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الذكرّية  للذات  م��س�ًعا  ب��سفها  حت�سر  املراأة  ظّلت  العربّي،  الذك�رّي  الع�سق  خطاب  يف 
العا�سقة، حّتى اإّننا نادًرا ما نعرث، يف تراثنا، على حماولت جاّدة لـ )تاأنيث الع�سق(، ومع قّلة 
تلك املحاولت فاإّن املخيال الذك�رّي ذاته ه� اّلذي كان ـ يف الغالب ـ يقف وراءها، ويعريها 

اللغة وامللمح والأدوار وال�سياقات الثقافّية.
لذا كان العا�سق ـ يف العادة ـ ذكًرا م�سّفى، اأو ذكًرا اأعلى كامل الذك�رة وعميق الختلف عن 
�سّده الأنث�ّي؛ فيما اّتخذ الع�سق �سكل ا�ستقطاٍب حاّد لعقليّن، )يه�ي( فيه الذكر منجذًبا 
بعنف اإلى �س�رة الأنثى، ثّم ما يلبث اأن يرتّد بعنف ويتحّطم بعد ارتطامه مباّدة الأنثى ال�سلبة 

ذاتها.
اإّن احلفر يف اجلذر اللغوّي العربّي )هوى(، اّلذي يجمع بني معاين احلّب وال�سقوط والالعقل، 
ليك�سف عن الطبيعة الدرامّية لهذا الع�سق امل�سطرب اّلذي يرتعرع مع الأمل ول يبلغ ذروته اإل 
بالفقدان. وقد كان )جمن�ن ليلى( مثاًل من�ذجيًّا على ذلك احلّب اّلذي يح�سر فيه الذكر 
مت�ّهًجا ب�سّدة، فيما تلمع الأنثى ك�سراب ميلأ الأفق لكّنه ل يطال ول يج�ز اأن يطال، فاإذا 
حدث اأن غادرت احلبيبة �سرابّيتها، ب�سكل اأو باآخر، فاإّنها �ستفقد ملعانها وتتحّ�ل اإلى رمل، 
و�سينقلب الف�ساء الع�سقّي اإلى �سحراء مّيتة. هكذا كان على )ليلى( اأن تغيب لكي ل تنطفئ، 
وكان على قي�ش اأن يفقد احلبيبة لكي ل يفقد احلّب، واأن يفقد عقله لكي ل يفقد قلبه. وقد 

عرّب جميل بثينة عن ذلك املاأزق الدرامّي بق�له:
مي�ُت اله�ى مّني اإذا ما لقيُتها        وَيحيـــــا اإذا فارقُتهــــــا فَيعـــــ�ُد

لقد اختلطت �سورة العا�سق اجلاهلّي ب�سورة الفار�س اّلذي ينبغي اأن يقع يف احلرب مثلما 
يقع يف احلّب، ولو عدنا اإلى احلفر ثانية يف اللغة لأدركنا �سّر ذلك اجلنا�س اللغوّي اّلذي 
يف�سي اإلى تقاطع دليّل بني مفردتي )احلّب( و)احلرب(. اإّن احلّب هنا ف�ساء بط�يّل 
م�اٍز للحرب، ولذا فه� �ساأن ذكرّي حم�ش. اإّن الذكر ه� اّلذي يحّب وه� اّلذي يحارب، 
اأّما الأنثى فمع اأّن احلّب واحلرب يحدثان، يف الغالب، من اأجلها. اإّل اأّنها لي�ست �سريًكا 
العا�سق  لأجل  تّدَخر  اأو  ت�ساد  اأو  ُتغَنم  اأو  ت�سبى  قيمٌة ح�سّية  اإّنها  منهما.  اأّي  حقيقيًّا يف 
الذكر، وهكذا فاإّن دورها يقت�سر على )اله�سا�سة(: الإغواء وال�سعف واجلاذبّية احل�سّية؛ 
ول ي�سّح لها اأن تك�ن )بطلة( لكي ل تنتق�ش من بط�لة الذكر من جهة، ولأّن البط�لة 

تأنيث العشق

افتتاحية ال�ع��دد
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تنتق�ش من اأن�ثتها/ ه�سا�ستها من جهة اأخرى.   
واأرهق �س�رته طيلة  وتبعه  به  التب�ش  اّلذي طاملا  الفار�ش  العا�سق من ظّل  العذرّي�ن حّرروا 
ال�قت. وحّ�ل�ا احلبيبة من )غاية( ي�سعى اإليها العا�سق ليتّ�ج بها بط�لته يف احلّب واحلرب، 
اإلى )دافع( يحفز العا�سق على ال�سعي دون اأن يك�ن ثّمة غاية �س�ى ال�سعي ذاته. هكذا اأ�سبح 
)الع�سق(، عند العذرّيني، اأهّم من العا�سق واملع�س�ق، بعد اأن كان )العا�سق( الذكر ه� مركز 

الف�ساء الع�سقّي وقطبه الأهّم.
ا، ظّلت احلبيبة هام�ًسا تكميليًّا من ه�ام�ش الع�سق، ومل ت�سبح متًنا قّط.        هنا اأي�سً

ا ـ اإلى منطقة الهام�ش، وحّ�ل�ه اإلى بطل �سلبّي  والغريب اأّن العذرّيني قد اأزاح�ا العا�سق ـ �سكليًّ
ا اإلى درجة التجريد، ثّم اأق�س�ها  واٍه ومدّجٍج بالهزائم. لكّنهم، مع ذلك، اأعل�ا احلبيبة قيميًّ
اأمث�لة  اأبق�ا على )الع�سق( ب��سفه  اأن ت�سّع عن بعد؛ فيما  بحيث مل يعد لها من دور �س�ى 
اأر�ستقراطّية ل تتاح اإّل للنخبة؛ وبذا فاإّن جوهر ما فعلوه هو اأّنهم فّكوا الرتباط بني احلّب 
واحلرب، حيث حتّوّلوا عن ا�ستعرا�س القّوة وعن ثيمة )البطولة(، اإلى ال�ستعرا�س اجلمايّل 
ا اأر�ستقراطيًّا حمتفًظا  والبط�لة ال�سلبّية.  لكّن الع�سق، عندهم، ظّل ـ كما كان ـ امتياًزا ذك�ريًّ
بطابعه احل�سّي. ومع جميء الإ�سلم، بدا احلّب العذرّي كما ل� اأّنه كان مقّدمًة مبّكرة للف�ساء 
الع�سقّي اجلديد اّلذي �سريّكز على )العّفة( بني اجلن�سني، وعلى )احلّب يف اهلل( اّلذي ينبني 
رغم  الإ�سلمّي  الف�ساء  مع  العمق،  يف  العذرّي�ن،  يتناق�ش  مل  لذا  الإميايّن؛  ال�سياق  �سمن 
انفلتهم اأحياًنا من )ال�سياق الإميايّن( كما ت�سري اأخبارهم ومروّياتهم واأ�سعارهم. ومل يلبث 
اأ�سكاله  اّت�سعت للع�سق بكّل  ـ  ـ بعيًدا عن ال�سياق الإميايّن  اأن طّ�روا مناخات حّرة  امل�سلم�ن 
احل�سّية منها والأيروتيكّية والغلمانّية والعذرّية وال�س�فّية واخلّلنّية، وقّدم�ا تراًثا هائل من 

الأدب الأيروتيكّي.  
ب  لتتخ�سّ العامل  ومع  الآخر  مع  الذات  فيه  تتعانق  وثقايفٌّ  وقيميٌّ  الع�سق ف�ساٌء وجداينٌّ  اإّن 
اإّل ب�لدة )الفرد( من رحم  اأكرث اكتناًزا واأعمق معًنى؛ وذلك مل يكن  وترتقي وتنتج حياة 
ا  جماعة ل تغيب ول متار�ش التغييب. لذا، يبدو تاريخ الع�سق العربّيـ  بل ا�ستثناءـ  تاريًخا ث�ريًّ
ير�سد التناق�س بني الفرد واجلماعة. وذلك ما يدفعنا للقول باأّن تاريخ احلّب هو، يف العمق، 

تاريخ للمعرفة .. تاريخ للحرّية .. تاريخ للتناق�ش مع ال�سلطة.

زهري اأبو �ضايب
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احلب والت�شوف: 
اإ�شاءات على جتربة احلب عند ابن عربي

ـ 638هـ ( )560هـ 
د.اأماين �سليمان داود

احلب الع�شق املر�ض املوت
اإطاللة على مدار احلب يف تراث العرب

د.حممد عبيد اهلل

�شور حب املراأة القاتلة
عائ�سة غدونا بريث



متهيد:
يعد احلب الثيمة الكربى عند ال�س�فية؛ فه� اأ�سا�سها وديدنها، وه� حب اإلهي يغاير الع�سق 
الأر�سي، يتجاوز فيه املحّب علقة العابد باملعب�د، فيت�جه اإلى الذات العليا، ويرن� ل��سلها، 

مت�س�قا ومناجيا ومناديا، حتى لتغدو حالته علقة عا�سق مبع�س�قه.
ولعل احلب الإلهي من اأكرث امل�ا�سيع �ساعرية عند ال�س�فية، ول يقت�سر على ك�نه حالة وجد، 
ج باحلد�ش اأو الإ�سراق، فه� ت�س�ف ب��سفه م��س�عا وطريقا و�سل�كا1. بل ت�جها مبا�سرا يت�َّ
لقد واجه ال�س�يف كثريا من التحديات يف �سبيل التعبري عن حالت وجدانية خا�سة، م�ستعينا 
اللغة  م�ست�يات  يف  اللغ�ي  التجديد  اإلى  �ساعيا  املجاز،  اإلى  تاريخيا  ا�ستند  اإبداعي  مبنجز 
ه�  ملا  ومغايرة  املاأل�ف  عن  منزاحة  فكرة  اي�سال  حماول  والدللية،  والرتكيبية  ال�س�تية 
عادي. فبدا ال�س�يف مبنظ�ره هذا، باأم�ش احلاجة اإلى م�ست�ى لغ�ي ل حتققه اللغة برتاكيبها 
املتداولة، لذا م�سى اإلى املرجعية ال�سعرية مبا هي اأدوات وتقنيات واأ�ساليب م�روثة ا�ستقرت 
اأ�سكالها ون�سجت فنيا، كما جلاأ اإلى املعجم ال�سعري بو�سفه واحدا من اخليارات اجلمالية 
التي متكنه من جت�سيد مواجده واأ�سرار ع�سقه من التعبري عما يخاجله من حالت �سعورية 
اأن ت�ازيه، وتفي بغر�سه،  وانفعالية وفكرية وروؤي�ية، كل ذلك مل يكن مبقدور اللغة العادية 
وتعر�سه  الدائم  الفهم  �س�ء  بحائط  ا�سطدامه  كان  رمبا  هنا  ومن  وغرابته.  وبخ�س��سيته 

ناقدة وأكاديمية من األردن.

الحب والتصوف: 
إضاءات على تجربة الحب عند ابن عربي
)560ه� � 638ه� (

د.اأماين �شليمان داود

الملف
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ممن  ومقاديره،  اأ�سكاله  تنّ�ع  على  للإيذاء 
ناه�س�ا ال�س�فية ومل يحمل�ا روؤاها. اإذ ظل 
التعبري عن العل�ي بلغة الأر�سي وما لب�سها 
من �س�ر وت�سابيه ومقّدرات بلغية وجمالية 
ذات  ح�س�ر  عند  الغ�سب،  مكمن  اإن�سانية 
�سماوي  ه�  ما  ت��سيف  يف  والتعابري  اللغة 
واإلهي، فـ » اللغة ال�سعرية ال�س�فية تناق�ش 
اأن هذه  ال�سرعية من حيث   - الدينية  اللغة 
تق�ل الأ�سياء، كما هي، ب�سكل كامل ونهائي، 
بينما اللغة ال�س�فية ل تق�ل اإل �س�را منها، 
ذلك اأنها جتليات املطلق، جتليات ملا ل يقال، 
وملا ل ي��سف، وملا تتعذر الإحاطة به. فما ل 
اإل ما ل ينتهي. والكلم  ينتهي ل يعربرِّ عنه 
منتٍه، واملتكلم ه� كذلك منتٍه. �ستظل قدرة 
الكلم، اإذن، اإ�سارية، ورمزية، و�س�ف يظل 
الق�ل ال�س�يف �ساأن الق�ل ال�سعري، جمازا، 
الديني  ــقــ�ل  ال كمثل  حقيقة،  يــكــ�ن  ولـــن 

ال�سرعي«2.
اإل اأن احلاجة كانت ملحة عند ال�س�يف وه� 
العربي،  ال�سعر  يف  احلــب  مبعجم  ي�ستعني 
وينتقي منه، لأن يط�ر من مدل�لته امل�ستقرة 
وطرائقه  املــادي،  الإن�ساين  احلب  �سياق  يف 
وتراكيبه اللغ�ية، للتعبري عن علقة ملتب�سة 
بني ما ه� اأر�سي/ اإن�ساين، و�سماوي/ اإلهي 
روحاين، وه� مما مل يعتد ال�سعر اأن يقاربها، 
ن�ساأتهم،  منذ  ال�س�فيني،  م�سعى  كان  لذا 
جليا يف نقل اللغة مما األفته اإلى �سياق جديد 
ال�سعر،  يف  ا�ستخداماتها  جــذور  مع  يتباين 

تت�اءم معه وتعرب عنه.
واحــد  هــــ(،   638 ـ  )560هـ  عربي3  ابــن 
الأ�سماء  اأبــرز  من  بل  ال�س�فية،  هــ�ؤلء  من 
يف  عنهم  يبتعد  مل  واإن  وهـــ�  واأ�ــســهــرهــا، 
امتلك  اأنه  اإل  كثيمة كربى،  باحلب  اعتنائه 
ــزاحــا عن  ــ�را خــا�ــســا ومـــنـــظـــ�را مــن ــ�ــس ت

ال�سر؛  يكمن  عنده  احل��ب  ففي  اجلماعة، 
والإميانية  الإن�سانية  فل�سفته  به  يخت�سر  اإذ 
الكلية  ــه  ــت وروؤي وال�ستب�سارية  والــروحــيــة 
للك�ن وم�ج�داته؛ فه�، َوْفَقه، حم�ٌر ومركٌز 

ين�ساأ كل �سيء عنه ويتفّرع.
يف  خــطــ�رتــه  لــه  دورا  »تلعب  العاطفة  اإن 
العاطفة  عن�سر  واإلــى  ال�س�فية،  التجربة 
وال�ستغراق  ال�سم�ل،  مظاهر  ترجع  فيها 
التي  ال�سفات  من  ذلــك  اإلــى  ومــا  والفناء، 
تتمثل يف وحدة الطالب واملطل�ب، اأو املحب 
احلب  من  يقف  عربي  وابــن  واملحب�ب«4، 
فه�  الــ��ــســف،  عــن  العاجز  مــ�قــف  الإلــهــي 
ر�سم  ول ميكن  و�سفها،  حالة ل ميكن  يراه 
ملحمه مبعزل عن مفاهيم ت�سكل جزءا ل 
يتجزاأ من املعجم ال�س�يف، فريبطه بالتجلي 
املحب  فيه  يتل�سى  �سبيل  ويعده  واملعرفة، 
بذلك  وا�سل  وي�ستغرق،  ويفنى،  مبحب�به، 

برهام حاجو / �ضورية 
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نف�سي  »راأيــت يف  يق�ل:  الإلهية،  الــذات  اإلى 
من عجائب املحبة ما ل يبلغه و�سف وا�سف؛ 
واحلب على قدر التجلرِّي، والتجلرِّي على قدر 

املعرفة«. 
بل  يحّد  ل  عربي،  ابن  وفق  احلــب،  اأن  كما 
من  يحد  ل  احلب  كان  واإذا  بالذوق،  يدرك 
حيث  نتائُجه،  من  يحد  فاإنه  ذاُتـــه؛  حيث 
ــه. يــقــ�ل: »اعــلــم اأن احلب  ــ�ازُم واآثــــاُره، ول
مدرك  فه�  يحد  ل  كــان  واإن  املعنى  معق�ل 
الت�س�ر  عزيز  ولكنه  جمه�ل،  غري  بالذوق 
ما  ق�سمني: منها  املعل�مات على  الأم�ر  فاإن 
يحد ومنها ما ل يحد، واملحبة عند العلماء 
بها، املتكلمني فيها، من الأم�ر التي ل حتد 
به ومن كانت �سفته ول  فيعرفها من قامت 

يعرف ما هي ول ينكر وج�دها ولهذا قلنا:
احلب ذوق ول تدري حقيقته األي�ش ذا عجب 

واهلل واهلل!

واختلف النا�ش يف حّد احلب فما راأيت اأحدا 
فما  ذلك  يت�س�ر  ل  بل  الذاتي  باحلد  حده 

حده من حده اإل بنتائجه واآثاره ول�ازمه«5.
ولإ�ساءة جتربة احلب عند ابن عربي، ميكن 

النظر اإليها من ثلث زوايا:
اأول: )القلب( عند ابن عربي

ثانيا: ابن عربي بني احلب الأر�سي واحلب 
ال�سماوي

ثالثا: اأن�اع احلب ومراتبه عند ابن عربي
اأول: القلب عند ابن عربي

ي��ق��ف ال�����س��وف��ي��ون يف جت��ارب��ه��م ال��روح��ي��ة 
مادي،  ه�  ما  لكل  مناق�سا  م�قفا  املعن�ية 
حم�س��ش، وي�سع�ن لتجاوز الظاهر الدني�ي 
اإلى الباطن اللدين، فهي بذلك تنعدل عما 
هو ماألوف، وتنزاح عما هو ب�سري يف حماولة 
لل�سع�د، والتخلق ب��سف ما ه� اإلهي، عرب 
يف  والرتقي  والتمرين  املجاهدات  من  كثري 
ين�سغل  حيث  واملقامات،  واملراتب  الأحــ�ال 
ما  لتحقيق  وبــدنــا  روحـــا  بكليته  الــ�ــســ�يف 
يرن� اإليه من الفناء يف الذات الإلهية، وبذا 
يت�جه بكل ح�ا�سه واأع�سائه ذاكرا متقربا، 
ولعل  امل�ساهدة،  نح�  وتطّلعا  بال��سل  رغبة 
بــن من�س�ر  الــعــدويــة واحلــ�ــســني  يف رابــعــة 
م�سيئة  كربى  اأمثلة  الفار�ش  وابن  احللج 

على ذلك. 
و لقد اأولى ال�س�في�ن القلب مكانة خا�سة، 
حقيقة  ــى  اإل لل��س�ل  ال�سبيل  منه  وجعل�ا 
�ساأنه  واأعــلــ�ا  العليا،  الــذات  اأي  احلقائق، 
بالقيا�ش اإلى العقل،  لق�س�ر العقل عندهم 
ال�سريعة  بعامل  لتعلقه  احلقائق،  اإدراك  عن 
نحو  بكليته  راح  ابن عربي،  وكذا  والظاهر. 
القلب  اأن  اإل  ــه،  لآمــال حتقيقا  جمــاهــداتــه 
به  يعربرِّ  الذي  الأ�سا�سي  الع�س�  عنده  يغدو 
دللته  عربه  ويبّث  وانفعالته،  م�اجده  عن 
الكثرية والعميقة، الظاهرة والباطنة، يق�ل 
العارف، ه� »بيت  القلب ول �سيما قلب  عن 

اود
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اهلل، وم��سع نظره، ومعدن عل�مه، وح�سرة 
اأنــ�اره،  وخزانة  ملئكته،  ومهبط  اأ�سراره، 
امل�سه�دة،  وعــرفــاتــه  املــقــ�ــســ�دة،  وكعبته 
ورئي�س اجل�سم ومليكه، اإذا ق�سى اأمرا فاإمنا 
يق�ل له كن فيك�ن مع ال�سلمة من الآفات، 
اجل�سد،  �سالح  ب�سالحه  امل��وان��ع،  وزوال 
جارحة  ول  لع�س�  لي�ش  ف�ساده،  وبف�ساده 
تاأثري  ول  حكم  ول  ك�ن  ول  ظه�ر  ول  حركة 
والب�سط  القب�ش،  حمل  وهــ�  اأمــره،  عن  اإل 
ه�  وال�سرب،  وال�سكر،  واخلــ�ف،  والرجاء، 
ب�ؤرة  فالقلب  والت�حيد...«6،  الإميــان  حمل 
الريادة  له مركز  الع�سق وم�طنه وم�ستقره، 
مدار  وه�  وال�حي،  وال�ست�سرار،  العلم  يف 
التجلي،  مو�سع  وهو  الأوحد،  واآمره  اجل�سد 

و�سبيل ال��س�ل.
م�قف  ي�ؤكد  مما  ولعل 
احلب،  من  عربي  ابــن 
القلب  مــكــانــة  ــــربز  وي
منبع  ــفــه  بــ��ــس لـــديـــه 
الـــعـــ�اطـــف الــ�ــســامــيــة 
كلها وم��دار جتربته يف 

الع�سق الإلهي، ق�له7:
لقد �سـار قلبي قابًل كَلّ �س�رٍة

فمرعًى لغزلٍن وديٌر لرهبــــــــاِن
وبيـٌت لأوثاٍن وكعبـُة طائـٍف

واألواُح ت�وراٍة وم�سـحــُف قـراآِن
ـهْت اأديُن بديِن احلبرِّ اأنـَّى ت�جَّ

ركائبه فاحلبُّ ديني واإميانـــــي
حــيــث تــتــبــدى يف اأبــيــاتــه تــلــك مــ�ــســاألــتــان 
يف  تتمثل  به  خا�سة  روؤيــة  اأولهما  مهمتان؛ 
للحقيقة  جتليات  بو�سفها  لالأديان  منظوره 
ابن عربي بتح�لت فكرية  الإلهية، فقد مّر 
ح�سب  النا�ش  ي�سنف  كان  اأن  فبعد  كثرية؛ 
م�اقف  منهم  ويقف  الدينية،  معتقداتهم 
ـ يقبل  َوْفَقه  ـ  اعتمادا عليها، فاإن قلبه �سار 
اهلل  اإلى  التقرب  باأن  يرى  وبات  �س�رة،  كل 

ما  وثانيهما  عديدة.  ب�سبل  واحدة  غاية  ه� 
ميكن التما�سه يف ق�له: اأدين بدين احلب .. 
حيث يقف عند فكرة احلب ذاتها، ب��سفها 
ال�سبيل الذي يرتقي بها ال�س�يف، ويتدرج يف 

معراج يتحقق به ال��سل واللقاء.
عديدة  ب�س�ر  اإذن  عربي  ابــن  قلب  امــتــلأ 
غري  املعمقة  املتط�رة  روؤيــتــه  وفــق  ا�ستطاع 
ال�سطحية، واخلالية من التحيز و�سيق الأفق 
بحيث  بينها  ي�ؤّلف  اأن  والعتقادي  الفكري 
اإلــى  يحيل  رمـــزا  املــطــاف  نهاية  يف  يــراهــا 

�س�رة م�حدة، متثل دين احلب واملحبة8.
فالقلب قّلب وما �سمي القلب بهذا ال�سم »اإل 
الــ�اردات عليه،  بتن�ع  يتن�ع  تقّلبه، فه�  من 
اأحـ�اله، وتنّ�ع اأح�اله  وتنّ�ُع ال�ارداِت بتنّ�ع 
لتن�ع التجليات الإلهية ل�سره، وه� الذي كنى 
ال�س�ر«9.  يف  والتبدل  بالتح�ل  ال�سرع  عنه 
فغدا مرعى  عنده  القلب  �س�ر  تعددت  لهذا 
غ��ريه��م من  دون  ال����غ����زلن،  ف��ي��ه  ي�����س��رح 
بالأحبة  الت�سبيه  بهم  يقع  حيث  احلي�انات، 
وغدا  والن�سيب.  اله�ى  ل�سان  يف  للمحبني 
وبيَت  ويقيم�ن،  الرهبان  فيه  ينزل  ــرا  دي
اأوثان ملا كانت احلقائق املطل�بة للب�سر قائمة 
به يع�بدون اهلل من اأجلها؛ وملا كانت الأرواح 
وملا  كعبة،  قلبه  �سمى  بقلبه  حافني  العل�ية 
العربانية  جعل  امل��س�ية  العل�م  من  ح�سل 
الكمالية  املعارف  األ�احا، وملا ورث من  قلبه 
مقام  فــاأقــامــه  م�سحفا  جعله  املــحــمــديــة 

القراآن10.
هذا  على  للحب  ب�سياغته  عــربــي،  وابـــن 
النح� يك�ن قد عمل على ا�ستقطاب اأطراف 
متباعدة ومت�سادة �سالكا بها م�سلك ال�حدة، 
اختلف  اإلــى  معيارية  قيمية  نظرة  ناظرا 
الأديــــان، ممــيــزا  فيها بــني اخلــري وغــريه، 
معتربا اأن كل اإن�سان عابد للحق بغ�ش النظر 

عن م��س�ع عبادته. 
ثانيا: ابن عربي بني احلب الأر�سي واحلب 

فالقلب قّلب وما سمي 
القلب بهذا االسم »إال 
من تقّلبه، فهو يتنوع 

بتنوع الواردات عليه
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ال�سماوي
تر�سم  عربي  بابن  اخلا�سة  التجربة  لعل 
يف  فه�  املختلف،  ال�س�يف  لهذا  كلية  ــة  روؤي
نهاية املطاف اإن�سان ل يخرجه من اإن�سانيته 
جل  ه�  ال�س�يف  احلــب  كــان  واإن  يحب،  اأن 
حبا  يحبَّ  اأن  كربى  تهمًة  كان  فما  مبتغاه، 
كما  متاما  احلــب،  هــذا  عن  ويعربرِّ  ب�سريا، 
الق�سية  هذه  الإلهية؛  للذات  حبه  عن  عربَّ 
يف  وزادت  نح�ه،  ملتب�سة  روؤيــة  �سكلت  التي 
تباين املواقف جتاهه، فاأ�سيف عبء التربير 
اللغة  وحتميل  والتاأويل  والتف�سري  والت��سيح 
حمامل اأخرى، واأبعاد �ستى، على عاتق ابن 
ب�حدة  بق�له  متَّهم  بني  غدا  اأن  بعد  عربي 
الــ�قــ�ر  ال�سيخ  وهــ�  مّتهم،  وبــني  ــ�جــ�د،  ال
العارف، بع�سق امراأة تدعى نظام، كتب فيها 
ال�سعر  هذا  يف�سر  حني  بعد  راح  ثم  ال�سعر 
ورائــيــة،  ومــا  �س�فية  ــاأويــلت  وت تف�سريات 
“هي حتديدا، لغة �سعرية،  فاللغة ال�س�فية 
واإن �سعرية هذه اللغة تتمثل يف اأن كل �سيء 
ذاتــه  هــ�  فيها  �سيء  كــل  رمـــزا:  يبدو  فيها 
و�سيء اآخر. احلبيبة، مثل، هي نف�سها، وهي 
ال�ردة اأو اخلمرة اأو املاء اأو اهلل؛ اإنها �س�ر 
الكون وجتلياته، وميكن اأن يقال ال�سيء نف�سه 
فالأ�سياء، يف  الأر�ش.  اأو  اأواهلل  ال�سماء  عن 
م�ؤتلفة  متباينة،  متماهية  ال�س�فية،  الروؤيا 
اللغة  مــع  تتناق�ش  ذلــك  يف  وهــي  خمتلفة. 
ل  ذاته  ه�  ال�سيء  حيث  ال�سرعية  ـ  الدينية 
ال�س�فية  التجربة  تخلق  اللغة  بهذه  غــري. 
خمل�قاتها،  فيه  تتك�ن  العامل،  داخــل  عاملا 
وتلتهب،  تخمد  وجتيء،  تذهب  وتنمو،  تولد 
حا�سر  يف  الأزمــنــة  تتعانق  العامل  هــذا  ويف 

حي”11.
َمْن هي النظام:

الأربعينات،  يف  وهــ�  مبكة  عربي  ابــن  نــزل 
حيث التقى ب�سيخ معروف، وعامل يف احلديث 
زاهــر  ال�سيخ  ا�سمه  اأ�ــســفــهــاين  اأ�ــســل  مــن 

بابنته  والتقى  الكيلين،  ر�ستم  بن  الدين 
و�سفها  فاأحبها حبا عظيما، ويف  »النظام«، 
تقِيّد  هيفاُء،  طفيلٌة  عــذراء،  بنت   »: يق�ل: 
وحتري  واملحا�سر،  ر  املحا�سِ وتزِيّن  النظر، 
املناظر، ت�سمى بالنظام وتلقب بعني ال�سم�ش 
اإن  الــظــرف،  عراقَيّة  الــطــرِف،  �ساحرُة   ..
واإن  اأعجزت،  اأوجــزت  واإن  اأتعبت،  اأ�سهبت 
اأف�سحت اأو�سحت، اإن نطقت َخِر�َش ق�ُشّ بُن 
زائدة،  بُن  معُن  َخَن�َش  َكُرمت  واإن  �ساعدَة، 
ر ال�ّسم�األ خطاه ،...، اأ�سرقت  ت ق�سَّ واإن وَفّ
اأكمامه  بها تهامه ، وفتح الرو�ش ملجاورتها 
َمِلٍك«. ففي  ــة  وهــَمّ َمــَلــٍك  م�سحة  عليها   ..
اإنه  كبريان، حتى  واإعــلء  تقدير  لها  و�سفه 
مع  التَّما�ش  من  حتقق  كاأمنا  لها  حبه  عرب 

بها،  تغنى  فقد  ال�ج�د. 
ــاذ،  الأخ جمالها  و�س�ر 
وجعلها ذات طهر وبراءة 
وتعفف وا�ستحياء، وجمع 
واجلمال،  اجل��الل  فيها 
الف�ساحة  حلل  واألب�سها 
والبلغة، ورفع عر�سها. 
�سعرا  فــيــهــا  ــــف  األ كــمــا 

كثريا، لعله الأكرث متثيل لتجربته الإبداعية 
دي�انه  يف  متثل  مهّما  اإرثــا  فرتك  ال�سعرية، 
�سارحه  احتاج  الذي  الأ�ــســ�اق(،  )ترجمان 
ورم�زه  اإ�ساراته  لتاأويل  كبريا  جهدا  وم�ؤوله 
و�سف  يف  يق�له  ومما  احل�سية،  وا�ستعاراته 

حمب�بته:
ــنــان َمـــن يل مبــخــ�ــســ�بــة الــَب

الــلــ�ــســاِن مـــن يل مبــعــ�ــســ�لــة 
ـــدر ِخ ذوات  كـــاعـــبـــات  ـــن  م

نــــــ�اعــــــٍم خـــــــــــّرٍد حـــ�ـــســـان
غــ�ــســ�ن ـــى  ـــل ع ِتٍّ  بــــــــدور 

ُهــــنَّ مـــن الــنــقــ�ــش يف اأمـــان
ج�سمي ــــار  دي مـــن  بـــرو�ـــســـٍة 

بان12 غ�سن  فـــ�ق  حــمــامــة 

الحبيبة، مثال، هي الوردة 
أو الخمرة أو الماء أو 
اهلل؛ إنها صور الكون 
وتجلياته
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ويق�ل:
بها، ن�ستفي  �ــســاعــًة  علينا  اأقــيــمــ�ا 

تــعــلــل اأهـــــ�اهـــــُم يف  فـــــــاإين، ومـــــن 
فــــاإن رحـــلـــ�ا �ـــســـاروا بـــاأميـــن طــائــر 

منزِل13 باأخ�سِب  حل�ا  نزل�ا  واإن 
كما يق�ل:

ح�سبتنا ـــ�داع  ـــل ل الــتــقــيــنــا  مـــا  اإذا 
م�سددا حرفا  والتعنيق  ال�سم  لــدى 

�سخ��سنا مثنى  كــنــا  واإن  فــنــحــن، 
مــ�حــدا اإل  الأبـــ�ـــســـار  تــنــظــر  فــمــا 

ونــــ�ره نـــحـــ�يل  مـــن  اإل  ذاك  ومــــا 
م�سهدا14 يل  راأت  ما  اأنيني  فل�ل   
ابن  معاناة  تربز  وغريها  الأبيات  هذه  ويف 
اإلى  ا�سطر  وقد  اجليا�سة،  وعواطفه  عربي 
والل�م  والعتب  للكلم  واإيقافا  درءا  البتعاد 
اأعدائه  من  تلحقت  التي  والتهم  والرف�ش 
اإثر هذا احلب الذي عّدوه منق�سة  واأتباعه 
معنى  عن  فيه  باحثا  مغايرا،  حبا  ه�  وعّده 

كامن وراء ظاهر الأ�سياء15.
اإلى  املــادي  ينتقل يف احلب من  وابن عربي 
يف  املعن�ي،  اإلى  املح�س��ش  ومن  الروحاين، 
جتربة تكاملت اأطرافها، ون�سجت م�ستفيدة 
من احل�ش يف التعبري عن غري احل�سي، وه� 
ل يتعامل مع احلب ب��سفه مفردة بل مذهبا 
وروؤية متكاملة اإذ، ح�سب ابن عربي، “َ َلْ�ل 
الَهَ�ى”. كما مينح  ُعِبَد  َما  الَهَ�ى يِف احُلِبّ 
طاعة  يف  العبد  عــن  متقدمة  رتــبــة  املــحــب 
اإليها  وامل�سارعة  للعبد،  الطاعة   “ فـ  اهلل، 
للمحب، والتلذذ فيها للعارف، والفناء فيها 

للمحققني”16.
ونرثا:  �سعرا  ابن عربي  كتب  ما  تاأمل  وعند 
جند اأنه )اأول( امتلك معجما يحت�ي طائفة 
والــرتاكــيــب املحملة  الألـــفـــاظ  وا�ــســعــة مــن 
بدللت �سع�رية وعاطفية، ه� معجم احلب، 

ناقل بها انفعالته وم�اجده، نتمّثل منها ما 
يتعلق مبقام املحبة، وهي اأربعة: اله�ى، وه� 
وهو  واحل��ب  املحب،  قلب  يف  احل��ب  �سقوط 
خل��ش اله�ى اإلى القلب و�سفاوؤه من كل كدر، 
والع�سق وهو اإفراط املحبة، والوّد وهو ثبات 
اله�ى اأو احلب اأو الع�سق فيما ي�س�ء وما ي�سر 
م�ظفا  )ثانيا(  جنده  كما  ال�س�اء17.  على 
و�سبيل  و�سيطا  اإياها  متخذا  املراأة،  ح�س�ر 
خ�س��سا  الإلهي،  حبه  عن  للتعبري  رمزيا، 
اللحقة  كتاباته  مــن  الكثري  اإفــــراده  بعد 
بها  �سارحا  ــ�اق(،  ــس الأ� )ترجمان  لــديــ�ان 
وم�ؤول كل ما جاء فيه من حب اأ�سلمه لأيدي 
الرتميز  على حممل  اإياه  مناه�سيه، حامل 
يف  املــراأة  رمز  حتليل  وعند  الإلهية.  للذات 
كيف   « ُيلَحظ  عم�ما  ال�س�يف  احلب  �سعر 
الفيزيائي  بني  ي�سايف�ا  اأن  لل�س�فية  اأمكن 
والروحي، بحيث التحم يف �سعرهم ال�سماوي 

عفيفة لعيبي / العراق
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وكيف  م�حية،  رمزية  تراكيب  يف  بــالأر�ــش 
مل  دللت  اأ�سعارهم  يف  املــراأة  رمز  اأ�سرب�ا 
تكن م�ج�دة من قبل يف �سعر الغزل، فاح�سا 

كان اأو عذريا عفيفا«18.
فالعن�سر الأنث�ي اأو املراأة قد باتت عند ابن 
عربي، معادل رمزيا اعتباريا للحق، يك�سف 
به عن حبه ووجده للذات العليا، بعد اإدراكه 
وعدم احلرية يف حميط  به  املحيط  لل�سيق 
وروؤى  حمــكــمــة،  ديــنــيــة  بن�س��ش  مــاأ�ــســ�ر 

مت�ارثة. 
يف  �سع�بة  ثــمــة  لي�ش  بــاأنــه  الــقــ�ل  وميــكــن 
ا�ستكناه ت�جه ابن عربي ال�ا�سح يف كتاباته 
به  نح� خطاب فكري يحمل مفه�ما خا�سا 
لديه  الأن�ثة  خطاب  عمق  ويتبدى  للأن�ثة، 
اأنــه  غــري  كتبه  جــل  يف  و�سم�ليته  وات�ساعه 
ولنظرته  املكية،  م�ؤّلفه الفت�حات  يف  يربز 
اإنتاج  اإعادة  اأثر وا�سح يف  املتميزة للأن�ثة، 

وقد  منها،  اأ�سا�ش  على  والت�س�رات  املبادئ 
اتخذ العديد من الباحثني من هذه الق�سية 
مفتاحا اأو حم�را لدرا�ساتهم واأبحاثهم، غري 
البحث؛  من  لكثري  يزال  ل  وا�سع  املجال  اأن 

لإ�ساءة ت�س�ر ابن عربي للأن�ثة19.
جت�سيد  هي  الوجودية  �سورتها  يف  ف��امل��راأة 
الك�ين ولي�ست جمرد ج�سد يخ�سع  للجمال 
يق�ل  اجلن�سية20.  واملتعة  الرغبة  ملنطق 
اأعظم  املخل�ق  العامل  يف  »ولي�ش  عربي  ابن 
عرف  من  اإل  يعرفه  ل  ل�سر  ــراأة  امل من  ق�ة 
ــده احلق  اأوج ــاأي حركة  وب العامل  وجــد  فيم 
تعالى«21. فهي جتربة روحية غايتها الفناء 
انفعايل  اإعجاب  العليا، ل جمرد  الــذات  يف 
واأكمل  الألوهية  جتليات  اأحد  وهي  باملراأة، 
املطلق.  الألوهية  للحق، ورمز جلمال  �سهود 
اإلـــى »ج�هرها  فــابــن عــربــي يــرجــع املــــراأة 
ومنبع  الــ�جــ�د  م�سدر  باعتباره  ــ�ي  ــث الأن
العطاء، فهي لي�ست م�ستهاة اأو م��سع حب، 
ال�س�ر  بــني  مــن  املثلى  ال�س�رة  هــي  واإمنـــا 
لي�ست  لأنها  اهلل،  فيها  يحب  التي  املتعددة 
�س�ى جملى من املجايل الإلهية، ولأن اأ�سا�ش 
ــعــبــادة وجــ�هــرهــا هــ� احلـــب، واهلل ه�  ال
املحب�ب واملعب�د على الإطلق، وال�ساعر اإن 
اإليها  نظم بيتا يف امراأة، ك�س�رة �سخ�ست 
الذي  ال�س�رة  ب�ساحب  متعلق  فقلبه  عينه، 

ه� خالقها«22.
ثالثا: اأن�اع احلب ومراتبه عند ابن عربي

وت�سمو  ال�سوفية  عند  احلب  جتربة  تتدرج   
بعب�رها مراحل ت�ساعدية، تنطلق من املادي 
ثالثة  عربي  ابن  عند  وهي  املعنوي،  باجتاه 
الطبيعي،  اأو ثلث رتب، هي: احلب  اأنــ�اع، 
يق�ل:  اإذ  الإلهي؛  واحلــب  الروحي،  واحلــب 
حب  مراتب.  ثــلث  على  احلــب  اأن  »فاعلم 
ــعــ�ام وغــايــتــه الحتــاد  ال طبيعي وهــ� حــب 
واحد  كل  روح  فتكون  احل��ي��واين،  ال��روح  يف 
منهما روحا ل�ساحبه بطريق اللتذاذ واإثارة 
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ال�سهوة ونهايته من الفعل النكاح فاإن �سهوة 
احلب ت�سري يف جميع املزاج �سريان املاء يف 
ن )…(  املتل�رِّ الل�ن يف  �سريان  بل  ال�س�فة 
وحب روحاين نف�سي وغايته ال�سبه باملحب�ب 
مع القيام بحق املحب�ب ومعرفه قدره، وحب 
اإلهي وه� حب اهلل للعبد وحب العبد ربه«23. 
على  هــذه،  احلــب  رتــب  بني  التمييز  وميكن 

النح� التايل24:
• احلب الطبيعي: وه� حب مادي ين�سرف 
معنيًا  يكون  اأن  دون  به  والتلذذ  اجل�سد  اإلى 
ل  لذاته  املحب  يحبه  ج�سدي  حب  بالنف�ش، 
ويغيب  طرف  فيه  فيح�سر  املحب�ب،  لنف�ش 
فيه  ويغيب  الــفــاعــل  فيه  ويح�سر  طـــرف، 

املفع�ل به.
ــ�د احلــــب الــطــبــيــعــي بـــني الــ�ــســرائــح  ــس ــ� وي
امل�ستغلة  اأو  العارفة  غري  العامة  الجتماعية 
مقارنة  وانت�سارا  �سي�عا  اأكرث  وه�  بالفكر، 
اأو  الروحاين  كاحلب  الأخــرى  احلب  باأن�اع 
فغايته،  الإنــ�ــســان.  لطبع  ويخ�سع  الإلــهــي، 
اجل�سدية  املتعة  عربي،  اب��ن  يريد  ما  وف��ق 
ذلك،  البي�ل�جية…ومع  الطاقة  واإفـــراغ 
فابن عربي يف عر�سه هذا للحب الطبيعي ل 
ينظر اإليه نظرة دونية؛ اإذ يق�ل: “اإن احلب 
يف  فيحدث  �سماع،  اأو  نظرة  �سببه  الطبيعي 
املحب�ب  كــان  اإن  ـ  راآه  ـ  مما  الناظر  خيال 
مما يدرك بالب�سر ـ ويف خيال ال�سامع مما 
خياله  يف  ف�س�ره  ن�ساأته  يف  فحمله  �سمع، 
ــد يــكــ�ن املــحــبــ�ب ذا  بــالــقــ�ة املــ�ــســ�رة. وق
�س�رة طبيعية مطابقة ملا ت�س�ر يف اخليال 
اأو دون ذلك اأو ف�ق ذلك)…(وفعل احلب 
حتى  �سخ�سها  يعظم  اأن  ال�س�رة  هــذه  يف 
اإليه،  ُيخيل  فيما  عنها  اخليال  حمل  ي�سيق 
تلك  يف  الــتــي  والــكــرب  العظمة  تلك  فتثمر 
تْنحل  فلهذا  املحب،  بدن  يف  نح�ل  ال�س�رة 
ـ يف  الإ�سباع  اأج�ساد املحبني”، وكلما حتقق 
ـ كلما اختفت الرغبة،  هذا الن�ع من احلب 

وتتاأجج اإذا حدث العك�ش.
ــاء درجــة  ــق • احل����ب ال����روح����اين: وهـــ� ارت
اإلى  املحب  فيه  ي�سعى  �سّلم احلب،  اأعلى يف 
غر�ش  منه  له  يبقى  ول  حمب�به،  ر�سا  نيل 
ول اإرادة، وجتمع هذه الرتبة من احلب بني 
الإن�سان  اإل��ى  وتنظر  معًا،  والنف�س  اجل�سد 
احل�سي  بني  ف�سل  ل  واحــدة  وحــدة  ب��سفه 

واملعن�ي فيها.
تغدو  بحيث  به  واملفع�ل  الفاعل  ينتفي  وفيه 
»ذات املحب�ب عني ذات املحب وذات املحب 
عني ذات املحب�ب« وْفق ابن عربي.، وباحلب 
ينف�سل   «  - عربي  ابــن  يق�ل   - الــروحــاين 
فه�  احلي�ان«.  حب  عن  ويتميز  )الإن�سان( 
املادية  البي�ل�جية  ال�سرورة  ت�جهه  ل  حب 
فقط، بل يتجاوز ذلك اإلى ميل روحي خا�ش 
من  ن�عني  بني  مييز  عربي  وابن  بالإن�سان. 
اأولهما، ما عرف لدى اخلا�سة  هذا احلب: 
بحب املعرفة واحلقيقة واحلكمة، وه� اأقرب 
ما  وثانيهما،  الفل�سفي.  مبعناه  احلــب  اإلــى 
بالع�سق  واملحبني  الع�ساق  كتب  يف  عــرف 
�سخ�سني  بني  يجمع  الــذي  الثابت  الروحي 

اثنني. 
احلب  من  انت�سارا  اأقــل  الــروحــاين  واحلــب 
بطائفة  بل  بالع�ام  ل  لخت�سا�سه  الطبيعي 
حب  فه�  خا�سة،  �سمات  ذوي  العارفني  من 
لأجــل  املحب�ب  فيه  يحب  وت�سام  عل�  فيه 
تنتهي  بحتة،  مادية  غاية  لأجل  ل  املحب�ب، 

بانتهائها. 
خال�ش  روحي  حب  وهذا  الإلهي:  احلب   •
وروحــه،  الإن�سان  ج�سد  على  اأثــر  له  يبني  ل 
حبًا  اآخــر  اإن�سانًا  يحب  اأن  للإن�سان  وميكن 
يبعد  ل  لنظام  عربي  ابن  حب  ولعل  اإلهيا، 
عن هذا الن�ع من احلب. وي�سري ابن عربي 
�سرفًا  يك�ن  اأن  الإلهي يجب  اأن احلب  اإلى 
اأر�سية. فاحلب كما يرى  ل تخالطه م�سحة 
علة ال�ج�د وه� دين بذاته، كما يخ�ش ابن 

ف
�س�

الت
ب و

حل
ا



17
20

13
ف 

صي
 - 

شر
ث ع

ثال
د ال

عد
ال

ي�سع�ن  الذين  بال�س�فية،  عربي هذا احلب 
وب��سف  الإلــهــيــة،  ــالأخــلق  ب التخلق  اإلـــى 
احلب �سفة اإلهية اأزلية، فقد حاول ال�س�فية 
عما  تلك،  حبهم  بتجربة  الرتــقــاء  الأوائـــل 
باحلب  به  يت�سبهــــ�ن  م�ستٍ�   اإلى  ب�سري  ه� 
ن�عني  بني  ابن عربي  ومييز  الأزيل،  الإلهي 
للعامل  اهلل  حب  اأولهما  الإلــهــي:  احلــب  من 
اإلهية  �سفة  يك�ن احلب  وبــذا  واملــ�جــ�دات، 
الإلهي  اجل��م��ال  �سفة  ع��ن  وي�سدر  اأزل��ي��ة، 
فاأوجدها، فكان  الكائنات  اأ�سرق على  الذي 
الأزيل.  الإلــهــي  للجمال  مظهرا  وجــ�دهــا 
يك�ن  وبـــذا  الــ�ــســ�يف هلل،  وثــانــيــهــمــا حــب 
احلب �سفة اإن�سانية، لكن غايتها هي التعلق 
املن�س�ب  ــهــي  الإل فــهــذا احلــب  بــالألــ�هــيــة. 
وج�د  ه�  الذي  ب�ج�ده  يتعلق  الإن�سان،  اإلى 

حادث. فه� �سفة ب�سرية.
اإلينا ما ه�  يق�ل ابن عربي: »ون�سبة احلب 
املن�س�ب  اإليه )احلق(. واحلب  ن�سبة احلب 
ينق�سم  حقيقتنا  تعطيه  ما  حيث  من  اإلينا 
ق�سمني: ق�سم يقال فيه حب روحاين، والآخر 
حب طبيعي. وحبنا اهلل تعالى باحلبني معا 
�ساأن  من  »لأن  الت�س�ر  �سعبة  م�سـالة  وهي 

احلب اأنه ل يقبل ال�سرتاك«25.
وبعد..

