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يحتوي

هــذا العــدد مــن “الجديــد” علــى مقــاالت فكريــة ونقديــة وأفــكار
حـوار أدبــي ،ورســائل ثقافيــة
وعــروض كتــب وقصــص وقصائــد و ـ
لشعراء وكتاب ونقاد من المغرب والمشرق.
ّ
لتقصي صورة الرجل في األدب الروائي والقصصي
ملف العدد كرسته “الجديد”
مـرأة وصــورة الرجــل” ،وجــاء
النســائي العربــي واستكشــافها ،تحــت ع ـنـوان “قلــم ال ـ
سـام ،األول :دراســات وأبحــاث ،والثانــي شــهادات ،والثالــث اســتطالع
فــي ثالثــة أق ـ
مـان ،مصــر،
عـراق ،ع ـ
ميدانــي .وقــد شــاركت فــي الملــف كاتبــات وكتــاب ـعـرب مــن ال ـ
غـرب ،تونــس ،فلســطين ،األردن ،ســوريا ،وجــاء فــي  125صفحــة.
الجزائــر ،الم ـ
شـأن هــذا الملــف أن يكــون عتبــة ومدخــا لدراســة صــورة الرجــل فــي روايــات
مــن ـ
مـرأة فــي
صـرات وقصصهــن ،الســيما أن النتــاج األدبــي لل ـ
الكاتبــات العربيــات المعا ـ
شتى الجغرافيات العربية بات مكرسا ثقافيا ونقديا ،ولم تعد “شهرزاد” العربية
غائبــة عــن ســاحة األدب .ويمكــن مالحظــة تراجــع حضــور النســاء العربيــات فــي
كتابة الشــعر ،لكن ذلك يحدث لصالح حضورهن في كتابة القصص والروايات،
ويمكــن ل ـقـراء األدب ونقــاده مالحظــة إقبــال الجيــل الجديــد مــن الكاتبــات العربيــات
علــى خــوض غمــار هــذا النــوع األدبــي.
والبد أخيرا من اإلشارة إلى المكانة التي بدأت الكتابة النسائية العربية تنتزعها،
خـرا روائيــات عربيــات جوائــز مرموقــة
واالع ـتـراف الــذي بــدأت تحصــده ،فقــد نالــت مؤ ـ
عربيــة وأجنبيــة ،وبــات لزامـ ًـا علــى النقــاد األدبييــن االلتفــات أكثــر إلــى النتــاج الروائــي
مـرأة ،للوقــوف علــى ســماته الخامــة والخاصــة ،والم ـيـزات التــي يتمتــع بهــا والقيــم
لل ـ
التــي ينتجهــا ويع ّبــر عنهــا.
مــن بيــن أبــرز مقــاالت العــدد خــارج الملــف ،مــا ّ
دونــه عبدالرحمــن بسيســو مــن
هـرة ـنـوال الســعدواي،
تبصـرات نقديــة فــي الشــعر ،وناديــة هنــاوي فــي ـقـراءة ظا ـ
ّـ
وأحمــد برقــاوي فــي تأمالتــه الفلســفية ،وأبوبكــر العيــادي فــي تقصــي الســجال
الفك ــري فــي فرنســا.
حوار هذا الشهر مع الشاعر الفرنسي زينو بيانو تحت عنوان “شعرية مطلقة”.
بهــذا العــدد تهــدي “الجديــد” قراءهــا فــي الربيــع عــدداً آخــر ممتــازاً ،أضيفــت إليــه
مئة صفحة ليمكنه أن يستوعب ما يجود به بريد المجلة من كتابات ،إلى جانب
جـزه مــن ملفــات شــهرية
مــا تخطــط لــه المجلــة وتن ـ
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كلمة

ريم يسوف

القصيدة والفاجعة
مدن المخيلة ومراكب الطرواديين
ما

الذي يحدث عندما يق ّيض للشعراء أن يزوروا األماكن التي

بلغتها مخيالتهم قبل أن تطرقها أقدامهم؟

كتــب فرنانــدو بيســوا ( )1935 – 1888صاحــب املخيلــة االنشــطارية،

والشخصيات الشعرية املتعددة قصيدة مسرحها وفضاؤها مدينة
لنــدن .ليــس يف ســجله يشء يشــر إىل زيــارة لندنيــة رغــم أن عائلتــه
انتقلــت إليهــا مــن جنــوب أفريقيــا حيــث نشــأ وترعــرع ،قبــل أن ـيـرك

عائلتــه ويعــود إىل لشــبونة ليواصــل حياتــه حيــث ولــد .ليــس يف
مقدورنــا أن نعــرف إن كان الشــاعر أَســف يف وقــت مــا لكونــه شــارف

عــى املــوت ولــم يــزر تلــك املدينــة املتخيلــة.

يف كل حال ليست التجربة املتخيلة لبيسوا مع لندن وغريها فريدة.

غــدر بهــم البحــر وتن ـكـرت لهــم الجغرافيــا.
***

يف يــوم مــن أيــام إقامتــي يف ليســبوس ،صعــدت إىل جبــل يطــل عــى

البحــر ،ألفاجــأ بقلعــة بناهــا العثمانيــون ،مــن هنــاك رأيــت البحــر
كلــه أزرق عميقــاً ،وبــدا املنظــر فاجعــاً مــن شــدة جمالــه .وبينمــا كنــت

حـرارة الشــمس ،الحــت يل
ـي ـ
نــازال مــن تلــك القلعــة وقــد اشــتدت عـ ّ

سروة ووجدتني ألجأ إىل ظلها .وليتني ما فعلت .كانت تلك شجرة

األمنيــات .شــجرة أولئــك الذيــن رماهــم البحــر يف ليســبوس ،تتــدىل
مــن أغصانهــا قصاصــات كتبــوا عليهــا أمنياتهــم ّ
ووقعوهــا بأســمائهم.

مدونــات الشــعراء حافلــة بمغا ـمـرات املخيلــة وج ـمـوح الخيــاالت،

كانــوا مــن دمشــق وحمــص وحلــب ،وإدلــب والقامشــي وديــر الــزور،

األمكنــة واألزمنــة.

يف هــذه التغريبــة الســورية ،فتــاة مخطوبــة تفكــر بخطيبهــا وترســل
لــه قلبهــا مطعونــاً بســهم ،وا ـمـرأة تســأل اللــه أن يجمعهــا بزوجهــا

بشــخصه ،باألطفــال أوالً بوصفهــم املســتقبل.

ضـاع
أملانيــا والنمســا واملجــر ،وأب يفكــر بأطفالــه الذيــن عــروا صربيــا و ـ

لن أنىس وجه تلك الطفلة ،شقراء بعينني خضراوين وقد جلست

فكمــا غامــر الشــعراء يف خلــق الكلمــات غامــروا ويغامــرون يف خلــق
***

وبينهــم عراقيــون كــرد وإيزيديــون وإيرانيــون وأفغــان وجــدوا أنفســهم

لم تكن رحلتي اليونانية بعد صدور الطبعة األوىل من كتابي “قارب

املريــض يف فرنســا ،وأم حا ـئـرة كيــف تصــل إىل أوالدهــا املوزعــن عــى

ضـاء اإلنســاين والجغرافيــة
أشــبه مــا تكــون برحلــة الستكشــاف الف ـ
ً
الواقعيــة ملــا غا ـمـرت مخيلتــي يف اســتدعائه وكتابتــه شــعرا ملحميــاً

أثرهــم ،وأخــت تســأل اللــه أن تكــون أختهــا الصغــرى قــد وصلــت
صحبــة امل ـهـرب ســاملة إىل هولنــدا أو إىل بلــد أوروبــي آخــر ..و ..و… و…

حـول مــكان ابتكرتــه مخيلتــه ليعــر املســافة
بشــخص ذهــب ليحــوم ـ

طـراف حروفهــا
بألوانهــا الباهتــة وقــد هرأتهــا الريــح وامتصــت أ ـ

إىل ليسبوس” ،رحلة للكتابة ،أو الستكمال الكتابة ،ولعلها كانت

يف ديــواين “قــارب إىل ليســبوس -مرثيــة بنــات نعــش” .كنــت أشــبه

الفاصلــة بــن “القصيــدة” و”الفاجعــة” .وصلــت عــى ظهــر ســفينة،
وعندمــا اقرتبــت مــن شــواطئ ليســبوس ،بــدأت محنتــي .محنــة

تصــورايت وأفــكاري بــإزاء مشــاعري ،وعندمــا وطئــت أرض الجز ـيـرة

شــعرت كمن يطأ جســده ويميش عىل ذلك الجســد ،هنا رمت املياه

عىل الشواطئ جثامني أطفال وفتيات وشبان لفظتهم األمواج التي
ابتلعتهم يف عرض البحر… يف املسافة الهائجة بني إزمري وليسبوس.
***

خــال األيــام التــي ّ
قضيتهــا يف جز ـيـرة شــاعريت املحبوبــة ســافو وأهــي

املعذبــن التقيــت بســوريني قانطــن ،ســوريني كل واحــد منهــم كان

6
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***

***

مــا مــن حكايــة مــن حكايــات الالجئــن هنــا يف ليســبوس تشــبه يف

شـركون معــا
تفاصيلهــا األخــرى ،ومــع ذلــك فأصحــاب الحكايــات ي ـ

ضـاء تشــبه العتبــة ،وراحــت تلهــو بــيء يف يدهــا
عــى رخامــة بي ـ

يف حكايــة واحــدة.

و… مئــات القصاصــات البالســتيكية والكرتونيــة والورقيــة الشــاحبة

ألفتــه ،ولــم تكــن تلــك العتبــة ســوى حافــة يف قاعــدة تمثــال أقامتــه

شخص واحد قصدت بيته يف ليسبوس ووقفت بالباب وكان الباب

الشــمس.

نهضــت مــن مكانهــا وراحــت تتابــع حركتــي .بادرتهــا بالعربيــة :أنــت
ســورية؟ نعــم ،مــن حلــب .لــم يباغتهــا ســؤايل ،لعلهــا ُســئلت ـمـراراً

***

واآلن إذ أســتعيد تلــك الرحلــة أتفكــر بتلــك الشــجرة التــي التقطــت
لقصاصاتهــا صــوراً احتفظــت بهــا ربمــا ألجــل أطفــال ســيولدون عــى
دروب هــذه امللحمــة الكــرى يف أربــع جهــات األرض لعلهــم يقلبونهــا
بأبصارهم ويتفكرون يف اآلالم التي عاشها آباؤهم وأمهاتهم ليصلوا

بهــم إىل أرض ال تطالهــا الحرائــق وال تطأهــا أقــدام القتلــة.

كل مــن التقيــت بــه مــن الالجئــن ،هنــاك ،عــى شــواطئ ليســبوس
كان يفكر باملستقبل ويسأل عن املستقبل .يريد أن ينجو بنسله ،ال

وعيناها تتابع حركة الزوارق يف البحر .بدت كأنها تجلس بباب بيت
املدينــة للشــاعرة ســافو ،وكنــت اج ـتـزت الشــارع أللتقــط لــه صــورة.

هــذا الســؤال .قلــت أنــا أيضــاً ســوري .صحفــي؟ ســألت .ال ،قلــت.

أضافت :ملاذا تصور الرئيســة؟ أيّ رئيســة؟ هذه ،وأشــارت بيدها نحو
التمثــال .قلــت هــذه ليســت رئيســة .كان طبيعيــاً أن تتخيــل التمثــال
لحاكم ،فما من تمثال يف البلد الذي جاءت منه إال تمثال الحاكم.

***

سـاكن هنــاك ،ألنــه غــادر العالــم ..أوديســيوس
مقفــا ولــم يكــن ال ـ

إيليتــس.

***

يف املســافة الفريوزيــة والزر ـقـاء العميقــة بــن مكونيــس وتينــوس

وليســبوس ومــن ثــم يف الطريــق إىل أثينــا ،وعــى ـمـرأى مــن شــغب
الزبــد أمــام العــن كتبــت ســطوراً كنــت أحســبها بعضــا مــن انطباعــات
وجــذاذات يوميــات .يف لنــدن بعــد أســابيع ،اكتشــفت أنهــا تتمــة

يف هــذه االث ـنـاء هرعــت أمهــا نحونــا وقــد راعهــا أن ي ـقـرب مــن ابنتهــا

صـرة .وهكــذا
شـرة قصيــدة ق ـ
الكتــاب يف طبعتــه الثانيــة ،إحــدى ع ـ

هتفت الطفلة :ماما ماما … هو سوري.

قبــل أن أدفــع بالكتــاب إىل الطبــع ،انتزعــت منــه قصيــدة ،واحتفظــت

رجــل غريــب.

أقفلــت دا ـئـرة الكتــاب.

العدد  - 76مايو /أيار 2021
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كلمة

بهــا يف أوراقــي جريــا عــى عــادة اتبعتهــا كلمــا أقدمــت عــى نشــر
سـرا محــدداً لعــي أحتفــظ بتلــك
كتــاب جديــد .ســلوك ال أجــد لــه تف ـ

حـرس مخيلتــي ،أو بوصلــة ترشــدين إىل طريــق
القصيــدة تميمــة ت ـ
أخــرى يف الشــعر ،عتبــة أقفــز منهــا إىل مغا ـمـرة أخــرى.

القصيدة:

وشاح ُأرجواني

«أمس وصلت،

واألفــكار والقيــم والصــور والخيــاالت التــي ارتبطــت بهــم ،وارتبطــت

ئت األ ْر َ
قدمي التي َو ِط ْ
ض
ِ
َ
تن َّع َمت

بدمشــق ،وبالجغرافيــا الحضاريــة لســوريا التــي يحرقهــا الطغيــان

اليوم ،ويدمّ ر ليس شعبها وحسب ،وإنما جغرافيا مرتامية نهض

أخِ رياً،
بِ َ
ص ْخرة َ
ملساء».

عليهــا بعــض أعظــم مــا أنجزتــه الحضــارة اإلنســانية.

َّ
بالخ ْ
ُ
بالض ْوءِ،
ت الحِ َجا َر َة
ض َر ِة التي َو َّش َح ِ
باألَ َس،

طام َ
ُ
خات،
ص َر ٍ
بح ِ

َْ
َّ
وهار َب ًة،
فاس مب ُْهو َر ًة
وبالص ْم ِ
ت بعد األن ِ
ِ
َّ
بالز َب ِد وقد َتالىش،

َ
َ
عاس املاءِ،
طاف عىل ُن
وبالخ َد ِر الذي
ِ
ُ
روب
وبالغ ِ
َ
أعو ُد..
ُ
العاص َف ِة
زن
ِ
بح ِ
َ
وج ِة التي أ ْج َه َ
ش ْ
وبامل َ َ
ت.
رس َلها َ
ت َ
الص َر ُ
وص َل ْ
الغرْقى َ
َّ
خات التي أَ َ
س ُه ُم.
قبل َمالبِ ِ
َّ
راك َ
ب ْ
ص ْل.
لكن امل َ ِ
لم َت ِ
َ
َ
َ
ُ
بم َخ ِّيل ٍة أ ْدماها َح َج ٌر ق ِد ٌ
قاس َ
يون
يم يف ِ
أَعو ُد ِم ْن تلك َ
الجزي َر ِة
وبق ْلب َح َّط َم ْت ُه َمر ٌ
َ
ْساة َث ِق َ
يل ٌة.
ٍ
َ َ
إليك ،يا َ
صغريَيت
وبماذا ُتريدين أ ْن أعو َد
ِ
س ُّم َ
الجزير ِة َّ
ِم ْن هذه َ
التائِ َه ِة التي ُي َ
ونها ليسبوس،

بحِ ْلي ٍَة ُم َزي ََّف ٍة
أَ ْم بوشاح أَ ْف َل َ
ف فتا ٍة َط َف ْ
ت عىل املاءِ؟
ت ِم ْن َك ِت ِ
ٍ
َ
َ
سأ ْت ُر ُ
َ
ُ
ار ِم ْن ْك ِريْتْ
َ
َ
ك َمرْك ِب َي
الجريح يف ع ْهد ِة ب َّح ٍ
الغروب ِج َه َة َ
وأَ ْميض َمع ُ
الغرْب.
ِ

(أثينا في 17آب/أغسطس .)2016

***

سـاء” تحــت قــدم
خـرة املل ـ
ســألتني كاتبــة تركيــة عــن معنــى “الص ـ

خـرة بعــد أهــوال البحــر يف مقطــع مــن
الشــخص الــذي وطــئ الص ـ
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استدعيت لوقيانوس السميساطي ابن مدينة سميساط عىل الفرات

ـخص يف ُغ َ
تلــك صــورة يف قصيــدة ” شـ ٌ
رفــة” ،وهــذا الشــخص هــو

االعــى ليكــون شــفيعي لــدى اإلغريــق ،وأنــا مبحــر بــن جزرهــم ،وتائــه

هبط الجزيرة أخريا ،باحثا عن نفسه التي نجت من عاصفة بحرية

الســورية محرتقــة كمــا ـتـرك إينيــاس وراءه طــروادة املحرتقــة واتجــه

الناجــي الوحيــد مــن مركــب غالبتــه األمــواج ،ولعلــه الشــاعر الــذي

بجيوب مل َ
ِيئ ٍة َ
بالحىص
ٍ
َ
ُ
أعو ُد ِم ْن هناك
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قصيــدة:

األيقونيــون أو يحضــرون يف شــعري إنمــا تحضــر معهــم تلــك املعــاين

ابتلعــت ســواه مــن املبحريــن مــن شــواطئ تركيــا إىل جــزر اليونــان يف
أرواح مــن لــم يغرقــوا يف بحــر إيجــه إال ألن صدورهــم كانــت تضــم

التاريــخ.

سـاء هــي لحظــة مالمســة
خـرة املل ـ
قلوبــا تخفــق بف ـكـرة األمــل .الص ـ
الحيــاة بعــد تجربــة املــوت ،والشــعور بجمــال الحيــاة ـمـرة أخــرى عــى

إثــر العــودة مــن املــوت.

***

ك ـبـرة ومكانــة رفيعــة عنــد اإلغريــق بوصفــه أحــد كبــار أدبائهــم يف
فهــل تقبــل لــدى أغارقــة اليــوم شــفاعة لقيانــوس بالشــبان والشــابات

الهاربــن مــن طــروادة العصــر؟

القصيدة:

معها الحواجز بني األزمنة والتواريخ والتجارب والهويات وال يعود

الســوريني واألمــم القاطنــة يف الجغرافيــات املجــاورة الســيما يف

أكابــر الكتــاب الســوريني الذيــن كتبــوا وأبدعــوا باللغــة اليونانيــة هــو

لوقيانوس السميساطي ،األديب الساخر والفيلسوف الذي طبقت

حـاء الجغرافيــا الهيلينيســتية،
شــهرته اآلفــاق وعمــت يف ســائر أن ـ

صاحــب املحــاورات الشــهرية املســماة “مســامرات األمــوات” ،وهــو
مقيــم اليــوم يف محفــل عبا ـقـرة العالــم وأعمالــه يف خزانــة كنــوز

اإلنســانية .ويف ليســبوس ،حيــث تقــوم اليــوم مخيمــات الســوريني

الهاربــن مــن املــوت هنــاك ولــدت الشــاعرة العظيمــة ســافو التــي،

مثلهــا مثــل الســوريني ،عرفــت ألــم املنفــى .أمــا جــال الديــن الرومــي
الراقــد يف قونيــة فهــو ينتمــي إىل الحضــارة العربيــة – اإلســامية،

ودمشــق عاصمــة أرواح جميــع الســوريني والقبلــة الحضاريــة ألهــل

الشرق ،لها يف “مثنوي معنوي” وغريها من أعمال الرومي حضور

ال يضاهــى .إنهــا بالنســبة إليــه مدينــة األبديــة .وعندمــا يتكلــم ـهـؤالء

ســوري أ ّيــا كان ملجــأه اليــوم تحــت ســماء عالــم لــم يشــهد يف عصــوره
الحديثــة اضطرابــا وضياعــا وانهيــاراً للقيــم كالــذي يشــهده اليــوم،
ّ
التوقعــات والتصــورات
هنــاك األمنيــات واآلمــال وهــي ك ـبـرة ،أمــا

الواقعيــة ملــا يمكــن أن يحــدث فهــي تــكاد تكــون كلهــا مظلمــة .مــا مــن
يقــن أبــداً يتعلــق باملســتقبل الســوري يف ظــل عالــم صمــت عــى نحــو

وإقليميــة وعربيــة وســورية وجــدت حــا لتنافســها األنــاين وخاضــت

وتعال
الهيلينيّني امل ُ َ
ّ
ول ِع َ
ل َِت َت َه َّجى ُ
ني بك
له َؤالَء

العصــر الهيلينيســتي ،ففــي سميســاط عــى ال ـفـرات األعــى ولــد أحــد

العالــم ،وال إجابــة عــن مســتقبل ســوريا يمكــن أن يحملهــا اليــوم أيّ

ت َيا ْ
لوقي ُ
أ ْي َن ْ
أن َ
ميساطي ْ
َانوس ّ
الس
من سميساط
ِ

مســتغربا أو غريبــا أن تســتدعي القصيــدة لوقيانــوس السميســاطي،
شـرك الحضــاري عــر العصــور بــن
ويف ذلــك إشــارات إىل امل ـ

عقــد كامــل مــر عــى مراكــب الرتاجيديــا الطرواديــن الجــدد يف بحــار

مرعــب عــن أكــر جرائــم العصــر ترويعــاً :تمزيــق أمــة بأكملهــا هــي

الفرات ْ
األعىل،
عىل
ِ
ْ
أ ْي َن أنت

وسافو ،وشمس ،وجالل الدين يف فضاء متصل.

(ليسبوس في  3آب/أغسطس .)2016

اح َد ُة َو َ
األ ْر َب ُعون
الو ِ
ام َر ُة َ
الم َس َ
ُ

وإذا كانت الحياة بعد املوت اكتشاف مذهل ،فإن مثل هذا االكتشاف

يفتــح مغا ـمـرة القصيــدة “يف قــارب إىل ليســبوس” عــى تخــوم تتكســر

ات َ
َد ْ
الق ِديمة،
راخ َم ِ
ُ
فلت ْ
إذن ،إىل َ
سل َم ِعيْ ،
اآلخر ،دليالً يف َز ْو َرق،
الم
الع ِ
ِ
َ
س َ
ب ْ
ألج ِل هذه امل ُ َ
ولت ْك ُت ْ
امرة.

كمــا تــاه أوديســيوس ،وباحــث عــن الخــاص وقــد تركــت ورايئ مــدين

نحو الغرب .لوقيانوس هو بمثابة جد لجميع السوريني ،وله قيمة

مراكــب األوديســة الســورية .إنهــا إعــادة تصويــر لألمــل ،الــذي مــأ

هؤالء األَ َغار ُ
يقبل ُ
ْ
قة التي ُ
َّاهون باملُو َبايالت
ولو لم
ِ
عىل امل َِيناء

هات ُقر ُ
ك َو َق َل َم َ
اس َ
ْط َ
ك،
ِ

اسمي ُّ
السوري.
ُّ
الش ُهو ُد لم يتع ّر ُفوا ْ
وج ِهي
وقائد املئة ْ
ُ
املق ُدوين ِف امل َِيناء
َّ
َ
َ
ّ
األشنات..
والط َحالب وهشيم
األصداف
تفحص َع َل َمالَبِيس
َ
َ
َ
َ
ّ
الذي قل َ
ب شف َتيه يف األ ْمر
اض ِ
الق ِ
خ َر َج َ
وت َر َك ِني
اس َل ُهم ُعي ٌ
ُون من املَر َْمر.
يف ُع ْهدة ُح َّر ٍ
ُ
ُ
س َ
ت امل ُ َ
الهازئَ ،
ُ
أو َل ْ
واطن الهيليني
القانط
لوقيانوس ،أ ُّيها
ٌ
ُ
ولك ِف َ
َ
أثينا كلمة ال ت َر ّد؟

َ
تعال،
ْ
إذن

َّ
وتشف ْع ِل..

شـراكة لئيمــة بــن دول وقــوى وجماعــات دوليــة
األمــة الســورية ،ب ـ
صـراع الشــائن يف مــا بينهــا ،بطريقــة وحشــية ،عــى جســد شــعب
ال ـ
كتب اسمه بجدارة يف أكرث صفحات الحضارة تألقاً ،وها هي تكتب

فيــه مجتمعــة هــذه الصفحــة املظلمــة مــن كتــاب التاريــخ.

ظـرة األمــل التــي يمكــن أن يحملهــا ـهـؤالء الطرواديــون الجــدد
إن ن ـ
أكانوا داخل سوريا أو خارجها نحو مستقبلهم الجماعي ،عىل رغم

املصاعــب والعذابــات والخســائر والتضحيــات املهولــة التــي قدموهــا

ظـرة إنمــا تنبعــث مــن عدالــة قضيتهــم ،ومــن
حتــى اآلن ،هــذه الن ـ
توقهــم إىل الحريــة وإىل العــودة للعــب دورهــم الحضــاري بــن األمــم

األخــرى كأمــة عريقــة ومبدعــة .وهــم إذ يصـ ّرون عــى الخــاص إنمــا
يصــرون أيضــاً عــى وحــدة بالدهــم التــي مزقتهــا أعمــال الدكتاتوريــة
واالحتالالت األجنبية ،وقوى الظالم ،وهم يربهنون مع شمس كل

يوم عىل أنهم عازمون عىل طي تلك الصفحة القاتمة والكئيبة التي
ســيقوا إىل هاويتهــا مكرهــن

نوري الجراح
 1أيار /مايو 2021
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السعداوي
نوال ّ
العمومية
والنسوية
ّ
ّ
نادية هناوي

إن أهميــة اتصــاف النســوية بالعموميــة يعنــي أن تكــون تطلعاتهــا وبرامجهــا أوســع مــن التموضــع يف حركــة أو تيــار ،وأعمــق مــن أن
تختص باملساواة .وبهذا النظر الكلياين ال تتقوقع النسوية يف نظرية أو موجة أو مرحلة أو محطة توصف بأنها أدبية أو سياسية

أو مــا بعديــة كمــا لــن تنحصــر يف األيديولوجيــا أو الجمــال أو األخــاق أو الفلســفة ،وبهــذا يكــون ـمـرأى النســوية عموميــا كك ـيـان
ظـام مؤنــث وأنثــوي
ومكـ ّـون وتكويــن وكينونــة موصوفــة فيهــا جميعــا بأنهــا ن ـ

ومن

دون العموميــة تظــل النســوية

موســومة بالتخصصيــة نظريــا

وإذا أردنــا أن نستشــهد بواحــد مــن نمــاذج

ومســتلزمات التعبــر والتوصيــل.

منتقــدة مــا قبلهــا أو متطلعــة إىل أن تســود

الســعداوي أنموذجــا فريــدا ،التقــت عنــده

العموميــة ســنقف عنــد بعــض الــرؤى

وعمليــا ،منفصلــة عــن نســويات ســبقتها،
عــى غريهــا ،وهــو ممــا يصــب يف صالــح

عمومية الذكورية.

النســوية العموميــة فلــن نجــد مثــل نــوال
النســوية العموميــة كنظــام مســتقل وهويــة

فرديــة.

وألجل التعمق يف دالئل نســوية الســعداوي
سـرات التــي حملتهــا كتبهــا ،مؤشــرين
والتف ـ

عــى مزاياهــا  ،ومتأملــن مواقفهــا الثقافيــة،

وكااليت:

وأهم ما يف النسوية العمومية أنها تضامنية

ونــوال الســعداوي بفكرهــا الــذي ـعـرت عنــه

منفتحــة ومتواصلــة ،وليســت متعاليــة أو

مياديــن التحــدي ومواقــع الكفــاح صاحبــة العمومية األخالقية

وليست تقاطعية أحادية ،وهي ذات نماذج
منعزلة .وهي عقالنية تختص بجسد مؤنث
الهويــة واللغــة مــن جهــة ومتجــذر بالشــمول

ككيــان عــام يحــوي كيانــات خاصــة مــن جهــة
أخــرى.

كتبهــا ومقاالتهــا وبمواقفهــا التــي شــهدتها

منهــج نســوي داومــت عــى الســر فيــه مــدة

ال فــرق يف الرؤيــة الشــاملة للكيــان الــكيل

مــن عمرهــا الــذي كرســته باملجمــل لقضيتهــا

فلقــد أثبتــت الدراســات العلميــة أن الفــروق

طويلــة مــن الزمــن جــاوزت الســبعة عقــود
املركزية قضية تحرير املرأة العربية التي هي

إنها نسوية الكل ّية األنثويّة ونسويّة الواحدة

معركة حياتية وقضية مصريية بالنسبة إىل

طـزة؛ بــل فرضيــة منطقيــة
مجــرد تهويــم وفن ـ

سـاء كليــة
أنثويــة وتــرى يف غريهــا مــن الن ـ

املؤنثــة ،ومــا ال ـقـول باالجت ـمـاع واألحاديــة
بهــا تتعــدى النســوية منطقــة نقــد الــذات
ورفــض اآلخــر فــا تتقاطــع كينونــة ا ـمـرأة مــع

كل ا ـمـرأة عربيــة تــرى يف نفســها خصوصيــة
عموميــة تماثلهــا وتدافــع عنهــا وتتشــارك
معهــا وتناضــل مــن أجلهــا ـقـوال وفعــا.

لإلنســان بــن أن يكــون رجــا أو يكــون ا ـمـرأة،

بــن الرجــل وا ـملـرأة هــي فــروق مكتســبة بفعــل

املجتمــع وهــي التــي تجعــل أحدهمــا يختلــف
عــن اآلخــر .ذلــك أن الشــخصية اإلنســانية
تظــل واحــدة لكنهــا تتأثــر بأربــع قــدرات
تجســدها وهــي )1 :اإلرادة  )2االقت ـنـاع )3
الذهــن الخــاق )4جســم القــدر أي البيئــة

سـراتيجية
مج ـمـوع نســوي يماثلهــا عــر ا ـ

وال يعني تمثلنا بنوال السعداوي أننا نقصر

الفيزياويــة والعقليــة (ينظــر :قلعــة إكســل،

لفرديــة ا ـملـرأة فيــه أو إذابــة لواحديتهــا التــي

ألن العموميــة هــي طبيعــة ،وليســت تطبعــاً

املؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر،

تنظــم عمــل مكونــات هــذا املج ـمـوع بــا صهــر

10

تظــل مســتقلة وإن مثلتهــا نســوية الــكل.

تحــدده مقتضيــات الزمــان ومهيئــات املــكان

aljadeedmagazine.com

العموميــة عــى النســوية العربيــة وحدهــا؛

إدمون ولســون ،ترجمة جربا إبراهيم جربا،
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وهــذا اإليمــان بالكليــة اإلنســانية جعــل

التنويريــة والتحرريــة هــي ظا ـهـرة مســتمرة

عــى ا ـملـرأة والرجــل ،ومنهــا رؤيتهــا للحريــة

تجاهلــت مــا ألفتــه رائــدات النهضــة النســوية

نظرية الشاعر ييتس للشخصية اإلنسانية).

لنــوال الســعداوي رؤى أخالقيــة تعمــم
بوصفهــا حقــا مــن حقــوق اإلنســان ،وهــي
عامــة وليســت منحــة يعطيهــا الرجــل لل ـمـرأة.

فا ـملـرأة تكتســب حريتهــا بمثــل مــا يكتســب
الرجــل حريتــه ،ومــن حقهــا أن يكــون لهــا

دور يف مجــاالت الحيــاة املختلفــة العلميــة
منهــا والسياســة كمــا أن مــن حقهــا أن تكــون
قوانــن العمــل وقوانــن الــزواج والطــاق
والنســب مناســبة لهــا .ومــا فقــدان ا ـملـرأة

لحريتهــا إال بســبب النظــام األبــوي الــذي

سـاء عــن الحيــاة العامــة مفرقــا بــن
يعــزل الن ـ
الرجــل وا ـملـرأة يف القوانــن.

تفســرها نــوال الســعداوي ـ التــي هــي نفســها

حـول تحــرر ا ـملـرأة وحجابهــا
مــن كتــب ـ
وتعليمهــا وعملهــا ـ بأنهــا محاولــة لــوأد

الكاتبــة وهــي عــى قيــد الحيــاة ،مؤكــدة يف

هــذا الصــدد عــى مســألتني مهمتــن:

سـاء لــن يتحقــق أساســا
األوىل :أن تحريــر الن ـ

إال بجهود النساء أنفسهن ،وتساعدهن يف
ذلك الثورة التكنولوجية وشبكات اإلنرتنيت

يسـرت التواصــل بــن النــاس.
التــي ّ ـ

الثانيــة :أن مســتقبل ا ـملـرأة العربيــة يف يــد

سـاء العربيــات وإن ســاعدهن بعــض
الن ـ

سـاء ضــروري كقــوى
الرجــال فــإن وجــود الن ـ

سـاء يف العالــم واحــداً،
وبهــذا يكــون قهــر الن ـ

ال تراهــا نــوال الســعداوي نابعــة مــن الديــن

وتظــل النزعــة يف الهيمنــة مــع غيــاب

اإلســامي أو املســيحي أو غريهمــا؛ بــل هــي

نابعــة مــن مجتمعــات العبوديــة يف الشــرق
غـرب عــى حــد ســواء (عــن ا ـملـرأة والديــن
وال ـ

واألخــاق ،نــوال الســعداوي ،ص .)55

ص  75ـ .)76

الديمقراطية أو الحرية السياسية أهم عقبة

أمام النســوية العربية .أما التمثيل النســوي

النيابــي يف الربملانــات واملجالــس النيابيــة

فــا تعــرف بــه نــوال الســعداوي ملحدوديــة

سـاء العربيــات نحــو
سـرة الن ـ
وال تختلــف م ـ

سـاء فيــه ،ونضيــف أيضــا أن هــذه
فاعليــة الن ـ

لنظــام دويل يقــوم عــى التفرقــة الجنســية

عالقــة لهــا بقضيــة تحريــر ا ـملـرأة.

التحــرر عــن م ـ
سـرتها يف بــاد أخــرى خاضعــة
والعنصريــة (املصــدر الســابق ،ص.)80

املؤسســات يف بعــض البلــدان العربيــة ال
سـاء
وإذ تحــض نــوال الســعداوي الن ـ

وبســبب هــذه العموميــة يف النظــر األخالقــي

العربيــات عــى أهميــة أن تتجــاوز قضيــة

عــى جمعيتهــا التــي أسســتها يف ثمانينــات

والشــؤون االجتماعيــة لتشــمل شــؤون

للكليــة اإلنســانية أطلقــت نــوال الســعداوي
القــرن املــايض اســم “تضامــن ا ـملـرأة”.

ا ـملـرأة العربيــة حــدود األحــوال الشــخصية
السياســة واالقتصــاد والقانــون مــع اإلفــادة

وإذ لــم تقصــر الســعداوي الحركــة النســوية

مــن متاحــات القــرن الحــادي والعشــرين

نســبة الرجــال املنتمــن إىل جمعيتهــا  25يف

النســويات؛ فــإن هــذا التوجــه يــأيت متعارضــا

سـاء وحدهــن ،فكانــت
العربيــة عــى الن ـ
املئــة؛ فإنهــا يف الوقــت نفســه أخــذت عــى

الرجــال بالعمــوم رغبتهــم يف أن يكونــوا
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عن مكانتهم؛ بل إن تجاهل كتابات النساء

سياســية واجتماعيــة (املصــدر الســابق ،ص

وإن تعــددت أشــكاله أو تنوعــت أســبابه التــي

aljadeedmagazine.com

رندة حجازي

بــروت ،ط  ،1982 ،3ص . 47بحســب

املتحدثــن باســم ا ـملـرأة ،غــر قابلــن التنــازل

الرقميــة التــي تزيــد مــن التواصــل بــن
مــع مــا أخذتــه عــى النظــام العاملــي الجديــد
مــن مآخــذ وأنــه جعــل يف العوملــة واالند ـمـاج

مزيــدا مــن االســتغالل واالســتعباد ،حتــى

حـركات
لنــوال الســعداوي مــن رؤيــة كليــة لل ـ

الدولية وموجات الردة يف الفكر النسوي يف

البشــر مصريهــا إىل الــزوال وســوف تبقــى

مــن الكلمــات الغامضــة الســاحرة لكثــر مــن

الحركــة النســوية العربيــة كونهــا جميعــا

وتتجــى عموميــة الســعداوي أيضــا يف

واملســاواة والحريــة والوعــي.

يجعل الشعوب املقهورة ـ وبصرف النظر عن

العربيــة فإنهــا بحســب الســعداوي أكــر

أن” كلمــات عوملــة وكونيــة وإنســانية عامليــة
غـرب والشــرق عــى حــد ســواء
املثقفــن يف ال ـ
سـاء مــن
إال أن نتائجهــا عــى الف ـقـراء والن ـ

شــعوب العالــم ليســت إال مزيــدا مــن الفقــر
واألزمــات االجتماعيــة واالقتصاديــة” (املصــدر
الســابق ،ص.)40

وال ينفــي هــذا التوجــس مــن العوملــة مــا

النســوية العامليــة ،فلــم تفصــل بينهــا وبــن

سـاء
تناضــل يك تعيــد نصــف املجتمــع مــن الن ـ
إىل الحيــاة العامــة السياســية والفكريــة
والديــن واألخــاق .وهــي يف نضالهــا الفكــري

هــذا كانــت ومــا زالــت تتلقــى الضربــات مــن
الداخل والخارج من أجل إجهاضها بالرقابة

عــى النشــر وبتصاعــد القــوى الرأســمالية

الواليــات املتحــدة وأوروبــا.

تأكيدهــا أهميــة االتحــاد والتضامــن كأســاس

الحــدود التــي تضعهــا القلــة الحاكمــة يف كل

مــكان ـ تكســر الحواجــز املصنوعــة بــن البشــر

بســبب اللــون والعــرق والجنــس والجنســية
والعقيــدة ،مدركــة أن هــذه الفــروق بــن

القيم اإلنسانية الكبرية القائمة عىل العدالة

صـرة يف بالدنــا
أمــا الحركــة النســوية املعا ـ
نضجــا ووعيــا وهــي تتجمــع وتتضامــن يف
جـزأ مــن
جـزء ال يت ـ
نضالهــا الشــعبي الــذي هــو ـ
التضامــن العاملــي الشــعبي (املصــدر الســابق،
ص .)67
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مقال

ومــن إنجــازات الحركــة النســوية يف العالــم

سـاء؟ (املصــدر
التفضيــل بــن الرجــال والن ـ

تــارة ال تــرى يف مــي نموذجــا نســويا ألنهــا

الثانويــة وذ ـكـرت يف مذكراتهــا أن الطالبــات

مكنتهــا بحثيــا مــن الد ـفـاع عــن ا ـملـرأة العربيــة

أن ال فــروق موضوعيــة بــن العلــم والفــن

املجــال مــن أمثلــة فيهــا اســتطاعت ا ـملـرأة يف

وممــا عرضتــه أيضــا مــن ازدواج مســألة

يزيــد عــى العشــرين وال أدري ملــاذا تفتــح مــي

“لــم أعــرف شــيئا عــن نبويــة مــوىس واحــدة

ســلبها حقوقهــا وجعلهــا ضحيــة .والــذي

وكالهما يتطلب القدرة عىل الخلق” (األنثى

سـاء لســن نصــف املجتمــع،
وكأنمــا الن ـ

سـاء أديبــات أو عــى األقــل هاويــات
عصرهــا ن ـ

العربــي مــا رصدتــه الســعداوي يف هــذا

الكويــت والجزائــر والســودان والســعودية
كســر بعــض الحواجــز ،ومــا عرفتــه بعــض
البلدان من أشكال جديدة يف الزواج وإقبال

الفصــل بــن تحريــر ا ـملـرأة وتحريــر الوطــن،
متســائلة “هــل يمكــن تحريــر األرض

سـاء أيضــا؟ ألــم يكــن يف
زيــادة صالونهــا للن ـ

لــأدب” (املصــدر الســابق ،ص  .)25وتــارة

أخــرى تــرى يف مــي زيــادة نموذجــا نســويا

سـاء املســتقالت اقتصاديــا عليهــا،
بعــض الن ـ

واالقتصاد والسياسة يف بالدنا العربية دون

املتزوجــات املســتقالت ماليــا يف مصــر ودول

وبالطبع ال يمكن ذلك ألن القضية النسوية

بــل تفوقــت عــى شــهرزاد يف الشــجاعة

قضيــة عامــة باســم الوطــن كلــه.

واألمومــة حتــى تركــت وراءهــا ثــروة أدبيــة

سـاء أو الفتيــات غــر
مــع تزايــد أعــداد الن ـ
غـرات
الخليــج ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن ت ـ

ك ـبـرة عــى أســاس “أن التغــر االجتماعــي

واالقتصــادي يــؤدي إىل التغــر األخالقــي”

(املصــدر الســابق ،ص )69

سـاء؟” (املصــدر الســابق ،ص .)45
تحريــر الن ـ

سـاء؛ بــل هــي
ليســت قضيــة خاصــة بالن ـ
وبذلــك الربــط بــن ا ـملـرأة والوطــن دللــت نــوال

هــذه القضيــة إنســانية أكــر منهــا وطنيــة؛

الوقــوف عــى كثــر مــن الظواهــر الســلبية

“االزدواجيــة األخالقيــة” فمــاذا قصــدت بهــا؟

االزدواجيــة األخالقيــة هــي كل ســلوك

يتظاهــر ا ـملـرء فيــه باألخــذ بــكل مــا هــو صحيــح

ومنطقــي ـقـوال ولكــن يعمــل بضــده فعليــا،
وبمــا يــؤدي إىل تضــاد املقاييــس التــي ي ـفـرض

تنفــي الــذات ازدواجهــا وتؤكــد صدقهــا مــع

اآلخــر.

الســابق ،ص .)34

صـرت الهيمنــة النســوية نظريــا
كونهــا نا ـ

ولهــذا الســبب عدهــا الشــهرياريون نموذجــا
لل ـمـرأة الصالحــة .وافرتضــت الباحثــة أن لــو

خرجــت شــهرزاد مــن البيــت وكان لهــا دور

وملــاذا الفالحــة تعمــل وال يعتــر عملهــا

ظـرة الســعداوي إىل مــي
وتســتوقفنا هنــا ن ـ

صــارت يف نظرهــم صالحــة ،ولحكمــوا عليهــا

ألنهــا لــم تلعــب الــدور األمومــي نفســه.

زيــادة ومــا شــابها مــن بعــض التناقــض؛ فهــي

الذيــن تخلــوا عنهــا وقــت املحنــة ـ لــم تســتطع

تجــاوز محنتهــا فماتــت وحيــدة.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن موقــف نــوال

ظـرت إىل اإلنســان عقــا
للعبوديــة ،فن ـ

وجســما وروحــا وكيانــا واحــدا هــو الرجــل

بينمــا رفضــت أن تعطــي ا ـملـرأة مثلــه .وبهــذا

الدولية ،فانتقدت التفرقة بني رئيس الدولة

ويتبــن يف نهايــة القصــة وبمفارقــة ســاخرة

بتاريــخ الحضــارات واألديــان التــي “كانــت

قــررت العــودة إىل األرض ألنهــا وجــدت مــع

النفــوذ واملــال والتحكــم يف الع ـقـول وأجســام

وعامة الشعب ،وكشفت عن موقف األمم
حـول إســقاط االتحــاد
املتحــدة والفاتيــكان ـ

الســوفييتي وتقاريــر األمــم املتحــدة يف رفــض
اإلجهــاض مــن جهــة واملوافقــة عــى إزهــاق

 1991مــن جهــة أخــرى .وكتطبيــق حقــوق

دوليــا (املصــدر الســابق ،ص  .)42وكموقــف
ا ـملـرأة وأنهــا كائــن ناقــص األهليــة أو غــر قــادر

عىل اتخاذ القرار وكموقف الرئيس األمرييك

جـوع يف العالــم وعدهمــا
مــن الفقــر وال ـ

شـرة إىل حــد الســواد” (أدب
نحيــا اســمر الب ـ

الســعداوي ،ص .)53

أن هــذه ا ـملـرأة التــي ذهبــت إىل الجنــة،
شـرة
زوجهــا ا ـمـرأة أخــرى فعرفــت أنهــا ذات ب ـ

ســوداء .ويبــدو أن الدافــع وراء هــذا الرتكيــز

النســوي وهــي التــي كانــت مد ـيـرة مدرســتها

العموميــة أيضــا مقدرتهــا الســردية التــي

سـاء” (املصــدر
املحرومــن مــن الف ـقـراء والن ـ
السابق ،ص  .)49لكنها اعتمدت بشكل أكرث

نــوال الســعداوي بــأيّ د ـفـاع يــأيت مــن جانــب
الرجل لنصرة قضية تحرير املرأة ،ألنه يظل

دفاعــا ظاهريــا ،الرجــل فيــه هــو األقــوى.

يف دالئل نسوية السعداوي
العمومية

القائمة عىل الجشــع واالســتغالل (الســابق،

وممــا يصــب يف نســوية نــوال الســعداوي

حـول
صـراع الســيايس ـ
جـزءا مــن ال ـ
وال ـتـزال ـ

أو ح ّرفها ،مؤكدة أننا “ما زلنا نجهل الكثري

قســوة املجتمــع الذكــوري .ولذلــك ال تعتــد

من عمومية التداخل واالندماج بني مختلف

الســعداوي مــن مــي زيــادة يشــابهه موقفهــا

وك ـثـرا مــا ربطــت الباحثــة التاريــخ األســطوري

عــى إســناد دور الضحيــة إىل ا ـملـرأة هــو إظهــار

سـاء أو الزيــادة الســكانية
نتيجــة خصوبــة الن ـ
وليس نتيجة السياسة الرأسمالية الطبقية

التــي نعيشــها حتــى اليــوم (املصــدر الســابق،

عــى التاريــخ األســطوري يف تلمــس طبيعــة

العمومية العلمية

ص ص 38ـ .)39

مــن نبويــة مــوىس التــي تجاهلــت دورهــا

الجفنــان مــن فــوق العنــن الضيقتــن ومــدت

الطبقي عن الفلسفة القديمة التي أسست

االجتماعيــة وتدخــل يف مناطــق أخــرى

النمــوذج النســوي املعــادي للذكوريــة؛ لكننــا

واســتعادت دورهــا األدبــي ولــم تلتــق ب ـهـؤالء

األرض مــن تحتهــا ولــم تجــد ا ـلـراب ،فارتفــع

باملقــدس الســيايس غــر عازلــة النظــام

أم قلــة أدب ،مجموعــة قصصيــة ،نــوال

سـاء
اإلنســان التــي ال تشــمل حقــوق الن ـ

يف محنــة حتــى أنهــا ـ حــن عــادت إىل مصــر

لنــا دواخلهــا الحيــة “ببطــن الكــف تحسســت

نســوية تؤمــن بضــرورة ربــط املقــدس الدينــي

ص .)21

ال نريــد أن ن ـقـول إن وراء ازدواجيــة

نفســيا ،مبينــة أن الوحــدة جعلــت مــي زيــادة

ميتــة داخــل قــر والســارد العليــم يســتبطن

الفــروع املعرفيــة جعلــت الســعداوي باحثــة

وتتضــح عموميــة نــوال الســعداوي النســوية

اهتمامها نحو تحليل أزمة مي زيادة تحليال

شــيئا مــن ســلطة زوجهــا املطلقــة يف الدولــة.

يف الجنــة” صــورت الســعداوي بطلتهــا ا ـمـرأة

وهــذه الرؤيــة العموميــة يف الدمــج بــن

عنقهــا نحــو الضــوء وظهــر وجههــا طويــا

حـرب الخليــج
أرواح نصــف مليــون رجــل يف ـ

السبب يف هذه االزدواجية ،لذا وجهت جل

ومطــرودات ونادمــات ومقرعــات وخائنــات

هــي األصــل ،ص .)14

تشــكلت القيــم الدينيــة واألخالقيــة املزدوجــة

التيــارات اإلســامية األصوليــة واملســيحية مــن

أســاس ســعيه للعمــل والجهــاد ،متســائلة:
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جـزء األول ،ص.)119
ال ـ

املصــدر الســابق ،ص ،) 24ولــم تتخــذ

با ـملـرض النفــي كمــا حكمــوا عــى مــي زيــادة

ســعيا للــرزق؟ وملــاذا ال تكــون التقــوى أســاس

هتلــر” (أوراقــي حيــايت ،نــوال الســعداوي،

ن ـقـول إن تركيزهــا عــى البعــد النفــي هــو

وممــا عرضتــه مــن أمثلــة عــى االزدواج هــو

سـاء مــع الرجــال ضــد الكفــار؟
ألــم تحــارب الن ـ

ظـرات األملانيــات يف عصــر
اإلنجليزيــات والنا ـ

محليــا أو حقــوق الشــعب الفلســطيني

يف الحيــاة االجتماعيــة والسياســية العامــة ملــا

سفر املرأة بإذن زوجها وأباحت له ذلك عىل

ظـرات
واحــدة ت ـقـول صبــاح الخــر .تقلــد النا ـ

يف الصــدق وعــدم االزدواج ،ت ـقـول “ ..منــذ

األخــاق التــي جوهرهــا عقــل ا ـملـرأة والرجــل.

ســلوكه الخــاص والعــام دون تفرقــة (املصــدر

أرهــا ـمـرة واحــدة تبتســم ،لــم ،ســمعها ـمـرة

الســعداوي رغبــة خفيــة يف جعــل نفســها

شــهرزاد نموذجــا للنســوية ألنهــا لــم تغــر

سلوكهما دليال عىل مسؤولية كل واحد عن

جــادا؟ ثــم أليــس يف هــذا التناقــض الــذي

دومــا ،ومــا رفــض الســعداوي اتخــاذ شــهرزاد

أنهــا واحــدة تســري عــى جميــع البشــر دون

ومــن ثــم يكــون شــيوع القيــم الصالحــة يف

شـرة جــدي .لــم
شـرة آشــد كآبــة مــن تك ـ
تك ـ

ومســتكينات ففــي قصــة “ليــس لهــا مــكان

حيــايت .عضــات وجههــا دائمــا متقلصــة يف

واحــد أو أكــر مــن شــهريار؟ وأيهمــا أفضــل

ولكنهــا أنكرتهــا عمليــا؟

مثال أعىل لها يف الحياة إال بسبب هذه الرغبة

تعليــم .لــم تكــن رائــديت وال مثــي األعــى يف

محاذيــة ومنهــا منطقــة السياســة والسياســة

أخالقيــا لل ـمـرأة أن تكــون ضحيــة أم أن تكــون

ي ـقـرأ قصصهــا ورواياتهــا ســيجد أن أغلــب
سـاء محرومــات ومغتصبــات
بطالتهــا ن ـ

فلمــاذا عــدت نــوال الســعداوي شــهرزاد ومــي

وبإجمــايل األمثلــة التــي عرضتهــا الســعداوي
لهــذه االزدواجيــة تكــون ا ـملـرأة هــي الضحيــة

مــن رائــدات تعليــم البنــات أيّ ريــادة وأيّ

أكــر حــن تتجــاوز نطــاق املجتمــع والدراســة

وقعــت فيــه الســعداوي بعــض االزدواجيــة

حـرم وســائل املكــر والحيلــة”(
طفولتــي لــم ا ـ

تفرقــة طبقيــة تكيــل بمكالــن وإال انعدمــت

أكــر أهميــة مــن أن تلــد ثالثــة مــن الذكــور

زيــادة ذكوريتــن يف هيمنتهمــا عــى شــهريار

وإنمــا أيضــا بوصفهــا قضيــة أخالقيــة بهــا

وحــذرت مــن خطرهــا .ومــن تلــك الظواهــر

واإلقــدام فرفضــت العبوديــة لألنوثــة

الســعداوي بشــكل غــر مباشــر عــى أهميــة

وبالعموميــة التــي بهــا تميــز فكــر نــوال

يف املجتمــع املصــري خاصــة والعربــي عامــة

تنويريــا ،ألنهــا تجاهلــت الــدور الشــهرزادي،

(املصــدر الســابق ،ص .)26

التضامــن مــع القضيــة النســوية ،ال بوصــف

الســعداوي النســوي تمكنــت أيضــا مــن
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الســابق ،ص.)27

“فتحــت صالونهــا األدبــي لعــدد مــن الرجــال

كــن يلقــن نبويــة بعبــع أفنــدي ،وقالــت

وكيــف أن االزدواج يف األخــاق هــو الــذي

ألن كليهمــا يهدفــان” إىل كشــف الحقيقــة

األدوار النســوية التي غ ّيبها التاريخ الرســمي

سـاء يف الحضــارات القديمــة
عــن نضــال الن ـ
وبدايــة الحضــارات الحديثــة وهنــاك جهــود

جديــدة يف هــذا املجــال لكشــف التجاهــل
أو التزويــر الــذي حــدث مــن قبــل املؤرخــن
وامل ـلـوك والحــكام األجانــب واملحليــن” (عــن

ا ـملـرأة والديــن واألخــاق ،ص.)64

جـاءت دعوتهــا املهمــة إىل إعــادة
ومــن هنــا ـ

انطلقت نوال السعداوي يف رؤيتها للنسوية

ـقـراءة التاريــخ ،متماشــية بذلــك مــع

فــروع املعرفــة التــي فيهــا اإلنســان وحــدة

دمــج العلــوم الطبيعيــة بالعلــوم اإلنســانية،

واحــدة فــا فاصــل بــن العقــل والجســم أو

العقــل والنفــس أو التفكــر والشــعور كمــا

التوجهات ما بعد الحداثية التي تســعى إىل
وأيّ فصــل بينهمــا هــو عقبــة بحثيــة بتعبــر

الســعداوي التــي رأت أن أهميــة التاريــخ
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مقال

تتــأىت مــن دوره املهــم يف إدراك الرتابــط بــن

الرافديــن ،ففيهــا مــن األســاطري واملالحــم مــا

القــرن التاســع والــذي هــو تاريــخ قريــب مــن

االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة،

الحضــارة.

ولعل عدم اعرتافها عائد إىل ما اعتقدته من
أن هــذه البواكــر ُ
ضربــت “بواســطة القــوى

األ ـمـراض الجســدية والنفســية واأل ـمـراض

وعالقــة ذلــك كلــه باملــوروث املقــدس الــذي

يتغلغــل إىل أعمــاق العقــل والجســد
والــروح ،فيمــزق اإلنســان ككيــان واحــد إىل

جـزاء متنا ـفـرة متصارعــة تحــت اســم
ثالثــة أ ـ

الجســد والعقــل والــروح .وهــو مــا يجعــل

أجســام النــاس وعقولهــم وأرواحهــم عرضــة
شـاكل عــى اختــاف أنواعهــا.
لأل ـمـراض وامل ـ
وعىل الرغم من أن الباحثة قصرت قراءاتها

عــى التاريــخ املصــري القديــم ،فبينــت كيــف
لعبت املرأة املصرية القديمة دورا يف الثورات

وإذا كانــت األســاطري تمثــل مرحلــة شــفاهية

مــن تاريــخ البشــرية لــم تــدون تاريخيــا أو
دونــت لكــن مــع تحريــف بعــض جوانبهــا

األســطورية؛ فــإن الذا ـكـرة الجمعيــة ظلــت
تحفــظ جينالوجيــا بعــض هــذه األســاطري

قامــت بهــا بعــض الباحثــات الغربيــات وهــن
يعــدن ـقـراءة الكتــب الســماوية وكتــب

حـركات
التاريــخ القديــم ألجــل الكشــف عــن ال ـ
سـاح أو
النســوية التــي تــم فصلهــا بقــوة ال ـ

بقــوة القانــون ،ورجــت أن لــو كانــت لدينــا

نزعــات بحثيــة ملثــل هكــذا ـقـراءات.

االســتغناء عــن دور ا ـملـرأة يف إنجــاب اإللهــة
(عــن ا ـملـرأة والديــن واألخــاق ،ص )18

العائلــة والدولــة ،ونشــب منــذ ذلــك الحــن

وحــب التملــك.

سيشــكل املســتقبل” (األنثــى هــي األصــل،
ص  ،)52مر ـكـزة يف رصدهــا امليثولوجــي

هــذا عــى الحضــارة املصريــة القديمــة مــع أن
هنــاك حضــارات أخــرى ومنهــا حضــارة وادي
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بحثيــة وهــي تمــارس التحليــل النفــي

بطرائــق تدلــل عــى عموميتهــا النســوية
صـراع النفــي)
فكانــت يف كتابهــا (ا ـملـرأة وال ـ

التحريريــة عندنــا ليــس لهــا تاريــخ أو أنهــا

غـرب ،مؤكــدة أن النســوية
مســتوردة مــن ال ـ

ليســت حركــة غريبــة أو أوربيــة أو أمريكيــة
كمــا يتصورهــا بعضهــم وهــي لــم تنشــأ خــال
القــرن العشــرين (املصــدر الســابق ،ص)46
متصلــة بالتاريــخ ،وهكــذا راحــت الباحثــة
العصــر الحديــث ،مندهشــة مــن أنــواع
العقــاب والتعذيــب الــذي تعرضــت لــه أذىك

سـاء تلــك العصور(األنثــى هــي األصــل ،ص
ن ـ

ص  20ـ .)44

النفســية .هــذه الصحــة التــي عــى أهميتهــا ال
املصرية إال يف حالة واحدة وهي حالة جنون

صـراع النفــي ،نــوال
ا ـملـرأة الواضــح (ا ـملـرأة وال ـ
الســعداوي ،ص .)16

وحللت سلوكيات املرأة من خالل معلومات

سـاء قامــت بفحــص
جمعتهــا مــن فتيــات ون ـ

دواخلهــن النفســية واالجتماعيــة ،متتبعــة
تاريــخ الطفولــة واملراهقــة والعمــل والــزواج.

ولــن نســتغرب بعــد ذلــك إن عرفنــا أن أول

كتــاب بحثــي لهــا كان “ا ـملـرأة والجنــس”
الــذي حللــت فيــه صــوراً نفســية ك ـثـرة لحــال
ا ـملـرأة وأحاسيســها ورغباتهــا رابطــة بــن علــم

النفس وعلم االجتماع مؤكدة أن “الطبيعة

لكــن الغريــب حقــا أنهــا حــن أرادت أن تحــدد

لــم تفــرق بــن الرجــل وا ـملـرأة ،فلــكل منهمــا

حددتهــا بســبعينات القــرن العشــرين غــر

ومــن خصائــص الطاقــة أنهــا تولــد ثــم تصــرف

تاريــخ النهضــة النســوية العربيــة ،فإنهــا
معرتفــة ببواكــر هــذه النهضــة يف منتصــف

رندة حجازي

فالتاريــخ يصــل املــايض بالحاضــر ..والحاضــر

النفســية ،أظ ـهـرت نــوال الســعداوي براعــة

حـركات النســوية
تنكــر عــى مــن يدعــي أن ال ـ

وأرضيــة منهــا انطلــق التشــييد الحضــاري

سـرا لكثــر مــن الظواهــر..
“وجــدت فيــه تف ـ

وعــن تداخــل الدراســة التاريخيــة بالدراســة

سـرة
تفطــن إليهــا األغلبيــة الســاحقة مــن األ ـ

باملجتمــع والديــن بامليثولوجيــا جعلتهــا

تتبــع هــذا التاريــخ منــذ العصــر القديــم إىل

الحقيقــة إىل التاريــخ األســطوري الــذي

ال نؤيدهــا يف رأيهــا هــذا.

وعموميــة الســعداوي يف دمــج التاريــخ

وك ـثـرا مــا أكــدت نــوال الســعداوي يف كتبهــا

للوجــود البشــري مســتندة يف إثبــات هــذه

النهضــة لــم يمثلــن العمــوم النســوي وإنمــا

باحثــة نفســية ّ
فصلــت ال ـقـول يف صحــة ا ـملـرأة

ضـرب بجذورهــا
حـركات ت ـ
بــل الحقيقــة أنهــا ـ

عــى قناعتهــا بــأن النســوية قاعــدة تاريخيــة

ا ـملـرأة والديــن واألخــاق ،ص  )47وقــد يكــون

مــن األموميــة إىل األبويــة التــي معهــا تــم

والعائلــة (املصــدر الســابق ،ص)20؛ فأنهــا

بلدانهــن ،مشــيدة بمحــاوالت مشــابهة

أو االختالفــات النوعيــة والجنســية ” (عــن

كــن يمثلــن طبقاتهــن الربجوازيــة ،وبالطبــع

حـول الكبــر يف النظــام اإلنســاين
هــذا الت ـ

صـراع الطبقــي ،فســادت روح االســتحواذ
ال ـ

بعدهــا ألن يقدمــن ـقـراءات أخــرى لتواريــخ

حـرام األصوليــات العرقيــة
أو األخــاق أو ا ـ

يف شــكل حكايــات تتناقلهــا األجيــال تحــي

الشــعبية والنســائية ضــد بطــش الفراعنــة

شـرعا للباحثــات مــن
بالتأكيــد تركــت البــاب م ـ

السياســية املتصاعــدة تحــت اســم الديــن

الســبب أيضــا شــعورها بــأن نســويات تلــك

واســتحكمت الســيطرة الذكوريــة داخــل

والســلطة املطلقــة للحاكــم يف الدولــة

16

يكشــف بجــاء عــن مكانــة ا ـملـرأة يف تدشــن

غـرب.
تاريــخ النهضــة النســوية الحديثــة يف ال ـ

جنسية وطاقة ال بد أن تصرف يف اتجاه ما،

ثــم تولــد ثــم تصــرف وهكــذا تســتمر الطاقــة أو
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مقال

حـرك اإلنســان طاملــا هــو يعيــش”
القــوة التــي ت ـ

حــاالت الشــذوذ ..يف الظــروف التــي يفصــل

وكلهــا تريــد “العــودة با ـملـرأة العربيــة إىل

نوعــان حجــاب يخفــي جســد ا ـملـرأة وعقلهــا

السعداوي شعار تمكني املرأة الذي هو ليس

والرؤيــة العموميــة جعلــت الســعداوي

.)56

ص  )68وبهــذا الت ـنـوع العلمــي واملعــريف

ا ـملـرأة والديــن واألخــاق ،ص  .)65ولكــن قبــل

العــن تفرضــه الرتبيــة يف البيــوت واملــدارس

السيايس والشخيص وألن “الهيصة لتمكني

البلدان العربية ،فوقفت عند املرأة العراقية

املثــايل الــذي وضــع العقــل كأصــل يناقــض

سـاء قدرن أن يخرتقن
الذكور ،وقلة من الن ـ

بثقــة الشــعب” (املصــدر الســابق ،ص .)168

ك ـبـرة نســبيا يف التعليــم والعمــل بأجــر

(ا ـملـرأة والجنــس ،د .نــوال الســعداوي ،ص

ووجــدت أن مــن الخطــأ الفصــل بــن الجنــس
واملجتمــع ،فالجنــس ليــس وظيفــة ال إراديــة
مســتقلة بذاتهــا عــن البيئــة مــن حولهــا ،لــذا

سـاء”(املصدر الســابق،
فيهــا بــن الرجــال والن ـ

والتعــدد يف مناهــج الدراســة البحثيــة تكــون

نــوال الســعداوي باحثــة نســوية عموميــة.

رفضــت بعــض مفاهيــم فرويــد ،آخــذة عليــه العمومية العقلية

هــذا الخطــاب هنــاك الخطــاب الفلســفي
الجســد الــذي هــو فــرع وصــار الرجــل هــو

شـراقي النســوي
عــى الخطــاب الثقــايف االست ـ

سـاء األمريكيــات عــن ا ـملـرأة
ترجمــة كتــب الن ـ

الفكــر الطبقــي األبــوي يف مجــال السياســة

والضغــوط وأثرهــا يف نفــس ا ـملـرأة وألنهــم

واملحصلــة عــد ا ـملـرأة كائنــا ضعيفــا هــو أدىن

سـاء (املصــدر
أيضــا كانــوا رجــاال ولــم يكونــوا ن ـ

الســابق ،ص .)54

البشــرية يف الرجــل هــي نفســها يف ا ـملـرأة.

واإلسالم ،ونضيف أيضا ما طرأ عىل املشهد

وهــذا الربــط بــن الجنــس واملجتمــع جعلهــا

وباالســتناد إىل هــذه الطبيعــة البشــرية

النســوي مــن ظهــور مــا ســمّ ي بالنســوية

ا ـملـرأة ضحيــة هــذا الفهــم الخاطــئ للجنــس.

بهمــا تحجيــم الفعــل النســوي ،الف ـكـرة

النسوية يكتنب بليربالية متحررة ،وبعضهن

تقف بواقعية عىل ممارسات اجتماعية فيها
ومــن ذلــك إ ـقـرار املجتمــع بعــدم حــق ا ـملـرأة

الحامــل يف جنينهــا “الــذي ينمــو يف أحشــائها
ويتغــذى بدمهــا ولحمهــا وإنمــا هــو مــن حــق

الرجــل وحــده يمنحــه اســمه فيصبــح طفــا

ناهضــت نــوال الســعداوي فكرتــن ـيـراد

الســعداوي مجــادالت عقيمــة تذهــب

نساء العراق من حرب دامت ثماين سنوات

واالتجاهات كافة إنما يأيت من رفع الحجاب

الجديــد مــا يظهــر مــن حركــة واضحــة نحــو

وأصغــر مــن الرجــل ،مــع إن الطبيعــة

هــذا الحجــاب العقــي.

أمــا التفكــر يف فلســفة العوملــة وحــوار

لكنهــا ظلــت هامشــية فيمــا يخــص القضايــا

باألصالــة والخصوصيــة الثقافيــة ،مؤكــدة

وعــى أتباعــه خطأهــم يف فهــم نفســية ا ـملـرأة،

جـزيئ يــرى
ك ـثـرا مــا ُنظــر إىل ا ـملـرأة بمنظــار ـ

ناحيــة واحــدة وال يــرى النواحــي األخــرى،

حـزاب السياســية التــي يســيطر عليهــا
واأل ـ

وأكــدت الســعداوي أن أهميــة اإلبــداع

العقــل وا ـملـرأة هــي الجســد.

اإلســامية مــع أن أغلــب املمثــات لهــذه

الســيايس

والفكــري

يف

التخصصــات

سـاء التــي دمرهــا
عــن ع ـقـول الرجــال والن ـ
أو االقتصــاد أو الثقافــة أو الديــن أو غريهــا.
ومــن شــأن هــذا اإلبــداع أن يحقــق االنت ـمـاء

لإلنســانية وقيــم الحريــة والعدالــة والحــب
والســام ويجعــل التضامــن حقيقيــا بــن

جـزأة
ضــرورة تكريــس املعرفــة بصــورة غــر م ـ

وال منفصلــة عــن الواقــع ،ولهــذا عــدت
فلســفة دريــدا نتاجــا مــن نتاجــات الفكــر
الرأســمايل الطبقــي األبــوي الحديــث ملــا فيهــا

مــن دعــوة إىل التخــي عــن الهويــة والقوميــة

مــن أجــل اإلنســانية التــي قــد يمــارس تحــت

مع ّنفــات ومهجّ ــرات وناقمــات عــى أهلهــن

الشعوب نساء ورجاال وشبابا بصرف النظر

اســمها أقــى أنــواع القهــر بحــق اإلنســان،

ودللــت عــى بطالنهمــا بمــا أدتــه النســويات

ويعـ ّـد الحجــاب مــن املوضوعــات ذات الصلــة

أو القوميــة أو الجنســية أو غريهــا (املصــدر

سـرائييل قــد يقيــم الدنيــا وال يعقدهــا أمــا
إ ـ

والفلسفي يف كافة املجاالت بما فيها املجال

األوىل التــي ناهضتهــا أن اإلنســان بطبيعتــه

شرير ،والفكرة الثانية أن عقل املرأة ناقص.

مــن أدوار إبداعيــة عــى الصعيديــن الفكــري

وأوطانهــن.

بالعقل ،والتي أولتها الباحثة اهتماما كبريا

ووجــدت أنهــا بالرغــم ممــا بلغتــه مــن “درجــة

املرأة لم تتمكن من ترجيح شخصية جديرة

الحضــارات والثقافــات فتجــد فيــه نــوال

ومن الصور التي مثلت بها نوال السعداوي

فلــم يســتطيعوا إدراك القــوى االجتماعيــة

عــن اللــون والجنــس أو الديــن أو الطبقــة
الســابق ،ص ص  118ـ .)123

فـ”مقتــل جنــدي أ ـمـريك واحــد أو جنــدي

حـرب وقــد عانــت
السياســية الكــرى ومنهــا ال ـ
ضــد إ ـيـران فقــدت فيهــا اآلالف مــن األب ـنـاء
سـاء
واألزواج واآل ـبـاء واألخــوة أصبــح عــدد الن ـ
عـراق أكــر مــن عــدد الرجــال وحدثــت
يف ال ـ

انتكاسة يف قانون األسرة العراقي الذي كان

يمنــع تعــدد الزوجــات فــإذا بقانــون جديــد
يبيح تعدد الزوجات بعد الحرب ضد إيران.

عـراق
سـاء ال ـ
حـرب الخليــج عــى ن ـ
أمــا نتائــج ـ
وأطفالهــن فأمــر ال يمكــن وصفــه بكلمــات

فــوق الــورق ولســوف يكشــف التاريــخ حتمــا

عــن تلــك القــوى الالإنســانية التــي تحاصــر

مقتــل آالف الفلســطينيني أو اللبنانيــن أو

شـرعية الدوليــة
عـراق تحــت اســم ال ـ
شــعب ال ـ

يذكــر” (املصــدر الســابق ،ص .)42

وينطلق نضالها ضد تحجيم العقل وسجنه

واألمــم املتحــدة” (املصــدر الســابق ،ص .)75

بســبب تمــاس هــذه املوضوعــة املباشــر مــع

وال فائدة يف العقل واإلبداع إن لم يرافقهما

العراقيــن أو غريهــم فإنــه يمــر دون يشء

إىل التفكــر ،متصــورة أن “أغلــب النــاس يف

نالــت الســعداوي ك ـثـرا مــن املعــاداة ففصلــت

حـركات النســوية مــن
ســلوكا بــه تتمكــن ال ـ

والســعداوي دائمــة التشــجيع لل ـمـرأة عــى

يف منطقــة التقليــد واالت ـبـاع ،مــن شــعورها

ومــن املوضوعــات النفســية األخــرى التــي

يــرى التناقــض فيمــا يقولــون ..أغلبهــم رجــال

حقوقهــا وحُ لــت جمعيتهــا وأهــدر دمهــا.

وقــدرة عــى الد ـفـاع عــن حقهــا .ومــن أجــل

وليــس مــن صنــع اللــه وإنمــا هــو قانــون

معالجــة اجتماعيــة موضوعــة الشــذوذ

يخافــون عــى ض ـيـاع آخــر ال ـقـاع يف أمالكهــم

ص .)87

شـرعيا ويعــرف بــه املجتمــع أو ال يمنحــه
ـ
اســمه فيحكــم عليــه املجتمــع باإلعــدام وهــو
ال زال وليــدا يرضــع” (ا ـملـرأة والجنــس ،ص

ص  40ـ .)41

وقفــت عندهــا نــوال الســعداوي وعالجتهــا

سـاء ورجــاال
الدينــي ،مؤكــدة حاجــة النــاس ن ـ

بالدنا تفكر بنصف عقل أو بعقل مزدوج ال
أعمتهــم رغباتهــم عــن رؤيــة الحقيقــة .إنهــم

الجنيس الذي هو كالضعف الجنيس ظاهرة
مــن الظواهــر التــي ُتوقــف نمــو الشــخصية

الســابق ،ص .)32

األفضــل للعل ـمـاء أن يبحثــوا داخــل املجتمــع

النظرة الثقافية كتبعة من تبعات ما تصفه

بســبب ضغــوط املجتمــع ،واجــدة أن مــن

عــن أســباب الشــذوذ أكــر مــن بحثهــم داخــل
خاليــا اإلنســان .وبينــت باالســتناد إىل أبحــاث
الشــذوذ الجنــي وتقاريــر أزوالــد شــوارز أن

الخاصــة وهــو امتــاك الزوجــة” (املصــدر

الواقــع الحيــايت لل ـمـرأة العربيــة ،وبســببها
مــن عملهــا وســجنت ثــم اتهمــت فصــودرت

حـركات األخــرى فتصبــح
التفاعــل مــع ال ـ

التعدديــة هــي األســاس.

سـاء إىل ق ـبـول الظلــم ،ويجعــل ا ـملـرأة
مــن الن ـ

منفصلــة عــن الجســد واألرض والتاريــخ؛ بــل

الوعي النسوي عند املرأة املصرية والعربية،

ضـوع عــى الع ـقـول ألنــه
الحجــاب املو ـ

األخطــر ،وألنــه يدمّ ــر العقــل ويــؤدي بكثــر

العقل بحسب السعداوي ليس ذاتاً مفكرة

ودللــت بعموميــة فكريــة عــى عــدم ن ـقـاء

شـراقي النســوي
بالخطــاب الثقــايف االست ـ

النســوية التحريريــة يف العالــم كلــه ويف

والف ـقـراء وهــم أغلــب ســكان العالــم.

طويلــة تحــت ســيطرة االســتعمار الخارجــي

والعنصــري والســيايس والعقائــدي ومــن

اآلخر للفكر الليربايل الرأسمايل الحديث وما

التدمري أحد الصعوبات التي تواجه الحركة

بالدنــا العربيــة خاصــة بســبب وقوعهــا قرونــا

“حــاالت الشــذوذ الجنــي بــن الذكــور غــر
تجمــع بــن الجنســن كمــا اتضــح أيضــا زيــادة

والنهــب االســتعماري بأشــكاله الجديــدة،

الحيــاة والسياســة والديــن واألخــاق ،وهــو

الحضــارات واقتصاديــات الســوق العامليــة

ذلــك أنشــأت جمعيتهــا (جمعيــة تضامــن
ا ـملـرأة) وجعلــت شــعارها رفــع الحجــاب عــن

تعمل ضد نفسها ومصلحتها .ورأت يف هذا

الجديــد الــذي هــو صــورة أصوليــة للوجــه

اســتعمال عقلهــا وأن تكــون أكــر وعيــا

والحجــاب الــذي تعنيــه الســعداوي هــو

بعــد الحديــث الــذي تدعمــه نظريــات صــدام
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االنفتــاح الــذي أرادتــه نــوال الســعداوي

وإذا كانــت يف التفكــر العقــي متعــة ك ـبـرة
ُتكســب لإلنســان ذاتــا مف ـكـرة ومبدعــة؛ فــإن

واالســتبداد الداخــي.

موجــودة تقريبــا يف املــدارس املختلطــة التــي
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حـرام ثقافــة اآلخــر” (عــن
الــوراء تحــت اســم ا ـ

وروحهــا وشــخصيتها ،وحجــاب ال ـتـراه

بديــا عــن تحريرهــا ،ألنــه يفصــل بــن التمــرد

تتنــاول تفاصيــل الحيــاة النســوية يف بعــض

ورأت أنّ الحجاب أصبح يحجب النساء عن

هــو متعلــق بحقــوق اإلنســان وعــى رأســها
سـاء وحقــوق العمــال والفالحــن
حقــوق الن ـ

سـاء العربيــات وتعميــق
العقــل وتجميــع الن ـ
وهدفهــا “أن أنقــي الجنــس ..وأن أرفــع شــأن

ا ـملـرأة لتكــون إنســانة لهــا عقــل وليســت مجــرد

جســد يعــرى لرتويــج الســلع يف اإلعالنــات

“أن وضــع ا ـملـرأة األدىن ليــس قانونــا طبيعيــا
اجتماعــي صنعــه البشــر” (املصــدر الســابق،
وال منــاص مــن ال ـقـول إن بعــض أفكارهــا
الليرباليــة املتطرفــة جعلتهــا تتصــادم مــع

العقليــة املتزمتــة وأفكارهــا املحافظــة التــي ال
تقبــل بنقدهــا أو انتقادهــا ،متســائلة “هــل
أصبح بعض املشايخ ..شخصيات مقدسة..

سـول (ص)
وغــر قابلــة للنقــد؟ مبينــة أن الر ـ

وبالعقل تظهر أهمية إدانة التمييز الجنيس

والفنــون الرخيصــة أو يغطــى تحــت النقــاب

خالله تنكشف أشكال السيطرة الرأسمالية

سياســية أو دينيــة معينــة” (معركــة جديــدة

بــن الخطــاب أعجــب إعجابــا شــديدا با ـمـرأة

.)22

ا ـمـرأة” (املصــدر الســابق ،ص .)78

الجديــدة.

ومــن منطلــق عموميــة العقــل رفضــت نــوال

إال عــن أو نصــف عــن لرتويــج شــعارات

يف قضيــة ا ـملـرأة ،د .نــوال الســعداوي ،ص

نفسه كان يشجع املسلمني عىل نقده وعمر
نقدتــه فقــال قولتــه :أخطــأ عمــر وأصابــت
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الســعداوي:

هــل يســتطيع التابــع أن يتكلــم؟ (تقاطعــات

العربــي لــم يكــن ـلـريض تطلعــات نــوال

الباحثــة تشــكيكها بالســؤال الكولونيــايل:

أوال -ألنــه مــا زال يركــز االهتمــام عــى تغيــر

األمــة واملجتمــع والجنــس ،تحريــر ل ـيـزا

الرجــل وا ـملـرأة أو مــا يســمى بقوانــن األحــوال

ضـراء ،املجلــس األعــى
ترجمــة فيصــل بــن خ ـ

القوانــن التــي تنظــم العالقــة الزوجيــة بــن
الشــخصية.

ســهري مجــج و ـبـوال ســندرمان وير ـتـزا صليبــا،
للثقافــة ،مصــر ،2002 ،ص ص  79ـ .)83

حـول
ثانيــا -أن التغيــر املنشــود يتطلــب أن تت ـ

بيــد أنّ هنــاك مــن يذهــب إىل الضــد مــن هــذا

تشــكل نســيج املجتمــع.

تحرريــة ومــا ـمـرت بــه مــن تجــارب ومــا ُعرفــت

القوانــن املجحفــة إىل مفاهيــم جديــدة

التصــور فيجــد أن مــا حملتــه كتبهــا مــن أفــكار

ثالثــا -أن عــدم إيــاء الفكــر اهتمامــاً هــو

بــه مــن مواقــف أدى إىل زيــادة التأييــد العــام

األعم األغلب متلكئة ،إن لم نقل فاشلة يف

يــرى آخــرون أن أفكارهــا املتطرفــة ومواقفهــا

حـركات النســوية يف
الســبب يف جعــل ال ـ
فهــم مكاســبها.

لهــا ،وهــو مــا خــدم قضيتهــا املركزيــة بينمــا
السياســية زادت االتهــام لهــا بالعمالــة

بني بعض فصائل النسوية يجعل النسوية

والتخريب السيما حني ألفت كتابها “الوجه
العــاري لل ـمـرأة العربيــة” الــذي أثــار ك ـثـراً مــن

(النســوية ومــا بعــد النســوية ،ص  .)84ومــن

بالثــورة اإليرانيــة وقبلهــا كانــت معروفــة

وال شــك أن ظهــور التشــدد اإليديولوجــي

مثقلــة أكــر بالــدالالت األيديولوجيــة”
ثــم يكــون مــن الضــروري أن ت ـتـوىل النســوية

العربية النهوض بفكرها ،مؤسسة فلسفة
خاصة بها .وهو ما حاولته نوال السعداوي

الجــدل ألنهــا عنــد تأليفــه كانــت مــن املرحبــن
بموقفهــا املعــادي لإلمربياليــة والــذي توضــح
أكــر يف رفضهــا التفاقيــة كامــب ديفيــد 1981

حـرب الخليــج  1991فضــا
ثــم معارضتهــا ل ـ

يف مــا كتبتــه مــن مقــاالت ومــا مارســته مــن

عــن موقــف نــوال الســعداوي مــن برنامــج

عربيــا وعامليــا جعــل جهودهــا موضــع تضــاد

صـاح
وتحســن أوضاعهــن ،مقتنعــة أن اإل ـ

أنشــطة ،بيــد أن ضعــف املعاضــدة النســوية
واختــاف شــدا وجذبــا واتهامــا وتبجيــا.

والنتيجة أن تطلعاتها تظل يف أكرثها بعيدة
عن التطبيق ما لم يكن هناك تكاتف نسوي

سـاء
حـول حقــوق الن ـ
جيهــان الســادات ـ
لن ينفع وإنما املطلوب هو التغيري الشامل.

ومــا دام كثــر مــن أفــكار نــوال الســعداوي
غــر مدروســة وال موضوعــة يف إطــار نســوي،
حـول شــخصيتها
فــإن االختــاف يظــل قائمــاً ـ

حقيقــي وأصيــل.
ولــو عدنــا إىل مــا ُكتــب عنهــا لوجدنــا انقســاماً

وكتبهــا وآرائهــا وغاياتهــا ،وهــو مــا يؤكــد

يف تبنــي القضيــة النســوية ،فالباحثــة آمــال

وإخالصهــا يف تجســيد هــذا الوعــي.

حـول آرائهــا ومــدى صدقهــا
بحثيــاً واضحــاً ـ
ع ـمـرة ذهبــت إىل أن االســتقبال الــذي

غـرب كان
حظيــت بــه الســعداوي يف ال ـ

اســتقباال سياســيا كناشــطة نســوية عربيــة،

رندة حجازي

ومــا يجــري مــن حركــة نســوية يف مجتمعنــا

وجود عاملي خارج العالم العربي ،وختمت

نسويتها العمومية التي هي محصلة وعيها

ناقدة من العراق

مشــككة ـ أعني الباحثة ـ بحركية الســعداوي
العا ـبـرة للحــدود والطريقــة التــي بهــا صــار لهــا
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عال األيويب

الذات والحقيقة التواصلية
أحمد برقاوي

سـوأ مــن هــذا انشــغال بعــض الفالســفة أو
حـوارات والنقاشــات واالختالفــات تلــك املتعلقــة بالحقيقــة وتعريفهــا ،واأل ـ
سـوأ ال ـ
إن أ ـ
سـوأ مــن هــذا االنشــغال ألبــرز ســوءه ال
مـوا حقــل الفلســفة وظ ـلـوا علمــاء – بالحقيقــة العلميــة .وســأبدأ باأل ـ
العلمــاء – الذيــن اقتح ـ

سـؤال فيمــا إذا كانــت هنــاك حقيقــة علميــة
حـول الحقيقــة العلميــة .وعنــدي إنــه مــن العبــث الــذي ال معنــى لــه ال ـ
خـول يف نقــاش ـ
للد ـ
أو ال ،فحقائق العلوم الطبيعة قابلة للشك ألنها حقائق .فلوال التصديق بالحقيقة العلمية بأنها حقيقة املوضوع ملا كان هناك
تقنية قادت اإلنسان للوصول إىل القمر .إن صناعة سفينة فضاء ومعرفة الفضاء واإلقرار بالحقائق املحيطة باألرض والقمر هو
الــذي أدى إىل االحتفــال وإىل أن ارمس ــرونغ عــى ظهــر القمــر .

الحقيقة

العلميــة

اكتشــاف،

مــا عالقــة الــذات بهــذه الحقيقــة ،أقصــد

جـزءًا مــن ذايت حتــى ولــو أنهــا
الوقــت نفســه ـ

واالكتشــاف إمّ ــا أن يكــون
اكتشافاً صحيحاً أو خاطئاً ،والواقع العميل

شـرك باكتشــافها ،إن هــذا
الــذات التــي لــم ت ـ

بعــض الفالســفة أو أســاتذة الفلســفة ب ـقـول

هنــاك حقيقــة علميــة أو ال ،فالســؤال األخــر

أعرفها من جهة وإن كنت أعرفها فال عالقة

الفلســفية ليــس إال ،فصعــودي إىل الطا ـئـرة
مسافراً
مسافات طويلة إنما هو ثمرة جملة
ٍ

فــإذا كان النــور ذا طبيعــة موجيــة أو طبيعيــة
جيبيــة أو ذا طبيعتــن معــاً ،فهــذه الحقيقــة

هــو الــذي يؤكــد الصحــة أو الخطــأ .واحتفــال

كارل بوبــر بــأن تاريــخ العلــم تاريــخ مــن
طـاء احتفــال ال مــرر لــه .ألن مــن يعــرف
األخ ـ
طـاء قــد تعــرف
طـاء أو يتعــرف عــى األخ ـ
األخ ـ

عىل النقيض أو الصح وإال ملا عرف الخطأ.

الــذات – العالــم الطبيعــي تكشــف واملخــرع

الســؤال أهــم بكثــر مــن الســؤال مــا إذا كانــت

هــذا إنمــا هــو مظهــر مــن مظاهــر التســلية

خـراع الناتــج عــن
مــن الحقائــق املكتشــفة واال ـ
هــذه الحقائــق ولســت أح ـتـاج إىل دليــل يؤكــد

وجــود الطا ـئـرة بــكل حقائقهــا.

جاءتنــي مــن الخــارج .ويف الوقــت نفســه فــإن
ك ـثـراً مــن حقائقــه الفيزيائيــة والفلكيــة ال
لهــا برؤيتــي وســلويك.

من قبيل الحقائق غري املرتبطة بي شخصياً.

فأنا أيضء الغرفة بالضغط عىل زر الكهرباء

دون أن تكــون هنــاك ضــرورة يف معرفــة

خـراع
– العالــم يســتخدم االكتشــاف ال ـ
مــا ليــس طبيعيــاً ،الطبيعــة تــزود الــذات

الذات – كل ذات – تبني عالقة مع الحقائق

الحقائــق مــن الطبيعــة ،والــذات بهــذا املعنــى

أتحــدث هنــا عــن الــذات التــي اكتشــفت

إيل .لكنــي إذا كنــت
طبيعــة النــور بالنســبة ّ
ـي أن
فيلســوفاً أدرس مســألة الحتميــة فعـ ّ

الحقيقــة” – لقــد جاءتنــي هــذه الحقائــق مــن

وباملقابل :إذا أكد يل العلم أن مياه هذا النهر

بحقائقهــا ،الــذات التــي امتهنــت اســتقبال

علمــت ونظمــت وأعطيــت األدوات ومنحــت
املال واملؤسسة يك تقوم باكتشاف الطبيعة.
بهــذا املعنــى الحقيقــة العلميــة – الفيزيائيــة

الكيمائيــة موضوعيــة بامتيــاز ،صحيــح
أنهــا غــر ممكنــة بــا الــذات لكنهــا ليســت

ذاتيــة .عنــد هــذا الحــد يجــب أن نقــف ،عنــد
هــذا الحــد مــن ال ـقـول الفصــل يف الحقيقــة
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العلميــة املوضوعيــة.

صــارت يف حقــل وعيــي بالعالــم – صــارت يف
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العلميــة بوصفهــا حقائــق تعلمتهــا“ ،ال

الخارج ويف ضوء الحقائق العلمية إذا كنت

سـرعته.
أعــرف طبيعــة النــور وحركتــه و ـ

متعــة ت ـقـول الحقيقــة أن تلبيتهــا قــد يــؤدي

الحقيقــة مرتبطــة بــذايت ومصريهــا ،بصحتــي

التــي تشــكل رؤيــاي أو تحــدد ســلويك ،وقــد

صـراع داخــي بــن
نحصــل يف الــذات عــى ـ

فيهــا الحقيقــة ،أو أن املتعــة والرغبــة يف

شـرب مــن النهــر ولــن أســبح ،ذلــك أن هــذه
أ ـ

تنكرهــا لكنهــا حقيقــة تناقــض متعتهــا ،هنــا

معتقــدا بصحــة العلــم – املتعلقــة بوجــودي

إىل املرض ،هذا النمط من الحقائق العلمية

والــذات قــد تكــون معتقــدة بحقيقــة وال

شـرايني ،ومــع ذلــك فــإن متعــة
والقلــب وال ـ

ملوثــة إىل الحــد الــذي قــد أصــاب بالبلهارســيا

يــؤدي الجهــل ببعضهــا إىل كارثــة ذاتيــة.

إذا مــا شــربت منــه أو ســبحت فيــه ،فــإين لــن

– أســلك أو إين أفضــل أن ال أســلك رغبــة يف

حـول إىل حقائــق ذاتيــة .والتــي قــد
يجــب أن تت ـ

يف التبــغ والــورق ،وأن التدخــن ســبب مــن

الحريــص عليهــا.
إذاً لــي تصبــح الحقائــق العلميــة معيشــة

الحقيقة واملتعة .فجميع املدخنني يعرتفون
طـران املوجــود
بحقيقــة مضــار النيكوتــن والق ـ

جهــة أســباب مســؤولة عــن أ ـمـراض الرئــة

التدخــن تجعلنــي أتصــرف بشــكل أجانــب
إشــباعها تد ـعـوين للتقليــل مــن شــأن آثــار
حقيقــة التدخــن عــى الجســد أو الشــك يف

نتائــج األبحــاث املتعلقــة مضــار التدخــن .

وأمــر هــذا الشــك أو هــذا النمــط مــن اإلنــكار
املتعلــق باســتمرار ســلويك إشــباعاً للمتعــة
ال يختلــف ك ـثـراً عــن إنــكار الحقائــق العلميــة

بدافــع أيديولوجــي – دينــي ،فالــذات املؤمنــة
ببعض الحقائق الدينية تنكر حقائق علمية

تناقض إيمانها ،ألنها إذ لم تنكر قضت عىل

العدد  - 76مايو /أيار 2021

23

مقال

إيمانهــا وهــذا مــن شــأنه أن يغــر مــن الــذات

التواصل بني الناس ،الوشاية ليست مجرد

هــذه التجربــة – بدورهــا – هــي شــكل مــن

الصــوان صلــب ،إنهــا طريقــة يف الوجــود.
فالوشاية تحمل خرباً ما من ذات إىل أخرى.

احتمــاالت ك ـثـرة .وبالتــايل إن الحقيقــة

الحــذر ،املصلحــة ،عــادة ،حســد ..الــخ.

يرقــى إليهــا الشــك فيمــا هــي عرضــة للتكذيــب

ومــن موقفهــا مــن العالــم.

صـراع الداخــي الــذي يقــوم داخــل
أشــكال ال ـ

الــذات بــن حقيقــة إيمانيــة وحقيقــة علميــة،
ذلك أن الذات املؤمنة دينياً مؤمنة بحقيقة،
فحقيقــة اإللــه عنــد املؤمــن تســاوي حقيقــة
وجــود جاذبيــة أرضيــة أو أكــر حقيقــة منهــا.

وإن تنــاول الحقيقــة عــى هــذا النحــو هــو

نقــل الحقيقــة مــن حقلهــا املعــريف إىل حقـ ٍـل
أنطولوجــي ،وآيــة ذلــك أن الحقيقــة ليســت
مجــرد اعتقــاد أو تعيــن فحســب وإنمــا حالــة
وجــود للــذات ،وصلــة تواصــل بــن الــذوات.

فــإذا كانــت الــذوات تتواصــل بشــكل رئيــس

عــر اللغــة ،فــإن اللغــة – لغــة الخطــاب
املتبادلــة بــن الــذوات يجــب أن تنطــوي عــى

حقيقــة مــا ،ســواء أكانــت هــذه الحقيقــة
معرتف بها من قبل القاتل أم ال أو من قبل

املتلقــي أم ال .فالصــدق هنــا ال قيمــة معرفيــة

لــه فقــط بــل قيمــة وجوديــة .فهــا هــو يتصــل
بــك مهنئــاً بنيلــك الجا ـئـزة ،إنــه عمليــاً -ينقــل
لــك حقيقــة ســعادته بنيلــك الجا ـئـزة ،إنــك ال
تــدري مــا إذا كان ســعيداً بحــق أم أنــه ـنـوع

الحقيقتني تهدفان إىل التواصل ،أو قل هما

ودوافــع الوشــاية متعــددة :اإليــذاء ،إنجــاب

التواصليــة حقيقــة بالنســبة إىل صاحبهــا وال

عــر الحقيقــة التواصليــة.

املتلقــي يريــد أن يتأكــد مــن حقيقــة الوشــاية

إذا لــم يصدقهــا أو يصدقهــا دون أن يبــذل
جهــداً للتأكــد ،أو يكذبهــا ويعتــر الصــادر

عنــه كاذبــا ،الوشــاية ليســت حقيقــة علميــة
صــادرة عــن ذات قامــت بالبحــث والتجريــب
حبــاً أو شــهوة حضــور أو وظيفــة ..الــخ ،بــل

هــي حقيقــة بــن قوســن وســبل التأكــد مــن
صحتهــا صعبــة جــداً ،فمــاذا تفعــل إذا أنكــر
الوايش أنه الفاعل؟ إن الحالة الوحيدة التي

والتصديق والشك واإلهمال من قبل اآلخر.

أو مــن مشــاعرها تجاهــي “ال تعنــي ســوى
أريــد أن أتأكــد مــن حقيقــة التواصــل معــي.

خـرة المتحــان
ولهــذا تعـوّل الــذوات عــى ال ـ
الحقيقــة التواصليــة ،كمــا أنهــا تبــذل جهــوداً

دائمــة إلخ ـفـاء الحقيقــة التواصليــة بدواعــي

حقيقــة الوشــاية خــارج اليقــن.

والتفاهــم بــن البشــر يتــم عــن طريــق تبــادل

سـرته
جـزءًا مــن ـ
الشــخص الــذي ينقــل لــك ـ

حــظ ال بــأس بــه مــن الثقــة بصاحبهــا يك

سريته – هكذا يقصد ،أما أمر التصديق فهذا

فاقــد الثقــة بــكل مــا يصــدر عــن الــذوات فإنــك
لــن تعيــش أبــداً ،ومــع أن عــدم الثقــة هــو

يســتمر التواصــل وتســتمر الحيــاة ،هــب أنــك

وإىل املعقوليــة ..الــخ .د ـعـوين أطلــق عــى هــذا

موقــف مــن الحقيقــة التواصليــة.

األنطولوجــي “الحقيقــة التواصليــة”.

الــذوات مهمــا كانــت ذات مركــز ،ذات مركــز

أنــواع الحقائــق التــي تقيــم جســر التفاهــم

الحقيقــة التواصليــة ال عالقــة لهــا بالحقيقــة

– ســلطة ،ذات مركــز – ســلطة حاكمــة

حــن تتواصــل مــع ذوات أخــرى ،أو قــل إنهــا

ذوات عاديــة وأســاس الســلوك كلهــا التــي

يف العربيــة جملــة خربيــة تعنــي أنهــا تخــر

عــن يشء أو أمــر أو واقعــة فهــي واقعــة إذاً

العلميــة الطبيعيــة أو اإلنســانية إنهــا الــذات

أداة التواصــل بــن الــذوات .إذ تقــوم عالقــات

تواصــل بــن النــاس عــى أســاس تبــادل

زعــل ،صداقــة ،زمالــة ..الــخ.

صـراع والتناقــض
أن التوافــق واالختــاف وال ـ

املشــاعر :حــب ،ـكـره ،استحســان ،غضــب،

عــى أنــه صــادق أو تنقلــه وتعــرف أنــه كاذب

هــذا التواصــل املشــاعري مســتحيل دون

أن يكــون كاذبــاً وقــد تنقلــه الــذات إىل آلخــر
وتطلــب مــن ذات أخــرى تصديقــه لغايــة مــا.
لــو حللــت الوشــاية وهــي حالــة مــن عالقــات
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الحقيقــة التواصليــة التــي تعــر الــذات
عنهــا بواســطة اللغــة – الــكالم أو بواســطة

يف املــايض والحاضــر فلــن يخالجنــا الشــك

مؤســس عــى الحقيقــة التواصليــة.

فالطاغيــة املســتبد ال يمــارس اســتبداده إال
تأسيساً عىل حقيقة ما هدفها إقناع اآلخرين

يســتعريون مــن خــدام الحقيقــة حقائقهــم

ممــا يمتلكــه أي ســيايس عنصــري صه ـيـوين

ليدرجوهــا يف خطــاب املصلحــة لزيــادة تأثــر

لكــن الغلبــة للقــوة وليــس للحقيقــة.
ً
د ـعـوين اآلن أتوقــف عنــد مــا أراه شــكليا –

خطــر إىل أبعــد الحــدود ،ذلــك أن الحيــاة

شـاع أن الحقيقــة
تكــون الحقيقــة زائفــة؟ لقــد ـ

حقيقتهــم التواصليــة.

حــوار دون تقديــم الحجــة واســتخدام املنطــق
اســتخداماً صحيحــاً أو خاطئــاً ،إن الحجــة

املعيشــة تــدور يف حقــل الحقائــق التواصليــة
تأمــل العالقــة بــن الــذوات تأسيســاً عــى

مفهــوم يشــر إىل مــا هــو صحيــح مــن حيــث
تطابــق مــا يف األذهــان مــع مــا يف األعيــان .لكــن

يرصــد الخطــاب املختصــر للمصلحــة املتواريــة

ذات مــا إذا ســألت صديقــي :هــل أنــت حزيــن؟

دالالت عــى أن الحــوار يجــري يف حقــل

ت ـقـرأ عــى اللوحــة الدكتــور” س” اختصــايص

الــذي اعتقــدت أنــه يظهــر عــى مالمــح وجهــه،

يف تبــادل الحقائــق التواصليــة.
فضـا ً عــن ذلــك فــإن التعبــر عــن اختــاف
املصالــح يلبــس دائمــاً إهــاب الحقيقــة والد ـفـاع
عــن الحقيقــة ،ولســت أجــد تعريفــاً أدق

عــى شــهادة البــورد ،عضــو الجمعيــة امللكيــة

حقيقــة مــا يك أحــدد تواصــي معــه يف هــذه
اللحظــة انطالقــاً مــن الحقيقــة التــي ســيخربين

هــو حقائــق تواصليــة تتبــادل ادوار إنجــاب

أو اإلثبــات أو الدليــل أو الربهــان أو اإلســناد

الحقيقة ،كل نقاش حول مشكلة ال يتم إال

لأليديولوجيات من تعريفي لها أنها املصالح

وقد تعينت يف خطاب حول الحقيقة ،وليك
نفهــم تعريفــاً كهــذا يجــب أن نخــرج ف ـكـرة

املصلحــة مــن حقــل املعنــى املــؤول ،فاملصلحــة

وخطــاب الحقيقــة املعـ ّـر عنهــا ،أو ال،

تقــوم عــى شــهوة الحضــور ،أ ـقـول لــو دققنــا

والسياســيني والعامــة وخـ ّـدام املصلحــة قــد

مــن الحقائــق وقــوة املنطــق أضعــاف مضاعفــة

والحق أن دور الحقيقة التواصلية يف الحياة

ولــو دققنــا يف العالقــة التــي تقــوم بــن

ســلطة أو إمرباطوريــة ،أو ســلطة رمزيــة،

خـ ّـدام الحقيقــة مــن العل ـمـاء والفالســفة،

منطــق القــوة وليــس إىل منطــق الحقيقــة .إن
طفـا ً فلســطينياً يف املرحلــة االبتدائيــة يمتلــك

تناقض يف املصطلح :الحقيقة الزائفة .فكيف

ذات لسان ينطق باألهداف بوصفها حقائق،

بالعالقــة بــن كل هــذه األنمــاط مــن الــذوات

تخرب عن واقعة بمعزل عن درجة التصديق
بهــا .فالخــر يمكــن أن يكــون صادقــاً ويمكــن

دون الحقيقــة التواصليــة ،ســواء كان حــواراً

أصبحت مألوفة “أريد أن أتأكد من مشاعره

الحقيقــة التواصليــة ،أن الجملــة التــي

الحقائــق التواصليــة التــي ال بــد مــن وجــود

ليعــود للثقــة واملعرفــة املســبقة بالشــخص

مــن ذا الــذي يســتطيع أن يتصــور الحــوار

القناعــة ،اليقــن ،التصديــق  .هــل هنــاك

مــع اآلخــر فــإن املشــاعر هــذه تطــرح ســؤال

الخــوف أو اللياقــة.

يف بــاد الغربــة ينقــل لــك حقائــق واقعيــة عــن

ث ـمـرة التواصــل فــا يقــوم تواصــل كمــا قلنــا إال

فلمــا كانــت املشــاعر تجــاه اآلخــر تواصـا ً

أتيقــن فيهــا مــن حقيقــة الوشــاية إذ كنــت
قــد أســررت لشــخص واحــد وحيــد أ ـمـراً عــن
شــخص ونقلــه إليــه .فيمــا عــدا ذلــك تظــل

النقيــض للمســتبد يقــدم حقيقتــه ،كال

سياسياً أم أيديولوجياً أم دينياً أو فلسفياً أم
حـول قضايــا يوميــة  .فالحــوار تعريفــاً
عاديــاً ـ

النمــط مــن الحقيقــة املنتميــة إىل الحقــل

بــن النــاس .فــكل جملــة إخبــار أو كمــا يقــال

وحقيقــة خـ ّـدام املصلحــة مــن األيديولوجيــن

معرفــة أو حقيقــة مجــردة كأن ت ـقـول حجــر

مــن حقيقــة املشــاعر إال الــذات التــي تشــعر
أمــا األخــرى التــي ُتبلــغ الحقيقــة فأمامهــا

مــن املجاملــة ،وباملقابــل فــإن املهنــئ قــد يكــون
حاســداً ومهنئــاً معــاً .لكــن اللغــة ال تصبــح

أداة تواصــل إذا لــم تنطــو عــى ـنـوع مــا مــن
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اإلشــارات .إن أحــداً ال يســتطيع أن يتأكــد

شـرعية اســتبداده ومـرّره ،وباملقابــل فــإن
ب ـ

هــو الفــرق – وهــو فــرق كبــر – بــن حقيقــة

وكاذبــة .ذلــك أن األمــر يف النهايــة يعــود إىل

فإمــا أن يكــون هنــاك تطابــق بــن املصلحــة
فخطــاب الحقيقــة الــذي يتضمــن الحقيقــة
حـول إىل
التواصليــة التــي مــن شــأنها أن تت ـ

حقيقــة لــدى اآلخــر أو تخــف ألن تصــر،
ينطــوي عــى أهــم عنصــر مــن عناصــر خطــاب

الحقيقــة الربهــان ،الحجــة املنطقيــة الصوريــة

الحقائــق التواصليــة ،وحســب القــارئ أن
خلــف الحقيقــة التواصليــة.

يف أمراض ..خريج جامعات بريطانيا حاصل
أل ـمـراض ( )..يف لنــدن ،جهــاز للكشــف املبكــر،

أســتاذ يف كليــة الطــب ..إن هــذه اللوحــة

مجموعــة مــن الحقائــق التــي قــد تكــون

صادقــة أو قــد ال تكــون ،لكنهــا جمــل خربيــة
تخــر ا ـملـرىض بحقائــق تواصليــة هدفهــا :أيهــا

ا ـملـرىض تعالــوا إىل عيــاديت يك أعالجكــم وآخــذ
منكــم مبلغــاً مــن املــال ل ـقـاء ذلــك.
وكل خطابــات اإلعــان التــي تفعــل فعلهــا

اآلن يف أذواق البشــر هــي جملــة مــن الحقائــق

وأنــا أظــن أنــه حزيــن؟ أريــد يف النهايــة معرفــة

بهــا.

هــب أنــه أجــاب “ال أنــا لســت حزينــاً” هــا هــو

خـرين أنــه ليــس
قــدم يل جملــة خربيــة ،لقــد أ ـ
حزينــاً ،قــد يكــون حزينــاً فعـا ً ولكنــه لــم
خـرين يك ال يزعجنــي ،أو أنــه ليــس
يشــأ أن ي ـ
حزينــاً فعـاً ،أنــا ال أعــرف لكنــي ســأتواصل
معــه وفــق الجملــة الخربيــة التــي تضمنــت

حقيقــة شــعوره إذا قــال بجملــة خربيــة

الســيايس للمــواالة والخطــاب الســيايس
إفحــام الخصــوم ،كل ذلــك عــر حقائــق

الحقيقــة .وقــد أســتزيد معرفــة بســؤال آخــر:

التواصليــة ،هدفهــا جمــع الــروة ،الخطــاب

للمعارضة هدفه تمكني عصبية ،توسيعها،

تواصليــة هدفهــا إنجــاب التصديــق باملوقــف.
خطــاب املديــح ،خطــاب الــذم ،حقائــق

بمعــزل عــن صحــة املقدمــات .وذلــك مــن

حـول
مــاط يجمــع األ ـفـراد إىل عصبيــة ،فتت ـ

أن تكــون الغلبــة ملــن يقــدم حقائــق صحيحــة

عصبيــة املصلحــة إىل عصبيــة الحقيقــة ،وهــذا

إنمــا أقصــد أن أعــرف حقيقــة شــعوره اآلن

خـرين بحقيقــة
أخــرى “إنــه حزيــن” فقــد أ ـ
كانــت ظنــاً وعندهــا ســيكون تواصــي معــه

حـول املمــدوح واملذمــوم.
تواصليــة ـ

حـول الحقيقــة التواصليــة هــذه إىل
أجــل أن ت ـ

الحقيقة هي جملة خربية ليس إال تنطق بها

يف حقــل الحقائــق التواصليــة ليــس بالضــرورة

وصادقــة عــى مــن يقــدم حقائــق زائفــة

وفــق تصديقــي لهــذه الجملــة الخربيــة –
ملــاذا أنــت حزيــن ..وهكــذا ،وألن كل الحقائــق

التواصليــة وغــر التواصليــة هــي جمــل خربيــة

ع ّـرة عــن الصــدق والكــذب،
فقــد تكــون م ـ

ولهــذا فالحقيقــة مفهــوم متعلــق بالتعبــر
عــن الواقــع وليــس متعلقــاً بالواقــع كمــا هــو.
فالحزن الذي سألت صديقي عنه واقعة من
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مقال

حقائــق يف نهايــة األمــر املوقــف مــن ا ـملـرأة

خـرين
بــل عــن شــعور صديقــي بــه والــذي أ ـ

للتواصــل بــن الــذوات.

الحيــاة .املوقــف حقيقــة تواصليــة ويورغــن

عــن شــعوره بجملــة خربيــة ،بهــذه الجملــة

هــي املتعلقــة بالحقيقــة ولهــذا إمــا أن تكــون

صادقــة أو كاذبــة .وألن الــذات هــي مصــدر
الجملــة الخربيــة – الحقيقــة – فهــي التــي

تحــدد التواصــل فــإذا كان مــن مصلحتــي أن

أقــدم حقيقــة كاذبــة فــإين أقــدم جملــة خربيــة

كاذبــة عــن الواقــع ،أو العكــس .إن الجملــة

وطريقــة يف التعبــر عــن الــذات ووســيلة

شــخص غــر قــادر عــى التفكــر وي ـقـول جملــة

ضــد عنــف املنازعــات ،ولــم ينتبــه إىل أن

خربيــة كاذبــة .إن هــذا القائــل ليــس مجــرد
ذات ال تعــرف أو ارتكبــت خطــأ مــا ،أنهــا ذات

غــر ســوية مريضــة.
خذ مثاالً آخر “املرأة عورة” .املرأة عورة جملة

خربيــة ت ـقـول حقيقــة تواصليــة مفادهــا أن

حقائــق زائفــة وهــو يعــرف أنهــا زائفــة عــن

وألن الرجــل قابــل لإل ـغـراء مــن أيّ عضــو

الوقائــع ،إنــه قــد يخطــئ ،فيمــا الــكاذب لــم
يقــدم حكمــاً كاذبــاً ألنــه أخطــأ بــل ألنــه يريــد

أن يكــذب فهــو واع لكذبــه .أمــا إذا تحــدث

العالــم عــن نفســه فقــد يكــذب وقــد يصــدق،
ولهــذا يجــب أن نميــز يف خطــاب الــذات

بــن الخطــأ والكــذب يف الحقيقــة العلميــة
الجملــة خاطئــة أو صحيحــة أمــا يف الحقيقــة
التواصليــة فهــي صادقــة أو كاذبــة أو خاطئــة
أو صحيحــة أو تواصليــة ذات وظيفــة.

شـرك
والقانــون واللغــة مــن أجــل التفاهــم امل ـ

التواصــل بــن الــذوات ســواء كان تواصـا ً
أخالقيــاً أم سياســياً أم مشــاعرياً إنمــا يقــوم
خـزان املــيء
عــل االعتقــاد ،االعتقــاد هــذا ال ـ
غـرة دائمــاً .بــل إن الد ـفـاع عــن
بالحقائــق املت ـ
الحداثــة مشــروعاً لــم يكتمــل ،هــو د ـفـاع عــن

املرأة بما هي قادرة عىل إغراء الرجل جنسياً

حزمــة مــن األحــكام الحداثويــة ،الحقائــق

ضـاء جســد ا ـملـرأة فيجــب أن تخفــي
مــن أع ـ
ا ـملـرأة جســدها عــن الرجــل إخ ـفـاءً كامـاً .إن

وال شــك أن هنــاك حاجــات ك ـثـرة لــدى

إىل أيديولوجيــا دينيــة تؤكــد حقيقــة أن ا ـملـرأة

تواصليــة ،وعــر مصالــح ال تأخــذ طابــع

الشــخص الــذي يعتقــد بهــذه الحقيقــة منتــم
عــورة وهــو يســلك وفــق هــذه الحقيقــة،
فيمــا النقيــض لــه يقــدم حقيقــة أخــرى ،ا ـملـرأة
ليســت عــورة .

إن الصراع هنا موقف من الوجود من الذات

الحداثويــة التــي يريــد لهــا هابرمــاس أن تكــون
أساســاً دائمــاً للتواصــل .
النــاس تدفعهــم للتواصــل دون أيديولوجيــا
الحقيقــة التواصليــة .إن عالقتــي بالصيــديل
الــذي ال أعرفــه ال تعــود إال إىل كونهــا عالقــة

شخص ذي مصلحة بشراء دواء ،وباملقابل
إيل إال
إن الصيــديل الــذي ال يعرفنــي ال ينظــر ّ

النســوية ،ومــن الســهولة أن ينظــر كل طــرف

عــى أين شــخص ســأدفع لــه ثمــن الــدواء،

خاطئــة يف حقــل ثقــايف محــدد .هــا نحــن ـمـرة

قــد تكــون خاليــة مــن الجمــل الخربيــة أعطنــي
هــذا الــدواء ،هــاك هــذا الــدواء ،شــكراً .ولكــن

وحــن تصــدر عــن الــذات الحقيقــة التواصليــة

إىل الطــرف اآلخــر عــى أنــه يعتقــد بحقيقــة

االحتماالت األربعة .ولقد احتوت اللغة عىل

أخــرى أمــام أنطولوجيــا الــذات.

فإنهــا الحقيقــة التواصليــة منطويــة عــى كل

هابرمــاس وهــو يقــدم لنــا التواصــل يقــدم
لنــا كمشــروع لإلنســانية قائــم عــى األخــاق

الخربيــة بوصفهــا هــي الحقيقــة بأنهــا تصــدق
أيضــاً بالحقائــق العلميــة لكــن الفــرق أن ال
مصلحــة للعالــم أن يكــذب ،أي أن يقــدم

مــن الفقــر ،مــن ا ـلـراء ،مــن الســلطة ،مــن

مــن هــو الكائــن البشــري العــادي الــذي ي ـقـول
إن “الجبــل جــن بقــري” ويقصــد فعـا ً أن
الجبــل جبــل بقــري .إننــا ســننظر إىل قائلــه أنــه

وأين أتواصــل معــه عــر لغــة العــادة ،والتــي

كثري من الكلمات واألدوات الدالة عىل هذه
االحتمــاالت ،ربمــا ،لعــل ،قــد ،لقــد ،فعـاً،

ظـرت إىل الحكــم أن ا ـملـرأة عــورة مــن
إذا ن ـ

زاويــة التحقــق فهــو غــر قابــل للتحقــق

شـراء الــدواء وقــال يل:
إذا اســتغل جــودي ل ـ
ً
إن لديــه عقــاراً خاصــاً جــدا يقــوي مــن الرغبــة

املعرفــة بــل بمبحــث الوجــود اإلنســاين وكيــف

املناطقــة الوضعيــن ألنــه حكــم أخالقــي

أيّ آثار سلبية عىل الجسد أو القلب وبسعر

وإن كل مــا ســبق وعرضنــا ال يرتبــط بمبحــث

يتعــرف يف الحيــاة ويتبــادل الجمــل الخربيــة

عــى أنهــا حقائــق تواصليــة.

عـرة عــن انحطــاط
والوضعيــة املنطقيــة امل ـ

الفلســفة يف لحظــة مــن تاريخهــا والتــي
انشغلت ببنية الجملة والتحقق واملعنى وال
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فهــو ال صــادق وال كاذب مــن وجهــة نظــر
وبالتــايل هــو بــا معنــى .لكنــه حكــم يؤكــد

حقيقــة مليئــة باملعنــى وتحــدد نمــط تواصــل
شـرة
بــن النــاس .وعوضــاً عــن أن يقــال مبا ـ
إن هــذه الحقيقــة صحيحــة أو خاطئــة يقــال

إن هــذا املوقــف صحيــح أو خاطــئ واملوقــف

عال األيويب

وقائــع الــذات ناتــج عــن فقــد مــا ،عــن مشــهد

املعنــى لــم تنظــر إىل الطبيعــة األنطولوجيــة
للجملــة الخربيــة بوصفهــا حضــوراً للــذات

مــا ،عــن فشــل مــا ..الــخ ،فأنــا ال أســأل عــن
الحــزن إن كان موجــوداً أو ال ألنــه موجــود
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– موقــف الــذات يف النهايــة اعتقــاد بجملــة

الجنســية ويضاعــف ـمـرات ممارســتها دون
زهيــد ،وأنــه قــد اســتخدمه وكانــت نتائــج
استخدامه رائعة .فإن حاجته للمال جعلته
يقــدم يل خطابــاً مليئــاً بالحقائــق لينجــب

شـراء عقــار “العقــار يقــوي
لــدي االقت ـنـاع ب ـ
الرغبــة الجنســية”“ ،العقــار يضاعــف ـمـرات

املمارســة الجنســية”“ ،ليــس للعقــار آثــار
سلبية”“ ،سعر العقار زهيد” لقد استخدم
العقــار “نتائــج اســتخدامه كانــت جيـ ً
ـدة”،
هــذه الحقائــق التــي عرضهــا للتواصــل معــي

والذات تتص ّرف بناء عىل جملة من الحقائق

أيضــاً إن قواعــد اللغــة هــي حقائــق تواصليــة

ال تخضع للربهان العلمي بل جرى التحقق

بهــا ،وإذا لــم يل ـتـزم بهــا فلــن تحصــل عمليــة

املعــرف بهــا وتســمح لهــا بالتوقــع ،وحقائــق
منهــا عــن طريــق اســتمرار فاعليتهــا .فالقيــم
هــي مجموعــة مــن الحقائــق التواصليــة ومــا

رغبــة منــه يف الربــح تدفعنــي ألن أتخــذ
موقفــاً ،اتخــاذ املوقــف نمــط مــن التواصــل،

خرقهــا إال خــرق بفاعليــة الحقائــق ،وألن

أو ال .قناعتــي بتصديــق مــا قــال مــن حقائــق

ال يعني سوى تغري الحقائق .فمن الحقائق

اتخــاذ املوقــف مرتبــط بوجــود حاجــة عنــدي

أو التكذيــب ،إدراك مصلحتــه مــن ـعـرض
العقار ،إذاً كل ذلك تطلب مني سلوكاً بناء

عــى موقفــي مــن حقائقــه التواصليــة .أي مــن

الحقائق أهي صادقة أم كاذبة ،أنا ال أعرف

واحتمــاالت تصديقــه مرتبطــة بوجــود حاجــة

أو عــدم وجودهــا.

القيــم عالــم مــن التبــدل والتغــر فــإن تغريهــا

التــي تســمح يل أن أســتقل القطــار وحــدي
مــن دمشــق إىل حلــب أن أحــداً لــن يصعــد
إىل القطــار ليقتلنــي ،والصداقــة جملــة مــن
الحقائــق املعــرف بهــا مــن قبــل الصديقــن،

وقــس عــى ذلــك حقائــق أخــرى يجــب أن
أثــق بهــا ليتــم التواصــل ،حتــى ليمكــن ال ـقـول

ال يســتطيع أحــد أن يتحــدث إال ملتزمــاً
التفاهم .وإين إذا ما التقيت بشــخص رويس
– مســتعرب ويتحــدث بلغــة عربيــة دون

ال ـتـزام بقواعــد العربيــة بســبب عــدم معرفتــه
بهــا فــإين – علميــاً – أعيدهــا إىل حقائــق
قواعدهــا متوقعــاً مــا يجــب أن تكــون عليــه
الجملــة يك أتواصــل معــه.

شـركة
أجــل الحيــاة حزمــة مــن الحقائــق امل ـ
التــي تســمح للــذات أن تظهــر.

مفكر من فلسطين/سوريا مقيم في اإلمارت
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مقال

الوجه الوحشي للمثقف النقدي
قضية ميشيل فوكو
زواغي عبدالعالي

عــى الرغــم مــن أن املفكريــن والفالســفة واملثقفــن ،الغربيــن تحديــدا ،بر ـعـوا يف إنتــاج م ـقـوالت ك ــرى ونصــوص عظميــة تمــأ اليــوم

سـواق الكتــب ،ويج ــري تدويــر أســماء أصحابهــا يف امللتقيــات العلميــة واالستشــهاد بهــا فيمــا بــن دفــات املتــون
رفــوف املكتبــات وأ ـ

عـريف إىل تعظيمهــم وســكب هالــة
هـؤالء الفك ــري وامل ـ
طـراف العالــم األربعــة ،حتــى ذهــب بعــض املتحمســن إلرث ـ
البحثيــة عــر أ ـ
عـرش الفكــر واملعرفــة
عـوا عــى ـ
هـؤالء العظمــاء الذيــن ترب ـ
القداســة عليهــم مــن ـقـدح املحبــة العلميــة ،إال أن الغرفــة الخلفيــة لحيــاة ـ

لــم تكــن بتلــك النظــارة العلميــة التــي اشــتهروا بهــا وعرفهــم بهــا النــاس ،فكثــر منهــم كا ـنـوا خالفــا للصــورة املقدســة عنهــم ،حــن
سـوا إىل ذوات عاريــة مــن األخــاق منغمســة يف الشــهوات وامللــذات دون وازع
يلقــون عنهــم رداء الوقــار الفك ــري والثقــايف وينتك ـ

أو ضابــط ،كأنهــا وحــوش بشــرية أطلقــت مــن عقالهــا  ،فكشــفوا بممارســاتهم املشــينة عــن شــخصيات مضطربــة أو مزاجيــة أو
فاســدة ،لذلــك مــن نافلــة ال ـقـول أن نشــر هنــا إىل أن حيــاة العقــل ال تقــود – بالض ــرورة – إىل حيــاة عقالنيــة ،فقــد يكــون املفكــر أو

الفيلســوف أو املثقــف إجمــاال ،يعيــش يف سـ ّره حيــاة مناقضــة لألفــكار واألطاريــح التــي نــذر نفســه للرتويــج لهــا والد ـفـاع عنهــا يف

العلن ،وهنا أجدين ألوك عبارة قالها الفيلسوف الفرنيس لوك فريي للتعبري عن استيائه من سلوكات بعض املثقفني الجانحة
واملتناقضة “إن الثقافة ال تمنع أحدا من أن يكون سافال” ،وهذا طبعا يف غياب الضمري أو األخالق أو الدين ،فاملعرفة عىل قولة
هـؤالء يف نهايــة املطــاف مخلوقــات بشــرية،
سـوا بالض ــرورة صالحــن ،ألن ـ
جــون جــاك روســو ال تولــد األخــاق واأل ـفـراد املثقفــون لي ـ

قــد يخضعــون يف ســلوكاتهم إلمــاءات و ـنـوازع النفــس دون مقاومــة ،وال يمكــن أن نق ــرن التقــدم الحضــاري والفك ــري الــذي يعرفــه

غـرب بالرقــي األخالقــي لأل ـفـراد الذيــن ينعمــون بثمــار ذلــك ،حيــث ذهــب ـلـوك ف ــري إىل أن املزاعــم التــي ت ــرى ـبـأن تقــدم الحضــارة
ال ـ
غـرب عــن عصــر األ ـنـوار ،فالرتبيــة األخالقيــة ال صلــة لهــا بالتكويــن الفك ــري وال
وتقــدم األخــاق ردي ـفـان ،هــو أكــر وهــم ورثــه ال ـ

بالثقافــة ( مجلــة الدوحــة،ع  ،134،2018ص.).46

نشرت

صحيفــة “صنــداي تايمــز”

بتاريخ الـ 28من مارس ،2021

تقر ـيـرا كان بمثابــة حجــر ألقــي بــه يف بركــة
راكدة ،جاء فيه أن الفيلسوف األكرث شهرة

الشــنيعة التــي كشــفت عــن شــخصية فوكــو

فصاحــب “أركيولوجيــا املعرفــة” و”املراقبــة

ســورمان ،كان قــد شــهد تلــك األفعــال
البيدوفيلية.

الــذي بنــاه وقطــف مجــدا تليــدا بــن ثنايــاه،

واملعقابــة” و”تأويــل الــذات” و”تاريــخ

يف القــرن العشــرين ميشــيل فوكــو ،الــذي

حـول هــذا
وبغــض النظــر عــن التســاؤالت ـ

الجنســانية” وغريهــا مــن الكتــب الك ـثـرة التــي

( ،)www.rattibha.comقــد اعتــدى عــى

والــذي يعــد يف حــد ذاتــه خطيئــة واســتفاقة

سـرة مضــادة تمامــا للرائــج عنــه ،فقــد
لــه ـ

يوصــف يف فرنســا عــادة بامللــك الفيلســوف
عـرب يبلغــون أقــل مــن  13ســنة
أطفــال مــن ال ـ

يف تونــس أث ـنـاء إقامتــه بهــا أواخــر الســتينات
مــن القــرن املــايض ،حســب معلومــات أدىل
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بهــا مثقــف وصديــق للفيلســوف يدعــى غــاي

الخــاص البعيــد واملتناقــض عــن عالــم األفــكار

aljadeedmagazine.com

الصمــت الطويــل الــذي ال ـتـزم بــه ســورمان،
خـرة ،إال أن هــذه القضيــة ســترتك
ضمــر متأ ـ

ندوبــا عــى مكانــة فوكــو الفكريــة وســمعته،
مــع أنهــا ليســت الرذيلــة األوىل يف ســجله

ألفها وتلقى إقباال كبريا حتى وقتنا الراهن،

كان يف األقايص البعيدة عن األنظار شخصا

ذا ســلوك منحــرف وقبيــح مــن الناحيــة
األخالقيــة ،حتــى أنــه كان يملك  منظــارا يف
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مقال

بيتــه يســتخدمه يف التجســس مــن الســطح

تلميذاتها وصديقاتها للفيلسوف الوجودي

هــذه نمــاذج قليلــة ،أو غيــض مــن فيــض،

معروفــا أن وفاتــه ســنة  1984كانــت بســبب

طـرا ،أمــا الفيلســوف
بعــد أن تقــي منهــن و ـ

ومفكــرون ،بعيــدا عــن املثــل والقيــم واألفــكار

عــى بيــوت النــاس ومراقبتهــم ،كمــا بــات

صــادم وهــو إصابتــه ب ـمـرض اإليــدز ،وهــي

الحقيقــة التــي خلفــت زوبعــة مــن الجــدال و
الظنــون التــي أ ـثـرت بشــأن معرفتــه بمرضــه

وتعريضــه حيــاة آخريــن للخطــر عمــدا ،مــا

يدفعنــا إىل ال ـقـول بــأن مــن يفكــر بشــكل

عظيــم قــد يخطــئ بشــكل عظيــم أيضــا،

سـوغ لســقطات
حيــث ال يمكــن أن نجــد أيّ م ـ
أخالقيــة تعافهــا النفــس البشــرية الســليمة

طـرة ،مــا يقودنــا الســتدعاء مقولــة
بالف ـ
تنســب للخليفــة عــي بــن ابــي طالــب ُتشـ ِّرح
الطبيعــة البشــرية التــي تنــوس بــن املالئكيــة
والبهيمية ،تبعا لغلبة العقل عىل الشهوة
أو العكــس ،ونصهــا “ر ّكــب اللــه يف املالئكــة

ذائــع الصيــت نيتشــه الــذي يحتــل بحثــه
التاريخي يف تطور النظم واألحكام األخالقية

التــي كانــوا يدعــون إليهــا ويدافعــون عــن

حياضهــا ،فليــس هنــاك مــن شــخص

الحديثــة مكانــة مركزيــة يف فلســفته،

معصــوم ،وليــس الفالســفة حك ـمـاء وال

و”جينالوجيــا األخــاق” ،حســب موســوعة

ال تشــوبها شــائبة ،وهــم لــم َّ
يدعــوا ذلــك،

خاصــة يف كتابيــه “مــا وراء الخــر والشــر”
ويكيبيديــا ،فإنه  تحــوم حولــه شــكوك

حقيقيــة بأنــه كان عــى عالقــة ســفاحية،

كمــا يُعتقــد بأنــه التقــط ـمـرض “الســفلس”
مــن دور الدعــارة التــي كان يرتادهــا ،أمــا أرثــر

شــوبنهاور املعــروف بفلســفته التشــاؤمية
والــذي يــرى أن الوجــود يقــوم عــى أســاس
خـرة والغائيــة ،وأن كل
مــن الحكمــة وال ـ

يشء يف الوجــود دليــل صــادق عــى إدارة

ِّ
قديســن يعيشــون حيــاة الفضيلــة التــي
لكننــا نتوقــع منهــم ســلوكا أكــر نبــا وحكمــة

(مجلــة الدوحــة ،مرجــع ســابق ،ص.).97

وليعــرف املثقفــون بأنهــم ليســوا قــدس
األقــداس وال رســل الهاديــة والحقيقــة ،ولــم
يعــودوا ملــح األرض ،كمــا يعــرف أحــد أبــرز

املثقفــن يف هــذا العصــر ريجيــس دوبــري
خـدع بالخطــاب كمــا
لذلــك ال يجــب أن نن ـ

بــا عقــل ،ويف ابــن آدم كليهمــا ،فمــن
غلــب عقلــه شـ َ
ـهوته فهــو خــر مــن املالئكــة،

الفاعــل وقدرتــه وحكمتــه وخربتــه وإتقانــه

حـرب ،فهــو يسـ ّـدد املعنــى مــن
يــرى عــي ـ

سـرة ،وحتــى مــن دون زوجــة أو عشــيقة،
أ ـ

أشــياء عــى صعيــد ،لــي يســتعيدها عــى

(https://www.islamweb.

