األدوات  تملــك  ال  ألنهــا 

يف  األمــر  هــذا  اســتمر  هــل  لكــن  النشــاط،  هــذا 

العصــر الحديــث؟ اختلــف األمــر نســبيا يف عصــر 

إىل  العلميــة  البعثــات  هنــاك  فكانــت  النهضــة 

تحريــر  إىل  الدعــوات  هنــاك  وكانــت  أوروبــا، 

امـلـرأة مــن براثــن التقاليــد الذكوريــة وتعليمهــا، 

والتنويــر،  التعليميــة  املؤسســات  هنــاك  وكان 

وكان هنــاك النســاء اللــوايت أســهمن يف الحركــة 

الصحافــة  هنــاك  وكانــت  واألدبيــة،  الثقافيــة 

والطباعة والنشر، وغر ذلك من وجوه الحياة 

الحديثــة، ومــع ذلــك لــم يكــن هنــاك ناقــدات يف 

للناقــد. الدقيــق  باملفهــوم  العربــي  العالــم 

معينــة  حــدود  عنــد  يقــف  امـلـرأة  تعليــم  كان 

وال يســمح لهــا بغــر ذلــك، وعندمــا تــم إنـشـاء 

مــن  للفتيــات  يســمح  فلــم  املصريــة  الجامعــة 

طــه حســن  الجامعــة، وكان ألســتاذنا  دـخـول 

الفضــل يف كســر التقاليــد املجتمعيــة الذكوريــة، 

تـحـرم  التــي  الجامعيــة  القوانــن  وتقويــض 

بتأويــل  وذلــك  بالجامعــة،  مــن االلتحــاق  امـلـرأة 

القانــون الــذي ينــص عــى: يدخــل كليــة اآلداب 

قسم اللغة العربية الحاصل عي البكالوريا أو 

القلمــاوي الجامعــة  مايعادلهــا: دخلــت ســهر 

عــي  فالحاصــل  للقانــون  حســن  طــه  بتأويــل 

والطالبــة،  الطالــب  فيهــا  يدخــل  البكالوريــا 

والبكالوريــا أو مــا يعادلهــا تنطبــق عــي الثانويــة 

التي حصلت عليها سهر من مدرسة أمريكية.

ذلــك  يف  االنجليــزي  العلــوم  كليــة  عميــد  كان 

كانــت  التــي  ســهر  بأحــالم  أطــاح  قــد  الزمــان 

عليهــا  الطــب وكان  بكليــة  االلتحــاق  يف  ترغــب 

أن تقــي ســنة تمهيديــة بكليــة العلــوم عندمــا 

الــذي  للقانــون  انصياًعــا  الكليــة  رفــض دخولهــا 

يمنــع الفتيــات مــن االلتحــاق بالجامعــة؛ ذهبــت 

الســيد  الجيــل أحمــد لطفــي  أســتاذ  بعدهــا إىل 

الذي كان يشغل منصب مدير الجامعة ووعد 

بــأن يـعـرض مشــكلتها عــي مجلــس الجامعــة، 

إذا  باالســتقالة  هــدد  العلــوم  كليــة  عميــد  لكــن 

تــم قـبـول ســهر يف كليــة العلــوم. قــادت األقــدار 

ســهر إيل طــه حســن بوســاطة مــن خالهــا، ومــا 

عرضــه  للقانــون  تأويــل  هــو  حســن  طــه  فعلــه 

عــي مديــر الجامعــة الــذي قبلــه مــن غــر تــردد، 

ودخلــت ســهر كليــة اآلداب بتأويــل طــه حســن 

ســهر  دخلــت  الســيد،  لطفــي  أحمــد  ودعــم 

وتقاليــد  الحكومــة  ظهــر  وراء  مــن  الجامعــة 

املجتمع القاسية، ولم تدخل فتاة كلية اآلداب 

إال بعد أن حصلت سهر عى درجة الليسانس 

طــه  نفذهــا  التــي  املغاـمـرة  نتيجــة  كانــت  لقــد 

حســن باالتفــاق مــع لطفــي الســيد هــي دـخـول 

الفتيــات الجامعــة رغــم أنــف الحكومــة وتقاليــد 

املجتمــع.

لكــن املغاـمـرة أنتجــت الناقــدة األوىل يف العالــم 

بنــت  فكانــت  أكلهــا  املغاـمـرة  وأتــت  العربــي، 

توالــت  ثــم  الرحمــن،  عبــد  عائشــة  الشــاطئ 

إىل  نتطلــع  ومازلنــا  والحفيــدات،  الناقــدات 

املزيد من الناقدات مع تعليم البنات وتقويض 

الباليــة. الذكوريــة  التقاليــد 
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نقد كاشف للتسلط الذكوري
رزان إبراهيم

عــىل مــدار ســنوات كان املطـلـوب مــن امـلـرأة أن تصمــت، فالرجــل ملــك القــوة يف التاريــخ واألدب، وقــد أثــار احتمــال ظهــور ناقــدات عــىل 

الســاحة الثقافيــة قــدراً مــن القلــق لديــه، بــل ـتـراه قــد توّجــس خيفــة مــن اـمـرأة تـتـوىل ســلطة يف جمهوريــة النقــد العظمــى، تتشــجع مــن 

بعدهــا فتمــارس ملكاتهــا النقديــة عــىل األدبــاء الرجــال، ومــن ثــم تـفـرض ســطوتها يف العالــم الكبــر خــارج نطــاق الكتابــة، لذلــك ـفـإن 

الحديــث عــن الفكــر النســوي ال بــد مــن معالجتــه ضمــن ســياق عربــي طويــل عاشــت فيــه امـلـرأة ـفـرتة مــن اإلقصــاء والتهميــش، وكـثـرا مــا 

اختــزل دور امـلـرأة يف داـئـرة أنمــاط معينة،عمــدت إىل تأطــر حركــة امـلـرأة تجــاه الفكــر والنقــد، بــل ونلمــس حرصــا عــىل عزلهــا عــن محيطهــا 

االجتماعــي وعــن االحتــكاك املباشــر يف الحيــاة، ممــا أفقدهــا قدرتهــا وفعاليتهــا يف اكتســاب الوعــي الــازم. وحتــى وإن دخلــت املــرأة عالــم 

النقــد فإنــك تجــد مــن يتحــدث عنهــا باعتبارهــا جســدا جميــا وليســت عقــا جــادا، كمــا فعــل العقــاد حــن اســتخف بــأدب مــي زيــادة جاعــا 

منــه صالونــا أنيقــا وليــس قلمــا كاتبــا.

مقال

منــاخ  إىل  امـلـرأة  حاجــة  عــن  حديثنــا  في 
الحالــة  مجمــل  يحتضــن  صحــي 

افرتضتــه  مــا  أســتحضر  للـمـرأة،  اإلبداعيــة 

متخيلــة  عبقريــة  أخــت  عــن  وولــف  فرجينيــا 

لشكســبر، يقابل طموحها بالســخرية وينتهي 

بخيبــة  يصيبهــا  لرجــل  صديقــة  الحــال  بهــا 

توصلهــا إىل اتخــاذ الـقـرار باالنتحــار. لذلــك فــإن 

امـلـرأة  يفضــل  مفـكـرا وناقــدا  الرجــل  بــأن  الـقـول 

يدخــل يف منطلقــات جنســوية تحتفــي بالرجــل 

ألنــه رجــل. لذلــك أعــود وأؤكــد عــى وـقـوع امـلـرأة 

يف املــايض تحــت أعـبـاء رقابــة صارمــة جعلتهــا يف 

إطــار  الرجــل يف  تحــت حمايــة  فكرهــا منضويــة 

االجتماعيــة  واملفاهيــم  العــادات  مــن  نظــام 

الصارمة التي أدخلتها يف حالة من الركود عى 

صعيــد أكــر مــن مســار ثقــايف بمــا يف ذلــك  الفكــر 

والنقد.

واحــدة مــن األســاليب املتبعــة يف خلــق مناخــات 

البيولوجــي  البعــد  عــى  االرتــكاز  للـمـرأة  طــاردة 

الفكــري  النـتـاج  عــى  قــادرا  كائنــا  ينفيهــا  الــذي 

اجتماعيــة  منظومــة  إغفــال  مــع  والنقــدي، 

امـلـرأة  نـتـاج  تأطــر  عــى  ســنوات  عــر  حرصــت 

نذكــر  الســبل،  هــذه  مــن  الســبل املمكنــة.  بــكل 

مــا يشــيع مــن قــول بــأن املــرأة لهــا تكويــن عاطفــي 

األمــور  يف  الخــوض  عليهــا  يصعــب  خــاص 

خطــأ  وهــو  الرجــل،  يفعــل  كمــا  العقالنيــة 

البيولوجيــة  الفــروق  شــنيع ومرفــوض يســتغل 

ويحولهــا إىل فــروق عقليــة وفكريــة ونفســية يف 

الفكــر  عــن  امـلـرأة  غيــاب  ويـسـوغ  ذاتــه،  الوقــت 

ينســب  بينمــا  عقــال،  يحتاجــان  اللذيــن  والنقــد 

إليهــا كتابــة أدبيــة تنهــل مــن العاطفــة، وهــو مــا 

يشبه إىل حد بعيد أحكاما تقر بكل بساطة بأن 

النـسـاء أـقـرب إىل الحساســية الوجدانيــة منهــن 

إىل الحساسية النقدية، فهن يقرأن ويسمعن 

بــروح نقديــة أقــل مــن الرجــال، دون أن تكــون 

لديهن اليقظة الالزمة الكتشاف األخطاء. وهو 

مــا يدخــل يف إطــار انطباعــات مكــرورة ال ركـيـزة 

البتــة. لهــا  علميــة 

ـغـزارة  أكــر  للـمـرأة  الــروايئ  النـتـاج  أن  صحيــح 

ســاحة  إىل  هــذا  أحيــل  ولكنــي  النقــدي،  مــن 

ثقافيــة مكتظــة بعــدد كبــر مــن روايــات يكتبهــا 

الرجــال كمــا النـسـاء يفــوق كتــب الفكــر والنقــد 

بكثر، وإن كان هناك ميل باتجاه القول بتأثر 

تركتــه الروايــة التــي تكتبهــا املــرأة يفــوق مــا كتبتــه 

يف عالــم النقــد، فهــي حالــة عامــة أيضــا تنطبــق 

عــى الجنســن، أضيــف إىل مــا ســبق يف تفســر 

حالــة  بوجــود  العربــي  املتلقــي  عــى  النقــد  أثــر 

نقديــة عربيــة عامــة تســتند إىل نقــد غربــي يطبــق 

يحــق  وهنــا  العربيــة،  امـلـرأة  عــى  غربــي  هــو  مــا 

النقديــة  النظريــة  كانــت  إذا  فيمــا  الســؤال  يل 

تمثــل خصوصيــة امـلـرأة يف  عــى  قــادرة  الغربيــة 

بظنــي  أختزلــه  وجوابــي  العربيــة؟  املجتمعــات 

أن تبعيــة الناقــدة لنظريــات قادمــة مــن الـغـرب 

ضــرورة صياغــة  تســتدعي  التــي  لهــا محاذيرهــا 

النظريــات القــادرة عــى تمثــل الوضعيــة العربيــة 

بمــا يتــالءم ومتطلبــات مجتمعاتنــا والتحديــات 

العربيــة. تواجــه امـلـرأة  التــي 

إن قســما مــن النـتـاج النقــدي والفكــري للـمـرأة 

حــاالت  عــى  الوقــوف  ـحـول  متمحــور  العربيــة 

معنــي  نقــد  أنــه  بمعنــى  الذكوريــة،  الهيمنــة 

والهيمنــة  التســلط  عالقــات  عــن  بالكشــف 

يمارســها  ذكوريــة  ســلوك  أنمــاط  ومواجهــة 

مجتمــع حريــص عــى تثبيتهــا، وإعــادة إنتاجهــا 

لصالــح الرجــل. مــن هنــا يشــيع يف النقــد الــذي 

تكتبه املرأة تفكيك كل ما من شأنه إعادة إنتاج 

معــن،  جنــس  لصالــح  تعمــل  ثقافيــة  أنســاق 

عــى حســاب اآلخــر. وهــو مــا يقتــي أســئلة مــن 

النــص قيــد الدراســة يف  مثــل: إىل أّي حــد يقــع 

امـلـرأة  صــورة  كانــت  وهــل  امـلـرأة؟  تنميــط  مطــب 

قريبــة مــن واقعهــا؟ كمــا تحتفــي امـلـرأة الناقــدة 

نمــاذج  النـسـاء  فيهــا  تحضــر  ســردية  بنصــوص 

بقــن  نـسـاء  ـحـول  املتــداول  للنمطــي  مغاـيـرة 

»القديســة  مثــل  مــن  ثنائيــات  يف  مرهونــات 

قبالــة الغانيــة«. وكثــرا مــا تســتنكر الناقــدة املــرأة 

نصوصــا عمادهــا تنميــط يحــط مــن شــأن امـلـرأة، 

للرجــل. وإيجابــي  فاعــل  تصعيــد  أمــام 

نمــط  يفوتــه  لــن  النقــدي  لنـتـاج امـلـرأة  إن املتابــع 

يحمــل خصوصيــة تســتدعي أساســا أيديولوجيــا 

الصعيــد  عــى  امـلـرأة  عالــم  بتمثيــل  يطالــب 

ينتصــر  كمــا  والنفــي،  والثقــايف  البيولوجــي 

لكتابــة عارفــة ومنخرطــة بكيــان الــذات األنثويــة، 

علمــا أن كتابــة نقديــة عــى هــذه الـشـاكلة التــي 

ذكرت ال تعني البتة أن املرأة مهمومة بالخاص 

وحســب، فهنــاك عالقــة متبادلــة بــن املجالــن 

العــام والخــاص، وأقصــد بذلــك التأثــر املتبــادل 

كان  لذلــك  داخــل املنــزل وخارجــه.  هــو  مــا  بــن 

 The Personal« الرتكيز يف الغرب عى شعار

الســيطرة  إىل  فااللتفــات   »Is the Political

مــن  العامــة،  الحيــاة  تجلياتــه يف  لــه  الذكوريــة 

هنــا تســتغل الناقــدة مــا هــو خــاص ليكــون معــرا 

ثريــة. إنســانية سياســية واجتماعيــة  ألبعــاد 

جديــر بالذكــر أن هنــاك أكــر مــن ناقــدة عربيــة 

لعبــت بفكرهــا ونقدهــا دورا وطنيــاً وسياســياً، 

مــن  مشــرقاً  وجهــاً  ذاتــه  الوقــت  يف  وكانــت 

وجــوه إنجــاز امـلـرأة العربيــة، أذكــر منهــن يمنــى 

العيــد ولطيفــة الزيــات ونبيلــة إبراهيــم ورضــوى 

عاشــور وفاطمــة املرنيــي، وكل منهــن راهنــت 

عــى كتابــة تعــرتف بــدور ضــروري يمكــن للفكــر 

عــى  التغيــر  إحــداث  يف  يلعبــاه  أن  والنقــد 

املستوين الوطني والفردي، وإن كنت أميل يف 

نهايــة األمــر للقــول بــأن الناقــد واملفكــر رجــال كان 

أو امرأة يحلم بمجتمع قوامه الحرية والعدل 

واملســاواة، وبالتــايل فــإن ســؤال التغيــر يف إطــار 

واقــع ظالــم غــر مرتبــط بجنــس معــن، فعمــوم 

الفكــر والنقــد يحمــالن بالضــرورة رســائل رفــض 

بـنـاء. وإعــادة  واحتـجـاج 

ناقدة وأكاديمية أردنية

يب
يو

األ
ال 

ع



65 العدد 56 - سبتمبر/ أيلول 642019 aljadeedmagazine.com

صورة تونسية
من قضية المرأة إلى مشغل األسرة

ليلى العبيدي

حــن نتحــدث عــن امـلـرأة، وامـلـرأة التونســية املناضلــة بصفــة خاصــة، فنحــن ال نخــص بحديثنــا النســاء الــايت شــاركن يف تحريــر البلــد مــن 

املســتعمر وال الـلـوايت ـسـاهمن يف الثــورة التونســية إنمــا نحــن نتحــدث عــن امـلـرأة التونســية البســيطة، ونخــص بالذكــر األم العاملــة. إذا 

مــا تتبعــت أـطـوار حياتهــا اليوميــة فلــن يعــز عليــك نعتهــا بلفــظ املناضلــة، فهــي التــي تتحمــل أعبــاء الواجبــات املنزليــة ومتطلبــات األبنــاء 

والــزوج عــاوة عــىل مشــقة الحيــاة املهنيــة. ولعــل مــا يزيــد مــن ثقــل حملهــا هــو تلــك الضغوطــات التــي ال ينفــك املجتمــع يمارســها ضدهــا. 

فإذا ما اشتكت من أعباء العمل تواجهها الحناجر مستنكرة مذكرة إياها بمطالبتها بحق العمل مساواة مع الرجل. يف حن أنها كلما 

أعلنت شــقاءها يف مطلب اإلملام بكل الواجبات األســرية ال يرحمها لســان اللوم واالنتقاد باعتبار أن شــؤون املنزل واألبناء مرآة تعكس 

نجاحهــا األســري. األمــر يتجــاوز مجــرد الـحـرص عــىل إيجابيــة موقــف املجتمــع مــن امـلـرأة ويتجــاوز حيــاة امـلـرأة إىل حيــاة األبنــاء ومســتقبل 

األجيــال الصاعــدة.

مقال

ثمــاين  ملــّدة  تعمــل  فيهــا  األم  كيف ألـسـرة 
ساعات يومّيا واألب كذلك أن تنئش 

والرتبيــة  الحميــدة  بالقيــم  مشــّبعن  أبـنـاء 

الصالحــة وهــم ال يجتمعــون بآبائهــم وأمهاتهــم 

إال يف آخــر يــوم متخــم بالعمــل والجهــاد أو يف 

أيــام العطــل األســبوعية حيــث ترتاكــم الواجبــات 

يومــه  الطفــل  هــذا  يقــي  أيــن  املنزليــة املؤجلــة. 

خــارج أوقــات الدراســة؟ فهــو إن نجــا مــن تشــرد 

ســن  يف  نفســه  ســيجد  ومخاـطـره  الشــوارع 

الطفولة األوىل مع أّم مستأجرة ومع كّم هائل 

من اإلخوان يف اليتم. لكأن التاريخ يعيد نفسه 

لكــن بصــورة أتعــس فــإن كانــت امـلـرأة التقليديــة 

يبلــغ  قــد  الذيــن  األبـنـاء  لرتبيــة  متفرغــة  قديمــا 

عددهــم العشــرة أو يزيــد، فهــا هــو طفــل القــرن 

الحــادي والعشــرين يـحـرم مــن األم البيولوجيــة 

ليحشــر ال محالــة مــع حشــد مــن اإلخــوان الذيــن 

االنتظــار.  أرصفــة  عــى  الحداثــة  تيــار  لفظهــم 

تبّقــى  مــا  أو  العائلــة  مللمــة شــمل  إعــادة  انتظــار 

منهــا يف آخــر النهــار. فمــا فائــدة برامــج التنظيــم 

العائــي وأّي قيمــة لهــذه الحداثــة البلـهـاء التــي 

مبنّيــة  يــوم ألّنهــا  ســاعة وكل  أبناءنــا كل  تيتــم 

عــى مشــروع الفــرد ال األـسـرة. ال غرابــة إذن أّن 

ذلــك الطفــل إذا مــا بلــغ ســّن املراهقــة لــن يكــون 

االنـحـراف  مخاطــر  عــى  مـشـرعة  بوابــة  غــر 

واإلجرام.

الضغوطــات  لعامــل  ذلــك  كل  يــرد  أن  لقائــل 

التونســية  األـسـرة  منهــا  تعــاين  التــي  املاديــة 

عامــة أو أن يحتــج عــى خــروج امـلـرأة إىل العمــل 

ويطالبها بالعودة إىل دورها التقليدي يف رعاية 

األبـنـاء لكــن األمــر يف رأيــي ليــس بهــذه البســاطة 

يف  امـلـرأة  حــق  إنــكار  يمكــن  ال  والســطحية ألنــه 

التعّلــم والعمــل كمــا ال يمكــن إنــكار مــا تتطلبــه 

الحيــاة اليوميــة مــن حاجــات ماديــة تجــر اآلـبـاء 

واألمهــات عــى االنـخـراط يف صفــوف املناضلــن 

املنســين.

ال بد من التخي عن التعميم والنظر يف املسألة 

بتفصيليــة أكــر. خــالل الحديــث عــن امـلـرأة ال بــد 

مــن الخــروج مــن حــدود صيغــة املفــرد إىل صيــغ 

الجمــع، فهــي طفلــة ثــم الفتــاة شــابة لهــا الحــق 

مجــاالت  كافــة  الرجــل  وتشــارك  تتعلــم  أن  يف 

الزوجــة  ســتكون  ولكنهــا  االجتماعيــة  الحيــاة 

الحديــث  ســيختلف ألن  والوضــع حينهــا  واألم 

ســيتحّول مــن موـضـوع الفــرد إىل األـسـرة.

بــن  باملســاواة  املباهــاة  يف  املجتمــع  اســتمر  إذا   

الــذي  الشــقاء  أشــكال  وتمجــن  وامـلـرأة  الرجــل 

نجــاح  دليــل  باعتبــاره  العاملــة  األم  تعانيــه 

وتمّيــز دون الوعــي بمــا تكابــده امـلـرأة ـجـراء هــذه 

فــال  اليوميــة  لنضاالتهــا  الصـمـاء  الشــعارات 

غرابــة أن تتزايــد نســبة انقطــاع املــرأة عــن العمــل 

للتفــّرغ لألبـنـاء عــالوة عــى مــا قــد تســّببه تلــك 

الضغوطــات مــن مـشـاكل أســرية قــد تــؤّدي إىل 

. تفككهــا

فهل زادت سعادة األسرة يف ظل هذه الحداثة 

املتخلفة؟ من األسر التونسية من اختار التخّي 

اـلـرأس  أبنائــه آلبائــه وقــد هرمــوا واشــتعل  عــن 

وزوجتــه  يفــزع  الباكــر  الصبــاح  منــذ  شــيبا ألنــه 

اليــوم،  نحــو مـقـرات العمــل وال يعــود إالّ آخــر 

الليــل  ســويعات  خــالل  ســيكفلهم  أبـنـاء  فــأّي 

القليلــة ومنهــم مــن نــي متعــة الحيــاة األســرية 

خــالل  فقــط  وأبـنـاءه  زوجتــه  يلتقــي  وأصبــح 

العطلة األسبوعية ألن مؤسسات هذا املجتمع 

الحديــث ال تــراه فــردا ضمــن مجموعــة يصطلــح 

عليهــا باألســرة بــل هــو فقــط رقــم ضمــن جــداول 

إحـصـاء العمــال واملوظفــن بأدراجهــم الغاـئـرة.

إجبــار  إىل  القانــون  ســلطة  إنســانية  ال  وصلــت 

امـلـرأة الحامــل عــى مزاولــة عملهــا إىل آخــر يــوم 

يف الحمــل طبعــا مــع تــرك إمكانيــة التغيــب املــّرر 

بشــهادة طبيــة مفصلــة ملــدة محــددة مثلهــا مثــل 

رجــل يف كامــل لياقتــه الجســدّية ليــس لســبب 

ال  لكّنهمــا  معــه  باملســاواة  تطالــب  ألّنهــا  إالّ 

يســتويان ولــن يتســاويا إالّ عــر الوعــي بضــرورة 

فــرض التمييــز اإليجابــي ملــن هــي يف حالــة صحيــة 

حرجة تتطّلب إيالءها كّل العناية ال سيما أّنها 

بصدد القيام بأعظم مهّمة عى وجه البسيطة 

ومــا مــن عمــل أو وظيفــة أهــم مّمــا أوكل إليهــا 

مــن  مــن تســتعمل أكــر  الّســاعة. ومنهــّن  تلــك 

فمــاذا  العمــل  مقــّر  إىل  للوـصـول  نقــل  وســيلة 

عــن ذلــك الجنــن بــأّي ذنــب تجــوب بــه أمــه كّل 

هذه املســافات لتكســب لقمة العيش يف مجال 

موســوم باملجتمــع اإلنســاين يف رقعــة محكومــة 

بقانــون الحــق والواجــب. ثــم إنهــا إذا مــا وضعــت 

املولــود فإّنــه لــن يحظــى منهــا بأكــر مــن شــهرين 

مــن التفــّرغ ثــّم تجــر عــى تــرك صغرهــا لعطــف 

للــه ورحمتــه لتعــود إىل العمــل بقلــب مكســور 

لتعــود  والدقائــق  الســاعات  تعــّد  شــارد  وفكــر 

لرضيعهــا الــذي لــن يرضــع إالّ برتخيــص رســمي 

هــذه  ســترتك  أيــن  أمــا  املشــرفة،  الســلطة  مــن 

ليــس  فذلــك  بــه  ســيعتني  ومــن  وليدهــا  األّم 

مــن مشــموالت املجتمــع أو الســلطة ألنهــا تمثــل 

مجتمعا الفرد فيه يف خدمة الدولة ال العكس. 

أمــا تلــك التــي تبــى بإجهــاض الجنــن لســبب أو 

آلخــر حتــى وإن كان للظــروف املهنيــة يــد يف ذلــك 

الشــهرين  مــن  بحرمانهــا  تكافئهــا  فالســلطة 

اللذيــن تتمتــع بهمــا األم التــي نجحــت يف وضــع 

إىل  العــودة  عــى  تجــر  لذلــك  وتبعــا  مولودهــا 

العمــل دون راحــة اســتثنائية مراعــاة لوضعهــا 

كامرأة وليس لها أن تحتج ألن القانون يساوي 

بينهــا وبــن الرجــل.

وهــم  ظــّل  يف  التونســية  امـلـرأة  وضــع  هــو  هــذا 

إن  يـطـول  قــد  والحديــث  الرجــل  مــع  املســاواة 

أردنــا إحـصـاء قصــص معانــاة امـلـرأة. ولكنــي أرى 

خيــار  بــن  امـلـرأة  توضــع  أن  مــن  أمــّر  ليــس  أنــه 

التهديــد  بــه مــن حقــوق أو  فــازت  بمــا  االكتـفـاء 

عنهــا. بالرتاجــع 

فهــل املطالبــة بمنــح أحــد األبويــن العاملــن مــدة 

يشــتّد  حتــى  الطفــل  رعايــة  إىل  للتفــرغ  كافيــة 

وريــاض  املحاضــن  إىل  يخــرج  أن  قبــل  عظمــه 

إنــه  الكماليــات؟  بإحــدى  مطالبــة  األطفــال 

يهمــش  أن  يجــب  ال  ضــروري  مطلــب  لعمــري 

الفرديــة  االجتهــادات  إىل  اإلشــكال  حــّل  لـيـرتك 

وفقــا  بمفردهــا  األمــر  أـسـرة  كل  تتدّبــر  حيــث 

لظروفها كأن الســلطة بريئة من كل مســؤولية 

أليســت األـسـرة هــي النــواة األساســية للمجتمــع 

الحداثــة  تيــار  خضــم  يف  الفــرد  يشــعر  فلــم 

العاصف أنه يشتاق لحضن أسرة يطمن إليها 

حقوقــه. يكفــل  ومجتمــع 

كاتبة من تونس

ية
دا

 ه
ان

جرب



67 العدد 56 - سبتمبر/ أيلول 662019 aljadeedmagazine.com

حوار

ُيمنى العيد
نقد الفكر النقدي

مسرٌة نقدية حافلة بدأتها الناقدة اللبنانية ُيمنى العيد منذ سبعينات القرن املايض لم تركن خالها إىل منهج نقدي واحد يأسر 

رؤيتها النقدية بأغاله، بل عمدت خال ما يربو عن أربعة عقود من العمل النقدي إىل ُمحاورة املناهج النقدية والنصوص اإلبداعية 

ُبغية ربط النص باملُتغرات االجتماعية دون أن يأسره املنهج أو حتى املُحددات املاركسية التي أفادت منها يف رؤيتها النقدية بمهارة 

وحذق. ومن هنا برزت تجربة يمنى العيد كواحدة من أبرز التجارب النقدية الافتة يف العقود األخرة.

ل رؤيتها النقدية، وقادها نحو رفض البنيوية  كان الوعي املعريف بتشّعبات عاقة النص بالواقع هو هاجس الناقدة األكرب،  والذي شَكّ

الغربي  النقدي  الُجهد  من  لوسيان غولدمان. ويف إطار اإلفادة  وبخاصة أطروحات  التكوينية  البنيوية  ُمتبنية أطروحات  الشكلّية 

والعربي سعت العيد لتكوين رؤيتها الخالصة والخاّصة ُمجتازة يف ذلك تحوالت فكرية ومنهجية برزت عرب أعمالها بدًءا من »الداللة 

االجتماعية لحركة األدب الرومنطيقي«، مروًرا بـ«يف معرفة النص« و«الراوي: املوقع والشكل« و«يف القول الشعري« و«تقنيات السرد 

الروايئ« وغر ذلك من األعمال النقدية التي ُتعد مرجًعا أساسًيا يف األدب والنقد.

»الجديد« حاورت الناقدة ُيمنى العيد حول املحطات الرئيسية يف عملها النقدي ُمتطرقن للحديث عن بعض إشكاليات النقد العربي 

يف الوقت الراهن وموقع املرأة يف خريطة النقد والِفكر يف العالم العربي.

 

قلم التحرير

الجديد: كان النقد الماركسي هو محطتك األولى في عالم النقد ال 
سيما في كتابك »الداللة االجتماعية لحركة األدب الرومنطيقي«، 

أيهما قادك نحو اآلخر.. هل كان الفكر الماركسي هو الُمحِرّك نحو 

اختيار الموضوع أم أن الموضوع هو الذي عّزز لديك التوجه نحو 

النقد الماركسي؟ وما حيثيات انجذابك نحو ذلك الفكر في مطلع 

مشوارك النقدي؟

األدب  لحركة  االجتماعّية  »الداللة  كتابي  قبل  العيد:  ُيمنى 
»أمين  هي:  كتب  ثالثة  لي  صدرت   ،)1979( لبنان«  في  الرومنطيقي 

1970(، »قاسم أمين  العرب« )كانون األول/ديسمبر  الريحاني رّحالة 

إصالح قوامه المرأة« )كانون الثاني/يناير 1970(. »ممارسات في النقد 

بالماركسّية،  عالقة  لهما  تكن  لم  األّوالن  الكتابان   .)1975( األدبي« 

وحياته  باألديب  ُتعِرّف  التي  الكالسيكّية  الدراسة  إلى  أقرب  كانا  بل 

وعصره، إضافة إلى أسلوبه وتحليل مختارات من نتاجه. أما الكتاب 

الثالث فهو عبارة عن مجموعة دراسات لموضوعات متنّوعة. تسعى 

النّص، إضافة  الفكرية في  الرؤية  الموقف أو  الدراسات لكشف  هذه 

ميّزت  بفصل أول  الدراسات  لهذه  وقد مهدُت  الفنّية.  إلى خصائصه 

فيه بين النظريّة والممارسة، وأكدُت على حاجتنا، آنذاك، لممارسة 

النقد كي نستنتج من الممارسات النظريّة النقدّية بدل التقليد وإصدار 

األحكام.

هاجسي األول كان تكوين وعي معرفي، ال بالّنص األدبي أو بما نقرأ 

ثمنه، لدى  الذي كان  الجهل  بذواتنا وواقعنا، وعي معرفي ضَدّ  بل 

مما  وهو  القدر.  إلى  مصيبة  كل  ونسبة  والبؤس  الحرمان  كثيرين، 

كنت أعايُنه حولي في نشأتي. لقد بقي هذا الوعي المعرفي هاجسي 

للبنات ثم أستاذة  ثانويّة  التعليم وأصبحت مديرة  يوم دخلُت سلك 

التدريس،  طرق  إلى  أشير  سبل:  عدة  لذلك  توسلُت  وقد  جامعّية. 

نشاطات  والنقاش، وفي  الشرح  في  الطالب  والحرص على مشاركة 

بها  وعيهم/ن  تنمي  بذواتهم/ن  ُتعِرّفهم/ن  تعنيهم/ن،  وأبحاث 

وبواقعهم الذي يعيشون. من أجل هذه األهداف كانت لي مبادراتي 

تجاوزاً  ُيعتَبر  مما  وهو  التعليم،  برامج  في  الُمدرجة  غير  الشخصّية 

ومخالفة ويُعِرّضني للعقوبة.

البحث عن هذا  بقي  للنصوص األدبّية،  النقدّية  الكتابة  مارسُت  يوم 

أو  نرى،  أن  يمكن  كيف  هاجسي.  األدبي  النّص  في  المعرفي  الوعي 

كيف يمكن أن يتمثل هذا الوعي المعرفي في النّص األدبي باعتبار كونه 

متخّيالً له استقالليته وفنيته؟ هكذا بدأ بحثي عن هذه العالقة، غير 

المباشرة بين األدب والواقع االجتماعي الذي يعِبّر عنه األدب، والذي 

سميته فيما بعد« المرجع الحي« باعتبار أن العالقة بين األدب، بما 
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هو عالم متخّيل، وبين الواقع االجتماعي، بما هو عالم معيش، هي 

عالقة غير مباشرة، وغير واحدّية، والكالم عليها يستند إلى مفاهيم 

بلورتها عدُة أبحاث ودراسات نظريّة.

 كان مفهوم »االنعكاس« الماركسي بين البنية التحتّية/االقتصادّية، 

وبين البنية الفوقّية/األيديولوجّية بما هي وعي سياسي/اجتماعي، هو 

ما توّسله النقُد الماركسي في قراءته لهذه العالقة بين األدب والواقع 

األدب  خصوصّية  عوامل  االعتبار،  بعين  األخذ  دون  االجتماعي، 

واستقالله وتمّيزه، أي هذه المفارقة التي يمارسها المتُخيل األدبي في 

بناء عالمه الممّيز بفّنيته.

المنهج البنيوي 
 الجديد: كان اتجاهك نحو المنهج البنيوي هو المحطة الثانية 
في مشوارك النقدي ثم سعيت لاستفادة من أطروحات البنيوية 

التكوينية مازجة بين اإلجراءات البنيوية والفكر الماركسي لكنك 

وغير  والتلقي  كالتفكيكية  تالية  مناهج  من  استفدت  بعد  فيما 

ذلك.. هل تظنين أن على الناقد أن يرتبط اسمه وكتاباته بمنهج 

دون غيره؟ ما مدى أهمية ذلك؟

األدبي/ المتخّيل  ُيمارسها  التي  المفارقة  على  بناء  العيد:  ُيمنى 
الروائي لبناء عالمه الممّيز، وجدُت أن علّي بداية أن أعرف مما تتكّون 

البنية الفنّية للنّص األدبي/الروائي، أو ما هي عناصر هذه البنية المكّونة 

له باعتبار استقاللها وتمّيزها؟ هكذا كان كتابي »تقنّيات السرد الروائي 

في ضوء المنهج البنيوي« بهدف معرفة عناصر بنية النص الروائي، 

وليس بهدف اعتماد البنيويّة منهجاً نقدّياً.

وبالمناسبة أشير إلى أَنّ هذا الكتاب هو مجموعة محاضراتي لطالب 

الماستر في الجامعة، وقد ساعدهم/ن ذلك على التعمق في قراءة 

العمل الروائي وتقييم خصائصه الفنّية دون أن يكونوا بنيويّين.

لم يتوقف بحثي هنا، ولم تكن البنيويّة جواباً 

على سؤالي النقدي النظري، أي عن العالقة 

كانت  المعيش.  والمرجعي  النّصي  بين 

في  الوقوع  جنبتني  مساعدة  خطوة  البنيويّة 

نظريّة االنعكاس التي ُنسبْت إلى الماركسّية. 

بشكل  صنفوني،  كثيرين  أن  المؤسف  من 

اعتباطي، ناقدة بنيويّة باستثناء قلة هم، في 

معظمهم من النقاد والباحثين المغاربة.

البنيويّة،  من  لإفادة  سعيت  وكما  هكذا، 

من  التكوينّية،  البنيويّة  من  لإفادة  سعيت 

من  ثم  خاص،  بشكل  غولدمان  لوسيان 

ميخائيل باختين. ولكني كنُت أسأل عن معنى 

في  صراع  من  يتحّصل  معنى  باعتباره  أدبنا 

به  تاريخي  حٍدّ  معَيّن، وعلى  واقع اجتماعي 

تتعّين حقيقُة المعنى، وبه تتشّكل الضرورة 

التي تحكم بنية النّص ومنطق أنساقه. أعتقد أنه ال يجوز أن نتصرف 

الذي  وبواقعهم  الناس«،  بمصير  ُتعنى  بأفكار  يتعّلق  »وكأَنّ األمر ال 

يعيشون.

تمَثّل،  والذي  البنيوي،  نقدنا  على  غلب  الذي  التقليد  انتقدت  لقد 

بشكل خاص، في الوقوع تحت تأثير التيار التفكيكي ومحاكاة آلياته 

دون غاياته. من هذه الغايات، بالنسبة إلى بعض الباحثين الغربيين، 

تأكيد أحكام، تتعّلق باألدب، تأكيداً علمّياً يستند مثالً إلى اإلحصاء.

إشكالية المنهج
 الجديد: يقودني ذلك إلى سؤالك حول إشكالية االستغراق في 
اإلجراءات المنهجية وتأثيرها السلبي في أحايين كثيرة في تحليل 

النصوص وما يظهر من محاوالت تطويع النص األدبي بما يائم 

من  التحرر  أنك استطعت  تظنين  إلى أي مدى  النقدي..  المنهج 

تلك اإلشكالية؟ وكيف ترين تأثيرها على النتاج النقدي العربي؟

ُيمنى العيد: بالنسبة إلّي، ليس المنهج هو ما حكم تجربتي، لقد 
تعاملت مع مفاهيم نظريّة بهدف معرفي يخُصّ عالقة المتخّيل األدبي 

بالواقع االجتماعي بصفته المرجعّية، وكان هدفي هو ما يقوله النّص 

وكيف يقول. أشير إلى: مفهوم القراءة، التأويل، اإلحالة، المرجع…

أما بالنسبة إلى نقدنا العربي، فقد كانت هناك محاوالت تحديثّية، 

استغرقت بعَض النقاد، وتجاوزها البعُض اآلخر، وغلب على بعضها 

هذا  في  أشير  مناسبة.  من  أكثر  في  ذلك  عن  تكلمُت  وقد  التقليد، 

النقد وحركة  مفاهيم  »في  كتابي  في  المنشورة  دراستي  إلى  الصدد 

العالمّية،  والتيارات  العربي  »النقد  عنوان  تحت  العربية«  الثقافة 

المعنى الغائب«.

لقد أكدُت، في هذه الدراسة، على ضرورة وضع النقد العربي واألدب 

النقد  على  يترتب  وما  أدبنا  خصوصية  باعتبار  الثقافي،  حقلهما  في 

باعتبار هذه الخصوصية، مؤكدة على أهمية 

يتجاوزهما  هّماً  واألدب  النقد  »يتشارك  أن 

الحياة،  حضور  إلى  أو  والحياة،  الثقافة  إلى 

حياتنا، في األدب«.

منها،  واإلفادة  البنيوية  على  تعليقي   وفي 

تاريخّية فإن  البنيوية تجربة  قلُت »لئن كانت 

من  واإلفادة  ُتحاكى.  وال  ُتنَقل  ال  التجربة 

منجزاتها، من مفاهيمها المعرفّية، أي مما له 

طابع كوني، يدعو إلى تجربة أخرى ال تتجّرد 

وتحويل  جدل  إلى  يدعو  أي  تاريخّيتها،  من 

العروي  عبدالله  يسميه  ما  إنتاج  بمثابة  هما 

»إبداع اتجاه ثالث« يستند إلى معرفة بتجربتنا 

التاريخّية، أي إلى ما ُينجي نقَدنا من التقليد 

وال يوقعه في الرفض بالمطلق.

الوعي المأزقي 
كان  قلت »لئن  التحول«  في  تحول  »الكتابة  كتابك  في  الجديد: 
على الوعي األدبي أن ُينِتج معرفة بالواقع أعمق من ظاهره وأبعد 

من حدود راهنيته، فإن هذا الوعي يبقى محكومًا بهذا الواقع ال 

ال  فاألفق  مأزقّيًا.  واقعاً  بوصفه  الواقع  هذا  يتحّدد  عندما  سيما 

بعامة  أشبه  القومية  هويتنا  ومستقبل  أمامنا،  واضحاً  يبدو 

استفهام في هذا العالم الذي زلزلته أحداث كبرى«.. أال ترين أن 

مشكلة الواقع المأزقي كانت حاضرة في أغلب األوقات في البلدان 

العربية ورغم ذلك كان هناك ذلك الوعي الذي نتحدث عنه لدى 

بعض الكتاب وفي بعض الكتابات دون األخرى ومن ثم هل يمكن 

الحديث عن عوامل أخرى أكثر تأثيراً في غياب ذلك الوعي؟

المأزقي، جاء في سياق بحثي  ُيمنى العيد: ما قلته، عن الوعي 
عن األدب الروائي بشكل خاّص، الذي أنتجه كتاب لبنانيون في زمن 

الروائيين  سرد  عن  الفني  بسرده  تمّيز  أدب  وهو  اللبنانّية،  الحرب 

اللبنانيين السابق، كما عن الرواية العربّية، دون أن يعني هذا التمّيز 

في  أظهرت  كما  واعتبرته،  التمّيز  هذا  استوقفني  وقد  قيمة.  معيار 

كتابي المذكور، على عالقة بالمسرود، أي بالحكاية عن واقع الحرب 

التي كنا نعيش.

اللبنانيين، أي  بين  اقتتاالً  بارز منها  التي كانت في وجه  هذه الحرب 

هي حرب أهلّية وعلى حد االنتماء الطائفي، ولم تعرف مثلها البلدان 

اآلخر  ضد  كانت  حروبها  معظم  أو  العرب  حرب  آنذاك.  العربّية 

المستعِمر، وكان الوعي بها، أو  وعي المثقف بها، واضحا، باعتبار 

لت الحرب األهلّية  تمثله في نضال ضَدّ اآلخر المستعِمر. في حين شَكّ

واقًعا،  طائفي،  حد  على  اللبنانيين  بين  اقتتال  هي  وبما  لبنان،  في 

كان  القتل  هذا  وبعض  اللبناني  يقتل  اللبناني  مأزقياً:  به  الوعي  كان 

فاحشاَ مرعبا: السحل، سحل األحياء حتى الموت، كما تقطيع بعض 

كما  أشياش،  في  وشكها  األذن،  األعضاء، 

قَطع اللحم المشكوكة للشوي.

حرب دَمّرْت المدينة. دمرت بنيانها وما يمثله 

االجتماعي،  الواقع  المدينة،  حضارة.  من 

كل  اللبنانيين…  المواطنين  بين  العالقات 

ل بشكل له طابع  ما كان ُيعتَبر مرجعاً، تحَوّ

سوى  مرجع،  بال  غدت  الكتابة  كأَنّ  اإللغاء، 

قوانيُن  تتحول  ورواية  والقتل،  الدمار  هذا 

بنيتها:  عناصر  بين  والعالقة/العالقات  بنائها 

فالراوي مثال لم يعد يعرف ما يروي، وتغيب 

ال  لشخصّية  مكانها  تترك  البطل،  شخصية 

الكالُم فيه  ُيتَرك  الذي  المشهد  سوية، ويبرز 

المتوالية  وبدل  بينها،  للحوار  للشخصيات، 

زمن  يتّكسر  الحكاية،  تحكي  التي  السردّية 

المختلفة،  الحكاية  يحكي  الذي  السرد 

ويتشكل عالم الرواية المتخيل تشُكالً فنًيا ُمميزا بالحكاية 

التي يحكي.

تقوله  وفيما  الفنية  الرواية  بنية  في  المأزقي  الوعي  تمثل   لقد 

خوري،  إللياس  البيضاء«  »الوجوه  رواية  كانت  ذلك  على  أمثلتي 

»حكاية زهرة« لحنان الشيخ، »حجر الضحك« لهدى بركات، »فسحة 

مستهدفة بين النعاس والنوم« لرشيد الضعيف. من هنا كان العنوان: 

»الكتابة تحول في التحول«.

 األدبي والمرجعي
الجديد: ياحظ في الدراسات التطبيقية لك عدم االكتفاء بالنقد 
رؤية السياقات الثقافية، وهو ما  البنيوي الشكلي واالتجاه نحو 

بدا باكراً مع توجهك نحو البنيوية التكوينية مثلما في كتابك عن 

الشمال«  إلى  الهجرة  و«موسم  هلسا،  لغالب  »السؤال«  رواية 

للطيب صالح وفيهما عدم اكتفاء والتزام بمصطلحات البنيوية 

التكوينّية وانطاق أكبر نحو رؤية السياق الثقافي.. أهي محاولة 

لتجاوز االلتزام الصارم بالمنهج بما يفرضه من قيود؟

قوامها  ممارسة  كانت  تطبيقية،  دراساتي  تكن  لم  العيد:  ُيمنى 
تحيل  الذي  المرجعي  والمرجعي.  األدبي  بين  العالقة  في  البحث 

عليه القراءة النقدية للنّص. صحيح، لقد استعنت في تناولي لرواية 

لوسيان  بمفهوم  الشمال«،  إلى  الهجرة  »موسم  ورواية  »السؤال« 

غولدمان الذي يتركز على إيجاد عالقة بين البنى الذهنية التي تشكل 

الوعي الجمعي والبنى الشكلية والجمالية التي تشكل العمل األدبي. 

هذا المفهوم هو تجاوز للبنيوية الشكلية التي لم أتبّنها يوما، كما سبق 

وذكرت. إن ما كتبته عن البنيوية، وما قدمته من تحليل بنيوي لبعض 

النصوص، كان بهدف معرفي تعليمي، معرفة ما هي البنيويّة، فنحن 

ال يمكن أن نرفض ما نوُدّ رفضه، أو تجاوزه، إال من منطلق معرفتنا 

به.

يكن  لم  األساسي  النقدي  هدفي  أن  أضف 

بل  وحسب،  الوعي  مستوي  على  مطروحا 

العالقة  هذه  عن  وذكرت،  سبق  كما  كان، 

قائمة،  عالقة  وهي  والمرجعي،  األدبي  بين 

كما تبين لي فيما بعد، على مستوى القراءة. 

بنيوية  التكوينية،  البنيوية  فإن  وبالتالي 

تكن  لم  بها،  واستعانتي  غولدمان،  لوسيان 

هدفاً، بل كانت مجرد محاولة بهدف مختلف 

يخّص عالقة األدبي بالمعيش بما هي عالقة 

غير مباشرة ولها مستوياتها، ومفاهيمها.

قراءة إبداعية 
النص«  معرفة  »في  كتابك  في  الجديد: 
قراءة  النقد  يكون  أن  فكرة  ترفضين 

انتقدت التقليد الذي 
غلب على نقدنا البنيوي، 

ل، بشكل  والذي تمثَّ
خاص، في الوقوع تحت 

تأثير التيار التفكيكي 
ومحاكاة آلياته دون 

غاياته

بالنسبة إلى نقدنا 
العربي، فقد كانت 

هناك محاوالت تحديثّية، 
استغرقت بعَض النقاد، 
وتجاوزها البعُض اآلخر، 

وغلب على بعضها 
التقليد

حوار
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أحد  في  النقد  يوقع  قد  ذلك  ألن  األدبي  العمل  توازي  إبداعية 

اإلشكاليتين إما أنه نّص يكرر النّص األدبي وصفاً وشرحاً ويظل 

متميز، ومن  أنه يستحيل إلى نص أدبي  األصل هو األفضل، أو 

ثم يخون موضوع نقده.. كيف يمكن الجزم بحتمية تحقق هاتين 

ت  عَدّ وأنها  سيما  ال  اإلبداعية  القراءة  اّتباع  جراء  اإلشكاليتين 

مخرجاً مائماً لتجاوز آلية التطبيق النقدي المنهجي؟

 ُيمنى العيد: لست ضد أن يكون النقد قراءة إبداعية، اعتراضي 
هو على الموازاة التي لها معنى التكرار. أن يوازى النّص النقدي النّص 

إبداعًيا، ال  األدبي معناه أنه يماثله، أو يكرر ما يقوله، أو ُيقدم نصاً 

نصاً نقدّياً. النقد، كما ذكرت، يعني إنتاج معرفة بمضمون النص، بما 

يقول، أو بخصائصه الفنّية والجمالّية، ليس 

يماثل النص األدبي المقروء.  أدبياً  النقد نّصاً 

كما أن النقد المنهجي ليس بالضرورة تطبيقاً، 

بل هو طريقة في النقد لها أساسها النظري. 

في  قصور  على  ويدُلّ  مدرسي  عمل  التطبيق 

الممارسة النقدية المنهجية.

بعض األمثلة التي قدمتها عن البنيوية، خاصة 

كانت  الروائي«،  السرد  »تقنّيات  كتابي  في 

بهدف تعليمي لطالبي في الجامعة، كما سبق 

وذكرت، ولكل طالب معرفة. هذه األمثلة لها 

الوظيفي/التعليمي،  ولكن  التطبيق،  طابع 

وقد ناقشته وبينت بعض مساوئه، أشير إلى 

على  وتأكيدي  البنيوي  التزامن  مفهوم  نقدي 

تاريخّية الزمن وأهميته.

سيرة ذاتية
الجديد: في سيرتك الذاتية »زمن المتاهة« و«أرق الروح« تجنبت 
االستغراق في تتبع مراحل مشوارك النقدي وتطوراته. ما السبب؟ 

وإلى أي مدى كان قرار كتابتك لسيرتك بكل ما تحمله من صدق 

وأبعاد اعترافية صعبًا؟

ُيمنى العيد: ليس ما كتبته في »أرق الروح« و«زمن المتاهة« بناًء 
واقع  عن  فيهما  تكلمت  أني  ذلك  ذاتية،  سيرة  تماما  هو  لقرار، وال 

أو  أناسها،عن زمن  عن  مدينة،  عن  كالم  ثمة  ذاتي.  يتجاوز  معيش 

النشر.  بهدف  كتبت  ما  كتابة  تكن  وتقاليد.. ولم  عادات  عن  تاريخ، 

كنت أكتب، بين فترة وفترة، بدافع الحاجة 

إلى التعبير عن ذاك العالم الذي بقي يسكن 

الذي  العالم  وروحي،  وعيي  ويؤِرّق  ذاكرتي 

أحداثه  بعض  وكانت  بصمت  معه  تعاملت 

لقد  سينمائي.  فيلم  مثل  ناظري  أمام  تْمثل 

عالما  ل  ُتشِكّ الكتابة  هذه  لحظات  كانت 

أرتاح  هواية  بمثابة  كانت  كما  لي،  حميمّياً 

النقدية. وكنت أحيانا  الكتابة  إليها من جدّية 

ما  بقراءة  والمشاهد  الصور  بعض  أستكمل 

عن  القديمة،  صيدا  مدينة  تاريخ  عن  ُكتب 

المدينة  هذه  به  اشتهرت  عّما  الفينيقيين، 

وصباغ  الزجاج  صناعة  مثل  صناعات  من 

األرجوان، عن األساطير، عن اإلله زفس، عن 

أوروبا وقدموس.. كان التعّرف إلى هذا العالم 

يمتعني.

 ذات يوم وفي دردشة بيني وبين السيدة رنا إدريس مديرة دار اآلداب 

مني  فطلبت  بمدّوناتي،  أخبرتها  عمل،  صداقة  بها  تربطني  التي 

هكذا  نشرها.  على  موافقتي  بطلب  ذلك،  بعد  لتفاجئني،  قراءتها، 

عملُت، بعد نشر »أرق الروح«، على متابعة الكتابة في »زمن المتاهة« 

بهدف نشره.

في  كتب  من  تباعاً،  قّدمت،  ما  فإن  النقدية  سيرتي  بخصوص   أما 

النقدية  سيرتي  مسار  عن  تعبير  أفضل  يعّبر  األدبي،  النقد  موضوع 

وحركة تطورها. طويلة هي هذه السيرة، لها هدفها الذي طرح علّى 

الكثيَر من األسئلة التي سعيت إلى إيجاد أجوبة عليها، بقراءة العديد 

من كتب النقد األجنبية المختصة، كما بقراءة 

بالذكر  أخص  العربي،  النقدي  تراثنا  كتب 

»معنى  نظرية  صاحب  الجرجاني  عبدالقاهر 

وتنظيراته  القرطاجّني  حازم  وابن  المعنى«، 

للمعاني الشعرية.

مسيرة تطور
في  عنهما  تحدثت  ذاتان  ثمة  الجديد: 
»حكمت«  االجتماعية  الذات  سيرتك: 

»ُيمنـى«، إلى  ِقبلك  واألخرى المختارة من 

أّي مدى ال تزال »حكمت« حاضرة بما تمثله 

أو الوعيك  حياتك  في  الماضي  من أطياف 

بعض  في  بهيمنتها  تشعرين  هل  ربما؟ 

األحيان؟

الحياة هي، بشكل عام، مسيرة  العيد: مسيرة   ُيمنى 
تطور واختالف. ومسيرة حياتي كانت، منذ صغري، مسكونة 

وتطوير  المعرفة  تحصيل  على  صامت  وبإصرار  عامرة  برغبة 

قدراتي الذاتية، وذلك عن طريق تحصيل العلم بالقراءة وبمتابعة 

وال  أهلي  موقف  ذلك  من  يمنعني  لم  الكتابة.  وممارسة  الدراسة 

محيطي وال زواجي وحياتي العائلية وتربية ثالثة أوالد. كانت »حكمت« 

ال  وصرت  »ُيمنى«  اسم  اتخذُت  ويوم  الرغبات،  هذه  بكل  مسكونة 

العائلي  بقيُت، في وسطي  بينما  به،  الثقافي إال  المحيط  في  أُعَرف 

وأهل مدينتي، ومعظم زمالئي في التعليم الثانوي والجامعي، أُعرف 

بحكمت، توَلّد عندي هذا التساؤل والحوار بين حكمت ويُمنى الذي 

عبّرُت عنه في »أرق الروح«. كنت قد تعودُت اسم ُيمنى الذي به فقط 

في  العربي وحتى  العالم  وفي  لبنان  في  في األوساط األدبية  ُعرفُت 

للمشاركة في أكثر من  إليها  أُدعى  التي كنُت  الغربية  البلدان  بعض 

ندوة ومؤتمر، وللتعليم.

أحببت اسم ُيمنى أكثر من حكمت. ربما ألنه كان خياري، وليس ما 

اختاره لي آخرون! ولكني بقيت صامتة عن هذه االزدواجية في اسمي. 

فيها  أقدم  كعادتي  كنت  التي  األولى،  محاضرتي  وأثناء  يوم  ذات 

الطالب  أحد  طلب  وببرنامجها،  األدبي  النقد  بمادة  تعريفا  للطالب 

الكالم ليقول لي: »لكن د. ُيمنى العيد تقول…«. لم أُعلق على كالمه 

وتابعت شرحي. لكن في نهاية المحاضرة سألني الطالب نفسه: »هل 

تعرفين ُيمنى العيد أو قرأت لها؟«. ربما! قلت له. في األسبوع التالي 

وفي موعد المحاضرة، قابلني وهو يضرب على رأسه خجال من نفسه 

ويردد مبتسماً: »مش معقول يا دكتورة. لماذا؟«.

أنا اليوم أشعر بهذا التصالح بين ُيمنى وحكمت، خاصة بعد أن صار 

أهل مدينتي صيدا وأقاربي وأصدقائي فيها، يعرفون أن حكمت لها 

إلى  يعود  بذلك  الكبير  والفضل  الكاتبة،  العيد  ُيمنى  هو  آخر  اسم 

السيدة العزيزة النائبة بهية الحريري التي كّرمتني في صيدا في أكثر من 

مناسبة، وكانت تطلب ممن يقدمني تعريفي 

ثانوية  بتسمية  ذلك  توجت  ثم  باالسمين. 

حكمت  »ثانوية  باسم  للبنات  الرسمية  صيدا 

صباغ، ُيمنى العيد، الرسمية للبنات«. أحتفظ 

»األيقونة«،  الرائعة،  للسيدة  عميق  بشكر 

بهية الحريري وأفتخر بصداقتها الودودة. أما 

بخصوص ذات حكمت فهي حاضرة في ذات 

لها  ُيمنى  الحاضر.  في  الماضي  حضور  ُيمنى 

ذاكرة بذاتها تتصل بذات حكمت التي كانتها 

في ذلك الزمن. إنه ثرائي وليس تعددي.

صداقات ُمميزة 
عامل  ومهدي  مروة  حسين  الجديد: 
عنهما في سيرتك..  تحدثِت  بارزان  اسمان 

حوار

النقد المنهجي ليس 
بالضرورة تطبيقًا، بل هو 

طريقة في النقد لها 
أساسها النظري. التطبيق 
عمل مدرسي ويدلُّ على 

قصور في الممارسة 
النقدية المنهجية

اليوم أشعر بهذا التصالح 
بين ُيمنى وحكمت، 

خاصة بعد أن صار أهل 
مدينتي صيدا وأقاربي 

وأصدقائي فيها، يعرفون 
أن حكمت لها اسم آخر
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كيف بدأت عاقتك بهما؟ وإلى أي مدى أثرا في فكرك وحياتك؟

بمهدي  معرفتي  من  أقدم  مروة  بحسين  معرفتي  العيد:  ُيمنى 
عامل. كنُت طالبة جامعية يوم عرض عّلّي بعض رفاقي في الجامعة 

مشاركتهم في لقاءات ثقافية تنعقد بين حين وآخر في بيت حسين 

مروة حيث تعرفت على الشاعر العراقي عبدالوهاب البياتي، والشاعر 

هذه  استمرت  وقد  واألديب محمد دكروب.  الّشهال،  الفنان رضوان 

العالقة بحسين مروة بعد زواجي، وحتى مقتله. كان يزورنا في بيتنا 

بصحبة  ودائماً  األصدقاء،  بعض  بصحبة  صيدا،  في  ثم  بيروت  في 

األديب محمد دكروب.