اخُتِلف  مكانة  حقق  الــذي  عربي،  ابــن  فــاإن 
عاليا  قــدرا  ومنح�ه  البع�ش  فرفعه  عليها، 
الأكرب،  وال�سيخ  والقطب،  الغ�ث،  معه  �سار 
وكفروه  البع�ش  وذّمــه  العارفني..  و�سلطان 
حاُلُه  يكن  مل  التهامات..  باأق�سى  واتهم�ه 
من  املت�س�فة  من  كثري  تلقاه  عما  خمتلفا 
الإيذاء وال�سرر، حيث و�سل الأمُر ببع�سهم 

اإلى القتل يف اأب�سع �س�ره.
الذين  الفقهاء  اإلى  ملمحا  عربي  ابن  يق�ل 
نا�سب�ا ال�س�فية العداء، وم�سرحا باآخرين 
وم�اقفهم منهم: »ولقد وقع لنا وللمعار�سني 
املــعــارف  اإظــهــارنــا  ب�ا�سطة  وحمــن  اأمــــ�ر، 

واآذونــا  بالزندقة،  فينا  و�سهدوا  والأ�ــســرار، 
اأ�سد الأذى، و�سرنا كر�س�ل كذبه ق�مه، وما 
املقلدون  لنا  واأعــدى عدو  قليل  اإل  معه  اآمن 
عنا:  فيق�ل�ن  الفل�سفة  ــا  واأم لأفــكــارهــم، 
خزانة  ف�سدت  قد  ه��ش،  اأهــل  قــ�م  هــ�ؤلء 
خيالهم، ف�سعفت عق�لهم، ويا ليتهم اإذ مل 
يكذب�نا  ل  الكتاب  كاأهل  جعل�نا  ي�سدق�نا 
ي�سرنا  ل  اأنــا  مع  �سرعنا،  يخالف  مل  فيما 

بحمد اهلل اإنكارهم علينا جلهلهم »26.
التي  املحنة  حجم  عــربــي  ــن  اب اأدرك  لقد 
يحاول  ملن  اإل  تتاأتى  ل  حمنة  وهي  عا�سها، 
الأزمــان،  مدار  على  ال�سرب  خارج  التحليق 
واأيا كانت املواقف جتاه ال�سيخ الأكرب، ومدى 
حّدّيتها، اإل اأن ما يهمنا هنا، ه� ذلك الإرث 
الثقافَة  اأورثه  املعريف والفكري الكبري الذي 
كثري  اإلــى  بحاجة  يــزال  ما  والــذي  العربية، 
بحث وا�ستق�ساء لكت�ساف املناطق امل�سيئة 
فيه، يف تاريخ احلب العربي وغريه من الروؤى 

الكلية للك�ن والإن�سان.

الهوام�ض: 
ولغة  الت�س�ف  ــ�رة،  ــت ك جـــ�رج  انــظــر:  ـ   1
الرمز، جملة الباحث، عدد 17، بريوت، اأيار 

ـ حزيران، 1981، �ش 156.
دار  وال�سريالية،  ال�س�فية  اأدونــيــ�ــش،  ـ    2

ال�ساقي، ط1، 1992، �ش 23، 24.
منذ  مبكرا،  الإ�سلم  الت�س�ف يف  ـ ظهر   3
اإلى جتاوز  فيه  �ُسِعَي  الهجري،  الأول  القرن 
اإلى الباطن، وتط�ر يف  الظاهر يف ال�سريعة 
 ، طرائقه  وتن�عت  الأولى،  اخلم�سة  القرون 
ومغايرة،  مهمة  حمطة  فيه  عربي  ابن  مّثل 
ــد ونــ�ــســاأ يف الأنــدلــ�ــش  عام  وابـــن عــربــي ول
560هـ ، واجنذب اإلى الت�س�ف منذ �سغره 
، ويذكر ح�ارا له مع الفيل�س�ف املعروف ابن 
ل  ـ  فل�سفيا  فكريا  م�سارا  ميثل  الــذي  ر�سد 
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يلتقي معهـ  ي�ستند اإلى فل�سفة اأر�سط�، وه� يف 
ح�اره هذا ينبئ ب�لدة تيار جديد يف الفكر 
ال�س�يف، يناف�ش الفكر النظري الفل�سفي يف 
ما  وروؤيــة  �س�فيا  منهاجا  ب��سعه  الإ�سلم، 
ورائية متكاملة هلل والإن�سان والك�ن، ه� تيار 

علم املكا�سفة.
ــن عــربــي يف اأمــاكــن �ستى داخــل   تــرحــل اب
اإلى م�سر وال�سام ومكة  الأندل�ش، ثم انتقل 
وغريها لينتهي املقام به على اأطراف ال�سام، 
حيث اأقام يف دم�سق ودفن يف قا�سي�ن. األف 
العديد من الكتب املهمة التي �سكلت هاج�سا 
اأ�ــســا�ــســيــا يف حــركــة الــتــ�ــســ�ف الإ�ــســلمــي 
العميقة  املعرفة  ا�ستغرقتها  حيث  العربي، 
اأ�سهرها:  مــن  اخلا�سة،  ال�س�فية  واللغة 
ف�س��ش  وكتاب  الأ�س�اق،  ترجمان  دي�انه، 
امل�سائل،  لإي�ساح  امل�سائل  وكتاب  احلكم، 
�سفرًا،   37 وهــ�  املكية  الفت�حات  وكــتــاب 
وعميق  خا�ش  �س�يف  ن�ش  وه�  بابًا،  و560 

ومرّمز وحممل بالإ�سارات. 
لقد ن�ساأ ابن عربي ن�ساأة علمية فقهية حديثية، 
اإلى  مر�سية  راأ�سه  م�سقط  من  انتقاله  فبعد 
اإ�سبيلية يف الثامنة من عمره ب�سحبة والده، 
كتاب  يف  بال�سبع  الكرمي  القراآن  وقــراأ  تعلم 
الكايف على يد كبري فقهاء اإ�سبيلية اأبي بكر 
اأمّتها  الــقــراءات، وحني  وبــّرز يف  بن خلف، 
اإلــى عــدد من رجــال احلديث  ــده  وال اأ�سلمه 
والفقه، ف�سمع من ابن زرق�ن واحلافظ ابن 
اأبي  وال�سيخ  احل�سرمي،  وليد  واأب��ي  اجل��د، 
ل ابن  احل�سن بن ن�سر يف وقت مبكر، وح�سّ
عربي ومل يتجاوز الع�سرين من عمره الكثري 
يظهر  بداأ  حينها  اإذ  الإ�سلمية،  العل�م  من 
عام  تــ�يف  والت�س�ف.  اخلل�ة،  اإلــى  ت�جهه 

638هـ.
الث�رة  الت�س�ف  عفيفي،  العل  اأبــ�  د.  ـ   4
امل��ع��ارف، ط.  الإ���س��الم، دار  ال��روح��ي��ة يف 

1963، �ش 21/ 22.

من  الإلهية:  واملحبة  احلب  كتاب  انظر  ـ   5
كلم ال�سيخ الأكرب حميي الدين بن عربي، 
حمم�د حمم�د الغراب، دار الإميان، دم�سق، 

.1992
6 ـ ابن عربي، م�اقع النج�م، ومطالع اأهلة 
�سبيح،  ومطبعة  مكتبة  والعل�م،  الأ�ــســرار 

.130
� ديوان ابن عربي ذخائر الأع��الق، �سرح   7

ترجمان الأ�س�اق، �ش 245، 246.
ــرز  اأب مــن  واحـــدة  الق�سية  هــذه  كــانــت   .  8
عليه،  الخــتــلف  ا�ستثارت  التي  الق�سايا 
وغريها،  بالزندقة  التهام  م��سع  وو�سعته 
ون�ردها هنا لت�سليط ال�س�ء عليها بعيدا عن 

الختلف والتاأييد. 
9  ـ انظر : دي�ان ابن عربي ذخائر الأعلق 
ودرا���س��ة  حتقيق  الأ���س��واق،  ترجمان  �سرح 
نقدية د. حممد علم الدين ال�سقريي، ط1، 

1995، �ش 245.
10 ـ انظر ذخائر الأعلق،  �ش 245 ، 246.
11  ـ اأدوني�ش، ال�س�فية وال�سريالية،�ش 23.

12  ـ انظر الدي�ان �ش 80.
13 ـ انظر الدي�ان �ش 455.
14 ـ انظر الدي�ان �ش 485.

حكايا  من  الكثري  العربي  الــرتاث  يف  ـ   15
املطاف  نهاية  يف  لبــد  التي  والع�سق  احلــب 
اإن�ساين ل يخرج  اإليها من منظ�ر  ينظر  اأن 
اأبطالها اإلى دوائر التهام، ول يعد منق�سة 
اأو  كــربى  لق�سايا  ت�سدوا  كان�ا  واإن  لهم، 
كثريون:  وهم  ت�س�ف،  اأو  فقه  رجــال  كان�ا 
الدين  جنم  :ال�سيخ  ال�س�يف  الرجل  منهم 
كوْبري ) انظر كتابه / فوائح اجلمال وفواحت 
احلنبلي،  الفقه/  رج��ل  وكذلك  اجل���الل(، 
وامل�ؤرخ و�ساحب املجل�ش ال�عظي، املعروف: 
املنتظم  �ساحب   ( اجل��وزي  ابن  الفرج  اأب��و 
)ن�سيم  لـ  والأمــم(،وحــبــه  املل�ك  تاريخ  يف 

ال�سبا( ولـ ) خات�ن(.
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16  � حميي الدين بن عربي، امل�سائل لإي�ساح 
دار  عبا�ش،  حممد  قا�سم  حتقيق  امل�ساِئل، 

اأزمنة، ط1، 1999، �ش 159.
17  ـ انظر: اأدوني�ش، ال�س�فية وال�سريالية، 

�ش 104، 105.
18  ـ د. عاطف ج�دة ن�سر، الرمز ال�سعري 
 ،1983 ط3،  الأندل�س،  دار  ال�سوفية،  عند 

�ش 132.
املغربية  الباحثة  دفــع  مــا  هــذا  ولعل  ـ    19
فكر  يف  الأنــ�ثــة  م�ؤلفها:  يف  برا�سة  نزهة 
ترى  حيث  الدرا�سة،  هــذه  اإلــى  عربي،  ابــن 
املنا�سب  الهتمام  يلق  مل  الأن�ثة  مفه�م  اأن 
باأن  ذلك  مربرة  عربي،  ابن  فكر  يف  مل�قعه 
»طريقة التكّتم املعريف تتعّمق اأكرث متى تعّلق 
اجتماعية  بنية  و�سط  واملــراأة  بالأن�ثة  الأمر 
ومعرفية حتكمها ال�سلطة الذك�رية«. انظر: 
ال�ساقي،  دار  عــربــي،  ابــن  فكر  يف  الأنــ�ثــة 

بريوت، 2008.
ـ من�سف عبد احلق، الكتابة والتجربة    20
من�س�رات  عــربــي،  ابــن  منـــ�ذج  ال�س�فية 
 .440 �ــش   ،1988 ط1،  ال��رب��اط  ع��ك��اظ، 
وانـــظـــر: د. عــاطــف جـــ�دة نــ�ــســر، الــرمــز 
ال�سعري عند ال�سوفية، دار الأندل�س، ط3، 

بريوت، 1983، �ش 204 وما بعدها.
21  ـ الفت�حات املكية، ج2، �ش 466.

22  ـ اآمنة بعلي، حتليل اخلطاب ال�س�يف يف 
من�س�رات  املعا�سرة،  النقدية  املناهج  �س�ء 

الختالف، ط1، 2002، �ش 76.
ج2،  املكية،  الفت�حات   ، عربي  ابــن  ـ    23

دار�سادر، بريوت، �ش111. 
24ـ  انظر �سعاد احلكيم، املعجم ال�س�يف، 
1981.وكذلك  والن�سر،  للطباعة  دندرة 
الكتابة والتجربة ال�س�فية. من�سف عبد 
�ش.  ط/1.  عكاظ.  من�سورات  احل��ق. 
374. وما بعدها، وانظر كذلك: فل�سفة 
ال�س�فية، عند حميي الدين بن عربي، 
م�سطفى  د.  ترجمة  عفيفي،  العل  اأبــ� 
لبيب، �ش 25. وانظر ملّخ�سات متناثرة 
عربي  ابــن  عند  ومراتبه  احلــب  لأنـــ�اع 

على ال�سبكة العنكب�تية/النرتنت.
25  ـ انظر: الكتابة والتجربة ال�س�فية. 
عكاظ.  من�س�رات  احلــق.  عبد  من�سف 
وانظر  بعدها،  ومــا   .374 �ــش.  ط/1. 
الفل�سفة  عفيفي،  الــعــل  ـــ�  اأب ــك:  كــذل
عربي،  بن  الدين  حميي  عند  ال�س�فية 
عبد  لبيب  م�سطفى  وحتقيق،  ترجمة 
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.2009
ط  عربي،  ابن  الإلهية،  التدبريات   �  26
مطبعة بريل ليدن، 1336هـ ، �ش 113.
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مثل »حترير املراأة«، ي�سري م�سطلح »احلرية اجلن�سية« اإلى طريق م�ستقبلي مرغوب كثريًا، 
لكنه غام�ش جدًا، والذي ينا�سل النا�ش من اأجله بعاطفة جيا�سة، واإمنا بارتباك �سديد. ومن 
ال�ا�سح اأن هذين الهدفني مت�سلن. اأما كيف يت�سلن، فغري وا�سح. ول �سك اأن اأي معادلة 
ب�سيطة بني الأمرين –حترير املراأة واحلرية اجلن�سية- مل تعد اأمرًا ممكنًا قبل نحو خم�سة 
ال�ستينيات مبا كانت  لعقد  الثورة اجلن�سية  الن�سويات احلديثات  ع�سر عامًا، عندما ك�َسفت 
عليه، باعتبارها فر�سًا ملجم�عة جديدة من احلتميات على �سل�ك املراأة، واإكراهًا لها على 
ق�ل نعم بطريقة ل تقل اإحباطًا عن اإجبارها على ق�ل: ل. ومنذ ذلك احلني، اأ�سهمت الن�س�ية 
احلديثة بفر�سياتها اخلا�سة يف �سيا�سة العالقة بني اجلن�سني. وكانت اأهم فر�سيتني من بينها 
هما: اأوًل، العرتاف بالدرجة التي تقارب بها اجلن�س والعنف يف الثقافة اجلن�سية اخلا�سة 
بالعالقة بني اجلن�سني يف جمتمعنا؛ وثانيًا، التاأكيد على اإمكانية ممار�سة اجلن�س بني الن�ساء، 
وتعريف وانتقاد ما اأ�سمته اأدريان ريت�ش Adrienne Rich “اجلن�سوية الإجبارية مع اجلن�س 
الآخر compulsory heterosexuality )1(. وقد اأتاحت هذه الكت�سافات الن�س�ية الع�دة 
اإلى تاأمل م�ساألة احلرية اجلن�سية -ما هي “ال�سعادة” اجلن�سية، وكيف يتم حتقيقها –واإمنا 

* باحثة نسوية أمريكية.
** باحث ومترجم من األردن.

 النسوية والحب الحر 
في أميركا القرن التاسع عشر

إلين كارول دوبوا*
ترجمة: عالء الدين اأبو زينة**
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والآن، ميكننا  املرة.  ن�س�ي هذه  من منظ�ر 
اأن ن�سرع يف طرح ال�سوؤال: ما الذي ميكن اأن 
تبدو عليه ث�رة جن�سية تك�ن مفيدة للن�ساء، 

ولي�ش على ح�سابهن وح�سب؟
يف جزئهن الأكرب، تناولت امل�ؤرخات الن�ساء 
يف  اجلن�سية  واحلرية  امل��راأة  حترير  م�ساألة 
ج�انبهما ال�سلبية فقط، من خلل ا�ستنطاق 
الن�ساء يف املا�سي  الكيفية التي انتقدت بها 
الــعــلقــات  عــلــى  الـــذكـــ�ر  هيمنة  ـــكـــرن  واأن
جوهر  وك���ان  جمتمعاتهن.  يف  اجلن�سية 
اإعادة  هو  الأمريكي  التاريخ  يف  اجلهد  هذا 
تف�سري قلة احت�سام الن�ساء املزع�م يف القرن 
معق�ل،  فعل  رد  باعتبارها  ع�سر،  التا�سع 
على  الن�ساء  جانب  من  لذاته،  وحُمرِتمًا  بل 
تبعيتهن اجلن�سية للذكور. وكما كتبت ليندا 
الن�ساء  فــاإن   ،Linda Gordon جـــ�ردون 
�سيئات  بب�ساطة  يكن  مل  للجن�ش  الكارهات 
واإمّنا  ُع�سابيات،  اأو  متزمتات  اأو  الطــلع، 
ا�ستجابة  الأحيان  من  كثري  يف  يعر�سن  كن 
منطقية ل�اقعهن املادي. وملّا كنَّ حمرومات، 
غري  جن�سية  اإمكانيات  اأي  معرفة  من  حتى 
تلك التي متليها اإيقاعات الن�س�ة الذك�رية، 
خيارين؛  اأحــد  �س�ى  اأمامهن  يكن  مل  فاإنه 
اخل�س�ع ال�سلبي يف العلقة احل�سّية، والذي 
عادة ما يك�ن بل متعة، مع املخاطرة العالية 
الرف�ش  اأو  مرغ�بة؛  غري  تداعيات  باختبار 

الث�ري لهذه العلقة برمتها )2(. 
هذه  عنت  ال�سيا�سي،  التاريخ  م�ست�ى  على 
اجلن�سوية  الن�سوية  ال���س��ت��ع��ادي��ة  اخل���ربة 
وحركات  الجتماعي  النقاء  اكت�ساف  اإعادة 
الإ����س���الح الأخ����الق����ي، واإع������ادة ت��اأوي��ل��ه��ا 
اإطار  يف  جماعية  ن�سائية  جه�دًا  باعتبارها 
)3(. ومع ذلك،  الذات اجلن�سية  الدفاع عن 
هنا،  ت�قفنا  اإذا  نح�سل،  لن  باأننا  اأعتقد 
وح�سب.  الق�سة  من  ي�سري  جزء  على  �س�ى 
عن  بالبحث  معنّية  نف�سي  اأجـــد  ــذلــك،  ول

جوانب اأخرى من تاريخ ال�سيا�سة اجلن�سوية 
اإذا  ما  اكت�ساف  حماولة  وخا�سة  الن�س�ية، 
يــجــري على  ــان  اآخـــر، ك ــان هــنــاك تقليد  ك
والنقاء  الخالقي  الإ�سالح  حركات  هام�س 
الجتماعي، والذي حاولت الن�ساء من خلله 
تاأكيد اإمكانيات من ن�ع خمتلف حلياة املراأة 
اجلن�سية، ول ينطوي على اإخ�ساعهن ب�سكل 
اجلانب  هذا  مثل  هناك  كان  واإذا  منهجي. 
جماعي  ن�سائي  جهد  –وج�د  تاريخنا  من 
لتطوير لغة و�سيا�سة خا�سة باملتعة اجلن�سية، 
وكذلك احلماية اجلن�سية، فاأظن باأن املكان 
�سيك�ن حركة احلب  فيه  عليه  �سنعرث  الذي 
احلر  Free Love Movement يف القرن 

التا�سع ع�سر.
واإذن، ما ه� احلب احلر؟ كانت حركة احلب 
احلر يف القرن التا�سع ع�سر تقليدًا اإ�سلحيًا 
متميزًا، ميتد تراثه من مفكري ال�سرتاكية 
القرن  وثلثينيات  لع�سرينيات  الط�باوية 
الــتــا�ــســع عــ�ــســر، مــــرورًا مبــركــز الأنــاركــيــة 
الأمريكية، اإلى متطريف “ق�انني ك�م�ست�ك” 
Comstock املعادين للجن�ش يف ت�سعينيات 
القرن التا�سع ع�سر واأوائل القرن الع�سرين، 
ثم من هناك اإلى حركة التحكم بال�لدات يف 
القرن الع�سرين )4(. وكانت العق�د التي ظهر 
م��س�مة  اأوقاتًا  الأمر  اأول  احلر  فيها احلب 
بال�سطرابات والتغري يف املعتقدات وطبيعة 
وامل��راأة. ويف  الرجل  العالقات اجلن�سية بني 
�سرعت  ع�سر،  التا�سع  الــقــرن  ع�سرينيات 
اأعداد من الن�ساء يف احل�س�ل على ن�ع من 
العي�ش خارج نطاق الأ�سرة، حيث كانت فتاة 
�سهرة.  الأكرث  املثال  هي    Lowell** ل�يل 
عن    Mary Ryanريان مـــاري  وتــخــربنــا 
والرجال  الن�ساء  عــدد  يف  الكبرية  الــزيــادة 
غري املتزوجني الذين كان�ا يعي�س�ن يف مدينة 
ع�سرينيات  يف  والديهم  عن  بعيدًا  اأوتيكا 

القرن التا�سع ع�سر )5(.
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داخل  للن�ساء  بالن�سبة  تتغري  الأمــ�ر  وكانت 
�سيء،  كل  قبل  ونعلم،  اأي�سًا.  الــزواج  اإطــار 
انخفا�سه  يف  ي�سرع  كان  امل�اليد  معدل  اأن 
بني  ما  ال�سن�ات  �سهدت  وقد  الدراماتيكي؛ 
1840 و1850 اأكرب ن�سبة انخفا�ش يف معدل 
امل�اليد لأي عقد مفرد يف التاريخ الأمريكي، 
 .)6( املئة  يف  واحــد  من   3/4 بلغت  وبن�سبة 
وكانت الن�ساء يختربن حالت حمل واإجناب 
نف�سه  ال�سيء  ي�سكل  ما  -ورمبــا  اأقل  اأطفال 
تقريبًا، مرات ات�سال جن�سي اأقل -بال�سروط 
التي مل تكن لهن اأي �سيطرة عليها على الأقل. 
حق�ق  و�سيا�سة  املـــراأة  مفه�م  بحث  ومثل 
املراأة، كان احلب احلر جزءًا من جهد اأكرث 
عم�مية يف القرن التا�سع ع�سر، والذي ق�سد 
ال�ستجابة لهذه التغريات واإ�سالح وحتديث 
اجلن�سني.  بني  واجلن�سية  العاطفية  العقود 
الجتاهات  تلك  عن  احلر  احلب  متيز  وقد 
ال�سخ�سية  ال�سعادة  على  برتكيزه  الأخــرى 
ــاه الجــتــمــاعــي،  ــرف ــال اأكــــرث مــن عــنــايــتــه ب
منظ�رات  من  الـــزواج  روؤيــة  على  وبقدرته 
باعتباره  ولي�س  ال�سخ�سي،  والرتياح  املودة 
جمرد و�سيلة لل�ستن�ساخ البي�ل�جي وكنظام 
اجتماعي. كان احلب احلر تقليدًا اإ�سلحيًا 
–لكنه  املــراأة  بحق�ق  مت�سًل  لذاته،  واعيًا 
بعني  ناأخذه  اأن  يجب  ما  وه�  عنها،  متمايز 
حترير  م�سكلة  درا�سة  رغبنا  اإذا  العتبار 
املراأة واحلرية اجلن�سية من منظور تاريخي.
ك����ان احل����ب احل����ر، ب��ك��ل و����س���وح، ح��رك��ة 
معار�سة للزواج، على الأقل كم�ؤ�س�سة قان�نية 
الع�اطف  تنظيم  خلها  من  الدولة  حاولت 
التملك  ت�سجع  كممار�سة  غالبًا  اخلا�سة، 
احلب  وكان  النف�سي.  وال�ستعباد  العاطفي 
دافعت  مدنية،  حتررية  حركة  اأي�سًا  احلــر 
اجلن�س  م�سائل  يف  ال��ف��ردي��ة  احل��ق��وق  ع��ن 

خا�سة  احلركة  هــذه  التزمت  وقــد  واحلــب؛ 
دميقراطي  عــام  نقا�ش  تاأ�سي�ش  بت�سجيع 
العالقات اجلن�سية واحلب والإجناب،  حول 
واح��ت��ج��ت ���س��د ك��ل اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة اإل��ى 
للخرباء  امل�سائل  هذه  على  ال�سيطرة  اإحالة 
واملحرتفني فقط. وهكذا، قاد جماعة احلب 
حملة  ع�سر  التا�سع  القرن  ــر  اأواخ يف  احلــر 
مقاومة ق�انني ك�م�ست�ك التي حاولت ق�سر 
امل�سائل اجلن�سية  ومناق�سة  معرفة  احلق يف 
والأخلقيني.  الأطباء  من  خمتارة  قلة  على 
حركة  كانت  بغاياتنا،  يتعلق  وفيما  ولكن، 
احلب احلر ف�ق كل �سيء تتحدث عن التمتع 
باجلن�س، ولو كان ذلك ياأتي ب�سكل غام�س. 
“م�ؤيدين”  احلــر  احلــب  اأن�سار  يكن  ومل 
للجن�ش بطريقة ي�سهل علينا متييزها، نظرًا 
عميق،  ب�سكل  املختلف  اجلن�سي  للمنظور 
مثل  ومثلهم  ت�س�راتنا عنهم.  ي�سكل  والذي 
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اأنهم  اأنكر ه�ؤلء بق�ة  الفكت�ريني الآخرين، 
اأو  الخ��ت��الط اجلن�سي  اإل���ى  ي��دع��ون  ك��ان��وا 
احلّر  احلــب  اأن�سار  ان  بل  بــه.  الرتخي�ش 
ادع�ا يف كثري من الأحيان اأنهم كان�ا يعمل�ن 
على حتقيق تخفيف لل�س�ابط اخلارجية من 
اأجل خلق اإح�سا�س اأكرب بامل�سوؤولية اجلن�سية 
احلب  من  وي�ت�بيا  ال�سخ�سية،  وال�سيطرة 
وكان  والأحادي.  واملتناغم  الدائم  احلقيقي 
هناك دائمًا جذب ق�ي يف احلب احلر الذي 
ينادي بـ “الزهد”، وه� ما ميكن اأن يعني اإما 
الإحجام  اأو  اجلن�سي  الت�سال  المتناع عن 
عن بل�غ الن�س�ة )7(. ومع ذلك، فاإن املعا�سرة 
وكذلك  نف�سه،  اجلن�س  هي  لي�ست  اجلن�سية 
حركة  ثّمنت  وق��د  اجلن�سية.  الن�سوة  ح��ال 
احلب احلر و�سجعت التعبري اجلن�سي، لي�س 
اأي�سًا،  للن�ساء  واإمنا  للرجال فقط،  بالن�سبة 
متميزة عن  وظائف  للجن�ش  اأن  اإلى  م�سرية 

ولعل  الأهمية.  يف  لها  وم�ساوية  الإجنابية، 
احلر  احلــب  درا�سة  يف  امل�ساعب  اأهــم  من 
للحياة  تاريخيًا  املتغرية  الطبيعة  تعقب  هي 
جماعة  كتابات  اأقراأ  كنت  وبينما  اجلن�سية. 
معتقداتهم،  اأفهم  كي  واأنا�سل  احلر  احلب 
املتعة  ا�ستمدوا  اأنهم  الأقل،  ا�ستنتجت، على 
وهم  حتى  وقدروها،  اجلن�سية  ذواتهم  من 
عما  ما  حد  اإلــى  خمتلف  ب�سكل  يختربونها 
نفعله. “اإن امتلك ق�ى جن�سية ق�ية ه� اأمر 
ووده�ل  فيكت�ريا  اإهماله،” ت�سر  ينبغي  ل 
يف  الــقــ�ل  على   Victoria Woodhull
القائلة  الثقافية  والأعراف  املعايري  م�اجهة 
التف�ق  كــان  “اإذا  وت�سيف:  ــك.  ذل بعك�ش 
فليكن  الإطـــلق،  على  مرغ�بًا  نــ�ع  اأي  من 
هذا  با�ستخدام  ميكنه  لأنــه  احلــيــ�ان،  يف 
واإخ�ساعهم  الآخــريــن  كل  ا�ستغلل  احلــق 

ملعايريه.”)8( 
كـــان مــفــهــ�م احلـــب احلـــر نــ�ــســ�يــًا، واإمنـــا 
وقد  نف�سه.  ال�قت  يف  الذك�ر  عليه  يهيمن 
ادعـــى اأتــبــاع احلــب احلــر اأن حــريــة املـــراأة 
ــا اأمـــريـــن حــا�ــســمــني يف  ــان وا�ــســتــقــللــهــا ك
القادة  لكن  للمجتمع،  اجلن�سي  الإ���س��الح 
من  كــثــري  يف  متغطر�سني  كــانــ�ا  الـــذكـــ�ر 
ب�ساأن  الــراأي  اإبــداء  يف  حقهم  اإزاء  الأحيان 
ورمب��ا  اجلن�سية.  وحاجاتها  امل���راأة  جتربة 
الذك�رية  للهيمنة  �سهرة  الأكرث  املثال  يك�ن 
الط�باوي  املجتمع  تراث احلب احلر ه�  يف 
للحب احلر يف اأونيدا، ني�ي�رك، حيث حيث 
كانت ت�س�د ممار�سة جن�سية متطرفة جذريًا 
واحــدة  امـــراأة  من  -الـــزواج  متامًا  ومنحلة 
بف�سل  يق�م  املجتمع  وكــان  حمــظــ�رًا،  كــان 
ترتكز  مطلق  بهيكل  م�سح�بة  الأزواج- 
واجلن�سية، يف  ال�سيا�سية  ال�سيطرة،  كل  فيه 
همفري  “امل�ؤ�س�ش” جــ�ن  واحــد،  رجــل  يد 
 .)John Humphrey Noyes )9 ن�ييز 
يهيمن  التي  احلــر  احلــب  �سخ�سية  وتدخل 
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للحركة  الــتــاأريــخ  معظم  يف  الــذكــ�ر  عليها 
 .)10( اأي�سًا  الرجال  بكتابته  ا�سطلع  الــذي 
ومل يتعامل ه�ؤلء مع الن�ساء ن�سريات احلب 
مع  بها  يتعاملون  التي  اجلدية  بنف�س  احلر 
�ساطع(،  مثال  وودهــ�ل  )فيكت�ريا  الرجال 
وهم يجعل�ن من اهتمامات الذكر –القذف 
فيما  مركزية،  م�ساألة  املــثــال-  �سبيل  على 
-مثل  املــراأة  تخ�ش  التي  امل�سائل  يتعتربون 
و�سائل منع احلمل اأو ن�سوة الأنثى اجلن�سية- 

اأم�رًا هام�سية.
ال�سالف  الـــذكـــ�ري  الــ�ــســلــف  لــهــذا  ــظــرًا  ن
 Nancy واحلا�سر، وما و�سفته نان�سي ك�ت
لل�ستغلل  الهائلة  “الإمكانات  باأنه   Cott
اجلن�سي، يف جمتمع كان يعترب طبيعة املراأة 
اجلن�سية �سطحية وكان 
فيه ا�ستقاللها اجلن�سي 
املده�ش  فاإن  طفيفًا،” 
واجلدير باملالحظة هو 
الن�ساء  وهيمنة  بـــروز 
عرب كامل تاريخ احلب 
احلر )11(. كانت هناك 
دائمًا ن�ساء يف احلركة، 
وع�د احلب  نطاق  ت��سيع  اأجل  من  ينا�سلن 
احلر التحررية جلن�سهن، والتاأثري التحويلي 
هذه  خلل  الأ�سا�سية  فر�سياته  بع�ش  على 
العملية. ويجب علينا التفكري يف هذه ه�ؤلء 
الن�ساء من معتنقات احلب احلر كما علمتنا 
اأن نفكر    Meredith Taxمرييديث تاك�ش
يف الن�ساء يف احلركة العمالية للقرن التا�سع 
 Mari Joع�سر، اأو كما حددت ماري ج� باهل
Buhle  و�سع الن�ساء يف احلركة ال�سرتاكية، 
كن�ع من اإبراز ق�ة الدفع الن�س�ية يف داخل 
كــان  ــي  ــت وال “خمتلطة”،  اإ����س���الح  ح��رك��ة 
ملطالبها ووجهات نظرها تاأثري على احلركة 
تنظر  و�ــســ�ف   .)12( الــ�ــســائــدة  الن�سائية 
اأقدم  من  اثنتني  عمل  يف  بعمق  ال�رقة  هذه 

واأكرثهن  الن�س�يات  احلر  احلب  نا�سطات 
 Mary Gove نيك�لز  غ�ف  ماري  اأهمية، 
 Victoria وودهـــ�ل  وفيكت�ريا   Nichols
Woodhull. يف املقام الأول، اأود درا�سة ما 
وخا�سة  اجلن�سية،  العالقات  عن  يقلنه  كن 
يف جانبها الأنث�ي، وهي مهمة �سعبة بالنظر 
اإلى هيمنة الذك�ر على تلك احلركة، وكذلك 
باجلن�سوية.  للتزامها  الغام�سة  الطبيعة 
واأود الإ�سارة اأي�سًا اإلى الأثر الذي كان لهن 
يف حركة حق�ق املراأة ال�سائدة الأو�سع نطاقًا 
الدرجة  اأتعقب  واأن  التا�سع ع�سر؛  القرن  يف 
التي �سجعن بها ن�ساء اأقل جراأة على انتقاد 
واأن  مفهوميهما،  وحتويل  وال��زواج  اجلن�س 
عن  اأطروحاتهم  التي�وجهت  النقطة  اأتعقب 
احلر بالرف�ش ل�سالح مقاربة اأكرث حمافظة 

للجن�ش والن�ساء.
كانت اأول داعية اأنثى للحب احلر يف ال�ليات 
املتحدة هي ماري غ�ف نيك�لز، وهي كاتبة 
وكتبت  نف�سها،  على  در�ست  نف�سية  وطبيبة 
وحا�سرت عن الزواج واجلن�س يف اأربعينيات 
وخلل  ع�سر.  التا�سع  القرن  وخم�سينيات 
احلب  وجتارب  اأفكار  كانت  ال�سنوات،  هذه 
احلــر قــد ازدهــــرت عند كــثــرييــن، مبــن يف 
ذلك املثقفني احل�سريني ومتطريف الثقافة، 
 .)14( ني�ي�رك  وخ�س��سًا يف حميط مدينة 
قادة  من  واحدة  غ�ف  نيك�لز  ماري  وكانت 
هذه املجم�عة. ومثل الآخرين الباحثني عن 
اإجابة ملكامن القلق وال�سطرابات اجلن�سية 
العزاء  بع�ش  البداية  يف  ــدت  وج للع�سر، 
و�سعه  ــذي  ال ال�سارم  احل�ّسي  النظام  يف 
 ،Sylvester Grahamغراهام �سيلف�سرت 
خمتلف،  اجتاه  يف  ذهبت  ما  �سرعان  لكنها 
للحب”  “النزوع  من  اأكــرب  قدر  اإلــى  داعية 
ال�سارمة.  العفة  من  بدًل   amativeness
ووجدت نف�سها يف تراث ماري ول�ست�نكرافت
Mary Wollstonecraft وفران�سي�ش رايت 

أول داعية أنثى للحب الحر 
في الواليات المتحدة هي 
ماري غوف نيكولز، وهي 

كاتبة وطبيبة نفسية
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Frances Wright، على الرغم من اأنها مل 
ت�ساركهما عداءهما للم�سيحية املنظمة )15(.

الن�ساء  ــــى  اأول مــن  واحــــدة  نــيــكــ�لــز  كــانــت 
الأمريكيات الل�اتي انتقدن الزواج من وجهة 
وقد  ع�سر.  التا�سع  الــقــرن  يف  اأنث�ية  نظر 
ان�سب تركيزها على الطريقة التي �سجع بها 
الزواج عمليات الت�سال اجلن�سي املرتددة اأو 
للن�ساء، وعلى �سرورة حترير  الط�عية  غري 
على  واملنط�ية  ال�سيئة  الزيجات  من  املــراأة 
ا�ستغلل جن�سي. وكان هج�مها على الزواج 
التعي�سة  ال�سخ�سية  خرباتها  يف  متجذرًا 
منها  اأدنــى  زوجها  كان  معه.  كبري  حد  اإلــى 
بكثري من حيث القدرات العقلية والعاطفية، 
ووجدته - “مقيتًا” )16(. وقد حاولت التكيف 
معه ط�ال �سن�ات، لكنها تخلت عن الن�سال 
واجهت  وعندئذ،  وتركته.  املطاف  نهاية  يف 
“هجرت” زواجــهــا  لأنــهــا  الــعــامــة  ــــة  الإدان
ل�سالح  لبنتها  القان�نية  ح�سانتها  وفقدت 
زوجها ال�سابق. كما تركت ن�ساء اأخريات من 
تلك  الرديئة يف  الزيجات  املت��سطة  الطبقة 
 Jane اأي�سًا -جني غراي �س�ي�سهيلم  الفرتة 
Grey Swisshelm )17( على �سبيل املثال؛ 

جتربتها،  عن  وكتبت  حتدثت  نيكولز  لكن 
على  فعلته  مبا  للعرتاف  م�ستعدة  وكانت 
امللأ، و�سرعت ب�سناعة �سيا�سة منه، واأكدت 
مبينة  للن�ساء”،  “اإبادة  الزواج  اعتبار  على 
الراأي  وم�ساعر  القان�ن  اأن  كيف  بالتف�سيل 
امل�ستبدين  للرجال  املمكن  من  جعلت  العام 
 .)18( احلرية  اأ�سكال  كل  زوجاتهم  حرمان 
وقد احتجت ب�سكل خا�ش على الطريقة التي 
باإقامة  املـــراأة  الـــزواج  ق�انني  فيها  األــزمــت 
كانت  �س�اء  اأزواجهن،  مع  جن�سية  علقات 
اأي�سًا  واأدانـــت  ل.  اأم  متبادلة  مــ�دة  هناك 
الــزيــجــات اخلــالــيــة من  الأطــفــال يف  ولدة 
الن�ساء  جميع  اأن  ل�  اأنــه  واعتقدت  احلــب، 
واملــ�دة  بالختيار  فقط  اأزواجــهــن  عا�سرن 

بدًل من الإكراه واخل�ف، فاإن “ت�سعة اأع�سار 
العامل مل  كاهل  الآن  يثقل�ن  الذين  الأطفال 
واقــع  مــن  وكتبت،  اأبدًا.”  لــيــ�لــدوا  يك�ن�ا 
الذين  الأطــفــال  “من  الكثري  اأن  التجربة، 
نتيجة رغبة  ياأت�ا  الــزواج مل  اإطار  ولدوا يف 
الرغم  على  الأب،  رغبة  بغري  وغالبًا  الأم، 
اأن ي�لد احلب الكبري  اأنها نعمة عظيمة  من 

معهم”)19(.
املراأة يف  اأن م�اطن معاناة  الرغم من  على 
الزواج كانت حم�ر كتابة نيك�لز وتدري�سها، 
كان يف كثري من  الــزواج  بــاأن  اعتقدت  فقد 
بالن�سبة  الروح”  تقتل  “رابطة  ــان  الأحــي
علمة  هي  هذه  كانت   .)20( كذلك  للرجال 
على  الهج�م  احلر:  احلب  يف  اأيدي�ل�جيتها 

ولي�ش  الـــزواج،  م�ؤ�س�سة 
الن�ساء  ا�سطهاد  على 
ــب.  ــس وحــ� ـــهـــا  داخـــل يف 
“على  فــاإنــه  راأيــهــا،  ويف 
اأنظر  اأنــنــي  الــرغــم مــن 
الغالب  يف  الــــزواج  اإلـــى 
مــــن مـــنـــظـــ�ر نــتــائــجــه 
والأطــفــال،  الن�ساء  على 

اأن  الأحـــ�ال  من  حــال  ــاأي  ب اأن�سى  ل  فاإنني 
جميع الأطراف يف اأي م�ؤ�س�سة زائفة يعان�ن 
“الرجال  اأن  اأيــ�ــســًا  وقــالــت  بال�سرورة”. 
ال�سعفاء  دعـــم  عـــبء  بحمل  ــ�ن...  ــزم ــل م
وغري  قلقني  ي�سبح�ن  ما  وغالبًا  واملر�سى؛ 
يغرق�ن  ــهــم  اأن اأو  املــــ�ت،  حــتــى  مــرتــاحــني 
اأحزانهم يف ال�سكر. اأفرت�ش اأن قدر الرجل 
املــراأة.  قدر  مثل  ومرير  �سعب  احلقيقة  يف 
املــعــانــاة  مــن  املــــراأة  ح�سة  اأعــــرف  لكنني 
انتقد  وقــد  اأف�سل”)21(.  ب�سكل  والتحمل 
لأنها  الــزواج  م�ؤ�س�سة  احلــر  احلــب  اأن�سار 
للمحبة  ح�سرية  للع�اطف،  ق�سرية  كانت 
تنفجر  اإنــهــا  الــذكــ�ر؛  هيمنة  على  وقائمة 
والعاطفية  اجلن�سية  الحتياجات  وج��ه  يف 

نيكولز واحدة من أوائل 
النساء األميركيات 
اللواتي انتقدن الزواج 
من وجهة نظر أنثوية
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وهناك  �ــســ�اء،  حــد  على  فيها  للم�ساركني 
اأنف�سهم  يجدون  الذين  الرجال  من  الكثري 
حما�سرين وعالقني فيه، مثلهم مثل الن�ساء. 
“التع�ي�سات”  بع�ش  نيك�لز  �سردت  وقــد 
يف  تعي�سة،  زيجات  يف  للمت�رطني  ال�سائعة 
للطبقة  الجتماعية  احلياة  من  وافر  ق�سط 
“الرجال  التا�سع ع�سر:  القرن  املت��سطة يف 
التجارية؛ ويح�سل�ن  الأعمال  ينخرط�ن يف 
اأو  الــتــبــغ  مي�سغ�ن  يــدخــنــ�ن،  املــــال،  عــلــى 
مر�سى  اأنف�سهم  ويجعل�ن  الكح�ل  ي�سرب�ن 
بال�سراهة لأن احلياة مل تكن جيدة بالن�سبة 
من  اأف�سل  ه�  ما  يفعلن  الن�ساء  لكن  لهم؛ 
ويحبنب  اأطــفــالــهــن،  يحبنب  ــهــن  اإن ذلـــك. 
ح�ل  ومن  وطبيبهن”)22(.  وكاهنهن  اهلل، 
م�ؤ�س�سة الزواج كان النظام الأكرب من العقد 
مل  الذين  لأولــئــك  تنازل  الــذي  الجتماعي 
كل  وعاقب  الن�ساء،  �سيما  ول  فيه،  يدخل�ا 

اجلن�س الذي يحدث خارج حدوده.
رمبا كان نقد اأن�سار احلب احلر الأكرث �سدة 
للزواج ه� التملك العاطفي الذي زعم�ا اأنه 
Th -  ععززه. وقد ذهب ت�ما�ش �ش. نيك�لز

احلر  ــب  احل ن�سري   ،mas S. Nichols
مــاري  زوج  املــطــاف  نهاية  يف  اأ�سبح  ــذي  ال
الــثــاين، اإلـــى و�ــســف الــــزواج بــاأنــه “العمل 
ب�سرقة  الب�سر  مــن  اثــنــان  فيه  يق�م  الــذي 
بع�سها البع�ش” )23(. وذهب جمتمع اأونيدا
اجلن�سي  ال��ت��زاوج  منع  حد  اإل��ى    Oneida
للمجتمع.  معادية  اآثــار  من  له  ملا  احل�سري 
بامللكية  “ال�سع�ر  نيك�لز  مـــاري  وربــطــت 
اأو  الزوجة  اأو  للزوج  والتع�سفية  ال�سخ�سية 
ي�ستند  باأنه  واعتقدت  املحب�ب” بالعب�دية، 
“كل  لأن  املقدار؛  بنف�ش  زائفة  فر�سية  اإلى 
الــزوج  اأو  املحب�ب  اتخاذ  يحاول�ن  الذين 
التفجري  يجدون  �س�ف  اأملكًا،  الزوجة  اأو 