خــاص ،لدرجــة أنــه لــم يرهــا خــال الســنوات

أو نقــد املثقــف” ،ط ،3لبنــان ،املركــز الثقــايف

العقــل بــا شــهوة ،ويف البهائــم الشــهوة

َ
ومــن غلبــت شـ ُ
عقلــه ،فهــو شـ ٌّر مــن
ـهوته
البهائــم”.

) net/ar/fatwa/238429

(أرتور_شــوبنهاور) ،فقــد عــاش معــزوال دون

وكانــت عالقتــه ســيئة مــع والدتــه ،بشــكل
خـرة مــن حياتهــا ،يف حــن أن
العشــرين األ ـ

طـرة التــي
حـول االنحرافــات الخ ـ
والحديــث ـ

الفيلســوف وعالــم املنطــق والريــايض واملــؤرخ

الحديــث عــن مفكريــن ومثقفــن وفالســفة

سـوته تجــاه زوجتــه
راســل ،فقــد اشــتهر بق ـ

طبعت سلوك ميشال فوكو يستتبعه نفس
مــن مشــارب شــتى ،اجرتحــوا ســقطات

والناقــد

االجتماعي  الربيطــاين

بريترانــد

أليــس ،وكان يرتكهــا تــن مــن وطــأة ألــم

جهــة لــي يخرقــه مــن جهــة أخــرى ،ويحــارب

حـرب“ ،أوهــام النخبــة
صعيــد آخــر (عــي ـ
العربــي ،2004 ،ص.)59

حـول
لكــن مــع كل هــذا الجــدل الدائــر ـ

الســفالة التــي تطبــع ســلوكات بعــض
“النخبــة الفكريــة” ونزولهــا إىل مراتــع قريبــة

ورم الثــدي يف غرفــة النــوم ،وينــزوي يف

مــن البهيميــة فمــن الواجــب علينــا التشــديد

والفلســفة والثقافــة واألكاديميــا ،فكمــا

فتغنشتاين ،الذي يعترب أبرز فالسفة اللغة

اإلنســان تســتطيع أيضــا أن تضللــه وتخدعــه
ِّ
ـبة-مقولة-ركب-امللك-
(مدى-صحة-نسـ

وتقلــب ا ـملـزاج ،وقــد لجــأ إىل العنــف القــايس

والتفاصيــل الحياتيــة الخاصــة ال تنتقــص
تمامــا مــن قيمــة مــا ّ
خلفــوه مــن إرث معــريف

والبناء عليها لتوليد أفكار جديدة مستلهمة

حــن كان معلمــا يف إحــدى املناطــق النائيــة

نــذروا أنفســهم لالشــتغال فيهــا ،وإثرائهــم

تقديســها كأنهــا وحــي صــادر عــن آلهــة منزهــة

طالب ،).فهذه سيمون دوبفوار الفيلسوفة

إىل درجــة اق ـتـاع خصــات رأســها لفشــلها يف

رائــع جــدا ال يمكــن تجاهلــه أو تالفيــه بعــدم

مســلمات يقينيــة ثابتــة ورخاميــة ال يمكــن
ملطرقــة النقــد أن ُتحــدث فيهــا صدوعــا ،فــأيّ

أخالقية ال تليق بمكانتهم املعرفية وصيتهم
الفكري وحضورهم الطاغي يف عوالم الفكر

تســتطيع املعرفــة والفلســفة أن تنــر عقــل

من-عقل-بال -شــهوة-إىل-عيل-بن-أبي-

ظـرة االجتماعيــة
الفرنســية الوجوديــة واملن ـ
وإحــدى رائــدات النســوية كانــت ُتقــدم
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الشــهري جــون ـبـول ســارتر كهدايــا أو عطايــا

عــن الوجــه اآلخــر الــذي عــاش بــه فالســفة

aljadeedmagazine.com

مكتبــه يف الغرفــة املجــاورة ،بينمــا لودفيــغ
واملنطــق والعقــل ،فقــد اشــتهر بالغطرســة

بالنمســا؛ حيــث ســحب فتــاة مــن شــعرها
ضـرب أخــرى بقــوة
فهــم قاعــدة رياضيــة ،و ـ

إىل درجــة أنهــا نزفــت مــن أذنيهــا.

عــى أن هــذه الجرائــم األخالقيــة املنبــوذة

ثقيــل وأفــكار ك ـبـرة وغز ـيـرة يف الح ـقـول التــي

للفكــر اإلنســاين والحيــاة البشــرية بشــكل
العمــل يف ضوئــه ،مــع التنبيــه إىل ضــرورة
شـرحة
وضــع أفــكار ـهـؤالء دائمــا عــى م ـ

ظـرة نقديــة فاحصــة
الســؤال ،وإخضاعهــا لن ـ

ومربــوط بحبــل ُسـ ّري إىل الرحــم الــذي نبــت

األخالقي واالنغماس يف الرذائل والشهوات

مــن قيــم البيئــة التــي نعيــش فيهــا ،بــدال عــن

وثقافتــه وأخالقــه ،قــد يشــفع لــه عقلــه

لدراســات متحاقلــة لفهــم هــذه العالقــة

عــن الخطــأ ،أو التســليم طوعــا بهــا كأنهــا

مفكــر أو مثقــف هــو بالضــرورة ابــن بيئتــه

شـرب مــن أفــكاره وقيمــه ومبادئــه
فيــه وت ـ
بغربلتهــا واختيــار األصلــح واألخالقــي منهــا،
أو قــد يخونــه ويسـ ّـلم أ ـمـره ملــا ألفــه وصــار
مجــرد عــادة ال يمكــن اســتبدالها أو نقدهــا،

وهــذا التناقــض الــذي يجمــع بــن العبقريــة

والفكــر املتعــايل مــن جهــة ،واالنحطــاط

البهيميــة مــن جهــة أخــرى ،يح ـتـاج فعــا

شـرة يف أوســاط
املرضيــة التــي يظهــر أنهــا منت ـ

الكثــر مــن املفكريــن واملثقفــن والنخــب،

غـرب أو عندنــا عــى حــد الســواء.
ســواء يف ال ـ
كاتب من الجزائر
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قص

هبة عيزوق

استحضار
ميالد خالدي

جـزا يف الغرفــة
حــاول مرتــن أن يخــرج مــن ثقــب البــاب ألنــه بقــي محت ـ

مدينــة مراكــش املغربيــة حــن اســتدعاه رجــل مــن ســكان الجبــال إىل

مــا يعلمــه حقيقــة هــو أن والدتــه األوىل كانــت نتيجــة ـتـزاوج بــن خليــة

رجــا قادمــا مــن بــاد آســيا البعيــدة .ـمـزال يتذكــر جيــدا طعــم الشــاي

عــى بقايــا الغــدد .لكــن محاولتــه الثالثــة يف الخــروج مــن ثقــب البــاب

يرجــع األمــر لتلــك األنامــل الياقوتيــة التــي تضيــف للمشــروب نكهــة

ثالث سنوات ضوئية وال يعلم اىل حدود عام  2222سبب احتجازه.

سـراليا ويعيش
دماغه وخلية حيوان الفيالمو الذي يقطن غابات أ ـ

أو األتاي ،كما ينطق به الســكان املحليون ،عىل حلمات لســانه ربما
خاصــة وخالصــة .كان الحــوار الــذي دار بينــه وبــن الرجــل ،الــذي

ـبـاءت بالفشــل ألنــه مُ حتــم عليــه أن يقتــات ولــو القليــل عــى غــدده يك
ّ
يتلخص
يســمح له دماغه بالتحرر والتســلل .صار كل تطلع أســفينا

نىس اسمه لطول املدة نوعا ما ،شيقا وممتعا حيث تجاذبا أطراف

الرقم سبعني الذي وجده أسفينا عىل الحائط األيمن فإن ما تذكره

التــي كانــت تحــاك حولــه.

يف كيفيــة عودتــه إىل القصــر ويعيــش بقيــة حياتــه آ ـمـرا ناهيــا .حســب

سـرار التــي كانــت تــرداد جبــل طوبقــال واألســاطري
حـول األ ـ
الحديــث ـ

هو أن هذا الرقم تربطه به عالقة وطيدة حيث أن سبعني هو عمره

هل تعلم أيها الغريب ،إن ما دعاين لدعوتك لشرب األتاي يف بيتي

صـره
العالــم والكــون .نظــر أســفينا مــن ثقــب البــاب فوجــد أن حقــل ب ـ

عــذرا .ومــا ســبب ذلــك إذا لــم يكــن ســؤايل إحراجــا وتدخــا يف شــؤونك

اال ـفـرايض الــذي دائمــا يع ـتـره العمــر األكــر قــدرة عــى اِســتيعاب
غـرة ال تــكاد تســع زوجــن مــن
قــادر فقــط عــى مراقبــة مســاحة ص ـ

حيــوان الغريبــاس الــذي اِن ـقـرض منــذ ســقوط ن ـيـزك ســتيال عــى
حـراء ناميبــا .لــم ي ـكـرث أســفينا بذلــك ك ـثـرا ألنــه يعتــر أنــه حتــى
ص ـ

جـزء
صـره عــى ـ
ولــو كانــت املســاحة ضئيلــة هــذا ال يمنــع مــن ســيطرة ب ـ
مــن هــذا األســر.

هو أن زوجتي تخلت عني بعد عامني من زواجنا.
الخاصة؟

لقد اشرتطت عيل أن أستدعي الغرباء يف بيتي كل مساء سبت.

(ضاحكا) وملاذا اشرتطت عليك هذا الشرط غري املألوف؟

إنها تعشق مجالسة الغرباء وعابري السبيل والتائهني.

لذلك قمت بدعويت تلبية لرغبتها أم ماذا؟ لكن أين هي؟ لم أرها؟

عاهدتهــا أن أكــون كمــا ترغــب وتتمنــى دون أن أســألها عــن الســبب

جـاء بيننــا يــوم
أجــل .لقــد اعتربتنــي خائنــا للعهــد ألين لــم أل ـتـزم بمــا ـ

لكنك لم تقل يل ملاذا تخلت عنك؟

يف األث ـنـاء أخــذ الضيــف الغريــب يتلمــس رأســه وكأنــه يريــد أن ي ـقـول

(مســتهزئا) وماهــي معايريهــا يف الغرابــة والعجــاب؟ أريــد أن أفهــم.

خـراج رأســه مــن الفتحــة لــرى أكــر ليــس إال .البــاب موصــد
رغــب يف إ ـ

ألم أقل لك إنها تخلت عني؟

تمكن من رؤيته هو آثار أقدام متوسطة الحجم عىل ما يبدو لشيخ

أدار الرجــل الغريــب وجهــه وأخــذ يعــد أصابــع قدمــه اليمنــى وكأنــه

شــيئا.

الزمــن ثــم نطــق وكأنــه لــم يتكلــم منــذ مطلــع القــرن الحــايل.

منذ متى؟

وقفلــه موجــود لكنــه ال يــرى عندمــا تكــون ا ـلـرأس قريبــة منــه .مــا

تجــاوز املئتــي عــام .فمقارنــة بسـ ّنه فهــو يعتــر يف مقتبــل العمــر يحلــم

بالخــروج مــن غيهــب أربعــة جــدران وســقف صنعــت مــن مــادة دهنيــة
تتحجر عند مزجها بحىص الجرانيت .بينما هو يتأمل أثر القدم حتى

تناهــى إليــه وقــع ذاكرتــه التــي أبــت إال أن تفــوز بحيــز ال بــأس بــه .ذ ـكـره
إصبــع القــدم الكبــر بحادثــة وقعــت لــه يف بدايــة القــرن العشــرين يف
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يتفقد صالحياتها أو هو يشك يف عددها أصال .بقي كذلك برهة من

لكني لم أفلح يف ري عطشها للغرابة والخروج عن املألوف والعادة.

حفــل الزفــاف.

يبــدو أن الخلــل يكمــن يف شــخصها.

لقد بدأت رأيس تؤملني

رفــع الرجــل املســتضيف رأســه إىل زاويــة البيــت وكأنــه يســتلهم منهــا

عيل يوم زواجنا أن أكون غريبا معها وأن
يف الحقيقة لقد اشرتطت ّ

منذ أن ربتت عيل كتفي األيمن يد غريبة ودعتني إىل كوب….

سـرجع ذكريــات منهــا مــا هــو جديــر بالتذكــر وأخــرى ال أحــد يعلــم
لي ـ

لكن ماذا؟

هل تستطيع أن تكمل ما وقع مع زوجتك؟

بعدئــذ بــدا ينطــق بعــد مــا شــعر أنــه تأخــر يف اإلجابــة.

تكون معاماليت معها صادمة ومفجعة .ولكن!

الصداع يعرف طريقه إىل العادة…

قوة خبت جذوتها ولم تعد إىل سالف عهدها .ثم طأطأ رأسه ببطء
ملــاذا نــود أن نقصيهــا بينمــا هــي تشــكل البــذرة األوىل لعمليــة النقاهــة.
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قص

سأخربك ما فعلته أنا منذ اليوم األول إىل آخر يوم من زواجنا.

ال أريد شيئا…أريد أن أنصرف حال سبييل.

ماذا تهذي يا هذا؟

شــهر أيار عام .2080

هل قضيتما ليلة زفافكما خارجا تحت ضوء القمر؟

لقد أهديتها حلزون ذكر؟

مازلت لم أقص عليك ما وقع ليلة الخميس الحادي عشــر من من

طاملــا ذا ـكـريت قويــة ويعتمــد عليهــا يف القــص واســتحضار األحــداث

ما هو؟

وهل مازالت غرائب وعجائب أخرى تنتظر القص؟

واملم ـيـزة.

ال بد أنه ال يوجد عىل لوحة جهاز التحكم عن بعد.

والشخوص…يعني أن القوة يل…وبالتايل فإن نسختي هي األصلية

(مســتغربا) حلــزون ذكــر؟! ومــا املغــزى مــن ذلــك .أظــن أنهــا تقــززت

لقد خرجت القطة أسبريينا من البيت ولم تعد فجن جنون زوجتي

ماذا تعني بهرائك هذا؟

فهي لم تغادر….فقد الذت بالفرار…

أين الباب…؟ أريد أن أخرج…أين رأيس…؟

هو زر اإليقاف…انه من أخطر األزرار عىل اإلطالق.

بىل…يوجد…ربما قد نزعته من اللوحة.

قطعا ال .لقد ابتهجت بالهدية إىل درجة أنها قامت بتقبيل مرفقي.
َق َّب َلت ماذا؟

أعنى أنك يجب أن تخضع لردود فعيل شئت أم أبيت.

ملاذا قامت بذلك حسب رأيك؟

الذت من ماذا؟ فقد كانت تعيش كملكة بيننا.

رأسك تقبع عىل كتفك…ألم تدركها بعد…؟

يف املقابل أن توقف تدفق حياتها .فهي تخاف هذه األنواع من األزرار.

الصداع يقبض عىل رأيس كمشبك قديم .أريد أن أغادر حال سبييل.

كيف ذلك…؟

أتشمت يف…؟

حتى وإن كان بصفة وجيزة وعابرة .فمسألة إيقاف جزء من الحياة

ماذا تريد زوجتك بالضبط ولمَ هي غريبة األطوار هكذا؟

اآلخريــن بمــا يحمــل مــن أهــواء ورغبــات وتفضيــات.

عنــد رؤيتــه.

مرفقي…ملاذا أنت مستغرب؟

حينها.

يبدو لكم ذلك…لكن الحقيقة غري ذلك.

لقد كانت محقة زوجتك حني تخلت عنك.

تفاصيــل عاملكــم الغريــب ليــس بالضــرورة يتمــاىش مــع نمــط حيــاة

من ال يبحث عن حقائق األشياء…ال يستحق وهج الحقيقة.

املشــكل أنهــا لــم تعــد متحمســة ملشــاعري الغريبــة وتصرفــايت الشــاذة

أنــا أختلــف معــك يف هــذه النقطــة .مــا أدركــه جيــدا هــو أن االنســان أو

القطــة الفــارة؟

هل هذا أثلج صدرها حني طلبت منك دعوة الغرباء اىل بيتك؟

بــكل سالســة ويســر ألن املهــم قــد توفــر.

ما املطلوب مني حاليا؟

كيف لك أن تغادر وأنا ما زلت لم أسرد لك ما جرى؟

يمكن للمرأة أن تتحكم يف كل بوصة من حياتها…لكن ال تســتطيع

ال أعتقد أن هذا اإليقاف دائم يف الزمن.

يعد ضربا من الجنون والخروج الطوعي من طائلة الحياة.

حقيقــة ماذا…أتعنــي حقيقــة زوجتــي أم حقيقــة رجــل النفايــات أم

طائلة الحياة مفهوم عيص عن الفهم واإلدراك ال سيما عندما نلج

إذا أدركت الحقيقة األوىل فستدرك بقية الحقائق حتما.

وانما جزء منه وهذا وحده كفيل أن يُخضع الوجود الفعيل للذات

فعال ال أعرف .ما أعرفه أنها طلبت مني أن أخرج مع الفجر وأجلب

إن تف ـكـرك يجــدف ضــد التيــار .التوافــق واالِنســجام ال يســتقيمان إذا

سـراحي وأن تنطلــق فــورا يف رحلــة البحــث عــن
املطلــوب هــو أن تطلــق ـ

شـرة
الجانبــي ـعـراة ا ـلـرأس واألقــدام ألن العــري هنــا ال يتصــل مبا ـ

وماذا حدث بعد ذلك؟

عــى ســبيل املثــال .إذا و ـفـرت يل كل ظــروف الــرف والراحــة ربمــا لــن

وإذا…لم أجدها…كيف السبيل إليجادك حينئذ؟

هــذا ال يهــم إن كانــت هنــاك مســألتي تخفــي أو تعــري فاملهــم هنــا هــل

تجد ذاتك ضمن املجموعة…ليس بمنأى عنها…

يك أقص عليك ما وقع يف اليوم الخامس والعشرون من شهر أيار.

يعــي فقــط لحظــة مشــاهدتنا لآلخــر املتعــري أو املتخفــي؟ بمعنــى آخــر

أتريد أن ترتاح قليال…أم…

التــي أنجبتــك…

وردود فعــي غــر مألوفــة.

لها رجل القمامة حسوم.

الحيوان إذا توفر لديهما أسباب الراحة فسيندمجان مع محيطهما

لــم يســبقهما توافــق واِنســجام عــى مســتوى الــذات واملهجــة .يعنــي

لقــد رفــض رجــل القمامــة حســوم القــدوم معــي ألنــه طلــب منــي أن

أجــد نفــي فيهمــا.

علمــا وأين أخربتــه أننــا ســنقدم لــه مــا لــذ وطــاب مــن املأ ـكـوالت

رأيس….آه من رأيس…

أبحــث معــه عــى تفاحــة مقضومــة مــن الجهتــن يف وســط النفايــات
واملشــروبات إال أنــه أصــر عــى التفاحــة املقضومــة.

رأيس تؤملني.

أريد أن أغادر…افتح يل الباب…

زوجتــك…

لم تبحث عني…؟

الحيــاة مــن بابهــا الخلفــي متخفــن يف أقنعــة ال تغطــي كامــل الوجــه
اىل فرضيــة االنكشــاف القســري .أمــا يف حــال ولجنــا الحيــاة مــن بابهــا

عـرض أكــر مــن ـغـره إىل لدغــة عــن اآلخــر دون ســواها.
بجســم م ـ
شـرة إىل مســألة العــري أم أ عقلنــا الواعــي
مســألة التخفــي تحيلنــا مبا ـ

رأيس… أيــن رأيس …وأيــن البــاب …؟ دلنــي عــى البــاب ..بحــق األرض

فــإن الضيــف الغريــب الــذي تعــذر عليــه رؤيــة البــاب يف الغرفــة… ال

خـرين عــن ســبب ســلوكيات زوجتــي
جـاءين أحدهــم ذات يــوم وأ ـ
لقــد ـ

قصــور إدراكنــا لألجســام املحيطــة بنــا .لــذا وجــب أن ن ـفـرض دائمــا أن

ماذا قال لك…؟

عـرض والعمــق ال ترتقــي دائمــا إىل معرفــة
طـول وال ـ
أبعــاد .فأبعــاد ال ـ

يكمــن املشــكل يف كــون الغرفــة ليــس بهــا بــاب وإنمــا املشــكل يكمــن يف
هنــاك أربعــة أبعــاد لــكل جســم يقابلنــا عــوض عــن بعديــن أو ثالثــة

انتظرين…سأجلب لك حبة الزراكسني لتخفيف الصداع.

باب ماذا…نحن لم ندخل من الباب حتى نخرج منه.

الغريبــة.

لقد قضينا الفجر كله يف البحث عن التفاحة…لكن دون جدوى.

التفــت الرجــل الغريــب أمامــه ثــم يمينــا ويســارا…فلم يــر بابــا يف

قــال يل إن هنــاك مورثــا أو جينــا مــن جيناتهــا مســؤول عــى هــذا ال ـنـوع

ماهيــة األشــياء طاملــا لــم يتوفــر بعــد االنكمــاش أو التقلــص ونــادرا مــا

لن أطلعك عىل السر طاملا تريد املغادرة.

وما هو سلوكها بالضبط؟

البعيدة والقريبة وال سيما البعيدة ألن أيّ جسم ال يتأثر إال بوجود

لقد رفض حسوم القدوم معك ليس بتعلة التفاحة املقضومة من

أتعــرف ان القطــة التــي خرجــت مــن البيــت قــد عرثنــا عليهــا بعــد شــهر

معي من خالل جهاز التحكم عن بعد للحاسوب.

شـونة واالبتــذال والقــذارة
كيــف ال ـمـرأة ناعمــة ورقيقــة أن تعشــق الخ ـ

تقصد بعد شهر من فرارها؟

إذا كانــت تريــد أن تل ـتـزم الصمــت وتمتنــع عــن الــكالم تقــوم بالضغــط

ضـوع.
كمو ـ

إنها تعترب… ذلك من موضة العصر

ال… ليس سيان فالضياع عمل إرادي وواع أما الفرار فال…

سـرجاع أ ـمـرا مــا تقــوم بالضغــط عــى زر
وتعــذرت عليهــا عمليــة ا ـ

أو حتــى أن يلتفــت برأســه إىل ذلــك املســتضيف الــذي اعرتتــه الغرابــة

هل تريد كوب أتاي آخر…أم ماذا؟

(مســتهزئا) هــل تريــدين أن أكــون نســخة مطابقــة لك…مســتجيبا

بالضغــط عــى زر املشــر إىل األمــام .وهكــذا دواليــك.

ال عليك…أخربين ماذا حدث بعد ذلك…

ماذا تقول يا هذا…وكيف ولجنا البيت إذا.

أعتقــد أنــك عــدت بخفــي حنــن اىل البيت…وغضبــت منــك زوجتــك

الغرفــة .فتعجــب كيــف دخــل البيــت.

وهو كذلك….لقد نمت بقية الليل تحت سور الحديقة.

رأيس…آه من رأيس…

املصــون.

الجهتني وإنما بسبب آخر .من املؤكد…أين ال أعلمه…

مــن رجــل النفايــات والنهايــات.
إن رأيس تأملني.

34

ســريعا لهواجســك وانفعاالتــك وعقــدك النفســية واملجتمعيــة؟

هناك زر خطري لم تذكره…
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مــن ضياعهــا؟

سيان…

لقد بدأت يف إثارة أعصابي…وأنا ال أطيق ذلك…

مــن الســلوك.

يحدث التبخر .لكن بعد االنكماش هو البعد الرابع إلدراك األشياء

إنها تتحكم يف حركاتها وسكناتها ونشاطاتها وتصرفاتها وتعامالتها

مســافة مــا بــن عمليــة النظــر والجســم القابــع أمامنــا .أمــا مــن ناحيــة

كيف ذلك؟

بشــكل شــبه تــام عــى جهــاز التحكــم عــن بعــد وعالقتــه بجســد ا ـملـرأة

عــى زر كتــم الصــوت .وإن كانــت تريــد أن تتذكــر مــا وقــع يف املــايض

العــودة إىل الــوراء .وإن كانــت تريــد أن تســتعجل عمــا مــا تقــوم

املســافة القريبــة فمســألة االنكمــاش أو التقلــص أو التبخــر تنطبــق

بعدئذ نهض الضيف الغريب من كرسيه دون أن ينبس ببنت شفة

ليخــرج مــن البــاب الــذي ولــج منــه .إنــه البــاب الــذي لــم يكــن موجــودا
سـرعة ربمــا أراد
منــذ أقــل مــن ســاعة .لحقــه املســتضيف عــى جنــاح ال ـ
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هبة عيزوق

أن يوصلــه إىل حيــث التقيــا .فاملــكان األول هــو دائمــا محــل شــبهات

لكال الطرفني .بادر املستضيف الرجل الغريب بالحديث بعد انقطاع

حـول األرض.
دام أكــر مــن دورة الشــمس ـ

(بنوع من التأسف) ملاذا استعجلت الخروج؟

ألن الساعة قد أزفت.

لم أكن أتوقع أنك ستعرث عىل مكان الباب.

عرثت عليه آلين أدركت.

لــم تمنــح يل الفرصــة ألروي لــك مــا وقــع مــع زوجتــي ثــاين شــتاء مــن

زواجنــا.

حني تلتقي ثانية من باب الصدفة يمكنك أن تقص يل ما شئت
أتسخر مني؟!

غـاء .هــذا األمــر ال أحبــذه
بعــض الــيء ألنــك أجربتنــي عــى فعــل اإلص ـ
صراحة.

بعدمــا أقــوم بتوديعك…ســأذهب للبحــث عــن غريبــا أخــر يســمعني

وينصــت ايل.

(بصوت خافت ال يكاد يسمع) من املؤكد أنك ستتصيد غبيا أبله.

هل قلت شيئا؟

ال ال يشء…كنــت أفكــر يف رجــل حجــز يف غرفــة منــذ أمــد…إال أنــه ال
يــدرك الحريــة إال مــن ثقــب الباب….يــا لهــا مــن حريــة…و يــا لهــا مــن

حياة…ويــا لهــا مــن ذاكرة…ويــا لهــا مــن غــدد…

هل مازال رأسك يؤملك؟
رأيس…ماذا تقصد؟

ألم تكن تشكو من رأسك طوال جلستنا؟

كنــت صراحــة أشــكو مــن يشء آخر…فــأردت أن أختصــر الطريــق
وأ ـقـول ان رأيس هــي التــي تؤملنــي.
يعني أنك تراوغ!

سأنصرف األن…أن رأيس بدأت تؤملني…

حذار من رأسك… .حني تعرب النفق…

غــادر االثنــان يف طــرق متقابلــة ومختلفــة .تبــدو طريــق املســتضيف

شاســعة يف املنطلــق ثــم تــزداد ضيقــا عنــد الوســط والنهايــة .أمــا طريــق
الضيــف الغريــب فهــي عكــس ذلــك تمامــا ربمــا ألن طريقــة ســر

الخطــوة األوىل هــي الفيصــل يف تحديــد الوجهــة والتوجــه وأحقيــة
الرغبــة يف التحــرر.

كاتب من تونس
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مضببة
لقرية
أغنيات
ٌ
ٍ
ّ
بهاء إيعالي

1

3
أيها الغريب

أدخــل قليـا ً إىل صالــون بيتــي الريفـ ّـي الــذي كان أيضــاً غرفــة

ألن الغبار

نومــي؛ أدخلــه بطمأنينـ ٍة وأنـ َ
ـت تحمـ ُـل بيــدك قماشـ ًـة ونربيــش

نسيت أن أنفضه
          عن مقعد الدار اإلسمنتي

ميــاه .امســح الشــبابيك والجــدران برفـ ٍـق ل ّئــا يهــرئ الطــاء:

الوقت كان كفيال ً بإحراق إيماين بالحجارة.

ُ
الصمت حني الخروج
قد جاءين

ّ
غبار
ألنه محض ٍ

ستجدين هناك

إال حافياً.

ما يشب ُه الكتابات السومريّة

وكانت له هيئتي.

حيــث اغتنمــت نــومَ أمــي ألكتــب عــى اإلســمنت الــذي لــم يجــف:

2
أعوامي العشرون

ّ
املهشمة
بكامل أحالمها
آثار ألقدامي
من بعدها كنت أبحث عن ٍ

بجانب آثار أقدامها

لم أذكر ّأنهما ابتعدتا

أيها الغريب

سقوط الغبار
للمرة األوىل بُعيد
ِ

“خذ الحكمة من فم الغيم” لكن ال تكن دخاناً؛
تحرق العشب؛
خذ النور من انعكاس املرآة لكن ال
ِ

ً
مقربة متح ّر ً
ربّما ّ
كة
بت

خذ الفرح من أفواه األطفال لكن ال تكرب؛

ما عرثت عليه هي املسافة التي تركها الرصاص عمداً

حتى اليوم؛

………

رث داخيل
املوىت ك ٌ

ّأننا ظن ّنا الشمس أفقاً
          فقط.

لكن ال تعد إليها

يف أسفل البوابة

ّ
ت يرتك نقشاً خلفه ليسرتيح.
كل م ّي ٍ

ً
ً
ُ
قديمة يل
صورة
تركت يف غرفتي املهجورة
ُ
عدت نحوها اليوم
وملا

6
خذ الحياة من كل ذاكرتك

يف الغربةِ ال ُتطمس النقوش

7

لم يعد داخيل ي ّتسعُ لجنازة.

هناك
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لم أكذب يومها يا صديقتي

افرتاسه حماراً وحشياً:
كتمساح بعيد
يومَ كنت أبيك
ِ
ٍ

خذ املوت من مشط البندق ّية لكن ال تطلق رصاصة؛

ّ
كل ما فعلناه ذاك الصيف

38

4

أعود صغرياً

5

أنــا  +أنــت = إىل األبــد؛

ُ
لحريق
وجدت أنّ جسدي لم يكن سوى صور ٍة
ٍ
ري ببطءٍ صوب الهواء
يس ُ

ُ
يعيد مصافحة جريانه دون أن يتذ ّكر
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هناك الزمن يعيد تكويني بجسدين
ٌ
جسد يسري يف الذاكرة

ما تركته رسومات الحائط يل ولها؛

لصياح الديك.
وآخ ُر خلف
شبابيك الغرفة يبتسمُ
ِ
ِ

يف الصباح
يف الدرب املؤ ّدي إىل الحديقة

ّ
كل يشء عىل هذا املقعد اإلسمنتي
ليس سوى مزيدٍ من الغربة

ٌ
لطيور
جثث
ثمّ ة
ٍ
سقطت أمساً
بابتهاج الجنود؛
ِ
يف الصباح

من الغبار والدخان

يف الدرب

أنا الذي لم يجدِ الطفل الذي كان ُه

عرث أفالطون عىل مدينته الفاضلة يف قلبها

8

أغادر الدار.
أنا الذي لم
ِ

لك ّنه بقي عاجزاً عن ولوجها

          وهو يعيد مراجعة أفكاره.
9

ٌ
وردة يف زاويةِ الخراب

ٌ
خيبة ّ
لكل ما يحيط بها
نظرتها

11
يف
عينيك
ِ

لها عطر النوم ّ
لكل ما حولها يف مرآ ِة هذا الكون

ّ
ّ
ليتنفس
قلما وجد النجمُ غازاته

ً
جوف األرض لتصل إىل الله
شجرة انطلقت من
تتذكر
ِ

ليذهب منه إىل األرض ميتاً

أحياناً
ُ
تحاول البكاء

فأراها ترتدي ابتسامة مرآ ٍة

قلما وجد املط ُر طريقاً
ّ

ّ
قلما عرث عىل حواضر حقيقيّةٍ

ُ
تستبدل تاريخها بصفائحَ من البنزين.

وقف قبالتها النور.
10
يف الصباح

ُ
كثت العصافري التي لم تغ ّرد

وهي تنتظر صرخة األرض لفقدان َ
ذراعي؛

يف الصباح
تغي مالبسها
تحاول الشمس أال ّ

فأرى عجوزاً
يذهب بصنارته
ُ

معتقداً ّأنها لم تستفق بعد؛
يف الصباح

40

ّ
كل ما أتذ ّكره منذ أمدٍ بعيدٍ
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12
أخربين بوكوفسيك عن حانةٍ
شارع ض ّي ٍق
تقف وحدها يف
ٍ
يف ذاك الشارع أيضاً

ُ
دموع نسائِه الكثريات
عرثت عىل بضع بقايا من
ِ
ُ
آثرت أن أدوسها كما أدوس البصاق.
وجد ترانسرتومر
كثرياً ما ِ

واقفاً فوق جزير ٍة من جليدٍ اصطناعي
بظرف الزمان

ُ
يحاول أن يخ ّبئ أشعة الشمس
أليّام العتمة.

فهكــذا يمكننــي أن أعبــث بمــا أراه مــن هــواءٍ أصفــر يحـ ُ
ـاول أن

ينقـ ّ
ـك املزدحــم بالصمــت والد ـمـوع؛
ـض عــى رأسـ ِ
          أقول :قفي

13

أعطني بعضاً من حزنك أو ّ
كله

ُ
قدمي
يحاك حذاءً بحجم
دعيه
ّ
ليهرتئ ّ
ُ
اقرتبت صوب الشمس.
كلما
14

أنزيل اآلن ّ
ٌ
حالك
كل ما يمكن القول عنه ّإنه

ٌ
خفيفة كرتاب اللغم ،قفي
                   الدرب
فتنامني يف ذاكريت وأسري.

أعبث بما أراه من الشوك الذي ترتكه األرض عارياً
ُ
          أقول :قفي

          لنسقط معاً يف جوف هذا الكون امللعون

          أو ل َن َنمْ عىل الجسر قبيل انفجار الديناميت.

اضحيك ليصاب الباقون بالرصاص
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15
تغيت وجهتنا فيه؟
متى كان الوقت الذي ّ

الهواء م ّت ٌ
سخ

دم أسود
امتأل جدار غرفتي األيسر
ببقع ٍ
ِ

جـزة
ـي مــن شــرفة دار الع ـ
وحدهــم العجائــز املتف ّرجــن عـ ّ

ودخل املطر والهواء مزهوَّين ليغسال بقايا الخراب

ربّما بدوت أشبههم كثرياً.

فذاب الطالءُ

انتظرت شتاءً كامال ً
ُ
ألجل هذا
ِ

          البحر م ّت ٌ
سخ

ما رأيته فقط

الصمت م ّت ٌ
سخ

ٌ
ٌ
ضخمة ت ّتسع لثيابي
حقيبة
هو

ٌ
سخة
          الرثثرة م ّت

يتمدد يف أجسادنا وهو يضحك كضبع ّ
ّ
الغاز
مرقط
ٍ

عيل أن أكون ضبعاً
هل ّ

ُ
ترتب أماكنها داخلها
تركت ثيابي
ُ
وتحرتق.

ّ
ألتمكن من الضحك؟

عرفتك فراشة سوداء

واملاء رأى أن الغبار ّ
كل ما يف األمر.
17

يبقى يف ذهولك صمتاً مطبقاً

شبح
أجلس يف املقهى برفقة
ٍ

ضبابي
عيناه زجاجٌ
ّ

ُ
والصمت حوارُه الجميل

بالكاد أرى انعكاس الحرب
بنادق الجنود.
حراب
كعيني أرملةٍ فقأتها
ُ
ِ
18
أغمضت عيني اليمنى
يف محاولةٍ ملحو الوجه اآلخر لألشياء
دون جدوى.

ّ
َ
ليتكلم.
مقاسك
يأخذ
ينتظ ُر أن
ِ

حني أخربتك عن ّ
كل ما سبق
42
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ّ
ً
تجعيدة
كلما تذ ّكرت شيئاً اختفت
ُ
قديم ُ
يريد أن يحادثني.
بطفل
شعرت
ٍ
ٍ
23

ٌ
بفروع كثري ٍة
طريق
ٍ

21

فرع واحد
لك ّنني ال ِ
أراك إال من ٍ

حيث كنت متجهاً إىل حفلة صباي

أحياناً

تقرتب م ّني هذه الفروع
تأكلني كتفاح ٍة فرنسيّةٍ تلمعُ كاملرآة
وحينما أقف

تستند بأكتايف مواقيت الكون ّ
كله
وأكرب

ورأسك
املرتوس بالحكايا الشعبية يأكلني ببطءٍ  ،فأنام
ِ
ِ
أغي املشهد يف التلفاز – رغم ذلك أنام
          ثم ّ
          ثمّ أعود

ُ
أحاول أن أتذ ّكر ما قاله القتيل وهو ينظ ُر إىل الغابة حيث
ثمّ

فقد أخاه ،أتذ ّك ُر بينما كان الوقت يغزلني ككنز ٍة صوف ّية من

الخيطان املتوفرة مهما كانت ألوانها،

مرتفع جبيل
ثم أعود ببطءٍ كاإلنرتنت يف
ٍ

ثمّ أقف

وأصمت

وأصمت .حتى تتدحرج من رأيس ّ
أشكال املوت.
كافة
ِ

ّ
ألنني لم أبتسم.

26

ت ّ
غي ُ
كل يشءٍ يف غرفتي
ّ

ّ
عل ُ
قت صورة جديدة يل وأنا أبتسم

ُ
مقربة الزمن
تتسع يف رأيس

19

ُ
أحاول تمري َر أصابعي فوق ُه قليال ً

ابتسمت كثرياً بعدها

ربّما هو هكذا

بالكاد تثقب الوقت لتعرب منه ابتسامة
النفجارايت القديمة التي لم تغف عليها الريح

أمسك وجهي بيدي
ِ

لم أبتسم كثرياً

نثريات زجاج ّية
وبضع
ٍ
بالكاد أجد فيه مكاناً

22

رأيتك
حني
ِ

ُ
جسده دخانٌ

أنت
هاي – ِ
ذاك الصمت وأنا أغاد ُر ال يستطيع املوت

ّ
ُ
حاولت االبتسام
كلما

20
16

ّ
صد ـقـو ين

25

ُ
ُ
وحاولت التقاط بعضها
نظرت إىل صوري القديمة
ثم فقدت الذاكرة تماماً

ُ
الذئب لدي
رأيت حاسة
ِ

أنت رأيتها
ِ

لحوافر أقدامنا الخفيفة
وأفاقت الصحراء التي كانت تنظ ُر
ِ

وعقدت طوقاً من الرمال حول رقبتي

فقدت ّ
ُ
كل ما سبق.

قبل أن تدخل املياه امل ّيتة ببطءٍ جسدي ّ
املبقع باملوىت.

24
أفيقي أيّتها املياه – أفيقي
كالسهو يف السفر-أفيقي
أفيقي أيّتها الغريبة
ِ

ُ
محض خطوتني
خطوة-الهواء

ومطـ ٌر بعدهــا تــنٌ يســقطه اإللــه أشــواكاً ّ
هشـ ًـة ليشـ ّر حطامُ هــا
طـاءً ـلـرأيس العــاري؛
غ ـ

العريّ رأيس – فأفيقي.

27
ها هنا أنت

تعدين ما بقي من موتك القديم كتاباً
ّ
ِ
يغ ّني والرصاص تحت لسانه

ها أنت ترسمني من إهليلجي الدموي وجهاً زجاجياً لخرابي
ُ
جئت
ها
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شعر

ُ
ُ
جئت ولم أجد جسدي
كربت حني
ّ
كل ما وجدت ُه ريحٌ

فألحلم
فقط ألجد وجهي امل ّيت.

ُ
تعبث باألمس والغد.

30

28

حـول مــا قالــه العابثــون عــن إغــاق الطريــق بــن
ال يشءَ مؤ ّكـ ٌـد ـ
تراقيــا والبلقــان .ال يشء يوحــي بالخــوف مــن صــوت جــاك بريــل

وهــو يلفـ ُ
ّث أعـ ُ
خـرة .غبــا ٌر – ركامٌ – هــواءٌ ملـو ٌ
ـرف
ـظ أنفاســه األ ـ

ظـرين هنــاك ،أو يف الطريــق املؤد ّيــة إىل صــوت جــاك.
ّأنـ ُه ينت ـ

غــر ّأننــي أعــي تمامــاً أنّ املوســيقي ال تتعبـ ُه أثقــال الحمـ ِـم التــي
تتســاقط فــوق رأســهِ وحولــه.

ٌ
ُ
شجرة عارية
يسبق الزمن
نهار
يل يف ٍ
ٌ
أوراق كوجب ٍة شهيّةٍ للريح
كحفر ٍة آلخر املوىت
          لم تجد من يغلقها
كمدن فارغةٍ من الدخان تحيط بي
ٍ

ّ
ُ
تبحث عن ضاللها
يات
لنقاط فارغةٍ
ٍ
كتجل ٍ

وصل صويت ،وبقي جسدي ينتظر

ر بعذوبــة عــذراءَ يف
يلتمــس بمــذاق التفــاح حلمــاً خفيفــاً يسـ ُ
رأيس.

ً
كصدى ألغنية  Aranjuez mon amourفيما كان ريتشارد
يبيك

َ
كتفاصيل من أشياءَ ال ّ
يفكر بها إال الحمقى

ُ
عازف التشيللو وهو يشع ُر بامللل
كآخر كونشريتو غادره

ال يشء يقلق أبداً
ّ
التحدث مع الطريق يك تنفتحَ وحدها
ال يشءَ يمكنه

ُ
تأكل بعضها كالديدان.
كأشياءَ

ال يشء قاد ٌر عىل أن يصمت وأنا أسري ّ
ملطخاً بالغبار.
29
الحقيبة فقط تحوي أذين بيتهوفن
نغمات لم يسمعها
وبضع
ٍ
ورغيفاً

الحقيبة ال تتسعُ ألكرث من رأيس
تبغ وورد
وما يحوم حول ُه من ٍ

ُ
الصمت هو الصديق الوحيد يف الطريق
فليكن

فلتكوين أنت الصمت
اس الليل يف النهار
فألنم كح ّر ِ
ال أحلمُ إال بيوم اإلجازة،

44
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31
كانــت الغابــة تأخــذين إىل مراحــل جديــد ٍة للمــوت ،للحيــاة التــي
ـاب شـ ٌ
ـيخ يرت ّبـ ُ
حـاء الشــجر.
ـص بل ـ
يغفــو عــى عتبتهــا حطـ ٌ
كانت الغابة شكال ً آخر لجسدي

سأتذك ُر فيها

لست وحيداً
ُ
كمنزل مهجور
ّأنني
ٍ

ُ
خرجت منه
سأتذ ّك ُر الكهف الذي

ً
ُ
أمانة بيد الذئب
ووضعت مفتاح ُه
غيتار
سأتذ ّكر ّأنني هناك عازف
ٍ

شمس ر ُِسمت بدءاً من قري ٍة
بموسيقاي
ٌ

عيل دوبا

شاعر من لبنان
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بابك رشوند

أصوات

لماذا قراءة الكتب
أفضل من مشاهدة األفالم
محمد كريم

شــعرت أبــدا – بعــد ـقـراءة روايــة مــا ثــم مشــاهدة فيلــم مبنــي

الذيــن ي ـقـرأون الكتــب هــم مميــزون أكــر مــن الذيــن يشــاهدون األفــام

أث ـنـاء قراءتــك للقصــة باملشــاهد الســينمائية التــي تشــاهدها.
هذا أمر طبيعي جداً إذا فهمنا كمية املعلومات التي نتلقاها

وتجاربهــم الســابقة ملــلء أحاســيس تكــون مجــردة يف الكتــب بينمــا

هل

عــى أساســها – بخيبــة أمــل لعــدم تطابــق مــا كنــت تتخيلــه

شـركة عنــد املشــاهدين .وهــو األمــر نفســه عنــد
متبينــة يف األفــام وم ـ
الطــاب ،فالطــاب الذيــن ي ـقـرأون الكتــب املصدريــة ويخرجــون خــارج

يف الحالتني.
دائمــاً َيمـ ُ
ـئ الد ـمـاغ املعلومــات الناقصــة اآلتيــة مــن الطبيعــة مــن

ً
إبداعــا مــن نظرائهــم
شـرحه األســتاذ ومــا يبينــه ،يكونــون أكــر
مــا ي ـ

والسمع والشم وغريها لتكتمل صورتها .لذلك يتدخل بمعلومات

قســمَ ت التقنيات بشــتى أنواعها تخيالتنا وتحاليل عقولنا إىل أربعة

وحــي الخيــال والتجــارب الســابقة ،فال ـقـراءة تنقصهــا حاســة البصــر
أخــرى (معلومــات مشــابهة للحــدث املقــروء) مــن الخيــال ليُكمِ ــل
الصــورة .أمــا االفــام ،فــا تنقصهــا حــواس ك ـثـرة ،ال يقــوم الد ـمـاغ

فيها بمحاوالت لرتسيم الصورة املكتملة .هذه الخاصية يف أدمغتنا
البشرية تعمل أوتوماتيكياً بمجرد الكشف عن نقص يف املعلومات

شـرحه.
الذيــن يســتعينون بمعلومــات األســتاذ و ـ
أقســام :

 1قســم التخيــات التامــة :وهــو عندمــا يبــدأ اإلنســان بتخيــل يفشـرة ،كان اإلنســان القديــم
خضــم عدميــة املعلومــات الواقعيــة املبا ـ

املُســتقبلة مــن املحيــط.
مثـاً ،عنــد تخطيطــك لرحلــة مــا إىل مــكان لــم تذهــب إليــه مــن قبــل،
تبــدأ بتخيــل ســيناريوهات جميلــة جــداً ورائعــة وممتعــة ،مأخــوذة
أحيانــاً مــن األفــام واملسلســات املغامراتيــة ،أو مــن الصــور التــي

غـرض منهــا التســلية ،وغــر معــروف مــا الــذي ي َُشــغله
الواقــع ،ال ـ

ضـاءل تلــك الخيــاالت وتضمحــل تدريج ًيــا مــع انطالقــة الرحلــة .وال
تت ـ

جـزء صغــر مــن
 2-قســم التخيــات الجزئيــة :يتشــبث مــخ اإلنســان ب ـ

سـرعان مــا
شــاهدتها عــى اإلنرتنــت عــن املــكان املســافر إليــه ،لكــن ـ

بأس يف ذلك ،قد تكون رحالتنا أجمل مما تتخيله عقولنا ،آمالنا ال
تخيــب يف بعــض األحيــان.

يف غيــاب التقنيــات املعلوماتيــة يتخيــل مثــل ذلــك .وهــي تخيــات

بحتــة مســتنتجة مــن التجــارب الســابقة واألفــكار املم ـيـزة والتحليــات
الدماغيــة للمعلومــات الســابقة .تكــون عـ ً
ـادة غــر مفيــدة عــى أرض
ويطلــق سلســلة أفعالــه يف د ـمـاغ الفــرد.

الواقــع يف البدايــة ثــم يقــوم برســم الــدرب بنفســه وتخيــل مســاره
مســتعيناً باملعلومــات القليلــة املســتمدة مــن الواقــع.

 4-قسم التخيالت املنعدمة :تحدث نادراً يف حاالت طارئة ومباشرة

التــي ال تتطلــب التفكــر ،مثــل اللحظــات املخيفــة والصادمــة التــي
تمنــع الد ـمـاغ مــن الذهــاب بعيــداً والبــدء بالتخيــل ،أو حتــى التفكــر

والتحليــل ،ويكــون هنــاك مجــال فقــط لألســاليب واألفعــال الفطريــة
(مثل سحب اليد تلقائياً من السطح الساخن) .ويف بعض الظروف
النــادرة يتوقــف الد ـمـاغ عــن التفكــر ويبــدأ بعيــش الواقــع بلحظاتــه
ش ً
ـرة دون ف ـلـرة العقــل ،وهــذه تحــدث
ويتحســس األحاســيس مبا ـ
عنــد املتأملــن املحرتفــن الذيــن يجذبــون انتباههــم إىل اللحظــة.
جـرب هــذه بنفــي ،فاقتنيـ ُ
ـت كورســاً متو ـفـراً بثــاث صيــغ
قــررت أن أ ـ

أيضــاً عــى حــال األســتاذ القــارئ بــدالً مــن الرتكيــز ك ـثـراً عــى النــص،
راودتني أســئلة كثرية عمّ ا يفكر فيه عندما يقرأ هذا الكتاب أو كيف

اســتطاع انت ـقـاء معلومــات مهمــة و ـتـرك اآلخــر ،أو مــن أي مــكان أىت

قبل الدخول إىل األســتوديو وتســجيل صوته .لكنني ما زلت متخيال ً

للســيناريوهات مــن خيــايل الخــاص.
خـراً ،شــاهدت النســخة املصــورة مــن الكــورس ،ابتعـ َـدت أفــكاري
وأ ـ
وتخياليت عن العملية أكرث ،حيث كنت مركزاً عىل األستاذ وطريقة
تحركــه مــن مــكان إىل آخــر وطريقــة كالمــه ومالبســه وشــكله عامـ ًـة.
كنــت أعيــش اللحظــة مــع األســتاذ بــدالً مــن التفكــر يف األحــداث التــي

(عــى شــكل كتيــب ،وصــوت ،وفيديــو) ،الكــورس هــو مــن موقــع

عاشها القديس أوغسطينوس وعما يتحدث عنه يف الكتاب .وكانت

اإللــه ،مقــدم مــن قبــل أســتاذ تشــارلز ماثيــوز.

تجاربــي املم ـيـزة.

 ،TheGreatCoursesاســم الكــورس كان :ك ُتــب التــي ت ُهــم  :مدينــة

هنــاك بعــض صــور مرســومة لكنهــا لــم تكــن كمــا أتخيلهــا مــن محــض

شـرعت ب ـقـراءة الكتيــب ،والحظــت أن خيــايل بالفعــل
يف البدايــة ،ـ

هكــذا اتضــح يل يف النهايــة أن ـقـراءة الكتــاب كانــت أفضــل بكثــر

الحياة القديمة ،الحياة التي عاشها القدماء ،التي عاشها القديس

أنا ،وربطــت املعلومــات املوجــودة بالفعــل يف دماغــي مــع بعضهــا،

قــد توســع ،كل جملــة رســمت صــورة معينــة يف خيــايل ،صــورة عــن

مــن مشــاهدة الفيديــو عنــه ،ألنــه أعطــاين تجربــة مم ـيـزة مــن خيــايل

يجــدر الذكــر أن لــكل منــا تجــارب فريــدة عشــناها يف بيئــة فريــدة ويف

 3-قســم التخيــات شــبه املنعدمــة :يرتاجــع الد ـمـاغ إىل الــوراء قليـا ً

التي تخرج منها األسالك ،أو إن كنت داخل املكتب بعملك ،تتخيل
األضواء املشتغلة ،أو قوانني أوم والتوازي والتوايل إن كنت فيزيائياً.

القســم حيــث ترتخــي قــدرات الد ـمـاغ البشــرية ويفقــد خيالــه قليـا ً

حـول بيننــا وأنــا مُ َســلمٌ تفكــري إىل حروفــه لريشــدين إىل الصــورة
ي ـ
الصحيحــة مســتعيناً بتجاربــي الســابقة الخاصــة واملعلومــات املم ـيـزة

علينــا أن نختــار مــا هــو مناســب لنــا بــن األقســام العديــدة للتخيــات

يف تلــك اللقطــات التــي تفتقــر إىل أحــد األحاســيس الرئيســية ،مثــل
الشــم .وبعــض األفــام تحـ ُ
ـث املُشــاهد عــى التفكــر والتأمــل ،بالرغــم

ثــم بعدهــا اســتمعت إىل الكــورس ،هنــا تغــر األمــر ،فقــد كنــت

مفيــد يف شــتى الحــاالت.

دماغ مميز ،عندما أقول لك الكهرباء ،ربما ستبدأ بتخيل األعمدة

كل كلمــة ترســم يف عقولنــا صــورا مختلفــة مأخــوذة مــن دوائرنــا

العصبيــة التــي تشــكلت مــع طفولتنــا الخاصــة وتجاربنــا الســابقة.

بفضــل التكنولوجيــات تراجعــت الخيــاالت إىل الــوراء وأصبحــت

التجــارب التــي نشــعر بهــا ليســت فريــدة ومم ـيـزة لــكل واحــد منــا ،بــل
شـركة وموحــدة.
م ـ
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ليعيــش التجربــة واللحظــة بــدالً مــن إتعــاب نفســه بتخيــل الظــرف
أو التفكــر فيــه ك ـثـراً .مشــاهدة األفــام هــي هوايــة قريبــة مــن هــذا
ليبصــر خيــال املخــرج وصانــع الفيلــم .تجــب مالحظــة أن األفــام ال
توفــر ك ـثـراً مــن الحــواس ،لذلــك يعمــل عقــل اإلنســان قليـا ً للتفكــر

مــن قــدرة الد ـمـاغ املفيــدة يف تلــك الظــروف.

أوغســطنيوس ،تأملــت النــاس الذيــن تحــدث عنهــم القديــس،
أحسســت بأننــي عــى اتصــال مباشــر مــع هــذا الكاتــب دون حائــل

املنقوشــة يف دماغــي.

أســمع صــوت تشــارلز ماثيــوز وهــو ي ـقـرأ الكتيــب ،أحسســت بغرابــة
ألول وهلــة ألين لــم أتوقــع صوتــه أن يكــون هكــذا .الحظــت أننــي أركــز

وح ـفـزت عنــدي مشــاعر مألوفــة بنكهــة جديــدة يف حــدث جديــد.

ولــم يحصــل هــذا مــع الفيديــو ،يف تلــك النســخة شــاركت الرؤيــة

واألحاســيس مــع كل مــن شــاهدها.

لــي نقتطــف أحســن املعلومــات وأنفعهــا ،فليــس هنــاك قســم معــن

كاتب من العراق
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ِز ُينو ْب َي ُانو

شعرية ُم ْ
ط َل َق ٌة
ّ
الذي ّ
منذ صدور “البيان الكهربايئ” سنة ّ ،1970
ينو ْبي ُ
انفك ز ُ
َانو عن القيام
وقع عليه صحبة ماتيو ميساجيي وميشيل بولتو ،ما
ّ ِ
لكنه كالربكان ّ
الصخب .يبدو هادئا من الخارجّ ،
بأبحاث شخصيّة بعيدا عن الفضوليّني وعن ّ
النائم يحمل لهبا ال يهدأ .كلماته
س ُه واهتمامه باألشياء كلها ّ
َن َف ُ
تعب عن تناغم غريب بني لغته الفرنسيّة املحضة وفلسفته املشرقيّة أو ر ّبما االستشراقيّة .كيف
للتاريخ اهتماما من نوع آخر ،أي ّ
وحتى ّ
ّ
أنه يذهب يف عمق األمور باحثا عن ّ
لب املعاين.
ال وهو يويل للعالم وللواقع
ينو ْبي ُ
ومفكر وجامع مقتطفات شعريّة ،ز ُ
ّ
َانو املولود بباريس سنة  1950يعيش منذ بداية ّ
السبعينات حياة
شاعر ومرتجم
ِ
عنيفة بقدر ماهي حكيمة يف ّ
الشعر .من بني أعماله “قريب بال حدود” و”اليأس غري موجود” و”عن عالم متأرجح” ومديح
للنشر ،ودراسة تحت عنوان “كريشناموريت أو عصيان الفكر” عن منشورات سوي .كما ّ
صغري لألزرق” عن دار غاليمار ّ
أنه
مرتجم ّ
ُ
نعرتف بإعجابنا ّ
ّ
الشديد به ونرغب من خالل هذا الحوار
والصينيّة والروسيّة .يف الحقيقة
فذ عن اليابانيّة والهند ّية
التعريف به وبأعماله ونظرته الفريدة إىل ّ
ّ
الشعر والعالم.

قلم التحرير

الجديد :من أنت ،يا زينو بيانو؟ ر ّبما يبدو هذا ّ
السؤال غريبا
بعض ّ
الشيءّ ،
شرعي فانطالقا من اسمك ولقبك ،تبدو
لكنه
ّ

ّ
وكأنك من عالم آخر مختلف؟
غريبا

زينُ و ْب َيانُ و :هو إذن عالم ضارب في الغيريّة .لم ي ُْك َش ْ
ف إالّ بالحفر
ِ
حيّ .
يمث ُل ّ
الشعر هنا أبجديّة مُ ْب ِه َر ٌة .مثل سؤال أخير ال
هو
ما
في
ّ

نهاية له وال هوادة فيه .هو بمثابة األطروحة عن ّ
كل “ما أنا” ،عن
ّ
كل األزواج ّالذين يعبرون القلب وال ّروح على ّ
السواء.
حد ّ
الجديد :من روسيا مارينا تسفيتايفا إلى الهايكيين اليابانيّين

القدامى والجدد مرورا بالهند وكتابات الفيدا وصوال إلى القرن
أنك تعشق ّ
الحادي والعشرين ،يبدو ّ
الش رق .كيف ُول َِد هذا
ّ
الشغف وكيف تعيشه يوميّا؟
ُعلمني أن ّ
زينُ و ْب َيانُ و :نعم ،هو شغف ،وهو بدوره ي ّ
أتألق وذلك
ِ
السبعيناتّ .إنها دائما
منذ رحالتي األولى إلى الهند في بداية ّ

يتحد ُ
ّ
ث عنه
السحري” ّالذي كان
“ع ْلم ال ّتراجع ّ
مسألة عدم فقدان ِ
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الشرق بمثابة فضاء مقاومة ّ
هنري ميشو .هكذا يبدو ّ
لكل أشكال
العبوديّةّ ،إنه قوّة رَيٍّ .
الجديد :كتابتك ّ
النثريّة ضاربة في العلم ّ
والتعقيد ،في حين
حتى ّ
يمكن اعتبار شعرك مقتضبا ّ
أنه يطمح ّ
للصمت .كيف
تكتب؟

ُ
أبحث عن شرائط شعريّة مُ ْط َل َق ٌة .يبقى الواقع أبدا غير
ِزينُ و ْب َيانُ و:
س يمنع ّ
اللغة من الموتّ .
ُ
كل كتاب من كتبي
كاف.
ٍ
أبحث عن َن َف ٍ

ُ
يحاول أن يُشارك في وحدة مُ تضاعفة ،في نشيد ذي تنغيمات
الشعر بالفعل أعلى حاالت ّ
مستم ّرة .إن كان ّ
اللغة ،أفليس كذلك

أعلى حاالت الحياة ،مكان ال ّتساؤالت البشريّة ذاتها؟

الجديد :من هم ّ
الشعراء ّالذين ّأثروا فيك؟ كيف تتعامل معهم
اليوم وما هي مكانة ّ
الشعر في الوقت الحالي ،إذ تبدو عبارة
هولدرلين عن “الفقر” أو “الحرمان” من الميراث معاصرة لنا؟
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معتقد
أعتقد

في الحياة في الموت

الحب الكبير الممنوح
في
ّ

أو المقطوع.

أعتقد

في الجاذب ّية الحقيق ّية

في الحنان عديم ال ّرحمة.
أعتقد

في باطن ّ
الليل

في باطن المطر.
أعتقد ّأنه يجب أن نموت
ثمّ نحيا

أن نموت قبل أن نموت

نحب الموت.
كي ال
ّ

أعتقد في ّ
الدخول إلى ّ
الصدى
في ّ
الدخول

ببداهة

زينُ و ْب َيانُ و :رامبو وأرتو وميشو وشعراء ّ
“اللعبة الكبرى”ّ ،
كل
ِ
هؤالء أقرأ لهم وأعيد قراءتهم باستمرار .في أمكنة وأوقات ثمينة

ُ
تتجسد أمنية هولدرلين وتبدو ضروريّة للغاية
حيث
ومتوحّ شة.
ّ

جيال بعد جيل .يوجد شعراء كثيرون آخرون اعتبروا أنفسهم
تتحد ُ
ّ
ث بداخلي
كأبناء “نور مع ّين” ،وكثيرون آخرون لهم أصوات
ّ
وتدلني على “نقاط التم ّيز” في العالم.

األزرق رمزه المكتمل .نقول بالفرنس ّية إنّ ّ
والحب أزرق.
اللذة زرقاء
ّ
ّ
وكل ذلك يختلج في باطن القلب وفي باطن الكون.
ّ
توفي عدد كبير من ّ
الشعراء الكبار الفرنسيّين
الجديد:
ّ
والناطقين بالفرنسيّة خالل الفترة األخيرة .كيف ترى المشهد

أنك توكل إلى ّ
الجديد :يبدو ّ
اللون األزرق حبّا ال مثيل له.
أن عيونك زرقاء ،لكن ما ّ
صحيح ّ
الذي ّ
يفسر هذا االهتمام؟

الشعري ال ّراهن؟ هل يبدو لك ّ
ّ
الشعر مستم ّرا أو في خطر؟
التكنولوجيا الجديدة في موت ّ
هل تساهم ّ
الشعر؟

زينُ و ْب َيانُ و :يظهر األزرق بمثابة أخ أبديّ الوجودّ .
يتكلم في باطن
ِ
ّ
العيون .أزرق بسرعة الحياة الحقيق ّية .يُمكنُ أن نحلم بصورة
صحيحة .كان يقول إيف كالن بطريقة ساخرة “كي أَر ُْسمَ الفضاء،

تصمد الكلمة ّ
ُ
الشعريّة منذ أورفيوس والفيدا .لديها
ِزينُ و ْب َيانُ و:
ّ
السنين حدسا نوران ّيا ،سلطة عليا
متنفس… تمنح منذ آالف ّ

علي أن أذهب على عين المكان” .يوجد دائما عندي مشروع
يجب ّ
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ّ
بث مغناطيس ّيته.
شعر ال
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ّ
للتألق ،مئات األيقونات المفعمة بالحياة ،زارعي اليوتوبيا… ال

يمكن أن ينقطع هذا التصوّر ال ّنابض للكائنات واألشياء مهما كان

في كامل ّ
الشفاف ّية.
أعتقد ّأني غير قادر على كراه ّية

ّ
الشكل…

ُ
فعلت.
ما

الجديد :إذا كان عليك أن تبدأ من جديد ،ما هو الخيار ّ
الذي
ُت ّ
ّ
ّ
التجسد في كلمة
تتجسد أو تعيد
فضله؟ إن كان بوسعك أن

أعتقد
أنّ ّ
كل شخص يمكنه الخروج ح ّيا من هنا.

وفي شجرة وفي حيوانّ ،
أي منها تختار؟ وفي الختام ،إذا كان
ّ
يجب أن ُيترجم لك قصيد واحد إلى اللغات األخرى ،العربيّة
مثالّ ،
أي واحد تختار ولماذا؟

ِزينُ و ْب َيانُ و :سأذهب بعيدا أكثر ،دائما مع رامبو ،كي “أُق ّبل فجر

ّ
تجسدي اآلن؟) في
التجسد (لكن هل واثق من
الصيف” .سأعيد
ّ
ّ
كلمة الالّنهائي وفي شجرة الحور وفي نمر.
سأختار “كريدو” (“اعتقاد”) كقصيدة لالحتفاء والتأمّ ل وال ّتنويع.
لب عملي.
ّإنها ّ

أعتقد في ال ّنظرة المقلوبة.

أعتقد في ما هو مجمّ ع

مفتوح
مرتفع

مرتجف

في جزء من مئة من تنهيدة.
أعتقد أنّ ّ
كل كلمة صحيحة
السماء
تأتي من داخل ّ

السماء
وأنّ هذه ّ

تنفث في أعمق أعماقنا.

السائلة.
أعتقد في الحماسة ّ

أعتقد
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ّأنه يجب ال ّتدمير
لل ّتمجيد.

عندما كان يزور معرض فان غوغ

أعتقد
ّأننا يجب أن نسكن ال ّنور

كي ينظر بشكل ج ّيد

دون جواب.

أعتقد في أرتو

السباق
بخطوات ّ

كي يُعيد ال ّترتيب بشكل ج ّيد.

عندما يعزف في جنازة كولتراين

سيء
على ورق ّ

منكسر

في أعماق المخلوع

في توهّ ج
ثائر

في أفق ّ
الطوفان.
أعتقد

مثل كنراد في قلب ّ
الظلمات
ّأنه يجب أن نمضي قدما
في عتمتنا الشخص ّية

كي نرى بوضوح
أنّ االرتجاف
ال يظهر أبدا

ال يزال يعثر على الحياة

المتجسد
في أعماق
ّ
في أعماق المُ ْب َت َلى

المُ عَ و ُِّذ

العموديّ .

أعتقد في ُكسور الحمّ ى
في انتفاضات ّ
الليل
في جروح األعصاب.
أعتقد

في وجوب االرتكاز

حيث الخجل

الخوف.

وتكريس ذواتنا

أعتقد في العتمة الوحيدة
اللحظة النق ّية ّ
في ّ
السوداء
لليلة ّ

في ال ّركوع في البحر
إلى ما ال نهاية له.
أعتقد ّأننا يجب أن ّ
نفكر
مثلما يسقط نيزك

كي تلتقي جُ ْرحَ هَا
كي ُتصغي إلى ّ
عضتها الحقيق ّية.
أعتقد في تلك ّ
الطرقات

مثلما تبكي نجمة – أمّ
ّ
نتمكن
يجب أن

ضجيج خلف ّية األكوان

كي نبدأ
ّ
حقا في االبتسام

ّ
يتقدمُ في الفكر
حيث الجسد
حيث ُنفاجأُ
بتلك العيون
ّالتي بكاها فينا
ّ
الليل
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على ال ّريح

الكراه ّية

aljadeedmagazine.com

بتساؤل طويل

أعتقد في زوران موزيتش

أعتقد في ألبيرت أيلر

حسني جمعان

أعتقد مثل تراكل
ّأننا بإمكاننا أن نشرب صمت الله

بتلك العيون ّالتي غسلتها فينا

الحياة .

الحميمي بمصيبتنا
من الوعي
ّ

كي ُنغامر

في أزرق ممّ ا هو أزرق.
حاوره :هياسنت شابير ،والنص العربي خصيصا لـ”الجديد”.
ترجمة :أيمن حسن
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أسامة دياب

عدمية وفهلوة ومسرح عرائس
أربع قصائد
ديمة محمود

ً
رأسا على عقب
ً
ثالثة ّ
والشيطان رابعنا يدير أوجُ ه ّ
الدومينو
ك ّنا

يصيح ّ
ّ
ري من ال ّنوم”
املؤذن بالخارج:
“الصالة خ ٌ
ّ
مقصاتها ومداراتها
للعقارب

بدت زرقاء ّ
للسباق أو استعارة البهجة
كأنها الفراغ يف تأهّ بها ّ

هــذا الســمُّ لــن يجنــح للعســل لكــنّ صبحــاً بالبــاب يبـ ّـدل قدميــه

ً
مبالية بال ّنزيف
بمشرط غري
تفرط الحذر
ٍ

ّ
تك ْ
وتك ْ
ْ
تك ّ
تبدل ّ
والخطة أيضاً.
الصوت

ُتشقلب رجليها
ُ
فتثقب السماء بصرخةٍ

ثــم تفــرد بصاقهــا عــى أكــر مســاح ٍة مــن املــرآة لــرى تقاســيمها
ضـوح.
بو ـ

صارت املستطيالت مخروط ّي ًة فانتبهنا ّ
للصوص
أومأنا لِنعالنا باالنفالت والسماء واألرض فوّهتا بركان

ُ
صرت صليباً وانتصب صاحباي نصفني عىل املذبح

مــر ّدداً

*-*-*-*-
مواقيت غول
لصوتــك رائحـ ُـة الغر ـبـاء إذا مــا اسـ ّ
ـتبد بهــم الحنــن واص ـف ّرت

مآاليت حبىل بالبدايات
اآلن أدرك أنّ جُ لجلتي لم تنتهِ وأن
َ

أحالمهــم

وألنّ األربعني استلبها ُ
الق ّطاع

ســائقها األول

وأنّ
صاحبي وتدان أحمران لخيم ٍة يف صحراء ال ّتيه
ّ
عادا يلوكان فجاجة الحقيقة ويج ّران ّ
الطالع.

وأزيــز عربــات النقــل التــي أنهكتهــا املســافات وتبحــث عــن كـ ّ
ـف
ُ
وت ّرهــات الصعاليــك ملـ ّـا تغيــض أســنانهم يف ـقـاع زجاجــات

حـ ّ
الدومينــو ّ
ـط ابــن ج ّنــي أ ـقـراص العجــن عــى ّ
كأنمــا عــى

الفــودكا قبــل وضــح النهــار

نلجــم شــفاهنا وحناجرنــا وببــطءٍ نصطــاد ال ّنمــل بأقدامنــا

نعيد صنع خريطة العالم ّ
ونقن الدراكوال ولو عىل مراحل

رؤوســها ّ
الطــر
وأيدينــا

ُ
نلصقه عيل ّ
والجدة هكذا
الدوائر ُّ
الج ّد ِ
السود ونسخ ُر من ِ

تك ْ
تك ْ
تكْ    
تك ْ
تك ْ
ْ
تك ْ
تك ْ
تكْ     
تك
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الساعة
يساراً تتحرك عقارب ّ
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َ
ساخن
رمل
وتعال
احضن صوتك
كغول لنستلقي عىل ٍ
ٍ
ٍ
مثال ً الساعة الثانية عشرة جرعة الزالزل والرباكني

هذا الثلج سيكونُ ساخناً جداً يف الظهرية
ّ
ستتعلق ّ
كل املسطحات املائية يف الهواء

يف الثانية قيلولتنا تحت البحار واملحيطات

ّ
سندل رجلينا ونتقافز ّ
كالدالفني
وعىل شرف ٍة يف النهر

لن نجهد أنفسنا بالدعاء والتوسل واألمنيات

يف الخامسة سنتمطى كثعبانني فنخلع األشجار معاً ونزرعها

فتــرد ســماء العالــم تحــت أرجلنــا بينما يجــري ريقانــا كجعفـ ٍـر يف مياهنا

ناشـ ٍـز نحو األبد ّيــة

سنكون قريبني ّ
جداً من الله وتندلق ذبذبات أفكارنا بقوّة

ليصري حفيفها دافئاً وشه ّياً

عند الفجر ستنمو ركبتي م ّر ًة إثر م ّر ٍة عىل صدرك
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ّ
وتتعلق بما ّ
تبقى من
بينما أرزح يف فكيك كسمكةٍ غادرت املاء
فقاعات الهواء

بصدىً تركوازيٌّ ال تربح شطآن ِّ
ات قيثارة
الشباك مج ّر ِ
ّ
يصفف الحفيف والقوارير.
األحواض ملّا تفيض والقاع

ُعنق النهر
ُ
السالم ال ّروحي واإليجابية يف تناول األشياء
قلت كثرياً عن ّ

ُ
قلت كثرياً عن العدمية والفهلوة ومسرح العرائس

ّ
نظ ُ
رت كثرياً عن ضحالة خاصرة القض ّية واسوداد حلمة ال ّنقد
هل ّ
الدائرة شكل
ألوهي ال يقبل العشيقات وال الخالسيات
ٌّ
ّ
وعلينا أن َنحُ ّل وثاق عزائمنا
ونتدل من البحر

ذلــك األرمــل الــذي يظ ّنــه العصاب ّيــون مثــار الرذائــل والحكمــة يف
آن.

ك ّنا بطاريق ملّا طوينا عنق ال ّنهر يف مُ دية
ركضنا غري مذعورين إال من هواجسنا وأنانا العليا
قتلناه ..نعم قتلناه

أمهاتنا
لم تلدهم ّ
نكثوا جديلة ّ
الذين لم تلدهم أمّ هاتنا ّ
الليل يف خضم األحداث

وأسرجوا زيوتاً لألفئدة واألهازيج

هذه ّ
مفخ ٌ
الطريق ٌ
ّ
خة بالتجربة واملخابر
ذئبة

ّ
تلف أكياس الفضيلة ّ
لتزن َر عنق الواقع واجرتارات ّ
التكيع
ّ
بوص يف طريق زراع ّية
تصطف البوايك أعوا َد ٍ
ليحزم األلوان والضفادع
تبتهل للبهلوان
ِ

يأبي اإلسفلت أن يلني لعربة “الكارّو”

رث ِّ
بكل من وما فيها
تتع ُ

بينما ال ّن ُ
ٌ
منهمك يف معوّذاته ويميض ُ
قدماً.
صل

سيجدي زمناً البكاء عىل ّ
اللنب املسكوب
يأيت أو يلحق بنا
لن َ

يباب يه ّز رؤوس ال ّنخيل ْ
ويقسم أنها قد أينعت
ذات ٍ

ّ
الذكريات وجلد ّ
واملطلقات يف سراديب ّ
ّ
الذات
ترتنح األرامل
ومحاكم األسرة وصكوك املرياث
ِ

يشــهد الحنظــل ال ّزاعــق يف حويصــات ّ
اللغــة أنّ ال ّزمــان ،رديـ َ
ـف

املــكان ،أكذوب ُتنــا الكــرى

ّ
الذع وال
األوديسة بال
وأقص عىل ال ّراوي مآل
ّ
ٍ
سيف وال لسان ٍ

ش ً
ـوكة من “أزهار الشــر”.
حتى ـ
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أسامة دياب

لك ّنــه ال ـيـزال يومــئ بقضيبــه مــن شــروخ ّ
الطــن املتهالــك إثــر
ً
ّ
ـمال وال أوراق
وأننــا نغمــد وعينــا ـمـرارا _مختاريــن_ دونمــا أسـ ٍ
حريــق أكــر
تــوت
جـدع أنوفنــا وأخيلتنــا ومرائينــا وشــبقنا قبــل أن نسـ ّ
ـتقل
ليتــه ـ
إسمنت شطرت العصا أسداساً
وألنّ الجزرة كانت من
ٍ
طـرة املقهــى
دورنــا يف قا ـ
ّ
فحلت علينا لعنة العصاة ومتسوّيل عربات “املرتو”
ليس لل ّتبيان أن يفسر خيباتنا و لواذنا بمنكبي الحلم
حني أن مرائ َينا ليست لنا
قد نوقن بعد ٍ
هايت مآقيك يا سمراء وخذي خواتمي وأقراطي وأسوريت
لك ّنها أيضاً ليست لهم
ب معدين وجذوري وذاكريت
خذي رائحته التي تعُ ُّ
ض ّيعوها حني ج ّزوا ترابيس األسرار واملخادع
ليس يل اآلن أن أبرح دخاين أو أن أَجمعه
ّ
ودف ّناها ملا طأطأنا رؤوسنا م ّرة.
لكنني سأُلهم الت ّيار أن يعرب بي ألف ّند هلوسات اليوتيوبيا
شاعرة من مصر

العدد  - 76مايو /أيار 2021

57

ملف

قلم المرأة
وصورة الرجل

في استكشاف السرد النسائي العربي
شارك في إعداد الملف

يسرى اركيلة ،يسرى الجنابي
أسامة دياب
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شخصنة الرجولة في سرود المرأة
نادية هناوي

ليس الرجل يف نظر املرأة كاتبة أو ساردة مجرد كائن مرعب عليها أن تخشاه أو مخلوق وديع ينبغي أن ترعاه وال هو حاجز منيع
ّ
فتتوخاه أو سند مهم وعتيد تتئك عليه فال تنفصل عنه وال تتعداه؛ بل هو هذه كلها معا تماما كالرجل الكاتب أو السارد الذي
يعرف أهمية املرأة يف سرده فال يتخطاها وال هو يمارس حياته من دونها وال يخطو خطواته بعيداً عنها.

هذه

هــي (الشــخصنة) يف الب ـنـاء

أحالمهــا وطموحاتهــا يف املســاواة والتحــرر

الجنــس البشــري يف وجــوده عــر العصــور.

حـاكايت للواقــع الحيــايت
وتوحّ ــد وانعــكاس م ـ

لذات الرجل يف عاملها هذا وجودا مثل الذي

الثقافات؛ فإن اإلبداع اإلنساين ظل يخضع

الســردي التــي هــي عمليــة اتصــال

يمنحــه لهــا يف عاملــه الواقعــي أو مثــل الــذي

ـي .فــكان املثــال
لهــذه الجدليــة بشــكل جـ ّ

اإلنســاين معطــى خامــا يظهــر ويتكــون ،ازداد

وبهذا تكون معادلة الشخصنة ذات طرفني

اإلبداعــي عــن الحيــاة اإلنســانية .ومــن ذلــك

جـزء االول ،محمــد عزيــز
اىل الشــخص ،ال ـ

متصلــن ال ينفصــان ويف اآلن نفســه يتمتــع

وحكايــات ومذ ـكـرات والتــي فيهــا تشــخصن

ترتبــط وال تتوافــق مــع هويــة اآلخــر إال إذا

أهميتهــا كأنثــى:

بوصفهــا مرادفــة لكلمــة الوجــود حيــث كل

ذات هي مجموعة ذوات .وكلما كان الكائن

اتجاهــه نحــو التشــخصن (ينظــر :مــن الكائــن
الحبابــي ،دار املعــارف ،مصــر ،ط،1968 ، 2

ص.)11

وإذا وصفنــا الــذات الســاردة بأنهــا أنــا الكاتبــة

ـتـراه هــي يف عاملهــا.

(الــذات  +اآلخــر) بوصفهمــا كيانــن إنســانيني

كل واحــد منهمــا بهويتــه الخاصــة التــي ال
تنــازل أحدهمــا لآلخــر واقعيــا أو رومانســيا.

والواقــع حاضريــن يف كل أشــكال التعبــر
التعبــر األدبــي بالســرد قصصــا وروايــات

الســاردة نفســها بطريقتــن تتفــاوت فيهمــا
الطريقــة األوىل :مســايرة املعادلــة آنفــا م ـقـرة

“أنــت” و”أنتــم” و”هــو” و”هــم” أي اآلخــر
واآلخريــن ،مشـ ِّ
ـخصة وجودهــا فــرداً ال

وال نقصــد بالتنــازل هنــا املعنــى الشــخصاين

للطــرف اآلخــر بالتفــوق والهيمنــة عليهــا

ويرســخ ســلطته عــى حســاب اآلخــر؛ بــل
ّ

كمــا ال تاريــخ لهــا يتحــدث باســمها وال قضيــة

لطوابــع التخييــل ومــا فيــه مــن طاقــات يف

أحــد الطرفــن باآلخــر ويقــر لــه باألهميــة

روائيــة أو قاصــة فــا بــد لهــا أن ترتبــط مــع

ينفصــل عــن العمــوم النســوي ،خاضعــة
التجســيد الرومانــي أو الواقعــي .وإذا كان
غالبــاً عــى الرجــل نظرتــه الواقعيــة للحيــاة؛

فــإن الغالــب عــى ا ـملـرأة نظرتهــا العاطفيــة

الــذي فيــه يؤكــد أحــد الطرفــن وجــوده

املقصــود املعنــى االعتبــاري الــذي فيــه يعــرف
واملركزية من قبيل أن تحضر الذات مشاركة

اآلخــر الــذي هــو معــادل لخصائصهــا فــا هــو

نـ ّـد لهــا وال هــو متعــال عليهــا.

الطريقــة الثانيــة :قلــب هــذه املعادلــة عــر

اســتعادة الســاردة تاريخــا خاصــا بهــا تصنعــه

لوحدهــا مقيمــة نظامهــا األنثــوي بمثاليــة
تخييلية تسرت ّد فيها قيمتها وتؤكد هيمنتها

ومــن ثــم يغــدو عالــم الخيــال بالنســبة

هي لب اإلشكالية التاريخية التي خضع لها

النسوية معززة وعيها بالتدليل عىل قدرات

وليد نظامي

والنفــي ،والتقبــل والنبــذ ،واالحتــواء

ا ـملـرأة الك ـبـرة والحقيقيــة.
سـراً لل ـمـرأة ـ التــي أريــد منهــا أن
وليــس ي ـ

واالنت ـفـاء ،والصـ ّـد والضــمّ بــن الرجــل وا ـملـرأة
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لهــا تتبناهــا أو تدافــع عنهــا.

وهــذه الجدليــة اإلبداعيــة يف التضــاد

والتوافــق ،والحضــور والغيــاب ،والتأكيــد

إليهــا مــاذا تشــخصن فيــه ذاتهــا وتحقــق

بكتابــة ذكوريــة ليــس لهــا فيهــا كيــان أو هويــة

منحــازة لبنــات جنســها واعيــة بالقضيــة

لهــذه الحيــاة التــي مــا منحتهــا مثلمــا منحــت
الرجــل؛ بــل جعلتهــا دونــه هويـ ًـة وصوتــاً
وإبداعــاً.

60

شـرطا أن تجعــل ا ـملـرأة
واالســتقالل .وليــس ـ

وعــى الرغــم مــن تطــور الحضــارات وت ـنـوع

تكــون أدىن مــن الرجــل ـ ممارســة أو تبنــي
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الذكوريــة مــن مركزيتهــا متبادلــة األدوار

الوقت الذي فيه تتفكك املجتمعات وتنهار؟

سـاح أثــر
وإثباتــا إال بالكتابــة التــي هــي ـ
ووســيلة ناجعــة بهــا تتمكــن مــن ان ـتـزاع

معهــا بمثاليــة ،معليــة البعــد األنثــوي فيهــا
فتغــدو هــي املركــز أو يف األقــل املعــادل الــذي
يســاوي أو يــوازي الرجــل يف مركزيتــه ،وقــد

أقــر بهويتهــا واعــرف بأنثويتهــا مــن دون أن
يُنتقــص وجــوده أو ُتلغــى فاعليتــه.
بمعنى أن هدف املرأة من شخصنة وجودها
وقلــب املعادلــة الحياتيــة ســرديا ليــس

غـاء دور الرجــل وإنمــا التمتــع باالســتقالل
إل ـ

والظفــر بالتحــرر كاتفــاق ال بــد فيــه مــن
جـزء مــن
االختــاف .وهــذه التعادليــة هــي ـ

عمومية النسوية التي فيها تجتمع األضداد

والتوافقــات كأنهــا هــي املونــادة التــي فيهــا
جوهــر الفــرد كامــن يف ديمومتــه الكليــة التــي

فيهــا النســوية ضــرورة منطقيــة لفردانيــة
ا ـملـرأة.

وكيــف ينبغــي أن تتعامــل ا ـملـرأة مــع نمطيتهــا
التــي يراهــا الرجــل ظا ـهـرة يف جســدها حســب

جـرأة وتخــرق بعنــف
ـتعب ا ـملـرأة ب ـ
؟ كيــف سـ ّ
مواضعــات الكتابــة الذكوريــة بكتابــات

نســوية ال نمطيــة ؟ ومــا مشــروع الكاتبــات
العربيــات وهــن يؤيــدن التمظهــر العمومــي

لخصوصيتهــن النســوية بهويــات تامــة ال
نقــص فيهــا وال ّات ـبـاع ؟
إن اإلجابــة عــن هــذه األســئلة تعنــي وضــع

ال ـكـرة يف ملعــب النســوية التــي عليهــا تتوقــف

مهمّ ــة قلــب الشــخصنة النمطيــة للرجــل.
سـرة با ـملـرة؛
وهــذه بالطبــع مهمــة ليســت ي ـ
بــل هــي عويصــة تمثيــا وربمــا بعيــدة منــاال.

ولــن نغــايل إذا قلنــا إن اإلمــكان يف ب ـلـوغ ذلــك
القلب أو بأقل تقدير القيام به يظل متوقفاً

ومن ثم يكون منطقيا يف السرد النسوي أن

عـرة عمّ ــا تتــوق إليــه داخــل هــذه
النســوية م ـ

وإذا كانــت بغيــة ا ـملـرأة مــن وراء ســرودها

لتوكيد فردانية حالها وتوافقيتها مع كليتها
الكلية.

ومثلمــا أن للرجــل تصوراتــه الخاصــة عــن

املرأة كذلك لها هي تصوراتها الخاصة عنه،
فكيــف تشــخصن ا ـملـرأة الرجــل يف ســرودها
القصصيــة والروائيــة ؟ وبــأيّ طريقــة تبنــي

تصوراتهــا املاديــة والتجريديــة للرجولــة ؟ هــل
تظــل عا ـ
جـزة عــن مــوازاة الذكوريــة فــا هــي

تخــرق حصونهــا وال هــي قــادرة عــى اإلفــادة

مــن نقــاط ضعفهــا ؟ وملــاذا تظــل الشــخصنة
النســوية غــر النمطيــة لل ـمـرأة مرهونــة
بتحررهــا تحــررا كامــا وغــر مرهونــة بتحــرر

الرجــل مــن معتقداتــه وتصوراتــه النمطيــة

للواقــع اإلنســاين بمعنــى أنّ ف ـكـرة تحـ ّرر ا ـملـرأة

62

النمطيــة كعنصــر مهــم وأســاس إىل ذاك

عــى ا ـملـرأة نفســها الســيما املثقفــة الكاتبــة
والســاردة التــي تملــك الكتابــة ســاحاً فاعـا ً

تشــخصن ا ـملـرأة الرجــل ال لبـ ّزه وغلبتــه وإنمــا
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وليد نظامي

الطريقــة الثانيــة مشــخصة حالهــا هيمنــة

وقــف عــى ف ـكـرة تبعيــة الرجــل لهــا ؟ وهــل
ننتظــر مــن أجــل أن تتو ّكــد فاعليــة ا ـملـرأة غــر

قلم المرأة وصورة الرجل :في استكشاف السرد النسائي

يف هــذا املضمــار.

القصصيــة والروائيــة هــي شــخصنة نفســها
وبنــات جنســها وأيضــا التعبــر عــن رغبتهــا

صالــح جنســها ،فــرى نفســها مــن خــال

الرجــل ويؤكــد غلبتــه أو كعــدوّة ينبغــي

وجودهــا يف صــف املهمشــن واملســتضعفني

منزلتهــا كا ـمـرأة (ينظــر :املرجــع الســابق،

محافظة يف قصصها ورواياتها عىل ما يريده

تخــص ا ـملـرء وحــده ،فرجينيــا وولــف ،ترجمــة

هــي مســحوقة ومهانــة مقتنعــة بمــا وصفهــا

لهــا فضائــل فيجــب تجنبهــا (ينظــر :أ ـفـول

عينــي الرجــل تابعــة لــه ال تملــك مــا يملكــه،

بأهميــة تقديــم تصوراتهــا الجديــدة عــن
الرجــل مفــرداً ومجموعــاً فــإن ال منــاص مــن

ويرضيــه كســيد ومالــك لــه جربوتــه وليــس

بــن اتجاهــن أحدهمــا إيجابــي معتــاد واآلخــر

وقيمتــه ،وذلــك بواحــدة مــن الصــور االتيــة:

أن تتــوزع كيفيــات شــخصنة هــذه التصــورات

عليهــا ســوى إطاعــة أوا ـمـره واإل ـقـرار بمكانتــه

للرجــل أن يظهــر تفوقــه عليهــا (ينظــر :غرفــة
ســمية رمضــان ،مكتبــة مد ـبـويل القا ـهـرة،
 ،2009ص 91ـ .)92

واملقهورين وال قادرة عىل نيل حقوقها؛ بل
بــه املفكــرون والفالســفة ،راضيــة أن تمــارس

ضدهــا كل صنــوف القهــر والالمســاواة ال

ص  76ـ  ،) 87مــن منطلــق أنهــا إذا كانــت
األصنــام ،نيتشــه ،ترجمــة حســان بورقيــة
ومحمد الناجي ،افريقيا الشرق طبعة اوىل

 ،1996ص .)13

ومــا دام الرجــل يف نظــر ا ـملـرأة بطــا؛ فــإن

عـرض عــى مقولــة إن “ا ـملـرأة كلمــا كانــت
ت ـ

 1ـ الرجــل البطــل الــذي يــرز إىل عاملهــا كائنــاً

يف الوعــي التاريخــي الــذي يحاصــر اإلنســان

أنــواع القوانــن والحقــوق ..بتفــوق هائــل”

لعبقريته وفاعليته وموهبته ،فهي صنيعته

فيــه تصــور ا ـملـرأة الرجــل شــخصا ال مثيــل

عليهــا بالعقــل واألخــاق والتاريــخ والقــوة.

تجديــد تاريخــي حقيقــي” (نيتشــه وجــذور مــا

ترجمة عيل مصباح ،منشورات الجمل ،د.

اســتعادتها لدورهــا األمومــي مســتحوذا عــى

ذكــوري ،واملحصلــة كتابــة ســردية ليســت

ا ـملـرأة ثانــوي أمــا كملهمــة أو كملحــق فــا

الفارابــي ،بــروت ،ط ،2010 ،1ص .)157

بــل تجــد أن أوصافــا مثــل ا ـملـرأة الراقيــة
والنمــط املثــايل وتحــرر ا ـملـرأة كلهــا تحـ ُّ
ـط مــن

ســلبي وغــر معتــاد ،كاآليت :

االتجاه األول :الشخصنة اإليجابية

ظـرة لــه ـ فــردا كان أو كال ـ مــن منظــور
لــه نا ـ
نســوية ألن ا ـملـرأة تكتــب بقلمهــا مــا ليــس يف

طـراً ذا بــأس وأهميــة ،يتفــوق
مركبــاً وخ ـ

وإذا كانــت البطولــة دومــا للرجــل فــإن دور

تتكلــم وال تفعــل ســوى مــا يعضــد مكانــة

تبعيتهــا لــه تظــل قائمــة ك ـنـوع مــن “اإل ـفـراط
والذي يمنعه يف الوقت نفسه من ابتكار أيّ

بعد الحداثة ،أحمد عبد الحليم عطية ،دار

ومن ثم تظل يف وضع التابع غري منتفعة من

أكــر أنوثــة ..تعــدت بيديهــا وقدميهــا لــكل

(هــذا هــو اإلنســان ،فريدريــش نيتشــه،
ت ،ص )76

 2ـ الرجــل الــويص الــذي عــى ا ـملـرأة اإلذعــان

التــي غ ّيــب تاريخهــا وهمّ ــش وجودهــا خشــية

أنوثتهــا التــي يأبــى أن يســاويها بذكوريتــه.

وبهــذه الصــورة النمطيــة لل ّرجــل تغــدو
العفــة “ذات أهميــة دينيــة لحيــاة ا ـملـرأة وقــد
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ملف

تحوصلــت وتلفلفــت واشــتبكت مــع أعصــاب

لصالحــه بوصفهــا هــي الضعيفــة والضحيــة

ووجدانــا أو تدلــل عــى حاجتهــا ال إىل أن

كامــل إال وجــه املنــان ..ســيديت أشــعر بالخجــل

لريــاض وجــود عــى أرض الواقــع “حبــك يــا

أن يقــر بالنظــام األنثــوي منظومــة مركزيــة

ووضعهــا تحــت بــؤرة الضــوء يعــد عمــا

األفضــل.

أيضــا أن تملــك طبيعتهــا الحقيقيــة التــي

.)138

مزمنــا إىل وصلــك ..ليتنــي ألحــق بــك” (ص

وهــو مــا تؤكــده الســاردة يف روايــة “منــازل ح

سـاء وغرائزهــن حتــى أن اســتئصالها
الن ـ

املغويــة يف عالــم اجتماعــي فيــه الرجــل هــو

تملــك ح ـيـزا يخصهــا وحدهــا حســب؛ وإنمــا

وال أعــرف كيــف يل أن أحدثــك باألمــر؟” (ص
وحــاول الرجــال مجموعــن يف الروايــة إضمــار

“وكان أن وسوس الشيطان يف عقل الدكتور

ولــن نمثــل عــى هــذا ال ـنـوع مــن الســرود؛ أوال

 3ـ الرجل املركز الذي تق ّر له املرأة بالغلبة وال

عامليــا وعربيــا وثانيــا ألن شــخصنة الرجــل هنــا

حـويل أمــام
وإذا مــا تهشــم االعتــداد الف ـ

الجديــد داعيــة يف كل خطبــة لالســتعداد

ظنهم وال تيسء إليهم وال تضعف مهابتهم

األنثــوي؛ وثالثــا ملــا فيــه مــن نمــاذج لكاتبــات

يرغــم الرجــل عــى االســتكانة ويكــون لزامــا

حتــى أن اســتكانتهم أمامهــا جعلتهــا “إمامــا

وحــده ،ص .)101

سـاء ـمـزاج الرجــال وال تخيــب
تعكــر فيــه الن ـ

ملألوفيــة التمثيــل القصــي والــروايئ ووفرتــه

ال تمــايش مــا نريــده وهــو إثبــات كيــان ا ـملـرأة

وال تتســبب يف ألــم عميــق لهــم وال تؤجــج

يَظهــرن نســويات عــى الصعيــد االجتماعــي

حياتهــن وينتكســن ويعوقــن وينتهكــن

يكــن عــى الصعيــد اإلبداعــي متواطئــات مــع

غضبهــم؛ بــل هــن يذرفــن الد ـمـوع ويقدمــن
وليــس مــن حقهــن أن يكــون لهــن ـتـراث

يخلفهــن .وهــذه هــي املجهوليــة التــي تراهــا
فرجينيــا وولــف “تجــري منهــنّ مجــرى الــدم،

والرغبــة يف أن يحتجــن مــا زالــت تتملكهــن
وهــن حتــى اآلن غــر مكرتثــات بأمــر الشــهرة

مثــل الرجــال .وإذا أردنــا حديــث العموميــات
سـاء عــى شــاهد قــر أو
فغالبــا مــا تمـ ّر الن ـ

عالمــة طريــق دون أن تأخذهــن تلــك الرغبــة

املأجوجــة يف كتابــة أســمائهن عليهــا ..تحــت
وطــأة غر ـيـزة التملــك” (املرجــع الســابق ،ص
.)102

وتظل مركزية الرجل تتجىل يف تاريخه فهو
صاحــب العقــل العظيــم الــذي ينبغــي لل ـمـرأة

ـ التــي ليــس لهــا غــر الحــدس والعاطفــة مــن
دون عقــل (ينظــر :الجنــس اآلخــر ،ســيمون
دي بوفــوار ،ص  ) 60ـ أن ت ـكـرس نفســها

لخدمتــه ومــدارة أحوالــه وتلبيــة رغائبــه
مقتنعــة أنهــا أقــل قــدرة منــه عقليــا وهــو
املتميــز عليهــا جنســيا واملتســامي واملتجــاوب
والخــاق فكريــا.

سـاء بينمــا
مدافعــات ومنافحــات عــن الن ـ

الذكوريــة مســايرات مواضعاتهــا الكتابيــة.

االتجاه الثاين :الشخصنة السلبية

يف الحيــاة.

يــؤم النــاس وخطبــت يف املنابــر وترأســت
املجالــس وحادثــت الرجــال كأنهــا منهــم”

وعــى وفــق هــذا اال ـعـراف ســتتوكد تبعيــة

(ص  ،)159كمــا أن أفعــال الرجــل العدوانيــة

يف أن تســود وتتمركــز عــى حســاب الرجــل

للروائيــة العراقيــة ناديــة األبــرو “لســت أنكــر

الذكوريــة للنســوية ،ويكــون لل ـمـرأة الحــق

الذي ما عاد قادرا عىل مقاومتها أو الوقوف

لــم تعــد تدهــش بطلــة روايــة (ضــوء برتقــايل)

أين لــم يعــد يدهشــني أو يصدمنــي أمــر .كل

إذ تشــخص ا ـملـرأة الرجــل مــن منظــور نســوي
مــن التبعيــة ومنتجــة كتابــة ســردية تنــدرج

الســهيل التــي فيهــا تشــخصن الســاردة التــي

فمــه” (ضــوء برتقــايل روايــة ،ناديــة األبــرو،

ظـرة لفرديتهــا وكليتهــا مر ـكـزا ،متخلصــة
نا ـ
يف أدبيــات الســرد النســوي مصــورة الرجــل
تصو ـيـرا فيــه انتصــار لحالهــا وحــال بنــات
جنســها بنســوية عموميــة ،كأن تجعــل منــه

هامشــا أو تســتصغر دوره أو تقلــل مــن
قيمتــه وأهميتــه مقاومــة مركزيتــه محاولــة
التكافــؤ معــه وربمــا التفــوق عليــه .وذلــك

بواحــدة مــن الصــور اآلتيــة:

وهــو مــا نجــده يف روايــة (منــازل ح  )17لرغــد
هــي قمــر الزمــان الرجــل كأب وزوج وصديــق
ذاتا ســلبية فهو املســتكني واملبهوت بقدراتها

أمــه إىل الشــارع وآثــار حليبهــا لــم تــزل عــى
الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون ،بــروت ،ط
 ،2019 ،1ص.)50

مواجهــة حججهــا وال مــوازاة شــخصيتها

“أدار ظ ـهـره كعادتــه فأخربتــه ألغيظــه أننــي

أتابــع هذيــن املعلمــن الجليلــن  ..فكانــت

واقعيــا لكنــه وجــود متــاش فعليــا إذ ال

عــن عمــي بعــد أن أغلقــت أمامــه كل أبــواب

النصيحــة التــي أراد بهــا أن يخلصنــي مــن
آثامــي وأخطــايئ” (ص .)160

ص .)90

عــن إعــان ح ّبــه لهــا وقــد بهتتــه بقــوة بيانهــا

وجههــا فارتجــف واتســعت حدقتــا عينيــه
مبهــورا بفعلتهــا وظــل صامتــا ..ثــم أشــاح
صـره عنهــا ليتــوارى خلــف البــاب هامســا:
ب ـ

ســبحان مــن كمّ لــك بالعلــم والجمــال وال

رجــل ا ـمـرأة يف ســرده إال وقيدهــا يف رؤيتــه
املركزيــة يف حــدود عقلــه هــو وأســرها يف لغتــه

هو حتى تنفر منه هي وال تكشف له أسرارها

ـت
خـره ت ـ
وال ت ـ
حـوالت أحوالهــا لكــن أنــا وأنـ ِ
سنلتقي ففي كل أنثى بعض م ّني وأنا خليط

منهــن جميعــا” (ص .)78

وقــد يستشــف أن القصــد مــن هــذا االســتبدال
للمواقــع الحياتيــة بــن الرجــل وا ـملـرأة إ ـنـزال
الذكــر مــن عليائــه ووضــع األنثــى يف مكانــه.

فمثــل هــذا الفهــم مغلــوط ومرفــوض ألن
فيــه تتزحــزح مثاليــة ا ـملـرأة وهــي تقلــب الصــورة

وإذا كانــت األنثويــة يومــا مــا ســببا يف دونيــة

النمطيــة التــي رســمها لهــا الرجــل عــى مــر

تكــون الطابــع التكوينــي الــذي يميــز نســويتها

عىل ش ّتى األصعدة مسرتدة قيمتها ومؤكدة

فا ـملـرأة لــم تعــد ذاك الشــيطان والعــد ّو
والخطر الذي عىل الرجل ّ
توخي الحذر منه،

لتحتله املرأة محرضة ومستنهضة ومنتفضة

مكمــا لكيــان ا ـملـرأة يتشــارك معهــا مطوعــا

ا ـملـرأة وتبعيتهــا ،فإنهــا اآلن تســعى إىل أن

عربهــا الفحولــة ثقافيــا ،وتتجاهــل ســلطتها

العصــور بصــور أخــر غــر نمطيــة.

وإنمــا هــي تريــد العكــس أيّ شــخصنة الرجــل

خرباتــه وقدراتــه لصالحهــا بــا خطــورة وال
اســتبداد بوصفــه الكائــن الــذي ليــس بإمكانــه

ضـرة
قيمــة اعتباريــة لــه ،وا ـملـرأة وحدهــا الحا ـ
ال ّنســوة الفاعــات.

ومــا هــذه الفاعليــة يف تعريــة الذكــورة

طـرا جــدا عــودة الرجــل
منــه .ومــن ثــم يكــون خ ـ

مختبئــا وســريا بمــا هــو جســدي واشــتهايئ،

النظر للنسوية من منظار اتباعي سلفي يرى

واملهيمنــة يف مجتمعهــا الــذي غالبيتــه مــن

وســحر جمالهــا “تفاجــأ بهــا وهــي ترفــع خمــار

 17روايــة ،رغــد الســهيل ،املؤسســة العربيــة

 ”17إذ تقول يف مقطع ميتاسردي “فما صوَّر

سياســيا ،مســردة جوهــر ا ـملـرأة الجنــويس

جســدت “ه ـنـاء
عنــه بــا جــدوى ،وقــد
ّ

الن ـ
سـاء أضحــل عقــا ووعيــا وأكــر عاطفــة

صـره
الحــاد وكل ألــوان أمزجتــي ،غــض ب ـ

ذات اعتبــارات جنوســية وثقافيــة وسياســية.

شـراكة ا ـملـرأة التــي
شـراف املســتقبل إال ب ـ
است ـ

أحقيــة النســوية يف أن يكــون لهــا خطابهــا

ترســخ مــن الثوابــت القائلــة بــأن
قلــب مــا ّ

حـزين وشــرودي طبعــي
االنفصــال عنــه” تقبــل ـ

يعــرف لهــا بتميزهــا وزوجهــا يعجــز عــن

ولــم يجــد تلميذهــا حســن بــدا مــن أن يرتاجــع

فــرق بــن قلــم ا ـملـرأة وقلــم الرجــل مــا دامــت

ســوى شــخص مســتكني مذعــن لرغبتهــا يف

فاقدا األهلية واألهمية .وصحيح أنه موجود

يف الحيــاة ســوى أن تشــخصن أمومتهــا عــر

نفســها مــن منظــار مثــايل يحتفــي بأنثويتهــا

وه ـنـاء يف الروايــة نفســها ال تــرى يف زوجهــا

ضـاءات اإلبــداع بديمومــة تعـ ّري
ومؤججــة لف ـ

بأطروحاتهــا الدينيــة والفكريــة .فأبوهــا

وعــدم وجــوده صوتــا مقهــورا وكيانــا مغلوبــا

وشــريكة ال دونية يف مكانتها ،وال اســتلحاق

األمومي/املاتريــي الــذي يضاهــي الخطــاب

إىل ليبيــا باحثــا عــن مســتقبل” (ص ،)137

العقلية واملعرب دوما عن دهشته وإعجابه

للدراســات والنشــر ،بــروت ،ط،2019 ،1

أو انســحاق يف قيمتهــا كأمــر واقــع يدلــل عــى

حيــدر ف ـهـرب يف ليلــة ليــاء إىل األردن ومنهــا

 2ـ الرجــل املهــزوم الــذي يتســاوى وجــوده

 1ـ الرجــل املســتكني الــذي تتغلــب عليــه

الكاتبة/الساردة بوصفها ذاتا فاعلة وواعية

عجــز عــن مواجهــة الواقــع فان ـهـزم ولــم يعــد

هيبتهــا وقــد اختفــى الرجــل وغــادر املركــز

القشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر” (منــازل ح

ويناصــر تطلعاتهــا التحرريــة ،عاملــة عــى

aljadeedmagazine.com

عليه االعرتاف بدور املرأة املحوري واإليجابي

الســتقبال املخلــص ونصرتــه” (ص ،)139

ضدهــا أو تحديهــا عــى مختلــف الصعــد.

وعــادة مــا نجــد هــذه الشــخصنة اإليجابيــة

الشــخصيات النســوية متعاطفــة مــع الرجــل
ـتـريض غــروره ُ
ج ِّـر ًة أعمالهــا
وتديــن ا ـملـرأة ،م ـ

القــدرات النســوية؛ فــإن مــن الطبيعــي أن

الكيــد لهــا “فلــم تحفــل وواصلــت نشــر نهجهــا

يشء صار معتادا ..فال غرابة أن يسوق الولد

األبوي/البطر ـيـريك ،متعاطيــة الحديــث عــن

للرجــل واضحــة يف الســرد الذكــوري ،فــا

أو مضللــة بحجــة أنهــا واقعيــة.

ريــاض رفعنــي فــوق غمامــة أمطرتنــي ظمــأ
 ،)150ومثلــه شــخصية الدكتــور حيــدر الــذي

تريدهــا هــي ال التــي صنعهــا اآلخــر لهــا مزيفــة

يتطلــب شــجاعة نــادرة” (غرفــة تخــص ا ـملـرء
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الحقيقــي.

وهــو مــا نجــده يف روايــة “ضــوء برتقــايل” التــي

وأســلبتها ســوى صــرورة وعــي نســوي كان

سـاء وليــس لل ـمـرأة مــن هــدف
مجتمــع الن ـ

حـول اآلن علنيــا وصريحــا بقرائــن
وقــد ت ـ

فيهــا مجتمــع الذكــور مهــزوم ومطــرود أمــام

الظفــر برجلهــا املج ـهـول الوجــود واملبحــوث

األنمــوذج الشــهرزادي األمومــي الــذي بــز
األنمــوذج الشــهرياري وأطــاح بــه “أظنــه قــال
خـرة بــيء مــن الخجــل مطرقــا
عبارتــه األ ـ

الخصيــب” بطلــة الروايــة هــذا الــدور باحثــة

برأسه وعينيه لألسفل عند قدميه” (ص.)91

حياتهــا “ريــاض” ،تواقــة إىل ذلــك اليــوم الــذي

انتزعــت النســوية منــه الســلطة ،فغــدا بــا

مــن أول الروايــة حتــى نهايتهــا عــن حلــم
تنــال فيــه بغيتهــا لكــن بــا جــدوى إذ ليــس

تملــك مثلــه الحاضــر وباالقتــدار نفســه أو أكــر
مركزا ألن يف ذلك إعادة للوضع التقليدي يف

املرأة سلعة لالستهالك وليست منتجة لقيم
الحيــاة.

جـرت عــى ـتـرك ولديهــا
فقمــر الزمــان التــي أ ـ

بســبب أفكارهــا الدينيــة تشــعر أنهمــا بحاجــة
إليهــا لكنهمــا غــر قادريــن عــى اإلفــادة منهــا

 3ـ الرجــل املهمــش ،فائــض عــن الحاجــة وقــد

جـرة
فيظــان مجــرد هامــش يف حياتهــا “يف ح ـ

نظــام ذكــوري يعتــد بــه؛ بــل ليــس لــه ســوى

وأســدلت جفنيهــا تمثــل لهــا وجــه ولديهــا

معلمهــا الراحــل أســندت ظهرهــا إىل الجــدار
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سـرت
يدهــا فقبضــت عــى الدخــان تح ـ

وتمتمــت” (ص .)125

وإذا كانت الذكورية مهمشة؛ فإن النسوية

هــي التــي ســتتوىل مهمــة إصــدار األوامــر
واألحــكام وســن القوانــن والتشــريعات غــر
مباليــة بالرجــل “زوجهــا حذرهــا أكــر مــن

ـمـرة ..فلــم تبــال آســيا بتحذ ـيـره” (ص،)135

مســتنفرة طاقــات بنــات جنســها مط ّوعــة
جســدها تطويعــاً عموميــاً وبالشــكل الــذي
تكون فيه كل امرأة مالكة مفاتيح جسدها،
متكلمــة عنــه بخصوصيــة لغويــة ،وبســلطة

مركزيــة وقــد أحكمــت النســوية قبضتهــا
بوجــه الذكوريــة التــي أزاحتهــا عــن املركــز
رافضــة التناصــف معهــا يف األدوار الحياتيــة.

فتتعــاون قمــر الزمــان مــع ضرتهــا بقصــد
غلبة الزوج “وأصبحت مع ضريت صديقتني

علمتها القراءة والكتابة وشرحت لها بعض

دروس العلــم” (ص  ،)90وتجـ ّرم آدم
ألنــه هــو الــذي “ارتكــب الخطيئــة يف الروايــة

القرآنية ..وهو املخاطب بكل اآليات القرآنية

وهــو الــذي غــرر بحــواء وهــو الــذي خاطبــه

إبليــس وأغــواه ..لــذا احــذرن مــن تأويــات
يضعهــا رجــال متأثــرون بفالســفة اليونــان

الذيــن أضمــروا العــداء لل ـمـرأة” (ص .)134
إجمــاال ن ـقـول إن الرجــل لــم يعــد مشــخصناً

يف سرود املرأة كائناً فريداً ومميزاً ال يخشاها
وال يقيــم لهــا وزنــاً؛ بــل العكــس صــارت ا ـملـرأة
ال تخــى الرجــل .وهــي إذ تقيــم لــه اعتبــاراً يف

الســرد النســوي؛ فــإن ذلــك ال يتعــدى حــدود
الشــخصنة لــه كيانــاً مســتكيناً ومهزومــاً

ومهمشــاً حتــى أنّ وجــوده وعــدم وجــوده

ســيان يف ظــل عالــم مــا بعــد حــدايث ليســت
طـراف.
فيــه أقطــاب وال أ ـ
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قلم المرأة وصورة الرجل :في استكشاف السرد النسائي

وليد نظامي

ضد سلطة الذكورة
عزيزة الطائي

لقــد استشــعرت الباحثــة باتريــس ديديــي صعوبــات الكتابــة النســوية عنــد قولهــا “إن خصوصيــة الكتابــة النســائية ال تلغــي
مشــابهتها للكتابــة الرجاليــة” وهــي ،تبــن يف هــذه املفارقــة ،أن هنــاك صعوبــة التفريــق بــن الكتابتــن والعكــس صحيــح .فــإىل

ّ
أي مــدى تنطبــق مقولتهــا عــى الخطــاب النســايئ العربــي؟ وهــل اســتطاعت الكاتبــة العربيــة أن تمنهــج خطابهــا ،وتســتدعي لغــة

خاصــة بهــا بغــض النظــر عــن جنســها؟ لنعــود بذلــك إىل الواقــع الحيــايت ،والتاريــخ الجمعــي ،إذا ســلمنا أن الشــعر والنــر خاضــت

فيهمــا ا ـملـرأة العربيــة منــذ قــرون خلــت.

لقد

ّ
ظلت الحركات النسائية يف الوطن

سـرة خطابــات سياســيات
العربــي أ ـ
حتــى وقــت قريــب ،وملــا كان ذلــك ضروريــاً يف

مرحلــة التحـ ّرر مــن االســتعمار وتأســيس
دولــة االســتقالل ،أصبــح يشـ ّـكل قيــداً وعبئــاً

فمــا هــي مم ـيـزات ذلــك الخطــاب ،هــل أ ـبـدع

متم ـيـزة تجــاوزت املعتــاد؟ وملقاربــة التجربــة

جنــس الخطــاب املنتمــي إليــه إبداع ًيــا؟ ثــم

خاصــة إذا أدركنــا أن هنــاك أكــر مــن كاتبــة

ال ّنســوي العربــي ،بصفــة عامــة والعربــي

السرد ،وأخريات من قالب القصة القصرية

ســمات أنثوية خاصة أم ظل يتحرك يف أفق

هــل لذلــك تجليــات عــى مســتوى الخطــاب

الروائيــة يف مختلــف مســتوياتها وتجلياتهــا؛
حاولــت الخــروج مــن قالــب الشــعر إىل

عــى التيــارات التــي تدافــع عــن قضايــا ا ـملـرأة،
فلــم تســتطع أن تحقــق اخرتاقــاً بــارزاً عــى

بصــورة خاصــة؟

املجتمــع رغــم مــا أصابــه .فحــن تالمــس

عن أفقه الجديد ،ثمة نقاط ارتكاز أساسية

ال شــك أن التعــارض األجنــايس بــن نســقني

مجملهــا مهيمنــات أو نقــاط ارتــكاز يتأســس

النســق الثاين/الســرد (املتخيــل واملرجعــي)

مســتوى تغيــر الدســتور والقوانــن وثقافــة

الكتابــة ا ـملـرأة ووعــي قلمهــا إل ـبـراز قضايــا

وجودهــا يف املجتمــع يصطــدم قلمهــا بعــدة

عوائــق ،حتــى تنســحب بعــض األقــام أو
تعتــزل .ثمــة هيمنــة ينطــوي عليهــا مثــل هــذا

الخطــاب؛ األوىل هيمنــة دينية/إســامية،

والثانيــة مجتمعية/عامليــة ،أو هكــذا ن ـقـرأ يف
مفاصــل الحــدث اليومــي إثــر ســماعنا عــن
إصدار رواية جديدة بقلم أنثى.

عنــد تنــاول الخطــاب النســوي الحديــث املعـ ّـر

ال بـ ّـد مــن التأكيــد عليهــا ،كونهــا تشــكل يف
عليهــا تقــدم صــورة شــبه عامــة عــن الطريقــة

التــي ينظــر بهــا إىل الخطــاب النســوي ،أو

سـاء .يدفعنــا إىل
الســرد الــذي تكتبــه الن ـ
مجموعــة مــن اإلشــكاالت التــي تدركهــا ،بــل
تتبناها قضايا األدب النسوي العاملي بشكل
عام ،والعربي بشكل خاص ،وما يتولد عنها

وأمــام هــذا املكتــوب واملنطــوق مــن صنــع

مــن مفاهيــم وقضايــا تظــل عرضــة لاللتبــاس

النديــة بــن مؤ ّيــد ومعــارض لألنــا األنثويــة

صياغتهــا .ويف هــذا األســاس ســنحاول وضــع

املســكوت عنــه يف الحيــاة ـتـراءى لنــا زاويــة

ضـرة يف مجتمــع ينــادي
التــي لهــا ذات حا ـ
باإلنسانية .فهل استطاعت املرأة أن تؤسس
خطابهــا الثقــايف الخــاص ،بعيــداً عــن النســق
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حــد يمكننــا الحديــث عــن تجربــة روائيــة
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واإلبهام ما لم نعمل عىل تدقيقها ،وإعادة
مفهــوم “األدب/الســرد النســايئ” يف ســياق
العديــد مــن املفاهيــم بغيــة الوقــوف عنــد

“الروايــة النســائية العربيــة” ملعاينــة إىل أيّ

إىل الروايــة ،بــل وهنــاك العديــد منهــن كتــن
عــن تجربــة حياتيــة مــررن بهــا.

كبرييــن (الشــعر والســرد) ،ومــا ينــدرج تحــت

يكتــب لهــا االســتمرار – عندمــا أطــر مقالــه

القضايا يف ذاتها ،أي الوجود الذايت ،ومنها

الجنــس األدبــي الــذي تختــاره الكاتبــة ليقــارب

حاصــل مهمــا كان بإ ـبـراز أشــكال تعبرينــا عــن

ضــد تصنيــف اإلبــداع نســبة إىل جنــس

قضايــا املجتمــع العربــي املهــزوم وتحوالتــه

ووجودهــا يف آن مــن خاللــه .فقــد تميــل إىل

ذواتنــا أو وجودنــا بــن املتخيــل والواقعــي.

ولعــل الكثــر مــن الكاتبــات كانــت بدايــة
عـرة عــن الــذات والوجــود ممــا
أقالمهــن م ـ

حــدا بكثــر مــن املهتمــن بهــذه الــذات إ ـفـراد
مجلــة أو عمــود يف صحيفــة للحديــث عــن
هــذه الــذات وإيالئهــا اهتمامــا خاصــا ،إل ـبـراز

أقالمهــن مــن جهــة ،أو تمكــن فكرهــن
مــن جهــة أخــرى للغــوص يف أعماقهــن ومــا
يفكــرن بــه .ونذكــر عــى ســبيل املثــال مــا ذهــب
جـراح عنــد تصد ـيـره للعــدد
إليــه نــوري ال ـ

الخامــس مــن مجلــة “الكاتبــة” – التــي لــم

بالسؤال التايل “هل يصح الوقوف باستمرار

مبدعه؟” معربا ملخصا عن “ثقافة الخوف

مــن األنوثــة” .التــي كان لهــا صــدى كبــر يف

التجليــات عــن املســكوت عنــه يف مجتمــع
عربــي محافــظ ،لكنــه مشــحون باملتناقضــات

حيــال العالقــة بــن الذكــورة واألنوثــة؛ حتــى

عنــد أبــرز املتعلمــن واملثقفــن يف ظاللــه.

مــا يتصــل بموضوعهــا الــذي تتجــى فيــه

بأمكنتــه وأزمنتــه وثقافتــه وف ـكـره ،أو

مــا يطلــق عليــه ســعيد يقطــن “الوجــود

املوضوعــي” .وكمــا هــو معــروف تكمــن قضايــا
الوجــود الــذايت يف الكتابــة الروائيــة وتاريخهــا

وأنواعهــا وتقنياتهــا وأســاليبها وأشــكالها
عندمــا تقــارب أطروحاتهــا مفاصــل فكريــة أو

إنّ قضايــا الروايــة العربيــة بشــكل أو بآخــر

اجتماعيــة أو سياســية أو مذهبيــة؛ تتحقــق

ومتنوعــة ومتشــعبة تشــعب قضايــا اإلنســان

الــذايت والوجــودي .فتتشــكل العالقــات

هــي قضايــا املجتمــع العربــي .إنهــا متعــددة
العربــي وتنوعهــا .غــر أن الروايــة ال ّنســوية

لهــا وجودهــا الخــاص .وجــود يرتبــط ببعــض

مــن خاللهــا صرامــة تفكيــك الحــدود بــن
واملوضوعــات داخــل الجنــس الســردي

بســبب االنتصــار للقضيــة املطروحــة حســب

األيديولوجيــا التــي تأنــس يف تجــي ذاتهــا

الشــعر ،وقــد تأنــس إىل الســرد؛ فيغــدو

شـرك بني رؤاها وقلمها مشــروعا
القاســم امل ـ
كتابيــا النت ـقـاء ـنـوع كتابــي دون آخــر؛
واالنتصــار لجنــس ســردي دون ـغـره للتعبــر

بحريــة مطلقــة ،تحــرر فكرهــا بأيديولوجيــة
قلمهــا.

وألننــا نعيــش عصــر الروايــة بــكل مــا يحملــه
هذا الجنس السردي من أنواع ّ
مكن الكاتبة

العربيــة مــن خــوض غمــار معانــاة مثيالتهــا،

وقضايا مجتمعها .وحاولت الكاتبة العربية
من خالل تعليمها التحرر بالكتابة ،والتمرد

العدد  - 76مايو /أيار 2021

69

ملف

بتصديــر اســمها عــى عناويــن مقاالتهــا،

والحرمــان واالكت ـفـاء؛ ألجــل تفكيــك ســلطة

التجاوزات الرهينة بوعيها وحدودها الفنية

الفكــر الذكــوري عــن قصــور ا ـملـرأة وضعفهــا

تشــكيل هويــة قلميــة وكتابيــة ولوحــات فنيــة

ثقافيــة ســائدة وثابتــة ،عــاوة عــى ثورانهــا

دون وعيهــا بذاتهــا وبعالقتهــا بموضوعهــا،

تؤكــد أن غيــاب ا ـملـرأة عــن الحضــور ِف قلــب

وأغلفــة مؤلفاتهــا؛ ممــا منحهــا ومكنهــا مــن
تعينهــا عــى إزالــة اللبــس بــن مصطلحــن

يحــددان جنســية الخطــاب النســوي أو

نوعيــة الســرد النســايئ باعتبــار أطروحاتهــا
الخاصــة التــي تشــكل اليــوم تيــارا هامــا لــه

روافــده وخصوصياتــه تمكنهــا مــن تشــخيص

همومهــا املجتمعيــة ،ومشــاركتها السياســية
يف إطــار مجتمعــي ينظــر إليهــا دومــا عــى أنهــا
ناقصــة عقــل وديــن مهمــا وصلــت مــن رتــب

علميــة وفكريــة وثقافيــة وسياســية.

الســائد يف املجتمــع باعتبــاره مجموعــة قيــم
ضــد كل تدمــر إلنســانيتها ،وحقهــا يف

الحريــة والحيــاة.

لــم تكتــب ضــد الذكر/اإلنســان يف منتجهــا

لهــو موقــف منــح ا ـملـرأة قــوة يف شــتى املجــاالت

األنوثــة بالذكــورة؛ بــل كتبــت ضــد الســلطة

واالجتماعيــة

والثقافيــة والفكريــة واإلعالميــة وغريهــا.

عجــز فكــري أو نفــي أو قصــور عقــي فيهــا،

يف األدب العربــي الحديــث ،لوجدنــا أن ا ـملـرأة

الروايئ/اإلبداعــي عنــد حديثهــا عــن عالقــة

الذكوريــة التــي عززتهــا الهويــة املجتمعيــة يف

أيديولوجيــا قوامهــا كائــن ضعيــف مق ـمـوع،

وإذا سلمنا بأن مصطلحي “األدب النسايئ”

أســماء ك ـبـرة صاحبــة منتــج روايئ جديــر

أو “الســرد النســايئ” غائمــان ،يبقــى كل مــا

يف كتابتهــن هــذه العالقــة ،وأصبــح قلــم

الــذات والكينونــة هــو تعبــر صــادر مــن ذات

إنســانية أرحــب مــع مــا بعــد الثــورات العربيــة

خصائــص خطــاب الســرد النســايئ لبيــان
موقــع الذكــورة يف أدب تكتبــه ا ـملـرأة مــن
جهــة ،وموقــع األنوثــة املتحــررة يف ســرد
صـول عــى حريتهــا؛ دون
تمتلكــه ذاتهــا للح ـ

حاجة إىل موقع ذكوري إلعادة اعتبار املرأة.
مــن هنــا يحضــر ســؤال هــام ،هــل تكتــب ا ـملـرأة

ا ـملـرأة يتجــاوز غــن املجتمــع عليهــا إىل ثيمــات

وهــو ال يحمــل يف واقعــه إال التزييــف
والضــال .وأصبحنــا ك ـقـراء ننظــر إىل قلــم

ا ـملـرأة ،وتجســيدها لفكرهــا مــن زاويــة أخــرى،
وعندمــا ن ـقـرأ عمــا لهــا تحضرنــا مجموعــة

أســئلة قبــل ال ـقـراءة لهــا :هــل تشــكلت لــدى

يؤكــد لنــا مــا تذهــب إليــه يمنــى العيــد عنــد

الكاتبة/الروائيــة هــذه القضايــا؟ ومــا حــدود

واألنوثــة” فا ـملـرأة ال تكتــب عــن ضدهــا بمقــدار

ما تكتب عن الهيمنة السائدة التي جسدت
التقليــد والتجديــد ،الجمــود والتطــور،
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النظــري والتاريخــي ،وا ـملـرأة يف مواجهــة

العنــف ،والخطــاب النســوي واإلعــام،

الروايــة أم أن مــا تكتبــه مجــرد ـبـوح؟ وهــل
واإلمســاك بأهــم خصائصهــا؟ وكيــف تعــي
هــذا الوجــود الــذي يدركــه الكاتبــة والناقــد؟
وكيــف تفاعلــت الروايــة مــع هــذه القضايــا،

بــأيّ وعــي؟ وأيّ تصــور؟

سـرنا يف ـقـراءة العمــل ،أو انتهائنــا
ومــع ـ

مــن قراءتــه ينبثــق الســؤال الكبــر :مــا

عــن املشــاركة ِف صنــع ال ـقـرار وليــس بســبب
حتــى صــار األنثــوي طاقــة وســلطة وفيضــا
شــعوريا تقــوم عليــه أركان الحداثــة بمــا هــي

خـرة لإلنســان الجديــد كــون
نســق ومنجــز و ـ
الكتابــة النســوية تصاعــدت مــع تصاعــد روح

إىل تطـ ُّور كمّ ـ ّـي يف الروايــة النســوية العربيــة،
وهــو مــا ّ
مثلتــه مرحلــة االنفتــاح واالنتشــار،

ـرحي
األدب ّيــة ،ومنــه تالقــح الســردي مــع امل ـ
س ّ
ّ
والشــعري والســينمايئ والتاريخــي .وقــد
ّ
ـروايئ عــى األجنــاس
ولــد هــذا االنفتــاح الـ
ّ

أدب ّيــاً ،دون أيّ حواجــز أو ّ
منغصــات .وقــد
ّ
مثــل هــذه املرحلــة العديــد مــن الروائ ّيــات
الــايت شـ ّـكلت أســماؤهن عالمــة مضيئــة يف

ب ـلـوغ نضــج ف ّنــي خــال ـفـرة وج ـيـزة.
كمــا أنّ تداخــل األجنــاس أحــدث أيضــاً تعـ ُّـد ًدا

حيــث ّ
تمكنــت الروائ ّيــات مــن التعبــر عــن
ذواتهــنّ بـ ّ
ـكل أريح ّيــة ،وترجمــة أفكارهــنّ

األدب العربــي بــل العاملــي الحديــث .وكتــن
نصوصــا ســردية ـع ّـرت عــن قــدرة الروايــة

النســويّة يف الوطــن العربــي عىل اســتيعاب
قضايــا الراهــن ،والتعبــر عنهــا.