 كان حسين مروة باحًثا في الفلسفة العربية، وقد أفدُت من بحثه 

خاصة فيما يتعلق بالعصر الجاهلي الذي كنت أدّرسه لطالب السنة 

األولى في الجامعة، وكان يكتب المقالة النقدية استنادا إلى الواقعية 

نلتق،  لم  لتجاوزها. هكذا  أسعى  الذي كنت  الوقت  في  االشتراكية، 

في النقد، ولكني فوجئت يوم قرأت، صدفة، مقابلة أجريت معه في 

إحدى المجالت، يمتدح فيها تجربتي النقدية معتبرا اهتمامي ببنية 

الشكل من منطلق مادي اجتماعي، تطويراً للنقد الماركسي.

كم أدهشني انفتاح هذا المفكر الماركسي، وكم آلمني اغتياله. هذا 

الذي كان يقول: ولدت شيخا وأموت طفال. نعم، كان طفال يوم مدوا 

الثمن حياته بطلقة رصاص  قهم، وكان  ليوِقّع عليها، صَدّ الورقة  له 

في رأسه.

أستاذا  بصفته  جاء  يوم  به  معرفتي  بداية  فكانت  عامل  مهدي   أما 

متعاقدا مع مديرية التعليم الثانوي، لتعليم مادة الفلسفة الفرنسية 

في الثانوية التي كنت مديرتها. أحَبّ مهدي التدريس في الثانوية وأحب 

رسالتها وأجواءها الهادفة إلى تعزيز التعليم الرسمي المجاني، ورفع 

مستوى الطالبات الثقافي، وتعميق وعيهن بذواتهن وبشؤون الوطن 

نقاش  نعقد جلسات  بمهدي عامل. وكنا  توطدت صداقتي  والحياة. 

حول الفلسفة والنقد والفكر الماركسي بشكل 

كثيرة.. واستمرت  أمور  في  نلتقي  كنا  خاص. 

صداقتي بمهدي بعد انتقاله إلى التعليم في 

آخر  حتى  بل  بيروت،  في  اللبنانية  الجامعة 

يوم في حياته. كانت مجلة الطريق تجمعنا، 

واألصدقاء  الثقافية،  المناسبات  وكذلك 

المشتركين وخاصة الصديق محمد دكروب، 

أفتقد  زلت  ما  العائلية.  الصداقة  إلى  إضافة 

صداقتنا، هذه »الصداقة المّميزة«، كما كان 

يقول.

مرارة الواقع
عمرنا  أمضينا  الذين  »نحن  الجديد: 
بعض  بل  لنحقق أحامنا،  نحلم ونناضل 

إلى  صبوت  الذي  العالم  لكن  أحامنا، 

تغييره لم يتغير، بل انتقل من سيء إلى أسوأ. نحن إخوة يوسف 

إلنقاذه«..  العابرين  أحد  مرور  وننتظر  الجب  في  رميناه  الذي 

في  كلماتك  على  تهيمن  التي  اليائسة  النبرة  تلك  الذي رسخ  ما 

سيرتك؟

وتصفية  أشكاله،  أبشع  في  تمّثل  الذي  الغدر  إنه  العيد:  ُيمنى 
بيته،  في  مروة  حسين  قتل  من  اليساريين،  والمقاومين  المفكرين 

ومن قتل مهدي عامل في الشارع القريب من بيته، ومن كان يطلق 

النار من الخلف على المناضلين المتجهين إلى قتال العدو اإلسرائيلي. 

من غدر بالفلسطينيين سكان مخيم صبرا وشاتيال إثر خروج المقاومة 

من  ثم،  لهم،  الحماية  معاهدة  من  وبالرغم  لبنان  من  الفلسطينية 

قتل رفيق الحريري وجورج حاوي وسمير قصير وبيار الجميل وجبران 

التويْني وغيرهم.

ذلك  بعد  أصدرت،  إذ  نشاطي،  أمارس  بقيت  فقد  اليأس  هو  ليس 

ندوات ومؤتمرات عربية  الكتب واشتركت في عدة  الغدر، عدًدا من 

وأجنبية،  عربية  جامعة،  من  أكثر  في  محاضرات  وألقيت  وأجنبية، 

وشاركت في أكثر من لجنة تحكيمية، وتابعت كتابة المقالة والدراسة 

في الصحف والمجالت، وشاركت في بعض المظاهرات المعاِرضة…

ليس هو اليأس، بل هي المرارة وما آل إليه وضعنا، بل وضع العالم 

العربي على مختلف الُصُعد، كأننا نسير إلى الوراء وال نرى الهوة التي 

يمكن أن نقع فيها. ما زلت آمل أن نستيقظ ويكف القادة والزعماء عن 

أطماعهم في السلطة والمال، السلطة التي غدت تسلطاً.

طفرة روائية 
العربي  العالم  يشهدها  التي  الروائية  الطفرة  ظل  في  الجديد: 
الستقراء  نزوع  بين  الُمقّدمة  األفكار  في  تنوعاً  حملت  والتي 

التاريخ وتوجه نحو قراءة اللحظة الراهنة وفي أعمال أخرى كما 

الروايات الديستوبية تصور آلفاق  نرى في 

مستقبلية.. في ظل كل ذلك التنوع والطفرة 

الكمّية، هل يمكن الحديث عن تمُيز يوازي 

من إشكاليات  الطفرة؟ ولماذا؟ وهل  تلك 

الكتابات  على  مهيمنة  باتت  أنها  ترين 

الروائية الراهنة؟

»الطفرة«  هذه  أن  أعتقد  العيد:   ُيمنى 
في  عشناها  التي  األحداث  كل  بعد  طبيعّية 

لبنان وعاشتها، تباعاً، المجتمعاُت العربية، 

أضف ما أتيح للمرأة العربية من حرية، نسبية 

طبعا، وفرْتها لها الفوضى، والهجرة، إضافة 

كبيرة  نسبة  واالختالط..  التعلم  فرص  إلى 

الحرب  عشن  نساء  اليوم  الرواية  كتاب  من 

تحكي  رواية  كتابة  على  فأقبلن  عواقبها،  أو 

هذه  من  معاناتهن  عن  وتعبر  حكايتهن، 

حوار

المجتمع.  وظلم  الذكورة  استبداد  إلى  إضافة  عواقبها،  ومن  الحرب 

ال شك أن قيمة هذه الرواية، المنسوبة إلى الطفرة، متفاوتة بغض 

النظر عن جنس من يكتبها أو هويته العربية، ولكن يبقى بينها الالفت 

والقّيم وما يستحق نيل الجوائز.

الحاضر،  التاريخ الستقراء  وظفْت  التي  الروايات  بعض  أحببت  لقد 

يتجاوز  توظيف داللي  دون  التاريخ  على سرد  تتركز  التي  تلك  وليس 

إنسانية.  وقيم  قضايا  على  أو  الحاضر،  على  بهدف اإلضاءة  الماضي 

لعَلّ ما يجب التّنبه له هو التسّرع في النشر، أو الكتابة بهدف اللقب، 

كتاباً  نشره  بمجرد  بروائي/ة  نفسه  يعّرف  البعض  أن  فقد الحظت 

واحداً قد ال يستحق اعتباره رواية.

واقع الشعر
تنظرين إلى واقع  تلك الطفرة الروائية كيف  الجديد: في مقابل 
وهل  تراجعه؟  وراء  الكامنة  األسباب  وما  وكمًا؟  كيفاً  الشعر 

يمكن إرجاع ذلك بشكل أساسي لتراجع النقد والجوائز الخاصة 

بالشعر؟

منذ  د. جابر عصفور  قاله  ما  الرواية، هذا  إنه زمن  العيد:  ُيمنى 
سنوات في كتاب له صدر عام ١٩٩٩و يحمل هذا العنوان. وفي رأيي هو 

النثر الذي يبدو أسهل تناوال، وهي الحكاية، الحكاية عن الذات التي 

يميل معظمنا إلى روايتها. كأننا نوِدع حياتنا في حكاية نتركها آلخرين 

لنعيش بعيشها فيهم. ولعلها الحرب/الحروب ومعاناة الموت والدمار 

هي التي شكلت مادة غزيرة وحاجة لسرد المعاناة. السرد، أو النثر، 

ربما هو أكثر طواعّية للتعبير في مثل هذه الحاالت!

احتفاله  وعدم  نثريته  أو  حداثته،  فلعلها  الشعر،  بخصوص  أما 

الشعر  كان  لقد  القارئ!  وبين  بينه  باعد  ما  بالصورة والموسيقى هو 

عودي  ويُمتعه..  معه  يتجاوب  القارئ،  إلى  أقرب  مضى،  زمن  في 

مثال إلى شعر أحمد شوقي واألخطل الصغير 

وكان  الشعر،  هذا  نحفظ  كنا  والجواهري، 

بما  وعينا  ويوقظ  وصوره  بموسيقاه  ُيمتعنا 

الرموز  بعض  وباستثناء  ونعاني.  نعيش 

القرن  من  الثاني  المنتصف  في  عرفناها  التي 

شعر،  من  ُيكتب  ما  معظم  فإن  العشرين، 

تغلب عليه الذاتية، أو أنا الفرد. ومع هذا ما 

يكون  ال  وقد  الخاص،  حضوره  للشعر  زال 

الفنْين، الشعر  مناسبا أن نتعامل مع هذْين 

بالمقارنة  أو  نفسه،  بالمعيار  والرواية، 

المعياريّة نفسها. فلكل منهما قيمته وقّراؤه.

الطفرة  ربط  نظري،  في  المنطقي،  غير  من 

الروائّية من جهة وواقع الشعر من جهة ثانية 

بالنقد، وبما ُيمنح من جوائز، ذلك أن النقد 

الراهن،  الوقت  أيضاً في حالة تراجع في  هو 

الورقّية،  الصحف  من  عدد  توّقف  منها:  من  سبب  ألكثر 

التي  »الصحفية«  المهمة  هذه  اإللكترونية  المواقع  وتوّلي 

حّولت النقد إلى مجرد رأي، موجز وعابر، يغلب عليه المديح. 

الجوائز هي في أساس  الرواية فهي حاجة، ال أعتقد أن  أما كتابة 

هذه الطفرة الروائية وإن كانت عامَل تشجيع. كذلك ال أعتقد أن النقد 

عامل أساسي في تراجع الشعر.

قارئ  يمارسها  التي  التعبير،  صح  إن  الذكية،  القراءة  القراءة،  إنها 

يحاور النّص على أساس ما يقول وكيف يقول، كما يحاوره في ضوء 

بعالقة  الثقافي  وعيه  يتكّون  التي  والثقافّية  االجتماعّية  مرجعّياته 

معها.

قراءة ثقافية
الجديد: في ضوء اهتمامك بقراءة المناخ الثقافي الُمحيط بالعمل 
إحالل  وضرورة  األدبي  النقد  موت  إدعاء  إلى  تنظرين  كيف  األدبي.. 

النقد الثقافي محله؟ وهل ترين أن تلك الدعوة باألساس تعد واحدة 

أساس  على  ارتكازه  عدم  في  خاصة  الثقافي  النقد  إشكاليات  من 

منهجي واضح؟

ضمن  من  هي  تحّول  بمرحلة  األدبي  النقد  يمّر  العيد:  ُيمنى 
التحوالت الثقافية نفسها. وفي هذا الصدد أميل إلى اعتماد مفهوم 

القراءة، القراءة التي يمكن أن تكون قراءة ثقافية، والتي تأخذ بعين 

باالقتصاد،  بالدين،  الثقافة  عالقة  العالقات؛  من  عددا  االعتبار 

بالعادات والتقاليد، عالقة الثقافة بمرجعّياتها التاريخية وبالثقافات 

األجنبية، عالقة النقد الثقافي بالقارئ.

النقد  المهم أخذ مثل هذه العالقات بعين االعتبار في ممارسة  من 

الثقافي، وربما غير الثقافي. فالنص، بالرغم من استقالليته، قائم في 

العالقة/العالقات. أعتقد أن النقد الثقافي ال يحل مكان النقد األدبي، 

أما  أكاديمية.  دراسة  منه  كان  ما  خاصة 

أقرب  فهو  الثقافي  النقد  منهجّية  بخصوص 

إلى التأويل المفتوح على مرجعّيات متنّوعة، 

من هنا، في اعتقادي، عدم صرامة منهجه، 

وربما عدم وضوحه!

تواجه  التي  التحديات  أبرز  ما  الجديد: 
برأيك؟  الراهن  الوقت  في  األدبي  النقد 

وكيف ُيمكن التغلب عليها؟

ُيمنى العيد: لعله من المناسب أن يأخذ 
التواصل  وسائل  االعتبار  بعين  األدبي  النقُد 

الحديثة وما تركته من أثر على عالقة القارئ 

أن  النقدي  النص  على  ربما  المقروء.  بالنص 

يلتزم بشروط تتالءم وشروط القراءة الحديثة 

إنها  اللغة،  لجهة اإليجاز والوضوح وبساطة 

توطدت صداقتي 
بمهدي عامل. وكنا 

نعقد جلسات نقاش حول 
الفلسفة والنقد والفكر 
الماركسي بشكل خاص. 

كنا نلتقي في أمور 
كثيرة

أحببت بعض الروايات 
التي وظفْت التاريخ 

الستقراء الحاضر، وليس 
تلك التي تتركز على 

سرد التاريخ دون توظيف 
داللي يتجاوز الماضي
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أمور تتعلق بإمكانية إيصال الرسالة، الرسالة التي ينطوي عليها النص. 

عنه،  أعبر  له  احترامي  له،  أخضع  أن  دون  القارئ  أحترم  شخصيا 

وأمارسه، بمساعدتي له.

المرأة ناقدة 
 الجديد: إلى أي مدى تحضر المرأة في الحقلين النقدي والفكري 
الطاغي  والحضور  الغياب  شبه  بين  ارتباط  هناك  هل  برأيك؟ 

اجتماعياً وثقافيا للثقافة الذكورية؟

 ُيمنى العيد: حضور المرأة في الحقلين النقدي والفكري هو شأن 
الحياة.  ميادين  معظم  وفي  بل  الثقافة،  ميادين  كل  في  حضورها 

الذكوريّة،  للثقافة  تقولين،  كما  الطاغي،  الحضور  إلى  فباإلضافة 

أضيف اإلرث العقائدي التقليدي وحرمان المرأة التاريخي من العلم. 

لكن المرأة في نضالها التحرري ومع دخولها ميادين الثقافة وإقبالها 

القصة  السردّية،  الكتابة  إلى  عام،  بشكل  مالت،  الكتابة،  على 

الروائية  تقول  كانت  كما  الجدة  شهرزاد،  وريثة  األنثى  هي  والرواية. 

رضوى عاشور.

الكاتبات نالحظ ميل معظمهن  النساء  اليوم مثال، ومع ازدياد عدد 

إلى الكتابة السردية/الروائية، ثم الشعر، النثري بشكل خاص. فكيف 

إذا أضفنا إلى ذلك فورة الكتابة الروائية، هذه الفورة التي انجذب إليها 

بعض النقاد والشعراء فمالوا عن كتابة النقد، أو الشعر، إلى كتابة 

الرواية، أو إلى الجمع بينهما.

الجديد: لماذا لم تنجح المرأة العربية في رسم مامح المساواة 
في المشهد األدبي؟ وما  مقابل حضورها  الفكري،  في المشهد 

المعوقات التي تواجهها برأيك؟

وشروط  واألحاسيس  التكوين  في  االختالف  إنه  العيد:  ُيمنى 
العيش. لست مع المعايير القيمّية بالمطلق. ليس من يكتب بحًثا أهم 

بحثاً  أو  مقاال،  يكتب  الذي  الرجل  ليس  بل،  أدبياً.  نصاً  يكتب  ممن 

ممن  أهم  يكتب  من  طفالً. وليس  ُتنجب  التي  المرأة  من  أهم  فكرياً 

العادلة،  الحياة  شروط  لإنسان  تتوفر  أن  المهم  حقل..  في  يعمل 

وإمكانّية الخيارات المالئمة لمواهبه وقدراته ورغباته.

أجرت الحوار: حنان عقيل
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هذه الكاتبة
في النقد النسوي

تجارب
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فاطمة المرنيسي 
ناقدة نسوية

أسماء معيكل

تعــّد فاطمــة املرنيــي باحثــة اجتماعيــة مــن أهــم الباحثــات الـلـوايت كّرســن أبحاثهــن الفكريــة واالجتماعيــة لخدمــة قضايــا امـلـرأة والفكــر 

النســوي، ويعــّد كتابهــا »نســاء عــىل أجنحــة الحلــم«  كتاًبــا عصّيــا عــىل التصنيــف، ومــن أهــم الكتــب التــي شــغلت بقضايــا الفكــر النســوي، 

بــدًءا مــن الحــدود والحريــم والتحــرر والحجــاب وانتهــاء بمفهــوم التضامــن النســوي. فالكتــاب مــن ناحيــة املضمــون أـقـرب مــا يكــون إىل 

بحــث اجتماعــي ونقــدي فــّكك مركزيــة الذكــورة التــي فرضــت عــىل املــرأة ثقافــة اجتماعيــة ســيطر عليهــا الفكــر األبــوي الــذي تحّكــم بحــركات 

املرأة وسكناتها، وأمىل عليها شروطه، وبّن هشاشة ذلك الفكر وتناقضاته، وبدء تشكل الوعي النسوي بتلك التناقضات يف محاولة 

روائيــة، فهــو نســيج مــن أحــداث مســتعادة بالتخييــل  للتمــرد عليهــا ورفضهــا. أمــا مــن ناحيــة الشــكل فالكتــاب يـقـرتب مــن كونــه ـسـرة 

الذايت، يروى عىل لســان طفلة يف الســابعة من عمرها، ُيفرتض أن تكون فاطمة، فاســمها يحيل عىل اســم مؤلفة الكتاب، التي تعيد 

إنتــاج الـسـرة الذاتيــة مــن منظــور التخيــل الســردي، وفيــه وعــي أنثــوي واضــح تضعــه املرنيــي الكاتبــة عــىل لـسـان الطفلــة فاطمــة. وإىل 

ذلــك فقــد جمعــت املرنيــي يف »نســاء عــىل أجنحــة الحلــم« بــن الفكــر والنقــد واإلبــداع، إذ عــرّبت عــن فكرهــا النســوي، ونقدهــا للمجتمــع 

األبــوي والثقافــة الذكوريــة، بأســلوب أدبــي.

موـضـوع  مــن  جانًبــا  عالجت املرنيــي 
الروائيــة  ـسـرتها  يف  الحــدود 

الحــّد  داللــة  يف  االزدواج  إىل  ذهبــت  حينمــا 

بمــا  والـشـرعي  اللغــوي  املعنيــن  عــى  اعتمــاًدا 

إىل  فباإلضافــة  مغاـيـرة،  جديــدة  داللــة  ينتــج 

مــع  والنـسـاء،  الرجــال  بــن  الحــدود  ـضـرب 

تتــالىش  إذ  الرجــل؛  لجانــب  الواضــح  االنحيــاز 

وضعــت  اللذيــن  الطرفــن  بــن  املســاواة  ســمة 

ســجن  إىل  الحــدود  لتتـحـول  الحــدود،  بينهمــا 

الطــرف  يقبــع  بينمــا  )النـسـاء(،  بطــرف  يحيــط 

اآلخــر )الرجــال( خــارج الحــدود، ليتحــول بذلــك 

منيــع  ســور  إىل  شــيئن  بــن  فاصــل  مــن  الحــد 

أبســط  ممارســة  عنــه  ويمنــع  بــيشء،  يحيــط 

حقوقه، محقًقا بذلك املعنى الثاين باالصطالح 

الـشـرعي، وتصبــح الحــدود عقوبــة مقــدرة عــى 

الجــاين، والجنــاة هنــا النـسـاء، والســؤال الــذي 

يـفـرض نفســه يف هــذه الحــال: مــا الـجـرم الــذي 

اقرتفته النساء حتى تقام عليهن الحدود؟

لــم يقرتفــن  ســتأيت اإلجابــة لتوضــح أن النـسـاء 

ذنًبــا ســوى كونهــن نـسـاء، وأن الحــدود ليســت 

يملكــون  مــن  أذهــان  يف  موجــوًدا  إال وهًمــا 

يملــك  مــن  هــم  الرجــال  أن  وبمــا  الســلطة، 

النـسـاء،  عــى  الحــدود  أقامــوا  فقــد  الســلطة، 

عــن  ونتــج  الحريــم،  تســمية  عليهــن  وأطلقــوا 

ذلــك حــدود الحريــم، كمــا هــو الحــال يف حــدود 

الســلطة  يملكــون  ملــن  تخضــع  التــي  البلــدان 

والقــوة أيًضــا. لكــن هــذه الحــدود كانــت معرضــة 

لالـخـرتاق، فالنـسـاء لــم يقبلــن بهــذه الحــدود، 

بــن حــن وآخــر بطــرق  وكــّن يحاولــن اخرتاقهــا 

البلــدان، فهنــاك  بــن  مختلفــة، وكذلــك األمــر 

الحــدود. لهــذه  اـخـرتاق  محاولــة  دائًمــا 

كمــا حفــرت املرنيــي يف مفهــوم الحريــم وكيــف 

لينتــج  مــن منظــورات متعــددة  تتحــدد ماهيتــه 

وال  املتعارضــة،  املفاهيــم  مــن  مجموعــة  عنهــا 

فريقــن:  إىل  النـسـاء  تنقســم  حينمــا  ســيما 

والفريــق  للحريــم،  املناصــر  التقليــدي  الفريــق 

الــاّل  العصــري الرافــض للحريــم. تنتمــي الجــدة 

مهاين وأم شامة الاّل راضية إىل املعسكر املناصر 

للحريــم، أمــا أم الراويــة )أم فاطمــة(، والعمــة 

حبيبــة وشــامة فتنتمــن إىل املعســكر املعــارض، 

لــم يكــن لهــا  مــع اإلشــارة إىل أن العمــة حبيبــة 

ألّنهــا  صريــح؛  بشــكل  موقفهــا  عــن  تعلــن  أن 

مطّلقة، ووضع املطّلقة يف عالم الحريم هش، 

رأيهــا  عــن  التعبــر  تخولهــا  ســلطة  لهــا  وليــس 

وموقفهــا، فهــي ال تملــك بيًتــا أو رجــاًل يمنحهــا 

الســلطة والشــرعية، ولذلــك فهــي بمثابــة الجئــة 

وعليهــا أن تــؤدي ثمــن إيوائهــا بالصمــت. وعــر 

تتكشــف صــورة عالــم  آراء كل فريــق وحججــه 

بأشــكاله،  وضوًحــا  أكــر  ليغــدو  الحريــم، 

وقيمــه، وحــدوده، ومالبســات نشــوئه بحســب 

فريــق. كل 

كشفت املرنيي يف سرتها عن أشكال مختلفة 

يختلــف  إذ  أيضــا،  مختلفــة  للحريــم، وحــدود 

شكل الحريم من مكان إىل آخر، ومعه تختلف 

الحــدود وتجلياتهــا، فحريــم املدينــة ال  أشــكال 

للـمـرء  يخّيــل  درجــة  إىل  الضيعــة  يشــبه حريــم 

فيها أنه ال يوجد حريم يف الضيعة املفتوحة بال 

حــدود، بينمــا تحيــط األســوار والحــدود بحريــم 

املدينة. ولكن هذا األمر ال يمنع من وجود نساء 

لديهــن وعــي مغايــر، ويدركــن حقيقــة الحريــم، 

تجارب
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فالياســمن تــدرك أن الحريــم ال يحـتـاج لحــدود 

مرئية حتى يكتسب صفته، ألنه محكوم بفكرة 

امللكيــة الخاصــة، وبهــذا املعنــى ليســت الحيطــان 

ضروريــة. ذلــك هــو الحريــم الالـمـريئ الــذي يســّن 

تجــرد  قوانــن  كوضــع  أيًضــا،  مرئيــة  ال  قوانــن 

النـسـاء مــن حقوقهــن، فامـلـرأة التــي تعمــل مثــل 

الرجــل طــوال النهــار لكنهــا ال تحصــل عــى األجــر، 

يف  الالمرئيــة، وتحاصــر  القوانــن  تخضــع ألحــد 

حريــم حتــى وإن كانــت ال تــرى أســواره.

إن وجود الحريم بأشــكاله املختلفة، ورســوخه، 

املرئيــة،  وغــر  املرئيــة  بحــدوده  وحديثــا،  قديًمــا 

مــن  للتحــرر  كـثـرة  محــاوالت  وجــود  ينفــي  ال 

قوانينــه  وتجــاوز  أســواره،  وتحطيــم  شــروطه، 

وحــدوده، ســواء أكان ذلــك بطريقــة مباـشـرة أو 

غــر مباـشـرة، ونجــاح تلــك املحــاوالت وتحقيقهــا 

تقدًما أجر ويجر األطراف املهيمنة عى تعديل 

التاريخيــة وشــروطها.  قوانينهــا بحســب املرحلــة 

وهذا ما أدى إىل تغّر أشكال الحريم وتجلياته، 

وارتدائــه للبوســات مختلفــة. مــع اإلشــارة إىل أن 

محــاوالت التحــرر تلــك، كانــت تجابــه بمعوقــات 

داخلية وخارجية. وتتمثل املعوقات الداخلية يف 

وجود بعض األشخاص الذين ينتمون إىل عالم 

لــه  خضعــوا  أن  بعــد  عنــه  ويدافعــون  الحريــم 

بشــكل تــام، وصــاروا ينتجونــه وفــق نســق تكــراري 

بعيد عن التفكر الواعي، ليدخل هذا النسق يف 

إطــار الالمفكــر فيــه كـغـره مــن األنســاق األخــرى. 

أن  الطبيعــي  فمــن  الخارجيــة  املعّوقــات  وأمــا 

تتمثــل يف القمــع الــذي يمارســه الطــرف املهيمــن، 

الــذي  الحريــم  عالــم  عــن  الدـفـاع  يف  واســتماتته 

يحفــظ لــه بـقـاء الســلطة والهيمنــة، وأّي انزيــاح 

يف الحــدود التــي رســمها يعنــي تهديــًدا لســلطته، 

بـقـاء،  القضيــة قضيــة  إىل اعتبــاره  ويصــل األمــر 

مــوت أو حيــاة. ولذلــك نــرى شراســة هــذا الطــرف 

يف مقاومتــه لـحـركات التحــرر.

أجنحــة  عــى  »نـسـاء  يف  التحــرر  محــاوالت  تبــدأ 

بســيطة يف شــكلها،  أفعــال  مــن خــالل  الحلــم« 

رفــض  عــن  تعبرهــا  يف  الداللــة  بالغــة  ولكنهــا 

عالــم الحريــم، والتمــرد عــى قوانينــه والخــروج 

املحــاوالت،  تلــك  أول  الحلــم  ويمثــل  عليهــا. 

الــذي اختارتــه املرنيــي لعملهــا  العنــوان  ولعــل 

واضــح الداللــة عــى ذلــك، فالنـسـاء املحتـجـزات 

بعيــًدا  ليحّلقــن  الحلــم؛  إىل  يلجــأن  الحريــم  يف 

بــه، وال  مــا يرغــن  خارجــه يف محاولــة لتحقيــق 

يســتطعن فعلــه داخلــه. فــاألم التــي ترفــض عالــم 

الحريم تحلم بشكل دائم بالعيش منفردة مع 

الجماعيــة  الحيــاة  عــن  بعيــًدا  وأوالدهــا  زوجهــا 

كمــا  واالســتقاللية.  للخصوصيــة  تفتقــد  التــي 

األزقــة  يف  الباكــر  الصبــاح  يف  بالتـجـّول  تحلــم 

الخالية؛ لرتى الضوء بأطيافه امللّونة. وألن ذلك 

غر متحقق يف عالم الحريم؛ فإن العمة حبيبة 

التـجـول  حلــم  عــن  للتعبــر  للحــي  تلجــأ  كانــت 

يف األزقــة مــن خــالل ســردها لحكايــة »امـلـرأة ذات 

مــن  تمكنهــا  للـمـرأة أجنحــة  األجنحــة«، جاعلــة 

الطــران مــن الــدار حــن ترغــب يف ذلــك. وتتماهــى 

النـسـاء القابعــات يف الحريــم مــع تلــك الحكايــة 

األجنحــة  ذات  امـلـرأة  عــى  أنفســهن  ويســقطن 

و«يـشـرعن يف الرقــص فاتحــات أذرعهــن كمــا لــو 

عــن  مــع حكايتهــا  يتماهــن  كمــا  ســيطرن«.  كــن 

الطيــور، ألنهــا »ليســت حكايــة عــن الطيــور، بــل 

إنهــا حكايتنــا نحــن كذلــك، إنهــا تتحــدث عنــا أنــا 

وأنــت. أن تعيــش يعنــي أن تتـحـرك وتبحــث عــن 

جــزر  عــن  بحًثــا  األرض  تجــوب  تالئمــك،  أمكنــة 

ذراعيهــا«. لــك  تفتــح 

يحرمهــا  حريــم  يف  القابعــة  حبيبــة  العمــة  إّن 

مــن أبســط حقوقهــا يف التعبــر عــن رأيهــا؛ ألّنهــا 

مطّلقة تفتقد للحماية، وتعامل بوصفها الجئة 

عليهــا الـتـزام الصمــت تجــاه مــن يؤويهــا، تؤّمــن 

بالحلــم الــذي يخلــق عوالــم ســحرية، وبإمكانــه 

إزالــة الحــدود وتغيــر حيــاة اإلنســان، بــل تغيــر 

العالم أيًضا، وتعّر عن وعيها بأن »التحرر يبدأ 

حــن ترقــص الصــور يف ذهنــك الصغــر وتســرعن 

تكلــف  ال  والكلمــات  كلمــات،  إىل  ترجمتهــا  يف 

شيًئا!«. وتؤمن كذلك باألجنحة الخفية، زاعمة 

أّن »يف مقدور الكل التوفر عى أجنحة، واملسألة 

مســألة تركيــز فقــط. إن األجنحــة املعنيــة ليســت 

دورهــا  تــؤدي  الطيــور، ولكنهــا  كأجنحــة  ظاـهـرة 

بــأن هنــاك  ـيـرام… أوضحــت يل  مــا  عــى أحســن 

شرطن ضرورين للتوفر عى أجنحة أولهما أن 

تحــي نفســك محاـصـرة يف داـئـرة، وثانيهمــا أن 

تؤمنــي بأنــك قــادرة عــى فــك حصارهــا«.

ينهــض الحلــم إىل جانــب التخييــل الســردي عــر 

التحريــر  بمهمــة  العمــة  ترويهــا  التــي  الحكايــات 

عــن  بذلــك  النـسـاء  لتعــّر  الرمزيــة،  والتغيــر 

وقوانينــه.  وشــروطه  الحريــم  لعالــم  رفضهــن 

كمــا تتحايــل النـسـاء يف عالــم املرنيــي عــى نمــط 

ـفـرض عليهــن مــن قبــل الرجــال،  الــذي  اللبــاس 

غر آبهات بالناحية الجمالية التي تبدو ال قيمة 

لها يف غياب الحرية، ولذلك سرعان ما يشرعن 

»ألن  لباســها،  نمــط  يف  الياســمن  تقليــد  يف 

الجانبــن  عــى  واملفتوحــة  القـصـرة  القفاطــن 

غــر  الحركــة«،  لهــّن حريــة أكــر يف  تتيــح  كانــت 

تنتمــي  التــي  طهــور،  الــاّل  لتحريــض  مصغيــات 

للفريــق التقليــدي املدافــع عــن الحريــم، الجميــع 

الياســمن. لبــاس  نمــط  مــن  ليـهـزأ 

التحــرر،  نحــو  نزوعهــا  يف  فاطمــة  أم  وتمــي 

عــى  الرجــال  فرضــه  الــذي  الحجــاب  فرتفــض 

النســاء، وال تجــد مســوًغا مقنًعــا الرتــداء النســاء 

تشــاهد  حينمــا  عنيًفــا  فعلهــا  رد  يــأيت  لــه، ولــذا 

ابنتهــا الصغــرة وقــد وضعــت أحــد مناديلهــا عــى 

تغطــي  »ال  قائلــة  وجههــا  يف  فتصــرخ  رأســها، 

شــعرك أبــدا! أتســمعن؟ إننــي أصــارع مــن أجــل 

مــن  لهــا  يــا  إليــه!  تعوديــن  وأنــت  الحجــاب  إزالــة 

فظاعــة!«. إن النــزوع الكائــن يف داخــل األم نحــو 

التحــرر ووعيهــا بضــرورة الخــروج عــى األســالف، 

كشفت المرنيسي في 
سيرتها عن أشكال مختلفة 

للحريم، وحدود مختلفة أيضا، 
إذ يختلف شكل الحريم من 

مكان إلى آخر، ومعه تختلف 
أشكال الحدود وتجلياتها، 

فحريم المدينة ال يشبه حريم 
الضيعة إلى درجة يخّيل للمرء 
فيها أنه ال يوجد حريم في 

الضيعة المفتوحة

يف  التحــرر  ـحـركات  عــن  تســمعه  بمــا  متأـثـرة 

يجعلهــا  للمذـيـاع،  اســتماعها  عــر  العالــم 

تخــوض صراًعــا مــع زوجهــا بشــأن نمــط اللبــاس 

الــذي  تــرى أن »الثــوب«  املفــروض عليهــا. فهــي 

يصنع منه غطاء الوجه الغليظ ال يكاد يســمح 

بالتنفــس، ولذلــك تحــاول تغيــره واالســتعاضة 

عنه بآخر من الحرير الشفاف، ورغم معارضة 

لــه يف البدايــة إال أنــه  الــزوج لألمــر، واســتنكاره 

يرضــخ لألمــر الواقــع، بعــد أن ـشـاع هــذا اللثــام 

الـشـرط  كان  فقــد  الوطنيــن.  زوجــات  بــن 

التاريخــي يســاند األم معلًنــا عــن بــدء التغيــر، 

التحــرر. تحقيــق  إىل  طريقــه  ويف 

وكشــفت املرنيــي يف ـسـرتها الروائيــة عــن أحــد 

النســوي  الفكــر  أهــم املوضوعــات األساســية يف 

أال وهــو »التضامــن النســوي«، بوصفــه أيقونــة 

مأســاتهن،  بحجــم  النـسـاء  وعــي  عــن  مـعـرة 

لتخطــي  بعضهــن  مــع  يقفــن  أن  إىل  ودعــت 

هــذا  وعــّر  عليهــن.  فرضــت  التــي  املصاعــب 

عــى  الواقــع  للظلــم  إدراكهــن  عــن  التضامــن 

أخـطـاء  ثمــن  ودفعهــا  وضعهــا،  كان  أًيّــا  امـلـرأة 

يلّبــي  ال  حريــم  يف  ومحاصرتهــا  تقرتفهــا،  لــم 

يف  حقوقهــا  دون  مــن  ويـحـول  تطلعاتهــا، 

املســاواة، والحريــة. ولــذا لــم نلمــح صراًعــا بــن 

بــل  شــخصية،  قضايــا  ـحـول  أنفســهن  النـسـاء 

مــن  موقفهــن  يف  النـسـاء  بــن  الـصـراع  انحصــر 

تأييــًدا. أو  رفًضــا،  الحريــم  عالــم 

اختــارت املرنيــي أمثلــة ـعـّرت مــن خاللهــا عــن 

فـكـرة التضامــن النســوي، ومــن ذلــك مــا تشــر 

األخريــات  والزوجــات  الياســمن  الجــدة  إليــه 

مصــر،  ملــك  فــاروق،  للملــك  كراهيــة  مــن 

اللــوايت يطلقــن عليــه لقــب »طــاووس الضيعــة«. 

وتعــود تلــك الكراهيــة إىل تعاطفهــن مــع زوجتــه 

بالطــالق،  يهّددهــا  كان  التــي  فريــدة  األـمـرة 

الــذي حــدث يف ينايــر 1948. وأمــا الذنــب الــذي 

أّي  تتأهــل  لــن  إنــاث  لثــالث  فإنجابهــا  اقرتفتــه 

منهــن العتــالء العــرش الــذي يريــده امللــك خاًصــا 

بالذكور. تجاهل امللك زوجته الجميلة وعالقته 

لذكــر  بإنجابهــا  إال  يهتــم  بهــا، ولــم  الحميميــة 

املوـضـوع  هــذا  مصــر.  يف  الســاللة  حكــم  يديــم 

فالجــّدة  النـسـاء،  عنــد  ســخرية  مثــار  يصبــح 

بالجاهــل، ألن  فــاروق  امللــك  تصــف  الياســمن 

»الخطــأ ال يعــود إىل زوجتــه إذا لــم تــرزق بطفــل 

ذكــر، يجــب أن يكــون هنــاك رجــل واـمـرأة لــي 

يخلق الطفل«. فتستنكر أن يطّلق رجل زوجته 

ألنهــا لــم تلــد ذكــًرا، فكيــف بقائــد إســالمي، كمــا 

يصــف امللــك فــاروق نفســه، يجهــل قولــه تعــاىل 

يـشـاء«. الــذي يصوركــم يف األرحــام كيــف  »هــو 

زراعــة )طامــو  النســوي  التضامــن  أشــكال  ومــن 

والياسمن( شجرة موز لضرتهم )يايا(، الزوجة 

الســوداء القادمــة مــن إحــدى قــرى الســودان؛ 

لجعلهــا تشــعر وكأنهــا يف بلدهــا. وهــي بدورهــا 

كانت تجيد الحي، وبذلك أصبحت القّصاصة 

ليــايل  وخــالل  القريــة،  يف  للحريــم  الرســمية 

غرفتهــا  يجتمعــن يف  الزوجــات  كانــت  القــص، 

هــذا  يعــّر  العجيبــة.  قصصهــا  إىل  لالســتماع 

التضامن النسوي عن وعي النساء، وإدراكهن 

والظــروف  يعشــنها،  التــي  الحيــاة  لطبيعــة 

ثمــن  يدفعــن  جميًعــا  فهــن  بهــن،  املحيطــة 

أخـطـاء لــم يرتكبنهــا، وحيــاة كل واحــدة منهــن 

تنطــوي عــى مأســاة تســبب فيهــا الرجــال غالًبــا، 

ألنهــن  بعضهــن،  مــع  يتعاطفــن  جعلهــن  مــا 

مهما كان الوضع فجميعهن يقبعن يف حريم. 

الياســمن حينمــا  إليــه  تذهــب  مــا  ذلــك  ويؤكــد 

تتحــدث عــن ضرتهــا املتعاليــة الــاّل طهــور، رغــم 

اختالفهــا معهــا، إذ تعتقــد أنــه »أيــا كان غناهــا، 

فإنها هي األخرى محاصرة يف حريم«. ويحدث 

أحياًنــا أن يشــّكل التضامــن النســوي موضوًعــا 

عــن  الراضيــات  النـسـاء  بــن  الحساســية  بالــغ 

مهــاين،  الــاّل  كالجــدة  الحريــم،  يف  وضعهــن 

عــى  واملوافقــات  راضيــة،  الــاّل  العــم  وزوجــة 

قــرارات الرجــال دائًمــا، وبــن النســاء الرافضــات 

لعالم الحريم؛ إذ ترى األم التي تنتمي إىل هذا 

الفريق أن هؤالء النساء أخطر من الرجال عى 

النساء، وتتهمهن بالتآمر ضد بنات جنسهن، 

وتحّملهن مسؤولية بقاء النساء محاصرات يف 

حريــم.
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عبداهلل إبراهيم

يف ســياق تقويــم التجربــة الفكريــة لفاطمــة املرنيــي، ال بــّد مــن اإلـقـرار بأنهــا ارتــادت حقــا غــر مســبوق يف البحــث االجتماعــي الخــاص 

بعالــم النســاء يف العاملــن العربــي واإلســامي، فأخلصــْت ملوضوعهــا، وجمعــت أطرافــه، وحـفـرت فيــه حـفـرا منهجيــا قــّل نـظـره، فــا 

أكاُد أجــد لهــا مثيــا بــن معاصريهــا مــن النســاء والرجــال، فقــد أبحــرت يف التاريــخ االجتماعــي للمــرأة، وقّلبــت صفحاتــه الغزيــرة صفحــة 

بعــد صفحــة بعــن الباحــث املدّقــق الــذي يصــف موضوعــه، ثــم يســتنطقه، ويعيــد تأويلــه برؤيــة تســتجيب لشــروط العلــوم اإلنســانية 

الحديثــة، ثــم أنهــا طــورت رؤيــة فكريــة شــاملة هدفــت فيهــا إىل معالجــة حــال املجتمعــات العربيــة واإلســامية، وتغيــر موقــع املــرأة فيهــا، 

ومــن هــذه الناحيــة أعّدهــا مفّكــرة وباحثــة راديكاليــة بــكل مــا يحملــه املصطلــح مــن داللــة؛ فالراديكاليــة نعــت يشــمل كّل مفّكــر يتبّنــى مبــدأ 

التغيــر الجــذري يف املجتمــع الــذي يعيــش فيــه.

عكفت املرنيي عى نقد بنية املجتمعات 
ونقــد  والعربيــة،  اإلســالمية 

الخطــاب الداعــم ملقّوماتهــا، فتــوّزع عملهــا بــن 

ُيعنــى برســم صــورة امـلـرأة يف  بحــث اســتقصايئ 

التاريــخ، وتعبــر تمثيــي عــن صورتهــا كأنثــى يف 

والتمثيــل  البحــث  واشــتبك  تقليــدي.  مجتمــع 

يف  للـمـرأة  مختبئــة  صــورة  تعويــم  بهــدف  معــا 

جهــة  مــن  والواقــع  جهــة،  مــن  التاريــخ  ثنايــا 

الحداثــة:  مــن  »الخــوف  كتابهــا  ففــي  أخــرى، 

اإلســالم والديمقراطيــة« طــّورت حـفـرا أّخــاذا يف 

الجانــب املغّيــب مــن وعــي الثقافــة العربيــة، وبــه 

فتحــت كــّوة عــى عالــم املــرأة الــذي جــرى إهمالــه 

عــن قصــد، وُطمــر يف طّيــات النســيان، ومثالــه 

والدينيــة  االجتماعيــة  بمعانيــه  الحريــم 

والسياسية.

وبحسب مقرتح املرنيي فلي يقع تحّول ما يف 

بنية املجتمع التقليدي ينبغي أوال تغير شروط 

يف  فالحداثــة،  والرجــل؛  امـلـرأة  بــن  العالقــة 

جوهرهــا، تغيــر يف نمــط العالقــات، واالنتقــال 

محاولــة  الـشـراكة، وكل  إىل  التبعيــة  مــن  بهــا 

تغفــل ذلــك مصرهــا الفشــل، ولهــذا ثمــة خــوف 

مــن الحداثــة ألنهــا تقــّوض النمــط التقليــدي مــن 

وبعبــارة  مختلفــا.  نمطــا  وتقــرتح  العالقــات، 

امـلـرأة  بــن  للعالقــة  القديــم  فالنمــط  أخــرى، 

والرجل مدعوم بتفسر ديني واجتماعي، فيما 

النمط الجديد ال ضامن له سوى الديمقراطية. 

ولــي تفتــح ســبل التغيــر، ويقــع االنتقــال مــن 

فمــن  حديــث،  مجتمــع  إىل  تقليــدي  مجتمــع 

الــالزم أن يفســح اإلســالم مكانــا للديمقراطيــة، 

شــيوع  دون  ســتحول  فالديمقراطيــة  وباملقابــل 

أي  الدينيــة،  للظاـهـرة  املتعصبــة  التفـسـرات 

الــذي  املتطــّرف  الالهــوت  جـمـوح  ســتوقف  أنهــا 

جّرد اإلسالم من حقيقته التاريخية، ودفع به 

خــارج الزمــان واملــكان، وجعــل منــه ســيال جارفــا 

من املطلقات واملسّلمات، وما عى املؤمنن غر 

االنصـيـاع ملـقـوالت الهوتيــة ال صلــة لهــا بالديــن 

الحقيقــي.

الظاـهـرة  عــن  الالهــوت  فنــزع  هــذه،  والحــال 

األصــي  نبعهــا  إىل  يعيدهــا  ســوف  الدينيــة 

باعتبارهــا تأمــالت تقويّــة ذات أهــداف أخالقيــة 

ألن  واإلـصـالح،  التهذيــب  غايتهــا  واعتباريــة 

حــوايش  عــى  انتعــش  علــم  وهــو  الالهــوت، 

وصاغــوه  الرجــال،  احتـكـره  الدينيــة،  الظاـهـرة 

طبقــا لرؤاهــم ومصالحهــم، وفيــه درجــة عاليــة 

وهــو  النـسـاء،  ضــّد  الذكــوري  التضامــن  مــن 

خــاص  تكييــف  مــن  ـشـرعيته  اتخــذ  تضامــن 

كان  ولــن  الدينيــة.  الظاـهـرة  إيـحـاءات  لبعــض 

الوســطى  القــرون  ثقافــات  نتائــج  مــن  الالهــوت 

القائمــة عــى الســجال، واحتــكار الحقائــق، فــإن 

النســبية يف كل  الــذي أحــّل  الحديــث،  العصــر 

الالهــوت  فــروض  إىل  بحاجــة  يعــد  لــم  يشء، 

ســتجد  إذن،  الحداثــة،  التاريــخ.  عــن  املجــردة 

نفسها يف تعارض مع الهوت ذي بطانة دينية، 

أنســاقها  مــن  االجتماعيــة  العالقــات  وتحريــر 

عالقــات  تقبــل  ســيجعل املجتمعــات  املوروثــة، 

مغايرة، تحتّل املرأة فيها مكانة حقيقة ال صلة 

بــل بدورهــا االجتماعــي. الجنــي،  لهــا بنوعهــا 

النبــي  الســيايس:  »الحريــم  كتــاب  ويف 

قبــل  الرـسـول  حالــة  املرنيــي  والنـسـاء«عّومت 

هيمنــة التصــّور اإلقطاعــي لإســالم، أي حالتــه 

العمومّيــة بوصفــه فــردا يتواصــل مــع أســرته يف 

منأى عن الضّخ األيديولوجي الذي وّلده الفكر 

انفصــال  ثمــة  يكــن  لــم  إذ  املتأّخــر،  اإلســالمي 

بــن الفــرد وعاملــه، ومــن هــذا املنظــور انعطفــت 

الرـسـول،  حيــاة  يف  النـسـاء  دور  إىل  املرنيــي 

بعيــدا عــن التجريــد الالـهـويت الــذي اســتقام يف 

مرحلــة الحقــة، وتصّلــب حتــى أزاح الديــن مــن 

لحالــة  املرنيــي  اختيــار  إن  الحقيقــي.  موقعــه 

فقــد  اســتثنائية،  أهميــة  لهــا  والنـسـاء  الرـسـول 

النبــي ونســائه،  بــن  التواصــل  كشــفت طبيعــة 

ســلطت  ثــم  بينهــم،  فيمــا  الرتابــط  ودرجــة 

الضــوء عــى الســخاء العاطفــي الــذي اتصــف بــه 

تجارب
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والرســالة  ومجتمعــه،  زوجاتــه،  تجــاه  الرـسـول 

املتواريــة خلــف ذلــك مؤّداهــا أنــه إذا كان الرســول 

قــد تميــز بتقديــر شــخيص وعاطفــي للـمـرأة، فمــا 

هــي الوجــوه الـشـرعية لالهــوت اختــزل امـلـرأة إىل 

الضيفــة  التفـسـرات  ســوى  تابــع،  ثانــوي  كائــن 

كاشــفا  ضــوءا  ســّلطت  فقــد  ذلــك  إىل  للديــن؟ 

عى شــخصيات نســاء الرســول، ومنهن الســيدة 

خديجــة، والســيدة عائشــة، وهمــا امرأتــان لعبتــا 

ويف  اإلســالم،  نبــي  حيــاة  يف  األهميــة  بالــغ  دورا 

تاريــخ اإلســالم بصــورة عامــة، وذلــك يرهــن عــى 

لــم يكــن ثانويــا، إنمــا جــرى بمــرور  أن دور امـلـرأة 

تغييبــه. الزمــن 

عى أن املرنيي ارتحلت يف شعاب املايض باحثة 

عــن دور امـلـرأة يف التاريــخ العربــي واإلســالمي يف 

شــملت  الــذي  منســّيات«،  »ســلطانات  كتابهــا 

فيــه نخبــة مــن النســاء اللــوايت تركــن أثــرا كبــرا يف 

مدهشــة  ـقـراءة  قّدمــت  أنهــا  ثــم  مجتمعاتهــن، 

كمــا  اإلنســانية،  الثقافــات  يف  الحريــم  لصــور 

ظهــر ذلــك يف كتابهــا »هــل أنتــم محّصنــون ضــد 

املرنيــي  انفتحــت  ذلــك  كل  ويف  الحريــم؟«. 

امـلـرأة  قضيــة  يخــص  مــا  يف  واســعة  آفــاق  عــى 

عــى  تلــّح  وكانــت  التقليديــة،  املجتمعــات  يف 

االندـمـاج  كيفيــة  ـحـول  جــدا  املعقــدة  اإلشــكالية 

لكنــه منشــطر  بتحديــث نفســه،  يقــوم  يف عالــم 

عمــل  إىل  التحديــث  لتحويــل  يســعى  ـغـرب  بــن 

مســتحيل بتمزيــق األنســاق التقليديــة للعالقــات 

يقــوم  أن  تحديــث  لــكل  بــد  ال  التــي  االجتماعيــة 

إقـصـاء  يتعّمــد  ذكــوري  ومجتمــع  بتفكيكهــا، 

ومبتــورة،  قاـصـرة،  فاضحــة،  كعــورة  نصفــه 

ومطمــورة، ولكنــه نصــف مثــر للشــبق والرغبــة، 

النـسـاء. قـطـاع  وهــو 

الـغـرب  مــن  كالّ  أن  إىل  املرنيــي  توصلــت  وقــد 

امـلـرأة،  ويقـهـران  املصالــح،  يتبــادالن  والذكوريــة 

القيــم،  وسلســلة االنهيــارات املعاـصـرة يف ســّلم 

كآخــر. ويف  تقّبــل امـلـرأة  دون  الحيلولــة  بهــا  ـيـراد 

نهايــة املطــاف ُدفعــت امـلـرأة إىل الحاشــية ليجــري 

تهميشــها ككائــن هامــيش يف إطــار حيــاة مهملــة، 

واتخــذ وجودهــا معنــى واحــدا هــو: جســد للــذة 

عــى  ُيقّلــب  أن  يمكــن  جســد  امـلـرأة  واالســتمتاع. 

كل جوانبــه، ُيفحــص باســتيهام ذهنــي، وُتــدرج 

ويُعــاد  اللغــوي،  الشــبق  ســياق  يف  تفاصيلــه 

إنتاجــه كمــادة دعائيــة مــن أجــل اســتثارة رجولــة 

عاملهــا،  يف  واالنكســار  اإلخفــاق  تعــاين  خاملــة، 

فتبالغ يف االدعاء الذكوري. وبإزاء هذا االختالل 

النفــي واالجتماعــي، ال يقــع توافــق ســليم بــن 

االســتباحة  قوامــه  هــّش  توافــق  هــو  األجســاد، 

واألنانيــة. واالغتصــاب 

واملــرأة التــي خّصتهــا املرنيــي بالبحــث واالهتمــام 

هي املرأة العربية، واملرأة املسلمة، التي سلخت 

حياتهــا يف مجتمعــات تقليديــة خاضعــة ألنســاق 

متماثلة من القيم شبه الثابتة أو الثابتة، والتي 

األـسـرة،  مــن  الرمــزي  األب  دور  فيهــا  يتصاعــد 

ثقافيــة  بهويــة  تعتصــم  والتــي  باألمــة،  وينتهــي 

بنيتهــا االجتماعيــة،  التغيــر يف  ثابتــة، وتخــى 

كّل  وتفّســر  الخاصــة،  لقيمهــا  مهــّددا  وتعـتـره 

تحديــث عــى أنــه مهــّدد لهويتهــا الدينيــة وقيمهــا 

األخالقيــة، وتعيــش دائمــا تحــت طائلــة التأثيــم، 

فــكل فعــل، لــي يكتســب ـشـرعيته ينبغــي عليــه 

أن يتطابق مع تقليد ما أو نص، فأمى البحث 

عــن املطابقــة أهــم مــن البحــث عــن األفــكار.

بحثت املرنيي يف حاضر املجتمعات التقليدية، 

االجتماعيــة،  عالقاتهــا  ويف  ماضيهــا،  ويف 

أنهــا  إىل  وانتهــت  املســتقبلية،  تطّلعاتهــا  ويف 

مجتمعات ساكنة، تتحّول املرأة فيها إىل حرباء 

متقّلبة، ُتحجب وُتكشف، ُتستبعد وُتستحضر 

جســد  ثمــة  حجــاب  كل  فخلــف  واحــد؛  آن  يف 

يفّجــره العنفــوان، وصــورة املــرأة معّقــدة يف هــذه 

وـمـرة  رمــادا،  الرجــل  يريدهــا  ـمـرة  املجتمعــات، 

حجــب  وراء  اإلنســانية  كينونتهــا  يخفــي  جـمـرا، 

وقــت  يســتدعيها  لكنــه  واالســتبعاد،  اإلهمــال 

محاطــة  االثنــن  بــن  العالقــة  واملتعــة،  الرغبــة 

يمــارس  الــذي  الوقــت  ففــي  مســتفحل،  بقلــق 

امـلـرأة  تســتجيب  االزدواجيــة،  هــذه  الرجــل  فيــه 

تقاليــد  تفرضهــا  التــي  املتقاطعــة  للضغــوط 

مجــّددا أحــد  بعثهــا  هاجــس  صــار  شــبه مغلقــة 

عصرنــا،  يف  حضــورا  الثقافيــة  التحّديــات  أكــر 

وتطّلعات تحررية مستعارة أنجزتها مجتمعات 

أخــرى.

ومن الطبيعي أن تتالعب هذه األمواج العاصفة 

بالبنيــة  واالجتماعيــة  الدينيــة  التحّيــزات  مــن 

الذهنيــة للـمـرأة، وتجعلهــا تــرى ذاتهــا منعكســة 

املــرآة  هــو  األنثــوي  فالجســد  متعــددة؛  مرايــا  يف 

التــي تنطبــع عليهــا كل تلــك التحـيـزات، فيظهــر 

جســدا متخّفــرا يّدعــي العفــة والطهــارة والنـقـاء 

حيثمــا يكــون يف قبضــة التقاليــد املحافظــة، لكنــه 

الـعـرض  للــذة  يســتجيب  مــا  ـسـرعان  غيابهــا  يف 

للظهــور  يحـتـاج  مخّبــأ  ـسـّرا  بوصفــه  والفرجــة 

والكشــف، واإلعــالن عــن نفســه. وهــذه التقّلبــات 

طـمـِره  وكشــفه،  الجســد  حجــب  يف  املســتمّرة 

واإلعــالن عنــه، منحــه والبخــل بــه، تمــّزق يف كل 

لــه، فهــو جســد  لحظــة مبــدأ االـحـرتام اإلنســاين 

ُمذّل وُمهان، لكنه مرمج اجتماعيا ليظهر عى 

أنــه معــّزز ومـكـّرم.

لــم تغــب الرتابطــات الخادعــة بــن جســد يحتضــر 

خوفــا، ويّتقــد رغبــة يف مجتمعــات تقليديــة عــن 

فهــم  يمكــن  ذلــك  ضــوء  ويف  املرنيــي،  اهتمــام 

الحاجة لالنتقال بالبحث من منهجيته البحثية 

الصارمة إىل منهجيته التمثيلية املوحية، أي من 

بوســاطة  تمثيلهــا  إىل  الثقافيــة  تحليــل األنســاق 

السرد، فكان كتابها الشائق »نساء عى أجنحة 

الحلــم« هــو الوثيقــة التخّيليــة التــي استكشــفت 

بهــا عالــم الحريــم يف أربعينــات القــرن العشــرين 

يف املغــرب، وهــو عالــم قابــع خلــف بوابــة ضخمــة 

ذلــك  وعرضــت  اليقظــة،  دائــم  رجــل  يحرســها 

عمرهــا،  مــن  الســابعة  يف  طفلــة  برؤيــة  العالــم 

»فاطمــة«،  باســمها  واحــدة  ـمـرة  الكتــاب  صــّرح 

ذاتيــة  ـسـرة  إنـتـاج  غايتــه  نــص  كّل  وشــأنه شــأن 

مســتويات  فيــه  تداخلــت  مســتعادة  تخيليــة 

وبقدرتــه  التخييــل،  بمســتويات  الحقيقــة 

البارعــة عــى االختــالق أوهــم الكتــاب بالحقيقــة. 