ويف   .)24( ممتلكاتهم”  ي�سيبان  ـــ�ت  وامل
مقابل �سرور الزواج امل�ؤ�س�سي، ناق�ش اأن�سار 
“ال�سحيح”،  اإمكانيات الزواج  احلب احلر 
تلك  فقط  لي�ش  ــه  اأن على  يعرف�نه  مــا  وهــ� 
لأنظمة  اخلا�سعة  غري  اجلن�سية  العالقات 
العلقات  اأنـــه  على  اأيــ�ــســًا  واإمنـــا  ــة،  ــدول ال
اأو  واملــ�دة،  املتبادل  القائمة على الجنذاب 
احلر  احلب  اأن�سار  نه�ش  وهنا،  “الإلفة”. 
لأنهم  الــــزواج،  يف  نهجهم  حمـــددات  �سد 
ومنا�سبة  بحقيقة  نف�سه  ال�قت  يف  اعتقدوا 
املودة احلرة واجلاذبية اجلن�سية، واعرتفوا 
بطابعها غري العقلين احلتمي و�سخ�سيتها 
املفرطة يف الفردية. ولكن، هل يك�ن الزواج 
ال�سحيح دائمًا؟ هل يك�ن الزواج ال�سحيح 
احلب  حركة  تتحدث  مل  ما  هــذا  ح�سريًا؟ 

احلر ب�س�ت واحد )25(.
ــى الــنــظــم  ــــــزواج الــقــائــم عــل بـــــدًل مـــن ال

.... / اإيران
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م  املنظَّ يــن  الــدرِّ مثل  اخلارجية،  الأخلقية 
احلب  اأن�سار  ب�سر  الجتماعية،  والتقاليد 
احلر بـ “اإخل�ش املرء لنف�سه”، اأو ال�سيادة 
الفردية،  ال�سيادة  وكــانــت   .)26( الــفــرديــة 
امتلك الذات حرفيًا، هي املذهب املركزي 
لب�اكري حركة الف��س�ية الأمريكية يف القرن 
الأيدي�ل�جية  ا�ستخدام  وت  ع�سر.  التا�سع 
مثلها ذلك،  التي  الفردية  للحق�ق  املتطرفة 
لكنها  �سيا�سية،  وعقيدة  اقت�سادية  كنظرية 
اأي�سًا  احلر  احلب  لأن�سار  بالن�سبة  عملت 
ت�ؤثر  التي  الفردية  النف�سية  لقراءة  كنظرية 

على ال�سلوك اجلن�سي.
ــنــظــم  كــبــديــل لـــلـــرمـــ�ز الجــتــمــاعــيــة وال
ــار احلـــب احلــر  ــ�ــس الأخـــلقـــيـــة، جــــادل اأن
“ق�انينه/  فرد  كل  يفهم  اأن  اأهمية  ل�سالح 
اأو ق�انينها” ال�سخ�سية، واعرتف�ا باأن هذه 
لآخــر.  �سخ�ش  مــن  تختلف  رمبــا  الق�انني 

زوج  اأي  هناك  “لي�ش  نيك�لز:  ماري  وكتبت 
اأوراق  من  زوج  اأي  ول  الع�سب،  عيدان  من 
لــدّي  اإن  متــامــًا.  طــرفــاه  يت�سابه  �ــســجــرة، 
التي  وال�ج�د  ال�سهية،  الــذوق،  من  حاجات 
لي�ست لك. واإذا ما كنُت وفيًة للروح، للحياة 
جدًا  خمتلف  ب�سكل  �ساأعي�ش  فاإنني  املُلِهمة، 
�س�ابًا”  تعتربه  وعما  فكرتك،  وعن  عنك، 
يعتربهن  الل�اتي  للن�ساء  وبالن�سبة   .)27(

العامل ملكية للرجال يف الزواج، كانت فكرة 
ال��ذات  وتعريف  اجلن�سية  ال���ذات  ام��ت��الك 
ا�ستخدمت  وقـــد  لــلــغــايــة.  متطرفة  تعترب 
الــفــرديــة  الــ�ــســيــادة  مــفــهــ�م  نيك�لز  مـــاري 
املراأة  حق  ليعني  �سريحة،  جن�سية  بطريقة 
لكنها  جن�سيًا،  لذاتها  حمــددة  تك�ن  اأن  يف 
يف  -احلــق  �سلبية  بطريقة  اأوًل  ا�ستخدمته 
يف  مب��ا  اجلن�سية،  ال��رج��ل  م��ط��ال��ب  رف�����س 
اأنف�سهن  الن�ساء  تكن  ما مل  اأزواجهن،  ذلك 
نيكولز  ربطت  وقد  اجلن�س.  ممار�سة  يردن 
اأفكارها عن احلب احلر بحركة حق�ق املراأة 
النا�سئة يف خم�سينيات القرن التا�سع ع�سر، 
وكانت معجبة ب�سكل خا�ش باإليزابيث كادي 
 ،Elizabeth Cady Stanton �ستانت�ن 
الذي اعتقدت باأن اأفكارها ت�سبه اأفكارها هي 
اإلى حد كبري )28(. ومع ذلك، كانت تعرف اأن 
تركيزها على اجلن�س ميزها عنهم. وكتبت: 
“لقد خطرت فكرة امتلك النف�ش لقلة من 
اأكرب يف  الع�س�ر، ولعدد  الن�ساء يف خمتلف 
�سابق. ومع ذلك،  اأي وقت  الع�سر من  هذا 
باأي  يعرتفن  ل  الل�اتي  اأولئك  يزال عدد  ما 
�سلطة �س�ى �سلطتهن اخلا�سة حمدودًا جدًا 

يف ال�قت احلا�سر” )29(.
كانت حفنة �سغرية غريها من ن�ساء ما قبل 
احلرب الأهلية الأمريكية هن الل�اتي تناولن 
م�ساألة ال�ستغالل اجلن�سي الذي عانت منه 
منها  اأقــل  بقدر  واإمنـــا  ـــزواج،  ال يف  الن�ساء 
بكثري. و�سمت ه�ؤلء الن�ساء كاثرين بيت�سر، 
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بل  �سميث،  اأوك�ش  اإليزابيث  غرميك،  �سارة 
وحتى مارغريت ف�لر. لكن قدرة نيك�لز على 
التحدث والكتابة عن العالقة بني اجلن�سني، 
وو�سفها لكيفية معاناة الن�ساء من العلقات 
بكثري من  اأعلى  كانت  ال��زواج،  اجلن�سية يف 
املثال،  �سبيل  وعلى  معا�سراتها.  معاجلات 
كانت كاثرين بيت�سر، يف حماولتها الكتابة يف 
“ر�سائل  نف�ش الفرتة عن امل��س�ع نف�سه يف 
اإلى ال�سعب عن ال�سحة وال�سعادة،” مفرطة 
من  كــان  بحيث  امل��س�ع  حــ�ل  ـــدوران  ال يف 
تق�له  كانت  ما  معرفة  حرفيًا،  امل�ستحيل، 
قليًل  اأبــعــد  غرمييك  �ــســارة  وذهــبــت   .)30(

الن�ساء  اأمل  للكتابة عن خيبات  يف جه�دها 
مقالها  اأخفت  لكنها  الزوجي،  اجلن�س  من 
“الزواج”  املـــعـــنـــ�ن 
ــًا يف  ــس ــ� ــي ـــه حــب ـــت ـــق واأب
اأوراقـــــهـــــا اخلــا�ــســة، 
عليه  العث�ر  ت  اأن  اإلــى 
ــا  ــه ــقــط لأن مــــ�ؤخــــرًا ف
يف  راغـــــبـــــة  ـــن  ـــك ت مل 
وعلقت   .)31( نــ�ــســره 
واإمنا  ف�لر،  مارغريت 
يف مرور عابر تقريبًا، على املظامل اجلن�سية 
الــنــ�ــســاء يف  تــعــاين منها  الــتــي  ــة  ــزوجــي وال
 The Great Lawsuit ”الكربى “الدع�ى 
كتبت  التي  هي  وحدها  نيك�لز  لكن   .))32

املو�سوع.  ومطوًل عن هذا  بجراأة،  بو�سوح، 
ب��سع  كــان  الآخــريــات،  من  النقي�ش  وعلى 
املرء اأن يعرف ما تتحدث عنه: كانت الن�ساء 
باأنهن  ي�سعرن  لأنــهــن  ــن  ــه اأزواج يعا�سرن 
الرغبة  بدافع  ولي�ش  ذلــك،  اإلــى  م�سطرات 
اجلن�سية. ومل يكن تعبريها بذلك بالو�سوح 
الذي فعلته يف ع�سر الكناية اجلن�سية التي 

ت�سل املعنى بالأمر الهني.
تتعلق  م�ساألة  اأي�سًا  نيكولز  و�سوح  يكن  مل 
منها  اأكــــرث  الأخـــريـــات  الــنــ�ــســاء  بح�سمة 

وافتقارها الن�سبي للح�سمة. لقد كان تط�ير 
عن  للتحدث  ال�سروط،  من  وجمموعة  لغة، 
جتارب  تت�سمن  نظر  وجهة  من  اجلن�سوية 
الن�ساء عملية طويلة وبطيئة ما نزال ننخرط 
فيها ون�ستبك معها حتى الآن. ويف اأربعينيات 
وخم�سينيات القرن التا�سع ع�سر، كانت هذه 
العملية يف بدايتها؛ مل يكن هناك تراث �سابق، 
اأو  الكتابة،  اأو  التحدث  اأردات  امــراأة  واأميــا 
حتى التفكري بو�سوح يف م�سائل اجلن�س، لقد 
وكانت  فقط.  لنف�سها  الأ�سياء  ت�سمي  كانت 
للطريقة التي تفعل بها ذلك انعكا�سات على 
الن�ساء الل�اتي �سياأتني من بعدها. على �سبيل 
اجلماع؟  اإلى  لي�سري  املرء  كان  كيف  املثال، 
مبا  دقيقة  تك�ن  اأن  حتى  بيت�سر  ت�ستطع  مل 
يكفي لتعلم اأنها يف حاجة لت�سمية اأي �سيء؛ 
 Grimke غرميك  ا�ستعا�ست  جهتها،  ومن 
اأن  املــراأة  “تقرير  بعبارة  لفظة اجلماع  عن 
ت�سبح اأمًا )33(. كانت نيك�لز هي التي بداأت 
الرتكيز  هذا  مبتعدة عن  احلا�سمة  احلركة 
على الإجناب با�ستخدام م�سطلح “الحتاد 
التقطت  الـــذي  م�سطلح  وهــ�  احل�ّسي،” 
ومفه�م  للفعل  البدين  البعد  من  كــًل  فيه 
النخراط ال�سخ�سي العميق بني اثنني )34(. 
اأ�سبح  ع�سر،  التا�سع  القرن  نهاية  وبحل�ل 
الو�سوح الذي كتبت به عن احلياة اجلن�سية 
للأنثى �سائعًا بني الن�س�يات، لكنها كانت يف 
واحــدة   19 القرن  وخم�سينيات  اأربعينيات 
مع�سلت  �سمني  الل�اتي  الن�ساء  اأوائــل  من 
نحو  الطريق  يف  اجلن�سية،  امل���راأة  ومظامل 
بو�سوح  يت�سم  ن�سوي  اإن�ساء خطاب جن�سوي 

كاف لبدء ح�ار.
ومل يكن هذا ه� الفارق ال�حيد بني نيك�لز 
من  احلــرب  قبل  ملا  الأخــريــات  والن�س�يات 
واجلن�س.  ال��زواج  م�ساكل  يف  بحثن  اللواتي 
اأي�سًا.  “العفة”  مفه�م  ح�ل  اختلفن  فقد 
واعــتــقــدت كـــل مـــن بــيــتــ�ــســر، وغــرميــيــك، 

كان تطوير لغة للتحدث 
عن الجنسوية من وجهة 

نظر تتضمن تجارب 
النساء عملية طويلة
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�سميث،  اأوك�ش  اإليزابيث  بــراون،  اأنط�انيت 
وحتى ل��سي �ست�ن و�س�زان بي. اأنت�ين، باأن 
ممار�سة اجلن�س بني الرجل واملراأة يجب اأن 
والتي  ودائــمــة،  ح�سرية  علقة  داخــل  متم 
العتقاد  لهذا  ونظرًا  عفيفًا.  املرء  يدخلها 
اجلن�سية  ال�ستغاللت  عن  يعرفنه  كّن  وما 
التي  ال�حيدة  الن�سيحة  كانت  ــزواج،  ال يف 
ا�ستطعن تقدميها للن�ساء هي ت�خي العناية 
الفائقة والتفكري العميق لدى اختيار الزوج. 
ونتذكر مرا�سلت اأجنلينا غرمييك وتي�دور 
نا�سل  التي  بة  املعذرِّ الط�يلة  العاطفية  ويلد 
اإذا كانت م�ساعرهما جتاه  فيها لتحديد ما 
للمخاطرة  يكفي  مبا  ق�ية  البع�ش  بع�سهما 
بالغة  �ست�ن  ل��سي  وكــانــت   .)35( بــالــزواج 
قررت  اأنها  حتى  ـــزواج،  ال مبخاطر  التاأثر 
اأ�سا�سًا عدم دخ�له اأبدًا. فبمجرد اأن يتزوج 
احلياة.  مدى  فيه  ارتبط  قد  �سيك�ن  املــرء، 
فــاإن  جـــدًا،  رهيبة  الأمــــ�ر  اأ�سبحت  واإذا 
النف�سال، ولي�ش الزواج، ه� ال�سبيل ال�حيد 
للخروج. “حيث اأن�ساأ �سخ�سان علقة زواج 
بع�اقب  باللتزام  ملزمان  فاإنهما  زائــفــة، 
هي  هــذه  كانت  ارتكباه...”  ــذي  ال اخلــطــاأ 
واأ�سافت:  القا�سية.  غرمييك  �سارة  عبارة 
يلتزم�ن بع�اقب اإف�سادهما اخلا�ش  “دعهم 
بفخر  ال�سخ�سية  مبادلتهما  لــدى  لــلــزواج 

احلياة” )36(.
ففي  خمتلفًا.  اعتقادًا  حملت  نيك�لز  لكن 
مل  اأنها  على  يقت�سر  مل  اخلا�سة،  حياتها 
اآخــر من  كــان لها عــدد  واإمنــا  تتزوج فقط، 
اجلن�سية،  تكن  مل  اإن  احلميمة،  العالقات 
مع الرجال؛ وقد ت�جه اإليها كثري من النقد 
ب�سبب هذه العلقات، وفقدت ال�ظائف التي 
كانت تعمل فيها وا�سطرت يف نهاية املطاف 
اإلى مغادرة بلدتها. كانت ت�ست�عب يف داخلها 
اأخلقي،  غري  ال�سل�ك  هــذا  مثل  اأن  فكرة 
لكنها نا�سلت �سد ذلك. وكتبت: “لقد اآمنت 

مع ذلك ن�سف اإميان باحلياة يف العامل. لقد 
مار�ست الحتجاج �سد الحتاد غري املنط�ي 
على احلب. كانت ب�سريتي الفكرية وا�سحة 
مبا فيه الكفاية، لكنني كنت يف م�ساعري ما 
وقد  الزائفة.  الأخــلق  بقي�د  مرتبطة  اأزال 
كان  احلديد  لكن  الداخلية،  قي�دي  ك�سرت 
قد دخل روحي” )37(. وقد حلت مع�سلتها، 
تعريف  اإعــادة  خــلل  من  وعاطفيًا،  فكريًا 
النقاء لنف�سها باأنه جتنب العالقات اجلن�سية 
التي ل ترغب اأنت بها، ولي�س جتنب اجلن�س 
الرباجمي،  امل�ست�ى  وعلى  وتف�سيًل.  جملة 
ــك اإلـــى الــدعــ�ة حلــريــة اأكـــرب يف  قــادهــا ذل
التا�سع  القرن  خم�سينيات  كانت  الطلق. 
وال�سطراب  للتغيري  وقتًا  ال�اقع  يف  ع�سر 

يف قــانــ�ن الــطــلق. ويف 
مثل  الــــ�ليــــات،  بــعــ�ــش 
كــان احل�س�ل  اإنــديــانــا، 
ال�اقع  يف  الــطــلق  على 
�سي�سبح  ممـــا  ــهــل  ــس اأ�
عليه يف وقت لحق )38(. 
نيك�لز  قلق  مكمن  وكان 
بــالــقــ�انــني  اأقـــل  يت�سل 

مما يتعلق بامل�اقف الجتماعية من الطلق، 
اأ�سرت  املراأة. وقد  تبدوؤه  وخ�س��سًا عندما 
على اأن الإرادة ل ميكن اأن تك�ن حرة اإل حني 
يك�ن الزواج قابًل للحل فعًل، اأي اأنه عندما 
عدم  ملجرد  قان�نيًا  ممكنًا  الطلق  ي�سبح 
مقب�ًل  يك�ن  اأن  الزواج ميكن  فاإن  الت�افق، 
بحرية  تعي�ش  اأن  للمراأة  وميكن  اجتماعيًا 

وب�سكل كامل خارج اإطار الزواج )39(.
ــذهــن، كــانــت لهذه  ال اإلـــى  يــتــبــادر  كما قــد 
والــــزواج جــذور  الــطــلق  ب�ساأن  اخلــلفــات 
احلياة  حــ�ل  الــدائــرة  اخلــلفــات  اأعمق يف 
الأكرث  ال�سيء  كان  ورمبا  لالأنثى.  اجلن�سية 
ه�  لــلــزواج،  نيك�لز  مـــاري  نقد  يف  متــيــزًا 
اجلن�سي  ال�سلوك  على  هجومها  قرنت  اأنها 

 كانت النصيحة 
للنساء هي توخي العناية 
والتفكير العميق عند 
اختيار الزوج
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ب�ج�د  قناعة  مع  الــزواج  اإطــار  يف  للرجال 
-و�سحّية وج�د- عاطفة جن�سية يف الن�ساء. 
اأ�سمته  عما  ان�سقت  فاإنها  اأخــرى،  وبعبارة 
pa - اللعاطفية”  “مذهب  ك�ت  اان�سي 
على  القائم   ،sionlessness doctrine
دافــع  “الطبيعية”  املــــراأة  لــدى  اأن  فــكــرة 
وقد   .)40( متامًا  معدوم  -اأو  قليل  جن�سي 
من  قليل  -عـــدد  ــن  الآخــري معظم  اأ�ــســرت 
الن�ساء الل�اتي حتدثن علنًا عن هذه امل�ساألة 
الأطباء  وكذلك   ،19 القرن  خم�سينيات  يف 
الرغبة  اأن  عــلــى  الـــذكـــ�ر-  والأخـــلقـــيـــ�ن 
لكن  ���س��ذوذًا،  كانت  الن�ساء  ل��دى  اجلن�سية 
نيكولز قالت اأن غياب ال�سعور اجلن�سي لدى 
الن�ساء كان ه� امل�سكلة. وكتبت يف واحدة من 
“اإن  امل��س�ع:  هذا  ح�ل  ت�سريحاتها  اأق�ى 
لالحتاد  دافعًا  جتد  واملحبة  ال�سليمة  امل��راأة 
املادي بنف�ش الت�سميم، وغالبًا بنف�ش الق�ة 
�سحة  اأن  هي  واحلقيقة  الرجل.  مثل  مثلها 
من  املحبة  ذرى  يف  املتعة  تعطي  الأع�ساب 
دون اعتبار للجن�ش” )41(. ومل تكن الكثري، 
ورمبا معظم الن�ساء، على الأقل يف الطبقات 
ال��زواج  اإط���ار  يف  اجلن�س  يرين  الو�سطى، 
ما  هــ�  الأقـــل  على  هــذا  اأو  الطريقة.  بهذه 
اعترب  ولكن، حيث  واآخــرون.  نيك�لز  ذكرته 
الآخرون نفور املراأة من اجلماع موؤ�سرًا على 
حالتها الطبيعية، فقد ا�ستنكرت نيك�لز مثل 
الي�م،  بلغة  باعتباره،  وانكرته  ال��سع،  هذا 
يف  ميكن  و�سع  وه�  و”علة”،  “مر�سًا”، 
ا�ست�سهدت  وقــد  “�سفاوه”.  املطاف  نهاية 
من  الكبري  والعدد  وال�ستمناء،  بــاملــرياث، 
الأطفال، ولكن بطبيعة الزواج نف�سه قبل كل 
amat - احلّبي  “الدافع  تاآكل لتف�سر   سسيء 

.)42( الن�ساء  ve” يف 
املتحدث  باعتبارها  نيك�لز  مهنة  ت�ستمر  مل 

ج��دًا.  ط��وي��اًل  اجلن�سي  امل���راأة  حت��رر  با�سم 
العي�ش  لكن  �سيئًا،  الــزواج  �سد  ال�عظ  كان 
اأن  تريد  ــراأة  ام كنت  اإذا  وخا�سة  خارجه، 
تقيم علقات حميمة مع الرجل، �سيئًا اآخر. 
ويف غ�س�ن ب�سع �سن�ات من زواجها بت�ما�ش 
لأفكارهما  وزوجــهــا  هــي  تنكرت  نيك�لز، 
ب�سكل  للحب احلر  الإ�سلحية  وانتماءاتهما 
للزواج  متحم�سني  نف�سيهما  واأعلنا  عــام، 
ودافعا عن اجلماع فقط لأغرا�س التنا�سل. 
ويف �سل�ك اأخري نهائي )ول� اأنه ن�ع خمتلف 
جدًا من( التربوؤ من الق�اعد الربوت�ستانتية 
الكاث�ليك  من  الــزوجــان  اأ�سبح  ال�سائدة، 
املتحم�سني )43(. وكان انقلب وجهة نيك�لز 
اجلذري الأخري قد ا�سُتبق حتى يف اأفكارها 
الأكـــرث راديــكــالــيــة عــن احلــب احلــر بخلط 
م�ستمر بني “حق�ق” املراأة اجلن�سية وحقوق 
الأم. وعندما كتبت عن املراأة ككائن جن�سي 

رمي ي�ضوف / �ضورية
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حتديد  يف  بحقها  تطالب  مل  فاإنها  م�ستقل، 
من  ب��دًل  واإمن��ا  اجلن�سية،  لرغبتها  مو�سوع 
�سغريها”  “والد  اختيار  يف  بحقها  ذلــك 
)44(. وكما اأ�سارت ليندا ج�ردون، يف جه�د 

فــهــم حياتهن  اأجـــل  مــن   19 الــقــرن  نــ�ــســاء 
اجلن�سية اخلا�سة، طغى التنا�سل با�ستمرار 
الهتمام  مــ�طــن  بــاعــتــبــاره  العاطفة  على 
بالن�سبة  حتى  �سحيحًا  هذا  وكان  املركزي، 
جدًا،  ال�سعب  من  كان  رمبا   .)45( للنيك�لز 
ُم�ستنطقة  وخا�سة �سمن حدود حتمية غري 
نتخيل  اأن  خمتلفني،  جن�سني  بــني  للعلقة 
–حتى  للمراأة  قوة  كم�سدر  نف�سه  اجلن�س 
“منح الن�ساء  اأن نيك�لز نف�سها تتحدث عن 
فكر  ت�جه  اأن  حني  يف  للرجال-  اأنف�سهن” 
روؤية  الن�ساء  علم  كله  ع�سر  التا�سع  القرن 

الأم�مة باعتبارها عامل متكني )46(.
نخمن  اأن  ميكننا  ذلـــك،  اإلـــى  وبــالإ�ــســافــة 

املــرء  يك�ن  اأن  ال�سعب  مــن  كــان  كــم  فقط 
امراأة ت�سر على اأن للن�ساء م�ساعر وحق�قًا 
وكل  �سيء  كل  فيه  يق�ل  جن�سية، يف جمتمع 
امل�ستغرب  من  ولي�ش  ذلــك.  عك�ش  �سخ�ش 
الــثــ�ريــات  هــــ�ؤلء  معظم  تــكــ�ن  اأن  ــريًا  كــث
اجلهد،  عن  تخلني  قد  الإن��اث  اجلن�سويات 
وُتقن  الأبكر،  هرطقاتهن  ت�سحيح  وحاولن 
للعث�ر على طريق ع�دتهن اإلى عامل الن�ساء 
املحرتمات. هذه هي الكيفية التي اأرى فيها 
تن�سل نيك�لز اللحق من اأفكارها ال�سابقة 
اإن  املماثل،  الرتاجع  وكان  عن احلب احلر. 
مل يكن الأكرث دراماتيكية، ه� الذي خربته 
 Victoria وودهــــ�ل  فيكت�ريا  خليفتها، 

.Woodhull
نيك�لز  مــــاري  جــهــ�د  �سكلت  ذلــــك،  ومـــع 
الأ�سا�س  اجلن�سي  املراأة  لتحرير  نهج  لو�سع 
يف  الرائدة  املقبل  اجليل  ن�سوية  مل�ساهمات 
وودهـــ�ل.  فيكت�ريا  احلـــر،  احلــب  مدر�سة 
وودهـــ�ل،  عــن  الكثري  املــ�ؤرخــ�ن  كتب  وقــد 
اأن  اأ�ستطيع  ما  بقدر  تقريبًا،  اأحــد  ل  لكنه 
باعتبارها  اجل��د  حممل  على  عاملها  اأرى، 
معظم  ومثل  واجتماعية.  �سيا�سية  مفكرة 
املعا�سرين لها، حكم امل�ؤرخ�ن عليها بق�س�ة 
بالغة، على اأ�سا�س ن�ساطها اجلن�سي اإلى حد 
اأحب�ها افرت�س�ا  الذين  اأولئك  كبري. وحتى 
اأنه لأنها كانت امراأة جن�سية، فاإنها مل تكن 
جدية ول مفكرة. وي�سر معظم ما ُكتب عن 
ووده�ل -على اأ�سا�ش اأدلة قليلة جدًا- على 
اأن جميع خطاباتها ومقالتها كانت كلها من 

عمل الرجال املحيطني بها )47(.
امراأة ع�سامية علمت  وهي  ووده�ل،  بداأت 
من  اخل��ط��اأ  اجل��ان��ب  م��ن  بنف�سها،  نف�سها 
الإ�سالح  اقتحام دوائر  و�سرعت يف  امل�سار، 
اجلديدة يف مدينة نيويورك يف العام 1870. 
ويف العام 1871، و�سعت ب�سمتها من خلل 
حلركة  واع��دة  جديدة  ا�سرتاتيجية  اق��رتاح 
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حق املراأة يف القرتاع، على اأ�سا�ش النظرية 
القائلة باأن املراأة قد حتررت ُم�سبقًا بف�سل 
الأمــريكــي.  للد�ست�ر  ع�سر  الــرابــع  التعديل 
وب��سفها قائدة يف حركتي احلب احلر وحق 
املراأة يف القرتاع معًا، فاإنها مل ت�جه اأ�سابع 
وح�سب،  املراأة  حياة  بتدمري  للزواج  التهام 
راديكالية  جــديــدة  طــرقــًا  اقــرتحــت  واإمنـــا 
لت�فري الأم�مة وتربية الأطفال مبجرد زوال 
نظام العائلة. وُتعرف ووده�ل اأكرث ما يك�ن 
تيلت�ن  بيت�سر/  ف�سيحة  ك�سف  يف  بدورها 
اجلن�سية، وهو ما فعلته يف العام 1872 ردًا 
لها  تعر�ست  التي  العامة  الهجمات  كل  على 
الأقل  اخلا�سة  اجلن�سية  مغامراتها  ب�سبب 
حياتها  ق�سايا  اإحــدى  وكانت   .)48( خفاءًا 
وعملها على حد �س�اء هي ما اإذا كان ميكن 
ال�سل�ك  ب�س�ء  املتهمة  املــــراأة  ت�سقط  اأن 
وبحلول  اجلمهور.  عني  يف  تلقائيًا  اجلن�سي 
العديد  التا�سع ع�سر، كان  القرن  �سبعينيات 
للإ�سرار  ا�ستعداد  على  الإ�سلحيني  من 
اإلى  الن�ساء  مثل  يحتاج�ن  الرجال  اأن  على 
الحتفاظ بثقة اجلمهور، لكنه مل يكن هناك 
اأحد تقريبًا على ا�ستعداد حتى ذلك ال�قت 
لل�سماح للمراأة باأن تكون بنف�س �سوء الرجل، 
وتوؤخذ مع ذلك على حممل اجلد. ومل تقف 
�س�ى حفنة من الن�س�يات مع ووده�ل، وبني 
ه�ؤلء كانت اإليزابيث �ستانت�ن، التي �سجعني 
اإعجابها الدائم ب�وده�ل على اإعادة درا�سة 
حياتها وعملها )49(. وكتبت �ستانت�ن: “لقد 
ما  للن�ساء  عمًل  وودهــ�ل  فيكت�ريا  اأجنــزت 
كان لأحد منا اأن ينجزه. لقد واجهت الرجال 
املراأة  اإلى و�سفها بنعوت جتعل  ودفعت بهم 
الدواء،  املبداأ، مثل  ابتلعت  تق�سعر، يف حني 
التحرر،  �سجلت  يف  حــنــجــرتــهــا....  عــرب 
�سيك�ن ل�سمها مكانه العايل اخلا�ش” )50(.
ب�سبب دورها يف ف�سح نفاق بيت�سر اجلن�سي، 
اأ�سبحت ووده�ل اأول م�اطن اأمريكي يعتقل 

مب�جب قان�ن ك�م�ست�ك، وه� قان�ن جديد 
كان قد �ساعد على جعل من عدم اخل�س�ع 
للأق�ياء  وامتيازًا  للراديكاليني  م�س�ؤولية 
من  ن�سبيًا  �ساملة  بيت�سر  خرجت  وقد   .)51(

لتحقيق  وودهــ�ل  اآمــال  لكن  الف�سل،  ذلــك 
التميز ال�سيا�سي ُدمرت. وكان من املفارقات 
عن  اأك��رب  بقوة  التحدث  لها  اأت��اح  ذل��ك  اأن 
اجلن�س  بخ�سو�س  احلقيقية  معتقداتها 
والزواج، بدل اأن تق�ل ما تعتقد باأنه �سيك�ن 
والن�س�يات.  الآخرين  للإ�سلحيني  مقب�ًل 
وهكذا، جاءت ت�سريحاتها الأكرث راديكالية 
العام  1872. ولكن، قبل  العام  وتطرفًا بعد 
ما  نيك�لز،  مثل  لديها،  كان  عندما   ،1876
احلرية  ل�سالح  ال�سابق  التدخل  من  يكفي 
احلب  فكرة  عن  تراجعت  للمراأة،  اجلن�سية 

احلر )52(.
“اإنني  وودهـــ�ل:  اأعلنت   ،1873 الــعــام  يف 
اأ�سن حملة �سد الزواج. واأنا اأخ��ش   املعركة 
بق�سد اإحلاق كل ال�سرر املمكن بامل�ؤ�س�سة... 
جثتها  دفــن  ميكن  حتى  القلب  يف  لطعنها 
اأعلى  مل�ؤ�س�سات  الطريق  ومتهيد  املتحللة 
كان  القتبا�ش،  هــذا  ي�سري  كما  واأفــ�ــســل.« 
تع�سبًا  اأكــرث  الـــزواج  على  وودهـــ�ل  هج�م 
وتعقدًا،  مراوغة  واأقل  التفكري،  يف  واأحادية 
قلقها  مــكــمــن  وان  نــيــكــ�لــز.  هــجــ�م  مـــن 
الــزوج  يجرب  كيف  هــ�  تقريبًا  احلــ�ــســري 
زوجته على الت�سال اجلن�سي، بغ�س النظر 
الإجنابية،  اأو  اجلن�سية  امل��راأة  رغبات  عن 
وال�سبب يف اأن الن�ساء يعتقدن باأن اخل�س�ع 
الــزوجــي.  واجبهن  كــان  املطالب  هــذه  ملثل 
وباللعب على احلملة الن�س�ية املعا�سرة �سد 
ووده�ل  ادعت  للدعارة،  احلك�مي  التنظيم 
التي  البغاء، هي  ولي�ش  الــزواج،  ق�انني  باأن 
لل�ستغلل  الرخ�سة  وتعطي  تقنن  كانت 
)54(. وقد  الن�ساء اجلن�سي من قبل الرجال 
-املــجــ�ن،  فقط  بال�سرور  الــــزواج  اتهمت 
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يلقي  التي  اجلن�سية-  والرخ�سة  ال�سهوة، 
الآخرون بالل�م فيها على البغاء. ويف بع�ش 
من  الأمــ�ر  تفهم  اأنها  ل�  كما  بدا  الأحيان، 
املنظ�ر  من  اأف�سل  للبغي  املحتَقر  املنظ�ر 
امل�سَرعن للزوجة. ورمبا يف�سر هذا الزدراء 
للزواج بع�س جتاوزاتها البالغية. مثل قولها: 
للع�سر،  ال�ح�سية  الأعمال  جميع  بني  »من 
تلك  مثل  الب�ساعة  �سديدة  اأعماًل  اأعرف  ل 
التي يجيزها ويدافع عنها الزواج. ليلة بعد 
الغت�ساب  حــالت  من  الآلف  هناك  ليلة، 
ــي تــرتــكــب... املــليــني مــن الــزوجــات  ــت ال
يعانني  الل�اتي  القلب  ك�سريات  امل�سكينات 
من  للفجار  للن�سياع  ا�ــســطــرارهــن  مــن 
الأزواج اللذين ل ي�سبع�ن، عندما تفي�ش كل 
غريزة يف اجل�سد وعاطفة يف الروح بالبغ�س 
كانت  اأخرى،  اأحيان  )55(. ويف  وال�سمئزاز« 
ت�ستطيع اإجراء تقييم حم�س�ب ب�سكل اأف�سل 
لف�سل الزواج كم�ؤ�س�سة جن�سية، لكنها كانت 
تعتقد، حتى عندئذ، باأن تلك امل�ؤ�س�سة اأدت 
دائمًا تقريبًا اإلى انحدار واختفاء الجنذاب 

اجلن�سي ال�سحيح.
ج�انب  اإلى  للزواج  ووده�ل  كراهية  امتدت 
والتي  اخلا�سة،  الأ�سرة  م�ؤ�س�سة  من  اأخرى 
اأي�سًا.  بها  الإط��اح��ة  جت��ب  باأنها  اعتقدت 
اأنني  يق�ل�ن  »اإنهم  بالق�ل:  ذلك  واأو�سحت 
جئت لتفكيك العائلة. واأنا اأق�ل اآمني لذلك 
من كل قلبي. اأرج� اأن اأمتكن من تفكيك كل 
عائلة يف العامل تك�ن قائمة بف�سل العب�دية 
احلــركــات  غـــرار  وعــلــى   .)56( اجل��ن�����س��ي��ة« 
كانت  ــفــرتة،  ال تلك  يف  الأخــــرى  الن�س�ية 
ووده�ل من املدافعني عن املبداأ العام للعمل 
باأجر وال�ستقلل القت�سادي للمراأة، لكنها 
ت��سيع  احلــركــات-  لتلك  –خلفًا  حاولت 
هذا املبداأ لي�سمل الن�ساء احل�امل والأمهات 
)57(. ومثلما فعلت اإلني كيEllen Key  بعد 

ُيدفع  اأن  عدة عق�د لحقة، اقرتحت وج�ب 

اعــرتافــًا  اجتماعي  اأجــر  احلــ�امــل  للن�ساء 
 .)58( الأ�ــســا�ــش  يف  اجتماعي  عمل  هــ�  مبــا 
فاإن  ي�لد،  اأن  مبجرد  باأنه  اأي�سًا  ادعت  كما 
بحّق  �سينتمي  )املــراأة(  »ثمرة عمل  الطفل، 
الق�ل  »اإن  ووده�ل:  املجتمع«. ولحظت  اإلى 
هج�م  ه�  لآبائهم  ينتم�ن  ل  الأطــفــال  بــاأن 
على احلق املفرت�ش الذي كان م�ج�دًا منذ 
لالأمومة  امل�ساد  اجلانب  هذا   .)59( الأزل« 
اإلــى  مييل  ـــزواج  وال املـــراأة  عــن  كتاباتها  يف 
يف  الإف��راط  �سديدة  كانت  لأنها  الغمو�س، 
لكن  للمراأة،  الأم�مية  القدرات  على  ثنائها 
يف  الن�ساء  دور  كــان  جمدته  ــذي  ال ال�سيء 
كلّيًا  ا�ستغراقهن  ولي�ش  جديدة،  حياة  خلق 
يف تربية اأطفالهن. وكتبت: »جتعل النظرية 
مدى  وممر�سة  معلمة  اأم  كل  من  احلالية 
اأي  حماولة  اأو  حيازة  من  ومتنعها  احلياة، 
ملمار�ستها«  منا�سبة  تك�ن  رمبا  اأخرى  مهنة 
)60(. وبعد حتريرهما من م�سوؤولياتهما جتاه 

الأطفال، وبحيث ل يع�دان ال�ساحة ال�سرعية 
ل��ط��اق��ات  اأو  اجل��ن�����س��ي  للتعبري  ال��وح��ي��دة 
-اأو  �سيختفيان  والأ�سرة  الزواج  فاإن  املراأة، 
بالق�ل:  تنباأت  التي  ووده�ل  اعتقدت  هكذا 
على  امل�ستقبل  يف  العلقات  ت�ستند  »�س�ف 
الدم،  روابط  على  بناء  ولي�س  الروح،  قرابة 
الزمر  جميع  مثل  الأ�ــســرة،  ع�سائرية  حيث 
�س�ف   ... املماثلة  الع�سب�ية  والحتـــادات 

تزال من الأر�ش اإلى الأبد« )61(.
حد  يف  لالأنثى  اجلن�سية  للحياة  وبالن�سبة 
مكامن  وودهـــــ�ل  كــتــابــات  �سمت  ذاتـــهـــا، 
كتابات  يف  جاء  ملا  مماثلة  متزايدة  غم��ش 
نــيــكــ�لــز. فــمــن نــاحــيــة، اعــتــقــدت وودهـــ�ل 
اجلن�سية  العاطفية  وجود  وب�سحية  بوجود، 
والرغبة فيها عند الن�ساء كما عند الرجال. 
وفندت بكل اإخل�ش عقيدة اللعاطفية التي 
الطبيعية،«  الكذبة غري  »تلك  باأنها  و�سفتها 
فكرة  الــ�قــت  ــك  ذل بحل�ل  اأ�سبحت  الــتــي 
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تتحدى جن�س�ية الذكر والأنثى على حد �س�اء. 
اأن  ي�ؤكدون  قد  »البع�ش  وودهــ�ل:  ولحظت 
القوة اجلن�سية هو مك�سب فكري  الف�سل يف 
اأنها  اأنهم ميجدون حقيقة  وروحــي.... يبدو 
لي�ش لديهم اأي رغبة جن�سية، والعتقاد باأن 
ابــتــذال!...  من  له  يا  مبتذلة.  الرغبة  هــذه 
اأنها لي�ست هناك عاطفة جن�سية؟ قل  تق�ل 
باأن  واأعــرتف  اأحمق جن�سي  اأنــك  بــالأحــرى 
حياتك ف�سل، وباأن ج�سمك جُمه�ش. اأَوت�سمي 
مثل هذه الأ�سياء نقاءًا؟ باه! كن �سادقًا بدًل 
من ذلك، وقل اإنه الف�ساد نف�سه« )62(. هذا 
اإنه  الكل�سيكية،  ال�ده�لية  ه�  القتبا�ش 
نف�س ال�سعور العايل بعواقب اخلطاأ اجلن�سي 
مثل �سع�ر الفكت�ريني الآخرين العايل، واإمنا 
اإن  معاك�سة:  بر�سالة 
اإنكار  يف  يكمن  اخلطر 
ال�������س���ع���ور اجل��ن�����س��ي، 
ولي�ش يف الت�ساهل معه. 
وبــيــنــمــا كـــان اآخــــرون 
يــتــحــدثــ�ن عــن الــزهــد 
تتحدث  كانت  للرجال، 
اجلن�سية  الن�سوة  ع��ن 
واأن  »نقية،«  تك�ن  اأن  على  وت�سر  للمراأة، 
ومرغوبًا  حُمببًا  يكون  اأن  ينبغي  ل  اجلن�س 
»منفعة  عــن  ي�سفر  اأن  يجب  واإمنـــا  فــقــط، 

م�سرتكة ومتبادلة« اأو »ا�ستغراق« )63(.
ثانية  تاريخية  م�سكلة  كمنت  باملنا�سبة  هنا 
ت��ت�����س��ل ب��امل�����س��ط��ل��ح��ات اجل��ن�����س��ي��ة، م���اذا 
بعد  غيابها.  ي��سف  وكيف  الن�س�ة  ُت�سمى 
تاأكيدها على اأن املراأة قادرة على الإح�سا�ش 
الرجل،  مثل  مثلها  اجلن�سية  املتعة  بنف�س 
اأن  يف  ال�سبب  ب�سرح  ملزمة  ووده��ول  كانت 
نيك�لز  كانت  يختربنها.  مل  جــدًا  الكثريات 
املراأة  لدى  للحب«  النزوع  »عدم  و�سمت  قد 
اأ�ــســافــت فهمًا  بــاأنــه مــر�ــش، لكن وودهـــ�ل 
اجتماعيًا )واآِمًل(، حني ف�سرت هذا املر�ش 

باأنه نتيجة لتمرد الن�ساء املتنامي �سد فكرة 
ك�نهّن ملكية جن�سية لأزواجهن. وكتبت عن 
اأن  بفكرة  تقبل  املـــراأة  ظلت  »طــاملــا  ــك:  ذل
ويرعاها  ميلكها  اأن  ه�  الطبيعي  م�سريها 
بت�سليمه  الــّديــن  له  ت�سدد  ــذي  وال مــا،  رجــل 
قان�نية جيدة.  فاإنها تك�ن زوجة  �سخ�سها، 
يف  ت�لد  التي  اللحظة  من  وابــتــداءًا  ولكن، 
جتاه  فرديًا  حقًا  لها  اأن  فكرة  فيها  روحها 
–اأن ت�سيطر على ج�سدها ووظيفتها  نف�سها 
روحها  متمردة، يف  ت�سبح  فاإنها  الأم�مية- 
ويك�ن  ـــال...  ـــع والأف بـــالأقـــ�ال  يكن  مل  اإن 
للعقل يف حالة التمرد مثل هذا التاأثري على 
امل�ستحيل  من  ي�سبح  بحيث  اجلن�سي  الفعل 
الأجهزة  وتعاين  باملثل،  الرد  اأو  ال�ستجابة 
من العق�بة الطبيعية«)64(. ومن دون اإ�سفاء 
اإلى  ــراأة  امل و�س�ل  عــدم  على  رومان�سية  اأي 
الن�س�ة anorgasmia اأو التقليل من اآثارها 
ث�رة  اأنها  على  تراها  �ستظل  فاإنها  ال�سلبية، 
اأمل  وبادرة  للذات،  وتاأكيدًا  لواعية  جن�سية 

للم�ستقبل.
مع ذلك، اإذا كان اجلن�س يف جانبه ال�سلبي 
الهروب  يف  ــراأة  امل ورغبة  بــالــزواج  مرتبطًا 
الإيجابي كان  فاإن اجلن�س يف اجلانب  منه، 
ت�سكيل  على  بــالــقــدرة  بــالأمــ�مــة،  خمتلطًا 
م�سري  خــللــهــم  ومـــن  امل�ستقبل،  اأجــيــال 
دفــاع  كــان  نيك�لز،  ومثل  بــاأ�ــســره.  املجتمع 
وودهول عن احلياة اجلن�سية لالأنثى مظلاًل 
الأم�مية  الن�ساء  بــقــ�ى  رومان�سي  به��ش 
املنط�ية على اإمكانيات ل نهائية. وقد تخيلت 
الرجال،  ولي�ش  الن�ساء،  فيه  متلي  م�ستقبًل 
�سروط الت�سال اجلن�سي، مدفوعات بدافع 
التي  الــكــبــرية  للـ”امل�س�ؤوليات  تقديرهن 
 .)65( كاأمهات”  مهامهن  اإليهن  ت�سندها 
وودهــ�ل  اعتقدت  معا�سريها،  معظم  ومثل 
اجلينية  ال�سخ�سية  يرثون  ل  الأط��ف��ال  اأن 
يرث�ن  واإمنـــا  فــقــط،  ل�الديهم  الأ�سا�سية 

ال ينبغي أن يكون الجنس 
ُمحببًا فقط، وإنما يجب 

أن يسفر عن »منفعة 
مشتركة ومتبادلة«

حلر
ب ا

حل
 وا

�ية
ن�س

ال



35
20

13
ف 

صي
 - 

شر
ث ع

ثال
د ال

عد
ال

اأهــ�اءهــم  وحتى  بل  وخرباتهم،  �س�اغلهم 
وقدمت  احلمل.  حلظة  يف  خا�سة  العابرة، 
من  للن�ساء  الن�سل  لتح�سني  النظرية  هــذه 
اأمثال ووده�ل حججًا رائعة تدعم اإ�سرارهن 
على اأن نوعية العالقة اجلن�سية بني الرجال 
من  باأكمله،  املجتمع  على  تــ�ؤثــر  والن�ساء 
ويف  املت�س�رة.  الأطــفــال  �سخ�سية  خــلل 
املجردة  اجلاذبية  تعززت  ووده���ول،  حالة 
ال�سخ�سية:  بتجربتها  الن�سل  حلجة حت�سني 
الرجل  ب�سبب  عقلي،  بعيب  ابنها  ولــد  فقد 
والده  كان  الــذي  الزهري  امل�ساب  ال�سكري 
لقدرة  الأم�مية،  للق�ة  روؤيتها  وكانت   .)66(

املراأة على ت�سكيل �سخ�سية الأجيال املقبلة، 
متثل عك�ش هذه التجربة الرهيبة. وبدًل من 
ابنها العاجز الذي قالت القليل عنه، تنباأت 
اأجيال من الأطفال اجلميلني ح�سني  بولدة 
احتادات  انت�سار  من  ينجم�ن  الذين  امل�لد، 
جن�سية ُحرة وحُمّبة حقًا. اأما بالن�سبة لفكرة 
احلك�مة  تديرها  التي  الق�سرية  الــربامــج 
ن�سميه  -ما  ال�راثة  و�سكل  مفاهيم  لإمــلء 
تعار�سها  كانت  فقد  الن�سل-  حت�سني  علم 
متامًا وت�سعر بالفزع منها )67(. وب�سكل عام، 
وعاطفية  �سغفًا  الأكــرث  ت�س�يراتها  تكن  مل 
باحلياة  تت�سل  امل�ستقبل  يف  احلــرة  للمراأة 

اجلن�سية، واإمنا بالقوة الأمومية.
تكن  مل  الن�س�ية،  اأفــكــارهــا  جميع  ب�سبب 
ووده�ل حتظى با�ستقبال جيد لدى احلركة 
الن�سائية ال�سائدة. وثمة عدد قليل من الأفراد 
الذين تاأثروا كثريًا باأفكارها و�سخ�سيتها، ل 
�سيما �ستانت�ن، واملُ�سلحة الأخلقية البارزة 
 Paulina Wright ديفي�ش  رايــت  ب�لينا 
ال�سغرى،  بيت�سر  كاثرين  و�سقيقة   ،Davis
 Isabella Beecher ه�كر  بيت�سر  اإيزابيل 
�سريحة  ظلت  ذلــك،  ومــع   .)Hooker )68

اأكرب بكثري من احلركة الن�سائية ل ُتعنى بها، 
وترى اأن بروزها، والأفكار التي دافعت عنها، 

اأ�سعفت اإلى حد كبري ق�سية املراأة )69(.
ووده�ل  فيكت�ريا  لتاأثري  البارز  تف�سريه  يف 
التاريخي ودورها يف ك�سف ف�سيحة بيت�سر/ 
الن�س�يات  اأن  كيف  اأونيل  وليام  اأكد  تيلت�ن، 
على  فعل  رد  يف  وقــفــن،  ال�سائد  التيار  يف 
يف  املــــراأة  لتبعية  حتــد  اأي  �سد  وودهــــ�ل، 
تراجعهن  م�سري  وبـــداأن  ــرة،  والأ�ــس الـــزواج 
الط�يل اإلى الأيدي�ل�جية املحافظة )70(. ول 
�سك اأن ووده�ل نف�سها قد ُهِزمت �سخ�سيًا، 
ُدمرت،  اأنها  يق�ل  اأن  حتى  للمرء  ميكن  بل 
اجلن�سية  باحلرية  للتب�سري  جهودها  ب�سبب 
للن�ساء ومهاجمة الزواج با�سم حق�ق املراأة.