ورغم إجماع مختلف الباحثني عىل صعوبة

عــى خصوصيــة هــذه الكتابــة ،واختالفهــا

عــى جميــع األصعــدة وتتشـ ّبث بمنظومــة

أبــرز خصائــص مــا وجدنــاه عنــد الروائيــات

والعلــوم اإلنســانية ،و ـقـراءات يف الفكــر
سـاءل عــن الخطــاب
األدب .حتــى بدأنــا نت ـ

هــو ســائر أمــام الخطــاب الــذي ينتجــه الذكــر

الــذي نجــده اليــوم ظا ـهـرة لــم يشــهد لهــا

بصــوت أنثــى؟

يف مجتمعــات تنشــد ال ّتحديــث واالنفتــاح

العالقــات التقليد ّيــة بــن الجنســن وضعــا
م ـثـرا للجــدل وجد ـيـرا بال ّتحليــل وال ّنقــد.

نهــوض حقيقــة جديــدة تدحــض مــا أشــاعه

الجســد ،التجربــة الحياتيــة ،اللغــة املوظفــة
والتــي تجلــت مالمحهــا يف اآليت:

يف مختلــف مجــاالت األجنــاس األدبيــة،
خاصــة يف الجنــس الــروايئ؛ ممــا يشــر إىل

إســهامات الفكــر النســوي إبداعــا ونقــدا؛ إال

أنهــا بحاجــة إىل إعمــال فنــي أكــر قــدرة عــى
حـوالت الكــرى
تجــاوز الحــدود ،ورصــد الت ـ

ضـاع
وقــد كانــت شــحيحة ،بفعــل األو ـ

• البعــد الحميمــي وممارســة اال ـعـراف

الواقــع اال ـفـرايض الــذي يؤهلهــا إىل ســر

• انعكاس الطبيعة الداخلية للمرأة ،لذلك

بهــا ،مــن أجــل تجاوزهــا والعمــل عــى فتــح

واألنثــى يف امتــداد نرجــي للمؤلفــة أحيانــا.
نخلــص إىل أنّ الروائيــة العربيــةّ ،اتجهـ ْ
ـت

يقـ ّر باالختــاف ،ويقــارب الت ـنـوع ألجــل روايــة

اإلبداعيــة أدبــا وفنــا ونتاجــا عامــا ،أمــور

اللــوايت أكــدن قــدرات ومهــارة ِف املياديــن
التــي فتحــت األبــواب أمامهــن ممــا دفــع إِ َل

العربيــات مــن تركيــز عــى ،الجنــس ،إدراك

خاصــة القلــم النقــدي الــذي يتزايــد بتميــز

شـرة واالســتعمال التلقــايئ
• العفويــة واملبا ـ

واالقتصاديــة .كمــا أنّ فعــل الكتابــة ،كان
ح ـكـراً عــى الرجــل ،واع ُـتـرت ا ـمل ُ
ـرأة ،حينهــا،
تابعــة لــه؛ فعاشــت تهميشــاً مــن طــرف

واملعرفــة حتــى وجدنــا الكثــر مــن املبدعــات

عــن نظريتهــا عنــد الرجــل .نســتطيع أن نوجــز

كونهــا تــرز بجــاء حضــور قلمهــا وتطــوره؛

إىل إعــادة ـقـراءة منجــز الوســائط الجديــدة

التاريــخ مثيــا ،ليــس ِف الوطــن العربــي
سـره ،ممــا يحيلنــا
حســب ،بــل ويف العالــم بأ ـ

انفتحــت أمــام ا ـملـرأة مجــاالت العلــم والعمــل

فإننــا نذهــب مــع مــن يذهــب إىل التشــديد

خــوض مغا ـمـرة التجديــد والت ـنـوع يف الكتابــة

• الكتابــة األنثويــة تعتمــد عــى التواصــل،

التاريخ ّيــة التــي عاشــتها بعــض الــدول تحــت
ســيطرة االســتعمار والعزلــة ،ممّ ــا ّأثــر عــى

وسياســية وشــيجة مــع هــذا اإلن ـتـاج ،فمــا أن

ـروايئ.
مع ال ّنــص الـ
ّ

التي تعينها عىل خوض غمار تجريب جديد

فــاألدب الــذي تكتبــه ا ـملـرأة وبهــذا الزخــم

تتصــل بعالقــات اجتماعيــة واقتصاديــة

يف إيجــاد تجريــب وحــوار فاعــل وخصــب

هــذا كلــه يقودنــا إىل أن حقبــة األلفيــة،
ُت ّ
مثــل مرحلــة التأســيس للروايــة النســوية

العربيــة بشــكل عــام ،بوصفهــا جنســاً أدب ّيــاً،

إىل أمــور جوهريــة حا ـفـزة خــارج العمليــة

طرائــق وأشــكال فن ّيــة متعـ ّـددة ،أسـ ْ
ـهمت

مقارنتهــا بمــا هــو متوفــر يف الكتابــة األخــرى،

العائلــة يف الخطــاب النســوي ،واملــكان يف

الخطــاب النســوي ،والخطــاب النســوي

وقد رفضــت الروائ ّيــة ال ـنـوع األدبـ ّـي ،وســعت
ّ
وتمكنــت مــن ذلــك باســتعمال
إىل خلخلتــه،

الروائيــة ،يســتحق االلتفــات والــدرس،

والعمــل عــى تجســيدها دون التفكــر يف

ِف قلــب الحيــاة وليــس عــى ســطح الورقــة
ضـاء .فمــا بــرح وضــع ال ّن ـ
البي ـ
سـاء العربيــات

والخطــاب النســوي يف الفــن ،وتمثــات

لغويّــا داخــل النمــاذج الروائ ّيــة املدروســة.

تنــاول هــذه الخصائــص النســائية يف الكتابــة،

والسياســة يف الخطــاب النســوي العربــي،

لهــا تبعاتهــا اإلنســانية ،ولذلــك فهــي تقــع

املختلفــة ،شــكال ً هجينــاً وجديــداً ،أ ّدى إىل

إن ظا ـهـرة إقــدام الكاتبــة العربيــة عــى

الحداثة وما بعدها ،وأصبحت ظاهرة عاملية

ينــادي باإلنســانية والتســامح والتعايــش،

لــو تأملنــا نصوصــا روائيــة حديثــة أفرزتهــا

خطــاب صراعــي تحقــق تاريخيــا بــن الذكــورة

كمــا يســتجيل موضوعــات عـ ّـدة ،مــن بينهــا:

الــذي تكتبــه ا ـمـرأة يف الوطــن العربــي إىل أيــن

باقية .وأصبحت املرأة تع ّري مجتمعها الذي

تشــكلت لــدى الناقــد التقنيــات لدراســتها

حديثهــا عــن أن “الخطــاب املضــاد هــو

السياســية

واالقتصاديــة

عــام  2011التــي ال ـتـزال آثارهــا التدمرييــة

الكاتبــة العلــوم الخاصــة بهندســة ب ـنـاء

األلفيــة قرابــة عشــرين عقـ ًـدا مــن الزمــان،

مبدعــة ومنتجــة للخطــاب الثقــايف واإلنســاين

النســوي ،واتجاهــات الخطــاب النســوي يف

عندما تريد سرب ذاتها الوجودية ،واالنتصار
لقضاياهــا االجتماعيــة عــن ّ
الضــد املــوازي لهــا
أم عــن النــد املســاوي لهــا؟

الخاصة يف الوجدان والوجود ،وبال حدود؟

وقمــع فكــري وقهــر نفــي ،وبســبب حجــب

لــو اســتذكرنا أبــرز الروايــات التــي القــت رواجــا

بالنظر من الخليج إىل املحيط ،فقد جسدن

كاتبــة هــي أنثــى .بهــذا نســتطيع اســتجالء

بالكيفية التي تجعلها نوعا سرديا له مكانته

الحيــاة كان بســبب مــا لحــق بهــا مــن غــن

إن تســليط الضــوء عــى دور ا ـملـرأة كونهــا

فــإذا ســلمنا أننــا نواجــه إشــكالية منهجيــة

تحــرره ا ـملـرأة مــن خــال عالقــة وطيــدة بــن

واالجتماعيــة؟ ومــا هــي الحــدود التــي تقــف

وعجــز قدراتهــا عــن اللحــاق بالرجــل ،حقيقــة

حقوقهــا ِف العلــم والتدريــب عــى العمــل
واإلســهام ِف دفــع عجلــة التنميــة وإقصائهــا

وآخــر قــويّ متســلط .وهنــاك العديــد مــن

مصطلــح قبــل إشــكالية قلــم يحــرر نصــا،
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حرك ّيتهــا االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية

العُ ــرف االجتماعــي املُحافــظ.
ثــم ّ
أطلــت حقبــة مــا بعــد منتصــف األلفيــة
بأســماء روائ ّيــة أكــر تحـ ُّررا مــع مطلــع القــرن
الحــادي والعشــرين ،بفعــل زوال العديــد
من العقبات النفسية واالجتماعية ،ما أ ّدى

وتفجــر الكلمــة املتحــررة يف الصمــت.
للكلمــة.

وال ـبـوح.

نجــد النــص والشــخصية الرئيســة/البطلة

نحــو منحــى كتابـ ّـي جديــد بُغيــة إيجــاد جنــس
أدبـ ّـي قــادر عــى ترجمــة همــوم العصــر؛
فلجــأت إىل تهجــن ّ
ـروايئ عــن
الشــكل الـ
ّ

طريــق انصهــاره مــع األجنــاس األدب ّيــة وغــر

مف ـتـوح أكــر عــى املســتقبل ،ألنــه يف حاجــة
التــي تســمح لهــا بتوظيــف واقــع آخــر هــو
قضايــا أخــرى يمكــن طرحهــا وتعميــق وعيهــا

آفــاق أخــرى أرحــب مــن خــال منظــور فكــري
عربيــة ناضجــة ،ومؤ ـثـرة ال يســتكني فيهــا

صــوت ا ـملـرأة ،وال يهــدأ قلمهــا عــن املســكوت

عنــه مــن قضايــا تقــارب واقعهــا العربــي
واإلنســاين.

ناقدة من عمان
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وليد نظامي

قوة تثير األمواج
صورة الرجل في السردية النسوية الشفاهية
نهلة راحيل

حـول العالــم ،فيجمــع القصــص والحكايــات ليســردها .يف
“الح ـكـوايت يف الثقافــة العربيــة هــو عــادة دور للرجــل ،الــذي يســافر ـ

َمــوجَ ،
الحكوات ّيــة هــي مجموعــة مــن النســاء الــايت اخ ــرن أن “يســردن حكايــات النســاء األخريــات الــايت فضلــن أن تبقــى هويتهــن

مجهولة” ،بهذه الكلمات املوجزة قامت مدونة َ
“موج النسوية ،“ *”maujالتي أعدتها نساء عربيات ألجل نشر الوعي النسوي
ودعــم إحســاس التضامــن ،بالتنويــه عــن حملــة َ
“حكوات ّيــة” ( )Hakawatiyyaالتــي تنشــر قصصــا حقيقيــة لنســاء عربيــات لــم

تكــن لديهــن الحريــة أو القــدرة لســرد حكايتهــن بصوتهــن ،فقامــت مجموعــة أخ ــرى مــن الروايــات بحــي الحكايــات إلظهــار أهميــة
مشــاركة تلــك القصــص يف دعــم الك ـثـرات مــن النســاء العربيــات ومنحهــن الشــجاعة إليصــال صوتهــن ونقــل تجاربهــن .مــن هنــا،
تلخــص الحملــة هدفهــا يف شــعارين بارزيــن همــا :املعرفــة قــوة ،واملعرفــة تثــر األ ـمـواج؛ فمعرفــة ا ـملـرأة لحقوقهــا هــي فقــط التــي مــن
شــأنها أن تثــر أ ـمـواج الفكــر وتتابــع تغرياتــه.

من

املعــروف أن الســرد الشــفاهي هــو

ـتـراوح زمــن ســرد كل منهــا مــا بــن خمــس إىل

شـاء عالقــة صحيــة
سـاء عــى إن ـ
ومعاونــة الن ـ

صـوال إىل مــا يُعّ رفــه
ســلبية أو إيجابيــة – وو ـ

حكايــة – “هــذه ليســت قصتــي لكنهــا قصــة

والالفــت للنظــر يف بعــض الحكايــات هــو

هويتهــا مجهولــة” – تبــدأ الحكواتيــة يف ســرد

الفتيــات عــن تجاربهــن يف تحديــد هوياتهــن

عـرض تفاصيــل عــن حادثــة اغتصــاب وعنــف
ت ـ

آليــة فعّ الــة النتقــال التجــارب

شـرة متتاليــة قصصيــة شــفاهية
ففــي ثــاث ع ـ

أو االجتماعــي – ضــد بطلــة كل حكايــة التــي

مــن جيــل إىل جيــل ،ولفتــح قنــوات اتصــال

 )Denو “أنــا ومثــي املاليــن” (Millions

عشــر دقائــق.

اإلنســانية – وباألخــص تجــارب املهمشــن –
مناســبة مــع أصحــاب تلــك التجــارب مــن

سـاء
أقليــات أو مجموعــات مهمّ شــة أو ن ـ
مقموعــات .وقــد قامــت املدونــات النســوية،
املهتمة بعرض قضايا املرأة ومعالجة شؤون

حملــت عناويــن“ :جُ حــر األفعــى” (Snake’s
و”أنت” ()You
)like meو”شمع” ()Wax
ِ

 )Actorو”عــن الحميميــة والخــزي” (On

)smear

و”املمثــل

Shame

 )Intimacy andو”حبــة

الفاصول ـيـاء”

البنيــة الذكوريــة املتشــددة و التمــرد عــى

( )Painو”لعبتــي” ( )My Toyو”التيــار”(

الســلطة األبويــة التــي تعــوق مســاهمتهن يف

شــتى مجــاالت املجتمــع .ولذلــك ،أصبحــت
تلــك املدونــات النســوية – التــي نشــطت يف
األســاس عــر شــبكات التواصــل االجتماعــي

– منصــة ناجحــة إل ـبـراز املشــروع النســوي

aljadeedmagazine.com

تعانيهــا بســبب التمييــز املمــارس ضدهــا مــن

األفضــل.

قبــل الرجــل .وتحمــل القصــص يف ســردياتها

الوســيم”

()Little Black Bean

و”أول ـمـرة” ( )First Timeو”وجــع”

شـركائهن ،مــن خــال
مــع أنفســهن ومــع ـ

تعالج القصص قضايا واقعية ملست الحياة

و”الزيــارة”( )The Visitو”بابســمري”(pap
(Hot

املجتمــع الذكــوري األبــوي طــوال الوقــت،

دعــم الوعــي بالصحــة الجنســية وأهميتــه يف

شـاكل التــي
الفعليــة لل ـمـرأة العربيــة وامل ـ

سـاء
سـاء ،بــدور بــارز يف نشــر قصــص الن ـ
الن ـ
وطــرح مظلوميتهــن عــر ســرد شــفاهي ّ
يوثــق
حكاياتهــن ويــرز رحلتهــن يف الخــروج مــن
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يف ممارســة العنــف – الجســدي أو النفــي

مــن جســد ا ـملـرأة ،وهــو الشــعور الــذي يعــززه

نحــو تقبلهــا لذاتهــا ،بــدءا مــن عالمــات

الحَ كوات ّية :لكل امرأة قصة تحكيها

سـاء”
املتنوعــة موضوعــا ثابتــا “نحــن معــا كن ـ

يف مواجهــة الصــور النمطيــة التــي تحيــط
با ـملـرأة يف املجتمــع األبــوي ،وكذلــك لحمايــة
سـاء مــن املمارســات الذكوريــة التــي ترغــب
الن ـ

تغيــر عالقــة ا ـملـرأة بجســدها وبمحيطهــا إىل

التــي يفرضهــا عليهــا الرجــل والتخلــص مــن

عـرض لــه ا ـملـرأة يف طفولتهــا مــن اعتــداء
تت ـ

عــى محــاوالت ا ـملـرأة العربيــة لفـ ّ
ـك القيــود

الســيطرة عــى ا ـملـرأة ،وســعي ا ـملـرأة – حتــى

ال ـتـزام الصمــت ل ـفـرات طويلــة خوفــا مــن

سـاء عربيــات احتــل
وتــرز عربهــا تجــارب ن ـ

سـاءة الجســدية وغريهــا مــن
الجنــي واإل ـ

للهيمنــة الذكوريــة ضــد ا ـملـرأة ،دورا محوريــا

الحكائيــة ،يف الغالــب ،إىل محاربــة الخــزي

جنــي مــن قبــل رجــال تربطهــا بهــم صلــة
قرابــة ،و مــا يتبــع ذلــك مــن آثــار نفســية

العاملــة أو املتحــررة – إىل تأكيــد مســاواتها

فيهــا الرجــل ،بــكل مــا يمثلــه مــن مظاهــر

الجنــي بعيــدا عــن الرجــل ،ومناقشــة مــا

القوالــب النمطيــة التــي يضعهــا املجتمــع
داخلهــاُ ،
وتظهــر معظــم املواقــف القصصيــة

 ،)The Currentت ـقـرأ الحكواتيــة ،التــي

أشــكال التعنيــف ضــد ا ـملـرأة .وتهــدف بنيتهــا

خروجهــا عــن املألــوف ،كحديــث بعــض

وتسعى أغلب الحكايات إىل تسليط الضوء

يف قمــع جنســانية ا ـملـرأة يف معظــم األحيــان،

ربعــت بالحــي ،قصــص مــن ال صــوت لهــن،
ت ّ

املجتمــع بســن اليــأس وال ـفـرة التاليــة لــه.

الجنســانية واختبــار مشــاعر االنجــذاب

رغبــة الرجــل – حتــى الشــريك أو املحــب – يف

حـرش
كختــان اإلنــاث وجرائــم الشــرف والت ـ

الب ـلـوغ ومــرورا بتجربــة األمومــة – ســواء

بالرجــل داخــل مجتمــع متحيــز لــه بأشــكال
سـرة ا ـملـرأة
عــدة .وتــرز ،كذلــك ،مراحــل م ـ

واجتماعيــة ،وباألخــص عنــد اختيــار الضحيــة
املعتــدي أو مــن ردة فعــل الوالديــن أو

األ قــارب.

عــر الزمــة ســردية تتكــرر يف افتتاحيــة كل
حقيقيــة ال ـمـرأة عربيــة فضلــت أن تبقــى
الحكايــة األوىل – “جُ حــر األفعــى” – التــي

جنــي ارتكبهــا صديــق ضــد صديقتــه ،بعــد
أن دعاهــا إىل منزلــه الحالــك ،الــذي يشــبه
ّ
وأمدهــا بمشــروب مخــدر
جحــر األفعــى،

تناولتــه دون وعــي ،فلــم تتمكــن مــن الهــروب
بعد إدراكها ملخططه .ظهر الرجل بالحكاية
يف صــورة املحــب واملغتصــب معــا ،حيــث
يســتغل الرجــل اطمئنــان ا ـملـرأة لــه فيوقعهــا

ضحيــة لالغتصــاب .تســرد القارئــة تفاصيــل

الحادثــة بمــا تتضمنــه مــن عنــف جنــي
وامتهــان جســدي ،ومــا تــى تلــك الليلــة مــن
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شــهور لــم تكــن أقــل بشــاعة منهــا ،بســبب

تعينهــا عــى التخلــص مــن الجنــن ويرتكهــا

مــن شــرح مشــاعرها للمحيطــن ،إلدراكهــا

عـاج
األ ـمـراض املنقولــة جنســيا أو جلســات ال ـ

مــن إتمــام اإلجهــاض ،فتمــر الفتــاة بمفردهــا

مساحة الحكم عىل املرأة يف حدود جسدها.

طـرة ومــا تالهــا مــن ـفـرة نقاهــة.
العمليــة الخ ـ

الــذي أثارتــه بطلــة الحكايــة بخصــوص تحديــد

الفحوصــات الطبيــة الخاصــة بالكشــف عــن
ضـاء الفتــاة ـفـرات طويلــة يف
النفســية وق ـ

مشــفى لأل ـمـراض النفســية .ولكــن ،تنتهــي
الحكايــة باالنتصــار لل ـمـرأة التــي اســتطاعت
الشــفاء مــن التجربــة رغــم صعوبتهــا ولــم

تســمح لهــا باســتالب جســدها وحياتهــا.

جـراء
بمراحــل التمهيــد لإلجهــاض ثــم إ ـ

تستعيد بطلة الحكاية تلك التجربة القاسية
مــن ذاكرتهــا املشوشــة بعــد مرور عشــرين
عامــا ،وتؤكــد أنــه لــم يتبــق منهــا بداخلهــا

لذلــك ،تنهــي الحكواتيــة قصتهــا بالتســاؤل

هويتهــا الجنســية بمنــأى عــن التصنيفــات
الجنســانية والتعريفــات الجســدية “أيــن يقــع

ذلــك عــى قــوس القــزح؟”.

وهكــذا ،يمكــن ال ـقـول بــأن الخطــاب الشــفهي

أمــا الحكايــة الخامســة مثــا – “الزيــارة” –

ســوى صــورة الجنــن – وكان يشــبه حبــة

مــن أشــكال االســتغالل الجســدي لل ـمـرأة؛

شـرة بســرد قضايــا ا ـملـرأة
تختــص الحكايــة العا ـ

الســرديات املكتوبــة ،يف كشــف النســق

ناتجــة عــن ثقافــة مجتمعهــا القائمــة عــى

مراجعــة تكويناتــه األبويــة؛ حيــث تحمــل

فيدور مضمونها حول سفاح القربى كشكل
صـرة
عـرض الفتــاة “هزليــة الجســد ق ـ
حيــث تت ـ
شـرة التــي لــم تبلــغ
القامــة” ابنــة الحاديــة ع ـ
بعــد إىل اعتــداء جنــي عــى يــد جدهــا ألبيهــا

أث ـنـاء إحــدى زيــارات العائلــة املتكــررة ملنزلــه.
وحتــى ب ـلـوغ الضحيــة الثامنــة والثالثــن عامــا

اختــارت أال تتفــوه بكلمــة واحــدة عــن الواقعــة
خوفــا عــى مشــاعر والدهــا ،ولكنهــا لــم تنــس

تفاصيل تلك الزيارة حتى وفاة الجد الذي لم

الفاصول ـيـاء – التــي الزالــت تحملهــا يف قلبهــا.

جـاع نفســية
الســعودية ومــا تعانيــه مــن أو ـ
سيادة الرجل وتبعية املرأة .تفتتح الحكواتية

يف “أول ـمـرة” الحكايــة بتأكيــد كبــت املجتمــع
لرغبــات ا ـملـرأة الجنســية وخــزي الرجــل مــن

كشــفها ألنوثتهــا ،فالرغبــات عار واإلفصــاح

عنهــا جريمــة والخيــال فجــور – وفــق
تصريحهــا – يف تلــك املدينــة .وتحــي عــن أول

تطلق عليه الحقا سوى “والد والدي” .فرغم

ـمـرة مارســت فيهــا صاحبــة الحكايــة الحــب

املهنــي ومظاهــر تدينــه ،أقبــل عــى ملــس جســد

بالذنــب أو النــدم عقــب تلــك التجربــة .وقــد

بحكــم عالقــة القرابــة التــي تجمعهمــا ،وهــو

بطلتهــا أن تثبــت وجودهــا كا ـمـرأة مشــتهاه

صلة الدم ومكانة الرجل االجتماعية ومركزه

حفيدتــه النحيــل مســتغال اطمئنــان الفتــاة لــه
مــا انعكــس عــى ســلوكها الحيــايت باملســتقبل

وعالقتهــا بجســدها وباآلخــر.

مــع رجــل تحبــه ،واعرتافهــا بعــدم الشــعور
جاء الرجل بالحكاية كربهان تريد من خالله

داخــل مجتمــع ذكــوري يعــزز الخــزي مــن

جســد ا ـملـرأة ويخجــل مــن رغباتهــا الجنســية.

النســوي يقــوم بــدور ،ال يقــل عــن دور

الثقــايف الذكــوري باملجتمعــات العربيــة ويف

سـاء وحكايتهن ،التي تتعلق بهن
قصص الن ـ
وباملحيطــن ،ســلطة قويــة يف تعريــة البنــى
الثقافية واأليديولوجيات املجتمعية يف عصر

مــا ،ولذلــك يعـ ّـد توثيقهــا ،يف خطــاب ســردي
أو عــر منشــورات شــفاهية ،وســيلة مهمــة
لحمايــة الــذات النســوية وإل ـبـراز محاوالتهــا

التاريخيــة لخلخلــة النســق الذكــوري املركــزي.

وال شــك ،أن الحــي فتنــة نســوية باألســاس
ســواء ظ ـهـرت يف شــكل نــص ا ـعـرايف ذايت

مــدون أو تجاوزتــه لتعــاود الظهــور يف شــكل

حكايــات شــفاهية كتلــك التــي بــدأت مــع
شــهرزاد .ومــع اعتمــاد الحــي الشــفاهي

خـرا ،عــى الوســائط الســمعية
النســوي ،مؤ ـ

وتعالــج الحكايــة التاســعة – “حبــة

جـاءت بعنــوان
خـرة ،والتــي ـ
أمــا الحكايــة األ ـ

والبصريــة التــي تتيحهــا التكنولوجيــا الرقميــة

حمل املراهقات غري املتزوجات ،والتي تنتهي

الشائكة التي قد تواجه املرأة العربية يف بعض

راويــة الحكايــة (الحكواتيــة) ومتلقيهــا.

الفاصول ـيـاء”  ،-عــى ســبيل املثــال ،ظا ـهـرة
يف األغلــب بإجهــاض متعمــد تحمــل الفتــاة
ســواء حدث بمعاونة الشــريك أو بعد تخليه

عــن شــريكته .يظهــر الرجــل بتلــك الحكايــة يف

عـريض
صــورة الصديــق املتســبب يف الحمــل ال ـ
واملشــارك يف عمليــة اإلجهــاض؛ حيــث يمـ ّـد
شـرة عامــا ،بأدويــة
صديقتــه ،البالغــة ســتة ع ـ
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“التيــار” ،فتعــرج عــى إحــدى املشــكالت
الــدول العربيــة واإلســامية ،وهــي االنجــذاب

يتحقــق أقــى درجــات االتصــال التفاعــي بــن

سـاء معــا .وتقــص
الجنــي إىل الرجــال والن ـ

* يمكن متابعة املوسم األول من حملة

وتلخصيهــا لهــا يف انجذابهــا إىل األشــخاص

صفحة مدونة “موج” ( )maujعىل

الحكاية تفكري صاحبتها يف هويتها الجنسية

بغــض النظــر عــن نوعهــم البيولوجــي أو

هويتهــم الجنســية ،ولكنهــا – مــع ذلــك –
تخــى تفســر تلــك الهويــة عالنيــة وتخــاف

“حكواتية” )Hakawatiyya( -عرب

وليد نظامي

مســؤوليته النفســية وتبعاتــه املجتمعيــة،
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وحيدة بعد ذلك دون التأكد من سالمتها أو

معالــم الذهنيــة الذكوريــة التــي تقلــص
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ملف

الرجل في سرديات المرأة العربية
استكشافات نصية
إيهاب المالح

عـرض
اعتــاد النقــاد ومؤرخــو األدب عــى البحــث عامــة عــن صــورة ا ـملـرأة يف اإلبــداع الســردي (ال ــروايئ والقصــي) املعاصــر ،وقلمــا ت ـ

واحد منهم إىل درس الصورة املعاكســة؛ صورة الرجل يف اإلبداع الســردي النســايئ املعاصر .من أشــهر الدراســات التي تعرضت

لدرس صورة املرأة يف الســرد العربي املعاصر؛ دراســة املرحوم طه وادي «صورة املرأة يف الرواية العربية املعاصرة»؛ دار املعارف،
هـرة،
هـرة .… ،وكتــاب الدكتــورة فوزيــة العشــماوي «صــورة ا ـملـرأة يف أدب نجيــب محفــوظ»؛ عــن املركــز القومــي للرتجمــة بالقا ـ
القا ـ
الكتــاب رقــم ..وهــو يف األســاس أطروحتهــا للدكتــوراه التــي كتبتهــا بالفرنســية ،وقــد ترجمتــه إىل العربيــة بنفســها ً
أيضــا ،وأ ـ
خـرا
هـرة.2020 ،
دراســة الناقــدة الدكتــورة أمــاين ـفـؤاد « ـمـراث مــن القهــر»؛ الــدار املصريــة اللبنانيــة ،القا ـ

لكن

بالنظــر إىل كــمّ الروايــات التــي

عـرض تحليلهــا ملصطلــح “كتابــة ا ـملـرأة”
يف م ـ

أو قــل ألنهــا غــر معنيــة بهــذه الجوانــب وغــر

القــرن العشــرين وحتــى اللحظــة الراهنــة،

“إن كتابــة ا ـملـرأة – ككتابــة الرجــل – تجمــع

عـرض لــدرس هــذه الصــورة،
ال مفــر حــن الت ـ

كتبــت خــال ال ـفـرة مــن منتصــف

ســنجد لدينــا كمــا وا ـفـرا وغز ـيـرا جــدا مــن

الروايــات التــي كتبتهــا روائيــات عربيــات

ينتمــن إىل أجيــال مختلفــة ومتعــددة
ومتباينــة ،وتما ـيـزت كل منهــن بطريقــة
مخصوصــة يف نســج عاملهــا الــروايئ ،ويف
تصويرهــا لشــخصية الرجــل التــي كانــت يف

شـرا
املجمــل ويف الغالــب األعــم انعكاســا مبا ـ

أحيانــا ،وغــر مباشــر يف أحيــان أخــرى،
لوضعيــة ا ـملـرأة العربيــة يف املجتمعــات
العربيــة ومــا عانتــه و(تعانيــه) مــن مشــكالت

ظـرة الذكوريــة االســتبدادية
وهيمنــة الن ـ

التمييزيــة التــي فصــل فيهــا ال ـقـول عل ـمـاء
االجت ـمـاع والتاريــخ واألنرثوبولوجيــا والثقافــة

عىل مدار العقود املاضية.
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بــن مــا هــو حميمــي وخــاص وبــن مــا هــو عــام

واســتجالء مالمحهــا يف هــذه املســاحة

املحدودة ،وهذا الحيز املؤطر ،إال استكشاف

وســيايس ،وليــس هنــاك فصــل بينهمــا ،وأن
املرأة عندما تكتب عن ذاتها فهي تكتب ً
أيضا

بعــض النمــاذج املنتقــاة واللجــوء إىل االختيــار

كمــا أنهــا ليســت مســألة فقــر يف القــدرة عــى

كتبتهــا روائيــات عربيــات بــرزت مشــخصة

عــن مجتمعهــا ،وعــن الســياق الخارجــي،
التخييــل ،ألن اإلنســان يكتــب مــن تجربتــه،
وإذا كان اإلنســان يفتقــد إىل التجربــة ،فإنــه

ال يستطيع الكتابة ،وبالتايل فمن الطبيعي

مــن بــن الكــم الهائــل مــن الروايــات التــي

فيهــا صــورة أو أكــر للرجــل باعتبــاره “بطــا”

أو “بطــا ضــدا” أو غريهمــا.

عالقات الخوف

أن تكــون هــذه التجربــة ذات طابــع ذايت.
وصحيــح ً
أيضــا أن ا ـملـرأة تقــدم يف كتابتهــا

اعتــاد قــارئ الروايــات العربيــة التــي كتبهــا

الرجل .كل هذا صحيح ،ولكن هذه الكتابة

هــذه العالقــة املعقــدة بــن الرجــل وا ـملـرأة؛

ً
نوعــا مــن الحميميــة والتصــور ملــا ال يعرفــه
صـرة تختلــف ،يف الدرجــة ال يف
النســوية املعا ـ
صـرة،
ال ـنـوع ،عــن الكتابــة “الرجاليــة” املعا ـ

ربمــا ألن مصفــاة الذاتيــة النســوية ال تســمح
بمرور جوانب معينة من العالم الخارجي،

روائيــون رجــال عــى استشــعار الخــوف مــن
يف كثــر مــن األعمــال الروائيــة ســنجد هــذه

وليد نظامي

مزمنــة مــن غيــاب العدالــة والتهميــش

عمومــا ،ت ـقـول الناقــدة فريــال غــزول صحيــح

منخرطــة فيهــا.

التيمــة املعتــادة؛ ا ـملـرأة كائــن خائــن بطبعــه!
مخلــوق خائــن ،إمــا بمحــض إرادتهــا أو ألنهــا

ضحيــة األهــل أو فريســة وحــش فاتــك ..أال
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وليد نظامي

تصــور هــذه األعمــال كلهــا خــوف الرجــل مــن

املرأة وعدم ارتكانه إىل الوثوق بها؟ أو قل يف
أحســن األحــوال عــدم اطمئنانــه إليهــا!

نقطــة االلت ـقـاء األساســية التــي تجمــع الرجــل

با ـملـرأة يف الحيــاة والفــن واألدب معً ــا هــي
العاطفــة ،مــا مــن عمــل روايئ إال يف الغالــب
حـول هــذه
كان يحــوم بصــورة مــا بدرجــة مــا ـ

العالقة العجيبة؛ صور ال متناهية متداخلة
ومتقاطعــة ومتوازيــة ومتناقضــة قدمــت

لشــخصية كل مــن الرجــل وا ـملـرأة ،وطبيعــة

العالقــة بينهمــا كانــت “البــاب املف ـتـوح”
للطيفــة الزيــات روايــة نســوية مؤسســة إذا

جــاز التعبــر؛ تســرد لحظــات املخــاض التــي
ـمـرت بهــا ا ـملـرأة املصريــة و(العربيــة) ،تبنــت

ضـاع اجتماعيــة
بطلتهــا رؤيــة متمــردة عــى أو ـ

ومؤسسية راسخة؛ صحيح أنها استغرقت
وقتــا طويــا اســتعرضت مــن خاللــه رحلتهــا

منــذ كانــت طفلــة وصبيــة غر ـيـرة حتــى
أصبحــت “ليــى” املثقفــة الواعيــة املتســائلة

التــي تــرى نماذجهــا الذكوريــة حولهــا يف كل
مــكان وتحللهــا مــن منظــور ناقــد ومتســائل
ومتمــرد أيضــا.

بطلــة “البــاب املف ـتـوح” يف بحثهــا الدائــم عــن

هويتهــا ،ويف اعتبارهــا الحريــة هــي الوجــود
نفســه ،تخــوض رحلــة داخليــة بمــوازاة

رحلتهــا الخارجيــة للتخلــص مــن غــاالت
املثاليــة الرومانســية الكثيفــة ،وهــي ت ـفـرض

وتنتظر أن يكون اآلخرون مثلها تمامً ا ،بينما
يبــدو الواقــع وشــخصياته يف قمــة املراوغــة،
ً
وخصوصــا البشــر.
فــكل يشء يتغــر،

النمــوذج اآلخــر نمــوذج البطــل الرومانــي
الفــدايئ املقــاوم لالحتــال الجاثــم عــى صــدر

بــاده بــا رحمــة يف مــوازاة مقاومــة معنويــة
أخــرى ألفــكار املجتمــع وتقاليــده الراســخة

التــي تــرى يف ا ـملـرأة حبيســة الجــدران أمّ ــا
وزوجــة وابنــة تابعــة للرجــل ومذعنــة لــه

ثمــة نموذجــان يمثــان رؤيتــن متعارضتــن

وخاضعــة لــه بالكليــة دون أيّ محاولــة

آفــات الثقافــة الذكوريــة املســتبدة التــي ال

“ليــى” لطيفــة الزيــات بدرجــة أو بأخــرى.

للرجــل يف هــذه الروايــة؛ أولهمــا املمثــل لــكل
تــرى يف ا ـملـرأة إال محــض م ـتـاع وأداة للمتعــة

وإر ـ
ضـاء شــهوات الرجــل ال أكــر؛ فــا مجــال
حـرام عقلهــا وإنســانيتها ناهيــك عــن
لديــه ال ـ
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الرجل واملرأة ،يف معظم أعمالها وسردياتها

بالشــهرة وبالديــن.

باألســاس عــن حريــة أن تفكــر وأن تناقــش

ســجينة أصحابهــا ،كالهمــا متحمــس لرأيــه

ســتتفق أو ســتختلف معهمــا.

ودفــع الثمــن ،ولكــن ســعادتهما يف هــذا

والختياراتــه ،وكالهمــا تمــرد عــى الوظيفــة

تلــت زواجهــا مــن الكاتــب الراحــل شــريف
حتاتــة ،أنهــا تفســح لــه املجــال ً
أيضــا بصفتــه

نوال الســعداوي شــخصية تصادمية عموما

دون وصايــة ،بصــرف النظــر عمــا إذا كنــت

أو تهاونــوا وكذلــك بطالتهــا وشــخصياتها

ربما تكمن أهمية سرديات نوال السعداوي

االتســاق بــن أفكارهمــا وحياتهمــا ،يف

الواقعــي أو باعتبارهــا شــخصية “متخيلــة”

الشــخصية الرجاليــة فهــادئ متأمــل ،ي ـقـول

ال تضــع أي نقــاط يف نهايــة الســطور ،مجــرد

نتائجــه ،وهــو أمــر نــادر للغايــة.

الروائية ،ولكن يلفت النظر يف أعمالها التي

شــخصية روائيــة؛ تديــن بحضورهــا ملرجعهــا
مســتلهمة مــن الواقــع ،يك يتكلــم عــن كل
يشء تقري ًبــا :حياتهمــا الخاصــة والعامــة،

ال تــردد يف أن تفقــد أصدقاءهــا إذا تراجعــوا

النســائية الســاردة ،أمــا “شــريف” نمــوذج

كل ما يريد ،ولكن بطريقة أخرى ،فكالهما

التي برز حضور الشخصية الرجالية بها أنها
مــرآة تنعكــس عليهــا آراء وأفــكار شــخصيتني

قدرتهمــا عــى االختيــار وممارســته وتحمــل

طبيبــان تعـوَّدا عــى فحــص الحــاالت ،ال يفهمان الثقافة باعتبارها كت ًبا ودراسات ،كتابة البنات
ومصارحــة ا ـملـرىض بالــداء ،دون لــف أو

حـول للــذات
ولكــن يعتربانهــا عمليــة ت ـ

مــن الســتينات إىل التســعينات؛ ومــع بــروز

أمــا نــوال الســعداوي؛ أحــد نمــاذج الخــروج

والتدريــس والجنــس ،السياســة والثقافــة

الدواء بعد التشخيص ،وبالطبع ال يملكان

َ
تجعلك
فاملعرفة عندهما ال قيمة لها ما لم

سـرة
البعــض كتابــة البنــات أو كتابــة ال ـ

تالها ،فقد تحدثت عن طبيعة العالقة بني

ولحظــات النجــاح واإلحبــاط ،عالقتهمــا

حــر ،بــل لعــل أحــد أســباب تفــرد الكتابــة أنــه

يجــب أن تصــل إىل النــاس ،ال أن تبقــى

ّ
الحديــن؛
تتجــاوز نموذجــي لطيفــة الزيــات

للخــروج أو التمــرد وهــو مــا ســتنجح فيــه

والتمــرد العظمــى يف كتابــة الســتينات ومــا

تجربتهمــا يف الســجن ،العالقــة بــن الرجــل
وا ـملـرأة ،اإلبــداع والفــن واألدب ،الرتبيــة

واملثقفني ،أعمالهما الروائيةُ ،عقد الطفولة

دوران ،يكتبــان مــا يعتقــدان أنــه روشــتة

أن يجربا أيّ مريض عىل تعاطيه ،يعني أنت

وللمجتمــع.

ً
إبداعــا ،واألفــكار
تصبــح أفضــل وأكــر

ظا ـهـرة الكتابــة النســوية التــي أطلــق عليهــا
الذاتيــة النســوية بــرزت لدينــا نمــاذج أخــرى

العدد  - 76مايو /أيار 2021

79

ملف

هنــاك فــارق زمنــي تمثــل فيمــا ي ـقـرب مــن

وألن هــذه النصــوص مبنيــة عــى عناصــر مــن

بشــكل عــام ،وحكيــت مــن منظــور أ ـقـرب

أحمــد عبدالجــواد رمــز الطبقــة الوســطى

مــن جبــل الديلــم ،حاملــة معهــا مهمــة

جميلــة تمنحــه حــواء للوجــود ،كمــا تمنــح

يرصد الناقد الدكتور خريي دومة يف دراسته

مثــل املؤلفــات ،هــنّ مــن مثقفــات الطبقــة

بعــض التفاصيــل الرمزيــة مــن طفولتهــا ،يف

للبنــات ضــد الرجــال ،مثقــف وفنــان ي ـقـرأ

العارفــة بــكل يشء ،والتــي تقــود دفــة الســرد

بطلة قصتها األويل تحمل يف حقيبتها دوما

مــن تــرف العيــش ،ويملكــن قــدرًا ال بــأس بــه
ً
أيضــا مــن اإلرث الربجــوازي .وتقــوم الحبكــة

التي تحياها املرأة العربية ،وأزمة اإلنسان يف

حـوالت عميقــة.
أربعــة عقــود حملــت معهــا ت ـ

ال ـ
سـرة الذاتيــة؛ فــإن بطالتهــا بــا اســتثناء،

ـزق
ومــن خــال تجــارب متنوعــة – عــى تمـ ٍ
واضح بني هذا اإلرث التكويني األسايس من

ثمــة صورة/صــور للرجــل تختلــف ك ـثـرا عمــا

الجميــع الذيــن يخضعــون لقانونــه األبــوي

رســخها الرجــل وحكــم بهــا بــل إنهــا ســتأيت

هنــا بالنســبة لكاتبــات التســعينيات تلعــب

يف مرحلــة تاليــة ،وبصــورة أو بأخــرى،

ســوي ينســجم مــع أحالمهــن املتناقضــة.

الكاتبــات ،وراوياتهــن ،وبطالتهــن عــى

أواســط التســعينات مــن القــرن العشــرين،

سـرتهن – بدرجــات مختلفــة،
األساســية يف ـ

رواياتهــن األوىل ،ودواوينهــن الشــعرية،

ومجموعاتهــن القصصيــة األوىل ..وهــو
مــا شــكل ظا ـهـرة أدبيــة ملحوظــة ،تناقــش

حولهــا النقــاد فيمــا عــرف بـ”كتابــة البنــات”
غـرات” .وقــد تبلــورت
سـاء الص ـ
أو “الن ـ
الظا ـهـرة عــى نحــو واضــح حــن صــدرت
روايــة “الخ ـبـاء” ـملـرال الطحــاوي يف ،1996

إذ تلقفتهــا الصحــف والنــدوات واملتابعــات

النقديــة ،وأصبحــت -بعنوانهــا املثــر الــدال –
مــادة خصبــة للجــدل ،ناهيــك عــن الرتجمــة

الســريعة للغــات األجنبيــة .ويف عــام ،1997
صــدر يف القا ـهـرة عــدد متزايــد مــن الروايــات
األوىل لكاتبــات شــابات أخريــات« ،دنيــا زاد»

ناحية ،وطموح املثقفات إىل تواصل إنساين
يف هــذه املرحلــة ،وبحســب الناقــد الدكتــور

محاولــة للكشــف عــن جوهــر األزمــة املرتاكمــة
عمومهــا.

قدمتــه الزيــات وكاتبــات جيلهــا؛ فالكتابــة

وظائــف أخــرى أساســية بالنســبة ل ـهـؤالء
الســواء .الوظيفــة األوىل ،كمــا يحددهــا

هادئــة الصــوت إىل درجــة تقديــم صــورة

وا ـملـرأة وطبيعــة العالقــة بينهمــا ،ســتدور
حـول عالقــات
أغلــب روايــات ـهـؤالء الكاتبــات ـ

مرة ،وفضح ما فيها من كذب .فنورا أمني،

املجموعــة مــن الكاتبــات ،مثــل «الباذنجانــة
الزرقاء» و«نقرات الظباء» ملريال الطحاوي،

(الغائــب) ،وا ـلـراوي املخاطــب (أنـ َ
ـت)
ـت أو أنـ ِ
طـرب (ســواء أشــار إىل الراويــة ذاتهــا ،أو
املض ـ

إىل الرجــل الــذي يشــاركها التجربــة ،أو إىل

القــارئ).

تفصلــه بخيالهــا وتنســجه بخيــوط الوهــم

والتو هــم.

سـرعان مــا انضمــت كاتبــات أخريــات –
و ـ

و”السيقان الرفيعة للكذب” لعفاف السيد

اجتماعيــة متنوعــة – برواياتهــن األوىل؛ مثــل
ص ـفـاء عبداملنعــم ،وأســماء هاشــم ،ونجــوى

شــعبان ..وغريهــن.

aljadeedmagazine.com

ـمـرال الطحــاوي “الخ ـبـاء” يف هــذا اإلطــار

أيضا فهي تتناول تجربة فلســفية وجودية،
وإن ارتبطــت بقضيــة القهــر الواقــع عــى ا ـملـرأة

رجــل.

معظمهــم إىل الخيــال ،باســتثناء جــروم
األب البوهيمــي إلحــدى بطــات الروايــة،

والرجــال عابــرون رغــم ضجيجهــم املســتمر،
كأننا نعود إىل ما قبل الزراعة حيث ال يشء

جــوال ،وحيــث ال دولــة وال وطــن ســوى

فقــد عــرف الرجــل االســتقرار ،فاســتلب كل
يف وطـ ٍـن يحكمــه االســتبداد ،ولكنــه فشــل يف
دومــا بأننــا أب ـنـاء ـهـؤالء املقهــورات.

ومسرتشــدا ال دليــا ،فمــن يمتلــك املعرفــة

حســن اســم “الراويــات” ،وأهدتــه إىل كل

الــذي يجمــع كل املتناقضــات؛ مثــل الســيد

صـرة واملســماة بســتان البحــر ،القادمــة
املعا ـ

عــى مــا كتبتــه ،ينســب الروايــة إىل نفســه،
جـزا رغــم
ويحقــق شــهرة مدويــة ،ويصبــح عا ـ

ذلــك عــن كتابــة روايــة ثانيــة مثلهــا ،بطلتنــا

فا ـملـرأة يف الروايــة هــي األرض والوطــن،

َعـ ٍـل مثــل جبــل شــامخ ،لتكــون الصــورة
أوضــح وأعمــق للتجربــة اإلنســانية بأكملهــا.

يمكــن أن نعتــر أن كاهنــة األبيــض واألســود

مــن أجــل الكتابــة ،يقــوم حرفيــا بالســطو

شـاءت ،وكأنهــا تؤكــد أنــه
بالخيــال كيفمــا ـ

بامتيــاز ،ولكــن باملعنــى الواســع والعميــق؛

غـرة ،ليســت الروايــة
تتجــاوز همومهــن الص ـ

كمــا تســتدعي الكاتبــة بوعــي بالــغ وبكراهيــة

بطل الرواية الذي يمنح بطلتها راتبا للتفرغ

روايتها الشهرية “حبل سري” ،رواية نسوية

ًّ
مستبدا
الهويات بال رحمة ،وقنع بأن يكون

يحضــر الرجــل هنــا باعتبــاره “تابعــا” ال قائــدا

وبوهميتــه ،وباســتثناء الراعــي حليــم عــازف

متعددة األسماء مثل معظم الشخصيات،

مــن حكايــة األ ـمـرة زمــردة ،ولكنــه مجــاز

يمتلــك كل يشء.

واضحــة ،صــورة “الجــد” ،ســلطان زمانــه

مثلمــا تبحــث عنــه يف خارجهــا..

االنتماء إىل هذه األم ..أما يف الشرق الزراعي

مجــازا هائــا ليــس فقــط لتجميــع مــا تفــرق

الصــورة التــي رســمها الرجــل لل ـمـرأة؛ كمــا
أن تصححــا فكرتــه عــن جنــس ا ـملـرأة ،وعــن

ا ـمـرأة كرديــة تبحــث عــن الوطــن بداخلهــا

يف روايتهــا “جبــل الزمــرد” التــي تعتــر

يف حقيقتهــا إال محاولــة لــي تنظــرن مــن

صورتــان متمايزتــان للرجــل يمكــن أن تعــادال

للذات والوطن معا ،معالجات كتبت بقلم

ســوى األم واألب ـنـاء ،وحيــث الرجــل صائــد

يف روايــة بهيجــة حســن “مرايــا الــروح”،

جنــس الرجــل أيضــا؛ أي عــن نفســه بمــا هــو

مــن أقاليــم مختلفــة يف مصــر ،ومــن فئــات

دائمــا تبــدأ الحكايــة وينطلــق الحــي إىل آفــاق

لعمليــة تجميــع بطــات منــذورات ألقــدار

و«هليوبوليــس» ملــي التلمســاين ،و«أوراق

و”دارية” لسحر املوجي .ويمكن إدراج رواية

قرارة نفسه يظل دائما يخىش من أن تعرف

وقبلــت عمليــا بقواعــد املجتمــع الذكــوري

مــن هــذه الروايــات “مرايــا الــروح” لســمية

الرنجــس» لســمية رمضــان ..وغريهــا.

يمنحه السلطة والسطوة والنفوذ ،لكنه يف

جد يــدة.

ي ـقـول الدكتــور شــكري عيــاد ،وبذلــك يمكــن

رمضان ،و”قميص وردي فارغ” لنورا أمني،

جســدها ،ومــن عقلهــا ،كمــا أنــه يســتأثر يف

عــى ســبيل املثــال يف “قميــص وردي فــارغ”،

«الســيقان الرفيعــة للكــذب» لعفــاف

 :ا ـلـراوي املتكلــم (املشــارك) ،وا ـلـراوي العليــم

ذلــك أحــد أســباب خــوف الرجــل منهــا دائمــا

املرأة ،أو تتاح لها فرصة ليك تعرف .من هنا

وترويهــا بمختلــف ضمائــر الحــي املعروفــة؛

زواج وطــاق تعيشــها “الراوية/الكاتبــة”،

ونالحــظ رغــم ذلــك أن رجــال الروايــة يفتقــر

ً
خصوصــا إذا ـقـرأت وعرفــت
واالمتهــان،

املجتمــع الرجــايل املراوغــة ،يف محاولــة

مناقضــة تمامــا لشــخصية كل مــن الرجــل

عائليــة أو نفســية.

تجــاوزت العشــر؛ قدمــت فيهــا معالجــات

عديــد األعمــال (مصريــة وعربيــة) بــكل مــا

ألســرها وتقديمهــا مــن املنظــور النســايئ ألول

الشــفوي والكتابــة ،تحــت ضغــوط ماديــة أو

البــزق الرقيــق ،ابــن األرض والطبيعــة ،فــإن

بكثــر مــن الرجــال رغــم القهــر والعنــف

فرنســا مهــا حســن بمدونــة رواياتهــا التــي

تحقــق انتصــارات مهمــة يف مضمــار األدب،

حيــث اســتطاعت أن تتجــاوز درجــة املعارضــة

سـاء قمعــت رغبتهــن يف الحــي
تدافــع عــن ن ـ

“رجــا” ،تحضــر ا ـملـرأة باعتبارهــا أقــوى

والوظيفــة الثانيــة وظيفــة ثأريــة انتقاميــة؛
فهــن يكتــن لتثبيــت صــورة الرجــل وصــورة

روايــة مــن تأليــف إرنســتو ســاباتو ،ولكنهــا

عربيــا؛ بــرزت الروائيــة الســورية املقيمــة يف

بــل إنــه يخــاف دومــا منهــا ،مــن فتنتهــا ،مــن

(الهالل) ،يوليو  ،)1998استطاعت املرأة أن

عــن ممارســتها ـم ً
ـرة أخــرى.

العالم أطفاله ،مها ال ترفض حيك الرجل،

والــذي يعتــر نفســه وريــث رامبــو يف أشــعاره

عربــي وبمــداد فرنــي وجــودي ،وبحــس

غـرات
الص ـ

يعلمننــا

الحــب» ،مجلــة

الــذي حطمهــا ،تخــرع حبــا غــر ذكــوري

الروايــة الثانيــة والثالثــة قــد صــدرت لنفــس

تتخــذ “الحريــة” صــورة ا ـمـرأة جميلــة وليــس تجربة مها حسن

واســتطاعت أن تقـ ّرر بمحــض إرادتهــا ،لعــل

ملــي التلمســاين« ،قميــص وردي فــارغ» لنــورا

يكــد عقــد التســعينات ينتهــي حتــى كانــت

املركــب.

عــى هــذا البنيــان مــن أساســه.

حساســة ومبت ـكـرة لف ـكـرة الهويــة واالنت ـمـاء

شــكري عيــاد (د .شــكري عيــاد« :نســاؤنا

حــب مركبــة وعشــق جــارف تتخللهــا عالقــات

الســيد« ،داريــة» لســحر املوجــي ..إلــخ .ولــم

غــر جدتهــا ،بعلــم الجــدة ،وتحــت نظــر

تطــرح األســئلة وتواجــه ســلطة املعرفــة التــي

خريي دومة وظيفة تعويضية؛ فهن يكتنب
عوضــا عــن بكائهــا ـم ً
ً
ً
وعوضــا
ـرة،
تجاربهــن

تخــرع بطلتهــا التــي فشــلت يف زواجهــا

أمــن« ،مرايــا الــروح» لبهيجــة حســن،

والحــي يف زمــن “جبــل الزمــرد” ،ويف زمننــا
صـرة،
الحاضــر ،ليســت ســوى شــهرزاد معا ـ

سـرة الذاتيــة الجديــدة ـ
الالفتــة «روايــة ال ـ

أصــدر عــدد مــن الكاتبــات الشــابات يف مصــر

إىل منظــور الراويــة الطفلــة ،التــي تســتدعي

“املحفوظية” :يدير مجالس الصلح ،ينتصر

مقدســة لبعــث األ ـمـرة زمــردة ،هــذه البطلــة

جـران ويســمع أم كلثــوم ،يبــي مــن أجــل
ـ
وطنه ،لكنه ً
أيضا يمارس الجنس مع امرأة

الوســطى امليســورة ،يعشــن قــدرًا ال بــأس بــه

( ـقـراءة يف بعــض “روايــات البنــات” يف مصــر
التســعينات)» بــروز الظا ـهـرة فجـ ً
ـأة ،ففــي
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إزالــة بقايــا ذلــك الحبــل الســري الــذي يذكرنــا
أمــا يف عملهــا املهــم الــذي اختــارت لــه مهــا
سـاء الســاردات يف ب ـقـاع األرض ،اللــوايت
الن ـ

وكأن الراويــة األصليــة (مهــا حســن) تتالعــب
“ليســت الراويــة هــي الحقيقــة ،بــل الروايــة،

الروايــة أهــم مــن الراويــة” ،واألســماء ليســت

جـزء مــن لعبــة الخيــال والســرد وخلــق
ســوى ـ

العالــم املــوازي.

ا ـملـرأة يف الروايــة مبدعــة ،عالــم مســتقل ال

يعــرف عنــه الرجــل شــيئا ،ا ـملـرأة التــي حصلــت

عــى منحــة تفــرغ أفــرزت عــددا هائــا مــن
الروايــات ،اســتدعت شــخصياتها وتحــاورت

معهــم ،عشــقت الرجــل فخذلهــا ،ولكنهــا
شـوتها دونــه.
اســتطاعت أن تحقــق ن ـ

ناقد من مصر

لم تتح لهن نشر رواياتهن عىل املأل ،فعشن

ومــن يف الظلمــة ،فــإن الحــي يصبــح ا ـمـرأة
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ً
مقرونا باليأس
األمل
صورة الرجل في سرد المرأة
محمد سليم شوشة

مؤخرا تعددت األصوات الروائية النسائية البارزة التي تمتلك حساسية خاصة تجاه الرجل ،كما تؤشر خطابات هذه األصوات

ونصوصهــا إىل أنهــا ذات موقــف مغايــر ورؤيــة ربمــا جديــدة للرجــل وكذلــك القــدرة عــى توظيفــات أكــر ـثـراء واختالفــا لوضعيــة

الرجــل وصورتــه عــى املســتويني الجمــايل وا ـلـداليل ،وهــذا أمــر طبيعــي وممتــد يف كافــة العصــور ،ولكــن با ـفـراض أن الخطابــات

عـام يمكــن أن تكــون كاشــفة عــن أنســاق حاكمــة للعقــل املنتــج لهــذه الخطابــات.
األدبيــة بشــكل ـ

ويمكــن أن تكــون ســاحة ألن تتكشــف فيهــا مالمــح العقــل اإلبداعــي أو ربمــا العقــل الجمعــي أيضــا ،إذ أن األدب ك ـثـرا مــا يكــون

عاكســا ملوقــف املجتمــع أو لتطوراتــه وتحوالتــه يف كافــة األبعــاد الحياتيــة ،ومــن هــذا املنطلــق حاولنــا يف هــذه ال ـقـراءة رصــد مالمــح
الرجــل وصورتــه وتوظيفاتــه وموقــف الخطــاب الــروايئ منــه يف ثــاث روايــات حديثــة.

في

روايــة “أســامينا” للروائيــة العمانيــة

بالذكريــات الطيبــة ويســجلها ويكــون ولعــا

الحيــاة طبيعيــة وكانــت النجــاة.

هــدى حمــد الصــادرة عــن دار اآلداب

يركــز مــع حياتــه وزوجتــه وابنتــه ويحتفــظ

املفارقــة وصــورة النقيــض مــن األم ،هــو

بالتصوير وال يخىش من أن يبعث بابنته إىل

بــروت  2019نجــد أن األب يأخــذ وضعيــة
الرجــل الطليعــي املجــدد املفعــم باألمــل
والحــب والرغبــة يف التحديــث والتطويــر،

يمنــح ابنتــه العــدل وال ينبذهــا مثلمــا تفعــل
األم وتميز بينها وبني أخيها الذكر أو أختيها

األصغــر منهــا ،ولهــذا يــأيت موتــه أو فقــده

موتا للشخصية الرئيسة ونهاية مبكرة لها،
فتكــون حيــة ولكنهــا أ ـقـرب إىل أن تكــون بــا

روح.

املــدارس مثــل كثرييــن مــن األهــايل اآلخريــن
الذيــن يرســلون البنــن إذا أرســلوا وبعــد
توصيــات مــن الحكومــة أو رجــال جــاؤوا مــن
العاصمــة لينصحوهــم.

الحكايــة وخطابهــا عــن األم يكــون األكــر
حـول أو
جوهريــة واألكــر تأ ـثـرا يف صناعــة الت ـ

مــارق أو متمـ ّرد وخــارج عــى القوانــن واألطــر

ضـرا ألنــه قابــع يف الذا ـكـرة
يبــدو فاعــا أو حا ـ

الرئيســة دائمــا عــن أزمتهــا أو ســبب كل

شــقائها فإنهــا ال تجــد إال هــذه االختالفــات

سـرة بعــد
واللعنــات التــي عاشــتها هــذه األ ـ

التــي صبــغ بهــا األب حياتهــم منــذ البدايــة

يكــون ألســباب ميتافيزيقيــة خفيــة ،وهــذا

حولهــم ومنحهــم األمــل يف حيــاة متم ـيـزة

مــا يمثــل هاجســا ممتــدا لــدى الشــخصية
الرئيسة .فالتسمية كانت لعنة ج ّرت عليهم

وجعلهــم مختلفــن عــن بقيــة النــاس مــن

وليد نظامي
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ضـاء
الرجــل برغــم قلــة مســاحة حضــوره يف ف ـ

النموذج الغالب عىل الحياة ،بل يبدو مثل

الروايــة وأثــر األب واألم فيهــا ،أو باألحــرى

للعمــل يف مســقط ،يبــدو غــر عابــئ ك ـثـرا

حكايتهــا ومفــردات عاملهــا وتكوينــه نجــد أن

والذكريــات دومــا ،وحــن تفتــش الشــخصية

عــى قــدر مــن االســتنثائية ،فهــو ليــس

ذلــك وإن لــم يكــن بشــكل مباشــر يمكــن أن

األب الــذي يغيــب عنهــم ألوقــات ك ـثـرة

يف هذه الرواية املشوقة املتناغمة بني عناصر

تبــدو ســمات األب أو هــذا النمــوذج للرجــل

وهــي روايــة نفســية بامتيــاز الشــتغالها بدقــة

تصــارع األثريــن واختالفهمــا أو تناقضهمــا،

حــن أن االســم حــن انعــدم أو تأخــر كانــت

يرتبــط بعمــق املأســاة ،فهــو حتــى مــع غيابــه

وربمــا تســبب هــذا الخــروج يف كافــة الكــوارث

عــى مقاربــة التكويــن النفــي األعمــق لبطلــة
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بالعــادات والتقاليــد واملوروثــات الباليــة،

املــوت وصنعــت الوحــدة وأنتجــت األلــم ،يف

لكــن األمــر انقلبــت إىل النقيــض .فهــو يعمــل
بالتصويــر ويلتقــط الصــور لــأوالد والرجــال
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لهــا مــن خلخلــة أو انزياحــات بفعــل التطــور

نــون ألنــه فقــد بــه الســند والدعــم وتكاثــف

طـراب
أو الذا ـكـرة وبعــض الهــاوس أو االض ـ

مغا ـيـرة أو مختلفــة عمّ ــا كان يف املــايض.

يرمــز األب هنــا إىل التاريــخ العربــي القديــم

كليــة دالــة عــى رومانتيكيــة ســلبية وغــر

والتقــدم تبقــى مهيمنــة بدرجــة مــا ولــو بصــور

توظيف رمزي

كذلــك يف العــام نفســه نجــد أن صــورة

أو تجعــل الحكايــة الخاصــة أو الشــخصية

ألن الخطــاب الســردي وظــف الرجــل توظيفــا
رمزيــا خاصــا؛ ألن مســر نــون هــو باألســاس

ليــس مجــرد شــخصية روائيــة يف تقديرنــا
وقراءتنــا ،بــل يزيــد عــن هــذا ألن يصبــح ر ـمـزا
لتخبــط العقــل العربــي أو اإلنســان العربــي

بشــكل عــام بعــد مــروره بقــدر كبــر مــن
سـاء أيضــا عــى هــذا ،ويجلــب
ويحفــز الن ـ

وأكــر تبعيــة واستســاما للقــدر واتباعــا

الــذي هجرهــا وتركهــا مــع قططهــا لكونهــا لــم

اإلجازات حني يعود من العاصمة ،ويصبح

مــع األم قطبــن كبرييــن ملفارقــة تمتــد مــن

غـرات املتدربــات يف صالــة
الشــابات الص ـ

وبينهمــا روابــط مــا برغــم االختــاف الكبــر

مغرمــا بســعاد حســني وهكــذا تغــار منهــا

البدايــة إىل النهايــة أو تشــكل شــعرية

وتفعــل أشــياء غريبــة عــن البيئــة أو الثقافــة

واختالفاتهــا أو تنوعهــا املثــر للشــجن.

الزوجــة وتســمّ ي نفســها ســعاد كذلــك،

النــص الــروايئ وتــرز التناقضــات يف الحيــاة

األيروبــك أو صالــة الرقــص مــن أجــل إســعاد

الــزوج أو الحفــاظ عــى أجســادهن ألجــل

الرجــال وليــس لذواتهــن.

من عالماتها الدالة .الروايتان فيهما انتحار،

بــن الحكايتــن وعواملهمــا وشــخصياتهما،
حـرت فيهــا بطلــة الروايــة
روايــة “أســامينا” انت ـ
االبنــة التــي فقــدت أباهــا ولــم تجــد مــن أمهــا

قيمــة مضاعفــة ألنهــا تربــط العــام بالخــاص
تخــرج عــن إطــار الفرديــة أو الذاتيــة املغلقــة

لتكــون نموذجــا تتــم ـعـره مقاربــة مــا هــو
أوســع وأكــر.

الخادمــة مــاري التــي لــم تتــزوج ولــم تنجــب

ويتمنــى لــو يكــون لهــا ابنــا ،يطلــب منهــا دائمــا

مطالــب قــد ال تكــون ضروريــة ويتحجــج

بأســباب مفتعلــة حتــى تهتــم بــه .أو تلمــس
مربعــه الســري الســحري يف الظهــر ،وهــو

سـرار والغرفــة العجائبيــة التــي
مربــع األ ـ

جـاع واآلالم وكل
تصبــح اخ ـتـزاال لكافــة األو ـ
مــا يف الذا ـكـرة ،وكأن هــذه املربــع هــو كامــل
الشــخصية ،والحقيقــة أن خطــاب هــذه

وهكــذا فــإن كل فكــر أو ذكريــات أو خواطــر

هــذه الشــخصية ،فهنــاك أشــكال أخــرى

وبــن الرجــال ويزيــد مــن عقدتهــا أو أزمتهــا

ماضيهــا أو حياتهــا الســابقة تجعلهــا دائمــا

فهــو نمــوذج للــزوج الراغــب بــكل قــوة يف

مــع الــزواج .فــكأن كافــة العالمــات الدالــة
التــي َت َشـ َّـكل منهــا خطــاب الروايــة تتضافــر

يف روايــة “مســر نــون” انتحــر األب الــذي
وآثارهــا النفســية املمتــدة بداخلــه ،وظلــم

مــن الظاهــري املــادي إىل الداخــي النفــي

الســبل التــي تجعلــه قويــا بعزوتــه وأوالده،

لهــذا الخطــاب يف ـنـوع متقــدم مــن االتســاق

أرســتقراطية وال يعجبهــا انكســاره وضعفــه

حضــور مباشــر يف الروايــة ،ولكنهــا تحضــر

العمــل ،وهــو يف الواقــع تناغــم نابــع مــن

لــدى الشــخصية الرئيســة حــن تتأمــل
تعــود إىل شــخصية األب واختالفاتــه التــي

هــي مزيــج مــن الجمــال واألمــل والســعادة
والرغبــة يف الحيــاة ،باإلضافــة أيضــا إىل مــا

فيهــا مــن املأســاوية واملعانــاة والفقــد واملــوت.
يبقــى األب مــن بدايــة الروايــة حتــى نهايتهــا

عنوانــا للرحمــة واألمــل واملحبــة والعدالــة

واملســاواة والتمــرد عــى العــادات والتقاليــد

الباليــة والرغبــة يف حيــاة جديــدة ،فيكــون

مقابــا لــأم التــي هــي أقــل حيلــة وأضعــف
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لحضــور الرجــل بصــورة خــاف هــذا األب،

األوالد وبخاصــة الذكــور وال يتــواىن يف ات ـبـاع

ويظهــر هــذا مــن خــال شــخصيات ليــس لهــا
عـرة عــن اإلطــار االجتماعــي
يف الخلفيــة م ـ
املتسـ ّيد أو املهيمــن عــى الحيــاة يف ذلــك

الســياق الثقــايف الــذي أجــادت الروايــة يف

رســمه ومــزج الحكايــة الخاصــة بــه ،ونجــد
هــذا متحققــا يف زوج الخالــة صاحبــة القطــط

فيمــا بينهــا لتنتــج القيــم الدالليــة األساســية
والتكامــل والتناغــم بــن كافــة عناصــر
كــون الحكايــة مرتبطــة بســياق ثقــايف هــو

املشــكل األســايس ملرجعيــة هــذه الحكايــة
ومازالــت أنســاقه فاعلــة يف بنيــة الحكايــة أو

ممتــدة فيهــا ،فالعــادات والتقاليــد واملفاهيــم
الســائدة عــن الرجــل والــزواج مهمــا حــدث

حـرب األهليــة
لــم يقــدر عــى تحمــل ظلــم ال ـ
صـول تركيــة أو
األم املتعاليــة الجميلــة مــن أ ـ
أو كونــه طبيــب الف ـقـراء يخصــص لهــم يومــا

ليعالجهــم مجانــا .انتحــار األب بحســب
عالمــات خطــاب الروايــة بســبب عــدد مــن
العوامــل ،ربمــا يكــون منهــا خيانــة األم أو

عــدم قدرتــه عــى جعلهــا تقتنــع بطريقتــه يف
الحيــاة أو ألســباب ك ـثـرة ،والحقيقــة أن هــذا

االنتحــار هــو جوهــر الخلــل يف حيــاة مســر

االبــن الوحيــد املعــرف بــه ،فكأننــا هنــا أمــام

رمزيــة أكــر تشــر إىل ثقافــة واحــدة أي
منبعهــا األم ذاتهــا ،هــي الثقافــة اإلبراهيميــة

سـرائيل/التي يرمــز
وتحــدث مقارنــة بــن إ ـ

لهــا األخ ســائد ،بتفوقهــا يف مقابــل الرتاجــع

حتمــي أو غريــزي وفطــري ،فهــو يلجــأ إىل

الدالــة والتكويــن الجســداين يف إن ـتـاج تكويــن

ذات الفـ ّ
طـاء.
ـص منبــع الحكمــة والع ـ

مقصــورة عــى شــخصية األب برغــم ـثـراء

ألخيــه األكــر ســائد الــذي هــو بالنســبة إليهــا

مســر نــون إن كان داال عــى الحالــة العربيــة

بدائل ألمه يلعنب دورها الغائب ولو بشكل

عــى أن صــورة الرجــل يف الروايــة ليســت

الشــخصية الرئيســة فيهــا صاحبــة الصــوت

ال تعرتف به أو تســتكرث عليه تفوقه وتتمناه

يتخــذ مســر نــون مــن شــخصيات أخــرى

وهــو مــا يعمــق الفجــوة بــن بطلــة الروايــة أو

بقيــة إخوتهــا.

عملية ،يبدو هو األذىك يف التعليم لكن أمه

العربــي أو ضعفهــم حضاريــا إذا كانــت

إال الظلم والنبذ والتنكر والتمييز بينها وبني

وهو ما يسبب الهجرة أو االنتقال إىل العمة

84

العــذاب والظلــم والقهــر واالســتغالل املمتــد
عرب قرون كما توحي بذلك الرواية عرب عدد

األفــام املصريــة ليشــاهدها مــع زوجتــه يف

اإلنســان العربــي وراهنــه ،والحقيقــة أن هــذه

يف روايــة “مســر نــون” للروائيــة اللبنانيــة

الرجــل تدعــو إىل مزيــد مــن التأمــل ،ذلــك

للخرافــات والعــادات واإليمــان بهــا .فيشــكل

الــذي انفصــل عنــه االبــن املمثــل لواقــع

األبعــاد الرمزيــة للحكايــة تعطــي الروايــة

نجــوى ـبـركات الصــادرة عــن دار اآلداب

تنجــب لــه األوالد ،أو يف زوجــات النســوة

بــه يف نفســه الظلــم والغــن والجــور .وقــد

يف اإلدراك ،ولكنــه يتجــاوز ذلــك إىل صــورة

الروايــة أجــاد يف توظيــف تلــك العالمــات

إنســاين يتســم بالكثافــة والعمــق والتــدرج
الناعــم والخفــي ،فــكان تكويــن مســر نــون

متدرجــا ومتفاوتــا ويتجــاوز الســطحية
ليصبح نموذجا روائيا خاصا ومغايرا ويبقى

حضــوره يف ذا ـكـرة املتلقــي طويــا.

هــذه ال ـقـراءة الرمزيــة مقبولــة ،ذلــك ألن

العامــة ،فــإن ســائد يــدل عــى حــال مــن
التفــوق والهيمنــة والقــوة واالنطــاق والثقــة
يف النفــس ،هــو تربــى مــع ثريــا التــي تمتدحــه

دائمــا وتمنحــه الثقــة بالنفــس واإلقبــال عــى

شـاء ،يف
الحيــاة ليحصــل منهــا عــى كل مــا ي ـ

حــن ال يجــد مســر نــون غــر حضــن مــاري

الخادمــة الريفيــة الحنــون التــي ال تمنحــه

إال حكاياتهــا الخرافيــة وأســاطريها الدينيــة،

فكأننا هنا أمام نموذجني متناقضني يف كل

يشء وبخاصة يف التكوين الذهني والنفيس

بــن العلمــي والعمــي واملــادي بالنســبة إىل
خـرايف والنفــي وامليتافيزيقــي
ســائد وبــن ال ـ

بالنســبة ملســر نــون.

يف حيــاة مســر نــون شــخصيات أخــرى
مهمــة كان يحــاول أن يلتمــس فيهــا البديــل
والتعويــض عــن حنــان األم ودورهــا املفقــود،

ليســت فقــط مــاري الخادمــة ،ولكــن

يمثــل مســر نــون كافــة القيــم الدالــة عــى

الشــخصية األهــم بعدهــا هــي شــايغا التــي

والخ ـمـول وكثــر جــدا مــن القيــم الســلبية

الذكــوري ،ولكنــه أخفــق يف حمايتهــا أو

البطالــة والتعطــل والعجــز والحرمــان

التــي تتصــارع عليــه ،هــو ليــس مجــرد مريــض
نفيس يف الحقيقة يعاين من اختالط العقل

أحبهــا وحققــت وجــوده وبخاصــة الجانــب
اســتثمار حضورهــا ،مثلمــا أخفــق يف كل مــا
مــى بــه مــن اختبــارات أو تحديــات.
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تصبــح الشــخصيات األخــرى مــن الرجــال يف

ك ـثـرة مــن الشــباب الذيــن يهاجــرون أو

الــذي أحــب ابنــة الســلطان ،والحقيقــة أن

وعــى املــال ويكــون مخلصــا يف عشــقه هــي

وزمــن طويــل والحقيقــة هــو طابــع ريــم

هــذا النمــوذج الــذي يبــدو ضحــا ،فقــد

فيهــا معالــم الضعــف والصفــات الســلبية

صـول عــى الجنســية .شــباب
مــن أجــل الح ـ

ويمكن بحثها من أكرث من جانب ،فأوال هو

هــي شــخصية ذات أبعــاد أســطورية ورمزيــة

شــخصية الرجــل ومــا توافــر ملوهبتهــا مــن

وطبيعــة العصــر وطبيعــة الذهنيــة الحاليــة

وتعاطــي الحشــيش أو التعصــب الطائفــي

ليــس فقــط مــن مطابقتــه مــع شــخصية

امليتافيزيقــي والفيزيقــي ،بــن املــادة ومــا

أشــكاله ،حتــى ولــو كان لفــرق رياضيــة.

واالثنــان تقريبــا لهمــا الذا ـكـرة والذكريــات

يف جوانبهــا الواقعيــة أو اإلنســانية العاديــة

هــذه الروايــة أشــبه بــأن تكــون مــرآة تتضــح
يف شــخصية مســر نــون ،بأدوائــه وأزماتــه

وإشــكالياته املتفاوتــة ،مــا بــن ترهــات
الجســد أو غيــاب البعــد العمــي والعيــش

عــى ا ـملـراث القديــم أو أن يكــون عملــه مجــرد
أشــياء شــفاهية بعيــدة تمامــا عــن األمــور

يبيعون أنفسهم لسيدات عجائز أكرب منهم

ورجال آخرون يضيعون يف متاهات اإلدمان

والتشــنج املذهبــي واأليديولوجــي بكافــة

العمليــة التــي تحقــق الربــح واملكانــة .ليــس مجتمع ذكوري

هــذه الشــخصية عــى قــدر عظيــم مــن ا ـلـراء
نمــوذج لــه عمــق تاريخــي كبــر ،وهــذا واضــح

الشــاطر حســن الــذي عــاش يف زمــن ســابق
نفسها والشعور ذاته بالهزيمة واالنتصارات
وكذلــك ف ـكـرة الح ـلـول أو تناســخ األرواح

ســائد فقــط هــو الــذي يمثــل مــرآة تتضــح

يف روايــة “ســبيل الغــارق” للروائيــة املصريــة

التــي أوحــت بهــا الروايــة .ولكــن أكــر مــن هــذا

شــخصيات أخــرى مثــل لقمــان الــدال عــى

 2020نجــد أن حضــور الرجــل فيهــا يتســم

الشــخصية وكذلــك األحــام واألفعــال أو

فيهــا أبعــاد مســر نــون ،بــل نجــد ذلــك يف

التفــوق والذكــورة والهيمنــة ،واألمــر نفســه

بالنســبة إىل مســر جــو الــذي يعذبــه ويلقنــه
الــدرس األخــر ويقتــل حبيبتــه.

ريــم بســيوين الصــادرة عــن دار نهضــة مصــر
بكثافــة خاصــة ودالالت عديــدة ،ومــن

شــخصية الرجــل وأنماطــه العديــدة ينتــج
الخطــاب الــروايئ أبــرز مقوالتــه وأفــكاره

الروايــة فيهــا جوانــب ك ـثـرة مهمــة ،لكــن

ويشــكل عاملــه ويحــدد مالمحــه ويحقــق

ذلــك ألنهــا كمــا ذ ـكـرت تتجــاوز النمــوذج

وأشكال الصراع فيه .فاملجتمع الذي تصوره

وضعيــة الرجــل فيهــا تح ـتـاج إىل تأمــل كبــر

الفــردي إىل داللــة رمزيــة أكــر وأوســع ولكــون

هذا النموذج للرجل يرتبط بسياق عام أكرب
هــو حــال مــن الــردي الحضــاري واإلنســاين
واالنهزاميــة املتجــذرة فيــه منــذ الطفولــة،

حــال مــن اليتــم الــذي لــم يقــدر مســر نــون

عــى التغلــب عــى آثــاره أو تبعاتــه ،ويتبــدى
التهــدم الحضــاري عــر عالمــات ك ـثـرة منهــا
القمامــة والعشــوائية والرشــاوى وغيــاب

جـرة
التنظيــم والعدالــة ورغبــة كثرييــن يف اله ـ
غـرب أو البحــر بشــكل عــام،
وال ـفـرار نحــو ال ـ
جـرة إىل البحــر هــي ـنـوع مــن
وكأن اله ـ

االن ـ
سـاخ عــن الــذات واملــايض والتاريــخ ولكنــه

ديناميكيتــه وحركيتــه أو أبعــاده الدراميــة

التاريخــي عــر كافــة العصــور ،فهــو صاحــب
خـرة
علــم غريــب وغــر تقليــدي ،هــو علــم ال ـ
والتجربــة الراســخة.

حـول وبحــث عــن الــذات أو الهويــة
ـفـرة ت ـ

بالنســبة إىل املجتمــع املصــري الراغــب يف
التحرر من االستعمار أو الباحث عن حريته

وحقــه يف الحيــاة ،وكذلــك األمــر بالنســبة إىل

املرأة املصرية ،فهو برغم هذا يتشكل بشكل
كامل من أفكار الرجال وأدوارهم املتفاوتة،

هــو با ـلـراء ذاتــه ،وبخاصــة يف إطــار أفعالــه
وســماته املرتبطــة بالعشــق أو قصــة الحــب
وعالقتــه با ـملـرأة أو طريقــة مقاومتــه لإلنجليــز

أو ف ـكـرة املحتــل الطامــع بشــكل عــام،
املغتصــب لحقــه.

اســتثنائية ،هــو الشــخص صاحــب العلــم

طـاء واملعانــدة يف
عــى الثبــات عــى املبــدأ والع ـ

قــدرات روائيــة خاصــة بهــا وتجعلهــا واحــدة
مــن أبــرز األصــوات الروائيــة يف مصــر ويف

والضعــف وااللتحــام والفتــور وغريهــا الكثــر
ممــا يشــكل مالمــح حالــة العشــق والحــب
االســتثنايئ أو املثــايل عــر امتدادهــا يف الزمــن.

وإذا كان حســن بطــل الروايــة داال عــى
وفاعليته يف الحاضر واحتماليته يف املستقبل

لكــن هــذه الشــخصية تتجــاوز يف قيمتهــا
هــذه الرمزيــة إىل عناصــر أخــرى ك ـثـرة ،مــن

محفــوظ ،ذلــك ألنهــا تمنــح الشــخصية
الفرديــة أو داللتهــا عــى ذاتهــا ،وذلــك ألنهــا

واألســطوري هــو نمــوذج الرجــل الحقيقــي،

عــر حساســية خاصــة تشــكل قصــة ذات

حـوالت عديــدة فتكــون
منعطفــات ك ـثـرة وت ـ
وتصبــح عالمــة عــى صناعــة ريــم بســيوين
قصــة الحــب االســتثنايئ ،الحــب املســتحيل

املســتوى الواقعــي الطبيعــي أو غــر الرمــزي
الصــادق القــادر عــى إنفــاذ وعــوده والقــادر
عــى أن يكــون عاشــقا وحاميــا بحــق ،إنــه
خالصــة معنــى الرجولــة ،إنــه النمــوذج
الخيــايل أو املشــتهى أو املثــايل الــذي تطمــح

إليــه مخيلــة كل ا ـمـرأة أو أنثــى .لقــد أشــبع

حســن يف شــخصية جليلــة حبيبتــه وزوجتــه

كل شــهوة وحقــق كل أبعادهــا ،حقــق لهــا

بحســب مــا جســدت ووصفــت وصــورت
ّ
وشكلت ريم بسيوين يف خطابها الروايئ هي

األنوثــة واألمومــة وجعلهــا ســيدة محرتمــة،

مثلهــا ،وهــي أ ـقـرب إىل نمــاذج أو وحــدات

العلــم.

من القصص العصية عىل التكرار أو صناعة

بالطبــع هــي شــخصية حســن عبداملوجــود

شــخصية حســن عبداملوجــود الخــادم أو

حتــى تســد كل ثغراتهــا فتكــون نموذجــا

يتطابــق معهــا شــخصية الشــاطر حســن

ثابــت ويكــون محــل ثقتــه ويظــل أمينــا عليهــا

جـراره عــى مــدار قــرون
بــه أو حكايتــه وا ـ

العبد الذي يتزوج من ابنة سيده أحمد بك

حـوالت والشــد والجــذب والقــوة
ومليئــة بالت ـ

حيــث التفاصيــل والســمات وبالقيــاس عــى

صـرار عــى املجازفــة واإليمــان
أخــذ الحــق واإل ـ
بذاتــه وأرضــه.

ســردية عــى قــدر كبــر مــن املتعــة والتشــويق

وتبــدو ســمات البشــر أو النموذجــان ســمات
بشــرية طبيعيــة ،فيهــا كثــر مــن القلــق

حـرة والتخبــط والثقــة تــارة
واالستكشــاف وال ـ

وعــدم الثقــة ومتــى تــأيت الحقيقــة واليقــن

بــن العاشــقني ومتــى يكــون بينهمــا اللبــس

الســردي لريــم بســيوين التــي تصبــح ذات

املخيلــة الجمعيــة والقصــص الشــعبي التــي

ودالليــا عــى أكــر مــن مســتوى وجانــب.

تتســلل بالتدريــج إىل نفســيهما تصنــع حالــة

الطبيعــي واالكتشــاف.

اإلنســان املصــري يف امتــداده التاريخــي

رمــز إليهــا الشــيخ الزمزمــي أو رســائل تاجــر

الروايــة ،بــل تت ـنـوع وتختلــف ك ـثـرا عــن

بينــه وبــن ا ـملـرأة ،فهــي مــن عالقــة قطبــن

بل إنها تمر هي ذاتها بكافة مراحل التكوين

األخــرى مــن مشــكك أو عــزول أو وســيط أو

ســمات النمــوذج املثــايل للرجــل يف الخطــاب

وبصمتهــا األدبيــة.

واملســيحي ،وتــرى الحــق دون حــدود أو

اإلحساس بالرجل ودراما العشق وتحوالته

عـرض لكثــر مــن املخاطــر واألزمــات
الحــب تت ـ

يف هذيــن الجانبــن يمكــن أن نستكشــف

قصــة مقصــورة عليهــا أو غــر قابلــة للت ـكـرار

البندقيــة فهــو مرتبــط بعلــم عجيــب وغــر

القــدرة التخييليــة والســردية الفارقــة عــى

لل ـمـرأة العصريــة ،ولهــذا نجــد أن قصــة

نعــم لشــخصية الرجــل لديهــا أبعــاد رمزيــة،

اللــدين أو املعرفــة الروحيــة الغنوصيــة
ّ
معلــم
التــي يقــذف بهــا اللــه يف قلبــه دون
مــن البشــر أو بوســيط ورســاالت ســماوية

بسيوين يف تشكيلها لقصص الحب وتكوين

طرحتــه ريــم بســيوين بشــكل فنــي يتناســب

غـرة والشــك يف النوايــا أو
والخــوف وال ـ

نعــم لكنــه ـيـراوح بــن التكوينــن أو الجانبــن

قيــود .يتســم بالقــدرة عــى التحمــل والقــدرة

يف تكوينهــا وصورتهــا هــذا ال ـنـوع مــن االن ـهـزام

وراءهــا وبــن الواقعــي ومــا فوقــه ،لكــن حتــى

أبعــادا أخــرى تتجــاوز ك ـثـرا ســماتها

وهي وضعية ليست سلبية بشكل كامل أو

أو ومرآتــه أو مرجعيتــه األســطورية التــي

وذات طابــع صــويف وتكويــن يجمــع بــن

شــخصية غرائبيــة أو أســطورية يف أبــرز

تقليــدي ،معرفــة ال تفــرق بــن اإلســامي

إيجابيــة تمامــا بحســب املتحقــق يف خطــاب

شخصية جديرة بكثري من التأمل والبحث،

الروايــة العربيــة عــى اإلطــاق منــذ نجيــب

عليــه الرجــال بشــكل كامــل ،وبرغــم كونهــا

تقــارب الروايــة نمــاذج أخــرى ك ـثـرة مــن

aljadeedmagazine.com

نموذجــا داال عــى اإلنســان املصــري بعمقــه

بــكل أريحيــة ويتبــدل بينهمــا بســهولة

القرن العشرين هو مجتمع ذكوري ويهيمن

الشخصية األبرز يف هذه الرواية من الرجال

سـوته ،نمــاذج
املتفــاوت يف درجتــه أو مــدى ق ـ

الســمات النفســية تجعــل شــخصية حســن

الرواية يف نهاية القرن التاسع عشر ومطلع

يصبــح أ ـمـرا حتميــا مثلمــا تقفــز ال ـفـران مــن

الرجــال غــر مســر نــون ،والجميــع يتبــدى

أن ك ـثـرا مــن العبــارات املنطوقــة عــى لســان

جوانبهــا ،لــه ســمته الواقعــي أو الطبيعــي

بعضهــا ،واألهــم أنــه يتــم توظيفهــا جماليــا

الســفينة.
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حدثــت لهــا تطو ـيـرات وترميمــات عديــدة

مثاليــا يبقــى إىل أمــد بعيــد ويتــم االحت ـفـاء

حقــق لهــا الحمايــة والســند وســاعدها عــى

رغبــة طــرف يف إذالل اآلخــر أو أدور العناصــر

دور األم واألخــت ،وغريهــا الكثــر ،لتتحقــق

كافــة مفــردات قصــة الحــب عــى نحــو

يجعــل املتلقــي مؤمنــا بالحكايــة ويف أقــى

درجــات االند ـمـاج فيهــا ب ـنـاء عــى معطياتهــا
وتفاصيلهــا التــي تمــت مقاربتهــا عربهــا،

فضــا عــن العنصــر األهــم وهــو التســلل

حـوالت النفــس العاشــقة
النفــي ومقاربــة ت ـ

وتموجاتهــا.

هــذه الدرامــا بــن الرجــل وا ـملـرأة وفــق
هــذا التكويــن الســردي تجعــل ســرد ريــم

سـوين ذا طابــع إنســاين عــام ،صحيــح أنــه
ب ـ
يســتخلص مالمحــه مــن راهــن ثقــايف معــن

ومــن محــددات واقــع بعينــه ،لكــن العنصــر

اإلنســاين الثابــت يبــدو واضحــا ويجعــل
الحكايــة قابلــة لل ـقـراءة يف لغــات أخــرى دون

أن تفقــد شــيئا مــن قيمتهــا فهــو ســرد أ ـقـرب

إنــه أشــبه ،برغــم كل هــذه الواقعيــة

إىل ذاك الــذي نجــده يف األعمــال العامليــة

أســطوري خــارق ،إنــه الرمــز للفــارس املثــايل

شكسبري أو غريه من وحدات األدب العاملي.

أو تأسيســا عــى هــذه الواقعيــة ،ببطــل

ظـره كل فتــاة ليختطفهــا عــى
الــذي تنت ـ
حصانه األبيض ولكن بتجاوز كبري لسذاجة

العظيمــة مثــل ألــف ليلــة وليلــة أو أدب

ناقد من مصر
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مشاريع من أجل شهريار الجديد
فيصل األحمر

س ّـرة للعالــم .الــذات املثقلــة بالج ــروح تتعــود عــى الشــك يف املســارات التــي
طـوال عنــد الــذوات الجريحــة كــذوات م ـ
يقــف الفالســفة م ـ

يرتــاح إليهــا املحيــط .الــذات الجريحــة التــي يصيبهــا العنــف ،أو غ ــزو ج ــروح كامنــة تختبــئ يف الذا ـكـرة ،أو تلــك التــي أصيبــت بالعنــف
الســيايس أو العنــف الرم ــزي ،والتــي وجــدت نفســها عكــس مــا هــي عليــه الــذوات األخ ــرى كلهــا تســتوطن الحركــة ،تجــد وطنــا لهــا
يف الرتحــال ،وال نجــد دفء البيــت وســكينته إال يف ســكنى املســافات… تلــك الــذات التــي تتعــود عــى الكتابــة كع ـنـوان بريــدي يف زمــن
شــحت فيــه الكلمــات التــي تحيــل عــى الســكون والســكينة كمســكن.

الكتابة

مستشــفى مجــاين يفتــح

والنقد األدبي… فالخيال يخلق عاملا ويبتكر

اقرتاحات من أجل علم أخالق جديد يف إطار

فرصا للتالقي ملن خلقوا ليك يبوئوا بالشتات

مالمــح الجمهــور الجديــد الــذي ســيكون

وســعت دائرتهــا لتشــمل
االشــتغال التــي ّ

أبوابــه لــأرواح املعذبــة ويمنــح

والتشريد والنظرة االستعالئية للمحيط.

مســتعدا للتفكــر حســب هــذه الدوكســات

كان الفيلســوف الفرنــي الهــام جــورج

التــي ال قبــل لنــا بهــا.

سـرا ال
الســليم” و”ا ـملـريض” حــدا فاصــا ي ـ

حـول رجــل اليــوم أو مــا هــي مالمــح
الجديــدة ـ

كانغيــام ي ـقـول إن بــن “العادي/الطبيعــي/

يتجــاوز لعبــة كالميــة.

وجهــة النظــر النســوية ،فأصبــح هنالــك نقــد

نســوي ،وســينما نســوية ،وأدب نســوي،

مــا الــذي تقولــه النصــوص الروائيــة النســائية

وفلســفة نســوية… إلــخ ،ومــن شــأن كل هــذا

رجــل الغــد التــي تقرتحهــا يــا تــرى؟

واملــد الزمنــي والنقــش املتكــرر املتواصــل

تشــكيل متخ ّيــل أنثــوي مــن خــال الرتاكــم

فهــل الجنــون مســألة خطابيــة فعــا كمــا كان

إن أحــد أهــم العناصــر التــي أرادت الحركــة

الــدؤوب ألخالقيــات نســائية ووجهــات نظــر

بىل!

ســنة هــو إعــادة صياغــة العالــم مــن منظــور

اســتعادة تفكيكيــة لعناصــر الخطــاب الــذي

ي ـقـول ميشــال فوكــو؟

النســوية تحقيقهــا منــذ أزيــد مــن أربعــن

سـرة للعالــم… وجهــات نظــر قــد تكــون
مف ـ
تهــدف “النســوية” إىل تقويضهــا وتعويضهــا

العنــف العنقــودي للعقــل الذكــوري املتعـوّد

جديــد ،فقــد أعيــدت ـقـراءة البنيــات األصليــة
األوليــة املشـ ّـكلة للفكــر الغربــي (وك ـثـرا مــا

بعناصــر أخــرى جديــدة.

امتــداد آالف النصــوص التــي تصــادق عــى أن

صفتــي “الغربــي” و”البشــري” كتمــا ٍه

سـاء يســتعملنها
والصــور النســائية والن ـ

ســتجيب الســرود النســائية التــي دفعهــا

شـرات القــرون وعــى
عــى ا ـملـرض منــذ ع ـ

مــا ـتـراه الســرود الحديثــة حــاالت مرضيــة هــو

حالــة طبيعيــة ال غضاضــة فيهــا وال حــرج يف
متونهــا وحواشــيها.
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تجديد تمثالت الذكر

“ذكر /أنثى” -وتتقدم املرأة يف خلخلة أرايض

الــروايئ أوال .شــكل يقتــي نصــا طويــا

إلــخ.

الذكــورة مــن خــال التمــرد عــى الشــكل

ت ـقـول دورويت ســميث “عندمــا نــرى الرمــوز

الجزائرية أثناء القراءة واملساءلة ،واقرتحها

شــديد الداللــة عــى مــا تحاربــه “النســوية”!)

ويلعــن بهــا ويهشــمنها ويعارضنهــا ،ال

النســائية خــارج الجزائــر وداخلهــا أيضــا.

النســوي (واالعتبــار “النســوي”) يف الخريطــة

تراكيب صناعة املوضة التي تتالعب بالناس

تــم الوقــوف لــدى التماهــي الظالــم بــن

فاقرتحــت كريســتيفا ـقـراءة لتغلغــل الفكــر

الواقفــة يف منتصــف املســافة بــن علــوم

ليمــان وآخــرون ،مســتقبل الفلســفة يف
 ،)184وقدمــت الفيلســوفة لــوس إيريغــاراي

س ّـرة مــن قبــل
يبــدو خطــاب األنوثــة كبنيــة م ـ
وكأنهــم دمــى ،بــل تبــدو هــذه الرمــوز وهــذه

سـاء
الصــور نظامــا اجتماعيــا تســاهم فيــه الن ـ
بنشــاط وكــذا الرجــال أحيانــا .وهــو نظــام

متطــور يكشــف عــن نفســه شــيئا فشــيئا

عديدة ،زوايا اقرتحتها علينا بعض الروايات
سـاءلة الروايــة
بشــكل مــا الدارســون أث ـنـاء م ـ

وتناقــض) الطريقــة الذكوريــة املرتبطــة
مختلــف أشــكال الهيمنــة :املركزيــة اللغويــة

الجديــدة “الشــبيهة بالقصــص الطويلــة”

القــرن الواحــد والعشــرين ،ص ص-183
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األدب واللســانيات ،الجزائــر ،2004 ،ص

خاصــة بالذكــر يف إطــار التمثــات التقابليــة

عـرة عــن
بسلســلة امل ـقـوالت الذكوريــة امل ـ

غـول ،منشــورات مخــر الرتجمــة يف
يوســف ب ـ

هــو الحــق يف ســلطة كانــت– وال ـتـزال ملكيــة

نتنــاول هــذا األمــر يف هــذا املقــام مــن زوايــا

طـرا تعلمنــا أبعــاده
يعمــل الخيــال عمــا خ ـ

األعصــاب والعلــوم العرفانيــة وبــن األدب

وباستمرار” (ساره ميلز ،الخطاب ،ترجمة:

وبينهــا كلمــا اكتســبت الحــق يف الســرد الــذي

يف النظــر إىل األشــياء؛ تعــارض (وتقابــل

متشــعبا قــويّ البنيــة؛ يملــك كل املالمــح

السياســية/االجتماعية يف العالــم (أوليفــر

الحقيقيــة مارثــا نوســباوم؛ الفيلســوفة
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لــه “دوكســاته” الجديــدة ،ويرســم كذلــك

الثنائية الجنسية… ثم كانت هنالك ميادين

“القضيبيــة” يف مواجهــة النصــوص الروائيــة

والتــي هــي شــكل مــن األشــكال املؤنثــة التــي
تحمــل الهشاشــة والخلــل يف جيناتهــا .ويف

 ،املركزية الغربية ،مركزية البناء الروايئ…

يبــدأ كل ذلــك بمحاولــة إثبــات الــذات لــي
ينتهي إىل سحب شهرزاد البساط من تحت
أقــدام شــهريار ،أي إىل محاولــة شــق الطريــق

العســر لألنثــى وســط العالــم الــذي يســيطر

عليه الذكور… أمر نجد له عالمات كثرية يف

مــن أهــم عناصــر تغيــر الخارطــة الذكوريــة

ذلــك ت ـقـول الروائيــة الفرنســية كريســتني

كتــاب ”الز ـهـرة والســكني” للكاتبــة الجزائريــة

القوية ملفهوم “الحرية” أثناء الكتابة ،وهي

ومؤنــث ،يمــارس دون كثــر مــن العقبــات

زكيــة عــال ،صاحبــة نــص ”قــر مف ـتـوح” ويف

التــي تشــغل األنثــى ك ـثـرا أث ـنـاء الدعايــة

شـرات الهيمنــة عــى ال ـقـول
ح ّرك مؤ ـ
حريــة ت ـ
التي هي ممارسة سلطوية بامتياز؛ إذ يبدو
أن ا ـملـرأة تعيــد رســم الحــدود بــن الرجــل

آنغــو إن القصــة الطويلــة شــكل منفتــح وحـ ّر
وال الشــروط الفنيــة الصارمــة التــي تحيــل

عــى ســاالت مــن الروائيــن “الرجــال” ،فهــذا
الشــكل املقتضــب يمثــل طريقــة “نســائية”

ز ـهـرة بوســكني مثــا ،أو يف نصــوص الروائيــة
كثــر مــن الكتابــات الروائيــة الجــادة الجريئــة

صاحبــة ال ـنـرة الجديــدة.

هــذه اللهجــة املنتقــدة للوضــع يف الواقــع هــي
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أعمــق مــا ســيواجهنا ونحــن نقتفــي آثــار إعــادة

الــذي هيمــن عــى قصــص الليــايل.

عــى إعــادة تشــكيل بنيــات الواقــع .وهــا هــو

للرجــل .مشــاريع صــورة جديــدة للشــهريار

قائــا “وممــا زاد الطــن بلــة كونهــا أصبحــت

يقــي الليلــة يف الســمر ثــم املضاجعــة لــي

ابتــكار صــور شــهريار مــن خــال عمــل الخيــال

“الصــوت” الــذي نحــن بصــدده يصــف الجـ ّـد
ا ـمـرأة مطلقــة وأن ّ
جدهــا ال ـيـزال يف عادتــه

الســيئة التــي تكرههــا هــي نفســها وترفضهــا،
وهــي إيجــاره للغــرف العلويــة مــن البيــت

بصفــة غــر قانونيــة مع ـتـرا إيــاه ـنـزال ،ورغــم
شـرة إىل
أن الســلم املــؤدي إليهــم يخــرج مبا ـ

الشــارع إال أن هــذا لــدى البعــض الــذي يحلــو
لــه ك ـثـرا نســج روايــات القــذف والنميمــة

وخاصــة بعــض النســوة اللــوايت ليــس لهــن
شــاغل ســوى القيــل والقــال ،وال يعتــر

شـرعية بــن
حائــا أبــدا بــن قيــام عالقــات غــر ـ

حوريــة وأولئــك األ ـغـراب” (فاطمــة العقــون،
سـاء ،منشــورات التبيــن،
رجــل وثــاث ن ـ

الجزائــر ،1997 ،ص .)25

بصــدده والــذي يهــدف إىل إعــادة ابتــكار

هــي العنــوان املفضــل للوهــن والعجــز عــن

عـرض الغتصــاب الوصــف
ا ـملـرأة التــي تت ـ

الرجــال.

الثالثــة بســامة ودون إراقــة د ـمـاء.

إىل شــريكه خاضعــة دائمــا إىل اتجــاه واحــد:

عــى تمثيــل نفســها .وهــا هــي ذي املعادلــة

وتنجــح أيضــا يف امليــدان األدبــي فيواجههــا

وهنــا يظهــر إىل الوجــود تصــور جديــد بديــل

خـول يف األلفيــة
شــهريار جديــد قابــل للد ـ

بــدال مــن مالمــح القاتــل جميــل املالمــح الــذي

حـول إىل رحابــة
ومــا عالــم العائلــة التــي قــد تت ـ

املرأة العاجزة تحتمي بالرجل القوي .ولعلنا

حـول
طلبــاوي التــي تكتــب قصــة جميلــة جــدا ـ

العالقــة الســلطوية رأســا عــى عقــب.

حـول يف الصبــاح إىل الجفــوة الك ـبـرة التــي
يت ـ

تعـ ّـر عنهــا نهايــة الروايــة املؤذنــة باملــوت.

العالــم كلــه مثلمــا هــي الحــال مــع جميلــة
فشــل عالقــة زوجيــة زلزلــت حيــاة البطــل
الحركــة ،وهــو يتأمــل حــال البطلــة الجريحــة
بــل ســقط عليهــا املكتــوب األ ـعـوج مــن عـ ٍـل (

– وبالتــايل وعــي املجتمــع – بهــذه املســألة؛

شـراكة النفســية واملقاســمة
مراحــل ال ـ

هو “قتل ثمرة القتل”… أي محاربة اإلنهاك

جـاع الذا ـكـرة ،اتحــاد
جميلــة طلبــاوي ،أو ـ
الكتــاب الجزائريــن ،الجزائــر.)2008 ،

املرتبــص بالحكايــات مــن خــال تخصيــب

أما زهرة ديك فترتك املرأة يف غرفة الزوجني

بهــا القتــل واملســرود لــه الحامــل للســيف يف

املعقدة جدا لنفسية عمر األستاذ الجامعي

مــن املثــر لالنتبــاه أن نجــد أن ا ـملـرأة تأخــذ

برجــل يعرفــه (فائــق) “أراد أن يــديل لهــا

الرجل الذي يولد من ضلع األديبة “األعوج”

كالتــي كانــت تعيــش فيهــا مــع فائــق ،أراد أن

العالقــة الســردية بــن الســاردة التــي يرتبــص
غمــد املتعــة الســردية (الجنســية.)..

برغبتــه وأملــه يف أن يهيــئ لهــا شــقة جميلــة

وكل مــا يف األمــر أن كليهمــا ســلك طريقــا

ولكنــه لــم يفعــل واستســلم لهــا حــن لجمتــه

عالمــة قضيبيــة أو إشــارة إىل الهيمنــة .ي ـقـول

بخصــات شــعرها .إنــه يعشــق ع ـبـره”

وليــس هــذا الســلوك بعيــدا عــن تلــك الف ـكـرة

عــر أرخميــدس عــى نظريتــه وهــو داخــل

التبيــن ،الجزائــر ،2000 ،ص .)108

أن كتابــات ا ـملـرأة – بمعــزل تــام عــن كتابــات

ضـاء مــايئ كجنــن ،حــدث أن
يحتوينــي يف ف ـ
ّ
ولــد يف داخــي إحساســا غريبــا جعــل مــن

شهريار يخرج من رحم الكتابة
صامتا

الــكيل لألبويــة الذكوريــة والهيمنــة القضيبيــة

تؤملنــي حتــى عندمــا ال تكــون لهــا قرابــة بــي”

الرجــل العاجــز عــن تغيــر العالــم ،والــذي

ووصفه للعالم .وهذا أهم ما سيتم للمرأى

للنشــر ،الجزائــر ،1993 ،ص ص .)48 – 47

ويعــود إىل الحضــور يف الثالثــة.

التــي يتشــبث بهــا النقــد النســايئ ،والتــي هــي
سـرات
الرجــل – تقــدم رؤيــة للعالــم وتف ـ

سـاء أمــر الهــدم
للكــون يمكنهــا – متــى تــمّ للن ـ

سـره للكــون
– أن تعـوّض رؤيــة الرجــل وتف ـ
الكاتبــة التــي ســتحبل يف رحــم الخيــال لــي

تنجــب شــهريارا مختلفــا عــن ذلــك املختــل
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بطــل عابــر ســرير «األمومــة اكتشــفتها كمــا

حمّامــه ،فذلــك الو ـعـاء األبيــض الكبــر الــذي

مغطــس الحمــام أمــي… يحــدث لألمومــة أن

(أحــام مســتغانمي ،ذا ـكـرة الجســد ،موفــم
صــورة الرجــل الــذي يكتشــف األمومــة هــي
مشــروع هــام جــدا يف املنظــور الــذي نحــن

ط ،1الــدار العربيــة للعلــوم ،ناشــرون،

املتــزوج حديثــا بحيــاة التــي كانــت عــى صلــة

“الذكــوري” باملعطــى “األنثــوي” والتماهــي

ســردية وتقنيــة -يف صفحــة أو اثنتــن إال

ا ـمـرأة” (عبــر شــهرزاد ،مفــرق العصــور،

الجســد األنثــوي بشــكل حـ ّـي فــإن أصحابــه

مغا ـيـرة للتعبــر عــن ذاتــه و ـفـرض نفســه (…)

عــى كل الصفحــات ،ال يختفــى –لضــرورات

تجاوزت مسألة الرقابة عىل الكتابة والرأي،

قســطاس ،يخســرون امل ـيـزان دومــا عنــد كل

القــادرة عــى تســليط عصــا الوصــف عــى

هــي ا ـملـرأة عمومــا ال ا ـملـرأة الكاتبــة بالضــرورة.

يف فتنتــه دون أيّ ســمة ذكوريــة ودون أيّ

ت ـقـول :بخصــوص الرقيــب فــإن الجزائــر

ـب ينظمونهــا لــكل واحــدة ،ال موازيــن وال
حـ ّ

عمر/حيــاة مفضلــة تحليــل التفاصيــل

طبعــا… وهــي وضعيــة تدفعهــا أحــام

دون أن نجــد هــذا الصــوت موزعــا بإلحــاح

مــن الالمبــاالة التــي تفضــح تطــور وعــي ا ـملـرأة

صـول الطبيعــة ،نبضاتهــم قصائــد
خــارج أ ـ

لبنــان ،2008 ،ص .)323

يفهمهــا أنــه ليــس أقــل منــه وال أعجــز منــه،

لــن نمــر بــأيّ قصــة أو روايــة لكاتبــة جزائريــة

املســائل األكــر إحداثــا للجــدل التــي هــي

هــم يتصرفــون بعنــف وردود فعــل ..هــم

وأعتقــد أنكــم تعرفــون ذلــك ويعرفــه أغلــب
ّ
ولعلهــا تحتــل هــي ولبنــان
عـرب،
املثقفــن ال ـ

مــن يتكلــم يف هــذه القصــص؟ ذلــك هــو

مستغانمي يف بعض املواقع إىل حالة التوله

رمزيــة مضاعفــة)؛ إذ ت ـقـول بطلتهــا محللــة

تصويــر املشــاهد الجنســية ،فتعــر بــيء

“آيــة” ث ـمـرة الخطيئــة التــي لــم تخــر حياتهــا

مشــروعا ثنائيــا يــؤدي إىل قتــل واحــد ووحيــد

عبــر شــهرزاد (والســمه املســتعار “شــهرزاد”

يملكــون قلوبــا تحــب يف كل لحظــة ،وتنبــض

كيــف تتمثــل الروائيــة الجزائريــة رجــا يتجــاوز

الوجدانية لعالم تكون فيه الرواية/الحكاية

هنا مع الروائية زهرة ديك نغري أوّليات هذه

تنقلــب تمامــا مــع بطلــة الكاتبــة املغرتبــة

وتتحــدث القاصــة حفيظــة طغــام عــن إحــدى

الــذي قــارب الشــلل و يــكاد يعجــز عــن مجــرد

“عقــدة نهايــة الروايــة” مســتعدا لعيــش

املواجهــة ،ويجعــل خريطــة لجــوء شــخص

“الرمــزي” بســلبية ،بــا صــوت وال قــدرة

نفســية شــهريار الجديــد هــذا “الرجــال…

مكان الرجل ،وأن املرأة ترسم الرجل؛ ذلك

الســؤال املركــزي والــذي إجابتــه هــي بالتأكيــد
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(ز ـهـرة ديــك ،بــن فــي … وطــن ،منشــورات

الريادة يف هذا الشــأن .أما بخصوص تصوير
عــى قلتهــم يشــكلون تيــارا أدبيــا لــم يســتطع
إىل حــد اآلن إق ـنـاع القــارئ فنيــا دون الو ـقـوع

يف املبا ـ
شـرة واالبتــذال ،ولــم يمنعهــم أيّ

رقيــب ،وأعمالهــم يــروّج لهــا اإلعــام وتعــد

لذ تــه.

لقد نجحت بطلة رواية “رجايل” يف تحصيل
املجــد األدبــي غــر املتوقــع لل ـمـرأة املقهــورة،

وهــا هــي تصــف الصــورة الجديــدة لشــهريارها
الفرنــي “احتدمــت ـغـرة جــان لــوي مــع

النجــاح الــذي حققــه كتابــي الثالــث .يف
غضون ستة أشهر ،أصبح رجال آخر لم أعد
أعرفــه ،يف أحــد األيــام قــال يل ب ـنـرة تعيســة:

الجديــدة صامتــا  ،والــذي ال م ـهـرب لــه ،ألنــه

بال ســلطة أمام ســلطة الكتابة التي اســتولت

عليهــا ا ـملـرأة “عــار عــى ال ّرجــال أن يقولــوا
حقيقــي لهــن” وتضيــف “ال أســتغرب
األمــس أظننــي ..أقــدر النــاس عــى تقبلهــا

املجتمع وشــيئا فشــيئا أصبحت هذه الشــابة
أموميــة طــوال ســبعة عشــر عامــا  ،و أنــا اآلن

أمــوت يف ظلــك…” (مليكــة مقــدم ،رجــايل،

تــر :نهلــة بيضــون ،دار الفارابــي ،بــروت،

 ، 2007ص .)150

جانــب آخــر مــن جوانــب تأنيــث الروايــة يكمــن
يف العــودة إىل إحداثيــات القــص العربــي
املرابطــة عــى تخــوم ألــف ليلــة وليلــة.

شـراقي
ي ـقـول عبدالكبــر خطيبــي بأســلوبه اإل ـ

هــذا الهاجــس يخفــي اتجاهــا هامــا يف

وتفهمه… لكني ما أزال عاجزة عن تربيرها”

روائيــات ك ـثـرا عــى إخضاعــه لســلطة الســرد

الحالــة نفســها تصفهــا مليكــة مقــدم التــي

وبــن ا ـملـرأة “لنأخــذ الوقــت الــكايف لنحّ ــب

بنماذجهــا البشــرية املتمــردة التــي اســتعادت

زمــن جســدها الــذي هــو جســد الحكايــة ،لــن

البورتريــه الجديــد لشــهريار الــذي عملــت

ال مــن خــال توجيــه الحديــث إليــه بــل مــن
ظـرة” ومــادة
خــال جعلــه موضوعــا “للن ـ

يجعــل ذكورتــه تتألــق تمامــا بــن أحضــان

يســميها فوكــو وجماعــة الدراســات الثقافيــة

عليــه الســرود العربيــة التــي تجعــل ا ـملـرأة

القتــل يف رقبــة صاحبتهــا إن حــدث وفســدت

الشــهريار الذي ولد حديثا من رحم شــهرزاد

عقابــي عــى صفحــات جريــدة “رأي اليــوم”

شــهريار آخــر جديــر بالتوقــف عنــده ،هــو هــذا

أمــام حبيبتــه مشــروعا مختلفــا عمّ ــا عودتنــا

حكايــات يتلــذذ بهــا قبــل أن يعمــل ســيف

الجزائريــة ملتزمــة ،لقــد أحطتــك برعايــة

سـوتكم أنتــم الرجــال ،أنــت مــن جيــل
ق ـ

للســرد؛ وهــي ســلطة التمثيــل “power of

حبيبتــه .قــد يكــون هــذا الشــهريار العاجــز

لشــهرزاد الجالســة عنــد قدميــه تــروي لــه

وتواصــل البطلــة دور شــهرزاد النفســانية

لهــا ال ـقـراءات وتنظــم النــدوات ،وت ـبـاع

بتاريــخ.)2016/06/19 :

شــهريار الــذي ال قبــل لــه بهــذه الصــورة

لقد عرفت شابة تعيش يف قطيعة تامة مع

سـاء كلمــة فهمتــك ،مــن دون اســتيعاب
للن ـ

للجمهــور بتوقيعاتهــم” (حــوار مــع حميــد

ها هي ذي بطلتها األكرث شغبا تفعل فعلها

 ”representationالذكورية بامتياز – كما

.-

يف هــذا اإلطــار تحضرنــا نصــوص ك ـثـرة
تعيــد صياغــة الرجــل وهــو يحتــل مــكان

(عبــر شــهرزاد ،ص .)336

عرفــت يف أوروبــا أوال ثــم يف العالــم العربــي

حالة مليكة مقدم نفسها التي كانت طبيبة

تحظى بفرصة أن تتسلط رمزيا عىل أجساد

عـرب
يف الصلــة الحميميــة بــن القــص لــدى ال ـ
شهرزاد ونستمع بإمعان إىل صوتها ،ونتابع
عـرض هنــا لســوى ذلــك الجســد الضخــم
نت ـ
املنطــوق بصــوت ال أحــد ،منــذ األزل ،صــوت

مرضاهــا ،وتتســلط رمزيــا مــن خــال دبلــوم

آت مــن ال مصــدر ،وانبثــاق خيــايل للحكايــات
متخـ ّ
ـط لــكل قوانــن الكتابــة…” (مجموعــة

ســيصبح لهــا صــوت يعلــو فــوق كل أصــوات

ص .)109

يحلــم بــه الرجــال يف الســنوات األوىل لظهــور
ا ـملـرأة املتعلمــة تعليمــا عاليا/الطبيبــة التــي

مــن املؤلفــن :الروايــة العربيــة ،واقــع وآفــاق،

العدد  - 76مايو /أيار 2021
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ملف

األوىل/األصلية/األوالنية إزاء العالم املحيك،

الــذي نحــن بصــدده والــذي يعتمــد عــى إدانــة

عـرب ،ووجهــة النظــر
نســائية يف تقاليــد ال ـ
إزاء مجتمع الرواية وإزاء معطيات الخيال،

واقــع مــوروث لفائــدة ا ـقـراح نمــاذج تخييليــة

الكتابة أو أملها هي إحدى أهم سمات السرد

عليــه أن يولــد مــن رجــم الســرد لتصحيــح

هــي وجهــة نظــر نســائية ألن كتابــة لــذة

النســايئ عنــد مفــرق القرنــن الــ 20والــ.21

(أي واقعيــة بعــد حــن) لرجــل الغــد الــذي
طـاء املــايض .مــاض ظــل يقــاوم موقعــا
أخ ـ

ت ـقـول ســارة حيــدر عــن بطلتهــا “ردينــة كمــال

تتمكــن فيــه ا ـملـرأة مــن رســم خرائــط الحيــاة

لــيء أســمى مــن ذلــك ،وهــي عندمــا تنفــث

وتســجيل الحضــور الفلســفي ،هــذه املنقصــة

لــم تكــن ـتـريض كل األذواق …كانــت تطمــح
آراءهــا عــى الــورق ،تبــي وتســتبيك ،تثــور
وتثــر وال تريــد أليّ قــارئ أن ـيـرىض عنهــا وال
أن ـيـرىض عــن نفســه… يف قصصهــا شــموس

الحقيقــة التــي تشــع وتشــع حتــى تعمــي
األبصــار” (ســارة حيــدر ،ص .)15

مــن خــال املشــاركة السياســية واتخــاذ ال ـقـرار
املتجــذرة يف التاريــخ ،التــي يــأيت التحديــث

الســردي لــي يغــر معطياتهــا ،فيصــر النــص
حـول الرجــل إىل
شـرا بالرجــل املثــايل ،ويت ـ
تب ـ

التمظهــر الفيزيقــي للنــص.

تختصر الكاتبة نفسها تلك املشاعر املحيطة

أمــا فضيلــة الفــاروق فتســتحضر الرجــل

بهــا إىل “كتابــة”.

والخذالن أيضا نفسه “يوسف عبدالجليل،

بطلــة إحــدى قصصهــا “هــي قصــة حــب رائعــة

كتابــة ،والشــهوة نفســها هنــا وهنــاك،
النــص الــذي أحالنــي عــى الدنيــا بحــب أكــر
وارتبــاك أقــل ،أو النــص الــذي كان رجــا ولــم

يكــن أقاصيــص مــن حــر ،أو النــص الــذي لــم

أما آسيا رحاحلية فتقول بوضوح يف موضوع

مــن مسلســل مدبلــج مشــهور كانــت تتابعــه

باهتمــام وشــغف كبريين… بطلــة الفيلــم
جميلــة فاتنــة كعــروس بحــر وحبيبهــا شــاب

يخــذل قناعــايت لكنــه بشــكل مــا خــذل القلــب

وســيم أنيــق” (آســيا رحاحليــة ،ســكوت…

الخجــل ،منشــورات الضفــاف ســوريا ،ط ،3

الجزائــر ،2012 ،ص .)74

لتحيــا قصصــه( ”..فضيلــة الفــاروق ،ـتـاء
 ،2015ص.)07

إين أحــرق ،دار الهــدى للطباعــة والنشــر،

وال نســتبعد كذلــك طريقــة أنثويــة يف الوعــي

ضـوح كبــر يف
وهــي نفســها التــي ت ـقـول بو ـ

باألشــياء ،طريقــة تجزيئيــة تعتمــد عــى ضــم

أو ال ـبـوح بمشــاعرها يف ظــل هــذا املجتمــع

سـاء وعييــة – إن
بحيــث يصبــح النــص فسيف ـ

ســياق ســابق بأنــه يصعــب عــى ا ـملـرأة التعبــر
الذكــوري ،الــذي فيــه الســلطة الكاملــة

للرجــل ،فبطلتهــا ت ـقـول يف ـنـرة حــزن عميــق
جدا “بعدك صار الرجال أكرث قسوة أيضا،

صــارت األنوثــة مدججــة بالفجائــع” (فضيلــة

الفــاروق ،ص .)13

إن التعبــر هنــا بليــغ عمّ ــا يريــده الســرد

النســايئ الجديــدة :التماهــي التــام بــن عالــم
املتخيــل وعالــم الواقــع الفعــي؛ أو التماهــي
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وليد نظامي

الحكايــة (والروايــة تبعــا لذلــك) إحداثيــة

بــن الورقــي الذهنــي والفيزيقــي املحســوس

قلم المرأة وصورة الرجل :في استكشاف السرد النسائي

قطــع الوعــي بعضهــا إىل جانــب بعــض،
جاز التعبري – تشبه صورة األمشاج يف اللغة

التــي ترتبــط بتشــكيالت الجنــن ،الــذي قــد
يكون الشهريار املختلف الذي تبشر السرود

النسائية بإمكانيات واسعة إلعادات ابتكاره

عــى أرض هــذه الســرود الجديــدة.

روائي وناقد من الجزائر
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قلم المرأة وصورة الرجل :في استكشاف السرد النسائي

وليد نظامي

صورة نسوية متطرفة للرجل العربي
حنان الشيخ و”إنها لندن يا عزيزي”
عبدالمالك أشهبون

غـرب تتميــز بكثــر مــن
صـراع الحضــاري بــن الش ــرق وال ـ
يف البدايــة ،وجــب التوكيــد ،عــى أن صــورة الرجــل العربــي يف روايــات ال ـ

مـره تلــك الصــور النمطيــة
الســمات الثابتــة ،وهــذا مــا تــي بــه أغلــب الصــور التــي تجلــت فيهــا يف تلــك الروايــات ،باإلضافــة إىل مــا تض ـ

مــن مرجعيــات فكريــة وأيديولوجيــة وثقافيــة ودينيــة؛ وبالتــايل ـفـإن هــذه الصــور النمطيــة قــد تكشــف لنــا ع ـيـوب مــا هــو مضمــر يف
كل مــن النســق الثقــايف العربــي باعتبــاره نســقا ذكوريــا ،لكــن هــذه األمــر ال يخلــو مــن رد فعــل ينجــم عــن الرؤيــة املضــادة للرؤيــة
الذكوريــة ،وهــو رد فعــل يســقط يف فــخ معــاداة الرجــل العربــي؛ كأنــه هــو املســؤول عــن ترســيخ ذكوريتــه يف عالــم عربــي جـ ّـد معقــد
يف تكوينــه النفــي واالجتماعــي والدينــي.

صحيح

أن الوعي الذكوري العربي

ضـوع مهيمــن
حـول مو ـ
بدايتهــا إىل نهايتهــا ـ

صورة الرجل العربي املغضوب عنه

وصحيــح أيضــا أن هــذا الوعــي يتصــور ا ـملـرأة

هــي الســاردة والبطلــة أحيانــا ،هــي الــذات

هــو ذلــك الحضــور القــوي للنزعــة النســوية

حاضــر

منــذ

قــرون،

ضـوع ،وهــذا األمــر يكشــف لنــا نزعــة
واملو ـ

و ـعـاء ألحــد أمريــن :إمــا لتفريــغ املكبــوت
الجنــي أو لنمــو الجنــن ،وكأنهــا «جـو ٌ
َّال
يُمْ ــأُ أو آنيـ ُـة مــن فخــار يتــم طهــي الوجبــة

العربيــات ،حــن يغــدو العمــل الــروايئ مبــأرا

وأنوثــة .ف ـكـرة االختــاف” ،ترجمــة كاميليــا

الصغــرى والكــرى ،وهــذا مــا يفســر لنــا

املختــارة فيهــا» (فرانســواز إيرتييــه“ :ذكــورة
صبحــي ،الهيئــة املصريــة العامــة للكتــاب،

القا ـهـرة ،2003 ،ص  .)98وال ينظــر إىل

العالقــات بــن الرجــل وا ـملـرأة مــن منظــور

جــديل ،تراعــى فيهــا الحيويــة الذكوريــة مــن
جهــة ،والخصوبــة األنثويــة مــن جهــة ثانيــة،

يف تفاعلهمــا اإلنســاين املنتــج والخــاق ،الــذي

يفرتض أن ال غنى ألحدهما عن اآلخر.

ذاتويــة باتــت تطبــع كتابــات بعــض الروائيــات

املطلقــة ،تختصــر معاناتهــا كلهــا يف ديــار

ظا ـهـرة تضخــم “األنــا” يف األدب النســايئ

العميقة يف ذاتها املكلومة .كما تعدد الصور

عامــة ،والــروايئ منــه خاصــة…

به من أزمات نفسية وجنسية تركت ندوبها
املبثوثــة يف تضاعيــف هــذه الروايــة عــن الرجــل

ويف هــذا الســياق نســتحضر روايــة “إنهــا

العربــي وكلهــا تتســم بالســلبية ،ومــن أبــرز

الشــيخ ،حيــث نلفــي أن الروايــة تجمــع ثالثــة

 1ـ صورة الرجل العربي املهووس بالجنس

لنــدن يــا عزيــزي” للروائيــة اللبنانيــة حنــان
أبطال هم :مليس العراقية الجميلة ،وأمرية

املومــس املغربيــة ،وســمري اللبنــاين املثــي ،إذ

الشــخصية األنثويــة ،وتجليــات هــذا التمركــز

يف قلــب عاصمــة الضبــاب ،بــكل مــا لهــا ومــا

aljadeedmagazine.com

الرئيســة “مليــس” ،وهــي ا ـملـرأة العراقيــة

حول الهوية الجنسية األنثوية يف تفاصيلها

وبالعــودة إىل الروايــة العربيــة ،ال نعــدم

يمكــن رصــده مــن خــال دوران الروايــة مــن

يف هــذه الروايــة بالــذات ،حيــث الشــخصية

جـرة مــع زوجهــا ،ومــا ترتــب عــن زواجهــا
اله ـ

يلتقــي ـهـؤالء عــى مــن طا ـئـرة تتجــه مــن دبــي

حـول
روايــات بقلــم روائيــات تتســم بالتمركــز ـ
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هــو ا ـملـرأة ،حيــث تصبــح فيهــا الروائيــة

مــا يجــب التشــديد عليــه ،يف هــذا الســياق،

هــذه الصــور نذكــر مــا يــي:

تجاربهــا املتعــددة مــع الرجــال ،إىل خالصــة

بأنهــا تزوجــت غصبــاً عنهــا رجـا ً تصفــه دائمــاً

ســنة ،هــا هــي تتذكــر أســلوب ـمـراودة زوجهــا

ا ـملـرأة إال جســدها ،وال هــدف لــه منهــا ســوى

أخــرى (الشــرق) لــم تعــد تنتمــي إليهــا وهــي

حبيــب قلبهــا البديــل (ني ـقـوالس اإلنكليــزي)؛

مؤداهــا :أن الرجــل (عمومــا) ال يــرى يف

ممارســة الجنــس ،وأن الرجــل عندمــا

مــن األمــور التــي تشــكل اقتناعــا راســخا لــدى

جـاء احرتافهــا
ينتصــب يقــل عقلــه… مــن هنــا ـ

الســابق ،كانــت عالقــة جنســية فقــط،

عالقاتهــا املتعــددة بالرجــل عمومــا.

شــخصية مليــس هــو أن عالقتهــا بزوجهــا

إىل لنــدن ،وهنــاك تتقاطــع حياتهــم مجــدداً

عالقــة خاليــة مــن األحاســيس والعواطــف.

عليهــا.

اقتناعهــا الــذي ال محيــد عنــه ،ومــن خــال

أمــا شــخصية أ ـمـرة املغربيــة ،فقــد دفعهــا

غـاء عــن اقت ـنـاع اســتخلصته مــن
ملهنــة الب ـ

 2ـ صورة الزوج املغتصب لزوجته

سـرتها الزوجيــة فتذكرنــا
تســتعيد مليــس ـ

بالعراقي ،وكأنها تحدد املسافة مع حضارة

ضـاء ألمهــا التــي
يف ديــار الغربــة ،وذلــك إر ـ
توسلت إليها أن تقبل بالعريس الرثي الذي

سـرتها مــن الفقــر ويعيــد إليهــم
قــد ينتشــل أ ـ
كرامتهــم.