تجســيد  بوظيفــة  فيــه  الســردي  التمثيــل  قــام 

أيضــا،  عــّر،  لكنــه  امـلـرأة،  عــن  املرنيــي  أفــكار 

الشــخصية يف طفولتهــا وصباهــا،  عــن تجربتهــا 

عــى  توثيقيــة، وـحـرص  بهوامــش  النــص  ودعــم 

إـنـزال األحــداث يف إطــار تاريخــي، وترافقــت تلــك 

األحــداث مــع نهضــة املـغـرب الحديــث، وهيمنــت 

وقائع الحرب العاملية الثانية عى أجواء الكتاب 

الفرنــي واإلســباين واألـمـريك، وـجـاء  بالوجــود 

ملضمــون  معنــى  إلعـطـاء  خلفيــة  بوصفــه  ذلــك 

الكتــاب، فالرســالة التــي تنبثــق مــن خضــّم النــص 

عالــم  يف  الســائد  الثقــايف  النســق  كشــف  أرادت 

الحريــم، ثــم بدايــة تخلخــل ذلــك النســق بســبب 

الخارجيــة. الثقافيــة  املؤـثـرات 

برعــت املرنيــي يف إـيـراد الحكايــات يف تضاعيــف 

يف  الراعــة  هــذه  مــن  ضاعفــت  لكنهــا  كتبهــا، 

كتابهــا »نـسـاء عــى أجنحــة الحلــم«، فصّرحــت 

بالصفــة التخيليــة لــه »هــذا الكتــاب ليــس ـسـرة 

شــكل  عــى  متخّيلــة  أحــداث  وإنمــا  ذاتيــة، 

هــذا  الســابعة«. زاد  ترويهــا طفلــة يف  حكايــات 

مّمــا جالهــا ألن  أكــر  التباســا  األمــور  التوضيــح 

تلــك  أكدتــه  الــذي  التبســيط  تخّطــى  النــّص 

عمقــا  الــرؤى  أكــر  إحــدى  يمثــل  فهــو  الفـقـرة، 

للعالــم املغلــق الــذي عاشــت فيــه املــرأة العربيــة، 

العالــم املغلــق الــذي دارت حولــه نصــوص أدبيــة 

كثرة ُشغلت بإثارة الشهوات الحبيسة، لكنها 

أخفقــت يف تمثيــل الرتاتــب االجتماعــي والثقــايف 

تفاصيلــه  يف  الدـخـول  عــى  تتـجـّرأ  ولــم  فيــه، 

النفســية، ويف كشــف نمــط العالقــات الســائدة 

فيــه، ويف تأشــر العالقــات املتكـسـرة بينــه وبــن 

املركــز  الرجــل  احتــل  الــذي  الخارجــي  العالــم 

فيــه. األســايس 

ال يمكــن لكتــاب توثيقــي أن يــؤّدي هــذه املهمــة 

العويصــة، فعالــم الحريــم مجــاز رمــزي كثيــف 

غــادر،  قــد  كونــه  وصفيــة،  بلغــة  عنــه  يعــّر  ال 

وأصبــح  املوضوعيــة،  حقيقتــه  الزمــن،  بفعــل 

موضوعــا مشــبعا بتقاطــع الــرؤى األيديولوجيــة 

التي تصدر عن منظورين متعارضن، أحدهما 

الثقافيــة  الهويــة  عــى  بالحفــاظ  مشــغول 

كقطيــع  امـلـرأة  إىل  والنظــر  التقليــدي،  بمعناهــا 

تّدعــي  بفـكـرة  مهمــوم  واآلخــر  الحريــم،  مــن 

التغيــر، بتأثــر مــن اســتعارة نمــاذج أخــرى دون 

األول  الثقافيــة.  الســياقات  اختــالف  يف  النظــر 

يطابــق  بمــا  العالــم  ذلــك  صياغــة  إعــادة  يريــد 

لــدور امـلـرأة، والثــاين يســعى  الثابــت  االســتبعاد 

إىل إلـغـاء هــذا املفهــوم مــن أساســه، ثــم تتفّجــر 

يريــد  األول  فالتيــار  هــذا،  كّل  بعــد  املشــكلة 

تكييــف دور املــرأة بمــا يوافــق تعليمــات »املــايض« 

الدينــي، والثــاين يريــد إعــادة دمجهــا يف الوســط 

»اآلخــر«  لتعليمــات  اســتجابة  االجتماعــي 

التياريــن،  إىل  بالنســبة  واملقصــود،  الغربــي. 

االســتجابة ألنســاق فرضــت حضورهــا بالتعّلــم 

الغربــي الــذي جلبتــه التجربــة االســتعمارية، أو 

التقليــدي. املجتمــع  ألـعـراف  االســتجابة 

وعــي  يف  املتعارضــة  املواقــف  هــذه  تقاطعــت 

يف  تحبــو  التــي  فالطفلــة  »فاطمــة«،  الصـغـرة 

عــى  منقســمة  نفســها  وجــدت  الحريــم  عالــم 

الحاملــة  األم  لرغبــات  االســتجابة  بــن  ذاتهــا 

الحريــم،  قيــود  مــن  منفّكــة  ابنتهــا  تكــون  بــأن 

لــروادع  االمتثــال  وبــن  ألســواره،  ومتخطيــة 

»لالالطام« التي تتعهد دروس الرتبية الدينية، 

وتحاول أن تزرع يف قلب الطفلة فكرة مؤّداها: 

لركائــز  تهديــم  هــو  الحريــم  لســياج  خــرق  كل 

الديــن القويــم. ويف كل ذلــك، كمــا يخّيــل يل، 

أســقطت املرنيــي وعيهــا الالحــق عــى طفولتهــا 

مــن  تقليــدي، لتجعــل  بيــت مغربــي  املبّكــرة يف 

امـلـرأة،  حــال  ملناقشــة  مجــاال  طفولتهــا  تجربــة 

ويتعــذر تخّطــي التطابــق الصريــح بــن »فاطمــة« 

ففاطمــة  املتخّيلــة،  و«فاطمــة«  الحقيقيــة 

عاملــة  قـنـاع  هــي  الحريــم،  طفلــة  الصـغـرة، 

االجتـمـاع فاطمــة املرنيــي التــي بلــورت، خــالل 

بــه  زعزعــت  راديكاليــا  وعيــا  الفكريــة،  رحلتهــا 

التحّيــزات التــي رســمت صــورة امـلـرأة يف الثقافــة 

وحديثــا. قديمــا  العربية-اإلســالمية 

ناقد عراقي
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نازك المالئكة
الّتمّرس النسوي في النقد

نادية هناوي

مــن بديهيــات النظــر العقــيل أنَّ العالــم يقــوم عــىل االختــاف، وقــد نــصَّ أفاطــون عــىل الحــي والاحــي، وأنَّ كل كيــٍف هــو صــرورة. 

واالختــاف هــو األصــل واملــآل وهــو التفاضــل والاتفاضــل، أو هــو التعيــن الواقعــي ملــا هــو غــر متعــن واللحظــة التــي فيهــا يصبــح املتعــن 

أنَّ  مؤكــًدا  نفســه،  يصنــع  حــن  اليقــن  وعــدم  حــن نصنعــه  اليقــن  هــو  دولــوز  يــرى جيــل  كمــا  والامتعــن واحــدا. وأســاس االختــاف 

الفكــر هــو الــذي يصنــع االختــاف، وأّمــا التـكـرار فهــو مضــاد االختــاف ألنَّ معنــى التـكـرار يفــي إىل التشــابه والتعــادل الكمــي النوعــي يف 

نـظـام القوانــن والــذوات؛ بينمــا االختــاف هــو التنــوع والغريــة يف التفكــر يف أـحـوال الوجــود )ينظــر: االختــاف والتـكـرار، جيــل دولــوز، 

ترجمــة وفــاء شــعبان، ص95 ـ97(. واالختــاف ليــس ســلبيا باملفهــوم الدولــوزي ألنــه يشــكل )التوليــف الامتناظــر الحــي( الــذي بــه يغــدو 

االختــاف ليــس املتنــوع واملنــوع؛ وإنمــا املعطــى الــذي بــه يعطــى املتنــوع.

تجارب

إدراك ســياقات االختــالف ال بــد  وألجل 
مــن الرتهينــات يف املــكان والزمــان 

ديناميــة  تتطلبهــا  التــي  واملخيلــة،  والوعــي 

وتوليفــا  امتــدادا  وكيفــا  كّمــا  النقديــة  العمليــة 

وبحســب  وتدانيــا.  وتعاليــا  وتناـظـرا  وائتالفــا 

دولوز فإن االختالف ال يصر مفَكرا فيه؛ إال إذا 

كان مكبوحــا وخاضعــا لفعــل التمثــل الرباعــي 

 )2 املفهــوم  يف  الهويــة   )1 وكااليت:  العقــل  يف 

التعــارض يف املحـمـول 3( التماثــل يف الحكــم 4( 

التشابه يف اإلدراك )ينظر: املرجع السابق، ص 

485( ووفقا لهذه الرباعية للعقل تكون الهوية 

العقــل  هــو  والتعــارض  العــارف،  العقــل  هــي 

املاهــوي،  العقــل  هــو  والتماثــل  التعــاريض، 

واإلدراك هو العقل الفاعل.

الجزئيــة  حــدود  يف  االختــالف  خصصنــا  وإذا 

يف  التمثــل  حــدود  فــإن  الهويــة؛  أعنــي  األوىل 

أهمهــا  شــتى،  تصنيفــات  العقــل ستتشــكل يف 

امـلـرأة/ )الجنــدري(  االجتماعــي  الـنـوع  ثنائيــة 

الرجــل، فكيــف يكــون فعــل االختــالف متجســدا 

يف تفكريهما ؟ وهل يتســاويان فيهما، بمعنى 

واحــًدا؟ أيكــون  عندهمــا  العــارف  العقــل  أن 

ليــس يـسـًرا البــت يف مســألة كهــذه، ال ألننــا مــا 

زلنا »لم نفكر بعد وما زلنا بعيدين عن الفكر« 

دراســات  ألن  بــل  هيدغــر،  مارتــن  يـقـول  كمــا 

النــوع االجتماعــي، وبالرغــم مــن ظهــور نظريــات 

يف األنوثة ومركزية الذكورة والجندر والنسوية 

أرضيــة  عــى  بعــد  تقــف  لــم  وغرهــا؛  والتابــع 

نظريــة ناـجـزة أو قريبــة إىل اإلنجــاز تتعلــق بهــذا 

الخصــوص.

االجتماعــي  الـنـوع  نظريــات  مــن  اخرتنــا  وإذا 

مــا  بســبب  عليهــا  وركزنــا  النســوية  النظريــة 

املســألة  فــإن  عريــض؛  فكــري  امتــداد  مــن  لهــا 

لــه  نوعــا اجتماعيــا  ســتتحدد يف امـلـرأة بوصفهــا 

كينونتــه وهويتــه كمــا أن لــه صرورتــه الديناميــة 

عــى املطابقــة  املتأبيــة  الجنوســية  وخصوصيتــه 

واملجبولــة عــى االختــالف. واالختــالف هــو الــذي 

بهــا  متفــردة  نســقية  النســوي  الخطــاب  يمنــح 

تهيمــن األنثويــة عــى الذكوريــة، فتغــدو للـمـرأة 

سطوتها التي بها تتحّصن من االستغالل الذي 

مارســه الرجــل عليهــا عهــودا طويلــة ليبقــى هــو 

بالنســبة  هــي  التــي  امـلـرأة  قاعدتــه  الــذي  الـهـرم 

إليــه موـضـوع وفـكـرة ليــس إال. وال ُتســتثنى مــن 

ايضــا  هــي  التــي  الكاتبــة  امـلـرأة  التوصيــف  هــذا 

وعــت  اآلخــر،  لســطوة  جــي  بشــكل  خاضعــة 

الذكوريــة  بــروح  فتلبســت  تعيــه.  لــم  أم  ذلــك 

الذكــوري  النســق  يخــدم  العقــي  فعلهــا  وصــار 

يهمــش  أن  لآلخــر  تمتينــه، راضيــة  ويســهم يف 

»معاملتهــا  يف  بالتابعيــة  مقتنعــة  كينونتهــا، 

والنســوية،  )األدب  خاصــة«  حــاالت  أنهــا  عــى 

.)100 ص  موريــس،  بــام 

أصبــح  النســوية  نظريــات  ذـيـوع  ظــل  ويف 

تميــز  الكاتبــة  امـلـرأة  تنتجــه  الــذي  للخطــاب 

تنتقــم  »أن  فيــه  حاولــت  كونهــا  وخصوصيــة 

عوضــا  فتتكلــم  الرجــال  أســلحة  باســتعمال 

إســهاب  بــكل  أفكارهــا  تصغــي وتشــرح  أن  عــن 

عــى  املوافقــة  عــن  عوضــا  محادثيهــا  وتعــارض 

الرجــال  التغلــب عليهــم.. وأن  آرائهــم وتحــاول 

بــدأوا يســّلمون بالشــروط الجديــدة لحيــاة امـلـرأة 

بــد منــه وأخــذت امـلـرأة تشــعر  عــى أنــه واقــع ال 

بالراحــة بدورهــا ألنهــا لــم تعــد محكومــا عليهــا 

اآلخــر،  )الجنــس  التبعيــة«  أوـضـاع  يف  بالبـقـاء 

ص313(. بوفــوار،  دي  ســيمون 

املتســمة  امـلـرأة  عنــد  الكتابــة  أن  الـقـول  ومــؤدى 

باالختالف هي خر وسيلة لتثوير الفكر وقلبه، 

وعندها لن ترى املرأة نفســها هامشــا؛ بل تراها 

كيانــا مــدركا يرفــض الهيمنــة والتبعيــة الرمزيــة 

وكل مــا لــه صلــة باملنشــأ االجتماعــي والتكويــن 

للصــورة  الرتســيخ  هــذا  ومحصلــة  الجســدي. 

مثــل  فــردا  منهــا  ســيجعل  للـمـرأة  االســتقالبية 
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التأثــر  ذات  يدركــون  املختلفــن  »األـفـراد  كل 

الفلســفة  )أســس  مغاـيـرة«  بأشــكال  الخارجــي 

وهــي   ،)172 ص  أفاناســن،  ف.  املاركســية، 

يف  التحكــم  عــى  قــادرة  ســتكون  باختالفهــا 

الفعــل الثقــايف، متجــاوزة الفرضيــات الثقافيــة 

حــول االمرياليــة والهيمنــة، مقتنعــة أن الزمــن 

اللحظــة،  )حــدس  لحظــة  إال  ليــس  اإلنســاين 

الذاـكـرة  وأن  ص19(،  باشــالر،  غاســتون 

متـصـدع. ملــكان  انعــكاس 

تحققــه  املتأمــل  أو  املتحقــق  هــو  هــذا  كان  وإذا 

عــى مســتوى الوعــي العــام؛ فمــا بالنــا بأشــكال 

عنــه، ولنحــدد األمــر  تتفــرع  الوعــي  مــن  أخــرى 

بالوعــي النقــدي ونتســاءل أيكــون املرجــّو تحققــه 

للمــرأة الناقــدة هــو نفســه املرجــّو تحققــه للمــرأة 

بالعمــوم؟

ســمة  هــي  الذكوريــة  القبضــة  ـتـزال  مــا  يقينــا 

مســتوياته  مختلــف  يف  املعاصــر  األدبــي  النقــد 

تبقــى  القبضــة  وبهــذه  والعامليــة.  منهــا  املحليــة 

الوصايــة  تمــارس  أبويــة  الثقافيــة  املنظومــة 

بالســطوة، رافضــة مــن يخالــف هــذه الســطوة، 

عــى  يتعــدى  مــن  كل  نظامهــا  مــن  طــاردة 

أنســاقها ومواضعاتهــا، مهمــا كان شــكل ذلــك 

التعــدي اختالفــا أو تضــادا أو تمــردا. وإذا كانــت 

األنســاق  تلــك  عــى  هــي املتعديــة  الناقــدة  امـلـرأة 

نــادرا،  إال  يكــون  ال  ذلــك  فــإن  واملواضعــات، 

والســبب هــو التـكـرار الــذي يجعــل منهــا نســخة 

أن  اعتــدن  الــاليئ  الناقــدات  ســابقاتها  تـحـايك 

حســية  إدراكيــة  جســدية  بصيغــة  يحضــرن 

الذكوريــة يك تشــبع غرورهــا املرتوـبـويل  تريدهــا 

عــى  الهيمنــة والهرميــة، محكمــة ســطوتها  يف 

الــدوام. لقبضتهــا  ضامنــة  األنوثــة، 

الــذي  النقــد  يف  بالحميميــة  الحســية  واـقـرتان 

تكتبــه امـلـرأة هــو الــذي يكفــل للمنظومــة األبويــة 

الناقــدة  امـلـرأة  تابعيــة  ضامنــة  الهيمنــة،  دوام 

لهــا، مانعــة إياهــا مــن أن تبلــغ منطقــة التســيد 

الــذي  الســبيل  فمــا  ذاتهــا..  تحقــق  بهــا  التــي 

الجســد  ـحـول  النســوي  الوعــي  يتمحــور  بــه 

املؤمثلــة  بقيمتــه  وإنمــا  الحســية  بصيغتــه  ال 

مســتقل؟ فكــري  ككيــان  مجســدنا  باملعرفيــة 

الــذي  باالختــالف  ســيتحقق  التمحــور  هــذا  إن 

بالعـطـاء  للـمـرأة  األبويــة  املنظومــة  تعــرتف  بــه 

وبالشــكل  األصعــدة،  مختلــف  عــى  والتفــرد 

الــذي يتيــح للنســاء االنفــالت مــن قبضــة النظــام 

املرتوبــويل، متحــررات مــن التهميــش والوصايــة. 

ولقــد تمكــن بعــض النقــاد والناقــدات مــن ارتيــاد 

هــذا الســبيل مشــتغلن يف منطقــة تقــع خــارج 

التابعيــة يف الكتابــة النقديــة، ليكونــوا يف املركــز 

أو قريبا منه، منهمكن باالختالف الذي يعطي 

للمرأة مشــروعية منازعة األبوية عى املركزية، 

ومناهضــة أنســاقها الذكوريــة، فاتحــن الطريــق 

هــذا  مـعـرتك  يلجــوا  أن  بعدهــم  مــن  للنقــاد 

وتوافقــا  ونفيــا  تأييــدا  األنســاق  ـحـول  الـصـراع 

واستنســاخا. وأصالــة  وتضــادا 

التمكــن  هــو  الـصـراع  هــذا  يديــم  الــذي  ولعــل 

النقــدي يف ممارســة االختــالف رفضــا للمتعــّن 

نــازك  احتلــت  ولقــد  الالمتعــن.  يف  واشــتغاال 

املالئكــة الصــدارة يف ممارســة االختــالف نقديــا، 

تتشــيد  التــي عليهــا  القاعــدة  بوصــف االختــالف 

وتاريــخ  العربــي  النقــد  ملســار  اســتقالبا  األركان 

كتابتــه.

وقد يقال إن املرأة أديبًة مارست االختالف قبل 

املــرأة ناقــدًة، فحاولــت تأنيــث العاشــق وتهشــيم 

املتحقــق  أن  بيــد  ســطوته،  وتحييــد  فحولتــه 

كان  األدبيــة  هــذه املحــاوالت  مثــل  مــن  الفعــي 

بــدق »ـجـرس اإلنــذار الفـحـويل يك  يجابــه دومــا 

تهــب الثقافــة مهيبــة بحراســها ليظهــروا واحــدا 

إثر واحد يف حشد نسقي يطرد الطارئ يف ثورة 

ســطوته«  وتعــزز  النســق  حــق  تحفــظ  مضــادة 

)الــزواج الســردي الجنوســة النســقية، عبداللــه 

محمــد الغذامــي، مجلــة الحيــاة الثقافيــة، س 
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ألن  النقــد  مســتوى  عــى  كذلــك  ليــس  واألمــر 

عــى  قــدرة  أكــر  كتاباتهــا  جعــل  امـلـرأة  اختــالف 

االنفــالت مــن قبضــة األبويــة، كمــا أن ارتكانهــا 

إىل العقــل أكــر مــن املخيلــة وابتغاءهــا التجريــد 

فعلهــا  جعــل  الــذي  هــو  التصويــر  مــن  أكــر 

مــا  وهــذا  الـشـرعية.  بعــض  عــى  يحــوز  النقــدي 

وســم نــازك املالئكــة مثــال بالريــادة النقديــة جنبــا 

إىل جنــب ريادتهــا الحداثويــة يف الشــعر، لتكــون 

مــن  تتخــذ  التــي  الناقــدة املفـكـرة  للـمـرأة  صــورة 

وترفــض  املعتــاد  تنــاوئ  بــه  منهجــا  االختــالف 

متمرســة  الراغمــايت،  وتناهــض  الدغماطــي 

واألكاديميــة. بالتجريــب  ومتحليــة  بالتقــيص 

غمــار  خاضــت  املالئكــة  نــازك  أن  ومعلــوم 

والنظــري،  العمــي  املســتوين  عــى  االختــالف 

الشــعر  كتابــة  الريــادة يف  نتيجــة األول  فكانــت 

الحــر وكانــت نتيجــة الثــاين الريــادة يف التمنهــج 

وممارســة. تنـظـرا  الحــدايث  بالنقــد 

فســببها  الشــعرية  املالئكــة  نــازك  حداثــة  فأمــا 

الشــعور أن رقــدة طويلــة مــرَّ بهــا الشــعر العربــي 

أســرى  زلنــا  مــا  وأننــا  املاضيــة،  القــرون  طيلــة 

يف  أســالفنا  وضعهــا  التــي  القواعــد  تـسـرنا 

مــازال  شــعرنا  وأن  اإلســالم،  وصــدر  الجاهليــة 

يف صــورة قفــا نبــك وبانــت ســعاد، لــذا ال مجــال 

القاعــدة  هــي  الالقاعــدة  تكــون  بــأن  إال  للتطــور 

الثــاين،  نــازك املالئكــة، املجلــد  )ديــوان  الذهبيــة 

7ـ9(. ص 

 وكان حريّــا بهكــذا توجــه اختــاليف نحــو مــا هــو 

غر متعن يف الشعر أن يقابل باإلقرار بالريادة 

أن  املتحقــق  لكــن  بالتأســيس؛  واالـعـرتاف 

املالئكــة ظلــت ثالثــة ثالثــة يف التأســيس للحداثــة 

عبدالوهــاب  همــا  واالثنــان  العربيــة.  الشــعرية 

عــى  حــاز  الــذي  الســياب  ـشـاكر  وبــدر  البيــايت 

النصيــب الوافــر مــن االعــرتاف النقــدي بالريــادة، 

شــواهدها  الحركــة  أعطــى  مــن  »أول  ليكــون 

املجــال  يف  ســباقا  وكان  باالـحـرتام  الجدـيـرة 

والنظريــة،  الشــعر  املالئكــة  )نــازك  التطبيقــي« 

ص206(.  ، البصــري  عبدالجبــار 

يف  ســواء  النقديــة  املالئكــة  نــازك  حداثــة  ــا  أمَّ

الشــعرية،  لدواوينهــا  النقديــة  االســتهالالت 

اّتبعــت  التــي  املســتقلة  الكتــب  تأليفهــا  يف  أو 

فيهــا منهجيــات نقديــة ونقــد نقديــة تخصصــت 

االـعـرتاف  عــى  حــازت  فإنهــا  العربــي؛  بالشــعر 

بالريادة لفرادتها فضال عن أوحديتها النسوية 

بهــذا  تحظــى  أن  لنــازك  كان  ومــا  النقــد.  يف 

االعــرتاف لــوال مــا تحلــت بــه مــن اختــالف جعلهــا 

كمفـكـرة  العربيــة  النقديــة  يف  طليعيــة  أمثولــة 

ومـشـرعة اتخــذت مــن الحداثــة مســعى حياتيــا 

اشتغلت عليه زمنا ليس بالقليل تجاوز العقود 

األـخـرة مــن القــرن العشــرين. ومــن مســوغات 

تـكـرتث  لــم  املالئكــة  نــازك  أن  الريــادة  هــذه 

باالحتــذاء باملنــوال النقــدي كمــا لــم تتقولــب يف 

بــل  البحــث والتحليــل عــى التطبيــق وحســب؛ 

تعــدت ذلــك إىل النظــر التجريــدي، متخــذة مــن 

االختــالف ديدنــا لهــا، فلــم يكــن يعنيهــا التطبيــق 

بقدر ما يهّمها التنظر سواء بالتمثيل للقضايا 

األدبيــة. للظواهــر  باالســتجالء  أو  النقديــة 

نــازك  منــح  النقــدي  الفكــر  يف  االختــالف  وهــذا 

املنهجيــات  عــى  الخــروج  يف  الـجـرأة  املالئكــة 

املعتادة، لتتجه نحو التجديد، مناوئة املتداول 

والتقليدي، متمتعة بالنظر اإلشكايل، مراهنة 

التنميــط  الثوابــت، معارضــة  ال  عــى املتـغـرات 

النقــد. الوعــي وحــده يف  النقــدي، غــر معـتـرة 

ومــرورا  ورمــاد«  »شــظايا  األول  ديوانهــا  ومنــذ 

املالئكــة  ترفــض  املوجــة«  »ـقـرارة  بديوانهــا 

يريــدون  الذيــن  أولئــك  بــإزاء  متـحـرة  التوافــق، 

الشــعر  الحديثــة وتقاليــد  الثقافــة  بــن  الجمــع 

إىل  النقــدي  اختالفهــا  قادهــا  ولقــد  القديمــة. 

النقــد  بــت  قرَّ وفنيــة  فكريــة  أســس  اســتحداث 

مــع  متحايثــا  الشــكالنية وجعلتــه  مــن  العربــي 

البنيويــة، برؤيــة نصيــة تنشــغل بالشــكل لكنهــا 

ال تنــى املحتــوى ولــو بدرجــة معينــة. ولــوال هــذا 

النــزوع االختــاليف مــا كان لفكــر نــازك أن يتســم 

بالشمول متعايشا مع الفضاء القرايئ تعايشا 

مدياتهــا  يف  مراوغــة  النــص  طبقــات  تصبــح  بــه 

طبقاتهــا. يف  ومتناـظـرة 

بالريــادة  لنــازك  اعرتفــوا  الذيــن  النقــاد  ومــن 

دراســتها  الــذي وجــد يف  ـصـالح فضــل  الدكتــور 

لهيــكل القصيــدة ضمــن كتابهــا »قضايــا الشــعر 

ســيما  ال  بنيويــة،  تطبيقيــة  محاولــة  املعاصــر« 

وســمها الهيــكل بالتماســك والصالبــة والكـفـاءة 

والتعادل التي هي خصائص تشارف خصائص 

البنيــة )ينظــر: نظريــة البنائيــة يف النقــد األدبــي، 

.)479 د. ـصـالح فضــل، ص 

وحقيقــة األمــر أن ريــادة نــازك املالئكــة النقديــة 

لــم تنحصــر يف كتابهــا أعــاله ؛بــل شــملت كتبهــا 

النقــد  اســتقالب  تريــد  رؤيــة  وفــق  عــى  كلهــا، 

العربــي، دافعــة بعجلتــه نحــو الحداثــة. ولهــذا 

النــص  نظريــة  بــن  بالجمــع  تبــايل  ال  نجدهــا 

الســرية  بــن  أو  النفــي،  التحليــل  ونظريــة 

يف  ثقافيــة  منطقــة  إيجــاد  مبتغيــة  والنصيــة، 

الدراســة النقديــة ســابقة ألوانهــا. وهــذا مــا تجــى 

يف كتابها »الصومعة والشرفة الحمراء دراسة 

فيــه  الــذي  طــه«  عــي محمــود  شــعر  نقديــة يف 

وطــدت املالئكــة اختــالف فكرهــا النقــدي مبتعــدة 

عــن ذاتهــا وتجاربهــا، متبعــة منظــورا شــكليا يف 

أّيــا كانــت أدبيــة أو نقديــة. النصــوص  معالجــة 

بــاب  يف  يصــّب  أعــاله  الكتــاب  مــن  كان  وإذا 

يف  تصــب  مقدمتــه  فــإن  الشــعري،  النقــد 

أوال  نــازك  تناولــت  وفيهــا  النقــد،  نقــد  بــاب 

الجيــد  التبويــب  لســمات  املعيــاري  التحديــد 

مــن  تماســكه  النقــدي  للكتــاب  يحفــظ  الــذي 

والتسلســل املوضوعــي،  الفكــري  البـنـاء  ناحيــة 

واالســتقراء  البحــث  لكيفيــات  التوضيــح  وثانيــا 

واالســتنتاج والدراســة التحليليــة والصــر عليهــا 

الكتــاب  يكــون  عاـبـرا، وال  النقــد  يكــون  حتــى ال 

مرتابطــة  غــر  أبحــاث  أو  محاـضـرات  مجموعــة 

بعينــه.  شــاعرا  تتنــاول  كونهــا  ســوى  يشــدها  ال 

التمــايش مــع  وثالثــا العنونــة وشــروطها ومنهــا 

يكــون  وأن  الواحــد  للمؤلــف  الكتــب  عناويــن 

بالتعبريــة  ـحـرا أصيــال متمـيـزا  العنــوان  اختيــار 

التــي تشــخص عقــدة املوضــوع والعمــود الفقــري 

شــاعرية  تشــخيص  يف  االختــالف  ورابعــا  فيــه. 

عــي محمــود طــه وهــو بيــت القصيــد الــذي أولتــه 

نقــد  مســتوى  عــى  ودرســته  اهتمامهــا  نــازك 

النقــد مخصوصــا يف مقدمــة الكتــاب فحســب، 

وســنمثل عــى هــذا االختــالف ومواضعــه يف مــا 

ســيأيت:

الرؤيــة  نــازك  عارضــت  بــه  أنثــوي  أوال: اختــالف 

الذكوريــة لنقــاد كانــوا قــد عنــوا قبلهــا بالشــاعر 

ضيــف  شــوقي  أربعــة:  وهــم  طــه  محمــود  عــي 

وأنــور املعــداوي ومحمــد منــدور وســهيل أيــوب. 

مــن  للشــاعر  أســندوه  ملــا  مخالفتهــا  وأســاس 

عبثية وأهوائية وحسية استمتاعية، مبني عى 

وأن  طــه  محمــود  عــي  لشــعر  األنثويــة  رؤيتهــا 

فيــه روحانيــة وهــوى متســاميا وانتـشـاء خالصــا 

مــن كل لــذة أو نفعيــة مــع تــالزم يف التوجهــن 

والجمــايل. الواقعــي 

وبدءا رفضت نازك املالئكة تشبيه أنور املعداوي 

طــه الـمـرأة واحــدة  عــي محمــود  الشــاعر  حــب 

مــا رأتــه  وهــذا  غرفــة واحــدة،  العيــش يف  مثــل 

نازك غر إنساين ألنه ينطوي عى نظرة خطرة 

تقتل إنسانية اإلنسان وتسلمه لقلة اإلحساس 

يف  األصــل  وكأن  والجريمــة  وامـلـرض  والفــوىض 

العاطفة اإلنسانية هو اللهو والعبث واملجون أو 

أن الوفاء لحبيب واحد هو التكلف واالنحراف. 

ال  أين  »والحــق  نــازك  تـسـاءلت  أنثويــة  وبنزعــة 

املعــاين  يالحــظ  أن  املعــداوي  فــات  كيــف  أفهــم 

فاملشــكلة  األبيــات..  هــذه  العميقــة يف  الفكريــة 

هنا أبعد من مجرد حرمان من جسد املرأة كما 

والشــرفة  )الصومعــة  يســتنتج«  أن  أنــور  يريــد 

الحمراء، ص10(، وكذلك تؤاخذ سهيل أيوب 

الــذي ذهــب إىل أن عــي محمــود طــه يعــد امـلـرأة 

لذة جسدية وراقصة ألحان وبائعة هوى وترى 

إليــه محمــد  مــا ذهــب  هــذا وهمــا. وتجــد يف  يف 

منــدور يف األبيقوريــة اتهامــا لعــي محمــود طــه 

بإمـتـاع الحــواس الجســدية.

يمكــن  تقــدم  ملــا  ووفقــا  املالئكــة  نــازك  نقــد  إن 

الضروريــة«  »التدـمـرات  خانــة  يف  يــدرج  أن 

قلــب  عــى  القــادرة  القــدرة املبدعــة  تعنــي  التــي 

)ينظر:االختــالف  التمثــالت  وكل  األنظمــة  كل 

هــي  التدـمـرات  وهــذه   .)136 ص  والتـكـرار، 

الحســية وترتكــن  ترفــض  التــي جعلــت املالئكــة 

نقديــة  هويــة  عــن  بذلــك  الروحانيــة معلنــة  إىل 

قوامهــا  حياتيــة  وامتداديــة  نفســية  ســعة  لهــا 

الخصــب والعمــق واألبعــاد الفكريــة الشاســعة 

الحــارة. والعاطفــة  الســطحية  عــن  البعيــدة 

العالــم  رؤيــا  نــازك  تســتقلب  الطــرح  هــذا  ويف 

الذكوريــة التــي تــرى امـلـرأة كيانــا محــدودا ضيقــا 

للعالــم  نســوية  رؤيــا  إىل  كالغرفــة  ومســطحا 

نهايــة  ال  بامتــداد  وشاســعة  حيــة  امـلـرأة  فيهــا 

ذات  مرتاميــة  وكــذات  هويــة  لــه  ككيــان  لــه، 

عمــق وثقافــة وـحـرارة. وال غــرو أن هــذه الرؤيــة 

للعالــم متقدمــة يف وقتهــا، ومــا كان لنــازك أن 

تستدل عليها لوال أنها انطلقت من االختالف، 

مراهنــة عليــه يف التشــبث بالتجريــد واملعارضــة 

التــي تؤاخــذ وضــع النظريــة أّوال كرؤيــة منهجيــة 

ثــم اإلتيــان بشــعر الشــاعر ليتــم ضغطــه ضغطــا 

النظريــة. تلــك  يالئــم  شــديدا 

مــا  وهــو  بالشــدة،  االختــالف  الثــاين:  التمثيــل 

النظريــات  رفــض  يف  املالئكــة  نــازك  عنــد  تمثــل 

املتداولــة التــي تصفهــا بأنهــا فاســدة يف الســوق 

أفــق  ذات  جديــدة  نظريــة  عــن  باحثــة  األدبــي، 

مــن  فيهــا  تمــائل  ال  نظريــة  جديــد،  نقــدي 

جديــد  عــن  ســيلحقها  ملــن  تكشــف  بــل  ســبقها 

التصــارع  الشــدة يف االختــالف  تجرتحــه. ومـيـزة 

تجارب
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بــن املتضاديــن العقــل والقلــب، فالجســد كان 

بــن يــدي الشــاعر عــي محمــود طــه يف مرحلتــه 

عليــه  التعــايل  إىل  ســاقه  عقلــه  لكــن  الروحيــة 

ورفــض االنغمــاس يف حمأتــه. والعقــل بحســب 

نــازك يحــس لكــن إحساســه ال يعتقــل، ويمكــن 

للعقــل أن يكــون إعصــارا مــن عواطــف والعنــف 

والحــدة يف العاطفــة يجابهــه باتـسـاع الفلســفة 

لذلــك  عقليــة  الروحانيــة  الفكــر. وألن  وامتــداد 

ألقــى الشــاعر بنفســه يف أتــون الرغبــة الجســدية 

هــوى  يف  قلبــه  يفنــى  النزعــة  صــويف  ليكــون 

الــروح. خلــود  إىل  يرفعــه  مــا  وهــذا  الحســن 

هــي  التــي  املالئكــة  نــازك  عنــد  التضاديــة  وهــذه 

بعــض  أـسـاء  االختــالف  يف  الشــدة  عــى  تمثيــل 

البصــري  عبدالجبــار  ومنهــم  فهمهــا،  النقــاد 

الحــر  الشــعر  بــن  مفاضلتهــا  أن  وجــد  الــذي 

فيهــا  ألن  موضوعيــة  غــر  العمــودي  والشــعر 

تعصبــا وتحـيـزا واعتســافا )نــازك املالئكــة الشــعر 

اهتمامهــا  يف  واجــًدا   ،)197 ص  والنظريــة، 

بالشعر الحر عاطفة أمومة بارة تريد أن تجّنب 

ناصحــة،  تربويــة  بلغــة  خـطـرة  مزالــق  وليدهــا 

وكأن ال إعمــال للعقــل لــدى املالئكــة وهــي تنظــر 

للضغــوط  ثــّم  مــن  لتســتجيب  الشــعر،  لهــذا 

بحاجــة  املتعلقــة  النصــوص  بعــض  وتعــّدل 

الشــعر إىل قيــود تحقــق لــه االـتـزان، لينتهــي إىل 

أن توقعــات املالئكــة عــن مصــر الشــعر الحــر لــم 

تنســجم مــع مــا كانــت قــد أسســت لــه يف بيانهــا 

يشــابه املحــو  التطــور عندهــا  األول، حتــى صــار 
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لــم  أنــه  البصــري  الناقــد  عــى  نأخــذه  والــذي 

وهويتهــا  شــاعرة  املالئكــة  هويــة  بــن  يفصــل 

موجــود  الهويتــن  بــن  الفصــل  أن  مــع  ناقــدة. 

يف نقدنــا الــذي يتعامــل مــع رجــال شــعراء نقــاد 

كســامي مهــدي وخزعــل املاجــدي وعــي العــالق 

الذكوريــة  النـظـرة  هــو  الســبب  وغرهــم. ولعــل 

التي تريد من الناقدة أن تكون تكرارا للذكورية 

ال صوتا مستقال سمته االختالف. وليس خافيا 

أن نــازك املالئكــة اتجهــت بقصديــة نحــو التنظــر 

املتضــادات  جــدل  متبنيــة  الحداثــة،  يف  مفـكـرة 

ال  التســاؤالت وتغــوص يف األعمــاق.  تثــر  التــي 

رغبــة يف التصــدر والتعــايل انبهــارا بالطروحــات 

الــدؤوب عــن  الجــاد  البحــث  الغربيــة وإنمــا هــو 

الخلــود  إىل  تســّوق  فكريــة  كقيمــة  الجمــال 

الفـنـاء. دون  وتـحـول 

ومــا الســبيل إىل ذلــك إال بالشــدة يف االختــالف 

عــى  نظرتهــا املتعاليــة  تجلــت واضحــة يف  التــي 

عليهــا  تنطــوي  التــي  الفكريــة  باألبعــاد  الجســد 

تجلــت  وكذلــك  طــه.  محمــود  عــي  روحانيــة 

الصومعــة  جانــب  الجانبــن:  بــن  التعــارض  يف 

الحـمـراء  الشــرفة  وجانــب  الروحيــة(  )املرحلــة 

وإنمــا  منهمــا  أّيــا  ننكــر  فــال  الجســدية(  )املرحلــة 

معــا،  تســتوعبهما  تفســرية  نظريــة  نـصـوغ 

املوقــف  لتفاصيــل  شــامل  حكــم  إىل  وـصـوال 

كلها. فاملالئكة ترى أن االختالف بن الجســدية 

ســّلمنا  مــا  إذا  يتــالىش  الخالصــة  والروحيــة 

بالواقــع،  النفــي وااللتصــاق  الهــروب  بفـكـريت 

هاتــن  بــن  والتضــاد  باالتفــاق  االختــالف  وهــذا 

الفكرتــن هــو الــذي يجعــل األفــق النظــري للنقــد 

أفقــا مســتوعبا أكــر مــن منهــج، ولهــذا ال تجــرم 

نازك الشاعر يف تعليالتها كما ال تصدر أحكاما 

تحليالتهــا. أعقــاب  يف  قاطعــة 

ونــازك مقتنعــة أن الرؤيــة الســرية أو التاريخيــة 

إىل  النــاس  أـقـرب  إىل  الرـجـوع  تقتــي  التــي 

الشــاعر ورســائله الشــخصية هــي رؤيــة تقليديــة 

والجماليــة  النفســية  بالرؤيتــن  اقرتانهــا  لكــن 

ســيزيدها عمقــا وفلســفة. وهــذه انتباهــة نقديــة 

سابقة ألوانها عى مستوى النقد العربي أعني 

الخالصــة.  والدراســة  الـسـرة  أثــر  بــن  املزاوجــة 

الوصــف  منطقــة  املالئكــة  نــازك  تدخــل  وبهــذا 

األحــكام  رافضــة  التقديــر،  منطقــة  وتغــادر 

العجــى التــي ال تتأمــل أو ال تســتغور الحــدود 

الشاســعة.

نــازك  يجعــل  الــذي  بالهيمنــة  االختــالف  ثالثــا: 

تتحول من كيان مكتوب عليه أن يكون ضحية 

اللغــوي(  واملصحــح  والناشــر  )الناقــد  لألخــر 

كقولهــا  تعــرتف،  أن  عليهــا  كتابيــة  كينونــة  إىل 

الفرضيــات  مــن  عــال  ســياج  ـحـويل  »فصيــغ 

مــن  ســواي  أن  يف  أشــك  ولســت  الخياليــة، 

أيضــا  الظلــم  هــذا  ملثــل  تعرضــوا  قــد  الشــعراء 

فذهبوا طعما سهال لنظرية هوجاء ال يعرفون 

والشــرفة  )الصومعــة  أساســا يف حياتهــم«  لهــا 

تكاشــف  عليهــا  وكذلــك  ص14(،  الحـمـراء، 

عــن  متوانيــة  غــر  لديهــا  النقــد  بدواخــل  قارئهــا 

نقديــا. االختــالف  يف  رغبتهــا  إعــالن 

واختالفهــا هــو الــذي يجعلهــا تعــرتف عــى األخــر 

الــذي اعتقــد أنهــا أضعــف مــن االـعـرتاف، ومــن 

ذلــك اتهامهــا الشــاعر صالــح جــودت الــذي كان 

لــه  فكتبــت  طــه  محمــود  عــي  للشــاعر  زميــال 

رســالة أرادت فيهــا أن يمدهــا باملعلومــات فمــا 

كان لهــذا الزميــل إال أن قــام بنشــر الرســالة يف 

إحــدى صحــف القاـهـرة بــدال مــن أن يــرّد عليهــا. 

فاتهمته بقلة الذوق لعدم استئذانها يف النشر 

هــذا  اعرتافهــا  ومــا  بالالحضاريــة،  ووســمته 

ســوى إشــهار بهيمنتهــا وتدليــل عــى اختالفهــا.

واللــوم  توجــه االتهــام  يجعلهــا  نــازك  واختــالف 

لــم  الذيــن  والناشــرين  املصححــن  لبعــض 

فراحــوا  اللغويــة  وقدرتهــا  مكانتهــا  يحرتمــوا 

موضــع  كتابهــا  نصــوص  طباعــة  يف  يغــرون 

الرصــد جاعلــن الصحيــح غلطــا، فمثــال شــطب 

بالفعــل  مســاهمة(  )ســاهم  عبارتهــا  املصحــح  

إســهاما( وأبــدل )كلتــا  )أســهم  الشــائع  الغالــط 

أن  منــه  ظنــا  بـ)كلتــي املـسـرحيتن(  املـسـرحتن( 

إىل  وهــي مضافــة  حتــى  بالحــروف  تـعـرب  كلتــا 

اســم ظاهــر وبجــرأة تصــف نــازك هــذا الفعــل ومــا 

و«التعالــم«. الجهــل«  بـ«صالفــة  يـشـاكله 

وتعــد ظاـهـرة تخطئــة املصحــح للمؤلــف ظاـهـرة 

خـطـرة عــى دور النشــر أن تنتبــه إليهــا ملزمــة 

املصححــن بالتعبــر عــن وجهــة نظــر املؤلــف يك 

ال ينســب إليــه مــا ليــس لــه.

مــن  فيهــا  تنطلــق  نقديــة  نظــر  بوجهــة  وتصــّرح 

أن  تــرى  وهــي  بالصرامــة  تتســم  متعاليــة  ذات 

املؤلــف إذا غلــط فهــذه مســؤوليته أمــام القــارئ 

يدلــل بهــا عــى وجهــة نـظـره ومســتواه الفكــري 

مجـهـوال  فيبقــى  يصحــح  الــذي  املصحــح  أمــا 

وإن صحــح ولــن يحاســبه القــارئ ألنــه أخطــأ أو 

أنــه صحــح. وال يقتصــر لومهــا عــى املصححــن 

وحدهم بل تتجاوزه إىل بعض الناشرين الذين 

ال يقفــون إىل صفهــا يف شــكواها. ويف هــذا تعبــر 

نحــو  لديهــا  القــوّي  النــزوع  ســببها  ـجـرأة،  عــن 

االختــالف.

رابعــا: االختــالف يف تبنــي التيــارات والتوجهــات 

هــو الــذي جعــل نــازك ال هــي مــن دعــاة االلـتـزام 

عــن  املـنـّزه  الخالــص  الفــن  دعــاة  مــن  هــي  وال 

الذيــن  الشــعراء  تؤاخــذ  ثــم  ومــن  األـغـراض. 

كـنـزار  التوجهــات  مــن  واحــد  إىل  ينســاقون 

قبــاين وســليمان العيــى، كمــا لــم تســاير نــازك 

الشــعراء التقليديــن الذيــن تصفهــم بالضعــف 

املهجــر  شــعراء  فيــه  يقــع  لــم  الــذي  الســمعي 

مــن  دقيــق  هــو  مــا  عــى  ســمعهم  مّرنــوا  ألنهــم 

الــوزن. لفتــات 

هــذا يف جعلهــا شــاعرة  ولقــد ســاهم اختالفهــا 

فيــه  ليــس  ذهنــي  بنــزوع  العمــود  شــعر  تنتقــد 

تكــون  ألن  بهــا  أفــىض  مــا  وهــو  عاطفــي  إـغـراق 

املعــريف،  باالســتغوار  الجمــال  تجمــع  ناقــدة 

تفــردت  حتــى  الذهنــي  إىل  الحــي  متجــاوزة 

بأصالــة وتمتعــت بآمــاد فكريــة نخبويــة هــي يف 

نســوية. األســاس 

ومــن دالئــل االختــالف يف التبنــي للتوجهــات أنهــا 

غــدت بنيويــة حــن وجــدت أن دراســتها هــذه »ال 

دراســة  هــي  وإنمــا  الشــاعر  بـسـرة حيــاة  تتصــل 

نقد وتقييم لشعره وحده؛ فإذا مست أحداث 

حياتــه فإنــه مســاس عــريض جانبــي« )الصومعــة 

والشــرفة الحـمـراء، ص 14(.

وليــس غريبــا أن يجــد قــارئ كتــاب »الصومعــة 

والشــرفة الحـمـراء« نــازك املالئكــة ناقــدة تتنــاول 

للمضامــن  تنظــر  ال  نخبويــة  بذائقــة  القصيــدة 

بمعزل عن الشكل وال تسّلم باملناهج املتداولة، 

مناهــج  اســتنباط  إىل  بحاجــة  النقــد  أن  شــاعرة 

املختلفــة. ولعــل  املعرفــة  مياديــن  تلــج  جديــدة 

التفكــر  منطقــة  إىل  بهــا  وصــل  الــذي  هــو  هــذا 

الصــواب  جــادة  نخالــف  ال  وقــد  باالختــالف. 

منتصــف  منــذ  العراقــي  النقــد  بــأن  جزمنــا  إذا 

الخمســينات إىل مطلــع الثمانينــات، وهــي املــدة 

التــي ألفــت فيهــا نــازك كتابهــا وطبعتــه وأعــادت 

منطقــة  إىل  دخــل  قــد  ـمـرة،  مــن  أكــر  طبعــه 

التفكــر باالختــالف خروجــا عــن املتــداول النقــدي 

العربــي بــكل مــا فيــه مــن ظواهــر ومصطلحــات 

ومفاهيــم.

الحداثــة  رائــدة  املالئكــة  نــازك  كانــت  هنــا  مــن 

املنظومــة  إطــار  خــارج  تبحــث  وهــي  النقديــة 

يف  معايــر  بـلـوغ  طامحــة  الذكوريــة  النقديــة 

التعامل النقدي تهتم بروح النص غر متحرزة 

مــن تعدديــة الرؤيــة النقديــة.. بيــد أن مشــروعها 

الرائد هذا لم تقابله املنظومة األبوية بالحفاوة 

ال بســبب اختالفــه وخروجــه عــى النســق املعتــاد 

وإنمــا ألن رؤيتــه املســتقبلية للنقــد لــم تســتوعب 

النقــاد  يفهــم  لــم  ولذلــك  التــام،  االســتيعاب 

إليهــا كشــاعرة  النظــر  ظــل  وإنمــا  كناقــدة  نــازك 

األخــرى  اإلنســانية  فاعلياتهــا  عــى  ينســحب 

مربيــة وأســتاذة ومحاضــرة ترفــض الحديــث عــن 

نفســها. تكــرر  الشــعرية يك ال  تجربتهــا 

ولــو ُنظــر إىل نــازك املالئكــة بمعــزل عــن صورتهــا 

كشــاعرة العــرُتف لهــا بأنهــا صاحبــة مشــروع هــي 

ناقــدة مفـكـرة ذات منظــور أصيــل وجديــد  فيــه 

الغربيــن  النقــاد  كبــار  عــن مشــاريع  يختلــف  ال 

أعلنتــه  ملــا  نـظـرا  وبــارت،  وإليــوت  كريشــاردز 

عمليا ونظريا من رفض للتقليدية واملعتادية يف 

النقــد، جامعــة الـسـرة بالنصيــة وعلــم النفــس 

باملحايثــة. والســياقية  باأللســنية 

اـلـرتاث  عــى  التقوقــع  عــن  بنفســها  نــأت  وألنهــا 

النقدي وانفتحت عى النقد األنكلوسكسوين، 

فكــري واع يف  فـضـاء  تشــييد  اســتطاعت  لذلــك 

والفــوىض  الذاتيــة  عــن  يبتعــد  العربــي  النقــد 

ويرفض اإلقصاء والتنابذ يف التعامل مع الذات 

واملوـضـوع. ومــا اتجــاه نــازك صــوب االختــالف يف 

الــذي  النقــد  التجانــس يف  عــن  بحــث  النظــر إال 

ليس فيه استهالك؛ بل إنتاج لصرورة جديدة 

للجمــال ال تميــز املوـضـوع عــن شــكله.

عــن  ويبتعــد  يبلــغ االختــالف  أن  للناقــد  وليــس 

التـكـرار إال إذا آمــن بالتفكــر يف فلســفة اإلبــداع، 

ووعيــا  وذاـكـرة  هويــة  التجديــد  نحــو  وســعى 

نــازك املالئكــة يف  وتمثيــال. وهــو مــا تجســد عنــد 

أغلــب كتبهــا، لتكــون يف مقدمــة النقــاد الـعـرب 

أـصـول  اإلبداعــي  حســهم  ألهمهــم  الذيــن 

الحــي  الفكــر  تقابــَل عندهــم  وقــد  االختــالف، 

بــرؤى  باملؤمثــل  واألمثولــة  الفكــري  بالحــس 

القــادم  وتســتقبل  املــايض  تســتلهم  فاحصــة 

بجديــده. متنِبئــن 

ناقدة وأكاديمية عراقية
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فريال غّزول 
عاشقة ألف ليلة وليلة

عواد علي

والباحثــة  الناقــدة  بأعمــال  املــايض،  الـعـام  البيضــاء املغربيــة،  الــدار  مدينــة  يف  الثقافيــة  الســرديات والخطابــات  مختــرب  احتفــى  حينمــا 

واملرتجمــة العراقيــة فريــال جبــوري غــزول ومـسـرتها األدبيــة يف يــوم درايس بعـنـوان »فريــال جبــوري غــّزول: تجربــة نقديــة عربيــة بأفــق 

كــوين«، اختصــر الناقــد والــروايئ شــعيب حليفــي شــخصيتها، يف تعبــر مجــازي، بأنهــا »امــرأة بحجــم جيــش يحــّرر املســتقبل«، ألنهــا ذات 

أفــق تنويــري يف كتاباتهــا، وألن املواضيــع التــي تشــتغل عليهــا حداثيــة، وتوظــف فيهــا لغــًة نقديــًة وبحثيــًة قويــًة، وتجعــل األدب العربــي 

واألدب العاملــي جنبــًا إىل جنــب. أمــا الباحــث والناقــد إبراهيــم أزوغ فقــد وصفهــا بأنهــا »مؤسســة ثقافيــة قائمــة بذاتهــا«، ألنهــا تضطلــع 

بمـهـام املؤسســات الثقافيــة وليــس األـفـراد، مــن خــال عمليــة الرتجمــة املزدوجــة مــن العربيــة وإليهــا، واإلـشـراف عــىل أبحــاث الرتجمــة، 

نشــر الثقافــة  بالكفــاءة والتميــز الريــادي يف  لهــا  مــن أهــم املجــات العلميــة الثقافيــة املشــهود  ُتعــّد واحــدًة  وعــىل مجلــة »ألــف«، التــي 

اإلنســانية.

فريــال جبــوري غــّزول، املولــودة  تنحدر 
يف املوصل عام 1939، من أسرة 

موصليــة معروفــة، وتلقــت تعليمهــا يف العــراق 

املتحــدة  والواليــات  وفرنســا  وبريطانيــا  ولبنــان 

األمركية. وحصلت، قبل عملها أستاذًة للغة 

اإلنكليزية واألدب املقارن يف الجامعة األمركية 

بالقاـهـرة، عــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة 

عــن  املقــارن  األدب  يف   1978 عــام  كولومبيــا 

شــعرية  لدراســة  املخصصــة  أطروحتهــا 

إدوارد  بإـشـراف  وليلــة  ليلــة  ألــف  )بويطيقــا( 

سعيد. وقد ناقشها الناقدان الشهران ميشيل 

ريفاتــر وتــودوروف، ولــم تطبــع إال ســنة 1980 

جابــر  الناقــد  ورأى  باإلنكليزيــة،  القاـهـرة  يف 

ـقـراءة  يف  أخــرى  بنيويــة  إضافــة  أنهــا  عصفــور 

الرتاث العربي القديم.

الذيــن  الـعـرب  النقــاد  أوائــل  مــن  غــّزول  وُتعــّد 

الحديثــة،  الغربيــة  النقديــة  النظريــات  تمثلــوا 

تقديــم  وحاولــوا  البنيويــة،  بعــد  ومــا  البنيويــة 

يف  العربــي،  الســردي  لـلـرتاث  جديــدة  ـقـراءة 

جديــد  وعــي  تشــكيل  يف  وأســهموا  ضوئهــا، 

العربــي. النقــدي  والــدرس  بــاألدب 

وعــى صعيــد الرتجمــة نقلــت غــّزول العديــد مــن 

القصائــد واملقــاالت العربيــة إىل اإلنكليزيــة كان 

درويــش،  محمــود  أدونيــس،  قصائــد  آخرهــا 

أمــل دنقــل، وأشــعار مختــارة ألبــي نــواس. كمــا 

ترجمــت إىل العربيــة كتــاب »النظريــة النقديــة« 

ملجموعة نقاد، منهم إدوارد سعيد، ألتوسر، 

قـصـرة  وقصصــا  وريفاتــر،  ـبـرس،  ريكــور، 

مــن  وترجمــت  ديســاي.  أنيتــا  الهنديــة  للكاتبــة 

فلوبــر،  عــن  دراســات  مجموعــة  الفرنســية 

العراقيــة  والروايــة  الحداثــة،  بعــد  مــا  شــهرزاد 

القـصـرة.

شعرية الليالي
حاولت غّزول يف أطروحتها عن ألف ليلة وليلة 

تقديــم ـقـراءة يف شــعرية هــذه الذـخـرة هدفهــا 

بــاألدب  تســمى  التــي  املراوغــة  الظاـهـرة  إنــارة 

لفهــم مــا أســماه جاكوبســون بـ«أدبيــة األدب«، 

أي الخاصيــة التــي تجعــل مــن حديــث مــا أدبــاً، 

وذلك من خالل تجريد الخط األسايس للقصة 

اإلطاريــة )قصــة شــهريار وشــهرزاد(، وتقســيمها 

إىل أربعة أقسام، مسّجلًة أّن سمتها األساسية 

وشــاه  شــهريار  األخويــن؛  فــكال  الثنائيــة،  هــي 

زمــان، مثــالً، ملــك يحكــم مملكتــه يف ســعادة 

بالغــة، ويمــر بتجربــة مريــرة. ولــذا يمكــن القــول 

إنهمــا بمثابــة الصــوت والصــدى. وكذلــك تتمثــل 

هــذه الثنائيــة يف عالقــة شــهرزاد بأختهــا دنيــازاد.

للثنائيــة،  مختلفــًة  أشــكاالً  غــّزول  تذكــر  ثــم 

اللغويــة،  الظواهــر  بعــض  وبــن  بينهــا  وتربــط 

اـلـرتادف.  يشــبه  الشــخصيات  بــن  فالـتـزاوج 

يصبــح  فإنــه  القصــة  عــى مســتوى أحــداث  أمــا 

تســميه  مــا  الثالــث  الفصــل  يف  تـكـراراً. وتتنــاول 

للقصــة اإلطاريــة، وتقــارب  الثــالث  بالشــيفرات 

يف الفصول الالحقة ديناميات السرد القصيص 

الدائــم.