على  وودهــــ�ل  اأُجــــربت  املــطــاف،  نهاية  يف 
وال�ــســتــقــرار يف  املتحدة  الــ�ليــات  مــغــادرة 

فقدت  حــيــث  اإجنـــلـــرتا، 
لعدة  ــًا،  ــي حــرف عــقــلــهــا، 
نــهــايــة  ويف  �ـــســـنـــ�ات. 
املـــطـــاف، تـــزوجـــت من 
مــارتــن،  جــ�ن  امل�سريف 
وهــ� رجــل حمــب ومــراع 
ـــعـــ�ر الآخــــــريــــــن،  ـــس ـــ� ل
الظه�ر يف  ــى  اإل وعـــادت 

ومثل  اجلمهور.  اأمام   19 القرن  ثمانينيات 
نيك�لز، اأرادت يائ�سة التخل�ش من ما�سيها 
لأفكارها  تنكرت  اأنها  حتى  التقليدي،  غري 
ذلك  فعلت  وقد  احلــر.  احلب  عن  ال�سابقة 
بكثافة حتى اأن ابنتها خل�ست اإلى العتقاد 
لتق�ل  والدتها،  �سد  قذفًا  كــان  الأمــر  بــاأن 
اأنها مل تنتقد الزواج اأبدًا اأو تدع� للت�سال 
الإجن���اب.  اأخ���رى غ��ري  اجلن�سي لأغ��را���س 
الن�سل  حت�سني  عن  وودهـــ�ل  اأفــكــار  وكانت 
ب��سيلة  زودتــهــا  قــد  الأمـــ�مـــة  ومتــجــيــدهــا 
للرتاجع، وزعمت لبقية حياتها -عا�ست حتى 
العام -1927 باأنها مل تكن قد دعت اإلى اأي 
�سيء اأبدًا �س�ى اأن على الن�ساء فهم ق�انني 

ال�راثة وعلم الإجناب واللتزام بها )71(.

بسبب أفكارها النسوية، 
 لم تكن وودهول 
تحظى باستقبال جيد 
لدى الحركة النسائية
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ال�سائدة  املـــراأة  حركة  اأن  حني  ويف  ولكن، 
رف�ست ووده�ل نف�سها فعًل، فاإن كثريًا من 
احلب  واأن�سار  هي  بها  اآمنت  التي  الأفكار 
احلر من قبلها، مبا يف ذلك نيك�لز، وجدت 
طريقها اإلى اأفكار احلركة. وهكذا، خرجت 
حتى  منت�سرة،  وودهــ�ل  اأفكار  من  العديد 
منت�سف  ومنذ  كذلك.  تكن  مل  هي  اأنها  ل� 
�سرعت  ع�سر،  التا�سع  الــقــرن  �سبعينيات 
د ملعار�سة امتلك  احلركة الن�سائية يف الت�حُّ
الرجال اجلن�سي للن�ساء يف الزواج، وللدفاع 
يف  املــراأة  حق  الفردية،  ال�سيادة  مبداأ  عن 
رف�س الت�سال اجلن�سي اأن مل يريدنه )72(. 
طبيعية  اجلن�سية  العاطفة  اأن  فكرة  وحتى 
اإلى  الرجال وجدت طريقها  الن�ساء مثل  يف 
 ،1894 العام  وبحل�ل  احلركة.  اأطروحات 
امل�سيحية  الخلقية  الفيل�س�فة  ا�ستطاعت 
Eliz - بــلكــ�يــل ــث  ــي ــزاب ــي اإل  ململــحــافــظــة 
ال�سبه  كبري  نح�  وعلى   ،beth Blackwell
تق�ل:  اأن  عامًا،  اأربعني  قبل  نيك�لز  مباري 
غري  املحبة،  بال�سحة،  املتمتعة  املراأة  “يف 
التي  املتكررة  الآفـــات  بجراحات  امل�سابة 
تنجم عن ال�لدة، يرتبط املزيد من الكتفاء 
التعبري  النهائي،  احل�ّسي  بالتعبري  احل�سي 
القائلة  ال�سائدة  املغالطة  اإن  احلــب....  عن 
احل�سرية  ال�سمة  هو  اجلن�سي  ال�سغف  باأن 
بفعل  ح�سريًا  واملتعلقة  للرجال،  تقريبًا 
املميز  بالطابع  جهل  من  تن�سًا  اجل��م��اع... 
العقلي  عن�سره  مبعنى:  الب�سري،  للجن�ش 
الن�س�يات  ت�ستطع  ما مل  لكن  الق�ي” )73(. 
املحرتمات ا�ستيعابه يف حججن كان تن�سل 
وودهــ�ل من الــزواج، ورغبة احلب احلر يف 
عند  والإجن���اب  اجلن�س  ب��ني  الف�سل  دع��م 
ال�سائد  التيار  ن�س�يات  اأ�سرت  وقد  الن�ساء. 
على  وم�افقتها  املــراأة  اختيار  �سرورة  على 
اأي�سًا  القدر  بنف�س  التزمن  لكنهن  اجلماع، 
بح�سر اجلن�س يف اإطار الزواج )74(. وعلى 

للأم�مة  الإجـــلل  كــان  ال�سلة،  وثيق  نح� 
املــراأة،  على  ت�سبغها  اأن  ميكن  التي  والق�ة 
وه� اعتقاد راأينا حتى نيك�لز ووده�ل وهما 
تتقا�سمانه. وقد اأِملت العديد من الن�س�يات 
الأكرث حمافظة باأنه مبجرد اأن يكف الرجال 
اجلن�سية  مبطالبهم  ال����زواج  ت��دم��ري  ع��ن 
يرحنب  اأن  الن�ساء  فاإنه يجب على  املفرطة، 
مرة اأخرى بالت�سال اجلن�سي معهم، ولي�س 
ذلك،  من  اجلن�سية  املتعة  جم��رد  اأج��ل  من 
وقد  العليا.  الأم�مية  ل�اجباتهن  وفاء  واإمنا 
روؤية  الن�س�يات،  بني  حتى  قلة،  ا�ستطاعت 
اأن املعادلة بني احلياة اجلن�سية لالأنثى وبني 
تاريخيًا  اإجنـــازًا  كانت  والتكاثر  الإجنـــاب 
خم�س��سًا، واأن “حترير” احلياة اجلن�سية 

للمراأة �سكل عملية لن يتم نق�سها اأبدًا.
ما  الــذي  التاريخي  البحث  من  الكثري  ثمة 
يزال يتعني اإجــراوؤه ح�ل حركة احلب احلر 
بعد العام 1875، وخ�س��سًا الن�ساء الل�اتي 
انخرطن فيها. فبعد 1875، تزايدت اأعداد 
احلــر،  احلــب  دوائـــر  ــارزات يف  ــب ال الن�ساء 
ولي�ست  اأي�سًا.  تزايدت  اختلفاتهن  اأن  ول� 
ووده�ل:  نيك�لز  مثل  لنا  ماأل�فة  اأ�سماوؤهن 
ل��سيندا  فاي�سربوكر،  ل�ي�ش  اأجنيل هي�ود، 
وايــت،  دي  ليلي  كـــرادوك،  اإيــدا  ت�ساندلر، 
�ست�كهام،  األي�ش  الــدكــتــ�رة  ف��سرت،  دورا 
ال�حيد  ال�سيء  كان   .)75( هارمان  وليليان 
امل�سرتك يف كامل فكر وحما�سة حركة احلب 
املعار�سة  ه�  ع�سر  التا�سع  القرن  يف  احلر 
لأحدث اأ�سكال التدخل احلك�مي يف ال�س�ؤون 
جعلت  التي  كوم�ستوك  ق��وان��ني  اجلن�سية، 
العلنية  الكتابة  اأو  اخلطابة  اأمــر  من  فعليًا 
ذلــك،  ومــع   .)76( ج��رمي��ة  اجلن�سوية  ع��ن 
وفيما وراء مكافحة الك�م�ست�كية، مل يت�افق 
التا�سع  القرن  اأواخــر  يف  احلر  احلب  دعــاة 
عــلــى الــكــثــري. وقـــد اأفــ�ــســى �ــســعــ�د خطاب 
حركة  يف  ل��الأن��ث��ى  اجلن�سية  احل��ي��اة  ح��ول 
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والثقة  املتزايدة  والأعـــداد  ال�سائدة  املــراأة 
الكثري  قيام  اإلى  لدى ن�سريات احلب احلر 
املنتجة،  والعديد من اخلالفات  من اجلدل 
اتخاذها  يجب  التي  الرتتيبات  ماهية  ح�ل 
تبعيتهن  مــن  الــنــ�ــســاء  لــتــحــريــر  بال�سبط 
العام  وبعد  كامل.  قــرن  مــدى  على  للرجال 
من  �سل�سلة  احلر  احلب  اأن�سار  بداأ   ،1875
مقابل  اجلن�سي  الن�سباط  حول  املناق�سات 
الت�ساهل، والزواج الأحادي مقابل التعددية، 
حتديد  واأخالقيات  التكاثر،  مقابل  اجلن�س 
م�ؤرخ�  �سيح�سن  والتي  والإجها�ش،  الن�سل 
و�س�ف  فيها.  نــظــروا  اإذا  �سنعًا  الن�س�ية 
نعرث يف تلك اجلدالت بال �سك على اأ�سول 
والتعبري  احلديثة،  اجلن�سية  الراديكالية 
تتعر�س  التي  املع�سالت اجلن�سية  الأول عن 
لها الن�ساء املعا�سرات، هذه املع�سلت التي 
الن�س�ية،  من  جديد  ن�ع  منها  يخرج  �س�ف 

ن�س�يتنا، يف نهاية املطاف.
يف  التاريخ  اأ�ستاذة  دوبـــ�ا:  كــارول  اإلــني   *
»حق  كــتــاب:  ومــ�ؤلــفــة  كاليف�رنيا،  جامعة 

الت�س�يت وحق�ق املراأة«.
Fem - عن�ان حتت  الدرا�سة  هذه   ��سرت 
H nism and Free Love، على م�قع -
 manities & Social Sciences Online

.Ellen Carol DuBois الباحثة .
http:// ــة:  ــزي ــي الإجنــل الــنــ�ــســخــة  رابــــط 
www.h-net.org/~women/pa-

pers/freelove.html
 The Lowell Mill لــ�يــل  فــتــيــات   **
 19 القرن  اأمــريكــا  يف  عاملت  هن   Girls
م�سانع  يف  مبتكر  عمل  نظام  ا�ستخدمهن 
وكان  م�سا�س��ست�ش.  ل�يل،  منطقة  يف  ن�سيج 
ا�ستخدام الن�ساء يف م�سنع يحظى باإعجاب 
يف  ال�سابات  اإ�سكان  يجري  كان  لأنــه  وا�سع 
معروفة  واإمنـــا  فح�سب،  اآمــنــة  لي�ست  بيئة 

بفائدها الثقافية اأي�سًا.
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العربي، فقد  الثقايف  ال�عي  امل�سرتك يف  ال�ّسائع  العربية ( تك�ن من  تكاد ) ق�س�ش احلب 
اأنها تاأخذ  ت�ارثتها الأجيال، وتناقلتها عرب الرواية ال�سف�ية والرواية الكتابية، ومن اللفت 
متقاربة  ب�سياغات  تتناقلها  م�سّ�قة  ِحكاية  �س�رة  يف  ُتــروى  حيث   : نرثية  �سيغة  �سيغتني، 
كتب الأدب والأخبار، واأحيانا تفرد لها م�ؤلفات م�ستقلة من خلل اإ�سباع الق�سة وتط�يلها. 
و�سيغًة ثانيًة �سعرية: من خلل ال�سعر املن�س�ب للعا�سق ال�ساعر، حيث يندر األ يك�ن العا�سق 
اأ�سعارا وردودا �سعرية على ل�سان املحب�بة  �ساعرا متيما، بل تت��سع ال�سيغة ال�سعرية لت�سع 
املع�س�قة. ويف هذه ال�سيغة تقع الدواوين املن�س�بة اإلى الع�ساق ال�سعراء اأو ال�سعراء الع�ساق، 
على اختلف درجة الثقة بتلك الأ�سعار والدواوين. وقد يجري اخللط اأحيانا بني ال�سيغتني، 
مبعنى اأن نغدو اأمام �سيغة ثالثة: �سعرية-نرثية، واإذا كان الن�سيج النرثي اأو�سح فاإن ال�سعر 
التاأثري  اإلى درجة عليا من  بها  ال�سردية، وال��س�ل  لتزيني ال�سياغة  ُيجتلب يف هذه احلالة 
العاطفي، وغالبا ما يك�ن مثل هذا ال�سعر منح�ل م��س�عا، ولكنه على حالته تلك ل يخل� 
النرث  وياأتي  ال�سعر  الأ�سا�سي ه�  الن�سيج  ال�سرد. وقد يك�ن  ت�ستكمل منطق  من وظيفة فنية 

للتف�سيل وال�سرح والتو�سيح.

شاعر وناقد وأكاديمي من األردن.

الحب، العشق، المرض، الموت

إطاللة على مدار الحب في تراث العرب

د.محمد عبيد اهلل

الملف
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الــروحــي/ احلــب  ق�س�َش  اأنَّ  نلحظ  كما 
ال�سقي- على تعددها وَكرْثِتها – تكاُد تك�ُن 
ق�سًة واحدة، يختلف اأبطالها اأو �سخ�سياُتها 
يف  متكّررة،  فتبدو  الأحـــداث  اأمــا  فح�سب، 
اأحـــداٍث مَنطيٍة مــعــادة، ورغــم هذا  �ــســ�رِة 
اإزاء  اأننا  مــرة  كل  يف  ُنِح�ّش  فاإننا  التكرار 
ق�سٍة جديدٍة �سكًل وم�سم�نًا، متامًا كما ه� 
حال النا�ش مع احلب، ف�ساِئر النا�ش يحّب�ن، 
ول مَيّل�ن من احلب. وكلما َنَطَق اإن�ساٌن بكِلمِة 
جتِر  مل  واأنها  وحَده،  له  اأّنها  ا�ست�سعَر  حب، 
على ل�سان اإن�سان اآخر �س�اه، اأي اأن الإن�سان 
مع  معادة،  يكرُر جتربًة مَنطية  اأنه  ي�سُعر  ل 
نف�سها،  امل�ساعر  اإلى  �سبق�ه  قد  النا�ش  اأن 
اأن  ورمّبا قال�ا الكلمات ذاتها ... لكن يبدو 
امل�ساعر الإن�سانية هي املتجددة، متامًا كمياه 

الأنهار يف حركتها وجريانها الأبدي.
الق�ضة الأولى: م�ضا�ش ومّي اجلرهمية

رواهــا  التي  العربية  الق�س�ش  اأقـــدِم  ومــن 
الإخباريون : ق�سُة م�سا�ِس اجُلْرهمي وابنة 
عّمه : مّي بنت مهلهل اجلرهمية ، وهما – 
كما ه� وا�سح – من�س�بان اإلى قبيلة عربية 
اأنها  روي  التي  ُجْرُهم(   ( قبيلة  هي  قدمية 
�سكنت ) مّكة ( قدميًا قبل الإ�سلم بزمان 
ولي�س  الأول��ى  باجلاهلية  ي�سمى  فيما  طويل 
عليه  اإ�سماعيل  اإّن  وقيل  الأخرية،  اجلاهلية 

ال�سلم ن�ساأ يف قبيلة جرهم وتزّوَج منها .
-فيما  و�سائغيها  الق�سة  رواة  اأقــدم  واأمــا 
منبه )ت114هـ(،  بن  ف�هب  عليه-  اطلعنا 
الق�سا�ش اليمني الإخباري القدمي و�ساحب 
ــيــجــان يف مــلــ�ك  ــت ـــ«ال ــاب املــ��ــســ�م ب ــكــت ال
ابن  ومــن  منه  الق�سة  وملخ�ش  حمري«1. 
يف  الــطــرب  »ن�س�ة  �ساحب  املغربي  �سعيد 
معظم  نقل  الــذي  العرب«2  جاهلية  تاريخ 
اأو من كتب  مادة الق�سة من كتاب التيجان 
نقلت منه: اأن م�سا�َس اجلرهمي ع�سق ابنَة 
عّمه ) مّي (، وكانت اأجمَل من راأته العي�ن، 

ا�سَتمّر  وقــد  ي�سرب.  املثُل  كــان  وِبجماِلها 
ع�سُقُهما نقيًا خال�سًا مّدًة من الزمن، وكما 
ه� حاُل ق�س�شِ احلب واملحبني، فل بد من 
»اإعاقة  مهمتها  »�سريرة«  �سخ�سيات  تدخل 
احلـــب« واإفــ�ــســاد املـــ�دة والــ��ــســال. وهكذا 
يدبُّ اخللُف بني م�سا�ش ومي، ب�سبٍب من 
�سخ�سني اثنني ، امراأة يقال لها ) رقّيُة بنُت 
البهل�ل ( ، ورجل يدعى ) اأب� قبي�ش (، وه� 

الذي ُيْن�َسب اإليه اجلبل ال�سهري قرب مّكة. 
ال�ثني،  احلــج  م��سم  يف  اخلــلف  وَيحدث 
فبينما كان م�سا�ش  يط�ف بالبيت العتيق، 
زاعمًة  البهل�ل(  بنُت  )رقــيــُة  لــه  تعر�ست 
مل  اإن  العط�ش  مــن  و�ستهلك  عط�سى  اأّنــهــا 
ي�سقها ، نادته : يا م�سا�ُش بُن عمرو : بداّلِة 
اأخ�سى  ــاإين  ف ا�سقني،  والــقــرابــة،  ال�سباب 
ويبدو  و�سقاها.  ماء  يف  لها  فاحتال  املــ�ت، 
للقرتاب  العط�ش  دعــ�ى  اختلقت  رقيَة  اأن 
دللة  املطل�ب  املــاء  يف  وكــاأن  م�سا�ش،  من 
يف  العط�ش  كاأن  م�ستهى،  اأو  متمنى  ات�سال 
حقيقته مل�سا�ش وملاء ال�سباب ودلله، ولي�ش 
املاء  طلب  ويحّقق  احلقيقي،   للماء  عط�سا 
ات�سال مب�سا�ش، وي�ؤدي اإلى اإثارة غيظ مي 
مالكة  ب��سفها  مائها  من  والنيل  وغريتها، 
)مّي(  تلبث  ومل  احلب.  خلل  من  مل�سا�ش 
اأن تاأثرت بالق�سة حني بلغتها، اأو حني راأت 
حبيبها ي�سقي املراأة الأخرى ومينحها بع�ش 
مائه، فها ه� ابن عمها وحبيبها ي�سقي رقية 
 ، اأخــرى  امــراأة  على  ويحن�   ، البهل�ل  بنت 
وا�ستدت  العتيق.  البيِت  يف  املـــاَء  ي�سقيها 
قلبها  باأن  اأح�ست  كاأمّنا  نف�سها،  يف  الغريُة 
ومَت�سي   . اأبــدًا  يلتِئُم  ل  ان�سداعًا  ان�سدَع 
احلكاية لَتجعَل ) مّيًا ( تقرر اأن تفارَق ابَن 
 ، اأبــدًا  به  يك�ن  مكاٍن  يف  ُتقيَم  ول   ، ها  عمرِّ
َدع قلَبها �سدعا اآملها، وعّدته امرءًا  بعدما �سَ
ـــًل بق�اعد احلــب، وقــالــت فيه  غـــادرًا، خُمِ

�سعرًا منه :
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ٌ م�سا�ُش غدرَت العهَد واحلّب �سادق 
ــِعـــــزُّ اقـــِتـــداُرُه و لــلــحــبرِّ �ــســلــطــاٌن يـــ

َمـــــْ�ِثــٌق  َغــــدرُتْ ومَل اأغـــدْر ، ولــلــُحــّر 
ــرُّ قـــــــرارُه ــق و لــيــ�ــش فـــتـــًى  مـــــن ل ي
اأبي قبي�ش، فكان دوره  اأما الرجل امل�سّمى بـِ 
زيــادة  على  العمَل   - يبدو  كما  الــ�ــســردي- 
الِنزاع وتاأجيج الُفْرقة، ف�سنع �سعـرًا ون�سبه 
اإلى م�سا�ش، ليك�ن الظاهُر مِلي وللنا�ش اأن 
اأي  ��ة(؛  )ُرق��يَّ ب���ِ  يتغّزل  اجلرهمي  م�سا�َس 
احلــج،  م��سم  يف  املــاء  �سقاها  التي  املـــراأة 
من  فــزاَد  مــّي،  اإلى  الــكــاِذُب  ال�سعُر  وو�سل 
اأمَلِها، واألهَب قلَبها عليه، فازدادت له هجرًا، 
حفاظًا على كرامِتها، وناأيًا بنف�سها عّما تعّده 

جرحًا غاِئرًا من احلبيب .
اأنَّ ) م�سا�س اجلرهمي ( قد �سعى،  ويبدو 
 ، واإر�ساِئها  حمب�بته  ل�ــســرتداد  بعد،  من 
ي�سقي  كيف  اإذ   ! تلني  ل  عنيدًة  كانت  لكنها 
غريـَمَتها املاَء، وكيف يق�ُل فيها ال�سعر، ثم 
ال�سك�ى  م�سا�ش يف  قاله  اإليها. ومما  يع�د 
من هجرها!  ويف العتذار اإليها –مما ت�رده 
الرواية وتزين به الق�سة وه� ظاهر ال��سع 
ككثري من ال�سعر املتخلل يف الق�س�ش- ق�ُله:

َيْع�َسى عن النا�ِش َطْرُف عيني 
ــّي غــيـــــر عــا�ــِش ــِك يـــــا مـــ وعــن

ــٍب  ـــ اأتـــــجــهــريــنــنــي بـــــغــيـــــر ذن
ــ�ِل وا�ــــشِ ـــ ــق ـــ وتـــــقــتــلــيــنـــــنــي ب

الإقبال  ورف�سها  �سدودها  يف  اأي�سًا  وقــال 
عليه خماطبًا اأ�سحابه، اأو �ساكيًا اإليهم هّمه 

وُحْزَنه :
بـ�جهها  علّي  ُجْرٍم  ِبـل  دُّ  َت�سُ

با التقرُّ اأردُت  اإّمـــــا  وتبعدين 
كاأين اأنادي �سخرًة حني اأقبلت 

با ت�سعُّ اإّل  تزداد  فما  ُترا�ش  
اجلرهمي  م�سا�س  اأن  الأخ��ب��ار  بع�س  ويف 

رف�ش تاَج الـُمْلك وزعامَة ق�مه ، وفاًء حلّبه 
ة  مرَّ ذات  ملّي  �ش  تعرَّ اأنه  ثّم  له�اه،  وطلبًا   ،

بعد اأن طال هجرها و�سدودها فقال لها :
مكاُنه  ــٌظ  ــْف ــَل َف ــٌل  و�ــس َيــكــن  مَل  ـــاإن  ف

دارُه �ـــــســـــكَّ  ل  املـــــــــــ�َت  فـــــــــــاإنَّ 
حينها   ... ــدًا  اأب األقاك  ل  واهلل   : له  فقالت 
اأنــا فل  ــه وعــذاُبــه وقــال لها : اأمــا  اأملُ ازداد 
اأن ميتنع  اأق�َسَم  ... وهكذا  اأبدًا  املاء  اأ�سرب 
عن املاء لأنه ال�سبب يف كل ما تعر�ش له من 
العا�سَق املعّذب كّف  باأن  وُيقال  واأمَل.  عذاب 
حقا عن �سرب املاء حّتى ا�ستّد عليه العط�ش، 
واأورده الهلك. يف اأول احلكاية قدم العا�سق 
ينه�ش  اأن  من  فبدل  حا�سدة،  لمــراأة  املــاء 
حبه،  اإماتة  اإلى  اأدى  الإحياء،  ب�ظيفة  املاء 
وهجران حمب�بته، واأما وقد امتنع عن املاء 
العا�سق  بعقاب  احلب  جتدد  فكاأمنا  وهلك 
احلب  يف  مرتبة  اأعلى  اإلى  وب��س�له  نف�سه، 

جون وليام ووترهاو�ش / بريطانيا
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وهي امل�ت والفناء لأجل املحب�ب ويف �سبيل 
باأن  احلكاية-  عهدة  –على  ويقال  احلــب.  
بنف�سه،  يــجــ�د  وهـــ�  اأدركـــــاه  ــه  ل �ساحبني 
ولكن  همِه،  من  ويخففا  ي�سّلياه،  اأن  فحاول 
دون جدوى، وقبل اأن يلفظ اأنفا�سه نظر اإلى 

�ساحبيه وقال لهما :
فـاندبا  املـــ�ت  مـــــ�طــُن  هـــــذا  خليليَّ 

مــزاُرُه �سّط  حني  عمرٍو  بَن  م�سا�َش 
�َسل �ساِحَب اخليماِت عن  قرِب هالٍك 

ـــرَّ قـــــراُرُه ــاِت املـــــ�ِت ق ـــ ــرع ــدى ج ـــ ل
بلغها خرُب م�ته  ابنُة عمه )مــّي(: فقد  ــا  اأمَّ
وجـــادًا  �ــســادقــًا  كــان  اأنـــه  وعــرفــت  عط�سًا، 
ظلمته،  اأنها  واكت�سفْت  اإليها،  اعتذر  حني 
�سعٌر يف هذا  لها  وُيــروى  بالغدر،  اّتهمته  اإذ 

امل�قف تق�ل فيه:
اأيا م�طَن امل�ت الذي  فيه قربه

�سقتَك الغ�ادي ال�سارياُت اله�اِمُع

ويـا �ساِكنـًا بالّدوحتني مغّيبًا 
لئن ِطـْرَت عن اإلٍف فاإلُفَك تاِبُع

كان  الــذي  املــاِء،  عن  متتنع  اأن  اأْق�َسَمت  ثمَّ 
ابن  م�ت  ويف  حلبيبها،  هجراِنها  يف  �سببًا 
بيمينها حّتى هلكـــت عط�ســـًا،  وبّرت  عّمها، 
اإلى  ـــْت  ـــَن َوُدِف عط�سا  الأخــــرى  هــي  فماتت 

ج�اِره.
ومِي  م�سا�ٍش  ِة  لق�سَّ العام  الإطــار  ه�  هذا 
تربط  اأق��دُم ق�سٍة عربية  ، وهي  اجلرهمية 
الفريد،  النح�  هذا  على  واملــ�ِت  احلــِب  بني 
امل�ت،  يخ�سى  الإن�ساَن  اأن  الطبيعي  فالأمُر 
وخ�س��سًا  يتجّنبه،  اأن  يحاول  بل  ويخافه، 
اإليها  تنتمي  الــتــي   ( ال�ثنية  املــراحــل  يف 
احلكاية( وقد �سهدت تلك املراحُل حماولت 
البحِث عن اخلل�د، كما ه� احلاُل يف امللحمِة 
ال�س�مرية امل�سه�رة با�سم ملحمة جلجام�ش. 
�سيقة  درا�ــســة  –يف  ال�سيخ  خليل  راأى  وقــد 
هذه  ــعــربــي-اأن  ال الأدب  يف  النــتــحــار  عــن 
احلكاية:  »اأولى احلكايات يف الرتاث العربي 
والنتحار من جهة،  الع�سق  التي ربطت بني 
املاء  اإدخالها  عرب  اأ�سط�ريا  ن�سقا  وخلقت 
اإلى حكايات الع�سق عامل من ع�امل احلب 
وامل�ت يف ال�قت نف�سه«3. فاملاء –وفق ذلك 
-«اأ�سبح ميثل ما يعرف باخللية املف�ّسرة يف 
ق�س�ش الع�ساق، وذلك خل�س�بة هذا الرمز 
على  يدل  باعتباره  الفردي،  ال�سعيد  على 
�سعيد  وعلى  العاطفي،  الرتــ�اء  يف  الرغبة 
الال�سعور اجلمعي يف دللته احل�سارية على 
املاء  ي�سكل  التي  ال�سحراوية  العربية  البيئة 

فيها ع�سب احلياة«4.
املرق�ض واأ�شماء واملوت

ال�سابقة  الق�سة  معنى  مــن  يــقــرب  وممــا 
وانغما�سها يف ال�سقاء والإ�سرار على افرتاق 
املحبني نتيجة لأقدار قا�سية، حكاية املرق�ش 
الأك����رب ال�����س��اع��ر وال��ع��ا���س��ق اجل��اه��ل��ي وق��د 
الإ�سلم،  قبل  ما  ع�سر  يف  ق�سته  انت�سرت 
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اأنه يذكر يف �سعره ن�س�ة اأخريات، ولكن  مع 
لعلها حم�ش اأقنعة »لأ�سماء«، وقد روى هذه 
وال�سعراء.  ال�سعر  يف  قتيبة«  »ابــن  الق�سة 
و«ابن الأنباري« يف �سرح املف�سليات، وكذلك 

»الأ�سفهاين« يف اأغانيه.
وملخ�ش هذه الق�سة، اأن املرق�ش قد خطب 
اإلى عمه ع�ف بن مالك ابنته اأ�سماء، فرف�ش 
اأن يزوجه حتى يراأ�ش، وياأتي املل�ك، ثم خرج 
مرق�ش واأتى ملكًا فامتدحه فاأنزله واأكرمه. 
اأن  فا�سطر  )افتقر(،  اأجدب  فقد  عّمه  اأما 
اأ�سماء من رجل من مراد حملها معه  يزوج 
اإلى بلده، فلما اأقبل مرق�ش من اليمن كتم 
عنه اأهلها اخلرب، و�سنع�ا قرْبًا وهميا زعم�ا 
له اأنها ُدفنت فيه.. ثم يعلم العا�سق خربها 
مـــن �ــســبــيــة يــلــعــبــ�ن، 
فريحل يف طلبها، ومعه 
خادمة له وزوجها. ويف 
احلبيبة  اإلـــى  الطريق 
مر�سه  يزداد  البعيدة، 
�سئمه  حــتــى  ــاه،  ــن و�ــس
الرجل وزوجته، فرتكاه 
اأر�ــــــش  يف  كـــهـــف  يف 
مراد، فلّما �سعر مرق�ش بعزمهما على تركه 
كتب اأبياتًا على رحل الرجل )اأي على خ�سب 
يحّر�ش  البعري(،  فــ�ق  امل��س�عة  الأقــتــاد 
مرق�ش  اأمــا  وزوجته،  قتله  على  اإخ�ته  فيها 
اأ�سماء مع  اإلى  اإي�سال خربه  فقد متكن من 
باملكان م�سادفة، فاحتالت على  رعاة مروا 
زوجها، فاأتى اإليه واحتمله اإلى منزله، ولكن 
حيا.  اأ�سماء  اإلى  ي�سل  اأن  قبل  اأدركه  امل�ت 
وهكذا ت�سّر الق�سة اأن تعذب اأ�سماء اأي�سًا، 
فمثلما تعذب مرق�ش ومات ينبغي اأن تعرف 
هي خربه، فتظل يف عذاب دائم اأو تلحق به 
وُتدفن بجانبه كما يحدث يف �سائر ق�س�ش 

الع�ّساق.
عروة بن حزام وعفراء

اآخــر  نبيل  فعا�سق  حـــزام،  بــن  عـــروة  اأّمـــا 
وعّذبه  الهجر  اأ�سناه  الأوائــل،  الع�ساق  من 
يفده  وجــهــه، ومل  عــلــى  فــهــام  احلـــرمـــان، 
داءه  الأطّباء، فقد كان يعرف  العّراف�ن ول 
اأن  اأن اجتماعه بعفراء وحده ميكن  ويعرف 
داءه  ولذلك يحدد  واأملــه.  يخفف من عذابه 

وه� يق�ل:
روعــٌة لذكراِك  لتعروين  واإيّن 

دبيُب والعظاِم  لها بني جلدي 
ُفجــاءًة   اأراهـا  اأن  اإل  ه�  وما 

جيـُب اأُ اأكـاُد  ما  حتى  فاأْبهت 
داِونـــي اليمامِة  لعّراِف  وقلُت 

لطبيــُب اأبــراأْتــنـــــي  اإْن  فــاإّنــك 
ــِة فما بَي مْن �سقٍم ول طيِف ِجنَّ

كـذوُب احلْمريّي  عّمي  ولكنَّ 
مزاُرهـا داٍن  عفـراُء  ل  ع�سّيَة 

فرُتجى ول عفراُء منَك قريُب
فل�سُت برائي ال�سم�ِش   اإّل ذكْرتهـا

ول البدر اإّل قلُت �س�ف ت�ؤوب
قابل  غري  اليائ�ش،  احلب  هذا  يبدو  وهكذا 
لل��سال،  قابل  وغــري  يتبدل،  اأو  ُين�سخ  اأن 
فالعا�سق اإن و�سل اإلى مع�س�قته ف�سد احلب 
العا�سق  كــان  فهل  احلــرمــان..  لــذة  وذهبت 
ن�ع  للأمل متعة من  كان  بالعذاب هل  يتلذذ 
اأن تو�سد على  ال��روح  ال��ذي يقنع  م��ا؟؟ وما 

وجه دون �س�اه، وتعجز عن تبديله؟؟
جمنون ليلى:

ا�سمه  يف  اختلف  فقد  ليلى  جمــنــ�ن  واأمـــا 
املكتبة  يف  وثمة  ق�سته،  ـــات  رواي وتــعــددت 
ومما  با�سمه،  �سعر  دي�ان  العربية  ال�سعرية 
الأ�سفهاين  الفرج  اأبي  –وفق  جاء يف خربه 
وهما  وليلى  املجن�ن  ــان  »ك الأغاين-5  يف 
يف  جبٍل  عند  لأهلهما  غنمًا  يرعيان  �سبيان 
عقله  ذهب  فلما  الت�باد،  له  يقال  بلدهما 
اإلى ذلك اجلبل فيقيم  وتوح�س، كان يجيء 
به، فاإذا تذكر اأيام كان يطيف ه� وليلى به 

فكأنما تجدد الحب بعقاب 
العاشق نفسه وبوصوله 

إلى أعلى مرتبة وهي 
الموت ألجل المحبوب
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على  فهام  وا�ست�ح�ش  �سديدًا  جزعًا  جــزع 
وجهه حتى ياأتي ن�احي ال�سام، فاإذا ثاب اإليه 
عقله راأى بلدًا ل يعرفه فيق�ل للنا�ش الذين 
اأر�ش  من  الت�باد  اأيــن  اأنتم،  باأبي  يلقاهم: 
اأر�ش  من  اأنت  واأيــن  له:  فيقال  عامر؟  بني 
كذا  بنجم  عليك  بال�سام  اأنــت  عامر!  بني 
النجم  نح� ذلك  فيم�سي على وجهه  فاأّمه، 
حتى يقع باأر�ش اليمن، فريى بلدًا ينكرها 
وق�مًا ل يعرفهم في�ساألهم عن الت�باد واأر�ش 
اأر�ــش  من  اأنــت  واأيــن  فيق�ل�ن:  عامر،  بني 
بني عامر! عليك بنجم كذا وكذا، فل يزال 
قال  راآه  فاإذا  الت�باد،  على  يقع  حتى  كذلك 

يف ذلك:  
ــه ـــ ــت ــني راأي ــاد حـــ ــ�ب ــت ــل واأجــهــ�ــســت ل

ــــي ـــني راآنـــــ وكـــــــرّب لـــلـــرحـــمـــــــن حــــ
واأذريـــــــت دمــــع الـــعـــني ملـــا عــرفــتـــــه

ــه فــدعـــــانـــــي ــ�ت ونــــــادى بــاأعــلــى �ــس
فــقــلــت لـــه قـــد كـــان حــ�لـــــك جـــــريٌة

وعــهــدي بـــذاك الــ�ــســرم منذ زمــان
بلدهم وا�ست�دع�ين  م�س�ا  فقال: 

احلدثان على  يبقى  الــذي  ذا  ومــن 
واإين لأبــكــي الــيــ�م مــن حـــذري غــدًا

ـــــان جمــتـــــمـــــعـــــان فــــراقــــك واحلـــــّي
ــا ووبـــــــًل ودميــــًة ــانـــ �ــســجــاًل وتــهــتـــ

ــــى هـــــمـــــلن« ــا وتــ�ــســجــاًمــا اإل ــحًّ ــس و�
هذا  يف  متكررًا  ن�سقًا  واملــ�ت  املر�ش  ويبدو 
حتى  مرق�ش  مر�ش  فقد  احلــب،  من  الل�ن 
هلك، و�سني عروة بن حزام �ساحب عفراء، 
مر�ش  مثلما  ليلى«  »قي�ش  املجن�ن  وكذلك 
�س�اهم من الع�ّساق.. ال��سال ل يتحقق اأبدًا، 
واملر�ش،  ال�سنى  يعاين  ال�ساعر  والعا�سق 
اأبدًا  ولكنه  وم�اجده،  اأحزانه  وين�سد  ويبكي 

ل ي�سل اإل اإلى املوت.. اأو املر�س واجلنون.
الع�سق املري�ش

مما  فلعله  املري�ش،  بالع�سق  ن�سميه  ما  اأمــا 
نف�سي  منظ�ر  من  م�ستفي�سة،  قــراءة  يحتاج 

وعلمي، ولكننا نلمح اإليه هنا ل�ستكمال معامل 
عند  ونت�قف  الــعــرب،  �سعر  يف  احلــب  �س�رة 
بع�ش مناذجه دون ا�ستق�ساء وتف�سيل. وه� يف 
جانب منه ملت�سق بق�س�ش الع�ساق واملتيمني 
الذين �سّماهم امل�سنف�ن العرب بالعذريني يف 
الع�سر الأم�ي، ولكنه لي�ش مق�س�را عليهم بل 
متتد جذوره منذ الع�سر اجلاهلي كما لحظنا 
فيما عر�سنا له من ق�س�ش قدمية، وتت�ا�سل 
بعد الع�سر الأم�ي يف �سل�سلة متتابعة من ذرية 

العذريني واأتباعهم.
ومما ميكن اأن ي�سلك يف هذا الن�ع من الع�سق 
ال�ساعر  ال�سّمة6  بن  درْيــد  حكاية  املري�ش 
ال�ساعرة  اخلن�ساء  اأحـــّب  الـــذي  الــفــار�ــش 
ومعاوية،  �سخر  لأخ�يها  برثائها  ال�سهرية 

ومل ت�ستهر عا�سقة، لأنها 
رف�ست حب دريد واأنفت 
�سباب  اإلــى  ومالت  منه، 

ق�مها بني �سليم.
كان  فقد  لها  حبه  اأمــا 
راآها  وقد  مري�سًا،  حبًا 
من  تخففت  وقــد  مـــّرة 
وهي  ملب�سها،  بع�ش 

فهام  بالقطران،  اجل��رب��اء  نوقها  تطلي 
الكريهة  القطران  رائحة  متنعه  ومل  بها، 
من احلب، ومل ي�سمئز من النوق اجلرباء 
امل�سهد،  اأعجبه  بل  تطليها،  التي  ــراأة  وامل
للحبيبة،  اأبــديــة  �ــســ�رة  ذهــنــه  وثــبــت يف 
كيف  نتبني  امل�سهد  لــهــذا  ت�س�يره  ويف 
ومعانيها،  الأ�ــســيــاء  حقيقة  ــب  احل قلب 
القطران  و�سار  جميل،  اإلى  الكريه  فقلب 
يف  وعــبــريًا  م�سكًا  الرائحة  كريه  الأ�ــســ�د 
اأنف العا�سق املري�ش، و�سار م�سهد طلء 
وحمببًا،  جمياًل  م�سهدًا  اجل��رب��اء  النوق 
وكاأن احلبيبة يف ب�ستان يفي�ش باحلدائق 
والـــزهـــ�ر، وقــد عــرّب دريـــد عــن ذلــك يف 

مقط�عة �سائرة تق�ل:

ويبدو المرض والموت 
نسقًا متكرراً في هذا 
اللون من الحب، فقد 
مرض مرقش حتى هلك
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�سحبي واربــعــ�ا  »متا�سر«  حي�ا 
ح�سبـي وقــ�فــكـــــم  فـــــــاإن  وقـــفـــ�ا 

ــ�ؤاد بكــم  اأخــنــا�ــش قــد هــام الــفـــ
ــّب ـــ ــل مـــــــن احلـــ ـــ ــب واأ�ــــســــابــــه ن

بــه �ــســمــعــت  ول  ـــــت  راأي اإن  مـــا 
ــي اأيـــنـــــــق جـــــرب ـــ كـــالـــيـــ�م طــال

ـــــه  ـــّذًل تـــبـــــــــــدو حمــا�ــســنـــ ــــ ـــب مـــت
النقـب مــ�ا�ــســـــع  الــهــنــاء  يــ�ــســع 

بــه ــاُء  ـــ ــن ــه ال نــ�ــســح  مــتــحــ�ــســًرا 
الع�سـب بــريــطــة  الــعــبــري  ن�سح 

اإذا ــا�ــش   ــي خــنـــ ـــ فــ�ــســلــيــهـــــُم عــّن
خطبي ما  اخلطب  اجلميع  ع�ّس 
بعيدة  الفريدة  واملحا�سن  وامللءة  فالعبري 
كــل الــبــعــد عــن مــثــل هـــذا املــ�ــســهــد كريه 
ُيعمي  الذي  احلب  مر�ش  ولكنه  الرائحة، 
الب�سر، وي�سمي، القلب فيم�سخ الدللت، 
ون�امي�سها  منطقها  عن  الأ�سياء  ويحّرف 

الطبيعية.
ليتنا بعريان اأجربان

يف  ال�سهري  ال�ساعر  عــزة«  »كــثــرّي  يبدو  ول 
ال�سمة  بن  دريــد  من  باأقل  الأمــ�ي  الع�سر 
فقد  اجلريحة،  امل�سوهة  واأخيلته  مر�سه  يف 
اأو�سله الهجران اإلى اأمنيات �سديدة الغرابة. 
وحبيبته  اأنـــه  لــ�  متــنــى،  فيما  متــنــى،  فلقد 
�ساحبهما،  يــطــردهــمــا  اأجـــربـــان  ــعــريان  ب
فيهما  ملا  يقرب�نهما  ول  النا�ش،  ويطردهما 
م��ن اجل��رب واح��ت��م��ال ال��ع��دوى. كثري عزة 
حتى  ذلك،  ثمن  يكن  مهما  ال��سال  ي�ستهي 
ل� كان �سبيله تدمري ذاته وذات حمب�بته يف 
هيئة  يف  التح�ل  حد  اإلى  املري�ش،  ت�س�يره 
مزرية هي هيئة الإبل اجلرباء التي يطردها 

النا�ش، وياأنف�ن منها.
وجتري اأمنية “كثري” العا�سق املري�ش �سعرا 

على النح� الآتي7: 

غنى لـــذي  كــّنــا  عـــّز  يــا  ليتنا  األ 
ونعزب اخللء  يف  نرعى  بعريين 

ــا يقـل ــرن ــا بـــه عـــّر فــمــن ي ــلن ك
على ح�سنها جرباء تعدي واأجرب

اأهُلُه �ساَح  منهاًل  ورْدن���ا  ما  اإذا 
وُن�سـرُب ُنرمى  ننفكُّ  فما  علينا 

في�سيعنا غنى  ذي  بعريي  نك�ن 
ُنطلـُب نحن  ول  يرعانا  هــ�  فــل 

تلعة كـــّل  الــرعــيــان يف  ــا  ــطــّرُدن ي
ن�سـرُب فيه  ــرى  ُن اأن  مّنا  ومُيــنــع 

بكـرة ـــــك  اأّن اهلل  ــت  ــي وب وددُت 
واأيّن م�سعب، ثم نهرب هجان.. 
لقد �ساقت الدنيا على العا�سق املري�ش، وملا 
مل حتقق له الهيئة الآدمية ما رغب فيه من 
و�سال، فقد ذهب به اخليال اإلى هيئة اأخرى 
من  ياأنف  فلم  عنه،  امتنع  ما  له  حتقق  قد 
اإلى �س�رة حي�انية مزرية، بل جعل  التح�ل 