ومــن خــال تجربــة مليــس ،وهــي ا ـملـرأة

العراقيــة املتلهفــة للحريــة واالنعتــاق بعــد
شـرة
تجربــة زواج قا ـهـرة دامــت اثنتــي ع ـ

الســابق (العراقــي) ،وتقارنــه بأســلوب تغــزل
ففــي مراودتهــا جنسـ ًيا يبــدأ زوجهــا بســؤال

روتينــي مبتــذل «هــل أنــت نائمــة؟” ،وحينمــا
تعطيــه اإلشــارة أنهــا مــا زالــت مســتيقظة،

يبــدأ االحتــكاك الجســدي بطريقــة آليــة،
حيــث ينقــض عليهــا كالوحــش خاللهــا

ـاب ناريــةٍ يصعــد
«يمــي وحــده َ
ـهم ألعـ ٍ
كسـ ِ
ً
هابطــا” (حنــان الشــيخ:
بلمـ ِـح البصــر ثــم يَخِ ـ ُّر
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“إنها لندن يا عزيزي” ،دار اآلداب ،بريوت،

 ،2009ص  .)154وهــذا ال ـنـوع مــن املمارســة

الرجــل أو ا ـملـرأة ضــد ا ـملـرأة نفســها يف كثــر

تكــن تشــعر بــأيّ نشــوة جنســية مــع شــريكها

ً
بالغة يف نفسيتها من غري
ف ُتصي ُبها إصابات
أن ـتـرك آثــاراً عينيـ ًـة ،ويقــود ذلــك إىل عنــف

الجنســية العنيفــة ،عــادة مــا كان يســبب
لهــا أملـ ًـا فظيعً ــا كألــم االغتصــاب؛ بحيــث لــم

العراقــي يف ـفـراش الزوجيــة .فقــد كان

هــذا الــزوج العراقــي يحــب جســد زوجتــه
الســابقة ،ولكنــه – عــى مــا يبــدو -لــم يكــن
مؤهـ ًـا لنســج عالقــة عاطفيــة معهــا ،مثلمــا

كانــت تحلــم بذلــك وتتمنــاه؛ ألنهــا تع ـتـره
مــن عينــة الرجــال الذيــن يرغبــون يف جســد

ا ـملـرأة مــن غــر متعلقــات عاطفيــة مصاحبــة

لهــذه العالقــة الثنائيــة.

هكــذا رســخت حنــان الشــيخ الصــورة ذاتهــا

عــن الرجــل العربــي ،باعتبــاره شــخصية

مــن الحــاالتُ ،
وعنــف ا ـملـرأة ضــد ا ـملـرأة ،أشـ ّـد
وأدهــى وأمـ ّر؛ ألنّ ا ـملـرأة تعـ ُ
ـرف مَ قاتـ َـل ا ـملـرأة

األم مــع ابنتهــا ،ومــع أختهــا ،والحَ مــاة مَ ــع

ك َّنتهــا غالبــا وهكــذا دواليــك… ،وهــي نمــاذجُ
مــن العُ نــف َ
والقهــر النفــي ُتمــارَس عــى كل

ً
ثانيا :صورة الرجل اإلنكليزي املريض
عنه

خـرة املفاجئــة ،يف الــزواج
توضــح الرســالة األ ـ

والرجــل يف مواصفاتهــا الواقعيــة ،التــي تنبــع

للتغيــر والتعديــل رغــم مــا يبــدو عليهمــا

مقابــل مــا ســبق ،تقــدم حنــان الشــيخ صــورة

مطلقة ،وال لغاية مادية خارجية ســوى أنه

عليــه دون تمييــز.

هــي األخــرى قابلــة للتغيــر .وثانيهمــا :أن

الــذي بــدا أنــه هــو املعـوَّل عليــه؛ فهــو محــل

ظهــر الطا ـئـرة.

إيجابية عن شخصية “نيقوالس” اإلنكليزي

ثقــة ،وبمثابــة الــزوج املنتظــر ،والحبيــب
العفيــف ،ومــا إىل ذلــك مــن الصفــات التــي

أســبغتها الروائيــة عــى هــذه الشــخصية
التــي تبــدو صــورة الرجــل املثــى .ومعلــوم أن

مــن الرجــل وا ـملـرأة؛ ف ُيق ّرهــا املجتمــعُ إ ـقـرارا
مســكوتا عنــه ،ويعـ ُ
ـرف بنتائجــه ُثبوتيــاً يف

العمــل لصالــح رجــل أعمــال ُعمــاين اســمه

ســلطة سياســية مســتبدة.

هامــة ومربحــة .وقــد أ ـغـرم ني ـقـوالس بالبــاد

مجتمــع ذكــوري ومتخلــف ،ويف ســياق

 4ـ صورة الرجل العربي البيدوفييل

“ني ـقـوالس” عامــل بســيط ،ســيتحول إىل

“ســيف” .ينجــز لصالحــه صفقــات تجاريــة
العربيــة ومــا تزخــر بــه مــن تحــف وعراقــة.

كمــا أ ـغـرم بلميــس ،وهــي ا ـملـرأة العراقيــة

غاويــة ،مســتهرتة ،ماجنــة ،بحيــث ال تكــف

ُ
  تعــرف شــخصية البيدوفيــي بأنهــا تميــل
عادة إىل ِع ْش ُق َ
األ ْطفال ،والتحرش بهم ،أو

تجربــة زواجهــا الفاشــل .فعندمــا تستشــر

فقــط بمــا يــروي ظمأهــا الجنــي املســتعر.

تتذكر صورة زوج خالتها ماثلة أمامها ،وهو

بالرجــل اإلنكليــزي الــذي يحبهــا ،وهــي حا ـئـرة

عــن الجــري وراء شــهوتها الجنســية ،نابــذة

كل القيــم اإلنســانية األصيلــة ،متمســكة

 3ـ صورة الرجل املستعد للقتل
بسبب الشرف

بمــا أن الــيء بالــيء يذكــر ،تتذكــر أ ـمـرة
العا ـهـرة ـ يف هــذا الســياق ـ حكايــة الطالــب
ِّ
يحضر أطروحة
الجامعي العربي الذي كان

عــن انتقــال املجتمــع العربــي .وقــد رضيــت أن
تقابله وتجيبه عن أسئلته ،بناء عىل توسط

أحــد زبائنهــا .يومهــا ســألته مــاذا يفعــل لــو
عــرف أن شــقيقته امتهنــت مهنتهــا؟ وكان

الجــواب الصــادم لهــا هــو “أغمــد الســكني يف

قلبهــا فقــط” (املرجــع نفســه ،ص .)380

وهنــا تضعنــا الروائيــة أمــام طــرف واحــد
يمــارس العنــف ،وهــو الرجــل مــع أن العُ نـ ُ
ـف
ومشـ ُ
ـتقاته يحضــر يف املجتمــع العربــي
بشــكل مؤســي ومُ منهــج ،يعـ ُ
ـرف بــه
املجتمــع ،ويُمارســه الرجـ ُـل ضــد ا ـملـرأة ،أو
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إقامة عالقة جنســية معهم .فما تزال أمرية

املتلهفــة للحريــة واالنعتــاق ،خصوصــا بعــد

مليس صديقتها أمرية يف شأن مصري عالقتها

غـرة غص ًبــا عنهــا ،ويضعهــا
يشـ ُّـد يدهــا الص ـ

يف االرتباط به رسميا كما طلب ،كان رد أمرية

ممــا دفعهــا إىل محاولــة االنتحــار كــرد فعــل

عندمــا يحــب يريــد الــزواج ،والعربــي عندمــا

عــى عضــوه التناســي ،إىل حــن اغتصابهــا،

عــى ذلــك الفعــل املشــن ،لتجــد مالذهــا
األخــر يف ديــار املهجــر بعــد أن ضاقــت ذرعــا
حـرش ،واالضطهــاد الجنــي
بأنــواع مــن الت ـ

يف وطنهــا األم.

كــزوج “ناهــد” األول الــذي اعتــر املجتمــع

العاطفيــة بينهمــا خاصــة .وهــي صــور ســلبية
تجــي لنــا حِ قــدا َدفينــا ومُ عْ َلنــا تجــاه الرجــل

الشــخصيات اإلنكليزيــة الــواردة يف الروايــة:

حـرم حقــوق
املصــري مجتمعــا متخلفــا ،ال ي ـ
الحيــوان .وهــو يــرى بــروز ض ـلـوع الحمــار ،أو
أولئــك الذيــن ال يــرون يف الشــخصية العربيــة

إال الرثاء واإلنفاق الكثري والتبذير .وهنا نشري

استسلمت لقبلة نيقوالس عندما التقت به
عـرض ،فبعــد لحظــات معــدودة
يف صالــة ال ـ
ا ـنـزاح عنهــا ضياعهــا ووحدتهــا“ ،كأن كل مــا

العاهرة يف مدينة الضباب باملهجر :عرب من

يف ليــل لنــدن” (نفســه ،ص  .)96هكــذا

شــبه الجز ـيـرة العربيــة ،واملفارقــة أن ـهـؤالء

ووصلــت النشــوة الجنســية ،وحققــت

بالدهــم ،وعندمــا يهاجــرون إىل بــاد الحريــة

أو تنقيــص مــن قيمتهــا .فمــا يميــز ني ـقـوالس

املســاواة يف العالقــة دون تمييــز أو تقصــر

الفرديــة ،ينقلبــون مــن شــرفاء وعفيفــن إىل

عـرب والغربيــن هــو أنــه لــم
عــن ـغـره مــن ال ـ

اللــذة املحرمــة يف بلدانهــم.

ومشــاركة يف الحيــاة ،حتــى أنــه رغــب ،كمــا

ينظر إىل “مليس” باعتبارها متاعا ،بل زوجة

لعالقــة الرجــل با ـملـرأة عامــة ،وللعالقــة

(توفيــق

صـراع الحضــاري بــن
إدريــس…) يف روايــات ال ـ

ويتداخــل فيهــا الداخــي (أي رؤيتنــا لحقيقــة
أنفســنا) بالخارجــي (أي مــا نريــد إظهــاره

الســلبية يف بعــض الروايــات رد فعــل ال مــرر

عىل تقديم صورة سلبية عن الرجل العربي

مظلومــا .وبهــذا املعنــى ،تغــدو هــذه الصــور

صالح/ســهيل

الحكيم/الطيــب

غالبــا مــا يختلــط فيهــا الواقعــي باملتخيــل،

ال لــيء إال ألنــه رجــل ،ســواء أكان ظاملــا أو

الحصيــف للروايــة ـ يف النهايــة ـ أن الروائيــة
مُ نحــازة ومتح ِّـيـزة لخطــاب نســواين متطـ ٌ
ـرف.

غـرب ال بالطريقــة التــي تناولهــا الــرواد
بال ـ

حـول اآلخريــن ال تكــون دائمــا ،ويف جميــع
ـ

لآلخريــن مــن صفــات خاصــة بنــا).

عـرض لعالقــة الشــرق
إىل أن حنــان الشــيخ ت ـ

نفســها تجــاه ا ـملـرأة ،حيــث يــدرك القــارئ

مــن املؤكــد أن حنــان الشــيخ ،حينمــا تصــر

مقابــل صــورة إيجابيــة عــن الرجــل الغربــي،

مــن خــال انت ـقـاء مواصفــات بحــد ذاتهــا
وإلصاقهــا بهــذا الطــرف أو ذاك ،فهــي بهــذا
الصنيــع تريــد أن تثبــت هــذه الصــورة الســلبية
للرجــل العربــي يف أذهــان قرائهــا ،يف حــن

العربية بالرجل الغربي عموما ،واإلنكليزي
تحديــداً.

من هنا باتت هذه الصور عن الرجل العربي
َ
ـس
نمطيــة ،ومتداولــة ورائجــة ،بــل
ويأنـ ُ

تغيــب عناصــر أخــرى ال تراهــا أو ال تريــد

بــات الرجــل ـ بموجبهــا ـ هــو الرمــز الحقيقــي

يف هــذا الصــدد ندعــو الروائيــن عامــة

أيديولوجــي

أوصــاف تخفــي داخلهــا حكمً ــا غــر مطابــق

الشرق والغرب ،بل من خالل العالقة عىل

وجههــا املعاكــس واألعقــد :أي عالقــة ا ـملـرأة

يحب يتزوج أخرى” (نفسه ،ص  .)314عند

ذاك فرحــت مليــس؛ ألنهــا مطلقــة ،بعدهــا

مــا لبثــت أن تســربت إىل املتخيــل الــروايئ

لــه ،ســوى إعــادة إن ـتـاج الصــورة الذكوريــة

مســتبطن ،يختــزل صــورة الرجــل العربــي يف

عرفــت مــع الرجــل اإلنكليــزي معنــى الحــب

شــخصيات ماجنــة ومســتهرتة والهثــة وراء

ويظل نيقوالس اإلنكليزي املختلف عن باقي

جـزءًا مــن تصورهــا
النســايئ ،فأصبحــت ،ـ

الحــاالت ،مطابقــة للواقــع املجتمعــي ،بــل

أحبها ،وتعلق بها منذ أول لقاء عفوي عىل

غــر املــردد هــو “ألنــه يحبــك… واإلنكليــزي

 5ـ الصورة االنقسامية للرجل العربي

يقدمــون صــورة شــريفة عــن أنفســهم يف

هــذه الصــور املنحرفــة عــن الرجــل العربــي،

حـول ذواتنــا أو
مــا يتشــكل لدينــا مــن صــور ـ

هكــذا تغــدو روايــة “إنهــا لنــدن يــا عزيــزي”

أرادتــه هــو رجــل يق ّبلهــا كمــا ق ّبلهــا ني ـقـوالس

مــن خــال الزبائــن الذيــن تــرددوا عــى أ ـمـرة

مــن حبيبتــه ليــس ألنهــا عربيــة ،وال ألنهــا

مــن صلــب املجتمــع ،ال التــي يتــم إســقاطها

مــن ثبــات ،كمــا هــي صــورة ا ـملـرأة نفســها

خطابــا

متضمنــا

لتصــور

الــزوج الشــبقي ،أو العنيــف ،أو األنــاين ،أو
الخائــن ،أو املغتصــب لألطفــال .وكأننــا أمــام

خطاب روايئ يعكس تصورا ،يمثله االتجاه
النسوي بوصفه االتجاه الذي يجاهر بعدائه

املســرف للرجــل ،وشــهوة االنتقــام منــه،
وهنــا تكــون الروايــة غــر محايــدة يف رؤيتهــا
للعالم ،واألشخاص َ
والقضايا ،وكان لسان

بهــا املتلقي/ا ـملـرأة خصوصــا ،ويباركهــا كمــا
للطغيــان والعنــف والخيانــة والشــر ،وكلهــا

للواقــع ،يصنــف الذكــر العربــي حســب
ذكورتــه.

هــذه الصــورة املنحرفــة وغريهــا ،هــي التــي

رؤيــة تعيــد صياغــة طــريف املعادلــة (الرجــل
واملرأة) ،الذات واملوضوع ،صياغة مناسبة،

ت ـقـرب مــن الواقــع ،مــن أجــل تجنــب ذلــك

اللــوايت رأيــن إىل أن هــذه هــي الصــورة الثابتــة

بعــض األعمــال الروائيــة يف ثقافتنــا العربيــة،

العربــي ،وتلهــم خيــال الروائيــات العربيــات
للرجــل العربــي يف حلــه وترحالــه يف عالقتــه
باملرأة كيفما كانت :زوجة عشيقة ،حبيبة،

هــي الخــر ،كل الخــر ،وانطالقــا مــن هــذه

(الرجــال).

تنتظــر كل مــن يــروم البحــث عــن صــورة ا ـملـرأة

ضــرورة البحــث الجــدي عــن رؤيــة جديــدة؛

ستعشــش يف ذهــن املتخيــل يف عاملنــا

الســلبية ضد الرجال ،وضرورة الخروج من

الثنائيــة املانويــة ،تظــل املنطقــة الرماديــة

والروائيــات عــى وجــه الخصــوص ،إىل

الغمــوض وااللتبــاس يف رؤيــة الرجــل لل ـمـرأة

حــال الروائيــة أنهــا تقـ ُ
ـف يف مَ وقـ ٍـع املدعــي
العــام يف محكمــة أصبــح فيهــا املتهــم (رمــز
الشــر) هــو الرجــل ،فيمــا تغــدو فيــه ا ـملـرأة

رؤيتها أو االعرتاف بها حتى يف هذا املوضوع.

ظـرة
أختــا بنتــا؛ مــن هنــا تهافــت تعميــم الن ـ
سـاء) مقابــل ،أو ضــد أنتــم
منطــق نحــن (الن ـ
يف هــذا الصــدد ،تهمنــا اإلشــارة إىل عنصريــن
أساســيني؛ أولهمــا :أن صــورة الرجــل قابلــة

أو ا ـملـرأة للرجــل كمــا يتــم تمثليهــا ســرديا يف
والتي تيسء إىل صورة كل من الرجل واملرأة

عــى حــد ســواء ،حــن نجــد بعــض الروايــات
ذوات االتجــاه النســوي ،يصــدرن أحكامــا
عامة تدين كل الرجال ،مع أنه يف التاريخ،
هنــاك رجــال (أزواج ،آ ـبـاء ،أب ـنـاء…) لــم

يســبق لهــم أن ظلمــوا ا ـمـرأة.

ناقد من المغرب
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أفكار ،رؤى ،شهادات
الراسخة
الرجل والمرأة والصور النمطية ّ
نجاة إدهان

معب ًرا عن ذاته
صورة الرجل ّ
سعدية بن سالم

ال رجال وال نساء/في مديح االلتباس والمساحات البينية
منصورة عز الدين

اليد واليد األخرى/روايات بأقالم النساء
بسمة الشوالي

إضاءة المعتم من حياة الرجل والمرأة
صابرين فرعون

كيف تنجو الكاتبة من الوقوع في فخ الرؤية النسائية؟
نورا ناجي

الرجال في رواياتي يحملون إرث البشرية
سميحة خريس

أصنع شخصية الرجل حسب مزاجي
سلوى جراح

أحمدك ّربي ألنك خلقتني شهرزاد!
أسامة دياب
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نجاة إدهان

هل

هناك صورة نمط ّية لل ّرجل في روايات الكاتبات العرب ّيات؟

وهــل يمكــن اإلفــات مــن ّ
الصــور ال ّنمط ّيــة لل ّرجــل فــي
ـرقي؟ بــإزاء هــذا الســؤال المــزدوج ّ
لعلــه مــن ّ
الضــروريّ
مجتمــع شـ ّ
أن أبــدأ بتحديــد مفهــوم ّ
الصــورة ال ّنمط ّيــة كمــا أراه :هــي صــورة

جوهرهــا جملــة مــن ّ
الصفــات والخصائــص ال ّنفسـ ّية ،ص ّنفهــا

الصـراع “الغبـ ّـي”
الســقوط فــي منطــق ّ ـ
خانــة المم ـ
جـوج الخــاوي أو ّ

الــذي يكتفــي بتصويــر ال ّرجــل خصمً ــا أو وائــد حيــاة دون البحــث
فــي أســباب اســتمرار هــذه ّ
الصــورة أو ح ّتــى تعديــل زوايــا ال ّنظــر

لننتــج واقعــا أفضــل يتحـ ّرر فيــه ال ّتفكيـ ُر العربـ ّـي مــن منطــق ال ّنمــط
واإلنســانُ مــن م ـقـوالت جندريّــة تكـ ّرس الهـوّة القائمــة.

ال يقــف األمــر ،فــي تقديــري ،عنــد ال ّرغبــة فــي إثبــات ســمة الواقع ّيــة
ّ
الســرد وهجــه ،وصــارت عوالــم ال ّروايــة
ألنــه إن أصبــح كذلــك فقــد ّ

المجتمــع وفــق الجنــس ح ّتــى صــارت رديــف الهويّــة الجندريّــة ،لــذا
ال ضيــر عنــد الكثيريــن مــن تل ّبســها بــل ّ
لعلنــا ال نجانــب ّ
الصــواب إذا
ســبب حاجــة ال ّرجــل أو ال ـمـرأة إلــى مطابقــة هــذه ّ
الصــورة وهــو
البحــث عــن ّ
الشــعور باالنت ـمـاء إلــى المجموعــة ومــن ورائــه األمــان

اكتفــت ال ّروائ ّيــة باإلبــداع ولــم تتجــاوزه إلــى مشــروع فكــريّ كامــل،

االجتماعي وما جاوره من قيم.
ّ
ّ
لـ ّ
ـكل هــذا ال يمكــن الحديــث عــن صــورة نمط ّيــة إل فــي إطــار الحديــث
عــن منظومــة فكريّــة تنشـ ّـد إليهــا ّ
كل أشــكال الحيــاة ســواء كانــت

الصــور ال ّنمط ّيــة لصيقــة بـ ّ
ممارســات أو خطابــا ،ولئــن كانــت ّ
ـكل
ّ
الثقافــات ّ
سـوخا وديمومــة فــي المجتمعــات
فإنهــا تبــدو أكثــر ر ـ

المغلقــة التــي تنظــر بعيــن ال ّريبــة إلــى ال ّتغييــر ومنهــا المجتمعــات
ّ
ولعلنــا ال نبالــغ إذا مــا قلنــا إنّ بعــض ال ّتقديــس قــد أُلصــق
العرب ّيــة،

بصــورة ال ّرجــل ال ّنمط ّيــة (هنــا يمكــن أن ّ
نلخصهــا فــي ال ّرجــل األقــدر

الســطوة الحقيــق بالقيــادة وال ّنائــب عــن ال ـمـرأة
علــى الفهــم صاحــب ّ

فــي االختيــارات وغيرهــا كثيــر يمكــن أن يُختــزل فــي مفهــوم القـوّة)
ـس منهــا تهديــدا للهويّــة أو عبثــا بهــا واختــاال لتــوازن
ح ّتــى اُعتبــر المـ ّ

المجتمــع ،ومــن ثــمّ أصبــح ال ّتفكيــر فــي هــذه ّ
الصــورة بحثــا كان
الصـراعّ ،
وكلمــا زادت ّ
الدا ـئـرة
أو كتابــة ســرديّة شــكال مــن أشــكال ّ ـ
ضيقــا احتـ ّـدت المواجهــة مــع مــن ال يستســلمون لهــذا المنطــق فــي

ال ّتفكيــر .الحقيقــة أنّ ال ـمـرأة العرب ّيــة لــم تكــن ،فــي أيّ مرحلــة،
جـزء مــن هــذه ّ
بمنــأى عــن هــذه ّ
الثقافــة
الصــورة ال ّنمط ّيــة ،ذلــك ّأنهــا ـ

المنتجــة ســواء فــي تنشــئتها األولــى ُ
(تر ّبــى علــى ألفــة هــذه ّ
الصــورة)
أو الحقــا (تســاهم فــي اســتمرارها بال ّتعايــش معهــا وتنشــئة أبنائهــا
عليهــا وإن بشــكل غيــر واع).

احتجــت إلــى الوقــوف علــى ّ
كل هــذه العتبــات ّ
ألنهــا ،حســب رأيــي،
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السرد من األحكام المعياريّة بتصنيف هذه المسألة في
ما يُخرج ّ

نمط ّيــة هــي األخــرى تكـ ّرر تيمــة ال ـمـرأة التــي تخــوض حربهــا ضـ ّـد
تسـ ّـلط ال ّرجــل .إنّ الكتابــة فعــل واع مهمّ تــه الحفــر فــي الواقــع

شـرط الوجــود .لــن نبحــث فــي المســألة أكثــر فنقــف علــى
قلنــا ّإنهــا ـ
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الرجل والمرأة
الراسخة
والصور النمطية ّ

مــا يبـ ّرر حضــور هــذه ّ
ـائي العربـ ّـي
الصــورة النمط ّيــة فــي ّ
الســرد ال ّنسـ ّ
علــى اختــاف أجناســه ،فالمســألة إذن ليســت نقيصــة وال مزيّــة بــل
ّ
ولعل ال ّتسليم بهذا األمر هو
هي وجه من وجوه مشاكلة الواقع،

قلم المرأة وصورة الرجل :في استكشاف السرد النسائي

ّ
المؤلفــة مــن شــخص ّيات ولغــة وقضايــا (ح ّتــى إن
وأدواتــه مــا تنتقيــه

مــع ضــرورة اإلشــارة إلــى أنّ هــذا األمــر ال يرتبــط بال ـمـرأة دون غيرهــا،
ّ
تتخطاهــا إلــى ال ّرجــل الم ـبـدع أيضــا) هــي فــي نهايــة
بــل هــو حقيقــة
األمــر خالصــة موقــف مــن الواقــع .هــذا الموقــف هــو أيضــا مــا يبـ ّرر

حضــور صــورة نمط ّيــة أخــرى ضديــدة ّ
الصــورة “الحقيق ّيــة” ،ونريــد
ّ
يتكلــم ّإل ليتغـ ّزل وال يشــعر
بهــا صــورة ال ّرجــل العاشــق الــذي ال

ـب وال تزهــر عوالمــه ّإل إذا
بجســده ّإل متــى احتــرق بحضــور مــن يحـ ّ
التقــى مــن تعشــقهّ .
الطريــف هــو هــذا ال ّتقابــل الكلـ ّـي بيــن ّ
الصورتيــن

والمســافة الفاصلــة بيــن مــا تحلــم بــه ال ـمـرأة العرب ّيــة ومــا تحيــاه.
ّ
الصــورة ّ
ولعلنــا ال نخطــئ إذا مــا قلنــا إنّ ّ
الثانيــة أكثــر أ ـثـرا فــي نفــوس

القـ ّراء ،ر ّبمــا بحثــا عــن عوالــم ممكنــة تنتصــر علــى الواقــع وتقـ ّـدم

بدائلها في كون سرديّ متماسك يوازي المعيش .لكنّ هذا يدفعنا
الســؤال ال ّتالــي :هــل هــذا هــو منتهــى وظيفــة األدب ،أي
إلــى طــرح ّ
ّ
“الصــورة
مجـ ّرد ال ّتأثيــر فــي القــارئ ح ّتــى يصبــح مــا يمكــن أن نســمّ يه
النمط ّيــة المشــتهاة” وســيطا تســويق ّيا ال أكثــر؟ ومــن ورائــه نطــرح
الصـ ُ
ـورة مسـ َ
ســؤاال آخــر :أال ُتخــرج هــذه ّ
ـألة ال ّتنميــط مــن داللتهــا

الســلب ّية إلــى أخــرى مرغوبــة ،ومــن ثــمّ يتحـوّل جوهــر ال ّرفــض مــن
ّ

رفــض مبــدأ ال ّتنميــط إلــى رفــض مضمــون ّ
الصــورة فقــط؟ المســألة
إذن ليســت مجـ ّرد عالــم ســرديّ بــل هــي تصـوّر لإلنســان والوجــود،
وهــو مــا يدفعنــا إلــى اســتحضار نصــوص مــا بعــد ّ
الثــورة لمــا عاشــته
مجتمعاتنــا مــن حريّــة تعبيــر وإعــادة نظــر فــي كثيــر مــن القضايــا

المصيريّــة .فــي ـقـراءة عامّ ــة يمكــن أن نقـ ّر بــأنّ ال ّتيمــات قــد تغ ّـيـرت

ّ
خاصــة مسـ َ
ّ
ـايرة
المؤلفــات التونسـ ّيات
نســب ّيا فــي محاولــة مــن
ّ
اللحظــة ال ّتاريخ ّيــة لك ّنهــا ،هــي األخــرى ،لــم تخــل مــن هــذا ال ّتنميــط

صــارت تخــوض معركــة البلــد خوفــا علــى مــا ّ
حققتــه مــن مكاســب،
وإيمانــا بــأنّ ّ
الثــورة لــن تكتمــل إن لــم تســتعد ال ـمـرأة مرتبــة اإلنســان

وإن تن ّوعــت وجوهــه ّ
(الثــوريّ عاشــق البلــد والمرأة/المتطـ ّرف الــذي
ّ
ولعلنــا ال نبالــغ إذا قلنــا إنّ هــذه
يــرى ال ـمـرأة خلــا أو كائنــا أعــرج،

ظـرة إلــى ال ـمـرأة ورفــض ال ّرجــل ال ّتغييــر)،
لثبــات أصولــه (اســتمرار ال ّن ـ

ال ّنصــوص ،لــم تعــد ال ـمـرأة تواجــه تفاصيــل حياتهــا االجتماع ّيــة ،بــل

صار مباشرا وأكثر جرأة .خالصة األمر -حسب رأيي – هو أنّ تواتر

الصــورة قــد ّ
ّ
حلــت بيســر محـ ّـل صــورة ال ّرجــل المتسـ ّـلط) .فــي هــذه

الكاملــة ّ
نصــا قانون ّيــا وممارســة معــا .جوهــر القض ّيــة إذن ثابــت

لكــنّ مــا يُحســب لكتابــات هــذه المرحلــة هــو أنّ رفــض هــذا ال ّتنميــط
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هــذه ّ
الصــورة النمط ّيــة ليــس ّإل دليــا علــى أنّ األزمــة هــي أزمــة فكــر
ظـرة إلــى ال ّرجــل وال ـمـرأة (تعظيمــا
وتوزيــع أدوار مختـ ّـل الختــال ال ّن ـ

ّ
محلهــا معاييــر أخــرى.
أو تقزيمــا) وتغييــب اإلنســان ّية لتحـ ّـل

بال ّنســبة إلـ ّـي أيضــا ال يمكــن أن أتحـ ّـدث عــن إفالتــي مــن ّ
الصــورة
ال ّنمط ّيــة ،وال أ ّدعــي فــي هــذا البــاب بطولــة ،أوّال لســبب موضوعـ ّـي
هــو ّأننــي نشــأت فــي مجتمــع تهيمــن عليــه هــذه ّ
الصــورة وإن كانــت

ّ
معدلــة فــي بيتنــا إلــى حـ ّـد مق ـبـول ،وثانيــا لســبب ذاتـ ّـي هــو ّأننــي أرى
الكتابــة محــاورة ّ
كلمــا كانــت صادقــة – ال أريــد بــه ّ
الصــدق األخالقـ ّـي
– نجحــت فــي أن تكــون أداة تغييــر إذ ال حاجــة حســب رأيــي إلــى

األدب مــا لــم يتحـوّل إلــى وســيط فهــم ،وهــو مــا يبـ ّرر ت ـكـراري
لقانــون يلزمنــي هــو ّ
“أننــي أكتــب انتصــارا لإلنســان حيثمــا كان”.

كتابتهــا وبعــد نشــرها وخــال أنشــطة كث ـيـرة ول ـقـاءات متعـ ّـددة،

مجنــون” .روايــة ســردتها بلســان ال ّرجــل فكانــت ،بال ّنســبة إلـ ّـي،
خاصة ّأنني اخترت أن أنقل عوالم ّ
تجربة مختلفة ّ
ّ
الشخص ّية
جدا

أحــاول ،أث ـنـاء الكتابــة ،تفكيــك طبيعــة العالــم الــذي أو ّد تصو ـيـره

الســابقة وتحديــدا عــن
وإذا مــا اســتحضرت مــا ذكرتــه فــي اإلجابــة ّ

ازددت يقينــا مــن أنّ صورتــي ال ّرجــل وال ـمـرأة النمط ّيتيــن قــد قتلتــا
سـاء كث ـيـرات وأنتجتــا أرواحــا مشـوّهة .الحقيقــة ّأننــي
معنويّــا ن ـ

ّ
ح ّتــى ّ
ّ
المؤلفــة.
يتجلــى صــوت ال ـمـرأة
أدقهــا خصوص ّيــة دون أن

وذلــك لوعيــي بــأنّ اإلنســان ليــس خلــوا مــن متصـوّرات موروثــة منهــا

موقفــي مــن دور الكتابــة ظهــر ســبب حرصــي علــى أن يشــبه ال ّرجــل

واســتدعت مــن ال ّتاريــخ مــن كان ر ـمـزا (جمــال عبدال ّناصر/صـ ّـدام/
الفلســطين ّيون) فلــم تنتصــر لفئــة دون أخــرى وال لمــكان دون آخــر
وال جعلتهــا جميعــا مرمــى هــدف أُعمــل فيهــا لغتــي ألشـوّهها أو

أقتـ ّ
ـس
ـام لغــويّ أو تنفيـ ٍ
ـص منهــا .إنّ الكتابــة ليســت عمل ّيــة انتقـ ٍ
ذاتـ ّـيّ .إنهــا وســيلة مــن وســائل كث ـيـرة نح ـتـاج إليهــا فــي ّ
كل األزمنــة

يسـ ّ
ـتمد كث ـيـرا مــن وجــوه حضــوره وال يعنيــه إن تعارضــت مــع غ ـيـره
ّ
وألننــي بعــض هــذا العالــم ،لــم أفلــت مــن اســتحضار هــذه
أم ال.

نفســه فــي النـ ّ
شـرط” فــي المعيــش اليومـ ّـي
ـص .إنّ اســتعمالي “الم ـ
ومحاولتــي فهــم اإلنســان والعالــم درّبانــي كث ـيـرا ومنحانــي درجــة قــد

خـرط فــي هــذه المهمّ ــة ح ّتــى تتكامــل األدوار ،وهــو مــا
ال ـقـراءة أن ين ـ

“ســذاجة” توظيفهــا .نحــن نح ـتـاج إلــى ال ّتفكيــر فــي مــا نحيــا حيــن

ليــس موقفــا مــن ال ّرجــل ألنّ المســألة حينهــا ســتنحرف عــن أهدافهــا

تقديــم ورقــة.

الصــورة ولــم ّ
ّ
أفكــر فــي األمــر ،لك ّننــي حرصــت علــى اإلفــات مــن

نكتــب وحيــن ن ـقـرأ ،تمامــا كمــا نح ـتـاج إلــى رؤيــة واضحــة لمــا نريــد
شـاكل الواقــع عليــه أيضــا
أن تكــون عليــه عوالمنــا .إنّ األدب كمــا ي ـ

ّ
متقدمــة فــي ال ّتفكيــك وإعــادة ال ّتشــكيل معــا .الموقــف إذن
تكــون
الحقيق ّيــة ولــن تكــون للكتابــة رهانــات جــا ّدة وفاعلــة بــل هــو موقــف

حـرص علــى تكريــس ّ
الصــورة ســواء كانــت
مــن هــذه العقل ّيــة التــي ت ـ

لتقييــم مــا نحيــاه وتقويمــه ،لذلــك ،حســب رأيــي ،علــى فعــل
أحــاول فعلــه حيــن أ ـقـرأ أو حيــن أنتقــي عمــا لكتابــة مقــال نقــديّ أو

خالصــة األمــر إذن ّأننــي أكتــب ال ّرجــل تمامــا كمــا أكتــب عنــه حيــن
تتحـ ّـدث إحــدى ّ
الشــخص ّيات األنثويّــة ،لكــنّ زاويــة ال ّنظــر منصرفــة

الســرد ّ
قصـ ًـة
وألنّ الكتابــة ،عنــدي ،مشــروع فكــريّ فقــد تجــاوزت ّ
سـرح ّياتي كان موضوعهــا ســجن
وروايـ ًـة إلــى المســرح (إحــدى م ـ

وإن رأوه رأي العيــن ،ثــمّ متــى ارتقــى الم ـبـدع إلــى مرتبــة مــا أســمّ يه

ـاني .وانســجاما مــع هــذه القناعــة
منصرفــة إلــى جوهــر الوجــود اإلنسـ ّ

ثقافتنــا العرب ّيــة مــا زالــت ال تؤمــن بهــذا الـ ّـدور ألســباب كث ـيـرة ليــس

تكريســا لســطوة ال ّرجــل ،طبعــا بمبـ ّررات قيم ّيــة كث ـيـرة) .وإن شــئت
قلــت ّإنــه ال موقــف مــن ال ّرجــل بالمنطــق الجنــدريّ بــل موقفــي مــن

هــذا موضــع تفصيلهــا.

أصــل القناعــات ال ّراســخةّ ،
ألننــي مثــا قــد أحــاور رجــا يعلــن وعيــه

لبعــض أشــكال الخلــل فــي العالقــات وتوزيــع األدوار ،رغــم أنّ

هــل إن شــخص ّية ال ّرجــل فــي أدب ال ـمـرأة مع ّـبـرة عــن ذاتهــا ّ
حقــا ،أم
ّأنها مع ّبرة عن مواقف الكاتبات وتصوّراتهن عن ال ّرجل؟ بإزاء هذا

ّ
وخاصــة ردود أفعالــه االنفعال ّيــة
بخلــل الواقــع لكــنّ ســلوكاته
تكشــف موقفــا ضديــدا ،وهــو مــا كتبــت عنــه أيضــا فــي إحــدى

الســلطة ومزاياهــا ثابتــة مقابــل كســر صــورة ال ـمـرأة “ر ّبــة البيــت”
ّ

أقصوصاتي وإحدى رواياتي .ال عالقه لألمر إذن بما أسميته سابقا
صـراع يســتنزف ّ
“صراعــا غب ّيــا” ّ
كل الجهــود بــا جــدوى ،هــذا
ألنــه ـ

تح ـتـاج هــي األخــرى إلــى تحليــل ّ
والثابــت ّأنهــا ســتنتهي إلــى المنطــق

الســرديّة التــي أؤمــن بهــا جـ ّـدا أن أجعــل الشــخص ّية مــرآة
العدالــة ّ
لإلنسان ،يدرك من خاللها ّ
اإليجابي
السلوك
علة الخلل أو فضل ّ
ّ

شـاء أيضــا ليصنــع
شـاء ويخرقهــا متــى ي ـ
المهيمــن ثــمّ يؤبّدهــا متــى ي ـ
الســلم
أخــرى تناســبه ،لك ّنــه ي ـ
حـرص دائمــا علــى ال ّتأصيــل فــي ّ

سـاء) والبحــوث األكاديم ّيــة وغيرهــا مــن أنــواع الكتابــة وجميعهــا
ال ّن ـ

الســلوك
لــم يكــن ممكنــا أن أكتــب دون تعريــة “أصــل” الف ـكـرة أو ّ

أو الممارســة أو القض ّيــة ،أي أنّ هــذه ّ
الصــورة ال ّنمط ّيــة ليســت

هدفــا لذاتهــا ،بــل هــي ســبيل إلــى الحفــر فــي فكــر مهيمــن فشــلنا

حوّل تفكيكــه إلــى مغا ـمـرة
فــي الخــاص منــه أو مواجهــة أصولــه ،فت ـ

ترتقــي إلــى مرتبــة ال ّنضــال أحيانــا .والغريــب هــو أنّ كث ـيـرا ممّ ــا وقــع

فــي هــذا البلــد منــذ عشــر ســنوات كشــف حقيقــة ال ّتفكيــر وأثبــت لنــا

فــي كثيــر مــن المواقــف واألحــداث أنّ هــذه ّ
الصــورة النمط ّيــة أكثــر

رسوخا في األذهان ممّ ا ك ّنا نعتقد في تونس ،وأنّ بيننا من يرون
هــذه ّ
الصــورة أصــا وجبــت إعــادة فرضــه.
ّ
أتقصــى مظاهــر هــذه ّ
ّ
الصــورة
الثابــت إذن فــي كتاباتــي هــو ّأننــي
ال مالمحهــا بــل والمضمــر أيضــا كمــا هــو الحــال مثــا فــي بعــض

ّ
خاصــة مــا ارتبــط بالقيــم كقيمــة
المفاهيــم ومحمولهــا األيديولوجـ ّـي
ّ
ّ
تتضخــم فــي األذهــان ح ّتــى تضحــى شــكال مــن أشــكال
“الصبــر” التــي

الـ ّ
ـذل فــي أحيــان كث ـيـرةُ ،تلبــس لبوســا إيجاب ّيــا لتوهــم ال ـمـرأة ّ
بأنهــا
الفضلــى وصاحبــة المــكارم و”بنــت األصــل”ّ .
كل هــذا جعلنــي أكتــب

سـاء وجــع آخــر” ،وهــي مجموعــة قصص ّيــة
مثــا مجموعــة “لل ّن ـ

سـاء مــن زاويــة أخــرى
جـاع ال ّن ـ
حاولــت مــن خاللهــا أن أكتــب أو ـ

(الكتابة/الخيانة/األحالمالواهمة/فقــدان االبن/خيبــة الجســد/

السياســي المرفــوض…) .لــم يكــن األمــر يســيرا فــي
ال ـمـرأة البديــل ّ
البدايــة لكــنّ الف ـكـرة ّ
ظلــت تســكنني ،بــل ّإننــي ســألت نفســي إن لــم

يكــن ّ
الدافــع جندريّــا فأســقط فــي مــا أعيبــه علــى غيــري ،لك ّننــي أث ـنـاء
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أن يحفــر فــي ثنايــا الفكــر فيعـ ّري مــا يرفــض ال ّنــاس االع ـتـراف بــه،
“الكاتــب ال ّرائــي” صــار لزامــا عليــه أن يستشــرف ،وإن كنــت أعلــم أنّ

الســؤال لعـ ّـل مــن المهــمّ  ،بدايــة ،أن أشــير إلــى ّأنــه ال شــيء يحــدث
ّ
الســرد مصادفــةّ ،
المؤلــف ،بــدءا
فكلــه محكــوم بزاويــة نظــر
فــي ّ
باختيار قض ّية دون أخرى وانتهاء إلى محمول ّ
األيديولوجي
اللغة
ّ
ســواء علــى لســان الـ ّراوي أو ّ
الشــخص ّيات وال ّرجــل أحدهــا .هــذه
القصد ّيــة تجعــل ّ
كل شــخص ّية ناطقــة بمــا يتمّ ــم مشــروع ال ّروايــة أو

ّ
ّ
المتحقــق فــي الواقــع ،ذلــك أنّ لل ّتخييــل
القصــة دون أن يقطــع مــع
حـ ّـدا يصــحّ أن ننعتــه بالموضوع ّيــة هــو مــا يضمــن “حســن ال ّت ّ
لقــي”.

لــم يكــن ال ّرجــل فــي كتاباتــي مقصــودا لذاتــه بــل كان كغ ـيـره مــن
ّ
الشــخص ّيات حمّ ــال أفــكار ومع ّـبـرا عــن جملــة مواقــف مــن الحيــاة

واإلنســان ،لذلــك كان مــن ّ
الطبيعـ ّـي أو مــن شــروط مقبول ّيــة ال ّروايــة
بالشــكل الــذي ّ
القصــة أن يع ّبــر عــن ذاتــه لكــن ّ
ّ
يمكننــي مــن إيصــال
أو

موقفــي .ال يزعجنــي أن أعتــرف ّ
بأننــي أجعلــه صادقــا مــع حقيقتــه
خـرط فــي
وأعـ ّري المُ هْمَ ــت فقــط لتتبـ ّـدى األشــياء كمــا هــي ،فــا أن ـ

ذكوريّــة أو أنثويّــة (وقــد كتبــت مـ ّرات عــن ال ـمـرأة التــي تواجــه ال ـمـرأة

إن لــم يُنتــج تط ّرفــا فــي الموقــف أشـ ّـد بؤســا وعنفــا .إذن مــن بــاب

ومــن ثــمّ يمكنــه أن يعيــد ترتيــب قناعاتــه أو مراجعتهــا .ال يعنــي هــذا
ّأننــي وص ّيــة علــى أفــكار ال ّنــاس فلـ ّ
ـكل مرجع ّياتــه وتجاربــه ولك ّننــا

صـدع هــذا العالــم وإلــى اســتعادة
نشــترك فــي الحاجــة إلــى رأب ـ
ّ
ّ
المؤلــف حامــل المشــروع أن يجــد
خاصــة ،وعلــى
إنســان ّية اإلنســان

ســبيال إلــى تحقيــق هــذا .إضافــة إلــى مــا ســبق ،لــي قناعــة أخــرى وهــي
ّأننــي ال أكتــب لزمنــي فقــط ،أنــا ّ
صـول
أفكــر فــي الحاضــر وأحــاول الو ـ
إلــى علــل اســتمراره ،ومــن ثــمّ أضــع المســتقبل ،ضمن ّيــا ،بيــن يــدي

القــارئ حيــن يطــرح مثــل هــذه األســئلة :لــمَ يحــدث هــذا؟ وكيــف

يمكــن الخــاص؟ لــي يقيــن ثابــت أنّ األدب ســيكون شــاهدا أو لنقــل
وثيقــة “تــؤرّخ” مــا نحيــاه ُ
وتبطــل زيــف مــا قــد يكتبــه اآلخــرون عــن

تمجيــده وال تقبيحــه .فــي نصوصــي صــور كث ـيـرة لل ّرجــل ،هــي بيــن
ســارق الحـ ّـق فــي الحيــاة ومــن يعشــق ال ـمـرأة ومــن يدمــن حضــور

زمننا ،سيرجّ ح األدب ّ
تخييلي ينتهي
الكفة ولن يكون مج ّرد عالم
ّ

األخ ـيـرة هــي التــي بنيــت عليهــا روايتــي “أعــداء اللــه ..نبــوءة زمــن

ّ
لقــد صـوّرت نصوصــي ال ّرجــل فــي ّ
تجلياتــه تقريبــا (الـ ّزوج/
كل
ّ
ّ
ّ
بيب/السياسـ ّـي)..
العمل/الط
ديق/رب
ـاعر/الحبيب/الص
األب/الشـ
ّ
ّ

ابنتــه ومــن يتوهّ ــم ّأنــه سـ ّيد حيــاة زوجتــه ّ
وأنــه األذكــى واألقــدر علــى
المخاتلــة ليكتشــف الحقــا ّأنــه لــم يكــن ّإل غب ّيــا ،وهــذه ّ
الصــورة

أ ـمـره بانت ـهـاء ال ـقـراءة.

دائمــا إلــى اإلنســان وإلــى مــا يجــب علـ ّـي أن ّ
أقدمــه ألنتصــر لــه ،ذلــك
ّأننــي أعتبــر منطــق ّ
الصــور ال ّنمط ّيــة فــي وجــه مــن وجوهــه تأبيــدا
ال ّناظــر فــي مجتمعنــا يقــف علــى أنّ صــورة ال ّرجــل المختزلــة فــي

ومطالبتهــا بتحمّ ــل مســؤول ّيات شـ ّتى علــى أن يســتم ّر التزامهــا
باالنكســار وال ّتبع ّيــة وغيرهــا مــن ّ
الصفــات .هــذه المقابلــة الغريبــة
ذاتــه :للمجتمــع صــور نمط ّيــة يخلقهــا بمــا يوافــق تراتــب الحضــور

النص ّ
ّ
يني ،ولكليهما قوّة حجاج ّية حسب رأي
القيمي أو ح ّتى
الد ّ
ّ
ّ
أصحابــه ،بــل إننــي قــد ال أبالــغ إذا مــا قلــت إنّ أهــل ّ
الدعــوة إلــى

ّ
ضـوع)
يتعلــق بهــذا المو ـ
صوص/الســند (فــي مــا
إعــادة ـقـراءة هــذه ال ّن
ّ
قــد ّاتهمــوا بالعبــث ّ
بالديــن والهويّــة ،ولنــا فــي كثيــر ممّ ــا حــدث فــي
تونــس منــذ  2011خيــر دليــل.

تطــرح مســألة صــورة ال ّرجــل ال ّنمط ّيــة فــي الكتابــة ال ّنســائ ّية مســائل
كث ـيـرة منهــا مــا ي ّتصــل أوّال ّ
بالثقافــة ســجينة ال ّنمــط ،وثانيــا درجــة
وعــي الكتابــة ال ّنســائ ّية وثالثــا دور األدب وتعب ـيـره عــن اإلنســان،
ّ
المؤلــف
وجميعهــا تثبــت حاجتنــا إلــى الكتابــة وضــرورة إدراك
طبيعــة المرحلــة التــي يحياهــا ودرجــة تأث ـيـره ،غيــر أنّ هــذا ال يمكــن

أن يكتمــل دون قــارئ واع مؤمــن بالف ـكـرة وبإمــكان عالــم أفضــل.

كاتبة من تونس

العدد  - 76مايو /أيار 2021

103

شهادات

معب ًرا عن ذاته
صورة الرجل
ّ
سعدية بن سالم

الشــخص ّية الروائيــة “النمط ّيــة” إلــى شــخص ّيات أكثــر “إنســانية”
وأقـ ّـل ســطوة .وقــد يعــود ذلــك فــي جانــب كبيــر منــه إلــى تنامــي

سـرتها وبذاتهــا
دور ال ـمـرأة الكاتبــة فــي مجتمعهــا وفــي عالقتهــا بأ ـ
َ
حولهــا
مــا جعــل تصوّرهــا لــدور ال ّرجــل فــي حياتهــا وحيــاة مَ ــن

يتغ ّيــر .وظهــر ذلــك جل ّيــا فــي كتاباتهــا ،واألمثلــة علــى ذلــك كث ـيـرة،

األدب

فــي ذاتــه ،فــي رأيــي ،ال ينفصــل عــن الواقــع ،واقــع

ـب م ـلـوك” لحنــان ج ّنــان وروايــة “ضميــر مســتتر” لبســمة
وروايــة “حـ ّ

تعبيره عن حقيقة األشياء ألنّ الحقيقة متغ ّيرة بتغ ّير زاوية النظر

ال الحصــر ،أعمــال تجــاوزت فيهــا شــخص ّية ال ـمـرأة ذاتهــا ّ
الصــورة

الفرد أو واقع الجماعة ،وهذا الواقع يبقى نسبيا في

مــن جهــة وبتغ ّيــر تصوّراتنــا للواقــع مــن جهــة أخــرى وهــي تصــورّات

ـب” لشــادية القاســمي ،علــى ســبيل الذكــر
الشـوّالي وروايــة “المصـ ّ

النمط ّيــة التــي كرســتها كتابــات ال ّرجــل وزادت فــي تكريســها كتابــات

ال ـمـرأة ،وحيــن تح ّولــت صــورة ال ـمـرأة فــي األدب ،ال ّنســوي ،تح ّولــت

نبنيهــا باعتبــار خبراتنــا فــي الحيــاة وتجاربنــا التــي تختلــف ضــرورة عــن
تجــارب غيرنــا ،فتصــورات ّ
كل فــرد هــي مشــابهة لتصــورات غ ـيـره إذا

بالتــوازي معهــا صــورة ال ّرجــل ،فالصــورة النمط ّيــة ،أ ّيــا كانــت تلــك

نتحـ ّـدث عنــه باعتبــاره مصدرنــا األوّل للمعرفــة البســيطة والمرك ّبــة،

الحقيقــة ال يمكــن أن نتحـ ّـدث عــن نمط ّيــة لصــورة ال ّرجــل دون أن
يكون ذلك في حضور صورة نمط ّية لصورة المرأةّ ،
وكلما خرجت

ُوجــدا فــي المحيــط ذاتــه وهــي مختلفــة الختــاف التجربــة الفرديــة
ضـوع التصـوّر .وحيــن نتحـ ّـدث عــن الواقــع ّ
فإنــا
فــي عالقــة بمو ـ
مصدرنــا األوّل لطبيعــة العالقــات وترتيــب األشــياء فــي الكــون الــذي
نعيشــه .ونحــن نخ ـ ّزن معارفنــا تلــك التــي قــد تتغيــر جزئيــا ّ
باطالعنــا
علــى معــارف مــن مصــادر أخــرى ولكــن تبقــى تلــك المعــارف األولــى

هــي التــي نعيــد بهــا اكتشــاف العالــم حولنــا وب ـنـاء تمثــات تظهــر فــي

أفكارنــا وســلوكنا وعالقاتنــا وكتاباتنــا .كتابــات تحــاول ب ـنـاء الواقــع
ـاص ألنّ إدراك ّ
مــن جديــد .لك ّنــه واقــع خـ ّ
كل فــرد لمــا حولــه يختلــف
عــن بق ّيــة األ ـفـراد وال يمكــن ان نتحـ ّـدث عــن تصـوّر مطابــق لتصـوّر

آخــر ،ومــن هنــا فالواقــع الــذي يرســمه كاتب/كاتبــة هــو تصـوّره
الخــاص للواقــع ال الواقــع الــذي ـيـراه غ ـيـره ويعيشــه .لذلك ،فــإنّ

الصــورة ،تســتدعي صــورة نمط ّيــة مقابلــة لتكمِ ــل بناءَ هــا .وفــي

صــورة ال ـمـرأة عــن اإلطــار المرســوم لهــا خرجــت صــورة ال ّرجــل عــن
ذلــك اإلطــار كذلــك ،وترجّ لــت لتأخــذ أبعــادا جديــدة تكــون أ ـقـرب إلــى
الحيــاة اليوميــة منهــا إلــى الحيــاة المتخ ّيلــة.
ّ
تمكــن مــن اإلفــات مــن ّ
هــل أرى أنّ صنيعــي األدبــي
الصــورة

النمط ّيــة لل ّرجــل الشــرقي؟
ّ
أعتقــد أنّ صــورة ال ّرجــل ّ
فالشــرقي
الشــرقي ذاتهــا ليســت واحــدة،

جمــع ،والتونسـ ّـي تنويــع فــي ذلــك الجمــع ،وعليــه فأنــا أكتــب عــن
ال ّرجــل الــذي أعيــش معــه وأعرفــه ،بــل ّإنــي أكتــب عــن اإلنســان
عامّ ــة ،رجــا كان أو ا ـمـرأة ،والحديــث عــن اإلنســان فــي ذاتــه هــو

صــورة ال ّرجــل وتصـوّر الكاتبــات العربيــات لــه ،وإن بــدا متشــابها فــي

تجريد لذلك الكائن من قيد األنوثة والذكورة ،فاإلنسان في عمقه

األطــر الطبيع ّيــة والذهنيــة ولل ّتجــارب الشــخص ّية فــي المجتمعــات

وتجعله على حال دون أخرى يؤ ّدي في الوجود الخارجي ،مثلما

كثيــر مــن األحيــان ،هــو مختلــف نتيجــة لالختالفــات الجزئيــة فــي
المنتجــة لتصــورات الكاتب/الكاتبــة .وعليــه ال أعتقــد ،اآلن ،فــي

وجــود صــورة نمط ّيــة لل ّرجــل الشــرقي فــي روايــات الكاتبــات
العربيــات ،بــل أعتقــد أنّ ال ّروائيــات قــد َع َبـ ْرنَ مــن صــورة (قــد تكــون)
ّ
تمثــل بالضــرورة جحيــم ال ـمـرأة
نمط ّيــة إلــى صــور متغا ـيـرة ال

التــي هيمنــت فــي مرحلــة مــا وال صــورة األب الحامــي أو صــورة األخ

القاسي والحبيب الخائن.

اختلفــت مالمــح الشــخص ّيات أمــام التغ ـيـرات الكب ـيـرة التــي شــهدتها

المجتمعــات ،وإن كان ذلــك بنســب متفاوتــة ،وتراجعــت ســمات
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واحــد تغ ّـيـره المؤ ـثـرات الخارجيــة والتربيــة األولــى والبيئــة المحيطــة
يــؤ ّدي فــي الوجــود الروائــي ،أدوارا تتناســب مــع تكوينــه النفســي

واالجتماعــي .مــن هــذا المنطلــق أ ـقـول إنّ عالقتــي بصــورة ال ّرجــل فــي

كتاباتــي هــي عالقتــي باإلنســان فــي وضعياتــه المختلفــة ،فــي ق ّوتــه
وضعفــه وأحالمــه وخيباتــه وانتصاراتــه التــي هــي انتصــارات للحيــاة.

أحــاول مــع شــخصياتي (الرجاليــة منهــا والنســائية) أن أجــد إمكانــا
لب ـنـاء عالــم جديــر أن نحيــا فيــه ،لذلــك ال ّ
أفكــر أوان الكتابــة أن

أسامة دياب

والشــخص ّية المهيمنــة أو المتسـ ّـلطة وال شــخص ّية “ســي السـ ّيد”

104

عـراء” لحفيظــة قــارة بيبــان،
ويمكــن أن أذكــر تونسـ ّيا روايــة “ال ـ

تكــون شــخص ّية ال ّرجــل مســتجيبة إلــى “انتظــارات” مــن اعتــاد علــى

مالمــح محـ ّـددة فــي شــخص ّية ال ّرجــل الشــرقي ،أو ال ّرجــل التونســي
علــى وجــه الخصــوص ،وأ ـتـرك لمالمــح الشــخص ّية فرصــة التشـ ّـكل
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أسامة دياب

باعتبــار تفاعلهــا مــع المؤ ـثـرات المحيطــة بنشــأتها فــي أبعادهــا
المختلفــة ،وقــد تتشـ ّـكل شــخص ّية “نمط ّيــة” لوجودهــا فــي بيئــة

ال تنتــج غيــر تلــك الشــخص ّية ،وقــد تتشـ ّـكل شــخص ّية مختلفــة عــن

السائد في الكتابة دون أن تكون مختلفة عن الموجود في العالم
ّ
الخارجــي المرجعــي الــذي نعيــش فيــه.

حبرية أم مرجعية!

شــخصية الرجــل فــي الكتابــة .ســأصوغ الســؤال بطريقــة أخــرى :هــل
هــي مع ّـبـرة عــن ذاتهــا باعتبارهــا شــخص ّية حِ بريّــة؟ أم مع ّـبـرة عــن

ذاتهــا باعتبارهــا شــخص ّية مرجع ّيــة؟ أم هــي مع ّـبـرة عــن مواقــف

الكاتبــة وتصوراتهــا؟

ال أعتقــد ،حقيقــةّ ،أننــا نكتــب بعيــدا عــن تصوراتنــا ومواقفنــا
وأفكارنا ،بل ّإننا ال نكتب بعيدا عن جملة من المقاصد ،المعلنة

وغيــر المعلنــة ،والمدركــة جزئ ّيــا أو كل ّيــا وغيــر المد َركــة ،فتحمّ ــل
ع ـنـاء الكتابــة فــي ذاتــه هــو اســتجابة لجملــة مــن األفــكار وإعــادة ب ـنـاء
للعالــم باعتبــار تصوراتنــا لــه ،لذلــك فالشــخص ّية ،أ ّيــا كانــت ،هــي
محمــل لألفــكار والتصــورات .هــذا أوّال.

ثانيــا ،ال بـ ّـد مــن التمييــز بيــن صنفيــن مــن الشــخصيات ،شــخصيات
مرجعيــة تاريخيــة ،وهــذه شــخصيات شـ ّـكلت المجموعــة جـ ّـل
ّ
التدخل فيها يكون بسيطا وصعبا ،وشخصيات
مالمحها ومجال
روائيــة ال وجــود لهــا مرجع ّيــا ،أو هــذا مــا نعتقــده ،يكــون للكاتبــة

حريّــة التصـ ّرف فيهــا وتنزيلهــا المنزلــة التــي تراهــا مــن األحــداث

والعالقــات وغيرهــا.

قــد تبــدو هاتــان الشــخص ّيتان مختلفتيــن شــديد االختــاف ،ولكــن
أوان الكتابــة تســقط جـ ّـل تلــك االختالفــات ،فالشــخص ّية التاريخيــة

المرجع ّيــة التــي تكتبهــا روائ ّيــة مــا ليســت ذاتهــا التــي تكتبهــا روائيــة
أخــرى رغــم ّأنهمــا تعتمــدان ذات مصــادر المعرفــة ،ولكــنّ االنط ـبـاع
الــذي يحــدث فــي ذهــن ّ
كل فــرد ،كاتبــا كان أو غ ـيـره ،هــو انط ـبـاع
فــرديّ ال يشــبه انطباعــا آخــر ،وعليــه ســتنتج صــورة تختلــف فــي

تفصيالتهــا ،فــي طاقاتهــا النفســية والحركيــة ،فــي قدرتهــا علــى

ّ
ّ
نتوغل فيهّ ،
الخارجي ّ
متوغل في أذهاننا
ألنه
فإننا ال نفعل إالّ أن
ّ
ّ
التخلص
ومحدد بدرجة كبيرة لتصوراتنا وأفكارنا وال قدرة لنا على

منــه وال وجــود لنــا ،نحــن ،بأفكارنــا تلــك ،بشــخصياتنا الذات ّيــة التــي
نملــك فــي غيــاب تلــك التصـوّرات .وعليــه فمــن ّ
الطبيعــي أن تكــون
شــخص ّية ال ّرجــل فــي كتاباتــي هــي تعبيــر عــن أفــكاري وتصوّراتــي
حـول ال ّرجــلّ ،
ـ
ألنــه ال وجــود لصــورة رجــل فــي ذاتــه إالّ مــن خــال

اإلق ـنـاع مــن كاتب/كاتبــة إلــى آخــر( فتصوّراتــي الشــخص ّية لشــخص ّية
فرحــات ّ
حشــاد مثــا ،ليســت ذاتهــا تصــورات ابنــه ،وال تصـوّرات

تصوّرنــا لــه ومــن خــال تصوّرنــا لمــا يمكــن أن يكــون .فنحــن نكتــب
تصوّراتنــا حتــى عندمــا ّ
ندعــي إعــادة تصويــر الواقــع ال غيــر ،بــل ّإننــا

تــكاد تكــون مكتملــة النمــط فــي أذهــان التونســيين جميعهــم).
هــذا يحــدث مــع الشــخصية التاريخيــة التــي نعتقــد ّأنهــا اكتملــت

تختلــف عمّ ــا ـيـراه اآلخــرون فينــا.

خصمــه وال تصـوّرات مــن عــاش معــه رغــم ّأنهــا شــخص ّية تاريخ ّيــة

فــي التصـوّر الجمعــي ،فمــا بالنــا بشــخص ّية مرجعهــا األوّل النـ ّ
ـص
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ال ّروائــي الــذي ولــدت فيــه ،أو هكــذا ُتوهــم؟ لمــاذا ن ـقـول توهــم؟
ألننــاّ ،
ّ
وألننــي ،حيــن نكتــب ،ورغــم اعتقادنــا ّأننــا ننفصــل عــن الواقــع
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عنــد تقديــم أنفســنا ّإنمــا نقـ ّـدم تصوّراتنــا ألنفســنا وهــي تصـوّرات

إذن ،الشــخص ّية ،رجــا كانــت أم ا ـمـرأة ،هــي ف ـكـرة .تأخــذ هــذه

الف ـكـرة مالمــح مع ّينــة وتقــوم بوظيفــة فــي المجتمــع ال ّروائــي الــذي

بُعثت وتحاول أن تكون منسجمة مع أفكارها ومحيطها وتركيبتها

الجســمانية والنفسـ ّية وتكوينهــا العلمــي وقريبــة مــن ِصنوهــا فــي

العالــم المرجعــي الــذي يبقــى ،وإن حاولنــا االبتعــاد عنــه ،محـ ّـددا
فــي صــورة الشــخص ّية.

في روايتي “مواسم الجفاف” على سبيل المثال ،كانت شخص ّية

محفـزا لخليــل ،ضمــن ب ـنـاء روائــي،
ّـ
شــهادتها العلميــة لتكــون بذلــك

ليحــذو حذوهــا .هــل ك ّرسـ ُ
ـت صــورة نمط ّيــة لل ّرجــل الشــرقي بهــذه
ّ
الطريقــة؟ ال أعتقــد.

فــي روايتــي األخ ـيـرة “يحــدث أن نختــار”ّ ،اتصــل بــي أكثــر مــن قــارئ
لي ـقـول ّإنــه وجــد نفســه فــي إحــدى شــخص ّيات ال ّروايــة ،ويســمّ يها،

خليــل فــي هيكلهــا العــام صــورة آلالف الشــباب الحامليــن لشــهادة

ّ
تخصــه ،وجــد نفســه أمــام ذاتــه .فهــل أ ـقـول فــي
وجــد تفصيــات
هــذه الحــال ّإنــي كتبـ ُ
ـت ال ّرجــل فــي صــورة مع ّـبـرة عــن ذاتــه؟ لســت

محددة (منطقة الجريد التونسي) ّ
ّ
تؤثر في نشاطه
هو ابن منطقة

فــي ب ـنـاء الشــخصيات وأ ـقـرب إلــى اإلنســان فــي أبعــاده النفسـ ّية
المختلفــة ،ال أؤمــن كث ـيـرا بمعركــة بيــن ال ّرجــل وال ـمـرأة .أؤمــن ّأننــا

جامعيــة والعاطليــن عــن العمــل ،هــذه الشــخص ّية نصــادف
شــبيهاتها كث ـيـرا لكــن ال نصادفهــا هــي بالـ ّـذات ،ألنّ خليــل ال ّروايــة

أدري حقيقة .ما أعلمه ّأني أحاول أن أكون أقرب إلى الموضوعية

وعاداتــه ومعتقداتــه وتجعلــه أنموذجــا يشــبه غ ـيـره ويختلــف عنــه،
الدولــة التــي وعدتــه ضمن ّيــا بهــا ثــمّ ّ
ينتظــر وظيفــة ّ
أخلــت بوعدهــا،

في عالم متغ ّير يحتاج إلى ّ
كل طاقات اإلنســان ل ُيعاش وشــخص ّية

يحاول شأن أغلب الشباب أن يجد عمال وقتيا في انتظار الوظيفة
دون أن يكـ ّ
ـف عــن االنتظــار ،ونجــد فــي المقابــل مريــم الشــابة
التــي لــم تنتظــر وظيفــة الدولــة وخلقــت لنفســها عمــا يتــاءم مــع

ال ّرجــل فــي كتاباتــي ال تخــرج عــن هــذا ال ّنهــج.

كاتبة من تونس
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في مديح االلتباس والمساحات البينية!
منصورة عز الدين

لقد اخترت هذه الزاوية نقطة انطالق لكالمي عن “صورة الرجل”

– كتابتــك حساســة ومشــغولة بالتفاصيــل الدقيقــة ،كتابــة نســائية

عـرض لــه ال ـمـرأة الكاتبــة حصـ ًرا ،إذ ثمــة
المضمــر أو الناعــم الــذي تت ـ
أســئلة نــادرًا مــا ُتوَجَّ ــه ُ
للك َّتــاب الرجــال ،لكنهــا تالحــق الكاتبــات بــا

بامتيــاز.

فــي أعمالــي ،ألننــي وجدتهــا مالئمــة إلل ـقـاء الضــوء علــى التمييــز

سـاء؟ إن حــدث وكانــت الغلبــة فــي
توقــف :لمــاذا بطالتــك مــن الن ـ

– لكــن ،هــل ـقـرأت أعمالــي بالفعــل؟ هــي ال تنــدرج تحــت األوصــاف

رواياتهــا للشــخصيات النســائية ،أو لمــاذا راوي روايتــك األحــدث
رجــل؟ إن اختــارت راويًــا رجـ ًـا ،فــي حيــن لــن ُيســأل كاتــب أبـ ًـدا عــن

أدراك أنت؟ تم وضعك حص ًرا في خانة المرأة الكاتبة وانتهى
– ما
ِ

عــن صــورة ال ـمـرأة فــي كتابــات الرجــل؛ بــل ســيكون الــكالم –فيمــا

المذكورة ،أقصد ليس على هذا النحو اإلطالقي .هذا بخالف أنني

ال أفهــم مــا يعنيــه مصطلــح “كتابــة نســائية”.

ســبب أن معظم شــخصياته ذكورية ،وأظن أننا لن نصادف سـ ً
ـؤال

ـت تكتبيــن كتابــة غرائبيــة أو فلســفية أو غيــر
األمــر .ال يعنينــا إن كنـ ِ

يخــص هــذه النقطــة والكثيــر ســواها -عــن صورتهــا فــي أعمــال كاتــب

كتابتــك هــي التهجــم المبطــن علــى كاتبــات أخريــات.
– أريد أن ُتق َرأ أعمالي من داخلها ،ال أكثر وال أقل.

ويحضرنــي فــي هــذا الصــدد ،نقــاش عاصــف حضرتــه قبــل نحــو

ذلــك ،وإن حــدث والتفتنــا إلــى هــذا ،فســتكون وســيلتنا فــي ـمـدح

– أتتبرئين من كونك امرأة؟ أتتنكرين لقضايا بنات جنسك؟
ً
انطالقــا مــن جنســي
– كل مــا فــي األمــر أننــي أرفــض التصنيــف

البيولوجي .هويتي هي جماع ما كتبت ،هي نتاج العالقة الجدلية
أحيانــا بيــن شــخصياتي الروائيــة رجـ ً
ً
سـاءً .
ـال كانــوا أم ن ـ
بــل والشــائكة
– ما تقولين مجرد سفسطة.
ً
محقــا حيــن قــال إن الفنــان شــخص ليــس
– أتعــرف؟ كافــكا كان
لديه ما يقوله .على الفنان ً
ش ًرا ،وأن يترك
فعل ّأل يقول شــي ًئا مبا ـ

أعمالــه حمَّ الــة أوجــه ،مفتوحــة علــى تأويــات متنوعــة ،يتركهــا
تتحــدث نيابـ ًـة عنــه.

– لمــاذا ال تستشــهدين ســوى ُ
ـك بــأن
بك َّتــاب ذكــور .أهــذا اع ـتـراف منـ ِ

بعينــه.

عشــرين عامً ــا عــن صــورة ال ـمـرأة فــي أعمــال نجيــب محفــوظ ،كان
سـاء فــي
ثمــة كاتبــات غاضبــات ممــا اعتبرنــه رجعيــة وتحامـ ًـا علــى الن ـ

جـاءت اإلجابــة علــى مالحظاتهــن
روايــات صاحــب “الحرافيــش” ،و ـ

الحــادة بأننــا هنــا أمــام شــخصيات فنيــة فرديــة ولســنا بــإزاء نمــاذج
سـاء أو ناطقات باســمهن ،والفن ينجذب إلى وينبع من
ممثلة للن ـ

المناطــق الشــائكة والشــخصيات المظلمــة ،وبالتالــي فشــخصية
فتــاة ليــل طيبــة أو ا ـمـرأة خائنــة ذات شــخصية مركبــة أثــرى بمــا ال

ُيقــارَن مــن شــخصية فتــاة مهذبــة رقيقــة.
ً
خاصة في جزئية أن الشخصيات
وهذا الكالم يمثلني إلى حد كبير
الفنيــة أ ـفـراد لهــم حياتهــم وأفكارهــم وتاريخهــم الشــخصي الحــري
به أن يكون مغاي ًرا لذلك الخاص بمؤلفهم ،وليسوا ناطقين باسم

جنــس أو قبيلــة أو شــريحة كاملــة ،حتــى وإن لمســت تفاصيلهــم

الكتابــة حرفــة الرجــال؟
الك َّتاب ً
– ال أفكر في ُ
وفقا لجنسهم ،أرى الجيدين منهم ككائنات

وحيواتهــم قلــوب آالف ممــن قــد يشــعرون أن هــذه الشــخصية أو

علي أن أصمت تمامً ا وأفسح المجال لشخصياتي الفنية كي تحيا
ّ

عندمــا بــدأت الكتابــة ،قبــل أكثــر مــن ربــع قــرن ،لــم أنشــغل كثيـ ًرا

إندروجينيــة ،بــل ربمــا حتــى ككائنــات ورقيــة .لكــن ال مشــكلة ،ربمــا

حياتهــا الخاصــة.

– قــد يكــون هــذا الحــوار المتخيــل كاريكاتوريًــا ،لكنــه – مــع ذلــك –
عاكــس لنوعيــة األحــكام واألســئلة االتهاميــة التــي ُت َ
حاصــر بهــا ال ـمـرأة
ً
أحيانا أن المطلوب منها أن تظل في
الكاتبة؛ لدرجة تشعر معها
موقــف الد ـفـاع عــن النفــس أو التبريــر لخياراتهــا وانحيازاتهــا الفنيــة.
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هــي أبعــد مــا تكــون عــن هــذا ،فاألمــر أصبــح مســل ًيا لــي مــع الوقــت،
صــار مــادة ّ
للعــب والتخييــل والتفكيــك.
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ال رجال وال نساء

أســتميح القــارئ عــذرًا إن بــدت هــذه المقدمــة حانقــة ،فــي الحقيقــة

قلم المرأة وصورة الرجل :في استكشاف السرد النسائي

تلــك تشــبههم أو تعبــر عنهــم.

باختالفــي عــن الرجــل ،ولــم أفكــر فــي نفســي باألســاس كا ـمـرأة
تكتــب ،بــل ككاتبــة إندروجينيــة .مؤكــد ّأنــي حاولــت ومــا أزال أحــاول
أن أحقــق تمايــزي – كــذات محملــة بخ ـبـرات وتجــارب وإرث يخصهــا
– عــن اآلخريــن رجـ ً
سـاءً  ،لكنــي لــم أعتبــر نفســي قــط ممثلــة
ـال ون ـ

لجنــس أو لجماعــة بعينهــا ،بــل حتــى لــم أعتبــر نفســي – كروائيــة –
ممثلــة ألفــكاري وحدهــا.

لــم أطمــح إلــى تأنيــث المخيلــة أو العالــم ،بقــدر مــا طمحــت إلــى

إعــان حيرتــي المعرفيــة أمــام عالــم موســوم بالغمــوض وااللتبــاس،
ً
تأنيثــا للعالــم ،وهــذا يــدل
ومــع هــذا رأى نقــاد كثيــرون فــي رواياتــي
علــى أن لإلبــداع مســاراته الخاصــة ومســاحاته التأويليــة المتمــردة

حتــى علــى قناعــات كاتبــه.

ال أســهر الليالــي مؤرقــة بالتفكيــر فــي ســؤال الذكــورة واألنوثــة

فــي اإلبــداع وال فــي صــورة ال ـمـرأة أو الرجــل فــي أعمالــي ،لك ّنــي
أنــام وأصحــو وأنــا أفكــر فــي عمــل أكتبــه محاولـ ًـة تقمــص منطــق
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تحديـ ًـدا لروايتيــن مــن رواياتــي ،األولــى تخــص “وراء الفــردوس”،

بيننــا بهويــات ملتبســة.

كتابــات ال ـمـرأة ،خلــص فيهــا كاتبهــا إلــى أن الكاتبــات يقدمــن صــورة

حيــث ـقـرأت دراســة نقديــة قبــل ســنوات عــن صــورة الرجــل فــي

أزمة مريم بطلة روايتي األولى وجودية ونفسية في المقام األول،

نمطيــة ،تــكاد تكــون شــيطانية للرجــل ،تظ ـهـره فــي صــورة الظالــم

صاحب الحضور الطيفي في العمل طاغية ،فزوجته الثانية زينب

سـاء ،وعلــى إشــارات
صاحبهــا فــي تحليالتــه علــى روايــات كتبتهــا ن ـ

مثلها مثل أزمة أبيها يوسف التاجي ،وإن كان الجد أحمد التاجي

ند له وال تقل عنه قوة وتحكمً ا في مصائر اآلخرين.

والمغتصب .تبدو الدراسة – ظاهريًا – موضوعية ،يستند
والقاهر
ِ

وأحــداث واقتباســات مــن هــذه الروايــات.

سـاء فــي براثــن نظــام بطرياركــي
وفــي “وراء الفــردوس” الرجــال والن ـ

لكــن – وثمــة شــياطين كث ـيـرة تختبــئ خلــف “لكــن” عــادة – واقــع

سـاء دورهــن فــي دعــم هــذا النظــام
المجتمــع ككل ،غيــر أن للن ـ

بعضهــا علــى األقــل ،يحكيــان قصــة أخــرى قوامهــا ـفـرض تأويــات

ضاغــط ومانــع للنمــو ســواء علــى مســتوى األ ـفـراد أو علــى مســتوى

األبــوي ،فالجــدة رحمــة هــي مــن تحميــه وترســي دعائمــه ،فــي حيــن
يعيــش الجــد عثمــان علــى هامشــه.

ظـرة متفحصــة فــي األعمــال محــل الدراســة ،أو فــي
الحــال ون ـ
بعينهــا للخــروج بحكــم حاســم؛ أ ـقـرب إلــى حكــم قضائــي ضــد كتابــة
ال ـمـرأة علــى إطالقهــا.

أمــا فــي “جبــل الزمــرد” ،الموغلــة فــي تأنيــث العالــم والمخيلــة،

فــي تلــك الدراســة ،يشــير هــذا الناقــد إلــى واقعــة اغتصــاب فــي

حـركات العالــم واألحــداث فــي هــذه الروايــة هــن بســتان البحــر
فم ـ

وكانــت قــد صــدرت قبــل قراءتــي لهــذه الدراســة بســنوات ســت .ال

يلعــب الرجــال أدوارًا أساســية حتــى وإن لــم تكــن لهــم الصــدارة.
ونورســين وزمــردة ومــروج ،لكــن والــد بســتان هــو مــن أهَّ لهــا لــدور

الكاهنــة المنــوط بهــا إعــادة الحكايــة إلــى أصلهــا ومــن ثــم إعــادة
تــوازن العالــم ،ووالــد نورســين الحكيــم فتــح أمامهــا أبــواب العلــم

ضـول ،وزمــردة لــم تكــن لتبــدأ رحلتهــا ـلـوال مــا
و ـغـرس فيهــا بــذرة الف ـ
تلقتــه مــن معــارف علــى يــد حكيــم جبــل قــاف و ـلـوال مرافقــة بلوقيــا

لهــا ،وكذلــك كان الحــال مــع مــروج فــي عالقتهــا بالطيــف.

روايتــي “وراء الفــردوس” ،مــا دفعنــي إلــى إعــادة ـقـراءة الروايــة،

اغتصــاب فيهــا ،لكــن يبــدو أن البعــض ال يمكنــه التفكيــر فــي ال ـمـرأة

خــارج نطــاق كونهــا ضحيــة ،أو مســتق ِبلة ســلبية لشــهوة الرجــل؛
كائــن بــا رغبــات ،وإن حــدث وأظ ـهـرت رغبــة مــا أو تواطــأت مــع رغبــة
رجــل فيهــا ،فالتأويــل األســلم مــن ِقبــل ـهـؤالء يتمثــل فــي أنهــا إمــا
َ
حـول وال قــوة أو ربمــا عا ـهـرة.
مغتصبــة بــا ـ

“جــوود ريــدز” ،وفيهــا تقصــد القارئــة العز ـيـزة شــخصية مجيبــة

صـرة”؛
ينطبــق األمــر نفســه ،بصــورة مضاعفــة علــى “بســاتين الب ـ

زوجــة يزيــد بــن أبيــه “شــخصية ا ـمـرأة بــروح مظلمــة ،أخــذت حظهــا

يكــن كلهــا متأرجحــا بيــن الخيــر والشــر ،وبعضهــا حتــى جامــع بيــن

وأحاديــث الضميــر والتفكيــر فــي العاقبــة والمنزلــة هــو اختصــاص

مــن ارتــكاب الكبائــر فــي الروايــة لكــن دون لحظــة نــدم ،كأن النــدم
الرجــال”.

سـاء والرجــال ســوى
النســك وارتــكاب الكبائــر .ال فــارق هنــا بيــن الن ـ
فــي مســتوى وعــي كل شــخصية مقارنـ ًـة بغيرهــا.

توقفــت طويـ ًـا أمــام هــذه الكلمــات ،إذ دفعتنــي للتفكيــر مــن جديــد

منبتــة الصلــة بمــا كتبــت ،وإن كنــت ال أعلــق عليهــا ألن العمــل،

ال أفكــر فــي الشــخصيات وفــق التقســيم البيولوجــي المعتــاد :ذكــر

بــل وربمــا حتــى تناقضهــا ،دليــل ـثـراء أيّ عمــل وعالمــة علــى غنــى
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النســاخ ،ألن تاريخهــا
برفيقيهــا؛ يزيــد بــن أبيــه ومالــك بــن عــدي
َّ
وتفاصيــل حياتهــا ومســتوى وعيهــا مغايــر لهمــا ،همــا المنتميــان

أمــا الحالــة الثانيــة ،فتمثلــت فــي تلــك الجملــة المقتطعــة مــن

بتوازنهــا منــذ كانــت فــي الخامســة مــن عمرهــا ،لكــن عالقــة هــذه
االبنــة بأمهــا لــم تكــن أفضــل حـ ً
ـال.

بعــد صــدوره ،مِ لــك لقارئــه ال لمؤلفــه ،وتعــدد التأويــات وتنوعهــا،

وهــذه الشــخصية تحديـ ًـدا ،لــم تشــعر بالذنــب أو النــدم أســوة

نظر كل منهما إلى نفسه كعابد ناسك ثم سقطا في غواية الشر،

صـرة” علــى موقــع
مراجعــة أكبــر ألحــدث رواياتــي؛ “بســاتين الب ـ

ـت إلــى آخــر ،تأويــات تبــدو
غيــر أن هــذا ال يمنــع أن أصــادف ،مــن وقـ ٍ

الرومي.

لــم تنــدم مجيبــة ،لكــن أيعنــي هــذا أن النــدم والتفكيــر فــي العاقبــة

وراء الخيــر والشــر” ،بتعبيــر نتيشــه ،الــذي ســبقه إليــه جــال الديــن

وحتــى ب ـفـرض أننــي كتبــت عــن رجــل مغتصــب ،أيعنــي هــذا وصــم

وفي “أخيلة الظل” ثمة عالقة شائكة ومركبة للبطلة مع أب طبع

روايتــي األحــدث ،إذ ال أبر ـيـاء فيهــا ،معظــم الشــخصيات إن لــم

فــي تصنيــف واحــد أو خانــة واحــدة ،معظمهــم تقــع أفعالــه فــي “مــا

ال ـمـرأة الفق ـيـرة التــي لــم تنــل ً
حظــا كاف ًيــا مــن التعليــم .لكــن هــذا ال

طـاء ،والمشــغوالن
إلــى المعتزلــة والمتتلمــذان علــى يــد واصــل بــن ع ـ

جنــس الرجــال بأكملــه بتهمــة االغتصــاب؟ أي منطــق فــي هــذا؟

حيــاة ابنتــه كلهــا بالخــوف والتوجــس بســبب ركلــة عنيفــة أطاحــت
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ومــع هــذا ذكرنــي الســؤال عــن صــورة الرجــل فــي أعمالــي ،بقراءتيــن

مــن القضايــا واألســئلة الفنيــة عبــر الكتابــة وخاللهــا أي بالخ ـبـرة
ً
أيضــا بالمســاحات البينيــة بيــن
والتجربــة العمليــة .وأنشــغل
الذكــورة واألنوثــة ،بالكائنــات اإلندروجينيــة ،أو تلــك التــي تعيــش
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شــخصياته وبلــورة مالمحهــا ،وألتمــس طريقــي ورؤيتــي لكثيــر

طبقاتــه وتركيبــه.

قلم المرأة وصورة الرجل :في استكشاف السرد النسائي

في شخصيات الرواية ،ونبهني هذا إلى أنني خالل عملية الكتابة،

وأنثــى .أو للدقــة ال أفكــر فــي شــخصياتي الفنيــة -كمــا ســبق وذ ـكـرت
– كممثلين لجنس ما .هم أفراد؛ مركبون ومن الصعب وضعهم

بسؤال القدر ومصير مرتكب الكبيرة في فكر االعتزال .مَ ن لطالما

كل علــى حــدة وبطريقــة مختلفــة ،فــي لمــح البصــر.
أيمكــن ّأل يســتوقف هــذا شــخصين مماثليــن ،ويدفعهمــا إلعــادة

يعنــي علــى اإلطــاق أنهــا أقــل منهمــا أو حتــى أكثــر شـ ًرا منهمــا.

صـرة” اختصــاص الرجــال فقــط؟ مــاذا عــن
والمنزلــة فــي “بســاتين الب ـ

شــخصية ليلــى التــي يعــد النــدم قــوام حياتهــا وعمودهــا الفقــري؟
ومــاذا عــن بيـ ّـا التــي ال يكــف عقلهــا عــن التفكيــر والتمحيــص فــي كل
شــيء والســخرية مــن كل مــا يقابلهــا؟

غني عن القول إنني ال أرجح رؤيتي للشخصيات على رؤية القارئة
ّ

العز ـيـزة لهــا ،وال إننــي غاضبــة مــن تأويلهــا لتصرفــات شــخصيات
الروايــة ،علــى العكــس أنــا ممتنــة لمــا كتبتــه ألنــه حفزنــي علــى النظــر
إلــى العمــل وشــخصياته مــن زاويــة جديــدة ومختلفــة.

النظــر فــي كل مــا يؤمنــان بــه مــع مــا يســتلزمه هــذا مــن شــك ونــدم

فــي النهايــة ،ال أنكــر أن ثمــة روايــات لكاتبــات تقــدم صــورًا نمطيــة

تخيلتهــا – ذات د ـهـاء علــى بســاطة تكوينهــا الثقافــي ،وكانــت تــدري

سـاء فــي المجمــل ومهاجمــة
محاميــات ـمـوكالت للد ـفـاع عــن الن ـ

وشعور بالذنب؟ فكرت مجيبة على طريقتها الخاصة ،لكنها –كما
ما هي بصدده منذ البداية ،هذا بخالف أن لديها جانبها اإلنســاني
ً
أيضــا .عــن نفســي ،رأيــت فــي شــخصيتها الــذكاء والقــوة والمكــر،
ولــم أحكــم عليهــا بمقيــاس الخيــر والشــر ،أي لــم أحاكمهــا ،كمــا لــم
أحاكــم شــخصيتي رفيقيهــا.

ثمــة شــروط موضوعيــة وتاريخيــة وثقافيــة عديــدة ،أدت إلــى أن

يحظــى الرجــان بفرصــة تكويــن ثقافــي مركــب مقارنــة بهــا؛ هــي

للرجــل بالفعــل ،وهنــاك مــن يكتبــن كمــا لــو أنهــن قاضيــات أو
ـاف لمنطــق الفــن ،ومــن المهــم أن
الرجــال فــي المجمــل ،وهــذا منـ ٍ
ي َ
ُناقش هذا بموضوعية وبتخصيص ،ال أن ينسحب إلى حكم عام

مســبق علــى كتابــة ال ـمـرأة ،مــن الضــروري بالمثــل تجنــب التعامــل
ً
ً
ً
ً
جدول
خاصا أو
مع ما تكتبه النساء باعتباره “غيتو”
متفرعا
هادئا

ً
تدفقــا.
مــن نهــر الكتابــة األوســع واألكثــر

روائية من مصر
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اليد واليد األخرى

روايات بأقالم النساء
بسمة الشوالي

ضـاء الخــاص ،الحميمــي ،إذ ال يعلــم
وصورتهــا هــي نفســها فــي الف ـ
سـاء شــهرزاد،
بتلــك العالقــة “الليليــة” التــي تذ ّكــر علــى نحــو مــا بن ـ
إالّ القــارئ الــذي تفتــح لــه الكاتبــة غــرف النــوم ومخــادع العشــاق

ّ
سـاء ،واســتراق ال ّنظــر
التلصــص علــى الن ـ
واضعــة بذلــك حـ ّـدا لعــادة

تأمّ ل صورة إينياس ،بطل طروادة ،هاربا من نيران الحرب

سـاء
إليهــنّ مــن األقفــال والحمامــات وجــروح األبــواب المغلقــة .ن ـ
ّ
المنكهــة بنفــس شــعريّ أنثــويّ لكــن علــى
يُخلقــن مــن طينــة اللغــة

النســل” وتجديــد دمائــه ،هــل تحمــل ال ـمـرأة أمّ ــا مــا علــى ظهرهــا؟ أم

العصريّــة ،تمنحــه المتعــة المرحــة فــي ســريّة وإنــكار ال يهـ ّـددان

في

الســؤال :فــي نطــاق “حفــظ
حامــا والــده علــى ظ ـهـره ،ي ـ
طـرأ ّ

تكتفي برعاية األب وابنه ليطول عمرهما أكثر؟

حـرب بينمــا ماتــت
لقــد نجــا األب العجــوز مــن المــوت فــي هــذه ال ـ

ال ّزوجــة أي العنصــر الثانــويّ فــي المشــهد والقابــل للتعويــض.
ـيظل هــذا األب ر ـمـزا ّ
سـ ّ
للذكوريّــة المهيمنــة المتوارثــة والمتجـ ّـددة

عبــر العصــور ماثلــة وح ّيــة حتــى اليــوم ،تحملــه ال ـمـرأة فــي بطنهــا،
وال ّرجــل علــى ظ ـهـره ويشــتركان معــا فــي رعايتــه وتغذيتــهّ .
وكلمــا
وقعــت محاولــة لقتلــه أو اغتيالــه أو حتــى تجــاوزه ببضــع خطــوات
فشــل المشــروع واســتعاد ســلطته مــن جديــد .وســنفتح قوســين

هاهنــا ،لنشــير إلــى مــا ورد فــي قامــوس الكتــاب المقـ ّـدس مــن أنّ

إينيــاس اســم يونانـ ّـي معنــاه “حمَ ــد”.
مقابــل أب واحــد (آدم مح ـمـوال علــى ظهــر “حمــد” مــن جيــل إلــى

ـامي ،فــي صـوَر متن ّوعــة
جيــل) مُ ّ
جســدا ،فــي عالمنــا العربــي اإلسـ ّ
ّ
ومعدلــة بحســب الســياق التاريخــي والثقافــي والسياســي الــذي
يتح ّرك ،يوجد فيما أرى ثالث أمّ هات هنّ حوّاء وعشتار وشهرزاد،

مح ـمـوالت ليــس علــى ظهــر ال ـمـرأة الكاتبــة ،بــل فــي رحــم الذا ـكـرة
ّ
الســردي فــي بداياتــه ّ
العميقــة أيــن
قصــة وروايــة مــن
يتخلــق الكــون ّ

“عمَ ــه” التخييــل فتولــد شـ ّ
ـخصياته حاملــة الجينــات الوراث ّيــة لــأمّ
الذا ـكـرة األنثويّــة واألب المح ـمـول علــى ّ
سـاكنة فــي رحــم ّ
الظهــر،
ال ـ

ّ
مؤنثــة كانــت أو مذ ّ ـكـرة ،تجديــد
شــخصيات يعيــد الكثيــر منهــا
ّ
الذكوريــات القديمــة ،أو إعــادة إن ـتـاج نمــاذج حديثــة منهــا حتــى فــي

المضاميــن التــي تهــدف إلــى كشــف المســتور وإنطــاق المســكوت
صـرا ،ك ـثـرة العناصــر المشــتركة بيــن
عنــه .مــن ذلــك ،مثــا ال ح ـ

ـب خــارج منظومــة القيــم األخالقيــة والمجتمع ّيــة
فــي ممارســة الحـ ّ

الســائدة والمح ّرمــة لحريّــة العالقــات خــارج إطــار الــزواج ،لكــن
بســريّة وتك ّتــم فــي تناقــض صــارخ بيــن م ـقـوالت ال ـمـرأة عــن الح ّريــة
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مقــاس مــا يح ّبــه ال ّرجــل “الق ّنــاص النخبــوي” العصــريّ فــي ال ـمـرأة
اســتقراره العائلـ ّـي أو المهنـ ّـي ،وبشــكل ال يحـ ّرف مشــروع ّية نضالــه
إلــى جانبهــا “نهــارا” .ومثــل هــذا النمــط مــن المضاميــن وهــذه الفئــة

مــن الشــخصيات الروائ ّيــة ،ال ترفــع مســتوى ال ّنقــاش إلــى مرتبــة

ال ّنقــد والنقــد الذاتـ ّـي وإعــادة ب ـنـاء نمــوذج ال ـمـرأة المتحـ ّررة فــي
عالقتهــا بذاتهــا وباآلخــر كشــريك فــي الوجــود وطــرف رئيسـ ّـي فــي
الحــوار بينهمــا داخــل النـ ّ
ـص وخارجــه ،بعيــدا عــن الطـ ّرح الروائـ ّـي
بأقالم نساء ورجال على ّ
حد سواء الذي ك ّرس كيان المرأة كجسد

جميــل كمــا لــو كان وثيقــة إثبــات قصــوى لهويّتهــا األنثويــة ،وض ّيــق

أفــق المســاواة إلــى حريّــة الحيــاة الجنسـ ّية فــي ـنـوع مــن “حركــة
تجديــد” لـ”مواســم التأنيــث” القديمــة ،عبــر اســتعادة حديثــة لغــة

وب ـنـاء ومضاميــن لصــورة ال ـمـرأة فــي حكايــات شــهرزاد عــن “كيــد
سـاء” ،والمكتوبــة بأقــام ّ
الن ـ
الذكــور.
ح ّرك أقــام
عــودة علــى ســيرة األمهــات أو األيــدي الخفيــة التــي ت ـ

بعــض الكاتبــات ،ن ـقـرأ البــن األثيــر فــي كتابــه “الكامــل فــي التاريــخ”
ّأنــه وعنــد أوّل النــزول إلــى األرض“ ،ذبــح آدم كبشــا وأخــذ صوفــه

فغزلته حوّاء ونسجه آدم فعمل لنفسه ج ّبة ولحوّاء درعا وخمارا
فلبســا ذلــك” .وتــروي الميثيولوجيــا الشــرقية أنّ عشــتار الكبــرى

النساجة”.
الوالدة وربّة الخصب والجمال هي أيضا تعرف بـ”الربّة ّ

المفارقــة بيــن هاتيــن المرجعيتيــن هــي مركزيّــة ال ـمـرأة عشــتار فــي

الكــون الميثيولوجــي وهامشـ ّية ال ـمـرأة حـوّاء فــي القصــص الدينــي
وال ـتـراث الحضــاري للمنطقــة العربيــة اإلســامية ،بينمــا المشــترك

هــو فعــل النســج الــذي يُنســب فــي القصــص الميثيولوجــي إلــى
المرأة/عشــتار ّ
ممثلــة فــي رحِ مهــا الخـاّق يتسـ ّرد منــه الخلــق تباعــا

وبانتظــام طبيعـ ّـي محكــم .بينمــا يُرجــع فــي ال ـتـراث الدينــي إلــى آدم

وبــه أســدل علــى حـوّاء درعــا وخمــارا تــاركا إياهــا فــي ّ
الداخل/البيــت
حـرث واإلنبــات ،علــى أن ّ
خصهــا بالمقابــل بمهمّ ــة الغــزل،
أرضــا لل ـ
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الشــخصيات النســائية المســتلهمة مــن النمــوذج العشــتاريّ  ،فهــنّ
يتمســكن ّ
بحقهــنّ
غالبــا بجمــال جســديّ الفــت ،مثقفــات متحـ ّررات
ّ

112

ضـاء العــامّ الحقوقــي والسياســي والثقافــي،
والمســاواة فــي الف ـ

غــزل الصــوف علــى محــور مــن خشــب أو نحــوه وغــزل الــكالم علــى
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محــور اللســان ،كالمــا غيــر صالــح لالســتعمال ال ّنفعــي أو األخــذ بــه

حادثة خطف الحبيب محمّ د لعائشــة الحبيبة .ولئن نجت عائشــة
مــن القتــل علــى يــد إخوتهــا ّ
الذكــور ،فقــد أنجبــت ذكــورا مشـوّهين

مــن جُ َبــب الســلطة ،ســاردا التاريــخ والحــروب واألفــكار والقصــص
وكاتبــا بقلمــه ّ
الســالفة.
كل الســرديّات ّ

صـاء” ،أيّ محــو ألنوثــة ال ـمـرأة وخصوصيتهــا،
مــن أشــكال “اإلخ ـ
وتشــريع إلقصائهــا مــن ِّ
الذكــر والفاعل ّيــة.

وقــت الجـ ّـد ،ويح ـتـاج فــي المحافــل الرســم ّية إلــى ـقـول ا ـمـرأة أخــرى

ليعــادل قول/شــهادة رجــل واحــد .بينمــا ـنـراه ناســجا أنواعــا مختلفــة

“نســج” فــي ّ
ّ
القصــة
اللغــة العرب ّيــة هــو أحــد معانــي “سـ َرد” ،فســرد

هــو نســج األحــداث والوقائــع وفــق تتابــع وانتظــام مع ّينيــن وذلــك
شــفه ّيا باســتعمال عضــو ّ
اللســان (ومــن أســمائه لغــة :المِ ســرد) أو

فــي المقابــل ّ
عـراء” لحفيظــة قــارة
تتألــه األنوثــة أو تــكاد فــي روايــة “ال ـ
ـب
بيبــان (صــدرت فــي  ،)2012حيــث ُترســم شــخص ّية دجلــة بحـ ّ

ودون ع ـنـاء منــه.

كتــب ،هــو اليــد التــي اســتعارتها الكاتبــة لســرد ّ
قصــة توجــان ال ـمـرأة
واألرض“( .توجــان” روايــة لآلمنــة الرميلــي – .)2016

األمّ الوحيــدة بيــن الثالثــة المذكــورات ســلفا ،التــي امتلكــت ســلطة
فعل ّيــة وناجعــة إزاء ســلطة ّ
الذكــر القا ـهـرة ّ
ممثلــة فــي شــهريار قاتــل

إنّ الكتابــة مســتوى متقـ ّـدم مــن ممارســة ال ـمـرأة لحريّتهــا .يذكــر

شــهرزاد األمّ الملكــة التــي أنقــذت بنــات جنســها ليــس فقــط مــن

(“ )LIBERكان أيضــا اســم الكتــب” ،وأنّ االمبراطــور الرومانــي

الن ـ
سـاء صاحــب الجُ بــب الثــاث (السياســية والدينيــة واألســريّة) هــي
القتــل ،بــل مــن امتــاك أجســادهنّ بالـ ّزواج ليــا وقبــض أرواحهــنّ

نهــارا عقابــا لهــنّ علــى خطيئــة ســابقة ارتكبتهــا زوجــة الملــك ومــن

باســكال كينيــار فــي كتابــه “الجنــس والفــزع” أنّ اإللــه “ليبــي”
هذياني في روح
كاتون قد منع الكتابة عن النساء ألنها “استيطان
ّ
طـاع عــن العالــم المعــروف” ،أي ّ
الذهــاب بعيــدا جـ ّـدا
اآلخــر” “وانق ـ

وتوهــب جمــال فينــوسُ ،
وتنعــم عليهــا الكاتبــة بموهبــة اإلبــداع

ورائهــا “خطيئــة حـوّاء” المؤسســة لهــذا القتــل المــا ّدي وال ّرمــزيّ
والمبـ ّررة لــه انطالقــا مــن القوانيــن التــي سـ ّنها آدم حــال نزولــه إلــى

ثــوب مــن صــوف أو نحــوه) هــو نســجها أو ثقبهــا باســتعمال المِ ســرد

الجســديّ الــذي أطنبــت الســاردة فــي وصــف محاســنه ،ويفرغهــا
بالتالــي مــن مقـوّم مــن أهــمّ مقوّماتهــا كأنثــى ،فتحــاول بـ ّ
ـكل مــا

ّ
المخلصة
فهل شهرزاد ،آخر األمهات زمن ّيا ،هي “مسيح ال ّنساء”

ـمي ّ
موثــق روائ ّيــا ومبــاح قرائ ّيــا لـ ّ
ـكل مــا
الكتابــةّ .إنهــا اســتدعاء رسـ ّ
ســكتت عنــه شــهرزاد ،عنــد ّ
كل صبــاح ومــا لــم ُيتــح لهــا أن تقولــه

الــرؤى” مــا لبثــت أن أزيحــت بدورهــا عــن موقعهــا المركــزيّ فــي
الكــون لصالــح اآللهــة ّ
الذكــور ،ومــن سيتسـ ّرد بعدئــذ مــن صلبهمــا

مصلحــة ألبنائهــا .ور ّد البطلــة ألختهــا علــى زوجهــا بعــد فقدانهــا
لصالح ّيتهــا كزوجــة وأمّ مــا هــو ســوى حالــة تسـ ّـلل مــن ّ
الشــباك

الحريــة والحيــاة؟
الشــائع ّأنــه ّ
مــن ّ
كلمــا ُولــدت كاتبــة فــي المنطقــة العربيــة ُنســبت
إلــى شــهرزاد ،تلــك “الراويــة القويّــة” التــي ّ
وظفــت ســلطة الحكــي

حـرت ســنة  1963تحــت ضغــط
المصريــة عنايــات ال ّزيــات التــي انت ـ
الصعــب الــذي لــم تحتملــهّ ،
الواقــع ّ
وألنهــا كمــا قيــل عنهــا “ولــدت

الســلطة الذكوريّــة المهيمنــة.
للســيف/أداة القتــل وصولجــان ّ
النـ ّـد ّ

لكــنّ الخــروج مــن ّ
الداخــل ال يتــمّ فقــط بعوامــل خارج ّيــة ،أي علــى

بلســان القلــم .وسـ ْرد الـ ّـدروع والســترات (وهــي هنــا بمعنــى األلبســة
ّ
الخاصــة بالمحاربيــن ،علــى خــاف درع ال ـمـرأة الــذي هــو
الجلد ّيــة

وهــو اإل ـبـرة/أداة الثقــب وكــذا أداة ســرد المالبــس .غيــر أنّ حـوّاء لــم

تكن الوحيدة المركونة إلى الخلف والظلمة ،عشــتار أيضا “سـ ّيدة

علــى صــورة إينياس/حمَ ــد أو آدم أو شــهريار األخيــر .ولــم يبــق مــن
مجــد “ســيدة الحكمــة الليليــة الخافيــة” ،و”ســيدة اإللهــام” ســوى

ـب .وفــي األث ـنـاء
كتابــة و ـقـراءة وحيــاة وبــزوج رياضــي وســيم ومحـ ّ
سـرطان ي ـقـرض جمالهــا
تقــف البطلــة أمــام حقيقــة موتهــا المؤ ّكــدة ب ـ

أتيــح لهــا مــن جهــد ،أن تــزوّج زوجهــا مــن أختهــا ألجــل مــا رأت فيــه

للمنظومــة األبويّــة التــي تقضــي بــر ّد األرملــة علــى شــقيق زوجهــا
جـزءا مــن الم ـيـراث األســريّ الــذي يجــب أالّ يذهــب إلــى
باعتبارهــا ـ

غريــب ،وذلــك بــر ّد األخــت علــى زوج أختهــا أي االنتقــال بال ـمـرأة مــن

ّ
المقدســة” التــي ســقطت عــن عرشــها واختزلتهــا
جراحــات “البغـ ّـي
يتقلــب علــى “ســرير ّ
الذكوريّــة المهيمنــة فــي جســد جميــل ّ
ّ
اللــذة”،

اإلرث العائلــي الــذي ينقــل مــن يــد إلــى يــد شــقيقة إلــى عنصــر قابــل

حـرب نفسـ ّية أو دين ّيــة أو سياســية أو بيولوج ّيــة،
سـاح ـ
الفعّ ــال ،و ـ

ّ
ليحلــل الجمــع بيــن
مــن انعــدام حالــة اســتثنائ ّية يدخــل منهــا الفقــه

الــذي فقــد بــدوره رمزيّتــه وصــار مخدعــا للغوايــة ومخبــأ للح ّيــة
جـزاء األوفــى أو فــي مقــام االنتقــام
الما ـكـرةُ ،يســتعمل فــي محـ ّـل ال ـ

للتعويــض وجاهــز لسـ ّـد الشــغور .تنجــح البطلــة فــي تحقيــق مرادهــا
مج ـبـرة زوجهــا علــى طالقهــا بعــد أن تأ ّكــدت (بســعي جـ ّـدي منهــا)

ومــا ّدة اســتهالكية بحســب الســوق التــي تــروّج لــه وتضــع بالتالــي

األختيــن لرجــل واحــد ،فتزوّجهمــا تحــت عينهــا وبرعايتهــا ويقضيــان

في رواية “موسم التأنيث” لبسمة البوعبيدي (صدرت في )2006
ّ
التناسلي ورحمها ويُلقى
بسكين من مطبخها عضوها
تقطع مريم
ّ

اللغــة العاطفيــة المشــحونة بالمشــاعر والشــعريّة فــي نقــل ألــم
ّ
ضـرة فيمــا
اللحظــة وقســاوتها علــى دجلــة عندمــا كانــت تئــنّ محت ـ

قوانيــن اســتعباده المتجـ ّـددة.

بهمــا بعدئــذ إلــى الــكالب الســائبة كحركــة احتجاجيــة قصــوى علــى
ّ
شـرع ّية االغتصــاب الزوجـ ّـي الــذي
الظلــم المجتمعــي لل ـمـرأة ،وعلــى ـ

تبيحــه مؤسســة الـ ّزواج واأل ـعـراف المجتمع ّيــة المغلقــة لألوســاط

ح ّرك فيــه قلــم الكاتبــة .وهــي
الريفيــة بالجنــوب التونسـ ّـي الــذي ت ـ
األوســاط نفســها التــي دارت فيهــا أحــداث روايــة “يبكيــه الحمــام”

لحفيظــة القاســمي (صــدرت ســنة  ،)2018لكــن فــي ظرف ّيــة تاريخ ّيــة
ســابقة ،حيــث تمـ ّردت شــابّة جميلــة عاشــقة علــى األ ـعـراف التــي
ـبّ .إنهــا
كانــت أشـ ّـد فتــكا مــن ســمّ العقــارب وتز ّوجــت بمــن تحـ ّ

“عائشــة أو عيشــة ّ
سـرت القاعــدة” .غيــر
الصغ ـيـرة الوحيــدة التــي ك ـ

أنّ مــا حــدث هــو أنّ حربــا ضروســا دارت بيــن المســلمين بســبب
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ليلتهمــا األولــى بمنزلهــا ،فــي الغرفــة المجــاورة لغرفتهــا .تبــرع

ضـوح اه ـتـزاز الســرير تحــت ال ّزوجيــن .كانــت
يتناهــى إليهــا جل ّيــا وبو ـ

الكاتبــة ،فــي اعتقــادي ،جريئــة وصريحــة فــي طــرح مســألة مماثلــة

في ّ
روائي يرفع الغطاء عن وضعيات مماثلة كثيرة تجري في
نص
ّ
ّ
المثقفيــن دعــاة الحريــة والمســاواة ومــن ضمنهــم الكاتبــات
أوســاط

صـوال إلــى يومنــا هــذا فــي البــاد العربيــة اإلســام ّية.
األرض ،و ـ

سـولة” التــي أخرجتهــنّ مــن ظلمــة الليــل والحجــب إلــى نــور
و”ال ّر ـ

فــي مواجهــة ســلطة المــوت ،وجعلــت اللســان/أداة الحكــي ّ ـ
السـاحَ

بيــد أنّ شــهرزاد حكــت ،وفــي إطــار زمنـ ّـي محـ ّـدد لل ـقـول المبــاح الــذي
هــو ّ
الليــل بـ ّ
ـكل شــحناته الرمزيّــة المختلفــة ،ولــم تكتــب .ال ّرجــل هــو
الــذي كتــب (عبدالمجيــد جحفــة “ســطوة النهــار وســحر الليــل”).
بــل وتعتبرهــا الكاتبــة اإليرانيــة أفســانة نجــم أبــادي “شــخص ّية غيــر

مناســبة للنهــوض النســويّ برغــم المحــاوالت المتكـ ّررة مــن أجــل
إعــادة تصويــر شــهرزاد بوصفهــا أمّ ــا نســويّة رياد ّيــة ّ
للشــخصية
ّ
صـرات” ،وذلــك
المتكلمــة عــن الكاتبــات والروائيــات المعا ـ
النســائ ّية
للتناقــض الحــا ّد بيــن شــخص ّية شــهرزاد “ال ـمـرأة ّ
الطيبــة ،الشــافية،

الزوجة الصالحة ،األمّ  ،الراوية القويّة” وبين “مضمون حكاياتها”

سـاء (انظــر “الرجولــة المتخ ّيلــة –
سـاء” الكارهــة للن ـ
عــن “كيــد الن ـ
الهويّــة ّ
الذكريــة والثقافيــة فــي الشــرق األوســط الحديــث”).
حـراء”
علــى طــرف نقيــض مــن شــهرزاد “ألــف ليلــة” ولــدت “ص ـ

توجــان .شــخص ّية مفعمــة بالحيــاة والحيويّــة والقـوّة األنثويّــة كر ّبــة

أنفسهنّ من خالل نموذج دجلة األمّ والزوّجة والروائية التونس ّية
الثوريّــة .إحــدى األمهــات التــي أعتقــد ّأنهــا تســكن فــي الطبقــات
الخف ّيــة لذا ـكـرة دجلــة هــي حـوّاء التــي يبــدو ّأنهــا “أب” آخــر ال يمــوت

التــي تشــكل اإلنســان ويشــكلها ،تخلقــه ويخلقهــا ،تهبــه ال ـمـاء

ضـوع” لصالحــه ،وكان
ال ـقـرار وسـ ّيدة نفســها وعالمهــا إذا كان “الخ ـ
ـب فــي تعزيــز مركزيّتــه ّ
الذكوريــة بشــكل لطيــف
الســرد يصـ ّ
مجــرى ّ

حـراء الــذي عــاد مــن كنــدا هــو الــذي
تكتــب“ .ســلطان” حبيــب ص ـ

ضـاع آدم/ال ّرجــل لســلطة ال ـمـرأة التــي تصيــر مركــز
وأنّ باإلمــكان إخ ـ

ـب والحلــم
أســطوريّة ،تقــاوم عطــش األرض لل ـمـاء واألرواح بالحـ ّ
ُ
جســد “حكايــة األرض بمــن عليهــا ومــا عليهــا ،حكايــة األرض
وت ّ

والعطــش ،الفــرح المشــتعل والحــزن األســود ،العشــق والحقــد”.
حـراء لــم
لكــن ،ولعـ ّـل الســياق ال ّزمنــي هــو الــذي ـفـرض ذلــك ،ص ـ

خــارج نطــاق الســلطة الذكوريــة بمختلــف تجلياتهــا ،نحــو امتــاك
ســلطة مضــا ّدة لـ ّ
ـكل أشــكال القتــل المــاديّ وال ّرمــزيّ هــي ســلطة

بعد صياح ّ
الديك ،عندما تنكتم تلك ّ
الصرخة الصامتة في القلب
األنثــويّ المعـ ّـذب ،والتــي ع ّـبـرت عنهــا ،بعــد قــرون تلــت ،الكاتبــة

في ال ّزمن الخطأ” بقولها “في حاجة إلى يد تخرجني من داخلي”.

معنــى “أعطنــي ح ّريتــي ،أطلــق يــديّ ” ،كمــا ال يعنــي اســتعارة عيــن
ا ـمـرأة أخــرى مهيمنــة بدورهــا نائمــة تحــت الطبقــات الجيولوج ّيــة
ّ
للذا ـكـرة الجمع ّيــة لتــرى مــن خاللهــا نفســها وشــقيقتها فــي الحلــم
سـاء
شـركاءها فــي العالــم ن ـ
والمعانــاة ،بــل أن ترســم نفســها و ـ
ورجــاال بيدهــا المفتوحــة علــى العالــم ال بيــده القابضــة عليهــا .لقــد
قتلــت الز ـّبـاء ملكــة تدمــر نفســها حتــى ال تقــع فريســة لألســر جاريــة

أو ملــك يميــن فــي قصــر العــد ّو أو أن تقتــل علــى يــده القا ـهـرة،
ّ
فخلــدت بانتحارهــا مجدهــا فــي جملــة“ :بيــدي ال بيــد عمــرو”.

خاتمة وقصتان لفتح باب النقاش

في إحدى القصص الموجّ هة إلى األطفال تحت قلم كاتبة عرب ّية،

سألت البنت أمّ ها “لمَ تبدين صغيرة إلى جانب والدي؟” فأجابت
األمّ ّ
“ألنه رجل وأنا امرأة”.

ّ
الصدفــة” للكاتبــة الدنمارك ّيــة كريســتن تــورب
فــي روايــة “إلــه

(صــدرت فــي 2011ثــمّ مترجمــة فــي  2013عــن “إبداعــات عالميــة”)
تذهب نانا إلى زميل وصديق عمل قديم بحثا عن فرصة عمل في
مجــال اختصاصهــا فــي إدارة األعمــال بأســواق المــال العالم ّيــة .بعــد

محادثــة اختباريّــة يختــم صديقهــا باتريــك الل ـقـاء قائــا “التحـ ّـدث
معــك ال يشــعرني ّ
بأنــي أتحـ ّـدث مــع ا ـمـرأة إطالقــا ،قــال بتفكيــر.

العدد  - 76مايو /أيار 2021

115

قلم المرأة وصورة الرجل :في استكشاف السرد النسائي

شهادات
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شـرة ومــا
لديــك ذكاء ذكــوريّ واضــح” .مــا لــم يقلــه باتريــك مبا ـ
الذكاء حكر على ّ
س ُيفهم من السياق الالحق ليس أنّ ّ
الذكور على
معنى “النساء ناقصات عقل” ،بل أنّ ّ
الذكاء ذكاءات في الواقع،

وأنّ ال ـمـرأة إذ تقــدر علــى منافســة ال ّرجــل فــي أحدهــا (يُقصــد بــه
هاهنــا مجــال المــال واألعمــال والتفـوّق العلمــي) فــإنّ مجــال الـ ّـذكاء
ـاص بهــا هــو األنثــويّ (المقابــل ّ
ّ
الخـ ّ
ممثــا فــي الـ ّـذكاء
للذكــوري)

الجســديّ  .هــذا ال ـنـوع مــن النقــاش الــذي “تد ـيـره” كاتبــة غرب ّيــة،

كمــا نالحــظ ،ومــن خــارج النضــال النســويّ يتــمّ بيــن مواطنيــن يثــق
ّ
ّ
“عشــاق الحريّــة” الناجحيــن
كل منهمــا فــي نفســه وفــي اآلخــر ،مــن

المسـ ّ
ـتقلين المتكافئيــن فــي الحقــوق والواجبــات و ـفـرص إثبــات
متقدم ّ
ّ
مرفه باهر يتح ّرك
الذات في مختلف المجالت ،وفي عالم

جـاج” الباذخــة ،وغيــر بعيــد ثقافيــا وحقوقيــا “عــن
فــي “أقفــاص ال ّز ـ

تمثــال الحريــة العمــاق المنتصــب أمــام نيويــورك فــي ـعـرض البحــر
(اســتلهم صانعُ ــه) عشــتار ،ســيدة الشــعلة المقدســة ،مؤكـ ً
ـدة

وجو َدهــا فــي قلــب أعتــى ثقافــة ذكوريّــة بطريركيــة عبــر التاريــخ”.
ولعـ ّـل النفــس العشــتاريّ فــي بعــده اإليجابـ ّـي الب ّـنـاء هــو مــا خلــق

الج ّو العامّ للنقاش داخل هذه الرواية .نقاش بُني على الوضوح،
ضـوح باتريك/ال ّرجــل فــي التعبيــر
والصــدق واالح ـتـرام المتبــادل :و ـ

عــن رغبتــه فــي ا ـمـرأة مســاوية لــه ور ّبمــا أكثــر فــي الك ـفـاءة العلم ّيــة
والـ ّـذكاء المهنـ ّـي ،لك ّنــه يرغــب أيضــا فــي “االســتفادة” مــن جمالهــا
األنثويّ الذي لم تطرحه كورقة من بين الوثائق ّ
الضرورية المودعة
ّ
المهني .وصدق نانا/المرأة في االعتراف بينها وبين نفسها
بملفها
ّ

صـرا علــى
ّأنهــا لــم تكــن علــى طبيعتهــا فــي اعتمادهــا الكلـ ّـي وح ـ
ذكائهــا ّ
الذهنــي وخبراتهــا العلم ّيــة علــى حســاب ذكائهــا الجســديّ

والعاطفـ ّـي ،واالح ـتـرام المتبــادل بينهمــا مــن جهــة “لــم تســتطع نانــا
طـراء عظيمــا .لقــد ّ
تقلصــت
جـزم إن كان هــذا حكمــا ســاحقا أم إ ـ
أن ت ـ

ظـرة باتريــك الســين ّية وشــعرت ّ
بأنهــا مُ عـ ّراة .وهــو
تحــت أشــعّ ة ن ـ

اح ـتـرام ،مــن جهــة ثانيــة للقــارئ ،يُدعــى إلــى المشــاركة فــي النقــاش
حول االختالف بين المرأة وال ّرجل وخصوصية ّ
كل منهما دون أن

حـرب” بــاردة ُتســحب فيهــا
حـاء “ ـ
تتحـوّل الســاحة الســرديّة إلــى بط ـ

أســلحة أيديولوج ّيــة وأخالق ّيــة ولغويّــة ويتطايــر فيهــا رصــاص ال ّتهــم
بيــن الـ ّـذوات المقيميــن فــي مســاحة ض ّيقــة واحــدة مــن العالــم.
إنّ النقــاش المطــروح علــى الكاتبــة العربيــة اليــوم وبشــكل أشـ ّـد

الروائي الذي راكمته الكاتبات العربيات
إلحاحا انطالقا من المنجز
ّ
ذهابــا نحــو المســتقبل ،وفــي منطقــة ّ
الشــرق التــي وهبــت الثقافــة
الغرب ّيــة عشــتار وشــهرزاد وغيرهمــا واحتفظــت لنفســها بنســخة
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سـوجة على المقاس من حوّاء ،هو أيضا حول طبيعة
مشـوّهة من ـ
عدالــة توزيــع الـ ّـذكاء بيــن الجنســين ومجــاالت تصريفــه دون تمييــز
سـاء ،لكــن بمــا يتجــاوز الحـ ّـق فــي المســاواة
ـلبي يســتهدف الن ـ
سـ ّ
بحســب مــا تــرى جوليــا كريســتيفا “لــم تعــد ُتــخاض المعركــة

مــن اآلن فصاعـ ًـدا فــي س ــعي إلــى المـس ــاواة؛ فــالمعركة تـنشــد

االختــاف والخصوصيــة (…) إن االختــاف الجنســي ،البيولوجــي،
الفســيولوجي المتصــل بــإعادة اإلنـتــاج ،إنمــا يـتــرجمُ اخـ ً
ـتالفا فــي
عالقة الـذوات بـالعَ ـقـد الـرمزي الـمتـمثـل في الـعقـد االجتماعي (…)

وهــو ُيــزاوج بيــن الجنســي والرمــزي سـع ـ ًيا

ســماء “الربيــع العربــي” ،فــي اســتعادة

يــميز األنث ــوي فــي البدايــة ،وك ــل امــرأة فــي

صـاء القديمــة بوســائل حديثــة،
واإلق ـ

خدمــة مشــاريع أيديولوجيــة واســتهالكية
معولمــة يخــوض بهــا ّ
الذكــور حروبهــم التــي

وارت ـفـاع األصــوات التــي تختصرهــا فــي

ذكوريّــات ناعمــة ومق ّنعــة يقــع تعديلهــا

إلــى العــثور فــي هــذه الـمــزاوجة علــى مــا

نهاية األمـر” (نقال عن محمّ د برادة – مجلة

الفيصــل).

خط ـيـرة ألشــكال الحجــب والتغطيــة

وظيفــة اآللــة الجنســية للمتعــة واإلنجــاب،

إن وضع ّية المرأة اآلن وهنا تشهد انتكاسة

مقابــل مشــاريع مضــا ّدة ّ
تصــرف فعــل

واالجتماعــي .شــتاء يخ ّيــم بظلماتــه علــى

سـاح فعّ ــال ومــا ّدة لذيــذة لالســتهالك فــي
ـ

حقيق ّيــة مخيفــة علــى ّ
الصعيــد الحقوقــي

الحريّــة نحــو مــا يحـوّل الجســد نفســه إلــى

ال تعنيهــا فــي شــيء بقــدر مــا تعيــد إن ـتـاج
جين ّيــا وتكنولوج ّيــا لتكــون أكثــر عتـوّا وأشـ ّـد
هيمنــة .

كاتبة من تونس
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أن ال ـمـرأة تنقــاد لعاطفتهــا والرجــل ينقــاد لعقلــه إال أن م ـيـزان

اإلبــداع أن يولــد النــص حـ ًرا متجــر ًدا مــن صــوت كاتب/تــه؛ فالحنــق

جـاج علــى مظلمــة أو الشــغف والحلــم كلهــا
والغضــب أو االحت ـ

حـركات النســائية (وضمنــاً حركــة كتابــة ال ـمـرأة)
ال ـ

مشــاعر الشــخصيات وليــس الكاتــب/ة.
ً
أيضــا ،يتوجــب الوقــوف علــى األســباب والنتائــج لفرضيــة أن الرجــل

وتقييدهــا مــن قبــل الســلطة األبويــة والقبليــة ،حتــى اســتطاعت

بالــدم لديــه ،لفهــم ودراســة إن كانــت الكتابــة النســائية العربيــة

تعد

ص ًرا مهمً ــا فــي تكويــن المجتمــع المدنــي ،فقــد ثــارت
عن ـ

ال ـمـرأة لذاتهــا المقهــورة ولســلبها حقوقهــا وتكبيــل حرياتهــا

نكدي ،صاحب ميول جنسية وذكوري ،وأن العنف صفة متوارثة
متنفســا وهاجســا داخليــا أو تجنيــا ال ـمـرأة علــى الرجــل أم أن الكتابــة

تحصيــل بعــض االعترافــات بكينونتهــا ممــا منحهــا فرصــة للوقــوف
ً
صفــا إلــى صــف بجانــب الرجــل فــي النضــال مــن أجــل التحــرر الوطنــي

تســليع لصــورة ال ـمـرأة أو أنهــا مســألة معيقــات وقيــود تحــررت منهــا

مطالبهــا فــي مقاومــة التمييــز ونــادت ومــا زالــت بالمســاومة فــي

والتجربــة والكشــف واإلفصــاح عــن المســكوت عنــه أو أنهــا تخــاف

وانتزعــت بعــض المشــاركات فــي الحيــاة العامــة ،ومــن هنــا اتســعت

الحقــوق والواجبــات ،ورفضــت أن تكــون صفـ ًرا بــا قيمــة إنتاجيــة

باعتبارها تشكل نصف المجتمع وأكثر.

أظــن أن ال ـمـرأة الكاتبــة رســمت صــورة غيــر نمطيــة للرجــل فــي
الروايــة النســائية العربيــة ،وأتقنــت الكتابــة عــن دواخلهــا وأمومتهــا

الفطريــة ،فأبدعــت بعضهــن فــي الكتابــة كحزامــة حبايــب وآســيا
جبــار وعدنيــة شــبلي وليانــة بــدر وســحر خليفــة وكفــى الزعبــي ودلــع
المفتــي ومنــى الشــيمي ونغــم حيــدر وغيرهــن ،لكــن مقارنــة بأعــداد

الكاتبــات العربيــات واللواتــي يتوجهــن لكتابــة الروايــة ،فــإن أســماء

المبدعــات تقتصــر علــى نمــاذج معينــة .كمــا أن منهــن مــن تحدثــن

بلســان اآلخــر بحياديــة ،باعتبــار الرجــل شــخصية محركــة أو أبطــال
أعمالهــن األدبيــة ،كمــا أن أد ـبـاء رجــاال أمثــال نجيــب محفــوظ

وإحســان عبدالقــدوس وواســيني األعــرج وفــادي ـعـزام كتبــوا عــن
عـرض لــه ال ـمـرأة فــي أعمالهــم األدبيــة ،وبالتالــي
العنــف الــذي تت ـ

ليــس هنــاك مــن داع لتجنيــس األدب بمســمّ يات أدب نســوي أو

أدب األظافــر المقلمــة ألن اإلبــداع الكتابــي وقضايــا ال ـمـرأة وهمومهــا
لــم تقتصــر علــى كتابــة ال ـمـرأة أو بوحهــا بخصوصيتهــا وإقحامهــا

فــي األدب بغيــر هــدف وليــس فــي كتابــة الرجــل بلســان ال ـمـرأة أي

اقتنــاص أو تكلــف أو نقــص.

الكاتبــة أو آمــال ترغــب بمشــاركتها مــع األخريــات بدافــع الصحــو
خســارة حمايــة الرجــل.

لسـ ُ
ـت مــن ال ـنـوع الــذي يكتــب فــي التابوهــات وال يعنــي ذلــك رفضــي
لق ـبـول مــا يُكتــب فــي المحظــورات ،لكــن جـ ّـل اهتمامــي وتركيــزي
فيمــا أغفلتــه القافلــة وهــي تســير فــي طريــق الكتابــة عــن ثالــوث
الديــن والجنــس والسياســة .أظــن أن النفــس البشــرية يجــب أن

جـرأة للنــص.
تنضبــط بمفهــوم الموضوعيــة واألخالقيــة لتتحقــق ال ـ

في روايتي “أثالم ملغومة بالورد” الصادرة مطلع عام  ،2018كان

ضمير المتكلم “أنا” حاض ًرا بشــكل مكثف ألنها رواية ســيرة ،علمً ا
أن هنــاك فرقــاً بيــن الســيرة الذاتيــة وروايــة الســيرة والمذ ـكـرات،
جـزء مــن أدب االعترافــات ،وعليــه ،فاإلفصــاح والكشــف
لكــن كلهــا ـ
يمثــان ثيمــة رئيســية للعمــل .أذكــر ـقـراءة ألحدهــم فــي روايتــي،

قــال بمــا معنــاه إن حيــاة ،الشــخصية الرئيســة ،كارهــة للرجــال

“متحاملة” وأن ذلك انعكاس لما أنا عليه ككاتبة صاحبة الفكرة.