وليلــة  ليلــة  ألــف  عــن  آخــر  كتابــاً  غــّزول  كتبــت 

وليلــة:  ليلــة  »ألــف  عنوانــه  اإلنكليزيــة  باللغــة 

الجامعــة  عــن  صــدر   )1980( بنيــوي«  تحليــل 

مجموعــة  أيضــاً  ولهــا  القاـهـرة،  يف  األمركيــة 

واإلنكليزيــة  بالعربيــة  كـثـرة  وبحــوث  كتــب 

نظريــات  يف  دراســات  إىل  إضافــًة  والفرنســية، 

الصفــا،  وإخــوان  خلــدون،  ابــن  وعــن  النقــد، 

وـقـراءات  وفلوبــر،  وأونجاريتــي،  وشكســبر، 

العربيــة. الروايــات  مــن  عــدد  يف  نقديــة 

الذيــن  الكّتــاب  أوائــل  مــن  غــّزول  فريــال  ُتعــد 

للـقـّراء  النقديــة  ســعيد  إدوارد  بجهــود  عّرفــوا 

عــن كتابــه »العالــم  الـعـرب حــن نـشـرت مقــاالً 

املصريــة  فـصـول  مجلــة  يف  والناقــد«  والنــص 

عــام 1983، قبــل ترجمتــه بســبعة عشــر عامــاً، 

تجارب
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ســعيد  »إدوارد  بعنــوان  مقــاالً  عنــه  كتبــت  ثــم 

معّلمــاً« يف مجلــة مشــارف عــام 2003، أكــدت 

النقــد  مجــال  يف  نــادرًة  ظاـهـرًة  شــّكل  أنــه  فيــه 

والتنظر ، حيث التحم عنده اتجاهان يف النقد 

يــرز البعــد الجمــايل يف األدب  األدبــي  أحدهمــا 

االجتماعــي  البعــد  عــى  يلــّح  واآلخــر  والفــن ، 

التالحــم  هــذا  يكــن  واإلنســاين يف اإلبــداع ،  ولــم 

بــن هذيــن الخطــن توفيقــاً أو تلفيقــاً ،  مجــاورًة 

ال  فلســفية  رؤيــة  مــن  نبــع  وإنمــا  ممازجــةً ،  أو 

تقوم بفصل قسري بن ما هو جميل يف النص 

ومــا هــو جميــل يف الحيــاة .  وختمــت املقــال قائلــًة 

»ليبق إدوارد سعيد ذخراً ونراساً يف هذا الليل 

العربــي الطويــل ولنتعلــم منــه أالّ ُنلبــس الحــق 

بالباطل وأن ننتظر الفجر ، ال بالصر فحسب،  

بــل بالعمــل املتواصــل ، املــدروس والهــادف ، كمــا 

كان إدوارد ســعيد يؤمــن إيمانــاً ال يرقــى الشــك 

إليــه .  نـقـول لرتبتــه مســتعينن بصــورة مجازيــة 

مــن تراثنــا الشــعري :  جــادك الطــل والغيــث !«. 

من أبرز الدراسات التي كتبتها غّزول، ونشرتها 

يف مجلــة فـصـول »املنهــج األســطوري مقارنــاً«، 

وغمــوض  الداللــة  فيــض  األدبــي:  »الواقــع 

»لغــة  املعنــى يف شــعر محمــد عفيفــي مطــر«، 

الضــد الجميــل يف شــعر الثمانينيــات: النمــوذج 

عــى  عصافــر  زيتــون:  »صـفـاء  الفلســطيني«، 

أغصــان القلــب«، »نحــو تنظــر ســيميوطيقي«، 

»آفــاق نقديــة: قصيــدة الســجن مــن البيــان إىل 

»جولــة  القــص«،  بنيــة  »أيديولوجيــة  الـبـالغ«، 

يف نقــد ألــف ليلــة الجديــد«، »قصــص الحيــوان 

يقينــاً:  »العطــش  الشــعبي«،  موروثنــا  بــن 

و«ـقـراءات:  شــيخوخته«،  يف  الفنــان  صــورة 

شــعرية الخــر«. كمــا نشــرت مجموعــة دراســات 

نقديــة أخــرى يف مجــالت أدبيــة مختلفــة، مثــل 

»الشــاعر ناقــداً« يف مجلــة الكرمــل، تعــّرف فيهــا 

بالرؤيــة الجماليــة والوعــي النقــدي عنــد الشــاعر 

الهــوت  و«اســتبطان  مطــر،  عفيفــي  محمــد 

بــر ـجـرا األوىل« يف مجلــة  التحــرر والتجــي يف 

اآلداب، و«أم القصائد« يف مجلة إبداع املصرية 

مــن  ليــس  للشــعر،  املالئكــة  نــازك  منظــور  عــن 

بــل  املعاصــر«،  الشــعر  »قضايــا  كتابهــا  خــالل 

تطبيقاتهــا  وعــر  الشــعري  إنجازهــا  خــالل  مــن 

وممارســاتها يف القصيــدة، أي مــا تقولــه شــعرياً 

عنــوان  تحمــل  التــي  قصيدتهــا  يف  الشــعر  عــن 

ديوانهــا  يف   1950 عــام  املكتوبــة  الشــعر«  »إىل 

»شــجرة القمــر«، و«الروايــة الصوفّيــة يف األدب 

البالغــة  )مجلــة  »ألــف«  مجلــة  يف  املغاربــي«، 

الروايــة  يف  الجنــس  و«تجليــات  املقارنــة(، 

الجســد«  ذاـكـرة  العربيــة«، و«ذاـكـرة األدب يف 

كتــاب  مؤلفاتهــا  آخــر  وكان  الكلمــة.  مجلــة  يف 

الصــادر  الـخـّراط«  ثالثيــة  الروايــة:  يف  »الريــادة 

عــن الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة يف القاـهـرة 

.2018 عــام 

تجليات الجنس
يف  الجنــس  »تجليــات  دراســتها  يف  غــّزول  تــرى 

الروايــة العربيــة« أن تجــي العالقــات الجنســية 

أولهمــا  عائقــان:  يعرتضــه  العربيــة  الروايــة  يف 

اعتبــار الحديــث عــن الجنــس محّرمــاً وغــر مبــاح 

وقــد  املجتمــع.  وإدانــة  الرقيــب  مقــص  يطــارده 

أدى هذا إىل استخدام التورية والتلميح أحياناً، 

عوضاً عن البوح واملجاهرة يف الخطاب الروايئ، 

ذلك أن الجنس موضوع شائك ومعقد ال ألننا 

نستحيي من تداوله فحسب، بل ألن الحديث 

يتحــدى  اإلنســاين  تحققــه  يف  الجنــس  عــن 

إمكانيــات اللغــة ويخــرج عــن املألــوف والعــادي، 

ومن ثم تصوير املتعة الجنسية يصبح معضلًة 

لغويــًة. ويف هــذا الســياق تثــر الناقــدة ســؤاالً لــم 

وملــاذا  متــى وكيــف  مفــاده  مقنعــاً  رداً  لــه  تجــد 

أصبــح الجنــس تابــو يف الخطــاب األدبــي عندنــا 

بعــد أن كان موضوعــاً مباحــاً يف اـلـرتاث العربــي 

اإلســالمي بــدءاً مــن امــرئ القيــس ومــروراً بأبــي 

نــواس والجاحــظ وألــف ليلــة وليلــة؟

واختارت غّزول بعض النماذج الروائية والسرة 

لتقديــم تصويرهــا للجنــس، وتجليــات  الذاتيــة 

أبعــاده وأنــواع ميولــه؛ مؤكــدًة أن الجنــس يــكاد 

العربيــة وإن  الروايــات  بــن كل  يكــون مـشـرتكاً 

تجــّى بأشــكال مختلفــة، فــكان مســترتاً أحيانــاً 

أخــرى.  أحيانــاً  التصريــح  درجــة  إىل  وحاـضـراً 

بأهميــة  العربيــة  الروايــة  يف  املســترت  والجنــس 

يمكــن  فــال  نظرهــا،  يف  فيهــا  املتجــي  الجنــس 

االقتصــار عــى مــا هــو واضــح، وغــض النظــر عمــا 

هــو متــواٍر، ألن الصنعــة الروائيــة ذاتهــا تعتمــد 

التجــي والتــواري. عــى لعبــة 

املــدق«  »زقــاق  حللتهــا  التــي  النمــاذج  مــن 

لســلوى  البلبــل«  »وصــف  محفــوظ،  لنجيــب 

بكــر، الـسـرة الذاتيــة للطيفــة الزيــات املوســومة 

»الخبــز  شــخصية«،  أوراق  تفتيــش  بـ«حملــة 

لليــى  أحيــا«  »أنــا  شــكري،  ملحمــد  الحــايف« 

بعلبــي، »حبــات النفتالــن« لعاليــة ممــدوح، 

»املـسـرات  الشــيخ،  لحنــان  الـغـزال«  »مســك 

لعلويــة  »دنيــا«  التـكـريل،  لفــؤاد  واألوـجـاع« 

صبح، »ذات« لصنع الله إبراهيم، و«تصطفل 

وتســتنتج  الضعيــف.  لرشــيد  ســرتيب«  مريــل 

غــّزول يف هــذه الدراســة أن الجنــس يف مـسـرة 

الروايــة العربيــة انتقــل مــن املضمــر إىل املصــّرح 

به، من الخفي إىل املتجي، إمعاناً يف الواقعية 

أحيانــاً وأحيانــاً أخــرى نقــداً للواقــع عــرة شــيفرة 

يف  الجنــس  تجليــات  تنطلــق  كمــا  الجنــس. 

الرواية العربية لتكشف املستور من العالقات، 

خاللهــا  ومــن  االجتماعــي،  للنفــاق  وتتصــدى 

يظهــر تشــريح ملجتمــع تقليــدي بــكل آلياتــه التــي 

وتتظاهــر  بالجنــس  وتتاجــر  وتتســرت،  تقمــع 

بالعفــة.

ذاكرة الجسد
يف  األدب  »ذاـكـرة  دراســتها  يف  غــّزول  قدمــت 

ردود  مــع  نقديــًة  مســاجلًة  الجســد«  ذاـكـرة 

أحــالم  روايــة  أثارتهــا  التــي  املتباينــة  الفعــل 

مســتغانمي األوىل، ثــم تتبعتهــا بتحليــل ضــاف 

أثــر  الــذي  اللغــط  مــن  كـثـراً  يفســر  للروايــة 

. حولهــا

جماهريــة  إزاء  الالفــت  »مــن  إن  غــّزول  تـقـول 

اختالفــاً  حولهــا  النقــاد  اختــالف  الروايــة  هــذه 

بينــاً، فمنهــم مــن لــم يكتــف باالنـصـراف عنهــا، 

فقــرر إدانتهــا العتبــارات كـثـراً مــا كانــت خارجــة 

عــن موازيــن النقــد ومعاـيـره. وهنــاك مــن فتنــوا 

بها وأشادوا بقيمتها. ولعبت الصحافة دوراً يف 

االنتقــاص مــن قيمــة هــذا النجــاح الهائــل. فزعــم 

البعــض أن مســتغانمي انتحلــت هــذا العمــل، 

يكــون صاحبــه األصــي،  فيمــن  ولكــن اختلفــوا 

فعوضــاً عــن االبتـهـاج بعمــل أدبــي يقبــل الـقـراء 

غــر  آـبـاء  اســتدعاء  تســابقت األقــالم يف  عليــه، 

ـشـرعين لهــذه الروايــة، وأطلــق البعــض عليهــا 

‘الكتابــة بالجســد’ عوضــاً عــن ‘ذاـكـرة الجســد’، 

التشــهر  إىل  بالتزييــف  التلويــح  يتجــاوز  ممــا 

نفســها«. بالكاتبــة 

أن  إىل  غــّزول  تذهــب  للروايــة،  قراءتهــا  ويف 

وهــو  إنشــائياً.  غنــايئ، وليــس  أســلوبها شــعري 

جــذاب، ال ألنــه تقليــدي، بــل ألنــه يعتمــد عــى 

العــادي، تبتعــد  القــارئ  اســتعارات يف متنــاول 

األســلوب  أن  كمــا  والتعقيــد؛  التجريــد  عــن 

املأثــورة.  واألقــوال  الشــعبية،  األمثــال  يتوســل 

تقليديــة،  روايــة  ليســت  الجســد«  و«ذاـكـرة 

ملــا كان وملــا  اـسـرتجاع عــر مونوـلـوج داخــي  بــل 

لــم يكــن. وكمــا يف عمليــة التذكــر ثمــة شــذرات 

ليشــكل  يجمعهــا  أن  القــارئ  عــى  وإملاعــات، 

منها حبكة الرواية. وهذا التبعر واالبتعاد عن 

حبكــة مرســومة ومخطــط لهــا مــن بدايــة ونهايــة 

ومــا بينهمــا، تجعــل مــن العمــل تحديــاً للقــارئ 

وإن  الـقـراءة.  لعبــة  يف  ليدخــل  لــه  واســتدراجاً 

كان القارئ العادي ينصرف عن مجهود الربط 

والتأويــل، فهــو هنــا ينخــرط يف ذلــك تماهيــاً مــع 

الروايــة. عالــم 

الجســد«  لـ«ذاـكـرة  تحليلهــا  يف  غــّزول  وتمــي 

تقــدم، ســواء كان ذلــك تخطيطــاً  مؤكــدًة أنهــا 

عالقــات  حدســياً،  إبداعــاً  أو  املؤلفــة  مــن  واعيــاً 

متعــددة  بـقـراءات  تســمح  ومتشــابكًة  مركبــًة 

تتضافــر  لكنهــا  مختلفــة،  مســتويات  وعــى 

أثــر  اقتـفـاء  إىل  القــارئ  اســتدراج  يف  جميعهــا 

القديم يف الجديد أو املايض يف الحاضر. فهناك 

حكايــة حــب غــر متحقــق، وهنــاك حكايــة وطــن 

مفقــود، وهنــاك حكايــة الحكايــة مطروحــة يف 

صيغــة تســاؤلية؛ أي كيــف ومتــى وملــاذا نكتــب 

الروايــة. لكــن ثمــة، أيضــاً، مــا هــو أعمــق أال وهــو 

استبطان معنى العشق واحتواؤه عى عالقات 

القرابــة الحميمــة مــن أمومــة وأبــوة، ومــن بنــوة 

تجمــع  لدراســات  الروايــة  يؤهــل  وهــذا  وأخــوة. 

النفــي. النقــد األدبــي والتحليــل  بــن 

البعد الوجودي
يف تحليلهــا لروايــة عاليــة ممــدوح »املحبوبــات« 

يف  الروائيـــة  الرســالة  »إن  غــّزول  فريــال  تـقـول 

روايــة املحبوبــات رســـالة ذات بـــعد وجـــودي عـــن 

إمكـــان تجــاوز املحـــن فـــي عــــالم بشـــع ومـــوجع، 

عـــن إمكـــان استعـــادة البشــر إلنســـانيتهم. وتصــّر 

قــوى  أمــام  واملقاومــة  الصمــود  إمكـــان  عــى 

معنــوي«. ومــوت  ســاحقة 

ويف دراستها للرواية الصوفّية يف األدب املغاربي 

آلســيا  املدينــة«  عــن  »بعيــدا  روايــة  عــى  رـكـزت 

جبار، مبّينًة أنها تعيد تأثيث صفحات التاريخ 

كتــب  يف  الهامــيش  مــن  تجعــل  بــأن  اإلســالمي 

املؤرخــن مركــزاَ فاعــالَ ومحــركاً ملــا حولــه، وذلــك 

باالســتناد إىل رؤيــا ومنظــور مغايــر، وبذلــك يتــم 

تفعيــل االجتهــاد الــذي تــّم تعطيلــه منــذ القــرون 

الصــويف  مجاهــدة  تجاهــد  جبــار  فآســيا  األوىل، 

اســتقراء اآلثــار  خــالل  مــن  مــا خفــي  لتســتكمل 

املكتوبــة وتأويلهــا مــع شــحذ قدراتهــا.

عالم الخّراط
تعيد غّزول يف كتابها »الريادة يف الرواية: ثالثية 

الخــّراط« اكتشــاف عالــم إدوار الخــّراط اإلبداعــي 

و«الزمــن  والتنــن«  »رامــة  رواياتــه  يف  املدهــش 

اآلخر« و«يقن العطش«، وبيان دوره الريادي 

قــّص  بأســاليب  األدبــي  املشــهد  ـثـراء  يف  املهــم 

الـخـّراط، يف رأيهــا،  عالــم  إن  مختلفــة ورائــدة. 

كفيــل بنقــل القــارئ مــن حــدود الحصــار األريض 

يظــل  ذلــك  ومــع  البعيــدة،  الســحب  أفــق  إىل 

متعاركاً وراصداً للواقع املعيش بكل تناقضاته 

وصراعاتــه.

الرصــد  بــن  الكتــاب  هــذا  يف  غــّزول  تجمــع 

وروح  جانــب،  مــن  املوثــق  املنهجــي  العلمــي 

مــن  الكتابــة  وراء  املتأججــة  اإلبداعــي  النقــد 

جانــب ثــاٍن، مشــخصًة خصيصــًة أســلوبيًة لــدى 

إدوار الـخـّراط هــي »شــبقية األســلوب«، رافعــًة 

مــن  كثــر  الشــائع يف  مــن املعنــي امللتبــس  إياهــا 

والتميــز،  الـفـرادة  أفــق  إىل  الراهنــة  النصــوص 

إذ امتلــك الخــّراط القــدرة عــى شــحن أّي جملــة 

عابــرة  يف خطابــه املتنــوع بطاقــة شــبقية فريــدة، 

فتفاصيــل األشــياء اليوميــة العاديــة تصبــح لهــا 

خصوصيــة، وشــخصية حســية متفجــرة بطاقــة 

تعبريــة الفتــة، ومــن ثــم تكتســب ـثـراًء دالليــاً، 

وغنى رمزياً، وتصر مفردات يف عالم شعري، 

فيــه وظيفــة جماليــة. لــكل تفصيلــة 

ناقد وروائي عراقي
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نهاد صليحة 
عندما يتحول النقد إلى مشروع

محمود سعيد

بــن النقــد النظــري والنقــد التطبيقــي، إال أن رحلتهــا مــع  تنــوع إنتاجهــا مــا  الحديــث عــن الناقــدة املـسـرحية نهــاد صليحــة يـطـول، فقــد 

النقديــة  الكتابــة  يف  1988 وانطلقــت  ـعـام  التجريبــي  مهرـجـان املســرح  ببــدء  النــاس  أســعد  كانــت  فقــد  األبــرز  هــي  التجريــب املـسـرحي 

والنــدوات ولجــان التحكيــم عــىل مــدار كل دورات املهرجــان لعــل الــدورة األخــرة لهــا عــام 2016 كانــت هــي األبــرز فقــد كانــت يف مرحلــة مــن 

صراعها مع املرض إال أنها كانت حاضرة شتى الفعاليات يف درس نظري وعميل لكل األجيال لذلك اقتطف بعض ثمرات هذه الراحلة. 

وجمعــت نهــاد صليحــة رحلتهــا مــع التجريــب يف كتــاب »عــن التجريــب ســألوين«.

يكــن مصطلــح املســرح التجريبــي شــائعاً  لم 
التجــارب  كل  كانــت  بــل  آنــذاك، 

اإلبداعيــة الجديــدة ســواء عــى مســتوى النــص 

الدرامــي أو العــرض املســرحي تنــدرج تحــت لــواء 

تجــارب  بأنــه  وتوصــف  الطليعــي«  »املســرح 

طليعية.

)أو  التجريبيــة  املوجــة  هــذه  حظيــت  وقــد 

والباحثــن  النقــاد  باهتمــام  األوىل  الطليعيــة( 

الذيــن تناولوهــا بالوصــف والتحليــل والتقييــم، 

وأثــروا املكتبــة العربيــة بكــّم هائــل مــن الدراســات 

التي رصدت مالمحها وتياراتها املختلفة، وأبرز 

إنجازاتهــا، وأهــم الشــخصيات التــي ســاهمت يف 

. تشــكيلها

وتلت هذه املوجة األوىل من التجريب املسرحي 

ـفـرتة ركــود نســبي تــوارت فيهــا كلمــة التجريــب 

عــن األنظــار، أو كادت، ولكنهــا عــادت لتـفـرض 

حضورها بإلحاح عى وعي املبدعن املسرحين 

مهرجــان  تأســيس  منــذ  الشــباب-  -وخاصــة 

القاـهـرة الــدويل للمســرح التجريبــي عــام 1988 

الذي واكب موجة ثانية من التجريب املسرحي 

ظهرت بشائرها قبل ذلك بسنوات قليلة أي يف 

منتصــف الثمانينــات.

ورغــم أن هــذه املوجــة التجريبيــة الثانيــة مازالــت 

مســتمّرة معنــا، وقدمــت لنــا حتــى اآلن حصــاداً 

طيبــاً مــن التجــارب املـسـرحية املتمـيـزة والفنانــن 

املبدعــن، فإنهــا لــم تنــل مثــل حــظ ســابقتها مــن 

التجريــب  مصطلــح  إن  بــل  النقديــة،  العنايــة 

البعــض  لــدى  ومبهمــاً  غامضــاً  ـيـزال  ال  نفســه 

ومثار جدل حاد واختالف عميق بن الكثرين.

إىل  يســعى  الــذي  الكتــاب  هــذا  كان  ثــّم  ومــن 

استجالء مفهوم التجريب يف سياقاته العربية 

والعاملية، كما يهدف إىل إلقاء الضوء عى عدد 

ســاهمت  التــي  الهامــة  التجــارب املـسـرحية  مــن 

الثانيــة يف املســرح  التجريبيــة  تكويــن املوجــة  يف 

التأليــف واإلـخـراج. املصــري يف مجــال 

وقــد حاولــت الناقــدة واألكاديميــة املخضرمــة د. 

نهــاد صليحــة أن تســاهم يف التحليــل والتقييــم 

قســمت  وقــد  التجريبيــة  املوجــة  لتلــك  النقــدي 

الكتــاب إىل ثالثــة أقســام.

مفهــوم  »ـحـول  بعنــوان  األول:  القســم 

التجريــب« ويضــم أكــر مــن نقطــة فرعيــة تبحــث 

يف ماهية التجريب املسرحي، بتساؤالت ذكرت 

قلــب  يف  كالســهام  انطلقــت  لكنهــا  أوليــة  أنهــا 

التجريبيــة. القضيــة 

تســأل عــن أي مســرح تجريبــي؟ وعــن أي ظــرف 

تشــر  أن  أرادات  فاملؤلفــة  وجـغـرايف؟  تاريخــي 

الــدول  بــن  مــا  واضــح  فــارق  هنــاك  أنــه  إىل 

الطبقــة  يف  خاصــة  املتقدمــة  والــدول  الناميــة 

فرضهــا  التــي  الثقافيــة  واالحتياجــات  الثقافيــة 

الظــرف التاريخــي خاصــة وأن حــال التجريــب يف 

الغــرب كمــا وضحتــه املؤلفــة هــو قوامــه الخــروج 

الفــن  ربــط  إىل  دائمــاً  ويســعى  عــى املؤسســات 

بالحيــاة، أمــا التجريــب يف دول العالــم الثالــث 

فيخضــع إىل مؤسســات الدولــة حيــث أن هــذه 

املحــاوالت التجريبيــة بــدأت تستأنســها األنظمــة 

النقــد. عــن طريــق  وتكيفهــا 

بــرز اتجاهــان اثنــان يف التجريــب الغربــي  لذلــك 

أولهما االحتجاج األخالقي واإلنساين عى تراث 

التنويــر والعقالنيــة، ومحاولــة العــودة باملســرح 

التيــار  هــذا  ويمثــل  واألســطورة،  الحلــم  إىل 

املخــرج الفرنــي أنتونــان أرتــو واملخــرج الريطــاين 

جروتوفســي.  البولنــدي  واملخــرج  بــروك  بيــرت 

أمــا الثــاين فهــم االجتيــاح الســيايس واالجتماعــي 

وبريخــت  بيســكاتور  املخرجــان  ويمثلــه 

امللــّح  والســؤال  مينوشــكان  أريــان  والفرنســية 

فعــالً هــو مــاذا لــو هيمــن اتجــاه عــى اآلخــر؟ وهــا 

العربــي. التجريــب  موقــف  هــو 

حيــث  أخــرى  نقطــة  إىل  الكاتبــة  انتقلــت  ثــم 

إشــكالية التجريب املســرحي الطليعي. والجدل 

تجارب
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الخــروج  فهــي  الفــن  كلمــة »طليعــة« يف  ـحـول 

والتجــاوز وكســر التقاليــد واألـعـراف الســائدة يف 

مجال املمارســات الفنية، وارتياد املجهول بحثاً 

عن أنساق وقيم جديدة إلقامة جسر وتواصل 

بــن الحاضــر واملســتقبل.

الطليعيــة  مفهــوم  يرتبــط  أن  إذن  عجــب  ال 

بمفهوم التجريب يف املسرح، سواء كان تجربة 

معمليــة واعيــة مدروســة كمــا كان الحــال عنــد 

جروتوفسي وقبله ستانسالفسي عى سبيل 

املثــال، أو إبحــار غريــزي وحــديس يولــد مــن رحــم 

ـفـرتات االنتقــال التاريخيــة كمــا كان الحــال عنــد 

واقعــاً  تعــارض  محمومــة  ثــورة  أو  شكســبر، 

هــذه  بعواقــب  تبّصــر  دون  محبطــاً  إنســانياً 

املعارضة، ودون تصور لبديل هذا الواقع، كما 

نجــد يف حالــة بيكيــت ومــن قبلــه الدادائيــون، أو 

كمــا  مغايــر  أيديولوجــي  اختيــار  يقودهــا  ثــورة 

مــن  وغرهــم  وبريخــت  بيســكاتور  ثــورة  كانــت 

اليســاري. الفكــر  كتــاب 

ثــورة  األحــوال  كل  يف  الطليعيــة  تظــل  لكــن 

عــى الكائــن ســواء اكتفــت بتدـمـره كمــا تصــور 

مكانــه  جديــد  ســعت إلحــالل  أو  الدادائيــون، 

وغرهــم  بعدهــم  الســرياليون  فعــل  كمــا 

كثــرون مــن قبــل وبعــد. كذلــك تظــل الطليعيــة 

والصيــغ  األشــكال  مجــرد  يتجــاوز  مفهومــاً 

بـفـرتات  وثيقــاً  ارتباطــاً  ويرتبــط  واألســاليب، 

االنتقــال الحضاريــة والتاريخيــة، ومــا يصاحبهــا 

من أزمات وإحباطات وتوترات وأحالم وأشواق 

والثقافــة. الفكــر  مجــال  يف 

ورغم ذلك لم ترز كلمة الطليعية عى ســاحة 

يف  واقرتنــت  الســتينات،  حتــى  العربــي  املســرح 

األذهان بموجات التجريب الجديدة يف املسرح 

لتجــارب  انعكاســات  معظمهــا  يف  كانــت  التــي 

والتســجيي  امللحمــي  املســرح  مثــل  غريبــة 

أو  الطليعــة  كلمــة  لكــن  العبــث،  ومســرح 

لــم  الكثيفــة،  السياســية  بظاللهــا  الطليعيــة، 

تلبــث أن تــوارت لتحــل محلهــا كلمــة التجريــب، 

ربمــا لتغــر املنــاخ الســيايس يف العالــم أجمــع ال 

وحــده. العربــي  العالــم  يف 

ثــم حاولــت الكاتبــة البحــث عــن معنــى التجريــب 

وأن  خاصــة  العربــي  املســرح  يف  وتجلياتــه 

ممارســة  عــن  تعــر  جديــدة  لفظــة  التجريــب 

يف  دوريــة  بصــورة  تتحقــق  قديمــة  جدليــة 

لحظــات ثــورة العقــل وتنويــر الوعــي ويف مجــال 

العربــي. املســرح 

العربــي  املســرح  مجــال  يف  التجريــب  مــّر  ولقــد 

منذ الخمسينات وحتى السبعينات بمرحلتن 

مرحلــة  فكانــت  األوىل  املرحلــة  أمــا  واضحتــن: 

الثورة عى القديم واملوروث، واإلبحار يف علوم 

املســرح الحديثــة وتجاربــه العامليــة، ومحاكاتهــا 

فوجدنــا  جديــدة،  مـسـرحية  لغــة  عــن  بحثــاً 

أوروبيــة  صيغــاً  يجربــون  الـعـرب  املـسـرحين 

وامللحميــة  االـشـرتاكية،  الواقعيــة  مثــل  حديثــة 

والتكعيبيــة  التســجيي،  واملســرح  الريختيــة، 

البرانديلية، ومســرح العبث، مســرح القســوة 

وغرهــا، ورغــم أن هــذه املمارســات املـسـرحية، 

عــى ثرائهــا وجدتهــا، لــم ترتبــط بنظريــة فكريــة 

مســار  منهــا  يتولــد  فلــم  متكاملــة،  وفنيــة 

أنهــا  إال  آنــذاك،  واضــح املعالــم  عربــي  تجريبــي 

اللغــة  بخصوصيــة  الوعــي  إرـسـاء  يف  ســاهمت 

تحريــر  ويف  وتراســلها،  تعددهــا  يف  املـسـرحية 

املمارسة املسرحية العربية من أغالل الواقعية 

الرجوازية، وامليلودراما، والفودفيل، والنظرة 

النطــالق  فمهــدت  األرســطية،  الكالســيكية 

املســرح العربــي إىل مرحلتــه التجريبيــة التاليــة، 

التي بدأت يف منتصف الستينات، والتي ركزت 

جهودها، عى مســتوى املمارســة والنظرية، يف 

البحــث عــن صيغــة مســرحية عربيــة تجمــع بــن 

واملعاـصـرة. األصالــة 

أمــا التجريــب األوروبــي فحمــل صيغــة »اندحــار 

تتخــذ  بــدأت  التــي  العــروض  حيــث  الكلمــة« 

لغــة  املنطوقــة،  اللغــة  مــن  معاديــاً  موقفــاً 

ويونســكو،  بيكيــت  فعــل  كمــا  والفكــر  الحــوار 

مــن  تفريغهــا  أو  الكلمــة  تهميــش  إىل  وتســعى 

أو  تمامــاً،  املســرح  مــن  نفيهــا  أو  مضمونهــا، 

اســتبدالها برتاكيــب صوتيــة جديــدة تشــتبك مــع 

تشــكيالت حركيــة كثيفــة وموحيــة، وبــدأ مســار 

جديــد يهتــم باملحيــط البصــري واملــادي للـعـرض 

وحركــة  الـعـرض  ســينوغرافيا  حيــث  املـسـرحي 

املـسـرحي. الـفـراغ  يف  املمثــل 

النقطــة  هــذه  نهــاد صليحــة  د.  الناقــدة  وتنهــي 

بســؤال: مــاذا عــن مســتقبل الكلمــة يف املســرح 

دور  انحصــر  لألســف  لكــن  العربــي؟  التجريبــي 

املسرح التجريبي العربي ما بن حضور الجسد 

أن  يف  النـظـرة  إمعــان  دون  الكلمــة  وغيــاب 

تهميــش الكلمــة يف املســرح الغربــي ذاك نتيجــة 

بالـغـرب وحــده. خــاص  فلســفي  تيــار 

مــن  األول  الـجـزء  صليحــة  نهــاد  د.  واختتمــت 

املـسـرحي  »النقــد  هــو  فرعــي  بعنــوان  الكتــاب 

التجريبــي«. واملســرح 

الناقــد  يــدرك  أن  تقتــي  النقديــة  الحكمــة  إن 

قــد  اإلبــداع  تحكــم  التــي  والتقاليــد  القواعــد  أن 

تتغــر مــن مــكان إىل مــكان ومــن زمــن إىل آخــر، 

صالحيــة  ذات  مقدســة وليســت  ليســت  وأنهــا 

لتنــاول  يتصــّدى  حــن  فعليــه  ولــذا  أبديــة. 

األعمــال التجريبيــة أن يســتقبلها بصــدر رحــب، 

أن  يجــب  عّمــا  مســبقة  أوليــة  فرضيــات  دون 

تكــون عليــه، وأن يتقّبــل خروجهــا عــى املألــوف 

وتكسرها ألنماط التوقعات لدى املتفرج، وأن 

ينطلق يف فهمه وتحليله وتقييمه لها من واقع 

بنائهــا الخــاص ورؤيتهــا واملقدمــات التــي تنطلــق 

منهــا وهــذا ال يعنــي بالطبــع أن عــى الناقــد أن 

يمـتـدح كل عمــل يرفــع شــعار التجريــب ويقــدم 

نفســه مــن خاللــه، فالعديــد مــن األعمــال التــي 

أعمــال  صدرهــا  عــى  التجريــب  الفتــة  تضــع 

واالبتــكار،  الـجـرأة  إىل  تفتقــر  رديئــة،  ســطحية 

والســذاجة  بــل  والشــكالنية،  التكلــف  ويعيبهــا 

أحيانــاً.

أما الجزء الثاين من الدراسة فجاء تحت عنوان 

»نماذج من التجريب يف التأليف املسرحي لدى 

كل مــن محســن مصيلحي-محمــود أبــو دومــة-

محمود نسيم -فاطمة قنديل«.

الكتــاب  مــن  واألخــر  الثالــث  القســم  أمــا 

فخصصتــه املؤلفــة لعــرض نمــاذج مــن التجريــب 

يف اإلخراج والعرض املسرحي »أحمد إسماعيل 

ومنــى  عبدالهــادي  ومحمــد  حلمــي  ومحســن 

نــدا«.

نهاد صليحة وتبني التجارب الجادة
معنــى  مــن  الكلمــة  تحمــل  مــا  بــكل  األم  هــي 

عــى  أخــذت  النقــدي  مشــروعها  يف  ودالالت 

الجديــدة  التجــارب  دعــم  مســؤولية  عاتقهــا 

الريــف  قــرى  ألبعــد  تســافر  هــي  فهــا  والجــادة. 

تجلــس  مـسـرحي  ـعـرض  ملشــاهدة  املصــري 

القرفـصـاء عــى األرض بــن الجماهــر، تـفـرتش 

األرض يف بســاطة وتواضــع فتنّقــب وتبحــث عــن 

الجــاد لألخــذ بيــده ويــا لهــا مــن ســعادة غاـمـرة 

تعرتيهــا وهــي تكتشــف مخرجــا جديــدا أو ممثــال 

ناشــئا مميــزا، وكأنهــا وجــدت ضالتهــا، لتحتفــي 

بهــذا الجديــد الجــاد فــوق الصفحــات النقديــة يف 

املجــالت أو الجرائــد أو حتــى بــن جنبــات الكتــب.

مــن  العديــد  صليحــة  نهــاد  قدمــت  وأيضــاً 

أبرزهــا  لعــل  الجــادة  املـسـرحية  النصــوص 

وســامح  نســيم  محمــود  مــن  لــكل  مـسـرحيات 

مـهـران وحمــدي عبدالعزيــز. كمــا تبنــت العديــد 

تجربــة  أبرزهــا  املمـيـزة  النقديــة  التجــارب  مــن 

ســامية حبيــب ومحمــد ســمر الخطيــب وحاتــم 

مثــل  تبنــي  يف  الحــق  كل  معهــا  حافــظ، وكان 

تلك التجارب التي أفرزت هذه األسماء وغرها 

املصــري. املســرح  نقــاد  أبــرز  يمثلــون  ممــن 

فقــد  إيّل،  بالنســبة  جــداً  خاصــة  ومضــة  تلــك 

كنــت مغرمــاً بمشــاهدة اســتمتاع وتركيــز نهــاد 

صليحــة يف العــروض املـسـرحية، كنــت أراقبهــا 

العــروض  باهتمــام، حتــى مشــاهدة  وأالحظهــا 

املسرحية علمتنا إياها. حقاً إنها نهاد صليحة، 

إنهــا النقــد املســرحي عندمــا يتحــول إىل مشــروع.

ناقد مسرحي وأكاديمي مصري
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ليلى أبوزيد 
تجربة مغربية بين عالمين

عبدالنبي ذاكر

َنعتْتهــا صحيفــة »Cairo Times« باملؤلفــة املوهوبــة… دورويث باركــر »Dorothy Parker« املغربيــة. ســليلة أـسـرِة مقاِومــٍة ببلدتِهــا 

ُل  القصيبة قلعِة مقاومِة االستعماِر الفرني، بشرق مدينة بني مال يف املغرب. لم يقف وراءها ال مؤسسة وال حزب وال جمعية، أَوّ

كاتبــة ومرتجمــة وإعاميــة ورّحالــة مغاربيــة ُترِجمــت أعمالهــا إىل اإلنكليزيــة )Year of the Elephant ـ Return to Childhood ـ 

The Last Chapter ـ Life of the Prophet( قبل أن تِجَد طريقها إىل العربية وتكسر طوق التجاهل واإلقصاء، هي التي لم تكن 

تجــرؤ يف البدايــة عــىل توقيــع عملهــا.

األدبيــة وســردها  ليــى  ُدِرّست إبداعــات 
الجامعــات  يف  الحميمــي 

عنهــا  ُكتبــت  بــل  الثانويــة األمركيــة،  واملــدارس 

الواليــات  يف  أكاديميــة  ملنشــورات  دراســات 

وزارة  تهتــدي  أن  قبــل  وبريطانيــا،  املتحــدة 

ـسـرتها  جعــل  إىل  املغربيــة  التعليــم 

مــادة  ضمــن  الطفولــة«  إىل  الذاتية »رـجـوع 

التعليــم  مــن  الثالثــة  للســنة  املؤلفــات  دراســة 

الثانوي اإلعدادي. ولذلك لم تكن تتوقع يومها 

ذلــك  يف  باملـغـرب  يكــن  لــم  الـقـراء ألنــه  رأي  إال 

باملعنــى  نقــدا  نســميه  أن  يمكــن  مــا  الوقــت 

العلمي للكلمة، بل مجرد انطباع ورأي ما كان 

يعــرف بمثقفــي األـحـزاب أو مــا يســمى بـ»النقــد 

كاتبــات  ضحيتــه  كان  الــذي  األيديولوجــي«، 

أخريــات كالرائــدة خناثــة بنونــة وعامِلــة االجتـمـاع 

فاطمة املرنيي.

الناشــر  أعمالهــا  إىل  يهتــدي  أن  قبــل  وأيضــا 

األوروبــي الراصــد ملــا يرتَجــم يف الواليــات املتحــدة 

منواله. ومــن  عــى  للســر  عربــي  أدب  مــن 

هــم  األمركيــون  يكــون  أن  الغريبــة  املفارقــات 

يف  يجــري  مــا  عــى  أيضــا  الفرنســين  يــدل  مــن 

الســابقة. مســتعمراتهم 

اعرتاف الداخل

لم َيُسَرّ ليى أبوزيد االعرتاف بها يف الجامعات 

األمركية، أو خارج الوطن، بل سعت جاهدة 

بلدهــا  يف  الداخــي  النقــدي  االـعـرتاف  لتحقيــق 

أوال، وهــذا هــو مــا تصبــو إليــه دائمــا، وهــذا هــو 

ها إىل الحيــاة. لــم تكــن تتلّقــى  األمــل الــذي يشــُدّ

الجامعــات  إىل  دخلــت  كونهــا  اـلـرىض  بعــن 

ُشــعبة  عــْر  َلْلمفارَقــة!ـ  ـــويا  والعربيــة  املغربيــة 

للكتابــة  حياتهــا  كرســْت  التــي  هــي  اإلنكليزيــة، 

إىل  املغاربــة  النقــاد  يهتــدي  أن  دون  بالعربيــة 

إىل  املشــارقة  النقــاد  ينتبــه  أن  ودون  أعمالهــا، 

اعتبارهــاـ  ـــفي  ألن املشــرق  اإلبداعيــة،  تجربتهــا 

املغاربــة.  الكّتــاب  الكتشــاف  مجهــودا  يبــذل  ال 

ولذلــك فهــي تأســف أن َيُمــّر حضــور الكاتــب عــر 

الرتجمــة لــي يعــود إىل بــالده فُيعــَرف ويُعــرتف 

بــه، علمــا بأنهــا ال تنكــر حاجــة الكاتــب العربــي 

مــع  نتـسـاءل  أن  لنــا  يحــق  وهنــا  الرتجمــة.  إىل 

املتســائلن يف الحقــل الثقــايف املغربــي: ملــاذا انتبــه 

إليهــا الـقـراء يف املـغـرب عنــد صدورهــا بالعربيــة 

ولــم ينتبــه إليهــا األكاديميــون؟ وملــاذا انتبــه إليهــا 

األكاديميــون األجانــب بمجــرد صــدور الرتجمــة 

اإلنكليزيــة ولــم ينتبــه إليهــا األكاديميــون املغاربــة 

والعــرب إال بعدمــا جــاءت التزكيــة مــن الواليــات 

األمركيــة؟ املتحــدة 

االعتزاز بالهوية
ليى أبوزيد شخصية مغربية حّتى النخاع تعتز 

بمغربيتهــا أَيّمــا اعـتـزاز، لــم تغــر منهــا إقامتهــا 

الطويلة يف أمركا شيئا، وبقيت وفية لذاكرتها 

أحيانــا  تكتــب  أنهــا  رغــم  واللغويــة،  الثقافيــة 

الرـسـول.  ـسـرة  مــع  فعلــت  كمــا  باإلنكليزيــة 

مــن  وأكــر  الهويــة،  عــن  االنـسـالخ  ترفــض  إنهــا 

ذلــك تراهــا تعلــن بــكل وضــوح وجســارة أن املــرأة 

مــا  وهــو  الرجــل.  مــن  ُمحافظــًة  أكــر  املغربيــة 

أكدته عى لسان زهرة بطلة »عام الفيل« التي 

لنـسـاء  بالصراحــة  ـضـاٍجّ  نمــوذج  ســوى  ليســت 

كـثـرات عانــن املصــر نفســه: »امـلـرأة املغربيــة يف 

نظــري أكــر أصالــة ومحافظــة مــن الرجــل. إنهــا 

والتقاليــد«. القيــم  حارســة 

مثقفة عضوية
اـمـرأة قويــة  أنهــا  يعــرف  ليــى  مــع   َمــْن تعاطــى 

اللهجــة  شــديدة  ِــراس،  امل صعبــة  الشــكيمة، 

ناقــد،  انتقــاد  ذلــك  يف  تخــى  ال  االنتقــاد  يف 

يف  الخــوض  ــُب  تتهَيّ ال  ذلــك  كل  فــوق  وهــي 

الدارجــة  الشــائكة كـفـْرض  ــجالية  الِسّ املواضيــع 

والتمييــز  امـلـرأة  وقضايــا  التعليميــة  الرامــج  يف 

وتمدرس الفتاة وسؤال الهوية والتنوع الثقايف 

الِحصــص والتهميــش  نظــام  الكوطــا أو  ونظــام 

والهشاشــة واالختــالالت والتناقضــات والعنــف 

واالنتهازيــة  والفردانيــة  والســيايس  األســري 

وتزويــر االنتخابــات وأعطــاب السياســة وانتقــاد 

واإلســالم  الرملــان  وكائنــات  املغربــي«  »اليســار 

تجارب
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القــوة  اســتعمال  يف  والشــطط  واملوديرنـيـزم 

التــي  الشــائهة  والتـحـوالت  واملــال  والســلطة 

الوطنيــة،  الحركــة  أطــر  بعــض  فيهــا  انـخـرط 

وغرهــا مــن الطابوهــات الحارقــة… تكتــب ليــى 

بوحهــا  عــى  الذاتيــة  الرقابــة  تمــارس  أن  دون 

الطافح بالصراحة والوضوح الشديدْين. تملك 

املجتمــع  ـقـاع  بــه  ـخـرت  نّفــاذا،  متوثبــا  ــا  حًسّ

النـسـاء،  املغربــي وهوامشــه، اســتغورت عالــم 

الســهل  داـئـرة  تدخــل  عميقــة  نصوصــا  لتـصـوغ 

املمتنــع، بجماليــة مخصوصــة، ال تديــر ظهرهــا 

َلَغــط  ملــا هــو سوسيوـــسيايس، دون الوـقـوع يف 

الجاـهـزة،  الوعظيــات املباـشـرة، والكليشــيهات 

واملّجانيــة. الفّجــة  األيديولوجيــة  والبيانــات 

كاتبة جريئة
دفعتهــا جرأتهــا املكتومــة أواخــر ســتينات القــرن 

العشــرين إىل أن تكتــب أول مقــال لهــا وهــي مــا 

باســم  الخامــس  محمــد  بجامعــة  طالبــة  ـتـزال 

عــى  حتــى  الـجـرأة  عنــدي  تكــن  مســتعار »لم 

كتبــُت  وعندمــا  الحقيقــي.  باســمي  توقيعــه 

اســم،  دون  البطلــة  بلــدة  رواية تركــُت  أول 

ألنهــا بلــديت«، وـسـرعان مــا أَلَّفــت بعــد ذلــك يف 

الذاتيــة  الرواية والرتجمة والقصة والـسـرة 

وأدب الرحلــة والـسـرة النبويــة، بعــد أن تلقــت 

بالربــاط  الخامــس  محمــد  جامعــة  يف  تكوينــا 

إىل  انتقلــت  ثــم  وآدابهــا،  اإلنكليزيــة  اللغــة  يف 

للدراســة بجامعــة  الواليــات املتحــدة األمركيــة 

تكساس يف أوسن، كما تلقت تدريبا يف املعهد 

العــايل للصحافــة يف ســان ـبـول بمينيـسـوتا. ويف 

نفســها  لتـكـّرس  الصحافــة  تركــت   1992 ســنة 

للكتابــة األدبيــة. مــن أهــم أعمالهــا التــي صــدرت 

طبعــات: عــدة  يف 

ذاتية(؛ »عــام  )ـسـرة  الطفولــة«  إىل  »رـجـوع 

األخــر«  »الفصــل  )روايــة(؛  الفيــل« 

مــن  قصــص  )رواية(؛ »الغريــب، 

املغرب« )مجموعة قصصية(؛ »املدير وقصص 

قصصيــة(؛  املغرب« )مجموعــة  مــن  أخــرى 

»بضــع ســنبالت ُخْضــر« )أدب رحلة(؛ »أمريــكا 

رحلــة(. اآلخــر« )أدب  الوجــه 

تَرَجمــت مــن اإلنكليزيــة إىل العربيــة ســرة امللــك 

منــذ  الخامــس:  )محمــد  الخامــس:  محمــد 

اعتالئــه ـعـرش املـغـرب إىل يــوم وفاتــه( والـسـرة 

إىل  أعمالهــا  تُرِجمــت  إكــس.  ملالكــوم  الذاتيــة 

واإليطاليــة  والهولنديــة  واألملانيــة  اإلنكليزيــة 

واألرديــة. واملالطيــة  والفرنســية  واإلســبانية 

روائية ما بعد االستعمار
ُصِنّفــت أعمالهــا ضمــن  -التــي  ليــى  اســتطاعت 

»الكتابــة  ونظريــة  االســتعمار  بعــد  مــا  روايــة 

ثابتــا  مجــرى  لنفســها  تختــّط  أن  النســائية«ـ 

بشــاعرية  باملـغـرب  الكتابــة  خريطــة  يف  متمـيـزا 

بــدالالت  لــة  ُمحَمّ مخصوصتــْن، ولغــة  وفنيــة 

بالعربيــة  َكَتبــت  خصيبــة.  ومعرفيــة  ثقافيــة 

تنفصــم  ال  إليهــا  بالنســبة  واللغــة  الفكــر  -ألن 

عراهمــاـ رافضــة أن تكتــب بلغــة املســتعمر التــي 

بطالقــة  تتحــدث  بأنهــا  علمــا  الفرنســية،  هــي 

ُتصــُرّ  لكنهــا  والفرنســية،  واإلنكليزيــة  العربيــة 

تســقط  ال  يك  العربيــة،  اللغــة  اســتخدام  عــى 

التــي  األجنبيــة  الثقافــة  داخــل  االـغـرتاب  يف 

اســتعمرت بلدهــا. فاســتعمال الفرنســية يعنــي 

لهــا االنبطــاح للمســتعمر ولــو لــم يعــد لــه وجــود 

أـقـرأ  وال  العربيــة،  باللغــة  كتبــا  أـقـرأ  »كنــُت 

اللغــة  كنــُت أدرس  أننــي  بالفرنســية رغــم  كتبــا 

كونهــا  عــى  فعــل  كــرّد  يف املدرســة،  الفرنســية 

لغــة االســتعمار«. يف روايتهــا شــبه الســر ذاتيــة 

»الفصــل األخــر« تشــرح اســتعمالها للفرنســية 

إحــدى  يف  كانــت  حيــث  الختامــي،  الفصــل  يف 

املــدارس الخاصــة بالربــاط مـجـرة عــى الدراســة 

تـكـره  كانــت  لكنهــا  معــا،  والفرنســية  بالعربيــة 

اســتخدامها  مــن  وتنفــر  بالفرنســية،  الـقـراءة 

خــارج الفصــل الــدرايس. وهــذا املوقــف املبّكــر مــن 

لغــة املســتعِمر هــو الــذي جعلهــا تعتــر نفســها 

محظوظــة بحيــث لــم تصبــح واحــدة مــن كتــاب 

ينتجــون  الذيــن  املغاربيــن  االســتعمار  بعــد  مــا 

أدبا وطنيا بلغة أجنبية. ونفورها من الفرنسية 

االلتحــاق  مــن  وتذّمرهــا  للفرنســين  وازدراؤهــا 

باملــدارس الفرنســية هــو الــذي يفســر التفاتهــا إىل 

الـغـرب.  مــع  لالتصــال  وســيلًة  شكســبر  لســان 

لـكـره  شــخيص  ســبب  مــن  أكــر  ِلَليــى  أن  كمــا 

اعتقلــت  ففرنســا  طفولتهــا،  منــذ  الفرنســية 

لغتهــا.  عليهــا  وفرضــت  بــه،  لــت  ونَكّ والدهــا 

ـــمثل  ُتْبــِد أّي ـكـره ألّي لغــة أجنبيــة أخــرى  ولــم 

ضــرر  أي  يف  لهــا  تتســبب  لــم  ألنهــا  اإلنكليزيــةـ 

. شــخيص

مأساة المرأة في المجتمع المغربي
 )1980( الفيــل«  روايتهــا األوىل »عــام  ـعـّرت يف 

أمركيــان  ناـشـران  واحــد  آن  يف  أصدرهــا  -التــي 

جامعــة  مــن  كل  يف  النشــر  مصلحــة  همــا 

َعــْن  تكســاس والجامعــة األمركيــة يف القاـهـرةـ 

والفقــر  الهشاشــة  لواقــع  ضــاٍر  نقــدي  حــٍسّ 

ــدة  والتصــدع األســري والطــالق التعســفي، ممِهّ

ز مكانــة  نــة األســرة التي ســتعِزّ الطريــق أمام ُمدَوّ

املرأة يف املجتمع املغربي ذي العقلية الذكورية. 

التقليديــة  الثقافــة  بــن  الـصـراع  واقــع  فـعـَرّت 

والغربيــة،  اإلســالمية  القيــم  واملوديرنـيـزم، 

املجتمــع  يكّونهــا  التــي  الصــورة  واســتنكرت 

عــى  التحــرر  إىل  داعيــة  امـلـرأة،  عــن  املغربــي 

والــذايت. القومــي  املســتوى 

األوىل »عــام  روايتهــا  كتبــت  حينمــا  وهــي 

زال  مــا  املغربــي  املجتمــع  كان  الفيــل« )1980( 

القديمــة،  األـسـرة  وطأة مدونــة  تحــت  يــرزح 

حيــث كان الطــالق يف املـغـرب أداًة إلـخـراج امـلـرأة 

بيــت الزوجيــة؛ فتجــد امـلـرأة نفســها فجــأة  مــن 

بكلمــة  وذلــك  الشــارع؛  يف  وُملقــاة  مطــرودة 

غضــب. لحظــة  يف  الــزوج  ينطقهــا  واحــدة 

األـسـرة  فقانــون  مختلفــاً.  الوضــع  صــار  اليــوم 

الجديــد ـجـاء لُيعطــي امـلـرأة واألطفــال ضمانــات 

أكر، ستجعل الرجل املغربي يفّكر طويالً قبل 

الطــالق، عــى  أن يشــهر يف وجــه زوجتــه ورقــة 

حــّد قولهــا.

ولذلــك لــم تخــِف ليــى ابتهاجهــا بهــذا التـحـول 

عــن  فـعـرت  املعاصــر،  املـغـرب  يف  اإليجابــي 

مشــاعرها قائلــًة »إن األهــم هــو مــا أحّســه اليــوم 

الجديــد.  األـسـرة  قانــون  ظــل  يف  أعيــش  وأنــا 

أحــّس بـنـوع مــن الفخــر يف الواقــع. فقــد قمــت 

لقــد ســّلطُت  بــدوري ككاتبــة عــى أكمــل وجــه. 

الواقــع  منطقــة مظلمــة يف  عــى  مبّكــراً  الضــوء 

والتشــريع املغربين. عر الرواية، جعلت الكل 

يحس بمأساة املرأة التي ُتطَلّق هكذا وتُرمى إىل 

الشــارع. اليــوم القانــون الجديــد ـجـاء ليؤكــد أن 

املغربية لن تعيش دائما يف )عام الفيل(؛ وهذا 

إيجابــي«. تـحـول 

وتكريــس  ــر  املدِمّ والطــالق  امـلـرأة  قضــة  ظلــت 

بالهــا  تشــغل  الجنســن  بــن  االختــالف 

 semi-الســرذاتية شــبه  روايتهــا  يف  ومخيالهــا 

autobiography »الفصــل األخــر« )2000(، 

ولـكـره  امـلـرأة،  تعليــم  ملعضلــة  ت  تصــَدّ حيــث 

النساء يف واقع الحياة املغربية التمييزي، الذي 

ال تتلقى املرأة فيه تربية جيدة. يف املدرسة أبلت 

ليى البالء الحسن ألنه ال ُيتَوَقّع أن لها دماغا، 

ذكاء،  دون  ُخِلقــت  امـلـرأة  أن  يــرون  فالرجــال 

وليــى تــرى أن الحكومــة الســلطوية األبويــة هــي 

منهــن  وجعلــت  الجيــدة  الرتبيــة  خنقــت  التــي 

وجاهــالت. أميــات 

ضحية تجاهل الناشرين العرب
الذاتية »رـجـوع إىل الطفولة«، التــي  يف ـسـرتها 

أشــفَقْت مــن ردود الفعــل تجاههــا، وال ســيما 

ردود فعل أسرتها، فوضعت املخطوط يف درج 

ونسيته حولن كاملن، تناهض ليى استبعاد 

امـلـرأة واســتعبادها وَحْملهــا عــى الصمــت. ومــن 

َدف الغريبة أن هذا العمل الذي تُرجم إىل  الُصّ

ّــا  اإلنكليزيــة قبــل أن يصــدر بالعربيــة بســنوات، مل

اتصلــت  بالعربيــة  نـشـره  عــى  عزمــت صاحبتــه 

بناشــر لبنــاين فقــال لهــا »ليتهــا كانــت مذـكـرات 

بريجيــت بــاردو!«، وذلــك »ألنــه يظــن أن القــارئ 

العربــي لــن يهتــم بـسـرة اـمـرأة عربيــة عاديــة«، 

عــى حــد قولهــا بـمـرارة وخيبــة أمــل.

قضية الدارجة
مــن  كانــت  أبوزيــد  ليــى  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 

بالدارجــة  الكتابــة  عــى  تجــرؤوا  الذيــن  األوائــل 

بــاألدب  الفصحــى، مقتديــًة يف ذلــك  جــوار  إىل 

كبــر،  بعمــق  قرأتــه  الــذي  األـمـريك  الزنجــي 

إن  العمــل  بقيمــة  تُضــُرّ  ال  الَلّكنــة  أن  معـتـرة 

فــت بقــدر محــدود، ال يتجــاوز مقــدار امللــح  ُوِظّ

مــن  أبلــغ  العاميــة  تصــر  حــن  أو  الطعــام،  يف 

الفصحــى. لكــن الزوبعــة التــي أـُثـرت يف املـغـرب 

اللغــة  بــدل  العاميــة  اللغــة  اســتعمال  ـحـول 

األميــة  كاســتفحال  واهيــة  ملــررات  الفصحــى 

مــع  القطــع  وضــرورة  الفصحــى  واســتصعاب 

فر، لم ترتكها يف الحياد،  الرتاث للبدء من الِصّ

مــن  وبكثــر  بشراســة  التعبــر  يف  انخرطــت  بــل 

الحكمــة والرصانــة عــن رأيهــا الجــريء مواِجَهــة 

الفرنكفونيــن  »الحداثيــن«  بعــض  رأي  بذلــك 

الجمعــوي  والفاعــل  العــروي  عبداللــه  كاملفكــر 

األعــى  املجلــس  عضــو  عيــوش  نورالديــن 

للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي )يف برنامــج 

املغربيــة  القنــاة  عــى  أذيــع  معكــم«،  »مباـشـرة 

2(، اللذْيــن يمثــالن -يف تصورهــاـ فريقــْن ذْيلــْن 

لفرنســا »يتفقــان عــى االـسـرتاتيجية ويختلفــان 

الفصحــى  يريد إبعــاد  فــاألّول  التكتيــك«.  عــى 

مــن املــدارس دفعــة واحــدة وأن يكــون التعليــم 

الفصحــى  عــى  اإلبـقـاء  يريــد  بالعامية واآلخــر 

يف املــدارس »مــع تغيــر قواعدهــا بإلـغـاء املثنــى 

وجمــع املؤنــث الســالم وـجـزم أواخــر الكلمــات«. 