�ضلفادور دايل / ا�ضبانيا
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فهي  ماأم�لة،  وغاية  م�ستهاة،  اأمنية  منها 
اأف�سل من الحتفاظ بال�س�رة الإن�سانية مع 
ا�ستمرار ال�سنى والُبعد عن احلبيبة.. ول�سنا 
ندري اإن كانت عّزة اأُعجبت باأمنية كثرّي، اأم 
�سخرت منها؟  اإذ تخّيلْت نف�سها ناقة جرباء، 
املاء  على  بال�رود  حتى  النا�ش  لها  ي�سمح  ل 

خ�فًا من جربها ودائها..
ونقل عن اأحد بني عذره فيما حدث به عند 
ق�مه  عن  هذا  �ساأله  وقد  الزبري،  بن  عروة 
العذري:  فقال  الع�سق  من  فيهم  �ساع  ومــا 
»لقد خّلفت يف احلي ثلثني مري�سا ما بهم 
داء اإل احلب قد خامر قل�بهم، واأن فيه من 
املرارة والنكد والكمد ما ه� م�ستعذب عند 
اأربابه، م�ستح�سن عند اأ�سحابه، حل� ل تعد 

له حلوة، مر ل تعد له مرارة”.
ق�س�شٍ  من  له  نعر�ُش  ما  اأّن  ــد  املــ�ؤكَّ ومــن 
كثري  يف  لي�ست  واملحبني،  بالع�ساِق  مت�سلٍة 

تاريخيًة  ق�س�سًا  وتفا�سيلها  ج�انبها  من 
اأكرُثها ق�س�ٌش ذاُت  واإمّنا  الدقيق،  باملعنى 
اأبعاٍد رمزيٍة خيالية، تهدُف اإلى تعميِق معنى 
احلــب، وتــاأكــيــِد دللت الــ�فــاِء الإنــ�ــســاين، 
فكاأّن  واملع�س�ق،  العا�سق  بني  ال�سلة  ومتانِة 
م��ا غاب  ف���اإذا  الآخ���ر،  ك��اًل منهما ه��و روُح 
باملعنى  ول���و  امل���وت  ح���ّل  اأو  ال����روح،  غ��اب��ت 
اإلى  تدع�  الق�س�َش  هذه  اأن  اأي   . الرمزي 
�سيانِة احلب، لأن غياَبه يعني : امل�َت املحقَق 
وردت  كما  �َس�اء.  حٍد  على  وللجماعِة  للفرِد 
حتذيري  �سياق  يف  الق�س�ش  هذه  من  كثري 
اللحقة  والأجــيــال  النا�ش  يحذر  تنبيهي، 
من  خطريا  ن�عا  ب��سفه  الع�سق،  مغّبة  من 
بالإفراط والتجاوز،  املر�س، عندما يت�سف 
ويف هذا البعد نذّكر بعدد من م�ؤلفات احلب 
وكان  معروف�ن،  وفقهاء  علماء  و�سعها  التي 
منه  يراد  ما  غالبا  الق�س�ش  لتلك  �سردهم 
التحذير والتخ�يف من الع�سق ملا ي�رثه من 

علل واأمرا�ش وت�س�هات.
عن  يعرب  الـــذي  ال�سعر  هــذا  مــلمــح  ومــن 
احلب الروحي، مري�سا كان اأو غري مري�ش، 
ف�ساعر  للمحب�بة،  املادية  ال�س�رة  �سح�ب 
غري  املــراأة  متثيل  اأّن  اأدرك  الروحي  احلب 
ممكن، ومن امل�ستحيل جت�سيد احلبيبة، لأن 
اأن  النادر  فمن  ولذلك  �سيء،  كمثلها  لي�ش 
للمراأة  ومادية  حم�س��سة  �سفات  على  نعرث 
ال��روح��ي  العا�سق  جت���اوز  ال��ل��ون..  ه��ذا  يف 
لأّن احلبيبة ع�سّية  التج�سيم،  امل�ّحد فكرة 
على اأن مُتّثل، كما اأنه ينظر اإلى روحها، ول 
يرى اإلى ج�سدها، اإنها يف ال�جدان، ولي�ست 
جمالها  يعنيه  يكن  مل  ولذلك  احل�ا�ش،  يف 
الن�ساء،  اأجمل  يراها  كان  فقد  دمامتها،  اأو 
اأو يف  اأنها رمّبا بدت دميمة  اأننا نح�سب  مع 
الن�ساء،  ككل  امللمح  ماأل�فة  ــراأة  ام الأقــل 
اإلى  يحّ�لها  واحرتاقه  املحب  ا�ستعال  ولكن 
بن  امللك  عبد  وكــان  الأ�ــســطــ�رة..  ي�سبه  ما 
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راأى  عندما  حمقًا  الأمــ�ي  اخلليفة  مــروان 
“بثينة” حبيبة جميل بن معمر، فعجب من 
اأنها امراأة ل تخل� من دمامة، وت�ساءل عّما 
فطنة  كانت  ولكنها  فيها،  العا�سق  اأعجب 
ل� حّكم�ا  النا�ش  واأن  بدمامته،  ذّكرته  حني 

خلقته ما �س�دوه.
العا�سق يبحث عن ف�ساء  ال�ساعر  واإذا كان 
املحب�بة  يــجــده يف  فــاإنــه  ــروحــه،  ل مــكــافــئ 
تكفي،  واحــدة  امـــراأة  اأن  وي�قن  ال�حيدة، 
ولذلك ينتمي اإليها وي�ّحدها، فاإذا ما رحلت 
اإلى  يبكيها  يظل 
اأن  دون  الأبــــــد، 
جتاوزها  ي��ح��اول 
ـــ�اهـــا،  ـــس ـــــــى � اإل
ـــــك تـــبـــدو  ـــــذل ول
ــــن  ــــدي �ـــســـلـــة ال
ــهــذا الــلــ�ن من  ب
جانب  يف  احلـــب 
املحب�ب،  ت�حيد 
ولي�س يف اجلانب 
اخلــلــقــي وحــــده، 
تعدد  كـــان  فــــاإذا 
ملمحًا  املحب�بات 
م�ستمدًا  ــًا  ــي ــن وث
قبل  ما  ع�سر  يف  الــرّبــات  بتعدد  متاأثرًا  اأو 
الــذي امتاز  ــاإّن احلــب الروحي  ف الإ�ــســلم، 
لت�حيد  ــداد  امــت املــحــبــ�ب، هــ�  بــ�حــدانــيــة 
اأّن اخلالق واحد ل �سريك  الأل�هية. فمثلما 
له، ول ميكن الإخل�ش اإّل له وحده، فكذلك 
يف احلب: ل ميكن اأن يك�ن العا�سق خمل�سًا 
لها  �سريك  واحدة، ل  كانت احلبيبة  اإذا  اإل 

يف القلب.
احلد بني احلب والع�شق: 

اإلى التاأليف يف  ولقد تنبه امل�سّنف�ن العرب 
)ت  الندمي  ابن  ر�سد  وقد  والع�سق،  احلب 
)الفهر�ست(8  كتابه  يف  377هـ(  حــ�ايل 

جه�د العرب وغري العرب يف جمال م�ؤلفات 
وبع�سها  عــ�ــســره،  حــتــى  والــعــ�ــســق  احلـــب 
وبع�سها  اإلينا،  و�سل  حتى  النا�ش  تــداولــه 
ككثري من  الأيـــام  عــ�ادي  به  الآخــر ذهبت 
اأ�سماءها  نعرف  التي  تراثنا  خمط�طات 
وم��س�عاتها ولكنها �ساعت ومل يعرث عليها 
حتى الي�م. وقد وردت ق�س�ش احلب عنده 
الأ�سمار واخلرافات مما  �سمن �سنف كتب 
قد  املــبــكــرة  احلــب  ق�س�ش  اأن  اإلـــى  ي�سري 
لل�سمر  اإلى مادة  التالية  الع�س�ر  حت�لت يف 
ولذلك ينبغي التنبه اإلى ذلك والتعامل معها 
ل  واإخــبــاريــة  ق�س�سية  ن�س��سا  ب��سفها 
يراد منها التاريخ ول احلقيقة ال�اقعة. وقد 
ر�سد ابن الندمي معظم اأ�سماء الع�ساق ممن 
�سمن  ع�سره  حتى  اأخبارهم  النا�ش  تداول 
»اأخبار امل�سامرين واملخرفني واأ�سماء الكتب 
اأن  ويبدو  واخلرافات«  الأ�سمار  يف  امل�سنفة 
الذوق  ينا�سب  مما  والع�سق  احلب  م��س�ع 
من  كان  ولذلك  عامة،  الإن�ساين  بل  العربي 
املنادمة  واأدب  امل�سامرات  م��س�عات  اأهم 
ال�سردي. وقد  والليايل العربية ذات الطابع 
الذين  الع�ساق  »اأ�سماء  الندمي  ابــن  ر�سد 
وكذلك  كتًبا«  اأخــبــارهــم  يف  واألـــف  ع�سق�ا 
يف  اأحاديثهم  تدخل  الذين  الع�ساق  اأ�سماء 
الق�س�ش  لهذه  الأوائل  امل�ؤلف�ن  اأما  ال�سعر. 
بن  عي�سى  الندمي-  ابــن  –وفق  فاأ�سهرهم 
داأب وال�سرقي بن القطامي، وه�سام الكلبي 
املــذكــ�رون من  بــن عــدي، وهـــ�ؤلء  والهيثم 
كما  والأحاديث  والأ�سمار  الأخبار  اأ�سحاب 
ال�سردي  بــالــرتاث  �سلة  له  ملن  معروف  ه� 
�سردت هذه  وقــد  الــعــرب.  والإخــبــاري عند 
الكتب –التي �ساع معظمها- اأحاديث اأ�سهر 
واأ�سماء،  مرق�ش  مثل:  مــن  الــعــرب  ع�ساق 
وعفراء،  وعــروة  وهند،  عجلن  بن  وعمرو 
جمن�ن  وق�سة  ولبنى،  وقي�ش  وعــزة،  وكثرّي 
ليلى، وق�سة توبة وليلى )الأخيلية(، وو�ساح 
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لت�سمل  القائمة  ...وتط�ل  البنني  واأم  اليمن 
عناوين غريبة ل نكاد نعرف عن م�سم�نها 
ق�سة  مثل:  الندمي  ابــن  ملحات  �س�ى  �سيئا 
عا�سق الكف وق�سة عا�سق ال�س�رة. وكذلك 
�ساحب  �سماه  ممــا  املثلي  احلــب  ق�س�ش 
الع�سق،  يف  املتطرفات  باحلبائب  الفهر�ست 
وخديجة،  ورقية  وقرنفل،  ريحانة  مثل:  من 
وغريهن.  ونعمة  والدهماء  و�سعاد،  و�سلمى 
قد  الغريبات  العا�سقات  اأولــئــك  اأن  ويبدو 
املرتفة  العبا�سية  اجل��واري  بيئة  يف  ظهرن 
واملــرد  الغلمان  ع�سق  اأي�سا  ت�سمنت  التي 
من  اأخــري  نــ�ع  اأي�سا  وانت�سر  الفتيان.  من 
امل�ؤلفات املت�سلة مب��س�عنا ولكن من جانبه 
املادي ال�سه�اين، ويدلنا على وفرة التاأليف 
الربع  )القرن  الندمي  ابن  ع�سر  حتى  فيه 
باأ�ش  ل  قائمة  �سمن  �سجله  ما  الهجري( 
يف  امل�ؤلفة  الكتب  »اأ�سماء  لـ  خ�س�سها  بها 
والعربي  والرومي  والهندي  الفار�سي  الباه 
الرتف  وهــذا  امل�سبق«  احلديث  طريق  عن 
التاأليفي يف الع�سق »املحرم« يذكر مبا يتكرر 
من علمات احل�سارات املرتفة التي مل تخل 
عهد  يف  الإ�سلمية  العربية  احل�سارة  منها 
الأخلقية  ودعــ�اه  للدين  اأن  رغم  امتلئها 
واحلد  الظ�اهر  هــذه  كبح  يف  ينكر  ل  ــرا  اأث

منها. 
املوقف من احلب والع�شق:

والع�سق  احلــب  مــن  املــ�اقــف  تن�عت  ولــقــد 
والفل�سفة  واملفكرين  والأدباء  ال�سعراء  بني 
الأدبـــاء  ــاإن  ف واإجــمــال  والعلماء.  والفقهاء 
احلب  نــا�ــســروا  اخلــيــال  ع�ساق  والــ�ــســعــراء 
�س�ر  يف  حــتــى  عليهم  وحـــدبـــ�ا  واملــحــبــني 
مقابل  يف  املــريــ�ــســة،  املــتــطــرفــة  ع�سقهم 
م�قف اآخر يبدو اأكرث عقلنية ومادية، وه� 
م�قف اأ�سحاب العقل من الفل�سفة وعلماء 
الفقهاء  مــن  الــديــن  اأهـــل  وبع�ش  الــكــلم. 
راأوا  جملة  فه�ؤلء  واأ�سرابهم،   واملحدثني 

ويخرجه  الإن�سان  ي�سيب  مر�سا  الع�سق  يف 
ــه وفــق ذلــك مما  واأن املقب�لة،  عن احلــدود 
ينبغي معاجلته والتحذير منه، ملا يجره على 
الفرد واجلماعة من اأذى. وجند هذا البعد 
التحذيري عند مفكر معتزيل هو اجلاحظ، 
كما جنده عند الفل�سفة كابن �سينا واإخ�ان 

ال�سفا. 
املعتزيل  )ت255هـ(  اجلاحظ  راأى  ولقد 
منه  وحـــّذر  الع�سق  مــر�ــش  مبكرا  الــعــاقــل 
العاقلني عندما يجاوز حدود العتدال، ويف 

اإحـــــدى ر�ــســائــلــه 
الــقــارئ  يخاطب 
ـــه حد  وا�ـــســـفـــا ل
ليعرفه  الــعــ�ــســق 
ويــتــجــنــبــه قـــال: 
»واأنـــــــــا وا�ـــســـف 
الع�سق  حـــد  لـــك 
ـــرف حـــــده:  ـــع ـــت ل
ي�سيب  داء  هـــ� 
وي�ستمل  ال�����روح 
ع����ل����ى اجل�������س���م 
كما  بـــاملـــجـــاورة، 
ي�����ن�����ال ال��������روح 
الـــــ�ـــــســـــعـــــف يف 
والــ�هــن  البط�ش 

يف  وعم�مه  الع�سق  وداء  ينهكه.  املــرء  يف 
من  الــقــلــب  مــنــزلــة  بح�سب  ــدن  ــب ال جــمــيــع 
من  تتاأتى  دوائ��ه  و�سعوبة  اجل�سم،  اأع�ساء 
وج�ه  من  يرتكب  واأنــه  علله،  اختلف  ِقَبل 
�ستى«9. ومييز اجلاحظ متييزا وا�سحا بني 
احلب والع�سق، فهما لي�سا �سيئا واحدا يق�ل: 
»واحلب ا�سم واقع على املعنى الذي ر�سم به، 
ل تف�سري له غريه، لأنه يقال: اإن املرء يحب 
اهلل، واإن اهلل يحب  امل�ؤمن، واإن الرجل يحب 
ولده، وال�لد يحب والده ويحب �سديقه وبلده 
وق�مه، ويحب على اأية جهة يريد ول ي�سمى 
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اأن ا�سم احلب ل  ذلك ع�سقا. فيعلم حينئذ 
يكتفى به يف معنى »الع�سق« حتى ت�ساف اإليه 
يتبعه  الع�سق. ثم  ابتداء  اأنه  اإل  الأخر  العلل 
والختيار،  احلــق  وافــق  فرمبا  الــهــ�ى  حــب 
يف  اله�ى  �سبيل  وهــذه  عنهما،  عــدل  ورمبــا 
الأمـــ�ر...ثـــم قد  و�سائر  والــبــلــدان  ـــان  الأدي
ع�سقا... ي�سميان  ول  واله�ى  احلب  يجتمع 
تتلف  ول  بدنه  ي�سقم  منهم  اأحـــدا  نــر  فلم 
واإن كــان قد  ــده  ول بلده ول  روحــه مــن حــب 

ي�سيبه عند الفراق ل�عة واحرتاق10.«
م�ساكلة   « فامل�ساكلة  الثالثة  املرحلة  واأمــا 
وحب  الن�ساء  الــرجــال  حــب  اأي  الطبيعة، 
الفح�ل  جميع  يف  املركب  الرجال،  الن�ساء 
ــك ع�سقا  ــ�ان، �ــســار ذل ــي ــــاث مــن احل والإن
�سحيحا....ثم مل نره ليك�ن م�ستحكما عند 
وتغر�سه  الإلــف  ذلــك  يعقد  حتى  لقياه  اأول 
تنبت احلبة  كما  فينبت  القلب،  امل�اظبة يف 
وتثمر... وت�ستد  ت�ستحكم  حتى  الأر�ــش  يف 
ناره،  العيان تزيد فيه وت�قد  ثم �سارت قلة 
والنقطاع ي�سعره حتى يذهل وينهك البدن، 
خيال  ويك�ن  نافعة،  كل  عن  القلب  وي�ستغل 
على  والغالب  العا�سق،  عني  ن�سب  املع�س�ق 
فكرته واخلاطر يف كل حالة على قلبه. واإذا 
على  نق�ش  ـــام  الأي وا�ستمرت  العهد  طــال 
كانت  واإن  املطاولة  على  وا�سمحل  الفرقة، 
كل�مه وندوبه ل تكاد تعف� اآثارها ول تدر�ش 

ر�س�مها«11. 
احلب  م��س�ع  يف  هامة  ر�سالة  وللجاحظ 
والع�سق هي »ر�سالة الن�ساء« وقد عر�ش فيها 
املقدار  طالبا  والع�سق،  احلب  بني  للتفريق 
ومــذهــب  ــــادة،  زي اأو  نق�ش  دون  املــعــتــدل، 
اجلاحظ يف العتدال م�سهور عنه يف البيان 
اأنه مذهبه يف احلب كذلك.  ويبدو  والفكر، 
ف�سل  ملا  »ا�سم  الع�سق  اأن  اجلاحظ  ي�سرح 

عن املقدار الذي ا�سمه حب. ولي�ش كل حب 
للفا�سل  ا�سم  الع�سق  واإمنــا  ع�سقا.  ي�سمى 
اأن  كــمــا  املـــقـــدار.  ذلـــك  ــزائــد(عــن  ال )اأي 
ال�سرف ا�سم ملا زاد عن املقدار الذي ي�سمى 
املقدار  عن  نق�ش  ملا  ا�سم  والبخل  ــ�دا.  ج
ملحظات  ومن  اقت�سادا«12.  ي�سمى  الذي 
ي�سغل  عما  اأورده  م��ا  الطريفة  اجل��اح��ظ 
»ورجـــلن من  قــال:  الع�سق،  الإنــ�ــســان عــن 
اأحدهما  الأعــراب.  ع�سق  يع�سقان  ل  النا�ش 
الفقري املدقع فاإن قلبه ي�سغل عن الت�غل فيه 
ال�ساأن لأن يف  اأق�ساه. وامللك ال�سخم  وبل�غ 
الريا�سة الكربى ...ما ي�سغل ق�ى العقل عن 

الت�غل يف احلب والحرتاق يف احلب«13. 
بروز  مع  العقل  اأ�سحاب  م�قف  من  وقريب 
وحمايته  الإنــ�ــســان  على  الــديــنــي  احلــر�ــش 
الفقهاء ممن  من  لدى طائفة  الأخطار  من 
واأظهرهم دللة على ما  امل��س�ع،  األف�ا يف  
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ابن  الرحمن  عبد  الفرج  اأبــ�  الإمـــام  نريد 
كتابه  �سمى  الذي  )597-510هـ(  اجلوزي 
�سراحة )ذم اله�ى( قا�سدا به ه�ى احل�ش 
وال�سه�ات خا�سة. والكتاب م�ؤلف يف �س�رة 
عالج فكري ونف�سي وديني مقرتح ملن اأ�سيب 
بداء الع�سق اأو اله�ى، ويبدو ذلك يف مقدمة 
�ساحبه  اإلــى  ر�سالته  وجه  عندما  امل�سنف 
املري�ش قال«اعلم يا اأخي –وفقنا اهلل واإياك 
ملرا�سيه، وع�سمنا واإياك عن معا�سيه-اأنك 
ترجى  بقية  وفيك  اإل  مر�سك  اإيل  ت�سك  مل 
الــدواء  ا�ستعمال  اإلــى  فبادر  ال�سلمة،  بها 
يعتذر  ثم  احلمية...«14.  ملزمة  يف  وبالغ 
عن ت�ساحمه اأو ترخ�سه يف ذكر اأم�ر واأخبار 
املــ��ــســ�ع  طبيعة  ب�سبب  لــذكــرهــا  ا�ــســطــر 
يف  لأجلك  نزلت  قد  اأين  »واعلم  ومنا�سبته 
ح�سي�ش  اإلــى  ال�قار  يفاع  عن  الكتاب  هذا 
ل�سلمتك  اجــتــذابــا  اأورد  فيما  الــرتخــ�ــش 

النف�ش  فيه  مددت  وقد  لعافيتك،  واجتلبا 
يلهيه  ما  ــى  اإل مفتقر  مثلك  لأن  املــد  بع�ش 
من الأ�سمار عن الفكر فيما ه� ب�سدده من 
الأخطار«15. ونظم امل�سنف كتابه تننظيما 
اإلى  بع�سها  يف�سي  بابا  خم�سني  يف  دقيقا 
بع�ش، وكاأنه يبني ح�سنا مكينا يف مقاومة 
الع�سق والعلج منه بحكمة واأناة و�سرب بعيدا 
عن التنفري والتعزير. ومدار كتابه كله الدفاع 
عن حق الإن�سان يف �سلمة دينه وبدنه وروحه 
اأب�ابه بذكر العقل وف�سله  وماله. وقد ابتداأ 
حت�ل  ثم  عليه،  الإن�سان  حمافظة  و�سرورة 
اإلى ذم اله�ى وال�سه�ات ونبه اأن املذم�م ه� 
ما جتاوز احلد وهو ما �سماه غريه »الع�سق«، 
الهوى  �سياقات  اأن  اإل��ى  اجل��وزي  ابن  وتنبه 
مطالبا  م�سى  ولذلك  مذم�مة،  القراآن  يف 
وت�بيخها،  وحما�سبتها  النف�ش  مبجاهدة 
واحلث  ال�سرب  مدائح  �س�را من  كما ح�سد 
من  القلب  بحرا�سة  �سراحة  وطالب  عليه، 
ال�س�اغل والفنت ليظل �سليما من غري �س�ء. 
من  وجمع  الع�سق  داء  و�سف  ت��سع يف  ولقد 
الأخبار ما ي�سكل م�سدرا يعرف مبن اأ�سيب�ا 
به، ثم �سرح اأ�سباب الع�سق ملخ�سا اآراء من 
�سبق�ه، وانتهى اإلى »ذكر اأدوية الع�سق« واإلى 
يف  يقع  مما  والزواجر  الن�سائح  من  جملة 

باب الدواء اأي�سا. 
 كما خ�س�س ابن قيم اجلوزية )ت751هـ( 
تلميذ ابن تيمية كتابه »رو�سة املحبني ونزهة 
»فباملحبة  املحبة،  اإلــى  للدع�ة  امل�ستاقني« 
وللمحبة وجدت الأر�ش وال�سماوات، وعليها 
الأفــلك  حتركت  ولها  املخل�قات،  فطرت 
ــى  الــــدائــــرات، وبــهــا و�ــســلــت احلـــركـــات اإل
  . بنهاياتها«16 بداياتها  وات�سلت  غاياتها، 
من  داعية  هــذا  كتابه  يف  يبدو  القيم  وابــن 
دواعي املحبة، اإذ حت�سه يبحث عن معاذير 
اإلى  مييل  ل  وهــ�  والع�ساق.  للمحبني  وعلل 
احل�سم والو�سوح يف ذم الهوى كما فعل ابن 
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بكل  املحبة حتيط  يرى  هو  واإمن��ا  اجل��وزي، 
لها  فجمع  املحبة  باأ�سماء  بــداأ  ولقد  �سيء. 
مراحلها  على  تــدل  ا�سما  �ستني  من  قريبا 
والعلقة،  املحبة،  وهي:  املختلفة  ومراتبها 
وال�سغف،  وال�سبابة،  وال�سب�ة،  والــهــ�ى، 
واملقة، وال�جد، والكلف، ووالتتيم، والع�سق، 
واجل�����وى، وال���دن���ف، وال�����س��ج��و، وال�����س��وق، 
وال�سدم،  والتباريح،  والبلبل،  واخلــلبــة، 
والــلعــج،  وال�سجن،  والــ�هــل،  والــغــمــرات، 
والكمد،  واحلـــزن،  والــ��ــســب،  والكــتــئــاب، 
واللهف،  والأرق،  وال�سهد،  واللذع، واحلرق، 
والل�عة،  والتبالة،  وال�ستكانة،  واحلــنــني، 
وال���ف���ت���ون، واجل���ن���ون، وال��ل��م��م، واخل��ب��ل، 
واخللة،  وال�د،  املخامر،  والداء  والر�سي�ش، 
واحللم، والغرام، والهيام، والتدليه، وال�له، 
والتعبد«17. وبذل امل�سنف جهدا �ساحلا يف 
بيان ا�ستقاق هذه الأ�سماء ومعانيها والفروق 
لغ�يا  مــدخــل  كتابه  مــدخــل  ليك�ن  بينها 
ومن  الدللة  ق�ة  من  اللغة  خلفته  ما  يجمع 
الألفاظ  الذي يظل مقيما يف  الثقايف  الإرث 
اإلى  والدللت. وتبدو مراتب احلب مف�سية 
مرتبة اأخرية هي »التعبد« وهي »غاية احلب 
ذللـه.. اأي  احلب  عبده  يقال:  الــذل،  وغاية 
عز  اهلل  غري  لأحــد  املرتبة  هــذه  ت�سلح  ول 

وجل«18.
فاأحد  الأ�سفهاين  الظاهري  داود  ابن  واأما 
اأ�سهر امل�سنفني الذين خ�س�ا احلب والع�سق 
كتابه:  )يف  جمع  فقد  م�ستقلة،  مبــ�ؤلــفــات 
مهمة  وا�ست�سهادات  اقتبا�سات  الــزهــرة( 
الأدبية.  املــادة  عن  ف�سل  وعلمية  فل�سفية 
ومن ذلك ما اأورده من راأي بع�ش املتطببني 
يف  كما  اأخرى  م�سادر  يف  فيثاغ�ر�ش  )وه� 
طبقات الأمم ل�ساعد ودي�ان ال�سبابة لبن 
اأبي حجلة(:«اإن الع�سق طمع يت�لد يف القلب 
قوي  فكلما  احلر�س  من  م��واد  اإليه  وجتتمع 
و�سدة  واللجاج  الهتياج  يف  �ساحبه  ازداد 

القلق وكرثة ال�سه�ة وعند ذلك يك�ن احرتاق 
والتهاب  الــ�ــســ�داء  اإلـــى  وا�ستحالته  الـــدم 
ال�سفراء وانقلبها اإلى ال�س�داء ومن طغيان 
ال�س�داء ف�ساد الفكر، ومع ف�ساد الفكر تك�ن 
يك�ن  ل  ما  ورجــاء  العقل  ونق�سان  العدامة 
ومتني ما ل يتم حتى يوؤدي ذلك اإلى اجلنون، 
فحينئذ رمبا قتل العا�سق نف�سه، ورمبا مات 
اإلى مع�س�قه فيم�ت فرحا  غما، ورمبا نظر 
فيها  فتختفي  �سهقة  �سهق  ورمبــا  اأ�سفا،  اأو 
اأنه قد  اأربعا وع�سرين �ساعة فيظن�ن  روحه 

مات فيقربونه وه� حي«19.
الفيل�س�ف  راأي  حجلة  ـــي  اأب ابـــن  وخلــ�ــش 
كما  راأيــه  يف  تاأثر  الــذي  �سينا  ابــن  الطبيب 
الي�نان،  ه� وا�سح براأي الفل�سفة والأطباء 
و�سّمن تلك الآراء يف ر�سالة خا�سة يف م��س�ع 
الع�سق، ومن راأيه اأن: »الع�سق مر�ش و�س�ا�سي 
نف�سه  اإلــى  املــرء  يجلبه  باملاليخ�ليا  �سبيه 
بت�سليط فكرته على ا�ستح�سان بع�ش ال�س�ر 
والتماثيل، وقد يك�ن معه �سه�ة اجتماع وقد 
اأق�ال  ل يك�ن« ونقل �ساحب دي�ان ال�سبابة 
كثرية منها �س�ؤال املاأم�ن ليحيى بن اأكثم ما 
فيهيم  للمرء  ت�سنح  �س�انح  فقال:  الع�سق؟ 

فيها قلبه وت�ؤثر بها نف�سه«20.
مثل:  من  ذكرنا،  ما  غري  م�سنفات  وهناك 
وط��وق  ال�����س��راج،  جلعفر  الع�ساق  م�سارع 
بدرا�سات  حظي  الــذي  حزم  لبن  احلمامة 
ــه  اأدب يف  حــزم  ابــن  لأهمية  نــظــرا  م�ستقلة 
الأ�س�اق  تزيني  كتاب  اأي�سا  ومنها  وفكره. 
وال�ا�سح  النطاكي،  لداود  الع�ساق  باأخبار 
للحافظ  املحبني  من  ا�ست�سهد  فيمن  املبني 
وقد  معروفة.  مطب�عة  كتب  وهي  مغلطاي، 
تك�ن خامتة هذه ال�سل�سلة املهمة من م�ؤلفات 
خمط�طني  كتابني  الع�ساق  واأحاديث  احلب 
الكرمي  يــ��ــســف  ــن  ب مــرعــي  للفل�سطيني 
)ت1033هـ( وهما: ت�سكني الأ�س�اق باأخبار 

الع�ساق، ومنية املحبني. 
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تقدمي:
 �سكلت نهاية القرن التا�سع ع�سر حلظة مف�سلية  يف تبل�ر مفه�م املراأة القاتلة املدمرة يف 
بني  احلب  لعلقة  النهائي  ال�سكل  الكارثية   ال�س�رة  �سارت  ما  غالبا  اإذ  الأوروبية،  الآداب 
الرجل واملراأة. لقد كان اخلطاب الروائي جمال خ�سبا لتمظهر هذه  ال�س�رة ، ال�سيء الذي 
يدع�نا اإلى تلم�ش مظاهر هذه الندوب من خلل بع�ش النماذج التي انتقيناها كمنت للقراءة 

لتاأكيد هذه ال�س�رة الرتاجيدية .
اأنتج حب املراأة يف الأدب الأوروبــي عند نهاية القرن التا�سع ع�سر مناذج جديدة قدمية يف 
عالقة الرجل باملراأة. اجلديد يف هذه العالقة هو اأن حب الرجل للمراأة  �سار مو�سوعا فنيا، 
بحيث �سب م�ساعره وده�سته وتاأملته اخلا�سة على املراأة، اإذ جعل منها ذلك ال�سيء املقد�ش، 
وجردها من كينونتها فخلق لها عاملا علويا من اجلمالية واحل�سية، مل يبالغ اأحد الع�ساق حينما 
اأكد اأن حتا�سيه للمراأة �سببه هو ذلك احل�س واحلب اجلمايل العايل الذي يخزنه، ويق�سم باأن 
يدخره ول يغدقه ويبذره اإل مع ومن اأجل املراأة املختارة التي ل ميكن اأن تك�ن اإل اآلهة احلب 
نف�سها. املفارقة التي تكمن يف هذه امل�ساعر ويف هذا احلب هي اأن املراأة  �سارت جمردة من 
كل �سيء حتى من الأعراف وامل�ا�سعات  لت�سبح ذاتا فنية  ل ذاتا باملفه�م املجتمعي، وبالتايل 

كاتبة عربية ألمانية 

صور حب المرأة القاتلة

عائشة غدونا بيرث

الملف
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ويخ�سعها  يرو�سها  اأن  العا�سق  على  ي�سهل 
لغرائزه وخيالته بحثاعن اخلروج من دائرة 
ا�ستهلك الفن ومن غياب العاطفة وانعدام 
والع�سق،  احلب  وكان  املــراأة  فكانت  املعنى. 
العلقة  يــحــ�م حــ�ل هــذه  ــان  ك املـــ�ت  لكن 
ما  ن�ساأ  هنا  .مــن  املت�ازنة  غري  احلميمية 
ي�سمى يف الأدب الغربي ب )املراأة املدمرة اأو 

القاتلة(- بال�سيغة الفرن�سية
 la femme fatale 

التي يذهب  الفتاكة  الفاتنة  املراأة  وهي تلك 
جمع  .وقـــد  الــهــاويــة  اإلـــى  باملتيم   ع�سقها 
اأدبية من ع�سر  الأدبي عنا�سر  الن�ع  هذا  
الذي كانت  الرومان�سية  وع�سر النحطاط 
فيه املراأة جت�سد الكائن الأنثوي احل�سي، اإل 
من  �سيئا  املرحلتني  بني  فيما  اكت�سبت  اأنها 
ق�تها  مب�سادر  الإدراك  امتلك  و  التحرر 
الفاتنة  هــذه  هــي  فمن  بكين�نتها؛  وثقتها 
خلل  الغربي  الأدب  �سغلت  الــتــي  ـــاردة  امل
الفرتة امل�سار اإليها �سلفا؟ وكيف  ا�ستطاعت 
اأحبت  بالفعل  وهل  اأدبيا؟  ع�ساقها  تلهم  اأن 

وملاذا كان ينتهي احلب دوما بامل�ت؟! ...
اإغــراء  فــان  زمنيا-  الـــ�راء-  اإلــى  اإذا عدنا 
ــاإغــ�اء حـــ�اء )ايــفــا( املــــراأة لــلــرجــل  بـــداأ ب
ينظر  الذي  الن�سراين  املعتقد  بح�سب  لآدم 
الذي  لل�سيطان  عميلة  باعتبارها  ح�اء  اإلى 
جاءها يف �س�رة الأفعى. اإذن، ح�اء الكائن 
احل�سي تتعاون مع الأفعى التي متثل الإغراء 
املحرمة  الفاكهة  مــن  فياأكل   اآدم   لتغ�ي 
عاتقها.  على  الــذنــب«  مــنــذئــذ-«  لتحمل- 
اللعقلين  بعملها  ــ�اء  ح �ــســارت  هــكــذا،  
اأمــام  الــرجــل   يف�سل  امـــراأة  اأول  الف��س�ي 

اإغراءاتها وغ�اياتها .
الــيــهــ�دي  املــعــتــقــد  اإلــــى  انــتــقــلــنــا  اإذا  اأمــــا 
دفعن  ن�ساء  نــ�ــســادف  فاننا  ــاطــريه،  ــس واأ�
ونذكر  املحت�م  املـــ�ت  قــدر  الـــى   بــالــرجــال 
ـــال ل  ــى �ــســبــيــل املـــث يف هــــذا الــ�ــســدد عــل

الإجنــيــل  يف  املـــذكـــ�رة  ليليت(  احلــ�ــســر) 
جتلب  عوا�سف  �سيطانة  باعتبارها  والتوراة 
البابلية  الأ�ساطري  بح�سب  واملــ�ت  املر�ش 
فان هناك ن�س��سا  وللإ�سارة،  وال�س�مرية. 
دينية مل تقحم يف الإجنيل  كزوحار واأبجدية 
اأنها  على  ليليت«   « عــن  حتدثت  �سريا  بــن 
كانت الزوجة الأولى لآدم وكانت  تعي�ش معه 
اطارها  يف  تقبل  مل  متكافئة  زوجية  �سراكة 
التمرد تطرد من  وب�سبب هذا  له،  اخل�س�ع 
جنتها ليع��ش اهلل اآدم بح�اء املطيعة؛ لتبداأ 
عن  وذلــك  الثنني  من  انتقامها   « ليليت   «
طريق قتل اأبناء اآدم واإغ�اء الرجال لإجناب 

اأطفال متيزهم �سفات احلقد والكراهية.
املـــراأة  اأيــ�ــســا  نــقــابــل  الــيــهــ�دي  املعتقد  يف 
التي  ي�ديت(  بدينها)  وامل�ؤمنة  ال�سجاعة 
الذي  »ي�ديت«  كتاب  ح�سب  اأهلها   ح��سر 
الأرجـــح.  على  املــيــلد  �سنة150قبل  األـــف 
حتكي الق�سة عن تط�ع هذه املراأة بالذهاب 
وهي  خادمتها  مبعية  الأعـــداء  مع�سكر  الــى 
اجلي�س  قائد  للقاء  والهدايا  بالنبيذ  حمملة 
اإغرائها   بف�سل  ي�ديت  متكنت  ه�ل�فرن�ش. 
القائد  اإغ����واء  م��ن  اجلن�سية  واإي��ح��اءات��ه��ا 
اإلى  ليدع�ها  وغنجها  بجمالها  فنت  الــذي 
وليمة احتفالية خا�سة، �سقته فيها ال�سراب 
بنف�سها اإلى اأن بلغ منه ال�سكر مبلغه؛ ف�سهل 
عليها قتله وقطع راأ�سه مبع�نة خادمتها، ثم 
من  بف�سلها  ليتمكن�ا  ميتا  اأهلها  اإلى  حمله 

حتقيق الن�سر .
مثال  وامليث�ل�جيات  الــتــاريــخ   لنا  ي�سجل  
التي  الطم�حة  املــراأة  كلي�باترا(  ه�)  اآخر 
اأجل  من  الــروم  حكام  من  برجلني  ارتبطت 
حتكي  الفرع�ين.  ال�سكندري  ملكها  انقاذ 
الأ�سط�رة اأن »كلي�باترا« اأبحرت نح�« روما« 
ودلل  الفراعنة  اأبــهــة  بكامل  تتزين  وهــي 
الفرع�نيات املرتفات، فاأدخلت على ي�لي��ش 
ثنايا  بني  خمتبئة  وهــي  الــروم  ملك  �سيزار 
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�سجاد  ،وملا ظهرت اأعجب بها  القي�سر اأميا 
اإعجاب فاأحبها وحماها وقربها  ثم تزوجها 
من  واملقربني  ــه  ووزرائ اأهله  معار�سة  رغم 
على  الهزائم  ــ�ايل  ت بعد  ــه  اأن اإل  حا�سيته، 
انتحرت  ي�لي��ش �سيزار وو�س�ل خرب مقتله 
على  و�سعتها  التي  الأفــعــى  بلدغ  كلي�باترا 

كتفها.
هذه النماذج الأنث�ية الأزلية هي التي األهمت 
القرن  نهاية  عند  ـــا  اأورب يف  الأدبـــاء  خيال 
املــراأة  منــ�ذج  عنها  فانبثق  ع�سر،  التا�سع 
باحلب  يغري  الذي  النم�ذج  ذلك  املدمرة؛ 
والرحيل العاطفي،  ويعد بال�سعادة واجلمال 
احلــ�ــســي ومـــا فـــ�ق احلــ�ــســي، و يف الــ�قــت 
تراجيدية  نهاية  نح�  بالعا�سق  يف�سي  نف�سه 
مدمرة. تعرف الباحثة 
الأملانية املتخ�س�سة يف 
الأدب  يف  املراأة  مناذج 
ـــــارول  ــــــــــي  )ك الأوروب
القاتلة  املراأة  هيلم�ش( 
القارئ  ي�سادفها  التي 
الفرن�سية  الروايات  يف 
والأملانية  والجنليزية 
باخل�س��ش مبا يلي: ) املراأة الفتاكة تغري 
مي�ت  الأخــري  ويف  وتختفي،   فترتاجع  وتعد 
بالإثارة  امل�سح�ن  احلقل  هــذا   يف  الرجل. 
وترتعرع  والأمــاين  الغرائز  تتفتح  وال�سغط 
للحب.  الدامية  ال�س�ر  وتظهر  ال�ح�سية 
الطاغي  بجمالها  تفنت  الــقــاتــلــة   فــاملــراأة 
بالع�سق  املحب  ومتني  بال�سعادة  وب�ع�دها  
الأزيل، يف نف�ش ال�قت الذي يح�ش فيه الرجل 
بالتهديد واخلطر النابعني من املج�ن الذي 
مليئة  ارتباطها بق�سة  بامتياز ومن  جت�سده 
باخلديعة والكيد تلعب فيها هذه املراأة الدور 
�ست�تغارت  املنتقمة(  دور  وه�  تتقنه  الــذي 

.1990
ال�سرد  عـــامل  مــن  النــتــقــال  حــاولــنــا   واإذا 

كالر�سم  الأخــرى  الفن�ن  عامل  اإلى  الروائي 
مثل  فانه ه� الآخر اأنتج �س�را لهذه املراأة 
منها  املنبعثة   والأخــطــار  مفاتنها  تظهر 
اإدوارد  للر�سام  والأفعى(  )اأوميغا  ك�س�رة 
م�سهد  عــن  عــبــارة  والــلــ�حــة   ،1909 مــ�نــخ 
امراأة مت�سك بني ذراعيها اأفعى كبرية حتدق  
اإن  والطماأنينة.  الثقة  من  بن�ع   عينيها  يف 
املتحررة  واجلذابة  املغرية  والنظرة  الأفعى 
)فران�ش  الــر�ــســام  �ــســ�رة  يف  اأي�سا  تظهر 
»الفتاة  »ي�ديت  ر�سم  الــذي  �سرتاك(  فــ�ن 
ما  مبدية  كبريا  �سيفا  ت�سهر  وهي  اليه�دية 
ه�ل�فرن�ش  على  و�سلطة  قــ�ة  من  به  تتمتع 
اأردتــــه قتيل. وهــكــذا، فـــاإن الأديـــب  الـــذي 
الإيطايل ) ماري� براز( مل يبالغ حينما كتب 
باأن )الرجل  الذي كان يف البداية مييل اإلى 
اإلى  ميال  القرن  نهاية  عند  اأ�سبح  ال�سادية 

املازو�سية( مي�نيخ 1994. 
يف رواية) كارمن( لكاتبها )مريميي( 1847 
قدر  عــن  حتكي  روايـــة  اأمـــام  اأنف�سنا  جنــد 
الأندل�ش  بلد  يف  تعي�ش  التي  الغجرية  تلك 
ت�ساجرت  اإنها  بحيث  م�سنع،   يف  وت�ستغل 
العمل وجرحتها  ذات  ي�م مع زميلة لها يف 
ب�سكني، فيلقى القب�ش عليها وي�ؤمر بار�سالها 
ــان مــن �ــســ�ء حظ  اإلـــى خمفر الــ�ــســرطــة. ك
ه�  يكلف  اأن  خ��سيه(  )دون  الأمـــن  رجــل 
باي�سال«كارمن« اإلى مركز ال�سرطة .بيد اأنه  
يف الطريق تتمكن الفتاة الغجرية من اإقناع 
الهروب،   على  مب�ساعدتها   خ��سيه«  »دون 
مث�لها  مــن  التخل�ش  مــن  تتمكن  وبالتايل 
جمال  ذات  »كارمن«  تكن  مل  العدالة.  اأمام 
املظهر  ي�سفه  ما  بح�سب  ملفت  ا�ستثنائي 
اأنها  اإل  الرواية،  يف  ل�سخ�سيتها   اخلارجي 
و�ساحبة  باحلياة  وناب�سة  باحلي�ية  مليئة 
ا�ستطاعت«  والرق�ش.  الغناء  وحت�سن  نكتة 
كارمن« توظيف اإمكانياتها اجل�سدية لإغراء 
مبعا�سرته  ــه  وعــدت حــني  خــ��ــســيــه(  )دون 

النماذج األنثوية األزلية 
ألهمت خيال األدباء 

في أوربا فانبثق عنها 
نموذج المرأة المدمرة
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اأت�ن حبه. ونتيجة لذلك، فقد  والرمتاء يف 
»دون خ��سيه« من�سبه كرجل اأمن؛ لكن ذلك 
مل يكن يهمه كثريا ل �سيما واأنه كان �سغ�فا 
اإلى  بالغجرية حد اجلنون . دفعه تعلقه بها 
باأعمال  تق�م  و�سط ع�سابة  معها  يعي�ش  اأن 
عما  يتغا�سى  �سار  اأنه  درجة  اإلى  اإجرامية 
قائد  اأن  عــرف  اأن  بعد  حتى  ح�له،  يحدث 
الع�سابة الأع�ر ه� زوج » كارمن«، لأنه كان 
مط�قا بغاية واحدة وهي الف�ز بقلب حبيبته. 
واملكر،  باخلديعة  املليئة  الأحداث  ت�ايل  مع 
يقتل دون خ��سيه رئي�ش الع�سابة ويطلب من 
»كارمن« اأن تهرب معه، اإل اأنها  كانت وقتئذ 
الق�ي  الــثــريان   م�سارع  حب  يف  وقعت  قد 
اجلذاب، فرف�ست« كارمن« اإذن الهروب مع 
املخالفني   عداد  يف  �سار  الذي  خ��سيه  دون 
كــان   لــقــد  ب�سببها.  قــاتــل  و�ــســار  لــلــقــانــ�ن 
اإميانها بعدم قدرتها على  رف�سها نابعا من 
العي�ش خارج حياة الغجر . كان هذا الرف�ش 
مبثابة اإعلن تراجيدي مدمر بالن�سبة لدون 
حمب�بته  فقتل  يتحمله،  مل  الــذي  خ��سيه 

و�سلم نف�سه ليحاكم بعق�بة الإعدام �سنقا.
هذا النم�ذج املرعب واملاأ�ساوي ه� ما ميكن 
اأن يك�ن حب املراأة املدمرة �سببا فيه، فهي 
تعي�س مع الرجل  ويف نف�س الوقت مع اجلميع 
اأو  د�سائ�سها  اإلى   التعرف  القدرة على  دون 
اأحا�سي�سها، فهي من جهة كرمية يف اإغداق 
الأن�ثة واحلب على الرجل، لكن اللعقلنية 
والأنانية التي متيزها  كلها ع�امل تدمريية 
الرغم  فعلى  ال�قت.  نف�ش  يف  وحلبيبها  لها 
عا�سقها  »كـــارمـــن«  فــقــدت  بــراعــتــهــا،  مــن 
وزوجها وحبيبها. لقد كانت تن�سد فيما يبدو 
احلب املتحرر من كل الأعراف وامل�ا�سعات 
بعيدا عن اأي التزام قد يقيدها ويكبل قلبها.  
حينما  وت�سعيدا  حــدة  اأكــرث  الأمــر  ي�سبح 
تخيلها  الــتــي   )�سال�مي(  ب  الأمـــر  يتعلق 
 1893 وايــلــد  اأو�ــســكــار  اليــرلــنــدي  الكاتب 

املمزوج  العقائدي  املـــ�روث   على  معتمدا 
باحلكايات  امليث�ل�جية.