أليــام غضبـ ُ
ـت مــن هــذا الحكــم الظالــم ورحــت أعيــد ـقـراءة الروايــة
ـمـرة تلــو األخــرى متخــذة زوايــا مختلفــة لل ـقـراءة ،فكنـ ً
ـت ال ـمـرأة فــي

ـت القــارئ الرجــل وكنـ ُ
ـت القارئــة ال ـمـرأة وكنـ ُ
النــص ،وكنـ ُ
ـت القــارئ
ُ
تجنيت على أحد
المثقف الذي يكتب عن العمل ،فلم أجد نفسي
وال أعتبــر نفســي نســوية أو كتبـ ُ
ـت كضحيــة للســلطة األبويــة وإنمــا

وقــد تفنــن الشــعراء فــي رســم متخيــل وصفــي لجســد ال ـمـرأة

لل ـمـرأة الهويــة التــي تمثــل وط ًنــا حـ ًرا .حاولــت أن أ ـقـرأ بعيــن الناقــد

العبــارة الشــعرية لمعزوفــة مــن الكلمــات تعصــف بالقلــب وتحيلــه

سـاءلت عــن عــدم التفــات هــذا القــارئ لداللــة العنــوان وأســماء
فت ـ

وحاجتهــا لتكــون مالكــة حريتهــا ،وأبدعــت شــاعرات فــي تحويــل

جنــة ،وهــذا ال ـنـوع مــن الوصــف ال يمكنــه رصــف الروايــة ألنهــا
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علــى مــر العصــور .وأبدعــت الكاتبــات فــي كتابــة التفاصيــل الصغ ـيـرة
التــي قــد يمـ ّر عنهــا الكاتــب دون أن يعيرهــا اهتمــام يُذ َكــر .ورغــم
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ســتغرق بفجاجة البوح ً
بدل من وضع القارئ أمام قضايا اإلنســان
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سـاءلت عــن عــدم ربطــه بيــن القضايــا والموضوعــات والذاتــي
وت ـ

سـرة
معتــم مــن حيــاة الرجــل وال ـمـرأة فــي ســياق رابــط الــزواج واأل ـ

الضــوء علــى الظلــم الواقــع مــن ال ـمـرأة علــى ال ـمـرأة كمــا مــن الرجــل

للرجــل مــن جهــة ال ـمـرأة.

السوســيولوجي ،بمعنــى أبحــث عــن الهويــة بصورهــا واختالفهــا

والجمعــي فــي العمــل .ولمــاذا لــم ينتبــه إلــى أنــي ككاتبــة أســلط

الشــخصيات وربطهــا بســلوك الشــخصيات والنهايــة المفتوحــة،

علــى ال ـمـرأة .أظــن أننــي اســتطعت أن أســلط الضــوء علــى جانــب

صـراع علــى التملــك واألنانيــة
واألخـوّة مــن جهــة والغ ـيـرة األنثويــة وال ـ
روائية من فلسطين
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شهادات
أسامة دياب

ما

كيف تنجو الكاتبة من الوقوع
في فخ الرؤية النسائية؟

عـرض لــه ا ـمـرأة تعيــش فــي عاصمــة كب ـيـرة أو حتــى علــى
هــو مــا تت ـ
الجانــب اآلخــر مــن ال ـكـرة األرضيــة ،والحقيقــة ومــا أقولــه دائمــاً ،مــا

نورا ناجي

عــن ال ـمـرأة ،يمكــن أن يســتبدل بــه الكتابــة عــن أيّ إنســان .لذلــك
أشــعر ببعــض الدهشــة عندمــا يســألني أحــد الحاضريــن فــي ل ـقـاء أو

مناقشــة عــن تمســكي بالكتابــة النســوية ،رغــم أن مــا تمــر بــه ال ـمـرأة
يمــر بــه أيّ إنســان.

الفــرق بيــن كتابــة الرجــل وال ـمـرأة فــي كل األحــوال؟ وهــل
تخضع الكتابة لفروق جندرية فعالً؟ هل المرأة الكاتبة غير

فــي روايتــي األخ ـيـرة “أطيــاف كاميليــا” ،وهــي روايــة أصــوات،

والتصديــق عندمــا يكتــب رجــل عــن مشــاعر ال ـمـرأة ،مثــل إحســان
صـوالً إلــى
عبدالقــدوس أو ـنـزار قبانــي وغيرهمــا أســماء كث ـيـرة و ـ

وإخفاقاتــه ،مشــاعره وأفعالــه .تنكشــف الصــورة أكثــر وأكثــر،

الحقيقــة أن الكتابــة ال تخضــع لمثــل هــذه الفــروق الجندريــة،

شـاكل وأن
بيــن رجــل وا ـمـرأة ،يمكــن أن يقــع الرجــل فــي نفــس الم ـ

قــادرة علــى الكتابــة بلســان الرجــل؟ بينمــا األمــر أكثــر قابليــة للتقبــل

األدب المعاصر؟

الكتابــة ليســت مذ ـكـرة وال هــي مؤنثــة ،إنهــا طاقــة ال نهائيــة وغيــر
مصنفة تصدر عن اإلنســان لتع ّبر عن اإلنســان .الفروقات الوحيدة

ربمــا تكــون فــي رؤيــة ال ـمـرأة الكاتبــة ،وفــي رؤيــة الرجــل الكاتــب.
فــي طريقــة وصفهمــا للمشــاعر ،أو رؤيتهمــا للتفاصيــل ،أو ربمــا
مراقبتهمــا المختلفــة لمــرور األشــخاص ،وتغ ّيــر الزمــن وتتابــع

أل حــداث.

يحكــي أخــو البطلــة وزوجهــا الحكايــة مــن وجهتــي نظريهمــا ،وفــي
شـاكله ،عثراتــه
الصوتيــن ،يقــص كل منهمــا بعضــاً مــن حياتــه وم ـ
ويظهــر أن القهــر اإلنســاني فــي المجتمعــات المختلفــة ال يفـ ّرق
يتعرض لنفس اإلخفاقات ،وأن يفشل في طريقه ألسباب خارجة
عــن إرادتــه ،وأن يتحقــق أيضــاً بوســائله الخاصــة.

شــقيق البطلــة ،محمــد ناصــر ،يفشــل فــي تحقيــق حلمــه بــأن يصيــر
كاتبــاً مرموقــاً ،فــي حيــن تنجــح شــقيقته فــي مــا فشــل هــو فيــه،
يعــود إلــى مدينتــه الصغ ـيـرة ويمتهــن التدريــس ،يدفــن أحالمــه
فــي دخــان الحشــيش ،ويستســلم لســلطة األب الــذي ال يكـ ّ
ـف عــن

ح ّرك الكاتــب ،وهــو بالتأكيــد مــا يفـ ّرق بيــن كاتــب
التقمــص هــو مــا ي ـ

س ً
ـرة علــى مضــض ،ويخــرج إحباطاتــه فــي ابنتيــه
انتقــاده ،يكـوّن أ ـ

تختلــف عنــه فــي الجنــس والمعتقــدات والخلفيــة الثقافيــة واألفــكار

حيــاة يمكــن أن تكــون ال ـمـرأة ،ويمكــن أن تكــون لرجــل.

جـراء الغ ـيـرة .إنهــا
وفــي شــقيقته التــي تتســبب فــي تدميــر حياتهــا ـ

الحقيقــة أننــي أحــاول جاهـ ً
ـدة أن أنحــاز إلــى األدب ،وأن أنحــاز إلــى

وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،تقــع بعــض الكاتبــات فــي فــخ الصــورة
النمطيــة للرجــل ،الذكــوري المتســلط الــذي يبــدو خارجــاً مــن فيلــم

حـول إلــى محمــد ناصــر،
عنــد كتابــة هــذا الفصــل ،شــعرت بأننــي أت ـ
ربمــا اســتوحيت مــن خبراتــي الشــخصية بعضــاً ممّ ــا مـ ّر بــه ،وربمــا

األربــع ،تبــرز الجوانــب المتعــددة للشــخصيات ،ســواء كانــوا رجــاالً

شـراً ،أن يشــعروا بالحــب
سـاءً  ،أمنحهــم أحقيــة أن يكونــوا ب ـ
أو ن ـ

يخضــع فقــط لتمكــن الكاتــب مــن أدواتــه ،وإن كنــت قــد أجــدت

علــى اإليــذاء وعلــى المغ ـفـرة.

طبيعية تمزج بين الخير والشر ،القهر والتحكم ،الكبر والتواضع،
تخطــئ بعــض الكاتبــات بن ّيــة طيبــة ســعياً لتوضيــح الف ـكـرة أو الد ـفـاع

كامــل ،معرفــة مــا تحــب ومــا ت ـكـره ،مــاذا ـتـأكل ومــاذا تســمع وكيــف
ترتــدي مالبســها .أعيــش مــع شــخصياتي ف ـتـرات طويلـ ًـة ،أســمع

حــب متوهّ ــم ال ـمـرأة هــي األجمــل فــي المدينــة ،دون أن يهتــم بمــا

خلــف الالبتــوب ،تطاردنــي فــي صحــوي ومنامــي ،وربمــا هــذا مــا
يجعلهــا تتجســد حقــاً علــى الــورق.

بحنانــه ومح ّبتــه ،يتجاهــل حتــى تغي ـيـرات شــكلها بمــرور الســنين،
يتحمــل الكراهيــة واإليــذاء والقســوة ،ربمــا كان ضعيفــاً لكنــه كان

أجاد هذا التقمص لدرجة التعبير بشكل كامل وتام عن شخصية

والمهنــة .هويــة الكاتــب بالتأكيــد ال تهــم ،إنهــا المهــارة والحرفيــة
فقــط.

قديــم باللونيــن األبيــض واألســود ،وكأنــه ال يحمــل مشــاعر إنســانية

عــن قضيــة ،أو التعبيــر حتــى عــن معانتهــا الشــخصية ،لكــن فــي
الحقيقــة مــا يحــدث هــو العكــس .تنميــط الف ـكـرة يقتلهــا حتمــاً،

والكليشــيه لــم يعــد مقنعــاً فــي عصرنــا المف ـتـوح.

عـرض لــه فــي
أكتــب بشــكل دائــم عــن ال ـمـرأة ،وعــن قضاياهــا ومــا تت ـ

كل مــكان ،ليــس فــي مصــر فقــط وال فــي مدينتــي الصغ ـيـرة فقــط،

عـرض لــه
المــدن الصغ ـيـرة فــي نظــري تختصــر العالــم ،كذلــك مــا تت ـ
فتــاة مهمشــة فــي شــارع غيــر معــروف فــي مدينــة غيــر معروفــة،
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عـرض لــه الرجــل أيضــاً ،ومــا أكتبــه
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تت ـ
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أعرتــه بعضــاً مــن مشــاعري وإحباطاتــي ،لكــن تقمــص صــوت الرجــل

ذلــك ،فهــذا بســبب انخراطــي فــي شــخصياتي ،دراســتها بشــكل

أصواتهــا وأراهــا رؤيــة العيــن تحيــط بــي فــي غرفتــي ،تنظــر إلـ ّـي مــن

أكتــب ب ـنـاءً علــى مواقفــي وانطباعاتــي ،فكيــف إذن أنجــو مــن فــخ
التنميــط ،أو التأثــر بأفــكاري المســبقة؟ أو ربمــا الميــل الطبيعــي
لتقليــد مــا ُكتــب مســبقاً ،كمــا قــال أوســكار وايلــد “الطبيعــة تقلــد
الفنــان”.

اإلنســان دون النظر إلى جنســه ،وال إلى أيّ شــيء آخر .في رواياتي

والكراهيــة ،بالحقــد والطيبــة ،بالتعاطــف والتكبــر ،وحتــى بالقــدرة

ربمــا يتضــح هــذا بشــكل كبيــر فــي روايــة “أطيــاف كاميليــا” بالــذات
فــي شــخصية زوج العمــة ،جمــال ســلطان ،الــذي ض ّيــع حياتــه وراء
فــي داخلهــا .يحــاول جمــال أن يــروّض مشــاعرها تجاهــه ،يغرقهــا

بشــرياً .تنتهــي قدرتــه علــى التحمــل فجـ ً
ـأة ،يتوقــف عــن رؤيتهــا كمــا
يتخيــل ،ويراهــا علــى مــا هــي عليــه حقيقـ ًـة ،يتركهــا ويبــدأ حيـ ً
ـاة
جديـ ً
ـدة ،وإن كان داخلــه ،غيــر قــادر علــى التوقــف عــن حــب الفتــاة

التــي كانــت ،أو عــن صورتهــا القديمــة المنطبعــة فــي عقلــه.

كيــف لكاتبــة إذن أن تتخلــى عــن انحيازهــا الطبيعــي لبنــات جنســها،

وأن تبــرز مــا فــي داخــل الرجــل مــن مشــاعر وضعــف وحــب وغ ـيـرة
وانهزام؟ الحقيقة أن هذا أمر بســيط فعال ً ألن المرأة عندما تكتب
تنصهــر داخــل مــا تكتبــه ،إنهــا قــادرة علــى إعــادة تشــكيل الحيــاة
ذاتهــا ،وأن تكشــف عمّ ــا فــي داخــل اإلنســان بصــورة أدق ،الرجــل
علــى عكــس الشــائع ينظــر لل ـمـرأة مــن وجهــة نظــر مسـ ّـطحة ،وهــو

عندمــا يكتــب عنهــا يكتــب عمّ ــا يتخيلــه أو يتمنــاه فيهــا .ال يســتطيع
صـول – ألســباب بيولوجيــة وطبيعيــة – إلــى مــا تشــعر بــه ا ـمـرأة
الو ـ
نحــو جســدها مثـاً ،إلــى مــا تشــعر بــه مــن ذنــب تجــاه أوالدهــا ،أو مــا
تشــعر بــه مــن هشاشــة تجــاه العالــم.

الخالصــة ومــا يمكننــا أن نقولــه ،علــى الرغــم مــن قــدرات ال ـمـرأة فــي

تقمــص مشــاعر اإلنســان بشــكل عــام ،فــإن عليهــا أن تتوقــف عــن
تقمــص دور الضحيــة األبــدي فــي األدب ،وأن تتمكــن مــن التعبيــر

عــن العالــم بشــكل محايــد ،أن تكمــل الد ـفـاع عــن قضايــا ال ـمـرأة،

وانحيازهــا لمعاناتهــا ،ولكــن مــن منظــور إنســاني ،ال نســائي فقــط.
كاتبة من مصر
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قلم المرأة وصورة الرجل :في استكشاف السرد النسائي

شهادات
أسامة دياب

صوت العقاب
الرجل والسلطة في روايتين
رشا غانم

تقوم

الحيــاة علــى ثنائيــات كث ـيـرة ،وقــد تتشــكل العالقــة

جهــة ثانيــة ،فال ّن ْســوية التــي ندفــع بهــا إلــى األمــام ،ونحــن مؤمنــون
بجدواهــا ،وخاصـ ًـة فــي وطننــا العربــي ،ليســت دعــوة لســفور ال ـمـرأة
أو لتجميل وضع شاذ تكون فيه المرأة راغبة في الحرية الجنسية
أو على األقل مبررة لها ،أو تكون حارسة للتقاليد فقط ،أو ُتكرس

مفهوم الضحية بالنسبة إلى المرأة ،أو تؤسلب الرجال بصفاتهم
أو تحجمهــم بأوصافهــم ،فال ِّن ْسـ ِـوية المســتهدفة هــي القائمــة علــى
تأســيس وعــي نســوي عربــي يدفعــن بــه بالدهــن إلــى التقــدم والرقــي.

بيــن تلــك الثنائيــات فتكــون إلغائيــة أو تحريضيــة أو
ً
جدل عقيمً ا تمثله تناقضات ال
طردية أو تكاملية ،كلها معان تثير

وقــد تحمــل روايــات نســوية كث ـيـرة صــورا إيجابيــة للرجــل ودوره

جـزا عــن فهــم مضاميــن تتشــكل منهــا
وقــت يقــف اإلنســان فيــه عا ـ

للرجــل فــي روايتــي “الشــيخ عجيــب” للكاتبــة المصريــة أمانــي

حصــر لهــا ينــزوي فــي مكامــن النفــس وهواجســها؛ ليشــتعل فــي أي

مقاديــر ترســم خريطــة حياتــه الوجدانيــة والنفســية والبشــرية ،فمــا

أكثــر ثنائيــات الحيــاة بيــن مـ ٍّـد وجزر! أليســت األنثــى شــريكة فــي
ثنائيــة هــذا الكــون؟ فلمــاذا عندمــا ترتبــط الكتابــة بجنــس صاحبتهــا

ينعتونهــا ب ـتـاء الخجــل؟ لمــا تحملــه مــن تصــورات أيديولوجيــة،

وفــوارق بيولوجيــة ارتهنــت بواقــع ال ـمـرأة فــي هــذا العالــم المتصــارع
ً
ً
وتهميشــا علــى مــر
حرمانــا
بمــا تمثلــه مــن هُ ويــة أنثويــة عانــت
العصور.

الفعــال فــي دعــم ال ـمـرأة ومســاندتها ،ولكــن ســنجد صــورة مغا ـيـرة
فهمــي ،و”ال يهزمنــي ســواي” للكاتبــة الفلســطينية روال غانــم،
تتمثــل فــي القمــع والســلطة الذكوريــة وآثارهمــا علــى ال ـمـرأة.

الشيخ عجيب

تمثــل الروايــة رصــدا ألدع ـيـاء الديــن المتشــددين الذيــن يتخــذون

مــن ســلطتهم الدينيــة كرجــال ديــن يقدرهــم عامــة الشــعب وســيلة

لمحاســبة الخلــق وعقابهــم علــى مــا قصــروا فــي حــق اللــه تعالــى،
فهــم أوص ـيـاء عليهــم ووكالء اللــه فــي األرض علــى عقابهــم فــي

الكتابــة النســوية ن ـتـاج لمرجعيــة ثقافيــة واقتصاديــة واجتماعيــة
ونفســية كونــت للكاتبــات العربيــات ذا ـكـرة إبداعيــة ـْأثـرت روايتهــن،

حيــث تمســك بتالبيــب الحكــي؛ لت ـبـوح بــكل هواجســها تجــاه ـهـؤالء

عــن ذلــك خطــاب أنثــوي يحمــل لغــة مختلفــة فــي معجمهــا،

زوجهــا وكل مــن ســار علــى نهجهــم ،روايــة الشــيخ عجيــب مع ـبـرة

وكيــف كانــت كل بــاد ذات مرجعيــة ثقافيــة مختلفــة ،فتفتــق

خـول ال ـمـرأة إلــى
ومضامينهــا ،ومعالجتهــا للقضايــا ،وكيــف كان د ـ
عالم الرواية دفاعاً عن األنا الفردية األنثوية ،بكتابة هموم اإلناث

خـول إلــى عالــم اللغــة الــذي كان مُ ح ّرمــاً عليهــنّ ،
الجمعيــة ،والد ـ
فلم تكن المرأة العربية المبدعة وحدها المختلفة دون غيرها من

سـاء العالــم ،فليــس للفــوارق البيولوجيــة دور فــي تخلفهــا ،وإنمــا
ن ـ
لــإرث االجتماعــي والثقافــي .وألنهــا بطبيعتهــا منصرفــة إلــى أدوارهــا

األولــى؛ كأم وزوجــة ،لــذا فال ـمـرأة تتجــه بوجدانهــا إلــى هــذه األدوار

عــن غيرهــا ،لكــن متــى مــا منحــت لهــا نفــس ال ـفـرص والتجــارب،
التــي ُتمنــح للرجــل الم ـبـدع تم ـيـزت وأبدعــت كتم ـيـزه وإبداعــه؛ حيــث

حبكــة روائيــة متخيلــة فــي ذهــن الشــخصية الرئيســة “فوزيــة”
يمثلهــم فــي الروايــة الشــيخ عبدالعزيــز أبوهــا والشــيخ عجيــب
بوصفها عن تهميش األنثى وكيف عبرت الكاتبة عن نساء الرواية
وهواجســهن وآالمهــن ،والتــي تتيــح مجــاالً للعقــل كــي يبحــث عــن

لنفسه أنه جاء مخلصا تدعوه زوجته مستنكرة ما يقوم به .تقول

كل أســاليب القمــع الذكــوري فــي صــورة رجــل يــرى نفســه كالمــاك

الواقــع.

فقــررت أنــت أن يُرســلك الشــيخ عزيــز؟! كانــت كلمــات زوجتــه ابنــة

إن كالمــه صحيــح؛ فالتحريــك للشــر أســهل بمراحــل ،وال يتطلــب

اتخــذت مــن الكتابــة مع ـبـرا لل ـبـوح ،فكانــت أكثــر إثــارة ورصـ ًـدا لهــذا

“إذن أنــت المــاك الــذي لــم يســتطع ا ـلـرب إرســاله لعقــاب الخلــق،

تناقــش الروايــة عبــر ،فوزيــة زوجــة الشــيخ عجيــب وابنــة الشــيخ

الشــيخ عزيــز تخــرق أذنيــه – :هــل يعجــز اللــه أن ينتقــم فتقــوم أنــت

بالتراضي ،وعن الفن والرسم وكثير من األشياء بين رؤى مختلفة

وال أراه ،وال أســمعه يــا عجيــب؟” (أمانــي فهمــي ،الشــيخ عجيــب،

حـرش وفنــون االغتصــاب لآلخــر
عبدالعزيــز ،أفــكارًا مختلفــة عــن الت ـ

زوجهــا الــذي أج ـبـرت عليــه ـقـرار تقجيــر القا ـهـرة بأكملهــا ،و تجــد

المختلفــة مــع اآلخــر الرجــل كشــريك فــي الهمــوم الحياتيــة مــن

القيــود تحاصرهــا أب و زوج وبــاب مغلــق.

aljadeedmagazine.com

ً
نرجسية ،ينظر
زوجها الشيخ عجيب ،هذه الشخصية المملوءة

حياتهــا فقــط مــن زوج ال تحبــه لكــن مــا أصعــب أن تعيــش ال ـمـرأة

ضـاء
سـرة ،ينطلــق الخيــال فــي ف ـ
متنفــس يتغلــب علــى األلــم والح ـ
ً
باحثا عن طريق لالنتصار على الواقع حيث نجد الكاتبة
ال نهائي

أصبــح باإلمــكان الحديــث عــن وجــود كتابــة إبداعيــة نسـ ِـوية– منــذ
مطلــع القــرن العشــرين إلــى اليــوم -وأيضــاً التفاعــل مــع الخطــاب

النســوي مــن خــال الرؤيــة ال ِّن ْسـ ِـوية للعالــم فــي ســياقات حوارياتهــا

122

جهــة ،وكســلطة ذكوريــة قامعــة لل ـمـرأة الباحثــة عــن التحــرر مــن

حـرام والحــال التــي ب ـنـاء عليهــا يأخــذ
حـرام والحــال ،ف ـكـرة ال ـ
بيــن ال ـ
فوزيــة نفســها فــي المواجهــة فعليهــا إنقــاذ مدينــة عمرهــا بينمــا

وأبــي لــه بهــذه المهمــة؟ مــن هــذا الــذي تــرد علــى أســئلته ليــل نهــار
القا ـهـرة ،دار النســيم للنشــر والتوزيــع ط ،2018 ،1ص .)4

فــوق البشــر نجــده ال ـتـزم الصمــت حيــث “تصمــت صمــت العارفيــن،
ضـاء والبــارود مــع إيمــان عميــق ،مثــل إيمــان
إال نفحــات ال ـكـره والبغ ـ
والدهــا وزوجهــا ،إنهمــا بمثــل هــذا الفعــل يقدمــان للعالــم الخيــر

كلــه ،تتنهــد وهــي تعلــن لنفســها أن التحريــك للخيــر يســتلزم ص ـبـرا

وإيمانــا ال يســهل ال علــى زوجهــا وال علــى والدهــا امتالكــه ،أســهل

ألــم تســمعي أبــدا عــن مالئكــة العــذاب يــا فوزيــة؟ تضحــك كث ـيـرا

شــيء علــى اإلنســان أن ينتقــم ،وأصعــب شــيء أن تتملكــه روح

وفوزيــة زوجــة الشــيخ عجيــب تعيــش صراعــا ليــس نقمــا علــى

ثمرته وحده ،وأصعب شيء أن يصبر على النبات يسمده ويرعاه

وهــي تشــير نحــوه :أنــت مــاك يــا عجيــب؟! يجــوز” (ص .)5

التســامح ،أســهل شــيء أن يقتلــع الشــجر ،وأن يفنيــه وهــو ـيـأكل
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حتــى ينمــو لتصبــح ثمرتــه مــن نصيــب أجيــال أخــرى ســتحيا فــي

المدينــة فــي تلــك الف ـتـرة الزمنيــة مــن تاريــخ مصــر ،حــال القرويــات
اللواتــي توجهــن للدراســة فــي الجامعــة فــي العاصمــة ً
أيضــا ،هــل

وهــو يقتــل كل ـهـؤالء النــاس حولــه ،ســيكون شــهيدا ،وبموتــه

أزمنــة مختلفــة عنــه وتاليــة لزمنــه” (ص .)5

ط ،2003 ، 1ص .)25

نجــد أن النقــد النســوي قــد حــاول مــن خــال احتفائــه بالجســد

ضـاء العــام.
لل ّرجــل فــي الف ـ

عـرض الجســد فــي مخيلتهــا فــي
وثمــة حالــة حــزن تســكنها عندمــا ي ـ

يصرفهــم عــن الصــاة والعبــادات شــيء ،فيرقيــه اللــه فــي الجنــات
ّ
المصليــن ،ودعــوات المؤمنيــن الجــدد ،عندمــا يــرى النــاس
بثــواب

طـول كثيـ ًرا مــن جيبــة أمــي التــي كانــت
رآنــي بتنورتــي الشــانيل األ ـ
ً
ترتديهــا حيــن كانــت تكبرنــي قليــا؟ متــى أســلم أبــي؟ ولــمَ لــمْ يتــح

األنثــوي أن يح ّولــه إلــى قيمــة أساســية فــي الكتابــة النســوية يتجــاوز

صورة ابنة عمها نهلة التي حكت لها يوم زفافها لمن أرغموه على

معطياتــه ،ومنتجــه ،ومتلقيــه ،فــي الوقــت ذاتــه الــذي يختــزن

وال لعائلتــه الغنيــة كزوجــة ت ـقـول :زوج نهلــة يضاجعهــا مــن أجــل

عــاد بــه أبــي؟!” (ص .)15

بشــكل شــعوري أو ال شــعوري” (الشــيخ عجيــب ،ص .)9

واحــدا ســيؤمنون ،وســيتذكرون مــا كانــوا قــد غفلــوا عنــه مــن أن

سـاء
الشــخوص الذيــن تضعهــم فــي مســارات الســرد ،وخاصــة الن ـ

كان عجيــب يغــوص فــي أحالمــه ،وإيمانــه أنــه حيــن يمــوت،
أو شــهادته ســيؤمن باقــي البشــر وتنصلــح أحــوال العامــة ،فــا

بأعينهــم الف ـنـاء الحقيقــي ،والمــوت الــذي لــن ي ـتـرك خلفــه حيــا

الدنيــا فانيــة ،وأن المــوت ال ي ـتـرك أحــدا ،نقتــل البعــض ليتخــذ

الباقــون مــن مــوت مــن ماتــوا عظــة!

طـول لتتعــرف علــى مالمــح الديــن الجديــد الــذي
اللــه ألمــي ع ـمـرا أ ـ

بلغــة بســيطة ســهلة متوغلــة ضمنــه إلــى الداخــل النفســي

ضـاء
جنســية خاضعــة إلرادتــه ،وهيمنتــه ،وهــذا كان كفيــا علــى الق ـ

ليســت إال بغ ًيــا عليهــا أن تفــي بــكل الخدمــات التــي تقاضــت هــي

لفهــم بعــض مــا يعتمــل فــي نفــوس هــذه الشــخصيات مــن أفــكار

– هل عجز الله عن إهالكنا فأرسلك أنت؟ يا أخي لو إحنا بنغضبه

ولكنــه كان يجــد مبــررا ليــس إال فــي عقلــه هــو ومــن يشــبع ف ـكـره

األبوية ويتكالبان على فوزية وكأنها في صراع مع القوى الحاكمة

ت ـقـول إن عذابــات ســيدنا بــال وجلــده وقــوة احتمالــه هــو وغ ـيـره مــن

و قراراتهــا ،والشــيخ عجيب المتديــن الــذي يحولهــا لشــيء مــن

أوائــل المســلمين كانــت دافعــا قويًــا إليمــان وإســام مــن لــم يســلم

بعــد فــي مكــة ،فقــد رأى المســلمون األوائــل فــي بــال وغ ـيـره ،ممــن

سبقوهم إلى اإلسالم رجاال يضحون بأنفسهم ،ويتحملون مشاق
التعذيــب فــي ســبيل دينهــم الجديــد ،فاقتنعــوا أن مــن يتحمّ ــل هــذا

الع ـنـاء ال يتحملــه إال مــن أجــل حــق ،فســاروا علــى نفــس النهــج
وأســلموا للــه ،كان يــرى الشــبه بينــه وبينهــم كب ـيـرا ،كـ ّرس حياتــه

وســيارته وأنــه لــم يظــن أبـ ًـدا أنهــا هــي وعائلتهــا ال يهتمــان إال بمالــه

ترســم الكاتبة بعمــق ووعــي نفســي أكثــر منــه اجتماعيــا كل

مجتمع ذكوري يمجد قيم الذكورة واألسرة والمجتمع وال يحفل

الضال “كان عجيب شــديد االهتمام باالســتماع إلى التأويالت التي

معظــم المعطيــات المتخيلــة التــي تتغــذى فيهــا الكتابــة الحكائيــة

متعتــه ،ويعلــن لهــا بعــد كل ـمـرة أنهــا قــد أخــذت الثمــن ،شــقته

إن معضلة اإللغاء التي تعانيها األنثى تحت وطأة الذكر ما هي إال

كانــت زوجتــه ابنــة الشــيخ عزيــز ال تيــأس مــن معــاودة محــاوالت

سيبنا مننا له!” (ص .)6

البعد الفيزيقي في محاولة لجعل الجسد موضوع النص ،ومنبع

الــزواج منهــا مــع أنــه كان يحبهــا ولكنــه كان يجدهــا غيــر مناســبة لــه

فقــط ،يخبرهــا أنهــا فيمــا ســبق وبــدون عقــد الــزواج كانــت حبيبتــه،

وأوهــام تحركهــا كمنطلقــات نفســية فــي الالوعــي لتصــدر عــن

اســتعادته إلــى العالــم الطبيعــي الــذي تؤمــن هــي بــه:

تلــك التصرفات؛ نجــد شــخصية (فوزيــة) الفتــاة التــي ولــدت فــي
باإلنســان ودواخلــه فهنــا يتــآزر (الجنــدر) مــع الهيمنــة والســلطة

لها المتمثلة في كونها فتاة لوالدها ثم زوجها سطوه على حياتها

ممتلكاتــه الخاصــة ،عبــر احتجازهــا فــي ظــل رغباتــه وتظــل فــي
محاوالت هروب غير مجدية  ،لكن عبر كل محاولة هروب بالوعي
أو بالجســد تعــود بذاكرتهــا لماضيهــا مــع والدهــا ووالدتهــا حيــث

تخبرهــا صورهمــا األبيــض واألســود كيــف كانــت الحيــاة فــي مصــر
وهي طفلة وتسأل والدها لم يطلب منها ارتداء المالبس الطويلة

جــدا رغــم أن والدتهــا معــه كانــت بمالبــس أقصــر وهــي عبــر حياتهــا

تطلعنــا معهــا علــى التطــورات األخ ـيـرة فــي المجتمــع المصــري منــذ

ن ـتـاج صــورة مزيفــة يخلقهــا الرجــل الــذي يتصــور ال ـمـرأة مجــرد متعــة
على كيان المرأة ووجودها ،وأسهم في تشكيل اغترابها الجسدي

حـاج مبــروك ،التأســيس لهويــة أنثويــة خــارج
والفكــري” (ســلمى ال ـ
الباراديغــم الذكــوري ،ضمــن كتــاب الفلســفة النســوية ،مشــورات

دار االختــاف ،الجزائــر ،ط ،2013 ،1ص .)354

أمــا اليــوم وبعقــد الــزواج الــذي أرغمــوه عليــه؛ فهــي ،بالنســبة لــه،
وعائلتهــا ثمنهــا منــه ،يتقلــب بيــن حــال وحــال لكنــه فــي كل األحــوال

لــم يعــد ذات الرجــل الــذي أحبهــا أو توهمــت محبتــه لهــا.

فــي الليلــة األولــى فــي بيتــه صفعهــا وســألها :هــو أنــا اغتصبتــك؟
ـك الفــرق بيــن االغتصــاب ،واللــي كان بيحصــل قبــل كــده”
هاوريـ ِ

وت ـقـول “خافــت أن تســأل عجيــب مــا هــو معنــى الشــرف عنــدك

(ص .)33

لهــا طعــم لــن يمكنــك استســاغته.

التــي تعيــش حيــاة مســكونة بالوجــع والمحــو واالســتالب بعــد أن

ألؤكــد لــك أننــي عفيفــة؟! أو علــى األقــل أن وعائــي عفيــف ألن روحــي

ويحضــر الجســد أيضا كأداة قهــر لهــا علــى ـفـراش الزوجيــة لفوزيــة

في عيب استرني،
تمنت لو تمكنت من الحديث والتوسل إليه :لو َّ

كانــت تتباهــى بمفاتــن جســدها “حيــن كانــت صبيــة كانــت تتباهــى

يمتــزج ال ـكـره بالرغبــة ،يجامعهــا حيــث هــي ملقــاة أرضــا ،هــي تبكــي

ثــم تخبــر صديقاتهــا أنهــا تمتلــك مقاســات تتطابــق تمامــا مــع

أبي قال أنت الستر! ينظر لها نظرة تجمع بين الكره واالحتقار ،ثم
وهــو ال يطيــب خاطرهــا وال يخبرهــا لــم كل هــذه الثــورة تجاههــا،

يتركهــا ويتجــه للصالــة ،الوســاوس تهاجمهــا ،صــوت عجيــب يصــل
إليهــا ،يتصــل بوالدهــا عبــر الهاتــف األرضــي الموجــود بالصالــة،

يُخ ـبـره أن بضاعتــه مضروبــة” (الشــيخ عجيــب ،ص .)9

بمقاســات جســدها ،خصرهــا وصدرهــا ،تقيــس وتجمــع وتطــرح
القياســات العالميــة لملــكات الجمــال ،اآلن مــا إن ينهــي عالقتــه
معهــا فــي ال ـفـراش حتــى يأمرهــا أن تســتتر ،اســتترت حتــى بــرز

كرشــها ومؤخرتهــا وغــاب الخصــر فــي غياهــب الدهــون التــي ال تجــد
وسيلة جيدة للتخلص منها ،كل ما لديها من رياضة هي األعمال

هــذا الحــدث المؤلــم وهــي ملقــاة عاريــة علــى األرض جعلهــا تتذكــر

المنزليــة وهــى بارعــة فيهــا ،تنهيهــا فــي وقــت قياســي وبأقــل مجهــود

الجسد يحضر بصورة مهيمنة على الحكي هنا ليس وسيلة متعة

لتوقــظ روحهــا الذابلــة وتنتبــه لمــا تتذ ـكـره اآلن من بعــض فتيــات

ومــا أقســى هــذا الشــعور! علــى ا ـمـرأة ال يراهــا زوجهــا أصــا ألن لديــه

حتــى الســلطة األبويــة (البطريركيــة) المتمثلــة فــي الشــيخ عزيــز

تفهم رغيه وزبده ،ولكنها تعرف أنها ملقاة أرضا عارية أمام رجل

تتركينــه يأخــذ شــرفك ،كان يمكنــك االســتمتاع بــكل شــيء وبوابــات

الحانــي علــى ابنتــه ي ـقـول لهــا “إن لــم تكونــي فــي بيــت عجيــب زوجــة،

تمــد يدهــا لســحب كوفرتــة أو ماليــة تغطــي بهــا جســدها مــن أجــل

أنه يرى الله والمالئكة ،ويأتمر بأمرهم ،ينام عليها فجأة ،ويقوم
مــن عليهــا ً
أيضــا فجــأة لينهمــك فــي شــيء آخــر ،كمــا لــو كان ينتظــر

صـول
مــن أجــل نيــل الشــهادة ،يتمناهــا لتكــون وســيلته األ ـقـرب للو ـ

خـول جنتــه ،أتعــذب مــن أجــل دينــي كمــا تعــذب
إلــى معيــة اللــه ود ـ

أوائــل المســلمين ،أمــوت مــن أجلــه فقــط ،عندهــا ســيؤمن مــن لــم
يؤمــن بعــد ،وســيتأكد إيمــان مــن آمــن مــن قبــل” (ص .)8

ال يتعامــل مــع ابنتــه فوزيــة زوجــة الشــيخ عجيب معاملــة األب
تعالــي معنــا فــي بيــت زوجتــي خادمــة ،وأهــو تكونــي تحــت نظــري،

الســبعينيات حتى بداية مــا أطلقــوا عليه الربيــع العربــي.

لهــا وإنمــا يحضــر إلذاللهــا وخضوعهــا كونهــا ا ـمـرأة “كانــت فوزيــة ال

جـرأة أن
غريــب ،غاضــب جـ ًـدا بعــد أن نــال منهــا ،غضــب منــع عنهــا ـ
سـاءلت :هــل هــذا هــو الســتر يــا أبــي؟
الســتر .ت ـ

مــا ســمعته ذات م ـ
ـت)؛
سـاء وتصــدر جملتهــا بضميــر المتكلــم (أنـ ِ

يخدعــن المجتمــع وهــي لــم تفعــل مثلهــن “أنــت خايبــة ،كيــف
شــرفك مغلقــة مــن أجــل أي عريــس قــادم؛ وحــد قالــك إنــي عــاوزة
أتجوزه؟ إنما شرفي محافظة عليه للي هاتجوزه ،وده اللي عمري

مــا هســلم لــه نفســي إال فــي بيــت العــدل (ص .)18

مقارنــة باألخريــات” (ص .)10

مــا يشــغله مــن هــاوس كث ـيـرة ت ـقـول “كانــت تأتيــه الهــاوس فيظــن

دائمــاً إشــارة النهــوض مــن شــخص ثالــث غيــر موجــود معهمــا فــي

جـرة ،يومهــا قــام كعادتــه مــن فوقهــا بنفــس الطريقــة الفجائيــة
الح ـ

فــي ظــل هــذا التعنــت مــن األب تتأمــل فوزيــة “صــور والديهــا وهمــا

سـاءلت :لمــاذا عجيــب يرغــي ويزبــد عــن الشــرف؟ كانــت كل
ت ـ

معارفهــا عــن الشــرف كمــا يفهمــه هــذا الرجــل هــو وأبوهــا أن تبصــق

والســلطة بيــد
ونــرى هنــا أن فــي الوقــت الــذي تكــون فيــه الهيمنــة
ّ
الذكــور ّ
ّ
والذكــور فقــط ،فــإنّ مــن تقــع علــى عاتقهــم مهمّ ــة حمايــة

فنجــان القهــوة!! كان ككل ـمـرة قــد وصــل إلــى مبتغــاه ،وهــوت هــي

سـاء
أمهــا قص ـيـرة ،شــعرها متحــرر إلــى أقصــى حــد!!! هــذه حــال ن ـ

غـرب ،دار أفريقيــا الشــرق،
الزاهــي ،النــص الجســد التأويــل ،الم ـ

الهيمنــة الذكوريــة ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن غيــاب لل ـمـرأة وحضــور

الــوادي لت ـمـوج ثانيــة بالرغبــة فــي االرت ـقـاء إلــى تلــك القمــة ،القمــة

تصرفاتــك وأفــكارك مــش عاجبينــي” (ص .)16

علــى الشــاطئ ،أو فــي الجامعــة أو فــي هضبــة األ ـهـرام ،مالبــس
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كانــت أمــي عاصيــة؟ هــل تصبــح وقــو ًدا للنــار كمــا ينبهنــي أبــي ،كلمــا
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عورتهــا بصقــة دمويــة أولــى وأخ ـيـرة علــى ـفـراش الزوجيــة…” (فريــد

الســقوط هــم ّ
الذكــور أيضــا .ألن
وصــون شــرف العائلــة ومنعــه مــن ّ

ليطلــب منهــا صنــع القهــوة ،وهــل هــذا وضــع ا ـمـرأة تســتعد لصنــع
مــن فــوق جبــل الشــهوة قبــل ارتقائهــا القمــة ،دفعهــا دفعــا إلــى
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ضـراً خــال موجــات الحركــة النســوية
ســؤال الجســد كان دائمً ــا حا ـ

جـراء بعــض اإلصالحــات السياســية
شــعبية غايتهــا كمــا كان يبــدو إ ـ

هــذه الروايــة -حيــث صــار الجســد أقــوى تأث ـيـرا وتواجــدا كأن الرجــل

خطــورة مــا أطلقــوه مــن هتافــات ـه ّزت عــروش األنظمــة ،وخلفــت

.)11

المختلفــة ،ســواء كان أداة للقمــع أو التحــرر وظهــر جل ّيــا -فــي

العربــي ال يهتــم بهــا عقــا ،وهــو تعبيــر عــن الحالــة الذكوريــة التــي
تتعامــل مــع ال ـمـرأة العربيــة” .وســواء كان الســؤال مرتبــط بتجــارب
متعلقــة بقمــع هــذا الجســد سياســيا واجتماع ًيــاً أو بالمطالبــة

ضـوع للنقــاش؛ ســتظل فوزيــة مستســلمة
بحقوقــه وطرحــه كمو ـ
لكل ألون القمع الذكوري الذي يزداد اضطها ًدا لها تقول “تتذمر

فوزيــة :واليــوم علينــا قتــل مواطنينــا المســلمين أيضــا؟! كانــت
ً
صـراع فكــري ال
وأحيانــا فــي ـ
زوجتــه ت ـقـول لــه هــذا أحيانــا جهـ ًرا،

يخــرج خــارج مخيلتهــا؛ فكثيــر مــن األشــياء واألفــكار احتفظــت بــه
فــي صدرهــا حيــث اعتــادت أن تحتفــظ بمشــاعرها حبيســة أحدهــا
إلــى جــوار اآلخــر” (ص .)9

في بلد جميل معظم سكانه مدنيون مسالمون ،ما كانوا يدركون

وراءهــا حالــة مــن الفــزع علــى شــكل الدولــة المترهــل القائــم فــي

حـول بلــده
بالدنــا .ممــا جعــل العالــم يتحالــف ضــد هــذا الشــعب ،وي ـ
خـراب أو يــكاد يســويه بمجملــه فــي األرض (ص .)67
الــى ـ

ثــم تبــدأ الروايــة تحكــي ألربــع شــقيقات “صابريــن ،عل ـيـاء ،جمانــة،

فلســطين” فــي إطــار اجتماعي ينهــض بوضــع ال ـمـرأة فــي فلســطين
“كانــت تتالشــى ّ
كل ّ
الصعــاب عندمــا تــرى صابريــن وشــقيقاتها وجــه
القــدس ،وي ََطــأْن أرضهــا ّ
صـول
الطا ـهـرة ،وتبــدأ جوالتهــن قبــل الو ـ

إلــى بيــت ّ
جدتهــن رفيقــة ،فتتراكــض صابريــن وشــقيقاتها فــي
صـاح الديــن الــذي يقــع فــي قلــب مدينــة القــدس ،ويلتقــي
شــارع ـ
الســلطان ســليمان المحــاذي لألســوار ّ
الشــمالية للبلــدة
مــع شــارع ّ

فــكأن تحليــل مثــل هــذه األحــداث فــي الروايــة يعـ ّري المســتور
الشيخ عجيب في تعاملها مع المرأة وما يؤدي ذلك إلى سلبيات

حـاء العالــم (ص .)15
مختلــف أن ـ

فــي المجتمــع الــذي يقمــع ال ـمـرأة وتســيطر عليه الثقافــة الذكوريــة.

ال يهزمني سواي

بالسـ ّياح وال ّنــاس مــن
مــا يحلــو لهــا مــن محالتــه ال ّتجاريّــة التــي تعــجّ
ّ
سـراع
ثــم تأتــي علــى بطلــة الروايــة صابريــن ومحاولــة أمها فــي اإل ـ

بزواجهــا فــي وقــت مبكــر “اآلن تيقنــت صابريــن مــن أنّ أمّ هــا تريــد
أن تقصيهــا عــن البيــت حتــى ال تظـ ّـل ّ
تؤنبهــا وتراقــب تصرفاتهــا” (ص

تحــاول الكاتبــة الفلســطينية روال غانــم فــي روايتهــا “ال يهزمنــي

.)16

يعيشــها الشــعب الفلســطيني ،فهــي تحكــي عــن ابــن عــمّ وجــدي
وهو عالء ،الذي طعن جندياً إسرائيلياً بعد إصابته بمرض نفسي

النرجســي الــذي سيســتغل فضائــح أمهــا” فهــي فــي مجتمــع ال يبيــح
الشــباب حتــى لــو كانــوا مــن األقر ـبـاءّ ،
للفتيــات التحـ ّـدث مــع ّ
تيقــن

ســواي” أن تســرد لنــا واقعــا موجعــا مــن خــال األجــواء القاتمــة التــي

ّ
المحتلــة ـقـرارا
سـرائيل
فــور خروجــه مــن ســجن الجلمــة ،فأصــدرت إ ـ

سـرائيلية،
يقضــي بمنــع عمــل أيّ شــخص مــن أقربائــه فــي مصانــع إ ـ

والدخول إلى المناطق التي احتلت عام  ،1948ممّ ا أفجع العائلة
التــي كان يعمــل معظــم أفرادهــا فــي ّ
الداخــل المحتـ ّـل (روال خالــد
غانــم ،ال يهزمنــي ســواي ،حيفــا ،مكتبــة كل شــىء ،ط،2018 ،1

ص .)55

وبســبب قســوة هــذه األم “لــم تجــد ســوى إبراهيــم هــذا الشــاب

إبراهيــم مــن ّأنهــا ســتتصل بــه حتــى يخبرهــا ّ
بقصــة أمّ هــا ،عــرف كيــف

يســتدرجه (ص .)23

وشخصية إبراهيم شخصية مزاجية أنانية يتظاهر بشيء ويخفي

شــيئا آخــر حيــث “كان إبراهيــم يبــدي تعاطفــه معهــا ،وي ّتصــل بهــا

باســتمرار ،وكانــت هــي تتمنــى أن تجــد شــخصا يتابــع تفاصيلهــا
ّ
ّ
ّ
ويخلصهــا مــن نفســها قبــل
المتعكــر،
يحســن مزاجهــا
الصغ ـيـرة ،و
ّ

أمــا شــخصية وجــدي فــي الروايــة فيحــاول أن “يســتعرض بطوالتــه

أن تغــرق فــي متاهــات تهلكهــا ،أصبــح الحديــث مــع إبراهيــم طقســا

اســتطاعت ســارة أن ُتنســي وجــدي موطنــه األصلــي ووالدتــه وابنــه

فقــررت صابريــن الــزواج مــن إبراهيــم ولــم تظــن أنهــا ســتكون بطلــة
ل ـبـوح موجــع عبــر الروايــة “لــم تكتشــف ط ـبـاع إبراهيــم ّإل بعــد

خــال تواجــده فــي فلســطين ،ويتباهــى بمــن دخــل الســجن مــن
ّ
ليوضــح لســارة أنــه ابــن عائلــة مناضلــة” (ص .)49
أقاربــه،
وزوجتــه ،فتنتــه بجمالهــا وســحرها ،رغــم مســحة الحــزن التــي
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بلدها سوريا ،تلك الحرب الغامضة التي انطلقت من ثورة عفوية

الساهرة ،ويتقاطع مع شارع الزهراء ،وتشتري
القديمة عند باب ّ

ويكشــفه مبينــة طبيعــة أدع ـيـاء الديــن الذيــن ينتمــي لهــم زوجهــا
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أسامة دياب

التــي ال تصلهــا أبـ ًـدا بينمــا تســمع أن كثيريــن يبتهجــون أعالهــا!” (ص

حـرب التــي تــدور رحاهــا وال ـتـزال فــي
كانــت تعلــو جبينهــا ،بســبب ال ـ

مــن طقوســها اليوم ّيــة” (ص .)31

ّ
تتوقــع أن يكــون بهــذه القســوة ،أدركــت مــع األ ّيــام أنّ
الـ ّزواج ،لــم

نار أهلها أهون من ج ّنة زوجها .لكن ال ّزواج حســب عليها ،ويجب
أن تتك ّيــف معــه ،رغــم ّ
كل الصعوبــات التــي كانــت تواجههــا” (ص
.)33

ومــا أقســى حيــاة ال ـمـرأة التــي تخــذل مــن رجــل! حيــث “لــم تــدرك
صابريــن حجــم خســارتها بخروجهــا مــن الجامعــةّ ،
وظنــت أنّ

الســعادة رجــل ،تحتمــي بحضنــه ّ
كل فتــاة ،اســتم ّرت خطبتهــا مـ ّـدة
ّ

عليهــا بالكامــل ،وهــي بســبب مماســكه علــى أمّ هــا التــي كانــت ســبب

ضعفهــا التزمــت ّ
الصمــت ،لــم تدافــع عــن نفســها ،كان دومــا يتهــمّ
أمهــا ّ
ّ
ويهددهــا
بأنهــا علــى عالقــة عميقــة مــع جارهــم عبدالمجيــد،
شـاء سـ ّرها ،ويصــف أباهــا بال ّنــذل ،وهــي تتمالــك نفســها،
بإف ـ
وتبتلــع جوابهــا (ص .)34

وال ـمـرأة أيضــا يقــع عليهــا ذنــب انجــاب البنــات وتعايــر بهــن “ ـم ّرت

شــهر فقــط ،وحـ ّـدد موعــد الـ ّزواج ،كان إبراهيــم يســابق ال ّزمــن،
فهــو يريــد أن ّ
يخلصهــا مــن البيــت الــذي تتواجــد بــه أمّ هــا” (ص .)31

يتقلــب فــي ال ـفـراش ،وصابريــن شــريدة الذهــن حزينــة ،أيــام عصيبــة

ال تســير علــى نهجهــا ،خلــع قناعــه تمامــا ،اعتــزل التمثيــل ،ســيطر

هــي المســؤولة عــن إنجــاب البنــات” (ص .)45

مــع األ ّيــام أخــذ إبراهيــم يع ّيرهــا بأمّ هــا ويشـ ّـدد الخنــاق عليهــا ،حتــى

ســاعات الليــل متثاقلــة حتــى أوشــك الفجــر علــى البــزوغ ،وإبراهيــم

ـمـرت عليهــا ،وهــي تســمع كلمــات قاســية وجارحــة وتأنيــب ،وكأنهــا
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ذات يــوم وبعــد توســل مــن صابريــن إلبراهيــم ،مــن أجــل زيــارة

طلبــت صابريــن الطــاق ،فرفــض زوجهــا فرفعــت عليــه قض ّيــة

دخلت علياء لغرفتها وطرقت الباب خلفها بقوّة ،رمت بجسدها

صدمــت بحمــل لــم يكــن بالحســبان (ص .)53

المحتلــة عــن تســهيالت ،اســتطاعت زيــارة أمّ هــا بالخ ـفـاء فوجدتهــا

(ص .)127واســتعادت صابريــن أنفاســها مــن جديــد وحصلــت علــى
قســط مــن الحـ ّ
ـظ هــذه المـ ّرة .لتتحــرر مــن جديــد وتبــدأ فــي تحقيــق

الزمــن الــذي قســا عليهــا ولــم يرحمهــا (ص .)89

جديــد ،فبقــدوم جنينهــا كل شــيء تغيــر ،شــكل الزمــان ،وجــه

سـرائيل
المســجد األقصــى والد ـعـاء هنــاك ،بعــد أن أعلنــت إ ـ
كســيرة محطمــة ،فاقــدة شــهيتها للحيــاة ،جســدا بــا روح ،تبكــي

وتلعــن نفســها وغباءهــا ،وتشــتم قلبهــا الــذي ج ّرهــا نحــو الهاويــة،
وكان ســبب تعاســتها ،هـ ّـدأت صابريــن مــن روعهــا ،ولــم تهــن عليهــا
سـرة بكاملهــا،
وهــي بهــذه الحالــة ،رغــم أنهــا كانــت ســببا فــي انهيــار أ ـ

ســألتها عــن خلــود زوجــة أبيهــا ،فأخبرتهــا بأنهــا تحكــم وتأمــر،

وأبوها يخضع لجميع أوامرها ،فتمنت أن تنشق األرض وتبتلعها
(ص .)46

ع ّرض إلــى شـ ّتى أنــواع اإلهانــات مــن قبــل إبراهيــم،
صابريــن كانــت تت ـ
الذي كان يضربها على أتفه األسباب ،مع ّأنها لم تترك وسيلة من
أجــل تغي ـيـره إال ّ
واتبعتهــا ،حتــى ّأنهــا حاولــت ـمـرارا إ ـغـراءه بأنوثتهــا
ضـرة مــن خــال ارتدائهــا لتلــك المالبــس التــي تثيــر ال ّرجــال عــادة،
الن ـ

دون جدوى ،لم يعد ينادي لها باسمها بل يا ابنة سهاد ،وينهال

شـرته لهــا (ص .)50
معا ـ

ضـرب دون رحمــة ،فيشـوّه جســدها ويلونــه باللــون األزرق
عليهــا بال ـ

مــن شـ ّـدة الكدمــات ،وكان ال يتوانــى عــن فعــل ذلــك حتــى بعــد

عل ـيـاء “غضبــت جـ ّـدة وجــدي بعــد ســماع الحــوار وأخــذت تدعــو علــى

ولــم تجــد إال صديقتهــا داليــا التــي تختلــف عــن األخريــات حيــث
“كانــت داليــا الصديقــة األ ـقـرب إلــى قلــب صابريــن ت ـبـوح لهــا بـ ّ
ـكل

الســماء ،حملــت روحــا جميلــة بيــن يديهــا ،جعلــت
األرض ،لــون ّ
ّ
فرحــة األمومــة تتدفــق فــي داخلهــا كمــا األنهــار ،تلبــس طفلهــا

وصلــت خلفــه ولــم تأخذهــا تجــاه البنــت أيّ شــفقه ،فقــط كانــت

عذوبــة وط ـهـرا ون ـقـاء ،اســتطاع أن يحـوّل بيتهــا لبســتان ورود،

صابريــن ،كانــت دومــا ّ
صـرار ،وتشــجّ عها علــى
تمدهــا بالعزيمــة واإل ـ

عنــف ابنهــا ،بينمــا كان هــو يمســك بهــا مــن شــعرها ويســحبها بقــوة

الرجــل هنــا مؤ ـثـرة وداعمــة لل ـمـرأة ،حيــث عوضهــا رأفــت عــن كل

تصــرخ (ص .)101

األيــام بقلبهــا ،ومــأه بالفــرح والجمــال حيــن قـ ّرر االرتبــاط بهــا رغــم

طموحهــا وتــردد أنــا ..ال يهزمنــي ســواي (ص .)118

سـرارها ،هــي مــن مدينــة جنيــن وعاداتهــا وأفكارهــا قريبــة مــن أفــكار
أ ـ
ّ
ّ
تخصــص الصيدلــة لــه مســتقبل ،أمّ ــا نــدى ابنــة
الدراســة ،وت ـقـول

مدينــة بيــت لحــم فكانــت تغــار منهــا ،وتحســدها علــى جمالهــا،
وأناقتهــا وتخبــر زميالتهــا ّ
بأنهــا متك ّـبـرة ،وتطلــق عليهــا اإلشــاعات
(ص  .)18أمــا صديقتهــا فاديــة م ّتزنــة ،عقالن ّيــة؟ ال تخشــى أحــدا
عنــد ـقـول كلمــة الحـ ّـق ،وأكثــر مــا كان يعجــب صابريــن بهــا عــدم

كنتهــا وابنهــا لــم ينتظــر كــي تنهــي كلماتهــا وقبــل أن تغلــق الجملــة

صفعهــا صفعــة ارتعــدت لهــا أركان البيــت ،وســط ذ ـهـول أمّ ــه التــي
تراقــب مــا يحــدث ،وتســجّ ل علــى ـلـوح خيالهــا مــا يصيــب ال ـمـرأة مــن

باتجــاه غرفــة النــوم ،مشــت معــه بقــوة ج ّرهــا مــن شــعرها وهــي

الحب والحنان ويلبســها األمل واألمان ،طفل جميل كالبدر يفوح
ّ

وكذلــك رأفــت الــذي أصبــح بالنســبة إليهــا مرفــأ أمــان فنجــد صــورة
سـرت وفتــح شــهيتها للحيــاة ،وكتــم الجــرح الــذي فتحتــه
مــا خ ـ

طيــب أهــم شــي تكمّ لــي تعليمــك ،شــهادتك ســاحك ،مــن ب ـكـرة

فــارق الســنّ الكبيــر “ولــم تجــد حــا إال االبتعــاد لخلــق منــاخ جديــد

ا ـمـرأة ســعيدة وعصريــة راســخة القدميــن فــي هــذا العالــم ،بعــد
خـراب الــذي حـ ّـل عليهــا ،رمّ مــت نفســها مــن الداخــل،
أن هزمــت ال ـ

بعــد أن وجــدت مــن يســتمع لهــا ،وينتشــلها مــن حزنهــا ،فالنفــس

روحي سجّ لي بالجامعة .وبالفعل عادت علياء لجامعتها وصارت

تعيــش فيه حيــث شــعرت جمــان براحــة متناهيــة فــي غربتهــا،

استســامها لل ـمـرض الخبيــث ،وإصرارهــا علــى الشــفاء ال ّتــام منــه،
ّ
تتحلــى باألمــل أكثــر منهــا ،وتشــعر أنّ مصيبتهــا أكبــر منهــا،
كانــت

ح ّرمــت ال ـبـوح علــى نفســها ،أتقنــت فــنّ التجاهــل ،فاسـ ّ
ـتقلت فــي

الشــعور ،وتشــاركها اإلحســاس ،يســتأنس الغريــب بمــن مثلــه فــي

منها قوّة اإلرادة ،وابتالها بالحساسية الزائدة ،أمّ ا فادية فأصابها

أمّ ــا فلســطين األخــت الثالثــة لصابريــن فلــم تكــن أســعد حــاال

برفقــة صديقهــا رأفــت ،وشــعرت بالــدفء فــي بلــد يخلــو مــن جميــع

ابتــاه” (ص .)23

الــذي اســتطاع مــع األيــام أن يجلــب أنظارهــا نحــوه ،ويقنعهــا بأنــه

وأنّ اللــه يــو ّزع األقــدار واألشــياء ّ
بدقــة ،فقــد منحهــا الصحّ ــة وســلب

شــقة صغ ـيـرة (ص .)112

الكئيبــة المتألمــة تجــد راحــة بانضمامهــا إلــى نفــس أخــرى تقاســمها
البــاد البعيــدة عــن مســقط رأســه ،أخــذت تج ّهــز لطفلهــا ّ
الصغيــر

ووقعــت كمــا وقعــت أختهــا مــن قبــل فكانــت فريســة لرضــوان،

أهلهــا” (ص .)119

حياتهــن لألفضــل بــإرادة قويــة اتســمت بهــا ال ـمـرأة الفلســطينية.

والســلطة الذكوريــة فــي الروايــة ســلطة مســتبدة كمــا العــدو

ـب عبــدا
بال ـمـرض ،ومنحهــا الجبــروت وقـوّة اإلرادة ،واللــه إذا أحـ ّ

بنفســها ،وفعــا نجــح بذلــك ،فأصبحــت تــرى وجههــا قبيحــا،

أمــا عل ـيـاء أخــت صابريــن تســرد لنــا حياتهــا البائســة حيــث عاشــت

يح ّبهــا ويريــد الــزواج منهــا ،وبســبب الوضــع الصعــب الــذي تعيشــه

وأيقنــت مــع األيــام أن إبراهيــم يعانــي مــن ـمـرض نفســي وبحاجــة

المــادي لــم يتــح لهــا الفرصــة ال بالعيــش فــي بيــت مســتقل ،وال

تشــير إلــى أنــه إنســان غيــر عــادي ،أي ـنـوع مــن الرجــال هــذا الــذي

ال ـ
غـرب مــن مدينــة طول ـكـرم بمــوازاة جــدار التوســع االحتاللــي،

ّ
المحدد بحضور صابرين ،علياء والس ّيدة
زواج فلسطين في وقته
من ـيـرة وباقــي العائلــة واألقــارب ،وكان ّ
كل شــيء كمــا أرادت وأكثــر

فــي ظــل مجتمــع أبــوي متســلط بأنانيتــه ونرجســيته ولكن لــم تكــن

هــذا المصنــع غيــر القانونــي والمخالــف لالتفاقــات ّ
الدوليــة الــذي

رائعــة ،تشــبك بيــد فــارس أحالمهــا (ص .)95

والمضحي والداعــم لل ـمـرأة أيضــا.

الصهيونــي فنجــد إبراهيــم “يحــاول جاهــدا أن يفقــد صابريــن ثقتهــا
وفقــدت رغبتهــا فــي كل شــيء حتــى الطعــام” (ص .)50

عـاج عاجــل عنــد طبيــب متخصــص ،كانــت حركاتــه الغريبــة،
ل ـ

شـرة! خاطبــت صابريــن نفســها.
يبصــق فــي وجــه زوجتــه بعــد المعا ـ

جاء إبراهيم بعد والدة صابرين بساعة ،وتحجج بأن هناك قض ّية
أشــغلته ،وكان وجهــه مســو ّدا أيضــا ،طلــب رؤيــة البنتيــنّ ،
أذن فــي

أذنيهما ،واقترح على أمّ ه تسميتهما ،فسمتهما شذا وهدى دون

أن تستشير زوجته (ص .)53

عل ـيـاء فــي قريــة وفــي بيــت بســيط مــع أهــل زوجهــا  ،وضــع وجــدي

سـرائيلي يقــع إلــى
بإكمــال تعليمهــا  ،فقــد كان يعمــل فــي مصنــع إ ـ

حـرث عليهــم مقابــل مبلــغ
كان يســتغل العمــال الفلســطينيين ،وي ـ

التفتــت إليــه ،مــع أنــه يكبرهــا بكثيــر مــن الســنوات (ص .)59

 ،فبــدت ملكــة حقيق ّيــة وهــي تدخــل علــى موســيقا كالســيكية

الصــورة كلهــا موحشــة فعرضــت الروايتــان صــورا للرجــل المحــب

هــذه أنــا (ص .)64

زهيــد ،فيضطــر العامــل للق ـبـول تحــت وطــأة البطالــة (ص .)48
ومــا زادت معانــاة عل ـيـاء التــي لــم تكـ ّ
ـف حماتهــا عــن معايرتهــا بأمّ هــا،

ضحيــة أمّ فاشــلة ،وأب هامــل ،ومجتمــع بائــس ،ورجــل مريــض.

العــار مــدى الحيــاة” (ص .)50

ولــم تــدم ســعادتها بعــد ف ـتـرة مــن الــزواج اكتشــفت ّ
الدولــة

،ومــا يعتريــه مــن منغصــات بمــا يشــمله مــن عنــف وكبــت اجتماعــي

المريض النفسي ،وتمّ تسجيل جمان في بيت للنساء ،وهو بيت

صـدع الواقــع ،وخاصــة
مــرآة عاكســة لــكل تلــك الفواجــع ،منهــا ت ـ

فكانــت تحمــد اللــه أنّ عل ـيـاء أنجبــت صبيــا ،ألنّ البنــت ســتحمل

ّ
فهددتهــا زوجــة أبيهــا بالخــروج مــن الجامعــة
فــي جامعتهــا أيضــا

مالييــن المخنوقــات بســبب روايــات الحــزن واألســى ،كانــت تجلــس

مخصــص لمثــل هــذه الحــاالت تقــوم الدولــة علــى رعايتــه ،وتعتنــي
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االجتماعــي الــذي تعيشــه ال ـمـرأة حيــث أبانــت عــن صــورة الرجــل

ممــا أتــاح لهــن تســليط الضــوء علــى الواقــع الراهــن لل ـمـرأة العربيــة

جمانــة هــي األخــت الرابعــة لصابريــن والتــي كانــت تــردد دائمــا ،أنــا

كانــت عل ـيـاء تعيــش فــي ظلمــة حالكــة ال ينجلــي ســوادها ،انحــدرت

إلــى جامعــة القــدس المفتوحــة (ص .)45

ممــا ســبق فقــد ســلطت الكاتبتــان فــي الروايتيــن علــى الواقــع

فلسطين ،كلهم كم جملة كتبتهم لرضوان ،هو اللي استدرجني.

زواجهمــا ،فطلقتهمــا علــى الفــور ،فالقانــون هنــاك يمنــع زواج

األمريك ّيــة ،وكان لهــا مــا أرادت حيــن أقنعــت أباهــا بذلــك ،فنقلهــا

أمــا قهــر المجتمــع فاســتطاعت صابريــن وأخواتهــا أن يغيــرن

ونــرى أن الكاتبــات العربيــات يتركــن بصمــة متفــردة فــي الســرد
جـاع المجتمــع َّ
ضـوع
وأنــات األنثــى كمو ـ
الروائــي الــذي تنــاول أو ـ

وكان حــال صابريــن وأخواتهــا مــن زوجــة والدهــم .أخــذت زوجــة
أيمــن الجديــدة خلــود تقســو علــى بناتــه أكثــر فأكثــر ،ممــا ّأثــر
ســلبا علــى نفســياتهن وتحصيلهــن العلمــي ،تراجعــت فلســطين
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خلــع ،وتنازلــت عــن أوالدهــا جميعــا ،بعــد أن طفــح الكيــل معهــا.

علــى الســرير وأخــذت تخفــق وتبكــي بقـوّة كمــا األطفــال ،وتلعــن

اق ـتـرب موعــد ميــاد جمــان فــي إســبانيا ،وابتســمت لهــا الدنيــا مــن

كل أحالمهــا ،هزمهــا الزمــن وداس عليهــا بأقدامــه ،فكانــت مثــل
مــع نفســها تتنــاول المهدئــات ،تحــدث ربهــا ،تشــكو إليــه همومهــا،

وتطلــب منــه أن يعينهــا علــى مصائــب الحيــاة (ص .)59

بنزيالتــه وتصــرف عليهــنّ  ،تأقلمــت جمــان مــع المــكان ،شــعرت

بطمأنينــة بعــد أن رأت شــتى أنــواع العــذاب فــي بيــت طليقهــا ،لك ّنهــا

سـاء
ثــري مهــم يعكــس مأســاته ،كمــا يجعلــن أبطــال روايتهــن ن ـ

ضـوخ والتســليم .فــكان خطابهــن الســردي
يذهــب بال ـمـرأة نحــو الر ـ
العربــي ،وك ـثـرة انتكاســاته حتــى اليــوم.

ناقدة وأكاديمية من مصر
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شهادات

سلوى جراح

هل

الرجــال فــي رواياتــي ،فهــو عبدالمنعــم صبــري ،فــي روايتــي الثالثــة
“أرق علــى أرق” ،متسـ ّـلق يبحــث عــن المــال ،يختــار فتــاة تبهرهــا
أضــواؤه ،يغمرهــا بالعطايــا ثــم يجعلهــا عطيــة لتاجــر تربطــه بــه

تعبــر شــخصيات الرجــال فــي رواياتــي عــن ذاتهــا أم أنهــا

الحقيقييــن ،أبــي رحمــه اللــه وزوجــي العزيــز .كمــا أن كونــي االبنــة

مــع الرجــل صاحــب الفكــر السياســي .فــي األولــى ي ـهـرب ويهمــل

أملــك إال أن أبتســم ،وأعتــرف بأننــي ا ـمـرأة محظوظــة برجالهــا

البكــر ،ألغــى صالحيــة األخ األكبــر مــن حياتــي .كان والــدي رجـا ً
شــجاعاً ّ
علمنــي الشــجاعة .كان ي ـقـول لــي دائمــاً “يــا ابنتــي الخــوف
لحظــة .تجاوزيهــا تتجاوزيــن مخاوفــك” .وكان فــي طفولتــي يغضــب
إن رآنــي باكيـ ًـة ألنــي لــم أحســن الد ـفـاع عــن نفســي أو حقــي .ك ـبـرت

علــى مفاهيمــه التــي لــم تفــرق بيننــا نحــن بناتــه األربــع وابنــه الوحيــد.
سـوته علينــا .كان
لــم يحابيــه يومــاً بــل أظنــه قســا عليــه أكثــر مــن ق ـ

يريــد لنــا أن نتعلــم ويصــر علــى أن تكــون دراســتنا اإلعداديــة فــي
الفــرع العلمــي لنتعلــم “شــيئاً مــن فيز ـيـاء الدنيــا” ،كمــا كان ي ـقـول.

ال أنكــر أننــي اختلفــت معــه فــي أمــور كث ـيـرة ،أغضبتــه وأغضبنــي،
وشــكوت ظلمــه إلــى أمــي ـمـراراً ،لكنــه لــم يمنعنــي يومــاً مــن تحقيــق
حلــم أو اختيــار مــا أريــد .يــوم جئــت أخ ـبـره أن هنــاك مــن يريــد أن

يتقــدم إلـ ّـي ،مصبــاح زوجــي ،قابلــه وتحــدث معــه وبــارك ارتباطنــا.
تزوجــت رجـا ً هــادئ الطبــع ،مثقفــا يؤمــن بحــق ال ـمـرأة بــكل مــا يليــق

ّ
وتعاونا على الحياة وحققنا معاً الكثير ألسرتنا.
بها،

جـزءاً مــن
أنــا كروائيــة أبحــث عــن شــخصيات تمــأ عقلــي وتصبــح ـ
صـاع لهــا
تفكيــري ،وكث ـيـراً مــا تتل ّبســني وتملــي علــي رغباتهــا ،فأن ـ

وأمنحهــا مــا تريــد .فتراهــا تكبــر وتتطــور خــارج اإلطــار األصلــي الــذي
سـاء
رســمته لهــا .أرضــى بذلــك ألن نســائي كلهــن قويــات مثــل ن ـ

سـرحي النرويجــي ،يعرفــن مــا يــردن ويفعلــن مــا
هنريــك إبســن الم ـ
سـاء يحســن الحــب ويختــرن
يقتنعــن بجــدوى فعلــه .ومثــل هــذه الن ـ

رجالهــن بعقولهــن ،وال تغريهــن المظاهر .بعضهــن قــد ال يحســن
االختيــار .فكمــا يقــال “غلطــة الشــاطر بمئــة غلطــة” ،فيبحثــن عمّ ــا
لــم يجدنــه .هــل عرفــن قســوة الرجــل؟ الجــواب نعــم ولكــن ليــس
مــن بــاب النمطيــة .فبطلــة أولــى رواياتــي “الفصــل الخامــس” عايــدة
و ـهـران تتــزوج حبيبهــا الــذي وقعــت فــي حبــه فــي أيــام الدراســة

فــي الجامعيــة ،لتكتشــف بعــد الــزواج بشــهور قليلــة ،أنــه يحســن
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وترتضــي نشــازها وتعيــد تشــكيل حياتهــا ومســتقبلها .أمــا أقســى

المصالــح .أعتــرف أننــي أحــب هــذه الشــخصية الجدليــة القاســية،
أحبهــا كمــا يحــب الفنــان تمثــاالً أو لوحــة لوحــش مــن صنــع يديــه.

انعــكاس لموقفــي الخــاص مــن الرجــل وتصوراتــي عنــه؟ ال

aljadeedmagazine.com

أسامة دياب

أصنع شخصية الرجل في رواياتي
حسب مزاجي

ضـرب ثــم البــكاء واالســترحام .تغفــر لــه ـمـرة .وحيــن يكررهــا تتركــه
ال ـ
شـزاً لســبع ســنين
وترفضــه وتطلــب الطــاق ،فيعاقبهــا بجعلهــا نا ـ

قلم المرأة وصورة الرجل :في استكشاف السرد النسائي

سـاكن” و”أبــواب ضيقــة” ،تعاملــت
فــي روايتيــن“ ،صــورة فــي ـمـاء ـ

حبيبتــه ثــم ينقلــب علــى ف ـكـره ،ويتحـوّل مــن شــيوعي هــارب مــن

عـراق بعــد
الظلــم والعســف إلــى رجــل أعمــال ناجــح يعــود إلــى ال ـ
االحتــال .هــذه الشــخصية أثــارت حفيظــة البعــض مــن أصدقائــي

الشــيوعيين واليســاريين ،الذيــن رفعــوا شــعار أن المناضــل ال
يتغير ،في حين أقر البعض اآلخر أنها حدثت في السنين األخيرة

مــن واقــع متغ ـيـرات سياســية .الشــخصية السياســية األخــرى
مــن روايــة “أبــواب ضيقــة” الرجــل الــذي هربــت بطلــة الروايــة مــن

عـراق دون علــم أهلهــا مــن أجلــه ،تجــده يرفــض أن يعتــرف أن
ال ـ

ف ـكـره السياســي وصــل بــه حـ ّـد الدوغمائيــة ،وأصبحــت الحيــاة معــه
صعبــة أبوابهــا مغلقــة .بقيــة رجالــي فــي رواياتــي الســبع ،يحاربــون

كل بطريقتــه ،يغضبــون ويرفضــون وينصاعــون ،لكنهــم محبــون
يحبــون أوطانهــم ،فحــب الوطــن هــو المقيــاس الحقيقــي للقــدرة
سـاءهم القويــات صاحبــات الفكــر والرؤيــة،
علــى الحــب .ويحبــون ن ـ
ويشجعونهن على تحقيق ما يحلمن به .رواياتي ليس فيها أشرار

سـاء واألطفــال.
يســيئون للن ـ

الرجــل فــي رواياتــي ال يشــبه أبــي وال زوجــي ،وال أ ّيــا مــن الرجــال

الذيــن التقيتهــم مــن أصد ـقـاء ومعــارف وزمالء .هــو رجــل أصنعــه
حســب مزاجــي ،ليناســب بطلتــي ،التــي عــادة مــا أبــدأ بهــا .أصنعــه
شـاء
حـرك فيهــا كامنــاً وضعتــه أنــا فيهــا .هــو رجــل أمنحــه مــا أ ـ
لهــا ،لي ـ

أمــه ،أو هجرتــه أول حبيبــة ،أو خانتــه أخرى .هــو رجــل نمــا فــي

فــي روايتــي الســابعة التــي صــدرت أواخــر العــام الماضــي ،حكايــات

أخطــط لــه .أمــا الرجــل الحقيقــي فــي حيــاة ال ـمـرأة ،فمص ـنـوع جاهــز،

وأفضــل منــه ،حتــى مــن ال ـمـرأة التــي تشــاركه حياتــه .عرفــت رجــاالً

سـاء مــا ينســينا كل مــا ن ـقـرأ عــن
فيهــا مــن الحــب بيــن الرجــال والن ـ

فــي الجنــب .ربمــا مــررت علــى أحدهــم فــي إحــدى رواياتــي لكننــي لــم

وهــي حيــن تفعــل ،تجيــد صنعتهــا فتظلــم الرجــل وتظلــم نفســها

وآخــذ منــه مــا ال يعجبنــي وكث ـيـراً مــا يجعلنــي أعطيــه أكثــر ممــا كنــت
جـاء منهــا وبيئتــه التــي عــاش فيهــا واألفــكار
سـرته التــي ـ
صنعتــه أ ـ
التــي نضجــت فــي عقلــه .وال ـمـرأة القويــة الحكيمــة ترضــى بــكل مــا

فيــه ،تحــب مــا يعجبهــا وتتغاضــى عمّ ــا ال يرضيهــا ،هــذا إن أحبتــه
وســعدت بالعيــش معــه .الرجــل الــذي يقســو علــى ال ـمـرأة هــو فــي

نظــري رجــل ال يفهــم ال ـمـرأة ،لــم يعــرف حبهــا ،ربمــا لــم تحنــو عليــه

روحــه غــرور مصطنــع وعجرفــة فارغــة وغ ـيـرة مــن كل مــا هــو أجمــل
شـوكة
مــن هــذا ال ـنـوع ،كانــوا كأصد ـقـاء عبئــاً ثقيـاً ،وكزمــاء كال ـ

أجدهــم يســتحقون منــي أدوار البطولــة .الرجــال الذيــن منحتهــم

هــذه األدوار ،هــم الذيــن أحســن التعامــل معهــم وكبــح جمــاح
شــرورهم.

يرويهــا رجــل وتكملهــا ا ـمـرأة أســميتها “حيــن تتشــابك الحكايــا”
خالفاتهــم وظلمهــم لبعــض .فــا ننســى أن ال ـمـرأة يمكــن أن تظلــم،

سـاء األخريــات ،وليــس هنــاك أقســى مــن ظلــم ال ـمـرأة
وقــد تظلــم الن ـ

حيــن تريــد أن تظلــم.

روائية من فلسطين
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أحمدك

حـوالت النظريــات النســوية ،فقــد بــدأت بالتمــرد علــى
جميــع ت ـ
ً
موقفــا عدائ ًيــا مــن
وضعــي بوصفــي ا ـمـرأة فــي البدايــة ،واتخــذت
حـاكاة الرجــال فــي مرحلــة مــن المراحــل،
الرجــل ،وانتقلــت إلــى م ـ

ر ّبــي ألنــك لــم تخلقنــي رجــا ،يص ـيـرا ذ ـكـرا يعــدل

باعتبارهــم النمــوذج المتحكــم فــي المجتمــع ،وانتهيــت إلــى مــا

ورحمتــك فيطغــى ويظلــم ويتج ّبــر! أحمــدك ر ّبــي ألنــك لــم تخلقنــي

الرجــل ،وعــدم أفضليــة أحدهمــا علــى اآلخــر ألســباب بيولوجيــة

نفســه بــك فيتعالــى ويتك ّبــر ،وينســى عدلــك

رجــا يــرى أن طاعتــه مــن طاعتــك ومعصيتــه مــن معصيتــك،

ويتغاضى عن رفعتك وجاللتك ونزاهتك ،فيخوض في المعاصي
والرذائــل والد ـنـاءة ،ويتلــذذ بهتــك األ ـعـراض ،ثــم يقتــل لصــون

األ ـعـراض التــي هتكهــا! أحمــدك ر ّبــي ألنــك لــم تخلقنــي رجــا يعتقــد
أنــه كلـ ّـي القــدرة ّ
وكلــي العلــم وكلـ ّـي المعرفــة ،ويتغافــل عــن كونــك

القديــر عالــم الغيــب والشــهادة ،فيج ّهــل كل مــن ســواه ،وال

انتهــت إليــه النســويات مــن وعــي خصوصيــة جســد ال ـمـرأة ،وجســد
متعلقــة بالجســد .وأدركــت أن الرجــل وال ـمـرأة همــا ضحيــة العقليــة

ضـوع تغييــر تلــك
الذكوريــة المتغلغلــة فــي الالوعــي ،وأن مو ـ
العقلية يحتاج إلى بحث معمق ،وزمن من أجل التغيير ،وإعادة

التــوازن المفقــود فــي المركزيــة االجتماعيــة التــي أعلــت مــن شــأن
ّ
وحطــت مــن شــأن اإلنــاث ،وكان الجســد األنثــوي هــو تلــك
الذكــور،

الشــماعة التــي ُع ّلــق عليهــا الكثيــر؛ لتحقيــق تلــك المركزيــة منــذ

يســتنكف عــن تجهيــل مــن خلقــه فسـوّاه فعدلــه! أحمــدك ر ّبــي ألنــك
لــم تخلقنــي “شــهريار” يلتـ ّـذ بســفك د ـمـاء العــذارى كل ليلــة ،ثــم

ـب أننــي نجـ ُ
ـوت نســب ًيا مــن ذلــك الكبــح الدائــم لل ـمـرأة ،ممــا
أحسـ ُ

اقترفــه مــن إثــم .أحمــدك ر ّبــي ألنــك خلقتنــي وفــق مشــيئتك،

سـاء اللواتــي
الحديــث ،فظ ّنــي أننــي أنتمــي للجيــل الثالــث مــن الن ـ

يغــط فــي النــوم ،ويعلــو شــخيره ،بــدون أن يــرف لــه جفــن علــى مــا

أحمــدك ربــي ألنــك خلقتنــي ا ـمـرأة ،أحمــدك ر ّبــي ألنــك خلقتنــي

“شهرزاد” تحقن الدماء بالسرد ،وبه تعالج عقد شهريار.

أرســطو إلــى يومنــا الحالــي.

تعرضت له كثير من نساء جيلي ،والجيل الذي سبقه في العصر
شــغلن بحــال ال ـمـرأة فــي المجــال العــام؛ ألننــي جعلــت مــن الوعــي

وســيلة للحريــة ،فــأردت أن أحقــق بــه ترســيخ تلــك الســوية التــي

ترعرعـ ُ
ـت فــي بيــت لــم يخــل مــن ضــروب التمييــز بيــن الذكــر واألنثــى،

سـاء هــو ق ـبـول المجتمعــات
هــي مــن طبعــي ،فمــا تبحــث عنــه الن ـ

عمومــا والعربيــة علــى وجــه الخصــوص .فقــد علمتنــا أمــي أن الفتــاة

فــي الحيــاة ،وال يتحقــق ذلــك بمناهضــة الرجــال ،بــل بمشــاركتهم

حالــي حــال الكث ـيـرات ممــن ينتميــن إلــى المجتمعــات الشــرقية
ال يجــوز أن تســمح ألحــد مــن الرجــال بــأن يلمــس جســدها ألنــه
ســيلوّثه ،وإذا أصبحــت الفتــاة وســخة ،فمصيرهــا حالــك الســواد،

ولذلــك وجــدت نفســي اعتــدت عبــارة :ال تفعلــي كــذا ،وال تفعلــي

صـرات بعــدد مــن الــاءات التــي تخــص
كــذا ،وكنــت وأخواتــي محا ـ
البنات ،بينما لم أسمع مثلها موجهة إلخوتي من الذكور ،فكنت

أغبطهــم ألنهــم يفعلــون كل مــا يحلــو لهــم ،وال أجــد مــن ي ـقـول
لهــم :افعلــوا وال تفعلــوا! وحينمــا كنــت أتمــرد علــى بعــض األوامــر،
وأحــاول الخــروج علــى النواهــي ،وأســأل لمــاذا ال توجّ ــه مثلهــا

إلخوتــي الصبيــان ،كنــت أتلقــى إجابــة واحــدة دون تعليــل وهــي:

ألنــك بنــت وهــو صبــي ،إلــى درجــة تمنيــت فيهــا سـ ًرا أن أكــون ولـ ًـدا.
ولمّ ــا ك ـبـرت ،بــدأت أتعــرف بشــكل أفضــل وأعــي إشــكالية الذكــر

واألنثــى ،وألمــح الظلــم الــذي يطــال الفتــاة مــن لحظــة ا ـلـوالدة إلــى

132

ينبغي أن تكونه ،ومصيرها الذي يتربص بها ،وألن الموضوع كان
ّ
ولعلــي عشــت
يســترعي انتباهــي؛ فقــد وجــدت نفســي متورطــة بــه،
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أحمدك ّربي ألنك خلقتني شهرزاد!

لحظة الموت ،وأنا أراها محاطة بمقوالت جاهزة عن المرأة ،وما

قلم المرأة وصورة الرجل :في استكشاف السرد النسائي

لسويتهنّ البشرية ،واالعتراف بهويتهن النسوية ،ووجهة نظرهن

في صنع تلك الحياة .ولطالما خالجني شــعور أنني ســوف أنصرف
لمعالجــة مو ـ
ضـوع ال ـمـرأة الــذي شــغلت بــه زمنــا طويــا ،منــذ أن

كنــت شــابة يافعــة تلحــظ التناقضــات فــي محيطهــا بشــكل غيــر واع،

ّ
تحصلــت عليــه مــن أدوات
ومــرورًا بتشــكل الوعــي ،وانت ـهـاء بمــا

النبــش والتنقيــب فــي واقــع ال ـمـرأة مــن أجــل الكشــف عــن أحوالهــا
المتداعيــة.

حــدوده الدنيــا ،فــكاد يقتصــر دورهــا علــى المتعــة واإلنجــاب،
ّ
بحقهــا اإلنســاني
وإلــى كل ذلــك فقــد ُسـ ّنت تشــريعات مجحفــة

علــى أنــه ينبغــي االع ـتـراف بــأنّ قضيــة ال ـمـرأة ليســت مــن ابتــكاري،

شـرعي .ومــع تف ّتــح وعــي ال ـمـرأة ،وتنامــي دورهــا فــي المجتمــع
وال ـ

إلى ّ
عدهم ،فلم تغب عن الفكر اإلنساني قديمه وحديثه ،وتأ ّدى

انتبهــت ال ـمـرأة إلــى حالهــا المهيــن فــي الواقــع ،وفــي التاريــخ ،وفــي

سـاء ال ســبيل
ومــا هــي بابنــة خواطــري ،فقــد خــاض غمارهــا رجــال ون ـ
عــن ذلــك االهتمــام تبايــن فــي التعاطــي معهــا خــال حقــب التاريــخ،

ومعلــوم بأنــه جــرى تهميــش ال ـمـرأة مــن طــرف الثقافــة الذكوريــة،
فنتــج عــن ذلــك اضطهــاد لهــا ،وتنكيــل بهــا ،وتقليــص لدورهــا إلــى

حـركات النســوية،
خــال العصــور الحديثــة ،وبخاصــة بعــد ظهــور ال ـ

الثقافة ،بل وتجاوز ذلك إلى دورها في الكتابة األدبية ،والسردية

منهــا علــى وجــه الخصــوص .وكان مــن الطبيعــي أن ينتــج عــن ذلــك
تمثيل سردي مع ّبر عن رؤيتها للعالم بعين األنثى ،والكشف عن

الجوانــب الخفيــة والقضايــا المســكوت عنهــا لــدى ال ـمـرأة ،وفضــح

التاريــخ المــزوّر الــذي أقصــى ال ـمـرأة وحــال مــن دون بــروز دورهــا فــي

المجتمــع ،بــل وحــال بينهــا وبيــن ذاتهــا التــي ألفتهــا غريبــة عنهــا،
ّ
تشل حركتها ،وقيود تك ّبل حريتها،
لتجد نفسها مرهونة بحدود

وقوانيــن مجحفــة بحقهــا ال تراعــي خصوصيتهــا؛ ألنهــا لــم تشــارك
في وضعها ،بيد أنّ وعي المشكلة بذاته غير كاف ّ
لحلها ،والسيما
ترسخت فيه األعراف المدعومة بقوة دينية ،وضربت
في مجتمع ّ

بجذورهــا فــي صميمــه ،وتغلغلــت فــي الوعيــه ،ومــن ثــم كان علــى
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شهادات
أسامة دياب

ً
صراعــا مريـ ًرا فــي ســبيل التغييــر ،وأن تتعثــر
ال ـمـرأة أن تخــوض

جـزت مشــروعي النقــدي “ســيرة العن ـقـاء” بعــد،
أننــي لــم أكــن قــد أن ـ

جنســها أنفســهن؛ لتشــبعهن بتلــك الثقافــة ،وإعــادة إنتاجهــن لهــا.

جـاء متمثــا فــي إدانــة الرجــل
كان مقحمــا فــي بعــض األحيــان ،و ـ

بمقاومــة مــن المجتمــع الذكــوري ،وأن تلقــى المقاومــة مــن بنــات

سـاء قومي ،غير أنني شــققت
ال أ ّدعي أنني من االســتثنائيات بين ن ـ
طريقــي فــي وســط اجتماعــي شــبه راكــد ،مــا خــال لــه أنّ إحــدى بناتــه

تنتهــي أســتاذة فــي الجامعــة ،وتصبــح روائيــة وناقــدة ،ومــا خطــر
لــه أنهــا سـ ّ
ضـوح ال
ـتتولى تقليــب شــؤونه الثقافيــة واالجتماعيــة بو ـ

مســتجيبا إلــى المرحلــة األولــى الراديكاليــة فــي الفكــر النســوي،
فبــدت صــورة الرجــل قاتمــة فــي الروايــة؛ إذ ـع ّرت مفهــوم الحــب
سـاء ،وكانــت الرؤيــا منحــازة إلــى ال ـمـرأة
واختالفــه بيــن الرجــال والن ـ

التــي يتســم حبهــا بالتوحيــد ،فــي مقابــل الرجــل الــذي يدمــغ حبــه

جـرأة ،فتخـ ّ
سـاء فــي مجتمعهــا باهتمــام غايتــه
ـص الن ـ
تنقصــه ال ـ

طابــع التعدديــة فــا يعــرف االكت ـفـاء با ـمـرأة واحــدة مهمــا بلــغ شــأنها

باالهتمــام الــذي يضفــي عليهــن قيمــة مســاوية لقيمــة الرجــال،
أو مماثلــة لهــا ،ولســت أُنكــر التح ّـيـزات االجتماعيــة والدينيــة ضــد

بطبعه في مقابل المرأة الوفية ،إضافة إلى تركيز الرجل في حبه

استكشــاف أحوالهــن ،فــي ســياق اجتماعــي حــال دون أن يســتأثرن

ومهمــا وصلــت درجــة عشــقه لهــا ،وفيهــا إدانــة للرجــل الخـوّان
علــى الجانــب المــادي والحســي فــي معظــم األحيــان ،بينمــا تركيــز

سـاء فــي مجتمعاتنــا ،والنيــل مــن حقوقهــنّ  ،والتالعــب بهــنّ ،
الن ـ
فالقول ّإنهن مشاركات ،بكامل األهْ ل ّية ،في نسج ذلك المجتمع

الروايــة العقليــة الذكوريــة التــي تجعــل الرجــل يبيــح لنفســه كل

صـوغ جانــب مــن المجتمعــات
سـاء فــي ـ
خـرط الن ـ
الكافيــة ،لكــي تن ـ

الرجــال ،وإلــى ذلــك أدانــت الروايــة قضيــة العنــف والتنمــر الــذي

ّ
شـراكة
تتوفــر ال ـ
ـقـول ال برهــان عليــه إال علــى ســبيل التمحّ ــل ،فلــم

ال ـمـرأة يكــون منصبــا علــى مــا هــو معنــوي وروحانــي .كمــا فضحــت
طـاء
شــيء بينمــا تقــف ال ـمـرأة علــى الطــرف النقيــض فتدفــع ثمــن أخ ـ
يمارســه الرجــل ضــد ال ـمـرأة بكافــة أنواعــه بــدءا مــن العنــف اللفظــي

التــي يعشــن فيهــا ،وأبعــدن عــن المشــاركة فــي ضبــط اإلي ـقـاع العــام
لهــا ،فــا غرابــة فــي ّ
كل ذلــك ،إذ مــا زالــت مجتمعاتنــا تئــنّ تحــت

كالقــذف والســب والشــتم ،ومــرورا بالعنــف النفســي بممارســة

سـاع المجــال العــام بفعــل مظاهــر الحداثــة
علــى الرغــم مــن ات ـ

وانت ـهـاء بالعنــف الجســدي الــذي يصــل إلــى التشــويه أو القتــل فــي

وصايــة ذكوريــة راســخة ،اصطنعــت لهــا حــدو ًدا يحظــر تجاوزهــا،

االجتماعيــة .وضمــن هــذا األفــق عملــت فــي مشــروعي النقــدي الــذي

اســتمر لســنوات عديــدة وتمخــض عنــه كتابــي “ســيرة العن ـقـاء ،مــن
ضـاءة
مركزيــة الذكــورة إلــى مــا بعــد مركزيــة األنوثــة” ،محاولــة إ ـ

سـاء ،بالتركيــز علــى مــا يواجهــن مــن
جوانــب مــن الحيــاة الخاصــة للن ـ
صعــاب ،ومــا يلــذن بــه مــن ضــروب االحتيــال لتســويغ وجودهــن،

متوســلة بالتمثيــل الســردي النســوي الــذي شــغل بأحــوال ال ـمـرأة

وقضاياهــا.

الضغوطــات المختلفــة لجعــل ال ـمـرأة تســتجيب لمــا يريــده الرجــل،
بعــض األحيــان.

حـوالت المأســاوية لمــا
المالحــم القديمــة ،أعــدت فيهــا تمثيــل الت ـ

يجــري فــي بلــدي ســورية ولمــا هــو عليــه الوضــع فــي الوطــن العربــي

وكنــت قــد تحولــت بأفــكاري النســوية ،فتجــاوزت مرحلتـ ّـي التمــرد

أما فيما يخص كتابتي الروائية فأعتقد أنها تأثرت بوعيي النســوي

والرجــل .ووصلــت إلــى الوعــي الكامــل بضــرورة االنفصــال قــدر

األولــى “خواطــر ا ـمـرأة ال تعــرف العشــق” – وهــي روايــة فــي العشــق

خشــية أن يمســخ الحــس النقــدي شــخصياتي فيجعلهــا شــخصيات

البالــغ حـ ّـد التصــوف – ظهــر الوعــي النســوي بشــكل واضــح ،مــع
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ولكــن هــذا ال يمنــع مــن وجــود آثــار لوعيــي

ويلقــى أفرادهــا مصائــر متقاطعــة تشــبه مصائــر الشــخصيات فــي

معالــم الكتابــة النســوية نتيجــة وعــي مختلــف عمــا ســبقه بخصــوص
أحــوال ال ـمـرأة ،ورؤيتهــا المختلفــة للعالــم ،مــا وجــد أ ـثـره ممثـ ًـا

وفــق مســارين متجاوريــن لكنهمــا ليســا متماثليــن :ففــي روايتــي

أنــا مــن يقودهــا ،فهنــاك شــخصيات نمــت

أن أصبحــت ال ـمـرأة فــي ظــل األحــداث

حيــاة مطمئنــة هادئــة ،مــا لبثــت أن اضطربــت لتتشــظى العائلــة،

المجتمعــات بثقافــة ضربــت بجذورهــا عميقــا فــي المجتمــع،

بحضــور ال ـمـرأة ،وموقعهــا فــي الســرد النســوي.

وســارت فــي خــط لــم أكــن قــد ّ
حددتــه لهــا،

جســدتها شــخصية
بصورتــه اإليجابيــة التــي ّ

مــا كانــت الشــخصية هــي التــي تقودنــي ال

النســوي ،الــذي جعــل شــخصياتي النســوية

ّ
المسلم به إمكانية الحديث عن موقع المرأة في السرد
وصار من
فيهــا ال تميــز بيــن كتابــة الرجــل وال ـمـرأة ،والثانيــة ارتســمت فيهــا

مــن لحــم ودم تعبــر عــن نفســها ،وكث ـيـرا

ضحايــا الثقافــة الذكوريــة ،إال أن صــورة
الرجل لم تكن قاتمة ،وقد ّ
تجلت بمختلف

شـرعت فــي كتابــة روايتــي الثانيــة “تــل الــورد” ،التــي صـوّرت
حينمــا ـ
حياة عائلة تعيش في قرية افتراضية في سورية تدعى ّ
«تل الورد»

ومــا يعانيــه المواطــن المغلــوب علــى أ ـمـره ،كنــت قــد انتهيــت مــن
كتابــي “ســيرة العن ـقـاء” وف ّرغــت فيــه كل مــا فــي جعبتــيّ ،
وفككــت
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ولعــل أفــكاري النســوية ـغـزت الروايــة بشــكل ملمــوس ،وربمــا

المركزية االجتماعية التي أنتجت الفكر األبوي الذكوري ،ودمغت

حـاكاة ،ألصــل إلــى وعــي الخصوصيــة فــي قضيــة ال ـمـرأة
والم ـ
اإلمــكان عــن تجربتــي النقديــة واهتماماتــي بالدراســات النســوية؛

جامــدة ومجــردة بــا روح تنطــق بأفــكاري ،فســعيت إلــى جعلهــا

كلهــا تعانــي مــن القمــع الذكــوري ،بعــد
المأســاوية مجــاال لتصفيــة الحســابات
طـراف المتصارعــة،
واالنتقــام بيــن األ ـ
فشــخصياتي ال ّنســوية كلهــا تعرضــت للقهــر

تمثالتهــا فــي الحيــاة ،فهنــاك الرجــل

بأخــرى حتــى وافتــه المن ّيــة .وبالمقابــل

حـاج عبدالهــادي عبــر عالقتــه الشــفافة
ال ـ

فــي نــزق بعــض الرجــال واســتبدادهم

بشــقيقته الرغــدة ســيدة البيــت الكبيــر،
حيــث جمعتهمــا عالقــة أخـوّة مم ـيـزة،

فلــم يكونــا شــقيقين يشــعر أحدهمــا باآلخــر
ّ
ّ
ويقدره فحسب ،بل بدا كما لوكانا
ويجله

وعلــى الرغــم مــن أن بطــات روايتــي الثالثــة
سـاء ،وهــن مــن
“عماتــي الثــاث” كــن ن ـ

بأننــي كاتبــة نســويّة ،كمــا فــي حــال كث ـيـرات
من الكاتبات اللواتي رفضن هذه التسمية،

سوى فيض من ذلك التعامل الراقي الذي

بعــد أن خلــت تــل الــورد مــن رجالهــا بســبب

أعمــال ذكوريــة.

وختامــا فلســت أســتنكف مــن أن يقــال عنــي

هــو األدب ســواء أكتبــه رجــل أم ا ـمـرأة ،بيــد

سـاء البيــت ،وال ـمـرأة عمومــا
عالقتــه ببق ّيــة ن ـ

ومزاجيتهــا الحــادة ،ولــم يخرجــه ذلــك عــن

بمختلــف األعمــال التــي تص ّنــف علــى أنهــا

بالمرأة واســتغاللهم لها ،أو تخليهم عنها.

توأميــن يتنفســان مــن رئــة واحــدة ،ولــم تكــن

ال يــرى فــي ال ـمـرأة كائنــا ناقصــا أو مشـوّها،

القتل أو الخطف واالعتقال ،فصرن يقمن

ظ ـهـرت شــخصية الرجــل الســلبية المتمثلــة

ولــم يقبلــن التمييــز بيــن كتابــة الرجــل

واالغتصــاب ،ولكنهــا لــم تستســلم وقاومــت
سـاء فــي تـ ّـل الــورد
حتــى النهايــة ،بــل إن الن ـ
ّ
حللــن مــكان الرجــال فــي أعمــال كث ـيـرة

يســتجب لضغوطــات أهلــه ،والمجتمــع
الــذي ينتمــي إليــه ،وظـ ّـل يرفــض اســتبدالها

بــل نالــه حــظ وافــر مــن نــزق زوجتــه الب ـتـول
حلمــه وهدوئــه ،وكان يلتمــس لهــا األعــذار
دائمــا .كذلــك ظهــر و ـفـاء الرجــل لل ـمـرأة التــي
ـب فــي شــخصية وســيم ،زوج العمّ ــة
يحـ ّ

كريمــة ،التــي لــم يقـ ّـدر لهــا إنجــاب األطفــال

لســبب يتعلــق بهــا ،فلــم يتخــل عنهــا ،ولــم

وكتابــة ال ـمـرأة ،منطلقــات مــن أن األدب

أنــي وبحكــم غوصــي فــي هــذا المجــال ،أعــي
تمامــا الفروقــات بيــن الطرفيــن فــي الوعــي

والتجربــة والرؤيــا واألســلوب ،وأفهــم
التمييــز علــى أنــه ـنـوع مــن الخصوصيــة لــكل

طــرف ،وليــس فيــه أيّ مجــال للتفاضــل
بينهمــا .

روائية وناقدة من سوريا
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الرواية بنت الواقع ،ومرآته ،ولوحته التذكارية .تفتح نوافذ مشاهدة ومعايشة ملا يحدث ،وتتنقل بني شخصيات متنوعة
االنتماءات والطبقات والثقافات ،ليُصبح السارد أداة إضاءة لعتمة البشر واملجتمعات .من ُهنا كان سرد الكاتبات العرب
لحكايات أبطالهن من الرجال تحديا الفتا ،إذ كان عليهن التخيل عن قناعاتهن الذاتية ،ومشاعرهن اإليجابية والسلبية تجاه
الرجل ،لتقديم كتابة مقاربة للواقع .فالروايئ الحق هو ذلك املُنخلع عن ذاته ،املتخلص من آرائه ،واملنفصل عن رؤاه وكينونته

وانتمائه القومي والعقائدي حال الكتابة .هو املتحرر من ُكل قيد ،واملنطلق بال حدود ،واملُقبل عىل الفن دون اعتبار ّ
ألي إشارات

مرور.
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صفاء النجار
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ضحى عايص

لطــف ا ـمـرأة أو أناقتهــا أو أســلوب حديثهــا وقدرتهــا علــى التأثيــر فيمــن

العليا فتتضمن صورة مُ ثلى للرجُ ل؛ ُت َّ
خلق ورق ًّيا مما تأمُ له وتصبو

وأضافــت “إننــي أســتغرب بشــدة مــن بعــض األديبــات الالتــي تكتبــن

والعاطفــي.

هــم أمامهــا”.

بصــوت مغايــر وتســتعرن عيــن الرجــل فــي الكتابــة ،ال أعتقــد أن ذلــك

موضوعــي ،ال بــد عندمــا ن ـقـرأ نصــا نشــعر بصدقــه”.

لم

تكــن مغا ـمـرة الكاتبــات الروائيــات فــي تصويــر الرجــل فــي

المجتمعــات العربيــة واإلســامية.

أعمالهــن الروائيــة ،فالكتابــة بلســان الرجــل وبإحساســه
وتصــوره تتطلــب جهــدا وإبحــارا ّ
واطالعــا وتحــررا يجعــل األمــر نفســه

وتعتقــد الكاتبــة إن التجربــة لدينــا مختلفــة علــى أســاس مجتمعــي،

تجــارب كاتبــات عربيــات كتبــن عــن الرجــل وباســمه وعلــى لســانه فــي

والرجــل منــوط بصناعــة العالــم ،وهــو وضــع قديــم تاريخــي والعالــم

صـراع نفســي دائــم لــدى كل كاتبــة“ .الجديــد” اســتطلعت
محــل ـ
محاولــة لتقديمــه بعيــدا عــن مواقفهــن الذاتيــة ،انتصــارا للقيمــة

الفنية ،وانحيازا للجمال اإلبداعي.

تباين نصي

فال ـمـرأة معنيــة بوظائــف الحيــاة وعلــى رأســها الحمــل واإلنجــاب
الحديــث بــدأ فــي التخلــص منــه اآلن شــيئا فشــيئا ،لــذا فإننــا نقابــل
فــي بعــض األماكــن ا ـمـرأة تقــود طا ـئـرة أو شــاحنة ،مثلمــا نجــد وز ـيـرة

للحربيــة أو رئيســة لجهــاز أمنــي.

مــازال األمــر مختلفــا لدينــا حســب تصورهــا ،فإبــداع الرجــل يختلــف

سـاء عــن الرجــال ،فالت ـنـوع
هنــاك اتفــاق عــام علــى تبايــن نصــوص الن ـ

بشكل واضح عن إبداع المرأة ومن الصعب تماثلهما .وتتابع قائلة

األديبــة المصريــة ســلوى بكــر أن التمايــز واضــح وصريــح بيــن الرجــل

علــى جمالهــا ويصــف جســدها ومفاتنهــا ،أمــا ال ـمـرأة فقــد تحكــي عــن

الجينــي خاصــة فــي العالــم العربــي يظهــر بجــاء فــي الكتابــة .وتــرى

138

والمرأة في اإلبداع الســردي ،بســبب اختالف التجربة اإلنســانية في

“إننــا نجــد الرجــل عندمــا يقــدم ا ـمـرأة مــا فــي عمــل أدبــي فإنــه يركــز

إليــه ال ـمـرأة مــن نمــوذج للرجُ ــل األمثــل ،الــذي يخاتــل أفقهــا الذهنــي

طـرأت علــى
حـوالت التــي ـ
وأوضحــت هنــاك طوابــق أخــرى ترصــد للت ـ
َ
العالــم مــن حولهــا وتؤمــن
شــخصية الرجُ ــل ،فال ـمـرأة التــي تعــي

علــى جانــب آخــر ،هنــاك مــن تريــن أن الكتابــة بصــوت الرجــل ليســت

بقدراتها ،عادة ما تبحث عن الرجُ ل الشريك ،ال المتحكم العنيد،

هــذا النمــط مــن المف ـتـرض علــى الكاتبــات التخلــص مــن تفضيــل هــذا

بصفــات الرجولــة؛ حيــث االحتــواء والفهــم واألمــان والمســاندة ،كمــا

سـاع وجدانــي وقــدرة علــى التخييــل ،وفــي
ضعفــا ،وإنمــا تع ّبــر عــن ات ـ
ال ـنـوع تمامــا.

كسر النمطية

تبحث عن اإلنسان الذي يؤمن بها وبحقوقها ،يحبها وتشعر معه

تقـ ِّـدم هــي لــه هــذا كث ـيـرا.

وأشــارت إلــى أنــه مــن المالحَ ــظ أن هــذا النمــوذج مــن الرجــال لــم يعــد
لــه وجــود إال نــادرا ،فقــد َ
حد َثـ ْ
حـوالت شــديدة فــي بنيــة وتكويــن
ـت ت ـ

أكــدت القاصــة والناقــدة األدبيــة أمانــي ـفـؤاد ،أســتاذ النقــد األدبــي

نمــاذج الرجــال ،فالفرديــة واألنانيــة والرغبــة فــي كل شــيء ،وثقافــة
َ
العالــم علــى
االســتهالك ،والصعوبــات االقتصاديــة التــي تســود

يجســد مــا تعايشــه ال ـمـرأة
الرجُ ــل فــي ســرد ال ـمـرأة .فالطابــق األســاس
ِّ
فــي الواقــع مــن وجــود للرجُ ــل فــي المجتمعــات العربيــة ،وهــي عـ ً
ـادة

الجانــب اإلقليمــي العربــي فــي بعــض دولــه ،كمــا أن تدليــل بعــض
ُ
األ َســر لألب ـنـاء الذكــور فــي مجتمعاتنــا الشــرقية؛ أوجــد نمــاذج مــن

بأكاديميــة الفنــون بالقا ـهـرة ،أن ف ـكـرة اإلفــات مــن الصــورة النمطيــة

للرجــل الشــرقي لــدى الكاتبــات تحمــل مســتويات متعــددة لصــورة

لــم تــزل صــورة نمطيــة يظهــر فيهــا الرجُ ــل مهيمنــا ،يريــد أن يُعلــن
ُّ
تحكمه وسيادته ،التي لم يزل يؤرقه للغاية لو ُسحبت منه بعض

تجلياتهــا مــع تطــور شــخصية ال ـمـرأة ومكتســباتها ،أمــا الطوابــق

المســتوى العــام ،باإلضافــة إلــى القهــر السياســي والحــروب فــي

الرجال لم تعد المرأة تراها تمأل العين أو تدعو لالحترام ،أو يمكن

االعتمــاد عليهــا كث ـيـرا.
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نموذج الالبطل

تعترف أماني فؤاد قائلة “في سردي للقصة القصيرة لم أُفل ْ
ِت من

شـرة بيــن الشــخوص التــي تكتــب عنهــا ال ـمـرأة وتجربتهــا
القــارئ مبا ـ

جسدت شخصية رئيسة
متجاورة في المجتمع أمامي ،وكل امرأة َّ

ال ـمـرأة للســرد ال تحظــى بنفــس هامــش الحريــة التــي يحظــى بهــا

كل هــذه النمــاذج التــي َّ
تحدثـ ُ
ـت عنهــا وذكرتهــا ،فــكل هــذه النمــاذج
فــي نصوصــي؛ واجهـ ْ
ـت نموذجً ــا مــن ـهـؤالء الرجــال ،وأدركــت مــع
الوقــت أن كلنــا َ
آخــر بالنســبة إلــى بعضنــا البعــض ،فالرجُ ــل بالنســبة

آخــر ،كمــا أن ال ـمـرأة بالنســبة إلــى الرجُ ــل َ
لل ـمـرأة َ
آخــر”.

الشــخصية ،ويبحثــون عنهــا داخــل ال َّنــص ،ولــذا أتصــور أن كتابــة
الرجُ ل ،ولذا تجتهد بعض الكاتبات في إيجاد تقنيات فنية تجعلها
وت َك ِّنــيُ ،
ُتلمِّ ــحُ ،
وترمِّ ــز لكثيــر ممــا تريــد أن ت ـبـوح بــه.

وتحدثــت فــي إحــدى دراســاتها النقديــة عمــا أســم ُته “الالبطــل” فــي

تنويع شخصيات

المرأة من الصعب للغاية أن يوجد في مجتمعاتنا العربية ،والتي

تبديــل وتغييــر الســمات الحاكمــة لــكل شــخصية لديهــا ،مــع تنويــع
صــور الرجــال لديهــا ،حيــث قالــت الروائيــة المصريــة ُ
ضحــى عاصــي،

الســرد الحديــث ،ورأت أن الرجُ ــل الفــارس البطــل الــذي حلمـ ْ
ـت بــه
ً
أنواعا متعددة من االنكسارات ،لذا فإن المرأة التي صادفت
تواجه

تعتقد بعض الكاتبات أن تميزهن في الكتابة يستدعي القدرة على

هــذا النمــوذج فــي الحيــاة هــي ا ـمـرأة محظوظــة.
وعـ ً
ـادة مــا تخـ ُرج أمانــي فــؤاد عــن ق ْيــد الواقــع وجمــوده فــي النمــاذج
ْ
َّ
سـاء فــي قصصهــا القص ـيـرة
المقدمــة للرجــال والن ـ
بوضعهــا فــي

جـزء مــن وعــى الكاتبــة وخبراتهــا
وبالتالــي ،فالكتابــة عــن الرجــل ـ

مفارقــة للواقــع.
ِ

الرجــل بصــورة معينــة ،فغالبــا ســتكون الكتابــة انطالقــا مــن هــذا

طقــس فانتــازي أو غرائبــي؛ وهــو مــا يتيــح لنصوصهــا أن َت ِلــجَ مناطــق

وقالــت “إننــا ال نــدرك األشــخاص الموجــودة فــي الواقــع كمــا هــي

والتــي دخلــت روايتهــا األحــدث “غيــوم فرنســية” فــي قائمــة ســاويرس
للرواية هذا العام ،أن قلم الكاتب يُع ّبر عن خبرته ورؤيته للعالم،

والعكــس ،فــاذا كانــت الكاتبــة تعيــش فــي مجتمــع يــرى الرجــل يقــدم
التصــور ،ســواء بالق ـبـول أو الرفــض .مــن هنــا ظ ـهـرت كتابــات نســائية

عليه في الحقيقة ،وإنما كما تتراءى لنا من خالل منظورنا العقلي
والوجداني وطبيعتنا ،من ثم فنحن نضفي ظالال من ُ
لد َّنا ،ونتوقع

فرضتــه التقاليــد وثقافــه المجتمــع.

فيهــا ،وأحســب أننــي اف ـتـرض الخيــر والن ـقـاء فــي اآلخريــن ،ومــن

الثقافــي ،وتتســع الرؤيــة كلمــا اســتطاعت الكاتبــة التخلــص مــن

صفــات وســمات َلـ َـدى األشــخاص الماثليــن أمامنــا ،قــد تكــون ليســت
موجعــة أكثــر ممــا ينبغــي ،وي ـقـول
ثــم تقــع المفارقــات ،وتصبــح
ِ
الفالســفة إن مــا نطلــق عليــه واقعــا ليــس واقعــا علــى األرجــح ،لكنهــا

ظـرة المثاليــة للوجــود”.
الن ـ

ويحــدد مــدى ُبعــد المســافة بيــن الصــورة والواقــع صــواب أو خطــأ

الرؤية ،حيث يسود الوهم حين تكبر المسافة بين الصورة الذهنية

كثيره في حقبة ما تتحدث عن هذه األزمة الناتجة عن وضع نمطى

كمــا تتغيــر هــذه الصــورة وتتبــدل باختــاف الزمــن والمــكان والمكــون
ضغــط المــوروث والتحليــق بالشــخصيات لمســافات أبعــد مــن
التجربــة الذاتيــة أو الخ ـبـرة المجتمعيــة أو الرؤيــة التــي يغلــب عليهــا

ثقافــة التعميــم.
ولفتــت ُ
ضحــى عاصــي ،إلــى أنهــا تســتطيع أن تتخيــل أن قلــم ال ـمـرأة
المبدعــة يخــرج مــن هــذه األطــر النمطيــة كلمــا اســتطاعت التحقــق

سـاء ورجــاال ،يعيشــون
للشــخص وحقيقتــه الواقعيــة ،فالــكل ،ن ـ
سـاء أكبـ ُر ،ألنهــن أقـ ُّـل خ ـبـرة
أوهامــا عــن اآلخريــن ،غيــر أن أوهــام الن ـ

تكتــب شــخصياتها بحياديــة وموضوعيــة وبصــورة بعيــدة تمامــا عــن

ورأت أمانــي فــؤاد ،أن مأســاة بعــض الرجــال ،تتمثــل فــي أنهــم كلمــا

شعروا بقوة وتأثير حضور المرأة ،وقدرتها على التعبير عن ذاتها،
َّ
وفضلــوا
وباســتطاعتها أن تحــدد مــا تريــده وترتضيــه؛ كلمــا ضاقــوا

وبالنســبة لتجربتها في الكتابة عن الرجل ،تشــير إلى أنها في رواية

مغلوبــة علــى أمرهــا أمــام واقعهــا أو متحديــة لــه بشــكل فــج.

فــي الحــب فقــد حاولــت التخلــص مــن االتهــام التقليــدي الموجّ ــه مــن

وتظــل كتابــة ال ـمـرأة عــن الرجُ ــل وحولــه فــي مجتمعاتنــا العربيــة،

سـاء الروايــة كمتخلــي أو مســتهتر أو جانــي.
بعيــدا عــن رؤيــة ن ـ

يوضــع كث ـيـرا فــي خانــة الشــرير أو علــى أحســن تقديــر الالمبالــي الــذي
صنع ألم المرأة .من هنا ُتسمي معظم ما يقدم من الكاتبات بأدب

أنهــا كــررت اســتخدام تكنيــك الصــوت كلغــة ســرد للتوحــد مــع تفكيــر

منطقــة شــائكة ،منطقــة يحددهــا كثيــر مــن المحاذيــر المجتمعيــة،

األندلس” بجائزة الطيب صالح للرواية في  ،2019فترى أن الكتابة

وأشــارت البــادي إلــى محاوالتهــا للفــكاك مــن تلــك النمطيــة فــي

وتفضل أن يكون أبطال نصوصها من الرجال ألنهم بطبيعة الحال

بتعقيــدات الحيــاة.

هــذا الكائــنَ الســابق ،الــذي ر َّوضــوه.

يحوطهــا الكثيــر مــن التحفظــات ،وتخضــع لكونهــا واقعــة دائمــا فــي
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وامتــاك شــخصية مســتقلة ،فوقتهــا ت ـبـدع الكاتبــة وتســتطيع أن

التنميــط.

“القاهرة  ”104والتي كانت البطولة فيها لنساء يعانين من اإلحباط

سـاء للرجــال ،ور ـكـزت علــى فتــح الرؤيــة لرؤيــة يبــدو الرجــل فيهــا
الن ـ
أمــا الروائيــة الشــابة د ـعـاء البــادي ،والتــي فــازت روايتهــا “ز ـهـرة

النســوية عمومــا تقــدم ال ـمـرأة فــي صــورة نمطيــة مكــررة ،فإمــا هــي

فــي الكتابــة ،حيــث يســاعدها فــي ذلــك طبيعــة الموضوعــات التــي

وأكــدت ،أن هــذه النمطيــة تغلــب أيضــا علــى صــورة الرجــل الــذي

على مستوى الجندر أو النوع االجتماعي ،وتبذل جهدا في محاولة

البكائيــات وليــس أدب الكاتبــات العربيــات.

الكتابــة ،مــن خــال التخلــص مــن فــخ التمييــز بيــن الرجــل وال ـمـرأة

تطرحهــا وهــي غالبــا مــا تســعى إل ـبـراز المعانــاة اإلنســانية دون تمييــز

االق ـتـراب مــن عالــم الرجــل والتحــدث بلســانه ،وقــد وصــل األمــر بهــا
البطــل.

يتمتعــون بحريــة كبيــر داخــل المجتمــع ،مــا يمنحنهــا بالتبعيــة حريــة
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كب ـيـرة فــي طــرح القضايــا علــى تنوعهــا ومرونــة فــي الحكــي“ ،لــو

فتجــده يظهــر ـمـرة باحثــا عــن ا ـمـرأة منعدمــة الشــخصية ليســتمتع

الحياديــة مــا ينعكــس ســلبا علــى القضيــة التــي أطرحهــا داخــل النــص

بالفعــل بحريــة ال ـمـرأة وحقهــا فــي المســاواة الحقوقيــة.

أننــي أطلقــت قلمــي ب ـنـاء علــى تصوراتــي عــن الرجــل فقطعــا ســأفقد

وحتمــا سيشــعر القــارئ بذلــك وأفقــد ثقتــه بالضــرورة ،إلــى جانــب
أنني أفقد القراء من الرجال فأنا على طول الخط سأكون مهاجمة

لهــم”.

تعتــرف زينــب عفيفــي بأنهــا تأ ـثـرت كث ـيـرا فــي بعــض أعمالهــا الروائيــة

بمــا تطمــح إليــه كا ـمـرأة فيمــا يجــب أن يكــون عليــه الرجــل ،فقدمــت

فــي روايتهــا “شــمس تشــرق مرتيــن” الرجــل الــذي تطمئــن لــه ،والــذي

وتلجــأ بعــض الكاتبــات إلــى تنويــع ســمات شــخوصها مــن الرجــال
وحــادا ومتخمــا بالشــرور ،و ـنـراه فــي حيــن آخــر طيبــا وشــهما ونبيــا.

جديــد للشــمس.

وعن ذلك تقول األديبة المصرية صفاء النجار ،إنها عندما تكتب ال

تنطلق من محددات متعمدة لرسم الشخصيات المفترضة ،لكنها

تترك القلم ليعيد تشكيل كل شخصية رسمها ذهنها تدريجيا ،ما

يعنــي أن كل شــخصية تتشــكل وتتحــدد ســماتها مــن خــال تفاعلهــا
مــع المحيــط بهــا.

بحبيبهــا األول خــال أحــداث ثــورة ينايــر  2011كان بمثابــة شــروق

كذلك األمر في رواية “أهداني حبا” ،حيث قدمت الكاتبة شخصية

الرجــل الوطنــي المحــب لبــاده والــذي تعلقــت بمبادئــه وأفــكاره قبــل
أي شيء ،لكنه يموت قبل أن ترتبط به بطلة الرواية ،وتظل تبحث

عــن مبادئــه التــي أحبتهــا فيــه مــن خــال رجــال أخريــن ،لكنهــا ال تــكاد
تجده باعتباره عملة نادرة في مجتمع الرجال.

وتتذكــر أن أول قصــة كتبتهــا كان بطلهــا موظفــا يعانــي مــن تعــارض

أما في روايتها “أحلم وأنا بجوارك” فإننا نجد صورة الرجل الثعلب

صـراف مب ـكـرا كــي يلحــق بالقطــار وال يضطــر النتظــار
ســاعة إذن ان ـ

فــي حبــه ،بينمــا تختلــف حقيقتــه تمامــا عمّ ــا يظهــر لآلخريــن.

موعــد انصرافــه للعمــل مــع موعــد قطــاره اليومــي ،ويح ـتـاج لربــع

القطــار التالــي .وفــي هــذه القصــة لــم تصــف الرجــل وإنمــا كانــت

متعاطفــة معــه إنســانيا فــي مواجهــة رئيســه فــي العمــل ،القاســي

والمتشــدد.

سـاء
الــذي يتمكــن مــن طــرح صــورة مغا ـيـرة لحقيقتــه ،يوقــع بهــا الن ـ

صور عديدة

عبدالعزيــز أن كتابــات ال ـمـرأة العربيــة عمومــا تحــررت مــن إشــكاليات

قالــت الكاتبــة ســمر نــور الحا ـئـزة علــى جا ـئـزة ســاويرس فــي القصــة

األحــداث وطبقــا لطبيعــة البيئــة التــي تــدور أحــداث العمــل األدبــي

التفرقة بين آرائها ومواقفها الشخصية ونظرتها إلى الرجل ،وبين

القولبــة .وبــدت صــورة الرجــل غيــر نمطيــة ،متغ ـيـرة ،تتلــون حســب
فيهــا.

المعتــادة لصــورة الرجــل ،فلــم تعــد هنــاك صــورة محــددة ،وإنمــا

مــن المق ـبـول فــي مجتمعــات تــزداد فيهــا نســب األســر التــي تعيلهــا

تبــدو حينــا شــخصية شــريرة متســلطة ،وحينــا آخــر مهادنــة وطيبــة،

المنطقــي أن يغلــب علــى ا ـلـراوي الصــوت األنثــوي ألنــه أصــدق فــي

تصريحــات خاصــة لـ”الجديــد” إن تلــك الصــورة التــي كانــت ســائدة

باعتبارهــا البطلــة التــي يجــب أن تــدور الحكايــة حولهــا ،فلــم يعــد
ســيدات ،مــع انســحاب وتراجــع لــدور الرجــل واتكالــه عليهــا أن يظــل

هــو محــور الحكايــة وبطلهــا .وبــرزت فــي بعــض األعمــال موضوعــات

حـرش واالغتصــاب هــذه القضايــا التــي تخــص ال ـمـرأة
مثــل الختــان والت ـ

وفــي تصــور البعــض ،تطــورت صــورة الرجــل فــي الكتابــات النســائية

فــي الكتابــات المب ـكـرة لفــارس األحــام لــم تعــد موجــودة ألن طبيعــة

وضــع ال ـمـرأة وتفاعــل المجتمــع مــع قضيــة تحررهــا.

لقــد أوجــدت الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة المتباينــة

مثــل مجموعتهــا القصصيــة المعنونــة “مــن مقــام راحــة األرواح”.

اختلفــت وصــار لــكل كاتبــة صــورة متخيلــة للرجــل ربمــا تعبــر عــن

ليــس بطــا وال كائنــا أســطوريا بــل هــو كائــن عــادي مثقــل بالهزائــم،

تبدل الصورة المبكرة

أكدت الروائية زينب عفيفي ،والتي قدمت روايات عديدة صورت

الزمــن تغ ـيـرت وأصبحــت الرومانســية مجــرد طــرح خيالــي.

نمــاذج عديــدة لرجــال ال يتشــابهون علــى حــد قولهــا .لــذا فــإن الكتابــة

زوجهــا أو ابنهــا أو شــقيقها وهــي بــكل تأكيــد صــورة غيــر نمطيــة.

وجســدها .مثــل هــذه القضايــا ،فرضــت ذاتهــا علــى بعــض أعمالهــا

ظـرة الماضويــة تجاههــا
متعــددة ومتنوعــة للرجــل تتناســب مــع الن ـ
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هنــاك مَ ــن يعتقــد أن كتابــات ال ـمـرأة تحــررت مــن كافــة القوالــب

الصالبة والحدة ،ما يمنح الكاتبة قدرة ما على استقراء شخوصها

وفــي الحيــاة ،وإن كان الخــذالن والهزيمــة ســمة كثيــر مــن هــذه

صـرة فــي ذلــك الشــخص القــوي المتســلط،
لســنوات طويلــة منح ـ

ولفتــت إلــى أن الكاتبــة لطيفــة الزيــات حاولــت مب ـكـرا تقديــم صــور

والشــيء نفســه بالنســبة إلــى جانــب خشــن داخــل كل أنثــى يع ّبــر عــن

سـاء
سـاء عــن الرجــال ،أو تعبيــر الرجــال عــن الن ـ
اإلبــداع ،وتعبيــر الن ـ

ومؤمــن بحقــوق ال ـمـرأة فــي الوقــت ذاتــه ،وهــي صــورة مســتحيلة

فــي العالــم كلــه.

جانبــا أنثويــا داخــل كل رجــل يعبــر عــن مشــاعر العاطفــة والرقــة،

وربمــا منســحق تحــت ضغــط ظــروف سياســية واقتصاديــة صعبــة

الشــخصيات.

سـاء.
والمتســيد فــي الن ـ

تعيــش داخلــه ،وتظهــر حينــا واخفــت أحيانــا ،بمــا يعنــي أن هنــاك

مثلما هو األمر بالنسبة إلى من يقدم فالحا أو قاتال أو لصا ،فليس

العالقــة بيــن الرجــل وال ـمـرأة مثــل “أهدانــي حبــا” ،و”شــمس تشــرق

تتناقــض مــع الواقــع ليــس فــي المجتمعــات العربيــة وحدهــا ،وإنمــا

وتتصــور أن لــكل إنســان ـ ذكــر أو أنثــى ـ مشــاعر تخــص الجنســين

ويبــدو الرجــل فــي األدب ليــس بمعــزل عــن الرجــل فــي الحيــاة ،فهــو

وذ ـكـرت ســعاد ســليمان أن الزمــن لعــب دورا مهمــا فــي كســر أحــام

سـاء برجــل يقبــل ممارســة دوره كحــام قــوي الشــخصية ومتعــاون
الن ـ

وتعتقــد الكاتبــة أن صــورة الرجــل لديهــا هــي ذاتهــا صــورة ال ـمـرأة  ،قــد

مــن الرجــال بســهولة ويســر.