بحيث تصبح الفصحى عامية يف نهاية املطاف.

وقــد بــدا لليــى أبوزيــد أن التياريــن ال يختلفــان 

عــى ـضـرب اللغــة العربيــة، ولكنهمــا يختلفــان 

يف طعنهــا تحــت الـحـزام أو فوقــه، ال لضــرورة 

سوســيولوجية، بــل إمعانــا يف »تركيــع املجتمــع 

املغربــي عــر اللغــة والثقافــة«، ومحاربــة اللغــة 

يف  أصبحــت  -التــي  الفرنســية  باللغــة  العربيــة 

مغــرب اليــوم شــيئا مــن املــايض- لفــرض »هيمنــة 

فرنســا الثقافيــة عــى املـغـرب«، وإقـصـاء اللغــة 

»محاربــة  وبالتــايل  املــدارس،  مــن  العربيــة 

العربية بالعامية وليس بالفرنسية واملستهدف 

الثقافــة«. يف املـغـرب اآلن هــو اإلســالم وليــس 

صــة وثاقبــة تنتقــد  وبلهجــة قاســية لكنهــا متفِحّ

إىل  منِبّهــة  ُمضــاد،  تشــريحي  بمثــال  الرجلــن 

أنــه »يف الوقــت الــذي يتعــاون فيــه العلمانيــون 

والتلموديون يف إسرائيل عى الربط مع الرتاث 

األنقــاض  تحــت  مــن  ميتــة  نصــف  لغــة  بإـخـراج 

وإجــالء مــا ران عليهــا مــن غبــار آالف الســنن، 

ـضـرب  عــى  يتعاونــون  عندنــا  العلمانيــن  نجــد 

العربيــة مــن فوقهــا ومــن تحتهــا، وهــي  اللغــة 

أعظــم  إحــدى  بهــا  قامــت  التــي  الحيــة  اللغــة 

الوقــت  ويف  اإلنســانية.  تاريــخ  يف  الحضــارات 

الــذي نجــد فيــه مؤسســات اإلعــالن واإلعــالم يف 

الــدول املتقدمــة ترتفــع بالنــاس بتقديــم أحســن 

نجدهــا  لغاتهــم  مســتويات  بأرقــى  عندهــم  مــا 

عندنــا تنــزل إىل رطانــة الشــوارع وترتــد بهــم إىل 

الطبيعيــة،  بيئتهــا  العاميــة  تعــد  التــي  األميــة 

المرأة المغربية أكثر 
ُمحافظًة من الرجل. 
وهو ما أكدته على 

لسان زهرة بطلة »عام 
الفيل« التي ليست سوى 

نموذج ضاجٍّ بالصراحة لنساء 
كثيرات عانين المصير نفسه: 
»المرأة المغربية في نظري 

أكثر أصالة ومحافظة من 
الرجل. إنها حارسة القيم 

والتقاليد«

دفعتها جرأتها المكتومة 
أواخر ستينات القرن العشرين 

إلى أن تكتب أول مقال 
لها وهي ما تزال طالبة 

بجامعة محمد الخامس باسم 
مستعار »لم تكن عندي 
الجرأة حتى على توقيعه 
باسمي الحقيقي. وعندما 

كتبُت أول رواية تركُت بلدة 
البطلة دون اسم، ألنها 

بلدتي«

تجارب
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ويعّد تحويل هذه األخرة إىل حروف عى ورق 

مــن  الســمكة  كإـخـراج  بيئتهــا  مــن  لهــا  إخراجــا 

باملــوت«. عليهــا  امـلـاء، حكمــا 

الواقعي ِضد الخرافي
يف  الواقــع  برصــد  تمســكا  األشــد  تبــدو  الكاتبــة 

التعقيــد  مــن  متحللــة  ســهلة،  بلغــة  كتابتهــا 

شــأنها  الــكاليس  الســرد  يــة  َخِطّ إىل  ومنتميــة 

شــأن أعمــدة الســرد الــروايئ والقصــيص باملغــرب 

الظاـهـرة  ة  بِشــَدّ وتنتقــد  غــالب،  كعبدالكريــم 

التي غزت العالم العربي بعد حصول غابريال 

غارســيا ماركيــز صاحــب »مائــة عــام مــن العزلــة« 

إىل الخرافــة  األـقـرب  بكتابتــه  نوبــل  جاـئـزة  عــى 

الواقــع  عــن  واالبتعــاد  الســحري  والتخييــل 

الـعـرب  تنتقد الُكَتّــاب  بذلــك  وهــي  والحقيقــة. 

الذيــن لجــأوا إىل الســريالية والخرافــة والالواقــع 

أنهــا  معتقديــن  ملاركيــز،  تقليــدا  والالمعـقـول 

املســلك نحــو نوبــل، والواقــع أن ماركيــز نفســه 

هنــا  مــن  وليلــة.  ليلــة  بألــف  تأثــر  أنــه  اعــرتف 

ألــف  بعــد  نكتــب  أن  يمكــن  »مــاذا  تتـسـاءل 

ليلــة وليلــة مــن خيــال ومــن المعـقـول؟!« )مــن 

روافــد(. برنامــج  يف  شــهادتها 

بالدعــوة  تكتفــي  ال  الناريــةـ  ســجاالتها  ـــفي  إنهــا 

أساســا  يهمهــا  مــا  ألن  الواقــع؛  إىل كتابــة 

هو الكتابة عن الواقع الحايل املعيش تحديدا، 

املــايض،  يعكــس  أن الحاضــر  وجــدت  وقــد  أَمــا 

املجتمــع  مــن رحــم  وُنســَغها  مادتهــا  فاســتقت 

كـثـرا  ســة  متحِمّ تجدهــا  لذلــك ال  املغربــي. 

إىل  لجــأوا  الــذي  املحدثــن  الـعـرب  للُكّتــاب 

واقعهــم  عــن  بعيــدا  روايــة  لكتابــة  التاريــخ 

الزمنــي والجـغـرايف واالجتماعــي، متســائلة ـمـرة 

الخرافــة  إىل  الرـجـوع  مــن  الفائــدة  »مــا  أخــرى 

وإىل التاريــخ وبــن أيدينــا واقــع زاخــر طــري؟ بــل 

فيــه  ســقطت  الــذي  الغرائبــي  مــن  الفائــدة  مــا 

بعــض الكتابــات يف املـغـرب؟ كنــُت ســعيدة وأنــا 

رواية ‘عــام  عــى  أثنــوا  أمركيــن  بـقـراء  ألتقــي 

الفيل’ وهــم يقولــون يل ‘كنــا نحســب أن املغــرب 

مــا  مـغـرب  يقصــدون  بوولــز‘،  ـبـول  مـغـرب  هــو 

بوولــز  عنــه  كتــب  1912 الغرائبي الــذي  قبــل 

مجمــل رواياتــه. وهــذا يف الواقــع هــو مــا حـفـزين 

عــى كتابــة ســريت الذاتية ‘رجــوع إىل الطفولــة’، 

أتوبيوغرايف ‘الفصــل  الشــبه  عمــي  وبعدهــا 

هــذا  عــن  املزيــد  أقــدم  أن  أريــد  كنــُت  األخــر’. 

املـغـرب الجديــد، وأســاهم عــر الكتابــة يف صنــع 

تحوالتــه. وأعتقــد أن هــذه هــي مهمــة األدـبـاء يف 

اليــوم«. العربــي  املجتمــع 

الترجمة رسالة
ــرة جدا تنــُمّ عــن عقليــة  عالقتهــا بالرتجمــة مبِكّ

متفِتّحة تأخذ وتعطي، فقد كتبت باإلنكليزية 

ســرة الرســول للقارئ الغربي مفيدة من ســرة 

ابن هشام، وترجمت إىل العربية سيناريوهات 

مت قراءات درامية لها عى  أفالم شهرة، وقَدّ

أمــواج اإلذاعــة املغربيــة.

إكــس  مالكــوم  ـسـرة  الســيناريوهات  تلــك  مــن 

ـقـراءة  يف  الهــواء  عــى  وبَثّْتهــا  ترجمتهــا  التــي 

مـسـرحية. أجــل بــكل َجــراءة جابهــت صعوبــات 

يعــُجّ  الــذي  إكــس  مالكــوم  نــص  ترجمــة 

واألمثــال  والحــوارات  والتعابــر  باملصطلحــات 

تعقيــداِت  بــكل  الزنجيــة  بالعاميــة  اللصيقــة 

أن  اإلدراك  تمــام  مِدركــة  الثقافيــة،  إيحاءاتهــا 

عى املرتجم تجاوز مرحلة الفهم السطحي إىل 

اســتغوار طبقــات النــص عميقــا حتــى يتســنى لــه 

يــة. وجِدّ بأمانــة  نقلــه 

ولذلك لم تكن تنتكف عن االستعانة بأمركين 

اختياراتهــا  تكــن  ولــم  املشــكلة.  لحــّل  ســود 

الرتجميــة اعتباطيــة، بــل هــي مرتبطــة برســالتها 

واألخالقيــة.  والفنيــة  واألدبيــة  اإلعالميــة 

املمتعــة  الرتجمــة  هــذه  عــن  نفســها  هــي  تـقـول 

منحرفــة  هامشــية  شــخصية  لـسـرة  واملاتعــة 

»كانــت  اإلســالم  بمعانقتهــا  عامليــة  أضحــت 

مــن  فريــد  الكتــاب  أن  وـلـوال  ــة،  جَمّ الصعوبــة 

ســاعة  الســاعة وكل  موـضـوع  ويتنــاول  نوعــه، 

أن  بــه  اســتطاع  زنجيــا  أن  وكيــف  )اإلســالم(، 

يتحرر ويحِرّر سودا أمركين من آثار العبودية 

والعنصريــة ويرتفــع بنفســه وبهــم إىل الكرامــة 

اإلنسانية ويصبح شخصية عاملية، لوال ذلك ملا 

منحــت لرتجمــة هــذا الكتــاب أكــر مــن عــام مــن 

الكامــل«. اليومــي  العمــل 

الة شخصية الرَحّ
والبـصـرة،  البصــر  بجرأة الرحالة املتفتــح 

حاولــْت عــر إصداريْهــا يف الرحلــة وهمــا »بضــع 

الطالبيــة  وحياتهــا  لنــدن  عــن  ُخْضــر«  ســنبالت 

تجريــد  اآلخــر«،  الوجــه  هناك، و«أمريــكا، 

ه من أسطورة السحر والتقديس  الغرب مما لَفّ

البليــدة،  والدهشــة  األعمــى  واالنبهــار  الســاذج 

لتعــِرّي »الوجــه اآلخــر« القابــع خلــف مســاحيق 

اإلنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة  شــعارات 

والفيمينـيـزم،  والعوملــة  وامـلـرأة  واألقليــات 

وبراغماتيــة  متوحشــة  رأســمالية  يف  ــد  واملجَسّ

كل  مــن  ُتَجِرّدانــه  ماِحقــة  وأوليغارشــية  عاتيــة 

وروحــي. وإنســاين  أخالقــي  ملمــح 

لحضــارة  اـلـَرَّاق  الوجــه  إىل  ليــى  تلتفــت  لــم 

القــرن املــايض  الــذي فــن يف ثمانينــات  الـغـرب، 

لــم  العالــم  الناميــة، عندمــا كان  البــالد  شــباب 

والفلوجــة  والـعـراق  بأفغانســتان  بعــد  يســمع 

ولكنهــا  وغوانتانامــو،  وأبوغريــب  والعامريــة 

رـكـزت عــى الوجــه القمــيء لآلخــر، ومــا يقــوم 

عليه نظامه األوليغاريش من سطوة واضطهاد 

بمكيالــن. وكيــل  وتمييــز 

شاهدة عصرها
املغربــي  الناقــد  اعتــر  وغرهــا  األســباب  لهــذه 

عبدالعــايل بوطيــب كتابتها قيمــة رمزيــة وطنيــة 

ر بثمن، هي بنت جيل القنطرة أو العبور  ال تقَدّ

الــذي عــاش مرحلتــي االســتعمار واالســتقالل، 

بكل ما تِشع به لفظة قنطرة من وضع َبرَْزِخّي 

مخاتــل يُغــُصّ باملفارقــات والتناقضــات واملــآيس.

عــى  عصرهــا  شــاهدة  نعترهــا  جهتنــا  ومــن 

تحوالت املغرب املعاصر االجتماعية والسياسية 

تنضــح  نفيســة  ووثيقــة  والعقليــة،  والثقافيــة 

ــًة وهــي تعانــق القضايــا املحليــة والقوميــة  مغربَيّ

والعامليــة، كمــا نعتــر كتاباتهــا خــر دليــل عــى 

النســايئ  الشــأن  بــن  ْتــق  الَرّ وأهميــة  ضــرورة 

بينهمــا. انفصــام  ال  حتــى  الوطنــي  والشــأن 

باحث وأكاديمي مغربي
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المرأة المخدوعة 

أسماء هاشم

أن تكتــب املــرأة العربيــة مفكــرة عــى أحــد محــركات البحــث  يكفي
 1931 الســعداوي  نــوال  املصريــة  اســم  بتـكـرار  لتظفــر 

واملغربيــة فاطمــة املرنيــي )-1940 2015 ( وتاريــخ نضــال كل منهمــا يف 

لكليهمــا  الفكــري  والجهــد  والنســوي  الفكراالجتماعــي  مجــال 

واملنجزالكتابي الذي لخصت فيه كل منهما جل أفكارها، وعدد كبرمن 

الكتابات عن هذا املنجز.

بتكــرار البحــث وتخصيصــه لــن نجــد إال تكرارنفــس النتائــج ليصبــح الســؤال 

بديهيا ملاذا تغيب املرأة املفكرة من الثقافة العربية؟ يحيلنا السؤال لواقع 

ســيايس واجتماعــي وثقــايف تداخلــت كل عناصــره وبقصــد أو بــدون لنصــل 

العربيــة املخدوعــة  تعكــس صــورة امـلـرأة  نتيجــة واحــدة  لنتيجــة واحــدة؛ 

املُسَتَغلة. مخدوعة من قبل القوانن التي طالها االصالح يف أزمنة ازدهار 

دعــاوي التحــرر لتنــال امـلـرأة بموجــب هــذه االصالحــات حقهــا يف التعليــم 

الحــق  يمنحهــا  لــم  السياســية مخدوعــة يف مجتمــع  والعمــل واملشــاركة 

يف العمــل لنضالهــا لتنــال حقهــا يف االســتقالل عــن األبــوي والذكــوري بــل 

تحــول العمــل لعــبء جديــد وحــدد معايــر تميزهــا وتفوقهــا بقدرتهــا عــى 

الجمع بن العمل والبيت والنجاح يف كليهما دون أن يقدم لها املساعدة 

يف الوقــت الــذي يحصــد فيــه وحــده الثمــار املاديــة لهــذا العمــل لتتحــول مــن 

كائــن مســتقل إىل كائــن مســتغل عــى غــرار مــا فعلــت الرأســمالية الغربيــة 

التــي ـجـرت النـسـاء مــن البيــت اىل العمــل ليــس بـغـرض تحريرهــن ولكــن 

لالستفادة منهن يف قوة العمل، مخدوعة من قبل املؤسسات النسوية 

التي تراجع خطابها التحرري الذي كان قد وصل إىل أفق ُمريض يف فرتات 

ســابقة ليرتاجــع ألســباب كثــرة لحــدود ضيقــة ال تــرح حمايــة املــرأة اإليــذاء 

البــدين والحفــاظ عــى أعضائهــا الجنســية.

تتشــابه – تقريبــا – الظــروف التاريخيــة والثقافيــة االجتماعيــة والسياســية 

التــي نشــأت فيهــا كل مــن الســعداوي واملرنيــي، وازدهــر فيهــا املشــروع 

النضــال  العشــرين، زخــم  القــرن  مــن  األول  النصــف  لكليهمــا،  الفكــري 

تلــك  لــدى  العــام  الوعــي  ونمــو  االســتعمار  مــن  التحــرر  أجــل  مــن  العــام 

الشعوب بأهمية التحرر، قضية املرأة وتحررها باعتبارها أحد نواتج تحّرر 

املجتمــع. النصــف األول حتــى بدايــات النصــف الثــاين مــن القــرن العشــرين 

وازدهــار الفكرالتحــرري الــذي طــال وضعيــة امـلـرأة وعمــل عــى تغرهــا عــى 

مســتوى القوانن. ازدهر مشــروع الســعداوي واملرنيي نهاية ســبعينيات 

القــرن العشــرين حتــى عــادت األصوليــة اإلســالمية بقــوة يف املشــهد الثقــايف 

وفرضــت وجودهــا وحاربــت النســوية عــى نحــو مــا فعلــت مــع الســعداوي 

واعتبــار  وشــيطنتها  بــل  صورتهــا  كتابهــا وتشــويه  مصــادرة  مــن  مصــر  يف 

النســوية هــي نضــال املــرأة للتخــي عــن األدوار البيولوجيــة واالجتماعيــة لهــا 

ولقيت دعوة األصولية رواجاً يف األوساط الشعبية التي ُتعاين من األمية 

بنســبة كـبـرة كمــا أن هــذا الوســط هــو نـتـاج ثقافــة ذكوريــة أبويــة أدى إىل 

تــردي أوـضـاع امـلـرأة.

تغــرت األوضــاع السياســية للمنطقــة العربيــة منــذ بدايــات النصــف الثــاين 

للقــرن العشــرين بجــالء املســتعمر الســيايس وتشــكل حكومــات جديــدة 

كســب  أجــل  مــن  فقــط  امـلـرأة  بقضايــا  وتـلـوح  وتناهضهــا  الحريــة  تخــاف 

مــن ممارســة  الســالفة  القانونيــة  مكنتهــا اإلصالحــات  التــي  صــوت امـلـراة 

االـقـرتاع،  صناديــق  يف  ومؤـثـًرا  محســوبا  صوتهــا  وصــار  الســيايس  حقهــا 

التــي ال تضــع قضيــة امـلـرأة عــى  النخــب املحليــة والدوليــة  وأيضــا ملغازلــة 

رأس اهتماماتها وفقط بل تتعامل معها عى أنها مقياس تحرر وتحول 

تميــز  دون  الجميــع  فيــه  يتســاوى  ملجتمــع  ذكــوري  أبــوي  مــن  املجتمــع 

جنــدري.

تــردي  يف  ســاهمت  عــام  بوجــه  والدينيــة  اإلســالمية  األصوليــة  كانــت  إن 

وضعيــة امـلـرأة بعزلهــا الـجـزيئ عــن املشــاركة، مســتثمرة الصــورة املغلوطــة 

للنســوية يف الوعــي الشــعبي فــإن االهتمــام بقضايــا امـلـرأة مــازال يتذبــذب 

عى أجندة العمل السيايس حسب املكاسب املأمولة واملنتظرة ولذا تظل 

تلــك القضايــا مؤجلــة حتــى يتــم االســتفادة مــن طرحهــا وفقــط.

امـلـرأة  قضايــا  اســتغلت  التــي  الوحيــدة  هــي  السياســية  األنظمــة  تكــن  لــم 

والتــي  الخارجــي  التمويــل  ذات  بعــض مؤسســات املجتمــع املــدين  ولكــن 

صاحــب  الخــارج  جزئيــا،  أو  كليــا  الخارجــي  التمويــل  رضخــت ألجنــدات 

التمويــل يعمــل وفــق تصــور مســبق لصــورة املــرأة يف املجتمعــات العربيــة، 

ويوجــه تمويلــه تجــاه قضايــا بعينــه؛ ليرتاجــع الخطــاب النســوي لحــدود 

ضيقــة تتمثــل يف حمايــة املــرأة مــن اإليــذاء البــدين ومناهضــة العنــف ضدهــا 

والدـفـاع عــن أعضائهــا الجنســية مــن التشــويه! ليعــزل النضــال النســوي 

داخــل حــدود الجســد.

الــذي يخاطــب النخــب  أضــف إىل كل هــذا خطــاب النســوية االســتعاليئ 

ــا أكــر منــه إصالحيــا أهمــل الكثــر مــن الفــروق  حتــى أنــه صــار خطابــا دعائًيّ

املجتمعــات  لطبيعــة  فهــم  دون  نرتــه  ووحــد  املختلفــة  املجتمعــات  بــن 

والتميزات الفردية أيضا، ففقدت النسوية كمفهوم وثقافة قدرتها عى 

التواجــد ولــم تســتطيع مواجهــة وصايــة املجتمــع الذكوريــة الــذي تشــكل 

املــرأة املفكــرة خطــرا عليــه يقاومــه بــكل الطــرق مــن ســجن وقمــع وشــيطنة 

ومصــادرة ليقــدم الســعداوي عــى أنهــا النمــوذج الــيء للـمـرأة.

كاتبة مصرية 
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عقبات ومعوقات 
تهميش ذكوري

جهينة خطيب

النقــدي، ولكــن  التفكــر  وبقــوة يف حقــل  الناقــدة حاـضـرة  المرأة
قبــل  مــن  للـمـرأة  ذكــوري  تهميــش  يف  املشــكلة  تكمــن 

املؤسسات الثقافية والنقدية املختلفة سواء عى صعيد كون املرأة ناقدة 

أو كاتبــة، لنأخــذ مثــاال الجوائــز العامليــة والعربيــة نــادرا مــا تحصدهــا امــرأة 

رغــم وجــود عــدد ال بــأس بــه مــن باحثــات جــادات عــى املســتوى العربــي 

وكأنها حصريا للنقاد واألدباء الرجال.

إطــالق  فعنــد  الجندريــة،  الهويــة  يف  تمييــز  مــن  تعــاين  امـلـرأة  زالــت  مــا 

مصطلــح األدب النســوي، فهــذا املصطلــح بحــّد ذاتــه هــو تهميــش للـمـرأة 

فهــذا  النســوي  قبلنــا بمصطلــح األدب  فــإذا  الكتابــة،  وقدرتهــا املاـئـزة يف 

قــد  لغــة امـلـرأة األديبــة  أن  بوجــود أدب ذكــوري، صحيــح  نـقـول  يجعلنــا 

تعــج باألنثويــة ولكنهــا تعالــج مواضيــع مختلفــة بأســاليب ال تقــل تقنيــة 

عــن األديــب الرجــل. وبالتــايل فــال يوجــد نقــد خــاص بالنـسـاء ونقــد خــاص 

براعــة. النقديــة  الكتابــة  عــى  قــادرة  وامـلـرأة  بالرجــال، 

يتــم  لــم  راســخة، ولكــن  قواعــد  واضحــة ولهــا  النقديــة  امـلـرأة  جهــود  إن 

تســليط الضــوء عليهــا، بــل وتهميشــها وحصــر اهتماماتهــا يف صراعهــا مــع 

الرجــل، صحيــح أنهــا اهتمــت بأمــور امـلـرأة األديبــة ولكــن ألنهــا ملســت هــذا 

التهميــش الحاصــل عــى أدب امـلـرأة.

يف  النمطيــة  يف  وقعــن  قــد  الناقــدات  مــن  كـبـًرا  عــدًدا  هنــاك  أنكــر أّن  ال 

باحثــات  فهنــاك  التعميــم،  يعنــي  ال  هــذا  ولكــن  التقليديــة،  دراســتهن 

الرجــل، ولكــن نصيحتــي  الناقــد  تقــّل بحوثهــن عــن  وناقــدات جــادات ال 

يف  املثــال  ســبيل  عــى  الذاتيــة.  القوالــب  مــن  تخــرج  أن  الناقــدة  للـمـرأة 

الثــورة  عــى  وحرصــت  الفلســطيني  بــاألدب  اهتممــت  النقديــة  مـسـريت 

يف التحليــل وعــدم الغــرق يف نمطيــة البحــث والتفكــر، فالعمــل األدبــي 

فمثــال  دراســتي  يف  ســأتخذهما  اللذيــن  واألســلوب  للمنهــج  ينادينــي 

طرقــت عوالــم كثــرة يف كتابــايت النقديــة قمــت بمقاربــة بــن الروايــة وعلــم 

الخليــة وبــن القصــة واألدب العجائبــي والنوســتالجيا وعالــم املوســيقى 

والفلســفة، فنحــن بحاجــة ماســة للخــروج مــن بوتقــة رســمت لنــا. ومــن 

فلســطن«  يف  العربيــة  الروايــة  »تطــور  الثالثــة؛  كتبــي  ـجـاءت  هنــاك 

األطفــال  و«أدب  املعاصــر«  الفلســطيني  األدب  يف  ثقافيــة  و«فـضـاءات 

التقليــد، وحاليــا أعمــل عــى كتــاب  الفلســطيني« محاولــة للخــروج مــن 

ســيصدر قريبــا ـحـول األديبــات الفلســطينيات، وأعمــل عــى كتــاب ـحـول 

املـسـرحين الفلســطينين، كمــا أننــي أقــوم بمقاربــة بــن الفــن التشــكيي 

واألدب، فاملجــاالت النقديــة واســعة، وهنــاك أســماء نســائية المعــة يف 

مجــال النقــد الحديــث أمثــال العراقية بشــرى مــوىس صالــح والتونســية 

حيــاة الخياري واملغربيــة زهــور ـكـّرام واألمثلــة كـثـرة، ولكــن تحـتـاج امـلـرأة 

الناقــدة إىل بــذل جهــود أكــر لتتضــح معالــم ثابتــة يف مـسـرتها النقديــة.

ال ننكــر أن امـلـرأة برعــت يف املشــهد األدبــي وأخــذت مكانــة مرموقــة مقارنــة 

باملشــهد الفكــري والنقــدي، ويعــود هــذا لعــدة أســباب ومعوقــات. امـلـرأة 

األديبــة تتمتــع بحريــة التعبــر يف أدبهــا مــن خــالل امتالكهــا ألدوات أنثويــة 

قــد تشــد القــارئ فتنبنــي قصتهــا أو روايتهــا أو قصيدتهــا بطريقــة جاذبــة 

قــادرة عــى حبــك النــص األدبــي فيـفـرض النــص األدبــي ذاتــه عــى القــارئ 

الناقــد واملثقــف.

بينمــا يف مجــال النقــد فــإّن  كـثـرات يفتقــدن اآلليــات النقديــة والتقنيــات 

الحديثــة ومواكبــة كل مــا هــو جديــد مــن مناهــج وأســاليب كمــا أن املشــهد 

النقــدي ال ينصــف امـلـرأة الناقــدة ويحــاول تهميــش قدرتهــا النقديــة وذلــك 

بعــدم دعمهــا يف املســابقات والجوائــز النقديــة العربيــة.

كذلــك هنــاك معوقــات تقــف عقبــة أمــام تقــدم املــرأة النقــدي كأن ال تتجــرأ 

عــى الخــوض يف موضوعــات نقديــة معينــة كالثالــوث املـحـرم: الجنــس، 

السياســة، الديــن يف بعــض املجتمعــات املحافظــة.

ناقدة فلسطينية

غياب حرية التفكير

ابتسام القشوري

أّن نــدرة حضــور امـلـرأة يف حقــل التفكــر النقــدي مرتبــط آليــا  أعتقد
نتيجــة  وذلــك  عامــة  بصفــة  اإلبــداع  يف  املتأخــر  بحضورهــا 

مفهوم األسرة التقليدي املرتبط بتقاليد املجتمع الذكوري و الذي يرى يف 

املــرأة إمــا وزوجــة وأختــا وابنــة فقــط ويرمــي عــى كاهلهــا مســؤولية الــزواج 

واإلنجاب وتربية األبناء. ورغم دخول املرأة يف معرتك الحياة يف الدراسة 

والعمــل بقيــت تــرزح تحــت مســؤولية التوفيــق بــن عملهــا وبيتهــا وهــذا مــا 

يعيقها عن فعل اإلبداع بصفة عامة.

كمــا أن اإلبــداع  ومنــه التفكــر النقــدي هــو الخلــق والتجديــد والرغبــة يف 

التغيــر واإلتيــان بمــا هــو غــر مألــوف وبكلمــة واحــدة هــو التمــرد والجــرأة، 

لهــا  يســمح  ال  عليهــا  الذكوريــة  الوصايــة  بفعــل  مجتمعاتنــا  يف  وامـلـرأة 

بالتمــرد ال عــى املســتوى االجتماعــي وال عــى املســتوى األدبــي والفنــي.

غر أننا نستطيع أن نسجل حاالت نادرة يف املشهد الثقايف العربي لنساء 

فكــرى  مشــروع  وكونــوا  واملجتمــع  الخــوف  حاجــز  يجتــزن  أن  اســتطعن 

الذكوريــة  اـلـرتاث ونقــد املؤسســة  نقــد  عــى  أساســا  يقــوم  جــريء  نقــدي 

والدعــوة إىل تحريــر امـلـرأة وحثهــا عــى املطالبــة بحقهــا يف تواجدهــا يف كل 

مناحــي الحيــاة االجتماعيــة والسياســية والفكريــة نذكــر مــن بينهــم نــوال 

الســعداوي يف مصــر وفاطمــة املرنيــي يف املـغـرب،

الكثــر  يتطلــب  الفكــري  فاملشــروع  ببغــض  بعضهــا  مرتبطــة  دوائــر  إّنهــا 

الفلســفي  التفكــر  الجهــد واملثاـبـرة والرتاكــم املعــريف واالعتمــاد عــى  مــن 

إيّل أرى أن ذلــك غــر  بالنســبة  لكــن  تامــا  والعلمــي وهــذا يتطلــب تفرغــا 

مرتبــط  هــو  والرتبيــة ولكــن  األـسـرة  بمســؤوليات  امـلـرأة  بانشــغال  مرتبــط 

بحالــة املشــهد الثقــايف العربــي، فنحــن ليــس لدينــا مشــاريع فكريــة مهمــة 

نتيجة غياب التفكر الفلسفي منذ القرن السابع وحرق كتب ابن رشد، 

والـعـرب ال تمتلــك مشــاريع فكريــة تقــدم إضافــة كـبـرة للمشــهد الفكــري 

العربــي باســتثناء محمــد عابــد الجابــري ومحمــد أركــون والبقيــة تبقــى إمــا 

استنســاخا لـلـرتاث أو االتجــاه نحــو الثقافــة الغربيــة.

التفكــر  عــى  التشــجيع  التعبــر وعــدم  غيــاب حريــة  نتيجــة  وهــو كذلــك 

النقــدي يف الرامــج الرتبويــة وهــذا مــا جعلنــا يف أســفل القائمــة مــن حيــث 

لــكل هــذه  تراكــم  الفكريــة  فغيــاب امـلـرأة هــو  النقــدي واملشــاريع  التفكــر 

التــي ذكرناهــا. األســباب 

 أما عن حجم اإلنتاج الفكري والنقدي للمرأة العربية اليوم فأعتقد أّنه 

ضئيــل جــدا وغــر كاف خاصــة إذا تكلمنــا عــى النقــد الجــاد الــذي يلزمــه 

الكثــر مــن التمكــن وليــس تلــك املقــاالت التــي نقرأهــا يوميــا عــى أعمــدة 

هــب  مــن  كل  وأصبــح  املــادة  لهــذه  استســهال  هنــاك  لألســف  الجرائــد، 

ودب يكتــب يف النقــد ويف الـقـراءات وهــذا مــا ســيعطل الـقـراءات الجــادة 

للتدخــل يف اختصــاص  عــدم االختصــاص  الفرصــة ألصحــاب  وســيعطى 

مهــم وصعــب.

ناقدة تونسية

أسئلة في 
صلب المسألة

ريمة راعي

يبدو الحديث عن غياب املرأة املفكرة أو الناقدة يف البالد العربية  قد
نوعــاً مــن الــرتف، أو لعلــه حديــث غــر واقعــي يف ظــل مــا تعيشــه 

املرأة اليوم بشــكل خاص، واملجتمع بشــكل عام، وطبعاً هذا غر مرتبط 

فقــط باألحــداث التــي شــهدتها املنطقــة يف الـفـرتة األـخـرة )عــى الرغــم مــن 

املجتمعــات  شــهدتها  التــي  بالتـحـوالت  مرتبــط  وإنمــا  تأثرهــا(،  أهميــة 

العربيــة عــى الصعيديــن الثقــايف واالقتصــادي منــذ عقــود، وهــذا يحـتـاج 

منــاح  الرتاجــع يف  أســباب  عــى  الحالــة والوقــوف  لتشــريح  إىل مجلــدات 

مختلفة، وليس فقط غياب نساء مفكرات أو ناقدات. ولكنني سأحاول 

إظهــار بعــض النقــاط التــي قــد تكــون مفتاحــاً نحــو الوـلـوج إىل تشــخيص 

الحالة وبالتايل الوصول إىل نتائج:

املرجعيــات الدينيــة واملجتمعيــة التــي جعلــت النســبة األكــر مــن النـسـاء 

مكتفيــة بالتبعيــة للرجــل، وأخــذ دور املنّفــذ إلرادتــه متنازلــة عــن دورهــا 

خــارج نطــاق الزوجــة واألم. أمــا مــن هــن خــارج هــذه الدائــرة )التبعيــة( فقــد 

أصبحــن أـسـرات لهــذا الواقــع ومنخرطــات يف تكريســه مــن بــاب التماهــي 

املصلحــي معــه، أو أنهــن رافضــات لــه ولكنهــن غــر قــادرات عــى الخــروج 

مــن أطــره العامــة خشــية الثمــن الكبــر الــذي يمكــن أن يدفعنــه، واملؤســف 

أن النســاء هــّن أول مــن ســيهاجمنهن، ناهيــك عــن النبــذ املجتمعــي الــذي 

ســتتعرض لــه امـلـرأة التــي تحــاول أن تفكــر خــارج الصنــدوق، وليــس هــي 

فحســب، بــل أســرتها كاملــة؛ لذلــك ســتفضل االنكفــاء عــى دفــع نفســها 

وعائلتهــا إىل مرمــى ـنـران املجتمــع.

اتجــاه  يف  تذهــب  العاملــة  امـلـرأة  جعــل  الــذي  االقتصــادي  الوضــع 

االختصاصــات التــي تحصــل منهــا عــى مقابــل مــادي، وبمــا أن »الفكــر« 

هــو حالــة اقتصاديــة خاـسـرة ماديــاً؛ فلــن تجــد اـمـرأة تختــار العــوز كرمــى 

للفكر، وهذا يوصلنا إىل النهج الذي تقوده الحكومات العربية، ويدفع 

بإنـتـاج  التفكــر  عــن  للعيــش عوضــاً  ـفـرص  عــن  البحــث  إىل  باملجتمعــات 

تلــك الـفـرص مــن خــالل طــرح فكــري خــاّلق. وهكــذا فــإن املعادلــة القائمــة 

عــى أن اإلنـتـاج الفكــري يســاوي الفقــر أحيانــاً والعيــش بالحــدود الدنيــا 

غالبــاً، تجعــل كل مــن يفكــر قليــالً يف هــذه االتجــاه ينــأى بنفســه مباشــرة، 

الشــرق  بــن  البعــض  يجريهــا  التــي  الســطحية  املقارنــات  تحـضـرين  وهنــا 

»الكســاىل  الخــالق« ونحــن  »املنتــج  هــو  الـغـرب  بــأن  مقتنعــن  والـغـرب، 

االســتهالكيون«، وهــذا ال يتعــدى كونــه نظــرة ســطحية، فاإلنتــاج الفكــري 

يف الغــرب )عــى أنواعــه( يقابلــه مــردود مــادي جيــد ويف كثــر مــن الحــاالت 

أصوات
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الـنـوع  هــذا  نحــو  التوجــه  مــن  يجعــل  مــا  وهــذا  اـلـراء،  يف  ســبباً  يكــون 

تجاهلــه  يمكــن  أمــر ال  وهــذا  لكســب املــال،  فرصــة حقيقيــة  مــن اإلنـتـاج 

كمعادلــة، ولــو كان هــذا اإلنـتـاج ليــس مجديــاً ماديــاً يف البــالد املتطــورة ملــا 

كنــا ملســنا كل هــذه الفروقــات.

الحالــة  تهميــش  يف  هامــاً  دوراً  لعــب  والعــام  الخــاص  بشــّقيه  اإلعــالم 

الفكرية وإظهارها كحالة خشبية وبالية غر ذات جدوى، وعمل بقصد 

أو بغــر قصــد عــى تشــويه مفهــوم اإلنـتـاج وحّولــه إىل حالــة اســتهالكية 

ســطحية، كتقديــم اإلعالميــات أو الفنانــات كنمــاذج باـهـرة يقــدن حالــة 

التوجيــه والتوعيــة، يف حــن أنهــن واقعيــاً ال يمثلــن أّي حالــة فكريــة قــادرة 

عــى انتشــال واقــع امـلـرأة مــن بؤســه.

يف الحديــث عــن النقــد نفســه، أيــن هــي مؤسســات ومخرجــات التعليــم 

القــادرة عــى إنـتـاج هــذا االختصــاص ببعــده الخــاّلق املنتــج وغــر املؤدلــج 

بفكــر معــن؟ مــا هــي إنتاجــات جامعاتنــا الفكريــة والعلميــة حتــى نتحــدث 

عــن تجــاوز الحالــة العلميــة العاديــة والوـصـول إىل حالــة »نقــد« أو إنـتـاج 

»فكــري«؟

ختامــاً، يمكــن الـقـول إن البحــث عــن »الفكــر« بغــض النظــر عــن منتجــه 

)رجــل أو امــرأة( يحتــاج إىل أســباب نشــوئه وتطــوره، ونحــن نعيــش ضمــن 

معادالت سياسية واقتصادية مدمرة ألّي حالة فكرية يمكن أن تحدث.

كاتبة سورية

ناقدة السرد

هدى الهرمي

يخفــى عــى أحــد مــا حققتــه امـلـرأة العربيــة يف الســنوات األـخـرة مــن  ال
للنظــر خصوصــا يف  تكــون الفتــة  تــكاد  ـغـزارة اإلنـتـاج األدبــي بصفــة 

الســرد والشــعر وحتــى يف البحــوث والدراســات الفكريــة وهــذا األمــر يعــد 

انتصارا لألدب النسوي الحديث رغم العوائق والتقاليد السائدة يف فرتة 

مــا وال تخلــو منصــات التتويــج مــن جوائــز منحــت للـمـرأة العربيــة املبدعــة 

ليختزل حكاية مثابرة وتميز منقطع النظر.

إن اإلبداعــات األدبيــة النســوية بجميــع أصنافهــا قــد حققــت نقلــة نوعيــة 

مــن حيــث الكــّم خصوصــا وتقييــم ذلــك يظــّل بعهــدة اإلصــدارات ومــدى 

إشعاعها يف الوطن العربي إذ تتجاوز الحدود الضيقة لتحلق هنا وهناك 

وتصــل إىل القــارئ العربــي، وهنــاك العديــد مــن األســماء  الالمعــة التــي 

فرضــت بصمتهــا الخاصــة وإنتاجهــا الغزيــر يف الســاحة األدبيــة، لكــن يف 

حيــث  مــن  مــا  نوعــا  النقــد املــوازي محتشــم  أن  هــذا، أعتقــد  خضــم كل 

اإلـضـاءات والتحليــل األدبــي. وتقييــم األعمــال النســوية بقــي حـكـرا عــى 

الرجــل الــذي بــدوره تحكمــه بعــض املرجعيــات واأليديولوجيــات النمطيــة 

تقزيمــه  بأنــه أدب نســوي إىل حــّد  الجنــس األدبــي املصنــف  هــذا  يف حــق 

أحيانــا واإلخــالل بشــروط النقــد النزيــه.

أظــن أن امـلـرأة الناقــدة تســعى بصفــة حثيثــة مــن أجــل إرـسـاء نقــد فكــري 

وحــدايث دون تقســيم مصطلــح نســايئ ومصطلــح ذكــوري ممــا انعكــس 

عى اهتماماتها النقدية لكن ال يمكننا أن ننكر أن املرأة بطبيعتها األنثوية 

مختلفــة عــن الرجــل وتجنــح إىل التفاصيــل الدقيقــة والفعــل الحــكايئ، 

لذلك اشتغلت عى النقد السردي أكر من كل يشء، وبالتوازي نشهد 

عزوفهــا عــن النقــد الســينمايئ والتشــكيي. طبعــا تظــل هنــاك اســتثناءات 

ممــا يِســم تجربــة بعــض الناقــدات بتـنـوع اهتماماتهــا وتعــدد اشــتغاالتها 

رغــم أن عددهــن ضئيــل.

مــن املالحــظ أيضــا أن الناقــدة العربيــة تفطنــت إىل تحيزهــا لقضايــا امـلـرأة 

ومشــاكلها لذلــك ارتــأت أن تشــتغل عــى النــص ذاتــه بقــدر مــا يتماهــى مــع 

النمطيــة  الــرؤى واألعمــال  بتلــك  عــام دون أخــذ االعتبــار  اإلبــداع بشــكل 

للمــرأة.  ذلــك أن الجماليــة الكتابيــة ال تحتمــل الجنســوية بــل تعتمــد عــى 

أدوات نقدية قادرة عى سر  أغوار النص اإلبداعي والكشف عن أبعاده 

العميقــة. ومــن الناقــدات املتمـيـزات يف وطننــا العربــي أســتحضر  بعــض 

األســماء مثــل يمنــى العيــد وخالــدة ســعيد وفيـحـاء عبدالهــادي.

شاعرة تونسية

أبعد من الثنائيات

نورة البدوي

هليمكــن أن نربــط مــا أنتجتــه امـلـرأة العربيــة باألزمنــة األمــس واليــوم 
والغــد؟ يف كينونــة هــذه امـلـرأة املبدعــة تحــرر مــن األزمنــة وبالتــايل 

وســينما  تشــكيي  وفــن  أدب  مــن  اإلبداعيــة  املجــاالت  جميــع  يف  غــوص 

للمجتمعــات  اإلنســاين  الواقــع  لترتجــم  دائمــا  حاـضـرة  فهــي  وشــعر، 

العربية بمختلف هزاته وأزماته وأفراحه وأتراحه.

مســتمر  تطــور  العربيــة يف  للـمـرأة  اإلبداعــي  أن املســار  فيــه  شــك  ال  مّمــا 

تطــور العصــر وانعكاســاته ورهاناتــه عــى املجتمعــات العربيــة فهــي دائمــة 

الحضــور عــى مــّر األزمنــة والعصــور بــل هنــاك مصــادر قديمــة أّرخــت لــدور 

النســاء معرفيــا يف عــدة مجــاالت مثــل كتــاب »اإلصابــة« للحافــظ بــن حجــر 

الــذي ترجــم لـــ543 ألــف اـمـرأة بينهــن فقيهــات ومحدثــات وأديبــات، كمــا 

ترجــم الســيوطي يف كتابــه »نزهــة الجلـسـاء« لســبع وثالثــن شــاعرة وغــر 

ـهـؤالء كــر مــن الذيــن أشــادوا بمشــاركة امـلـرأة يف اإلنـتـاج اإلبداعــي الثقــايف 

منــذ القــدم.

العربيــة يف كل املجــاالت  نـتـاج امـلـرأة  أن  إـبـراز  تقــدم أردت  مــا  مــن خــالل 

الثقافية موجود عر األزمنة غر أن هناك اليوم زخما إنتاجيا لها يف كل 

املجــاالت اإلبداعيــة: األدب واملســرح والشــعر والفــن التشــكيي واملوســيقى 

وإـثـراء  الثقــايف  اإلبداعــي  للمشــهد  إـثـراء  الحركــة  هــذه  ويف  والســينما، 

ففــي  ســواء.  حــّد  عــى  والســرديات  للـقـراءات  وإـثـراء  الوطنيــة  للســاحة 

املجــال األدبــي هنــاك أســماء لهــا أثرهــا وبصمتهــا الروائيــة كخريــة بوبطــان 

ومســعودة بــن بوبكــر وآمنــة الرميــي مــن تونــس، كمــا توجــد أنعــام كجــى 

جي من العراق وصابرين فرعون من فلسطن وفاطمة عي من املغرب 

وتشــكيالتها  الــروايئ  نفســها  لهــا  منهــن  وكل  األســماء،   مــن  وغرهــن 

للحــس الجمــايل والبعــد املعــريف.

وبــكل أســف، فالنقــد شــحيح جــدا يف الســاحة األدبيــة وإن كانــت هنــاك 

بعض األسماء النسائية التي لها حضورها يف هذا املجال لكن اإلصدارات 

لقــد  النقــد، وكمــا نعلــم جميعــا  الروائيــة والشــعرية فاقــت  الكتابيــة أو 

أصبحنا اليوم نتحدث عن موت الناقد والنقد،  ولذلك أصبحنا لألسف 

نقــرأ روايــات دون معنــى أو باألحــرى الفــراغ عنوانهــا األصــي، فــأن نحمــل 

صفــة مفـكـرة أو مفكــر فهــذا جميــل، ولكــن عــى مــن نطلــق هــذا الوصــف 

ومــن ســيطلقه؟ هنــا يــأيت دور الناقــد والقــارئ فالنــص أو الروايــة تكتــب 

هــذا  يــأيت  هنــا  مــن  والناقــد.  للقــارئ  وأخــرى  للكاتبــة  أوىل  ـمـرة  مرتــن 

التوصيف من باب قدرة الكاتبة عى إنتاج منظومة من التفاعالت داخل 

الروايــة مــا ينتــج وظائــف تواصليــة ووضــع القــارئ والنقــد يف الصــورة ومــن 

هنــا يكــون النقــد والتأويــل يف إعـطـاء صفــة املفـكـرة.

لقــد تجــاوزت امـلـرأة يف الكتابــة مســألة الثنائيــات امرأة/رجــل بــل أصبحــت 

األدوار واحدة وهذا من خالل رصد الواقع، فالكتابة ليست يف انفصال 

الناقــدة  فامـلـرأة  الناقــدة،  امـلـرأة  عــى  انعكــس  بــدوره  وهــذا  الواقــع  عــن 

يف  تغــوص  وأصبحــت  والرجــل  امـلـرأة  ـصـراع  ـحـول  الهالــة  تلــك  تجــاوزت 

مضامــن النــص والعنــوان وغــالف الكتــاب وتشــكيالت املعنــى وبنــاء اللغــة 

التواصليــة مــع القــارئ.
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الســنن،  بألــوف  امليــالد  قبــل  الكتابــة  اإلنســان  اخــرتع  عندما
مســتعمال املســامر يف الرســم للتعبــر عّمــا بداخلــه، أرادهــا 

لغة يتواصل بها مع اآلخر، وليخبئ فيها نتاجه التاريخي الثقايف واملادي 

مــن الضيــاع، وعندمــا اخــرتع األبجديــة وظهــرت »التيفنــاغ«، كانــت مهمــة 

تجنيــس  دون  الحيــاة  يف  اإلنســان  ولــد  خاصــة،  بامـلـرأة  منوطــة  الكتابــة 

للمهــام، وجــد الحيــاة خامــا طاـهـرة مــن كل فكــر إال فكــر الطبيعــة الحــر، 

تفرض الطبيعة قوانينها الحتمية متنّقلة بن الســبب والغاية، بطريقة 

تفرضها صرورة قوانينها، دخلها اإلنسان مع طبيعتها بقانون الغاب، 

فسار به إىل صرورته ليتمّدن ويتطّور ويفرض عليه واقعه طريقة تفكر 

تتالءم ودرجة تمّدن هذا الواقع وثقافته وأخالقه، لرتتبط النظرة للمرأة 

الكاتبة العربية حسب املوروث والثقافة املحيطة.

إذا كانــت الكتابــة صــوت اإلنســان، ســتكون كتابــة امـلـرأة يف املجتمــع كمــا 

يرى صوتها يف الواقع، هنا ستنتج لنا خيارين، إما كتابة عوراء محاصرة 

وحييــة لغــة وموضوعــا، وإمــا كتابــة متمــردة تصــرخ للخــروج مــن نفــق 

االنغــالق، فبــدأ نتاجهــا خـجـوال كّمــا ونوعــا ال يخلــو مــن اســتثناء، وألن 

الكتابــة يف حــد ذاتهــا ثقافــة، وألن الكتابــة لــم تكــن مــن ثقافتنــا، ولــم تكــن 

ظاهرة يف مجتمعنا كما لم تكن القراءة، نأت بعض النساء عن الكتابة 

دون أســباب مــع توفــر ظروفهــا.

بــدأت املــرأة العربيــة منتصــف القــرن العشــرين تعــر عــن ذاتهــا ومشــاعرها 

والســر  الســلبية،  االجتماعيــة  الظواهــر  وعــن  البســيط،  وطموحهــا 

واألحداث التاريخية، ثم لتعر الكاتبة بمسؤولية أكر عن ذوات ورغبات 

وتعــّري  كان،  أّيــا  اإلنســان  رغبــات  إىل  تحــررا  األكــر  وتجتازهــا  غرهــا، 

تنويريــة،  ظــروف  واتتهــا  بشــخصيات  الكتابــة  اســتهلت  عنــه.  املســكوت 

القلمــاوي  زيــادة، ســهر  مــي  كاتبــات أدب وشــاعرات، منهــن:  فظـهـرت 

، عائشــة عبدالرحمــن )بنــت الشــاطئ(، فــدوى طوقــان، نبيلــة إبراهيــم، 

النعــاس،  مرضيــة  عاشــور،  الســمان، رضــوى  غــادة  الســعداوي،  نــوال 

الســاحة أســماء كـثـرة، ال يمكــن حصرهــا. اليــوم  لتمــأل  وأخريــات، 

اآلن.. لــم تعــد »قضيــة املــرأة« هــي هاجــس املــرأة الواعيــة بمســؤولية األدب 

والكتابة، صار هاجســها اإلنســان والحروب والتمييز العنصري والفســاد 

والعنــف واملهجريــن واإلرهــاب بشــقيه الفــردي والــدويل، صــارت بالكتابــة 

تعالــج مســائل القيــم والفكــر والوجــود.

تنتمــي الكاتبــة إىل إحــدى ـشـرائح مــن ثــالث، )األديبــة املبدعــة، أو الناقــدة 
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أو األكاديمية(، لتتداخل وتتقاطع، والطبيعي أن يفوق اإلنتاج اإلبداعي 

الكتابة النقدية، لكن من غر الطبيعي أن يكون الفارق إىل درجة تجعل 

مــن النقــد عاجــزا عــن مواكبــة النتــاج اإلبداعــي كمــا الحــال، وهنــا القصــور 

بــكل أنواعــه اليــوم كبــر جــدا  النقــدي يطــال الجنســن. النـتـاج اإلبداعــي 

وغنــّي، بالتأكيــد كّمــا، وحتــى كيفــا بحــاالت فرديــة، تشــر إليــه املشــاركات 

بالجوائــز العامليــة ونتائجهــا، إذا أخذنــا أنهــا املقيــاس املطــروح عــى الســاحة 

حاليــا، ويف شــح الـقـراءة النقديــة التــي لــو توـفـرت لربمــا أبانــت عــن عــدد 

أكــر مــن املبدعــات. هــذه النتائــج التــي أظهــرت أن التميــز اإلبداعــي لــم يعــد 

قاصــرا عــى جنــس بعينــه. أمــا الحديــث عــن إمكانيــة وصفنــا لكاتبــة عربيــة 

باملفكــرة، فهــذا ســؤال فيــه بعــض غرابــة مــع احرتامــي للســائل!

مــا،  قضيــة  أو  مشــكلة  يف  وإعمالــه  العقــل  تفعيــل  هــو  الفكــر  كان  إذا 

مــا  رؤيــة،  كان  وإذا  وتوابعهــا،  بتفاصيلهــا  يتعلــق  مــا  كل  يف  للوـصـول 

دامــت الفـكـرة هــي الصــورة الذهنيــة للــيشء، فــإن كل الكاتبــات املبدعــات 

واألكاديميــات، وخاصــة الناقــدات، صاحبــات فكــر وإن تفاوتــن يف ذلــك، 

بالطبــع ليســت كل صاحبــة فكــر مفّكــرة باملعنــى الفلســفي، لكنهــا تلــك 

التي حققت املفهوم الفلسفي الذي يرتقي باملفكر إىل مناقشته للقضايا 

للفـكـرة  لينصــف طرحــه أال يخضــع  بأكــر عمقــا وتعقيــدا، فعــى املفكــر 

املســبقة فنحــن عرفنــا اللــه بالعقــل، وأن يتحــرر مــن القديــم واملحــدث، 

هــذا  إذا كان  تعنــي بمجتمــع، إال  إنســانية كونيــة، ال  تكــون نظرتــه  وأن 

املجتمع هو نفسه محل النقد، وإذا كان املفكر ذا رؤية وتطلعات نقدية 

عالية بفعل مهني عال وإن لم تتحرر بعض مفكراتنا من سلطة الفكرة 

املســبقة، فهنــا نجــد عــددا قــد ال يعتــد بــه مــن املفـكـرات، لكــن ال يمكننــا 

حـصـره يف واحــدة! ســأذكر للمثــال وليــس للحصــر نمــاذج منهــن لحقــب 

ورؤى متباينة، ال يهمنا هنا إال كونهن مفكرات، بغض النظر عن طبيعة 

هــذا الفكــر اتفقنــا معــه أو اختلفنــا، فأمــام الطــرح النــر للفكــر علينــا أال 

ننجــّر لتلــك التفاصيــل الصغــرة فتعيقنــا، فليتعامــل كل منــا بمــا يناســبه 

منهــا بعيــدا عــن الجوهــر، وعندمــا نتحــدث عــن الفكــر علينــا أن نــدرك أن 

اللــه  دعــا إىل العلــم، وال يتــأت هــذا إال باســتخدام العقــل.

ســأبدأ بالدكتــورة عائشــة عبدالرحمــن )بنــت الشــاطئ( أســتاذة التفســر، 

ولها أعمال أدبية وروائية، وأول من حاضر باألزهر، وخاضت معركتها 

القرويــن  بجامعــة  الشــريعة  دّرســت  للقــرآن،  العصــري  التفســر  ضــد 

وأم  والخرطــوم،  والريــاض،  واإلمــارات،  شــمس،  عــن  ويف  باملـغـرب، 

درمــان، ووصلــت مؤلفاتهــا إىل أربعــن كتابــا.

»نــوال  الدكتــورة  نذكــر  أن  بــد  ال  العربيــات  املفـكـرات  نتنــاول  وحــن 

األديــان،  نقــد  يف  والباحثــة  والطبيبــة  واملبدعــة  األديبــة  الســعداوي«، 

إصــدارا. أربعــن  إىل  مؤلفاتهــا  وصلــت  أيضــا  اإلنســان،  وحقــوق 

الكاتبــة واملفـكـرة الجزائريــة رزيقــة عدنــاين أســتاذة الفلســفة التــي تفرغــت 

تدعــو  واإلســالم،  واملعرفــة  الفلســفة  علــوم  يف  متخصصــة  للكتابــة، 

عــن  مؤلفــات  ولهــا  والحريــة،  والحداثــة  العنــف  وتناقــش  للمصالحــة، 

والفلســفة. والفكــر  العقــل 

نالــت  الرياضيــات،  عاملــة  ســيناصر  حوريــة  املغربيــة  الفيلســوفة  املفـكـرة 

مدـيـرة  وهــي  فيهــا،  ودّرســت  الســوربون،  جامعــة  مــن  الدولــة  دكتــوراه 

أبحــاث يف املركــز الوطنــي الفرنــي، ومديــرة دار »فــرن« املهتمــة بالبحــوث 

العلميــة الفلســفية. املفكــرة حوريــة ســيناصر رغــم ثقافتهــا الفرنســية فهــي 

إىل  أـقـرب  العربــي  أن املســيحي  العربيــة املغربيــة، وتــرى  بهويتهــا  تؤمــن 

املســلم العربــي منــه إىل املســيحي الغربــي.

هــذه فقــط بعــض نمــاذج ملفكــرات عربيــات، ومثلمــا تطــورت حركــة اإلبــداع 

بعينــه،  جنــس  دون  عامــة،  والفكريــة  النقديــة  الحركــة  تطــور  نتأمــل 

فالنهضــة ال تتـجـزأ يف محاورهــا فكيــف يف البشــر!

أختــم ألقــول ثمــة أشــياء يف الفكــر يجــب أن تكــون مفتوحــة النهايــات كمــا 

الرواية، النهايات املفتوحة يف الجدل تعطي مساحة للقبول باآلخر، أن 

يراعــي تفكرنــا الثوابــت، وليــس بحســم نتائجهــا بحــدة كمــا نقطــع نهايــة 

شــريط بمقــص، نحــن يف مرحلــة مأســاوية وأزمــة فكريــة ال تســمح بوضــع 

نهايات قسرية لألفكار، أما الحسم سيأيت تلقائيا كنتيجة لهذه املقدمة. 

نحــن يف أشــد الحاجــة لخلخلــة الفكــر وتحريكــه، وإشــعال الـنـران تحتــه 

ليلتهب ويبدع، اليوم دعوا الفكر ينتج. املهم نحو الحرية، نحو االعرتاف 

باملمكــن، اإلبــداع كمــا الفكــر غــر قابــل للتأطــر، ال يخضــع لشــروط، قابــل 

للطــران بــال حــدود.