نف�ش  حتمل  التي  الرواية  يف  ف)�سال�مي( 
الراء  )ب�سم  رف�ش  حب  ق�سة  هي  ال�سم، 
جرحت  وكرامة  بدايته  منذ  الفاء(  وك�سر 
رغم كل الت��سلت ليك�ن  ثمن انتقام املراأة 

ه� راأ�ش الرجل .
املتج�ل  اخلطيب  العابد  ه�  هنا  الرجل  اإن 
والذي  امل�سيح،  بر�سالة  )ي�حنان(امل�سدق 
بالزوال،  )هريوديت(  احلاكم  للملك  تنباأ 
املت�سلطة  لزوجته  الرتاجيدية  وبالنهاية 
هريوديا التي  هي اأم �سال�مي الغنية املدللة 
اأمــهــا. اذن،  واحلــاكــم هــريوديــت هــ� زوج 
»�سال�مي« كانت متلك من الغنى وال�سلطة ما 

يجعلها �سيدة يخ�سع لها 
الأق��دار  اأن  اإل  اجلميع، 
�س�ت  ت�سمع  اأن  �ــســاءت 
املنبعث  الـــ�رع  ــرجــل   ال
م���ن ق��ب��و اجل�����ب، وه��و 
الظامل  احلــاكــم  يت�عد 
غـــري الــعــابــيء بـــاأوامـــر 
ف�س�ل   ،فــتــمــلــكــهــا  اهلل 

ملعرفة �ساحب ال�س�ت، واأمرت رغم حتذير 
ــش لــهــا بـــاخـــراج« يــ�حــنــان« لــروؤيــتــه  احلــرا�

والتحدث اليه.
ال�حيد  ه�  ال�س�ري  ال�ساب  احلــار�ــش  كــان 
الذي حاول اقناع �سال�مي بق�ة وت��سل غري 
منقطع  النظري بعدم روؤية  ال�سجني والتحدث 
اليه والتحديق يف عينيه.كان ال�ساب ال�س�ري 
متيما بحب العذراء اجلميلة �سالومي، حتى 
وان مل تكن هي تعريه اأي اهتمام، فلم يكن 
ظهر  عندما  اأمامها  نف�سه  قتل  اأن  ال  منه 
»ي�حنان« وحتدثت اإليه �سال�مي، عندما ه�ى 
العا�سق ال�س�ري املتيم راكعا عند رجليها مل 
يحرك ذلك امل�سهد اأي رد فعل عند �سال�مي، 
بحيث كانت من�سغلة بالنظر يف ال�يل املتعبد 

فقدت »كارمن« عاشقها 
وزوجها وحبيبها. لقد 
كانت تنشد الحب 
المتحرر من كل األعراف
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.عندما  الف�ر  على  فيه  ورغبت  اأحبته  الذي 
مل يتجاوب معها  ي�حنان ت��سلت اإليه بحرقة 
�سادقة لكي يحبها ويقبلها حتى تنطفئ نار 
الزاهد  الفقري  اأن  ،غــري   الغرامية  ل�عتها 
بعدما  �سجنه  اإلى  الرج�ع  واآثر  ذلك  رف�ش 
م�ساعرها  وجرحت  �سال�مي  اآمــال  حطمت 
ي�حناآن  حب  يف  و�سدقها  خ�س�عها  وحت�ل 
متلكه  يف  الــعــمــيــاء  الــرغــبــة  ي�سبه  مــا  ـــى  اإل

بطريقتها النتقامية اخلا�سة.
�سرف  على  �ــســهــرة   عــن  �سال�مي  اأعــلــنــت 
باأن  ووعدته  اأمها،  زوج  هريوديت  احلاكم 
ترق�ش له �سخ�سيا رق�سة اخلم�ر  ال�سبعة 
دون  واحــدا  طلبا  لها  يلبي  اأن  على  املثرية، 
�سالومي  وظفت  امللك  موافقة  بعد   . �سروط 
فرق�ست  وم�هبة  ما  متلكه  من جمال  كل 
من  انتزعت  حتى  مثريتني  و�سه�انية  بفتنة 
واأذابــت  امل�ؤملة،  اللذة  �سرخة  ال�سيخ  امللك 
اإرادته، وك�سرت طاقته يف املقاومة واملمانعة، 
لكي تطلب منه يف الأخري راأ�ش ي�حناآن على 

طبق من ف�سة.
حريتها  هو  �سالومي  ل��دى  الفتاك  ال�سالح 
وعدم اكرتاثها ل بالأ�سخا�ش ول بالأعراف. 
ففي ال�قت الذي اأحبت فيه  ي�حناآن ال�سجني 
اأمام اجلميع، مل تهتم  وهي تطلب راأ�سه على 
طبق من ف�سة، فحب هذه املراأة اإما اأن يك�ن 
و�سطى   م�ساحة  هناك  فلي�ش  نارا  واإما  جنة 

بني القطبني .
وعلى الرغم  من افتقار الرواية اإلى مناق�سة 
ونقد  الذات اإل اأن �سال�مي األقت الل�م- كل 
الل�م- على ي�حناآن حمملة اإياه  ذنب النهاية 
)كنت  اإياه:  خماطبة  قالت  اذ  الرتاجيدية؛ 
و�سلبتني  عــذراء  كنت  واحتقرتني..  اأمــرية 
حيائي،  كنت تقية و�سقيت يف عروقي نارا..
كنت  لــ�  عي�ين  يف  تنظر  مل  ملــاذا  ..اآه،  اآه 

نظرت فيهما  لأحببتني؟!!( .
من  قتل  طــريــق  عــن  �سال�مي«  انــتــقــام«  اإن 

اأحبت، وتقبيلها ل�سفتيه الباردتني وه� راأ�ش 
م��س�عة على اآنية ف�سية، ه� قمة الع�س�ائية 
املر�سية التي يذكرنا بطبيعة املراأة املت�ح�سة 
املــراأة  تلك  نيت�سه،  مفه�م  بح�سب  املذهلة 
جن�ن  يف  والعقلنية  ال�سيطرة  تفقد  التي 

الف��سى و الثمالة.
فبعد جرح الرنج�سية الطفولية عند �سالومي 
حت���ول ���س��خ��ب احل���ب ع��ن��ده��ا اإل����ى جت��اوز 
لأنهما  ــان  ــن الث الأخـــري  يف  فهلك  ــذات،  ــل ل
خمتلفان متاما ، ف»يوحنان« يج�سد  الروح 
الدينية  امل�ؤمنة باإله ل مرئي  و�سال�مي متثل 
علقة  ول  والع�سق  بال�سه�ة  امل�سبعة  الأنثى 
لها بالقيم الدينية . لهذا،  اأمر امللك جن�ده 
بقتلها  بعد م�ت ي�حنان مبا�سرة رغم جمال 
اعرتاف  اأن  اإل  الرواية  ترتكه  الذي  التاأويل 
ال�سخ�سية  )لرغبتي  تق�ل:  وهــي  �سال�مي 
ما   ف�سة(  من  اآنية  يف  ي�حناآن  ــش  راأ� ــد  اأري
ي�ؤكد- مبا ل يدع جمال لل�سك- اأن  �سال�مي 
امراأة مدمرة جتلب الهالك. اإذن، هي امراأة 
لهذا   الأن�سع  النم�ذج  بجلء  تعك�ش  قاتلة 

املظهر املدمر الذي يتخلل الآداب العاملية.
لفرانز  ــ�(  ــ�ل )ل روايـــة  الــى  انتقلنا   واذا 
فيدكيند )1906(  فاإننا جنابه« ل�ل�« وهي 
�س�ن(  الدكت�ر   ( وحماية  �سداقة  يف  ترفل 
الذي يغدق عليها العطايا وه� الذي عرفها 
اأزواجها )الطبيب ك�ل(. كان هذا  اأول  الى 
الطبيب يحب مدللته ل�ل� وكان قد طلب من 
الر�سام )�سفارت�ش( اأن ير�سم ل�ل�، لكن هذا 
الأخري �سيفنت بجمالها وبراءتها التي ت�سل 
ينتزع  اأن  الر�سام  ال�سذاجة. حاول هذا  حد 
منها قبلة بعد اأن اأغلق الب�اب، لكن الزوج 
اأردتــه  قلبية  بن�بة   لي�ساب  �سيفاجئهما 
ميتا على الف�ر. مل تع الزوجة ال�سابة جيدا 
ب�خز  حت�ش  اأو  لذلك  حتــزن  ومل  حــدث  ما 
ال�سمري، اإذ �سرعان ما تزوجت من الر�سام 
)اإيفا(  ا�سم  اجلديد  ال��زوج  يطلق   . نف�سه 
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�سار  حتى  ر�سمها  يف  ي�ستمر  وه�  ل�ل�  على 
ر�ساما م�سه�را وثريا. مل تقطع ل�ل� علقتها 
وا�ستمرت  �س�ن  الدكت�ر  القدمي  ب�سديقها 
على علقة غرامية به وعندما وجد الدكت�ر 
بها لأ�سباب مادية  اأراد الرتباط  فتاة غنية 
الأمر  هذا  على  ل�ل�  ت�افقه  مل  واجتماعية، 
زوج  اإخبار  اإلــى  الع�سيق  ال�سديق  فا�سطر 
ل�ل� الر�سام الذي انتحر بدوره على اإثر هذه 
ال�سدمة؛ فجاء دور ال�سديق الدكت�ر ليك�ن 
الزوج  الثالث يف حياة ل�ل�، اإل اأنها �سرعان 
مــا �ــســجــرت مــن حــبــه واأقـــامـــت عــلقــات 
وقع  عندما   ..لكن،  م�ازية  اأخرى  غرامية  
يتحمل   مل   ، ل�ل�  حب  يف  �س�ن  الدكت�ر  ابن 
تقتل  بــاأن  ل�ل�  فاأمر  الأمــر  املخدوع  ــزوج  ال
نف�سها مب�سد�ش اأعطاه لها، لكن ل�ل� عندما 
�سغطت اأ�سقطت زوجها الدكت�ر ميتا. مل ير 
ابن  ال�سحية الثالث وا�سمه ) األفا( يف ل�ل� 
قاتلة اأبيه مطلقا، بحيث �سار يكتب ن�س��سا 
على  وترق�ش  بط�لتها  ل�ل�  تلعب  م�سرحية 
باحللوة  ع��ادة  يناديها  وك��ان  امل�سرح  خ�سبة 
ال�سغرية. �سغف« األفا« بل�ل�  كان كبريا جدا 
: )اأنت �ساخمة  وقد اعرتف لها ي�ما قائل 
اله�ة  فــ�ق  ال�سم�ش  مثل  ال�سماء  يف  ف�قي 
نهاية  �سعي  اأرجــ�ك   .. دمريني   .. العميقة 

يل(.
ل�ل�  نعت  فيدكيند   الــروايــة   كاتب  يرف�ش 
باملراأة القاتلة، فه� ل يرى فيها فتاكة �سفاحة  
امراأة  راأيه  بل هي ح�سب  تخطط للنتقام، 
من  متاأكدة  وهي  اأحا�سي�سها  تعي�ش  ح�سية 
جمالها، فعندما و�سفها مكت�سفها ومدعمها 
اأنت  التخيلت  اأج�سر  )اأنت تخجلني  قائل: 
قائلة:  اأجابته  الفن�ن(،  منها  تياأ�ش  �س�رة 

)اأنا متاأكدة من نف�سي وواعية بها متاما(.

لي�ست  ل�ل�  فان  ال�س�رة  هذه  من  وبالرغم 
جانية باملعنى التخطيطي فهي تعي�ش  وحتب 
بعف�ية وتتفاعل مع الأحداث  ح�سب حدوثها 
يف  ميكث  الـــذي  لــلإنــ�ــســان  نيت�سه  مبفه�م 
الت�سنع  تتقن  ل  فهي  احلا�سرة.  اللحظة 
اأو تتطلع الى �سيء معني بل تعي�ش  ول تفكر 
�سحيح  طبيعيا.  غريزيا  كائنا  باعتبارها 
ووقفت من�ذجا  رجل  اأجل  من  رق�ست  اأنها 
امل�سرح  على  اأدوارا  ولعبت  ر�سام،  للوحات 
الــرجــال  هـــ�ؤلء  لكن  زوج،  م�سرحيات  يف 
لنزواتها  وخ�سع�ا  ا�ستكان�ا  الــذيــن  هــم 
يف  العجيبة  املفارقة  هي  وهــذه  واإغراءاتها 

هذا احلب غري املتكافئ.
ان ما حلق الرجال  من جراء حب ل�ل� كان 
�سببه مرة اأخرى عدم اعرتاف املراأة بالقيم  
جمتمع  اأخ��الق  من  وجتردها  البورجوازية، 
مقدمة  عقيدة  لأية  انتمائها  وعدم  منافق، 
�سلفا، فقد كان ج�ابها على اأ�سئلة  الر�سام  

واحدا حني �ساألها: 
-هل ت�ستطيعني ق�ل احلقيقة؟

- هل ت�ؤمنني بخالق للك�ن؟
- مب تق�سمني؟

- هل متلكني روحا ؟
- هل اأحببت مرة؟ 

مل تكن تعرف �سوى اأن جتيب : 
-اأنا ل اأدري ..!!

مل  فهي  ع�ساقها،  دم  من  بريئة  فل�ل�  اذن، 
بحثا عن  لها  كتب�ه  الذي  الــدور  �س�ى  تلعب 
ال�سعادة احل�سية وما ف�ق احل�سية. لقد جعل 
حمب�بته  من  ل�ل�  حالة  يف  املتعدد  الرجل 
ف�سنعها  ورغــبــاتــه،  واأمــانــيــه  خياله  حمــط 
الفراق،  ول  امل�ساركة  يقبل  ل  الذي  بال�سكل 
وهكذا كانت النهاية تراجيدية حتى  امل�ت...
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الالهوت الن�شوي بو�شفه الهوتًا نقدّيًا
تاأويل الكتاب املّقد�ض عند اليزابيث �شو�شلر فيورنزا

لويز ميالن�شون
ترجمة وليد ال�س�يركي

النظرية االأدبية الن�شوية
ماجي هّم

ترجمة: د. عبري دبابنة

املراأة واجل�شد والكتابة بني اللّذة واملتعة؛
اإ�شاءات على روالن بارت

منى ظاهر

خارطة احلب واأ�شئلة اال�شت�شراق
هدى اأب� غنيمة



  ت�سكّل الله�ت الن�س�ّي قبل اأكرث من عقدين يف اأمريكا ال�سمالية و�سمال اأوروبا، يف �سياق 
احلركات الث�رّية التي �سهدتها �ستينيات القرن الع�سرين، وبتاأثري من �سيغ الله�ت ال�سيا�سي. 
اأننا جند تعددية يف اخلطاب الن�س�ي مرّدها تنّ�ع التحليلت الفل�سفية والجتماعية-  غري 
ال�سيا�سية التي يرتكز اإليها. فالن�س�ّية الليربالية ت�ستند اإلى ال�ستقلل الذاتي و اإلى امل�ساواة 
يف احلقوق الفردية، والن�سوية ال�سرتاكية-املارك�سية  ترى اأّن عالقات اجلن�سني بالطبقات 
له  تتعر�ش  الذي  الجتماعي  القمع  �سكل  حتّدُد   الغربّي  الراأ�سمايل  النظام  يف  الجتماعية 
الن�ساء، ثم هنالك ن�س�ّية العامل الثالث التي ترّكز على التداخل بني العن�سرّية وال�ستعمار 

والتمّييز اجلن�سّي.
�سنتناول يف هذا املقال اأفكار الله�تية الن�س�ّية املعروفة اليزابيث �س��سلر في�رنزا التي تتبّنى  

له�ًتا حتريرّيًا نقدّيًا:

* أستاذ كرسي الالهوت في جامعة هارفارد
** شاعر وأكاديمي ومترجم من األردن

الالهوت النسوي بوصفه الهوتًا نقديًّا

تأويل الكتاب المّقدس عند اليزابيث شوسلر فيورنزا

لويز ميالنسون*
ترجمة: د. وليد ال�شويركي**
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اخلا�ش  الــلهــ�ّتــي  منظ�ري  حـــّددت  »لقد 
لهــ�ٍت  الن�س�ّي،  للتحّرر  لهــ�ت  ب�سياغة 
ــة- ــي ــلهــ�ت ـــقـــدّي يـــديـــن لــلــتــحــلــيــلت ال ن
النقدية- وللتحليلت  التاريخية-النقدية، 
جتربتي  يف  ويتجّذر  والتحّررية،  ال�سيا�سّية 

والتزامي كامراأة م�سيحّية كاث�ليكّية.«
رٍة للعهد  �سنعر�ش، حتديدًا، لأفكارها كمف�ِسّ
اجلديد، يف اإطار تاأويل ن�سوّي للكتاب املقد�س، 

من داخل حقل الهرم�نيطيقا ال�سيا�سّية.
 يرى الله�ت الن�س�ّي ب��سفه له�تًا نقدّيًا 
حتريرّيًا، كما متار�سه في�رنزا، اأّن الله�ت 
والكنائ�ش  الــتــ�راتــّي،  ـــرتاث  وال امل�سيحّي، 
امل�سيحية م�س�ؤل�ن عن اخلطيئة البني�ّية التي 
متثّلها البطرياركّية القائمة على التمييز بني 
اجلن�سّي والعن�سرّي، والتي  تعمل على اإدامة 
املــراأة  �سد  املجتمعي  والعنف  ال�ستغلل 
و�سرعنتهما. لكّنها تبنّي، من جانب اآخر، اأن 
لي�ست  والكني�سة  والــرتاث  امل�سيحي  الإميــان 
ج�هرها،وت�سعى  يف  متييزّية  عن�سرّيةاأو 
لتجاوز الن�س��ش املتمركزة ذك�رّيًا بطريقة 
نقدّية. ل يدعم الله�ت الن�س�ي التحريري 
الكن�سية  البنى  يف  الن�ساء  باإدماج  املناداة 
النف�سالية  الإ�سرتاتيجية  ول  البطرياركية 
الرم�ز  التغيري يف  اإحــداث   اإلى  لكّنه ي�سعى 

امل�سيحية،والرتاث واملجتمع، وو�سع املراأة.
 ل ي�ستمّد هذا الله�ت روؤيته من » طبيعة 
ميتافيزيقي  مبداأ  من  اأو  ة«  اخلا�سّ املـــراأة 
يكّن  اأن  الن�ساء يف  بحق  ينادي  لكنه  اأنث�ي، 
»كني�سة«؛اأع�ساء م�س�ؤولة عن ج�سد امل�سيح؛ 
الدينّية  حياتهن  يف  فاعلة  ذوات  يكّن  اأن 
حيث  ن�ساء«،  »كني�سة  يف  وذلك  والروحية- 
نا�سطات  مــ�ــســاركــات،  يــكــّن  اأن  ميكنهن 
الله�ت  هــذا  يرتبط  واأخـــرًيا،  وقياديات. 
من  اأكرث  البطرياركّية  �سد  الن�ساء  بن�سال 

والروحانّية  التقليدّي  بالله�ت  ارتباطه 
الكن�سّية،اإّنه يدع� كافة �سيغ له�ت التحرير 
باإدماجها  وكــ�نــّيــة  مت�ّسقة  تــكــ�ن  اأن  اإلـــى 
يك�سف  وهــ�  »املــقــمــ�عــني«،  �سمن  للن�ساء 
الأكــادميــي  الــلهــ�ت  اإدعـــاءات  عن  القناع 
بــالــكــ�نــّيــة،واملــ��ــســ�عــيــة واحلـــيـــاد، ويــحــّث 
اأن يغدو  الكن�سّي الكلريو�سي على  الله�َت 

كن�سّيا حّقًا.
  اإّن له�ت التحرير الن�س�ّي النقدّي ي�سعى 
رًا،  لأن يك�ن له�تًا م�سيحّيًا كاث�ليكّيَا حمررِّ
رجــاًل  للجميع  اخلــل�ــش«  »بــ�ــســارة  يحمل 
ر« لكّل اأ�سكال  ون�ساًء، ولهذا فه� له�ت  » مدمرِّ
زة  الراأ�سمالية،املميرِّ العن�سرّية  البطرياركية 

بني اجلن�سني.
في�رنزا  اهتمام  على  ي�ستح�ذ  مــا  اإليكم 
حتليل  املـــقـــّد�ـــش:  لــلــكــتــاب  تــفــ�ــســريهــا  يف 
البطرياركّية والرتويج للبديل �سمن » كني�سة  

بدر معني الدين / الباك�ضتان
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النم�ذج  قلب  يف  يقعان  وهـــذان  الن�ساء« 
الن�س�ّي النقدي الذي ل تت�قف عن تط�يره 

منذ �سن�ات.

I - ممار�شات تاأويل  الكتاب املقد�ض ن�شوّيًا
حتيُل  ــت«،  ــال ق »لكّنها  كتابها  مــقــّدمــة  يف 
 The اآتـــ�ود   مارغريت  ــة  رواي اإلــى  في�رنزا 
ال�سّياق  م�ساألة  لتثري   handmaid’s tale
ال�سيا�سي لتاأويلت الكتاب املقد�ش الن�س�ّية. 
ففي اجلمهورية ال�سمولية التي تتخّيلها اآتوود 
وخ�س��سا  الــقــراءة  يف  احلــّق  للن�ساء  لي�ش 
قراءة الكتاب املقّد�س. وتطرح فيورنزا هنا، 
حترير  ولأنــ�ــســار  النقدّية  للنظرّية  ووفــقــا 
دللة  تت�سّمن  اخلطابات  كــّل  اأّن  الله�ت 
�سيا�سيًا  املعنى  ُيبنى  ما  دائما   « �سيا�سية: 
من  �سبكٍة  ــل  داخ الــتــاأويــُل  ع  يتم��سَ بحيث 
اللذين  واملــعــرفــة  ال�سلطة  بــني  الــعــلقــات 

ي�س�غان املجتمع«.
التف�سري  مُتار�ش  كماانخرطت كعاملة له�ٍت 
يف مهّمٍة متطّلبٍة لكنها ل حتظى بالعرتاف؛ 
لتاأويل  جديد  مفه�م  بناء  اإعـــادة  وهــي  األ 
حتــّرريــة  ممار�سة  �سمن  املقد�ش  الكتاب 
غايتها »�سياغة نظرية ن�س�ية تاأويلّية ب��سفه 

ممار�سة نقدية حتّررية.

1 -منوذج التاأويل البالغي. 
ببعديه  ال�ستك�سايف،  فــيــ�رنــزا  عمل  قــاد 
تط�ير  اإلى  والإب�ستم�ل�جي  الهريم�نيطيقي 
من�ذج تاأويلي ي�ظف خمتلف ا�سرتاتيجّيات 
القراءة والتحليل الن�س�ّيني. ويظهر الّنم�ذج 
ن�س��ش  لقراءة  معّقدة  كعملّية  »البلغي« 
كممار�سة  بنائها،  واإعــادة  املقّد�ش  الكتاب 
اآٍن  يف  وحت�يلّية  مــقــاِومــة  لهــ�تــّيــة  ثقافّية 
 « »زحزحة  اإلى  الّنم�ذج  هذا  ويهدف  معًا. 
املمار�سات التاأويلّية الأكادميّية ذات الّنزعة 
وهكذا  �سيا�سّيا.  واملــحــايــدة  املــ��ــســ�عــّيــة 
الّتاريخّية  املناهج  اإلى جتاوز  �سعت فيورنزا 
التف�سريين  يف  حتّ�ل  اإحــداث  واإلى  والأدبّية 
بذلك،  تــقــ�م  وهــي  والكن�سي.  الأكـــادميـــي 
كاحلكايات  عنا�سر  ا�ستخدام  عرب  مثًل، 
اأجل خلق  والّرق�ش....؛ من  الأدوار  ومتثيل 
العمل  هــذا  مغايرة.ويبدو  تاريخّية  خمّيلة 
�سرورّيا للّتمييز بني وظائف الّن�ش املقّد�ش 
وجــ�د  تـــرّبر  الــتــي  املختلفة  الإيــديــ�لــ�جــّيــة 

النّظام البطرياركي.
وفيما ت�سعى الّنظّرية التاأويلية اإلى اكت�ساف 
التاأويل  فـــاإّن  وتقييمها،  الّن�س��ش  معنى 
والله�تّية  الأخلقّية  مب�ساءلته  البلغي، 
اهتمامه  الّرمزّية،ي�يل  وع�املها  للّن�س��ش 
الكتاب  ن�س��ش  تنتجها  الــتــي  لــلــتــاأثــريات 
ــج بــهــا هــذه  ــنــَت ــتــي ُت ــّطــرق ال ــل ــش، ول ــّد� ــق امل
التاأثريات. ول ينبغي هنا اأن ُيفهَم م�سطلح 
ه�  كما  فقط  اأ�سل�بي  كــاإجــراء  )بــلغــي( 
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اإ�سايّف  اأدبــي  مبنهج  يتعّلق  ل  فالأمر  �سائع. 
اأو حتليل بني�ّي اآخر، بل مبنهج ي�سمح بروؤية 
الكتاب  ن�س��ش  بها  تخلق  الــتــي  الكيفّية 
روؤًى  اأو  وممار�سات  قيمًا  وتاأويلته  املقّد�ش 
وينظر  وتدعمها.  حتّررّية،  اأو  قمعّية  للعامل 
كمجم�ع  املقّد�ش  الكتاب  اإلى  الّنم�ذج  هذا 
يف  ورمــزّيــة  له�تّية  عــ�امل  تبني  خطابات 
حمــّددة.  و�سيا�سّية  تاريخّية  اأو�ساع  �سياق 

وهكذا:
»يخلق حت�يل الإيت��ش العلمي-ال��سعّي اإلى 
الكتاب  درا�سات  اإيت��ش بلغي-اأخلقي يف 
املقّد�ش ف�ساًء نظرّيا ي�ستطيع فيه الّله�ت 
الأخـــرى  التحرير  لهـــ�ت  و�سيغ  الن�س�ي 
املقّد�سة  الّن�س��ش  تاأويل  منت  يف  امل�ساركة 

ولي�ش على هام�سه«.

2 - »رق�ش« هريمونيطيقي:
يف  كما  في�رنزا  عند  التاأويل  ممار�سة  تتّم 
مراحل  عرب  التحرير  لهــ�ت  �سيغ  خمتلف 

اأربع:
ــظــر اإلــــى مـــا كــان  ــّن ــزا ال ــن ــ�ري ــي ــل ف تــفــ�ــسّ
»الّدائرة  ي�سّميه  �سيغ�ندو  خ�ان  الّله�تي 
تتكّرر  رق�ش  اأّنــه  على   « الهريم�نيطيقّية 
وتتمّثل  با�ستمرار.  الّنقدّية  احلركات  فيه 
اإيقاٍظ لل�عي،  منهجّيتها التاأويلّية يف عملّية 
م�ساءلة  اإل��ى  تقود  اأّول،  الإدراك  يف  جتربًة 
ارتيابية،  تاأويلّية  اإّنها  البطريركي.  ال�اقع 
ُتطّبق يف حالتنا هذه، على ن�س��ش الكتاب 
ــع،  ــ�اق ــنــيــت،يف ال املــقــّد�ــش الــتــي ُكــتــبــت وب
بــطــريــاركــيرِّ  ملجتمٍع  تنتمي  ذكـــ�رّيـــة  بلغة 
القراءة  ا�سرتاتيجّيات  اإّن  والدين.  الثقافة 
ت�سبه  الرتيابّية  التاأويلّية  يف  امل�ستخدمة 
ة  خا�سّ حّتّريات  رجل  ي�ستخدمها  التي  تلك 
البطريركّية  الطبيعة  على  الأدّلة  اأثر  يقتفي 

للّن�س��ش. كما يتعّلق الأمر بتاأويلّية تذّكرّية 
تهدف اإلى اإعادة بناء واقع املراأة التاريخّي، 
بحيث تغدو الّن�ساء وغريهّن من ال�ّسخ�سّيات 
ل  وبحيث  التاريخ،  فاعلًة يف  ذواٍت  املهّم�سة 
علقات  يف  تندرج  التي  للّن�س��ش  ينبغي 
تتاأّكد  اأن  بطرَياركّيني  وا�ستغلل  هيمنة 
�سرورة  تاأتي  ثــّم  ومــن  اهلل.  كــلم  ب��سفها 
مفّت�ش  بــدور  تق�م  اإ�سهارّية  تاأويلّية  وجــ�د 
حة الذي يراقب ما يقّدم لنا من غذاء  ال�سّ
اأو دواء ، فتت�ّلى مهمة اإ�سدار حكم اأخلقي 
على الّن�س��ش الكن�سّية قبل العرتاف باأّنها 
ون�ساء.  �ساحلة خلدمة حياة اجلميع رجال 
التي  الّتخييلّية  التاأويلّية  هنالك  واأخـــريًا، 
ا�ستح�سار   اإلــى  حتّررّية،  روؤيــة  عرب  ت�سعى، 
الآلم والّن�سالت والنت�سارات التي عا�ستها 
جّداتنا واأخ�اتنا يف ن�س��ش الكتاب املقد�ش 
بطريقة  حكاياته  �ــســرد  ــلل  خ مــن  وذلـــك 

متارا دي لمبيكا / بولندا
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التي  ال�ّسخ�سّيات  على  اأكرث  ترّكز  خمتلفة 
ظّلت يف الهام�ش ومتنح حّق الكلم ملن ظّل�ا 

�سامتني.

II- هريمونيطيقا ن�شوّية-�شيا�شّية:
ال�س�رّية-الفينيقّية  ال�ّسخ�سّية  تخاطب   
ـــرّتاث  ال عليها  يطلق  الــتــي  الكنعانّية  اأو 
في�سعى  عــال  ب�س�ت  امل�سيح  ج��ستا   ا�سم 
اإليزابيث  ت�ستلهم  اإ�سكاتها.  اإلــى  تلميذه 
لتقرتح  ال�ّسخ�سّية  ه��ذه  فيورينزا  �سو�سلر 
ف�ساء  مــن  انطلقا  ن�س�ّية  هريم�نيطيقا 
بهدف  الّن�ساء-  –كني�سة  ه�  عاّم/�سيا�سّي 
وهي  املقّد�ش.  للكتاب  نقدّية  قــراءة  تقدمي 
ترى يف التحليل املنهجّي للبطرياركّية وبناء 
�سرطني  لها  امل�ساّد  الّن�س�ي  العام  الف�ساء 
قراءة  تعيد  نقدّية  نظرّية  لقيام  �سرورّيني 
الكتاب املقّد�ش. وينبغي لهذا الإطار الّنظرّي 

اأن ُي�ساغ �سمن النم�ذج الدميقراطي ومن 
عمل  يتمّيز  وبهذا  الكن�سي.  املنطق  داخــل 
املختلفة  الن�س�ّية  الّنظرّيات  عن  الكاتبة 
وتنطلق  اله�ّية،  منطق  ح�ل  تتم��سع  التي 
البطرياركّية  حتــّدد  ثقافّية  مقاربات  مــن 
ة باجلن�س والّنوع. وتعتمد  مب�سطلحات خا�سّ
في�رنزا على نح� حا�سم على حركة التغيري 
اأجل  الّن�ساء من  الجتماعي التي هي حركة 

بناء ف�ساء نظرّي يعّزز هذه احلركة.

1 - حتليل البطرياركية منهجياً
تعّرف  الّن�س�ية،عم�مًا،  الّنظرّيات  تعد  مل 
البطرياركّية ب��سفها �سلطة الأب يف العائلة 
»كمجم�ع  اإلــيــهــا  تنظر  بــاتــت  بــل  وحــ�ــســب، 
التي  الجتماعّية  والإيــديــ�لــ�جــّيــات  البنى 
الّن�ساء  على  ال�سيطرة  من  الــّرجــال  مّكنت 
ا�ستغلل  ويعد  الّتاريخ«.  عرب  وا�ستغللهّن 
بني  للعلقة  �سحّيٍة  اإلــى  وحت�يلها  ـــراأة  امل
كاّفة  ي��وّل��د  ال���ذي  الأّويل  القمع  اجلن�سنّي 
اأ�سكال ال�سطهاد الأخرى، طبقّيةً كانت اأم 

عرقّية اأم دينّية...اإلخ.
ت�سع في�رنزا، يف اأثناء حتليلها للبطرياركّية، 
الأمريكّية  الن�س�ية  الــتــّيــارات  مــن  العديد 
التي  تلك  ة  ال�سك،خا�سّ م��سع  والأوروبــّيــة 
منظ�ر  �سمن  لــلــمــ�ؤّنــث«  »نــظــرّيــات  ت�س�غ 
يف  كلهما  يــقــ�دان  »بنائي«  اأو  جــ�هــرايّن 
على  طبيعية  �سفة  اإ�ــســفــاء  اإلـــى  الــّنــهــايــة 
هذه  اأّن  تعتقد  كما   . جمـــّدّدا«  الختلفات 
النظرّيات الن�س�ّية ظّلت اأ�سرية للبطرياركّية 

ولنتمائها النخب�ّي »الأبي�ش«.
اإّنــهــن  الــقــائــلت  املــلــّ�نــات  الّن�ساء  تــ�ــســاوؤل 
مما  اأكــرث  البي�ش  الّن�ساء  مــن  ُي�سطهْدن 
ي�سطهُدهّن الّرجال املنتم�ن لنف�ش طبقتهّن 
وعرقهّن ودينهّن، يق�د في�رنزا اإلى معار�سة 
مق�لة اأّن اأ�سكال ال�سّطهاد املختلفة تن�ساف 
ال�احدة ف�ق الأخرى كاأنظمة مت�ازية تفّرق 
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الّن�ساء اخلا�سعات لهذا ال�ّسكل منها اأو ذاك 
للبطرياركّية  منهجّيا  حتليل  تقّدم  وهي   .
املتعّددة،  القمع  اأ�سكال  من  هرمًا  ب��سفها 
عرب  البطرياركّية  روؤيــة  من  بدًل  اإّنــه  وتق�ل 
حُتّلل  اأن  يجب   ، اأنــرثوبــ�لــ�جــّيــة  ثنائّيات 
القمع  اأمــا  �س��سي�ل�جّيا-�سيا�سّيا.  حتليل 
البطرياركّي، فتعرّفه »كنظام هرمّي تراتبّي 
الّن�ساء  على  ــر  ــ�ؤّث وي ــنــاه،  ُب تتقاطع  معّقد 
الجتماعّية  للأو�ساع  وفقا  خمتلفة  باأ�سكال 
املختلفة التي يع�ِسنها«. فنظم  القمع تتداخل 

يف حياة الّن�ساء ويغّذي بع�سها بع�سا. 
كُبنَية  والّتبعّية  للهيمنة  الّتحليل  هذا  ي�سبح 
هرمّية �سيا�سّية معّقدة اأداًة لتحديد الّطبقات 
النظام  تخرتق  التي  املختلفة  امل�ست�يات  اأو 
اجلن�س،  البطرياركّي: 
ــة  ــق ــب ــّط والـــــعـــــرق، وال
الجــتــمــاعــّيــة...اإلــخ. 
الّتحليل  هــذا  وي��سّح 
الدميقراطّي  الّنم�ذَج 
البطرياركّي الذي جند 
جذوره يف الدميقراطّية 
امل�ؤ�ّس�سة  ــة  الإغــريــقــّي
الدميقراطّية  تلك  كانت  »املــ�اطــنــة«.  على 
اإغــريــق/بــرابــرة،  بالّتق�سيمات:  ــة  خمــرَتَق
رجــال/نــ�ــســاء، اأحــرار/عــبــيــد...اإلــخ. وكــان 
منه  املــركــز  يف  ي�سع  ــقــي  الإغــري ــظــام  ــّن ال
جمل�ش  هام�ش«  وعلى  احلّر  الّذكر  امل�اطن 
الدميقراطّية  ممار�سة  املــداولت«)مــكــان 
والربابرة  احلرائر،  الّن�ساء  يرتك  بامتياز( 
مفه�م  وكـــان  والعبيد.  الإغـــريـــق(،  )غــري 
نظام  �سمن  ويطّبق   ــدرك   ُي الدميقراطّية 
الن�ساَء  العائلة  رئي�ش  فيه  بطرياركي ميتلك 
والعبيد. هكذا  والأطفال واجلريان واخلدم 
وك�نّيًا،  جمــّردا  مفه�ما  ك�نها  عن  وبعيدًا 
و�سع  ــجــّذرة يف  مــت ــة  الــدميــقــراطــّي كــانــت 
اجتماعّي-�سيا�سّي حمّدد.  وقد  ُولدت منها 

الدميقراطّيُة الغربية احلديثة وفقا لقاعدة 
جمتمعاتنا  ؛ففي  ال�سّيد«  حــ�ل  »الّتمركز 
راأ�سمالّية  ببطرياركّية  الأمر  يتعّلق  احلديثة 

تتم��سع ح�ل »الإخ�ة« بدل من الآباء.
 » مل يكتِف الّرجل الأبي�ش الأورو-اأمريكّي، 
الّنخبة  امراأة  بتحديد  المتيازات،   �ساحب 
ال�ّسع�ب  اأخــ�ــســع  بــل  »اآخــــر«  ك  البي�ساء 
م�ستغّل  »اآخــريــن«  ك  والأعـــراق  والّطبقات 
واحل�سارة  الدميقراطّية  بذريعة  ــاهــم  اإّي

الغربّيتني«.
قادت،  التي  احلداثة  العقل  رجل  �ساغ  لقد 
والتكن�ل�جّي؛  العلمي  التقّدم  اإلى  بالطبع، 
لكّنه فعل ذلك مرتكزًا اإلى بنى هيمنٍة تتمح�ر 
ح�ل �سلطة »اأ�سياد«. بالّنتيجة، ينبغي للّنقد 
اأن يقعا  الّن�س�ي التحّرري وللتاأويل الت�راتّي 
بطريقة  ولكن  الدميقراطي  النم�ذج  داخل 
املــ�اطــنــني  نــظــر  وجــهــة  مــن  اأْي  معاك�سة: 

وامل�اطنات املهّم�سني وامل�ستبعدين.

2 - كني�ضة الّن�ضاء:
ـــــــــّذوات- املــــ�اِطــــنــــُة يف  ــع ال تــتــمــتــع جــمــي
الدميقراطّية الإغريقّية بامل�ساواة يف احلق�ق 
ة حّق الكلم يف جمل�ش املداولت. ويف  وخا�سّ
الكني�سة  ُقّدمت  امل�سيحي  الله�تي  الرّتاث 
ب��سفها بيت اهلل؛ اأّما يف العامل الّراأ�سمايل 
اآمنًا  مكانًا  متّثل  فهي  للإن�سانّية  الفاقد 
اجلماعات  م��ن  الكثري  ب��ه  تتعّلق  وم����الذًا 
خ�س��سا)مثل  منها  اليمينّية  الــديــنــّيــة، 
جماعات  وكــذلــك   ،)moral majority
احلّقة«  »الأن�ثة  عن  املدافعات  الّن�ساء  من 
واجلمعّيات،  الكن�سّيات،  الّن�ساء  وجمعّيات 
املطالبة بحّق الّن�ساء يف الر�سامة الكهن�تية.
يف اإطار احلركة الن�س�ية ، اأحالت  اأكرث من  
عاملة له�ٍت اإلى »جماعة مهاجرة«  يف الطريق 
من  جماعة  حينًا  هي  امليعاد«،  »اأر�ــش  اإلــى 
الن�ساء الباحثات عن عامل اآخر، عن »ف�ساء 

تتمتع جميع الّذوات 
بالمساواة في الحقوق 
وخاّصة حّق الكالم في 

مجلس المداوالت
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جديد« )ماري دايل(، اأو حينًا اآخر جماعات 
م�ؤنثًا  »اهلل«  اإلى  روحانّيتها  يف  تتّجه  ن�س�ية 
يتعّلق  اأخــريــات،  وعند  كري�ست(،  كــارول   (
اأو  ،بعد-م�سيحّية،  رة  متحررِّ بجماعة  الأمــر 
بعلقة  املرتبط  الن�س�ّي  النمط  من  جماعة 
جدلية مع الكني�سة البطرياركّية )ر. رويرث( 
و نحن نلحظ ،�س�اء لدى احلركات الن�س�ية 
�سع�بة  الدينية،  الغايات  ذات  اأو  الدني�ية 
يف التكيف اإيجابيًا مع تناق�سات و�سراعات 
يف  النق�سامات  ومــع  البطرياركي  النطام 
تلك  بــاأن  العتقاد  ب�سبب  الن�ساء،  كنائ�ش 

اجلماعات ت�سغل ف�ساًء دينيًا متحّررا.
فهمها  توؤ�ّس�س  اجلماعات  هذه  كانت  و�سواء 
اأو على جتمعات  اأ�سا�س  روابط دينية  على  
روؤية  اأ�سا�ش  على  ولي�ش   »كن�ساء«؛  للن�ساء 
من  خمتلفة  جــمــاعــات  حتــالــف  على  تــقــ�م 
اإلــى  احلـــالت  كــّل  يف  متيل  فــاإّنــهــا  الن�ساء، 
اله�ّية  يف  املت�سابهات  الن�ساء  ا�ستقطاب 
تظل  اأنها  اأي   : والثقافّية  الدينّية  والتجربة 
حركة  وت�سّكل  »الــهــ�ّيــاتــي«  للمنطق  وفــيــة 

متجان�سة من الن�ساء البي�ش.
وا�ستجابًة لعرتا�سات الن�س�ّيات من ال�س�د 
على  تعرّب  اأخــرى  �س�رة  في�رنزا  ،اخــتــارت 
لل�سراعات  العام  الف�ساء  عن«  اأف�سل  نح� 
كني�سة  �س�رة«   اإّنها  وال�سيا�سية«:  الن�س�ية 
وقــد   ،ekklesia gynaycon الــنــ�ــســاء« 
يف   الن�ساء  اأن  لتق�ل  التعبري  هــذا  ابتكرت 
من  الــرغــم  على   ، البطريركية  الكني�سة 
وتعبري   . منها  زلن جــزءًا  وما  كّن  �سمتهن؛ 
» كني�سة الن�ساء« املُ�سَتّق من الكلمة الي�نانّية 
Ekklisia التي ُت�سري اإلى جمل�ش امل�اطنني، 
الـــقـــرارات  املــــــداولت لّتـــخـــاذ  اأو مــ�ؤمتــر 
ــة بــاملــديــنــة، تــتــكــّ�ن مــن ُمــفــردتــني  اخلــا�ــسّ
الّن�ساء  »اجــتــمــاع«  عــن  لتعرّب  متناق�ستني 
ف�ساء  اإلــى  التعبري  ي�سري  و   . الدميقراطي 
من  انطلقًا  ت�ستجيب  التي  للمعار�سة  عاّم 

للم�سالح  نقدّيًا،  البطرياركّي  القمع  حتليل 
التعبري   هــذا  ي�سمح  كما  الّن�س�ّية،  والـــّروؤى 
الّدينّية  باحلركات  الّن�س�ي  الّن�سال  بربط 
باحلّرّية  تطالب  التي  الأخــرى  ال�سيا�سّية  

وامل�ساواة.
ا�سُتخدَم  الن�ساء«  كني�سة   « تعبري  اأّن  غري   
ووّظف ، كما تق�ل في�رنزا، بطريقة اأفقدته 
دللته الق�ية . فقد راأى البع�ش يف اإحالته، 
اإلى جمتمع الأتباع   ، اأخرى  اإحالت  من بني 
ولذا  الّليربالّية،  للّن�س�ّية  انتماًء  املت�ساوين، 
كني�سة  اأّن  على  الأخــرية  كتاباتها  يف  ت�سّدد 
الّن�ساء تد�ّسن اإمكانّية  قيام ف�ساء عام ن�س�ّي 
-وهذه حقيقة تاريخية، ومتخّيلة يف اآن معًا 
الكلم؛ ف�ساء  - بهدف احل�س�ل على حّق 

اأخلقّي- �سيا�سّي يندرج 
يف النم�ذج الدميقراطي 
بتم��سع  ي�سمح  الـــذي 
�سيا�سّية«  ن�س�ّية  »غريّية 
ـــات يف  ـــلف حــــ�ل الخـــت
ولي�ش  املــــــراأة  اأو�ـــســـاع 
حـــ�ل الخــتــلفــات بني 
اجل���ن�������س���ني. وت��ت��ط��ّل��ب 

جديدة  مفاهيمّية  �سياغة  الّن�ساء  كني�سة 
لتاأويلت الكتاب املقّد�ش، تك�ن ذات طبيعة 
وت�سمح  علمّية،  و�سعّية-  منها  اأكرث  بلغّية 
من  بــدًل  متعّددة  تف�سريّية  با�سرتاتيجيات 
غريها.  تق�سي  وحيدة  ا�سرتاتيجّية  تبّني 
اأن ت�سمح  من �ساأن هذه اخلطابات املتعّددة 
م��رئ��ي��ات.  ي�سبحن  ب���اأن  ال��ّن�����س��اء  جلميع 
اأنث�ي،  م�ّحد  ج�هر  للّن�ساء  لي�ش  وبالتايل، 
لكّنهّن ميّثلن تعّددّية تاريخّية ل كجماعة بل 

كاأفراد اأي�سا.
ويف نظر امل�ؤّلفة في�رنزا، تتجّذر اخلطابات 
الــّنــ�ــســ�ّيــة يف نــ�ــســالت املــــراأة الــتــاريــخــّيــة 
التي  القمع  نظم  �سّد  والدينّية  وال�سّيا�سّية 
والعرق،  الّطبقة،  كاّفة:  املحاور  على  تعمل 

تتجّذر الخطابات الّنسويّة 
في نضاالت المرأة 
التاريخّية والسّياسّية 
والدينّية ضّد نظم القمع
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واجلن�س. يتمّثل هذا التداول الاّلهوتي اإذن، 
م�اقف  يف  ل  ا�سرتاتيجية  ممــار�ــســات  يف 
دوغمائية؛ فه�ّية الن�ساء  ل تت�سّكل يف »كني�سة 
عرب  ب��ل  اجلن�سي  الخ��ت��الف  ع��رب  الّن�ساء« 
البطرياركّي.  النظام  �سّد  الّن�سال  جتربة 
»اخلــل�ــش  للم�ؤلفة  وفــقــًا  ميــّثــل  مــا  وهـــذا 
الّن�عّي«. من هذا املنظ�ر، متّثل ممار�سات 
اأخلقّي  تداول  عملّية  املقد�ش  الّن�ش  تاأويل 
الّن�سالت  قلب  يف  يقعان  عملي  وت�سامن 
املختلفة من اأجل التحّرر التي  تتناف�ش فيما 

بينها اأحيانًا.