وتنعكــس هــذه الهزيمــة بالطبــع علــى عالقتــه بال ـمـرأة فــي األدب

مرتيــن” إلــى أن الصــورة المب ـكـرة للرجــل فــي تجــارب الكاتبــات ظلــت

العمــل اإلبداعــي المعتمــد علــى الخيــال والــذي يقــدم شــخصيات

فــي رأي القاصــة المصريــة ســعاد ســليمان ،فــإن التدفــق اإلبداعــي

صــور متباينــة ومتغ ـيـرة مــن مجتمــع آلخــر ومــن زمــن آلخــر ،قائلــة فــي

وتراوحــت مــع التطــور الجــاري فــي المجتمعــات العربيــة فيمــا يخــص

القصيرة لسنة ،2017فرع كبار الكتاب ،إن كل كاتبة تدرك ضرورة

ظـرة ال ـمـرأة لنفســها
وتعتقــد عبدالعزيــز أن مــا تغيــر بالفعــل هــو ن ـ

وفــي نظــر النجــار ،لــكل عمــل طبيعتــه الخاصــة التــي ت ـفـرض علــى

تصورهــا للتعبيــر عــن كاتبــة.

الســابقة كنتيجــة طبيعيــة لتطــور المجتمــع .وتــرى الكاتبــة مريــم الخيال يرسم كما يشاء

متغ ـيـرة مــن الواقــع بعضهــا حســن وبعضهــا اآلخــر غيــر ذلــك.

والتنوع الواضح في مجال الســرد العربي ســاهم في كســر النمطية

الكاتب/الكاتبــة نمطــا معينــا يتجــاوز كث ـيـرا ف ـكـرة الجينيــة ،لكــن مــن
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شـرعية مــع أخريــات ،ونجــده ـمـرات قليلــة مؤمــن
بعالقــات غيــر ـ

تحتمــي فيــه دون قهــر أو اســتعباد ،لــذا فــإن ل ـقـاء بطلــة الروايــة

لإلفــات مــن اتهامهــن بالتمييــز الجينــي ف ـنـراه ـمـرة شــخصا عنيــدا

قلم المرأة وصورة الرجل :في استكشاف السرد النسائي

وتابعــت قائلــة “إننــي ال أقصــد هنــا إيجــاد مبــررات ألحــد ،لكنهــا
حـرك ســلوك الرجــل داخــل
الهزيمــة النفســية ،هــي الدافــع الــذي ي ـ
النــص األدبــي”.

وال توجد مشكلة في التعبير عن مشاعر رجل ما أو رسم شخصيته،

مــن الضــرورة أن يكــون كذلــك ،ففــي اعتقادهــا أن الخيــال هــو أصــل

أمــر طبيعــي ومنطقــي عنــد ســرد أي حكايــة ســواء قصــة قص ـيـرة أو

شـاء ،فــا قوانيــن مســبقة.
روايــة ،فالخيــال يرســم كمــا ي ـ

صحافي من مصر
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سجال

صادق كويش
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اسـ َّي ْي ِن؛ أو َُّلهُمَ ــا َفهْمُ ـ ُه ْالمَ جْ ـ ُزوءُ ال َّن ِ
اسـ ِت ْخدامِ ِه مَ ُق َ
ولـ َـة ال َّتوحِ ْيــديِّ ْ
“الـ َـكالمُ َع َلــى ْالـ َـكالم” ،مَ عْ ُزو َْلـ ًـة
ْ

ص َط َلـ ٍـح َق َر َنـ ُه ال َّتوحِ ْيــديُّ َن ْف ُسـ ُه بِ َهــا ،وهُ ـ َو مُ ْ
َعــنْ مُ ْ
ص َط َلــحُ
َ
“بالغـ ُـة ال َّتأْويـ ِـل” َّالــذي أَرا َد َلـ ُه أَنْ ي َُكــونَ “مِ ِصبَاحَ ــاً” ُي ِن ْيـ ُر
ُْ
ـان ي َت َك َّفـ ُـل إدرا ُك َهــا
مَدلوال ِت َهــا ،ويُوْمِ ــئُ إِلــى مَ ــا َت ْك َت ـنـز ُه مِ ــنْ مَ عَ ـ ٍ
َ
َ
ُوغـ ُـل
بِ َت ِ
وضيــح مَ ْغزاهَ ــاَ ،كمَ ــا أرا َد َلـ ُه أنْ ي َُكــونَ “مِ ْسـ َباراً” ي ِ
َ
اصدِ هَ ــا العَ َ
َ
ـس
صـو َ
ـب َت َد ُّب ُرهَ ــا بِعُ مْ ـ ٍـق َي َتأ َّسـ ُ
ْب مَ َق ِ
ميقــةِ ْال ِ
واجـ ِ
اقـ ِة ُعـ َرى ال َّترا ُبـ ِـط َب ْيــنَ المَ ُق َ
َعلــى َ
وث َ
ولــةِ والمُ ْ
ص َط َلـ ِـح َّالــذي
ُصاحِ ُبهَا مُ ْق َت ِر َنا بِهَاَّ ،
والتي ُت َ
ي َ
صاحِ ُب ُه مَ ْقرو َْن ًة بِه!
ـين هَ ـ َـذا ْالحُ ْكـ ِـم ْالحَ ْســمِ ِّي َ
أَمَّ ــا َثا ِنــي األمْ َريْـ ِـن ْال َ
اطـ ِـع،
الق ِ
مُؤسِّ سـ ِ
َّ
اصـةٍ” ،اسـ ْ
اجمَ ــاً َعــنْ َ
“تجْ ِر َبــةٍ َخ َّ
ـتث َنا ِئ َّيةٍ،
والــذي َي ْبــدو َن ِ
َ
وص َّيةَ ،ف َّإنمَ ا ي َْكمُ نُ ِفي َت َ
وشدِ يْد ِة ْال ُخ ُ
صو ٍُّر ْان ِغال ِق ٍّي يَعْ ِز ُل
ص ِ
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اع َّيــة ،أو َتجْ ِر َبــةِ َك َتا َبــة ِّ
الشــعْ ِرَّ ،التــي ي ُْف َـت ُ
ـرض
َالعَ مَ ِل َّيـ َـة اإلب َْد ِ
َ
“األنــا َّ
ـاع َر ُة” َت ُخـ ُ
أَنَّ
ـوضِ ،وجْ َدا ِن َّيــاًِ ،غمَا َرهَ ــاَ ،عــنْ أَ ْق َطابِ َهــا
الشـ ِ
َ
ال َّر ِئ ْي َســةِ ،ومُ حَ ِّف َزا ِت َهــا ،ومُ َكو َِّنا ِت َهــاَ ،
َال
وغايَا ِت َهــا ،وأحْ ـو ِ
الشــعْ ِري َُّة ُّ
ص ْي ُر ْو َر ِت َهــا ،وال ِسـيَّمَ ا َعمَّ ــا ُتو ِّ ـَفـر ُه المَ عْ ِر َفـ ُـة ِّ
َ
الل َغ ِويَّـ ُـة

ص َلـ ُـةَّ ،
والعَ مِ ْي َقـ ُـة ْ
ْالجَ مَ ا ِل َّيـ ُـة ال َّن ْقدِ َّيـ ُـةْ ،المُ ِت َشــابِك ُِة ْ
والمُ َؤ َّ
والتــي
ـاعر أَنْ َي َت َ
َي ْن َب ِغــي ل َّ
وافـ َر َع َلــى َقـ ْـد ٍر َغ ْيـ ِـر ي َِسـ ْي ٍر مِ ْن َهــا أو َع َلــى
ِلشـ ِ ِ
َ
ُ
ات،
ات ومُ مْ ِك َن ٍ
ير ،مِ نْ مُ َكو َِّن ٍ
أ ُس ِسهَا ْالجَ ْوهَ ِريَّ ِة َعلى أ َق ِّل َت ْقدِ ٍ
ـارات ،ومَ ــا َت ْف َتحُ ـ ُه ِفــي مُ َخي َِّلــةِ َّ
ـاع ِر
ومَ ــا ُت ْك ِسـ ُب ُه مِ ــنْ مَ َهـ ٍ
الشـ ِ

َ
َّ
ـاق َتمُ ــو ُر َب َت َـنو ُِّع َ
البدا ِئـ ِـل
الط ِل ْي َقــةِ ،و ِفــي َع ْق ِلــهِ المُ ـْبـدِ ِع ،مِ ــنْ آفـ ٍ
َ
ُ
الل َغ ِويَّــةَِ ،
ِيب،
ـارات ْالجَ مَ ال َّيــةِ َ ،ـ
وتعَ ـ ُّـد ِد الخِ َيـ ِ
وثـراءِ األ َســال ِ
ـات ،والـ ُّر َؤى.
ـب ،وال َّت ْك ِويْ َنـ ِ
وال َّتراكيـ ِ
وإذ َنــرى ،خِ َل َفــاً ْ
ْ
إلطال ِق َّيــة ْالحُ ْكـ ِـم َّالــذِ ي ي ُْطل ُِقـ ُه أَيْمَ ــن حَ َســنْ ،
ً
دم ُ
ات
ْ
فال مَ ا ُن ْدر ِك ُه مِ نْ مُ َكو َِّن ِ
إغ ِ
واس ِت َنادا إلى حِ ْر ِص َنا َعلى َع ِ
اإلبداع َّيــةَِ ،
وإلــى إِدرا ِك َنــا حَ ِق َ
َران ال َّت َف ُ
اع ِلـ ِّـي
العَ م ِل َّيــةِ
ِ
يقـ َـة المَ ـو ِ
الشــروع ِفــي الكتا َبـ ِة َ
ـاتَ ،ق ْبـ َـل ُّ
وأث َنا ِئ َهــا َ
وعلــى
ِل َهــذِ ِه ْالمُ َكو َِّنـ ِ
ِ
ـدان َّ
ـب ،أَنْ ال َد ْو َر
ـاع ِر َفحَ ْسـ ُ
الشـ ِ
توالــي ُب ْرهَ ا ِت َهــاِ ،فــي ِوجْ ـ ِ
اشـراً ،مَ ْر ِئ َّيــاً أ ْو مُ ـ ْـد َر َكاً مِ ــنْ ِق َبـ ِـل َّ
ـاع ِر ،لل َّن ْقــدِ وال ًّن َقــا ِد
مُ َب ِ ـ
الشـ ِ

َ
ـب أَنَّ َلهُمَ ــا دوراً
ِفــي إ ْبـ َـداع َ
الق َ
ْداع َهــا؛ َفإِ َّن َنــا َنحْ سـ ُ
ص ْيــد ِة أ ْث َـنـاءَ إب ِ
ِ
مُ ِهمَّ ــا َ
وذا ِقيْمَ ــةٍ جَ وهَ ِريَّـ ٍة ِف ْي َهــا ،مِ ــنْ ب َْد ِئ َهــا حَ َّتــى مُ ْن ِتهَاهَ ــاَ ،غ ْيـ َر
ضمَ ـ ٌر َ
أَ َّنـ ُه َدو ٌر مُ ْ
اق
اشـ ٍـر ،وال ُيـ َـؤ َّدى أَو يُمَ ــار ُ
وغ ْيـ ُر مُ َب ِ
َس ،فــي ِسـ َي ِ
اإلبداع َّيــةَّ ،إل َع ْبـ َر َّ
ـس
ِص ْيـ ُرورة العَ مَ ِل َّيــة
ـاع ِر َّالــذي “جَ َلـ َ
الشـ ِ
ِ
صاً
ب َق ِص ْي َد ًة ،أو َن َّ
واع َياً ،بِ َدرجَ ةٍ أو بِأُ ْخرى ،أَ َّن ُه ي َْك ُت ُ
ِل َي ْك ُتب”ِ ،
الث َق َ
ِشــعْ ِريَّاًَ ،قـ ْـد أَ ْسـهَمَ ال َّن ْقـ ُـد وال ُّن َقــا ُدَ ،ع ْبـ َر َّ
افــات واأل ْزمِ َنــة،
ـاف جَ مَ ال َّيات ِِهمَ ــا ،و ِفــي ب َْلو َر ِت َهــا َعلــى َنحْ ـ ٍـو ي َْف َتحُ َهــا
ِفــي ا ْك ِت َشـ ِ
ـوص َ
وق َ
ـات جَ مَ ا ِل َّيـ ٍة َلــمُ َتجْ ـ ِـر َتجْ ِل َي ُت َهــا فــي ُن ُ
صا ِئـ َـد،
َعلــى مُ مْ ك َنـ ٍ
صـ ٍ
َ
ظل ،بِ َط ِري َْقةٍ أَو بِأُ ْخرىَ ،قابِ َل ًة ل ِْلوُجُ ودَِ ،
ولك َّنهَا َت ُّ
وقادر ًَة َعلى
ـت مِ ــنْ َخ َ ـفـاءٍ  ،أو ُن ِز َعـ ْ
َتجْ ِل َيــةِ وُجُ و ِدهَ ــا إنْ ِهـ َـي أُ ْخ ِرجَ ـ ْ
ـت َع ْن َهــا
أَحْ ِج َبـ ُـة ال َّت َخ ِّفــي!
ـاع ٍرَ ،عــنْ َ
ومَ ــا َكالمُ َّ
وصــه”َ ،
“تمَ ُّيـ ِـز ُن ُ
وعــنْ
ص ِ
ـاع ِر ،أيِّ َشـ ِ
الشـ ِ

طـاع َن َظائرهَ ــا”َّ ،إل َتعْ ِب ْـيـراً
َ
ْ َ
“فرا َدا ِت َهــا”،
ِ
و”ج َّد ِت َهــا” ،و”ان ِق ـ ِ

َعــنْ َســعْ ِيه َّ
ـب ْ
ـات ِّ
الشــعْ ِريَّةِ َ
الغا ِئ َبــةِ،
الل ِت َقـ ِ
ـاط ْالجَ مَ ا ِل َّيـ ِ
الل ِهـ ِ
َ
صـ ِه ِّ
كارهَ ــا َ
وتجْ ِل َيـ ِة وُجُ ْو ِدهَ ــا ِفــي َن ِّ
الشــعْ ِريِّ  ،أَ ْو ِفــي
أ ْو ال ْب ِت ِ
َ
َ
ار ِفيــنَ
َق ِص ْي َد ِتــهِ ،ل َت َـتـراءى ،جَ ِل َّيـ ًـة ،أمَ ــامَ أ ْع ُيـ ِـن ال ُّن َقــا ِد العَ ِ
ْ
َّ
ـان ال َّت َب ُّ
ـف َعمَّ ــا
صـ َر ِف ْي َهــا ل ِْل َك ْشـ ِ
اللمَّاحِ يــنَ  ،المُ َؤهَّ ِليــنَ ِلمْ عَ ـ ِ
ُ
ـات َ
صا ِئـ َ
وخ َ
ـزات
ـص جَ ما ِل َّيـ ٍة ومِ ْـي ٍ
أظ َه َر ْتـهُ ،أو ا ْك َت َن َز ْتـهُ ،مِ ــنْ مُ َكو َِّنـ ٍ
َف ِريْــدةٍ ،وجَ د ْيــدةٍ ،ومُ ْن َق ِطعَ ـ ِة ال َّن ِظيـ ِـر ،أَيْ ال ِف َتـ ًـة ِفــي َكو ِن َهــا َلــمْ

ُجـ َـد ْ
ت ِفــي َنـ ٍّ
ـص ِشــعْ ريٍّ مُ َتحَ ِّقـ ٍـق مِ ــنْ َق ْبـ ُـل.
َت ُكــنْ َقـ ْـد و ِ
َ
اق َّالذي أحْ س َب ُه َق ْد حَ َّف َز ْ
إط َ
ول ُ
الق
ست أحْ َس ُ
بِ ،في هَ َذا ِّ
الس َي ِ
َ
ـب َّ
بالل َغــةِ َ
الف َر ْن ِسـيَّةِ َّالتــي
ـاع ٍر ي َْك ُتـ ُ
ام ،أنَّ ل َِشـ ِ
مِ ثـ ِـل هَ ــذِ ِه األحْ ـ َـك ِ
ص ْ
رور ال َّزمَ ِن ُل َغ َتـ(ـه) وأُ ُف َقـ(ـه) َ
َ
وعا ِلمـ(ـه)”َ ،كمَ ا ي ُْف ِصحُ
ارت “بِمُ ِ
ب بِ ُل َغ ٍة َغ ْي ِر ُّ
الل َغ ِة العَ َربِ َّية ،أَنْ
اع ٍر ي َْك ُت ُ
أيْمَ نْ حَ سن ،أو ِليِّ َش ِ
ص َراًِّ ،
اساً ال حَ ْ
بالشعْ ِر
َي ْن َت ْظ ُر مِ ن ال ُّن َقا ِد
العَرب المَ عْ ِنيينَ  ،أَ َس َ
ِ
وصـ ِه َ
صا ِئــده ِ :ـق ً
ـراءةَ ،
وتحْ ِل ْيـا ً
وق َ
ْالعَ َربـ ِّـي ،أنْ َي ْن َك ُّبــوا َعلــى ُن ُ
ص ِ
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ً
ْ
ون ْقــداً ،ل ُ
ص َّيــاًَ ،
الم” مَ عْ ـ ُزوالً
َن ِّ
ِيكــونَ َكالمُ ُهــمْ “كالمَ ــا َعلــى الـ َـك ِ
ـوص ال َّتــي َقاربُوهَ ــا ِ :ـق َ
َعــنْ َتأْ ِويْل ِِهــم المُ َتعَ ـ ِّـد ِد لل ُّن ُ
ـراءَة،
صـ ِ
ون ْقـ َـداًِ ،فــي َ
وتأويْـاًَ ،
َ
اه ِجهــم ال َّن ْقدِ َّيــة
ار ِف ِهــمْ ومَ َن ِ
ضــوءِ مَ عَ ِ

َّالتــي ُتحَ ــاذِي َّ
الفــنَّ ُ
ـاو ُر ْال ِع ْلــمَ ِ ،فــي َســعْ ِيهَا ِلنْ َت ُكــونَ
وتجَ ـ ِ
َج َّي ًة ومَ ُ
ال حَ ِق ْي َق ِة أَنَّ ك َِل ال َّنعْ َت ْي ِن،
وض ِ
“مَ ْنه ِ
وع َّيةٍ” ُدو ِْن إِ ْغ َف ِ
َجــه ال َّن ْقــدِ يِّ ِّ ،إنمَ ــا
ـب خِ ـب ِ
ار ِفــهِ ومَ ْنه ِ
وبِحَ َسـ ِ
ـرات ال َّنا ِقــدِ ومَ عَ ِ
مَان ِفــي إبْعَ ــا ِد ال َّتجْ ِر َبــة ال َّن ْقدِ َّيـ ِة َعــنْ أنْ َت ُكــونَ مَ حْ ـ َ
ـض
ي ُْسـ ِـه ِ

ـص ِّ
ـض ،لل َّنـ ِّ
الشــعْ ريِّ
َتجْ ِر َبـ ٍة َذا ِت َّيــة ،أو “ ِ ـقـراءَ ِة َذا ِت َّيــةٍ” مَ حـ ٍ
ْ
أويـ ِـل وال َّن ْقــدِ  ،و ِك َتا َبــةِ َنـ ٍّ
ـص َن ْقــديٍّ ُيبْحِ ـ ُر ِفــي
المَ ْقــروءِ بِ َغا َيـ ِة ال َّت ِ
رحَ ابــه ،ويَجُ ـ ُ َ
َ
ـاوره.
ِ ِ
ـوس أ ْعمَاقــه ،ويُحَ ـ ِ
َ
ـاعراً َقـ ْـد َ ـقـرأْ ،
ـس
َكمَ ــا ال أحْ َسـ ُ
بال َف َر ْن ِسـ َّي َة“ ،أدونيـ َ
ـب أنَّ َشـ ِ
ـاع ٍر َ
ونا ِقــدٍ ومُ َف ِّكـ ٍـر َف َر ْن ِسـ ٍّـي و َكو ِنـ ٍّـي ال َع َربـ ٍّـي”،
… َك َشـ ِ

ورآ ُه َ
“ف ْل َتـ ًـة”( ،أيْ ) حَ الـ ًـة مُ َتمَ ّـيـزة “ال تقــعُ إالّ مـ ّر ًة
َ
ـرن أو أَ ْك َثـ َر”َ ،سـ َي ُكونُ بِمَ ْنــأَىً َعـ ِـن
أو أقـ َّـل ُك َّل قـ ٍ
ـس بِــهِ وَحْ ـ َـد ُهَ ،ك َشــاَ ِع ٍر،
اع ُر َأ ْي َمن َح َسن ال َّتأَ ُّثـ ِـر ْالعَ مِ ْيـ ِـق ل ْيـ َ
ُي َع ِّر ُف َّ
الش ِ
ْضــاً
َ
َ
ِّ
ـبِّ ،
وإنمَ ــا أَي َ
َ
َ
َ
وكنا ِقــدٍ  ،وكمُ فكـ ٍـر ،فحَ ْسـ ُ
راء ٌة
“التَّ ْج ِر َب َة النَّ ْق ِد َّية” ِبأنَّ َها ِ
“ق َ
ناص ،بِ َك َث َ
اس َت ْلهَمَ َك َتابَات ِِهمْ  ،أَو َت َّ
افةٍ،
بِمَ نْ ْ
َذ ِات َّي ٌة” ،نَ ِ ً
ون َّقــا َد ومُ َف ِّكريْــنَ َع َر َبــاً
اف َيا َعنْ َها َما تَ َّد ِع ْي ِه مَ عَ َهــا ،مِ ــنْ ُشــعَ راءَ ُ
“الم ْو ُض ْو ِع َّي ِة
ِلنَ ْف ِس َها ِم َن
وف َر ْن ِسـ ِّي ْينَ ومِ ــنْ َث َ
َ
َ
ـات أُ ْخــرى ،وال ِسـيَّمَ ا
قافـ ٍ
ـس” ي ْ ـَف ِـر ُ
ْ
وال َمنْ َه ِج َّي ِة”َ ،
ض
وخ ِال َص ًا ِإلى أنَّ َها َّأنـ ُه حِ ْيــنَ ي َُف ِّكـ ُر فــي “أَ ُدو ِن ْيـ َ
َ
االث َنــانَ ،
َ
ولعَ ـ َّـل
تب َقى ،في َخاتمة ْالم َ
طاف“ ،بُو ْد ِليــر” َن ْف َسـهُ ،ف َي َت َناظـ َر ْ ِ

ْ

ِ

ِ َ ِ

َ

ِ

واحِ دَهُ مَ ا ي َِصي ُر َ
ِس ِفي مِ ْرآتِهِ ،إِ ْذ
آخ َر ُه ْالمُ ْنعَ ك َ
َ
م”
“ك َل َم ًا َع َلى ْال َك َل ِ
َ
َّ
َ
ْ
ُ
انَ
ـاعرَ ،كمَ ــا
ـ
الش
ـي
ـ
وع
ـي
ـ
ف
ـس”،
ـ
ي
ن
و
د
“أ
:
َّل
و
ـأ
ـ
ل
ك
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
َ
ُ
َكانَ َّ
ّ
للثانــي“ :بُو ْد ِل ْيــر” ،أنْ يَقــومَ “بثــور ٍة فكريَــةٍ فــي

الشــعْ ِر ،وفــي ُّ
ِّ
ـاس بــاألدب”.
الل َغــةِ ،وفــي عالقــةِ ال ّنـ ِ
وإِلــى َذ ِلـ َ
ـكَ ،سـ َي ُكونُ مِ ــنَ ْالمُ َرجَّ ـ ِـحَ ،بـ ِـل مِ ــنَ ْالحَ ْتمِ ـ ِّـي
ُّ
َ
اآلخ ِريْــنَ  ،وبال َّن ْقــد
بالشــعْ راء
احْ تِمَ ــاالً ،أَنْ ي ِ ْبـ ُـد َو ال َّتأَ ُّثـ ُر
رك مِ ــنْ ِق َبـ ِـل َّ
ـاع ِر ْأث َـنـاءَ َ
ص ْيــرورة
وال ُّن َّقــادَِ ،تاَ ُّثـ َراً َغ ْيـ َر مُ ـ ْـد ٍ
الشـ ِ
ضمَ ـ َراًَ ،
األصـ ِـلَ ،ت ُّـأثـراً ِضمْ ِن َّيــاً مُ ْ
ْال ِك َتا َبـةِ ،ل َِك ْو ِنــهِِ ،فــي ْ
وغ ْيـ َر
اش ٍر ،وال َي َتحَ ُّق ُق َّإل َع ْب َر َّ
اع ِر ْالمِ ْس َكو ِْن بِ ُل َغ ِت ِه َّ
اعر ِة
مُ َب ِ
الش ِ
الش ِ
ـاصْ ،
َ
امُوسـ ِه ُّ
الل َغـ ِـويِّ ْال َخـ ِّ
وق
ْداع َّيــةٍ
ِ
والمُ ْسـ َت ْغ ِر ِق ِفــي َك َتا َبــةٍ إب ِ
اع َّيـ ٌـة مُ َتعَ ـ ِّـد ُ َ
ـاب ْ
ـات ،وال
والمُ َكو َِّنـ ِ
َت ْنتِجُ َهــا َعمَ ِل َّيـ ٌـة إب َْد ِ
دة األ ْق َطـ ِ
َت ُكـ ُّ
راك مِ ــنْ ِق َبـ ِـل َّ
ـاع ِرَ ،عـ ِـن
ـاوب َقابِـ ٍـل لـ ِـإ ْد ِ
الشـ ِ
ـف ،و ُربَّمَ ــا بِ َت َنـ ٍ
والالو َْعـ ِّـيَ ،
الوعـ ِّـي َّ
ْ
ولك َّن َهــا ل ْي َسـ ْ
ْالمُراوَحَ ـ ِة َب ْيــنَ
ـت أَ َّيــاً مِ ْنهُمَ ــا
بِمُ ْفــرد ِه أَ َبــداًَ ،
ـس َل َهــا ،بِ َط ْب ْيعَ ِت َهــا ْالجَ ْوهَ ِريَّــة ،أَنْ َت ُكــونَ
ول ْيـ َ
إذ َسـ َت َت َك َّف ُل ُّ
الل َغـ ُـةَّ ،التــي ِهــي َبحْ ـ ٌر ومَ َنـ ٌ
ـك؛ ْ
َك َذ ِلـ َ
ْب
ـارة ،بِ َت ْسـ ِـري ِ

ـات ال َّتأ ِث ْيـ ِـر المَ عْ ِر ِفـ ِّـي ْ
والجَ مَ ا ِلـ ِّـي وال ُّر ْؤ َيـ ِـويِّ
مَ ــا َت ْك َت ِـن ُز ُه مِ ــنْ مُ مْ ِك َنـ ِ
إلــى ال َّنـ ِّ
ـات
ـص َّالــذي َي َت َخ َّلـ ُـقَ ،كمَ ــا َّأن َهــا َسـ َت َت َك َّف ُلِ ،فــي َلحَ َظـ ٍ
ـات َ
ـاض
بِعَ ْي ِن َهــا مِ ــنْ َلحَ َظـ ِ
ص ْيــرور ِة العَ مَ ِل َّيـ ِة اإلب ِ
ْداع َّيــةِ ،بِ ْاليْمَ ـ ِ

وع ِيــهَِ ،بـ ْـل ومِ ــنْ إ ْدرَا ِكــهِ إدرا َكاً
بِمَ ــا يُمَ ِّكــنُ َّ
وعـ ِـي ال ْ
ـاع َر مــنْ ْ
الشـ ِ
واريَــاً َخ ْلـ َ
مَ عْ ِر ِف َّيــاً جَ مَ ا ِل َّيــاً َي َت َ
ـف
واشــجُ وال َي ْن ِق ِســمُ  ،وال َي ْب َقــى مُ َت ِ
َغ َبـ ِ َّ
ْ
ـراو ِغ َّالــذي َخ ْل َفـ ُه َي َتــوارى ال َّز ْعــمُ ْال َغ ْي ِبـ ُّـي
ـش اللو َْعـ ِّـي المُ ـ ِ
وص َ
ْال َقائ ُِل ب ْ
ص ُ
والق َ
ِير وال َّت ُّأثر”؛ و َك َّأنمَ ا ال ُّن ُ
صائ ُِد
ام ال َّتأث ِ
ـ”ان ِع َد ِ

ـاع ِرَّ ،
ُت ْخ َلـ ُـق مِ ــنْ َعـ َـد ٍم ،وبِمَ ِشـ ْي َئ ِة َّ
“الطا ِلـ ِـع مِ ــنَ ْالحَ ا ِئـ ِـط”،
الشـ ِ
بِمُ ْفـ َر ِده.
ومَ ــا ل َتأكيــدِ احْ تِمَ ــال ال َّت ُّأثـ ِـر َعلــى ال َّنحْ ــو الـ َـذي َب َّي َّنــا ُهَّ ،
والــذي
ِ
ِ
البراهيــنُ واأل َد َّلـ ُـة ،وال ِسـ َّيما ِتلـ َ
ـك َّالتــي ُتجَ ِّســدُهَ ا
َتجْ عَ ُلـ ُه
ِ

ْ
َ
َ
والخِ ْـب ُ
صـ ُ
والق َ
الوقا ِئــعُ وال ُّن ُ
ـرات،
ب
ـوص
صا ِئـ ُـد وال َّتجـ ِـار ُ
احْ ِتمــاالً مُؤ َّكــداً َتمَامَ ــاً ،إِ َّل أَنْ َي ْنفـ َـي مَ ــا َن َفــا ُه أَيْمَ ــنُ حَ َســن
َ
َ
بِ ِتأ ِك ْيــدِ ِه َ
ْ
ـداع
الق ْط ِعـ ِّـي ْالحَ ِ
اسـ ِـم أنْ ال دو َر لل َّنقــدِ وال ُّنقــا ِد ِفــي إ ْبـ ِ
الق ِص ْيــدةِ ،وأَنْ ال َتأ ِث ْيـ َر َســا ِل َباً ،أو مُوجَ َبــاًَ ،
َ
أليِّ مِ ْنهُمَ ــا َع ِل ْي َهــا،
وأَنَّ ُقو ََّت َهــا أَو َ
ضعْ َف َهــا ،هَز ِل ِّي ِت َهــا أو مَ أْ َســاويَّ َتهَا ،هَ جَ ا ِئ َّي َت َهــا أو
َ
ب َُكا ِئ َّي ِت َهــاَ ،
ـب
ـان بِ ِهمَ ــا مِ ــنْ َقريْـ ٍ
ونجَ احَ َهــا أو ف ِشـ ِلهَا ،ال َي َتعَ َّل َقـ ِ
أو ب َِع ْيــدٍ !

***
ـال ال َّت ُأثـ ِـر ،هَ ـ َـذا ّالــذِ ي َن َفــى أيمــن حَ َســن
و ِل َتأ ُّكــدِ حَ ْتمِ َّيـ ِة احْ تِمَ ـ ِ
إمْ كا ِن َّيـ َـة حُ دو ِثـ ِه حَ َّتــى َكإمْ َكا ِن َّيــةٍ مُ جَ ـ َّردةٍ ،أَنْ ُيـ ْـد ِرجَ حِ ْر َ
صـ ُه
ْ
َع َلــى َســحْ َ ْ
وج َعلــى ال َّن ْقــدِ وال َّن َقــا ِد “مِ ــن ســانت
ب حُ كمِ ــهِ المُ ــز َد ِ
بــوف ( )1869 – 1804إلــى روالن بــارت (ِ ،”)1980 – 1915فــي
اق ال يَعْ ــدو أنْ َيكــونَ َّإل “ َر َّده ِفعْ ـ ٍـل ْانفعَ ا ِل َّيــةٍ” َقــد َت ُكــونُ
ِسـ َي ٍ
ْ
ـدم َتحَ ُّقـ ِـق ْ
ـارات”
س وإحْ َبـ ٍ
“انتظـ ٍ
مُ ْن َطويَـ ًـة َعلــى َيــأ ٍ
ـاط مِ ــنْ َعـ ِ
ـودة إلــى أَمَ ــدٍ ب َِع ْيــدٍ مِ ــنَ ال َّن ْقــدِ وال ُّن َقــادَِ ،
نشـ ً
ـت مَ ُ
َظ َّلـ ْ
ول ِك َّن َهــا َلــمْ
َت َتحَ َّقـ َـق َع َلــى َنحْ ــو مــا َقـ ْـد َ
نشــدَهَ ا أَ ْ
ـاع ُر َنا
صحَ ا ُب َهــا ،وال ِسـيَّمَ ا َشـ ِ
ـب هَ ـ َـذا ْالحُ ْكــم ْ
اإلط َل ِقـ ِّـي ،أو مُ َكـ ِّرر ُه َن ْقـا ً َعــنْ َ
َ
آخريــنَ
صاحِ ـ ُ
ِ
مِ ــن ُّ
ب مُ مَاث َِلــةٍَ ،
وعــنْ ِسـ َواهُ مْ مِ ــنْ
الشــعَ راءِ َّالذِ ْيــنَ مَ ـ ُّروا بِ َتجَ ـ ِـار َ
االسـ ِت ْنكاريِّ
مُ ْط ِل ِق ْي َهــا ومُ َر ِّد ِد ْي َهــا! و َكأَ ِّنــي بِـهَِ ،ع ْبـ َر هَ ـ َـذا ال َّتعْ بيـ ِـر ْ
ْ
ـار َطـ َ
ـال أَمَ ــد ُه ،ي ُْط ِلـ ُـق،
ال َّن ِ
اجـ ِـم َعــنْ َيــأ ٍ
س مِ ــنْ َتحَ ُّقـ ِـق ْان ِت َظـ ٍ
ـدة أخِ ْـي ً
اشـ ً
ـوت ،مُ َن َ
ـرة َت ْن ُشـ ُـد ُن ُهـو َ
بِأَ ْع َلــى َ
ْض ال ُّن ُقــدِ األدبِـ ِّـي
صـ ٍ
ِّ
ـوص ،مِ ــنْ َت َق ُ
والشــعْ ِريِّ مِ ْنـ ُه َعلــى وجْ ــهِ ْال ُخ ُ
ـس
ْالعَ َربِـ ِّـي،
اعـ ٍ
صـ ِ

ـت آمَ ادُهَ ــاَ ،ف ْ
أف َق ُ
وتخ ُّبـ ٍـط َ
ات َ
وت ْخ ِل ْيـ ٍـط َطالـ ْ
ْداع َّي َتـهُ،
َ
وسـ َب ٍ
دتـ ُه إب ِ
َ
وع ْلمِ َّي َتـهُ ،و ِقيْمَ َتـ ُه ْالمَ عْ ِر ِف َّيــة ْ
والعَ مَ ِل َّيــة ،وجَ ـ ْـدوا ُه ،أو لعَ َّل َهــا
ِ
َت ُكــونُ َقـ ْـد أَ ْع َدمَ ْتـ ُه ْالوجُ ــو َد.
صادق كويش
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سجال

وع َ
َ
المَ ــاً ،خِ َيــارَاً حَ ِق ْي ِق َّيــاً َســويَّاً ،وجَ دِ ْـيـراً بال َّت ْقدِ ْيـ ِـر ،بال ِّن ْسـبَةِ
ض ُ
ـاع ٍر َع َربِـ ِّـي َي ْن ُشـ ُـد َذ َاتـ ُه ْالجَ وهَ ِريَّــةِ العَ مِ ْي َقــةِ ِفــي َت َ
افـ ٍـر مَ ــع
ل ِِشـ ِ
ُ
َســعْ ِي ِه َّ
ـكون َ
ـب ْ
ـس
وت َك ُّلـ ٍ
الل ِهـ ِ
إلن َهـ ِ
ـاض َشــعْ ِبهِ ،وأمَّ ِتـهِ ،مِ ــنْ ُسـ ٍ
وعجْ ـ ٍـز ُ
وقعُ ــودٍَ ،بـ ْـل ْ
َ
ـات َ
البشــريَّةِ بَأَ ْســرهَ ا مِ ــنْ
ـاض
و ِث َبـ ٍ
وإن َهـ ِ
ـس مَ ــا ي ُ
الســعْ ِّي
َأخ ُذهَ ــا بِ ِع ْيـ َـداً عــنْ َّ
ـار ٍع ِفــي َد َيامِ يـ ِ
ـال مُ َت َسـ ِ
إي َْغـ ٍ
راك إِنســا ِن َّي ِتهَا ْالمُ مْ ِك َنــة.
ِل ْد ِ
َ
ولعـ َّـل ِفــي االنفتــاح َعلــى ُّ
الل َغــةِ العَ رب َّيــة وإعــادة ِ ـقـراءَ ِة ُترا ِث َهــا
ِ
الشــعْ ريِّ وال َّن ْقــديِّ ِ ـق ً
ِّ
ـورات
ـراءَة َن ْقدِ َّيـ ًـة جَ ْذ ِريَّـ ًـة ،ومِ ــنْ م ْنظـ ٍ
جَ ديــد ٍة ومُ ْن ِفتِحَ ــةٍ َعلــى بِ ـنـاءِ مُ سـ ْ
ـتق َب ٍل مَ ْن ُشــودٍ ،و ُربَّمَ ــا
ـس َن ْف ِسـهِ ،وهُ ـ َو َ
ْ
اق ِتــداءً ِفــي َذ ِلـ َ
األث ْيـ ُر َلــدى
ـك بأَدونيـ َ
وســعْ َياً إلــى َتجَ ــاوُز ِه َ
وتجَ ــاو ُِز جَ مِ ْيـ ِـع
أَيْمَ ــنْ حَ َســنَ ،
الشعَ راءِ وال ُّن َّقا ِد ْ
ُن َظرا ِئ ِه مِ نَ ُّ
والمُ َف ِّك ِريْنَ
العَرب
ِ
ْ
الصـ َـة ُخ َ
َّالذ ْيــنَ رآ ُه ُخ َ
الصا ِتهــم،
وأع َلهُ ــمْ
َ َ
بير
وكأنِّ ي ِب ِهَ ،ع ْب َر َه َذا التَّ ْع ِ
ِقيْمَ ًةَ ،
اع ِل َّي ًةَ ،
وتأْثِيراًَ ،
س
وشأْ َناً ،أنْ ُيؤسِّ َ
وف ِ
االس ِتنْ
م َع ْن َي ْأ ٍس
ْ
ِّ
كاري النَّ ِ
اج ِ
َّ
ـاعراً أَ ْثــرى
ـاعر َن ْف ِسـهِ ،مَ ــا يَجعَ لـ ُه َشـ ِ
للشـ ِ
ط َ
ظ ٍار َ
ِم ْن تَ َح ُّق ِق انْ ِت َ
ال َأ َم ُ
ِصو ِْغ
دهُ ،ل َغـ ًـة ،وأَ ْغ َنــى مَ عْ ِر َفـ ًـة ،وأ ْك َثـ َر َتآُهُّ ـا ً ل َ ـ
دة أَ ْســمَ ى الـ ُّر َؤى ْ
وتُ ،منَ َ
ُي ْ
اش ً
ـات
ط ِل ُقِ ،ب َأ ْع َلى َص ٍ
ـاص أَجْ مَ ـ ِـل مُ مْ َك َنـ ِ
واقت َنـ ِ
ْ
ـال ،وأَ َعمَ ـ َـق ِص َلـ ٍة بأُ ُف ِقــهِ ْالحَ َياتـ ِـي
الجَ مَ ـ ِ
أخ ْي ً
رة تَ نْ ُش ُد نُ ُه ْو َض النُّ ُق ِد
ِ
ْالوجُ ــوديِّ َّالــذي َت َت َ
ـات
واشــجُ الـ َّرؤى والجمال َّيـ ِ
ي
األدب ِّ
ِ
َّ
الشــعْ ِريَّة ِفــي َتجْ ِل َيــةِ وُجُ ــوده.
***

أَّمَّ ــا َتآْ ِك ْيـ ُـد ُه ال َّنابِــعُ مِ ــنْ َتأْ ِك ْي َدا ِتــهِ ُ
ـات َت َب ُّ
وخ َ
صرا ِتــهِ
الصـ ِ
ْ
صـ ُه َق ُ
الســابِ َقةَِّ ،
“أف َ
ولـ ُه إِنَّ
والــذي ي َُل ِّخ ُ
ضـ َـل َنا ِقــدٍ
َّ

ـاعر َن ْف َسـهُ” ،وهُ َو ْال َ ـق ُ ُ
ـاعر هُ ــو َّ
َّ
ـول
الشـ ِ
للشـ ِ
ـول المَ عَ ـ َّز ُز بِ َ ـق ٍ
َ
َ
َ
َ
ـان
آخـ َر ي َُقـ ِّررُ ،بِحَ ْسـ ٍـم َق ِ
اطـ ٍـع ،أنَّ “ال ًن َقــا َد هُ ــمْ ِفــي أ ْغ َلـ ِ
ـب األحْ َيـ ِ
اشـ ُـلونَ ”َ ،ف َّإنمَ ــا يُحِ ْي ُل َنــا ،إنْ أُخِ ـ َـذ َع َلــى
ُشــعَ راءٌ و ُك َّتـ ٌ
ـاب َف ِ
اهــر َ
دالل ِتــهِ ،إلــى مَ ُق َ
واه ِنــهِ َ
ول َت ْيـ ِـن مَ ْكرو َر ِت ْيـ ِـن ومُ عَ ا َد ِت ْيـ ِـن
َع ِ
وظ ِ ِ
ـراف وبِــا َت ُّ
ـف مُ ـ ْـذ ِق ْي َل َتــا ِلو َِّل مَ ـ َّر ٍة َع َلــى أَ ْل ِسـ َنةِ ُّ
بِ ْ ـ
الشــعَ راءِ
إس ٍ
وقـ ٍ
َ
ال ُّر ْ
ومَانســيينَ َ ،
وعلــى امتــدا ِد أ ْزمِ َنـ ِة اســتعَ ا َدت ِِهمَ ا وتروي ِْج ِهمَ ــا
ألسـ َنةِ ُشــعَ راءَ َ
آخ ِريْــنَ َلــمْ “ي ْنت ِبــهِ” ُن َّقــا ٌد
ـف َع َلــى ِ
ْالمُ َك َّثـ ِ
اج ِهــم ِّ
الشــعْ ِريِّ َ ،ف َلــمْ
“حَ ِق ْي ِق ُّيــون” إلــى َكالمِ ِهــم ،أو إلــى ْإن َت ِ
اربُو ُه ،أو ْان َت َبهُوا إِ ِل ْيهَِ ،فأَزاحُ و ُه ْ
وأغ َف ُلو ُه ،أَ ْو َقاربُو ُه بِجَ ِّد َّيةٍ
ي َُق ِ

الشــعَ راءِ مَ ــا َق ُ
َص َانــةٍَ ،ف َلــمُ َيـ َر ْق ِل َ ـه ُـؤالءِ ُّ
ور َ
الــو ُه مِ ــنْ
“كالم َع َلــى
ٍ
وصهُم َ
َكالمِ ِهم” ،أو مَ ا َكت ُبو ُه مِ نْ َن ْقدٍ َت َفحَّ َ
ص َ
ص ُن ُ
وقيَّمَ هَا،
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ب َ
ـاعر حَ ِق ْيقـ ٍّـي” أنْ ي ْن َت ِبـ َه إلــى َكالمِ ِهــمْ .
ـ”شـ ِ
ومَ عْ ُلــومٌ َتمامَ ــاً أَنَّ َت ْل ُكمَ ــا المَ َقو َْل َت ْيـ ِـن َّ
ـان َقو َْلـ ِّـي
الل َت ْيـ ِـن ُت َؤسِّ َسـ ِ
صو َْغهُمَ ــا َّ
ـاع ِر أَ ْيمــنْ حَ َســنْ ُ
َّ
َّ
ـان َ
والدال ِلـ َّـي
الل ْف ِظـ َّـي
الشـ ِ
وتمْ ِل َيـ ِ
ً
ً
ْ
ال
المُ َت َطابِ َق ْيـ ِـن َع َل ْيــهَ ،قـ ْـد ب ََل َغ َتــا حَ ـ َّـدا َق ِص َّيــا مِ ــنَ اال ْب ِتـ َـذ ِ
وال ِقيْمَ ـ َـة ْ
ـراف ِفــي ْالوجُ ــو ِد أَ ْف َقدَهُ مَ ــا ْالجَ ِّد َّيـ َـة ْ
والجَ ـ ْـدوي،
ْـ
واإلس ِ
َ
َ
ْ
وحَ َ
مْرار ِهمَ ا ِفي ْالوجو ِد ذِي ْالمَ ْغ َزى ،فأف َقدَهُ مُ ا
ال دونَ ْ
اس ِت ِ
ْال ُقـ ْـدر ََة َع َلــى َتأْ ِك ْيــدِ أيِّ ِشـ ْـيءٍ  ،أ ْو َع َلــى َن ْفـ ِّـي أيِّ َشـ ْـيءٍ َّ ،
ألنهُمَ ــا
َغيـ َر َ
مُؤ َّك َد َت ْيـ ِـنَ ،بـ ْـل َزائ َِف َت ْيـ ِـنَ ،
وغ ْيـ ِـر َقابِ َل ِت ْيـ ِـن لل َّت ْ
صدِ يـ ِـق ،أَ ْو
حَ َّتــى لل َّن َظـ ِـر ِفــي مَ ــدى جَ ِّد ْي ِت ِهمَ ــا ،أَ ْ
صـاً.
ص ْر َنا ِفي َقو َْل ِّي َّ
أَمَّ ا إِنْ َنحْ نُ َت َب َّ
ورات ِشعْ ِريَّةٍ،
اع ِر مِ نْ مَ ْن ُظ ٍ
الش ِ
س ْالمَ ْن ِط ِق ال َِقدِ ي ِْم َّالتي حَ َكمَ ْ
ت
ْداعيَّةٍ وجَ ما ِل َّيةُِ ،ت َغاي ِ ُر أُ ُس َ
إب ِ
ْ
َ
َفهْمَ ـهَُ ،
وتأوي َْلـهَُ ،
ـوف
وصو َْغـ ُه َلهُمَ ــا ،ف َسـ ِن ِج ُد َنا إزاءَ ُك ُشـ ٍ
ُت َغاي ِـ ُر كِال ْال َقو َْل ْيـ ِـن ْالمَ حْ َكومَ ْيـ ِـن بِمَ ْن ِطـ ٍـق َلــمْ يَعُ ـ ْـد مَ ْن ِط ِق َّيــاً؛
ُ
س ،وإلدراج ال َِق َ
قد َكانَ ْ
َف ْ
اق
ول ْي ِن ِفي ِّ
مال هَ ذ ِه األ ُس ِ
الس َي ِ
إلع ِ
ِ
ـزات َّالتــي حَ َّر َ
َّالــذي أَ ْدرَجَ هُمَ ــا َّ
ض ْتـ ُه َع َلــى
ـاع ُر ِفيــه ،ول ِْلمُ حَ ِّ ـف ِ
الشـ ِ
ات َّال ِتــي أَ ْنه َ
اسـ ِت ْخ َل ِص ِهمَ ا مِ ــنْ
َض ْ
ْ
اسـ ِتعَ ا َد ْت ِهمَ ا ،ول ِْلمُ َسـو َِّغ ِ
َ
وص إلى مَ ُقو َْلةٍ
َث َنايَا َذاكِرتِهِ ْالمَ عْ ِر ِف َّية َعلِيهَا ،أنْ َتأ ُخ ُذ ُه ل ِْل ُخ ُل ِ
ْ
َّ
اش مُ ْن َق ِط ِع ال َّن ِظ ْي ِر ،أنَّ
اع َر
“الش ِ
إطال ِق َّية َثال َِث ٍة ُت ْخ ِب ُر َنا ،بِإدْهَ ٍ
الم ال َّن ْقــدِ وال ُّن َّقــاد”! َف َهـ ْـل ل ْ
ِمثـ ِـل هَ ــذِ ِه
الحَ ِق ْي ِقـ ِّـي ال ينتبـ ُه ِلـ َـك ِ
َ
ـوالت ْالمُ ق َّنعَ ــةِ بِمَ ْن ِطـ ٍـق ُ
رج ِضمْ ــنَ
ْالمَ ُ ـق ِ
صـوَريٍّ َزا ِئـ ٍ
ـف أنْ ت ْنـ َـد ِ
الشــيءِ المُ َســمَّ ى “مُ َغ َ
ـك َّ
أيِّ َشـ ْـيءٍ يَعْ ــدو َذ َلـ َ
ـات مَ عْ ِر ِف َّيــةٍ
ال َطـ ٍ
الق َ
ـب َ
وجَ مَ ا ِل َّيــةٍ”؟ وهَ ـ ْـل َل َنــا ،ول َ
ول ْيـ ِـن األو ََّل ْيـ ِـن وثال ِْث ُهمــا
ِصاحِ ـ ِ
المُ سـ َت ْن َب ِط ،مَ ْن ِط ِق َّيــاً ،مِ ْنهُمَ ــا ،أَنْ ُن ْغ ِفـ َـل ْإلحــاحَ ْالحَ اجَ ــةِ إلــى
َ ً
ِّ
ْ
ِير ِفي هَ ذِ ِه ْ
إع ُ
َ
تراح
ادة ال َّت ْفك ِ
األق ِ
والِ ،ل َت َخط َئ ِتهَا تمَامَ ا ،أو الق ِ
ال ،وال َّنـ َز ِقْ ،
ام ال َّتأَ ُّ
صـ ِـل.
بَدا ِئـ َـل َل َهــا َت ْخ ُلــو مِ ــنَ ْ
االسـ ِتعْ جَ ِ
وان ِعـ َـد ِ
َ
ـب أَنَّ ال َّت ْخ ِطــيء ،أَو ْ
ولسـ ُ
اق ِـتـراحَ َف ْهـ ٍـم َع ْق ِلـ ٍّـي َبدِ ْيـ ٍـل؛
ـت أحسـ ُ
أيْ َف ْهـ ٍـم مُ َت َب ِّ
صـ ٍـر بِعُ مْ ـ ٍـق َن ْقــدِ يٍّ مَ عْ ِر ِفـ ٍّـي وجَ مَ ا ِلـ ٍّـي ِف ْيــهِ ،ل َهــذِ ِه
مسـ َ
ـات الم ْن ُظو َريْـ ِـن الجَ مَ ا ِلـ ِّـي
ْال ْ
ـألةِِ ،سـ َيأْت َِي مُ عَ ـ َّززاً بمُ عْ َط َيـ ِ
ْ
ـيكونُ َ
ـبَ ،بـ ْـل َسـ ُ
ـور
والمَ عْ ر ِفــي َفحَ ْسـ ُ
مُؤ َكـ َـداً بِمُ عْ َط َيـ ِ
ـات المَ ْن ُظـ ِ
الوا ِق ِعي ْالعَ مَ لِي َّالذي ال َتعُ وز ُه َ
األ َّ
والبراه ْينُ ال َّنابِعَ ُة مِ نْ
دل ُة
ِ
ِّ
ِّ
الشــعَ راءُ ال ُّن َّقــا ُد وال ُّن َّقــا ُد ُّ
ـرات رَا َكمَ َهــا ُّ
الشــعَ راءُ،
َتجـ َ
ـارب وخِ ْـب ٍ

صادق كويش

السـ َي َ
ولسـ ُ
ات
ـت أحْ َسـ ُ
اق و ِفــي ِسـوَا ُه مِ ــنَ ِّ
ـبِ ،فــي هَ ـ َـذا ِّ
اق ِ
السـ َي ِ
َ
بالف ْ
ات ِّ
رن ِسـ َّيةُ :ل َغـ ًـة؛ وأُ ُف َقــاً؛
الص َلــةِ ،أَنْ ي َُكــونَ االك ِت َ ـفـاءُ
َذ ِ

اعت َبروهُ ــم ُن َقــاداً مُ ْخ ِط ِئ ْيــنَ َ ،
َف ْ
وغ ْيـ َر “حَ ِق ْي ِق ِّيــنَ ” ،وجَ َّردُوهُ ــم
صائِص ِّ
ات ِّ
الشعْ ِريَّ ِة َ
وخ َ
الشعْ ِر ،ب َْل
مِ نَ أَدنى مَ عْ ِر َفةٍ بِجَ ما ِل َّي ِ
َ
َ َ
ـوازم َن ْقــدِ ِّ
الشــعْ ِر ومَ ْن ِه ِج َّيا ِتــهِ ،ل َِكو ِن ِهــمْ
ومِ ــنْ أ ْدنــى مَ عْ رفــةٍ بِلـ ِ
ِفــي َ
صـ ِـل ُ
َّ
األ ْ
بالضــرور ِة أو
اشـ ِل ْين” َغ ْيـ َر مُ َؤهَّ ِل ْيــنَ ،
“شــعَ راءَ َف ِ
ونــوا َّإل ُ
بالحِ ْسـ َب ِة الم ْن ِط ِق َّيــةِ ،أَنْ ي َُك ُ
اشـ ِل ْين” ال َيجْ ـ ُـد ُر
“ن َّقــاداً َف ِ

ون ْقدِ َّيةٍ أَب َْد َعهَا ُشعَ راءٌ ُن َقا ٌد ُ
ص َّي ٍة ِشعْ ِريَّةٍ َ
ات َن ِّ
ون َّقا ٌد
ومِ نْ َتجَ ِّل َي ٍ
ُشــعَ راءٌ (الحِ ــظ َت ُ
ـارب
وهــي َتجـ ٌ
الع َبا َر ِت ْيـ ِـن)ِ ،
ـب ال ُّنعُ ـ ِ
ـوت ِفــي ِ
راتـ ِ

ـرات َ
وتجَ ِّل َيـ ٌ
وخِ ْـب ٌ
ص َّيـ ٌـة ُت َؤ ِّكـ ُـد ْالحَ اجَ ـ َـة إلــى َ
ـات َن ِّ
إعــادة ال َّت ْف ِك ْيـ ِـر
مَ ِل َّيــاً ِفــي مَ ــا َقـ ْـد أ َّك َّد ْتـ ُه ت ِْل ُكمَ ــا المَ ُق َ
ول ِتيــن ال َّزائ َِف َت ْيــنَ ،
وثال َِث ُتهُمَ ــا،
ِ
ِ
وع ِفعْ ِل ال َّن ْقدِ َع َلى َّ
ِيز أوالهُ مَ ا و ُُق َ
اع ِر”
ِ
“الش ِ
والسيَّمَ ا ل ِِجهَةِ َت ْرك ِ

وصــهِ َ
وق َ
َل َع َلــى ُن ُ
َسـ ِـم َثا ِن َي ِت ِهمَ ــا ال ُّن َقــا َد
ص ِ
صا ِئــده! ول ِِج َهــةِ و ْ
َ
بِ ْ
ارات
ال َف َش ِل َك ُشعَ راءَ و ُك َّت َ
ُّل ْالخِ َي ِ
ص أ ْس َب ِ
اب ُدوْنَ َت َفحُّ ِ
اب َتحَ و ِ
ات ،إحَ َ
المُ َتعَ ِّل َقــةِ بإحَ َ
الـ ًـة مُ ُ
وع َّيـ ًـةِ ،فــي ْالوُجُ ــودِ،
الــةِ الـ َـذ ِ
وض ِ
إدراك ْان ْطــواءِ هَ ــذِ ِه ْالكلِمَ ــة – ْالحُ ْكــم ْ
ومِ ــنْ
دون
“ال َف َشـ ِـل” َع َلــى
ِ
ِ
ِ
َ
ْ َ
لج َهــةِ
ـور وَوجْ َهـةٍ! و َكــذا ِ
إطل ِق َّيــةٍ َغ ْيـ ِـر َسـ ِـويَّةٍ مِ ــنْ أ ْك َثـ ِـر مِ ــنْ مَ ْن ُظـ ٍ
َ
اجـ ِـم َع ْنهُمَ ــا
اضــيِ ،و ْفـ َـق َثال َِثــةِ
والق ِ
االسـ ِت ْن ِ
ْ
باط ْالمُ َتعَ جِّ ـ ِـل ال َّن ِ
األص َ
َ
ْالمَ ُقوالت ،بِ َن ْف ِي َ
اع َّيةَِ ،عنْ
ص َفةِ الح ِق ْي ِق َّيةِ؛ أَيْ
الةِ اإلب َْد ِ
َ
الم ال َّن ْقــدِ وال ُّن َّقــاد”.
أيِّ َشـ ِ
ـاع ٍر ُي ْولــي أ ْد َنــى َدرَجَ ـ ٍة مِ ــنَ االنتبــا ِه “ ِلـ َـك ِ
َقـ ْـد َن ْف َهــمُ ا ْب ِتــداءً ،أَ ْو َن َت َف َّهــمُ إلــى حَ ـ ٍّـد مَ ــا ،مَ ْسـ َ
وســمَ مُ َقار َبــةٍ
ـأل َة ْ

َن ْقدِ َّيــةٍ مُ عَ َّي َنــةٍ ْ
بال َخ َطــأَ ،أو بِمَ ــا َ
مَاث َلـهُ ،لِك َّن َنــا َغ َيــر مُ َؤهَّ ليــن،
مَ هْمَ ــا ب ََلـ َـغ بِ َنــا حَ ـ ُ
ال ،أو
َال ،أَو ْ
ـون َإلــى ْ
اسـ ِتعْ جَ ٍ
اس ِت ْسـه ٍ
ـال ال ُّر ُكـ ِ

ـال ،أَو َنـ َز ٍقِ ،فــي ْ
ـول
ـاق ْالمَ ُ ـق ِ
إطـ ِ
ام ،ل ِْل َق ُـب ِ
ْان ِفعَ ـ ٍ
ـوالت واألحْ ـ َـك ِ
ب ْالحُ ْكـ ِـم َعلــى ال َّنا ِقــدِ بِ ُك ِّل َّي ِتــه َ
وع َلــى ُك ِّل ُن ُ
وصـهِ ،أو
ص ِ
بِ َســحْ ِ
ً
فاشال ً بِ ْ
ْ
الق ،ل َِكو ِنهِ،
أقوالِهِ ،ال َّن ْقدِ يَّة ،ومِ نْ َثمَّ جَ عْ لِهِ َنا ِق َدا ِ
إط ٍ

ْ
ِفــي
اشـ َـاً .و َك َّأنمَ ــا هُ ـوَ ،مُ ـ ْـذ َبـ ْـدءِ
ـاعراً ،و َكا ِت َبــاًَ ،ف ِ
األصـ ِـلَ ،شـ ِ
ْال َبـ ْـدءِ  ،مَ حْ ـ ُ
ـاضِ ،ل َّنـ ُه َلــمْ ُيـ ْـد ْ
رك
ـاويَ ْال ِو َفـ ِ
ـض “ َكا ِئـ ٍـن ب ََشــريٍّ ” َخـ ِ
وعي َيحُ ُ
ْ َ ْ
َ
اه ْي َ
ك
ان ِفي ْال َف َش ِلَ ،ن ِ
ول ُدو َْن ُه واإلمعَ ِ
بِذرَة إن َسا ِن َّيتهِ بِ ْ ٍ
َعــنْ أَ َّنـ ُه َلــمْ َي َتو َ
َافــر َعلــى مُ ْق َت َ
ـداع وأُ ِس ِسـ ِه ْالمَ عْ ِر ِف َّيـ ِة
ض َيـ ِ
ـات اإل ْبـ ِ
ـس أَ َدبِـ ٍّـي،
وجَ مَ ا ِل َّيا ِتــهِ ال َّن ِ
اجمَ ــةِِ :شــعْ راً ،و ِك َتا َبـ ًـة ِفــي أيِّ جنـ ٍ
ِّ
َ
ون ْقـ َـداًَ ،عـ ِـن ْ
“الشــعْ ِريَّة” بِ َشـ َّتى مُ َكو َِّنا ِتـ ِه
وعـ ٍـي َعمِ ْيـ ٍـق بِمَ ْف ُهــوم
ْالمَ عْ ِر ِف َّيــة ْ
َ
والجَ ما ِل َّيــةِ ْالمُ َت َف ِ َ
ـوازم َتجْ ِل َيـ ِة وُجُ ــودِه،
اعلــةِ ،وبِلـ ِ
َْ
ُ ِّ
اع أَ َدبِـ ٍّـي و ََف ِّنـ ٍّـي ذِيْ قِيمَ ــةٍ،
َكمَ ْف ُهـ ٍ
ـوم تأ ِس ْيسـ ٍّـيِ ،فــي كل إ ْبـ َـد ٍ
ـاب ُّ
الشــعْ ِري َُّة ،ومُ جَ ِّلــي
وال ِسـيَّمَ ا ِفــي ا ِّلشــعْ ِر َّالــذي هُ ــو ُلـ ُّ
ـب ُل َبـ ِ
والوُجُ ــودِيِّ َ
والمَ عْ ِر ِفـ ِّـيْ ،
ـات جَ ْوهَ َرهَ ــا ْالجَ مَ الـ ِّـيْ ،
األ ْســمَ ى.
مُ َكو َِّنـ ِ
ْ
الصةِ َّالتي َت ُق ُ
ول إِنَّ “أَ ْف َ
ص ِرَ ،ق ِل ْيالًِ ،في ْال ُخ َ
ول َنعُ ْد إلى ال َّت َب ُّ
ض َل
اع ُر َن ْف َسهُ” ،ول َن ُق ْل بِداي ًَة ِّإنهَا َقو ٌ
اعر هُ َو َّ
َناقِدٍ َّ
ْل ي ََظ ُّل،
الش ِ
للش ِ
مَ ع ْان ْطوائِهِ َع َلى ْال َخ َل َل المُ ر َتب ِط ب ْ َ
ُوض َّ
اع ِر بِ َن ْقدِ
الش ِ
ْ ِ ِ
مسألة ُنه ِ
ِ
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َن ْف ِسهِ ،بِ ُك ِّل َّي ِته ،ال َن ْق َد َن ٍّ
ص مِ نْ ُن ُ
وصهِ أو حَ َّتى َطائ َِف ًة مِ نْ
ص ِ
وصــهِ ،أو ُك َّل ُن ُ
ُن ُ
وصـهَِ ،قـ ْوالً مَ ْف ُتوحَ ــاً ،بِـ َـدو ِْرهِِ ،و ِو ْفـ َـق
ص ِ
ص ِ

س بِ ْ
دور ْال ْ
مَاه َّي َة
ور َل ْي َ
رك ِ
يقي المُ ْد ِ
وع ِّي ال َّن ْقدِ يِّ ْالح ِق ِّ
مق ِ
مَ ْن ُظ ٍ
ـروطاً ومُ َتعَ َّي َنــاً
وغايَا ِتـهِ ،أَنْ َي َت َب َّنــا ُه َّإل مَ ْشـ َ
ال َّن ْقــدِ َ ،
ووظائ َِفـهَُ ،
ب أنْ َتكونَ َناد َ ْ
ال أنْ يَكونَ
االت ي َْغ ُل ُ
بحَ ٍ
ِرة الوجُ ودَِ ،ع َلى احْ تِمَ ِ
هَ ـ َـذا َّ
ـاع ِر أو َذ َ
ـاع ٌر
اشـا ً ِل َّنـهُِ ،فــي ِ
اكَ ،نا ِقـ َـداً َف ِ
األصـ ِـلَ ،شـ ِ
الشـ ِ

ِّضــاً
مَارســةِ ال َّن ْقــدِ مُ حَ َّ ـفـزاً ْ
بال َف َشـ ِـل ،ومُ عَ و َ
ـب إلــى مُ
اشـ ٌـل َذهَ ـ َ
َ
َف ِ
َّ
ْ
َ
ـال ِف ْيــهِ،
لـ ُه َع َلــى َنحْ ـ ٍـو لــنْ ي ُْفضـ َـي إل ِشـ ْـيءٍ ِســوى َدف ِعــهِ لِإلي َْغـ ِ
صو ُِّر ْالمَ ُق َ
َكمَ ا ِه َي حَ ُ
ال جَ مِ ْي ِع ال ُّن َقادِِ ،في َت َ
ولةِ َّالتي ي َْؤ ِّكدُهَ ا
باطمئنــان وث َِقــةٍ مُ َ
أ ْيمــنُ حَ ســن ْ
بالـ ٍـغ ِف ْي ِهمَ ــا!
ٍ
ـالَ ،قـ ْـد ي َُكــونُ ِلك ِْل َتــا
ومَ ــعْ إِمْ َكا ِن َّيــةِ وُجُ ــو ِد هَ ـ َـذا االحْ ِتمـ ِ
َ
ـاق المَ ُق َ
المَ ُق َ
دع َيا ْان َ
بثـ َ
ولـ َـة ال َّزائ َِفـ َـة
ولت ْيـ ِـن أنْ َت ْسـ َت ِ
وهـ َـي َ
ال َّن ِق ْيـ َ
القائِمَ ـ ُـة ،بِ َدو ِْرهَ ــاَ ،ع َلــى َر َّد َة
ـضِ ،
ِفعْ ـ ٍـل َغيـ ِـر َســويٍّ ْ ،
إذ َت ُ ـق ُ
ـول “إنَّ ُّ
الشــعَ راءَ ُن َّقــا ٌد

اشـ ُـلون” ،بِحِ ُ
ـاع ٍر “حَ َقي ِق ٍّي!”
َف ِ
يث ال َيجْ ُدر بِ َشـ ِ
حسن
َل َع َّل ِفي تَ ِ
يمن َ
وض ْي ِح َأ َ
أَنْ َي ْن ُقـ َـد مــا يُنتِجُ ـ ُه هُ ـوَ ،أو مَ ــا ُي ْنتِجُ ـ ُه َغ ْـيـر ُه

َ

َّ

أنَّ ُه “أك ِ
ي ُ
اد ْي ِم ٌّ
ومط ِل ٌع على مِ ــن ُّ
الشــعَ راءِ  ،مِ ــنْ ِشــعْ ٍرَ ،كمَ ــا ال َيجْ ـ ُـدر
راء ِة ْ
نَ َ
وال ِكتَ َاب ِة
ات ِ
ظ ِّري ِ
ـوص ُّ
الق َ
صـ َ
بِ َنا ِقــدٍ حَ ِق ْيقـ ٍّـي أنْ يُو ِلــى ُن ُ
الشــعْ راءِ
صائِدِ ِهم أَ ْد َنى اهتمام ِل َّنهُم َ
َ
وق َ
دية”َ ،أ ْن ُي َعزَّ زَ ِص ْد ِق َّي َة
اش ُلونَ ”،
“ف ِ
النَّ ْق ّ
ٍ
اســاًَ ،ك ُن َّقــا ٍد ل ِّ
ِلشــعْ ِر َيجُ ـ ُّروْنَ َف َشـ َـلهُمْ  ،أو
رات أَ َس َ
َما َذ َه ْبنَ ا ِإل ْي ِه ِفي َ
الف َق ِ
َيجْ ـ ُروْنَ َخ ْل َفـ ُه َعلــى َنحْ ـ ٍـو َتعْ ِوي ِْضـ ٍّـي يُعْ ِج ُزهُ ــم
ات
اب َق ِ
َّ
الس ِ
َعــنْ أَنْ ي َُك ُ
ونــوا ُ
“شــعَ راءَ حَ ِق ْي ِق ِّييــنَ !”.
ومَ ــعْ ِذلـ َ
ـاالت
ـك ،وأَ ْخـ َـذاً مِ ــنْ جَ ا ِن ِب َنــا باالحْ َتمـ ِ
والسـيَّمَ ا مِ ْن َهــا االحْ تِمَ َ
ُ
ال ْيـ ِـن المَ ْن ِط ِقي َّيـ ِـن،
األخــرى،
َ
ـب أَو َُّلهُمَ ــا إِلــى ْ
َّ
ـون َ
“نا ِقــدٍ أَ ِص ْيـ ٍـل
الل َذ ْيـ ِـن ي َْذهَ ـ ْ
اف ِـت ِ
ـراض ُكمُ ـ ِ
َ
ـاب َ
ـاع ٍر
ب” ،أو َشـ ِ
“شـ ِ
ـاع ٍر أ ِص ْيـ ٍـل وَمُ جَ ـ ِّر ٍ
ب” ِفــي إِهَ ـ ِ
ومُ جَ ـ ِّر ٍ
َ
َ
ب
ب”ِ ،فيْمَ ا ي َْذهَ ُ
هَاب َناقِدٍ أ ِص ْي ٍل ومُ جَ ِّر ٍ
ب ِفي إِ ِ
أ ِص ْي ٍل ومُ جَ ِّر ٍ
َثا ِن ْيهُمَ ــا إلــى ْ
ـراض أنْ َيكــونَ َّ
ـاع ُر “مُ ْب َتدِ ئــاً” ِفــي َك َتا َبــةِ
الشـ ِ
اف ـت ِ
الشعْ ِر َ
ِّ
س مُ جَ ِّربَاً ،وال َي َتواَ َف ُر َعلى مَ عْ ِر َفةٍ جَ مَ اليَّةٍ َكا ِف ِيةٍ
ول ْي َ
ْ
ص ِّيــاًَ ،ع ْبـ َر َ
ـوم ِّ
ـات َتجْ ِل َي ِتــهَِ ،ن ِّ
الكتابِــة
ـعر و َك ْي ِف َّيـ ِ
الشـ ِ
بِ َشــأ ِن مَ ُف ُهـ ِ
َ
اآلن ِن ْف ِسـهَِ ،
وع ْبـ َر ال ِ ـقـراء ِة
اإلب َْد ِ
اع َّيــة ،ول ِك َّنـ ُه مُ ْن َف ِتـ ٍـحِ ،فــي ِ
ات،
ـب المَ ْف ُـتـوحَ ،ع َلــى َت ْف ِع ْيـ ِـل ْالمَ َلـ َـك ِ
ْالمُ عَ مَّ َقــة وال َّتجْ ريْـ ِ
ـاراتَ ،
ـرات.
واج ِت َيـ ٍ
وت ْنمِ َيــةِ ْالخِ ْـب ِ
ـاب المَ َهـ ِ
ِ
ـار ِف ،وا ْك ِت َسـ ِ
ـاف ْالمَ عَ ـ ِ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ـال األو َِّل ،أو مَ ـ ِـع الحَ الـ ِة األوْلــىَ ،سـنكونُ أمَّ ــا
مَ ـ ِـع االحْ تِمَ ـ ِ
ـاع ٍر ،هُ ـوَِ ،فــي ْالحَ َ
ـار ٍف،
ـاع ٍر َنا ِقــدٍ  ،أو َنا ِقــدٍ َشـ ِ
إِزاءَ َشـ ِ
ال ْيـ ِـنَ ،عـ ِ
َعلــى َنحــو َك ٍ َ
َازم ِّ
الشــعْ ِر ومُ ْق َت َ
ض َيا ِتــهِ ،وبِأُ ُ ـ
ـول ال َّن ْقــدِ
ص ِ
ٍ
اف ،بِلـو ِ
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ـوصَ ،
ِّ
والشــعْ ِريِّ مِ ْنـ ُه َعلــى وجْ ــهِ ْال ُخ ُ
األدبِـ ِّـي،
وازمِ ــهِ
صـ ِ
وبل ِ
َج َّيا ِتــه،
المَ عْ ِر ِف َّيــةِ والجَ مَ ال َّيــةِ،
ُ
وأس ِســهِ ال َّن َظ ِريَّــة ،ومَ ْنه ِ
ً
َ ْ
ْ
ـاج ُن ُ
ـوص
ـات مُ
َ
وإجْ ِراءَا ِتــه ،و َك ْي ِف َّيـ ِ
صـ ٍ
مَارسـ ِته تط ِب ْي ِق َّيــا إلن َـت ِ
ـوص ِّ
َن ْقدِ َّيــةٍ َت ْن َهـ ُ
اســاًَ ،علــى مُ َقا َر َبــةِ ال ُّن ُ
الشــعْ ِريَّةِ
أس َ
ـضَ ،
صـ ِ
َ
والق َ
راك مُ َت َنو ََّعــةٍ،
صا ِئــدِ ِو ْفـ َـق مَ َن ِ
ـات إ ْد ٍ
ـص وآ ِل َّيـ ٍ
اهــجَ َت َفحُّ ـ ٍ

ـراءات ْ
ش َ
ـرط ْ
إلعما ِل َهــا ِســوى
وال َغا َيــات ،وال َ ـ
ومُ َت َغا َـيـر ِة اإلجْ ـ
ِ
َ
ـوص ِّ
والق َ
اسـتِجَ ا َب ِتهَا ْالحَ َي ِويَّــة لل ُّن ُ
صا ِئــدِ المُ ــرا ِد
الشــعْ ِريَّ ِة
ْ
صـ ِ

ـص ُّ
إخ َ
ْ
الشــمُ ْول ِِّي ْالمُ عَ مَّ ـ ِـقِّ ،
ض ُ
راسـ ِة ْالوا ِف َيــةِ،
والد َ
اع َهــا لل َّت َفحُّ ـ ِ
َجـ ِّـي ال َّتكامُ ِلـ ِّـي ال َّر ِص ْيـ ِـن.
وال َّن ْقــدِ ْالمَ ْنه ِ

الشـ ِ َّ
ـارس ال َّن ْقــدِ هُ ـ َو َّ
ـب ْال َّنـ َّ
ـص
ـذي َك َتـ َ
وهُ َنــا َلــنْ ي َُكــونَ مُ مَ ـ ُ
ـاع ُر الـ ِ
َ
ـس ل ْ
ِّ
الشــعْ ريَّ ؛ أيْ َلــنْ َيكــونَ هُ ـ َو َّ
ـاع ُر َّالــذي
ـب”
ِيك ُتـ َ
“جلـ َ
الشـ ِ
ََ
ْضــا ُهَ ،ف ْ َ
صــاً أَر َ
ـب َن َّ
ـال ِقرا ِئـ ٍّـي
َف َك َتـ َ
اغ َتبــط بِــهِ ،فأ ْط َل َقـ ُه ِفــي مَ جَ ـ ٍ
ات َ
ي ُ
وقارئ ْينَ َس َي ُكونُ هُ و َن ْف ُس ُه واحِ داً مِ ْن ِهم ،و ُربَّمَ ا
َضمُّ َق ِار َئ ِ
وص ِفــهِ َق َ
َّ
أَو ََّل ُهــمَ ،ف َي ْ ـقـرأُ ال َّنـ َّ
ارئــاً ال بِ ْ
ـص بِ ْ
ـاع َر َّالــذي
وص ِفــه
“الشـ ِ
ـب َقريْ َنــاً
َك َتــب” .ومِ ــنْ هُ َنــا َيكــونُ َن ْقـ ُـد َّ
ـاع ِر لل ِّنـ ِّ
الشـ ِ
ـص َّالــذي َك َتـ َ ِ
ّ
َ
ـف َي َت َف َ
اعـ ُـلَ ،ن ْقدِ َّيــاً ،مَ ـ ِـع
ـارئ ،أ ْو أيِّ َنا ِقــدٍ  ،حَ ِص ْيـ ٍ
ِل َن ْقـ َـد أيِّ قـ ٍ
ـص َّالــذي ي ْ ـَقـرأَُ ،فال َّنا ِقـ ُـد ،ا ْب ِتــداءً ،هُ ـ َو هَ ـ َـذا َ
القـ ُ
ال َّنـ ِّ
ـارئ ْالمُ ـْبـدِ ُع،
ـب أنْ َي َت َ
بالشــعْ ِريَّةِْ ،
ِّ
ْالمَ ْسـ ُـكونُ
وافـ َر
والمُ َتوَا ِفـ ُر َع َلــى مَ ــا َي َتوجَّ ـ ُ

َع َل ْيـ ِه مِ ــنْ مَ عَ ـ َ
اهــجَ َ ،
ب
وتجَ ـ ِـار َ
ـارات ،ومَ َن ِ
ـارف مُ َت َنو َِّعــةٍ ،ومَ َهـ ٍ
ِّ
والشــعْ ِريِّ ال َّر ِص ْيـ ِـن ،وذِي
مَار َســةِ ال َّن ْقــدِ األ َدبـ ِّـي
وخِ ْـب ٍ
ـرات ،لِمُ ِ

والفا ِئــد ِة ْالعَ مَ ِل َّيــةْ ،
ال ِقيْمَ ــةِ المَ عْ ِر ِف َّيــةَِ ،
والجَ ـ ْـدوى.
ومَ ــا ِل َهــذا ْال َقـوْل أَنْ َي َتبـ َّـد َل جَ ـرَّاءَ مَ عْ ر َف ِت َنــا حَ ِق ْي َقـ َـة َت ُ
وافـ ِـر
ِ
ِ
َّ
س َن ْقـ َـد َن ِّ
إدراك مُ َزامِ ـ ٍـن ،أو
صــهِ َع َلــى
مَار ُ
ٍ
الشـ ِ
ـاع ِر َّالــذي َسـ ُي ِ
ـات ِك َتا َب ِتــهِ ال َّنـ ِّ
ـص َّالــذي ي َْقـ َرأُ ُه ِل ُي َؤو َِّلـ ُه ويَ ْن ُقــد ُه،
الحِ ـ ٍـقَ ،ب ِك ْي ِف َّيـ ِ
َ
ُ
ات
وبِ َخ َفايَا َعم ِل َّية كتا َبتِهِ َّالتي ال يَعْ ِرفهَا أحَ ٌد ِســوا ُه ،وبِ َدرَجَ ِ
َ
ْداع َّية َداخِ َل وجدانِهِ ْال ُك ِّل ِّي
طاب العَ م ِليَّةِ اإلب ِ
َان جَ مِ ْي ِع أ ْق ِ
مَ َور ِ
َ
ْ
ْأث َـنـاء الك َتا َبــةَِ ،ســواءٌ أجَ ـ ْ
ـاءت هَ ــذِ ِه الك َتا َبـ ُـة ِفــي َدف َقـ ٍة واحِ ــد ٍة
ـت َع َلــى َ
وشـ ْب ِه مُ َت َزامِ ِنــةٍ ،أَمْ َك َانـ ْ
َت َو َّز َعـ ْ
ـت
دف َقـ ٍ
ـات مُ َتوا ِل َيـ ٍة ِ
َ
َ
ات؛ َفمَ ا ل َهذِ ِه
اع َد َة ْال ُب ْرهَ ِ
اربِ ًة َزمَ ِن َّياً ،أ ْو حَ َّت َى مُ َت َب ِ
َدف َق ُاتهَا مُ َت َق ِ
ـات أَنْ َت ُكــونَ َذ َ
ات َشــاْ ٍن َع ِظ ْيـ ٍـم ِفــي َن ْقــدِ ال َّنـ ِّ
اجـ ِـز
ْالمُ عْ َط َيـ ِ
ـص ال َّن ِ
ت ِك َتا َب ُتـهَُّ ،
ج َز ْ
شـر ُه مِ ــنْ ِق َبــل مُ بْدِ ِعــهِ ،أو
والــذِ ي َتــمَّ َن ْ ـ
َّالــذي أُ ْن ِ ـ
ـاس.
بِمَ ِشـ ْي َئ ِتهِِ ،فــي ال َّنـ ِ
ـات أنْ َت ُكــونَ َذ َ
ات َشــأْ ٍن َع ِظ ْيـ ٍـم ِفــي ِك َتا َبــةِ
بِ ْيـ َـد أنَّ ِل َهــذِ ِه ْالمُ عْ َط َيـ ِ
الشــعْ ريٍّ َّ
اللحِ ـ ِـق مِ ــنْ ِق َبـ ِـل َّ
ال َّنـ ِّ
ـاع ِر َن ْف ِســهِ ،وال ِسـيَّمَ ا
الشـ ِ
ـص ِّ ِ
إنْ أ ْد َر َك َهــا هَ ـ َـذا َّ
ْج ِعـ ْ
ـت مِ ــنْ
ـاع ُر بِعُ مْ ـ ٍـق ِ
الشـ ِ
وســعَ ةٍ ،وإنْ ُرو ِ
ص َ
افــةٍ ُت ِض ْي ُئ َهــا ُ
الصـ ُ
وتعَ ِّز ُزهَ ــا ُخ َ
ِق َب ِلــهِ بِحَ َ
ـات َن ْقدِ َّيــةٍ
ـات مُ َقا َربـ ٍ

َعمِ ْي َقةٍ ْأنجَ َزهَ ا ُن َّقا ٌد َل ْي ُسوا هُ مُ هَ َذا َّ
تب ال َّن َّ
ص،
اع ُر َّالذي َك َ
الش ِ
َّل ،أَو َ
قار َئــاً أَو َ
ُثــمَّ أحَ ـ َ
“ق ِار َئــاً َنمُ و َْذ ِج َّيــاً” َلـهُ ،ومِ ــنْ َثــمَّ
ـال ُن ْف َسـ ُه ِ
َ
ـاع َراً
َنا ِقـ َـداً أو َ
َّل ،أو حَ َّتــى َ
اعـا ً مِ ــنْ َن ْف ِســهِ َ
“شـ ِ
“نا ِقـ َـداً أمْ َثـ َـل” ،جَ ِ
َتجْ ِريْ ِب َّيــا” ،ومِ ــنْ َن ِّ
اع َّيـ ًـة” ،و”مُ ْق َت َرحَ ــاً جَ مَ ا ِل َّيــاً.
صــهِ “تجْ ِر َبـ ًـة إب َْد ِ
َاك ُك ِّل مَ ا َت َق َّدمَ  ،إدراكاً مَ عْ رف َّياً وجَ مَ ا ِل َّياً
ِّ
وإني َلحْ َس ُ
ب أَنَّ إل ْدر ِ
ِ
ـص ِّ
ـس ِل ْخــذِ ال َّنـ ِّ
الشــعْ ِريِّ اآل ِتــي مِ ــنْ ْالعُ مْ ـ ِـق
واشــجَ اً ،أَنْ ي َُؤسِّ ـ َ
مُ َت ِ
َ
المَ عْ ِرفـ ِّـي ْالجَ مالـ ِّـي َّالــذِ ي أ ْد َر َكـ ُه َســابِ ُق ُه إلــى ُع ُلـ ٍّو ر ُْؤ َيــويٍّ ،
ـاويٍّ  ،وَجَ مَ ا ِلـ ٍّـي ،أَ ْب َهــى وأَ ْســمَ ى ،وأَجَ ـ َّـل وأَجْ مَ ـ َـل.
ورُؤ َيـ ِ

َ
حســن َّأنـ ُه “أ َكا ِد ْيمِ ـ ٌّـي ومُ َّط ِلــعٌ علــى
ولعَ ـ َّـل ِفــي َت ِ
وض ْيـ ِـح أَيمَ ــن َ
ّات ال ِقراءَ ِة ْ
وال ِك َتا َبةِ ال َّن ْقديّة” ،أَنْ يُعَ َّز َز ِص ْد ِق َّي َة مَ ا َذهَ ْب َنا
َن َظريِ ِ

إ ِليْهِ ِفي َ
ات ،وأنْ ي َْف َتحَ ُه َع َلى مَ ا ُيوَسِّ عَ ْالحِ وا َر
رات َّ
السابِ َق ِ
الف َق ِ
اع ِلـ َّـي حَ َ
ولـ ُه ويُعَ مِّ ُقـهَُ ،
ال َّت َف ُ
وع َلــى مَ ــا ي َُؤ ِّكـ ُـد َ
ـور
صوابِ َّيـ َـة المَ ْن ُظـ ِ
صرا ِت َنــا ِفــي َ
ض الرِّجْ ـ َراج ،وال َن ُ ـق ُ
ضـاءَ َت َب ُّ
ـول
ال َّتأَمُّ ِلـ ِّـي َّالــذِ ي أَ َ ـ
الفـ ْر ِ
ِ
ص َل ًةَ ،
ض ِل َناقِدٍ لل َّ
القائ ِِل إِنَّ أَ ْف َ
ـاع ِر ( ِل ُن ُ
الص َة ْالمُ َؤ َّ
ْال ُخ َ
وص
ِشـ ِ
ص ِ
ـاع ُر َن ْف ُسـهُ”! وإلــى َذ ِلــكَ ،بـ ْـل َ
ـاع ٍر) “هُ ـ َو َّ
َّ
وتأَ ِس ْيســاً َع َلــى
الشـ ِ
الشـ ِ
مَ ــا َت ْن َطــوي َت َب ُّ
ـاق مَ ــع جَ وهَ ـ ِـر ال ُر ُؤ َيـ ِة َّال ِتــي
صرا ِت َنــا َع َل ْيــهِ ،مِ ــنْ َتـ ٍ
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صادق كويش

والشــعْ ِريَّةَِّ ،
ِّ
يَت َب َّناهَ ــا أيْمَ ــن حَ ســن ِّ
وال ِتــي حَ َّ ـف ْ
ـزت،
للشــعْ ِر
األعــمَّ َ
ت ِّاتجَ ــا َهَ ،
أسـ ِئلةِ،
األ ْغ َلـ َ
ـب مِ ــن إجَ ابَا ِتــهِ َعلــى ْ
وحَ ـ َّـد َّد ِ
ـص َّ
َف َّإن َنــا َل ُن َؤ ِّكـ َـد حَ ِق ْي َقـ َـة أنَّ ال َّنـ َّ
ْداع َّي َتــه
الشــعْ ريَّ األص ْيـ َـل ِفــي إب ِ
الكا ِـن َ
وجَ مال َّيا ِتـهِ ،ي ََظـ ُّـل هُ ـوَ ،وحْ ـ َـد ُه ،المـ َ
ـرآة المُ عَ َّر َفـ َـةَ ،
ـزة ِفــي
اســعَ ةِ ُبـ َـؤراً مُ ِشــعَّ ًة ُت َؤ ِّه ِل َهــا لل ُ
أَ ْعمَا ِق َهــا ال ُب َؤ ِريَّــة َّ
ـوف،
ِوقـ ِ
الش ِ
وثـراءٍ َتأْ ِويْ ِلـ ٍّـي ،إِزاءَ مَ ــا يَر ُبــو َع َلــى ْالحَ ِصـ ِـر مِ ــنَ
ـال َـ
ـال وجَ مَ ـ ٍ
بِجَ ـ ٍ
ْ
ـاور ِة مَ ــعْ بَعْ ِض َهــا بَعْ َ
ضــاً،
المَرا َيــا ْالمُ َت َن ِ ـ
اظـر ِة مَ عَ َهــا ،والمُ َتجَ ـ ِ
وصــاً
ص َ
َص ْي َنــةٍ ،ل َِكو ِن َهــا ُن ُ
وال َّتــي َت َتجَ َّلــى ِفــي ُن ُ
ـوص َن ْقدِ َّيــةٍ ر ِ
صـ ٍ
االســت ْب َ
صاريِّ ،
ـص ْ
مُ ْفعَ مَ ـ ًـة بِ َتعَ ـ ُّـد ِد مُ ْسـ َت َوي ِ
َات ال ِ ـقـراءَ ِة وال َّت َفحُّ ـ ِ
ْ
ْ ْ
ـات َ
إعــاد ِة ال َّتأْويْـ ِـل ،وهُ مَ ــا
ـوح َع َلــى مُ مْ ِك َنـ ِ
وبال َّتأويْـ ِـل المَ ف ُـت ِ
راك ال َّت ُ
اه َ
واشـ ِـج
ِّ
ان ال َّن ِ
ـان ،دا ِئمــاً وأ َبــداًَ ،ع َلــى إ ْد ِ
ض َتـ ِ
الســمَ َت ِ
صو ُ
الشــعْ ِريَّةِ ْ
ال َو ِث ْيـ ِـق بِ ْيــنَ الـ َّر َؤى ِّ
ْغ
ـات َّالتــي َت ُ ـ
والجَ مَ ال َّيـ ِ
ـال ِشــعْ ِريٍّ َفا ِتـ ٍـن ،وأَ َّخــاذٍ!
َك ْي ِف َّيـ ِ
ـات َق ْو ِل َهــا بِجَ مَ ـ ٍ
الثا ِنــي ،أو مَ ــع ْالحَ َ
الــةِ َّ
أَمَّ ــا مَ ــع االحْ َتمــال َّ
الثا ِن َيــة،
ِ
ِ
وضــع أَب َْسـ َ
َف َسـ َن ُكونَ إِزاءَ َ
َضـ ِـع
ـط بِ َك ِثيـ ٍـر مِ ــنْ ْالو ِ
ٍ
ات َّ
َّ
رة”
ور
اع ِ
الش ِ
“الذ ِ
َم ْع ُح ُض ِ
َّ
َّ
ـب ،والــذي
َّ
الســابِ ِق با ِلـ ِـغ ال َّتع ِق ْيــدِ والتر ِك ْيـ ِ
ي
َع َلى َه َذا النَّ ْح ِو ْ
اب ِّ
اإلي َج ِ
ْ
اإلف َ
مزيْـ َـد مِ ــنَ
ـاح ْالمُ ْف ِضــي
َي َت َط َّلـ ُ
ـب ْال ِ
صـ ِ
الم َق َّد ِر َع ِال َي ًاْ ،
اع ِد،
وال َو ِ
ُ
صـ ْ
وض ْيـ ِـح مَ ــا َقـ ْـد َخ ُل َ
ـت مُ َقارب ُت َنــا
إلــى َت ِ
الســابِ َق ُة إ ِل ْيــهِ ،بِ َر ْغــم َك َث َ
اف ِت َهــا
ي ال َّتأْ ِس ْي ِسـ َّي ُة َّ
َس َتتَ َح َّق ُق َغ َاي ُة َس ْع ِي َها ْال َح َي ِو ِّ
ِ
وتر ُّك ِزهَ ــاَ .
لبنَ اء َذاتها ،عبر إمعانها في اإليْحَ ْائ َّيــةِ َ
ولعَ ْل َنــا ُن ِشـ ْي ُر ،ا ْب ِتـ َـداءً،
ِ ِ ِ َ َ َْ ْ َ ِ َ ِ
إلــى مُ عْ طـ ًـى أَ َّو ِل َّيــاً ي ُ ـَق ُ
ـول َّإنـ ُه مَ ــا مِ ــنْ ِشـ ْـيءٍ يُمَ ِّيـ ُز
وص النَّ ْق ِد َّي ِة
راء ِة النُّ ُص ِ
ِق َ
ـال أَب ََلـ ُـغ ِفــي ال َب َسـ َ
والس َل َســةِ،
ـاطةِ،
َ
هَ ـ َـذا االحْ تِمَ ـ ِ
ام ِة
ْال َع َّ
اب ال َّتعْ ِقيْدِ  ،مِ نْ حَ ِق ْي َقةِ أَنَّ َّ
اع َر المُ ْب َت َ
دئ
الش ِ
ِ
وغ َي ِ
ـس “أَكا ِد ْيمِ َّيــاً” مُ جَ ِّر َبــاًَ ،
ـس مُ َّطلِعَ ــاً َ
“علــى
ول ْيـ َ
ِل ْيـ َ
وال ِك َتا َبـ ِة ال َّن ْقدِ َّيــة” ،وال َي َت َب َّنــى مَ ْنهَجَ ــاً
ـات ال ِ ـقـراءَ ِة ْ
َن َظ ِريَّـ ِ
َن ْقدِ َّيــاً مُ ْسـ َتورداً ،بِ ُك ِّل َّي ِتــهِ ،مِ ــنْ َث َ
قافــةٍ أُ ْخــرى ،وال يُحِ ِســنُ
ـف” َع َلــى
“إسـ ِ
ِشـ ْي َئاً بِ َشــأ ِن ِه ِســوى ْ
ـقاطهِ ْالحَ ْرفـ ِّـي ْالمُ َتعَ ِّسـ ِ
اهيـ َ
ُن ُ
ـاع ٌر
ـوص ِشــعْ ِريَّةٍ َع َربِ َّيــةٍ َتتأَ َّبــى َع ِل ْيــهَِ ،ن ِ
ـك َعــنْ َّأنـ ُه َشـ ِ
صـ ٍ

صـو ٍُّر مُ ْك َتمَ ـ ٍـل حَ ـ َ
َبــاد ٌ
ـس مُ َت َقو ِقعَ ــاً َع َلــى َت َ
ـول مَ ْفهُومَ ـ ِّـي
ِئ َل ْيـ َ
اق ِتــداءِ  ،أو بِخِ َ
والشــعْ ِرَ ،
واعـ َـداً َن ْف َسـ ُـة بِ ْ
ِّ
ِّ
الشــعْ ِريَّ ِة
الفــةِ
ول ْيـ َ
ـس ِ
الشــعَ راءِ َ ،
أَحَ ــدٍ مِ ــنَ ُّ
اب مُ ْد َر َكــةٍ أَو
ألسـ َب َ
ولــمْ ي َُشـ ِّـكل ِل َن ْف ِســهِْ ،
َغ ْي َر مُ ْد َر َك ٍة مِ نْ ِق َبلِهِ ،مَ و ِق َفاً ْ
سل ِب َّياً مِ نَ ال َّن ْقدِ وال ُّن َقادِ ،و ُربَّمَ ا

الث َق َ
افــةِ ْ
مِ ــنَ َّ
والمُ َث َّق ِفيــنَ !
اع ُر َ
بدى َّ
مَ ع هَ َذا االحْ تِمَ الَ ،س َي َت َّ
“ذ َاتاً ْإن َسا ِن َّي ًة مُ بْدِ َع ًة”،
الش ِ
مُ ْن َفتِحَ ـ ًـة َبــا ُق ُيــو ٍد َع َلــى ال َّن ْقــدِ وال ُّن َّقــادَ ،بـ ْـل َ
اشـ َـد ًة
وت ْن ُشــدُهُ مَ ا َن ِ

مِ ْنهُمَ ــا ،بِ ِصـ ْـدق َ
َ
واإلرشــا َد وال ُّن ْ
صــحَ  .ومَ ــا هَ ـ َـذا
وله َْفــةٍ ،الـ َّرأيَ
ٍ
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“ذ َاتــاً ْإن َســا ِن َّي ًة حَ ِق ْي ِق َّيـ ًـة” َت ْســعَ ىَ ،
َّإل ل َِكو ِن َهــا َ
بله َْفــةٍ َل ِه َبــةٍ،
َِ
لنْ ُتجَ ِّلــي ِفــي ْالوُجُ ــو ِد وُجُ ــو َد َ
ـاع َرةِ” َت ُتـو ُْق ِل َتجْ ِل َيــةِ
“ذ ِ
ات َشـ ِ

َذا ِت َهــا ْ
وهـ َـي،
ارات ْالوُجُ ــودِ؛ ِ
اإلن َســان َّية ْال ُك ِّل َّيــةِ ِفــي َشـ َّتى مَ ـ َـد ِ
وســعَ ةِ أُ ُفــقَ ،
ـكُ ،تـ ْـد ِر ُ
إلــى َذ ِلـ َ
األهَ م َّيـ َـة
ك ،بِعُ مْ ـ ٍـق مَ عْ ِر ِفـ ٍّـي ِ
ٍ
ال َّتأْ ِس ْي ِسـ َّي َة الجَ ْوهَ ِريَّـ َـة َّالتــي َتحُ ْو ُزهَ ــا ت ِْل ُكمَ ــا َّ
الذ َات ْيـ ِـنَ ،ك َذا ِت ْيـ ِـن
ب َك ْي ُن َ
مُ ْل َتحِ مَ ِتيـ ِـن ِفــي ْ
ونــةٍ وُجُ ْو ِد َّيــة وَاحِ ــدةٍِ ،ل َتحْ ِفيـ ِـز
أصـ َـا ِ
ْ
ضـ ُرو َ
رك َ
ْداع َّيــةِ ،بـ ْـل ْإن َهــا َل ُتـ ْـد ُ
ْرة وُجْ ود ِِهمَ ــا
ـاق أيِّ َعمَ ِل َّيــةٍ إب ِ
إطـ ِ

واصــل ،مَ ــعْ جَ مِ ْيــع مُ َكو َِّنـ ِ ْ
ال َّت َف ُ
ـدان ْال ُك ِّلـ ِّـي
اع ِلـ ِّـي ،والمُ َت ِ ِ
ـات الوجْ ـ ِ
ِ
َِ َ
ص ْيــرو َر ِة اإل ْبــداع ِّ
ـاع َرة”ْ ،
ُصـوالً
ـاض َ
الشــعْ ِريِّ و ُ ـ
ليِّ “أ َنــا َّشـ ِ
إلن َهـ ِ
ِ
بالصحَ ـ ِة ُّ
إلــى مِ ْيــا ِد َنـ ٍّ
ـص ِشــعْ ِريٍّ مُ ْفعَ ـ ٍـم ِّ
الل َغ ِويَّــةِ ،وال َّت َد ُّفـ ِـق

وط َ ْ
ال ُّر ْؤ َيــويِّ َ ،
أس ْي ِسـيَّةٍ ُت ِتيــحُ لل َّنـ ِّ
ـص
ـالَ ،كمُ ُكو َِّنـ ٍ
ـات َت ِ
القــةِ ال َخ َيـ ِ
ِّ
الشــعْ ِريِّ ْال َو ِل ْيــدِ أَنْ ُيجَ ِّلــي وُجُ ــو َد ُع ْن ُ
صـ ٍـر جَ ْوهَ ـ ِـريٍّ مِ مَّ ــا َخ ِفـ َـي،
ـض ،مِ ــنْ َتجَ ِّل َيـ ِ ْ
ـال ْ
أو َغمُ ـ َ
اإلن َســا ِن ِّي ْالحَ َيا ِتـ ِّـي ْالوُجُ ــودِيِّ
ـات الجَ مَ ـ ِ
ضــةِ َّإل ْ
َّالــذي ال ي َُسـ ِّـلمُ إِ َشــاراتِهِ ْالوامِ َ
ـاع ٍر “ َيحْ َيــا
ـان َشـ ِ
إلن َسـ ٍ
األرض”َ ،ف َي ْل َت ِقـ ُ
ـك َ
ـوزات ت ِْلـ َ
ـارات،
ِشــعْ ِريَّاً َع َلــى
اإلشـ ِ
ـط مَ ْك ُنـ ِ
ِ
ـدارات أَ ْكوَا ِن َهــا َّ
وي َُشـ ِّـك ُلِ ،فــي َق َ
الشــعْ ِريَّ ِة ْالمُ مْ ِك َنـةِ،
صا ِئــده ،مَ ـ
ِ
ْ
ـوان َلــمْ ي َْك َت ِشـ ْـفهَا أَحَ ـ ٌـد بَعْ ـ ُـد!
والمُ ومِ َئــةِ إلــى مَ ـ َـد ٍ
ارات وأ َكـ ٍ
ات َّ
ومَ ــعْ حُ ُ
ـاعرةِ” َع َلــى هَ ـ َـذا ال َّنحْ ـ ِـو اإليْجَ ابِـ ِّـي
ـور “الـ َّـذ ِ
الشـ ِ
ضـ ِ
المُ َق َّد ِر َعا ِل َياًْ ،
َاعدِ َ ،س َت َتحَ َّق ُق َغاي َُة َسعْ ِيهَا ْالحَ َي ِويِّ ل ِب َناءِ
والو ِ
َذا ِت َهــاَ ،ع ْبـ َر إمْ عَ ا ِن َهــا ِفــي ِ ـقـراءَ ِة ال ُّن ُ
ـوص ال َّن ْقدِ َّيـ ِة ْالعَ امَّ ــةِ،
صـ ِ
ـات ِّ
صــة بِ ِّ
الشــعْ ِر ،وت ِْلـ َ
والمُ َت َخ ِّ
ص َ
ـك َّالتــي
الشــعْ ِريَّ ِة وجَ مَ ا ِل َّيـ ِ
وص ِّ
ص َ
بَ ،ن ْقدِ يَّاً ،ال ُّن َ
الشعْ ِري ََّة َّالتي ُتبْدِ ُعهَا ِه َي ،أو َّالتي
ُت َق ِار ُ
ُيبْدِ ُع َهــا ِسـ َواهَ ا ،و َك َذ ِلـ َ
ـك َع ْبـ َر ال َّت ُ
اشـ ِـر ،مِ ــنْ ِق َب ِل َهــا
واصـ ِـل ْالمُ َب ِ
ـاعرةٍ” ،مَ ــع ال ُّن َّقــا ِد َكـ َ
َكـ َ
َات َنا ِقــدةٍ” ،لمُ حَ ا َو َرت ِِهــم،
ـ”ذو ٍ
ـ”ذ ٍ
ات َشـ ِ
ِ
ْج ْيهَات ِِهــمْ َ
صحِ ِهــم َ
ون ْقدِ ِهــم لل ُّن ُ
ولإل َفــاد ِة مِ ــنْ ُن ْ
ـوص
وتو ِ
صـ ِ
ِ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ـاعر ٍة تولـ ْ
ـت أمْ ـ َر بِ ـنـاءِ نف ِسـهَا
ْالمُ قت َرحَ ــةِ مِ ــنْ ِق َب ِل َهــا كــذ ٍ
ات شـ ِ
بِ َن ْف ِسـهَاَ ،
وذ ِلـ َ
ـك َع َلــى َنحْ ـ ٍـو ي َْد َعــمُ حِ ْر َ
ص َهــا َع َلــى ر َْفــدِ هَ ـ َـذا

ال ِب َـنـاءَ بِـ ُـك ِّل مُ ْق َت َ
ـات َت َك ُّو ِنــهِ ْالجَ مَ الـ ِّـي والمَ عْ ِر ِفـ ِّـي ْال َك ِف ْيـ ِـل،
ضيـ ِ
ـات “ َك ُي َ
ات
وحْ ـ َـد ُه ،بِإ ْك َســابِهَا مُ َقوِّمَ ـ ِ
ون ِت َهــا ْالوُجُ ْو ِد َّيــةِ”َ ،كـ َـذ ٍ

ات ْ
اإلن َســا ِن َّية َّ
ـاعر ِة ْالمُ بْدِ َعــةِ
ـاعر ٍة ُتجَ ِّلــي جَ وهَ ـ َر “الـ َّـذ ِ
الشـ ِ
َشـ ِ
ات ْالجَ دِ ْي َر ِة بِوجُ و ٍد ِشعْ ريٍّ جَ ْوهَ ريٍّ ي َُسو ُ
ْال َخ َّل َقة”؛ أيْ َّ
ِّغ
الذ ِ
ِ
ِ

إدراك مَ َ
َسعْ َي َّ
كانةٍ وُجُ ْو ِد َّي ٍة
قي َعنْ حَ ٍّق” إلى
ِ
“الش ِ
اع ِر ْالحَ ِق ْي ِّ
حَ ِق ْي ِق َّيـ ٍة ِفــي ْالوُجُ ــود.

صور َّ
ات َّ
وبِحُ ُ
ت
ف َّالذي َسعَ ِ
“الذ ِ
الش ِ
اعرةِ” َعلى ال َّنحْ ِو المُ َك َّث ِ
َ
الف ْ ـق ُ
َ
َّ
ـاع ِر ْالحَ ِق ْي ِقـ ِّـي”
الســابِ َق ُة إِلــى جَ ال ِئــهَِ ،ت ْن ْف َتــحُ أمَ ــامَ
ـرة َّ
“الشـ ِ
َ
واآلفـ ِ ْ َ َ
ْ
اع مَ ــا ي ِ ْسـ ُـك ُن ُه مِ ــنْ
ـات
أَو َ
ْســعُ اإلمْ َكا ِن َّيـ ِ
ـاق الك ِف ْيلــةِ بِإِشـ َب ِ

َات و ََل ٍه َل ِهب ِ َ
اعراً مَ ْق ُروْءَاً ،مَ ْرمُ َ
وقاً ،وال ي َُك ُّ
َ
ف
ص ْبو ِ
لنْ ي َُكونَ َش ِ
ٍ
الشــعْ ِريَّةَِ ،
وصــهِ ِّ
وق َ
ـار جَ ديــدِ ُن ُ
صا ِئــدِ هِ ،ال
ال َّنـ ُ
ص ِ
ـاس َعـ ِـن ْان ِتظـ ِ

َ
َ
ال إِ ْن َســا ِنيَّةٍ مُ َؤ َّ
اق
ل َِسـ َب ٍ
ص َلةٍ ،وفاتِحَ ُة آف ٍ
ب ِســوى َّأنهَا مَا ِنحَ ُة آمَ ٍ
سـاع ُ
َ َ
ْ
والعُ ُلـوِّ ،ومَ ــا َذ َ
اك
حَ َيا ِت َّيــةٍ َووُجُ و ِد َّيــةٍ مُ مْ ِك َنــةٍ وقابِلــةٍ لِالت َ ـ ِ
اع َّي ِتهَا ِّ
الشعْ ِريَّةِ ْ
واشجَ ةِ،
اإلن َسا ِنيَّةِ وال ُّر ْؤيَويَّةِ المُ َت ِ
إِ َّل لِعُ ُل ِّو إب َْد ِ
ول ُِخ ُلوِّهَ ــا مِ ــنَ َ
ـات ،و ِل َتم ُّي ِزهَ ــا بِ ْ
بلــور ِة
األ ْخ َ ـ
واله َنـ ِ
طـاءِ واله ََفـ ِ
ـوات ِ
َّ
ات ِك َتا َبةٍ َشعْ ِريَّةٍ
ار جَ مَ ا ِل َّي ِ
ر َُؤىً حَ َيا ِتيَّةٍ وُجُ و ِد َّيةٍ َخل َقةٍ ،وبا ْب ِت َك ِ

ْ
ْ
ال مَ ا َلنْ يَكونَ َلهَا بِمَ عْ َز ٍل
ُت ْك ِس ُبهَا مِ نَ القيْمَ ةِ ال َّر ْؤيَويَّة والجَ مَ ِ

َع ْنهُمَ ــا َ
وقـ ْـد َت َ
واشــجَ ْ
اص ُرهُ مَ ــا ْالمُ ْل َتحِ مَ ـ ُـة ِفــي أَ ْ
ـاب
ت َع َن ِ
صـ ِ
صوص ِّ
ات هَ ذِ ه ال ُّن ُ
الت ُب َناهَ ا
الشعْ ِريَّةِ ،و ِفي َت َش ُّك ِ
جَ مِ ْي ِع مُ َكو َِّن ِ
ُّ
وس َك َن ْت ُه
ت ْال ُك ِّل ِّي َّالذي َب َن ْت ُه ِل َن ْف ِسهَا َ
الص ْغرى ،و ِفي َش ْك ِل ْال َب ْي ِ

الق َ
ظ ً
ـات َ
ـرة ُقـ ُـدومَ َ
والق ِار ِئ ْيــنَ ل َت ْسـ ْ
ـابِ ،فــي
مُ ْن َت ِ ـ
ارئـ ِ
ـتق ِب ِلهُم ،بِ َت ْرحَ ـ ٍ
مُؤ َّث َثــةِ بِ ْ
رحَ ابـ ِه ْال َ
الجَ مَ ـ ْ
ـال.

ناقد وشاعر من فلسطين مقيم في براتسالفا
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ليث الصندوق

أربع قصائد
ليث الصندوق

الصاخبون

يُصغون لقرقرة بطونهم.
***

لم يعد صوتهم مسموعاً

هم أنفسهم ما عادوا يسمعون أصواتهم

أولئك الصاخبون

فقد تخاصمت أسنانهم داخل أفواههم

الذين أرعبونا بالوحوش التي ّ
تطل مزمجرة

وافرتقت عن بعضها إىل األبد

من غابات أفواههم.

صمتوا فجأة
***

كانوا ال ينامون
فقد استبدلوا أحداقهم بالحناجر

واألعاصري التي ضفروها بألسنتهم
ّ
التفت عىل أعناقهم
وخنقتهم.

فأنرثها سماداً بأواين الزهور

وأهدابهم باأللسنة
وحتى إذا ما ناموا

فرص ضائعة
ٌ

فألسنتهم تتسلل إىل بيوتنا

حسنُ التصويب
ربما لم أكنْ اُ ِ

تتلوّى

فض ّي ُ
ري من الفرص
عت الكث َ

وتفحّ

ُ
وتغادر محملة بالغنائم.

أحسب الفرائس زماليئ يف املهنة
كنت
ُ

***
أولئك الصاخبون صمتوا فجأة

والغزالن تدخل خيمتي

صاروا يُقيمون تحت املناضد

لرتضع من أصابع قدمي.

للنبس يف آذان املزهريات
حفالت
ٍ
ِ

**

كبات الصوت املعطوبة
لقد يتمتهم مُ ّ

فصاروا يبحثون عن مُ تبنني
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عشاً
فرتكت الكرايك تتخذ من شعري ّ
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أنا ص ّيا ٌد فاشل
رصاصايت تصدأ يف جيبي

لم أشعر يوماً بفداحة خسراين

كتلسكوبات للسوّاح
تؤجّ رها
ٍ
لبست ذئباً
ُ
كم من م ّرة

ما دامت قدمي لم تعلق يف شبايك

متوهماً أنه معطفي؟

ُ
تغافلت عن إخفاقات بندقيتي

أتبي حقيقته حتى عوى عىل كتفي
ولم ّ

متذرعاً أنها تعاين من الحَ وَل.

***

َ
الجموع املرعوبة
وقفز يُطارد

كم من الفرص انتهزتها إلنقاذ فريسة ؟

أنا ص ّيا ٌد غافل

السماء مغطاة بأسراب طيور

تم ّر بي الطرائد مستعرضة كراديسها

رب سبطانة بندقيتي إىل األعىل
أنظر ع َ

فأقف مؤدياً التحية العسكرية

فال أرى سوى قوس قزح.

ُ
الهداهد تنزع أعرافها من رؤوسها

***

وتتوّجني بها ملكاً

أنا ص ّيا ٌد ط ّيب

واألفيال املتعبة من ثقل خراطيمها

بندقيتي مع ّبأة بالرصاص
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لكن الطرائد تعلم
أن رصاصايت ليست للقتل

ليسهل عليهم التكسري.

بل للتحذير.

***
طفولة ماكرة

أطفال بسراويل ّ
مثقبة من لدغات النحل
يُمسكون بزعانف األرصفة

يتكاثرون كالقمّ ل عىل جلود الجدران
ويف شعر األزقة املقصوص بأفواه القمل
العناد
رؤوسهم مطارق ملسامري ِ
أفواههم سبطانات للضحك امل ُ ّر

يكسرون مصابيح الشوارع

ٌ
مستودعات للسموم
صدورهم

رجماً بأسنانهم املقلوعة

ّ
املهشم
ثمّ يضحكون عىل بكاء الزجاج
وشتائم الضوء املسكوب.
ٌ
أطفال من دخان

عصابات من األطفال

أنوفهم مداخن لحرائق القمامة

ويوسعونها ضرباً

***

ي ّ
ُحلقون يف السماء
فيعيدهم صراخ األمهات إىل املهود

مُ ّتصلني بحبل من مِ زق السراويل

ّ
يتسلح ّ
برضاعات مليئة بالدبابيس
بعضهم
وبعضهم يطوي ّ
حفاظته تحت إبطه
بانتظار ساعة الهجوم

ُ
وفنادق للجراثيم

ي ّ
ُهشمون أضالع الشوارع
بنفخ الشتائم يف رئات مواسري املياه القذرة

ي ّ
ُذلونَ األعمدة بسكب الضياء يف البالليع
أملهم أنهم بعد ألف عام

سيندمون عىل التفريط بأسنانهم يف ُلعبة خاسرة
فيعتذرون لسراويلهم ّ
املثقبة

تتسلل تحت لحايف

ويلمّ ون يف طشوت ما أهرقوا من الضياء

وهي من خجل تحجب وجهها بصخب املتسوّقني.

ويعتذرون لعمّ ال الصيانة
بتكسري املزيد من املصابيح.

ينسلون كاألج ّنة من بطون األزقة

الم ُدن
تحايا ُ

ساحبني وراءهم جيشاً من الصراصري
ّ
يتخفونَ

مُ ّتخذين من قبعات األشجار سوات َر وربايا
يموعون ُ
كالدهن بمقالة القمر املحروقة

يطريون كالخفافيش
مُ ستعينني بأجنحة من جوارب آبائهم

ّ
يتعقبونَ عمّ ال الصيانة قفزاً فوق بطون النائمني
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فيتع ّرفون عىل أنساب املصابيح املُستبدلة
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ُ
مررت بها
املدن التي

***

ألبس األرصفة كالسراويل
ُ
واملروجَ كال ِقمصان

ُ
مررت بها ؟
كم من املدن

ُ
وأصعد التالل عىل دراجة

ُ
طبعت
كم من املدن
قدمي العاريتني
ّ

عجلتاها عدستا نظاريت الطب ّية.

عىل صمتها الساخن ؟

ص ْ
كم من املدن َل َ
قت شموسها عىل جلدي ؟
وحني نزعتها تدفق الدم.

ظلت تتعقبني

***

أتلفت أينما ّ
تنق ُ
ُ
لت

مثل طفل يسحب وراءه لعبته

فأراها ورايئ

أسحب املدن التي أخرجها من خزانة الفرح

مكبة
وبيدها عدسة ّ

أسحب جسورها التي تثغو
ُ

أينما ُن ُ
مت

أسحب غيوم الذكريات التي ُتمط ُر يف جيوبي
ُ

ُ
مررت بها
املدن التي

***

ّ
ظل ْ
قبالتها بربيد النسيم
ت ُترسل يل
ِ
ُ
عشت فيها
أما التي

فما زالت حدائقها ّ
س من رئتي.
تتنف ُ
شاعر من العراق

ُ
تعلف األمواج
وهي
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سرد
أسامة دياب

أشباح
محمود خيراهلل

المتساقط من ِجلباب أمي
عن الحنان ُ
ُ
عمَّرت طويالً ،أكرث من َنبتةٍ زرعها أبي يف حديقةِ البيت،
أشع ُر أن َّني
وأضعــاف عمــر الد ـيـوك املُشاكســة التــي ربَّتهــا أمــي “فــوق الســطوح”،

ُ
ُ
أصبحت أقل طاقة من نملةٍ تعيش
عمَّرت ،لدرجة أنني
أشعر أنني
وسط الجحافل التي َّ
كشريك تحت أريض يف
عششت وربما ال تزال
ٍ
بيتنا القديم ،الذي بناه أبي مقابل أربعة أعوام من ُ
الغربة ،باعتزاز

فقري يتوق إىل مِ لك َّية َب ْيت.
ٍ
ـت أسـ ُ
ـحق النمـ َـل وأنــا أمــي تحـ َ
غـراً كنـ ُ
حــن كنـ ُ
ـت حــذايئ،
ـت ص ـ
غـر ِة منــه ،ألنّ أمــي كانــت تع ـتـره واحــداً مــن أبنائهــا،
كنــت أشــعر بال ـ

بعد كل هذا العمر

َ
أدرك هذه الحقيقة البسيطة..
فاتني أن
ُ
أنني بينما ُ
كنت طوال حيايت أضحك أو أبيك ،أفكر أو أبتسم ،أحب
أو أكره ،أصيل أو أُغني ،فاتني أنني بينما ُ
كنت ألوذ بقلبي ،أو أجري

يف الطريــق وحــدي ،فاتنــي أن أتذكــر وأنــا أنحنــي تحــت وطــأة األســقف
املُنخفضــة ،أو أفــرد قامتــي منتصبــاً يف الثــورة ،فاتنــي أن أدرك هــذه
الحقيقــة البســيطة ،وهــي أنَّ ب ـ ً
ـام دقيقــةٍ يكــرون ـ كل يــوم
شـرا بأحجـ ٍ
ـ يف تجاعيــدي ،أنّ جيشــاً مرتابطــاً مــن الجوعــى املذعوريــن يولــدون
عـ ً
ـادة مــن األ ـفـراح واأل ـتـراح ،مــن تشـ ّـققات الوجــوه وانحناءاتهــا،

جـزءاً مــن مك ِّونــات البيــت ،لــه أيامُ ــه وظروفــه ،وأنــه
تعاملــه بوصفــه ـ
ـ حتــى النمــل ـ يسـ ُ
ـتحق أيضــاً أن يعيــش ،وأن يخــوض ـ ولــو تحــت

ـهـؤالء الصغــار الدقيقــون الذيــن ينبتــون تحــت العيــون وعــى جانبــي

لــي نتعلــم أن نــزرع األمــل ،لنتعلــم أن الكائنــات الضعيفــة عليهــا أن
تتش َّبث بالحياة أكرث ،وأال ّ
تتوقف ـ أبداً ـ عن العمل .ذات مرة ،بينما

الجيوش التي تبقى يف حالة تأهب إىل أن يأيت املوت ،ساعتها سوف
ً
دورة حيــاة كاملــة
يبــدأون يف التهامــي عــى مَ هـ ٍـل ،قبــل أن يبــدأوا

َ
صنع الحياةُ ،
البالط ـ طريقته يف ُ
النمل
كنت أفهم أنها ترتكنا نراقب

فســد أيامنا ،كان بإمكاننا أن
كنا نطارد الح ـ
شـرات الصغريات التي ُت ِ
نــرى النمـ َـل يرقـ ُ
ـص مُ حتفـا ً بتلــك الوالئــم القبيحــة التــي يواجــه بهــا
جـوع األيــام املُقبلــة.
ـ

غ ُ
النمـ ُ
ـس
ـات الص ـ
ـرات كانــت تتعـ َّـر أحيانــاً ،حــن أهاجمهــا ألقيـ َ

قدرتها عىل الصمود ،لكنها بكل عنا ٍد كانت تواصل العمل ،تتلقى
ٌ
الضربة من دون أن تسقط ،وكلما أنَّ
األحمال الباهظة
فريق تحت
ِ

ألجنحــة ترفــرف مــن دون فراشــاتها أو أرجــل تجــري بمفردهــا يف
جـاءت نمـ ٌ
سـرة ،لتصــل “املَؤونــات”
ـات جديــدات ل ُتكمــل امل ـ
الهــواء ،ـ

إىل مثواهــا قبــل األخــر ،هنــاك دائمــاً تحــت البــاط ،حتــى النمــل كان
ـك بال ـتـزام أخالقــي تجــاه أجيالــهِ املُقبلــة ..يــا أمّ ــي.
يشــعر يف بيتـ ِ
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دقيقة ْ
يك ُبرون في تجاعيدي
بأحجام
بشر
ٍ
ٌ
ٍ
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الفــم ،ويف الخطــوط الطويلــة التــي تحملهــا الرقــاب واأليــدي ،هــذه

كبشــر ،يدخلــون األرحــامَ  ،لكــن بعضهــم فقــط هــو الــذي يُولــد حامـا ً
مالمحــي.

الصدر
قميص
ٍ
بمربعات كبيرة فوق ّ

ـت يف ُ
َ
ـت أن أكــون َشــبحاً .جلسـ ُ
ذات فجــر ،ج َّربـ ُ
الشــرفة ،أطفــأت
حـول “حبـ ِـل َغســيل” ،عينــه كانــت عــى
جـاء لــص يحــومُ ـ
األنــوار ف ـ

ـات ك ـبـرة ومتوهجــة فــوق
األ ـ
طـراف املستســلمة لقميــص ذي مربعـ ٍ
ِّ
الصــدر ،كنـ ُ
ـأس رجــل ال يريــد
ـت أجلــس يف الشــرفة املقابلــة،
ألدخــن يـ َ

أن ينتمــي إىل هــذا العالــم ،وخمنـ ُ
ـت خطتــه :يصعــد فــوق شــجرة
ً
مائلــة ،ليخطــف القميــص ـ الــذي كان شــائعا كالذبــاب ـ ويفــر ..أراد
أن يتأ ّكــد أوالً أنّ ال أحــد يف هــذه الشــرفات النائمــة يُمكــن أن ـيـراه،

مالبســه وأخــذ يتلفــت برأســه
اختــار ركنــاً هَ ّشــاً مــن الجــدار ثــم خلــع
َ
مبحلقــاً يف النوافــذ والشــرفات ،جلــس َّ
كأنــه يتغـوَّط ،فلــم أنطــق

بحــرف ،اطمــأن ،رفــع البنطــال ثــم صعــد بهمَّ ــة فــوق الشــجرة ،مَ ــد
أصابعَ ــه فصرخــت“ :حرامــي ..حرامــي” ،ارتبــك اللـ ُ
ـص وألقــى نفســه

ـس األرض،
مــن أعــى الشــجرة ،حــن هبــط كا َد أحــد كتفيــه أن يُالمـ َ

البيوت ،كأنني
بسرعة إىل أن اختفى بني
نهض مفزوعاً وبدأ يجري ُ
ِ
ـرس غيبـ َـة نائمــنَّ ،
كنـ ُ
وكأنــه كان شــاعراً فشــل يف رؤيــة
ـت َشــبحاً ي ـ
ح ُ

ـراف املـ ُـدن.
األشــباح التــي تحكــم العالــم عــى أ ـ
ط ِ

شاعر من مصر
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اختالل الذاكرة
 13قصيدة
علي مواسي

لون ُمنْ َس ِحب
ٌ

تنسكب َ
مثل ماءٍ بار ٍد يف ال ّر ْ
ئات
سجائ ٌر
ُ

أثر الفراشة

شـر ِة
ارات املنت ـ
لــو تأمّ ـ َـل العالــمُ دوائـ َر األيــادي عــى ز ـ
ـاج السـ ّي ِ
ج ِ

ً
خطوطا ودوائ َر يف قماشةِ األرض
يف أصابعَ تح ّر ُكنا

يف العالــم

الش ُ
حيث ّ
ُ
ل اآلن
كل ّالذي يص ُ
ري ب ُْقعَ ًة َع َ َّ

لكانَ اسمُ ال ّنظريّ ِة قدِ اختلف

ال لونَ

مِ نَ ّاتساخِ نا.

َ
تعرف جهاتِها
تميش دونَ أن

ُ
أزرق

ً
خفيفة َ
األخضر إىل األحمر
انتقال من
مثل
ِ
ٍ
احتاجت إىل استعار ٍة َّ
ْ
أرق
لكنّ كسو َر ُه العشري َّة

له.

كورونا

كوابيس الجنرال
ري يل تجاعيد
بَعْ َد أنْ تص َ

ُ
الجلد َّأن ُه آنَ أوانُ العظام
ويق ّر َر

ٌ
ُ
عيني
دودة يف إحدى
ستبيض
ّ
ُ
وعندما يخرجُ
أطفالها إىل العتمةِ

ً
ً
تاريخ أعضايئ
مضيئة عن
قصصا
ستحيك لهم
ِ
ُ
الجديد من جود ِة تربتي
بينما ُيحَ ِّسنُ ال َّن ْس ُل
ّيل
فتنمو
َ
كوابيس من ال ّنوع الطو ِ

الجرنال.
يف ليايل ِ

ُ
باإلنسان
تختلط
وكالب
البول ،وبقايا التعاطي،
ٌ
حيث روائحُ
ِ
ِ
وإنســانٌ يبحـ ُ
الحاويــات ،وحاويـ ٌ
ـات منتفخـ ٌـة مــن بقايــا
ـث يف
ِ
الحَ جْ ـ ِـر ،

ِ َْ
وحَ جْ ٌر ي ُْخ ِرجُ ني
صاب باالكتئاب
ش يك ال أُ َ
باسم امل ِ

َ
ـات ُّ
حماقــةِ العالـ ِـم املنســوبةِ إىل
الشـ ْـك ِر إىل
أرفــعُ أســمى آيـ ِ
ّ
خفــا ش
فقد جعل ْتني َ
ْ
فارغ خفيف
مثل
شارع ٍ
ٍ
ال َ
ري أهلِهِ الشرع ّينيَ
أحد فيه غ ُ

فيديوهات
ّالذينَ ال يظهرونَ يف
ِ
اإلنفلوينسريز.

إن لم َت ُخ ّني ّ
الذاكرة

حرب قريبة
انفجار
أثر
فإنَّ هذ ِه
ِ
ٍ
ِ
العالمات مِ نْ ِ

ضباب ّ
الطريق
حادث يف
أثر
ٍ
ِ
أو مِ نْ ِ

ـوازن درّاجـ ٍة ّ
ـاب محـ ِّـل
حلـ َـق بجســمي إىل بـ ِ
أو مــن أثـ ِـر اختـ ِ
ـال تـ ِ

أبــو منــر

تنهش يف َّ
ُ
َ
تحت وطأ ِة رغب ِتها باملزيد
الظه ِْر
أثر أظاف َر
أو من ِ

لك ّنها خانتني،
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ّ
ُ
اكرة الخائنة
الذ

ُ
تفعل دائمً ا،
كما

ُ
العالمات
هذه

لك َّ
ُ
سكاكنيُ كان يخ ّب ُئها َ
فائض
كل م ّر ٍة

سذاج ِتك.

ثقوب سوداء
ٌ

َت ْن َفتِحُ يف طري ِق َ
ثقوب
ك
ٌ

لها أنْ تنتهي بِ َ
ك إىل األسو ِد
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ْ
تعرف أينَ خ ّب َ
أت مفاتيحَ إغال ِقها
لو لم

العالم بال ّنور
أمسحُ وج َه
ِ

ُ
رث مِ نْ
ار للعضالت
الغرق ال يحتاجُ أك َ
ِ
استنزاف الت ّي ِ

فيفتحُ عينيهِ ويبص ُرين

سرتتخي.

نفيس.

ُ
العضالت مهما كانت قوي ًّة وماهرة

شف ً
ّ
افا ال أبص ُر

بعد ِّ
كل هذا المشي
َ

ً
حفاة مشينا َّ
كل هذا ال ّريف

أهدينا ّ
ريق وجو َه أقدامِ نا
للط ِ

لمغادرة األرض
أقدام
ِ
ٌ
جرحٌ يف ملح
ُ
تنبت غابة

وأهد ْتنا ّ
َ
الط ُ
َ
ريق
خشون َة األحافري

للعالم أقدامً ا
تهدي
ِ

آخر ِه
ابتلع ُه البح ُر عن ِ

وتغادر.