روائية ليبية

* اللوحات للفنان عايش طحيمر
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

آخر إصدارات ميشيل أونفري كتاب بعنوان »نظرية الدكتاتورية« يشرح فيه كيفية إقامة نظام دكتاتوري 

من نوع جديد، يمر بالمراحل التالية: هي أوال: تحطيم الحرية عن طريق المراقبة الدائمة وتدمير 

الحياة الفردية وإلغاء العزلة واالحتفاء باألعياد اإلجبارية وتوحيد اآلراء. ثانيا: تفقير اللغة بممارسة 

لغة جديدة، واستعمال لغة مزدوجة، وتدمير الكلمات، والتحدث بلغة وحيدة، وإلغاء الكاسيكيين، 

وجعل اللغة شفوية. ثالثا: إبطال الحقيقة، بتدريس األيديولوجيا، وتدجين الصحافة، ونشر أخبار 

زائفة، وإنتاج الواقع.  رابعا: إلغاء التاريخ، بمحو الماضي وإعادة كتابة التاريخ، وابتكار الذاكرة، 

وإتاف الكتب، وتصنيع األدب. خامسا: إنكار الطبيعة بتدمير غريزة الحياة، وتنظيم الحرمان الجنسي، 

واإلنجاب طبيا، وتعقيم الحياة. سادسا: نشر الكراهية، باختاق عدو، وتدبير حروب، وإخضاع الفكر 

للتحيل النفسي، والقضاء على آخر إنسان. سابعا وأخيرا، إلقامة امبراطورية ينبغي تأطير األطفال، 

إدارة المعارضة، الحكم بواسطة النخب، إخضاع الناس بواسطة التقدم، إخفاء السلطة. أي أنه في 

النهاية يتحدث عن الواقع الحالي الذي تعيشه 
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الســؤال  اـجـرتاح  أخــرى  ـمـرة  نعيــد  أن  بقي 
حقــي  يف  امـلـرأة  حضــور  يقــّل  ملــاذا  القديــم: 

الجوهريــة  هــل يعكــس ذلــك طبيعتهــا  الفكــر والنقــد؟ 

يجعــل  مــا  واالنفعــاالت،  العواطــف  إىل  تميــل  التــي 

اإلبــداع األدبــي هــو أكــر األشــكال التعبريــة املالئمــة لهــا؟ 

التفكــر وظيفــة  بــأّن  ومــن جهــة أخــرى هــل يعنــي هــذا 

ذكورية ال يمكن للمرأة اقرتافها؟

يف كتابــه »املــرأة واللغــة« عــرض علينــا الناقــد الســعودي 

القديمــة  العربيــة  الثقافــة  موقــف  الغذامــي  عبداللــه 

مــن املــرأة املثقفــة، وتحديــدا عالقتهــا بالكتابــة وبالتفكــر 

واإلبــداع. وســننهي قــراءة الكتــاب باســتنتاج خطــر وهــو 

أّن الثقافــة العربيــة القديمــة وضعــت املــرأة خــارج دائــرة 

الثقافــة، بــل اعتــرت ممارســتها للتفكــر وللكتابــة، عــى 

يتهــدد املُجتمــع. وقــد ســرد علينــا  وجــه خــاص، خـطـرا 

الكثــر مــن االقتباســات التــي اســتّلها مــن أمهــات الكتــب 

الحيلولــة دون  اتفقــت يف معظمهــا بضــرورة  الرتاثيــة، 

ممارســة امـلـرأة للكتابــة.

كمــا  الثقافيــة  القســمة  عــن  الغذامــي  تحــدث  لقــد 

اســتنتجها مــن خــالل قراءتــه لـلـرتاث العربــي القديــم؛ 

اللفــظ/ الرجــل يمّثــل  أّن  أبرزهــا يف نقطتــن: أّوال  وقــد 

الدال، يف حن تمّثل املرأة املعنى/املدلول. وثانيا: يحتكر 

الرجــل الكتابــة، أمــا املــرأة فنصيبهــا هــو ســرد الحكايــات.

اللغــة  بــأّن  الـقـول  إىل  الـعـرب  بالنحويــن  بلــغ   لقــد 

لهــذا  الذكوريــة،  إىل املمارســات  تنتمــي  وأنهــا  مذّكــرة، 

يكون دخول املرأة غمار الكتابة اقتحاما لعرين الرجل؛ 

للمركزيــة  نـتـاج  هــي  لغــة  اســتعمال  ُيمكنهــا  كيــف  إذ 

يـقـول الغذامــي »ليســت امـلـرأة فيهــا )أي يف  الذكوريــة؟ 

اللغة( سوى مادة لغوية قّرر الرجل أبعادها ومراميها 

.)8 واللغــة، ص  )امـلـرأة  وموحياتهــا« 

تنتمــي اللغــة يف نســق الثقافــة العربيــة إىل الرجــل بــكل 

فامـلـرأة  واالجتماعيــة؛  والسياســية  الثقافيــة  حموالتــه 

ال تعــدو أن تكــون إال موضوعــا لتلــك الثقافــة وليســت 

طرفا فاعال فيها، كما هو الشأن لحضورها يف األعمال 

األدبيــة شــعرا وـنـرا؛ فهــي تحضــر يف شــكل موـضـوع ال 

يف شــكل ذات.

 وضمــن ثنائيــة املوضــوع والــذات، كانــت رمزيــة شــهرزاد 

هــذه  كســر  محاولــة  وليلــة،  ليلــة  ألــف  قصــص  يف 

الثنائيــة، حيــث أصبحــت، أي شــهرزاد، صاحبــة ســلطة 

عــى الســرد وعــى الرجــل يف اآلن نفســه، وإذا اســتعرنا 

تعبــر الغذامــي دائمــا، فالحكايــة كانــت بالنســبة إليهــا 

طريقــة لرتويــض الذكــورة ممثلــة يف شــخصية شــهريار. 

لكــن يبقــى الســؤال املُحــرج: أال ُيمكــن أن تكــون 

نفســها صناعــة ذكوريــة؟ شــهرزاد 

العربيــة،  للـمـرأة  الثقــايف  التاريــخ  ـطـول   وعــى 

فلقــد كانــت موضوعــا للكتابــة أكــر ممــا كانــت 

فاعــال للكتابــة، ناهيــك عــن أن حضورهــا اقتصــر 

ونــدر  الحكايــات،  ســرد  أو  الشــعر  نظــم  يف 

والنقــد  والفكــر  الفلســفة  مجــال  يف  حضورهــا 

الفقــه. وحتــى 

القــرن  بدايــة  الحديــث، وإىل غايــة  العصــر  ويف 

الثقافــة  يف  غائبــا  امـلـرأة  صــوت  كان  العشــرين 

نهضتهــا،  عصــر  تشــهد  كانــت  التــي  العربيــة 

الخاصــة،  فضاءاتهــا  يف  حضورهــا  وباســتثناء 

فقــد كانــت غائبــة عــن الفضــاء العمومــي؛ ففــي 

مصــر، عــى ســبيل املثــال، كان ظهــور الكتابــات 

النسائية باهتا جدا، بل لم يكن النشر بالنسبة 

الرجــال أمثــال محمــد  مــن  بتفويــض  إليهــّن إالّ 

وطــه  الســيد  ولطفــي  زغـلـول  وســعد  عبــده 

حسن. ومع ازدياد انفتاح املجتمعات العربية 

ـطـرأت  والغربيــة  األوروبيــة  الثقافــات  عــى 

اقتحــام  ومــن مظاهرهــا  فيهــا،  كـثـرة  تـحـوالت 

أصــوات  وظهــور  العمومــي،  للفـضـاء  امـلـرأة 

الباديــة  وباحثــة  زيــادة  مــي  ـغـرار  عــى  نســوية 

اضطهــاد  عــن  كتــن  الــاليئ  مــوىس،  ونبويــة 

املــرأة يف املجتمــع العربــي )ُينظــر: كتــاب »النســاء 

يطالــن بــإرث اإلســالم«، مريــام ـكـوك، ترجمــة 

رندة أبوبكر، القاهرة: املركز القومي للرتجمة، 

.)2006

ويف هــذه الـفـرتة، بــدأت الشــخصيات النســوية 

الـعـرب،  الروائيــن  ســرديات  يف  مكانــا  تتبــّوأ 

مثاليــة  أم  واقعيــة  صورهــن  أكانــت  و«ســواء 

هــذه  يف  بأدوارهــن  النـسـاء  قامــت  رومانســية، 

الروايــات، ولكنهــن لــم يكــن يتحدثــن بأصــوات 

نسائية عن مفاهيم أنثوية« )مريام كوك، ص 

.)124

داخــل  حتــى  تجــّى  امـلـرأة  قمــع  بــأّن  هنــا   نفهــم 

أصواتهــّن  حجــب  خــالل  مــن  الروايــات  هــذه 

أصــوات.  بــال  كائنــات  مجــرد  إىل  وتحويلهــّن 

لقــد اســتعار لهــن الرجــل صوتــه، وهــذا يف ذاتــه 

ينتمــي إىل أفعــال االســتالب. وهنــا نذكــر روايــة 

»زينــب » ملحمــد حســن هيــكل، وروايــة »دـعـاء 

الكــروان« لطــه حســن التــي نشــرها عــام 1934.

كرمــز  إمــا  املرحلــة  هــذه  يف  امـلـرأة  ظـهـرت  لقــد 

للوطن، أو يف صورة العاهرة، »إّن الشخصيات 

وضوحــاً  أكــر  تصوـيـرا  نالــت  التــي  النســائية 

بســبب  أنــه  ويبــدو  العاـهـرات.  شــخصيات  هــي 

يكــن  لــم  املجتمــع،  هوامــش  عــى  وجودهــن 

عليهن االندماج يف نسيجه كأمهات أو زوجات 

أو أخــوات أو بنــات. لــم يلمســن للوضــع الراهــن. 

لقــد كــّن يف املجــال العــام ولكنهــن لــم يكــّن فيــه« 

)مريــام ـكـوك، ص 129– 130(. بمعنــى آخــر، 

إعـطـاء  إىل  الســّباق  كان  الرجــل  الــروايئ–  فــإّن 

أدوار ســردية للشــخصيات النســوية يف أعمالــه 

لــم يمنحهــا صوتــا أو أصواتــاً. الروائيــة، لكنــه 

الكوجيطــو  تتجــاوز  أن  إذن  امـلـرأة  عــى  كان 

األفالطوين »أنا أفالطون، أنا الحقيقة«، حيث 

شــخصه  يف  الحقيقــة  هــذه  أفالطــون  اختــزل 

بوصفه ذكرا، ما يستلزم بأّن الرجل هو حارس 

مقصيــا  مفاتيحهــا،  حامــل  وهــو  الحقيقــة، 

الصــوت اآلخــر الــذي هــو صــوت املــرأة. إّن معركــة 

امـلـرأة لــم تكــن فقــط ألجــل الدـفـاع عــن حقوقهــا 

عــن  أيضــا دفاعــا  لكــن  االجتماعيــة والسياســية 

حقهــا يف امتــالك الحقيقــة ويف امتــالك صوتهــا 

الخــاص.

وفكريــة  نقديــة  أصواتــا  هنــاك  أّن  صحيــح 

الرجــل،  جوقــة  تزاحــم  أن  اســتطاعت  نســوية 

بــل وتـفـرض نفســها ال بوصفهــا »تابعــا يطالــب 

بمصطلــح  أخذنــا  مــا  إذا  الــكالم«،  يف  بحقــه 

هــذا  يف  نــّدا  بوصفهــا  لكــن  ســبيفاك،  غياتــري 

لحقــل. ا

المرأة والكتابة
مواجهة أنساق الذكورة 

في الثقافة العربية

لونيس بن علي

تشهد الساحة الثقافية العربية حضوراً خافتا للمرأة يف مجال الكتابة 

الفكرية والنقدية، مقارنة بحضورها يف مجال الكتابة اإلبداعية، فهي 

قد فرضت وجودها يف حقيل الرواية والشعر، ما جعلها أقرب إىل روح 

اإلبداع األدبي. فقد نحيص أسماء قليلة ُعرفت باهتماماتها الفكرية 

والنقدية عىل غرار فاطمة املرنيي، ألفة يوسف، أم الزين بنشيخة 

املسكيني، آمنة بلعىل، هالة الوردي… إلخ، يف مقابل هذه األسماء 

سنجد صعوبة يف ذكر األسماء النسوية اإلبداعية، فهّن من الكرة ما ال 

يتسع لهّن هذا املقال برمته.
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نــوّد يف هــذا املقــال أن نأخــذ نموذجــا مهمــا ألحــد 

آمنــة  الدكتــورة  وهــي  الجزائريــات،  الناقــدات 

بلعــى والتــي ُتعــّد صوتــاً نقديــا وأكاديميــا نســوياً 

والجامعــي  النقــدي  املشــهد  يف  ليــس  مهمــا، 

الجزائــري فحســب، بــل تجــاوز حضورهــا حــدود 

هــي  واألكاديميــة  النقديــة  فكتاباتهــا  الجزائــر؛ 

املقــام  بّوأهــا  مــا  واألهميــة  والتـنـّوع  اـلـراء  مــن 

والنقــد. البحــث  ســاحة  العــايل يف 

آمنــة بلعــى، أســتاذة التعليــم العــايل بجامعــة 

مولــود معمــري بتيــزي وزو، وهــي أيضــا ناقــدة 

النقديــة  متابعاتهــا  خــالل  مــن  اســتطاعت 

ُتـحـّرك  للمتــون األدبيــة الجزائريــة والعربيــة أن 

إىل  النقديــة  باملمارســة  وتدفــع  الراكــدة،  امليــاه 

الطــرح  يتمــازج  حيــث  العاليــة،  مســتوياتها 

األكاديمي املنهجي من حيث مقارباته العلمية 

الحيويــة  النقديــة والثقافيــة  باألســئلة  الدقيقــة 

الجزائــر. يف  والخطــاب  اإلنســان  تمــّس  التــي 

يف  تخصصهــا  بلعــى  األســتاذة  عــن  ويُعــرف 

والثقافيــة،  األدبيــة  الخطابــات  تحليــل  مناهــج 

لهــذه  الصــارم  النظــري  اإلطــار  متجــاوزة 

النصــوص األدبيــة  اســتنطاق  النظريــات، ألجــل 

ومتنوعــة  عديــدة  مؤلفــات  ولهــا  الداخــل.  مــن 

منهــا »املتخيــل يف الروايــة الجزائريــة مــن املتماثــل 

الخطــاب  »تحليــل   ،)2011( املختلــف«  إىل 

املعاـصـرة«  النقديــة  املناهــج  ضــوء  يف  الصــويف 

املعنــى  تشــّكالت  األنســاق:  »ســيمياء   ،)2010(

الرمــز  »أثــر   ،)2013( الرتاثيــة«  الخطابــات  يف 

يف بنيــة القصيــدة العربيــة املعاـصـرة« )1995(، 

و«تجليات مشروع البعث واالنكسار يف الشعر 

.)1995( املعاصــر«  العربــي 

الجامعــي  الوســط  يف  باـحـرتام  بلعــى  تحظــى 

أساتذًة وطلبًة، فقد كان لها الفضل يف تكوين 

أجيال من الباحثن، صاروا اليوم ينشطون يف 

الجامعــات الجزائريــة والعربيــة، لتكّســر بذلــك 

احتــكار الرجــل للكتابــة النقديــة.

مـثـرا،  تنوعــا  يجــد  بلعــى  لكتابــات  املتتبــع  إّن 

النــص  بــن  االنتقــال  يف  صعوبــة  تجــد  ال  فهــي 

الــرتايث بأســئلته القديمــة، وإشــكالياته املتعــددة 

التــي  والحداثيــة  الحديثــة  النظريــات  وبــن 

اقرتحــت أدوات جديــدة ملقاربــة الخطــاب املعــريف 

قديمــه وحديثــه؛ فقــد كتبــت عــن التصــوف كتبــا 

الروايــة  عــن املتخّيــل يف  كتبــت  كمــا  ومقــاالت، 

روائيــة  متــون  يف  ـقـراءات  بتقديــم  الجزائريــة 

عميقــا.  منهجيــا  تحليــال  وتحليلهــا  جزائريــة 

كمــا كتبــت عــن أنســاق الثقافــة العربيــة، وهــي 

فضــال عــن ذلــك لهــا حضــور يف املجــالّت، ســواء 

أكانــت جامعيــة أم ثقافيــة، محليــة أم عربيــة. 

إنهــا تمثــل الصــوت العميــق للمــرأة الناقــدة التــي 

نســفت الكثــر مــن األحــكام الجاهــزة يف أن املــرأة 

ال يمكن لها أن تفكر منهجيا، وال يمكن لها أن 

فيــه. النقــد والكتابــة  تخــوض يف قضايــا 

»ســيمياء  كتابهــا  يف  بلعــى  آمنــة  تعّرضــت 

الخطابــات  يف  املعنــى  تشــّكالت  األنســاق: 

الرتاثية« إىل واقع النقد العربي املعاصر، الذي 

وصفته بالواقع املأزوم أو املريض؛ وقد أرجعت 

األسباب إىل غموض الخطاب النقدي العربي، 

هــل  بالـقـّراء.  التواصــل  عــى  قدرتــه  فقــد  حيــث 

نقــد خفــي  الكلمــات، رائحــة  هــذه  عــر  نشــتّم، 

للنســق الذكــوري الــذي يمثلــه املصطلــح النقــدي 

الذي ينتمي إىل املؤسسة الذكورية؟ فبغموضه 

اـمـرأة  لتــأيت  مأزومــاً،  النقــد  يصبــح  وانغالقــه 

بواطــن األزمــة. عــن  تكشــف  ناقــدة، 

 لقد انتقدت بلعى اضطراب املصطلح النقدي 

واختالفــه مــن مــن نقــدي إىل آخــر، وكــذا هيمنــة 

الثقافــة الغربيــة عــى وعــي النقــاد الـعـرب، ثــّم 

النقــد عــن إقامــة عالقــة ســليمة مــع  عجــز هــذا 

الواقع/النــص العربــي، ووصفــت هــذا اإلشــكال 

طبيعــي  »نـتـاج  بأنــه  وفـسـرته  تاريخــي،  بأنــه 

لســرورة الثقافــة العربيــة، ولكــن هــذه الطبيعــة 

بمعنــى  فهــي  والســالمة  الصحــة  تعنــي  ال 

)ســيمياء  تّررهــا«  ال  الحالــة ولكــن  تصــف  أدق 

.)12 ص  األنســاق، 

أن  ـشـرطا  فليــس  »الحداثــة«،  حتميــة  وأمــام 

تنـغـرس هــذه األـخـرة بالقــوة يف الرتبــة العربيــة 

للمجتمعــات  الثقافيــة  للشــروط  مراعــاة  دون 

الحداثــة  ســتغدو  الحالــة،  هــذه  يف  العربيــة. 

والتطــور. التحديــث  أمــام  عائقــا  املفروضــة 

إّن الســؤال األســايس بالنســبة إىل بلعــى يتمثــل 

والنقــد  األدب  جعــل  كيفيــة  عــن  البحــث  يف 

التقنيــة  وظيفتيهمــا  يؤديــان  العربيــن  األدبــي 

والثقافيــة، ثــّم كيــف يمكــن بـنـاء نقــد عربــي غــر 

واقعــه. عــن  منفصــل  وغــر  تراثــه  عــن  منقطــع 

عالقــة النقــد األدبــي العربــي باملناهــج والنظريــات 

أّن  منهــا  كـثـرة،  مشــكالت  تطــرح  الغربيــة 

ســياقها  عــن  منــأى  يف  كان  معهــا  التعامــل 

فيهــا  املفكــر  الجزئيــات  ربــط  وعــدم  الــكّي، 

بالكليــات الصــادرة عنهــا، حيــث كـثـرا مــا تكــون 

قــد  نقــدي  انهمــاك  محــّط  الجزئيــة  الظواهــر 

يصــل إىل درجــة التعصــب أكــر مــن واضــع تلــك 

هــذا  »ولعــل  بلعــى  تـقـول  واملناهــج.  النظريــات 

التعّصــب هــو الــذي أنتــج مشــكالت يف تعاملنــا 

مــع املناهــج املعاـصـرة كاإلخــالل مبــدأ الشــمول، 

أو  للـغـرب  والتبعيــة  االنتـقـاء  يف  والســقوط 

.)13 ص  األنســاق،  الرفــض«  )ســيمياء 

التــي  الســيميائيات  عــن  بلعــى  آمنــة  تحدثــت 

تـقـول  حيــث  العربيــة؛  الثقافــة  داخــل  توغلــت 

إّن هاجس السيميائيات هو البحث عن مبادئ 

عامة تنتظم األنساق الدالة وفقها، وهي تّطلع 

والتواصليــة  الخطابيــة  األنظمــة  مختلــف  إىل 

وإىل مختلــف الثقافــات، إال أنهــا تأسســت عــى 

مرجعية فكرية غربية تمتد إىل الرتاث اليوناين. 

عــن  الكشــف  تبنيهــا ألجــل  إىل  دفعهــا  مــا  هــذا 

تصورات العرب املسلمن عن العالمة والداللة 

ضمــن أنســاق الثقافــة العربيــة.

»كيــف  واجهتهــا  التــي  التســاؤالت  بــن  ومــن 

ُيمكــن أن أنظــر إىل األنســاق الرتاثيــة ســيميائيا، 

وهــل يكفــي التعــّرف عــى النظريــات الغربيــة يف 

مجال علم السيمياء حتى يكون الطريق يسرا 

األنســاق وتشــكالت املعنــى  هــذه  ـقـراءة  إلعــادة 

.)15 فيهــا؟«) ســيمياء األنســاق، ص 

يهــدف كتابهــا إىل إعــادة تأويــل املعرفــة الرتاثيــة 

لهــا  صــّر  دالــًة  أنســاقاً  باعتبارهــا  وخطاباتهــا 

إّن  وتـقـول  متكامــال.  منهجيــا  جهــازا  أصحابهــا 

نظرتهــا إىل مباحــث اـلـرتاث هــي نظــر يف طبيعــة 

اللغــة الواصفــة التــي اصطنعهــا علـمـاء العربيــة 

يف فهم كيفية تشــّكل العالمة، وإدراك طريقة 

الســبيل املؤديــة للداللــة. إنـتـاج املعنــى وتبــن 

إننــا أمــام كتــاب ذي حمولــة معرفيــة ونقديــة ال 

يســتهان بهمــا، ينطلــق مــن رؤيــة أنثويــة عميقــة 

إلشــكاليات عويصــة كانــت حـكـرا عــى الرجــال، 

يف حن أّن األستاذة آمنة بلعى فرضت صوتها 

النقــدي بجــدارة.
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النســوي  الخطــاب  اعتمدت الســعداوي 
تعكــس  التــي  التجربــة  عــن  للتعبــر 

يف  النمطيــة  التمثيــل  أشــكال  عــن  بعيــدا  امـلـرأة  واقــع 

الخطــاب األبــوي الســائد، والكشــف عــن موقــع النـسـاء 

يف املجتمعــات  الجندريــة  القــوى  عالقــات  منظومــة  يف 

الشــرقية؛ لتتمــاىش مــع طبيعــة النــص النســوي -وفــق 

ال  الــذي  العــام  معنــاه  يف  إيجلتــون-  مــاري  محــددات 

يتقيد باملفاهيم التقليدية، وال يلقي باال ملعاير الرجل، 

ويعكــس واقــع حيــاة امـلـرأة بشــكل صــادق بقصــد زيــادة 

وعي املرأة.

النــص  مالمــح  أهــم  مــن  »الوعــي«  هــذا  كان  هنــا  ومــن 

النســوي بشــكل عــام واملنجــز الكتابــي لنــوال الســعدواي 

اإلبداعيــة  أعمالهــا  يف  ـعـّرت  حيــث  خــاص؛  بشــكل 

والنقديــة عــى حــد ســواء عــن »وعــي النـسـاء بانتمائهــن 

إىل فئة هامشية، وتعرضهن للظلم باعتبارهن نساء، 

وإدراكهــن بــأن ذلــك الوضــع ليــس وضعــا طبيعيــا إنمــا 

مفروض عليهم اجتماعيا، وأنه يجب عليهن التحالف 

عليهــن، ولذلــك  الواقــع  الظلــم  أشــكال  مــن  للتخلــص 

حاولــت أن تقــدم رؤيــة بديلــة -صادمــة أحيانــا- للنظــام 

االجتماعي بحيث تتمتع فيه النساء باالستقاللية وحق 

تقرير املصر«؛ وهو ما يتماىش مع تعريف جردا لرنر 

للوعــي النســوي.

ذو  الســعداوي  خطــاب  بــأن  الـقـول  يمكــن  لذلــك 

خصوصيــة واضحــة، يحـتـاج تلقيــه ودراســته إىل وعــي 

الســؤال  يـفـرض  وهنــا  الكاتبــة؛  الــذات  لوعــي  مشــابه 

نفســه: هــل النقــد النســايئ »gynocriticism« الــذي 

األقــدر  هــو  الكاتبــة«  بامـلـرأة  الناقــدة  »اهتمــام  يعنــي 

النـسـاء  الناقــدات  لشــعور  الخطــاب  هــذا  عى تلقــي 

بتطابق تجاربهن مع ما تقدمه كاتبة العمل يف نصها، 

مما يولد لديهن ردود فعل مشرتكة تجاه النص الذي 

يتلقينــه، أم يســتطيع الناقــد الرجــل التعامــل مــع تلــك 

النصــوص إذا كان ينطلــق مــن اإلـجـراءات ذاتهــا والرؤيــة 

نفســها؟ النســوية 

عليــه  والــرد  محاورتــه  ســنحاول  الــذي  الســؤال  وهــو 

مــن خــالل نقــد تلقــي الناقــد الســوري جــورج طرابيــيش 

)-1939 2016( للمنجز اإلبداعي والنقدي للكاتبة نوال 

السعدواي يف كتابه »أنثى ضد األنوثة، دراسة يف أدب 

نــوال الســعداوي عــى ضــوء التحليــل النفــي« )1984( 

ليقــدم  النفــي  التحليــل  مــن منهــج  فيــه  انطلــق  الــذي 

مقاربــات نفســية ألربــع روايــات هــي »اـمـرأة عنــد نقطــة 

اـمـرأة«،  يف  »امرأتــان  طبيبــة«،  »مذـكـرات  الصفــر«، 

لعــدد  مجمعــة  ـقـراءة  تتبعهــا  »الغائــب«، 

عنــوان »قصــص  تحــت  القـصـرة  القصــص  مــن 

أخــرى«.

النظريــة  مؤلفاتهــا  عنــد  الكاتــب  وقفــة  وأـخـرا 

أنهــا »تتصــل بمنهجــه املســتخدم يف  يــرى  التــي 

ـقـراءة أعمالهــا اإلبداعيــة أي التحليــل النفــي، 

كما تتصل باملوضوع الخاص باألنوثة وعالقتها 

بالرجولــة« –بتعبــره-. وهمــا -املنهــج واملوضــوع- 

تتبعهمــا  ســنحاول  اللــذان  الرئيســيان  الخطــان 

جــورج  لكتــاب  الشــارحة  بالـقـراءة  وتناولهمــا 

نفســه. طرابيــيش 

ليــس  الهــدف  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر  وهنــا 

نصــوص الســعداوي وأفكارهــا املتبنــاة، وإعــالن 

الهــدف  اتفــاق معهــا أو اختــالف بشــأنها، لكــن 

تلقــى  التــي  للكيفيــة  ـقـراءة شــارحة  تقديــم  هــو 

إبداعهــا األدبــي والنقــدي  جــورج طرابيــيش  بهــا 

مناصرتــه  عــن  أعلــن  ناقــدا  بوصفــه  بالتحليــل، 

التــي  الســعداوي  مــن  أوضــح  بصــورة  للـمـرأة 

مــع  وتماهــت  مضطِهدهــا  مــع  توحــدت  رآهــا 

. ها مســتعِمر

سؤال المنهج
النقديــة  مقاربتــه  يف  طرابيــيش  جــورج  اعتمــد 

عليهــا  املنصــوص  الســعدواي،  نــوال  ألعمــال 

النفــي وخاصــة  ســابقا، عــى منهــج التحليــل 

نظريات سيجموند فرويد عن املرأة مثل: عقدة 

أوديــب، وعقــدة الخصــاء، وحســد القضيــب أو 

التــي  األطروحــات  وهــي  باالفتقــاد؛  يعــرف  مــا 

حاولــت  وكذلــك  تقويضهــا،  النســوية  حاولــت 

النظريــة. مؤلفاتهــا  يف  الســعداوي 

التــي يمكــن مالحظتهــا اعتمــاد  ومــن املفارقــات 

طرابيــيش مقولــة مــن مقــوالت الناقــدة النســوية 

جرمــن غريــر يف خطابــه التقديمــي لكتابــه. وقــد 

النفــي  التحليــل  ملنهــج  برفضهــا  غريــر  عرفــت 

نتائجــه،  يف  وبالتشــكك  نظرهــا-  يف  -األبــوي 

النفــي  التحليــل  عــى  امـلـرأة  إقبــال  أن  وتــرى 

تحّيــز  تفــوق خطــر  ســلبية  بنتائــج  عليهــا  يعــود 

املجتمــع ضدهــا، كمــا هاجمــت املســار املأســاوي 

»امـلـرأة  كتابهــا  يف  للـمـرأة  فرويــد  رســمه  الــذي 

طرابيــيش  اســتخدم  ذلــك  ومــع  املخصيــة«، 

هــذا املنهــج الــذي كان محــل خــالف واضــح بــن 

النســويات. الناقــدات 

فلغــة النســويات ولغــة التحليــل النفــي دائمــا 

ـصـراع  وكان  نقيــض؛  طــريف  عــى  كانــت  مــا 

النســوية مــع جماعــة التحليــل النفــي، ممــن 

اتهمــوا بإطــالق املركزيــة الذكوريــة، منصّبــا عــى 

رائدهــا فرويــد ونظرياتــه ـحـول امـلـرأة؛ فتتمحــور 

قضيــة التحليــل النفــي يف نظــر النســوية حــول 

مـشـاكل التذكــر والتأنيــث، خاصــة منــذ بدايــة 

األنثــى،  طبيعــة  بلغــز  أســماه  ملــا  فرويــد  طــرح 

إىل  بــه  أدى  الــذي  الـنـوع  باكتســاب  واهتمامــه 

امـلـرأة  لــدى  الجنــي  امليــل  عــن  نظريــات  وضــع 

أن  بهــا  يعنــي  التــي  االفتقــاد  فـكـرة  عــى  مبنيــة 

امـلـرأة »ـضـرب مــن نصــف موجــود، وـضـرب مــن 

تــام، محكــوم عليهــا بالضغينــة إزاء  رجــل غــر 

الرجــل«. إزاء  والـغـرة  وضعهــا 

فقد أرجع طرابييش أزمة الشخصيات النسائية 

إىل أســباب نفســية ترتكــز عــى أطروحــات فرويــد 

عــن املــرأة، فالبطلــة يف »مذكــرات طبيبــة« تعــاين 

من »عقدة الخصاء« وتشعر بالنقص وبالغرة 

اـمـرأة«  الذكــري، ويف »امرأتــان يف  العضــو  مــن 

قدر بيولوجي
أم حيز اجتماعي

عودة إلى جورج طرابيشي 

و»أنثى ضد األنوثة«
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تغيــر  عليهــا  فــكان  أوديــب  عقــدة  مــن  تعــاين 

خــالف  عــى  الشــهوة  وأماكــن  حبهــا  موـضـوع 

الــذي يحتفــظ بهــا دون تغيــر، يف حــن  الذكــر 

الــدور  تــم ربطهــا يف »الغائــب« باملازوخيــة وهــو 

املناســب للـمـرأة كمــا قدمــه علــم النفــس حيــث 

بلــذة األلــم واالضطهــاد. الشــعور 

اســتخدمها طرابيــيش  التــي  فرويــد  نظريــات  إن 

منهجــا للتحليــل كانــت نابعــة مــن قــوة الثقافــة 

النســق  لثقافــة  وأـسـرة  آنــذاك،  املســيطرة 

املطروحــة داخلــه التــي يحركهــا املجتمــع األبــوي 

أفــكاًرا  لرّســخ  البيولوجيــة  الفــروق  مســتغال 

امـلـرأة. قمــع  عــى  تســاعد  بعينهــا 

الخطــاب  تلقــي  بــأن  الـقـول  يمكــن  وهنــا 

ســيختلف  كان  ناقــدة  جانــب  مــن  الســعداوي 

-يف الغالــب- مــن حيــث اختيــار املنهــج عــن تلقــي 

نســويات  ناقــدات  ورغــم وجــود  لــه؛  طرابيــيش 

الهــدف  فــإن  النفــي؛  التحليــل  نظريــة  يقبلــن 

لدراســة  أداة  بوصفــه  يكــون  اســتخدامه  مــن 

النظــام األبــوي والســتجواب الفرضيــات املتحّيــزة 

ضــد املــرأة يف النصــوص املُؤلفــة مــن قبــل الذكــور.

صراع بيولوجي أم اجتماعي
أقــر طرابيــيش -بنــاء عــى منهجــه التحليــي- بــأن 

»الـصـراع ضــد األنوثــة إنمــا يــدور أوالً، وقبــل أّي 

إـخـراج اجتماعــي، عــى املســتوى البيولوجــي أو 

حتــى التشــريحي«، لينتهــي إىل أن ـصـراع أغلــب 

الســعداوي،  النســائية يف أعمــال  الشــخصيات 

أنوثتهــا  »ضــد  ـصـراع  هــو  نفســيا،  قاربهــا  التــي 

ويراتــب  يقــن  الــذي  الظلــم االجتماعــي  ضــد  ال 

هرميــا الفــروق التشــريحية بــن الجنســن، بــل 

ضــد  )أنثــى  التشــريحي«  القــدر  ضــد  ـصـراع  هــو 

املقدمــة(. األنوثــة، 

يف  اجتماعــي  ـصـراع  هــو  هنــا  الـصـراع  أن  إال 

الكاتبــة  اـعـرتاف  مــن  الرغــم  فعــى  األســاس، 

مبـكـرا  أنوثتــي  وبــن  بينــي  بــدأ  »الـصـراع  بــأن 

جــدا« )مذـكـرات طبيبــة، ص 5(؛ فــإن املقصــود 

االجتماعيــة  املحــددات  وفــق  »األنوثــة«  هنــا 

ومعايرها التي ناسبت الثقافة األبوية السائدة 

البيولوجيــة  الطبيعــة  للـمـرأة، وليــس  وتمثلهــا 

كانــت واردة كذلــك ألســباب  وإن  التشــريحية، 

ذاتهــا. الثقافــة  تخــص 

ومثلما كان الصراع يف »مذكرات طبيبة« صراعا 

ضــد القــدر البيولوجــي، تتحــدى فــردوس كذلــك 

-لــدى طرابيــيش- يف »اـمـرأة عنــد نقطــة الصفــر« 

القانــون البيولوجــي كذلــك »فاإلنســان مــا خلــق 

مــن نصفــن مذكــر ومؤنــث ليتعارفــوا ويتحابــوا 

ضــد  )أنثــى  أبــد اآلبديــن«  إىل  ليتصارعــوا  ولكــن 

األنوثــة، ص 271(.

هنــا تــرى ســيمون دي بوفــوار أن قضيــة »مركــب 

النقــص« تجــاه امـلـرأة باعتبــاره شــكال مــن أشــكال 

الرفض املحتمل ألنوثتها، ليس بسبب حرمانها 

املجـمـوع  بســبب  لكــن  الذكــورة،  صفــات  مــن 

الــذي يرســخ إحســاس الذكــور بالتفــوق ويعطــي 

لهــم املكانــة األعــى بوصفهــم »ذكــور«.

وكذلــك كان جهــر »بهيــة شــاهن« بأنهــا »تـكـره 

يف  )امرأتــان  بنتــا«  خلقهــا  الــذي  هــو  ألنــه  اللــه 

طرابيــيش  عليــه  اعتمــد  الــذي   )110 اـمـرأة، ص 

يف ترـيـره لشــكل الـصـراع القــدري مــع الطبيعــة 

البيولوجيــة، وتُموضــع كراهيتهــا عــى أعضائهــا 

لألنوثــة  رفضــا  يكــن  لــم  -بتعـبـره-،  الجنســية 

االجتماعــي  للمعنــى  رفــض  إنمــا  البيولوجيــة 

األنثــى  وعــي  يف  رســخ  الــذي  األنوثــة  لتلــك 

عــى  بـنـاء  االجتماعيــة  األدوار  توزيــع  عنصريــة 

الفــروق التشــريحية، وليــس العكــس كمــا يظــن 

طرابيــيش.

والجنوســة  الجنــس  بــن  املعــروف  فالفصــل 

يؤكــد  الــذي  البيولوجــي واالجتماعــي-  بــن  -أي 

يتحــددان  ال  واألنوثــة  الذكــورة  مفهومــي  أن 

مــن  يتكّونــان  بــل  الجســد،  خــالل  مــن  مســبقا 

داخــل الثقافــة التــي ينتميــان إليهــا، وعــى ذلــك 

فــإن األنثــى مســألة جنــس بينمــا األنوثــة مســألة 

ثقافــة، واجــه بعــض املعارضــات كذلــك؛ فنجــد 

لوريتــس-  دي  ترـيـزا  -مثــل  األصــوات  بعــض 

جنــس  ملســألتي  املــزدوج  التعــارض  هــذا  تقــاوم 

وجنوســة، وتــرى أن االختالفــات الثقافيــة تظــل 

فمســألة  البيولوجيــة؛  املعطيــات  يف  مغروســة 

الجنــس نفســها قــد تّكونــت تاريخيــا، وأن تمييــز 

ثقافيــة  افرتاضــات  عــى  اعتمــد  الذكر/األنثــى 

الذكورة/األنوثــة. تقســيم  عليهــا  اعتمــد  كالتــي 

الســعدواي ونقلتــه عــر  نــوال  مــا قصدتــه  وهــو 

شــخصياتها النســائية )فــردوس، نــوال، بهيــة(، 

طرابيــيش  تلقــي  عــن  واضــح  بشــكل  وغــاب 

وهنــا  االفرتاضــات.  لتلــك  املعــارض  لخطابهــا 

نجــد أن جــورج طرابيــيش قــد تجاهــل هــذا األمــر 

بقـصـره كل مـشـاكل الشــخصيات النســائية يف 

الخلــل النفــي القــادم مــن عدائيتهــا لطبيعتهــا 

مســؤولية  املؤلفــة  يحّمــل  ولعلــه  البيولوجيــة، 

ذلــك، حيــث يراهــا تتبنــى اتجاهــا مضــادا للـمـرأة 

لهــا. مناـصـرا  وليــس 

اعتمــدت  للكتابــة  نمطــن  بــن  طرابيــيش  فــّرق 

خطابهــا  تشــكيل  يف  الســعداوي  نــوال  عليهمــا 

الصفــر«  نقطــة  عنــد  »اـمـرأة  روايــة  يف  األدبــي 

بــن  الفــرق  و«مذـكـرات طبيبــة«، ورغــم إعالنــه 

النمطــن الكتابيــن؛ فقــد غــاب عنــه -النشــغاله 

بانتقائيــة االستشــهادات التــي تدلــل عــى رؤيتــه 

منهجــه  وتخــدم  الـصـراع  لشــكل  الخاصــة 

النســائية  الشــخصيات  تحليــل  يف  املســتخدم 

الكتابيــة ســواء أدب  تلــك األشــكال  أن  نفســيا- 

النســائية  الســجن  مذـكـرات  أو  الشــهادات 

األول  املقــام  يف  ـجـاءت  قــد  الذاتيــة،  الســر  أو 

الرســمية  واملذاهــب  الكتابيــة  التقاليــد  لتتحــدى 

ذات السمة الذكورية الغالبة باعتبارها أشكاال 

القانــون. عــن  خارجــة  أدبيــة 

ال  هارلــو-  بارـبـرا  تذهــب  األنمــاط -كمــا  تلــك  إن 

تكتــب بقلــم الفــرد ذاتــه، بــل هــي وثائــق جماعيــة 

مـشـرتك،  نضــال  أجــل  مــن  تكتــب  وشــهادات 

النظــام  كتابــة  بإعــادة  تقــوم  نصــوص  وهــي 

االجتماعــي مــن أجــل تضمــن رؤيــة لإمكانيــات 

تقســيمات  تـعـرض  التــي  الجديــدة  العالقاتيــة 

الروابــط  إىل  باإلضافــة  وعنصريــة،  طبقيــة 

القــوة  عالقــات  وفــق  األدوار  وتوزيــع  العائليــة 

الجندريــة.

تعتمــل  التــي  الصراعــات  تكــن  لــم  هنــا  ومــن 

ذاتيــة  صراعــات  النســائية  الشــخصيات  داخــل 

فرديــة تجــاه الطبيعــة البيولوجيــة، فوعيهــن قــد 

تشــكل مــن خــالل وعــي املجتمــع املكتســب ووعــي 

الوعــي  ســبق  الــذي  املحيطــة  الــذوات  مجـمـوع 

البيولوجــي باألنوثــة، ومــن هنــا كان الصــراع ضــد 

املحدد االجتماعي وليس ضد القدر التشريحي 

كمــا أقــر جــورج طرابيــيش.

كاتبة سورية
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تلــك  لدحــض  األنثويــة  أمــام  ســبيٍل  مــن  وما 
مطــاردة  ســوى  التاريخيــة  املواضعاتيــة 

الذكوريــة ومباغتتهــا يف عقــر دارهــا، إشــعاًرا لهــا بانهــزام 

فحولتها وتراجع أبويتها أمام األنثوية التي ُتنازعها عى 

مــن  طويلــة  لعهــود  انتقاًمــا  والســيادة،  االســتحواذ 

اإلقصاء واملصادرة. وهذا التمكن األنثوي من الذكورية 

قــد يتجــى بأشــكال حياتيــة متنوعــة وممارســات كتابيــة 

الســرد  هــو  قصــدا  وأدّلهــا  نهجــا  لكــن أوضحهــا  شــّتى؛ 

الــذي بــه تتمكــن الكاتبــة مــن تشــييد كيــان أنثــوي ينافــس 

ما مساحة سطوتها، مجرا إيّاها عى  الذكورية، محجِّ

كفــة  برجحــان  إـقـرارا  بالســيادة،  لألنثويــة  االـعـرتاف 

الصراع لصالح املرأة.

ــدته الروائيــة اللبنانيــة هــدى بــركات بشــكل  وهــذا مــا جسَّ

دار  عــن  الصــادرة  الليــل«  »بريــد  روايتهــا  يف  واضــح 

مــا بعــد  2018، والتــي تمثلــت األبعــاد  ببــروت  اآلداب 

الكولونياليــة للســردية، وأهــم مواضعاتهــا إقـصـاء كّل 

مــا هــو مركــزي واســتجالب كل مــا هــو طــريف، ليكــون هــو 

املركــز واملحــور. وواحــدة مــن تلــك األطــراف املــرأة التــي لــم 

بــل  الســردية؛  الكتابــة  عالــم  يعــد وجودهــا هامشــا يف 

تعدتــه إىل أن تكــون ســاردة ومســرودة.

ومعلوم أن توظيف الرسائل يف الكتابة الروائية وجعل 

كاـسـرتجاعات  الحيــاة  صــرورة  يف  منغمســا  كاتبهــا 

»باميــال«  روايــة  وتعــد  بالجديــد،  ليــس  وانطباعــات 

العــام  واملنشــورة  ريتشاردســون،  صاموئيــل  لألـمـريك 

كتجريــب  رســائل  شــكل  يف  كتبــت  روايــة  أول   1740

أن  هــو  هنــا  الجديــد  أن  بيــد  آنــذاك..  حــدايث  ابتــكاري 

التجريب السردي بالرسائل كان مقصودا منه تقويض 

املرســل/الرجل مقابل مســاندة املرســل إليها/املرأة أّما أو 

أختا أو حبيبة، هذا من جهة ومن جهة أخرى مساندة 

عــر  إليه/الرجــل  تقويــض املرســل  مقابــل  املرســلة/املرأة 

أًبــا أو أًخــا أو حبيًبــا. تحجيــم دوره 

ولقد تمثلت رواية »بريد الليل« هذه املعادلة، مراهنة 

يحقــق املقاصــد  ناجعــا  تجريبــا  بوصفهــا  الرســائل  عــى 

أو  الحكايــات  أو  للرحــالت  التجريــب املوظــف  مــن  أكــر 

أشــكال  مــن  وغرهــا  واملذـكـرات  بالوثائــق  املكاشــفات 

الذكوريــة  مغالبــة  األنثويــة  تريــد  بهــا  التــي  الكتابــة 

وهــذا  كشــًفا ألوهامهــا.  تــام،  بشــكل  عليهــا  واالنتصــار 

مــا تســعى الروايــة النســوية العربيــة اليــوم إىل تمثيلــه، 

التــي وإن كتبهــا الرجــل فــإن الغلبــة تكــون دومــا للعنصــر 

املؤنــث بســبب مــا تمنحــه فلســفات مــا بعــد الحداثــة مــن 

ممكنــاٍت، بهــا تســتطيع الروايــة ردم الفجــوة بــن الذكــر 

لــألول. منافســة  واألنثــى، جاعلــة األـخـرة 

وقد سمح هذا الدعم الفلسفي للوعي األنثوي 

أن يأخــذ كامــل حريتــه معرتفــا بأحقيــة امـلـرأة يف 

التمكن والسيادة، وكان أسلوب الرسائل خر 

بهــا أتيحــت  التــي  وســيلة إلثبــات هــذه األحقيــة 

للكاتبــة هــدى ـبـركات املراهنــة عــى كتابــة حبكــة 

ســردية هي أقرب إىل »الســرد الكيفي« وما فيه 

مــن حريــة التجريــب ألنــواع جديــدة مــن املفاهيــم 

والالبطولــة  الســاخرة  الواقعيــة  قبيــل  مــن 

فضــال  الســردية،  األصــوات  والالحبكــة وتعــدد 

التعدديــة  عــن تمثيــالت أخــرى تدعــم مـقـوالت 

الثقافية )multiculturalism( إيمانا بالتنوع 

والتعايــش والتبــادل الثقــايف.

وبهــذا تكــون الروايــة النســوية املكتوبــة يف شــكل 

تتمــرد  ملنظــورات  مختــر  عــن  عبــارة  رســائل 

معرتفــة  غــر  الذكوريــة  عــى  فيها األنثويــة 

ذاـكـرة  ممتلكــة  املنتظمــة،  الســببية  بالروابــط 

والفخــاخ،  اآلخــر  بالكمائــن  تباغــت  ممرنــة 

ممــررة مشــروعها التنافــي مــع اآلخــر، مؤكــدة 

سطوتها مرسلًة ومرساًل إليها بينما يقبع اآلخر 

واالندحــار. بالتقهقــر  محاـصـًرا 

 ولعل أهم تداعيات هذه السطوة األنثوية أنها 

ســتمكن املــرأة مــن انتــزاع الخشــية مــن داخلهــا، 

لــكل مظاهــر االنتقــاص والتعــايل  باملقاومــة  إّمــا 

والجروت، أو بالتحي باملعاندة غرورا وانتقاما 

تطــارد امـلـرأة  باملقاومــة واملعانــدة  وتفــّردا. هكــذا 

السارد/املرســل الــذي ال هــمَّ لــه ســوى إثبــات أن 

املــرأة هــي غريمتــه، لكــن مطاردتــه لهــا ال صــالدة 

فيهــا وال اســتقرار، حتــى أن املــكان يغــدو عنــده 

هــو اآلخــر بــال اســتقرار كنافــذة غرفــة يف فنــدق أو 

ككنبــة انتظــار يف صالــة مطــار.

االســتحواذ  للذكوريــة  متاحــا  يكــن  لــم  وإذا 

التــي  الورقــة  هــي  فــإن األمومــة  عــى األمومــة؛ 

بهــا تراهــن األنثويــة عــى إمكانياتهــا يف مغالبــة 

جســدًيا  أو  غريــزي  كشــعور  فكريًــا  الذكوريــة 

بايولوجــي. كاحتــواء 

بهــذا تبقــى بيــد األنثويــة الورقــة األخــرة الرابحــة 

يف مضمــار االســتحواذ والغلبــة، متملصــة مــن 

براثــن الذكوريــة ووصايتهــا األبويــة، مـعـرة عــن 

ذاتهــا بمركزيــة وجودهــا فكــرا وجســدا، مؤكــدة 

واالســتقالل.  والشــجب  االنتقــام  عــى  قدرتهــا 

للذكوريــة  التصــدي األنثــوي  هــذا  توضــح  ولقــد 

يف السارد/املرسل بضمر األنا الذي بدا ضعيف 

املســرودة/ أمومــة  غلبــة  يهجــس  وقــد  الحيلــة 

املرســل إليهــا، متأكــدا مــن حقيقــة اســتالبها لــه 

غلبة األنثوية 
وتراجع الذكورية

في رواية »بريد الليل« لهدى بركات

نادية هناوي

ليس يسًرا عىل األنثوية أنَّ تقّض مضجَع الذكورة موقفة إياها عىل 

حقيقِة تراجِع هيمنتها وانهياِر مواضعاِت سيادتها عىل األنثوية. والسبب 

ارتكاُز الذكورة عىل قاعدة متينة كانت قد شيَّدتها عرب التاريخ، لتكون 

األبوية أهم سماتها التي بها شرعنت استحواذيتها وأثبتت أحقية 

تفردها الفحويّل مقابل ضعف اآلخر األنثوي.
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عمــري  قصفــت  امـلـرأة  »تلــك  وخارجيــا  داخليــا 

اللــه« )ص17(. بــالد  وشــردتني يف 

هــذا  عــن  االســتعاضة  الســارد  يحــاول  لــذا 

لعلــه  األّم  دور  مؤديــا  أوال،  باللغــة  االســتالب 

يتمكــن بذلــك مــن االســتغناء عــن وجــود املؤنــث 

»لــم يبــق ســوى أن أفــرد زاويــة لطفــل حبنــا وأن 

الــذي  الصغــر  الخشــبي  الســرير  برتكيــب  أبــدأ 

نكــون اخرتنــاه معــا مــن كاتالــوغ إيكيــا« )ص17(، 

وثانيــا بالزمــان الــذي رمــز لــه بالقطــار، يك يثبــت 

أن الســطوة الزمانيــة هــي أقــوى مــن الســطوتن 

يف  يفشــل  ذلــك  ومــع  والذكوريــة،  األنثويــة 

الحيــاة، ال ســيما بعــد أن  جعــل املؤنــث خــارج 

عــرف أن عقلــه هــو ســر محنتــه، فيــزداد شــعوره 

باالســتالب خوفــا ورعبــا »أطلــق رغبــايت مــن دون 

اســتعمال عقــي إذ يبــدو يل أحيانــا أن عقــي هــو 

األول« )ص9(. عــدوي 

األنــا  ضمــري  اســتعمال  مــن  الرغــم  وعــى 

وأالنــت؛ فــإن الغلبــة تظــل مــن نصيــب املخاطبــة 

املرأة؛ بينما يقبع السارد/املرسل وحيدا أمامها 

وهــو يريــد مقاومــة إغوائهــا مذعــورا بظــّل يراقبــه 

مــن خلــف النافــذة، ثــم ال يجــد بــًدا مــن توكيــد 

بشــذوذ،  األمومــة  مصــوًرا  بوجودهــا،  برمــه 

كأنها إغواء حيواين فيه األمهات تأكل صغارها 

ترتــوي  »ال  بهــم  التعلــق  شــدة  مــن  الذكــور 

ذلــك  نفســه  هــو  إنــه  بذكورتــه..  إال  أحشــاؤها 

 ،)18 الجثــث« )ص  حتــى  ـيـأكل  الــذي  الحــب 

لكن محاوالته هذه تبوء بالفشل، موقعة إياه 

يف املحــذور وقــد التصقــت العنجهيــة بذكوريتــه 

فصــار مثــل الوعــل »هكــذا يلعــب جمالــك ضــدك 

األرض  يف  أظــاليف  أدق  ـقـرين  فأقــدم  أحيانــا.. 

وأنفخ يف الرتاب. أن أغار عليك يعني أين مغرم 

بــك« )ص21(، وقــد بــدت قــوة الوعــل هــي قــوة 

وليــس  العضــالت  املفـتـول  بجســمه  القبضــاي 

بعقلــه.

ومــن أســاليب تجســيد عجــز الذكــورة يف امتــالك 

األمومة داخل الرواية هو جعل السارد املرسل 

وبهذياناتــه  الثبوتيــة،  أوراقــه  بفقــدان  مســتلبا 

الليلية، ومغامراته العاطفة الفاشلة، وضياع 

كان  فيــه  قــاس،  مــاض  مــن  منهزمــا  أحالمــه، 

سفاحا قاتال وجاسوسا مأجورا والجئا مفلسا، 

ال يملــك مــاال للعــودة إىل بلــده، وعاشــقا فقــد 

لوالديــه،  عاقــا  وولــدا  بالـغـرة،  اإلحســاس 

وفــردا مذعــورا بخيــاالت ظــلٍّ يراقبــه مــن خلــف 

النافــذة.. إىل آخرهــا مــن صــور العجــز الذكــوري 

التــي تصــب يف صالــح األنوثــة.

بهــذا تغــدو الذكــورة غــر الئقــة باألنوثــة، ويكــون 

الليل هو الحد الفاصل، الذي به تتحقق رغبة 

األنثــى يف االنتقــام ورغبــة الذكــر يف االســتحواذ. 

والنتيجــة هذيانــات مــن جانــب املرســل واملرســل 

إليــه، واســتدالالت مــن جانــب املرســلة واملرســل 

إليهــا.

املــكاين،  بالالاســتقرار  مســتلًبا  املذكــر  كان  وإذا 

ســطوته  تحــت  واقعــا  اآلخــر،  أمــام  ومنهزًمــا 

رغمــا عنــه، غــر قــادر عــى املواجهــة إال بالـهـرب 

إىل املجهول، فإنَّ يف هذا الهروب ُجنة وتحصًنا 

مــن فقــدان رجولتــه، بعــد أن أحكمــت األنثويــة 

الذكــوري  اإلحســاس  وهــذا  عليــه.  قبضتهــا 

بالفرديــة ســينتهي بالوبــال عــى املرســل واملرســل 

إليــه، واللذيــن ســيرتكان املجــال للـمـرأة مرســلة 

ومرســاًل إليهــا. وهــذا مــا يجعــل مجــرى الســرد 

الثقافيــة  التعدديــة  بــاب  يف  يصــّب  الروايــة  يف 

تعدديــة األصــوات  الجماليــة  مــن صورهــا  التــي 

السردية، التي ستنطوي يف خاتمة الرواية عى 

مفارقة فنية، بها يسدل الستار عى العنجهية 

الذكوريــة التــي ســتضيع بضيــاع األنثويــة، تمامــا 

كمــا ضاعــت الرســائل بمــوت البوســطجي الــذي 

بهــا  التــي  األـخـرة  املرحلــة  األنــا  بصــوت  ســرد 

اســتقرت الرســائل يف حقيبتــه، ليكــون آخــر ذكــر 

تقي عليه أنثوية الرتسيمة )املرسلة/الرسالة/

املرســل إليهــا(

الكاتبــات  فئــة  إىل  ـبـركات  هــدى  تنضــم  بهــذا 

إال  تعايــش  ال  أن  أدركــن  الــاليئ  النســويات 

بالتوافق الذي ليس فيه تابع وال متبوع؛ وإنما 

هــي اإلنســانوية كـنـوع مــن الهدنــة الفكريــة بــن 

الذكورة املستبدة واألنوثة املنتقمة. وباستيعاب 

يتخطــى  واملؤنــث،  املذكــر  الجنســن  إنســانوية 

مــن  الذكــر  َنــَزَع  وقــد  لآلخــر،  كراهيتــه  الواحــد 

رأســه فحولتــه وتفوقــه، ورفعــت األنثــى رأســها 

لــن  وعندهــا  واألنثويــة.  الجندريــة  إطــار  خــارج 

بحضــور  إال  حضــور  الجنســن  مــن  يكــون ألّي 

ومكّمــال. مشــاركا  اآلخــر  الجنــس 
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للباحــث  املؤنــث«  بصيغــة  »الفلســفة  كتــاب  في 
عــن  حديًثــا  والصــادر  العلــوي،  رشــيد  املغربــي 

م الكاتب سرة وفلسفة  مؤسسة هنداوي للنشر،  ُيقِدّ

التفلســف، وجــوه  اللــوايت دخلــن عالــم  النـسـاء  بعــض 

بــارزة لعبــت أدواًرا مهمــة يف التنظــر لقضايــا لــم تطــرح 

الفيلســوفة  إىل  بالنســبة  الوضــع  هــو  كمــا  قبــل،  مــن 

فريــزر.  نانــي  أو  حبيــب  بــن  ســيال  أو  بتلــر  جوديــث 

جميعهــن رغــم اختــالف مشــاربهن وانتماءاتهــن تركــن 

ـتـزال  ال  معاـصـرات  وبعضهــن  عميًقــا،  فلســفًيا  أـثـًرا 

املُعّقــدة  بقضايــاه  الراهــن  الواقــع  ُتنــر  الفكريــة  رؤاهــن 

واملُتشابكة.