ح�ار  الّن�شوي:  الّنقدّي  الاّلهوت   -III
مع غريغ�ري ب�م

ي�ؤّكد  الــذي  الن�س�ي،  الله�ت  عر�ش  بعد 
ــــ�ّد يف  ـــقـــدّي، ن ــر ن نــفــ�ــســه كـــلهـــ�ت حتــري
نتناول  اأن  املقالة  ه��ذه  م��ن  الأخ���ري  اجل��زء 
اأفكار  بع�ش الق�سايا التي ت�سمح باكت�ساف  
عرب  �ساغها  التي  الّنظرّية   ب�م  غريغ�ري 

�سن�ات عديدة.
الّنظرية  �سمات  بع�ش  اإلــى  بــدايــًة  �سن�سري 
�س��سلر  لهـــ�ت  يف  تــتــبــّدى  كــمــا  الــّنــقــدّيــة 
�ء على بع�ش عنا�سر  في�رنزا، ثّم ن�سّلط ال�سّ
ت�سائل  والــتــي  عندها  الــّنــ�ــســ�ّي  الــّلهــ�ت 
�سنعر�ش  واأخــريًا  نف�سها.  الّنقدّية  الّنظرّية 
مل�ساألة  ن�س�ّية،  نظر  وجهة  من  باخت�سار، 
كانت مثار جدل عند غريغ�ري ب�م  األ وهي 

ما بعد-احلداثة.

- ���ض��م��ات ال��ّن��ظ��رّي��ة ال��ّن��ق��دّي��ة يف له��وت   1
�ضو�ضلر فيورنزا

ــة التي  ــّي ُتـــِقـــّر الأفـــكـــار الــنــ�ــســ�ّيــة الــّلهــ�ت
عر�سناها بتم��سعها داخل احلركة الّن�س�ّية، 
يزعم  خطاب  كــّل  تنتقد  وهــي  اأجلها.  ومــن 

عن  بنف�سه  يناأى  م��س�عّي،  منف�سل،  اأّنــه 
اّتخاذ اأّي م�قف. وتبنّي في�ريزا اأّن التحليل 
الكتاب  لن�س��ش  تــقــّدمــه  الـــذي  الــّنــقــدي 
املقّد�ش يتعّلق  بالّروؤية املتمركزة ذك�رّيا يف 
املجتمعات البطرياركّية، والتي تتمح�ر ح�ل 
�سلطٍة مهيمنة.  وكانت له�تّيات التحرير قد 
وّظفت، كما اأو�سح جّيدا غريغ�ري ب�م، هذا 
فرانكف�رت:  مدر�سة  لدى  الأ�سا�ش  املفه�م 
النحياز للفقراء، واأ�سكال الّن�سال التحّررّية 
ي�سع  ملتزم  لتفكري  النــطــلق  نقطة  هما 
وكل  و�سعّية  نــزعــة  »كـــّل  الــتــ�ــســاوؤل  م��سع 
جهد ي�سعى للمماثلة بني العل�م الجتماعّية 

والعل�م الطبيعّية«.
اإذن،  بال�ّسلب،  املعرفة  نح�  اخلط�ة  تبداأ 
ح  وي��سّ والإيدي�ل�جّيات.  املجتمع  بنقد  اأي 
ال�ّسمة  هــذه  بجلء  الّنظري  في�رنزا  عمل 
ت�سمح  التي  الإرتــيــابــيــة  التاأويلية  ــرازه  ــاإب ب

اأحمد بيومي / م�ضر
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بك�سف العنا�سر اخلفّية يف ن�س��ش الكتاب 
املقّد�ش وتاأويلتها. لكن ما من نقد ميكن اأن 
ينج� من النحرافات،  ول� كانت انحرافات 
الإيدي�ل�جّيات م��س�ع النتقاد ذاتها. » ما 

من نقٍد بريء متاما«، يق�ل ب�م.
احلقيقة  بهذه  ال�عي  �سديدة  في�ريزا  تبدو 
حني تنتقد املنظ�رات الّن�س�ّية نف�سها ب��سفها 
البطرياركي،  الّنظام  مع  اأحيانا  مت�اطئة 
لقد  احلداثّية.  الإيدي�ل�جّيات  بع�ش  مع  اأو 
هيغل  اإثــر  على  الّنقدية  الّنظريات  ــرزت  اأب
ب�سريورة  يرتبط  للحقيقة  ت�س�ّرًا  ومارك�ش 
ب�م  به  يذّكرنا  ما  ،وهــذا  وحتــ�ّلتــه  العامل 
فاإّن  ؛  بالّنفي  يبداأ  التفكري  اأّن  مبا   « قائًل: 
وجتعل  املجتمع  تناق�سات  تك�سف  احلقيقة 
فعل الّتحّ�ل ممكنا«. ي�ا�سل الّله�ت الذي 
الّله�ت  اأ�سكال  اإثــر  على  في�رنزا  طّ�رته 
ال�سيا�سّي وله�ت الّتحرير امل�اءمة بني عامل 

الآن  يف  وي�سعى  الـــّرب«،  مملكة   « و  الــ�اقــع 
ذاته اإلى احلقيقة التي  من �ساأنها اأن حتّرر 

�سحايا الّظلم والقمع والعنف.
واأخــريا، كما يف كّل له�ت نقدي، ل يتخّلى 
»احلديثة«؛  العقلنّية  عن  في�رنزا  لهــ�ت 
ــة  الأدواتــّي نح�  انحرافها  على  يحتّج  لكّنه 
الأويّل  امل�سروع  وي�ستعيد  والت�تاليتارية، 
للتن�ير الهادف اإلى م�ا�سلة حترير الإن�سان. 
املقّد�ش  الكتاب  ن�س��ش  قراءتها  وباإعادة 
معناها  عــن  الك�سف  يف«  في�رنزا  ت�ساهم 
وعن طاقاتها التحريرّية« و تق�ل عن الروؤية 
 « تاأويلتها:  ت�ستبطن  التي  الّله�-�سيا�سّية 
الأ�سا�ش  الّروؤية  هي  �سخ�ش   كّل  �سعادة  اإّن 
الــنــمــ�ذج  ي�ستجيب  و  املــ�ــســيــح«.  حلــركــة 
التاأويلّي البلغّي الذي تطرحه بهدف »و�سع 
الّن�س��ش املقّد�سة يف �سياقاتها«، خ�س��ساً، 
العلمي- الإيت��ش  حت�يل   « الغر�ش:  لهذا 
ال��سعي واإيت��ش العقيدة الكن�سّية اإلى بلغة 

نقدّية للكني�سة«.

الن�ضوي   ال��ت��ح��ري��ر  اإ���ض��ه��ام��ات له���وت   -  2
ة اخلا�ضّ

الإ�سافة  عن  بــ�م  غريغ�ري  يت�ساءل  حني 
للّنظرّية  الّنقدّية  الّله�تّيات  قّدمتها  التي 
الّنقدية ذاتها ، فاإمّنا ي�سري من بني م�سائل 
ل  الــّنــظــرّيــة  هـــذه  اأّن  حقيقة  ـــى  اإل اأخــــرى 
ّرة  ميكنها اأن متنح ثقتها ل�سلطة العقل املحررِّ
على  تعتمد  النقدية  الله�تيات  باأّن  مذّكرًا 
العقليّن  الأمل  حتمل  حني  اخلل�ش  تاريخ 
اليوتوبيات.  اق���رتاح  اأج��ل  م��ن  ��رورّي   ال�����سّ
يه�ديات  ن�ساء  تهجر  املــثــال،  �سبيل  فعلى 
وم�سيحّيات اإرثهّن الّدينّي ب��سفه بطرياركّيًا 
يــتــعــّذر اإ�ــســلحــه، ولــعــجــزه ،بــالــتــايل، عن 
الإميــان  فقدّن  لقد  حتــّررهــّن.  يف  الإ�سهام 
التي يحملها  ب�عد اخلل�ش وبر�سالة الأمل 
لــكــّن ّلهــــ�ت  التحرير  املــقــّد�ــش.  الــكــتــاب 
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الّن�س�ي  على طريقة في�رنزا ه� الذي يفتح 
للإميان  العقلنّية  اإمكانّيات  اأمــام  املجال 
عرب حتليل الن�سو�س املقّد�سة بطريقة جتعل 
الّن�ساء حا�سرات، ومتنحهّن الّذاكرة كذوات 
ال�ستغال  ويظهر  تاريخ اخلل�ش.  فاعلة يف 
على اإعادة بناء اجلذور اليهودّية وامل�سيحّية 
يف  املقاِومة  امل�ؤمنات  الّن�ساء  ممارا�سات 
�سياق بطرياركّي، وهكذا ُي�ستدعى اخليال و 
الّذاكرة ليبعثا  الأمل يف وعد اخلل�ش �س�اء 
تتحالف،  امل�سيحّيات.  اأو  اليه�دّيات  للّن�ساء 
اإذن، الّروحانّية الن�س�ّية التي يحّركها الأمل 
والّرجاء مع العمل العقلي الّنقدي بحيث يعاد 
اخلل�ش  لتاريخ  الكربى  ال�ّسردّيات  تاأويل 

من اأجل جميع الّرجال والّن�ساء.
3 - نقطة نقا�ش: جدل ما بعد احلداثة:

لقد اأثارت اأفكار غريع�ري ب�م ح�ل ما بعد 
لأّنها  خا�ّش  وجــه  على  اهتمامنا  احلــداثــة 
الّن�س�ّي  متّكننا من تقدمي م�سروع الّله�ت 
على  م�س�ؤول  رد  تقدمي  على  للقدرة  كمثال 
في�رنزا يف  تق�ل  احلداثة.  بعد  ما  نظرّيات 

كتابها الأخري:
ــة  ــات مــابــعــد احلــداّث ــظــرّي » يف مــ�اجــهــة ّن
غالب  يف  والعدمّية  »الّلعبّية«  الّطبيعة  ذات 
الّن�س�ّي وعلى  الأحيان، يجب على اّلله�ت 
روؤاهــا  �سياغة  اإعـــادة  الدينّية  الــّدرا�ــســات 
ت�سهم يف �سياغة  بحيث  التحّررّية،  الّنقدّية 
دميقراطّية  ممار�سة  يف  منخرطة  ذوات 

جذرّية«.
منذ  ت�س�غها  التي  الّن�س�ّية  نظرّياتها  يف 
الــّذات،  مب�ت  الإقــرار  عن  وبعيدًا  �سن�ات، 
املرتوكات  الّن�ساء  منح  على  في�رنزا  تعمل 
يعامْلَن  واللتي  الّتاريخ،  ولهام�ش  للّن�سيان 
هيمنة  نظام  يف  وامل�سّطهدات  كــاأغــرا�ــش 
تفعل  لكّنها  وكــذوات.  كاأ�سخا�ش  و�سعهّن، 

ذلك، من جهة، عرب  ف�سح اّدعاء اخلطابات 
ك�نّية،  اأّنها  ذكــ�رّيــًا  واملتمركزة  املُ�سيِطرة 
وهنا تّتفق مع م�ساءلة ما بعد احلداثة للعقل 
جهة  ومــن  ال�سم�لّية،  الّنزعة  ذي  الك�ين 
الختلفات  العــتــبــار  بعني  تــاأخــذ  اأخـــرى، 
ت�ستعيد  وهكذا  ال�سطهاد،  اأو�ساع  وتعّدد 
امل�ستبعدين  ُمدجمًة  الدميقراطّية  مفه�م 
اأ�سكال  تداخل  ُتخفي  اأن  دون  وامل�ستبعدات 

القمع املختلفة.

علوة على ذلك، يتكّيف حتليلها للبطرياركّية 
املعل�ماتّية  الع�ملة  �سياق  مــع  فــاأكــرث  اأكــرث 
اخل�سخ�سة  حيث  احلــايل،  والقت�سادّية 
وتبعرث الأفراد يطلقان العنان لق�ى الهيمنة 

ومن بينها الق�ى الّدينّية الأ�س�لّية.

كما تبقى في�رنزا على م�سافة مع الّنظرّيات 

اأحمد اأبو العد�ش / الأردن
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بعد  مــا  »اأفــكــار  بــعــدوى  امل�سابة  الّن�س�ّية 
اأّن  املــثــال  �سبيل  على  لها  فيبدو  احلــداثــة« 
بع�َش مقاربات اله�ّية الأنث�ّية تنتمي للّنزعة 
الفردانّية املُحِبطة. كما اّنها تنادي  باإيجاد 
ي�سمح  ــقــايّف  وث �سيا�سي  اقــتــ�ــســادّي  اإطـــار 
املنخرطة  الـــّذوات  بناء  بــاإعــادة  بالّتفكري 
رجاًل  للجميع  ال�ّسعادة  وحتقيق  الّتحّرر  يف 

ون�ساًء.

التاكيد  �اب  ال�سّ من  لنا  يبدو  اخلل�سة، 
الذي متّثله  الّن�س�ّي  الّتّيارالّله�تي  اأّن  على 
اأطلقنا عليه يف  فيما  ي�سغل حّيزه  في�رنزا   
التي  ب�سيغته  ال�سّيا�سي«،  »الّله�ت  اأوروبــا 
ُوّظفت يف �سياق اإ�سكالية التحرير يف اأمريكا 
يف  الن�س�ّي  الله�ت  ت�سّكل  وقد  اللتينية. 
له�ت  اأفق  ليفتح  النقدّية  النظريات  �سياق 
»متمركزًا  زال  ما  الــذي  اللتينية  اأمريكا 

طريقة  –على  اإدماج  اإمكانية  على  ذك�ريًا« 
النق�سامات،  كــافــة  خ�س��سًا-  فــيــ�رنــزا 
منطق  يعمل  التي  والقمع  الظلم  واأ�ــســكــال 
للعهد  وكمف�ّسرة  اإدامــتــهــا.  على  ال�سيطرة 
اجلديد، ت�سهم فيورنزا، اإ�سافة اإلى منحها 
منح  يف  خطرية«،  »ذاكــرة  امل�ؤمنات  الّن�ساء 
وقدرته  الّنقدّية  طاقته  كــّل  امل�سيح  اإجنيل 
على تغيري القل�ب والعامل، بتطبيقها املنظ�ر 
النقدي الن�س�ّي عند اإعادة قراءة الّن�س��ش 

املقّد�ّسة البطرياركّية.

امل�سدر:
Laval théologique et philosophi-
que،52،1 )février 1996(   

كي
�ير

ل�س
د ا

ولي
ة: 

جم
تر



مقدمة:
تتنّوع النظرية الأدبية الن�سوّية املعا�سرة وتتنقل عرب احلدود لت�سمل ال�سري الذاتية واجلدل 
الأدبية مهمة  النظرية  وتعترب  الت�سويري، كما وتعترب جتريبية ومثرية.  وال�سعر  الجتماعي 
لك�ن جميع اأ�سكال التمثيل والت�س�ير البياين، �س�اء كانت اأدبّية اأو غري اأدبّية، هي يف ال�اقع ما 
يجعل ت�سكيل املعرفة وامل��س�عية �سيئا ممكنا. فمن خلل الت�س�ير نعمل على ت�سكيل ه�ّياتنا 
وعاملنا. اإن ح�سافة النظرية الأدبية الن�س�ية ت�ساهم يف، بل وتتطلب منا، التفكري باله�يات 
الثقافية بطرق جديدة. كما اأن فكرة عب�ر احلدود تتخطى جمرد ك�نها �سيئا جمازيا، فهي 
ناجمة عن اإميان �سديد باأن النقد الأدبي ميكن اأن ي�ساهم يف تك�ين عامل اأكرث عدل واإن�سافا.
الن�س�ية لي�ست جمرد من�ذج تف�سريي اإ�سايف اإلى جانب غريه من اأ�سكال النظريات ال�سيا�سية.  
اإن الرتكيز على خربات الن�ساء فيما يتعلق بالن�ساط اجلن�سي والعمل والعائلة اإمنا يعمل حتما 
على حتدي اأطر املعرفة التقليدية. فالن�س�ية ت�سمل اأفكارا متن�عة ت�سرتك يف ثلث وجهات 
اأكرب  بدرجة  الن�ساء  قمع  على  يعمل  اجتماعي  بناء  ه�  الجتماعي  الّن�ع  اأن  اأ�سا�سّية:  نظر 
لدى  التجريبية  املعرفة  واأن  البناء؛  هذا  ت�سكيل  يف  ي�ساهم  الأب�ي  النظام  اأن  الرجال؛  من 
الن�ساء هي اأ�سا�س املجتمع امل�ستقبلي اخلايل من اأي �سكل من اأ�سكال التمييز اجلن�سي. هذه 
منطية  )مهاجمة  الأدبــي  النقد  مهمة  املــزدوج:  الن�س�ية  اأعمال  جدول  ت�سكل  الفرتا�سات 

* كاتبة وباحثة إنجليزية في جامعة شرق لندن.
** أكاديمية ومترجمة من األردن.

النظرية األدبية النسوية

ماجي هّم*
ترجمة: د. عبري دبابنة**

دراسات
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بغياب  البناء.  ومهمة  الجتماعي(  الــنــ�ع 
املهمة الثانية )التي يطلق عليها اأحيانا ا�سم 
التطبيق العملي الن�س�ي(، ل غاية للن�س�ية. 
اهتمام  وامل��وا���س��ي��ع جتعل  الأف��ك��ار  ه��ذه     
الن�س�ية مرتكزا ب�سكل خا�ش على الهيكليات 
الثقافية للن�ع الجتماعي، مبا يف ذلك تلك 
املمار�سات  وتــرتكــز  الأدب.  يف  املت�سمنة 
والتعليم  املدار�ش  اإطار  يف  للأدب  الثقافية 
اإيجاد  على  الأدب  ويعمل  والإعــلم.  العايل 
بدورها  والتي  متثيل لالختالفات اجلندرية 
الجتماعية  النظر  وجهة  تك�ين  يف  ت�ساهم 
الــرجــال والــنــ�ــســاء غري  اأن  الــتــي مــفــادهــا 
مت�ساوين يف القيمة. وغالبا ما تدفع الأفكار 
الــرمــزي  والتمثيل  الن�ساء  عــن  اخلــاطــئــة 
اأن�سار  امل�سّ�ه لهن الن�ساء لأن ي�سبحن من 
ما  �سّح  اإذا  للم�ساواة.  الــداعــني  الن�س�ية 
 ،  Audre Lorde لــ�رد  اأودري  به  تقدمت 
اأنه »اإذا مل تتمكن اأدوات النظام الأب�ي من 
الأبــ�ي«، فكيف عندها ميكن  البناء  تفكيك 
لأ�سحاب النظريات الأدبية الن�س�ية الهروب 
الأكادميي  املجتمع  واأدوات  فكر  امناط  من 
اإن ج�ابي على هذا  110(؟   :1984 )ل�رد، 
الأحــداث  وبع�ش  الأمثلة  بع�ش  تفّح�ش  ه� 
املبادئ  ت��سح  اأنها  اأعتقد  التي  الرئي�سية 
م�سروع  م�سروعي  اإن  الأدبــيــة.  واملـــداولت 
من  �سكلني  على  والتعليق  التقدمي  مت�ا�سع: 
الأدبية  النظرية  يف  احلــدود«  »عب�ر  اأ�سكال 
لهذين  ميــكــن  وكــيــف  املــعــا�ــســرة  الن�س�ية 
ال�سكلني امل�ساهمة يف اإعادة �سياغة الهيمنة 
الأوروبية على الدرا�سات الأدبية. اأحد اأوجه 
تركيزي �سين�سب على نقد ال�ساعر الن�س�ي 
تتميز  والتي  القارئ  مع  الرتابطية  والعلقة 
دوافع  فح�ش  اأو  ال�ستبطان  من  كبري  بقدر 
الن�س�ية  املــجــال مــن  ــذا  ولــكــ�ن ه الــــذات. 
عليه  اأطلق  ف�س�ف  جــديــدًا،  الأدبــيــة جمــاًل 
Gyn - الن�سائي الت�س�يري  »النقد   ��سم  

ن�عا  يت�سمن  لك�نه   »graphic criticism
من اأن�اع »الأداء« املطبعي الكتابي ال�ا�سح. 
كما واأرغب مبناق�سة م�سطلح »ف�سل« الأدب 
 ،»deterritorialisation of lierature«
والذي   ،Guttari و   Deleuze ي�سميه  كما 
ال�س�د  والن�ساء  الآ�سي�يات  الن�ساء  تبنته 
مبهارة  ا�ستطعن  ن�ساء  املل�نات:  والن�ساء 
الأدبية  النظرية  عنا�سر  حت�يل  و�سجاعة 

 .)Deleuze and Guattari،1986(
النقدي  التحليل  اأن  هــ�  افــرتا�ــســي  اإن     
التي  الثقافية  التغريات  فهم  على  ي�ساعدنا 
ويعتقد  الع�سيبة.  الأوقـــات  هــذه  يف  حتــدث 
تريي ايجلت�ن Terry Eagleton اأن اأعظم 
عن  غريب�ن  اأو  اأجانب  هم  الإجنليز  النقاد 
النقدية  الكتابات  عن  ومفه�مي  التقاليد 
الن�س�ية يخاطرون بقدر  اأن�سار  اأن  احلالية 
 Eagleton( ــي  الأدب الرهان  هذا  يف  كبري 

.)1970

النظرية الأدبية الن�س�ية من عام 1970 اإلى 
ال�قت احلا�سر

فرتة ال�سبعينات
الن�ع  حــ�ل  املــتــاأخــرة  الأعــمــال  مــن  الكثري 
يف  امل�سطلح  هـــذا  ت�ستخدم  الجــتــمــاعــي 
جمــــالت بــعــيــدة عــن الــنــظــريــات الأدبــيــة 
ــل هــذه  اأ�ــس نتفهم  لــكــي  لــكــن  الــتــقــلــيــديــة. 
لكتاب  للحظة  الـــرجـــ�ع  علينا  الإثــــــارة، 
ال�سيا�سات   Kate Millett ميليت  كيت 
اأن  حقيقة  ــدرك  ن لكي  اجلن�سية)1970( 
احلركة النقدية الثانية بداأت كبناء حيزي/
احلــدود،  عب�ر  اأ�سكال  من  ك�سكل  مكاين، 
ه�  ما  »اأن  مفادها  اأ�سا�سية  بفكرة  املتميز 
فهي  وبـــذا  �سيا�سي«،  اأيــ�ــســا  هــ�  �سخ�سي 
من  منف�سلني  متباعدين  عاملني  بني  تربط 
النقد  لنا  يقدمه  ما  اإن  املفاهيمية.  الناحية 
كيت  كتاب  اعتبار  و�سبب  الن�س�ي  الأدبـــي 
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نظر  وجهة  ميثل  اإمنــا  نح�يا  كتابا  ميليت 
جديدة.  نقدية  اأدوات  جمرد  لي�ش  و  ث�رية 
مع ذلك ويف ال�سبعينات عمد النقد الن�س�ي 
عــلــى تــخــطــي حــــدود املــجــتــمــع الأكـــادميـــي 
يف  منظ�ر  غري  بالأحرى  كان  بل  التقليدي، 
 1980 عام  فطبعة  التقليدي.  املجتمع  هذا 
من اإ�سدار جمعية اللغات احلديثة،  مقدمة 
الن�س�ي.  للنقد  ذكر  اأي  من  تخل�  للثقافة، 
 Margaret درابــل  مارجريت  و�سفت  وقد 
مل�ؤمتر،  التمهيدي  خطابها  يف   Drabble
الأدب: اخت�سا�ش الن�ساء، رد مطبعة جامعة 
النقد  اإدراج  املهني على اقرتاحها  اأك�سف�رد 
الن�سوي يف طبعتها اجلديدة لالإ�سدار دليل 
اأك�سف�رد للأدب الإجنليزي الذي ت اإ�سداره 
Gibaldi 1992( 1985(. وقد قامت  عام 
بذلك بالفعل. ب�سبب هذا الكره للن�ساء الذي 
واجهته حركة النقد الن�س�ي يف ال�سبعينات، 
من  للمجال  النظر  اإلى  الن�س�ي  النقد  عمد 
وعلى  اأ�سل  اأنه  على  الزمني  التغري  منظ�ر 
اأنه دليل على اإبداع الذك�ر اأو الإناث، وكان 
الن�س�ي  النقد  من مظاهر  اأهم مظهر  هذا 

يف ذلك ال�قت. 
    غالبا ما تتميز امل�جة الثانية للن�س�ية على 
اأنها »النف�سال عن الآباء« لأن النقاد اأمثال 
و   Germaine Greer و   Kate Millett
تعديلية   بقراءات  Ellmann  Maryقام�ا 
»الق�سيب«  بكتابات   Ellmann اأ�سمته  ملا 
Millett 1970، Greer 1971; El -(
اإلــى  الــنــقــاد  عمد  وقــد    .)mann 1968
اجلن�سي  التحيز  م��ف��ردات  على  ال��رتك��ي��ز 
يف  الجــتــمــاعــي  لــلــنــ�ع  النمطية  والــ�ــســ�ر 
قيام  كيفية  واإظهار  الذك�ر  امل�ؤلفني  كتابات 
مثل  معينة  �سفات  بن�سب  الــكــّتــاب  هـــ�ؤلء 
وقد  فقط.  للن�ساء  »ال�سلبية«  و  »اله�سترييا« 

The Resi - املقاوم القارئ  كتاب    ��ّسد 
 Judith فيترييل  جلوديث   ting Reader
ال�سيا�سي  املنهج  هذا   )Fetterley )1978
تهاجم  كتابها،  ويف  الن�سوي.  للنقد  اجلديد 
كتاباتهم  كــانــت  الــذيــن  الــكــتــاب  فــيــتــرييل 
الأدبية عرب  الأق�سام والدوائر  »ممّجدة« يف 
Hemi - و   Henry James  –  أأمريكا

.Faulkner و gway

الهيمنة الن�سائية:
منا النقد الن�س�ي يف ال�سبعينات وتط�ر لي�سل 
ا�سم  عليها  يطلق  ما  غالبا  جديدة  مرحلة 
الن�ساء  الكتاب  درا�سة  اأو  الن�سائية  الهيمنة 
وامل�ا�سيع التي تهم الن�ساء. وقد قام النقاد 
Elaine Showa Ellen Moers و -  أأمثال
وما  الن�سائية  الأدبية  التعابري  ب��سف   ter
ي�سمى »الثقافة الفرعية« كما وقام�ا بتعريف 

اأحمد نعوا�ش / الأردن
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التاريخ الأدبي للن�ساء والحتفاء به على اأنه 
Moers 1976; Showa - متقدم  )ققليد 

املراأة   Ellen Moers م�ؤلف   .)ter 1977
الأدبية �سّكل تراث اأدب الن�ساء. وعلى الرغم 
من مهاجمته يف الثمانينات لتحيزه اجلن�سي 
اللوطية،  �سد  ال�سلبية  والتوجهات  اجلزئي، 
والختيارات اخل�س��سية، كان م�ؤلف املراأة 
الأدبية اأحد اأولى ن�س��ش النقد الأدبي التي 
وو�سفت  تاريخا،  الن�ساء  الكاتبات  منحت 
يتعلق  فيما  الن�ساء  اأمــام  املتاحة  اخليارات 
الكتاب  ب�سلطة  واحتفت  ـــي  الأدب بالتعبري 
ل  عما  احلديث  من  جدوى  »ل  الن�ساء:  من 
الأدب،  جمــال  يف  به  القيام  للن�ساء  ميكن 
لك�ن التاريخ قد اأظهر اأنهن قمن بكل �سيء« 

.)Moers 1976: xiii(
الكتابات  يف  الثابتة  الدائمة  امل�ا�سيع  من 
الن�س�ية يف هذه الفرتة ه� ق�سية الت�ا�سل، 

كما ه� جلّي ووا�سح يف العديد من عناوين 
 Tillie اأول�سن  تيلي  كتاب  الن�س�ية:   الكتب 
وكتاب   ،Silences ال�سمت  فرتات   Olsen
اأدريان ريت�ش Adrienne Rich حلم اللغة 
 The Dream of a Commonامل�سرتكة
هذه  يف  عمل  اأهــم  كــان  وقــد   .Language
متميزة  ن�سائية  لغة  ا�ستك�ساف  ه�  الفرتة 
1975 ت  الأدبي. عام  للنقد  وتاأ�سي�ش هيئة 
تاأ�سي�ش جملة اإ�سارات وت�سمنت تقريرا نقيا 
جند  وقد   .Elaine Showalter به  قامت 
جدل �سبيها خارج اإطار العامل الناطق باللغة 
»اأدب  ح�ل  ــدول  جُمَ نقا�ش  اأول  الجنليزية: 
حدث   »Frauen Literature« ال�سيدة« 
وكــان   ،1976 –  1975 عــام  يف  اأملانيا  يف 
 »Frauenoffensive« دار  و  جملة  تاأ�سي�ش 
للن�سر  مثار اهتمام الن�س�يني الأملان الذين 
اأرادوا ا�ستك�ساف امل�ؤّلفات الن�ساء وثقافتهّن 

»املختلفة«. 
Elaine Showa - كــتــاب �ــســاهــم  وقـــد     
 A Literature of« اخلــا�ــش  اأدبــهــن   ter
يف  مهمة  م�ساهمة   )their Own«)1977
جدول الأعمال هذا. ويف تعليقها على كتاب 
 A Room« اخلــا�ــســة  غرفتهن   Woolf
 Showalter واجهت   ،»of One’s Own
الن�ساء من  ا�ستثناء  نف�سها/ ق�سية  الق�سية 
ا�ستعرا�سها  خلل  من  الأكادميي.  املجتمع 
Sh -  تتاريخ ط�يل للن�ساء الأديبات، اأ�سارت
walter للُكّتاب يف القرن التا�سع ع�سر ممن 
 Sarah حظ�ا بقدر قليل من التقدير اأمثال
Grand و George Egerton. وع��سا عن 
Sh - لت ف�سّ »عاملي«،  ن�سائي  ن�ش   ععريف 
walter  تعريف ما ي�سمى »الثقافة البديلة« 
الن�س��ش.  هـــذه  اأنــتــجــت  الــتــي  ــة  ــ�ي ــث الأن
الأدبـــي  الــتــاريــخ  فـــرتات  عــن  وا�ستعا�ست 
ثلث  مــن  مك�نة  بديلة  بعملية  التقليدية 
 – الإدراك  يف  من�  باأنها  و�سفتها  مراحل 
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ن�سائي، ن�س�ي، واأنث�ي. وعلى اإثر حتذيرات 
من قبل نّقاد لحقني فيما يتعلق بتبنيها ملعيار 
اأكرث ملءمة لأواخر القرن الع�سرين،  اأدبي 
عمدت  للنظرية،  مبقاومتها  يتعلق  وفيما 
نقد  »نح�  يف  فكرتها  لتط�ير   Showalter
Toward a Feminist Po -  أأدبي ن�س�ي«
Fem -« الربّية«  يف  الن�س�ي  »النقد   ،»tics
nist Criticism in the Wilderness«و 
The New F - اجلديد  الن�سوي  »للنقد 
هذه  يف   .»minist Criticism«)1985
بتق�سيم   Showalter قــامــت  املـــقـــالت، 
رّكز  الأول  الن�ع  متمايزتني:  لفئتني  النقد 
الأدب،  م�ستهلكة  ــة،  ــارئ ــق ال املـــــراأة  عــلــى 
الكاتبة،  املراأة  على  الثاين  الن�ع  رّكز  بينما 
ّي.  الن�سّ املعنى  منتجة 
Showa - ــفــت  وو�ــس
منــــاذج  اأربـــــعـــــة   ter
ل��الخ��ت��الف اجل��ن��دري 
اللغ�ي،  – البي�ل�جي، 
الــتــحــلــيــلــي الــنــفــ�ــســي، 
والثقايف – كما واّدعت 
بـــاأنـــه ميــكــن الــتــطــرق 
هيمنة  منهج  خــلل  من  الختلفات  لهذه 

الأفكار الن�س�ية على النقد الن�س�ي.
الت�سعينات،  املتاأّخر يف  الإدراك  اإطار     يف 
ثنائيا  و�سفا  للختلف  ال��سف  هذا  يبدو 
الن�ساء ه� من  اأدب  اأن  فكرة  ومرتكزا على 
املـــ�روث  منظ�ر  مــن  »الآخــــر«  اأدب  ناحية 
 Showalter فاإن عمل  الذك�ري. مع ذلك، 
را�سخًا  اأعــمــال  جــدول  قــّدم  العقد  هــذا  يف 
ا�ستعرا�ش كتابات  الن�س�ي من خلل  للنقد 
الن�ساء على اأنها اأ�سل�ب نرث متقدم وم�ستمر. 
يف  النظر  وجــهــات  تقلبت  فقد  وبالتاأكيد 
بداية الثمانينات فيما يتعلق برتكيز الهيمنة 
الن�سائية على اأهمية �سداقة الن�ساء الأدبية 
والذي كان وا�سحا من خلل الرواج امل�ستمر 

لكتاب Adrienne Rich  )م�ل�د من املراأة 
Of Woman Born( )1976( والن�س�ية 
اأن�سار  كتابات  املثال  �سبيل  على  الثقافية، 
 Davidson and Broner( الن�س�ية 
يف  ابنة  الأم/الـــل  بني  ال�سلة  عن   )1980
The Lost Trad - املفق�د  الإرث  »تتاب 
و   Sandra Gilbert اأعــمــال  لكن   .»tion
الثمانينات  يف   )Susan Gubar( 1988
من  ن�س�ي  ذوق  و  جمال  خللق  اأدى  ما  هي 

امل�روث الأدبي الأنث�ي ذاته.
الثمانينات:

 Gilbert and Gubar( ــاب  كــت ــركــز  ي
 The« العّلية  يف  املجن�نة  املـــراأة   )1979
�سل�سلة  و   »Mad woman in the Attic
للرجال  لي�ست  اأر�ــش  اللحقة،  الن�س��ش 
اأعــــداد،  ــة  ثــلث  ،»No Man’s Land«
النقد  اأهــمــيــة يف  ــاءات  اأكـــرث القــ�ــس عــلــى 
على  والنف�سية  املادية  ال�سيطرة  التقليدي: 
ال�سّرية،  وثقافتهن  الن�ساء  حياة  الن�ساء؛ 
املتمثلة  والأنــثــ�يــة  الــذكــ�ريــة  وا�سطرابات 
الب�سرية،  للحدود  الأدبية  ال�ستعارات  يف 
اأ�ساف  واملحلية وحدود اجلن�س الآخر. وقد 
 Moers اأعمال  على   Gubar و   Gilbert
بال�سرتجاع،  يتعلق  فيما   Showalter و 
وكه�ؤلء فاإن Gilbert و Gubar متحم�س�ن 
ويعترب  الن�ساء.  لكتابات  املعار�سة  لل�ظيفة 
والذي ظهر  العّلية  املجن�نة يف  املــراأة  كتاب 
ال�سيا�سات   Millett كتاب  بعد  �سن�ات   9
ا�ستعرا�سا   »Sexual Politics« اجلن�سية 
حتليل  ويت�سمن  املتداخلة.  للح�ارات  مهّما 
Jane Austin، the Bro -  ��سّيا لأعمال
Geo - و   tes، Emily Dickinson
نف�سي  تاريخي  حتليل  ي�سحبه   ge Eliot
فاإن  اجلن�سية،  ال�سيا�سات  وككتاب  وطبي. 
تاريخ  الأ�سا�ش  يف  ه�  املجن�نة  املــراأة  كتاب 
من�ذج   – مت�اجدا  من�ذجا  يتخد  تعديلي 

نما النقد النسوي في 
السبعينات ليصل مرحلة 
جديدة يطلق عليها اسم 

دراسة الكتاب النساء
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 Harold ي�سفه  الــذي  الذك�رية  الهيمنة 
ــاء  الأدب الأبــنــاء  اأن  مفاده  ــذي  وال  Bloom
يعان�ن من ا�سطراب الإبداع و�سراع اأوديب 
كتابات  اأن  – لإظهار  الذك�ر  الأ�سلف  مع 
الن�ساء اإمنا تتعار�ش مع الثقافة ومع اأنف�سهن 
من خلل م�ؤلف: املراأة املجن�نة يف العّلية.  
Gi -     يف كتاب اأر�ش لي�ست للرجال، ابتعد
ــراأة  امل كتاب  تركيز  عــن   Gubar و    bert
من  الـــذي  الن�سائي  النقد  على  املجن�نة 
الذك�رية  الثقافة  اأن  فكرة  �سّكلته  ناحية، 
العن�ان،  يدل  وكما  متجان�سة.  قمعية  هيئة 
فاإن اجلدل يف الأعداد الثالثة هو اأن التاريخ 
�سراع  تاريخ  ه�  الع�سرين  القرن  يف  الأدبي 
G - و   Gilbert لـ اإجنــاز  واأعظم   نن�سي، 
املتكررة  اجلن�سية  ال�سور  فهر�سة  هو   bar
بالكامل )عن الغت�ساب والعجز اجلن�سي( 
والتي تهيمن على كتابات كتاب احلداثة من 
يتبنى منهجا  للرجال  لي�ست  اأر�ش  الرجال. 
النم�ذج  مــن  الن�س�ي  للنقد  تعددية  اأكــرث 
كتاب  يتبناه  الذي  املفرد  النف�سي  التحليلي 
 Gilbert املراأة املجن�نة يف العّلية. ويناق�ش 
يف  املثليني  املغرتبني  قيام  كيفية   Gubar و 
الجتماعي«،  الن�ع  ابتكار  بـ»اإعادة  باري�ش 
امل�ستهلك  حماية  م�ساألة  وي�ستك�سف�ن  كما 
يف الع�سر الذهبي با�ستخدام منهج حتليلي 
مادي بالإ�سافة اإلى قيامهم ب��سف التمثيل 
لي�ست  اأر�ــش  كتاب  للإمربيالية.  املــجــازي 
للرجال تدعمه الفكرة القائلة باأن »الذك�ر« 
و »الإناث« بنيات خمتلقة ت�سكلها الثقافات. 

   اأحــــد اأعـــظـــم اإجنــــــازات الــنــقــد الــنــ�ــســ�ي 
قدرته  هــ�  الثمانينات  يف  الأجنــلــ�-اأمــريــكــي 
واإدارته.  متن�ع  اأدبي جندري  نقد  تعريف  على 
لي�ش  الأدب  بــاأن  اأول  ــي  الأدب النقد  اأثبت  وقــد 
بل  العظيمة  الن�س��ش  مــن  جمم�عة  جمــرد 
هي  الجتماعية/اجلن�سية  الأيدولوجيات  اأن 
اأدوات  هناك  اأن  وثانيا  ت�سكيله،  على  يعمل  ما 

يتعلق  فيما  الن�ساء  كتابات  يف  مهيمنة  واأفكارًا 
فقد  وبــالــطــبــع،  الجــتــمــاعــيــة.  البنيات  بتلك 
ظهرت م�ساكل فيما يتعلق ب�سيا�سات التعددية. 
على �سبيل املثال، قام النقاد من املثليني ونقاد 
مبهاجمة  العاملة  الطبقة  ونقاد  الثالث  العامل 
على  احلــائــزة   Annette Kolodny مقالة 
Da - الألغام«  حقل  يف  »الرق�س  »جلجلوائز، 
 ،)cing Through the Minefield« )1980
بحجة اأن التعددية طغت على التغاير اجلن�سي 
 .)Gardiner et. Al 1982( والتحيز اجلن�سي
اأي�سا  الــزمــان  مــن  العقد  هــذا  مييز  مــا  لكن 
الن�س�ي  النقد  بني  ال�اعي  الإبداعي   التقارب 

والكتابات الن�س�ية يف اأعمال
و   Audre Lorde, Alice Walker

 .Adrienne Rich
يف  كــان  الأدبــــي  فالنقد 
عـــلقـــة تــــزاوجــــيــــة مــع 
الكتابات الن�س�ية املبدعة 
ال�سري  مـــن  ــد  ــدي ــع ال يف 
الذاتية، الروايات الأدبية 
والــــروايــــات الــتــاريــخــيــة 
اجلدير  وم��ن  ال�سعرية. 