ثمَّ لم َن ِجدِ ال ّنهر:

أو جَ َّ
أثر
ف من ِ

ُ
األرض املبتورة
يك تميش

احتباسنا.
ِ

ّ
تبتل ّ
الطريق
دون أن
األخير من العالم
اليوم
ُ

َ
َ
نجمَ عُ
والجثث املح ّنطة،
التماثيل
نزجّ ها يف املتاحف،

ماذا ُ
نريد أن َنحْ يك
ألنفسنا؟
ِ

ُ
يالحقنا يف ّ
َ
أنّ
اريخ وال يُمْ ِس ُكنا؟
كل
املوت
ِ
زقاقات ال ّت ِ
أم ّأنا أصغ ُر مِ نْ َر ْك ِض ِه فينا؟
ستهب الرّيحُ ،
ُّ

يعلو املوجُ ،

ُخ ْذ َ
ضعْ َفنا يف جول ٍة قصري ٍة

ليتحسنَ مزاجُ ه،
ّ

اختالل موا ِّد ّ
فه َو ُ
الذاكرة
منذ
ِ

لم ْ
يحب االختالط
يعد
ُّ

َ
لم ْ
املتعة يف األشياء
يعد يرى

َ
رير
يصعب علي ِه
ُ
مغادرة ّ
الس ِ
رغــمَ ّأنـ ُه مِ ــنْ ســالةِ ّ
فلحــنَ يســبقونَ ّ
ـمس دومً ــا يف
الشـ َ
موعدِ هــا مــع األرض

ُ
األرض
أطراف
تتجمّ ُد
ِ

َ
روح املاءِ  ،فنطفو
وت ْخرُجُ نريانٌ مِ نْ ِ
ومعنا ُّ
كل

ُخ ْذه

ً
ً
جديدة من ّ
ْ
ضفةِ ال ّتجربة
أصنافا
اقطف َل ُه
اجعل ُه ي ْ
للعصافري يف ورش ِة ال ّريح
ُصغي
ِ

شواهدِنا.

رغب
َد ْع ُه لو َ

باطن ّ
كفي
نا ٌر يف
ِ

ّ
شفاف

ّ
املمتد ِة يف ّ
وحي ّ
مِ نْ
الصمت
الصحراءِ
ِ
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القارب الخفيف
ه ّيا أيّها
ُ
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َ
تحت قدم ْيه
أنْ يميش املاءُ
َّ
دونَ أنْ
تبتل
ُ
طريقه.

ّ
الط ُ
ريق إلى بلغراد

كل ّ
ٌ
ّ
بأمر مِ نْ
حكومات الجائحة
رق
ِ
مغلقة ٍ
الط ِ
ُ ّ
لج إىل هذ ِه املدينةِ
طريق الث ِ

َ
وحدهــا كانـ ْ
ـي االختيــاريِّ يف
ـت مفتوحـ ًـة أمــامَ هروبـ َـي مِ ــنْ حَ ْبـ ِ َ
ال ّرمــاديّ

ً
ُ
الحياة تصنعُ
مؤامرة مع ابتسام ٍة
كانت

ُ
الساح ِة
البسيط لدى
بأحمرها
تقف
ِ
حصان ّ
ِ
ِ
تنتظ ُر ً
يدا تلمحُ ها من بعيدٍ

ري إىل كت ِفها َ
مثل
خالص بطيءٍ
فتط ُ
ٍ
يح ّر ُ
ك يف عين ْيها َخجَ ًل

األلم يف
أثر
مِ نْ ِ
ِ
جسدي.

أرواحنا أحيانً ا

ُ
ُ
نفسها
تأكل
يف منشأ ٍة
حيطانها َ

ِسارات
غبا ٌر مُ ضاءٌ بما يف ال ّنوافذِ مِ نَ انك
ٍ

ّ
وتشققات،

تدو ُر باألسودِ،

غراب ٌ
أنيق يشتهيها،
ٌ

رب عىل مه ِلهِ،
يغ ّني لضع ِفها
الجميل ح ّتى يك َ
ِ
فتنامُ

ويشمُّ
لحمَ ها.
شاعر من فلسطين مقيم في بلغراد
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مقال

ترجمة اآلداب اآلسيوية إلى اللغة التركية
محمد حقي صوتشين

يف هذا املقال سألقي نظرة سريعة عىل ترجمة اآلداب اآلسيوية بما فيها اللغة العربية إىل اللغة الرتكية .ونظ ًرا لتعذر دراستي
غـرة بخطوطهــا العريضــة عــن ترجمــة اآلداب اآلســيوية
لكافــة آداب الشــعوب اآلســيوية ضمــن نطــاق املقــال ســأكتفي بدراســة ص ـ

ظـرة التاريخيــة إىل الرتجمــة األدبيــة إىل اللغــة الرتكيــة إىل مقــال ســبق يل
بمــا فيهــا اللغــة العربيــة إىل اللغــة الرتكيــة .أســتند يف الن ـ
وأن كتبتــه تحــت ع ـنـوان “األدب العربــي يف اللغــة الرتكيــة” (صوتشــن .)2014

من

الناحيــة التاريخيــة ،ثمــة معطيــات

تــدل عــى أن الرتجمــة بــدأت لــدى

األ ـتـراك أول ـمـرة يف عهــد األويغــور .فقــد تــم

التوصــل إىل أن غالبيــة النصــوص املكتوبــة
باللغــة األويغوريــة املكتشــفة يف الحفريــات
األثرية يعتقد بأنها تعود إىل ما بني القرنني
الثامن والثالث عشر وهي مرتجمة .وعندما

نســتعرض املرحلــة العثمانيــة نجــد أن

الحاجــة إىل الرتجمــة تجلــت يف املجــاالت
التجاريــة

والسياســية

والدبلوماســية

والقانونيــة .وألن للبندقيــن أوســع عالقــات

مــع العثمانيــن كونهــم يعملــون بالتجــارة

عملــوا عــى ســد حاجتهــم للمرتجمــن
بواسطة خريجي املدرسة التي أسسوها عام

 1551وأسموها “صبيان اللغة”.

وســاهمت بتطويــر النــر ا ـلـريك املعاصــر.
اجتمــع أبــرز ُك ّتــاب املرحلــة لتبــادل املعلومــات

باشــا وأحمــد وفيــق باشــا وشــمس الديــن

األدب العثمــاين حتــى القــرن التاســع عشــر،

تحــت ســقف “غرفــة الرتجمــة” املؤسســة

عــام  ،1832و”مجلــس العلــوم” (بالرتكيــة
العثمانيــة :أنجُ مَ ـ ِـن دا ِنـ ْ
ـش) الــذي بــدأ حياتــه

اعتبــاراً مــن عــام  .1839وقــد أنــارت الرتجمــات

جـزة يف غرفــة الرتجمــة الطريــق ملدونــات
املن ـ
ثقافيــة وسياســية.

يمكــن وصــف أســلوب الرتجمــة يف تلــك

املرحلة بأنه تقليد وتكييف ،حيث يستخدم

املرتجــم يف هــذا األســلوب النـ َّ
ـص املصــدر
بوصفــه مصــدر إلهــام فقــط ،وعــى األغلــب
يبتعــد عــن النــص األصــي ذاك .عــى ســبيل

هــذه الهويــة يف األدب املرتجــم .والعتبــار

يكتــب بالرتكيــة مــا علــق منهــا يف ذهنــه.

الرتكيــة ،وهــذا مــا دفعهــم إىل البحــث عــن

التاســع عشــر ي ـقـرأ صفحــة مــن روايــة ،ثــم
واختار أحمد وفيق باشــا األســلوب نفســه يف

فرنســا طليعيــة يف الثقافــة فقــد أوليــت
الرتجمة من األدب الفرنيس اهتماماً خاصاً.

ترجمتــه ملوليــر يف ال ـفـرة نفســها.

أدبيــة جديــدة كالروايــة واملســرح والنصــوص

ثالثــة أجنــاس أدبيــة إىل اللغــة الرتكيــة وهــي

وفتحــت الرتجمــة بــاب التعــرف عــى أجنــاس
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ويف هــذه ال ـفـرة نقــل مرتجمــو األدب األوائــل

مــن أبــرز مرتجمــي هــذه ال ـفـرة يوســف كامــل

ســامي وعبداللــه جــودت وحســن جاهــد

وحيــدر رفعــت.
َـت َر َ
ك هــذا األســلوب يف الرتجمــة ،الــذي ســاد

حتــى النصــف األول مــن القــرن العشــرين،
مكانه لنشاط ترجمي أكرث وعياً يف السنوات
األوىل مــن “عصــر الجمهوريــة” .يف هــذه

املرحلة بدأت توجهات جديدة عىل صعيدي
املجتمــع والرتجمــةَ .ن َّفـ َـذ “مكتــب الرتجمــة”

املُؤســس عــام  1940يف بنيــة وزارة الرتبيــة
ـاط ترجمـ ّـي نوعيـ ًـة وكمــاً يف
الوطنيــة أكــر نشـ ٍ
تركيا .شارك عدد من الكتاب واملرتجمني يف
حملة الرتجمة التي ُك ّلف بها وزير الرتبية يف

تلــك املرحلــة املثقــف حســن عــي يُوجيــل ّ
وكل

من صباح الدين أيوب أوغلو ونور الله أتاج.
وقد ُترجم من األعمال الغربية التي اعتربت

زهري حسيب

اعتــر مثقفــو التنظيمــات أن “أدب الديــوان”

املثــال كان أحمــد مدحــت أفنــدي الــذي ترجــم
نصوصــاً أدبيــة يف النصــف األول مــن القــرن

العثمــاين ال يتوافــق مــع الهويــة القوميــة
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اإلبداعيــة التــي لــم يكــن لهــا وجــود يف

الشــعر الغربــي والحــوار الفلســفي والروايــة.

أنها ساهمت بالتنوير األوروبي ما مجموعه

 604مــن األعمــال ،منهــا  210مــن األعمــال
مــن األدب الفرنــي ،و 90عمـا ً مــن األدب

األملــاين ،و 78عمــا مــن األدب الــرويس ،و65
عمـا ً مــن األدب اإلنجليــزي ،و 16عمـا ً مــن
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مقال

بمــا فيهــا العربــي والفــاريس .وبشــكل عــام
شـرت ترجمــة أكــر مــن ألــف عمــل حتــى عــام
ُن ـ

مبكــر عــام  .1868ويعتــر الصقــي النمــوذج
الــذي احتــذى بــه مكيافيـ ّـي الشــهري يف كتابــه

مرتــن ،وصــدرت هــذه الرتجمــات يف طبعــات

جـزت ترجمــات “مكتــب الرتجمــة” يف
أن ـ

ومــن األعمــال املرتجمــة يف وقــت الحــق كتــاب

عمال من األدب والفكر الشرقي – اإلسالمي

.1967

“األمــر”.

“كليلــة ودمنــة” البــن املقفــع وكتــاب ألــف

واع مختلــف عمّ ــا كانــت عليــه
إطــار أســلوبي ٍ
الحــال يف املرحلــة العثمانيــة .لــم تكــن ُتقبــل

ليلــة وليلــة ومقامــات الهمــذاين ومقامــات

مــن جهــة أخــرى بــات يُعتمــد عــى الرتجمــة

األندلــي وحــي بــن يقظــان البــن طفيــل

هنــا ترجمــات تقــوم عــى التقليــد والتكييــف.

حـزم
الحريــري وطــوق الحمامــة البــن ال ـ

مــن اللغــة املصــدر .لــم ُيســمح بالرتجمــة مــن
لغــة وســيطة إال يف حالـ ِة َنـ ْـدرة املرتجمــن عــن
اللغــة املصــدر .وقــد أُعـ ِّـدت قوائــم تضمنــت

أمــا الرتجمــة مــن األدب العربــي الحديــث

الرتجمــة با ـملـزاج الشــخيص عــى صعيــدي

جا ـئـزة نوبــل لــأدب عــام  1988دور يف ذلــك

األعمــال الكالســيكية لــي ال ترتبــط خيــارات

الكاتــب وال ِكتــاب .تباطــأت حركــة الرتجمــة
يف تركيــا بعــد عشــر ســنوات نتيجــة تغـ ّـر

والتوابــع والزوابــع البــن شــهيد ورســالة

الغ ـفـران للمعــري.

عديــدة .ويعتــر نجيــب الكيــاين مــن أكــر
الكتــاب الذيــن ُترجمــوا إىل الرتكيــة ،حيــث

خضعت بعض كتبه ألكرث من ترجمة .يأيت
جربان خليل جربان عىل رأس ُ
الك ّتاب الذين
ُترجموا إىل الرتكية .والغالبية الساحقة من
أعمالــه ُترجمــت مــن اإلنجليزيــة إىل الرتكيــة.

أما نجيب محفوظ فقد كان من بني الكتاب
الذيــن ُترجمــت أعمالهــم مــن اإلنجليزيــة إىل
الرتكيــة قبــل فــوزه بجا ـئـزة نوبــل بأحــد عشــر
عامــاً ،حيــث َت ْرجمــت غولــر ديكمــان روايتــه

صـول نجيــب محفــوظ عــى
فقــد كان لح ـ

“زقــاق املــدق” عــن اإلنجليزيــة تحــت عنــوان
“شــارع فرعــي” ،وصــدرت عــام ُ .1977
وترجــم

العربــي إىل الرتكيــة .أوىل الرتجمــات إىل

قبــل عــام .1988

حـول يف ترجمــة األدب
وأصبحــت نقطــة ت ـ

ٌ
لكل من ُ
عمل واحد
الك ّتاب املذكورين أعاله

صـول نجيــب
الرتكيــة يف مرحلــة مــا قبــل ح ـ

ازداد االهتمــام بــاألدب العربــي بعــد فــوز

النشــاط العظيــم ملكتــب الرتجمــة  42عــدداً

اإلبريــز يف تلخيــص باريــز” لرفاعــة رافــع

الرتجمــات عــى األغلــب لــم تتــمّ مــن العربيــة

الرتجمة من األدب العربي

لهــذا الكتــاب يف القا ـهـرة عــام  .1830أكــر
الك ّتــاب الذيــن ُترجمــت أعمالهــم يف هــذه

التوجهــات السياســية .وقــد أصــدرت “مجلــة
الرتجمــة” التــي كانــت تسـ ّـلط الضــوء عــى

وســبعة مجلــدات حتــى عــام .1947

طـوالت الشــاعر الجاهــي
سـرة ب ـ
لعــل ـ
ع ـنـرة بــن شــداد مــن أقــدم ترجمــات الســرد
سـرته بعنــوان
إىل الرتكيــة حيــث ُترجمــت ـ

ـات
“عنرتنامــة” ســنة  .1477ترجَ ــم معلقـ ِ
ُ
خمسة مرتجمني
األدب الجاهيل إىل الرتكية

يف تواريخ مختلفة نظماً ونرثاً .وكانت “المية

عـرب” للشــنفرى مــن األعمــال املرتجمــة إىل
ال ـ
ُ
جـزت
الرتكيــة .هــذه الرتجمــات جميعهــا أن ـ

محفــوظ عــى نوبــل كانــت لكتــاب “تخليــص
الطهطــاوي .وصــدرت ترجمــة رســتم بســيم

جـران خليــل
املرحلــة هــم جورجــي زيــدان و ـ

جـران ونجيــب محفــوظ ونجيــب الكيــاين
ـ
وتوفيــق الحكيــم ونــوال الســعداوي والطيــب
صالح وغسان كنفاين .كانت دور النشر ذات

شـرة ،بــل مــن إحــدى اللغــات األوروبيــة
مبا ـ
ري من األعمال
إىل اللغة الرتكيةُ .ترجمت كث ٌ
األدبيــة العربيــة مــن لغــات أوروبيــة وســيطة
بســبب قلــة عــدد املرتجمــن الذيــن يرتجمــون
شـرة .لقــد ُترجمــت
األدب مــن العربيــة مبا ـ

أعمال نجيب محفوظ وطه حسني والطيب
صالح وتوفيق الحكيم ومحمد ديب و ُك ّتاب

نجيب محفوظ ،نجيب الكيالين ،أدونيس،

عــدد الرتجمــات خــال تلــك الســنوات األرقــام

مــن القــرن التاســع عشــر برتجمــة أعمــال

مع هذا فقد طرأت زيادة عىل ترجمة األدب

الســحّ ار ،ـنـزار قبــاين ،نــوال الســعداوي،

ا ـلـريك عــى العالــم العربــي بــدءًا بحكومــات

شـرة مــن املرتجمــة أولغــا
مــن الروســية مبا ـ

التوجهــات اإلســامية لهــا إقبــال كبــر عــى

املضمــون التاريخــي والدينــي .ترجــم عــدد مــن

شـرة يف
العربــي إىل الرتكيــة مــن العربيــة مبا ـ

الرتكيــة ،وطبعــت ـمـرات عديــدة .عــى ســبيل

 2019فقــد وصــل عــدد األعمــال األدبيــة إىل

روايــة “العباســة أخــت الرشــيد” خمــس
ترجمــات بــدءاً مــن عــام  ،1923وروايتــا

ترجمــة مــن األدب العربــي الحديــث الك ّتــاب

روايات جورجي زيدان ونجيب الكيالين ذات

املرتجمــن بعــض أعمــال هذيــن الكاتبــن إىل

املثــال ،ترجمــت مــن أعمــال جورجــي زيــدان

تن ّوعــت ترجمــات أدب العصــر العبــايس،
فقد ُترجم كتاب محمد بن عبدالله بن ظفر

“عــروس فرغانــة” و” 17رمضــان” ثــاث

aljadeedmagazine.com

نجيــب محفــوظ بجا ـئـزة نوبــل ،ولكــن هــذه

آخرين إىل الرتكية من لغة أوروبية وسيطة.

بعــد تأســيس الجمهوريــة .يف عــام 1993
ُترجمــت “قصيــدة الــردة” للشــاعر كعــب بــن
زهــر.
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طـاع يف عــدوان األت ـبـاع” يف وقــت
“ســلوان امل ـ

“عــذراء قريــش” “ ،ـ
صـاح الديــن األيوبــي”

زهري حسيب

أدب الــدول األســكندنافية ،باإلضافــة إىل 34

الصقــي الــذي عــاش يف القــرن الثــاين عشــر

ـمـرات ،وروايــات “أبومســلم الخراســاين”،

الفرتة األخرية .وحسب إحصاء قمنا به عام

محمــود درويــش ،عبدالحميــد جــودة
توفيــق الحكيــم ،ميخائيــل نعيمــة ،زكريــا
تامــر ،عبدالرحمــن منيــف ،أحمــد عــي
باكثــر ،الطيــب صالــح ،ب ـهـاء طاهــر ،عــاء
األســواين.

العشــرية وذلــك بســبب سياســة االنفتــاح
ليرباليــة ومســتم ًرا بحكومــات محافظــة،
ً
انخفاضــا حــا ًدا بعــد
بينمــا شــهد هــذا العــدد
تطــورات الربيــع العربــي.

اللغــة الرتكيــة عــر العصــور مــا يقــارب 480
عمـا ً أدب ًيــا ،يــأيت يف صــدارة الك ّتــاب األكــر

رأينــا ضمــن اإلح ـ
صـاء أن هنــاك زيــادة الرتجمة من األدب الرويس

جـران،
جـران خليــل ـ
التالــن عــى التــوايل :ـ

 ،2011 ،2010 ،2009 ،2002حيــث بلــغ

ملحوظــة يف عــدد الرتجمــات يف الســنوات

بــدأت الرتجمــة مــن األدب الــرويس إىل
اللغــة الرتكيــة اعتبــارًا مــن النصــف الثــاين

لــكل مــن بوشــكني ولريمانتــوف وتولســتوي

دي ليبيديــف .ويذكــر الباحــث أوزجــان
( )Özcan 2018أن هنــاك تزايــدا يف عــدد

الرتجمــات مــن هــذه اللغــة اعتبــارًا مــن القــرن

العشــرين حيــث تمّ ــت ترجمــة أعمــال أخــرى
لتولســتوي وأعمــال لغــوريك إىل الرتكيــة
لكــن هــذه ا ـملـرة مــن لغــة وســيطة وهــي
الفرنســية .لــم تقتصــر الرتجمــة باألعمــال
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مقال

الكالســيكية الروســية بــل تعـ ّـدت إىل الشــعر
ً
أيضــا حيــث ُترجمــت مــن الشــعر الــرويس

إقبــال ملحــوظ عــى األدب الفــاريس املعاصــر
ســر ًدا وشــع ًرا ،حيــث أُعـ ّـدت مختــارات

مرحلــة الجمهوريــة الرتكيــة تمــت ترجمــة

كتــب مرتجمــة لشــعراء معاصريــن وعــى
رأســهم نيمــا يوشــيج ،أحمــد شــاملوُ ،فــروغ

لغــات وســيطة عــى رأســها اإلنجليزيــة أو مــن

باإلضافــة إىل ترجمــات مــن األدب الفــاريس

يف دراســة محمــد طاهــر أونجــو آنفــة الذكــر.

مــا يتجــاوز عشــرين عمـا ً عــر الفرنســية .يف
أعمــال ك ـثـرة بشــكل مربمــج ضمــن مشــروع
“مكتــب الرتجمــة” بينهــا أعمــال غو ـغـول

ودوستويفســي وتورغينييــف ،وتولســتوي
وغــوريك وشــيخوف وبيــروف ومختــارات
صـرة الروســية ســواء عــر
عديــدة للقصــة الق ـ
شـرة.
لغــات وســيطة أو عــن الروســية مبا ـ

خـزاد ،ســهراب ســبهري ،وبهــروز ِكيــا،
ف ّرو ـ
الكالســييك.

وحســب دراســة الباحــث محمــد طاهــر
أونجــو آنفــة الذكــر فــإن األعمــال املرتجمــة

وحســب دراســة تحــت عنــوان “بيبليوغرافيــا

مــن األدب الفــاريس إىل الرتكيــة يبلــغ عددهــا

للباحــث محمــد طاهــر أونجــو Öncü(  

فيهــا إعــادة الرتجمــات يف ـفـرات مختلفــة،

الرتجمــة إىل الرتكيــة” الــذي صــدر عــام 2017

 )2017فــإن األعمــال املرتجمــة مــن األدب
الرويس إىل الرتكية يبلغ عددها  1348عمالً.
عــى الرغــم مــن كــون معظــم الرتجمــات قــد
جـرت مــن لغــات وســيطة ،إال أن هنــاك
ـ

اهتمامــا متزايــدا مــن الناشــرين برتجمــة
األدب الرويس أو إعادة ترجمة األعمال التي
شـرة.
ســبقت ترجمتهــا مــن الروســية مبا ـ

الرتجمة من األدب الفاريس

 243من األعمال الكالســيكية واملعاصرة بما
علمً ــا بــأن ثلثــي هــذا العــدد يعــود إىل

األدب الكالســييك الــذي يضــم أســماء مثــل
ّ
شـرازي ،جــال
العطــار ،حافــظ ـ
فريدالديــن
الديــن الرومــي ،مــا جامــي ،عمــر الخ ّيــام،
و ســعدي.

ويالحظ إقبال كبري يف تركيا عىل شعر فروغ

ف ـكـرة عامــة عــن عــدد هــذه الرتجمــات حيــث

شـرت معلومــات عمّ ــا يقــارب  140عمـا ً
ن ـ
أدب ًيــا ترجمــت إىل اللغــة الرتكيــة ســواء مــن
اليابانية مباشرة .هذا العدد أقل بكثري ()89

نالحظ من خالل بيانات القارئ دنيز بالجي
يف موقــع “غــود ريــدرز” ( )Balcı 2019أن

هــارويك موراكامــي أكــر الك ّتــاب اليابانيــن
بــ 19عمـا ً يليــه يوكيــو ميشــيما بــ 13عمـاً،

ّ
وكل مــن
وكازوو إيشــيغورو بــ 8أعمــال،
سـوناري كواباتــا،
ريونوســي أكوتاغــاوا ،يا ـ
ّ
وكل مــن
جونيتشــرو تان ـيـزايك بــ 7أعمــال،
كينزابــورو أوي ،كوبــو آبــي ،ناتســومي
ّ
وكل مــن أوســامو
سوســييك بــ 5أعمــال،
سـويك بــ4
دازاي ،ريــو موراكامــي ،كوجــي سو ـ

أعمــال ،وماتســوو باشــو ،ناتســو كريينــو بــ3
أعمــال .كمــا ُترجمــت أقـ ّـل مــن عملــن لك ّتــاب

خـزاد وســهراب ســبهري حيــث أن هنــاك
ف ّرو ـ

سـويك،
مثــل بَنانــا يوشــيموتو ،إيك ـيـزاوا نات ـ

شـرة ألعمــال هذيــن الشــاعرين.
الفارســية مبا ـ

سـايك شــيكيبو ،يوكــو أوغــاوا ،م ـيـويك
مرا ـ

شـرات الرتجمــات عــر لغــات وســيطة ومــن
ع ـ

فومينوري ناكامورا ،تسونيتومو ياماموتو،

األدب التشييك 48

األدب الرويس 1348

األدب الصربي 34

األدب اإليراين 243

األدب األلباين 23

األدب العربي 480
األدب الياباين 89

األدب األذري 80

األدب األرمني 44

األدب الصيني 42
األدب الهندي 35

األدب الجورجي 14

األدب الكوري الجنوبي 12

األدب الشركيس 2

األدب الروماين 45

األدب الفنلندي 28
األدب البوسني 22

األدب الكروايت 21

األدب األيسلندي 19

املجموع 16655
نالحــظ مــن الجدولــن أعــاه أن األدب

العربــي يــأيت يف املركــز الثــاين بعــد األدب
الــرويس يف الرتجمــة إىل اللغــة الرتكيــة

املجموع 2389

يليهمــا األدب اإل ـيـراين ليصــل مج ـمـوع

أمــا مج ـمـوع عــدد الكتــب املرتجمــة إىل اللغــة

 2389عمال .أما من اآلداب الغربية بما فيها

الرتكيــة مــن اللغــات الغربيــة كالتــايل:

األعمــال املرتجمــة مــن اللغــات اآلســيوية إىل

األمريكيــة فقــد ترجمــت مــا مجموعــه 16655
عمـا ً أدب ًيــا حيــث تشــكل اآلداب اآلســيوية

الرتكية ولو بصورة عامة ،حيث أن مجموع

األدب السويدي 183

• صوتشــن ،محمــد حقــي ()2014

األدب املجري117      

كتاب الثقافــة العربيــة عــى طريــق الحريــر،

محمد طاهر أونجو التي سبق ذكرها أعاله،

األدب اإليطايل 763

شـرت مختــارات مــن الشــعر الفــاريس
حيــث ن ـ

ي ـقـول الباحــث أوغــوز بايــكارا (Baykara

أقــل تقديــر عــن حجــم اإلن ـتـاج الرتجمــي إىل

أول روايــة إىل اللغــة الرتكيــة وهــي روايــة

اليابــاين يف حــوار لــه إن أول ترجمــات تمــت

من األدب الياباين يف مطلع الستينات حيث
تمــت ترجمــة  43عمـا ً إىل الرتكيــة لغايــة عــام

عــدد الكتــب املرتجمــة إىل اللغــة الرتكيــة مــن

األدب الرنويجي 135

النحــو التــايل ،علمً ــا بأننــي أخـ ُ
ـذت بعــن

األدب الدنماريك 94

حــازوا عــى جا ـئـزة نوبــل.

يتعلــق بــاألدب العربــي:

للكاتبــة نجمــة نجفــي.

بدأ اإلقبال عىل األدب الفاريس املعاصر بعد

ترجمة قصص األطفال املرتجمة من صادق

هدايــت يف أواخــر الســبعينات ،ومــع ترجمــة
روايــة “البــوم األعمــى” لصــادق هدايــت بــدأ

aljadeedmagazine.com

 ،2005ثالثــة عشــر مــن هــذه األعمــال لك ّتــاب

واألعمــال املرتجمــة مــن األدب اليابــاين

االعتبــار املعطيــات التــي تتوفــر لــديَّ فيمــا

www.sabitfikir.com/haber/japonedebiyatinin-bilinmeyenlerini• Öncü، Mehmet Tahir
(2017). Türkçe Çeviriler
Bibliyografyası – Dünya
Edebiyatından Çeviriler، İstanbul:
.Hiperlink Yayıncılık
• Öz، Yusuf (2003).
“Modern İran Edebiyatı Üzerine
Bir Bibliyografya Denemesi”،

األدب األملاين 2005

عــى الرغــم مــن ضــرورة األخــذ بجانــب

األدب الفرنيس 3762

اللغــات اآلســيوية بمــا فيهــا الروســية عــى

March 15، 2020 from http://

اتجاهــا يف الرتجمــة إىل اللغــة الرتكيــة مــن

الرتجمة من األدب الياباين

املعاصر .أما يف عام  1960فقد تمت ترجمة

Keşfedin!”،Sabit Fikir. Retrieved

األدب اإلنجليزي/األمرييك 8187

إال أن هــذه املعطيــات تقــدم لنــا ف ـكـرة عــى

 )2012وهــو باحــث ومرتجــم يف مجــال األدب

Edebiyatının Bilinmeyenlerini

األدب الفرنيس واألملاين واإليطايل واإلسباين

األدب اإلسباين 553

حول األدب الفاريس املعاصر (،”)Öz 2003

• Baykara، Oğuz (2012). “Japon

• Özcan، Emrah (2018).

الحيطــة إزاء املعطيــات الــواردة يف دراســة

أوز تحت عنوان “محاولة تكوين ببليوغرافيا

.n-edebiyat-eserleri

مــن اآلداب الغربيــة التــي يــأيت يف صدارتهــا

مــن األدب الفــاريس املعاصــر تعــود إىل أواخــر

الثالثينــات حســب دراســة للباحــث يوســف

edebiyat-ndan-t-rk-eye-evrilmi-b-t-

.54-Dergisi، 3 (9)، 35

إىل الرتكيــة ،عــى عكــس الرتجمــة مــن أدب
األطفــال اإل ـيـراين التــي تبلــغ خمســن عمـاً.

قائمــة بعناويــن  9روايــات فقــط مرتجمــة

***

com/topic/show/17984520-japon-

مجموع عدد الكتب املرتجمة إىل
اللغة الرتكية

نســبة  14.3يف املئــة مقارنــة بمــا تمــت ترجمتــه

تعــود الرتجمــة مــن األدبــي الفــاريس القديــم

سـوجي هيتونــاري وآخــرون.
ميابــة ،ت ـ

• from https://www.goodreads.

.kesfedin

لقــد ورد يف دراســة الباحــث يوســف أوز

إىل الرتكيــة إىل عهــود قديمــة ،لكــن الرتجمــة
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للشــعر الفــاريس املعاصــر باإلضافــة إىل نشــر
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شعر
صالح املر

ضربات الشمس
تحت
ِ
محمد ناصر المولهي

الصبية
في انتظار
ّ
ما الريح إال ّ
ظل ذاب من األشجار

تح ّر ُ
ك الزياتنيَ

حنني يكرب.
مثل
ٍ

قل ُب ُه يرجّ صدره
عيناه ينفخهما ال ّرعب

يف انتظار أن تأيت
الصبية

ّ
بالسكني.
***

فوق ظل زيتونة

نمران
ِ

تلقي بنصفها يف الطريق
تقف َّ
جدة
بمحرمةٍ عىل رأسها تلفها األزهار
وقامةٍ بطيئةٍ

السماء ثقيلة ومج ّرحة

العروق.
والدمَ أسو َد يف
ِ

وال مط ٌر..

الريحُ ُتغرق صوتها
وهي تنادي

ُ
دورة شمس

بجانب الطريق الطويلة

عىل حفيدتها

ٌ
عشبة صفراء

ُ
وتضحك.

***
يف انتظار حفيدتها
كانت تمسك غصن الزيتونة بيدٍ
وباألخرى

مرقطاً من َ
تحمل أرنبا ّ
ساقيه

ورأسه إىل األرض

170

الغيوم عىل رؤوسنا
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مكسورة ُ
ٌ
ساقها

ومن تحتها
كرة صغرية من الروث
واثنان من الخنافس
يتقاتالن مثل نمِ رين

ُ
تتقارع
املخالب
أكاد أسمع
َ

غرانيق بيضاءُ تعرب الزرقة الواسعة
ضربات الشمس
البحر أصف ُر تحت
ِ

ٌ
بحارة واقفون يف املاء

وظاللهم تنتظر عىل ال ّرمال

مراكب تزرع الشباك يف املوج

وعىل الشاطئ

ٌ
صبية وصبايا جالسون عىل سور قصري

ويضحكون
خلف السور
نساءٌ
وفتيات
جدات ،أمهات ،أرامل،
ٍ
يسكنب قوارير املاء
وبأيديهن
يغسلن القبور
يقتلعن األعشاب ويتمتمنَ
وأصابعهن املغطاة بالرتاب
ترتب األزهار.
شاعر من تونس
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عرو

شا أبو

رسائ

خليل

ل ثق
افية

سا

ض
كتب،

بعد “نظام ال ّرداءة” للكندي أالن دونو ،صدر لألميركي مايكل صاندل ،أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة هارفارد

كتاب بعنوان “طغيان الجدارة” ،بيّن فيه أننا نعيش اليوم مرحلة تتسع فيها الهوة بين الرابحين والخاسرين،

والسبب أن مثالية الميريتوقراطيا ،أي نظام الجدارة ،التي ترتبط عموما بالعمل النظامي للمؤسسات الديمقراطية،
واالستقاللية الذاتية وحرية المواطنين ونوع من العدالة االجتماعية ،تبدو في الواقع مح َّرفة متحيّفة تقود
المجتمعات الغربية إلى “طغيان الجدارة” .والعاقبة خليط من الغضب واإلحباط يغذي االحتجاجات الشعبوية

واالستقطاب المتطرف ،وما التصويت للبريكسيت وانتخاب ترامب إال انعكاس لتلك المشاعر الغاضبة والمحبطة التي
أوجدتها أعوام طويلة من تفاوت متزايد وعولمة ال يستفيد منها سوى النخبة ،إذ يحس المواطنون العاديون بأنهم

منزوعون من كل شيء .والكاتب يدعو إلى تغيير نظرتنا إلى النجاح والفشل ،باحتساب أكبر لدور الحظ والصدفة في
كل المسائل اإلنسانية ،مثلما يدعو إلى إيتيقا التواضع
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ما ال ُيدرك

يذهب

لويــس غــروس بنــا إىل تب ّنــي ف ـكـرة

ت ـقـول بــأن فرانــز كافــكا لــم يتمكــن مــن

النساء في حياة فرانز كافكا

شـاء روابــط مــع اآلخــر ،وال مــع الزمــن الــذي عــاش
إن ـ

عبدالرزاق دحنون

سـاء كانــت إشــكالية إىل حــد كبــر،
أقامهــا مــع الن ـ

فيــه ،وال مــع الحيــاة بوجــه عــام .والعالقــات التــي
ســواء عــى املســتوى العاطفــي أو الجســدي ،وقــد
كان صعباً عليه ،بوجه خاص ،أن يصل إىل جوهر

سـاء والتــي ي ِّ
ُغلــف
تلــك الج ـمـرة املتقــدة يف قلــوب الن ـ

لهيبهــا ســهام عيونهــن القاتلــة .لذلــك ي ـقـول لويــس
غروس :ر َّك ُ
زت عىل النساء ،تحديداً ،يف حياة فرانز
كافــكا ألننــي رأيـ ُ
ـت فيهــن صــورة ممكنــة ملــا ال ُيــدرك.

واستعارة نموذجية لكل ما يسعى إليه بتعطش ال
يُروى للمطلق.

فرانــز كافــكا لــم يكــن شــخصاً عاديــاًَّ ،ألــف نصوصــاً

ذات قيمــة ال ُتنكــر ،عشــق ،وعــاش حياتــه بزخــم
كبــر ،وأحيانــاً ك ـثـرة ،عـ َّـر عــن ذاتــه بموجــة مــن

خـرة الحيــاة ضربــاً عنيفــاً
الرســائل التــي ضربــت ص ـ
موجعــاً .هــل يــا ُتــرى فشــل يف مســعاه؟ هــل يمكننــا

أن نحكــم عليــه ،وقــد أنتــج مــا أنتــج مــن أعمــال أدب َّيــة
مذهلــة ،بأنــه فشــل يف اختبــار الغــوص يف لجــج بحــر

سـاء واألدب والحيــاة؟
الن ـ

حـول ف ـكـرة جوهريــة:
تــدور دراســة لويــس غــروس ـ

ال يشء ُيــدرك بشــكل مطلــق ،وال حتــى تلــك
الباحثون عن الذهب جحافل ،ولكن ،هل هذا كفيل بإثبات وجود

الذهب؟ هل من يبحث عن الذهب يجده؟ ما الذي يجعل عروق
ِّ
الذهب بهذه الندرة الغامضة؟ فيما يشبه هذه األسئلة املحرية ُيحلق

بنا لويس غروس األستاذ الجامعي والصحايف والكاتب األرجنتيني
يف دراسته املهمة التي كتبها عن فرانز كافكا ونشرها يف كتابه املهم

“ما ال ُيدرك” .ترجمته إىل العربية الدكتورة املغربية زينب بنياية.

األشــياء التــي ننالهــا بســخاء يف بــادئ األمــر ونحتفــظ
بهــا لبعــض الوقــت .مــا مــن هــدف أبعــد منــاالً مــن

صـول إىل أ ـقـرب بلــدة – كمــا يُلمــح كافــكا يف
الو ـ
ً
إحــدى اســتعاراته – يكفــي أن نضــع قدمــا يف شــارع
صـول ،لــي نتأكــد مــن أنــه مــازال أمامنــا بعــض
الو ـ

الطريق حتى نصل إىل أول البيت .وهل كل الدروب
املشاء إىل البيت؟ أم أن الدروب تأخذ َّ
توصل َّ
املشاء
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الثانويــة ،وإىل الجامعــة التــي درس بهــا

الصديــق يرتيــث يف أمــر إتالفهــا ،فعاشــت

باليوميــات وعــدة رســائل إىل صديقاتــه:

مكتبــة ،ثــمَّ بعــد قليــل ،رســم بإصبعــه يف

بــرود أن يقــوم بإتــاف مخطوطــات حكاياتــه
وقصصــه ورواياتــه .ولكــن القــدر جعــل
تلــك املخطوطــات وتح ّولــت إىل كتــب ح َّيــة

مــا ـتـزال األيــدي الباحثــة عــن ســكينة النفــس

الــذي كان وجودهــا ومــازال – عــى األقــل – أ ـمـراً
مشــكوكاً فيــه.

اللغــة العربيــة حيــث صــدرت آخــر ترجمــات

قبــل وفــاة الكاتــب التشــييك فرانــز كافــكا (– 1924
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 )1883أمــر يف بنــود وصيتــه صديقــه ماكــس

يف
نتيجــة هــذا الفعــل الحميــد مــن صديــق و ِّ
اســتطاع العالــم أن يعــرف مــا الــذي يحويــه

بعيــداً عــن الحــب وتحقيــق األحــام ومتعــة العيــش

وســكينة النفــس وراحــة القلــب .وملــاذا شـ َّـد فرانــز
كافــكا روحــه مــن روحهــا بحثــاً عــن عــروق الذهــب

إىل مدرســته القديمــة حيــث أنهــى دراســته

ذلــك الن ـتـاج األدبــي الضخــم ،الــذي يكتمــل

سـاء أخريــات
ميلينــا وفيليــي وغريتــي .ون ـ
أقــل تأ ـثـراُ ،كانــت لــه عالقــة بهــن ،عــى مـ ِّر
حيا تــه.

الحقــوق واملبنــى الــذي كانــت توجــد بــه
الهواء دائرة ليست بالكبرية ،وقال لرفيقه:

غـرة تشــمل كل حيــايت.
هــذه الحلقــة الص ـ
ي ـقـول لويــس غــروس :قليلــة جــداً هــي

اإلنسانية تتناولها من جميع رفوف مكتبات
شـرات اللغــات ومنهــا
العالــمُ .ترجمــت إىل ع ـ

ذات صبــاح ،كان فرانــز كافــكا مــع صديــق

املناســبات التــي ذهــب كافــكا فيهــا أبعــد مــن

أعمــال فرانــز كافــكا يف ثالثــة كتــب أنيقــة

شـرعة عــى
التشــيكية ،مــن تلــك النافــذة امل ـ

الحــدود ،عــاش أربعــن ســنة وأحــد عشــر
شهراً ،إىل أن مات بداء ٍّ
سل قاتل يف مشفى

عــام  2014عــن دار العربــي للنشــر والتوزيــع.

ُيطــان مــن نافــذة بيتــه يف ـبـراغ العاصمــة
ســاحة املدينــة العتيقــة ملســقط رأســه ،أشــار

هــذا املنعطــف املرتجــف .هنــاك ،داخــل تلــك
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يف فيينــا عاصمــة النمســا .ويف املُجمــل ،رأى
البحــر يف ثــاث مناســبات فقــط ،ظـ َّـل عازبــاً،
وإن كانــت ُتنســب إليــه عالقــات عاطفيــة مــع

سـاء أو ســت ،أو ســبع عــى أكــر
خمــس ن ـ

تقديــر ،إذا مــا أضفنــا اســم املراهقــة ســلمى،
ابنــة مفتــش الربيــد الــذي ارتبــط بهــا لوقــت

قصــر .ال ـتـزم بالــزواج يف ثــاث مناســبات،
مرتــن مــع املوظفــة الربلينيــة فيليــي بــاور

جـويل
و ـمـرة مــع الســكرترية بنــت ـبـراغ ـ

موهبــة ابنــه األدبيــة .فقــد بحــث الكاتــب يف

العالــم األنثــوي عــن قــوة موازنــة للفحولــة
األبويــة املســتبدة .إال أن هــذا األب قــد ســاهم
الإراديــاً يف تشــكيل ن ـتـاج أدبــي و ُّظــف عــى

الدوام يف مواجهة القيود التي كانت األقدار
ـس دائمــاً بأنــه
تفرضهــا عليــه .كان كافــكا يحـ ُّ

وحيــد ،ومذنــب مــن دون حتــى أن يعــرف مــا
ظـراً عقوبــات رهيبــة عــى
هــي أخطــاؤه ،مُ نت ـ

جميع الحاالت ،انسحب من املسرح مختاراً

ذنوب كان عليه يف نهاية املطاف أن يرتكبها،
ليربّر الحقاً ،تلك الســياط التي ال مف َّر منها.

طـرب وشــبه
أواخــر أيامــه – وبعــد الحــب املض ـ

ال يخلــو مــن التبجــح .ويتجــى هــذا األمــر

– عــاش ســتة أشــهر مــع ديــورا ديامنــت وهــي

ُي ـفـرض أنهــم واثقــون وســعداء ومحققــون

خـرة ،ويف
ووهر ـيـزك .ولكــن يف اللحظــة األ ـ
عــذاب العزلــة املغــوي .صحيــح أن كافــكا ،يف

األخوي ،الذي عاشه مع ميلينا جاسينسكا
شـرة مــن
يهوديــة برلينيــة يف التاســعة ع ـ
العمر ،كان ينوي الزواج بها ،لكنَّ األمر لم
يتحقــق ،إذ أن موتــه املُبكــر قــد ربــح الجولــة.

عــى هامــش محــاوالت الت ـقـرب هــذه ،كان
يختلــف ك ـثـراً إىل بنــات الهــوى وخصوصــاً
يف ســني شــبابه األول – يف اللغــة اختلــف إىل

املــكان؛ تــردد – وتتجــى هــذه املعلومــة مــن
خــال ـقـراءة يومياتــه .إنَّ هــذه العــادة ،التــي
تكاد تكون إدماناً لديه ،قد خلقت له الكثري

مــن الصراعــات النفســية ،والتــي ارتبطــت

إن نظرتــه إىل نفســه تــي بإحســاس خــذالن
أكــر عندمــا يقــارن نفســه باألشــخاص الذيــن
لذواتهــم.

إعالنــاً يف صفحــة الوفيــات .ذلــك أن األمــر
يتعلــق بنـ ِّ
ـص أكــر انفعاليــة وتأ ـثـراً بــن
كل النصــوص التــي ُكتبــت عــن حيــاة كافــكا
وأعمالــه .وألهميــة النــص نــورده كامـا ً كمــا

كتبتــه صديقتــه أو حبيبتــه ميلينــا والتــي
بينهمــا عالقــة حميمــة ،مرتعــة باألمــل
فيمــا بعــد .دامــت هــذه العالقــة ســنتني .ويف
أول أيام الحرب العاملية الثانية أُلقي القبض
عــى ميلينــا يف ـبـراغ ،ثــمَّ اغتالهــا النازيــون يف

أحــد معســكرات االعتقــال .ت ـقـول يف نــص

ي ـقـول لويــس غــروس :كانــت الفتيــات عنــد

نعــي فرانــز كافــكا “لقــد توفــى قبــل أمــس،

للهرب من تأثري سلطوية األب ،ذاك القايس

ـبـراغ ،بمشــفى كرياينــغ كلوســترينيربغ ـقـرب
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والــروح عــن تحمُّ ــل العــبء ،تأخــذ الرئتــان
النصــف ،وهكــذا يصبــح الحمــل موزعــاً
بالتســاوي” .وكان هــذا هــو املوقــف الــذي
اتخذه من مرضه .كانت له حساسية تقارب
اإلعجاز ،ونقاء أخالقي صارم إىل أبعد حد.

إال أنه جعل مرضه يتحمل عبء خوفه من
جـوالً ،ولطيفــاً وطيبــاً .لكــنَّ
الحيــاة .كان خ ـ
الكتــب التــي كتبهــا كانــت قاســية وموجعــة،
كان يــرى عاملــاً مملــوءاً بشــياطني ال مرئيــة

حز ـيـران  1924وال يمكننــا أن نســمّ ي هــذا
النــص نعيــاً بحــال مــن األحــوال أو نســميه

ميلينــا جاسينســكا يف الســادس مــن يونيــو/

لحظــات مــن الفــرح والضحــك والرغبــات

فرانــز كافــكا ،عــى مــا يظهــر ،وســيلة شــائقة

إحدى رســائله “عندما يعجز ٌّ
كل من القلب

ضعــف أولئــك األشــخاص املرهفــن والنبــاء

جريــدة “نــاردوين ليســتي” نعـ ٌـي لــه بتوقيــع

والســعادة بدايــة ،ولكنهــا أصبحــت بائســة

يف حديقة بيته أو بالقرب من النافذة ،فقد
كان مؤيــداً ملذهــب العــري كفلســفة حيــاة.

عـاج ،إال أنــه كان يغــذي مرضــه متعمــداً،
ال ـ
ويشــجعه نفســياً .وقــد كتــب ذات ـمـرة يف

بعــد وفــاة فرانــز كافــكا بثالثــة أيــام ُنشــر يف

تعـ َّرف إليهــا يف بدايــة ســنة  1920ونشــأت

واملتعــة .كان يمــارس الســباحة والرياضــة
والتجديف ،كان يعمل ،كان يتشمس عارياً

رجـا ً حكيمــاً يهــاب الحيــاة .عــاىن لســنوات
طويلــة مــن ـمـرض رئــوي ،مــع أنــه كان ّ
يتلقــى

تحــارب األشــخاص الضع ـفـاء وتدمّرهــم.
كان صــايف الذهــنَ ،
أحكــم مــن أن يعيــش،

عنــده بالدنــس والخطيئــة .ليســوا عادلــن
أولئــك الذيــن يتصـوَّرون كافــكا ذاك املعـ َّـذب
والســوداويَّ دائمــاً .فقــد عــاش الرجــل
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والبغيض ،هريمان كافكا ،الذي كان يحتقر

العاصمــة النمســاوية فيينــاَّ .
قلــة مــن النــاس
عـزالً،
مــن يعرفونــه هنــا .ألنــه كان رجـا ً من ـ

فرانــز كافــكا ،كاتــب أملــاين كان يعيــش يف

وأضعـ َ
ـف مــن أن يقــاوم .ولكــن ضعفــه هــو

الذيــن يعجــزون عــن مواجهــة الخــوف وســوء

الفهــم وعــدم التقديــر والخــداع .أولئــك

األشــخاص الذيــن يعرتفــون بضعفهــم منــذ
البداية ،ويستسلمون وهكذا يُخجلون الذي

ينتصــر عليهــم .كان يفهــم أقرانــه بطريقــة
متاحــة فقــط ألولئــك الذيــن يعيشــون يف
عزلة ،ويملكون إدراكاً حسياً دقيقاً للغاية،

ضـوح مــن لــم
رجــل كان يــرى العالــم بو ـ

يســتطع تحمُّ لــه فاضطـ َّر إىل أن يمــوت،

ألنــه لــم يكــن يريــد أن القيــام بتنــازالت وال أن

لدرجة أنهم يستطيعون قراءة رجل بكامله

يبحــث لــه عــن ملجــأ يف أوهــام فكريــة ،كمــا

معرفتــه بالحيــاة واســعة وعميقــة .كان هــو
يف حـ ِّـد ذاتــه عاملــاً واســعاً وعميقــاًَّ .ألــف أهــمَّ

فرانــز كافــكا “الوقــاد” الــذي يمثــل الفصــل

مــن خــال تع ـبـرات وجهــه الخاطفــة .كانــت

كتــب األدب األملــاين املعاصــر ،وهــي كتــب
جســد ،مــن دون تح ُّيــز ،كفــاح أجيــال
ُت ِّ
عصرنــا .إنهــا مكتوبــة بــكل صــدق ،لذلــك
تبــدو واقعيــة حتــى عندمــا تتحــدث بالرمــز

ظـرة
أو التعميــة ،وتــرز الســخرية الجافــة ون ـ

يفعــل آخــرون ،مهمــا كانــت ســامية .كتــب
األول مــن روايــة لــم تنشــر بعــد ،و”الحُ كــم”

صـراع األجيــال و”املســخ” وهــو
الــذي يمثــل ـ

ســنوات يف مخطوطــة ،وجا ـهـزة للنشــر .إنهــا
أحــد تلــك الكتــب التــي تملــك وقعــاً ســاحقاً

عــى القــارئ ،لدرجــة أن أيّ تعليــق عليهــا
يظــل ســطحياً .تتمحــور كتبــه ُّ
حـول
كلهــا ـ
حـول الخــوف
إحســاس بالذنــب غــر مـرّر ،و ـ

الغامــض مــن ســوء الفهــم .كان متوجِّ ســاً
إىل حـ ِّـد كبــر إنســاناً وفنانــاً ،يظـ ُّـل متيقظــاً
ـس فيــه اآلخــرون،
حــذراً يف الوقــت الــذي يحـ ُّ

ُّ
الصــمُ  ،باالطمئنــان.

أقــوى كتــاب يف األدب األملــاين املعاصــر ،و”يف
مســتوطنة العقــاب” ،فضـا ً عــن النصــوص

مهمــا كان الدافــع الــذي حــدا ميلينــا

روايته األخرية “املحاكمة” فهي مكتملة منذ

رحيــل صديقهــا ،ومــن ثــمَّ كتابــة نـ ّ
ـص النعــي

القصرية “برتاشــتونغ” و”طبيب القرية” .أما

جاسينســكا يك تكــون الحاديــة يف قافلــة

هــذا ،والــذي ينبــض بالحيــاة ،وكان هــذا

الحــداء سـ ُيعجب صاحبــه فرانــز كافــكا بــكل
تأكيــد ،وهــو ليــس نعيــاً عــى كل حــال ،بــل

نستطيع القول بأنه ْ
إعالن حياة ،فقد ألقت
حبــة بــذار يف األرض اســمها فرانــز كافــكا،

والتــي ســتنمو وتصبــح شــجرة باســقة،
صحيــح هــي يف مطــرح بعيــدة عــن الغابــة،

تنفــرد هكــذا يف وحدتهــا ،ولكنهــا مرئيــة مــن
سـراحة يف ظـ ٍّـل
بعيــد ترشــد العابريــن لال ـ

وارف ظليــل.
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كتب

األرض اليباب وظاللها

لم

يكــن موقــف الجاحــظ ســلب ًّيا بخصــوص

الشــعر ،وحــده ،فقــد ارتــأى – بصفــة عامــة –

تعددية الترجمة في الثقافة العربية

أن “الرتجمــة مســتحيلة ،وأن مــا يتــمّ إنجــازه منهــا

فراج النّ ابي
ممدوح ّ

النظريــة الحديثــة للرتجمــة بمــا أســمته الو ـقـوع يف
ش َرك “وهــم ترجمــة كليــة تقـ ّـدم نســخة تامــة مــن
َـ

ناقــص ال محالــة” ،وهــو مــا يتطابــق مــع أقرتــه

األصــل” بســبب أن الح ـقـول الدالل ّيــة والرتكيب ّيــة

للغتي ليست متماثلة”.
ْ

الوسيط ّ
اللغوي

جـرار جينيــت
وهــو األمــر الــذي أخــذه عــى عاتقــه ـ
ووصــف مهمّ ــة املـُ َـر ِْجم بأنهــا ِفعـ ٌـل َ
ضــارٌّ ،فحســب
قولــه – يف كتــاب طــوروس – “مــن َ
األحْ كــم
ســوى بفعــل ضــارّ ،وأن يحــاول ،مــع ذلــك ،القيــام

بــه عــى أحســن وجــه ممكــن ،ممــا يعنــي غالبــا

فاضل السلطاين

للمرتجــم ،دون شــك ،أن يتق ّبــل كونــه ال يقــوم

القيام بيشء آخر” ،فصعوبة الرتجمة تكمن عنده
ج ٌ
ـزة
الســمة التحريف ّيــة للنــص املرتجــم ،عا ـ
يف أن ّ
عــن إمكان ّيــة تحويــل الــكالم الشــعري .ومــن ثــمّ

اعترب العمــل األدبــي – يف أغلــب األحيــان – غــر قابــل

للرتجمــة بحجــة اســتحالة إيجــاد نســخة مُ طابقــة لــه
فــا يمكــن إذن ،أن تكــون بــن النــص األصــي والنــص
املرتجــم عالقــة تطابــق ،بــل باألحــرى عالقــة تكافــؤ يف

ً
الحقا يف ذلك ّ
ً
اللساين رومان
قديما قطع الجاحظ – وتبعه

جاكبسون ،وبول ريكور ،واألخري اعترب مصاعب الرتجمة ر ً
هانا
ِ
س ُه ُل الكالم عليهَ ،
وت ْ
ص ُع ُ
َي ْ
ب ممارسته ،بل وتستحيل يف بعض
األحيان – برأي جازم حول مسألة ترجمة ّ
الشعر ،ورأى أن الشعر

ْ
صع ٌ
ب ترجمته وبعبارته “الشعر ال ُيستطاع أن ُيرتجم ،وال يجوز
حول ّ
عليه النقل ،ومتى ّ
تقطع نظمه ،و َب ُطل وزنه ،وذهب ُحسنه”.

الوظيفــة واإلرســال ّية .وهــذا مــا ي ـفـرض وجــود ثوابــت

غـرات يف الوقــت ذاتــه.
ومت ـ

جـرار جينيــت قــد جعــل مــن عمــل املرتجــم
ولــن كان ـ
ِفعـا ً ضــارًّا؛ فــإن فرانــز روزنــز فانــغ – عــى النقيــض

تمامً ــا – اعتــر املرتجــم وسـ ً
ـيطا ُيســدي خدمــة

لســيديْن :األجنبــي بعملــه ،والقــارئ برغبتــه يف أن
ّ
يتملــك ،ومــن ثــمّ عمــل املرتجــم مهــمّ ألنــه كمــا ي ـقـول

فالــر بنيامــن – يف مقالــة مهمــة املرتجــم – “ ُيحْ ــدِ ُ
ث
القرابــة بــن ُّ
اللغــات” ،ومــن ثــمّ تتجـ ّـى املهمّ ــة
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وزن علمــه يف نفــس املعرفــة ،وينبغــي أن

شـرط اإلضافــة.
ب ـ

يكــون أعلــم النــاس باللغــة املنقولــة واملن ـقـول دوافع املرتجمني
إليهــا ،حتــى يكــون فيهمــا ســواء وغايــة.

ّ
قلــة مــن املرتجمــن هــم مَ ــن ذكــروا لنــا أســباب

األساسـ ّية للمرتجــم “يف العثــور عــى ذلــك األثــر
املنشــود يف ُّ
اللغــة املُرتجَ ــم إليهــا ،الــذي ُيحــدث فيهــا

عــدم االكتمــال ،يف إشــارة إىل الرتجمــة
بوصفهــا عمـا ً غــر مكتمـ ٍـل إىل مــا ال نهايــة،

حـرص عــى ذكــر
القلــة منــر البعلبــي وقــد ـ

ً
شروطا صعبة فيمن
وقد وضع الجاحظ – قديمً ا –

إىل اإلخفــاق بــل إىل األمــل ،وهــو مــا يكــون

ملــا قــام بــه الشــاعر حافــظ إبراهيــم ،وباملثــل

صــدىً لألصــل”.
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ُتعْ هــد إليهــم مهمّ ــة الرتجمــة ،كأن يكــون
ُّ
التْجمــان يف بيانــه يف نفــس الرتجمــة ،يف

حافـ ًزا إلعــادة الرتجمــات للنــص الواحــد،

وهــذه العبــارة التــي قصدهــا ريكــور ال تشــر

جـاء عبدالرحمــن الديرينــي
فعــل محمــد ر ـ
لرتجمتــه لرحــات جلفــر لجاناثــان ســويفت،

ومحمــود عبدالغنــي يف مقدمــة ترجمتــه
ملزرعــة الحيــوان ،وعبداملقصــود عبدالكريــم
يف مقدمــة ترجمتــه لعشــيق الليــدي

إقدامهــم عــى إعــادة الرتجمــة ،ومــن ـهـؤالء

تشــاتريل .وفاضــل الســلطاين يف مقدمــة

دوافع ترجمته للبؤساء ،والتي جاءت تالية

فعــل عمــرو خــري يف ترجمتــه لروايــة 1984

ترجمــة “قصيــدة األرض اليبــاب” ،وباملثــل
لجــورج أورويــل.
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كتب

يذكــر منــر البعلبــي أن ثمّ ــة دافعـ ْـن وراء
سـاء لفيكتــور هوجــو (يف 2340
ترجمتــه للبؤ ـ

صفحــة) ،يعــود الســبب األول “إىل رغبتــه يف
جـاء يف ترجمــة حافــظ
تــايف النقــص الــذي ـ

جـاءت
إبراهيــم ( 457صفحــة) ،فرتجمتــه ـ

أنــور الشــامي) حــاول تبســيط ف ـقـرات مــن

تتكـوّن مــن أربــع رحــات” ،ويذكــر محمــود

حـول بعــض الصــور
قــدر مــن االلتفــاف ـ

األعمــار واألعمــال .مــن رحــات جلفــر التــي
عبــد الغنــي – كدافــع لقيامــه بإعــادة ترجمــة
مزرعــة الحيــوان – أنهــا كانــت ســيئة الحــظ

ً
منقوصــا مشـ ّوهً ا
الجديــدة عــى العمــل
لــم ي َْسـ َـلمْ معــه مــن تلــك امللحمــة اإلنســانية

بالحبكــة والســرد والوصــف ومــا ترتبــط بهــا

سـوخ األطــواد غــر هيكلهــا املجـ ّرد
الراســخة ر ـ

وأحداثهــا العاطفيــة امل ـثـرة”.

أورويل ،أن مرتجم الرواية السابق (ويقصد

صــورة صحيحــة وأمينــة عــن الرحــات األربــع
يف الكتــاب ،وتؤ ّكــد أنهــا تخاطــب جميــع

صـول مــن الروايــة ،يف جزأيــن
يف بضعــة ف ـ
صغريين ال يبلغان ُع ْشر األصل ،أو أقل من
طـاع األجيــال
ذلــك قليـاً ،وهــو مــا آل إىل ا ـ

يف العربيــة في ـقـول عــى اإلجمــال “فــكان
صـرة ُتضحّ ــي
النــص ينتقــل مــن ترجمــة مخت ـ
مــن عناصــر تكوين ّيــة إىل ترجمــة ق ّزمــت لغــة
لجــورج أورويــل ّ
املبطنــة بالعناصــر اإلشــارية

الروايــة للقــارئ العربــي .إضافــة إىل وجــود

األدبيــة ،أي أن املرتجــم عمــد إىل الشــرح

والتفســر والتوضيــح وهــو مــا يخــل بوظيفــة
املرتجــم ،أمــا هــو فقــد ســعى إىل تحــري مــا

اع ـتـره رســالة مرتجــم األدب ،وهــو يقصــد
بالرســالة الصــدق يف نقــل “روح العمــل” إىل
القــارئ يف لغتــه.

اكتفــى عمــرو خــري بمقارنــة مــا قــام بــه يف

وهذا البرت – يف رأيه – أ ّدى إىل غياب التصوير

والشــعرية” ،وب ـنـاء عليــه أعــاد ترجمــة هــذه

واللوحــات التاريخ ّيــة التــي ان ـتـرث يف حنايــا
ّ
يتحقــق أيُّ منــه ،بــل وأزيــح مــن
األثــر ،فلــم

وبعــد هــذه املالحظــة اإلجمال ّيــة ُيقـ ِّـدم تقييمً ــا

لباقــي الرتجمــات وإن كان أشــبه بتقييــم

عنــد” شــفيق أســعد فريــد ،وعبدالحميــد

وخمســمئة صفحــة مــن القطــع الكبــر ،يف

عــام يخلــو مــن املنهج ّيــة ،في ـقـول – عــى

ســبيل املثــال – إن ترجمــة صــري الفضــل

املصريــة ( ،)1956مــرورًا بالســعودي عزيــز

أمــا الســبب الثــاين “فيعــود مــع هــذا النقــص

إضافــة بعــض الجمــل التفســرية ،وهــو
طـاء
مــا ّأثــر عــى األســلوب ،عــاوة عــى األخ ـ

الفنــي البــارع الــذي اشــتهر بــه هوجــو،

الطريق “ليك يكون يف اإلمكان ضغط ألفني
ثالثمئــة أو أربعمئــة صفحــة ليــس غــر”.

الــذي شــاب الرتجمــة األوىل ،إىل أن أ ًّيــا مــن

الروايــة العظيمــة عــى حـ ّـد تع ـبـره.

“مقبولــة إىل حـ ّـد مــا” ،وإن كان يُحمِّ لــه

الرتجمــة عــى أن ينقــل هــذا األثــر الخالــد نقـا ً

النحويــة واإلمالئيــة التــي ـّأثـرت – بالضــرروة
– عــى الجانــب ُّ
اللغــوي ،كمــا الحــظ أن ثمّ ــة

يجــرؤ عــى التفكــر يف عمــل كهــذا ،وإخراجــه

إىل مزرعــة “فوكســوود” عــى أنهــا مزرعــة

األقــام العربيــة لــم يجــرؤ مــع انتشــار حركــة

عـرب لــم
كامـاً؛ ألنّ أ ًّيــا مــن الناشــرين ال ـ
للنــاس” (ص.)6 ،

جـاء عبدالرحمــن
وتــأيت دوافــع محمــد ر ـ

ً
خلطــا يف اســتخدام بعــض األســماء ،فيشــر
“بينشــفيلد”.

أمّ ــا العُ مــاين محمــد عيــد العريمــي ،فكمــا
تعســف يف ترجمتــه “عــى
ي ـقـول قــد
ّ

إلعــادة ترجمتــه لرحــات جلفــر مقنعــة
إىل حــد كبــر ً
أيضــا ،فكمــا ي ـقـول إن معظــم

الحبكــة الروائيــة [بــأن] حــذف املقاطــع التــي

صـرة إمــا للرحلــة
ومنقحــة أو مهذبــة ومخت ـ

الشــخصيات” ..إلــخ مــن مآخــذ أخذهــا عــى

للرحلتـ ْـن األوىل والثانيــة معً ــا ،دون أن

لــم يتطــرق إىل هناتهــا ،مثــل ترجمــات عبــاس

عـرب ّ
قدمــوا ترجمــات مبســطة
املرتجمــن ال ـ

األوىل فقــط ،أو الرحلــة الثانيــة فقــط ،أو
يأتــوا بذكــر للرحلتــن الثالثــة والرابعــة.

جـاءت ترجمتــه لتكــون تصحيحً ــا
ومــن ثــمّ ـ
“ملفهــوم أنهــا رحــات مُ ســل ّية مضحكــة
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ُتخاطــب الصغــار دون الكبــار .فتعطــي

كدافــع إلعــادة ترجمــة روايــة  1984لجــورج
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فيهــا الوصــف (…) كمــا أخطــأ يف أســماء
ـات أخــرى
الروايــة .لكــن فاتــه أن هنــاك ترجمـ ٍ

حافــظ ،وشــامل أباظــة ،وأســعد الحســن،
وعبدالحميــد عبدالغنــي ،ونبيــل راغــب.

ومــن األســباب التــي يذكرهــا عمــرو خــري،

النص الجديد ،برتجمة أنور الشامي فقط،
متناسـ ًّيا أو متغافـا ً ترجمــات مُ تعـ ّـددة تبــدأ

محبــوب ،والتــي صــدرت عــن مكتبــة األنجلــو

ض ـيـاء ،والحــارث النبهــان ،وأحمــد الربيعــي،
صـوالً إىل يــارا شــعاع.
وأســعد الحســيني ،و ـ
وبقدر ما يرى البعض أن يف ظاهرة ُّ
تعدديّة

الرتجمــة ،ليــس بالعمــل املجــدي ،يف ظــل

ت ـكـرار الرتجمــات الســابقة دون إضافــة
ً
موقفــا
حقيقيــة ،إال أن هنــاك مــن اتخــذ
إيجاب ًّيــا مــن هــذا التعـ ُّـدد عــى نحــو ـبـول

ريكــور الــذي يــرى “أن األعمــال العظيمــة،
ضـوع
قــد شـ ّـكلت عــى مـ ّر العصــور مو ـ
ترجمــات عديــدة” ،وكذلــك ت.س .إليــوت
الــذي يؤ ّكــد – هــو اآلخــر – عــى أن “ترجمــة

كتــاب مــا تح ـتـاج إىل إعــادة ترجمــة كل عشــر
ســنوات” وكأنــه ي ّ
ُحفــز عــى فعــل إعــادة

الرتجمــة بأشــخاص مختلفــن ،وهــو األمــر

ً
وتحديدا قصيدته
الذي انطبق عىل أعماله،
خـراب” التــي تعـ ّـددت األســماء يف
“األرض ال ـ
ترجمتهــا.

ت ـكـرار ِفعــل الرتجمــة يؤكــده التاريــخ األدبــي،

حيث ينقل لنا وقائع ترجمات عديدة ألشهر

الرتجمــة – عــى حـ ّـد عبــارة خلــدون الشــمعة

الســلطاين،
ســترينز إليــوت ،بتوقيــع فاضــل ُّ

عــى الكمــال واالكتمــال ،وهــو مــا ُيعـ ُّـد ِفعـا ً

اإلنســاين” ،دار املــدى  .2020بصفــة عامــة
القصيــدة وصاحبهــا ي ِّ
ّ
خاصــة
ُمثــان أهم ّيــة

طـاء مَ ــن ســبقوه ،وقــد يدخــل مــا يذ ـكـره
أخ ـ

ســترينز إليــوت ( )1965 – 1888الشــهري بـ

األعمــال (القديمــة والحديثــة) ،ومــن أهمهــا
ُ
ّ
املقدســة ،والكتــب الكالســيكية؛
الك ُتــب

– يف إطــار النظريــة الدراوين ّيــة ،يف حرصهــا

ا ـملـرات ،بأشــكال مختلفــة شــع ًرا ونـرًا،
والــكالم ينطبــق ً
أيضــا عــى اإلنيــادة لفريجــل،

ِّ
املتعددة
إيجاب ًّيا ،لكنْ يف كثري من الرتجمات
ال يذكــر لنــا املرتجــم – ّإل يف حــاالت نــادرة –

يف الثقافــة العرب ّيــة .فقــد ّ
مثــل تومــاس

يف دا ـئـرة العمــوم واإلبهــام ،أي أنــه بعيــد عــن

(ت.س.إليــوت) يف الثقافــة العربيــة ظا ـهـرة

شـرات
فاألوديســة لهومــروس ترجمــت ع ـ

واإلليــاذة ،وملحمــة جلجمــاش ونصــوص

شكســبري ..إلــخ .واألمــر ينطبــق – باملثــل -عــى
ال ّنصــوص الحديثــة ،فمزرعــة الحيــوان،
ُترجمــت أكــر مــن ـمـرة مــع تغيــر عنوانهــا

األصيل كـ”الحيوانات يف كل مكان” (،)1947

اإلفصــاح والتوضيــح ،ومــن ثــمّ يصــر تعــدد
الرتجمــات ت ـكـرارًا ليــس ّإل.

و”جمهوريــة الحيــوان” ( ،)1964و”مزرعــة عىل محك الداروينيّة

الحيــوان” (.)1983

وهــذا الت ـكـرار يف فعــل الرتجمــة ي ُْدخــل

مناســبة الــكالم الســابق هــو صــدور ترجمــة
خـراب لتومــاس
جديــدة لقصيــدة األرض ال ـ

بعنوان “األرض اليباب :وتناصها مع الرتاث

فريــدة .فعُ ـ َّـد إليــوت “جُ ـ ْزءًا مركزيًّــا مــن
عمليــة مثاقفــة قصد ّيــة وشــاملة ســبب ّ
التأثــر

الــذي حــدث لــه .فحضــور إليــوت الشــاعر
والناقــد – عــى حـ ٍّـد ســواء – قديــم ،يرجــع

عـرب ينقلــون
إىل الخمســينات حيــث بــدأ ال ـ
ً
وأيضا مقاالته النقدية التي
شعره مرتجمً ا،
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كتب

يســتعرض (أي الشــمعة) مالمــح مــا قــام

للســلطاين يف أنهــا لــم ُتقـ ّـدم
وإن كان العــذر ُّ

ُّ
الصــور
الشــعري “يتجــاوز مجــرد تمريــر

بــن سـ ّ
ـت ترجمــات ســابقة لعمــل إليــوت،

الحقني ،فاألصل عنده أنه ال يوجد نصوص

أســهمت يف ّ
تعلــق الكثرييــن بالحداثــة ،بــل

السلطاين لقصيدة إليوت “األرض الخراب”.
ُّ

                ت ـقـرب هــذه الف ـكـرة ممّ ــا طرحــه

عىل األدب العربي عىل نحو ما رأى عبدالله

ُّ
تعدديتهــا وتبايــن نتائجهــا –
العرب ّيــة يف
واملوقــف منهــا ً
أيضــا – يحيلنــا إىل بيولوج ّيــة

ّ
الشــعريْ ،
التأثــر ّ
إذ اعتــر أن التأثــر
ظا ـهـرة

الرتجمــة نتيجــة للت ـكـرار ،داروين ّيــة يف

واألفــكار مــن شــعراء ســابقني إىل شــعراء

كان للتأثــر الطاغــي إلليــوت بمثابــة الخطــر

الطيــب (انظــر :مقاالتــه يف مجلــة الدوحــة

بعنــوان :الفتنــة بالشــاعر إليــوت خطــر عــى
األدب العربــي ،الدوحــة ،فربايــر ،ومــارس

وأبريــل .)1982

جـاءت
الســلطاين ـ
                ترجمــة فاضــل ُّ

الســوري
مســبوقة بمقدمــة ضافيــة للناقــد ُّ
خلــدون ّ
الشــمعة ،حملــت عنــوان “األرض

خـراب عــى محــك الداروين ّيــة” .ويف ضــوء
ال ـ
الرتجمــة الجديــدة ،التــي أثــارت ســؤاالً قديمً ــا

– جديـ ًـدا مفــاده :ملــاذا يُرتجــم عمــل شــعري
ـمـرة أخــرى؟ طــرح ّ
الشــمعة – يف املقدمــة –
ُّ
تعدديــة فعــل
أفــكارًا مث ـمـرة عــن إيجاب ّيــة

الرتجمــة تــارة ،وعــن ال ّتنــاص أو مــا أســماه
تقنية اإلملاعة تارة ثانية ،وعن أصالة اإلبداع
واالبتــكار تــارة ثالثــة.

                فهــو يــرى أنّ فعــل الرتجمــة إىل

دارون ونظريــة النشــوء واالرت ـقـاء ،فتصبــح

حرصهــا عــى الكمــال واالكتمــال .وفعــل
ّ
يتحقــق يف مــا فعلــه
الكمــال واالكتمــال كمــا
الســلطاين يــأيت عــر وســائط عـ ّـدة ،كتصويــب
ُّ

ه ّنــات ،أو تعديــل وتصحيــح كلمــات ،ومــن
ثــمّ ترتبــط عنــده – أي ّ
الشــمعة – الرتجمــة

بالكتابــة يف رمزيــة الحكايــة “رمزيــة لحمتهــا
الرونــق ،وســداتها الحساسـ ّية ُّ
اللغويــة”
                يطــرح الشــمعة إشــكال ّية أخــرى
ِّ
ّ
متعلقــة برتجمــة ّ
الشــعر،
تتمثــل يف آليــة

ال ّتنــاص ،الــذي يعّ ــده أحــد العوائــق الثقاف ّيــة
ُّ
واللغويــة يف الرتجمــة ،إضافــة إىل مــا أســماه
اإلملاعــة؛ أي اإلشــارة املوح ّيــة إىل تاريــخ أو

شخصيات تنتمي إىل ثقافات مختلفة وربما

بإطــاق ،بــل عالقــات بــن النصــوص ،هــذه

العالقــات تعتمــد عــى فعــل نقــدي  ،وعــى

ـقـراءة ضالــة يُمارســها شــاعر عــى آخــر”.

مختلفــة” ،والالفــت أصـا ً أن ف ـكـرة التنــاص

عنــد إليــوت كامنــة يف نظرتــه ل ـلـراث منــذ

مقالتــه عــن “ا ـلـراث واملوهبــة الفرد ّيــة”،
فا ـلـراث عنــد هــو أكــر مــن مج ـمـوع األشــياء
املوروثــةّ ،إنــه يشء يُعمــل ويُجهــد يكتســب

ِّ
متعلقــة أوالً بمفهــوم الرتجمــة كفعــل

أو الــروايئ يف مخيــال ّ
الشــاعر أو الــروايئ،

مقالــة إليــوت؛ بربطهــا بــن ا ـلـراث والحاضــر

ـي،
وصعوبــة نقلهمــا كمــا يف ال ّنــص األصـ ّ
وهمــا خصيصتــان – كمــا يــرى ّ
الشــمعة –

مــن آداب أخــرى؟ وهــو األمــر الــذي يجعــل

ومــن ثــمّ تبــدو – روايــة أورويــل – وكأنهــا
نبــوءة ب ُن ُظـ ٍـم ُّ
تعقــب “األرض اليبــاب”.

خيانــة ،وثان ًّيــا لتأثــر اإلي ـقـاع وســحر الداللــة،

مراوغتــان ،تختلفــان مــن أدب إىل آخــر.

                اســتحالة فعــل ترجمــة الشــعر
نفســه أو تعـ ُّـذر ترجمتــه بمعنــى أخــف،

أو إىل أي حـ ٍّـد يمكــن اعتبارهــا مصنوعــة

مــن مفهــوم األصالــة يف ُعــرف نظريــات مــا
بعــد الحداثــة نهـ ًرا ضيـ َـق الضفتــن ،وهــو مــا
اســتوجب إعــادة تعريــف األصالــة لتصبــح
ً
مرادفــا لالبتــكار ،وبذلــك ُتعتــر الكتابــة كلهــا

– يف إطــار النظريــة الدراوين ّيــة ،يف حرصهــا

ِّ
املتعددة
إيجاب ًّيا ،لكنْ يف كثري من الرتجمات
ال يذكــر لنــا املرتجــم – ّإل يف حــاالت نــادرة –
طـاء مَ ــن ســبقوه ،وقــد يدخــل مــا يذ ـكـره
أخ ـ
يف دا ـئـرة العمــوم واإلبهــام ،أي أنــه بعيــد عــن

اإلفصــاح والتوضيــح ،ومــن ثــمّ يصــر تعــدد
الرتجمــات ت ـكـرارًا ليــس ّإل.

عنــد جــورج أورويــل يف روايتــه (،)1984

الرتجمــة ،قصيــدة ت.س.إليــوت الشــهرية

واحدة من الظواهر املتك ِّررة يف عالم ُّ
تعدديّة

التــي صــدرت بعــد ثالثــة عقــود مــن صــدور

جـاءت يف سـ ّ
ـت
خـراب” ،فقــد ـ
“األرض ال ـ

واملســتقبل ،ومناهضتهــا للفكــر الشــمويل،

كمــا انــرى هــو اآلخــر لتقديــم ترجمــة جديــدة

فالجملــة األوىل مــن روايــة جــورج أورويــل

السلطاين يف كتابه.
ترجمات كما ذكر فاضل ُّ

للنــص القديــم؛ ليكــون مج ـمـوع الرتجمــات
للنــص ســبع ترجمــات .لكــن مــا غــاب عــن
الســلطاين ّأنــه مــن املمكــن أن ُنضيــف إىل
ُّ

يتمــاس مــع ـقـول بورخيــس بــأن “الكتابــة هــي

ناسـ ًبا بظهــور ترجمــة
وهــو مــا يجــده مُ ِ

عمــل اســتعادي بشــكل أو بآخــر”.

التــي أثارتهــا الرتجمــة لــدى الشــمعة مــن

ـي عــى أنّ ّ
الشــاعر لــم
كانــت أكـ َ
ر دليـ ِـل عمـ ّ

ي ـلـزم ُب ْر ِجــهِ العاجــي ليســتوحي إلهــام ربــات
الشــعر ،بــل هَ َبـ َ
ّ
ـط منــه ليشـ َّـق طريقــه وســط
خـراب والدمــار
مظاهــر الحطــام ،وا ـلـركام وال ـ

والض ـيـاع ،التــي أفرزتهــا الحضــارة األوربيــة

التــي تحمــل داخلهــا بــذور فنانهــا .كمــا أن

القصيدة تجسيد شعري وفني لنظريته عن

املعــادل املوضوعــي.
أغفـ َـل راغــب – يف الحقيقــة – ذكــر الرتجمــات

الســابقة ،حتــى يف حديثــه عــن دوافعــه
ّ
للرتجمــة ،لــم يذكــر كلمــة “إعــادة الرتجمــة”
التــي ُتشــر إىل أن ثمّ ــة جهــو ًدا ســابقة عليــه،

جـاءت ترجمتــه لتــايف أخطائهــا،
ومــن ثــمّ ـ
جـاءت ّ
كأنــه أوّل مَ ــن يقــوم
وإنمــا إشــارته ـ

بفعــل الرتجمــة! وهــذا غــر صحيــحً ،
وفقــا

شـرت يف
إليــوت :تحليــل وتعقيــب” وقــد ن ـ
مجلــة املجلــة العــدد  ،25بتاريــخ ينايــر .1959

فــإىل جانــب تحليــل القصيــدة أوردت الكثــر

داخلهــا مثــل صداهــا الخــايص”.

الســابقة يف مقارنــة وموازنــة مــع النــص
مرتجموهــا عــى أهميــة أســمائهم (لويــس

عــوض،

أدونيــس،

يوســف

عبدالواحــد لؤلــؤة ،ماهــر شــفيق فريــد،
ّ
وكأنــه
يوســف اليوســف ،وتوفيــق صايــغ)،

ر ُر أســباب إقدامــه عــى ترجمتــه الجديــدة،
ُيـ ِّ
فالســابقون وقعــوا يف هنــات ســواء يف إيجــاد

مقابــل للكلمــة باللغــة العربيــة ،أو يف فهــم
الســياق نفســه ،وهــو مــا َنتــج عنــه ســوء
ترجمــة تمامً ــا.

الســلطاين يف عمــل مقارنــة لرتجمــات
ســبق ُّ

إليــوت املتعـ ِّـددة عبدالكريــم كاصــد ،يف
مقالتــه “ترجمــات إليــوت إىل اللغــة العربيــة”

(مجلــة جســور ،العــدد  ،2ربيــع ،)2009
وهــي مقالــة ال تقــف عنــد حــدود قصيــدة
خـراب (عــى نحــو مــا تــرددت كثـرًا
األرض ال ـ
يوســع دا ـئـرة
يف الرتجمــات العربيــة) ،وإنمــا ّ

طـاء عــى
املقارنــات وإن كان األصــوب األخ ـ
معظــم األعمــال التــي تناولــت إليــوت يف

لتاريخ صدور ترجمته يف عام  ،2011مقارنة

الثقافــة العرب ّيــة ،بمــا فيهــا الكتــب النقد ّيــة

السلطاين دوافع ترجمته لرائعة إليوت
ُي ِّ
رب ُر ُّ

يف طبعتـ ْـن دون أن تلتفــت دار املعــارف

مــن القصيــدة يف ســياق مقالتهــا “األرض

                وبعــد تداعــي هــذا األطروحــات

كإليــوت ودانتــي ،تدفــع الشــمعة إىل إعــادة

لهــذه القصيــدة؛ منهــا أنهــا قصيــدة مــن

طـاء التــي الزمــت الرتجمــة “يف
إىل ـكـرة األخ ـ

تشــر إىل ثقافــات مختلفــة وربمــا متباينــة،

إليــوت مــن قبــل “نيســان أقــى الشــهور”.

س.إليــوت ،دراســة وترجمــة”؟

هــذه الرتجمــات مــا قامــت بــه الدكتــورة نبيلــة

تدق الثالثة عشر” عىل نحو ما بدأت قصيدة

“كان يومً ا بار ًدا يف نيسان ،وكانت الساعات

املركز القومي للرتجمة بالقاهرة عام ،2011

برتجمــات ســابقيه.

خـراب :رائعــة الشــاعر املعاصــر ت.س.
ال ـ

وكأنّ ال ّتناص يكون مقصو ًدا لذاته ،وهو ما

aljadeedmagazine.com

ـنـوع رائــد وفريــد ،تركــت أثرهــا عــى األدب
ً
وأيضــا ألن هــذه القصيــدة
العاملــي كلــه،

الخــال،

( )1984تبــدأ باســتعادة شــهر نيســان هكــذا

ومــا تحملــه مــن ح ـمـوالت معرف ّيــة ،يف ظــل

ال ّنظــر يف ملــف ترجمــة الشــعر مــن جديــد،

وهــذا الت ـكـرار يف فعــل الرتجمــة ي ُْدخــل

يذكــر راغــب أكــر مــن دافــع وراء ترجمتــه

األصــي ،مُ ظهـ ًرا الهنــات التــي وقــع فيهــا

ونظريتــه يف ا ـلـراث.

إبراهيــم ،حيــث ترجمــت مقتطفــات ك ـثـرة

ذات منزع تنايص إملاعي ،أي ذات مرجعيات

ت ـكـرار فعــل الرتجمــات ألعمــال أدب ّيــة مُ همّ ــة

بعنــوان “أرض الض ـيـاع :رائعــة الشــاعر ت.

الســت
الســلطاين الرتجمــات ّ
وضــع فاضــل ُّ

األرض اليباب إلليوت

                وال ّتنــاص واضــح بــن العملـ ْـن

قائمة مرتجمي قصيدة إليوت ،فأين العذر

اللغــة النق ّيــة التــي قصدهــا فالــر بنيامــن،

كمــا يكشــف عــن إشــادة بســيطرة معرف ّيــة
للسلطاين مُ تم ّيزة عن ّ
جل ما يتصل بإليوت
ُّ

ـس تاريخــي وإدراك
ويُســتعمل يف تكويــن حـ ّ
ضـره ً
أيضــا .وهــو مــا
ليــس ملاضيــه ولكــن لحا ـ
يمكــن تقص ّيــه – أي تفعيــل ا ـلـراث للحاضــر-

ترجمــة كاملــة للنــص ،لهــذا أغفلهــا مــن

فيهــا عــن اللغــة املثاليــة (أمبريتــو إيكــو) أو

يف إغفــال ترجمــة نبيــل راغــب ّ
الصــادرة عــن

عن تجميع إملاعات أو قصاصات ،وباألحرى
“إنهــا كوالجــات ُتصالــح بــن نصــوص ثقافــات

فرضته نظريات الرتجمة – منذ الجاحظ إىل

جاكوبســون – مــن تحفظــات وصلــت إىل حـ ّـد
االعرتاف باستحالة ترجمة ّ
ألسباب
الشعر،
ٍ

وهــو – كمــا يــرى – ســجال مثــر لإلعجــاب

ترجمتهــا.

هنــا تكمــن غايــة إعــادة الرتجمــة لديــه يف
ُّ
التطلــع إىل الرتجمــة املُـ ْـثىل ،ترجمــة يبحــث

وهــي “تلــك اللغــة التــي تحملهــا الرتجمــة يف

عــى الكمــال واالكتمــال ،وهــو مــا ُيعـ ُّـد ِفعـا ً

أساس صنعة األدب ،فقصيدة إليوت عبارة

ي ـثـران أســئلة خالف ّيــة النــزوع عــن ن ـقـاء

األنــواع ،مــن قبيــل :مــا مفهــوم األصالــة؟ أو
إىل أي حـ ٍّـد َت ْكمُ ــن مرجع ّيــة النـ ّ
ـص الشــعريّ ،

الســلطاين مــن مقارنــات [أو موازنــات]
بــه ُّ

                يقـ ُّر الشــمعة أن اإلملاعــة تعتــر

مُ تباينــة .وإن كان يــرى أن ال ّتنــاص واإلملاعــة
بمــا ينطويــان عــى مح ـمـول معــريف باهــظ،

ومرادفــه االبتــكار وال ّتنــاص واإلملاعــة،

الرتجمــة – عــى حـ ّـد عبــارة خلــدون الشــمعة

                وهــي أفــكار يطــرح مــن خاللهــا
رؤىً جديـ ً
ـدة يف ظـ ِّـل مــا تفرضــه نظريــة
االرتقاء والتطوّر الداروين ّية ،عىل الرغم ممّ ا
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الناقــد األ ـمـريك هارولــد بلــوم – يف كتابــه
“خريطــة لل ـقـراءة ّ
الضالــة” ( – )1975عــن

قضايــا مهمّ ــة مُ ِّ
تعلقــة بالتطـوّر واألصالــة

مــن املقاطــع الشــعرية ،وهــي جميعهــا مــن

أمــام املرتجمــن سـ ً
ـابقا.

فهــم النــص األصــي ويف مواضــع مهمّ ــة إىل

الدرجــة التــي تعكــس املعنــى إىل نقيضــه”،
ً
وأيضــا إىل نــدرة الدراســات النقديــة عــن

القصيــدة ،وهــو مــا شـ ّـكل صعوبــة بمــكان

ككتــاب “فائــق متــى” (إليــوت) الــذي صــدر

الســابقة؛ املطبع ّيــة
طـاء الطبعــة
إىل أخ ـ
ّ
ُّ
واللغويّــة (النحويّــة واإلمالئ ّيــة)
وإن كان اقتصــر يف املقارنــة بــن ترجمتــي

عبدالواحــد لؤلــؤة وأدونيــس ويوســف

طـاء “ال
الخــال ،ومــع إ ـقـراره بــأن هــذه األخ ـ
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كتب

ُت ّ
قلــل مــن الجهــد الكبــر الــذي بذلــه لؤلــؤة”.

أشعار الشعراء؛ فقد نالت قصيدته األرض

إلليــوت ،وهــي التــي اضطلــع بهــا الناقــد

وإنما – عالوة عىل ذلك – يف طغيان حضوره
كشــاعر تــارة ،وناقــد تــارة ثانيــة ،وقــد تجـ ّـى

ويف حديثــه عــن ترجمــة األعمــال الكاملــة
ماهــر شــفيق فريــد ،وقــد احتــوت عــى األرض
الخراب ،أشار إىل أنه يف ترجمته لم يستفد

طـاء ســابقيه ،كمــا أننــا نجــد ثمــة
فيهــا مــن أخ ـ
تلميحً ــا بالتقعــر ُّ
اللغــوي يف اختيــار األلفــاظ
الغريبــة البعيــدة عــن التــداول كأن يشــر إىل

“نشــوة التبــغ” بـ”غيبوبــة الطبــاق” ،وهــي
الســلطاين
ذات املالحظــة التــي ك ّررهــا فاضــل ُّ

يف الكثــر مــن إشــاراته .أمــا ترجمــة لويــس

عوض فلم يتوقف عندها ،وإن كان وصفها
بجملــة واحــدة بأنهــا احتــوت عــى الكثــر مــن

إلــخ… وهــو مــا أكســبه تأ ـثرًا مهمًّ ــا ،كمــا كان
لدراســته عــن “التقاليــد واملوهبــة الفرديــة”
أثرهــا الكبــر يف لفــت أنظــار مُ َّ
تل ِقــي إليــوت،
إىل أن “الحداثــة قــد تعنــي التمــرد عــى
ا ـلـراث ،ولكــن ال تعنــي التخـ ِّـي عنــه” ،وهــو

مــا دفــع الكثــر مــن الباحثــن إىل اســتجالء
هــذه املثاقفــة يف األدب العربــي بصفــة عامــة،

الحضور اإلليويت

وهنــاك مــن رأى فيهــا مثاقفــة ســلب ّية.

الســلطاين “األرض
الكتــاب الجديــد لفاضــل ُّ

حضــور إليــوت يف الثقافــة العربيــة قديــم،

يضعنــا يف حضــور مــن ـنـوع آخــر إلليــوت؛

يف مقالــة الناقــد الســوداين معاويــة نورالديــن

عــى مســتوى التأثــر ،وهــو مــا ال يخفــى
عــى دارس األدب ونقــاده عرب ًّيــا وعامل ًّيــاْ ،
إذ

لكــن ترجمتــه بــدأت يف نهايــة األربعينــات
مــع لويــس عــوض ،الــذي عـ َّر َ
ف بــه يف مجلــة

الكاتــب املصــري ،التــي كان ـيـرأس تحريرهــا
الدكتــور طــه حســن.

جـاءت مقالــة لويــس عــوض يف ينايــر ،1946
ـ
ً
تعريفــا
بعنــوان “ت .س.إليــوت” ،متضمِّ نــة

بــه ،مــع ترجمــة ملختــارات مــن قصائــد مــن

ً
مبحثــا مهمًّ ــا يتنــاول
الســلطاين
فيقـ ّـدم
ُّ
فيــه الرتجمــة الجديــدة مقارنــة بالرتجمــات
الســابقة ،مُ ظهـ ًرا االختالفــات التــي ُتحــدث
ّ

وأحيانا مصدره ُّ
ً
باللغات
األصل اإلنجليزي،

األخــرى كاألملان ّيــة والالتين ّيــة ،يف حـ ّـد ذاتــه
عمـ ٌـل شـ ٌ
ـاق ،ويف الوقــت ذاتــه ثــري؛ فهــو ال
يكتفــي بتت ّبــع الخطــأ ،وإنمــا يشــرح أســباب
عدم دقة اللفظ ،أو العبارة ،سواء بالرجوع

إىل معانيها وداللتها يف القواميس العربية،

ـان ك ـثـر ٍة ابتســارًا وتشــويهًا للمعنــى
يف أحيـ ٍ
ّ
مضللــة –
املقصــود ،وهــو مــا ينتــج عنــه ـقـراءة

اإلنجليزيّــة ،وكأنــه يسرتشــد بمــا قالــه فالــر

بــه الشــعر مــن االتحــاد الــذي ال انفصــام فيــه

ينحصــر بمعنــى الكلمــات ،بــل ينســاب مــن

ً
فخالفا ملا يتميز
السلبي – للقصيدة،
باملعنى ّ
بــن املعنــى والصــوت ،بــن الــدال واملد ـلـول،
وهــو مــا شـ ّـكل عقبــة ك ـبـرة ،ويف الوقــت

أو يف اســتخدامها يف الســياق العام يف اللغة

بنيامــن مــن أن “املعنــى يف ُبعــده الشــعري ال
مغــزى اختيــار كلمــة محــددة للتعبــر عنــه”،
فمثــا كلمــة ( )wickedيف جملــة “With

ً
وفريد.
وأحيانا يعجز املرتجمون عن ترجمة نقاء النصوص
بعــض املفــردات ،فيهملونهــا عــى نحــو كلمــة

ُيعـ ّرف الجاحــظ األدب بأنــه “عقــل ـغـرك

تعنــي يف االســتعمال الشــعبي – كمــا ي ـقـول

بشــكل أو بآخــر – يتفــق مــع مفهــوم التنــاص

تاتــا يف مقطــع ( ،)Ta ta good nightوهــي

تضيفــه إىل عقلــك” أليــس هــذا املعنــى –
وفــق لتعريــف جوليــا كرســتيفيا؛ حيــث ر ّد

طـاء تتناقــض مــع
فاضــل – شــك ًرا .وهنــاك أخ ـ
داللــة ّ
اللفــظ نفســه ،فمثـا ً عــوض يرتجــم

النصــوص إىل مرجعياتهــا األوىل ،وهــو مــا

الســلطاين إن “الســهر ال
الظ ـهـرة” ،في ـقـول ُّ

الكثــر مــن التناصــات مــع مصــادر عديــدة؛

هكــذا “حيــث ي َْســمر صيــادو الســمك يف

يكــون يف النهــار وإنمــا يف الليــل”.

الســلطاين بتصويــب الخطــأ
ال يكتفــي
ُّ

ـوالت الكلمــات يف
وفقــط ،وإنمــا يقـ ّـدم مد ـل ِ
ً
وأيضــا مصادرهــا،
االســتخدام الشــعبي،
وكيــف ُتســتخدم يف األدب ّيــات اإلنجليزيّــة،

فعلــه ت .س .إليــوت بنفســه .بإشــارته إىل

دين ّيــة وأدب ّيــة وميثيولوج ّيــة ،وغريهــا ،وإن
كان اســتثنى املصــادر العرب ّيــة .و ـلـوال هــذه

اإلحــاالت الصريحــة [وكذلــك الضمن ّيــة] التــي

كتبهــا إليــوت بنفســه ،ثــمّ اســتخرج بعضهــا
ً
الحقــا ،الكتنــف القصيــدة الغمــوض،
النقــاد

(عــوض ولؤلــؤة وفريــد والخــال وصايــغ

إنهــا أحدثــت – كمــا ي ـقـول عبدالواحــد لؤلــؤة

ملعانيهــا املقصودة/الح ـقـول الدالل ّيــة (يف

والســلطاين ي ـقـول إن كلمــة خبيثــة أو شــريرة
ُّ

وعــوض بـ”أغلــف” هــي غــر املختــون ،ولكــن

عــد ًدا مــن القيــم الثابتــة العتيقــة التــي كانــت

ســياقه املقصــود.
فمثـا ً مفتتــح القصيــدة الــذي ترجمــه فاضــل

املعنى الشعبي/التداول العام بارعة ،أي أن

الكلمــة مهجــورة ،أمــا أدونيــس والخــال

الســلطاين دراســة تناص ّيــة للقصيــدة
قـ ّـدم ُّ

– ِ ـهـزة ك ـبـرة يف عالــم الشــعر ،لخلخلتهــا

بمطابقة حقول املفردات (يف النص املرتجم)

ـي) ،وهــو مــا يخــرج املعنــى مــن
النــص األصـ ّ

ســائدة قبلــه ،وإنمــا عــى مســتوى الرتجمــة.
فالقصيــدة التــي ُكتبــت عــام  ،1922ونشــرها

الســلطاين بـ”نيســان أقــى الشــهور” يــأيت يف
ّ

إليــوت بنفســه ،بأجزائهــا الخمســة حظيــت

للقصيــدة هكــذا “شـ ُّر الشــهور نيســان”،

يف مجلــة املعيــار التــي كان يشــرف عليهــا

برتجمــات عديــدة ومــن أســماء مهمــة
كأدونيــس ويوســف الخــال وعبدالواحــد

وحــاوي وأدونيــس وعبدالصبــور وحجــازي

النقــاد إىل دراســة املثاقفــة اإلليوتيــة.

الســابقة ،وإظهــار مــا
بدراســة الرتجمــات ّ
اعتورهــا مــن هنــات واختالفــات يف َفهــم
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األذى”.

السلطاين
ِفعْ ُل املقارنة واملوازنة الذي قام به ُّ
ّ
خاصة ّأنه يضع
لستة نماذج من الرتجمة،

الفهــم لرتجمــة كلمــة ()Gentileفرتجمهــا

صــار لهــا أكــر مــن ترجمــة عربيــة.

اإلعجاب بإليوت لم يتوقف عند حضوره يف

وضر ًبــا مــن الخيــال حتــى لتبــدو خاليــة مــن

لطائف الرتجمة

اســم الكنيســة قديســة ،ومــن املتحــدث ا ـملـرأة
رجـا ً كمــا فعــل أدونيــس والخــال وعــوض

مــع قارئــه وهــو يمـ ُّـده باملعلومــة الصحيحــة.

يتبعه ترجمة خاطئة ،فسوء الفهم يجعل

إىل الحواريّــة العلم ّيــة ،وكأنّ املؤلــف يتحــاور

مــع نصــوص ك ـثـرة ،واســتعارات ممــا يجعــل
مــن َفهمهــا دون ربطهــا بمرجعياتهــا أمـ ًرا

حضــور لقصيدتــه األرض اليبــاب ،ليــس

لؤلــؤة ولويــس عــوض وماهــر شــفيق فريــد

والخــال وســعدي يوســف .وهــو مــا دفــع

يرجّ ــح ترجمــة “روح النــص عــى الرتجمــة

وتــدور حولــه فكرتهــا األساسـ ّية.

طـاء ينتــج عــن ســوء الفهــم وهــو مــا
مــن األخ ـ

ذاتــه تحد ًّيــا و /أو ِر ً
هانــا صع ًبــا أمــام ترجمــة
ِّ
متعلقــة
الشــعر ،فســمة إشــكالية أخــرى

شــعره .ثــم ذاعــت ترجمــات قصائــد إليــوت،
وراح صــدى هــذه الــروح اإلليوتيــة يتجـ ّـى يف
قصائد الشــعراء؛ الســياب والبيايت واملالئكة

أخــرى ،بينهــا اإلي ـقـاع وســحر الداللــة

الحرفيــة ألنهــا غايــة يف منتهــى الجســامة

األســطوري ،واملعــادل املوضوعــي ،والق ـنـاع،

اليبــاب :وتناصهــا مــع ا ـلـراث اإلنســاين”

يف جريــدة الجهــاد بتاريــخ  2مايــو ،1932

ليســت ناقلــة للمعنــى بــل حاملــة ألشــياء

تأ ـثـره يف مؤ ـثـرات عديــدة مــن أبرزهــا :املنهــج

تعددية الرتجمة وتعددية األخطاء

(“ )1941 – 1909القالــب يف شــعر العقــاد”،

املقصــود ،فكمــا ي ـقـول بورخيــس “الكلمــات

واألصداء العاملية للكلمات” ،وهو ما جعله

األغــاط ،ويبــدو أنــه كان واقعً ــا تحــت تأثــر
ُّ
تحفظــه عــى آراء لويــس عــوض.

فــأوّل تــردد الســمه يف الثقافــة العربيــة كان
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اليبــاب حفــاوة بالغــة مــن قبــل الشــعراء،

الســياق ،وهــو مــا أ ّدى إىل اختــاف املعنــى

خرج بمعنى مغاير عن الذي أراده الشاعر،

أرباب املال” إىل “مدراء املدينة” ،وهناك نوع

ً
ً
وأيضــا
أحيانــا،
شـونة الرتجمــة وغرابتهــا
خ ـ
ُتخرج التعليقات من ن ّية الرتبُّص واالصطياد

يوســف الصايغ ،ويوســف اليوســف ،وبذلك
وهــو األمــر الــذي أخــذه مأخــذ الجـ ّـد ،فانــرى

ترجمــة توفيــق صايــغ وهــي آخــر الرتجمــات
فاملعنــى كمــا قصــده إليــوت أن شــهر نيســان

ـاس بالنســبة إىل امليتــن روح ًّيــا ،ألنــه
هــو قـ ٍ
بدايــة الربيــع الــذي تتف ّتــح فيــه الطبيعــة
وينبثــق الجمــال ،بينمــا هــم عاجــزون عــن
ُضاعـ ُ
ـف مــن
التم ُّتــع بخرياتــه ،وهــو مــا ي ِ
آالمهــم ،ويزيــد األمــر كآبـ ًـة اختــاط الذكــرى

بالرغبــة .يف حــن ـ
جـاءت الرتجمــات األخــرى
مســتخدمة كلمة شـ ّر بديال ً ألقىس ،وهو ما

 ”a wicked pack of cardsترجمهــا

واليوســف هكــذا “لديهــا رزمــة ورق خبيثــة”،
صحيحــة قاموسـ ًّيا ،لكــنْ الكلمــة تعنــي يف

قارئــة الحــظ (أوراق التــاروت) التــي تمتلكهــا
بارعــة ،وبذلــك تكــون الكلمــة مُ َّت ِسـ َـقة مــع
حـرة
سـاءل يف ـ
املعنــى ،لكــن خبيثــة – كمــا يت ـ

– مــا معنــى أنّ أوراق الحــظ خبيثــة؟ وهــذا

البحــث عــن املعنــى الــداليل للكلمــة يف لغتهــا
األصليــة ،يتــواءم مــع مــا حـ ّـذر منــه الجاحــظ
مــن قبــل ،بقولــه “عــى املرتجــم أن يكــون

أعلــم النــاس باللغــة املن ـقـول عنهــا”.

ويف الخطاب اإلليويت ،فمثال يشري إىل إساءة

لؤلــؤة وصايــغ باألممــي ،وهــي ليــس كذلــك،

واليوســف فرتجموهــا صحيحً ــا ،هكــذا

“أكنــت يهود ًّيــا أم غــر يهــوديّ ” ويســتفيض
بعــد ذلــك يف شــرح دالالت الكلمــة بقولــه،

ـاين ،وهــو مــا يعــود بنــا إىل
مــع ا ـلـراث اإلنسـ ّ

الحديــث عــن انت ـفـاء ن ـقـاء النــص األدبــي،
وأن األب ـنـاء ّ
يتأثــرون – ولــو أنكــروا – باآل ـبـاء
(الســلف) ،وهــو مــا أ ّكــده إليــوت نفســه يف
نظرتــه ل ـلـراث ،وإيمانــه بــأن “ا ـلـراث وحــدة

حيــث تكتــب” ،”goyويف اإلنجليزيــة تكتــب

عظيــم” ،فعــى حـ ّـد قولــه “هــو ال محيــص لــه

يعـ ّرج إىل أصلهــا “الالتينــي” ويف العربيّــة
( )Gentileومــا دامــت أغلــب األمــم وثن ّيــة
ً
مرادفــا
يف ـفـرة اإلنجيــل ،أصبــح املصطلــح

الســلطاين يف
مــن األخ ـ
طـاء التــي يكشــفها ُّ

الرتجمــة الحرفيــة (يف غالبيــة الرتجمــات)

طـاء أو عجائــب
الســلطاين عــى أخ ـ
تعليقــات ُّ
الرتجمــةُ ،تضفــي جـوًّا مــن ّ
اللطافــة عــى

التــي ال تفيــد املعنــى ،كأن يتــم ترجمــة “ورثــة

صع ًبــا للغايــة.

إنهــا تعنــي “كل األشــخاص واألقــوام
ً
األخــرى غــر اليهوديــة”،
وأيضــا الوثنــي ،ثــمّ

للوثن ّيــة ،وقــد ترجمهــا اإلنجليــز بهــذا املعنــى

مقارنتــه للرتجمــات الســت ،هــو هيمنــة

ألنهــا يف حقيقــة األمــر قائمــة عــى تشــابكات

ليشــروا إىل كل األمــم غــر اليهود ّيــة.

عضويــة ال بـ ّـد مــن اســتلهامه يف كل عمــل

لكل مَ ن يُريد أن يبقى شاع ًرا بعد الخامسة

والحس التاريخي
والعشرين من العمر)..(.
ّ
ال يتضمّ ــن إدرا ُكا لحضــور املــايض وحســب،

بــل لحضــوره كذلــك” .مؤكـ ًـدا عــى أن

ا ـلـراث حـ ٌّـي ممتـ ٌـد ومتجـ ّـد ٌد مــن املــايض وعــر
الحاضــر ،بحيــث ّ
ضـره،
يؤثــر ماضيــه يف حا ـ
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كتب
حسني سامل

ضـره مــع ماضيــه.
كمــا يتفاعــل حا ـ
وتجـ ّـى تأكيــده بإيمانــه با ـلـراث يف هــذه

القصيــدة ،حيــث اتــكأ إليــوت عــى ا ـلـراث
بكافــة أشــكاله ،املســيحي فيأخــذ مــن شــاعر
ً
وأيضــا يعــود إىل
املســيح ّية األول دانتــي،

امليثولوجيــا يف الغصــن الذهبــي عنــد الســر
جيمــس فريــزر ،وتحتــوي القصيــدة عــى

تضمينــات مــن سبنســر وشكســبري وجــون
دان وجوزيف كونراد وجولد سميث وفرلني

وأوفيــد وجيمــس جويــس وبــوذا وســافو،
وكأن القصيــدة مُ ْلتقــى ثقافــات شــرق ّية

وغرب ّيــة قديمــة وحديثــة.

عــاب الدكتــور عبداللــه الطيــب إغفــال إليــوت

ملصــادره العرب ّيــة؛ فســعى الطيــب (راجــع
مقاالته يف الدوحة ،بعنوان الفتنة بالشاعر

إليــوت خطــر عــى األدب العربــي ،عــى ثــاث
حلقــات ،أعــداد :فربايــر :مــارس :أبريــل

 ،) 1982إىل إثبــات مــا أن ـكـره ،مظهـ ًرا ثمانيــة
ّ
التأثــر –
مواضــع تظهــر تــوارد الخواطــر أو
امل ُ ْغفــل – برتاثنــا العربــي  ،بــدءًا مــن عنوانــه
“األرض اليبــاب” التــي يتنــاص مــع مطلــع

معلقــة لبيــد بــن أبــي ربيعــة “عفــت الديــار

محلهــا ومقامهــا.”..

فالدكتــور عبداللــه الطيــب يقـ ُّر بقـ َّو ِة ّ
الشــبه
بــن عنــوان قصيــدة إليــوت “األرض اليبــاب”

ومطلــع القصيــدة ،فعنــوان إليــوت معنــاه

– حســب تفســر الدكتــور عبداللــه – “أي
األرض التــي جعلــت عافيــة فأقــوت وأق ـفـرت

وعفــت وعفتهــا الســنون” .ومــن التناصــات

مــع ا ـلـراث العربــي :عنــوان املقطــع األول
“دفــن املــوت” ،فالتشــابه حســب قولــه إن

قصائــد شــعراء ال ـ
عـرب تبــدأ يف بــاب األطــال
بذكــر تعفيــة الديــار ،ثــم ذكــر أن الريــاح

دفنتها بما أهالته عليها من غبار ،ثم جاءت

رياح أخرى فأزالت هذا الغبار فبدت معالم

الــدار ظا ـهـرة فيعرفهــا الشــاعر بعــد تأمّ ــل”
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ضـرب أمثلــة بمطالــع إلمــري القيــس وذي
وي ـ
الرمــة ولبيــد ً
أيضــا.

الســر وليــم جونــز للمعلقــات؟

للســلطاين أن يشــر
كان مــن الضــروري
ُّ

ومراجعــات إليــوت لهــا ب ـنـاء عــى مراســاته
جـزء بمثابــة َت َت ُّبــع
مــع أصدقائــه ،وهــذا ال ـ

يف الصــورة التــي هــي عليهــا اآلن .ويتضــح

خـراب ،وأن
إىل تواريــخ ترجمــة األرض ال ـ

استشــهادات عبداللــه الطيــب ،وتأكيداتــه
ّ
التأثــر ،يف ظــل توافــر األدلــة عليــه
عــى هــذا

تكــون تقييماتــه للرتجمــات الســت ،ال عــى

يف “ال الحجــر اليابــس صــوت ا ـملـاء” أو “وال
خ ُ
الص ـ
ـرة الجافــة صــوت ـمـاء” [برتجمــة

– عىل مستوى الرتجمة الكل ّية ،ومالءمتها

سفر حزقيل أول اإلصحاح الثاين ،كتمويه،

السلطاين يف
من األشياء املهمّ ة التي أوردها ُّ

بمــا فيهــا القــرآن عــى نحــو مقطــع القســوة

الســلطاين] والتــي أرجعهــا إليــوت إىل
فاضــل ُّ
و تدفعــه للتســاؤل هــل ـقـرأ إليــوت ترجمــة

قـ َـدم تاريـ َـخ كتابــة القصيــدة وســياقاتها،

مــن شــعور بعــدم الرضــا ،وحريتــه يف اختيــار

ولكــن نحــن يف النهايــة مــع مغا ـمـرة تســتحق

حـول
فإليــوت نفســه ي ـقـول “أنــا ال أرى ســب ًبا ي ـ

يف االســتقصاء واملقارنــة والشــروح ،وهــو

شــكل لقصيدتــه أو عملــه بصفــة عامــة،

مســتوى االختالفــات يف ترجمــة الجُ مــل أو
املفــردات عــى نحــو مــا فعــل ،وإنمــا – ً
أيضــا

ملراحــل كتابــة القصيــدة قبــل أن تتشـ ّـكل

ً
أنواعــا ك ـثـرة مــن األشــكال
دون اســتخدامي

جـزء حالــة الفنــان أث ـنـاء الكتابــة،
مــن هــذا ال ـ

أعــو ُد إىل مــا بـ ُ
ـدأت بــه مــن رأي الجاحــظ،

للمعنــى الــذي قصــده إليــوت.

الكتابــة ،فكمــا ي ـقـول إليــوت يف رســالة ألمــه

الكتــاب ،مــا أســماه “نبــذة تاريخيــة” ،حيــث

ومــا يحتاجــه مــن أجــل تحقيــق رغبتــه يف
“أح ـتـاج ل ـفـرة هــدوء ألكتــب القصيــدة التــي
ً
وأيضــا كاشــفة ملــا يعــري الفنــان
يف ذهنــي”،

الشــعرية داخــل قصيــدة واحــدة”.

وأؤكــد عــى قولــه بــأن ترجمــة الشــعر صعبــة

ًّ
جدا ،وهذا واضح يف الفروق الشاسعة بني
الرتجمــات التســع (إذا أدخلنــا مــا قامــت بــه

االحت ـفـاء والث ـنـاء ،ملــا بذلــه املؤلــف مــن جهــد

ينتهــي بنــا إىل إيجابيــة تعدديــة الرتجمــة يف
خلــق منــاخ املقارنــة وتعليــم أجيــال املرتجمــن
صـول الرتجمــة ممارسـ ًـة.
أ ـ
ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في تركيا

نبيلــة إبراهيــم ،ضمــن مج ـمـوع الرتجمــات).
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صادق كويش

پاروديا سوداء لقدر االنقياد
“ثورة األيام األربعة”
لعبد الكريم جويطي
شرف الدين ماجدولين

تحكي

الروايــة عــن حركــة خــروج ثــوري مســلح
جـرت وقائعهــا يف ســنة  1973هيــأ لهــا
ـ

معارضــون مغاربــة مقيمــون يف الجزائــر وفرنســا،
وأســفرت عــن مواجهــات يف مناطــق شــتى مــن
غـرب ،يف مــدن“ :خني ـفـرة” و”بنــي مـ ّـال”
امل ـ
ضـاء” و”خريبكــة” وغريهــا،
و”تنغــر” و”الــدار البي ـ

وكان أشهرها “أحداث موالي بوعزة” .وقائع أرخت
لها أدبيات تاريخية وتحقيقات شتى ،أكرثها شهرة

كتــاب« :أبطــال بــا مجــد :فشــل ثــورة »1973-1963
للمهــدي ب ّنونــة ،و”أطلســيات :شــهادات مــن خلــف
الســتار” لفاطنــة البيــه ويوســف مــداد ،بيــد تفاصيــل
املغا ـمـرة الثوريــة لــم ّ
تمثــل يف روايــة “ثــورة األيــام

األربعــة” إال الهيــكل العــام ،لســردية َ
تق َّ
صــدت

استئناف ما شرع فيه الروايئ يف نص “املغاربة” من

جـرال والحمــار”“ ،ثــوار وقرابــن”…،
“ال ـ

أيــام تختصــر رحلــة مــا بــن “والدة” و”مــوت”

يكــف التخاطــب عــن الو ـفـاء بمــأرب التواصــل

تمعــن يف طبيعــة هــذا املجتمــع املنقــاد لعقيــدة

اليونــاين الشــريد”“ ،ســيدات الربــوة”،

يقــوم رجــل ســلطة بدرجــة “قائــد ممتــاز” ،بقتــل

وغريهــا ،ناســجة متنــا بطبقــات متســاندة،

ســري إلشــعال فتيــل ثــورة مســلحة ضــد الدولــة ،يف

غــر متجانــس مــن النمــاذج البشــرية عــى

البطش ،واملرهون لقدر االنتظار.

ضابــط أمــن  ،ثــم يلــوذ بالجبــل مــع تنظيــم يســاري

ضـرة
حـراش منطقــة “تادلــة” ،غــر بعيــد عــن حا ـ
أ ـ

بنــي مــال .ضــمّ التنظيــم املاركــي املتمــرد ،خليطــا

هجينــا تكــون يف أغلبــه مــن مناضلــن ســابقني يف
صفوف حزب “االتحاد الوطني للقوات الشعبية”؛

لتضاعيــف “نــزوة” الخــروج الثــوري ،لطيــف

ســلطة ال تتهــاون يف العقــاب ،وال تتســامح

أمــام خــدش هيبتهــا الراســخة .وعــر تالحــق
املحطــات الســردية لوقائــع مــا جــرى ،يف
الوقــت املحاصــر ،شــديد الضيــق ،تتخايــل

و”الفحّ ــام” و”املحــارب الســابق” يف فيتنــام،
ّ
و”املعلــم” ،و”عامــل املصنــع” ،وصاحــب “الحمّ ــام”

األربعة” للكاتب املغربي عبد الكريم جويطي (املركز الثقايف العربي،

وآخــرون..

حظي بشهرة واسعة هو رواية “املغاربة” ،تبدو يف مالمح شخوصها

أولهــا ب“ :ال ـقـول يف البغــال” وآخرهــا ب“ :ثــوار

جديد عىل نواة صلبة هي“ :معنى أن تنتمي إىل هذه الجغرافيا

ما بني املبنى املجازي و الرمزي و التقريري والهجايئ

النائية املسماة مغربا أقىص”.
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سـرمد”… ،كل
جـرال” “ ،ـ
“ر.ب.م”“ ،ال ـ

الشــخصيات الروائيــة تكتســب عمقــا هزليــا

تتواتــر أحــداث الروايــة عــر عشــرين فصــاُ ،عنــون

وقرابني” ،وما بينهما تتالت عناوين بصيغ متباينة،

سـرمد”“ ،بــاد الخــوف”“ ،معركــة
الســاخر “ :ـ

منذورين لعيش الربزخ بني محافظة عاتية
وحداثــة ممتنعــة وانتظــارات ال تفــر تجــدد
إهاباتهــا.

 1-التخييل ومسرحة الخيبات

ومنذ البداية تتجىل الرواية مسكونة بنوازع
س َرحَ ة” ،إذعانــا للجوهــر الدرامــي للفعــل
“امل َ ْ ـ
الثــوري املجهــض واملثلــوم ،تتفاقــم تدريجيــا

يعيش دور الجرنال إىل ما ال نهاية .من هنا
إىل اســتدعاء تعابــر ومجــازات تســتهدف
اإليهــام بــأن ال يشء يف محلــه ،وأن األحــداث
فضــا عــن كــون شــخصياتها الروائيــة مدركــة

لوضعهــا املجــازي( ،أي أنهــا تــؤدي أدوارا

وهــي يف غــر وضعهــا الحقيقــي) ،فإنهــا
سـرحي اختــار لــه املؤلــف
تبــدو مجــرد لعــب م ـ
ضـوع“ :الثــورة عــى نظــام الحكــم” .ي ـقـول
مو ـ

أو فجائعيــا ،إنمــا بجوهــر درامــي دائمــا.
حـول مشــهديني
س َرحَ ة” ـ
ويلتئــم نــزوع “امل َ ْ ـ

الســارد عــى لســان البطــل زيــاد“ :يكفينــي أن

ومقطوعــة “يــا نــايس العهــد” املوســيقية،

الحــدث الجلــل ،وجعلنــي أقــف وأتأمــل

الروائيــة عــى لســانه ،و”األســتاذ” ّ
املنظــر ومهنــدس

العمل تولد مالمح نص غري منتظر ،عرب مسارات مؤجلة لشخوص،

وعواملها البشرية والثقافية ،وعمقها املجازي واملعنوي بمثابة تنويع

(صاحــب الشــمعة)“ ،الطوفــان األحمــر”،

املرتاميــة ،وامتدادهــا الجبــي ،مولفــة مبنــى

تفاصيــل الخــروج ،وثمانيــة آخــرون فيهــم “الكتبــي”

بريوت )2021 ،الصادرة حديثا ،نبتت من معطف نص سابق له

ديــن”“ ،التزنيتــي” “ ،ـمـول الشــمعة”

املناقضــة للســياق ،التــي أداهــا البطــل “زيــاد

روائيــا محكمــا للداخــل العميــق ملغاربــة

و”هرني ميلر” وروائيون عديدون .وأعتقد أن رواية “ثورة األيام

“دو ـغـول”،

“الفيتنامــي”،

“جيمــس

عـرش”
مركزيــن ،األول يف حفــل “عيــد ال ـ

يف املدينــة البطلــة“ :بنــي مــال” ،وهوامشــها

أو ّ
غب امتدادات لفضاءات ووقائع؛ ذلك ما يخربنا به “توماس مان”

ثــورة مزعومــة .يف لعبــة األقنعــة االســمية:

“القائــد” الــذي يلقبــه الســارد ب“ :جيمــس ديــن”،

تكتب الرواية برغبة االستئناف ،العودة إىل نقطة النهاية يف املكتمل،

مركزي ،وأحيانا أخرى عن تنويع ،فقد ُيشرع يف كتابة رواية وأثناء

سـرب بخفــة مــن ســاعة الرمــل ،أربعــة
املن ـ

صــور الوجــوه والــكالم والقرابــة والعــرف
املجتمعــي والتسـ ّـلط وا ـلـوالء وتدبــر األحــوال

لوســامته واعتــداده العــايت بنفســه ،و”زيــاد
الســمعيل”   أســتاذ الفلســفة ،الــذي ُتــروَى الوقائــع

وجعله مسرتسال ،لهذا نتحدث أحيانا عن تفريع روايئ لنص
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ثكنــة وادي إ ـيـرس”“ ،يــا نــايس العهــد”،

صوى التشابك اللفظي والحريك ،يف الزمن

رغبــة التكفــر عــن ســقطة األداء وجعلتــه

الســمعيل” ،وكانــت ســببا يف اتهــام نوايــاه

سـرحيا النطــاق
القائــد قــد اختــار إخراجــا م ـ
بفداحــة مــن فــوق ربــوة” (ص  )12ويضيــف

يف موضــع الحق”:انتبــه األســتاذ إىل احدهــم

السياســية ،واســتدعائه للتحقيــق يف مخفــر

وهــو يشــعل ســيجارة فتقــدم نحــوه ،أخذهــا

بمدرســة الضيعــة الكولونياليــة ،التــي أخفــق

 .)37-36ليدفع بعنفوان لحظة “التمسرح”

سـرحية التالميــذ
شـرطة .والثــاين يف م ـ
ال ـ
خاللها والد البطل (عالل السمعيل) يف أداء

جـرال دو ـغـول محـوّال الف ـقـرة
شــخصية ال ـ
االحتفاليــة إىل ســقطة بل ـهـاء ،وارتجــال

ملفــق؛ فتل ّبســه اللقــب التهكمــي “دو ـغـول”

يف محيــط متســقط للمهــازل ،مثلمــا ســكنته

سـرحية ودودة… ” (ص
مــن يــده بحركــة م ـ
املتفاقمــة إىل مداهــا حــن ألقــى القبــض عــى

شــخصية اليونــاين األفــاق“ :لــم يكــن ينقــص
هــذا التهريــج الثــوري ســوى مهــرج حقيقــي

وهــا أنــت أتيــت بــه” (ص )240

والحــق أن كل مفاصــل التخييــل الــروايئ
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توحــي بــأن ثمــة أفعــال وكالم خــارج املحتمــل

أفــق ،وثــورة ال تمنــح مــن تفاصيــل املغا ـمـرة

واملفعمــة بالغــة؛ يف كل مقطــع ومشــهد

األول ،يوحــي فيهــا الســارد أن األمــر خــارج

حـرب الغــوار فيمــا
املجابهــة بــن أ ـفـراد كتيبــة ـ

نــوازغ االنتظــار ،وتتفاقــم مســاحات وأشــكال

واملمكــن ،كل املفــردات ،مــن بدايــة الفصــل
عــن حقيقــة األشــياء ،ال البطــل ببطــل ،وال

الخــروج ببطولــة ،وال التمــرد بثــورة ،هــي

أشــباه ونظائــر تدعــوا لــأىس وللســخرية
معــا .مجــرد صدفــة تجعــل “زيــاد” يــؤدي

أغنيــة تفســر عــى أنهــا تعريــض ســيايس
ضـاء
سـرعان مــا يتلقفهــا أع ـ
ب”املخــزن” ،ـ

التنظيم السري ،فيلحق بالحركة اليسارية
منقــادا لقانعــة ليســت لــه ،ثــم يخــرج

سـرنمة ،مشــلول
مــع الخارجــن يف شــبه ـ

اإلرادة ،يمــي خــارج مشــهد البطولــة،
مجــرد كومبــارس لتأثيــث الركــح ،وبتالحــق

األحــداث يندمــج الثــوري الزائــف يف اللعبــة ،

إال النــدر القليــل ،فــا يتبقــى إال مكنــون

سـاكنة الجبــل .يف
بينهــم ،وبينهــم وبــن ـ
الحكاية األصلية ال يشء يغري بالتمادي يف

تقليــب مواجــع مــا جــرى ،هوامــش الصمــت

فقــط هــي الناطقــة ،ودراميــة الفعــل املغامــر

 ،التــي تطــل بخيباتهــا املتأصلــة عــى الداخــل
العميــق ،وعــى مشــهد الجبــل و”وادي
إيرس” ودواري“ :أيت سعيد أوعيل” و”آيت

التحــاق “الشــعب” ،وانتظــار إشــارات
“الفقيــه العالــم بــكل يشء” ،وانتظــار جيــش

قولــة أحــد الثــوار الناهضــن مــن حلــم اليقظــة
“لــن يثــور ال ـفـاح وال الراعــي مــن أجــل

واالنقياد إىل ما رسخ وأقام .وكأن األجساد

ح ّرك فيــه شــعرة
هــذه الشــعارات لــن ت ـ

اآلخريــن املكبلــن بالوهــم ذاتــه ،وعنــد حافــة

يوزعــون أســلحة عــى بعضهــم ،ويســتولون

األرض واملراعــي فقــط ،الفالحــون والرعــاة

ِفيتيشـ ُّيون ،ال يعبــدون إال رائحــة ا ـلـراب

وعبــق العشــب” (ص . )206

ربــوة …،يتمثــل االنتظــار الــروايئ بمــا هــو

يبــدو قريــن التفــرج عــى شــريط العمــر وهــو
املتابعــة مــن عواطــف التســليم واللهفــة

وألن الخــوف قريــن الثــورة املجهضــة ،التــي

أن الروايــة تتــوازن بتعــدد أصواتهــا ،برغــم

ُ
وفصل رأسه عن جسده ،كل بكاء الشيعة

خــارج أحاســيس الخجــل والخطيئــة ،بــات

مفــرد؛ إنهــا اســتكناه لهويــة وانت ـمـاء ،بقــدر

العظيــم” (ص .)200

ليســت يف النهايــة إال فيــض لــه ،فقــد كان
جـزءا مــن هويــة الفعــل الدرامــي الفاجــع
ـ

تنســلخ مــن إرادتهــا وتعلقهــا عــى همــم

جســد خروجهــم ســعيا إىل
وال ـهـزيل ملمثلــن ّ

االلتباس الروايئ املتأرجح بني رغبة االنعتاق

حاضنــة الجبــل ،ترجمــة النغمــار املجتمــع يف

مجابهة دواخلهم ،مثلما كانت عزلتهم عن

والتســليم بالالجــدوى ،تمــأ بيضــات

معجــم الرهــاب الفطــري واملكتســب ،ومــن

حـول الرعــب الجبــار إىل قاعــدة إدراك
ويت ـ

والتضحيــة والقتــال إال داللــة الرغبــة يف

خـرس ،عمــق الدوافــع الروائيــة،
الخــوف وال ـ

ثــم ال يغــدو ملفــردات الشــجاعة واإلقــدام

للعالــم ،شــأنه شــأن ” الصــر” و”التســليم”

الب ـقـاء ،واالســتكانة للقاعــدة ،والحفــاظ

جنــود الثكنــة ،مشــاهد “فــارص” بعمــق

ينســاق الخارجــون إىل قدرهــم املظلــم،

الثــوري”.

التي جعلت “الخوف هو املدرسة التي عمل

يتــوارى املخرجــون بعيــدا خلــف الحــدود،

يتبادلــون ادوار االســتنهاض وشــحذ الهمــم

“مــا العمــل؟” ن ـقـرأ مــا يــي“ :الخــوف الــذي

إغــاق ماخــور الجبــل ،وتزويــج بغايــاه مــن  2-االنتظار هبة الخوف

منهــك ،لخواطــر منقــادة ملصريهــا ،بينمــا
يؤلفــون النــص وينتقــون املمثلــن ويقذفــون

باملرتجلــة إىل قبائــل الرعــاة حيــث لــن يتلقفهــا
أ حــد.