م الكتاب نظرة بانورامية عى املالمح العامة لسرة  ُيقِدّ

وفلســفة كل مــن: إديــث شــتاين، ســيمون فايــل، صبــا 

رانــد،  آيــن  بتلــر،  جوديــث  مونــد،  دو  ناديــة  محمــود، 

نانــي فريــزر، ســيال بــن حبيــب، حنــة آرنــت، ورغــم مــا 

أهميــة يف مجتمعــات  مــن  تلــك املؤلفــات  مثــل  تحملــه 

فإنــه  قاـصـرة،  لنـظـرات  ُعرضــة  فيهــا  النـسـاء  ـتـزال  ال 

اســم  لــكل  الفكريــة  املعالــم  بلــورة  يف  كاف  غــر  يظــل 

اكتفــى  كونــه  متكامــل  بشــكل  املطروحــة  األســماء  مــن 

نبــذة ســريعة ومتعجلــة عــن  يف بعــض األحيــان بطــرح 

آرنــت وجوديــث  رانــد وحنــة  آيــن  مثــل  الكاتبــات  بعــض 

بتلــر، فضــاًل عــن عــدم االهتمــام الــكايف بالُبعــد الســرّي 

للكاتبات وما إن كانت األنوثة قد شّكلت لهن معوقات 

بأخــرى. بدرجــة أو  الفكريــة  يف مـسـرتهن 

األملانيــة  الفيلســوفة  عــن  بالحديــث  الكتــاب  يفتتــح 

يــد  عــى  تتلمــذت  التــي   )1942  :1891( شــتاين  إديــث 

والــذي  هوســرل،  إدمونــد  الشــهر  الفينومينولوجــي 

كتبــا  إديــث  أصــدرت   ،1917 عــام  لــه  مســاعدة  عينهــا 

امـلـرأة  قضيــة  عــى  رـكـزت  عــدة  ومعرفيــة  فلســفية 

والحقيقة والرتبية والوضع اإلنساين. يف كتابها »العلم 

واإليمــان« خلقــت حــواًرا بــن هوســرل وتومــا األكوينــي، 

يف »بـنـاء الكائــن البشــري« نجــد بحثــا يف أصــل الجنــس 

كتابهــا  ويف  ومعتقداتــه،  وأعراقــه  وتطــوره  البشــري 

»جوهــر الحيــاة« تعالــج قضايــا تربويــة مثــل تربيــة الــروح 

التعليــم، ويف  يف  النســوي  الحضــور  وأهميــة  والنفــس 

بــاب  مــن  امـلـرأة  لقضايــا  معالجــة  امـلـرأة«  »قــدر  كتابهــا 

النســائية. املهــن  أخالقيــة 

بشــكل عــام، يمكــن تقســيم أعمــال الفيلســوفة الراهبــة 

شتاين بحسب املتخصص يف فلسفتها الالهوتية جون 

يتعلــق  األول  املحــور  محــاور:  ثالثــة  إىل  فرنســوا الفــن 

وانفعاالتــه  نوازعــه  يف  البشــري  الشــخص  بتحليــل 

للكائــن  شــمويل  تصــور  عــن  للبحــث  الداخليــة 

البشــري. املحــور الثــاين يخــص الرتبيــة بمــا يوافــق 

الثالــث  املحــور  أمــا  للكائــن،  الباطنيــة  املعرفــة 

تومــا  عــى  اطلعــت  فقــد  امليتافيزيقــا  مجــال  يف 

»الكينونــة  هيدغــر  بكتــاب  وتأـثـرت  األكوينــي 

عنــوان  تحــت  بحثهــا  ويُشــّكل  والزمــن«، 

أعمــق  األبديــة«  والكينونــة  الفانيــة  »الكينونــة 

تأمــل فلســفي يف قضيــة الغــر والتعاطــف الــذي 

الــذات. تحقيــق  اتجــاه  يف  يســر 

أمــا ســيمون فايــل فقــد عاشــت أربعــة وثالثــن 

كتابــا،  وعشــرين  خمســة  خاللهــا  كتبــت  عامــا 

كانــت فيلســوفة ملتزمــة بقضايــا املضطهديــن، 

ووِسمت فايل بكونها الفيلسوفة الروحانية أو 

الفيلسوفة املاركسية ذات النفحات الصوفية، 

فكــر  مــع  الفلســفي  آرنــت  حنــة  فكــر  يلتقــي 

مــن قبيــل  القضايــا  مــن  فايــل يف كثــر  ســيمون 

الحقيقــة،  األلــم،  الحريــة،  الشــر،  العنــف، 

التجــذر، نقــد التوتاليتاريــا، املحبــة، بينهــا وبــن 

حنــة آرنــت عالقــة فكريــة غــر مباـشـرة، فمثلمــا 

والفكــر  للتوتاليتاريــا  كمناهضــة  آرنــت  ُعِرفــت 

ضــد  القويــة  كلماتهــا  ســيمون  خطــت  الجامــد 

الفاشــية وضــد األنظمــة الشــمولية يف »تأمــالت 

ويف  االجتماعــي«  والقهــر  الحريــة  قضايــا  يف 

والتاريخيــة«. السياســية  »كتاباتهــا 

يســرد  املعاـصـرات،  الكاتبــات  صعيــد  وعــى 

األمركيــة  األنروبولوجيــة  ـسـرة  الكاتــب 

ـحـول  عــدة  بقضايــا  تهتــم  التــي  محمــود  صبــا 

يف  واألنروبولوجيــا  السياســية  النظريــة 

مســاهمات  ولهــا  األوســط،  الشــرق  منطقــة 

الديــن  بــن  والعالقــة  والسياســة  األخــالق  يف 

تلــك  يف  ودورهــن  النـسـاء  ومكانــة  والعلمانيــة 

املجتمعــات. نالــت صبــا محمــود شــهرة واســعة 

بفضــل أبحاثهــا القّيمــة ـحـول مكانــة النـسـاء يف 

أنـجـزت  املُســِلمة،  الغالبيــة  ذات  املجتمعــات 

بحثهــا امليــداين األول »سياســة التقــوى: اإلحـيـاء 

اإلســالمي والشــخصية النســوية« مــا بــن 1977 

القاـهـرة.  يف  الدينيــات  املرشــدات  ـحـول  و1995 

منهــا  العناويــن املهمــة  مــن  مجموعــة  ونـشـرت 

»هــل النقــد علمــاين؟« مــع طــالل أســد وجوديــث 

بتلــر ووينــدي ـبـراون، وهــو مؤَلــف نقــدي يعيــد 

النظر يف الجدل الذي أثارته الرسوم الدنماركية 

والــذي صــور بأنــه ـصـراع بــن التجديــف وحريــة 

التعبــر. تُركــز عــى موضوعــات مهمــة مــن قبيــل 

دور  والتقاليــد،  العمليــة  األخــالق  الحريــة، 

الشــعائرية، وتعمــل عــى التفكــر بشــكل نقــدي 

املعاـصـرة. املجتمعــات  تطــورات  يف 

يف املقابــل، فالباحثــة النســوية ناديــة دو مونــد 

التــي تعــد مــن أبــرز نـسـاء الفكــر املاركــي دفاًعــا 

يف  وامـلـرأة  الرجــل  بــن  املســاواة  مجتمــع  عــن 

ســبيل تحريــر املجتمــع املعاصــر مــن كل أشــكال 

الوعــي  تعنــي  النســوية  أن  تــرى  البطريركيــة، 

الــذي  البطرـيـريك  املجتمــع  يف  النـسـاء  بمكانــة 

إعــادة  أشــكال  مختلــف  مــع  عالقــة  يف  يوجــد 

تحــرر  وأن  واالقتصــادي،  االجتماعــي  اإلنـتـاج 

البشــري  الـنـوع  نصــف  تحــرر  يعنــي  النـسـاء 

ونصــف الطبقــة العاملــة فهــو أداة ال غنــى عنهــا 

يف الكفاح من أجل تحرر البشرية ككل. تستند 

الفلسفة بصيغة المؤنث
المرأة كعقل ُمّتقد

حنان عقيل

ـفـرض الروايــة الذكوريــة عــىل التاريــخ ألقــى بظالــه عــىل  تاريــٌخ ممتــد مــن 

بلورة منظور واضح وكيل إلسهامات املرأة يف املجال الفكري يف ظل هيمنة 

الفلسفة الذكور عىل تاريخ الفلسفة، من هنا تكتسب الكتابات عن الفكر 

النســايئ أهميتهــا يف تبـيـان الجانــب الفكــري للنســاء الــايت طاملــا عانــن مــن 

حصرهــن يف دائــرة الجســد يف مقابــل التعتيــم عــىل جهدهــن الفكــري.
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كتب

امللمــوس  املــادي  األثــر  يف  البحــث  إىل  مونــد  دو 

لوضعيــة النـسـاء يف املجتمعــات البدائيــة لفهــم 

األســس األوليــة التــي قامــت عليهــا الالمســاواة 

بــن الجنســن قبــل ظهــور املجتمعــات الطبقيــة 

بالشــكل الــذي ســتتطور فيهــا إىل حــدود الوضــع 

الــذي نعيشــه اليــوم يف ظــل ســيطرة الرأســمالية 

البشــري. الوجــود  مجــاالت  مجمــل  عــى 

اليهوديــة  الفيلســوفة  بتلــر  جوديــث  أمــا 

املجريــة،  الروســية  األـصـول  ذات  األمركيــة 

بانتشــار  وأفكارهــا  كتاباتهــا  مــن  عــدد  فيحظــى 

الكاتبــات  مــن  بغرهــا  مقارنــة  كبــر  عربــي 

واهتمــت   ،1956 عــام  بتلــر  ولــدت  املعاـصـرات. 

ونظريــة  واالجتماعيــة  السياســية  بالفلســفة 

والجنســانية،  الثقافيــة  والدراســات  األدب 

نشــرت رســالتها للدكتــوراه تحــت عنــوان »ذوات 

القــرن  فرنســا  ـحـول  هيغيليــة  تأمــالت  راغبــة: 

العشــرين« طــورت فيهــا فهًمــا جديــدا للعالقــة 

بن الرغبة واالعرتاف بالدمج بن فكر ســبينوزا 

منــذ  لبتلــر  الفلســفي  الفكــر  تشــّكل  وهيغــل. 

يف  جالــت  وقــد  حياتهــا،  مــن  مبـكـرة  مراحــل 

وروســو  ســبينوزا  وســاجلت  الحديــث  الفكــر 

وهيغــل وكانــط وطــورت فلســفة فوكــو وفرويــد 

وجــاك  وهابرمــاس  الكان  وجــاك  وألتوســر 

بوفــوار. دي  وســيمون  دريــدا 

بتلــر  تعتــر  بالقضايــا املعاـصـرة،  يتعلــق  وفيمــا 

الفلســطينية  للقضيــة  الثالــث  الحــل  مــن دعــاة 

بالبحــث عــن االـعـرتاف املتبــادل بــن الشــعبن، 

األمــن  حيــث  املـشـرتك  العيــش  وتســوية 

واالســتقرار، ترفــض العنــف تحــت أي مــرر. إذ 

صرحت يف محاضرة لها عام 2010 يف الجامعة 

تؤيــد  ال  أنهــا   2010 عــام  بالقاـهـرة  األمركيــة 

ممارســة املقاومــة العنفيــة أو عنــف الدولــة وهــو 

مــا تؤكــده يف كتاباتهــا »حيــاة قلقة-مســتباحة: 

متــى  الـحـرب:  »أطــر  والـعـزاء«،  العنــف  قــوى 

يــؤىس عــى الحيــاة؟ و«طــرق متفرقــة: اليهوديــة 

ونقــد الصهيونيــة«، »حيــاة هشــة: حــول ســلطة 

ســبتمر«.  11 بعــد أحــداث  العنــف 

وفلســفة  ـسـرة  عــن  للحديــث  الكاتــب  يعــّرج 

الكاتبــة الروســية آيــن رانــد التــي ولــدت يف روســيا 

الجامعــات  مــن  عــدد  1905، ودرســت يف  عــام 

عــى  1963 حصلــت رانــد  عــام  ففــي  األمركيــة. 

الدكتوراه ونشرت بحثها تحت عنوان »فضيلة 

األنانيــة« الــذي لخصــت فيــه فلســفتها اإلثيقيــة 

الكثــر  الســينما  عالــم  والسياســية، وتركــت يف 

شــهرة.  أفــالم  إىل  تحولــت  التــي  رواياتهــا  مــن 

عــن  فضــال  األنانيــة«  »فضيلــة  كتابهــا  ويعتــر 

كتاب »مدخل إىل املوضوعية اإلبستمولوجية« 

ومذهبهــا  فلســفتها  مجمــل  عــن  مـعـران 

والعقالنيــة. املوضوعيــة  يف  األخالقــي 

الفرنــي  حســب  رانــد  آيــن  فلســفة  تشــمل 

مثــل  أساســية  مجــاالت  كاري  سيباســتيان 

امليتافيزيقــا إذ نحتــت مفهــوم الواقــع املوضوعــي 

مــن منطلــق أن الفكــر ليــس جامــًدا وال ُمتعالًيــا 

هــو محايــث  وإنمــا  ســماء املعـقـوالت  يســبح يف 

لواقــع موضوعــي، ويف األخــالق تمحــور مذهبهــا 

ـحـول مفهــوم »املصلحــة الفرديــة« مــن منطلــق 

أن نزعة اإليثار التي تعود إىل الفلسفة الحديثة 

مجــال  ويف  البشــرية،  الحضــارة  أفســدت  قــد 

يـقـرتب  للدولــة  بديــل  لتصــور  دعــت  السياســة 

مــن الفوضويــة الروســية إذ ينبغــي عــى الدولــة 

الذاتيــة. األـفـراد  مصلحــة  عــى  الحفــاظ 

إىل  رانــد  آيــن  الراحلــة  الفيلســوفة  ومــن 

فريــزر  نانــي  املعاـصـرة  األمركيــة  الفيلســوفة 

ينتقــل الكاتــب ليوضــح املجــاالت األساســية التــي 

تهيمــن عــى فكــر فريــزر وهــي: املجــال الســيايس 

الذي تعيد من خالله النظر يف مفهوم الفضاء 

العمومــي عنــد هابرمــاس مـقـرة بوجــود فـضـاء 

الكالســيكية  الحــدود  يتجــاوز  ـكـوين  عمومــي 

الســيادية وتلعــب فيــه فئــات اجتماعيــة جديــدة 

أدواًرا مهمــة. املجــال الثــاين وهــو الثقــايف وتعيــد 

ظهــور  مــع  االـعـرتاف  مفهــوم  يف  النظــر  فيــه 

يف  النــاس  بــن  للتفاوتــات  الجديــدة  األشــكال 

فهــو  الثالــث  املجــال  أمــا  املعاـصـرة.  الرأســمالية 

االقتصــادي وفيــه تعيــد النظــر يف مفهــوم إعــادة 

جديــد  وضــع  إىل  بالحاجــة  إليمانهــا  التوزيــع 

أن  كمــا  االـشـرتاكية،  بعــد  مــا  وضــع  تســميه 

اهتمامهــا بنظريــة خطــاب نســوي يــأيت يف ســياق 

إيمانهــا الكامــل بحجــم املعانــاة التــي تــزداد مــع 

النيولـيـرايل. طورهــا  يف  الرأســمالية  توســع 

ألفــكار  التـعـرض  يف  الكاتــب  توســع  وقــد 

التــي ولــدت  بــن حبيــب،  الرتكيــة ســيال  الكاتبــة 

بالنظريــة  تهتــم  والتــي  برتكيــا،  إســطنبول  يف 

النقدية والنظرية النسوية. تنظر بن حبيب إىل 

الفلســفة السياســية ال كبحــث يف تاريــخ الفكــر 

أو الفلســفة السياســين بقــدر مــا هــي االتصــال 

ناقشــت  كمــا  واملعيشــة،  الراهنــة  باألحــداث 

التفــاوت القائــم بــن وســائل االتصــال واإلعــالم 

يف تبــادل الــرأي واملعلومــات وبــن التــداول املتبــع 

التــداول  الـقـرارات ألن  ـحـول اتخــاذ  التشــاور  يف 

املؤسســات  يف  الـقـرار  التخــاذ  بديــل  شــكل  هــو 

مجــرد  تعــد  التــي  اإلعــالم  وســائل  يف  وليــس 

أدوات لتبــادل اـلـرأي. يف كتابهــا »النقــد، املعيــار 

جهــة  مــن  النقــد  مفهــوم  صاغــت  واليوتوبيــا« 

إىل  تعــود  التــي  الحديثــة  الفلســفية  أصولهــا 

الهيجــي  النقــد  إليــه مرتـكـزات  هيجــل مضيفــة 

الطبيعــي. الحــق  لنظريــات  واملعيــاري  املنهجــي 

فكــر  تطــور  يف  أساســيتان  مرحلتــان  هنــاك 

الفلســفي  حبيــب  بــن  ســيال  الفيلســوفة 

والســيايس: األوىل مرحلــة مــا قبــل التســعينات 

واملعاـصـرة  السياســية  الفلســفة  مّثلــت  وقــد 

مــن  فكرهــا  تشــّكل  الفلســفي،  فكرهــا  مصــدر 

الســيايس  الفكــر  عباـقـرة  عــى  اشــتغالها  خــالل 

أمثــال هيجــل، وتومــاس هوبــز،  مــن  الحديــث 

وكانــط، وحنــة آرنــت، وهابرمــاس. أمــا مرحلــة 

معالجــة  عــى  فانكبــت  التســعينات  بعــد  مــا 

قضايا الوضع البشري األكر إلحاحا كالنسوية 

العامليــة  واملواطنــة  الثقــايف  والتعــدد  والهـجـرة 

والديمقراطيــة والعدالــة، وهــي مفـكـرة تنتمــي 

ويهــدف  النقديــة  للنظريــة  الثالــث  الجيــل  إىل 

مشروعها العام إىل بلورة نظرية كوزموبوليتية 

عــى  التوزيــع  إعــادة  ـحـول  تتمحــور  للعدالــة 

االنتـمـاء. حــق  جانــب  إىل  العاملــي  الصعيــد 

ويف املقال األخر بالكتاب الذي خصصه الكاتب 

عــن مفهــوم الشــر عنــد الفيلســوفة األملانيــة حنــة 

آرنــت، يوضــح الكاتــب كيــف عالجــت حنــة آرنــت 

باألنظمــة  وعالقتــه  الســيايس  الشــر  مشــكلة 

التوتاليتاريــة ُمبّينــا أن اهتمامهــا بمشــكلة الشــر 

ـجـاء نتيجــة ملــا تـعـرض لــه اليهــود مــن اضطهــاد 

وهــو  روســيا  وجنــوب  أوروبــا  يف  وإبــادة  وقمــع 

القمــع الــذي نالــت منــه نصيبهــا.

يرتبــط الشــر الســيايس عنــد آرنــت بأزمــة العالــم 

التوتاليتاريــة  التــي تجســدها األنظمــة  الحديــث 

األخالقــي  التريــر  مــن  الشــر  تفســر  تـحـّول  إذ 

وامليتافيزيقــي والطبيعــي إىل التريــر الســيايس، 

هــي  آرنــت  تــرى  كمــا  الحديــث  العصــر  فســمة 

الــذي  الشــمويل  املــد  مــع  امتــدت  التــي  األزمــة 

اختلــط فيــه العنــف بالفعــل الســيايس وتالشــت 

فيــه الحــدود بــن املجــال العــام واملجــال الخــاص 

املجتمــع  يف  عاديــا  أـمـرا  العنــف  بــات  ثــم  ومــن 

والوجــود  العيــش  لنمــط  ُمحايثــا  يكــن  لــم  إن 

العشــرين. القــرن  يف  اإلنســاين 

تجعل آرنت التفكر هو األساس الذي بموجبه 

يمكن مواجهة ومقاومة الشر، فالتفكر الذي 

واإلرادة  الحريــة  مجــال  يف  يكــون  إليــه  تدعــو 

كانطيــة  أخالقيــة  سياســية وليســت  زاويــة  مــن 

محضــة وتقصــد بالبعــد الســيايس النــزوع نحــو 

منــا  كل  داخــل  يوجــد  الــذي  والعنــف  االنتقــام 

والــذي تغذيــه األنظمــة البروقراطيــة والكليانيــة 

رحمــة  دون  التصــرف  إىل  البشــر  تدفــع  التــي 

بســيطة  أفعــال  يرتكبــون  أنهــم  يحســون  وهــم 

ولكنهــا يف الحقيقــة إجراميــة. إنــه الشــر التافــه 

والعادي ولكنه مخيف بشكل كبر، وبموجب 

هــذا، ينبغــي االنتبــاه إىل التحــول العميــق الــذي 

حــدث يف فهــم بنيــة الشــر فلــم يعــد الشــر كمــا 

هــو الحــال عنــد كانــط القيــام بأفعــال ال تنســجم 

مــع القانــون األخالقــي وإنمــا أصبــح الشــر نابعــا 

ثمــة شــر  بالتــايل  القانونيــة،  مــن طاعــة األوامــر 

تنتعــش  قــد  العالــم كجرثومــة  يـجـول يف  تافــه 

يف كل مــكان تجــد فيــه ظروفــا مالئمــة للســلطة 

هــو  آرنــت  تــورده  الــذي  والحــل  التوتاليتاريــة. 

النزعــة  كانــت  فــإذا  لالنتقــام  كمقابــل  الصفــح 

يف  تدخــل  الســلبية  نتائجهــا  بــكل  االنتقاميــة 

لتحقيــق  األنســب  الحــل  فــإن  الهويــة  صلــب 

الصفــح. هــو  الضحيــة والجــالد  بــن  انســجام 

عــى  الرتكيــز  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر  وأـخـًرا، 

الجانب الفكري للنساء عر التاريخ ويف الوقت 

الراهــن عــى املســتوين العاملــي والعربــي يحمــل 

أهمية كبرة يف دحض كل األوثان الفكرية التي 

للنظــر  التأســيس  عــى  غاـبـرة  أزمنــة  منــذ  دأبــت 

إىل امـلـرأة كعاطفــة متقــدة وفكــر قاصــر، وهــذا 

مقــاالت  عــى  باألســاس  اعتمــاده  رغــم  الكتــاب 

والطــرح  التنــاول  يف  الوحــدة  أفقدتــه  ُمجّمعــة 

يـسـرتعى  مشــروع  مهمــة يف  لبنــة  يظــل  أنــه  إال 

الدونّيــة  النـظـرة  تجــذر  مــع  ســيما  ال  االنتبــاه 

العربيــة. ُمفِكــر يف املجتمعــات  كعقــل  للـمـرأة 
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حصل الكاتــب عــى جاـئـزة الصحافــة الريطانيــة 
يف الشــؤون الخارجية للعام 2015. يضع 

»األوديســة  كتابــه  يف  اإلعصــار  هــذا  وســط  نفســه 

الجديــدة«، الــذي يغطــي مســاحة جغرافيــة ال يســتهان 

بها وبأسلوب »شاهد العيان« يدّون تفاصيل العائالت 

واألشــخاص الذيــن التقــى بهــم وشــاركهم هــذا الرحيــل 

الكبر.

يفتتــح كينغســي كتابــه بقصــة الالجــئ الســوري هاشــم 

السوقي وعائلته، وهي قصة شائعة بشكل مأساوي، 

حيــث يواصــل الضحايــا اليائســون مــن بلدانهــم القيــام 

برحــالت مميتــة بحثــاً عــن الحريــة. كمــا يســلط الكتــاب 

التــي ســّهلت  الغامضــة  التهريــب  عــى شــبكات  الضــوء 

أكــر هـجـرة جماعيــة عــر أوروبــا، وســيضع نفســه جنبــاً 

إىل جنب مع الالجئن يف ظروف مختلفة من الشظف 

وظــروف الطقــس والعواصــف مــع أطفالهــم املربوطــن 

عــى ظهورهــم خوفــاً مــن املجرمــن وتجــار البشــر الذيــن 

هــو  مــا  بــن  املســافة  حــدود  خطــر  بشــكل  يتجاهلــون 

إنســاين وغــر إنســاين.

يقــدم لنــا تجربتــه الشــخصية يف مســألة بالغــة التعقيــد 

وهــي هـجـرة ولجــوء عائــالت بأكملهــا هربــاً مــن الـحـرب 

ومــا  مصراعيهــا،  عــى  املفتوحــة  والصراعــات  والقمــع 

أخــذ  الــذي  الطائفــي  والعنــف  الحصــار  مــن  ذلــك  يتبــع 

أبعاداً خطرة جداً. يرسم الطرق التي يتبعها الالجئون 

ومصــر  ونيجريــا  وإرتريــا  وليبيــا  والـعـراق  ســوريا  مــن 

وتركيــا ثــم إىل اليونــان وإيطاليــا وكرواتيــا وصربيــا واملجــر 

هــذا  يف  لوحدهــم  ليســوا  الســوريون  وأملانيــا.  والســويد 

العبــور األســطوري نحــو الشــمال. احتشــدوا وتجمعــوا 

فيهــا  قطعــوا  صـغـرة  مطاطيــة  قــوارب  يف  جميعهــم 

أقدامهــم وعــى  عــى  ثــم مشــياً  ومــن  البحــر املتوســط، 

ـطـول مســارات الســكك الحديديــة عــر أوروبــا الشــرقية.

الجنوبيــة  الحــدود  عــى  حــدث  مــا  أن  املؤكــد  مــن 

باألبطــال  مليئــة  ملحميــة  نســب  عــى  يحتــوي  ألوروبــا 

والوحــوش، لكــن أوديســيوس تحــدى الوحــوش حتــى 

وجــد طريــق عودتــه إىل املنــزل، ويف النهايــة قــام بذلــك. 

بالدهــم  مــن  باتريــك،  يـقـول  املهاجــرون،  ـهـؤالء  فــّر 

إنهــا  العيــش،  ـفـرص  مــن  األحيــان  أكــر  يف  ليحرمــوا 

ليســت فكرة أســطورية، بل جريمة، وال إيثاكا تلوح يف 

القريــب. األفــق 

املزيد من القوارب، يعني املزيد من املهاجرين املعدمن 

والمبيدوســا،  كــوس،  ليســبوس،  إىل  يصلــون  الذيــن 

واملزيد من حطام السفن والقوارب والخسائر البشرية.

كيــف تحولــت جنــة املصطافــن إىل أعظــم كارثــة 

العامليــة  الـحـرب  بعــد  مــا  أوروبــا  يف  إنســانية 

املتوســط  البحــر  عــى  الرومــان  أطلــق  الثانيــة؟ 

يحتضنونــه  حيــث  البحــر«،  »ـفـرس  لقــب 

كحيوان أليف يف أذرع أوروبا القوية، وأفريقيا 

تغــرق يف اإلطــار مثــل قبضــة عمالقــة. وبموجــب 

الحقــوق الجغرافيــة يعــّد البحــر املتوســط بحــر 

أفريقيــا، والكارثــة التــي نشــهدها اآلن أن الحــق 

القــوة. إىل  يفتقــر 

تــم تعيــن باتريــك كينغســي مــن قبــل صحيفــة 

الغارديان الريطانية ليكون »مراسل الهجرة ». 

ســرصد يف النيجــر كيــف يقــوم املهربــون بشــحن 

املتوســط.  حــدود  إىل  الصـحـراء  عــر  املهاجريــن 

أجرى مقابالت معهم هناك، ومن ثم سيبحر 

فريــق  قبــل  مــن  مســتأجرة  تجاريــة  ســفينة  يف 

إنقــاذه،  يمكــن  مــا  حــدود« إلنقــاذ  بــال  »أطـبـاء 

ويــزور مقــر خفــر الســواحل اإليطــايل الــذي دّعــم 

جــداً،  ناجحــاً  كان  واإلنقــاذ  للبحــث  برنامجــاً 

يحمــل اســم »مــاري نوســرتوم ». ســيكتب عــن 

الســفر  الهـجـرة ومصطلحــات  اقتصــاد  مفهــوم 

اســتخدامات  بــن  والفــرق  الشــائكة،  والطريــق 

رشــوة  أو  املطاطيــة،  والقــوارب  الصيــد  قــوارب 

ـشـرطي عــى حــدود النيجــر، أو وكيــل جمــارك 

يف مصــر، أو ـشـراء ـسـرتة نجــاة يف إزمــر. يبــذل 

الهاربــة  اللحظــات  اللتقــاط  جهــده  قصــارى 

ألناس حقيقين يمكنك التعرف عليهم. يكتب 

عن امرأة سورية أيضاً اسمها »حنان« وهي من 

طبقــة فــوق متوســطة مــع أربعــة أبنــاء حاصلــن 

عــى شــهادات جامعيــة، وكانــت لديهــا خادمــة 

منزليــة، حــن بــدأت االنفجــارات تشــتعل ـقـرب 

البـقـاء،  مــن املســتحيل  بيتهــا يف دمشــق، كان 

إىل  دوالر   32000 وقــدره  مبلغــاً  فدفعــت 

املهربن يك يبحروا بها مع أوالدها إىل اليونان، 

 3000 ومبلــغ  أوالدهــا  مــن  باثنــن  دفعــت  ثــم 

دوالر عــى كل منهمــا بنفــس الطريقــة عــى مــن 

ســتدفع  ثــم  ومــن  النمســا،  إىل  نقــل  شــاحنة 

مــزورة  أوراق  ثمــن  دوالر   1500 بقيمــة  مبلغــاً 

لّلحــاق بأبنائهــا. وبعــد أربــع ســنوات عــى الـفـرار 

ـتـزال األـسـرة مفككــة ومبـعـرة. مــن ســوريا ال 

العالــم  مقاربــة  يف  خاطــئ  هــو  مــا  كل  يفــكك 

يقــدم  كمــا  الالجئــن،  الــدويل ألزمــة  واملجتمــع 

إطــار  يف  الكارثــة  هــذه  لـعـالج  بـنـاءة  أفــكاراً 

هــذا  واقعــي. إذ ســنلحظ خــط ســر املعانــاة يف 

الكتاب واملحاوالت البطولية ألشــخاص يائســن 

يخاطــرون بحياتهــم بينمــا العالــم ال يســتجيب 

مــن  كالســيكية  نمــاذج  إنهــا  كافيــة.  بطريقــة 

البشــر الذيــن هــم خليــط مــن األبطــال واألـشـرار 

تعنــي  مــا  غالبــاً  هنــا  والهزيمــة  معــاً،  آن  يف 

عــر  دولــة،   17 إىل  الكاتــب  وسيســافر  املــوت. 

قــارات ثــالث مــع أشــخاص وأـفـراد كتــب معظــم 

قصصهــم أيضــاً. ومــن إحصائيــات الكتــاب، عــى 

سبيل املثال، أنه يف الفرتة التي تمتد بن 2014 

يـقـرب عــن 1.5 مليــون شــخص  و2016 عــر مــا 

البحــر املتوســط يف قــوارب مطاطيــة. ويف العــام 

الجــئ   850000 مــن  أكــر  تركيــا  غــادر   2015

باتجــاه  شــماالً  ســار  أوروبــا، معظمهــم  باتجــاه 

البلقــان. تلــك الســنة وصلــت أزمــة الالجئــن إىل 

ذروتها إذ غرق ما يقرب من 4000 إنسان أثناء 

مثــل  بلــدان  ثــم وجــدت  إيجــة،  لبحــر  عبورهــم 

اليونــان وإيطاليــا واملجــر نفســها غــر قــادرة عــى 

املشــكلة. تجــاوز 

ســيتبن أنــه مــن املســتحيل إغــالق حــدود أوروبــا 

تماماً، وسوف يستمر الناس باملجيء، والنهج 

أحــداً،  يفيــد  ال  الهـجـرة  يف  الحــايل  األوروبــي 

واألزمة ال يمكن تجنبها، فقبول هذه الحقيقة 

هــو مفتــاح الحــل إلدارة األزمــة.

يرســل هاشــم الســوقي بعد وصوله إىل الســويد 

رســالة يخــر فيهــا باتريــك كينغســي أنــه اتخــذ 

القــرار الصحيــح بمغــادرة البــالد إلنقــاذ أطفالــه، 

فالخيــار الوحيــد الــذي كان أمامــه هــو الرحيــل، 

إىل  ســوريا  تحولــت  لقــد   « الرســالة  يف  يتابــع 

فيــه«،  العيــش  املســتحيل  مــن  كان  جحيــم 

عــن  بحثــاً  إىل آخــر  مــكان  مــن  »عليــك االنتقــال 

االنهيــار  إىل  آيلــة  الســورية  والحيــاة  األمــان، 

الهائــل  بحجمهــا  وأصبحــت املخاطــر  بأكملهــا، 

تحاصــرك مــن كل جانــب. حاولــُت إنقــاذ أنفســنا 

عــى  الســجن،  يف  أو  مــأوى  بــال  نكــون  أن  مــن 

الرغم من آالم وصدمات عبور البحر يف قوارب 

قديمــة. وعــى الرغــم مــن صعوبــة التكيــف مــع 

تعلمــُت  لقــد  الجديــد،  البلــد  وثقافــة  عــادات 

أشياء كثرة: أن أتكلم بحرية ُحرمنا منها طيلة 

األوديسة الجديدة
حكاية الالجئين في القرن 21

أكرم قطريب

ال تزال منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تفرض تحديات هائلة، 

مع حاالت طوارئ متعددة ومعقدة عىل نطاق غر مسبوق. الوضع 

اإلنساين يف سوريا وبعد أكر من ثماين سنوات يقرتب الرقم اإلجمايل 

لاجئن مما يزيد عىل الستة ماين الجئ.

ويف أماكن أخرى مثل العراق واليمن وليبيا يتسبب العنف وعدم 

االستقرار بموجات جديدة من النزوح، إىل عشرات اآلالف من 

األشخاص الذين مازالوا يحاولون الوصول إىل أوروبا التي يتفق الجميع 

عىل أنها بحاجة إىل إصاح عاجل لقواعد اللجوء والهجرة.

مؤخراً صدر يف الواليات املتحدة كتاب جديد تحت عنوان »األوديسة 

الجديدة« تناول قضية الاجئن نحو أوروبا بوصفها قضية العصر. 

مؤلف الكتاب هو باتريك كينغسيل، صحايف بريطاين ومراسل دويل 

يعمل لجريدة نيويورك تايمز-قسم برلن.
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دائمــاً  ســتصادف يف طريقــك  وأنــك  ســنة،  أربعــن 

والـعـزم«. األمــل  يمنحونــك  بـشـراً 

يف الوقــت الحــايل تتحمــل إســبانيا وإيطاليــا واليونــان 

عــى  الجـغـرايف  موقعهــا  بســبب  الضغــط  معظــم 

البحــر املتوســط. وبموجــب قانــون اإلتحــاد األوروبــي 

فإنــه يجــب عــى طالبــي اللجــوء تقديــم طلباتهــم يف 

الــدول  هــذه  بعــض  يدخلونهــا.  أوروبيــة  دولــة  أول 

املجــر  مثــل  الحــدود  عــى  الرقابــة  تشــديد  تريــد 

وبولنــدا.

ومــع تصاعــد املشــاعر املناهضــة للهـجـرة عــر القــارة 

فإن تواجد حزب الرابطة اليمينية املتطرف، والذي 

شــّن حملــة تعهــد فيهــا بإرـجـاع مــا يقــارب الـــ50000 

الجــئ إىل أوطانهــم، وهــذا األمــر أصبــح محسوســاً 

بشــكل دقيــق، ونفــس األمــر يفعلــه ـحـزب الحريــة 

الشــعبوي يف النمســا.

وبموجب سياسة الباب املفتوح التي اتبعتها أنجيال 

ـمـركل فقــد رحبــت أملانيــا يف العــام 2015 بأكــر مــن 

مليون الجئ. أما حزب البديل األملاين اليميني فقد 

األعمــال  جــدول  عــى رأس  الهـجـرة  برنامــج  وضــع 

الســيايس.

كمــا اختفــت حاليــاً ســفن املنظمــات غــر الحكوميــة 

وتـهـّرب  إيطاليــا،  إىل  الرئيســية  الهـجـرة  طــرق  مــن 

اتفــاق رســمي  أّي  مــن  الزعـمـاء األوروبيــن  معظــم 

الالجئــن. قضيــة  بشــأن 

ـمـركل،  تـقـول  األوربــي،  اإلتحــاد  مســتقبل  إن 

يعتمــد عــى إيجــاد إجابــات ـحـول األســئلة الحيويــة 

اســتقبال  مســألة  منهــا:  الهـجـرة،  تطرحهــا  التــي 

اللجــوء  لتقييــم طلبــات  مراكــز  وإنـشـاء  الالجئــن، 

املعالجــة  منصــات  لبـنـاء  والســعي  املحاولــة  مــع 

اإلقليميــة يف كل مــن الجزائــر ومصــر وســوريا وليبيــا 

والنيجــر وتونــس. حتــى اآلن لــم توافــق أّي مــن دول 

اإلتحــاد األوروبــي عــى املســاعدة. ويف الوقــت نفســه 

يقــود رئيــس وزراء املجــر فيكتــور لوبــان حملــة يدعــو 

فيهــا إىل إقامــة حــدود قويــة لوقــف هــذا »الغــزو«.

يف  حــارة  وشــهادة  ومــرّوع  لإعجــاب  مثــر  كتــاب 

التعاطــف وتجربــة مهمــة يف الكتابــة مــن الخطــوط 

األماميــة. 

شاعر سوري مقيم في نيوجرسي/الواليات 

المتحدة

كتب
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المختصر
كمال بستايت

السعادة الموعودة
ما انفك دعاة التقدم بواسطة التقنية والعلم التطبيقي َيِعدون الناس 

ثم  الحاالت،  أقصى  في  الغد  بعد  أو  الغد،  بسعادة  قرون  طوال 

أفضل  بعالم  الوعود  تلك  لتؤكد  الرقمية  التكنولوجية  الثورة  عقبتها 

الفضاء  وغزو  بالخلود  يبّشر  وغد  للجميع،  والرخاء  السعادة  ملؤه 

والقدرة على تصليح قارة منهكة. كل ذلك ينقضه المهندس الفرنسي 

فيليب بيوي في كتاب »كانت السعادة للغد«، بوصفه واقعا يجهل 

يقوم  تغييرا  ويقترح  المحدودة،  وموارده  المادي  العالم  متطلبات 

بسيطة  تعتمد على أعمال  دائرية  اقتصادية جديدة أكثر  أنماط  على 

يؤديها المستهلكون الناشطون للخروج من جمود المنظومة وتسّلط 

القوى المهيمنة. فالشرط عنده أن نبدأ بكنس الوعود الزائفة التي لم 

في  األرض ونشرع  على  أقدامنا  لنضع  حاضرا،  ماضيا وال  ال  تتحقق 

لتحقيق  األصعدة،  كل  على  عملية،  ولكنها  بسيطة  إجراءات  اتخاذ 

ما نروم تحقيقه. بعد »كارثة المدرسة الرقمية، دفاعا عن مدرسة بال 

شاشات«، يؤكد بيوي في كتابه الجديد على أن األمل في إنقاذ كوكبنا 

ال يزال قائما، ولكن ذلك رهين تغيير السلوكيات.

الخطر الوشيك
1979، وربما بشكل  اليوم واضح منذ  الحراري  يثار عن االحتباس  ما 

أفضل، فقد وقع الحسم في أهم مالمح المشكل، وكان المتخصصون 

األميركي  يؤكد  األرض«  »تضييع  كتاب  في  الكارثة.  لتفادي  يعملون 

بإمكاننا  كان  أنه  تايمز،  نيويورك  بجريدة  الصحافي  ريتش،  ناثانييل 

ثالثين عاما، ولم نفعل، ألن كوكبنا أخّل بموعده  إنقاذ األرض قبل 

مع المناخ، رغم جهود كثير من »مطلقي اإلنذار«، المتناقضة حينا، 

والمتطابقة حينا آخر، دون القيام بما من شأنه إيقاف التغير المناخي، 

حتى اعتاد الجميع على انتظار الدمار المحتوم. »تضييع األرض« الذي 

تاريخنا، سرد  للتاريخ،  الفرنسية هذه األيام، وثيقة  ترجمته  صدرت 

ممتع يدعو فيه الكاتب قارئه إلى مائدة المفاوضات لُيسمعه صيحات 

والتخلي،  الجمود  وقوة  والمماطالت،  المريب،  والسكوت  اإلنذار، 

وصوال إلى وشك وقوع الكارثة. هي حكاية الفرص الضائعة والتقييم 

الدقيق والمفصل للطريقة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم، وما 

يمكن أن نفعله لتدارك ما جرى، قبل فوات األوان.

 الجسد المصنوع
جديد الفيلسوفة الفرنسية سيليان أغاسينسكي كتاب بعنوان »اإلنسان 

تبين  المصنوع«  البدن  إلى  الطبيعي  الجسد  من  الجسد:  المفصول 

فيه كيف أن إنسان هذا العصر يريد السيطرة على الطبيعة، وتغيير 

المجنَّس.  والجيل  والموت  الجسد  من  والتخلص  نفسها،  طبيعته 

جسده  بتغيير  يحلم  بعضهم  صار  والتقنية  العلمية  القوة  فبفضل 

بال  الغد  إنسان  المختبرات. وتتساءل هل سيصبح  وإنتاج خلفته في 

جنس محدد، ويولد بال أب وأم. تقول الكاتبة »جسدنا ملك لنا ولكننا 

كما  بيعه،  أو  إعطاؤه  يمكن  كمتاع  نملكه  ال 

الخلط  هذا  دراجة.  أو  سيارة  أو  ببيت  نفعل 

تغذيه عمدا أيديولوجيا ليبرالية متطرفة تريد 

أجسادنا  عن  نتنازل  أن  يمكن  بأننا  إقناعنا 

مخاطر  من  يحذر  كتاب  لنا«.  ملكا  دامت  ما 

كاليفورنيا  تعتبر  التي  المتطرفة  الليبرالية 

مركزا لها، ومن انحرافات البيوتيقا.

العبودية عبر التاريخ
لتجارة  عالمية  مقاربة  العبودية«  »مؤسسة 

الفرنسي  األنثروبولوجيا  عالم  نشره  العبيد 

أالن تيستار منذ أعوام وأعيد نشره مع تنقيح 

الكتاب  هذا  في  ليكريفان.  لفاليري  وإضافات 

العبد ما انفك يتغير  يبين تيستار أن مفهوم 

قرار، ولكن  له  يقّر  ال  واألمصار  العصور  عبر 

يظل يحمل معنى اإلقصاء، فهو مقصى من 

من  ومقصى  القديمة،  المجتمعات  مدينة 

ومقصى  األنساب،  مجتمعات  في  القرابة 

الملكية،  المجتمعات  في  رعية  بوصفه 

فاإلقصاء من إحدى العالقات االجتماعية التي 

يعتبرها المجتمع أساسية هو الذي يميز العبد 

واالسترقاق. وتحت  التبعية  أشكال  بقية  عن 

في  ثمة  إذ  السلطة،  مسألة  تكمن  العبودية 

نظر الكاتب صلة مباشرة بين العبودية وظهور 

الدولة، التي تسمح لنفسها باحتكار العبيد، 

نوعها،  يكن  ما  أيا  منافسة،  سلطات  أمام 

إلى  قاده  ما  ال.  أم  اقتصادية  كانت  سواء 

عديدة،  مرجعية  على وثائق  اعتمادا  التأكد، 

واألقل  مركزية،  األقل  المجتمعات  أن  من 

اضطهادا،  أقل  أنها  يفترض  التي  تراتبية، 

العبودية.  أنواع  أبشع  فيها  توجد  التي  هي 

بينما تكون ظروف االستعباد أقل بشاعة في 

المجتمعات األكثر استبدادا وتسلطا.

جنون الفلسفة    
الجامعي  الوسط  تشغل  التي  القضايا  من 

ولكن  والبيوتيقا،  والحيوان  الجندر  اليوم 

عندما نقرأ النصوص المؤسسة للمتخصصين 

جوديث  موني،  جون  أمثال  المواد  هذه  في 

أن  بيتر سنغر، ودوّنا هاراوي، نالحظ  باتلر، 

المعَلنة عواقب عبثية  النبيلة  العواطف  وراء 

إن لم تكن مرذولة. إذا كان الجندر غير مرتبط 

بالجنس فلماذا ال نغيره كل صباح؟ وإذا كان 

ما  إلى  نحّوره  ال  فلماذا  وعينا،  طوع  الجسد 

ال نهاية؟ وإذا لم يكن ثمة فرق بين الحيوان 

والبشر فلماذا ال نجري التجارب العلمية على 

الحيوانات؟  بدل  غيبوبة  حالة  في  هم  الذين 

وإذا كان ثمة حيوات جديرة بأن تعاش وأخرى 

المعاقين  من  نتخلص  ال  فلماذا  جديرة  غير 

»المعطوبين«؟ ولماذا ال  فيهم األطفال  بمن 

نؤمم أعضاء من هم في عداد الموتى لفائدة 

بشر واعدين؟ في »الفلسفة إذ ُجّنت، الجندر 

فرنسوا  جان  يتوقف  والموت«،  والحيوان 

عند  بالسوربون  الفلسفة  أستاذ  براونشتاين 

الغرب،  في  المفكرين  مشاهير  من  عدد 

تناقضاتهم  ويفضح  أفكارهم  ليناقش 

ويفكك،  فيحلل  الذاتية،  مسيرتهم  ويبّين 

بين  الحدود  إزالة  الخطأ  من  أن  ليستخلص 

والبشر  جهة  من  الحيوان  وبين  الجنسين، 

واألموات،  األحياء  وبين  أخرى،  جهة  من 

والصواب أن نواجه تلك الحدود التي تشكلنا، 

مؤكدا أن الفلسفة تصاب بالجنون حين تنسى 

اإلنسان.

 الفردانية المعاصرة والفراغ
الفردانية  مسألة  ليبوفتسكي  جيل  يعالج 

تميزت  التي  المعاصرة  الديمقراطيات  في 

بضمور المشاريع المشتركة واندثارها، فآلت 

كتابه  عنوان  الفراغ«،  »عهد  أسماه  ما  إلى 

األخير، إذ بات كل فرد يخصص حياته لذاته 

مطعم.  في  وكأنه  انتقائية  عيشة  ويعيش 

والكاتب يحلل، دون إصدار أحكام، األشكال 

باآلثار  جهل  دون  ويصف،  للفردانية  الحالية 

التقليدية  القيم  عن  القدسية  لنزع  المحّرفة 

جديد  شكل  ظهور  واألخالق،  السياسة  في 

من الهيدونية الخائبة، فالنرجسية وتقديس 

مأخذ  األمور  أخذ  وعدم  والالمباالة  الطيش 

موضة  استشراء  في  كلها  تتبدى  الجّد 

التزحلق )سورف أو رولر( وممارسة السخرية 

الموضة  لمتطلبات  أيضا  هنا  الذاتية خضوعا 

واإلشهار، وكذلك الميل إلى كل ما هو خفيف 

ينبغي  التي  المعارف  إلى  الزبادي  )اليت( من 

الناس فيها.  تخفيفها ما أمكن لمزيد ترغيب 

كتاب ممتع يجمع لذة القراءة إلى نظرة تأمل 

في مجتمعات ما بعد الحداثة.

 كيف نصنع دكتاتورية
بعنوان  كتاب  أونفري  ميشيل  إصدارات  آخر 

»نظرية الدكتاتورية« يشرح فيه كيفية إقامة 

نظام دكتاتوري من نوع جديد، يمر بالمراحل 

طريق  عن  الحرية  تحطيم  أوال:  هي  التالية: 

المراقبة الدائمة وتدمير الحياة الفردية وإلغاء 

وتوحيد  اإلجبارية  باألعياد  واالحتفاء  العزلة 

اآلراء. ثانيا: تفقير اللغة بممارسة لغة جديدة، 

الكلمات،  مزدوجة، وتدمير  لغة  واستعمال 

والتحدث بلغة وحيدة، وإلغاء الكالسيكيين، 

وجعل اللغة شفوية. ثالثا: إبطال الحقيقة، 

الصحافة،  وتدجين  األيديولوجيا،  بتدريس 

ونشر أخبار زائفة، وإنتاج الواقع.  رابعا: إلغاء 

التاريخ، بمحو الماضي وإعادة كتابة التاريخ، 

وتصنيع  الكتب،  وإتالف  الذاكرة،  وابتكار 

غريزة  بتدمير  الطبيعة  إنكار  خامسا:  األدب. 

الحياة، وتنظيم الحرمان الجنسي، واإلنجاب 

طبيا، وتعقيم الحياة. سادسا: نشر الكراهية، 

باختالق عدو، وتدبير حروب، وإخضاع الفكر 

إنسان.  آخر  على  والقضاء  النفسي،  للتحيل 

سابعا وأخيرا، إلقامة امبراطورية ينبغي تأطير 

بواسطة  الحكم  المعارضة،  إدارة  األطفال، 

التقدم،  بواسطة  الناس  إخضاع  النخب، 

إخفاء السلطة. أي أنه في النهاية يتحدث عن 

الديمقراطيات  تعيشه  الذي  الحالي  الواقع 

الغربية.

 التوتاليتارية الجديدة
تبقى  ما  وإخضاع  عليه،  نقدر  ما  كل  حظر 

للضرائب اإليكولوجية، ذلك شعار المدافعين 

ثاني أكسيد  إذا كان  السياسة.  البيئة في  عن 

الواجب  المشكل، فمن  البشري هو  الكربون 

كبح اإلنسان، ومراقبته وتوبيخه على أنشطته 

في  نشاطه.  كل  أي  الغاز،  ذلك  تطلق  التي 

يدقق  جديدة؟«  توتاليتاريا  »اإليكولوجية، 

اإليكولوجيا  في  البحث  غودفريدي  دريو 

إلى  لألنسنة  المناهض  إيثيقاها  جذر  من 

كتب
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السيارة  كإلغاء  الملموسة  مطالبها  ذروة 

في  والحياة  والنووي،  واللحم  والطائرة 

الريف واقتصاد السوق والفالحة العصرية، 

باختصار الحداثة منذ 1750، ليبين أن النزعة 

اإليكولوجية تحدد أيديولوجيا أكثر راديكالية 

والمناهضة  للحريات  القامعة  دعواتها  في 

أّي  من  اإلنسان  قتل  إلى  والرامية  لالقتصاد 

توتاليتاريا من توتاليتاريات القرون الماضية. 

فمثلها األعلى في اعتقاده هو قسمة البشرية 

دوالبويسي  بإتيان  ويستشهد  عشرة.  على 

»الشعب  قوله  في  اإلرادي«  »الرق  صاحب 

هو الذي ُيخضع نفسه، ويقطع رقبته«.

األفكار المزعجة
نحن  تموت.  األرض  العالم.  نهاية  »إنها 

عيشنا  أنماط  لنغير  طاقتنا.  فوق  نعيش 

قبل فوات األوان« ذلك ما نسمعه كل يوم. 

كالم يصاغ في شكل تهم يأمرنا بالتكفير عن 

ذنوبنا. الحياة صارت أكثر صعوبة، وأصحاب 

كل  الشارع.  إلى  ينزلون  الصفراء  السترات 

ينبغي  سلبية  عبارة  اإليكولوجيا  جعل  ذلك 

استبعادها، والحال أنها كان يمكن أن توّحد 

الصفوف، وتحشد الهمم. ولكن ماذا يحدث 

لو يتضح أن من يشعروننا بالذنب ويريدون 

مخطئون؟  تضحيات  عدة  علينا  يفرضوا  أن 

يبررونها  التي  والتضحيات  أوامرهم  وأن 

أن  صحيح  خاطئة؟  معطيات  إلى  تستند 

العالم يتغير، ولكنه ليس أسوأ من ذي قبل. 

للخطب  خالفا  تتطور  األشياء  بالعكس، 

المتهمة لدعاة القيامة، علم االنهيار المعلن 

 »collapsologie« مصطلح  يحمل  والذي 

دفعة  والحضارات  المجتمعات  سقوط  أي 

التي  األفكار  هذه  »كل  كتاب  في  واحدة. 

المناخ،  التغذية،  حياتنا:  علينا  تفسد 

تؤكد  اإليكولوجيا…«  التقدم،  الصحة، 

على  نعيش  كي  الحلول  أن  برونيل  سيلفي 

هذه األرض بسالم موجودة، ولكن شرط أن 

نكف عن نشر معلومات مغلوطة.

عودة األصنام
واأليديولوجيات  المعتقدات  عودة  أمام 

يستدعي  نوع،  كل  من  الزائفة  واألخبار 

نيشته  األصنام«  »فجر  كتابه  في  بنتاتا  بيير 

إلى  روّسي  وكليمان  آرون  وريمون  وفرويد 

المفقود. أال  العقل  رحلة مشوقة بحثا عن 

الكاتب.  يقول  غادرنا؟  العقل  أن  تشعرون 

المذاهب  ألفينا  وجوهنا  وّلينا  حيثما 

أشكال  وكل  العلمية  والنظريات  السياسية 

دينية  لمعتقدات  مكانها  تركت  التحليل 

شعارات،  صارت  أفكار  تبسيط  في  تتبدى 

الفيك  لفائدة  الواقع  ونفي  الفكر،  ونسبية 

نيوز. وأيا ما تكن الظاهرة فكل واحد يرى فيها 

تأكيدا أليديولوجيته إلى حد يجعل النقاش 

األصنام  عادت  مكان،  كل  في  مستحيال. 

مجتمعاتنا،  أسس  وصّدعت  الظهور،  إلى 

عن  البحث  على  تقوم  التي  األسس  تلك 

الحقيقة وتقاسم سردية مشتركة. وبعد أن 

األنوار،  ورثة  نحن  انحدرنا،  »كيف  يتساءل 

والتقدم  العلم  حكم  تحت  يعيشون  الذين 

عما  اللثام  يميط  الدغمائية؟«  إلى  التقني، 

يدفع الغرب اليوم، ومنذ أصوله األولى، إلى 

ابتداع أوهام يخضع لها.

  المرضى الذين َحكمونا
العالم«  صنعوا  لمن  النفسية  »الصحة 

كتاب طريف لعالم التحليل النفسي باتريك 

الوثائق  استقراء  من  فيه  ينطلق  لوموان 

والسير واألخبار والطرائف ليشخص الصحة 

ومحدثين،  قدامى  العالم،  لكبار  النفسية 

رضيت  لماذا  التالي:  السؤال  إلى  ويصل 

تكن  لم  إن  تقودها شخصياٌت  أن  الشعوب 

أولئك  أألن  هشة؟  األقل  على  فهي  مختلة، 

على  قادرين  كانوا  ونساء  رجاال  القادة، 

استغاللها  وربما  هشاشتهم  على  السيطرة 

للوصول إلى سدة الحكم وتسيير شعوبهم؟ 

هي جولة طبية في تاريخ أعالم بارزين، من 

روسيا  إمبراطورة  الكبرى  أو  الثانية  كاترين 

ونستون  إلى  دارك  وجان  األكبر  وألكسندر 

تشرشل وشارل ديغول وآخرين كشف عنهم 

مآثرهم  خالل  من  المتخصص  الطبيب  هذا 

كتب  ما  خالل  ومن  أو رسائلهم،  وأقوالهم 

في  لسيرتهم  وعرض  معاصروهم،  عنهم 

استنقاص  دون  الطرافة،  من  شيء 

لمكانتهم، أو تشكيك في دورهم. ومن وراء 

نفسية  على  الضوء  يسلط  كتاب  هو  ذلك 

رجل الدولة.

 رهانات جيوسياسية
في كتاب »فزع العالم« يالحظ المؤرخ ومدير 

تومس  الدولية  للعالقات  الفرنسي  المعهد 

سير  حسن  يعّدل  ما  ثمة  يعد  لم  أنه  غومار 

كوكبا، فما نشهده اتفاقيات ُتلغى، وتحالفات 

تزداد هشاشة، وديمقراطيات ليبرالية تتردى، 

آسيا،  ناحية  يميل  جيو-اقتصادي  وتحول 

إيكولوجية،  ومخاطر  قومية،  وتهديدات 

فهل  بالتغريدات…  تدار  متهافتة  وسياسة 

صار العالم خارجا عن التحكم؟ بفضل خبرته 

الدولية  العالقات  في  وتخصصه  كمؤرخ، 

يوضح توماس غومار التحول غير المسبوق في 

الصين،  صعود  -مع  العالمية  القوى  موازين 

أوروبا،  وتشظي  المتحدة،  الواليات  وأحادية 

األخرى  المواضيع  جانب  إلى  روسيا-  وعودة 

كالطاقة والمناخ، وتغير الحروب، والعقوبات 

والضغط  والفضاء  واإلنترنت  االقتصادية، 

إذا  العولمة  أن  والخالصة  والهجرة.  السكاني 

كانت قد غيرت توزيع الثروة العالمية وسهلت 

إقامة الشبكات، فإنها لم تمح عالقات القوة، 

وأن األوروبيين  آثارها.  في  بالعكس هي زادت 

فيه،  صورتهم  تتقلص  عالم  في  يعيشون 

وعليهم أن يستعدوا لذلك.

كاتب لبناني مقيم في ليدز/بريطانيا
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رسالة إيطاليا

)1265-1321(  الذي  أليغيري  دانتي  على  خصوصا  ينطبق هذا 
كتب »الكوميديا اإللهية متضّرعاً أن يمّن عليه الرّب بـ’لغًة 

فلورنسا  من  المنفي  وهو  المستقبل،  في  اآلتين  إلى  توصله  قويّة’ 

والُمالحق« من قبِل سلطاتها الالجئ إلى راڤيّنا التي احتضنته وضّمت 

رفاته، وها هي تستعد لتحتفل في شهر سبتمبر من عام 2021 بالذكرى 

المئوية السابعة لوفاته، وحتى ذلك الحين، فإن مدينة راڤيّنا ومنذ 

سبع سنين تحتفل في أواسط سبتمبر من كل عام بهذه القامة السامقة 

التي فردت ظلها على الثقافة اإليطالية وطالت به ثقافات أخرى. رغم أن 

مصيره الشخصي في ظل الصراعات السياسية في عصره كتب عليه أن 

ينتهي منفّياً، مقصّياً من مسقط رأسه فلورنسا، ومحكوماً عليه فيها 

راڤيّنا  مدينة  إلى  ملتجئاً  الحكم  من ذلك  بنفسه  نجا  وقد  باإلعدام، 

العصر  أدبيات  تذكره  الذي  التاريخي  المرفأ  ذات  الشرقّية  الشمالّية 

الهيليني، فاحتضنته وآَوْتُه واستضافته ومنحته مثواه األخير.

   استعدت ذلك وأنا أحاور دومينيكو دي مارتينو، الباحث والبروفيسور 

الفلورنسي المعروف، بعد أُمسية قراءات شعرية في فلورنسا لشاعر 

عربي قادم من لندن، ومارتينو هو مدير مهرجان »دانتي2021« ويشغل 

الموقع منذ ثمانية أعوام، وهو مهرجاٌن سنوّي تمهيدي ُيقام في مدينة 

الكوميديا  وإنجاز صاحب  الكبير بشخصية  لالحتفاء  استعداداً  راڤيّنا 

اإللهية وتأثيره على الثقافات في العالم، والذي تستعد إيطاليا له منذ 

سنوات ممثالً بالذكرى المئوية السابعة لوفاته، وذلك في العام بعد 

القادم.

يوم دانتي
فلورنسا التي  بدال من   الجديد: لماذا تحتفي راڤيّنا بهذا الشاعر 

أعادت االعتبار إلى إبنها البار منذ قرون؟

دي مارتينو: السبب في ذلك أّن دانتي أليغيري توّفي في راڤيّنا وُدفن 

فيها، وراڤيّنا هي المدينة التي آوته بعد أن اضُطّر إلى الهرب من مدينته 

فلورنسا وعلى رأسه سيف دامقليدس بفعل قرار باإلعدام أصدرته ضّده 

سلطات المدينة بسبب أفكاره وآرائه. لكّن فكرة المهرجان انطلقت من 

ُمعطى ماّدي ملموس وبسيط، ال يوجد يوم مخصص لدانتي أليغيري 

في إيطاليا، كما هو الحال بالنسبة إلى اليوم المخصص لسيرڤانتيس 

إنكلترا حيث هناك يومان ُخّصص  الحال في  في إسبانيا، أو كما هو 

أحدهما لشكسبير واآلخر لجيمس جويس، لذا فّكرنا، أو باألحرى، فّكر 

باولو دي ستيفانو، الصحفي في جريدة »كورييري ديال سيرا«  بذلك 

لنقل هذا التقليد إلى إيطاليا وثّمنه على ذلك الكثيرون وحاولت أنا أيًضا 

تقديم مساهماتي في هذا اإلطار.

ولألهمية التاريخية والجمالية التي امتلكها دانتي أليغيري على ثقافات 

يتالقى  واحدة  أمسيٍة  تخصيص  في  فّكرنا  فقد  العالم،  في  عديدة 

خاللها ممثلو العديد من الثقافات ليمنحونا قراءاِتهم لدانتي ولتأثيراته 

عشر  الثالث  مساء  ففي  لديهم.  الشعراء  أداء  وعلى  ثقافاتهم  على 

الفرنسية  اللغة  إلى  اإللهّية  الكوميديا  مترجمو  سيلتقي  سبتمبر  من 

اإليطالية  الدراسات  قسم  رئيسة  إلى  إضافة  واإلسبانية  والنرويجية 

في جامعة القاهرة، وقد دعونا الشاعر العربي نوري الجراح لحضور 

أمسية القراءات، والذي سيحمل إلينا تجربته كشاعر وكممثِل لحضارة 

ولغة أخرى، لكنهما حضارة ولغة وثيقتا الصلة بتجربة دانتي أليغيري، 

وأعتقد بأن هذه التجارب المختلفة سُتثري وُتزيد من الُمشتركات ما 

بين هذه الثقافات وتفتح فضاءات للحوار حول ما ُيختلف عليه.                           

دانتي والثقافة العربية
آصرُة  تزال،  وما  األخرى،  والثقافات  لّلغات  كانت  الجديد: فيما 

دراسات  فقد أّكدت  وبـ»الكوميديا اإللهية«،  أليغيري  بدانتي  تأّثٍر 

العربية،  الثقافة  مع  لدانتي  ُمغايرٍة  آصرة  وجود  على  كثيرة 

دومينيكو دي مارتينو
دانتي أليغيري

الشاعر الذي كتب لآلتين من المستقبل
راڤيّنا تستعد لالحتفال بالمئوية السابعة ألبي اللغة اإليطالية

عرفان رشيد

لم تكن حياة الشعراء دائماً وعىل مّر العصور، هانئة هادئة أو نائيًة عن املخاطر، وباستثناِء حاالت قليلة، أو فرتات ضئيلة، نال فيها 

بعُض الشعراء حظوًة عند الحاكمن، فإّن غالبهم، وبصرف النظر عن مستوياتهم أو نوعية أنظمة الحكم التي عاشوا يف ظّلها أو 

تحت ربقتها، فقد نال جميع الشعراء مّما ناله أبناء شعوبهم من جوٍر وعسف وفاقٍة وتشريٍد وموت.
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نّص »الكوميديا  بين  ما  بأّن هناك عاقة وطيدة  وبإمكاننا الجزم 

اإللهية« وأعمال من الثقافة العربية، مثل »رسالة الغفران« ألبي 

العاء المعّري، على سبيل المثال، ال الحصر.

 

دي مارتينو: أعتقد بأّنك على حق، وأرى بأنه رأي معقول ال لبس 
فيه،. ففي عصر دانتي كان فضاء عالم »المتوّسط« وما حواليه ُمّتِسعاً 

وأكبر بكثير مّما قد يتخّيله البعض، إالّ أّنه كان، في الوقت ذاته، صغيراً 

وضّيقاً، وكان فضاًء غير مستحيل المنال أو الوصول إلى أرجائه. ولم 

تقتصر الحركة على التجارة وعلى انتقال األشخاص، بل أيضاً، ورّبما 

بشكل خاص، على حركة األفكار والرؤى. كانت ضوضاء الخلفية في 

ذلك الزمان أدنى صخباً بكثير عّما هي عليه منذ ما يربو على قرٍن، وصاَر 

الصخب في السنوات والشهور األخيرة يصّم اآلذان ويوشك على إعماء 

األبصار، ورّبما البصائر أيضاً. لقد عثر باحثون كبار على تشابهات ما بين 

ارتقاء النبي محّمد في ُمعجزة »اإلسراء والمعراج« و»رسالة الغفران« 

ألبي العالء المعّري و»الكوميديا اإللهية« لدانتي، كما وجدوا في جميع 

هذه الُمنجزات تقارباً ُيشبه التطابق في الرحلة إلى العوالم في الحياة 

األخرى.

فضاء ثقافي متوسطي
األحداث  لهذه  الزمني  التراتب  االعتبار  في  اخذنا  الجديد: لو 

والمؤّلفات، فهل بإمكاننا اعتبار ما نتج فيما بعد نسخًا، استعارًة، 

تناّصًا، أم ماذا؟

 

بأّنه ليس نسخاً، لم ينسخ أحٌد من  دي مارتينو: بإمكاني الجزم 
اآلخر، بل إّن تلك األفكار شاعت وانتشرت ليس فقط عبر الكتب، بل 

أيًضا عبر المحاورات والكلمات والقناعات، وجميعها أمورٌ جعلت من 

أو  به  مّرت  التي  والجماعات  األقوام  لجميع  إثراء  منبع  »المتوّسط« 

تشاطأت معه، وامتد أثر ذلك حتى أبعد من الفضاء الجغرافي البحت 

للمتوّسط، إْذ كانت هذه المنطقة ممّراً ومعبراً لكل ما ُيمكن أن ُيتباَدُل 

به من أشياٍء وأفكار ما بين الشرق والغرب وما بين الشمال والجنوب، 

تتحّرك  األفكار  والصين.  الهند  إلى  وصوالً  وغربها  أوروبا  شمال  من 

بحريٍّة حتى أكبر من حركة البشر أنفسهم، وقد توّلُد في بعض األحيان 

بين الثقافات، لكّنها توّلُد بالتأكيد حواراً، أنظر لما هو قائٌم،  ِصداماً 

حتى اليوم، في إسبانيا وفي صقلّية.

لكن ينبغي التذكير بأّن ذلك الحوار لم يكن وّدياً على الدوام، بل كان، 

في كثير من األحيان، مشحوناً بالكثير من سوء الفهم، ليس علينا أْن 

نتخيل ما أُسّميه حواراً بما لم يكن عليه بالفعل. بالتأكيد، وفي رأيي، 

»الكوميديا  ُبنية  في  وردت  التي  الموضوعات  من  عدد  في  تأّملنا  لو 

سنجدها  فإّننا  اآلخر،  بالعالم  صلة  لها  التي  تلك  وبالذات  األلهّية«، 

متشابهًة في الثقافتين المسيحّية واإلسالمية. ال أرغب أن يبدو حديثي 

هذا الهوتّياً، فالالهوت ليس مجال بحثي وال أمتلك مفردات الخوض 

فيه، بل أنا أتحّدث عن مفردات الشعر واإللهام البشري والتأّمل.

فرصة ذهبية
قبل  مفردة »الحب« من  هذا األمر حالة استخدام  الجديد: ُيشبه 

لكّل واحٍد منهم الكتشفت  قرأت  مايين الشعراء والكّتاب، ولو 
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فيه ما هو فريٌد وجديد وخاٌص بذلك الشاعر أو األديب.

 

المشاعر  في  جديد  هو  ما  دائماً  هناك  مارتينو: بالضبط،  دي 
اإلنسانية لتي تنطلق من الحب ألّنه ينطلق من الخصوصّية المختلفة 

عن الخصوصّيات األخرى. ليس في الدنيا كّلها من هو شبيٌه، بالمطلق، 

بأّي شخٍص آخر. ونحن نقرأ هذا النوع من الكتب نكتشف، بأّن الحب 

هو ما ُيكّون آصرة األشياء وليست الحرب، فبإمكان الحب أن يكون هو 

اإلله أو أن يكون الطبيعة، لكّنه، في نهاية المطاف هو من يمنح األشياء 

إسقاط  من  كثيراً  أَحذرُ  أنا  اليوم.  هو  كما  باألمس،  قيمتها وكنهها، 

الماضي على ما يحدث في حاضر اليوم، لكن إذا لم يكن الماضي قادراً 

على أن يوّضح لنا بعضاً مّما نتواجه معه اليوم، فهو ماٍض مّيٌت ونافٌق 

بالنأكيد، لذلك أقول إّن أمامنا اليوم فرصة ذهبّية للتحاور واكتشاف 

االختالفات، التمّيزات وأوجه التشابه والقرب، وبأّن التأّمل في كّل ذلك 

وإعادة النظر في ما يبدو أّنه صار من المسّلمات السلبية أمٌر في غاية 

العجالة واألهمية. أنا أعتقد بأّنه لو كان دانتي أليغيري حّياً ُيرزق بيننا 

لدعانا إلى الحوار، وَلَشَعَر بفرح ال نهائي وهو يرانا نتواجه متحاورين، 

تمكّن  إذا  بالك  فما  اآلخر،  إلى  يستمع  أحدنا  أّن  لو  ذلك  من  وأكثر 

أحدنا من اإلنصات إلى شعر اآلخر، واستشعر ما يختزنه ذلك الشعر، 

الحروب  هول  من  للعالم  إنقاذ  فالشعر  للجميع.  ثراٍء  من  بالفعل، 

والصراعات.

اإلنصات إلى اآلخر
الجديد: هذا يعني أّنك تثق باقتدار الشعر على إنقاذ العالم؟

 

دي مارتينو: لست واهماً وال حالماً، لكّني أثق بذلك بالتأكيد، وأثق 
صراعات  حدوث  دون  ستحول  اآلخر  إلى  اإلنصات  القدرة  على  بأّن 

العائالت  ُمتعّدد  سكني  مبنى  داخل  ذلك  أكان  وسواٌء  ومواجهات، 

أو في حيٍّ أو مدينة، وإذا ما وّسعنا الفضاء، ما بين الدول واألقوام. 

ودمارها  الحروب  من  الكثير  دون  يحول  قد  اآلخر،  إلى  فاإلنصات 

المرعب. ولو توّقفنا لوهلٍة قصيرة لإنصات إلى اآلخر واالستماع إلى 

ما يقول، حتى في مراحل اجتياحنا من قبل الحروب، فإّن ذلك يعني 

أّننا أنقذنا تلك الوهلة القصيرة من لهب الدمار والحرب، وإذا ما امتّدت 

لخمس  دامت  ما  وإذا  أفضل،  فذلك  دقائق  خمس  إلى  الوهلة  تلك 

سنين فهو أفضٌل وأفضل، وإذا ما دامت إلى األبد فسنكون في العالم 

األجمل على اإلطالق.

إن فعل اإلنصات إلى اآلخر هاٌم للغاية، ودون إيهام الذات أو اختالق 

األحالم، أقول إّن العالم ليس فضاًء سهالً، بل هو فضاٌء عسير ومعّقد، 

فنحن، كبشر محكومون، بفعل طبيعتنا، إلى اقتراف عدد من األخطاء 

إلى تداعياٍت ُمرعبٍة، سواٌء في حيواتنا الخاّصة، أو  التي تؤول أحياناً 

على صعيد فعلنا المجتمعي. وعندما نقترف خطأً في حياتنا الخاصة 

ندفع ثمن ذلك الخطأ، وتكون التداعيات أكثر ُرعباً عندما يتعّلق األمر 

بحياة الشعوب واألقوام، لكّني واثٌق من أن لإنصات إلى اآلخر تأثيرا 

إيجابيا هاما. نحن اآلن نتحّدث عن دانتي اليغيري، لكن إذا ما وّسعنا 

الدائرة وتحّدنا بشكل أعّم، عن الشعر والفكر وعن اإلنسانّية الحقيقّية 

فإّننا سُننقذ شيئاً ما، ال أعني أّننا ُننقذ حيوات بشر، لكّننا ُننقذ ما ُيمكن 

أن يعود بالنفع والخير على البشر ويُسهم في عيشهم بشكٍل أفضل.

صوت الشاعر
الجديد: بروفيسور دي مارتينو، كنت تعرف قصائد نوري الجّراح 

عدم  رغم  لكّنك،  معًا،  حضرناها  التي  األمسية  قبل  باإليطالّية 

العربّية  القصائد  إلى  االستماع  أردت  العربية  باللغة  معرفتك 

الشعر  ترجمة  برأيك،   ، مهمٌّ هو  الشاعر. كم  قبل  من  ُمؤّداة 

العربي، بالذات في هذه الفترة، وكم هو مهٌم االستماع إلى شاعر 

ُيلقي قصيدته بالعربية على مستمع إيطالي؟

 

دي مارتينو: ترجمة الشعر العربي إلى اللغات األخرى أمٌر في غاية 
األهمّية، وإالّ فإن الكلمات ومعانيها لن تصل إلى القارئ أو المستمع 

دونها. لكن هناك أهمّية استثنائية لمسألة االستماع إلى ذلك الشعر 

ألن  نفسه،  الشاعر  هو  الُملقي  يكون  أن  ذلك،  من  واألهم  مؤّدًى، 

الكلمات ونغماتها ستصل إلى األسماع بالطريقة التي تّم التفكير بها من 

ِقَبِل من سّطر كلماتها بنفسه. كنت سأفهم القصائد ُمترجمة كنص، 

لكّني بالتأكيد كنت سأفقد الكثير لو لم أستمع إليها مؤّداة بصوت نوري 

الجراح، فلرّبما كانت ستصلني رسالة محدودة الفعل. بطبيعة الحال 

كان المحتوى ُمعّبراً عنه بالترجمة، لكن مع األخذ في االعتبار بأّنني 

ال أمتلك مفردات الحكم على الترجمة ومدى أمانتها للنص األصلي، 

باللغة  القراءات  ما وصلني من  فإّن  فيه،  الكلمات  إليقاعه ولمعاني 

العربية هو ما كانت تبّثه الروح الشعرية للشاعر نفسه، وهي روح، 

باإلضافة إلى كونها لشخٍص واحد، تعبيٌر عن تقاليد عريقة، وعن أشياء 

بدت لي وكأّنها، رغم أّنها قيلت بلغة ال أفهم منها أّي شيء، قريبة من 

تقاليدنا القديمة، وكمثال، أشير إلى بعض التكرارات التي تلّمستها، 

وبعض اإليقاعات والسالسة اليومّية التي ُتقال فيها الكلمات، بنعومة، 

بقساوة أو بحزم، وبمقدور كّل ذلك أن يحدث تغييراً في مغزى ومعنى 

ما ُيقال، أو أّن طريقة القول ُتدرجها في إطاٍر ُمغاير للكلمة المكتوبة 

ُممّلكًة إيّاها قيمة مغايرة.

كان االستماع إلى قصائد الشاعر ُملقاة من قبله )إلى جانب الترجمة 

أشياء وأحداث رهيبٍة  ُيخِبُر عن  الذي  المحتوى  لي  يوّضح  اإليطالية( 

تواجهاً  القراءة  تلك  لي  بدت  فقد  ذلك  ومع  ودراماتيكّية،  مأساوية 

مع فلسفة قديمة عّلمت البشريّة طرائَق للتعامل مع ذلك النوع من 

المآسي، وكيفية روايتها. لم أكن أرى أمامي مجّرد الشاعر الفرد، بل 

جزءاً من لوحٍة كاملة لتاريخ روى الكثير من األشياء واألحداث، وهو 

الشاعر  هذا  عبر  القراءة،  تلك  لحظة  في  يروي  الذي  نفسه  التاريخ 

العربي عّما يحدث اآلن في بلده سوريا. حتى االبتسامة الحزينة التي 
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كانت تتبدى على مالمح الشاعر بين الفينة واألخرى في لحظاٍت قرائية، 

كنت أراها تلميحاً إلى قدرة ذلك التاريخ على منح األمل رغم المأساة. 

لقد كان ذلك األمل بالذات هو ما ُيحّرك تلك القصائد؛ كّل ذلك ما 

كان لَيْبُلَغني لوال مشاهدة الشاعر واالستماع إليه وهو يؤّدي قصائده 

بصوته وتعبيره، فقد كان يضع كل المعاني في إطاٍر إيقاعي، بدا لي 

عريقاً وقريباً في آن، وذّكرني بمقدرة الحّكائين الُمجتهدين في رواية 

المستمع،  مع  ومتحاورة  شاملة  طريقة  شعبّية،  بطريقة  األحداث، 

وهو ما كان يّوّلد فضاًء يدعو إلى التأّمل وإعادة التفكير بالقيم المتباينة 

والمتوافقة.

كتاب عن الحياة
العالم  في  برحلته  دانتي  اإللهية« يقوم  الجديد: في »الكوميديا 

اآلخر برفقة دليله فيرجيل، ورغم أّن الرحلة تروي ما بعد الموت، 

بأّن دانتي أليغيري يتحدث عن الحياة، وأنا لم  فإّن من الواضح 

أستوعب »الكوميديا اإللهية« أبداً ككتاب عن عالم الموت بمقدار 

كونه كتاباً عن الحياة، عن جمالها وعن القيم التي تختزنها.

إّنه كتاٌب عن »الحياة«. وقبل   دي مارتينو: بالضبط، كما تقول، 

أن يكتب دانتي »الكوميديا«، تواجه كّتاٌب ُكثٌر، وبلغات مختلفة، مع 

الموت عبر رحالت ُمتخّيلة في العالم اآلخر، وبالذات في الجحيم، لكْن 

كانت لجميع هذه الكتب مهّمات، مباشرة أو غير مباشرة، ذات طابع 

رسالة إيطاليا

ديني أو اعتقادي، إْذ كانت ترمي إلى إرهاب الناس وإلى حّثهم على عدم 

اقتراف الخطايا، في حين، يحمل دانتي البشر، عبر ممالكه الثالث في 

العالم اآلخر، أي الجحيم والمطهر والفردوس، صوب التحّرر من تلك 

الخطايا، وبُرغم الحضور الكبير للعقاب عن الخطايا الُمقترفة والشروح 

»الكوميديا اإللهّية«  في  يحدث  ما  فإّن كل  العقاب،  لذلك  المفّصله 

يرمي إلى التحّرر من تلك الخطايا وإلى الغفران، وقد أعلن دانتي عن 

ذلك صراحًة في إحدى رسائله مؤّكداً بأّن هدفه األساسي هو »اقتياد 

العالم نحو السعادة« وهذا هو األمل.

كاتب عراقي مقيم في  إيطاليا

دومينيكو دي مارتينو:

ولد دومينيكو دي مارتينو في 

فلورنسا وهو كاتب وأستاٌذ محاضر 

في فقه اللغة في جامعة أوديني 

الشمالّية اإليطالية. وأستاذ لتاريخ 

النقد األدبي بجامعة باڤّيا؛ وفي 

أدب دانتي. وهو من العاملين ضمن 

مجاميع البحث في »أكاديمّية 

ال كروسكا« -المجمع اللغوي 

اإليطالي، الذي يّتخذ من فلورنسا 

مقّراً له- ودومينيكو دي مارتينو 

محرٌر لدراسات قواعد اللغة 

اإليطالية وعضو جمعية علماء 

الفلسفة في األدب اإليطالي- 

)SFLI(. يشغل منذ عام 2011 

موقع مدير  مهرجان دانتي 2021 

في راڤيّنا.
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رسالة باريس

الرجل ذو القبعة
على طريق بال نهاية

معرض يحتفي بتجربة األرجنتيني 
أنطونيو سيجوي

عّمار المأمون

أن  بعد    1963 عام  منذ  باريس  في  )-1934اآلن(  سيجوي  أنطونيو  الفنان  استقر 

درس الفنون في األرجنتين ثم في المدرسة العليا للفنون في باريس، ليتم اختياره 

لتمثيل باده في بينيالي الفن في فرنسا عام 1962 بوصفه واحداً من أشهر النحاتين 

والتشكيليين األرجنتينيين، إذ تتنوع أعماله وتقنياتها وأحجامها بين منحوتات ضخمة 

تجربته  يميز  وما  سنتيمترات،  العشرة  تتجاوز  ال  صغيرة  ومنمنمات  الشارع،  في 

على مدى خمسين عاماً هي السخرية من المدنّية ومساحات العمل، واالستخفاف 

باألشكال واألزياء الرسمّية التي نتبناها حين نشغل المساحات العاّمة.

العاصمــة  يف  الوطنّيــة  املكتبــة  تقيم 
معرضــاً  باريــس  الفرنســّية 

لســيجوي  لوحــة   500 مــن  ألكــر  اـسـرتجاعياً 

الشــخصية  القبعــة،  ذو  الرجــل  فيهــا  يظهــر 

الســاخرة التــي طّورهــا ورافقــت أغلــب أعمالــه، 

يحــاول  وكاريكاتوريــاً  ســاخراً  مفهومــاً  بوصفــه 

ورصــد  املدينــة،  إنســان  تفكيــك  ـعـره  ســيجوي 

قـنـاع  إىل  البشــر  ســلوك  حولــت  التــي  الشــروط 

يرتدونــه يف األماكــن العامــة، وأثـنـاء تنقلهــم يف 

إىل  تختزلهــم  التــي  وطرقاتهــا  املدينــة  ســاحات 

وظائف مكتبّية لكّل منها شكل محدد ال تجوز 

مخالفته.

يحــاول املـعـرض بدايــة أن يعرفنــا عــى مصــادر 

اإللهام التي أثّرت بسيجوي، تلك التي جعلت 

شــخوصه ملونــة، ونابضــة بالســخرية،  وذات 

فهــي  القهقهــة،  يثــر  مــا  عــى  تقتصــر  مالمــح 

الشــخوص  كحالــة  مضّخمــة،  عيــوب  بــال 

الكاريكاتوريــة املســتوحاة مــن الرســام الفرنــي 

تتميــز  التــي  دومــر  )1879-1808(  هونــوري 

الصـغـرة،  واألجســاد  الكـبـرة  بالــرؤوس 

أـثـراً  يف  تركــت  والتــي  ســبب،  دون  املنفعلــة  

إذ  الســتينات،  يف  األوىل  ســيجوي  أعمــال 

تُركــت  بأحجيــة  أشــبه  مالمــح،  بــال  نــرى  رجــالً 

مهمــة إكمالها وإتمــام قطعهــا ملخيلتنــا، وفيهــا 

يحــاول ســيجوي أن يدمــج مكونــات البــوب أرت 

مــع الرســم الكاريكاتــورّي والكوميكــس، محــوالً 

الجمالّيــة  مــن املكونــات  »الفــرد« إىل مجموعــة 

والسطحّية التي تختزل حقيقته وتجعله أسر 

شــكلّية. اجتماعّيــة  قشــور 

بــدأت أعمــال ســيجوي تكتســب مالمــح أوضــح 

يف الســبعينات، وظـهـرت شــخصية الرجــل ذي 

القبعــة الــذي يســتعيد ـعـره ســيجوي طفولتــه 

يف األرجنتــن، فهــو التاجــر وســط عمــال البنــاء، 

ذات  يف  مستنســخاً  أو  وحيــداً  يحضــر  الــذي 

تفاصيــل جديــدة  ـمـرة تظهــر  اللوحــة، ويف كل 

لهــذا الشــخص املجـهـول الضائــع بــن الجـمـوع، 

مغامرات الرجل ذي القبعة
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رسالة باريس

الشــخص  لــذاك  بصــري  بتمثيــل  أشــبه  ليكــون 

مغذيــاً  ذهبنــا،  أينمــا  يراقبنــا  أنــه  نظــن  الــذي 

بــأن هنــاك مــن يلتقــط  اإلحســاس الدفــن فينــا 

عيوب كل واحد مّنا بدقة، ويحدق بها ساخراً 

وكأنــه يعلــم مــا نحــاول أن نخفيــه.

وأحيانــاً  الجـمـوع  بــن  القبعــة  ذا  الرجــل  نــرى 

دومــاً،  هــو املُســرع  »الجـمـوع«،  هــو كل  يكــون 

هــو  بخفيــة،  مبتســماً  عينــه  بطــرف  يتأمــل 

مـسـرعة  جديــدة،  طبقــة  ظهــور  عــى  تعليــق 

املدينــة  لتأمــل  لديهــا  وقــت  ال  عملهــا،  نحــو 

تبتلــع مــن فيهــا وتحولهــم إىل »موظفــن  التــي 

يركبــون  الطرقــات،  كل  يعــرون  مـسـرعن«، 

الطاـئـرات وأحيانــاً يمشــون عــى رمــل الشــاطئ، 

للجميــع  تهديــد  »املوظــف«  شــخص  وكأن 

مــا،  يومــاً  العــدوى  بــذات  ســيصابون  الذيــن 

يف  البســيط  والتأنــق  للعمــل،  اإلـسـراع  عــدوى 

ســبيل راتــب نهايــة الشــهر، األهــم، أن ال طريــق 

ال  الســبل  فــكل  القبعــة،  ذي  للرجــل  واضحــا 

التـكـرار  تقــوده إىل وجهتــه، وهنــا يظهــر  أن  بــّد 

جماليــاً  عامــالً  بوصفــه  ســيجوي،  أعمــال  يف 

أشــبه بموتيفــات زخرفّيــة، وتعليقــاً سياســاً عــى 

تسارع إيقاع الحياة والنزعة نحو التشابه الذي 

تحكــم ســكان املــدن، الذيــن يتحّولــون إىل خلّيــة 

املحــددة. وظيفتــه  منهــم  واحــد  لــكل 

أشــبه  املدينــة  يــرى  ســيجوي  ألعمــال  املتأمــل 

بخشــبة مســرح يبحــث فيهــا كل فــرد عــن مكانــه 

الرغبــة  بــن  تناقضــاً  هنــاك  وكأن  ووظيفتــه، 

الرجــل  الــدور االجتماعــّي، وكأن  وبــن  الذاتيــة 

ذا القبعــة ُمهــرج أخــرق يرتاكــض يف كل مــكان 

ليتجنــب  لنفســه  دوراً/وظيفــة  يجــد  أن  يحــاول 

الرعــب  يأـسـره  قلــق،  هــو  اآلخريــن،  ســخريّة 

هــو  الوقــت،  ذات  يف  الضـيـاع،  مــن  والخــوف 

وهنــا  بالبحــث،  ورغبتــه  ذاتــه  بــدوره  مســتخف 

تظهر السياسة مرة أخرى وتأثر الدكتاتورية يف 

أعمــال ســيجوي وكأن شــخوصه مطــاردون مــن 

قبــل عســكر ورجــال أمــن يهــددون اســتقرارهم 

مهاجمــة  أحــاول  »ال  يـقـول  إذ  وثباتهــم 

وال  ناشــطاً،  لســت  أنــا  مباـشـرة،  الدكتاتوريّــة 

بعــض األشــخاص  أن  بالفــن امللـتـزم، إال  أؤمــن 

أنــك  يظنــون  الــكايف  الــذكاء  يمتلكــون  ال  الذيــن 

معهــم«. تكــن  لــم  إن  ضدهــم 

يحــوي املـعـرض بعضــا مــن املنحوتــات الخشــبية 

الصغرة التي أنجزها ســيجوي مطلع األلفّية، 

والتــي نــرى فيهــا شــخوصه الكاريكاتوريّــة أمامنــا 

ذاك  ليتضــح  الحركــة،  أو  الرحيــل  عــى وشــك 

االنفعال الكوميدي الذي تحويه، وكأنها دمى 

بانتظــار أن تتزحلــق أو أن تفقــد توازنهــا، بصــورة 

أدّق تبــدو املنحوتــات كمحاولــة اللتقــاط الثــواين 

القليلــة مــا قبــل لحظــة اإلـحـراج العلنــّي، تلــك 

التــي يتجــى فيهــا ســوء األداء واملبالغــة فيــه، مــا 

يجعل »الحركة« كوميدّية، ويولد قهقهة من 

ـنـوع مــا، تلــك التــي نخفيهــا حــن نشــاهد رجــالً 

يرتدي بذلة رسمّية ويركض مسرعاً نحو مكان 

مــا، دون أن يــدري أنــه عــى وشــك الوـقـوع.

املدينــة  األرجنتينّيــة،  قرطبــة  يف  ســيجوي  ولــد 

التــي تركــت أـثـراً يف تجربتــه الفنّيــة، وعــاد إليهــا 

يف التســعينات إلنجــاز أربعــة منحوتــات ضخمــة 

يف  »عائلــة  اســم  تحمــل  أنحائهــا  يف  موزعــة 

املدينة«، وهي »رجل املدينة«، »امرأة املدينة«، 

املدينــة«.  و«مراهقــو  وكلــب«  املدينــة  »أطفــال 

هذه التماثيل كســائر أعماله الســابقة املوجودة 

يف املعــرض  تحــاول التقــاط إيقــاع وحركــة املدينــة 

كاريكاتوريــة. بــروح 

كاتب سوري مقيم في باريس
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رسالة باريس

السوري  الحالمين  الكتاب  أول أولئك 
لوقيانوس السميساطي الذي ألف في 

بعنوان  قصة  الميالدي  الثاني  القرن  أواسط 

»حكاية حقيقية« روى فيها رحلة أوليس إلى 

القمر في بطن حوت، حيث شهد معركة بين 

بعد عدة  تاله  الشمس.  القمر وسكان  سكان 

قرون عالم الفلك األلماني يوهان كبلر بقصة 

»رحلة إلى القمر« التي نشرت بعد وفاته عام 

فرنسيس  اإلنكليزي  األسقف  ثم   ،1630

غودوين بكتاب »رحلة وهمية إلى القمر« عام 

الطوباويات  نوع  من  كلها  وكانت   .1648

الفلسفية، قبل أن تجنح إلى التقنيات كما في 

كتاب »دول القمر والشمس وإمبراطورياتها« 

دو  سافينيان  للفرنسي   1649 عام  الصادر 

فيه  وصف  قد  وكان  بيرجوراك،  دو  سيرانو 

ثمانَي تقنيات ممكنة لبلوغ القمر وأربًعا لبلوغ 

الشمس، ثم بشكل أكثر علمية خالل القرن 

التاسع عشر مع الفرنسي جول فيرن في رواية 

»من األرض إلى القمر« التي استفاد فيها من 

النهضة الصناعية والعلمية في أوروبا، وكانت 

قد حازت رواجا كبيرا عبر العالم منذ نشرها 

عام 1865، في نفس العام الذي ظهرت فيه 

سكان  »أحد  هما  فرنسا  في  أخريان  روايتان 

المريخ«  لهنري دوبارفيل و«رحلة إلى  الزُّهرة« 

هربرت جورج  مع اإلنكليزي  إيرو، ثم  ألشيل 

ويلز عام 1901 في »أوائل الرجال على القمر«.

وبتطور العلوم والتقنيات في القرن العشرين 

ازدهر هذا األدب وشكل جنسا خاصا هو »أدب 

إليه  توّصل  مّما  ينطلق  العلمي«،  الخيال 

العلم من اكتشافات واختراعات، ومّما استقّر 

ونظريّات عن  حقائق  من  العلماء  نظر  عليه 

بأسلوب  عليها  يضفي  ثّم  وطبيعته،  الفضاء 

سردي مشّوق عناصر متخّيلة تنهل من العلم 

للتحّقق،  قابلة  إليه، وتقّدم كمبادئ  وتعود 

أنها  يعرف  ولكنه  بعد،  العلم  يقاربها  لم 

إلى  األنظار  تّتجه  أن  الطبيعي  ومن  ممكنة. 

عليه  يكون  سوف  ما  لمعرفة  الكتاب  هؤالء 

العالم في المستقبل.

فكيف يتصور كتاب الخيال العلمي مستقبل 

البشرية في الفضاء بعد نصف قرن، أي عام 

2069؟

على خمسة  الصحف  ما طرحته إحدى  ذلك 

أدب  في  المعروفة  األسماء  من  كاتبا  عشر 

المستقبل  يتخيلون  ممن  العلمي،  الخيال 

لفهم الحاضر، ويستبقون يوتوبيا أو ديستوبيا 

ممكنة لمساءلة السبل التي ننتهجها اليوم، 

ضمن ملف حمل عنوان »الفضاء بعد خمسين 

عاما«. ورتبت أجوبتهم وفق أربع ثيمات هي: 

الصناعي  االستغالل  والمريخ،  القمر  غزو 

العلمي،  االستكشاف  الفضائية،  للموارد 

الفضاء من دون البشر.

القمر  غزو  أي  األولى،  الثيمة  في 

أول  عن  إدرغار  سيالن  والمريخ، تحدثت 

محطة فضائية يعيش فيها عيشة كفاية ذاتية 

طائلة  أمواال  دفعوا  البشر  من  آالف  بضعُة 

لإقامة على سطح القمر، خالفا لـ 99 بالمئة 

من سكان األرض، وظلوا ينظرون بغير اكتراث 

بسبب  رماديا  صار  وقد  السابق  كوكبهم  إلى 

التلوث واالحتباس الحراري والتصّحر، ألنهم 

لن يعودوا إليه، وأطفالهم الذين سينشؤون 

على انعدام الجاذبية سيكونون مختلفين عن 

بقية البشر.

نا  عا مؤمَّ أما فيليب كورفال فقد تخيل مجمَّ

تتضافر فيه جهود الدول التي طورت مكاكيك 

والقمر، يكون  األرض  بين  رحالت  لتأمين 

لتزويده  حّوله  شمسية  بمحطات  مشفوًعا 

مستقبل البشرية في الفضاء
كما يراه كتاب الخيال العلمي

أبو بكر العيادي

عىل  اإلنسان  نزول  عىل  قرن  نصف  بمرور  تموز املايض  يوليو/   21 يوَم  العالم  احتفل 

سطح القمر، واستعادت وسائل اإلعام انطاق أبولو 11 يف رحلته االستكشافية وعىل 

رواد الفضاء األمريكان بوز ألدرين، ومايكل كولينز ونيل أرمسرتونغ أول إنسان  متنه 

وطئت قدماه القمر، وخطا عىل أديمه بضع خطى قصرة يف مداها، بعيدة يف رمزيّتها، 

ألنها شكلت نقطة مفصلية يف ارتياد الفضاء واكتشاف الكواكب األخرى، وحققت ما 

راود خيال أناس كر، من مفكرين وعلماء وفلكين، ومن لفيف من الكتاب أيضا.

بالطاقة. من تلك الموارد القمرية سوف ُتصنع 

سوف  التي  المستقبلية،  الشمسية  المراكب 

الجاذبية.  انعدام  من  إطالقها  في  تستفيد 

واالستكشاف  االستغالل  عن  النظر  وبصرف 

العلمي للمريخ وعطارد وسائر كواكب النظام 

الفضائية،  المراكب  تلك  فإن  الشمسي، 

القادرة على السفر بسرعة ال يمكن تخيلها، 

من  قربا  األكثر  المجرات  ببلوغ  تسمح  قد 

بأنفسهم،  ذلك  البشر  يحقق  ال  قد  األرض. 

مزودة  متطورة  روبوتات  باستعمال  وإنما 

بذكاء اصطناعي بالغ الدقة. والثابت في رأيه 

وربما  تتطور،  سوف  الفضائية  السياحة  أن 

نشهد سباق مركبات فضائية حول األرض. وهو 

تقريبا ما ذهب إليه لوران جينفور حين أّكد أن 

مركبات فضائية سوف تستفيد بعد نصف قرن 

من حزام المجرات الستغالل ثرواته المعدنية 

البيئية في األرض،  والمحافظة على األنظمة 

يمكن  أخرى  كواكب  الكتشاف  تسعى  مثلما 

العملية  بدأ اإلنسان هذه  العيش فيها، وقد 

منذ مطلع األلفية بإرسال مسابير باتجاه عدة 

كواكب.

أنكي بالل، من جهته، تخيل أن القمر سوف 

المريخ،  نحو  رحالت  إلطالق  قاعدة  يصبح 

الكتاب  راودت  طالما  التي  الرحالت  تلك 

والعلماء ثم توقف التفكير فيها مباشرة بعد 

خطوة أرمسترونغ على سطح القمر، وكأنها 

سياسي  ذراع  لّي  عملية  عن  ناتجة  كانت 

وأيديولوجي، مضيفا »أمنيتي أن يكون المريخ 

موطن لقاء بين البشر والكائنات األخرى، ألني 

على يقين من وجود ذكاء خارج األرض، وإذا 

كنا عاجزين عن االتصال بتلك الكائنات، فربما 

تنصحنا  ولعلها  ذلك.  تتولى  سوف  التي  هي 

بالتوقف عن التصرف كأغبياء، وتنبيهنا بالمآل 

الوخيم الذي ينتظر كوكبنا إذا لم نتوقف عن 

تدميره«.

أما في الثيمة الثانية، أي االستغالل الصناعي 

بيتر  اإلنكليزي  فيعتقد  الفضائية،  للموارد 

التجارة  تطور  نشهد  سوف  أننا  هاملتون 

التكلفة،  زهيدة  صواريخ  بفضل  الفضائية، 

ارتياد  وأن  مرة،  من  أكثر  لالستعمال  وقابلة 

بفضل  سهولة  أكثر  يكون  سوف  الفضاء 

تمويالت األثرياء، ما يسمح للوكاالت الفضائية 

بالحد من ميزانياتها، ألن المحطات الفضائية 

سوف تساعدها على رسم خرائط أكثر دقة عن 

نظامنا البيئي والظروف المناخية لكي نواجه 

كلود  جان  نظر  بينما  المناخ.  تغير  تحديات 

إذ  واقعية،  أكثر  نظرة  المسألة  إلى  دونياك 

أن  إما  أمرين:  أمام  أنفسنا  سنجد  أننا  صرح 

تتحد البشرية لتنتشر في المنظومة الشمسية 

أن  وإما  البشري،  الجنس  ديمومة  وتضمن 

إن  الموارد.  الستغالل  بينها  فيما  تتنافس 

صحت الفرضية األولى واتفقت البشرية على 

كوكب  في  ضخم  استيطاني  مشروع  إقامة 

وسيلة  تجد  أن  عندئذ  عليها  وجب  آخر، 

استيطان املريخ
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لتخفيض تكلفة الرحالت وأثرها اإليكولوجي، 

أشبه  العملية  تجعل  نووية  صواريخ  وابتكار 

ما  واإلياب،  الذهاب  تأمين  يتولى  بمصعد 

ممكنة  شخص  مليون  توطين  عملية  يجعل 

اتخذ  إذا  أما  المريخ.  أو  القمر  سطح  على 

تتسابق  فسوف  التنافس،  سمَة  الفضاء  غزُو 

المراكب الفضائية للبحث عن الثروات، وإقامة 

موارد  استنزاف  وزيادة  العسكرية  القواعد 

أن  رأيه  وفي  الغايات.  تلك  لتحقيق  األرض 

مطلع القرن الثاني من األلفية الثالثة سيشهد 

النظام  قليلة منتشرة هنا وهناك في  جاليات 

الشمسي تنظر إلى األرض وهي تلفظ أنفاسها.

أما كاترين ديفور فهي ترى أن األكثر ثراء سوف 

الفضائية  المستشفيات  في  الصيف  يقضون 

العالمية بعيدا عن أتون األرض، وأن العلماء 

سيجرون تجاربهم في المختبرات القمرية، وأن 

تحت  العزلة  تعيش  سوف  المريخية  الجالية 

مكالمات  وتتبادل  الحمراء،  الكوكب  قشرة 

أن  تصورها  وفي  األرض.  سكان  مع  حزينة 

الرحالت سوف تنتظم انطالقا من القمر لبلوغ 

المجرات القريبة، تلك التي تحتوي على كمية 

 CHNOPS »كبيرة من الماء، ومن الـ«كنوبس

)األحرف األولى للكربون والهيدروجين واآلزوت 

واألكسجين والفوسفور والكبريت(، بينما يتم 

لبناء  األرض  من  المعدات  من  قدر  أكبر  نقل 

إلى  تتطلع  البشرية  وستظل  جديدة،  قواعد 

التي  الكواكب  سيما  ال  بها،  المحيط  الكون 

يمكن العيش فيها، ولكن بلوغها سيبقى حلما 

المنال نظرا لعدم سيطرة اإلنسان على  بعيد 

الفضاء-الزمن.

وهو ما يؤكده كريستيان ليوريي حيث يتصور أن 

الشركات الخاصة، التي تملك السيطرة حتى 

في المجال العسكري، ستحول عملية ارتياد 

الفضاء إلى بحث عن الربح، وأن ثلثي الطاقة 

التي تستهلكها األرض سوف تأتي من الفضاء، 

وأن القمر سيحتضن أربع قواعد يتم تمويلها 

بفضل السياحة. ويبقى أهم حدث في نظره هو 

اكتشاف مجرات قريبة تناسب حياة اإلنسان، 

ولكن رغم تطور التقنيات فإن الصعوبة تكمن 

الرحلة، إذ  التي تستغرقها  الزمنية  المدة  في 

120 سنة ألقرب كوكب، ومن  بقرابة  يقدرها 

ثم سوف يتم التفكير في صناعة سفن فضائية 

مستوطن،  خمسمئة  نحو  حمل  على  قادرة 

يقع تدريبهم على األرض.

العلمي،  االكتشاف  أي  الثالثة،  الثيمة  في 

أننا  تشارلز ويلسن  روبرت  األميركي  يعتقد 

سوف نشهد العصر الذهبي لرحالت الفضاء، 

استكشاف  إلى  الروبوتات  تسبقنا  وسوف 

المريخ  مع  الجسور  ومد  الشمسي،  النظام 

وبعض األقمار التابعة للمشتري وزحل، ألننا 

كميات  إلى  ماسة  حاجة  وفي  هشاشة  أكثر 

المفاجأة  واألكسجين. ولكن  الماء  من  كبيرة 

في  عضوية  حياة  اكتشاف  في  تتمثل  قد 

المشتري  )أو  أوروبا  الجوفي لكوكب  المحيط 

2( تعجل بعملية االستكشاف، فيما قد يبطئها 

واندالع  األرض  على  المناخية  األوضاع  تدهور 

الحروب، أو يلغيها تماما. عندئذ سوف تبقى 

الروبوتات معزولة في كواكب بعيدة، شاهدة 

على طموحاتنا األكثر جنونا.

»غزو«  عبارة  يرفض  فهو  كلوتزر،  لوران  أما 

ويست«  والـ«فار  الـ«كونكيستادور«  عصر  ألن 

التي  »استكشاف«  عبارة  ويفضل  وّلى،  قد 

تفتح في نظره على حلم وكابوسين. الكابوس 

القرن  نصف  في  شيء  يحصل  أال  األول: 

التي  المعقدة  التقنية  المنظومة  القادم، ألن 

تعطلت  الفضائية  والعربات  الصواريخ  تصنع 

وألن  سياسية-بيئية-نووية،  أزمة  بسبب 

الوحل  وسط  فيها  الخوض  سيقع  مشاغلنا 

جيف  يفلح  أن  الثاني:  والكابوس  والقيظ. 

مصانع  أو  مالجئ  خلق  في  ورفقاؤه  بيزوس 

يبقى  فيما  المحظوظين،  لبعض  الفضاء  في 

الوحل  في  يعيشون  األرض  في  اآلخرون 

والقيظ وما تعودوا عليه. أما الحلم، فيتمثل 

في خلق مصعد فضائي، وروبوتات تستكشف 

كبير  هدرونات  ومصادم  البعيدة،  األماكن 

Large Hadron Collider معلق بين األرض 

والشمس، قاعدة قمرية أو مريخية، وطريق 

هدفا،  ليعطينا  األرض  عن  مركزيتنا  يبعد 

وحلما يوحدنا ويتجاوزنا.

بيد أن جاك بربيري يبدو متشائما وهو يقول 

ليس  التاريخ،  هذا  قبل  تزول  قد  األرض  إن 

بالقنبلة النووية التي لم تعد ضرورية، بل ألن 

اإلنسان وجد كيف يدمر نفسه بغير سالح أو 

أداٍة اخترعها عالم مجنون، فنمط الحياة التي 

يعيشها اآلن كاٍف وحده لتدمير الكرة األرضية. 

أما إذا نجت من الدمار، فسوف يكون خالص 

النوع بفضل األنواع، سواء في األرض أو في 

مكان آخر، ألن المغامرة الفضائية ستكون مع 

والبكتيريا وسواها مما  الحشرات والرخويات 

المجرات  وإرساله الستكشاف  تهجينه  يمكن 

القصية مع كائنات أخرى قادرة على العيش 

في الماء والهواء وحتى في الفراغ السرمدي، 

إلى أن تتأقلم. فذلك هو الكفيل في رأيه بفتح 

مناخات  في  للتأقلم  اإلنسان  أمام  المجال 

غريبة.

البشر،  دون  من  الفضاء  أي  الثيمة األخيرة، 

جمعت آراء أكثر حكمة وتعقال، فالبريطاني 

أالستير رينولدز يعتقد أن الذهاب إلى الفضاء 

سيكون أقل كلفة نسبيا، ولكنه سيبقى باهظ 

الثمن، ألن منظومة الدفع النووي، التي من 

بضعة  في  المريخ  بلوغ  من  تمكن  أن  شأنها 

أسابيع بدل بضعة أشهر، لن تبرح مستواها 

النظري، وأن عمليات االستكشاف ستتواصل 

على نفس النسق البطيء الذي نشهده اليوم. 

عندما يصبح لدينا وسائل تسمح لنا بالذهاب 

يوم(  خالل  ذلك  يتم  أن  )شرط  نريد  حيثما 

المرحلة  إلى  المرور  قبل  أنفسنا  نراجع  قد 

الموالية. ويختم بقوله »إن سنحت لنا إمكانية 

الذهاب إلى الفضاء، فذلك معناه أننا نجونا 

من الحرب النووية والكوارث البيئية والظالمية 

الدينية. وهذا في حّد ذاته أهم من كل علميات 

النزول على األقمار«.

هو  متشائما  بدا  فقد  دامازيو  أالن  أما 

نتخيل  ما  كل  من  شيء  أال  العتقاده  أيضا 

أو  الروس  أو  األميركان  يرسل  سيتحقق. قد 

كما  المريخ،  سطح  على  إنسانا  األوروبيون 

سطح  على  إنسان  بإرسال  قبل  من  فعلوا 

حيث  من  ويعودون  علما  فيغرزون  القمر، 

على  كالفو  صابرينا  اعترضت  بينما  جاؤوا. 

عبارة »غزو« قائلة »بعد نصف قرن إن كنا ال 

أن  معناه  فذلك  ‘الغزو’،  بصيغة  نفكر  نزال 

اإلنسانية ال تستحق مكانا في الفضاء، تتناسل 

في  مغلقا  أتصوره  أن  أنا أخّير  فيه وتتغوط. 

عالم افتراضي ال حدود له، حيث االستكشاف 

والتوسع واالستغالل واإلبادة تمنعه نهائيا من 

المحتملة  الذكاء  إلى سكون مصادر  اإلساءة 

في محيطات المجرات«. وقد أيدها في ذلك 

»غزو«  لفظة  أن  يرى  الذي  روّلو  دي  تييري 

سلوكنا  طبعت  التي  الميول  وحدها  تلخص 

األمام.  إلى  الهروب  أي  جنسنا،  بدايات  منذ 

ومتواصل  متنوع  ونمو  ع  توسُّ معناه  فالغزو 

بال حد. ويضيف »ولما كنا ال نتعلم من تجاربنا 

أّي موعظة، فإننا نخطط، انطالقا من قواعد 

وجهة  المريخ  لها  وتتخذ  القمر  على  تبنى 

لغاية استيطانه واستغالل موارده. والحال أن 

الحكمة تقضي أن نبدأ بوضع اقتصاد عالمي 

معقول ومشترك على هذه األرض التي أعطتنا 

النهب  سوى  نعرف  ال  ولكننا  نحترمها.  فلم 

وتأسيس مجتمعات وقواعد نتركها تتعفن ثم 

نقوم بتدميرها، أي أننا ال نعرف كيف نعيش 

معا جنبا إلى جنب على هذا الكوكب«.

كاتب تونسي  مقيم في باريس

رسالة باريس

Robert Charles Wilson روبرت تشارلز ويلسن - ستبقى 

الروبوتات معزولة يف كواكب بعيدة، شاهدة عىل طموحاتنا 

األكرث جنونا.

Philippe Curval  فيليب كورفال – بلوغ الكواكب ممكن 

باستعامل روبوتات مزودة بذكاء اصطناعي بالغ الدقة

Peter Hamilton بيرت هاملتون - سوف نشهد تطور التجارة 

الفضائية

من األرض إىل القمر - جول فرينطعم الخلود - كاترين ديفورفيزا للسامء السابعة - جان تيليون
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هيثم الزبيدي

أن  تجد  تتوجه،  حيثما  األيديولوجيا.  بسبب  اختناقا  نواجه 
وحتى  بل  وسياسية،  دينية  بإطارات  المقولبة  االفكار 

اجتماعية، تطاردك. الحياة اليوم، في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

بالمبرر  لتحكم  عادت  العالم،  أرجاء  في  أو  الخصوص  وجه  على 

ديني  مد  مواجهة  في  أيديولوجية.  عليها  الردود  حتى  األيديولوجي. 

متزمت، تجد ردودا علمانية متزمتة. ربما ال يفل الحديد إال الحديد، 

المتراكمة من هذه  إلى كميات حديد الخردة اإلنسانية  ولكن انظروا 

المواجهات. المشهد يبدو وكأن العالم تحول إلى أكوام متعاقبة من 

الحديد الصدئ من معارك سابقة.

للخروج من األسر األيديولوجي  المواجهة  بأسلوب  البت  أستطيع  ال 

مهمة  هذه  الكشف.  أساليب  عن  الحديث  من  أتمكن  ربما  السائد. 

صحفية وأخالقية. التستر بالدين أو باالشتراكية أو بالقومية أو حتى 

بالشعبوية هو الطبيعي لمثل هذه األشياء. الكشف عنها هو الموقف 

الطبيعي المضاد. يحتاج إلى دقة وموضوعية لتكون الحقائق واضحة 

أمام الجميع، بمن فيهم ممن يؤمنون بتلك األيديولوجيات.

لكن ثمة جانبا يمكن الخوض فيه. مقابل هذا التمترس األيديولوجي، 

لماذا ال نحاول شيئا من العبثية؟ لسنا مضطرين إلنتاج أيديولوجيات 

مضادة. دعونا مثال نتلهى بأشياء أخرى ساذجة أو غير منطقية أو بال 

يقاوم خطاب  الذي  الذهني  التشتيت  من  نوع  إنه  بذاته.  قائم  معنى 

الكبيرة،  قدراته  بسبب  المنافذ  كل  علينا  قطع  الذي  األيديولوجيا 

وخصوصا منصاته اإلعالمية المتكاثرة.

درسنا في التاريخ الكثير عن الشعر. ثمة أوجه كثيرة للشعر تعّبر عن 

مراحل مختلفة. لكننا قبل أن نصل إلى العصر الحديث، يقولون لنا 

إننا مررنا بعصر االنحطاط. خذ هذا البيت الذي ينسب إلى أبي الحسن 

ابن سودون ويضرب به المثل عن تردي حالة الشعر:

كأّننا والماُء ِمن َحوِلنا *** َقوٌم ُجلوٌس َحولهم ماُء

ابن سودون عاصر حكم السالطين المماليك في مصر. دعونا نتخيل 

تلك الفترة من تقلبات الحكم ورد فعل الشاعر أمامها. فبإسم اإلسالم 

14 سلطانا مملوكيا حكم مصر.  تقلد  المختفي،  العباسي  والخليفة 

استقوى  يكون جديا.  أن  يمكن  الشاعر وكيف  كيف سيكون رد فعل 

على الواقع بالعبث.

األيديولوجيا مخيفة، كما صرنا نعرف ربما أكثر من غيرنا. تستطيع أن 

توجه حياة األمم بطريقة ال يمكن تخيلها.

خذ مثال األهرامات. استطاعت األسر التي حكمت مصر من أن توجه 

البالد كلها لمشاريع وطنية هدفها من يبني القبر األكبر والقبر المثالي 

هندسيا. أراد الفراعنة أن يخلدوا، فجعلوا الخلود مشروعا أيديولوجيا 

وأدق.  أكبر  أهرامات  لبناء  الدولة  إمكانيات  كل  سّخروا  ثم  بالبداية، 

مخصص  كله  المعاصرة،  باللغة  للدولة،  والمالي  الهندسي  الجهد 

الفرعون  فيه  سيرقد  الذي  القبر  إنجاز  هو  الجماهير  حلم  قبر.  لبناء 

انتظارا للحياة األبدية. مئات األلوف من المصريين اشتغلوا لعشرات 

السنين في مشروعهم القومي-الحلم.

لكن، دعونا نتحرك في شريط الزمن إلى األمام، ونصل إلى قاعة من 

قاعات الفرعونيات في المتحف البريطاني في لندن. سنشاهد الكثير 

زوجاتهم.  أو  أبنائهم  أو  وزرائهم  أو  للفراعنة  الجميلة  التماثيل  من 

قطع فنية حقيقة بالمقاييس التشكيلية المعاصرة. لكن في ركن من 

ومومياء.  تابوت  فيه  زجاجيا  صندوقا  سنجد  العرض  صاالت  أركان 

هكذا يتحول المشروع القومي لمصر الفرعونية إلى مجرد فرجة لزوار 

المتحف البريطاني وكثير من المتاحف المصرية. فلنفترض جدال أن 

مومياء الفرعون المسّجى فتحت عينها في تلك اللحظة ووجدت وجوه 

وهي  وصورهم  بكاميراتهم  الشهيرين  واليابانيين  الصينيين  السياح 

تطل عليها. أكيد أن الفرعون المعني سيحس باإلحباط وسيستسخف 

ليرى حالة  الفرعون  انتقل هذا  لو  للسرمدية.  مشروعه األيديولوجي 

الفوضى على حافة نزلة السمان في الجيزة، سيجد أن أهراماته صارت 

مزارا سياحيا لجمع المال واستقطاب السياح وأنها مواقع ألخذ صور 

سيلفي ال أكثر.

سيتكرر األمر في أوروبا التي أغدقت على نفسها بالكنائس وباللوحات 

النازي  الحكم  بترميزات  آخر  أو  بشكل  وأغدقت  عادت  ثم  الدينية. 

والفاشي اإليطالي والشيوعي في االتحاد السوفييتي. ثم تحولت األمور 

ال  أيديولوجية  بوابة  من  لألمور  فهم  من  تسخر  النكت  يشبه  ما  إلى 

ترحم وتعتبر أن ما كان هو من صميم الحس الوطني.

الجداريات اإليرانية عن الشهداء واألئمة ومقاومة االستكبار العالمي 

أو  صروح،  من  لنا  القدماء  تركه  ما  مثل  مثله  أيديولوجي  جهد  هي 

بقايا العصور المظلمة في أوروبا أو تركات عصور ما بعد التنوير لهتلر 

في  عبثيا  موقفا  وتحتاج  مستمرة  أنها  الفرق  وستالين.  وموسوليني 

مقاومتها بدال من مشاريع أيديولوجية متكاملة ورصينة.

“وفسر الماء بعد الجهد بالماء”. لَم ال؟ نقولها ونضحك. بدال من أن 

نستمع إلى خطبة عصماء ال معنى لها 

كاتب عراقي مقيم في لندن

دعوة للسخرية 
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