املســتنقع يف خــواء الحمــاس العابــر،

يف مشــاهد التهريــج الثــوري ،وتوغــل

س َرحَ ة الكشــف ،وتعريــة
الســردية يف مَ ْ ـ
الحقيقــة الصاعقــة ،حقيقــة “الخــوف

والــيء األكيــد أن “امل َ ْ ـ
س َرحَ ة” كانــت الخيــار

الجهنمــي” و”االنقيــاد القهــري” ،و”االنتظــار

الوهم إىل حدوده القصوى ،وملء فجوات

جذوتــه انتظــار أي يشء وال يشء ،ذلــك مــا

شـاع
الــروايئ األمثــل لدفــع احتمــاالت انق ـ
الزمــن املضغــوط باحتمــاالت الرومانيســك؛
ســاعات معــدودة ،ووقائــع تبــدو بــدون
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وانتظــار األوامــر ،وانتظــار الليــل ،وانتظــار

يمــي إىل مســتقره ،بــكل مــا تنطــوي عليــه

الربــوة ،حيــث الوعــي الجمعــي يــردد أصــداء

إقــدام واحــدة ،ســيفعل إن وعــد بملكيــة

سـاكنة الجبــل ،ال يعــرف يف معجمــه
مــن ـ
َ
الق َبــي مرادفــا لكلمــة “ثــورة” .يتخــذ ـقـرار

شـرايك” (ص  ،)244ثــم انتظــار الثــورة،
ا ـ

أزواجهــن وأبناءهــن وإخوتهــن مــن أعــايل

يلبــس الثــوار ألقابهــم مثلمــا يرتــدون لبــاس

“جيمــس ديــن” خطبــة ثوريــة أمــام جمهــور

كل فــرد “مــن الفوســفات كمــا وعــد زعيــم

جبلــة النــاس واملحيــط واملجتمــع والســلطة،

ظـرات
سـاء املنت ـ
وماخــور “الشــيخة تــودا” والن ـ

ف ـكـرة ،وال مــن اجــل الكرامــة والحريــة،

عــى ثكنــة شــبه فارغــة ،ويرتجــل القائــد

شـرة دراهــم تحــت الوســادة نصيــب
انتظــار ع ـ

داود أوعــي” املتصارعــن عــى املراعــي،

حـول إىل صاحــب دور يؤديــه باستســام
ويت ـ

الجنــد ،الــذي ال يكــون يف مقــاس أغلبهــم،

وأزمنــة االنتظاريــة :انتظــار االســتقالل ،و

السلطة ،وانتظار النساء عودة أقاربهن عىل

العابــر:

قــدري حتــى النهايــة.

وفصــل مــن “ثــورة األيــام األربعــة” تنبــت

aljadeedmagazine.com

املؤبــد” .ال انقيــاد بــدون خــوف يلهــب

تــرع الكلمــات واملجــازات الروائيــة يف نحتــه

سـاء،
عــى حافــة الوقائــع الضا ـمـرة ،الخر ـ

و”القدرية” واالنقياد” و”الفشل” و”التطهر

عليهــا ،ثــم االنتظــار .إنهــا عبقريــة الســلطة

يف مقطــع مــن الفصــل الســابع املعنــون ب:

عــى أن يتخــرج منهــا الجميــع” (ص .)128

يصري يف حالة كحالتنا أكرث من عاطفة ،أكرث

لكن ماذا بعد الخوف واالنتظارية والتهريج

من يد راعشة ،أكرث من نفس مختنق ،أكرث
مــن قلــب يريــد أن يمــزق الض ـلـوع ،أكــر مــن

امت ـقـاع لــون ،الخــوف الــذي يشــل ،وينصــب
جدرانــا حيــث ال توجــد ويلفــك يف كفــن
أســود ،ويجعــل أظا ـفـرك ترتــد إىل دواخلــك

تنهشــها؛ يف انتظــار اليــد التــي ستمســك بــك

أو الضربــة التــي ستســحقك” (ص .)187

 3-يف مديح الفشل الثوري

الثــوري؟ ،الــذي تسرتســل مشــاهد الحــوار
والحركــة والفعــل املُمَ ْسـ َرح يف تشــييده؟ أهــو
فقــط تأويــل لغرائبيــة الوقــت؟ وارتكاســية
التاريــخ؟ ،وتكلــس حصــون املحافظــة؟ أهــو
مجــرد ســخرية متماديــة مــن ِج ِب ّلــة مؤبــدة

ملغاربــة محكومــن بجغرافيتهــم وأهوائهــم؟

كل ذلــك محتمــل ،بيــد أن الــيء األكيــد

صدورهــا مــن وجهــة نظــر مركزيــة لســارد
مــا هــي تشــريح لجوهــر الفعــل الثــوري ،حــن
حـول لــه
جـاء ملــا يت ـ
يكــون يف غــر بيئتــه ،وه ـ
مــن صــور شــائهة ،يكتفــي الشــارع بمتابعتهــا
كاحتفــال فرجــوي ،والســعي إىل اســتيعاب

مــا تنقبــض عليــه مــن“ :عنــف ود ـمـاء وغرائــز
بدائيــة وســيبة ،وضربــات غــادرة ،وتصفيــة

حســابات” (ص  ،)102ينجزهــا أ ـبـراء
ويقطــف ثمارهــا مخرجــون م ـهـرة .وألنهــا
يف غــر محلهــا ،بحســب الوقائــع الروائيــة،
التي تمعن يف إبراز عوامل عطبها الداخيل،
فإنهــا لــن تبحــث عــن انتصــار وال ســلطة وإنمــا
عــن عنفــوان ،لهــذا كانــت الخيبــة والفشــل
الثوريان مبجالن ،يف جدلية الكالم والفعل

ولوعتهــم وأحزانهــم هــي مديــح لهــذا الفشــل
***

ليــس مــن شــك أن عبــد الكريــم جويطــي

ضـاء
كتــب روايتــه هاتــه برغبــة تبجيــل ف ـ
شــخيص ،وأنــاس ســكنوا ذاكرتــه ،بيــد أنــه
كتبها أيضا بهدف التخفف من ثقل مرزئ،
ومــن جــرح جماعــي ،لنقــل إن “ثــروة األيــام
األربعــة” كتبــت بدورهــا لتصفيــة حســاب،
تجــاه أســماء وأســاطري سياســية ،وبداهــات

فكرية ،وأعطاب وأوهام مرتاكبة ،وحماس

سـوغ ،بمفــردات حريفــة،
متأصــل يف الن ـ
ومجازات تنفذ إىل العمق اآلسن ،وبكيمياء

تصويريــة لهــا جوهــر تهكمــي صلــب وأصيــل،
غـرب مطلــع االســتقالل،
عمــا جــرى يف م ـ
وتحديــدا يف النصــف الثــاين مــن الســتينيات

الروائيني ،ولكم كانت موحية تلك الحكمة
ّ
مجللــة
الدارئــة للنــدم ،يف خطــاب الســارد،

والســبعينيات مــن القــرن املــايض ،مــن غليــان

فشــا يليــق بنــا …،أريــد فشــا عظيمــا ،مــن

إعاقات وخيبات ،الحقت مساراتها ،دوما،

سـرحي ،حــن قــال“ :فليكــن
بــكل الوقــار امل ـ
ضـرب الــذي ـيـرك وجعــا يف التاريــخ…
ذلــك ال ـ

لــو انتصــر الحســن يف كربــاء لــكان التاريــخ
قــد أضــاف خليفــة آخــر… لكنــه ان ـهـزم ُ
وقتــل

أوهام بإمكان قيام ثورة ،ثم ما اكتنفها من
دون هــوادة.

ناقد وأكاديمي من المغرب

العدد  - 76مايو /أيار 2021

191

كتب
حسني سامل

تغريب الواقع
وتوشيح السرد
قراءة في رواية “جنازة جديدة”
لعماد حمدي
محمد عبدالباسط عيد

مع

الجملــة االفتتاحيــة ســيجد القــارئ نفســه
شـرة إزاء عالــم النــص ،ال توجــد
مبا ـ

مقدمات وال حيل سردية ،وإنما إزاء حدث عاديّ ،

وقــد يكــون عا ـب ًرا وهامشـ ًّيا ،كمــا ســنجد أنفســنا إزاء

لحظــة زمنيــة ال تختلــف عنــه يف االعتيــاد وال ّتــداول

اليومـ ّـي ،ومــن هــذا املدخــل العــاديّ والعابــر ســتتنوع
األحــداث وتتشــابك ،لنجــد أنفســنا شــي ًئا فشــي ًئا إزاء
عالــم مركــب ،شــديد الجــدة واالزدحــام ،عالــم

املســجلني خطـ ًرا ،وقــد ال يكــون جديـ ًـدا عــى فــنّ

الروايــة بشــكل عــام أن تقــدم هــذا العالــم ،ولكــن
الجديــد أنهــا تجعلــه عاملهــا ،عالــم الظــال الــذي ي ّ
ُؤثــر
باختفائه بقدر ما يؤثر بحضوره.

بالتأكيد يبدو عالم “املسجلني خطرا” – حني يتوفر
ً
عليه نص كامل –
مدخل صالحً ا للمقاربة ،باعتبار

الجــدة املوضوعيــة ،فنحــن إزاء رجــال يعيشــون يف
الظل ويتحدون القانون وال يبالون بما ينتظرهم من

عقوبات ،يعيشون يف الظل باعتبارهم فئة خارجة

عــى القانــون ،إال أنهــم فاعلــون مؤثــرون بأكــر ممــا

نــرى أو بأكــر ممــا نظــن ،وال يقتصــر تأثريهــم عــى مــا
يرتكبــون مــن جرائــم ،وإنمــا يتجــاوز ذلــك إىل التأثــر

يف تشكيل نظام األمن نفسه ،باعتبارهم املطاردين
ً
ً
أحيانــا أخــرى .فهــم
أحيانــا ،واملخربيــن املرشــدين
ضـوع تــارة أخــرى.
األداة تــارة ،وهــم املو ـ

   يبدو هذا املدخل – من زاوية مضمونية – مغريًا،

ولكننــا ســنتجاوزه إىل طبيعــة الب ـنـاء الســردي،
ّ
تشكلت أحداثه ،وتالقت شخوصه ،لنغدو
وكيف
يف النهايــة إزاء عمــل شــديد التميــز ،واســع الداللــة،

ً
تحديدا ،أن نبدأ من
قد ال يكون مناسبًا ،ونحن نقارب هذه الرواية

يكتشــف ويُن ّبــه يف الوقــت الــذي يبــدو لــك وكأنــه

قرايئ ،والحقيقة أننا لن نفعل ذلك رغبة منا ،وإنما سنرتكه
ّ

العنوان ،وهي البداية املعتادة واملنطقية ،باعتباره أول استهالل

يرصد ويسجّ ل ،ويكتنه أعماق النفوس ،يف الوقت

اضطرا ًرا ،فهذا العنوان – وهذا ال يحدث كثريًا – ُيشتت بأكرث مما

خـرة
قــد تعرفهــا أو تألفهــا ،ســواء أكان ذلــك عــن ـ

يهدي ،وال يمكننا الوقوف عىل دالالته إال بعد تأمل وجهد تأوييل،

وهو يف النهاية سوف يضعنا يف منطقة االحتمال التأوييل بأكرث مما

يضعنا يف منطقة االستقرار الداليل.

شـرات البورتريهــات املتالحقــة
تتجســد عــر ع ـ
ّ
وعشــاق الســلطة
لعالــم الضبــاط واملجرمــن
ممــن لــم يحالفهــم الحــظ يف االلتحــاق بهــا،
ينســل كل بورتريــه مــن الــذي يجــاوره ،يف
اســتدعاء رهيــف ،ليتــوازى ذلــك ّ
كلــه مــع

الطبيعــة املزدوجــة والغنيــة ل ـلـراوي؛ فهــو
ضابــط مباحــث ورســام يف الوقــت نفســه.

غريمً ــا لهــم باعتبــاره رمـ ًزا للســلطة حتــى لــو

كان اآلن مجرد متقاعد؟ فهل هو ذاهب إىل
ـعـزاء أم مقبــل عــى فـ ٍّـخ؟

شـرة عــر شاشــة
شـرة يف الحيــاة ،أم غــر مبا ـ
مبا ـ

مطلوبــة يف ذاتهــا بقــدر مــا تؤســس ملوثوقيــة

الذهــاب إىل ـعـزاء نجــل الدكتــور “ناجــح”،

االســردادي الــذي يشــغل القســم األول مــن

كمــا يُطلــق عليــه ،مرشــده الســابق ،وكبــر

مشــاهد وأحــداث ،وعــى هــذا يتكــون الســرد
مــن حركتــن:

عـزاء) يف ســرد اســتباقي
سـرادق (مــكان ال ـ
ال ـ

فالرواية تنطلق من حدث رئييس واحد ،قد
ال يشـ ّـكل قيمــة يف ذاتــه ،وهــو تــردد ا ـلـراوي،

أو ضابــط املباحــث املحــال للتقاعــد قري ًبــا ،يف

واألهــم تصديــق مــا ســوف يقدمــه لــه مــن

الثانيــة :مــن وســط البلــد إىل مــايض الضابــط:

مزدوجــة ،يأخذنــا فيهــا ا ـلـراوي إىل عالــم

مزيـ ًـدا مــن املعرفــة با ـلـراوي ،واملعرفــة ليســت

الســينما ،وقراءاتــك يف الســرد بشــكل عــام.

بـ”اســتمالة” املتلقــي ،واكتســاب تعاطفــه،

األوىل :من وسط البلد إىل السرادق لتقديم

الــذي يبــدو لــك وكأنــه يرســم بورتريهــات لشــخوص

وتنوعــه ،رغــم بســاطته الظا ـهـرة الخادعــة؛

صاحب الرواية؛ إنه صاحب التجربة املروية

مــن هــذا الحــدث البســيط تبــدأ الروايــة،
ومنــه ً
أيضــا تبــدأ الرحلــة ،وهــي بدورهــا رحلــة

وهــذا يعنــي أننــا إزاء خطــاب يمتــاز بغنــاه

قد ال نحتاج وق ًتا طويال لندرك أننا إزاء بناء سردي،
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باطنها ،وما يرافق ذلك من مشاهد غريبة،

عــى الواتــس؟ ومــاذا لــو اع ـتـره املســجلون

وشــاهد العيــان عليهــا ،ولذلــك فهــو جديــر

معلوم إىل مكان آخر ،من سطح املدينة إىل

كله ..هل يذهب أم يكتفي بمكاملة أو رسالة

تنبــؤي ،ويأخذنــا ـمـرة أخــرى إىل املــايض،

()1

aljadeedmagazine.com

يماثــل بنيــة الرحلــة :االنتقــال مــن مــكان

ط ًرا يف القطــر
دولــة البصاصــن واملســجلني خ ـ

والحُ جــة التــي تؤهــل ا ـلـراوي ألن يكــون

عــر ســرد اســردادي كاشــف ،يقـ ّـدم لنــا

ا ـلـراوي وحجيتــه ،ولنــا أن نعتــر الســرد
اســتهالل الروايــة بمثابــة التقدمــة الســردية،

عـزاء (ســرد تنبــؤي).
واجــب ال ـ

رحلــة عملــه ،بدايتهــا ونهايتهــا (ســرد
ا ســتعادي).

   تعمــل الحركتــان الســرديتان معً ــا ،بشــكل

سـرجاع يمدنــا باملعلومــات
متكامــل؛ فاال ـ

الالزمــة التــي تغــدو ضروريــة بالنســبة إىل
راو يقــدم ســر ًدا ذا طبيعــة تنبؤيــة كشــفية،
ٍ

يقدمــه بصيغــة العالــم ببواطــن األمــور،
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كتب
حسني سامل

املطلــع عــى خفايــا هــذا العالــم ،والحركتــان

قف مكانك.

الــذي اســتقر عــى غالفــه هــذا العنــوان الــذي

يســتحق ،أنــت مقــدم عــى تجربــة تســتحق

معً ــا تك ّونــان هــذا العالــم الــروايئ الخــاص،
ال يخلــو مــن إربــاك“ :جنــازة جديــدة” لعمــاد

حمــدي.

   يعدنــا الـ ّراوي برحلــة عجيبــة مشــوقة إىل

سـرادق ،تمامً ــا كمــا يعــد الـ ّراوي
عالــم ال ـ
ّ
ـعبي مســتمعيه بالعجيــب الغريــب،
الشـ ّ

وبذلــك يتحكــم فيهــم ،ويشــد انتباههــم؛

إذ يقــدم جان ًبــا مــن حكايتــه ويؤخــر جوانــب
أخــرى ،ويصــف شــخوصه عــى نحــو
يجمــع بــن الغرابــة واإلم ـتـاع معً ــا( .معجــم
شـراف محمــد القــايض).
الســرديات :إ ـ

راو شفاهي؟
فهل نحن إزاء ٍ

ومنــه إىل عالــم املســجلني خطـ ًرا ،رحلــة نحــو

طـرة ،لــن تتكــرر يف حياتــك…” (ص .)18
املخا ـ

الحقيقــة أن هــذا البعــد لــن يغ ّيــب ذهــن

املتلقي طوال الوقت ،سواء بشكل مباشر،

عــر هــذه األفعــال التداوليــة التــي تنبــه

سـرادق ـعـزاء،
إلينــا؛ إنهــا مجــرد رحلــة إىل ـ

الجانــب غــر ا ـملـريئ مــن مجتمعنــا ،نشــاهده

و ـنـراه كل يــوم دون أن نعرفــه كمــا ينبغــي؛
فــا أحــد يجهــل عالــم املجرمــن ،ولكــن ّ
قلــة
مــن يعرفــون قانونــهّ ،
وقلــة مــن يمكنهــم

وتحــذر ،أو عــر مجموعــة األغــاين الشــعبية
ّ
ستوشــح الســرد لتــؤدي وظائــف عــدة:
التــي

اال ـقـراب مــن أرواح رجالــه والتدقيــق يف

الســرد ،باإلضافــة إىل قدرتهــا عــى تلويــن

وعــى هــذا يبــدو االتفــاق الســابق حجــة

تفســرية وتمهيديــة وجماليــة تكســر انهمــار
ضـاء الســردي كلــه بهــذه األغــاين التــي
الف ـ

   فا ـلـراوي يتوجــه بالحديــث املباشــر إىل

إنــه ال يلجــأ إىل هــذه الحيلــة ليكســر اإليهــام

الشــفاهي ،وســيظل القــارئ (املــرويّ عليــه)

خطـ ًرا وأرواحهــم .ففــي كل مســتويات
الســرد ســيظل ا ـلـراوي محمـ ًـا بهــذا الحــس
ـي ،متداخــا مــع طرائــق
حاضـ ًرا بشــكل نـ ّ

مالمحهــم.

خطابيــة شــديدة األهميــة ،وال بــأس مــن

اعتبارهــا حيلــة مــا بعــد حداثيــة يف النصــوص
الســردية ،وهــي كذلــك بالفعــل ،ولكــن

حتــى أمثــال هــذه التقنيــات ال بــد لهــا مــن
تفســر وظيفــي ،بمــا هــي وحــدة صغــرى يف
ل ،وليس أهمّ من أن تكون حُ جة
خطاب ُك ّ ّ

ضـوع جداريــة
القــرآن ،ولكنــه مــن حيــث املو ـ

فمقتضيــات األمانــة ت ـفـرض عليــه أن ينبهنــا،

عليه ،أو بني الراوي وصحبة الرحلة ،تؤشر

ضـاء
للمســجلني الخطريــن ،يتناثــرون يف ف ـ

نصحنــا ،ولنــا أن نقبــل أو نرفــض ،فــإذا قبلنــا

الصحبة تقتيض من الراوي/املرشد أن يكون
ّ
أمي ًنــا عــى صاحبــه ،وأالّ
يعرضــه للمهالــك

شـرط
شـرط بــدأت الرحلــة ،وإذا رفضنــا ال ـ
ال ـ

ثانيــا :أن يعــي طالــب املعرفــة شــروط

شـرة
الســردي فحســب ،وإنمــا ليضعهــم مبا ـ
إزاء هــذا الواقــع ،أو لنقــل إنــه يمــارس شـ ً
ـكل

حضــوره يف البنيــة الســردية الشــعبية .ويف

تؤسس لطبيعة العالقة بني الراوي واملرويّ

بالتهيئة النفسية ،قبل دخول هذا العالم،

“قلتهــا لـ َ
ـك ،وأعيدهــا ثانيــة وثالثــة :إذا

ملا سنواجهه من أحداث عالم نعيشه ،دون
أن نــرى حقيقتــه ،وحقيقتــه ،حــن ُتــروى،

مــن التهيئــة العامــة ،وال بــأس مــن وصفهــا
ليس ألنه يقدم لهم الخيال املجاوز للواقع،

وإنمــا ألنــه يقــدم الواقــع بأكــر ممــا يقــدر
الخيــال عــى اســتيعاب حقيقــة وجــوده؛
فكثـرًا مــا يخــرج الواقــع عــن أطــر املنطــق

والفهــم ،ويغــدو بذاتــه فنتازيــا املعيــش
وليــس املتخيــل ،وهنــا يح ـتـاج الواقــع – حــن
يغــدو عمـ ًـا روائ ًّيــا – إىل يشء مــن الحيلــة،

هذا السياق يمكننا فهم هذا االتفاق املبديئ:
كنــت تريــد أن تعــود مــن حيــث أتيــت فــا

مالمــة عليــك ،عــذرك معــك ،وال يجــب

أن تنتظــر رحمــة مــن أحــد… إذا كان معــك
ّ
تخلــص منهــا عــى الفــور ،أفــرغ كل
نقــود

جيوبــك… ط ِّهــر روحــك مــن أدران املحبــة…
ط ِّهــر أصابعــك مــن أيّ خاتــم ،ذهب ًّيــا كان أم

ســريك منــه الغريــب العجيــب ،وحينهــا
ســتدرك أنــك لــم تكــن تــدري عنــه شــي ًئا مــن
قبــل.

()2

هائلــة يمكننــا أن نشــاهد عليهــا أكــر تجمــع
الجدارية ،كل حسب مقامه يف دنيا اإلجرام

واختصاصــه ،ومقــدار قربــه مــن ناجــح الــذي

يتوســط اللوحــة ليــس باعتبــاره صاحــب
عـزاء فحســب ،وإنمــا باعتبــاره الق ّيــم عــى
ال ـ

هــذا الجمــع ،وصاحــب األمــر وال ّنهــي فيــه،
ولــذا فالجميــع حاضــر هنــا ،ليــس لتقديــم
عـزاء كمــا هــو معلــن ،وإنمــا لتأكيــد ا ـلـوالء
ال ـ

بالتأكيــد ،يؤشــر هــذا االتفــاق لطبيعــة هــذا

يستوعب املنت السردي – بقليل من التأمل

– بنية الرحلة ،مع تعديالت هيكلية تناسب

وإعــان ا ـلـراءة مــن دم االبــن “هوجــان”.
س ً
ـرادقا عاد ًيــا ،ليــس ألننــا
   هــذا إذن ليــس ـ

فالراوي هنا هو صاحب الحكاية ومالكها،

أن ن ـقـول إننــا إزاء حيلــة تشــويقية ،ليســت

نجد العناصر الجغرافية واإلثنوغرافية التي

تع ّبــق املــكان ،وهــذا بحــد ذاتــه ال يخلــو مــن

حـرص عــى مســتمعيه ،بــل
ت ـفـرض عليــه ال ـ

كليــا لهــذا العالــم ،وتدعــوه لالســتعداد

هنا إىل السرادق ،وهو – يف الظاهر – عالمة

وغري قليل من الفلرتة ،التي تحجم انفالته
وتجعلــه ممك ًنــا ومق ـب ً
ـول ومؤثـ ًرا.

ونحــن رف ـقـاء الرحلــة ،ومقتضيــات الرحلــة
وتن ّبههم إىل خطورة ما هم مقدمون عليه،
ولــذا فهــو يحذرهــم قائــا:

“احرتس… احرتس أيها القارئ.
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ثبــت قدميــك يف األرض جيـ ًـدا… األمــر

والســر ،كمــا تفعــل الرحلــة العاديــة؛
فالراوي ال ّ
يقدم عاملًا مجهوال تمامً ا بالنسبة

شـرة مــن وجــدان عالــم املســجلني
تنبثــق مبا ـ

ال ـقـراء( :املــروي عليهم/رف ـقـاء الرحلــة)ُ ،ـيـرم
ً
خـول هــذا العالــم،
اتفاقــا ،قبــل د ـ
معهــم

لنــا مجاهــل الجغرافيــا وال عجائــب التاريــخ

aljadeedmagazine.com

فض ًّيــا…” (ص .)19

ضـوع الحكايــة ،ولنــا
العالــم الــذي هــو مو ـ

مجانيــة بالطبــع؛ فهــي تقــدم للقــارئ تأطـرًا
لتلقيــه ،وتفتــح أفــق انتظــاره عــى دالالت
التوجــس والخشــية التــي ســوف ُتـ ْروى.

  تبــدو هــذه الرحلــة مختلفــة؛ إنهــا ال تقــدم

ّ
يقصــر ،فقــد
يك نأخــذ حذرنــا ،وهــو لــم

انتهــت الرحلــة ،وتوقــف الســرد قبــل بــاب

سـرادق.
ال ـ

تســتوعب هــذه البنيــة برهافــة واضحــة رحلــة

ضـول املعــريف لــدى
أوال :اســتغالل الف ـ

عــى “مــوىس” (عليــه الســام) أن يتوقــف

عــن الســؤال وأن يشــاهد خــوارق املعرفــة يف

هنــاك ،وهــذه املعرفــة ليســت نظريــة ،وإنمــا

املرشــد العــارف ،أي أن عليــه أن يتخــى عــن

القــارئ هنــا يف مــوازاة مــوىس عليــه الســام

– “أم املعرفــة” ،إنهــا رحلــة يف الطريــق إىل

سـرارهم مــا ال ندركــه ،وألن املــكان عجيــب
أ ـ

بهــا ،ليســتوعب مــا ســوف ـيـراه أو يشــاهده،

ناجح عزاء نجله ،ويتصدره قارئ يتلو آيات

الــروح مــن أدران املحبــة” ،وهنــا تتشــكل

املتلقــي ،بعــد أن اصطنــع ا ـلـراوي مــن الحيــل
التشــويقية مــا يجعلــه تو ً
ّاقــا إىل البدايــة،

تهيمن عىل بنية الرحلة التقليدية؛ فالرحلة

وخطــر معً ــا ،وألن خطورتــه ال حــد لهــا ،لــذا

كالخواتــم والهواتــف ،باإلضافــة إىل التحــي

أوىل املفارقــات بــن الرحلتــن ،فــإذا كان

مــن مســتوى:

إدهــاش ،وإنمــا ألننــا ســندخل مــع ا ـلـراوي
ً
مكانــا عجي ًبــا ،ســندخله مــع ا ـلـراوي الــذي

فمــن حيــث الشــكل هــو مــكان يتقبــل فيــه

مــن النقــود ،وكل مــا قــد يكــون مطمعً ــا،

مــوىس عليــه الســام مــع الخضــر ،عــر أكــر

طبيعــة الب ـنـاء الــروايئ التخييــي؛ فهنــا لــن

ذات دالالت اجتماعيــة ودينيــة محــددة؛

الصحبــة ،وعــى رأس الشــروط التخلــص

بغلظــة القلــب ،أو حســب عبارتــه“ ،تطهــر

سنشــاهد عبــوات ال ـبـرة وأنفــاس الحشــيش

يعلــم عــن رجالــه مــا ال نعلمــه ،ويــدرك مــن

واملخاطــر.

هــي تجربــة ،والتجربــة – فيمــا ي ـقـول ا ـلـراوي
املعرفة ،وكل رحلة تتطلب تهيئة من يقوم

مــن الحــوادث واألخبــار ،كمــا أن مقتضيــات

صمــت؛ انتظــارًا لتأويــل أخــر ســوف يقدمــه
مقتضيــات العقــل الظاهــر واملنطــق الســببي،

فــإن موقــف املــرويّ عليــه هنــا مختلــف ،إنــه

يعلم – عىل سبيل اإلجمال – طبيعة العالم

الذي سيقدم عليه ،ويجب أن يحرص تمامً ا

عــى نفســه ومالــه ،وليــس عليــه مــن بــأس
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كتب

ً
خارقــا ،وال
إذا ســأل ،فعاملــه واقعــي وليــس

فســر ملــوىس ّ
كل حــدث عــى حــدة،
قــد ّ

عـزاء ،وقيادتــه ســيارته يف شــوارع وســط
ال ـ

املوهــوب يف البحــث الجنــايئ ،وقــد منحــه

عــر زعميهــم ناجــح – ليؤكــدوا وجودهــم

يحلمــون ،العاشــقني والطامحــن وأويل

الــذي ـيـراه ،ولكنــه ال يعــرف عجائبــه.
ً
متخوفا من عدم صرب
ثالثا :يبدو املرشد هنا

هنــا ليــس مضطـ ًرا إىل تفســر أحداثــه،

انتظــار صديقــه ومعاونــه القديــم عبقرينــو
شـره – كمــا كان يفعــل سـ ً
ـابقا – يف
ليست ـ

يف البحــث والتحــري ،وتحقيــق حلمــه الــذي

وينفصلون عنها يف الوقت نفسه ،والسلطة

وحريفــة البانجــو ،والذيــن يحملــون مشــارط

حكمــة مــن ورائــه غــر معرفــة خفايــا العالــم

لقــد اتصلــت بدايتهــا بنهايتهــا ،واختــارت

سـرادق .وهــذا زمــان يمتــاز
ذهابــه إىل ال ـ

املتلقــي ،ولــذا فهــو يرجــوه أن يتمتــع بــيء

شــخوصها مصائرهــا ،واكتملــت حكايتهــا

(ص  )20وهي جملة تستبق الفضول املعريف
ملا بعد اكتمال الحدث ،كان هذا ً
أيضا شرط

   لقــد “امتصــت” الراويــة – عــى نحــو رهيــف
– البنية السردية لرحلة موىس مع الخضر،

ضـاء الســردي ،ســواء املــكاين والــداليل؛
الف ـ

وصنعت هذه املفارقة بني خطابني وعاملني،

صـوال إىل هــذه
أحــد شــوارع وســط البلــد و ـ

من الصرب“ :أتمنى أن تستطيع معي صربا”.

الغريبــة واملشــوقة.

بحضــوره اآلين ،ويشــغل حيـ ًزا محــدو ًدا مــن

  تتولــد الســخرية مــن التحويــل املســتمر

وقــد يمتـ ّـد أثرهــم أكــر فيحــددون مصائــر

النموذج الذي تتجمع فيه أحالم الطامحني

ً
تكيفــا مــع
لــم يكــن هــذا نجاحً ــا بقــدر مــا كان

بســبب عالقتــه بناجــح ،رغــم أنــه لــم ينجــز

الجماعة من املخاطر .كل هذه الثيمات يتم

منهــا .لقــد اســتم ّر بجناحــن ليســا لــه،

قضايــا صعبــة لــم تحــل إال بمــا لناجــح مــن

فشــل يف تحقيقــه ،حــن لــم يتمكــن مــن
شـرطةْ ،
خـول
واض ُّطــر لد ـ
االلتحــاق بكليــة ال ـ
كليــة الهندســة“ ..نســجته ونســجت ناجــح
عــى كفــي ،لــديّ جناحــان أطــر بهمــا” (ص

إذ يقتصــر عــى حركــة ســيارة الضابــط داخــل

   فالنــص ،إذن ،يهدينــا بصريــح العبــارة

يختلــف ظاهــر الحــدث فيهمــا عــن باطنــه،

سـرادق.
القهــوة ومنهــا إىل ال ـ

وظيفــة فشــل أكــر مــن ـمـرة يف االســتقالة

الفــوارق بينهمــا ،بــن املعرفــة الخارقــة

وعبثيــة ،يف الوقــت الــذي يبــدو فيــه الباطــن

املــايض الــذي يحضــر عــر عمليــات التداعــي

يتجاوز ّ
حد العقل ومنطق األشياء ،إنه يثري

“النــواة” إىل التعالــق بــن الرحلتــن ،وإىل

املتعاليــة ،والعجيــب اإلنســاين؛ فالخــارق
سـره ليــس
الدهشــة وســؤال الحكمــة ،وتف ـ
مــن ذاتــه ،وإنمــا مــن خارجــه ،مــن الحكمــة

اإللهيــة واملعرفــة الشــاملة بمــا ســوف يكــون.
وهذا يختلف عن العجيب الروايئ الذي يثري

قــد ال يخلــو الظاهــر مــن داللــة غــر مفهومــة

قوانــن عاملــه وقواعــده ،وســيعيد ترتيبــه
ً
وفقــا ملنطــق وجــودي ،وســياق
ـمـرة أخــرى

والتذكــر ،وزمــن املســتقبل الــذي يكتــي

بجناحني ح ّرين ،اختارا طريقهما ،واحتفال
– ٌّ
كل عــى طريقتــه – بنجاحهمــا يف الحيــاة.

ومواقــع املســجلني فيــه وعالقتهــم بناجــح

وعبقرينــو؛ فقــد كان األخــر فــر ًدا واحـ ًـدا

ليــس مــن ذاتــه ،وال مــن مواهبــه ،وإنمــا

عـزاء.
ال ـ

عــى خــاف ذلــك ..ســيضعنا ا ـلـراوي إزاء

اجتماعــي ،يكتســب فيــه اإلنســان قيمتــه،
بمقــدار قربــه مــن الســلطة.

الدهشــة ،ولكنــه ال يســتعيص عــى التفســر

ولنــا – بالتأكيــد – أن نتحــدث عــن إعجــاب
ً
ا ـلـراوي بعالــم املســجلني؛ باعتبارهــم
نقيضــا

فهمهــا.

بمواهبهــم واختــاروا طريقهــم بإرادتهــم،

املنطقــي للظا ـهـرة ،بــل إنــه يف ذاتــه تفســر
لكثــر مــن الحــوادث التــي نراهــا ونعجــز عــن

ومن داخل هذا الزمن يتولد زمنان آخران:

سـرادق
بــه الســرد صبغــة تنبؤيــة لشــكل ال ـ

وموقفهــم مــن القادمــن لتقديــم واجــب

سـرجاع”
   يرتــد الســرد عــر تقنيــة “اال ـ

ليقــدم لنــا ـ
سـرة الضابــط قبــل دخولــه
ً
ضابطــا وحتــى
شـرطة ،وبعــد عملــه
كليــة ال ـ

لــه ،فقــد صدقــوا مــع أنفســهم وآمنــوا

خروجه منها ،وبذلك يطلعنا عىل األرشيف
فقد اضطر – استجابة لرغبة والده الضابط

الشــخيص الــذي يشــكل أزمــة هــذا الضابــط؛

يحاول تحقيق حلمه ،متماه ًيا مع السلطة
باحتساء كأس من الخمر عقب انتهائه من
حـ ّـل قضيــة صعبــة ،وتقديــم املتهمــن إىل

هــذا مــا وعــاه األمــن خالــد ،الــذي كان عــن

وقوانينهــا ،ويحتفــل – فرحً ــا بنفســه –

يف تغيري املصائر ،إنه يحيك جان ًبا من سريته

الوظيفيــة ،ويُحيــل عــى وقائــع ليســت
خارقــة ،ولكنهــا غريبــة!..

بالتأكيــد ســيحتاج القــارئ إىل بعــض

التنبيهــات بــن الحــن واآلخــر ،تمامً ــا كمــا

()3

   تقــدم البنيــة الســردية عــر منظــور خطــي

يف “ناجــح” املســجل الخطــر ،واملرشــد الــذي

(زمــن الحــي) ومقــداره ســاعتان تقري ًبــا،

لــه بالطاعــة ،وهــذا هــو الجنــاح األول ،أمــا

اح ـتـاج مــوىس عليــه الســام ،ويبــدو هــذا

محكــوم بزمنــن :زمــن إطــاري خارجــي

إىل تفســر ،وإذا كان الخضــر عليــه الســام

سـرادق
يبــدأ بــردد ا ـلـراوي يف الذهــاب إىل ـ

مفهومً ــا مــع تجربــة يح ـتـاج كل حــدث فيهــا
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ومــن هنــا كانــت حاجتــه املســتمرة لجناحــن
ّ
يحلــق بهمــا وهــو يف قيــده ،وقــد وجدهمــا
اختار حياته وبنى عامله أو مملكته التي تدين

اآلخــر فهــو “عبقرينــو” مهنــدس االتصــاالت

اليســرى” (ص .)34

ترتبــط الجماعــة بــه ،ويرتبــط بهــم لتحقيــق

حلمــه وإنفــاذ قانونــه ،وتوريــث ملكــه البنــه

فــر ًدا ،وإنمــا جماعــة مــن املســجلني الذيــن

وكل الحــوادث والشــخوص األخــرى هــي

االتجــار يف البــودرة ،وال يقبــل أن يتســر عــى

االســم الــذي يثــر مــن الشــفقة أكــر ممــا

فيهــا خونــة وعمــاء ألعــداء الوطــن.

النقيــض للدولــة وقوانينهــا ،فلــم يكــن

عليــم بشــخوصه وأحداثــه ،ولكنــه ال يتدخــل

ـال ،وعالــم املســجلني خطـ ًرا ،الذيــن
متعـ ٍ
فرضــوا قانونهــم واختــاروا طريقــة حياتهــم.

ناجــح اليمنــى يف املــايض “واآلن هــو عينــه

تجاهها؛ يوفر لها األمن والحماية والعمل،

   ال يكتفــي الســرد بمنــح “ناجــح” اســمً ا

التــي ال يمكــن اســتيعابها إال بتأويــل خارجــي

الفــن والجنــون معً ــا ،وهــو وصــف ســاخر يف
ظا ـهـره ،ولكنــه ّ
يلخــص أزمتــه؛ فلــم يعــش
ً
ً
ً
ً
خالصــا،
ضابطــا
خالصــا ،ولــم يعــش
فنانــا

أن دولــة ناجــح باقيــة والداخليــة إىل زوال،

وجماعتــه ،كمــا أنــه مل ـتـزم بمســؤوليات

مــن بعــده؛ فهــو يســمح بتجــارة الحشــيش

الحــر ،لتتشــكل هــذه املفارقــة الســاخرة بــن

وتلــك الحكمــة ،وكذلــك ا ـلـراوي هنــا؛ إنــه

ناجح ،حتى أمناء الشرطة الذين أفرطوا يف

القانــون ،وجناحــه الــذي يطــر بــه.

العدالــة ،بينمــا كان ناجــح جماعــة كاملــة،
وزعيمً ــا لدولــة غاطســة يف املجتمــع ،تشـ ّـكل

ـفـرة خدمتــه ،وهــذا مــا لفــت انتبــاه زمالئــه،

خطابــي الرحلتــن؛ عالــم الحكمــة اإللهيــة

حـول الســخرية إىل ملهــاة ،ســلطة
وهنــا تت ـ

اإلخــاص ألعــن الضبــاط ،أدركــوا بعــد ـفـرة

الســرد األســامي الدالــة ،التــي لــم يفرضهــا

فأطلقــوا عليــه الضابــط “فجنــون باشــا” ،مــن

واليــة وهيمنــة عــى عالــم املســجلني ،فهــو
ً
أحيانــا،
مــن يقــدم األدلــة ويقــدم املتهمــن

مــع ا ـلـراوي الضابــط إىل عالــم املســجلني،

لقــد وضــع ناجــح قانونــه الــذي يخصــه

مطلــق اليــد يف التصــرف يف مصائــر األحــداث
والشــخوصً ،
طبقــا ملقتضيــات هــذه املعرفــة،

لقــدرة كل شــخصية عــى التأثــر واالختيــار

عملــه الوظيفــي إال بمســاعدته؛ فكــم مــن

تحويلهــا ليــس فقــط لفهــم الواقــع وتفكيكــه
وإنمــا لتجســيده ً
أيضــا ،لنتذكــر أننــا يف رحلــة

   ورغــم ذلــك ،ال يجــب الخلــط بــن ناجــح

شـرطة ،رغــم
خـول كليــة ال ـ
الســابق – إىل د ـ
تعلقــه بفــن الرســم الــذي لــم يرتكــه طــوال

رجــال الســلطة؛ فا ـلـراوي قــد أحيــل للتقاعــد

والطامعــن ،والبطــل الــذي ينتصــر وينقــذ

ويحمــي شــهود الــزور ،فالجميــع يــدرك قــوة

يُعرفــون بصفاتهــم وأســمائهم ووظائفهــم

الرحلــة ،وكان عليمً ــا بمــآالت األمــور ،وكان

لصالحهــم ً
أيضــا.

للثيمــات املســتقرة للبطــل الشــعبي،

جـزءًا مــن ســلطة
املســجلني التــي تغــدو ـ

سيقوم الراوي برسم جدارية كلية ،يف نهاية
ً
طبقــا
النــص ،يعيــد فيهــا بلــورة املشــاهد،

   لقــد كان الخضــر مرشــد مــوىس يف

يف جيوبهــم الخلفيــة …” (ص .)18

تعلــم ذلــك ،بــل إنهــا تســمح بــه وتوظفهــم
ّ
ويوظفونهــا
لصالحهــا ،وهــم يعلمــون ذلــك

.)89
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ليكشــف لــه وجــه الحكمــة منــه ،فــإن ا ـلـراوي

البلــد حتــى جلوســه عــى إحــدى املقاهــي يف

“فجنــون” الفرصــة كاملــة لتأكيــد مواهبــه

ومهابتهم يف مناطقهم ،يتصلون بالســلطة

عـزم مــن النشــالني ،صبيــان املخــدرات
ال ـ

التــي اختاروهــا ،فلــم يكــن مجانيــا أن يهبهــم
عليهــا آباؤهــم ،تمامــا كمــا اختــاروا حياتهــم:

ناجــح (الدكتــور ناجــح) أم خنوفــة ،شــحتة،

منري أبو شفة ،سيد كباية النشال ،قنبل…

الــخ.

   فمــن حيــث الظاهــر يبــدو ناجــح ورجالــه

إيجاب ًّيــا فحســب ،وإنمــا يجعلــه موضوعــه،

عــى هامــش حكايــة ناجــح مــع الضابــط ذي

يثــر مــن الســخرية ،االســم حضــور وتمييــز،
الكثــرون ،وناجــح حظــى بهــذا وذاك ،فهــو

وعظيــم؛ فـ”املــوت لــم يســرق منــه ضنــاه ،بــل

شـرك فيــه
االســم غــر اللقــب الــذي ي ـ
الدكتــور ناجــح ،ليــس هــذا فحســب وإنمــا

حظــى بأوصــاف جســدية ونفســية متعــددة،
وامتــدت ريشــة “فجنــون باشــا” إيل وجهــه

وروحه مرات عديدة ،وكأنها تحاول مقاربة
نــص يســتعيص عــى النفــاذ ،يبــدو ناجــح

الرتكيــب ،ترتبــط الســلطة بهــم لتحقــق

إنــه “كبــر املنطقــة ،لكــن ناجــح ليــس كأيّ

الضبــط والربــط ،ويرتبطــون بالســلطة –

أحــد أفرادهــا؛ فهــو يعتــر الذيــن يتاجــرون

سـرادق
   يقــف ناجــح هــذه اللحظــة يف ـ

جماعــة مــن املهمشــن ،والحقيقــة أنهــم
ً
وأحيانــا
ســلطة مضــادة لســلطة الدولــة،
جـزءًا منهــا ،فعالقتهــم بهــا شــديدة
يكونــون ـ

وتوزيعــه ،ولكنــه يرفــض بشــكل صــارم

حـوالت الســاخرة للبطــل الشــعبي؛
أحــد الت ـ

كبري ،هو كبري الحاضرين والغائبني والذين

عـزاء ،يتقبــل ال ـ
ال ـ
عـزاء ،وحزنــه كبــر
سرق حلمه” (ص  ،)179فـ”هوجان” فقيده

ووريث دولته ،ولم يكن هوجان فتى عاديا،
كان ً
أيضــا محمــا بســمات البطــل الشــعبي،

من زوايا ساخرة ،من حيث والدته وفطامه

طـرات ال ـبـرة ،ومــن حيــث نســبه ،فهــو
عــى ق ـ

“مســجل خطــر أصيــل ابــن مســجل خطــر
صـوال إىل جــده الرابــع مــن الفئــة النقيــة
و ـ
والنطفــة الخالصــة” (ص  ،)13لنتذكــر أن
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كتب
حسني سامل

ا ـلـراوي الشــعبي “يهتــم بإ ـبـراز نســب البطــل

()4

عـرض لهــا ،واملكائــد والعراقيــل التــي
التــي ت ـ

املعتــاد لتغــدو هــي بذاتهــا تجسـ ً
ـيدا ألشــواق

وخصائصــه الجســدية عنــد ا ـلـوالدة واملحــن
تــرز أصالتــه وقوتــه” (معجــم الســرديات ص
.)265

   هوجــان هــو النســخة الجديــدة مــن
ـتقل عنــه وكـوّن تشـ ً
أبيــه ،اسـ ّ
ـكيل جديـ ًـدا
ً
طبقــا
سـاء
مــن املســجلني خطـ ًرا ،ومــن الن ـ

   تتسع لغة السرد لتتجاوز الدور الوظيفي
الفنــان يف روح الضابــط ا ـلـراوي ،بــل إنهــا

لتتجــاوز الثيمــات الضيقــة واملحــدودة التــي

ّ
تحددهــا األحــداث والشــخوص ،لتغــدو هــي

بذاتهــا دليــا عــى مقــدار الوعــي التفكيــي
ليــس بالنمــوذج الســلطوي ،الــذي تحــدده

حـوالت االجتماعيــة والسياســية
ملطالــب الت ـ

جـرم ،والعالقــة املعقــدة
ثنائيــة الضابــط وامل ـ

جـاء مقتــل هوجــان ضربــة
(ص  .)180لقــد ـ

تتناثــر عــى جســدها العبــارات اآلتيــة مــن

الجديــدة ،مرحلــة االنتخابــات وأالعيبهــا…
قاصمــة ألبيــه ،ولنــا أن نع ـتـره بمثابــة رفيــق

سـرة الشــعبية ،الــذي دونــه
البطــل يف ال ـ
يعجــز عــن مواجهــة قــوة الدنــس بمفــرده،

ولــذا فهــو دائمً ــا يف حاجــة إىل رفيــق ..ولكــن
سـرة غال ًبــا مــا يكــون رفيــق
رفيــق بطــل ال ـ

نبــوءة والدة البطــل وليــس ابنــه (أحمــد
شــمس الديــن الحجاجــي :مولــد البطــل ،دار

الهــال ص .)61

  ال يتوقــف الســرد عــن ممارســة هــذه
التحويــات؛ فالهــدف هنــا ليــس تقديــم

صـرة ،وإنمــا توظيــف
سـرة شــعبية معا ـ
ـ
ثيماتهــا وتحوالتهــا ،والســخرية مــن جــال

النمــوذج الــذي تمثلــه ،فقــوة الدنــس التــي

كان يواجههــا البطــل الشــعبي ويعجــز عــن

بينهمــا ،فنحــن هنــا إزاء لغــة ســردية ثريــة،
األزمنــة البعيــدة والقريبــة عــى حــد ســواء،

بمــا تؤشــر لــه ملواقــف فاعلــة يف الوعــي

املعاصــر ،وكثـرًا مــا يتــم اســتدعاؤها – كمــا

سنشــر – يف املواقــف السياســية واألزمــات
شـرات
االجتماعيــة املختلفــة ،باإلضافــة إىل ع ـ
النصــوص الغنائيــة التــي ُتســتدعى باســتمرار

ألســباب متعــددة ،منهــا امتصــاص طرائــق

الحــي الشــفاهي وموقــع ا ـلـراوي الشــعبي،
وتســتدعى لتخلــق سـ ً
ـجال ممتـ ًـدا بــن مــا
يــدور يف عقــل ا ـلـراوي وناجــح ،لنكتشــف
معها مقدار التماهي بينهما ،وأن ناجح من

زاويــة مــا كان يحمــل وجــه الفنــان الحــر الــذي

عجــز الضابــط عــن أن يكونــه.

   وهــذا كلــه يجعلنــا إزاء نــص ســردي أ ـقـرب

مواجهتهــا دون رفيــق ،تعهّدهــا هنــا بطــل

إىل تعاشــيق األرابيســك ،حني يجدل الفنان

لهــذا الدنــس ،وهنــا تبــدو الداللــة أعمــق مــن
ف ـكـرة تفكيــك الســلطة ،إنهــا باألحــرى تفـ ّـكك

لوحــة متعــددة األلــوان ،ال ينتمــي معناهــا

مسجّ ل خطر ،والرفيق ليس أكرث من وريث

أكــر مــن مــادة يف الجســد الواحــد ،أو إزاء
إىل أيّ لون منفر ًدا ،وإنما يتخلق املعنى من

العالقــات املختلفــة بــن مج ـمـوع األلــوان.

نمــوذج البطــل الفــردي ،وتســخر مــن حلــم
ّ
املخلــص الــذي يمتلــك قــدرات خارقــة
انتظــار

راو فنــان ،قــى ع ـمـره كلــه يف
    وألننــا إزاء ٍ

والســخرية هــي الســبيل الناجــع يف تفكيــك

حـرص عــى إخفائهــا عــن الجميــع وعــن
وي ـ

ّ
تمكنه من تحقيق العدالة وإنقاذ الجماعة،
هــذا النمــوذج.

قيــد الوظيفــة ،يخــى التصريــح بموهبتــه،
املســجلني تحديــدا“ ،لــم تســتطع أن ت ـقـول

لــه إنــك فنــان ،وإال باعــك لــكل املســجّ لني،

الخطــرون ال يحرتمــون إال الخطريــن” (ص

198

aljadeedmagazine.com

   وهكــذا يقــرر شــحته املســجل الصغــر

الحكمة املظنونة إىل ابتذال الواقع املعيش،

النــص الشــعبي ،وكأننــا إذ ن ـقـرأ روايــة ن ـقـرأ

الوظيفــة براحــه الكبــر يف هــذا الســرد امللـوّن،
ّ
لتتخلــق املفارقــة مــن أعمــاق البنيــة ،فتتســع

سـراح لـ”آيــات” ووجــد راحتــه معهــا،
لقــد ا ـ

التشــبيهية ال يــأيت ملجــرد توضيــح الف ـكـرة،

سـرتنا نحــن،
البطــل النمــوذج ،وإنمــا هــي ـ

سـرائيل ،وهــو يف طا ـئـرة يف قلــب
ف ـكـرة زيــارة إ ـ

املقدمــات بالنتائــج.

األحــداث والشــخوص والزمــان واملــكان…

حضنهــا” (ص .)244

 .)166ألننــا إزاء هــذا ا ـلـراوي ،فقــد تلــون
الســرد بألوان فرشــاته ،وغدا مشـ ً
ـحونا بهذه
البورتريهــات باذخــة الجمــال ،لقــد وجــد قيــد

دوائرهــا ،لتشــمل وحــدات الســرد كلهــا:
ولتغــدو الســخرية فعــا منتص ًبــا ،وكأنــه

عالمــة تعجّ ــب ك ـبـرة ،يضعهــا الســرد إزاء
حياتنــا بــكل تفاصيلهــا.

التوقــف واالع ـتـزال بعــد ســنوات طويلــة،

و”كمــا حــدث للرئيــس الســادات حــن أتتــه
الســماء ،اتخــذ شــحته ـقـرار االع ـتـزال وهــو يف

فالربــط بــن املوقفــن عــى مســتوى الصــورة

وإنمــا ليؤكــد مــا بــن املوقفــن مــن اتصــال
ال نتحدث هنا عن لغة تحســينية ال وظيفة

لهــا ،وإنمــا نتحــدث عــن لغــة قــادرة عــى

قد ال تحتاج السخرية هنا إىل شرح ،وهي

اكتنــاه األحــداث واملواقــف املختلفــة ،وربــط

عــى إ ـنـزال املوقــف الســيايس مــن عل ـيـاء

والســيايس ،وجــدل النــي الــروايئ بظــال

صـرار
نابعــة مــن العالقــة بــن املوقفــن ،واإل ـ

الحــدث الســردي بالســياق االجتماعــي

سـرة
سـرة ،ولكنهــا ليســت ـ
يف الوقــت ذاتــه ـ

وهــي ال تفعــل ذلــك كلــه لتمتعنــا فحســب،
وإنمــا تفعلــه باألســاس لتجربنــا عــى التفكــر

والقلــق والشــك ،إنهــا – شــأن كل فــن كبــر

شـرة ،وال تقولــه عــر
– ال ت ـقـول ذلــك مبا ـ
ً
أحداثا عابرة،
أحداث جليلة ،ولكنها تلتقط
وقــد تبــدو عاديــة لكثــر مــن النــاس ،وقــد ال
تتجــاوز ف ـكـرة املانشــيت يف إحــدى الصحــف،
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كتب
حسني سامل

كالجنــازة التافهــة التــي أقيمــت لفنــان كبــر

بحجــم عمــاد حمــدي.

ال تتأكــد اللغــة بأكــر مــن حضورهــا عــر

األغنية الشعبية يف هذا السياق ،فوظائفها

“ادفع نص عمري ،والباقي أقسطه/وترجّ ع

يل عقــي الــي إنــت ملخبطــه”.

مــن ـمـرة ،وحــن يواجهــه“ :ي ـقـول بابتســامة

خروج الضابط لتأمني جنازة الفنان الكبري،

الرحلــة يف األدب العربــي ،ص  ،)121هويــة
جـزءًا مــن العالــم الــذي يشـ ّـكل
تجعلــه ـ

ص ـفـراء :مضطــر يــا ســعادة الباشــا ،فعلتهــا

ألجلــك” (ص.)27

حــوارًا بــن ا ـلـراوي وناجــح ،أو لتكشــف مــا

صفــة ،هنــا ال نعــرف – بالتحديــد – صاحــب

يــدور يف ذهــن أحدهمــا يف لحظــة محــددة،
وهكــذا يــردد هــذا املقطــع مــن شــريط

الكاســيت داخــل الســيارة التــي يقودهــا

ا ـلـراوي:

“واحد ابن حرام ،قاعد جوّه نافوخي.
واحد كله إجرام آه منه يا خويف”.

هنــا تبــدو املســافة أكــر مــن مجـ ّرد انتحــال
العقل “امللخبط” ،أهو الراوي أم ناجح ،أم

“مــش بــاق منــي غــر شــوية هم/متلوثــن
م ّريــن وليهــم ســم/مقدرش أســقي يف

مــن فــنٍّ  ،أمتــع بــه جمهــوره عقــو ًدا ،ولكــن

ترتبــط هــذه األغنيــة تحديــدا يف الوعــي

وانشــغل بالســلطة ،رغــم أنــه يح ـتـاج للتحــرر

وناجــح معً ــا ،فا ـلـراوي لــم ـيـرك الوظيفــة

صـراره
أن عــدم اســتجابته لهــذه العالمــة ،وإ ـ

عـزاء يطلعنــا عــى جانــب
عــى الذهــاب إىل ال ـ

مــن طبائــع املســجلني وعــى رأســهم ناجــح:
“اســمع ،املرشــد ليــس ابــن خالتــك ،كلهــم

نســخة واحــدة ،رديئــة ،ينفــض يــده مــن يــد

الضابــط الــذي رحــل ليضــع مؤخرتــه يف يــد
الضابــط الجديــد ،مــات امللــك عــاش امللــك”

(ص.)37

معدمً ــا .هــذا هــو الحــدث الوحيــد املباشــر
   يبــدو ا ـلـراوي حزي ًنــا مــن تشــييع جنــازة

توديــع فنــان مثلــه بطريقــة تليــق بمــا قدمــه

مواهبهــم الحقيقــة.

الجنــازة الجديــدة لعمــاد حمــدي انحيــاز

   لقــد كان عمــاد حمــدي فتــى الشاشــة األول

الفتــى األول الــذي منحــه الضابــط فجنــون

يرســم شـ ً
ـارعا واحـ ًـدا” (ص.)288

قبيــل ثــورة ينايــر  ،2011وهنــا يلتقــي الفــردي

ذلــك غــر الفــن ،بالتأكيــد يمكنــك أن ترصــد

شـرات القضايــا ،وغطــت شــهرته املديريــة
ع ـ

للحيــاة ،واختيــارًا حـ ًرا للمصائــر واملواهــب،

الكبــر ،وتكثفــه ،وتعطينــا بعـ ًـدا جديـ ًـدا لهــذا

سـرادق ـعـزاء هوجــان بــن ناجــح،
الشــهري و ـ

ولكنــه يف النهايــة اختفــى ،وانتهــت حياتــه،

أدوارًا عديدة عىل الشاشــة الصغريةّ ،
وقدم

فلــم تحــظ مواهبــه بجملــة تكريــم واحــدة.

التــي تحيــا بيننــا اليــوم ،يبــدو األمــر إذن وكأن

بالعــام ،وتختــزل الكمــات مواجــع الفقــد

فيما يبدو أن املجتمع كله أدار ظهره للفن،
من شروط القهر والجرب ،ولن يساعده عىل

املفارقــة الك ـبـرة بــن ضآلــة جنــازة الفنــان

يف ع ـ
شـرات األفــام ،وكذلــك كان عبقرينــو،

الفرصــة كاملــة ،فازد ـهـرت مواهبــه يف
إىل غريهــا ،واســتعان بــه ضبــاط آخــرون،

وآوى إىل الظــل ،مثلــه مثــل الفنــان الكبــر،

فـ”الفنــان يخلــق مدينــة أخــرى حتــى لــو كان
الفنــان يمنحنــا فرصــة أخــرى ،وتقد ـيـرا

الوقــت نفســه حركــة رأســية كاشــفة لبنيــة

هكــذا كانــت حيــاة عمــاد حمــدي ،لقــد أدى

أرواحً ــا ك ـثـرة تناســخت فيــه ،تناســخت يف

تجري كلمات األغاين يف كاســيت الســيارة،

أصحــاب الكيــف تبــدو عالمــة أيقونيــة هائلــة

حيث يحتل اإلنسان ومواهبه مركز الحياة،

مــا يتمــاز بــه الفــن ،وهــذا مــا يــردده فجنــون

لقــد صــارت الســلطة هــي الكيــف الجديــد،

االعتبــار إليــه ،يطمــح فجنــون – وقــد تخلــص

ضـاء ،أنــت اآلن مولــود جديــد،
صفحــة بي ـ

وتــردد يف وعــي ناجــح والراوي/الضابــط؛

جــدار املقهــى ،وهــو يقــوم بالتخديــم عــى

وإن كانــت الجهــة مختلفــة ،وهنــا تقــوم

الداللــة عــى مــا انتهــت إليــه األحــوال كلهــا،

فاالثنــان – تقري ًبــا – يســريبان يف الجميــع،

األغــاين بوظيفــة توشــيح الســرد ،بقــدر مــا
تكتنــه بداللتهــا وإيقاعهــا مــا يــدور داخــل

تطـوّرات الســرد وتقدمــه ،لتكشــف لنــا ك ـثـرا

فــكل منهمــا يــو ّد لــو كان مــكان اآلخــر.

وجهــان لواقــع واحــد ،واقــع القهــر والجــر،

والجميــع يقــوم بالتخديــم عليهــا ،املواطنــون

التواقون للسلطة ،وآالف املسجلني خط ًرا،

وضبــاط املباحــث الذيــن يقضــون أعمارهــم
الثمينــة يف خدمــة الســلطة ،دون أن يدركــوا

الجنازة الجديد تعني أننا نمنت للفن ونعيد
مــن قيــد الوظيفــة – يف حيــاة جديــدة ،حيــاة
يقضيهــا مــع الفنــان داخلــه ،الفنــان الــذي ال

يشــغله أيّ يشء عــن فنــه وعــن رحلتــه يف
حـرة املبدعــة.
خدمــة الحيــاة ال ـ

مــا نــرى أو نشــاهد ،وإنمــا تتســع بقــدر مــا

الجمعــي الــذي لــم يتشــكل يف عقــد أو عقــود

خـرة لعمــاد حمــدي عــى
الصــورة األ ـ

ضـاع،
ودعــوة جديــدة إلعــادة ترتيــب األو ـ

نســقية عميقــة ،تكتنــه املتــداول واليومــي
ّ
والعابــر ،فــا
تتوقــف الداللــة عنــد حــدود

وجســد مئــات الشــخوص
حيــوات ك ـثـرة،
ّ

الجنــازة الجديــدة معنــى رمــزي رهيــف،

يخــى أن تدمــع عينــاه أمــام جمهــوره.

أ ـقـرب إىل مشــاهد الســيناريو ،تتصــل بهــا يف

يف اللغــة الســردية مــن رحابــة ودقــة نســج

سـرادق،
الرجــل الــذي يقــف منتص ًبــا يف ال ـ

األمــور.

خالصــة ،تعيشــها بروحــك” (ص .)287
   قدمــت الروايــة عاملـ ًـا غري ًبــا مشـ ً
ـوقا ،توالــت

مشــاهده الســردية يف حركــة أفقيــة ممتــدة،

لتدرك حجم التحول ومقدار ما انتهت إليه

وتظــل الكلمــات تنســاب مــن شــريط
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يف فيلــم “ثر ـثـرة فــوق النيــل” ،صــورة يف

للخلــق واالبتــكار وقيمــة اإلنســان وموهبتــه،

ناجــح وا ـلـراوي ،باعتبارهمــا يف العمــق

الكاســيت داخــل الســيارة ،وتلتقــي مــع

الفنــان عــى املقهــى فطالــع صــورة الفنــان
الشــهري عــى الحائــط ،وهــو ّ
شـراهة
يدخــن ب ـ

الفنــان الشــهري عــى هــذا النحــو ،كان يجــب

يتمتــم بهــا ك ـثـرا وعــي ناجــح:

املصــري با ـ
حـراق قطــار الصعيــد أيــام العيــد

وهــذه صفــة رجــل املباحــث ال الفنــان ،كمــا

رحلتــه الطويلــة ،وبعدهــا جلــس الضابــط

   وإذا تركنــا أغنيــة ا ـلـراوي إىل األغنيــة التــي

عـزاء ،وهــذا الفهــم،
سـرادق ال ـ
يذهــب إىل ـ

مــن داخلــه يأخــذ العالمــات ويمــي خلفهــا،

ما قدمه عماد حمدي لجمهوره عىل امتداد

الذي يتصل بعنوان الراوية… فما العالقة؟

نصفــه املفقــود يف اآلخــر.

مو ا جعهــم“ .

جـزء
إال بعــد أن تركــت أثرهــا يف نفســه ،ف ـ

وكانــت جنــازة قليلــة العــدد ،ال تتناســب مــع

غايــة البــؤس تشــبه نهايتــه؛ فقــد مــات فقـرًا

   يعتــر ا ـلـراوي هــذا املقطــع مــن األغنيــة

يطلعنــا عــى جانــب مهــم مــن حيــاة ا ـلـراوي

لدينــا أكــر مــن إشــارة ،وحــدث واحــد ،هــو

همــا معً ــا؟ فــكل منهمــا يــو ّد لــو يكــون مــكان
اآلخــر ،أو لنقــل إنّ كال ّ منهمــا يبحــث عــن

با لــدم

خـره بــأن يرجــع مــن حيــث أيت ،وأال
إشــارة ،ت ـ

موســع،
وعنوانهــا يف حاجــة إىل اســتبطان
َّ

وهنــا يصـ ّرح ا ـلـراوي أنــه تلقــي هــذا الشــريط

متعــددة ،ولعــل أخطرهــا أنهــا تمنــح الســرد

فضاءه ،وهي تحضر بحساب مقدر ،لتقيم

ضـوع الروايــة
    تبــدو العالقــة بــن مو ـ

فمــا العالقــة بــن فجنــون وعمــاد حمــدي؟

هديــة مــن ناجــح ،الــذي انتحــل صفتــه أكــر

هويــة وجدانيــة خاصــة (شــعيب خليفــي:
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مــن أبعــاد العالقــة بــن ناجــح وا ـلـراوي:

()5

الجســد الواحــد ،وهــذا مــا يميــز الفــن ،أو
خـرة“ :انظــر لنفســك كأنــك
يف األســطر األ ـ

الــذي يولــد يف العمــر مرتــن يعــش طويــا،

وســينجح يف الحياتــن .فرصتــك أمامــك،

أنــت عشــت مرتــن ،ـمـرة يف البوليــس
بجســدك وعقلــك ،وهــذه ـمـرة أخــرى للفــن

تشــد العابــر إىل املتجــذر يف الثقافــة والوعــي
قليلــة ،وإنمــا تشــكل عــر تاريــخ طويــل مــن
الســرد املت ـنـوع ..لقــد كان كل يشء يد ـعـوك
إىل التفكــر والقلــق ،ولــن تنتهــي حتــى تــردد
أمس الحاجة إىل
بينك وبني نفسك :إننا يف ّ

التســاؤل الــذي ال يعــرف التوقــف ،أو لنقــل:

إننــا يف حاجــة إىل جنــازة جديــدة ،بعدهــا

نبعــث مــن جديــد.

كاتب من مصر
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ساشا أبو خليل

”المعادي“ و”الكوميونات“
والواقع المتشظي

لو

بدأنــا مــن قصــة «موســم األوقــات العاليــة»
ً
عنوانــا للمجموعــة
التــي جعــل منهــا الكاتــب

سـرعي انتباهنــا تكويــن جماعــة
ككل ،فســوف ي ـ
«الكريبتــو أنرثوبولوجــي» كمــا أســماها الســارد.

“موسم األوقات العالية”

”الجماعــة“ التــي تكونــت مــن مجموعــة مــن الشــباب

لياسر عبداللطيف

أن أنهــوا تعليمهــم الثانــوي ارتبطــت بربــاط يصفــه

سمير ُمندي

الجماعــة عــى تعاطــي أنــواع مختلفــة مــن املخــدرات

الذيــن يقفــون عــى أعتــاب التعليــم الجامعــي ،بعــد
الســارد بربــاط «التخديــر املقــدس» .إذ اجتمعــت

ضمنــت لهــم االنفصــال عــن عاملهــم ،عالــم أواخــر
الثمانينــات مــن القــرن املــايض .يف إشــارة ،ربمــا ،إىل

تشــققات اجتماعيــة وطبقيــة بــدأت تتســع رقعتهــا
داخل مجتمع مصري يخطو خطوات سريعة نحو

العقد األخري من القرن العشرين.

أملــح الســارد يف أكــر مــن ســياق إىل تلــك التشــققات
حـوالت التــي عرفهــا املجتمــع املصــري .عــى
والت ـ
غـرت جغرافيتــه
ســبيل املثــال «حــي املعــادي» الــذي ت ـ
بانتقالــه مــن زمــن إىل زمــن .ي ـقـول الســارد ،مثـاً،
حـول بــوادر هــذه التشــققات “كان لحدائــق البيــوت
ـ

غـرة
ضـراء الص ـ
يف الضاحيــة واملســاحات الخ ـ
فــوق بعــض الطــوارات نظــام داخــي للــري يســتمد

ـمـاءه مــن ترعــة ‘الخشــاب’ التــي رُدمــت يف مطلــع
الثمانينــات .ولكــن بقيــت الجســور التــي تقطعهــا،
كجسر‘ ظلموه’ الذي غنى عنده عبدالحليم حافظ

تلك األغنية الشهرية يف فيلم ‘بنات اليوم’ ،وجسر
تتضمن املجموعة القصصية الجديدة “موسم األوقات العالية”

‘كيــي’ التــي قيــل إنهــا فتــاة يابانيــة كانــت تعيــش يف
معــادي الخمســينات وتحــب شــابًا مصريًــا تقابلــه

للكاتب املصري ياسر عبداللطيف ،الصادرة عن دار الكتب خان يف

يوم ًيا عند ذلك الجسر البديع الذي تبقت منه اآلن

تتباين األخرى يف موضوعاتها ومنظوراتها .لكنها ،يف نهاية املطاف،

التــي حلــت محــل الرتعــة فيمــا يعــرف اآلن بشــارع

التسعينات من القرن املايض.

كانــت تمتــد بجــوار األرصفة…أمــا وقــد رُدمــت الرتعــة

القاهرة ،سبع قصص تتوافق بعضها يف خط سردي واحد ،بينما

تقدم قراءة لجيل وواقع تشكل عىل أنقاض جيل وواقع يف مطالع

بعــض قطــع الخشــب والبــاط يف منتصــف الحديقــة
القنــال .ولنظــام الــري ذاك مجــار وقنــوات ضيقــة
وبطــل ذلــك النظــام فقــد تبقــت الجســور والقنــوات
أشــباحً ا رمزيــة مــن املــايض”.
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جماعة تتشكل وواقع ينهار

لــم يكــن هــذا التغــر املــكاين يشــر إال إىل ـتـآكل

طبقــة الزالــت بصماتهــا منطبعــة عــى أديــم
املــكان ،وذوقهــا ناطــق يف أطاللــهُ .
«ذهنــي»
أحد أعضاء جماعة «الكريبتو أنرثوبولوجي»

ً
واحدا من هؤالء الذين انتمت عائالتهم
كان
لهذه الطبقات املتآكلة ،ولذلك العالم الذي

لــم يتبــق منــه ســوى «أشــباح» .يشــر الســارد

إىل خــواء شــقة «ذهنــي» وفراغهــا مــن بعــد
«عز زائــل» أفــى ،يف نهايــة املطــاف ،إىل
أن تتخــذ «الشــلة» منهــا موقعً ــا ملمارســة

«التخديــر» .وبوعــي أو بغــر وعــي تعيــد

«الجماعة» حيازة املكان وشغل فضائه عىل
نحــو يســلخه سـ ً
ـلخا عــن ماضيــه العريــق،

الكاشــف قبــل مزلقــان دجلــة .ثــم املنعطــف
الرهيــب يف نهايــة شــارع  15نحــو طريــق ‘مخــر

الســيل’ ،والفيــا املهجــورة املرعبــة التــي تطــل

عــى ‘عزبــة املصــري’ عــر النهــر الجــاف”.

وينظمه يف حاضر جديد يُحيي فيه خرائبيته
ً
اعرتافــا بهزيمــة «أخالقيــات» عفــا
باعتبارهــا

عنــد هــذه النقطــة ســوف يستشــعر القــارئ

شــبحية مــا تبقــى مــن أطــال املــكان «لكنهــا

«الكريبتــو أنرثوبولوجــي» .فالشــق األول مــن

عليها الزمن .يقول الســارد بعد أن أكد عىل
كانت صالحة لرسم نقاط االرتكاز يف خرائط
الجنوح :سيجارة لدى جسر كييك ،أحدهم

يت ـبـول بجــوار بــر ناصيــة شــارع القنــال
سـراحة بجــوار كشــك
مــع  ،85جلســة لال ـ

الرمزيــة التــي قــد تنطــوي عليهــا جماعــة
الكلمة «كريبتو» يعني الشفرة ،بينما يشري

الشــق الثــاين إىل ســلوك أو ممارســة .وهمــا
معً ــا يعنيــان «سـ ً
ـلوكا مشــف ًرا» أو ممارســة

ســرية .والشــفرة ،كمــا نعلــم ،مجموعــة
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ً
وأخالقــا
مــن الرمــوز التــي تحمــل قيمً ــا

مغا ـمـرة تمــرد إبداعيــة.

«ســواق األتوبيــس» ملخــرج مثــل عاطــف

صـراع إىل ذروتــه برتكــه للجمعيــة،
يصــل ال ـ

كرهــت «كافيــه ركــس» وكرهــت التوفيقيــة

واملهــم أن الكاتــب ،لهــذه الســبب أو لــذاك،

يف شــخصية «ضيــف» التــي لعبهــا يف فيلــم

وأخالقيــات وممارســات املجتمــع ككل .بــل

ســوف يالحــظ القــارئً ،
حـول ضمــر
أيضــا ،ت ـ

الثــاث بقصــص ال تنطــوي عــى اهتمامــات

الطيــب ،إىل ممثــل يواصــل لعــب دور

مــع مجتمعهــا الكبــر .ممــا يســتدعي الســرية

املــاك» و«موســم األوقــات العاليــة» إىل

«الربيــع يف شــتوتجارت» و«دراســة عــن

وممارســات تتقاســمها «جماعــة» مــا قــد

ال تكــون ،بالضــرورة ،منســجمة مــع قيــم ”جماعة“ تتفكك وذات تتشكل

هــي ،باألحــرى ،هكــذا ألنهــا غــر منســجمة
ويســتوجب الكتمــان .وممارســة «التخديــر»

هــو شــكل مــن أشــكال التمــرد الــذي يصــل،

يف راديكاليتــه ،إىل حــد عــدم اال ـكـراث بإيــذاء
النفــس .بمعنــى أن «التخديــر» هــو أ ـقـرب
ضـاع وقيــم
جـاج عــى أو ـ
مــا يكــون إىل احت ـ
شـرخت ،حتــى لــو كانــت هــذه
وممارســات ت ـ

الســرد مــن «النحــن» يف القصتــن «شــهوة
ضمري  املتكلم «أنا» يف قصة «قصص الحب
حـول
التأثرييــة» .كمــا ســيالحظ أن هــذا الت ـ
يجــري يف مــوازاة االنتقــال مــن نطــق الســارد/

حــال نفســه ،بعــد انفصالــه عنهــا .ي ـقـول

«أنــا يونــس عبدالواحــد العضــو الســابق يف

باملعــادي ،شــبح املجموعــة الصامــت وراويهــا

بخــاف ذلــك فــإن قطبـ ّـي الجماعــة ،أو النــواة

العليــم .أتكلــم عنهــا كمــا أتكلــم عــن نفــي…

حــب « ـقـراءة الروايــات والشــعر» .وبالتــايل

أنــا» .ثــم يف إشــارة تاليــة إىل انســاخه عــن

نــواة لجماعــة إبداعيــة أصغــر تــرى الفــن
يف الواقــع ،والواقــع بعيــون الفــن .أليــس

التخديــر هــو ،بمعنــى مــن املعــاين ،اصط ـنـاع
لنشــوة تقــارب نشــوة اإلبــداع التــي يالمــس

خـرة بقصــة «قصــص
يصــل إىل النقلــة األ ـ
صـرة جـ ًـدا
ككل ،إىل ختــام بقصــة ســابعة ق ـ

إعادة بناء الواقع بإعادة كتابته

بعنــوان «القمــر فــوق بحــر الرمــال العظيــم».

ضمــن هــذا الســياق ســوف يالحــظ القــارئ
الطريقــة التــي يتبــادل بهــا الفــن والواقــع

الحيــاة ،وان ـفـرط قطيــع الذئــاب .انطــوي كل

الحــدث الــذي هــز مصــر منتصــف الثمانينــات

صـرت فــر ًدا راويًــا لنفــي وعنهــا”.
و ـ

إن الفــن ،مــرآة الواقــع ،مــن هــذا املنظــور،

نحو محو الغاللــة الشــفافة التــي تفصــل

أنــا كل النــاس…وكل واحــد عرفتــه هــو

واحــد عــى حياتــه الخاصــة .عــادوا آحــا ًدا،

«قبضة الهاليل» ملخرج مثل إبراهيم عفيفي.

الطريــق أمــام واقــع آخــر بديــل يتشــكل.

مواقعهمــا يف املجموعــة ككل .ففــي قصــة
«شــهوة املــاك» ،مثـاً ،وبالتــوازي مــع

جماعتــه ،ي ـقـول «انتهــى فصــل وحــي مــن

املغتصــب يف أفــام املقــاوالت مثــل فيلــم

الثانيــة يف خــط هــذا التطــور مــن خــال قصــة
«موســم األوقــات العاليــة» ثــم يتوقــف ثانيـ ًـة

بينهــا «برباطــه املقــدس» ،إىل النطــق بلســان

رول» .ولنالحظ ما تحمله موسيقى «الروك

غـرة كانــت تتشــكل
فداخــل الجماعــة الص ـ

العشــق األوديبــي» قبــل أن يصــل إىل النقلــة

الحب التأثريية» ،وقبل أن تصل املجموعة،

«الكريبتــو أنرثوبولوجــي» التــي ربــط التخديــر

تنظيــم ‘هــاي تايــم’ ‘للكريبتــو أنرثوبولوجــي’

الصلبــة ،التــي قامــت عليهــا كانــا يتشــاركان

ذاتيــة .فالبــد وأن يتوقــف القــارئ عنــد قصتــا

البطــل بلســان حــال جماعتــه ،جماعــة

الســارد يف قصــة «موســم األوقــات العاليــة»:

أند رول» من ثورية ترتبط بهوامش الثقافة.

قــد قطــع التواصــل الســردي بــن القصــص

جـرة القا ـهـرة» قبــل أن
مــع قصــة « 2005أ ـ

الشــروخ غــر واضحــة بمــا يكفــي .فقبــل
«التخديــر» تقاســمت الجماعــة ،مثـاً ،حــب
«الشــطرنج وتنــس الطاولــة والــروك أنــد

ســرد وقائــع اغتصــاب «فتــاة املعــادي»،
مــن القــرن املــايض ،يجــري ســرد املعالجــة

السينمائية التي تناولت املوضوع .ضمن هذا

انعكاســا لواقــع يتحلــل مفســحً ا
يصبــح
ً

سـرحية عــى هــذا
قــد أضفــى ســمات أدبيــة م ـ

«انط ـبـاع عــن شــروق الشــمس» أيقونــة لهــا.

مــكان األحــداث ،وزمنهــا وشــخصياتها:

التأثرييــة التــي تتخــذ مــن لوحــة كلــود مونيــه
إذ يعيــد الســارد/البطل ـقـراءة هشاشــة
ً
«انطباعــا» تشـ َّـكل
عالقتــه بامتثــال باعتبارهــا

أو بعبــارة أخــرى تضفــي عــى الشــعر صبغــة

واقعيــة .ي ـقـول« :كنــا نكتــب الشــعر بإخــاص
مــن يريــد أن يــرى الشــعر يف الحيــاة نفســها،

محفوظ عىل جماعة أو «تنظيم سيايس» يف

حـاكاة االنقطاعــات
وربمــا أراد الكاتــب م ـ

مغا ـمـرة مــا ،ســواء مغا ـمـرة «التخديــر» ،أو
مغا ـمـرة «العمــل الســيايس» مــن أجــل إ ـبـراز
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يف حركــة الفــرد وســط محيطــه ،واشــتباكه
التأثري يــة).

للشخصيتني الواقعية والسينمائية ال تخلو

«قصص الحب التأثريية» إىل «صراع» يجري

مــن انفصــال البطل/الســارد عــن جماعتــه.

ً
خصوصــا الــذي آل إليــه
والتدهــور التدريجــي

القاهرة» .فعندما يريد السارد/البطل ،عىل

الزمنيــة التــي تتخلــل الحيــاة ككل ،بقطــع

املخرجــون يف دور املغتصــب كأنمــا أصابتــه

تتابــع الســرد يف القصــص الثــاث .طاملــا أن
األحداث ال تقع ،يف واقعها ،بنفس التسلل

«أنــا وجينــا وطــارق» .يف مــوازاة ذلــك ضغــط

املؤلــف الشــكل الطباعــي للمشــهد مميـ ًزا

التخييــل للواقــع ،ـقـراءة تجربتــه يف الشــعر
باعتبارها تجربة ُتوقع الشعر موقع الواقع.

عــاوة عــى ذلــك ،بعيــدة عــن الرمزيــة

قصتــه «التنظيــم الســري» .فكالهمــا يســتعري

املشــهد بالــذات ،فافتتــح ســرده بتحديــد

سـرحي يتغلــب فيــه الحــوار عــى مــا ســواه.
م ـ

هــذه اللحظــة .مثلمــا يعيــد ،يف مــوازاة هــذا

يف الكتاب .ربما يحايك الفصل ما أشرنا إليه

اإلبداعيــة التــي أضفاهــا ،مــن قبــل ،نجيــب

جـرة القا ـهـرة) .الالفــت أن املؤلــف
( 2005أ ـ

يف لحظة تاريخية محددة انقضت بانقضاء

مــن تلميــح إىل تدهــور الســينما عمومً ــا،

وطرق ممارسة الذات .ليست هذه الرمزية،

والقاطع عىل خشبة مسرح ذلك الركن من

إيــاه عــن الشــكل العــادي الــذي يتخــذه شــكل

يف حكايــة واحــدة متصلــة مــن خــال خــط

ســردي واحــد ،ومنفصلــة مــن حيــث ترتيبهــا

مــن جمهــور وهمــي! لــم يكــن بالطبــع باقــي

حـرب وشــارع البســتان .تــرى أننــا ضائعــان
ـ

وملــاذا غــادرت فجــأة .وســط تصفيــق حــار

جـرة
عــى خشــبة مســرح يف قصــة « 2005أ ـ

القصــة ككل ،ليبــدو أكــر قر ًبــا مــن مشــهد

عندما يكتب املكان األحداث

أن نغــر أماكــن لقاءاتنــا نحــو منطقــة بــاب

البعيــدة مــن التوفيقيــة حتــى ميــدان التحريــر
وتركتهــا عــى أبــواب عاملهــا الســعيد لنفــرق

خـرة» (قصــص الحــب التأثرييــة).
لل ـمـرة األ ـ
ً
أيضــا مــا يلعبــه حــي «املعــادي» يف هــذه
املجموعة من أدوار ال تقل عن أدوار البطولة.
فالقصــة األوىل يف املجموعــة «شــهوة املــاك»

بطلهــا األول« ،حــي املعــادي» نفســه ،ســواء
وفـره الحــي بهدوئــه ومتاخمتــه ألح ـيـاء
بمــا ّ ـ
صـرة»
طـرة»« ،املع ـ
ُتصــدر الجريمــة مثــل « ـ

األوقــات العاليــة» يتجــاوز الف ـكـرة املجــردة

سـرحً ا لســنوات
املعــادي» .أو باعتبــاره م ـ

هذه املجموعة .فاملكان يف مجموعة «موسم

التــي ت ـفـرض أن أي حــدث البــد وأن يقــع

جرائــم مثــل جريمــة اغتصــاب «فتــاة
تكويــن جماعــة «الكريبتــو أنرثوبولوجــي»

التــي ربــط التخديــر بينهــا «برباطــه املقــدس».

يف مــكان مــا ،إىل ف ـكـرة املــكان الــذي تصبــح
األحــداث بدونــه غــر ممكنــة أصـاً .الســيما

الســارد الــذي يمتلــك وع ًيــا طبوغراف ًيــا أعــاد

ضـاءات ســنوات تكوينــه
وبال ـقـرب مــن ف ـ

ملعب الطفولة ،إنما بوصفه «نقاط ارتكاز»

داخــل الجغرافيــا األم لياســر عبــد اللطيــف،
امللهمــة .وبعبــارة أخــرى فــإن املــكان كثـرًا مــا

ممثــل مثــل حمــدي الوزيــر بعــد أن حبســه
صـره إىل
صـاح أبوحــاوة الــذي آل م ـ
لعنــة ـ

«جينــا» الفتــاة اإليطاليــة الشــابة .ويفضــح،

ففــي قصــة «قصــص الحــب التأثرييــة»،
مثالً ،فإن الخالف عىل املكان هو الذي يضع

بالتايل ،أحد أشكال فساد املثقف يف مصر،

تريــد بقعــة الضــوء يف بطولــة مــا عــى مســرح

تتبقى مالحظة أخرية حول طبيعة املكان يف

سبيل املثال ،أن يفضح الصراع الخفي بينه

وبــن رئيســه يف «الجمعيــة» األهليــة عــى

كممثلني ألدوار ثانوية يف فيلم قديم ،وهي

و«كوتســيكا» ،مــن مســرح مناســب لو ـقـوع

يتدخــل يف صنــع األحــداث ،بــل ومــن الــوارد

اإلعــدام .والتدهــور قــار يف ممثــل انتقــل

مثلــث الرعــب املشــهور بــن ميــدان طلعــت

اللوق وقصر النيل… سرت معها تلك الليلة

يف فيلــم «املغتصبــون»  .1989ـقـراءة الســارد

تقود تمر ًدا إبداع ًيا تتغري فيه أشكال الكتابة

تقصــد بالتحديــد حيــاة الوســط الثقــايف يف

التأثرييــة» .حيــث تصبــح القصــة بأحداثهــا
وج ّوهــا تمثيـا ً أدب ًيــا للنزعــة االنطباعيــة أو

حـول هــذه اللحظــة مــن «انط ـبـاع» يف قصــة
تت ـ

أنرتوبولوجــي» هــي بمثابــة اســتعارة لجماعــة

عىل منوال هذا التطور أشــبه بثالث مشــاهد

جان ًبــا وغــادرت املــكان ،أمــام ذ ـهـول عينـ ّـي
”جينــا“ التــي لــم تفهــم ملــاذا توتــر الجــو،

الواقــع عــن الفــن يف قصــة «قصــص الحــب

جـاءت
الفــرد نفســه ليجدهــا ـمـرة أخــرى ،ـ

التــي جســدها الفنــان املصــري حمــدي الوزيــر

شــعور أننــا منفيــان بعيـ ًـدا عــن الحيــاة .كانــت

الغرفــة باألريكــة واملقعــد الوثــر املجــاور لهــا»

األول يف الجريمــة ،ونظريتهــا يف الســينما

منهــا؟ وبعبــارة أخــرى فــإن جماعــة «الكريبتــو

يف مصــر .ي ـقـول« :ووضعــت كأس الويســي

نقــي يف مقاهيهــا جلســاتنا .تنامــى لديهــا

الحيــاة التــي تــدور هنــاك .وأخــذت تصــر عــى

خطــا

الكاتــب

خطــوات

مــع عالــم قديــم يندثــر» (قصــص الحــب

يكــون بســرد «التكويــن» الــذي يُض ّيــع فيــه

وســط قناعــة بعــدم جديــة هــذه الجمعيــات

وحــواري شــارع األلفــي وجــال التــي كنــا

أبعــد

القصــص الثــاث التــي تســرد تطــورًا أشــبه مــا

صـاح أبوحــاوة املتهــم
الســارد إىل شــخصية ـ

يجري أمام جمهور وهمي يصفق يف نهايته.

الســارد «صــارت ت ـتـرم مــن أماكــن لقاءاتنــا.

املدعويــن قــد انتبهــوا لهــذا الحــوار الســريع

التخييــل الســينمايئ األدبــي للواقعــة يشــر

فيهــا الفنــان أو الكاتــب منابــع إلهامــه ويمتــح
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والتتابــع الــذي يجــري ويتتابــع يف الســرد.

مــن أداء أدوار تناقــش قضايــا جــادة ،كمــا

سـرحي
فإنه يضع مشــهد الصراع يف قالب م ـ

حـ ًـدا لعالقــة الســارد بحبيبتــه امتثــال .ي ـقـول

أن يتدخــل يف كتابــة بداياتهــا أو نهاياتهــا.

رســم «الحــي» ،ال بوصفــه حــي النشــأة أو
ملمارســة التخديــر ،بتعبــر الســارد .ومــع
إعادة توزيع املكان ً
طبقا لوظيفته التخديرية
الجديــدة ،يتأكــد حضــور املــكان باعتبــاره
”أطــاالً“ وشـ ً
ـاهدا عــى زمــن مــى .وتتضــح،

مــن ناحيــة أخــرى ،ســخرية الجماعــة مــن
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ساشا أبو خليل

كل مــا كان يمثلــه املــكان ،وممــا كان يحملــه
مــن قيــم وأخالقيــات مُورســت عــى أرضــه.

ي ـقـول الســارد «أمــا وقــد رُدمــت الرتعــة
وبطــل ذلــك النظــام ،فقــد تبقــت الجســور

والقنــوات واآلبــار أشــباحً ا رمزيــة مــن املــايض،

لكنهــا كانــت صالحــة لرســم نقــاط االرتــكاز يف

خرائــط الج ـنـوح» (موســم األوقــات العاليــة).
بــل إن الســارد ك ـثـراً مــا يتخــذ لقصصــه
”مداخــل“ مكانيــة ،وكأنمــا يتحتــم علينــا
أن نقــف يف مــكان مــا لينفتــح بــاب حكايــات

وأحــداث بعينهــا .فاملــكان هــو مفتــاح
سر الســرد ومُ شــغله األســايس .ففــي

مســتهل قصــة «قصــص الحــب التأثرييــة»،
ي ـقـول الســارد مثـا ً «شــارع قصــر العينــي هــو

مدخــل ســكان جنــوب القا ـهـرة إىل ‘وســط
البلــد’ ،وريــد يقودهــم بــن عما ـئـره القديمــة
نحــو ميــدان التحريــر ومنــه إىل مناطــق قلــب

حـاء املدينــة .تتقــدم عينــان
العاصمــة وكل أن ـ
يف توغل بطىء من قصر العيني نحو اتساع

املــكان ،ثــم تتوقفــان الختيــار الوجهــة :بــاب
اللوق وقصر النيل؟ أم التوفيقية واألزبكية؟

ال بأس من الطمع واهتبال الخيارين :تضع
املدينــة عــى صحــن ،وبالســكني تقســمها إىل

شـوكة
غـرة تأكلهــا عــى مهــل ،بال ـ
قطــع ص ـ

واحــدة تلــو األخــرى”.

داخــل القصــة نفســها يتكــرر املــكان باعتبــاره
مدخـا ً ســرديًا ملــا ســوف يجــري مــن أحــداث.

ضـاء جامعــة القا ـهـرة
ســواء يف رســمه لف ـ

سـرحً ا ألوىل
حيــث «املكتبــة املركزيــة» م ـ
صـول حكايتــه مــع امتثــال .أو شــارع «عبــد
ف ـ
الخالــق ثــروت» ،بوســط القا ـهـرة ،الــذي كان

بمثابــة شــاهد عــى تطــور العالقــة وتصاعدهــا
قبــل أن تصــل إىل ختــام عــى «أعتــاب ميــدان

التحريــر”.

ناقد وأكاديمي من مصر
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المختصر
سليم بستاين

وجوه الجهاد في أوروبا

وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا ،وهي البلدان التي تحوي أكبر

اآللهة؟ يتساءل الفيلسوف األلماني بيتر

أن تصوّره للمتعة أكسبه حضورا مم ّيزا في

اآللهة” .ومن أين جاءت حاجتنا إلى

الذي أوجد صورة مشوهة عنه ،بالعكس،

عدد من الجاليات العربية والمسلمة .والشريحة المدروسة
تمثل أولئك الذي اعتنقوا الفكر الداعشي وانضموا إلى جبهات

القتال ،أو شاركوا في عمليات إرهابية في البلدان األوروبية.
وقد درس المؤلفان مسار الجهاديين والجهاديات حسب ثالثة

محاور :اجتماع ًّيا ،ألن انتماء أغلب أولئك األفراد يتحدرون
من نفس األوساط االجتماعية المتواضعة ما يجعلهم
عرضة سهلة للخطب الراديكالية؛ ودين ّيا أيديولوج ّيا ،لرصد

السبل الروحانية التي يمكن أن تقود إلى الجهادية ،وخاصة
السلفية؛ ونضال ًّيا ،بإعادة تشكيل الشبكات على الصعيد

المحلي ،لمعرفة اآللية الحقيقية للتجنيد .وبربط خيوط تلك
المسارات ،يتبين أن الجهادية لم ُتهزم ،ألن جذورها ال تزال
باقية ،تنذر بشرور قادمة.

الصين الماوية بين المُ ثل والواقع

المؤرخة ّأنيت فيفيوركا تحمّ ست كما تحمّ س غيرها من

النخبة المثقفة الفرنسية أمثال بارط وفيليب سولرز وجوليا

وأفكارها وأقوالها .فلماذا أنطق اإلنسان
سلوتردايك في كتاب جديد بعنوان “إنطاق

النصوص الدينية؟ وكيف نستبطن الذات
العليا؟ ويخلص إلى أن الديانة طريقة

تأمل شعري لفهم عالقتنا بالعالم ،بل هي

عن العالم والظواهر الطبيعية ،بل تبسط

هو الذي أنقذه وأنقذ فلسفته من الجحيم،

الذين يضطرون إلى التفاوض معه .في

حسب الكاتب.

األساتذة” كان لها صدى واسعٌ في األوساط

تنظيم في رمزية تمام كوني وأخالقي.
ٍ

في بلد أق ّر العلمانية ،وأقر أيضا احترام
أعاد نشرها في كتاب بالعنوان نفسه بعد

تتحول إلى صراع وجودي بينه وبين بقية

أبيقور المظلوم

المعتقدات ،أيّا ما تكن .تلك الرسالة

توسع فيها بمزيد الحجج التاريخية،
أن
ّ

األرز فقر الصينيين المدقع ،والمراقبة المستمرة ،والعزلة

العصر الوسيط والنهضة وفلسفتهما،

في األزمنة البدائية ،كانت الديانة صنوا للشعائر والتضحية.

ولكن منذ العصر القديم ،وبداية تدوين التاريخ ،يالحظ

أونطولوجية سوف تتجاور فيها كل الكائنات
ً
ً
وروبوتا .فهل
ونباتا،
إنسا وحيوانا
الحيةً ،

يستخدمها اإلنسان في إنجاز مهامّ ه ،أم

خطابًا ،ما يجعل منها غطاء حماي ٍة ومبدأ

ب ّين فيها أسس تعليم التربية المدنية،

كتاب “أبيقور في الجحيم” يقترح الفرنسي

اإلنسان مُ نطِ ق اآللهة

ألنها في رأيه تدخل في فضاء وجودي،

التربوية واإلعالمية والسياسية ،فقد

ّ
مقدسة؟ وهل تنشر تلك الرسوم بمعزل

تعثر عليها في الواقع ،ولم يبق منها غير الشعارات.

النوع ،ويدعو إلى الكف عن النظر إلى

سلطة ،أي شكال من المراقبة .ما يعني أن
السماء ليست خالية ،فهي تتكلمُ ،
وتصدر

منذ مطلع السبعينات لتدريس الفرنسية في مدينة غوانزو.
ّ
تتوقع أن تشهد نهضة الجماهير الشعبية والنموذج
وكانت

الصينية” تروي تلك التجربة في مرحلة حملت مُ ثال عليا ،لم

حي” بعيدا عن مبدأ
حول معنى “كائن ّ

فرنسوا هيران مقالة بعنوان “رسالة إلى

وحرية الضمير ،متسائال هل أن رسوم

كثيرا عن االتحاد السوفييتي الستاليني .في كتابها “سنواتي

اإلنسان والحيوان ،يخضع المؤلف تأمله

كالذي نعيشه ،إذ دخلنا مرحلة ثورة

االجتماع

واإلثنوغرافيا

والديمغرافيا

يغوصوا في الواقع كي يعرفوا خباياه ،وبلغ بالكاتبة ولعها

داخل مجتمع تعاضدي ،وتوقن أن الصين الماوية ال تختلف

إطار األعمال المؤسسة حول العالقة بين

بعد مقتل المدرّس الفرنسي ،نشر عالم

للجحيم ،وسط الهراطقة ،هو أبيقور.
ّ
مفكر
كيف يمكن أن يحكم كذلك على

الديمقراطي الصيني ،فإذا هي تكتشف مع خضرة مزارع

بالنبات ،يه ّز قانون التطور ،ويربك البشر

آلي محض،
الروبوتية المستقلة في إطار ّ

كريستيفا للثورة الثقافية الصينية ،وعادوا بانطباعات

بالصين الشيوعية ّ
حد االستقرار فيها صحبة زوجها وابنها

العليا ،وهي عبارة عن ذكاء اصطناعي

تلك الحقبة ،فليس العصر الوسيط هو

إبداع شعري .فمن سرديات هوميروس إلى كيف نو ّف ق بين العلمانية
قانون األلواح االثني عشر ،مرورا باآللهة والمعتقدات
الفرعونية ،ما انفكت اآللهة تتكلم .هذه
ّ
المتكلمة ال تكتفي بتقديم تأويالت
اآللهة

“اآلالت المتم ّردة” حسب دومنيك ليتل،

ذي جسد مخصوص ،ال هو بالحيوان وال

في “الكوميديا اإللهية” ،ال يوجد سوى

أيديولوجية غلب عليها االنبهار بالتجربة الصينية ،ولم
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بل ونموذجً ا للمسيحيين .مثلما دلت على

أستاذ الفلسفة المعاصرة بدار المعلمين

“مناضلو الجهاد” بحث ميداني دقيق تتبع فيه حكيم القروي

الغالب ،هي التي تنقل أعمال اآللهة

عايشوه أنه كان في الحقيقة رجل حكمة

وبنجامان هودايي مسار أكثر من  1400شخص في فرنسا

aljadeedmagazine.com

أن النصوص األدبية ،الشعرية في

شهادات الفقهاء واألطباء والفالسفة الذين

الفلسفة تهتم بمسألة الروبوتات ،تلك

فيلسوف واحد في الحلقة السادسة

عاش في القرن الرابع قبل الميالد؟ في

منذ الثورة الفرنسية إلى اآلن ،محلال
مفهوم حقوق اإلنسان ،وحرية التعبير،

الكاريكاتير التي تزيل القداسة عن الديني

أوريليان روبير ،المتخصص في تاريخ

عن الدولة؟ وكيف تطورت حرية الضمير

أركيولوجيا تصوّرات األبيقوري في ديانات

منذ 1789؟ وهل يمكن اإلساءة إلى األديان

وحرية التعبير ،هذان البرجان التوأمان

التوحيد الثالث ،ليقتفي اآلثار التي مهدت

دون اإلساءة إلى من يؤمنون بها؟ في هذا

والهرطقة ،وتحوّالتها في العصر الوسيط.

وجود إسالموفوبيا وعنصرية بنيوية وميز

للجمع بين األبيقورية والمُ تعية واإللحاد

الكت ّيب ،يقدم هيران حججا دامغة على

ولكن هذه الحكاية تخفي حكاية أخرى

قار يخضع لمنظومة ،ويدعو إلى رابط

فمنذ القرن الثاني عشر ظهرت محاوالت

الثورة األونطولوجية

ظلت على هامش المتن الديني الضخم.

إعادة االعتبار للفيلسوف اليوناني ،إذ دلت

اجتماعي حول قاعدة االحترام المتبادل.

بعد روايات الخيال العلمي ،ها هي ذي

سيكتفي اإلنسان اآللي بدور اآللة التي
سيكون له هو أيضا حياة مستقلة ،قد

الكائنات؟

دعوة إلى إيتيقا التواضع

بعد “نظام ال ّرداءة” للكندي أالن دونو،

صدر لألميركي مايكل صاندل ،أستاذ
الفلسفة السياسية بجامعة هارفارد كتاب
بعنوان “طغيان الجدارة” ،ب ّين فيه أننا
نعيش اليوم مرحلة تتسع فيها الهوة بين

الرابحين والخاسرين ،والسبب أن مثالية

الميريتوقراطيا ،أي نظام الجدارة ،التي
ترتبط عموما بالعمل النظامي للمؤسسات

الديمقراطية ،واالستقاللية الذاتية وحرية

المواطنين ونوع من العدالة االجتماعية،

تبدو في الواقع مح َّرفة متح ّيفة تقود

المجتمعات

الغربية

إلى

“طغيان

الجدارة” .والعاقبة خليط من الغضب
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واإلحباط يغذي االحتجاجات الشعبوية

بتلك الفروق الدقيقة التي يحتاج صاحبها

للبريكسيت وانتخاب ترامب إال انعكاس

تحصل الفكرة.

واالستقطاب المتطرف ،وما التصويت

لتلك المشاعر الغاضبة والمحبطة التي

إلى التدقيق ،لمزيد اإليضاح ،حتى

أوجدتها أعوام طويلة من تفاوت متزايد كبار الروائيين بين األسطورة
وعولمة ال يستفيد منها سوى النخبة ،والواقع
إذ يحس المواطنون العاديون بأنهم

في المحاورات األدبية ،عادة ما يبتدع

إلى تغيير نظرتنا إلى النجاح والفشل،

رأي جوليا كيرنينون ،المتخصصة في
األدب األميركي ،أنهم يحاولون ّ
كلهم

منزوعون من كل شيء .والكاتب يدعو

باحتساب أكبر لدور الحظ والصدفة في
كل المسائل اإلنسانية ،مثلما يدعو إلى
إيتيقا التواضع.

دعوة إلى أصول النقاش

االقتراب من صورة أسطورية سابقة
عنهم ،تث ّبت شرعية وجودهم .في

كتابها الجديد “الفوضى ال تخلق أعماال

رائعة” ،درست مسار ثالثة من عمالقة

“نختنق وسط أناس يعتقدون أنهم

الرواية في أميركا هم جون شتاينبيك

كثير منا يحس الشيء نفسه في ظرف

الحجاب عن األسطورة وتقدم وصفا

على صواب مطلق” ،قال ألبير كامو.

صارت فيه المواقع االجتماعية أشبه
السباب عن
بمسرح ظل ،حيث ناب ّ

النقاش ،فكل واحد يخشى شخصا
يعارضه ،يفضل مالحقة مئة عدوّ .وال

يخلو الوسطان السياسي والثقافي من

مثل هذه الظاهرة ،حيث ّ
الدعاة يفضلون
إذكاء الحقد على إنارة األذهان .في كتاب

“شجاعة الفروق” ،يحاول جان بيرنبوم
مواساة كل من يرفض العنف في الجدل

العام ،ويخيرون الحفاظ على فضاء
للنقاش وتبادل اآلراء ومقارعة األفكار،

فيستحضر عددا من الكتاب والمفكرين
ممّ ن لم يكتفوا بوضع أيديولوجيا مقابل

ّ
ضد آخر ،بل طرحوا
أخرى ،وشعارا
أفكارهم للنقاش ودافعوا عنها بقوة
الحجة ال بحجة القوة والشتيمة ،مثل

كامو وأورويل وحنا أرندت وريمون آرون
وجورج برنانوس وجيرمان تيليون وروالن
بارط ،وحافظوا على ما أسماه الكاتب
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وإرنست همنغواي ووليم فوكنر ،لتزيل
ملموسا لحياة هؤالء الكتاب المحترفين:

البدايات ،دخول معترك الحياة المهنية،
النجاحات،

اإلخفاقات،

المكافآت،

الكتب المؤلفة تباعا ،نظام الحياة
الخاصة التي تسهل أم تعطل الموهبة.

وتذكر الجهد المبذول ،واالستراتيجيا،
والعزلة ،وال ِك ْبر ،كعناصر تؤلف واقع

الكاتب المحترف .ولكن وراء األسطورة
الباهرة للكاتب كفنان فوضوي متم ّرد
توجد حقيقة ّ
كد متواصل ،يلتزم به

الكاتب بصرامة ،دون اعتبار لتدخل
خارجي أيّا ما يكن نوعه.

مواجهة الحجج الزائفة

ّ
مفخخ ،شأن الفيك نيوز والنيوزالنغ
أو

الحجاجية التي يمارسها محترفو الجدل

ذلك وأكثر وهو يسرد الكون عبر تاريخه

أفالطون ونظريته عن “األلوان النقية” ،إلى

بقوة ،بعد ظهور اإلنترنت التي وجد

الجماعي.

االنفجار العظيم إلى نهاية األزمنة ،مقترحا

مرورا بديكارت وجان لوك ونيوتن وغوته

السياسية واإلدارية التي تعود اليوم
فيها السفسطائيون “البلد الذي يحلمون

به حيث صار بحوزتهم “سالح دمار

شامل” .وهو صراع قديم ،بين العقل
ّ
المدلس
الحجاجي لسقراط والمنطق
للسفسطائيين الذين يستطيعون بمهارة

أن يدافعوا عن الشيء ونقيضه ،حسب
الطلب .في كتاب “الفلسفة الصغرى

الحجة الزائفة التي كانت تسمى سفسطة

للحجج الكاذبة” يحلل لوك برابندير

عن عمد إليقاع المتلقي في الخطأ،

كيفية فضحها وعدم الوقوع في مطباتها،

في األدبيات األرسطية هي حجة مزوّرة
تبدو في الظاهر صحيحة ،وفيها جانب

مبهر ،ولكنه حجاج كاذب ،أو مح ّرف

ألغاز تلك الحجج الزائفة كي يبين للقارئ
ويضع لمواجهتها الفكر النقدي الذي ال
مناص منه حين نكون في مواجهة الخدع

والتفاوض ،سواء على المستوى الفردي أو
الكوسموس بين األمس والنهاية المحتومة

الطويل ،ويسرد أيضا مستقبله ،منذ

بحثا يقع على تخوم العلم ،متسائال عن

في كتاب “حتى نهاية األزمنة” ،يتساءل

جمال هذا العالم العارض“ .بمرور الزمن،

والفيزياء بجامعة كولومبيا ،لماذا توجد

كتابه ،وينهيه بقوله “الكوسموس يتجه إلى

األميركي برايان غرين ،أستاذ الرياضيات
هباءات ذرية وكواكب وبشر بدل ال شيء؟

حي مآله الموت” بهذا يفتتح غرين
كل ما هو ّ

البرد والجدب”.

نحب ونبدع ونعتقد
وكيف نستطيع أن
ّ
ّ
ونفكر… والحال أن عقلنا هو ثمرة
ونعمل

هل توجد األلوان فعال؟

نتيجة الصدفة وحدها؟ هب أن النجوم

ثانويًا وليس فلسف ًيا للغاية ،خاصا بعلوم

قوانين فيزيائية جبرية؟ وهل ظهر الوعي

ستحترق يوما ما ،والمجرات تتشتت والثقب

السوداء تتبخر كما تن ّبأ ستيفن هاوكينغ،

فأيّ معنى نعطيه لوجودنا؟ يطرح الكاتب

فيتغنشتاين وما يسميه “قواعد األلوان”،

وشوبنهاور .في تقديمه ومناقشته بعض

هذه المذاهب يحاول المؤلف شق طريق

كي يبين أن مشكلة اللون ليست مجرد
مسألة نظرية معرفية ،ولكنها ُتظهر عالقتنا
الحية بالعالم ككل ،وباإلدراك الحسي
والعاطفي والجمالي في الوقت نفسهً .
وفقا

لهذا المشروع ،يتساءل الكاتب :هل األلوان

قد يبدو موضوع اللون للوهلة األولى

موضوعية أم أنها تعتمد على الذاتية؟ هل

كالفيزياء أو البصريات ،ولكن كلود رومانو

عالم ًيا؟ وما الذي تجلبه نظرية األلوان

في كتابه األخير “في اللون” يؤكد أن مسألة

اللون تتقاطع مع تاريخ الفلسفة بأكمله :من

ظاهرة األلوان هي الوهم األكثر انتشارًا

لتحليل األعمال الفنية؟

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا
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المجموعة البشرية
والكوفيد والبيوسياسي
أبوبكر العيادي
ّ
تغذي األدبيات الطبية بصور حربية،
منذ تطور التلقيح في القرن التاسع عشر ما انفكت التصورات السياسية والعسكرية
ولكن صار القاموس الطبي (فايروس ،فايروس متحول ،حجر صحي ،اختبار بي سي آر ،تباعد اجتماعي ،مناعة ّ
عامة،

تلقيح…) هو الذي يفرض نفسه على السياسي اليوم ،وناب التهديد البيولوجي عن الحرب الباردة والخطر النووي.

إن

التقاء السياسي والبيولوجي الذي

تنبه إليه ميشيل فوكو منذ

سبعينات القرن الماضي ،وصاغه في

نظام مناعة يدمر نفسه بنفسه إذا بالغ في

الجسد ال يدافع إال عن نفسه ،فمنظومة

منذ مطلع األلفية تساءل الفيلسوف

ّ
يرتد على الذات في حركة
ويمكن أن
“مناعة ذاتية” .وقد صار َتحوُّل المناعة هذا

تضع في حسبانها إمكانية الموت ،ونحت

اختلط البيولوجي بالعسكري تحت أشكال

وال على حرب الكل على الكل ،ألن أيّ

مصطلحي “بيوسياسي” و”بيوسلطة”،

الخوف من الش ّر أو المرض.

توصيف للواقع يتحول مع الفيلسوف

اإليطالي كيف يمكن للبيوسياسي ،أي

ليس مجرد نظرية وضعها مفكر ،بل هو
اإليطالي روبرتو إسبوزيتو إلى بنية لفهم

سياسة اليوم ،فعندما يتركز شغل الدولة

مجمل المعايير التي تحمل الحياة ،أن
مصطلح “تاتانو سياسي” لوصف هذا

العلمية الطبيعية واالجتماعية أظهرت أن
المناعة تسبق االلتقاء بما يسبب األمراض،

جل ّيا منذ بداية الحرب على اإلرهاب ،حيث
مختلفة.

الحي
الشاغل على الصحة العامة ،وإدارة
ّ
واألجساد ،قبل االقتصاد أو البيئة ،تغدو

المرور على حافة الموت ،وحتى إنتاجه كما

في “إيمّونيتاس” أو المناعة كبراديغم

تغدو الحكومة مس ّيرة بالحياة.

الشيوعية إلى تحقيق فكرة الديمقراطية

مؤخرا ترجمته الفرنسية بالعنوان األصلي،

البشر ،فإن النازية أظهرت األبعاد النيهيلية

ونفيها” ،تنبأ إسبوزيتو بما يحدث اآلن،

الحياة ،بكل معانيها ،مسألة حكم ،مثلما

كان األطباء النازيون يفعلون ،فلئن سعت

لم ينتظر إسبوزيتو جائحة الكوفيد كي

ولكن بمصادرة الحريات واالستهانة بحياة

هي القطب الذي تدور عليه تجربتنا

لسياسات الحياة ،ما دفع إلى إعادة النظر

مفهوم المناعة منذ القانون الروماني

جديدة .وقد أوضح إسبوزيتو ،بالعودة

يالحظ إلى أيّ ّ
حد صارت مسألة المناعة

الفردية ،فقد قام بنوع من جينيالوجيا

في المجموعة البشرية في إطار بيوسياسية

للسياسي ،كتاب نشر عام  ،2002وصدرت
مع عنوان فرعي هو “حماية الحياة

والعالم بأسره يخوض حربا بال هوادة

ّ
ضد عد ّو ال مرئي ،ال يبدو الخالص فيها

إال بالتلقيح .والكتاب في الواقع هو جزء

إلى البيوسياسي المعاصر ،بل حتى

إلى الفلسفات السياسية القديمة ،أن

ثان من ثالثية بدأها بكتاب “المجموعة

تحمي وتهدد في الوقت نفسه ،حيث

حمايتها من عد ّو خارجي ،عبر استعارة

جسد غريب ،كي يحمي نفسه من مرض

األنا واآلخر ،بين جسد مخصوص ومحيط

اليونانية نمط الحياة ،أيّ حياة ،وشكلها.
ّ
تدنت إلى
المناعة ،هذه الكلمة التي

السايبورغ ،وب ّين ازدواجية المناعة التي
يضطر الفرد إلى تج ّرع جزء من المرض ،أي

أخطر .غير أن مشروع تأمله الفكري يتركز
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على المجموعة التي ال تقوم على المماثل

البيولوجيا الحديثة .بيد أن التطورات

aljadeedmagazine.com

المجموعة تمّ النظر إليها من زاوية

المناعة كصلة بين الذات والغير ،بين
خطير ،وهي االستعارة التي استعادتها

البشرية” ،وأنهاها بـ”بيوس” التي تعني في

تعبيرها األدنى بسبب خصوصيات جديدة،
وجهات منغلقة تعتكف داخل أسوارها
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ميشيل فوكو – البيوسيايس هو تدخل السيايس يف البيولوجي

وترفض األجنبي ،تعارض وتعادي كل من

الجديد للمناعة .وفي رأيه أن المجموعة

ويخلص إلى أن التحام المناعة والمجموعة

ولكن ما هي السمة المشتركة بين الصراع

عن أعداء أجانب ،أو كان بفعل أفرادها

مقاومة الجسد للمرض ،بل تعدتها

أو نبذ اآلخر المختلف ،حالما يتخذ شكل

ّ
ضد المهاجرين والحرب
على الحدود

بالقوة ،يمارس جانبا من العنف الذي

استوحت البيولوجيا من المجال السياسي

ال ينتمي إليها وكل من ليس له صلة بالرباط

تتأسس على تقاسم شيء خاص بها
ال
ّ

قد ترافقه ،وربما تش ّرعه ،أنماط االنطواء

النسيان واالنحراف ،قد تتحول المجموعة

خطى هايدغر وجورج باطاي وحنا أرندت

فايروس قاتل ،وكأن الغريب ال يمكن أن
ُّ
تحلله المسبق،
ينظر إليه إال في شكل

المهووس والقاتل لالنتماء والهوية .وبين

ينبغي الدفاع عنه ،ويؤكد ،سيرا على

إلى قلعة أو صحراء ،بل قد تختفي من أفق

وسارتر ،أنها تتأسس على نقص مبدئي،
مذ ّكرا بأن الجذر الالتيني للمجموعة

وموريس بالنشو وجان لوك نانسي ،وفي

هو مونوس  munusويعني الهبة

التأمل .ولتجنب ذلك ،ظهر تأمل جديد
حول المجموعة في فرنسا مع جورج باطاي

 communautéوالمناعة immunité

إيطاليا مع توني نيغري وجورجو أغامبين

والواجب .وإذا كانت الدولة السيادية ترى

وقاية المجموعة من مخاطره وتبعاته،

استبدال ذلك النمط برمزية الحمل ،حيث

فإن عمل الفيلسوف هو جعل اإلمكانات

إن كان ثمة صراع مناعي ،فإن التغاير

والديمقراطية دون أن يعتبر الديمقراطية

المجموعة ضد المناعة من خالل رفض

الحديثة شكال من أشكال التوتاليتارية.

والمفكر اإليطالي يهدف إلى إعادة النظر
في المجموعة في إطار هذا التعريف
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البيوسياسي وبراديغم المناعة اللذين

تعتبرهما الدولة مجرد وسيلتين من
وسائل التصرف.

معلوماتي؟ يقول إسبوزيتو إن كل تلك

التشارك من مخاطر ،فإن المناعة تخص

وإلغاء ذلك المرض .ولهذا يقترح إسبوزيتو

جديدا في تناول هذه المسألة من خالل
ربطها بالمجموعة ،وهو تيار يحمل ًّ
شكا
آل ّيا تجاه طبيعة المجتمعات الليبرالية

على اإلرهاب ،أو إبطال مفعول فايروس

المناعة .ولئن كانت المجموعة ترتبط

في ذلك النقص ش ّرا ينبغي أن تعمل على

النقدية لذلك النقص جذرية ،بالتفكير في

ضد جائحة وقمع مظاهرة وإقامة جدران

تماما مثل جرعة مرض ُتحقن في لقاح،
ال ُتحتمل إال إذا كانت للدفاع عن الجسد

يقول “ضد استعارة الصراع حتى الموت،

وخاصة روبرتو إسبوزيتو الذي توخى طريقا
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روبرتو إسبوزيتو – املناعة تحمي وتهدد يف الوقت ذاته

حنا أرندت – املجموعة تتأسس عىل نقص مبديئ

جورجو أغامبني – السلطة تبتكر قوانينها بدعوى مناعة املجتمع

في بطن األم ،ثمة صراع حتى الحياة”.

الظواهر تصاغ وتعاش على نمط علم
بقانون العطاء َّ
والديْن ،وكل ما ينجم عن

األعضاء المنضوين داخلها ،أو الذين
يُستث َنوْن من المشاركة ،فهي كل ما
يعارض المشروع الجماعي المشترك ،وما

في الداخل .ولكنّ القانون حين يفرض
يزعم تطويقه .ذلك هو مبدأ المناعة ،فهو

بأننا ال نقاوم ش ّرا راديكاليا بخير مطلق،

الرئيس ماكرون.

السالب .فالمناعة تذكرنا
فلسفية ،قضية ّ
فالسالب ،بهذا المعنى ،ال يمكن تجاوزه،
ّ
بل إبطال مفعوله ،شرط استيعاب جزء

منه مسبقا .وقد انتقل هذا المفهوم من
الحقل القضائي والسياسي إلى الطب
بداية من القرن الثامن عشر ،ليشهد أوجه

مهمته ليست نبذ ما هو غريب عنه ،بل

حسب المنظومة القضائية والسياسية،

ّ
ضد الجدريّ  ،ثم ظهور علم البكتيريا مع

عن المجموعة ضد العنف ،سواء صدر

كوش ،فلم تعد المسألة محصورة في

القيام مقام الحجاب الحاجز الذي يجتاحنا
ُ
االختالف عبره ويَخرقنا بوصفه ذاك.

يمثل القانون جملة أنظمة الدفاع المناعي

المناعية ،فإن السياسيين استعملوا
بدورهم النموذج الطبي في حربهم على

الجيني بين األم وطفلها هو الذي يسمح

بقبوله من طرف النظام المناعي لألم ،ألن

رؤية عسكرية وقتالية في مجال الدفاعات

ليس مج ّرد قوة مضادة ،بل هو ش ّر بسيط
ّ
لتوقي ش ّر كبير .ما يطرح ،من وجهة نظر

يضمن وجوده أيضا ،فال وجود لمجموعة
بشرية خالية من أيّ نوع من أنواع المناعة.

إلى مقاومته إياه بفضل جانب منه .وإن

في القرن التاسع عشر مع اكتشاف لقاح
الفرنسي لويس باستور واأللماني روبرت

اإلرهاب ثم على الجائحة ،كما ص ّرح

وإسبوزيتو يستحضر عن فوكو مبدأ

البيوسياسي ليالحظ أن السياسية تدخل
في البراديغم المناعي حين ترى في الحياة
محتوى فوريا لعملها .من ذلك مثال أن

النزاع الذي بدأ منذ مطلع األلفية نتج في
نظره عن الضغط المتعارض بين هوسي
مناعتين :األصولية اإلسالمية التي تزعم

حماية نقاء ديني وإثني وثقافي من عدوى
العلمانية الغربية؛ والغرب الذي يجهد
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في إقصاء بقية العالم عن مشاركته خيراته
المتفاقمة .وعندما تشابكت هاتان القوّتان
المتعارضتان بشكل ال يمكن ّ
حله ،انتابت
َ
العالمَ انتفاضات هي من خصائص أمراض

ّ
األشد فتكا :فاإلفراط في
المناعة الذاتية
ّ
الدفاع عن الذات وإقصاء العناصر الغريبة

عن الجسم يعودان على هذا الجسد بآثار
مدمّرة .وفي رأيه أنّ ما انفجر في برجي

مانهاتن هو منظومة المناعة المضاعفة
التي ساندت العالم .فجهاز المناعة الذاتية،

ال يدمر ذاته ،بل يمكن أن يدمر الجسد

الذي يفترض أنه يدافع عنه.

إذا كانت فكرة المجموعة تعبر عن
ضياع ونقص ومصادرة ،وتحيل على
س كإمكانية
الفراغ والتشوّه ،فإنها ال ُتحَ ُّ

قصوى فقط ،بل كخطر وتهديد للكيان
الفردي للذات ،ألنها تقطع الروابط التي

تحمي الهوية البيولوجية واالقتصادية

واالجتماعية ،وتع ّرض كل فرد إلى عدوى
تحمل في ط ّياتها خطرا على الذات واآلخر.

وهنا يكمن الخطر في نظر إسبوزيتو،

فالمناعة ،التي تتخذ حجابا واقيا ضد
الخارج ،تحدد تخوم الذات وتعزله عن

قوانين المونوس ،أي الهبة المتبادلة ،ما

يؤدي إلى مصادرة الذات نفسها بنفسها.
لقد اختار إسبوزيتو تناول جدلية المجموعة

والمناعة ليبين أنهما مترابطتان ،فال وجود

ّ
تحصنها مناعة ولكن
لمجموعة بشرية
اإلفراط فيها يهدد بتدمير معنى وجودنا
نفسه.

كاتب من تونس مقيم في باريس
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الوصايا العشر للمثقف العربي
هيثم الزبيدي

عودة

للمثقف اليومي العربي .هو في وضع ال يحسد عليه.
لم ّ
يقدم مشروعا فكريا خاصا .المشروع الفكري –

االنفتاح الفكري ليس تقلبا .هذا ما نحن بحاجة إليه .أن نستطيع

مشاريع فكرية مفصلة على مجتمعات تزداد تعقيدا .ما عاد

العربي تحديدا ،كي نستطيع أن نسهم فيها فكريا وثقافيا .من

الثقافي الغربي المسقط عربيا تحرك بعيدا عن األساسيات وصار
بوسعنا االستعارة .المشروع الفكري الغربي صار نقيضا لواقعنا
العربي .ضع صراع األيديولوجيات جانبا ألن أيّ توافق بين الليبرالية

أن نفهم التغيرات العميقة التي تجتاح العالم ،وتجتاح عالمنا

دون هذا االنفتاح سيكون من الصعب النهوض بمشروع فكري
أو ثقافي عربي .واالنفتاح هنا بالتأكيد ليس على الطريقة القديمة
من اإلسقاطات الفكرية والثقافية العربية من/عن النتاج الفكري

الغربية واالنغالق اإلسالموي في منطقتنا مستحيل .السياسيون
الغربيون منافقون أو متأقلمون .يقبلون اإلسالموية على عالّتها

الغربي .ال نريد أن نقول السرقات الفكرية فهي أيضا كثيرة.

هذه المساومات.

المتنقل بين الفضائيات فهو ال يصلح لهذه المهمة ،فأن قولبة

ألسباب أمنية وسياسية .المثقف الغربي ليس بصدد قبول مثل

مشكلة هذا التحدي عويصة .إذا استثنينا المثقف أو المفكر اليومي

المثقف اليومي العربي اليوم مجموعة تناقضات في شخصية

الفكر في إطار ثابت مهمة صعبة .وكي نتأقلم مع التغيرات فأن

إلى اإلسالموية وصوال إلى الشعبوية .هؤالء كانوا نسخا قديمة

يضع المفكر ضمن قالب وصايا عشر تحسم كل شيء .علينا أن

واحدة .تستطيع أن تجد مثقفين عربا تنقلوا من اليسار إلى القومية

من التأثر بالتيارات الجارية في حينها .المثقف الحالي يجمع من

هذه األفكار سوية وأكثر من هذا .يتغير اتجاه الريح ،ولكنه ال يغير
اتجاهه ،بل يزيد على تناقضاته اتجاهات جديدة .يرى المجتمعات
تعيد تشكيل نفسها ،فيقوم بتقديم التناقضات سوية في إطار

يعتبره فكريا.

االنفتاح يخرجنا من مناطق الراحة التقليدية .يريد البعض أن

نتخيل كيف أن المشروع الفكري – لو حدث – سيولد خديجا ويبقى
خديجا .الوصايا تضع سقفا لما يمكن أن نصل إليه حتى من قبل

أن نبدأ .لكن العقلية السائدة ،سواء الفكرية أو االجتماعية ،تريد

هذه القولبة وهذه األسقف.

مثل هذه التقييدات الساذجة هي ما يؤدي إلى التراجع الفكري

الميديا الحديثة تساعده على هذا .مفكرنا يبرز إعالميا حتى قبل أن

وخسران األرضية لصالح التيارات الفكرية الدينية أو المتعصبة.

أكثر من فضائية في اليوم الواحد .من لديه هواية اللعب بريموت

ووصايا عشر قومية – يسارية ووصايا عشر قومية – يسارية

يبرز فكريا .مثقفنا سلعة يومية تتداولها الفضائيات ،بعض األحيان
كونترول التلفزيون يعرف هذا .نفس الوجه الفكري يتنقل ،ويعيد

تشكيل أفكاره ومفرداته بحسب طبيعة القناة الفضائية .اللغو
كثير وسيضيع ما يقوله .ال يوجد مشروع فكري أو ثقافي له مدوّن
في كتاب أو مكتوب في موقع ليحاسب عليه أو أن تطاله أقالم

النقاد .المفكر أو المثقف أصبح مشهدا تلفزيونيا.

وصايا عشر قومية ووصايا عشر يسارية ووصايا عشر شعبوية
– شعبوية – دينية ،والحبل على الجرار .صحيح أن المفردات

المستخدمة على لسان المفكرين والمثقفين كثيرة ومتعددة،
لكنها ال تخفي الطابع النمطي والتزمت لما يصفونه بالفكر .وما يزيد
حزن المتابعين والمتأملين خيرا في ثورة فكرية أو ثقافية قادمة،

أن التزمت صار وصفة ،حتى في حال وصايا التناقضات .يأتيك من
ينظر بيسار ديني شعبوي .بماذا تر ّد عليه؟ تسكت وتمضي.

اإلعالم مفيد للشهرة .ولكنه في النهاية مشروع فضيحة فكرية
للسذج من ّ
مدعي المعرفة والثقافة والفهم والفكر .الشبكات

المثقف والمفكر ال يتطوران ألسباب “تسويقية” بل يجب أن تكون

وضده خالل أيام أو أشهر ،وإذا كان محظوظا خالل سنوات .من

مما تؤهل لقيام ثورة فكرية وثقافية في مجتمعاتنا تبني على

االجتماعية مليئة بالمشاهد من برامج يقول فيها مفكرنا الشيء
حق المرء أن يغير أفكاره .ال يوجد ما يجبر المثقف على االلتزام

بفكرة معينة طوال عمره .ولكن من حق الناس على المثقف أو

المفكر أن يثبت على رأيه في ذلك اليوم أو األسبوع أو المرحلة .هو
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ليس حلوى بنكهات وألوان مختلفة.
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هذه األسباب حقيقية .هناك الكثير من األدوات المعرفية المتاحة

األسباب الحقيقية .ال أدري لماذا نعجز مرات ومرات عن التقاطها.
ربما لم يحن الوقت بعد

كاتب من العراق مقيم في لندن