يف  الن�س�ي  بالنقد  يتعلق  فيما  هنا  بالذكر 
وما  الإن�سائية  بعد  ما  ونظريات  الثمانينات 
كانت   Sandra Gilbert اأن  احلــداثــة  بعد 
 Helene مل�ؤلف  الأ�سل  الأمريكية  املحررة 
املراأة   Catherine Clement و    Cixous

حديثة ال�لدة
.)The Newly Born Woman، 1987(

Écriture Féminie كتابات املراأة
Gi - ك��ت��اب��ات جت�سيد  مت  الثمانينات     
الت�تر  مب��س�ع  املتعلقة   Gubar و   bert
ــاء بــ�ــســاأن الــتــاألــيــف  ــس ــ� ــن الــــذي يـــ�اجـــه ال
»تفكيكي«  نــ�ــش  اأول  خـــلل  مــن  والبـــــداع 
 Troil م�ؤلف  وهــ�  الن�س�ي،  الأدبـــي  للنقد 
الن�سّية اجل��ن�����س��ي��ة/  ال�����س��ي��ا���س��ات   Moi"

أحد أعظم إنجازات النقد 
النسوي األنجلو-أمريكي في 
الثمانينات قدرته على تعريف 
نقد أدبي جندري متنوع
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 .)Sexual/Textual Politics, 1985(
 Gilbert ستة اأع�ام فقط تف�سل بني كتابات�
تلك  ويف خــلل  اأنــه  اإل   ،Moi و   Gubar و 
الفرن�سيني،  الن�س�يني  كتابات  بداأت  الفرتة 
بعد  مــا  و   Jacques Derrida والــلــغــ�ي 
الن�س�ي  ــي  الأدب النقد  بت�سكيل  الإن�سائيني 
الغربي. تقدم Moi ملخ�سا وحتليل للأن�اع 
والأجنل�- الفرن�سي  الأدبي  للنقد  الرئي�سية 
العرقية  الإثنية  الناحية  من  لكنها  اأمريكي، 

مل تاأخذ كتابات ال�س�د بعني العتبار. 
تــركــيــز  كـــــان     
الـــــنـــــ�ـــــســـــ�يـــــني 
الأ�سا�سي يف هذا 
امل�ؤلف الذي ظهر 
الــثــمــانــيــنــات  يف 
مـــنـــ�ـــســـبـــا عــلــى 
ــــة. وكـــــان  ــــغ ــــل ال
املطروح  التحدي 
ـــي  ـــسّ ـــ� ـــق ـــــــ� ت ه
الـــــعـــــلقـــــة بــني 
اجلندرية  الهوية 
والــلــغــة، واإعــــادة 
ت�س�ير العلقات 
اجل�����ن�����������س�����ي�����ة 
الــتــعــبــرييــة بــني 
الرجال  ونف�سيات  الأدبــيــة  والأ�سكال  اللغة 
الن�س�ي�ن  الــنــقــاد  تــبــنــى  وقـــد  ــاء.  ــنــ�ــس وال
ــيــ�ن مــ�ــســطــلــح كــتــابــات املـــــراأة  ــ�ــس الــفــرن
الأ�ــســلــ�ب  ل��سف   Écriture Féminie
الأنث�ي )والذي كان متاحا للرجال والن�ساء 
باكت�ساف  هــ�ؤلء  قام  وقد  �س�اء(.  حد  على 
ح�ل  املعا�سرين  كتابات  يف  »الأ�سل�ب«  هذا 
 Cixous الغياب والتمزق و«اللذة«.   وتعتقد
يف  تتج�سد  ــا  م غــالــبــا  املـــــراأة  كــتــابــات  اأن 
ال�ستعارات امل�ستخدمة للتعبري عن الن�ساط 
التنا�سلية  والخ��ت��الف��ات  الأن��ث��وي  اجلن�سي 

واجلن�سية لدى الن�ساء. 
على  الفرن�سيني  الن�س�يني  ــرار  اإ�ــس اإن     
الأبــ�يــة  النقدية  املــمــار�ــســات  على  التغلب 
جــديــدة  اأ�ـــســـكـــال  ـــجـــاد  اإي خــــلل  – مـــن 
عن  تعبريا  لي�ست  والــتــي  للكتابة/التفكري 
منظ�ر  مــن  للعقلنية  »الآخـــــر«  الن�سف 
و  Cixous وجــدل.  اهتياجا  اأثــار   الذك�ر- 
فكرة  عــلــى  اأكـــدتـــا   )Irigaray 1974(
ال��ن�����س��اط اجل��ن�����س��ي امل��ق��م��وع وال����ذي اأث���ار 
النظام  ظل  يف  �سامتة  بقيت  تفكري  طــرق 
 Julia Kristeva عــّرفــت  وقـــد  ـــــ�ي.  الأب
اأن��ه��ا  ع��ل��ى  اجل��دي��دة  الن�سوية  ال��ل��غ��ة  ه���ذه 
لغة  اأنها  على  عّرفتها  والتي  »الــدللــة«  لغة 
اأوديـــب قبل  مــا  مرحلة  يف  والأطــفــال   الأم 

 .)Humm 1994 انظر(
اخل�س��ش،  وجه  على  التفكيك،  منهج  اإن 
لك�نه  وثــ�ريــا  معقدا  منهجا  بك�نه  يتميز 
اللغ�ية  املــعــار�ــســة  تفكيك  عــلــى  عــمــل  قــد 
ذلــك،  مــع  والن�ساء.  الــرجــال  بــني  الثنائية 
الختالفات  جتنب  التفكيك  ملنهج  ميكن 
الن�س�يني  بــني  الفعلية  والنظرية  العملية 
الن�س�يني  وبــني  جهة  مــن  والــ�ــســ�د  البي�ش 
املثليني البي�ش وال�س�د من جهة اأخرى. وقد 
الفرتا�سات   Barbara Christian بّينت 
املجتمع  قــبــ�ل  املــتــمــحــ�رة حـــ�ل  الــرجــعــيــة 
يف  النقدية  النظرية  واعتناقه  الأكــادميــي 
 الثمانينات حيث قالت باأن »ال�سباق للنظرية«
»Race for Theory« قد عمل على تهمي�ش 
الن�س�يني خارج املجتمع الأكادميي، وخا�سة 

الن�ساء ال�س�د و/اأو املثلّيات.
الن�ضويون ال�ضود

منذ منت�سف الثمانينات، ا�سبح الختلف 
الــعــرقــي مــثــار الهــتــمــام الأ�ــســا�ــســي للنقد 
اأخريا  البي�ش  الن�س�ي�ن  الن�س�ي، حيث قام 
التعليق  عمليات  يف  الغياب  مل�ساألة  بالتطرق 
 Audre والختيار النقدي لديهم. وقد كانت

عاي�ش طحيمر / �ضورية
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النظر  وجهة  بعر�ش  قــام  من  هي   Lorde
املثرية للجدل القائلة اأنه ل ميكننا خلق نقد 
ن�س�ي مفيد با�ستخدام مناهج واأ�سكال اللغة 
املت�ارثة عن »بيت ال�سيد )النظام الأب�ي(« 

.)Lorde 1984(
 Barbara ت�سك�  ذلـــك،  اإلـــى  بــالإ�ــســافــة 
Christian من اأن الن�ساء ال�س�د قد »تعنب 
ــاج نظرية  ــت لإن لهن  املــ�جــهــة  املــطــالــب  مــن 
اأدبية ن�س�ية لل�س�د، وكاأنني رجل اآيل«. وقد 
عملت Christian على تو�سيع نطاق اجلدل 
القائم من خلل التاأكيد على اأن »الأ�سخا�ش 
النظريات  ب�سياغة  دوما  قام�ا  قد  املل�نني 
الغربي  النمط  عن  خمتلف  ب�سكل  لكن   –
الق�س�ش  يف   .  .  . املجرد  باملنطق  املتميز 
 .)1987:53( ــال«  الأمــث ويف  ن�ؤلفها  التي 
والــتــي  لل�س�د  الــنــقــدي  املــــ�روث  ـــداأ  ب وقـــد 
 Alice مـــ�ؤلـــف  يف   Christian تــ�ــســفــه 
مقالة ويف   )Ms 1974( ــراأة  امل  Walker"
نقد  ــحــ�  »ن املــبــدعــة   Barbara Smith
وا�ستمر   .)1977( لل�س�د«  ن�س�ي  ـــي  اأدب
اأول جمم�عة  اإنتاج  املــ�روث من خلل  هذا 
املختارة  الأمــريــكــيــة  الأدبــيــة  للمختارات 
عــن الــكــتــاب مــن الــنــ�ــســاء الــ�ــســ�د: ج�س�ر 
Sturdy Black Bridges را�سخة   �س�داء 
)Bell et al. 1979( ومن خلل املجم�عة 
البع�ش  : لكن   Smith بالتعاون مع  املحّررة 
واأول   ،)Hull et al. 1981( �سجعان  منا 
درا�سات  ح�ل  الأدبية  للمختارات  جمم�عة 
ــك مــن خـــلل بنات  الــنــ�ــســاء الــ�ــســ�د وكــذل
 )Home Girls Smith 1983( ال�طن 
والتي تركز على كتابات املثليات ال�س�د. وقد 
تن�عت امل�ا�سيع يف هذه الن�س��ش: الطرق 
غري  الفلكل�رية  التقاليد  فيها  تعمل  التي 
الأدبية والروحانية على التاأثري على كتابات 
والإبنة  الأم  بني  العلقات  اأهمية  ال�س�د، 
ال�سود  كتابات  الأنثوي يف  الرتباط  واأ�سكال 

القراء/النقاد/ العلقات بني  والتطابق مع 
الكّتاب ال�س�د.

   اعتمادا على هذا العمل، بداأ النقد الأدبي 
الثمانينات  اأواخــــر  يف  الــ�ــســ�د  للن�س�يني 
Marj - املثال، �سبيل  )على   االت�سعينات 
 rie Pryse and Hortense Spillers
الق�س�سي  الأدب  ال�س�د،  الن�ساء  التاآمر: 
 Conjuring: Black الأدبــــي  ــــ�روث  وامل
Women، Fiction and the Literary"
 Joanne Braxton و )Tradition 1985(

 and Andree
 McLaughlin
نــ�ــســاء جــاحمــات 
Wild« يف دوامة 
W o m e n"
in the Whir-
 lwind 1990
ــق واإيــــجــــاد  ــخــل ب
اجل���م���ال ال��ف��ن��ي 
لــــلــــ�ــــســــ�د. وقــــد 
عـــــمـــــلـــــت هـــــذه 
وغريها  الأعــمــال 
ــادة  ــع ــت ــس عـــلـــى ا�
الن�ساء  ن�س��ش 
املفق�دة  ال�س�د  

وقامت باإدخالها للتاريخ، كما قامت ب��سف 
الأ�ساطري وم�روث الن�ساء الذي برهن على 
بال�سرورة  تكن  بينما مل  ال�س�د،  روايات  اأن 
بعد  ما  مرحلة  ن�س��ش  ت�سابه  بــاأن  ترغب 
بع�ش  يف  �سبها  اأكــرث  تك�ن  قد  الإن�سائية، 
الإن�سائية  بعد  ما  مرحلة  لن�س��ش  معاملها 
من غريها من ن�س��ش النقد الأدبي للبي�ش. 
لل�س�د  الأدبــي  النقد  يكن  اأخــرى، مل  بعبارة 
»اأخرى«  جمرد منهج متميز بذاته ومدر�سة 
اإلى جانب مدر�سة النقد الأدبي للبي�ش، بل 
اأعمال  جلدول  وحتويال  اخرتاقا  اأي�سا  كان 

زهري اأبو �ضايب / الأردن
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النقد الن�س�ي الأدبي بالكامل.
الــنــ�ــســ�ي  الــنــقــد   :»Listen Drink«

الت�س�يري البياين
هي  امل�ستخدمة  البيانية  الــ�ــســ�ر  اإحــــدى 
 .»Listen Drink ال�ستماع  مع  »ال�سرب 
ب�سل�كيات  املخت�سة  العاملة  من  طلب  لقد 
هذا  كتابة   Beatrix Gardener احلي�ان 
عرب  من  اأول   Gardener وكانت  الف�سل. 
يف  احلي�ان/الإن�سان.  بني  الت�ا�سل  حــدود 
بالعي�ش   Gardener قامت   ،1963 عــام 
ع�سرة  العمر  من  تبلغ  قــردة   Washoe مع 
من  لي�ش  معها،  بالت�ا�سل  وقامت  اأ�سهر، 
خــلل الــكــلم، بــل مــن خــلل لغة الإ�ــســارة 
والث�رية  املثرية  الفكرة  وكانت  الأمريكية. 
الإ�ــســارة  لغة  اأن   Gardener تبنتها  التي 
القرد  يفتقر  )التي  ال�س�تية  اللغة  ولي�ش 
قد  والــرتكــيــبــيــة(  الف�سي�ل�جية  لأدواتـــهـــا 
بالت�ا�سل  يتعلق  فيما  الأكــرب  التقدم  تك�ن 
بني الإن�سان والقرد )Smith 1985(. بعد 
اأربعني �سهرا، ا�ستطاعت Washoe التعبري 
على  الدالة  الإ�سارات  مثل  اإ�سارة   132 عن 
و«لــك«، لكن  »اأنــت«  »طفل«، »مــ�زة«، وحتى 
على   Washaoe ــدرة  ق هــ�  الأهـــم  ال�سيء 
بالرتتيب  بال�سرورة  لي�ش  الإ�ــســارات  ربــط 
ال�سحيح لكن ما مييز اللغة الإجنليزية عن 
الإ�سرار  ه�  الإن�سانية  اللغات  من  غريها 

على الرتتيب ال�سحيح للكلمات.
»لغة  ا�ــســتــخــدام   Washaoe ا�ستطاعت 
العبارات  بع�ش  وابتكرت  املرّكبة«  الإ�سارة 
على  للدللة  املفتوح«  الطعام  »�سراب  مثل 
للإ�سارة  ال�ستماع«  مع  »ال�سرب  و  الثلجة 
الرغم  وعلى   .Alka Seltzer �سراب  اإلــى 
كتاب  يف   Steven Pinker مهاجمة  مــن 
 The Language Instinct اللغة  غريزة 

ل  الــقــرود«  »مدربي  بــاأن  وت�سريحه   1994
يتبع�ن املنهج العلمي وباأن القرود مل تتمكن 
ال�سحيح،  بال�سكل  الإ�ــســارة  ا�ستخدام  من 
مــلحــظــة كــــان  ذلــــك  مـــن  الأهـــــم  اأن   اإل 
م�سابه  مل�سروع  زيارتها  Jane Goodall يف 
ا�ستطاعت  الــقــردة  بــاأن   Nim الــقــردة  عن 
املخزون  بــني   احلــدود  عب�ر  وذهــابــا  جيئة 
الأمــريــكــيــة.  الإ�ـــســـارة  لــغــة  وبـــني  الطبيعي 
اأن  »تــعــرف  الــقــرود  اأن   Pinker ولحــظــت 
اأن تق�م با�ستخدام لغة  املدرب يرغب منها 
الإ�سارة وباأن ا�ستخدام لغة الإ�سارة، ميكنهم 
من احل�س�ل على ما يريدون« لكن غالبا ما 
كانت القرود   تق�م وبكل �سعادة با�ستخدام 
لغة ال�سارة مع �سركائها، غالبا على انفراد« 

.)Pinker 1994: 340(
الن�س�يني  الــنــقــاد  ـــاإن  ف نف�سه  الإطــــار  يف 
بــالــ�ــســرورة  يـــقـــ�مـــ�ن  ــني ل  ــري ــ�ي ــ�ــس ــت ال

ع�ضام طنطاوي / الأردن
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ال�سحيح  بالرتتيب  الكلمات  با�ستخدام 
الفراغات،  الأقــ�ا�ــش،  ي�ستخدم�ن  لكنهم 
بني  احلــدود  لت�س�ير  امل��س�لة  والعناوين 
Ga - تخطتها التي  املفاهيمية   للأنظمة 
النقاد  فـــاإن  ــال،  ــث امل �سبيل  على   .dener
قيامهم  خلل  ومن  الت�س�يريني  الن�س�يني 
الأنثى  جل�سم  البياين  الت�سويري  بالو�سف 
على  بالتاأكد  يق�م�ن  اإمنــا  ن�س��سهم،  يف 
ال�ستماع«.  مع  »ال�سرب  مثل  امللذات  مادية 
على  التالية  الأمثلة  فــاإّن  اأخــرى،  ناحية  من 
متطابقة،  لي�ست  الت�س�يري  الن�س�ي  النقد 
ــات مــهــمــة يف املــنــهــج.  ــلف ــت ــاك اخ بـــل هــن
 Mary Daly فــــاإن  املـــثـــال،  �ــســبــيــل  عــلــى 
 Helen Cixous بينما  فيل�س�فة،  هــي 
واجل��زء  امل���راأة  كتابات  اأن�����س��ار  م��ن  تعترب 
الإن�سائية بعد  ما  فرتة  نقاد  من  هم   الآخــر 
النقد  اأو هم من كتاب   )Alice Jardine(

 Nicole Ward Jouve،( ال�سخ�سي 
 .)Nancy Miller، Diana Cllecott
اأهمها  امل�ا�سيع،  بع�ش  يف  ي�سرتك�ن  لكنهم 

اإعادة الت�س�ير الإبداعي للكتابة النقدية.
النقد  على  قــ�ة  واأكــرثهــا  الأمثلة  اأول  من    
H - »ق�س�ش« هــي  الت�س�يري   للن�س�ي 
الـــــ�لدة ــة  ــث حــدي املــــــراأة   len Cixous"
)Cixous and Clement 1987(، حيث 
بني  املعار�سة  ب��سف حدود   Cixous تق�م 
بني  معار�سة  اأنــهــا  على  الثقافة/الطبيعة 
ال�سرتاتيجيات  ومن  و«الن�ساء«.  »الرجال« 
هي  احلــــدود  هـــذه  لــتــحــ�يــل  اتبعتها  الــتــي 
على  تعتمد  اأنث�ية  »اإ�ــســارة«  لغة  ا�ستك�ساف 

ال�سور الوهمية، ال�ستعارة واجل�سد.
 Mary Daly م�ؤلف  يعترب  اأمريكا،  يف     
من   Gyn/Ecology املـــراأة/الـــبـــيـــئـــة 
لي�منا  الــنــقــديــة  الــكــتــابــات  واأ�ــســهــر  اأهـــم 
 – النح�  بتغيري   Daly تــقــ�م  وفــيــه  هـــذا. 
فقط  ولي�ش   – للجملة  الــكــامــل  الــرتكــيــب 
املفردات. وتق�ل Daly اأنه علينا ربط لغتنا 
لرتاثنا« املمزق  اجل�سد  »لتذكر   باأج�سادنا 
اللغة  ق�سية  تبني  اإن   .)Daly 1978:23(
املتعلقة بالن�ساط اجلن�سي ل يعني بال�سرورة 
الرتكيز  اأن  بل  اجلوهرية،  ملبداأ  »اخل�سوع« 
والرتتيب  للكلمة  الــداخــلــي  الرتكيب  على 
النح�ي اإمنا ه� بداية �سرورية لفهم النظام 
تتبعه  الذي  الأ�سل�ب  اإن  ذاتها.  للغة  الأكرب 
Daly هو جتزئة اللغة لأجزاء »دوائر تتفرع 
عن دوائر« )Daly 1978:xiv(. اإن املراأة/
»جت�سيد  ه��ي   ،daly تعتقد  كــمــا  الــبــيــئــة، 
املتعدي(«  )غري  اللزم  للفعل  ن�س�ي  نقدي 
الأ�سماء  حت�يل  اإن   .)Daly 1978: 23(
بل  لغ�ية،  لعبة  ك�نه  جمــرد  يتعدى  لأفعال 
 Daly اأهمية احلدث. وتهتم  تاأكيد على  ه� 
لأن  بــالــبــادئــات،  ي�سمى  مبــا  خــا�ــش  ب�سكل 
اإحدى خ�سائ�ش البادئات هي عملهن على 
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بالبادئة  اللفظي  التلعب  و  الأ�سماء،  تق�ية 
�سيغ  تك�ين  مــن   Daly ميكن  والــ�ا�ــســلــة 
مركبة مثل »حيزب�ن – منطقية« اأو العبارة 
الرائعة »ال�سرب وال�ستماع«. من الأمثلة على 
الأدبــي  الإطــار  يف   Daly اأفكار  عمل  كيفية 
Jean Rhys والتي  لـ  هي الأدب الق�س�سي 
تعمل عمدا على ت�سمني القطع الناق�ش يف 
رواياتها للإ�سارة اإلى طريقة بديلة وجندرية 

لتف�سري م�سهد ما.
 Alice Jardine’s Gynesis مـــ�ؤلـــف 
الذك�ر  ن�س��ش  يف  الن�ساء  ت�س�ير  كيفية 
على  علمة  اأو  اإلــى  اإ�سارة  اأنهم  على  غالبا 
الإفراط والإ�سراف، على وجه االتحديد يف 
 .)Jardine 1988a( الع�سرانية الفرن�سية
مـــتـــمـــم  نـــــ�ـــــش  ويف 
»بــا�ــســم  ل   )1988(
ت�سكيك  الــعــ�ــســراين: 
ـــف  الـــنـــ�ـــســـ�يـــني مبـــ�ؤل
d’apres Gynesis
Jardine ـــــ�م  ـــــق ت
بـــالـــتـــلعـــب الــلــفــظــي 
بــنــ�ــســ��ــش الـــذكـــ�ر، 
Fo Lyotard، Derrida و -  ييتم ت�س�ير
بط�لة  بــاأدوار  �سخ�سيات  اأنهم  على   cault
امل�سرحية  وتتمح�ر   .Jardine م�سرحية  يف 
ح�ل   1985 عــام  مــرة  لأول  عر�ست  الــتــي 
ح�ل   – الأكـــادميـــي.  املجتمع  يف  احلـــدود 
الذي  والتمثيل  الت�س�ير  اإطار  يف  »الغريية« 
بعد  ــا  وم الإن�سائية  بعد  مــا  ن�س�ّي�  يتبعه 
تفعيل  على  امل�سرحية  وتعمل  الع�سرانية. 
ــم حتــ�يــل غــيــاب املـــــراأة مــن خــلل  ومـــن ث
عملية جماعية من الت�ساوؤلت الن�س�ية التي 
النقد  الثقايف للمعاين يف  تركز على النتاج 
اأ�سكال  ب�سكل من  امل�سرحية  وتنتهي  الأدبي. 
التنب�ؤ الي�ط�بي:« اإذا »تغري« املثيل . . .  كل 
ب�سكل  روايتها  �ستتم  الق�س�ش  كل  التاريخ، 

يح�سى  ل  امل�ستقبل  و�سي�سبح  خمتلف، 
.)Jardine 1988b:182(

ال�سيا�سية  الأهمية  اأن  بالطبع،  اأق�ل هنا،  ل 
ال�سكل  خــلل  مــن  قــراءتــهــا  ميكن  للن�ش 
الكتابة  بــاأن  اأي�سا  اأقــ�ل  ول  ب�ساطة،  وبكل 
التجريبية اأكرث تطرفا من الكتابة ال�اقعية، 
بني  امل�ستمر  احلـــدود  ت�سكيل  اإعــــادة  لكن 
واملتاأثرة  للمفردات  املختلفة  ال�ستخدامات 
تخريب  على  يعمل  اأن  �ــســاأنــه  مــن  بــالــقــ�ة 
الطرق  مــن  التقليدية.  ــة  ــي الأدب النظرية 
تك�ين  اإعادة  الن�س�ية على  التي عملت فيها 
املــعــرفــة هــي بــالــتــحــديــد مــن خـــلل تغيري 
ابتكار م�سطلحات جديدة   اللغة مع  ج�انب 
ل  وبينما  اجلن�سي«.  »التمييز  م�سطلح  مثل 
دائما  التجريبية  الذاتية  الت�س�يرات  تعترب 
اأنها  اإل  ال�سيا�سية،  الناحية  مــن  تقدمية 
ــة  اإزال خمتلفة  خــارطــة  ت�س�ير  يف  ت�ساعد 
الرتكيز عن تبني املجتمع الأكادميي النظرية 
م�ؤلف فاإن  املثال،  �سبيل  على  فل�سفية.   �سبه 
املــــــــراأة   Nicloe Ward Jouve
املت�سعب الل�سان  ذي  مــع  تتكلم   البي�ساء 
White Woman Speaks With Fo -«
بني  مــذهــل  حـــ�ارا  يــقــدم   ked Tongue
Simone de Bea - وبــني   Jouve  ممة
كتاب اأن  ويــبــدو    .voire Jouve 1991"
الثاين  اجلن�س   Simone de Beauvoire
من  الــعــمــة  مــنــع  قــد   The Second Sex
الكتاب  لأن  احلــ�ــســان  ك�ستناء  �سجر  ري 
مبقدور  كان  ما  اإذا  ح�ل  عائليا  جدل  اأثــار 
مل  وبالتايل  واقفات  وهــن  يبلن  اأن  الن�ساء 
خرط�م  حمل  من  الغ�سبانة  العمة  تتمكن 
الــنــظــريــة  ــ�ر حــــدود  اإن عــب اأخـــــرى.  ـــرة  م
يتخذ  اإمنا  الذاتية  ال�سري  اإلى حدود  الأدبية 
البي�ميث�جرافيا  من  تتن�ع  متعددة،  اأ�سكال 
ت�سف  والتي   Audre Lorde بـ  اخلا�سة 
الأم/ال�ــســطــ�رة/الــ�ــســري  املركبة  ال�سيغة 

إن عبور حدود النظرية 
 األدبية إلى حدود

 السير الذاتية إنما يتخذ 
أشكاال متعددة

بية
لأد

ة ا
س�ي

لن�
ة ا

ظري
الن



87
20

13
ف 

صي
 - 

شر
ث ع

ثال
د ال

عد
ال

ــات املــثــلــيــة، اإلـــى ــ�ي ــه ــة بــبــعــ�ــش ال  اخلــا�ــس
 Bernice Johnson Reagon Sweet Ho
ney in the Rock’s »�سرية ذاتية ثقافية« 
"– ن�ع من املجتمعات ذات ال�سري الذاتية – و
Gayatri Spivak »ال�سرية الذاتية النف�سية 
الثقايف  النقد  مــن  نــ�ع  وهــي  التنظيمية« 
 Lorde 1982، Reagon( متعدد الطبقات

 .)1982، Spivak 1990
Nancy Miller  Getting Pe -  تتاب
A - و   Woolf من  عنا�سر  يجمع   sonal
�سكل  على  الي�نانية  والأ�ــســاطــري   zaldua
اللغة  يف   Miller ف�سل  عن  تتحدث  روايــة 
مقالتها  عر�ش   Miller وتتعمد  الفرن�سية. 
على �سكل اأداء ت�س�يري من خلل الت�سكيك 
باحلدود التقليدية الفا�سلة بني عامل املجتمع 
اخلا�سة  غرفتها  وبــني  الــعــام  الأكـــادميـــي 
ــكــال  املتن�عة  ــس ا�ــســتــخــدام الأ� مــن خــلل 
اخلط  ا�ستخدام  بني  ت��رتاوح  التي  للطباعة 
ال�سغرية.  والأحــرف  الغامق  واخلط  املائل 
اختيار Miller ا�ستخدام اخلطوط املرتفعة 
القائم  ال�سقاق  يك�سف  اإمنـــا  واملنخف�سة 
قدر  من  تنتق�ش  التي  الذاتية  ال�سرية  بني 
�س�ء  انك�ساف  مع  للتاأكيد،   « امل�ؤمتر  نقاد 
ال�سباح، مل تقم اأي من املتحدثات باملوؤمتر 
للحياة  بها  ات�سبث  اأنـــا   – ــا  ــه اأوراق بــرمــي 
النه��ش  اأرغب يف  كنت  ما  نادرا  لكني   –
مائل  بخط  كتبت  عبارة  للبيت«  والــذهــاب 
ناحية  من   .)Miller 1991:94( للتاأكيد 
القائمة  احلـــدود  عب�ر  خــلل  ومــن  اأخـــرى 
وبني  التقليدية  الأكادميية  امل��س�عية  بني 
ع�اطفها اخلا�سة، تعمل Miller على �سحذ 
العاطفية  اللغة  بغياب  اح�سا�سنا  وتق�ية 
التقليدية.  الأكــادميــيــة  احلــيــاة  يف  للن�ساء 
با�ستخدام  املتمثل  الق�ي  ال�ستثمار  وهــذا 
العلمات املطبعية، على وجه التحديد اخلط 
املائل و/اوعلمات ال��سل والقطع الناق�ش، 

والتي  لل�سراع  ق�ية من�ذجية  ك��سيلة  يعمل 
بدت وا�سحة يف الكتابات النقدية لفرتة ما 

بعد ال�ستعمار وكتابات املثليني.
الن�س�ي  النقد  على  التثقيفية  الأمثلة  من 
Diana Co - مقالة هي  املثلي   للت�س�يري 
ال�ساعرة   ،Hilda Doolittle عن   lecott
ق�سائد  مبقارنة  املقالة  تق�م  الع�سرانية. 
Kri Doolittle، مقتب�سات من Woolf و -
teva مع اأفكار Collecott ح�ل ا�ستئ�سال 
ـــرتة الــنــقــاهــة يف  ــرحــم املــبــكــر لــديــهــا وف ال
هــذه  وتــفــ�ــســل  الــنــ�ــســائــيــة.  الــ�ــســحــة  ق�سم 
الكتابة  من  خالية  �سفحة  النقدية  الرواية 
 Collecott ج�سد  حلــجــم  ــ�رة  �ــس عليها 
بحجم  رمب��ا  ك��ب��ريا،  ع�سوا  »لي�س  اجل��دي��د 

ح��ب��ة اجل���ري���ب ف���روت 
)اب��ت�����س��ام��ة اجل�����ّراح(: 
يت�س�رن  دائما  الن�ساء 
Co - )أأن الرحم كبري« 
 .)lecott 1987: 150
 Elizabeth وتــعــتــقــد 
اجل�����س��د  اأن   Grosz
اجلراحي غري اجلن�سي/ 

ربط  دون  يــحــ�ل  التنا�سلية،  الناحية  مــن 
وبذا  اجلن�سية  بالهوية  اجلن�سي  الختالف 
احلركة  �سل�سة  اأمـــام  املــجــال  يتيح  فــاإنــه 
الن�سية  الأجـــزاء  هــذه   .)Grosz 1994(
من  واملك�نة   Collecott ت�ستخدمها  التي 
طريقة  هي  وال�سعر  والتعليقات  القتبا�سات 
كانت  الــتــي   Doolittle ــقــراءة  ل خمتلفة 
Sa - بـ متاأثرة  و�ساملة.   تتاباتها �سخ�سية 
اأغــاين  وكلمات   Haiku الــيــابــاين  و   pho
فرتة  يف  وال�سينما  والفن   Troubadour
 Doolittle قــامــت  النــطــبــاعــيــة،  بــعــد  مــا 
اعتمادا  والتاأنيث  للتذكري  اللغة  بت�سنيف 
البــداعــيــة«  امل��سيقية  »الإيــقــاعــات  عــلــى 
الرغم  وعلى   .)Friedman 1990:86(

استخدام الخطوط المرتفعة 
والمنخفضة يكشف الشقاق 
القائم التي تنتقص من قدر 
نقاد المؤتمر
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 Doolittle على   Ezra Pound حكم  من 
باأنها ل باأ�ش بها لكن ل يجب اأن تق�م بكتابة 
اللغة  مع  جتاربها  من  العديد  اأن  اإل  النقد، 
الع�سرانية. ولي�ش من  ت�ستطلع ما بعد  اإمنا 
احلدودية  الكّرا�سة  م�ؤلفها  اأن  امل�ستغرب 
كتب  والـــذي   ،Boederline Pamphlet
ح�ل   Borderline احلــدود  فيلم  لرتويج 
دور  فيه  مّثلت  والذي  لل�س�د،  البي�ش  ا�ساءة 
البط�لة مع Paul Robeson، ي�س�ر جيل 

من ال�سخ�سيات احلدودية.
الت�س�يري  الن�س�ي  النقد  اأنــ�ــســار  مــن     
هــــي الـــ�ـــســـاعـــرة 
الأمريكية ما بعد 
R -  للع�سرانية
 chel Blau Du
وتعترب   .Plessis
مــقــالــتــهــا »مـــن 
اأجــل الإتــروريــني« 
 For the«
 »E t r u s c a n s
ب�سكل  خمــتــلــفــة 
غـــري اعـــتـــيـــادي، 
ـــث الـــعـــديـــد  ـــي ح
الهتمامات  مــن 
املــــــعــــــا�ــــــســــــرة 
للن�س�ية: التمييز التعليمي وق�ة لغة الن�ساء. 
وهي عبارة عن مزيج من ال�سعر و مقتطفات 
النقد  جــانــب  اإلـــى  الي�مية  املــذكــرات  مــن 
 Du Plessis( الإتـــروري  والتاريخ  الأدبــي 
1992(. التروري�ن ، متاما كعبارة »ال�سرب 
مع ال�ستماع« هم ا�ستعارة عن اإق�ساء معاين 
ه�  كما  ــروري،  الإت الكتابة  اأ�سل�ب  الن�ساء. 
معروف  الن�ساء،   لكتابات  بالن�سبة  احلــال 
لكننا  ترجمتها،  متــت  قــد  مــفــرداتــه  لــكــ�ن 
الجتماعي  ال�سياق  حــ�ل  للمعرفة  نفتقر 

واخلا�ش والذي ي�سفي عليه املعنى. 

لل�سك جتاه  نزعتي  ب��اأن  اأع��رتف  اأن    يجب 
النقاد  حتى  ناقد،  لأي  الت�س�يرية  الكفاية 
 D.H. الن�س�ي�ن، دفعتني للبحث عن م�ؤلف
 Etruscan اإتــروريــة  اأمــاكــن   Lawrence
Places يف ال�سيف املا�سي قبل مراجعتي لـ 
قبل  نفد  الذي  الكتاب  يق�م   .Du Plessis
ب��سف   ،1932 عام  ن�سره  منذ  ط�يل  وقت 
عمل Lawrence يف الإجازة لزيارة القب�ر 
 Du لـ  بالن�سبة  احلــال  ه�  كما  ــة.  الإتــروري
مغرم  كذلك   Lawrence ــاإن  ف  ،Plessis
اتروريا«  جلنوب  الأ�سليني  ال�سّكان  »لغة  ب� 
)اأو  الثقافة  بني  را�سخة  ير�سم حدودا  لكنه 
)التـــروريـــ�ن(  والطبيعة   )Lawrence
اأنهم  على   Lawrence ي�س�رهم  الــذيــن 
)Lawrence 1032:43(.ثنائية  اأنث�ي�ن 
م�سرحية  و  تتعار�ش  الذك�رية   Lawrence
النتاجية  الن�ساء  روايات  عن   Du Plessis
القيثارة  يف  املثال،  �سبيل  على  التنا�سلية. 
 Du تق�م   ،The Pink Guitar الــ�رديــة 
Plessis بت�ظيف نظرية علم دللت الألفاظ 
اخلا�سة بـ Kristeva )اأنظر ف�سل 12 من 
هذا الكتاب( من خلل الأ�س�ات والرببرات 
غري املفه�مة التي تق�م بها  ابنتها: »اأ�سب�ع 
6-1 من �سهر مت�ز، 17 �سهرا، كلمات: مر 
مر مر )مــ�ر(، كاو، م/مـــ�وووووو، ديرتي، 
 Du Plessis( )بري )بل�  بــلاااااا   ، رايد 

 .)1990:99
   يف كـــل مـــن هـــذه املـــقـــالت احلــا�ــســمــة، 
يف  واملكان  لل�قت  وانق�سام  م�ساعفة  هناك 
الن�سائي  النقد  ويق�م  الت�س�يري.  التنظيم 
اخلطي،  غري  املزيج  خلل  من  الت�س�يري 
الي�ميات  مــن  والأوجــــه  الأنــظــمــة  واملــتــعــدد 
الروابط  با�ستك�ساف  التاريخية  والأحــداث 
بني الهيكليات اجلندرية لل�سعور، والأحداث 
النهاية،  مفت�حة  بطريقة  العامة  التاريخية 
يف  والــرغــبــة  ــدوافــع  ال بتج�سيد  القيام  مــع 

عاي�ش طحيمر / �ضورية
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خلق حوار مع القارئ واملو�سوع بانفتاح على 
الآخرين.

بعد  م��ا  لفرتة  الن�ضوية  الأدب��ي��ة  النظرية 
ال�ضتعمار

ـــــــداع احلـــــدود«  ــى »اإب ـــثـــاين عــل     املـــثـــل ال
الكتاب  من  ياأتي   »border creativity«
يف  وتاريخية  �سخ�سية  خــربة  لديهم  ممن 
والناقدة  فال�ساعرة  ال�ستعمارية.  احلــدود 
Gloria Anza - املك�سيكية  للأمــريــكــيــة 
املتعدد  نقدها  تبني  املثال  �سبيل  على   dua
حيث  وتك�سا�ش  املك�سيك  حدود  على  اللغات 
Borde - احلـــدود اأر�ـــش  وكتابها   للـــدت. 
ا�ستك�سافا  ميثل   lands/La Frontea
الأمريكية  والأ�ساطري  والكتابة  للتاريخ  غنيا 
وي�سري   .)Anzaldua 1987( املك�سيكية 
النقدية  الكتابة  و�سكل  مكان  اإلــى  العن�ان 
من  ع�سراين  بعد  ما  مبزيج  يخت�ش  فيما 
هنا   Anzaldua حققته  ما  والنقد.  ال�سعر 
خلق  الأدبية  املختارات  وكذلك يف جمم�عة 
Making Face، M -  لل�سكل، خلق الروح
 – خمتلفة  له�يات  عر�ش  ه�   king Soul
اله�يات  بني  امل�ستمر  احلدود  تك�ين  اإعــادة 
الأمريكية املك�سيكية واملثلية والأكادميية من 
خلل �سل�سلة من ال�سعر، الأ�سط�رة، ال�سري 
 ،Anzaldua ت�سري  وكما  والتاريخ.  الذاتية 
يف  للم�ساركة  ي�سطر  »امل�ستمع/القارئ  فاإن 
عملية خلق املعاين – هي جمربة على ربط 

 .)Anzaldua 1990:xviii( »النقاط
   وت�ستمد كتابات Anzakdua عن احلدود 
طاقتها من اجلهد املبذول خلط رحلة نقدية 
ورحلة �سري ذاتية م�ستمدة من حياتها كعاملة 
ن�س�ي  اأكـــادميـــي  ملجتمع  مــهــاجــرة  مــــزارع 
اأمريكي مك�سيكي مثلي، وكذلك من اختيارها 
للطباق يف جمال ال�سعر والأ�سط�رة وال�سري 
منف�سلني  عاملني  بجمع  تق�م  وهي  الذاتية. 
�سبيل  على  والتاريخ.  ال�سحر  عــامل  متاما؛ 

املثال، »ت�سكل روحي ذاتها من الإبداع. وهي 
وت�ليد  خلق  اإعــادة  من  عملية  يف  با�ستمرار 
تعلم  وعملية  جــ�ــســدي.  خــلل  مــن  نف�سها 
العي�ش من خلل الروحانية هذه  تعمل على 
كاب��ش  من  اأر�ش احلدود  العي�ش يف  حت�يل 
اإل���ى جت��رب��ة روح��ان��ي��ة. وه��ي دائ��م��ا مبثابة 
 Anzaldua( »طريق/حالة تق�د ل�سيء اآخر

 .)1987:73
 يف بريطانيا، غالبا ما ت�جد هذه الطاقات 
ويعترب  الأكـــادميـــي.   املجتمع  نطاق  خــارج 
اأزهــار  وباقات  ط�ب   Akua Rugg م�ؤلف 

 B r i c k b a t s
and Bou-
quets اأول جملد 
للنقد مكت�ب من 
قبل اإمراأة �س�داء 
بــريــطــانــيــا،  يف 
كــــمــــا ويـــ�ـــســـكـــل 
وراء  دافــعــة  قـــ�ة 
واملقدرة  الفعالية 
ــة الــتــي  ــلغــي ــب ال
اأ�سميها اأنا »عب�ر 
 Rugg( »احلدود
قدمت   .)1984
Rugg لربيطانيا 

عن  عــبــارة  جملدها  ويعترب  لجــ��ــش،  مــن 
جمم�عة من املراجعات النقدية التي قامت 
 Race Today الي�م  العرق  بها ح�ل كتاب 
اخلا�ش  �س�تها  با�ستخدام  كتبتها  حيث   ،
Ogu 1975(. وت�ستنكر - )االنقد العامي 
الأكــادميــي  النقد  تركيز   dipe - Leslie
خلل  من  والطباعة   الكتابة  اأ�سل�ب  على 
»الن�ساء  الإفريقي،  التاريخ  البحث يف  طبعة 
 Women as Oral �سف�يات«  كفنانات 
 Artists Ogundipe-Leslie and
قــامــت وقــــد   .Boyce Davies 1994"

حممد اجلالو�ش / الأردن
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Ogundipe-Leslie بالتدري�ش يف نيجرييا 
النقد  ب��اأن  وتعتقد  الأمريكية  واجل��ام��ع��ات 
والنظر  الأدب  حدود  بعب�ر  يق�م  اأن  ينبغي 
»ل�ج�د«  املطلق  »املنتج  اأنها  على  للثقافة 
 Ogundipe-Leslie( الب�سر«  وكين�نة 

.)1984:81
   وتركز جمم�عة املختارات الأدبية هذه على 
اأغاين  املثال،  �سبيل  على  الأنث�ية،  الأ�سكال 
ال�سعبية.  كيغاندا  اإذاعـــة  واأغـــاين  الـــ�لدة 
زيف  بك�سف   Ogundipe-Leslie وتق�م 
اأن  التقليدي:  للنقد  رئي�سيني  افــرتا�ــســني 
دللت  على  مهيمن�ن  الإفريقيني  الرجال 
الن�ساء  واأن  الفــريــقــيــة،  الكلمات  مــعــاين 
مكان  اأو  �ــســ�ت  لهن  يكن  مل  الفــريــقــيــات 
الرومانية  باحلروف  الكتابة  بــداأن  اأن  اإلــى 
Ogundipe-Leslie and Boyce D -(
vies 1994(. ويف اأحد الأمثلة التي ت�ردها 
Ogu -  نن عب�ر احلدود النقدي، تهاجم
اأكرث  ب�سكل  التقليدي  النقد   dipe-Leslie
ــي  الأدب »امل�سهد  كتابة  خــلل  من  مبا�سرة 
 The Nigerian Literary« النيجريي« 
Scene« على �سكل ق�سيدة ط�يلة وباأ�سل�ب 
ال�ساعر Pope املبني على ا�ستخدام ال�حدة 
يف  مــ�زونــني  �سطرين  من  املك�نة  ال�سعرية 
مقطع  من  تتاألف  مقاطع  خم�سة  من  تفعيلة 
مف�سل  وو�سف  ط�يل،  مقطع  يتل�ه  ق�سري 
الأدب  يف  الن�ساء  كــره  على  املبني  للتعليم 

النيجريي:
تت�ساقط الأ�سياء

واملحا�سرون هم الأكرث حذقا
يف دفع �سهم اهلل 

نح� النهر يف ال��سط
)Ogundipe-Lislie 1980:6(

 Ngambika املجم�عات الأدبية الأخرى مثل

التي متثل اإ�سلحا لكتابات املراأة الإفريقية 
 Out of the Kumbla: Caribbean و 
Women and Literature )كلهما من 
عام  يف   Carole Boyce Davies حترير 
1986 و 1990( تعطي مكانة خا�سة للتن�ع و 
التغاير اجلن�سي من خالل اأخذ اأدب الأطفال 
البالغني.  اأدب  جــانــب  اإلـــى  العــتــبــار  بعني 
الأمثلة الأخرى على عب�ر احلدود التجريبي 
– على  الن�س�يني الآ�سي�يني  النقاد  من قبل 
 �سبيل املثال جمم�عة كتابات املراأة يف الهند
ت�سري   –  Women Writing in India
الكل�سيكي  الأدب  رواية  اإعــادة  اأهمية  على 
الآ�ــســيــ�يــات الن�ساء  مــن  الــكــتــاب  قبل   مــن 
من   .)Tharu and Lalita 1993(
Va - حتليل الأخــــرى  الــ�ــســهــرية  ــة  ــل  للأمــث
ظهرت  التي   Shakuntala لــروايــة   dehi
ـــقـــرن اخلـــامـــ�ـــش. وهــــي عـــبـــارة عن  يف ال

اأحمد اأبو العد�ش / الأردن
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ــطــ�رة مــن وجــهــة نظر  ــس  اإعــــادة روايــــة الأ�
�سداقة  على  الرتكيز  بهدف   Shakuntala
 Sashi Deshpanda تدمري  وعلى  الن�ساء 
رجل  من  تزوجت  التي   Gandheri لق�سة 

�سرير دون معرفتها.
اخلاطئات:  الن�ساء  نحن  لـ  مقدمتها  ويف     
 We Sinful معا�سر  ن�س�ي  اأوردي  �سعر 
Women: Contemporary Urdu Fe-
Rukh - الناقدة  ت�ؤكد   ،minist Poetry
sana Ahman على اأنه قبل عقد من الزمان 
الربيطانية  الآ�ــســيــ�يــة  الــكــتــابــات  حتــظ  مل 
من  �سن�ات  وبعد  الآن  لكن  نقدي،  باهتمام 
الآ�سي�ية  الكتابات  فاإن  املبدعة،  الجنازات 
تت�سمن �سكل من اأ�سكال عب�ر حدود اللغات 
تطلق  ما   .)Ahman 1990( والثقافات 
Uma Paramesw -  لليه الناقدة الن�س�ية
على  يعمل�ن  املحليني«  »الأجانب  ا�سم   ran

التقليدي  والبنغايل  الأوردي  ال�سعر  تخريب 
املزهر وقد عمل�ا »بغ�س�ن ثلثني �سنة على 
جمع ما ا�ستغرق الغرب ع�سرة اأ�سعاف هذا 

.)Jena 1993:5( »الرقم خللقه
 Trinh الأفــلم  و�سانعة  الناقدة  وتعتقد     
ــ�اف  احل على  امل�سي  اأن   T. Minh-ha
هناك   .)Trinh 1991( خطرا  يك�ن  قد 
خماطر تقليدية قد ي�اجهها الناقد الأبي�ش، 
لي�ش فقط �سح املعل�مات ح�ل الأدب الغرب 
العامة  املكتبات  يف  ال�س�د  واأدب  اأ�ــســيــ�ي 
الن�سوية  ت�سري  وكما  اجلامعات.   ومكتبات 
 ،Valerie Smith الإفريقية  الأمريكية 
ما  غالبا   .  .  . كــنــاقــدة  الــ�ــســ�داء  املــــراأة   «
الأجنــلــ�- الن�س�ي�ن  يــبــداأ  عندما  ت�ستثار 
الذك�ر  الأمريكان  والإفريقي�ن  اأمريكي�ن 
اخلا�سة  واللغة  اخل��ط��اب  جت�سيد  ب��اإع��ادة 
 Smith وتعتقد .)Smith 1989:44( »بهم
واإعــادة  ال�س�د  الن�ساء  بني  الربط  »هذا  اأن 
الربط  كبري  حد  اإلــى  ي�سبه  اإمنــا  التج�سيد 
الغربية،  الكل�سيكية  الفل�سفة  يف  امل�ج�د 
بالأن�ثة  املتعلقة  الثقافية  الهيكليات  ويف 
املل�نات  الن�ساء  بني  ع�سر  التا�سع  القرن  يف 

.)Smith 1989:5( »واجل�سد
   بالطبع، ووفقا للكاتبة الآ�سي�ية الأمريكية 
Mazine Hong Kingston، ك�ين بي�ساء 
طيف  جمرد  اأنني  على  اإيل  النظر  يتم  فقد 
البي�ساء  الأمريكية  الأطــيــاف  مثل  تعليمي 
املحاربة  يف  املــذكــ�رة  الــقــارئــة  والأطــيــاف 
 The Woman Warrior )Hong املراأة
والأفكار  النقاط  من   .)Kingston 1976
يف   Pat Parker لنا  تقدمه  مــا  الأخــــرى 
يك�ن  بــاأن  يرغب  الــذي  الأبي�ش  »لل�سخ�ش 
الن�سيان  ه�  فعله  عليك  ما  »اأول  �سديقي«: 
اأبدا  تن�سى  اأن  ينبغي  ل  ثانيا،  �س�داء.  باأين 

.)Abel 1993:495( »اأنني �س�داء
املطروح  ال�����س��وؤال  الأخ���رى  الق�سايا  م��ن     
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ح�ل مدى ت�ظيف فكرة عب�ر احلدود، تلك 
الفنان«  »الغريب  عن  الرومان�سية  الفكرة 
كما ت�سري Elaine Showalter يف الف��سى 
انتهاء  مع   ،Sexual Anarchy اجلن�سية 
اأنهن  على  للن�ساء  ينظر  كان  املا�سي  القرن 
الثقافية  »والــهــامــ�ــســيــة  فــ��ــســى،  عنا�سر 
النظام  حــدود  على  و�سعتهن  والجتماعية 
ل�س�ابط حدودية  يت�ق  الرمزي« يف جمتمع 
�سارمة فيما يتعلق بتعريف الن�ع الجتماعي 
املعار�سات  من   .)Showalter 1992:8(
التفاوؤلية احلالية لل�سيناري� املذك�ر اأعله ما 
يكمن يف الختلف الرئي�سي بني فرتة 1980 
و1990. بينما دخلت كتابات املراأة يف فرتة 
ما بعد 1980 فرتة من التدهور والنحطاط 
املن�س�رات   ،George Eliot وفاة  اإثر  على 
الن�سائية مثل درا�سات املراأة هي يف ازدهار 

يف ال�قت احلايل.

نح� الألفية:
تــقــ�ل  ،Adam’s Rib اآدم  ــع  ــل �ــس  يف 
 Katherine ــــ   ل  Spencer Tracey  
عندما  ــة  جــذاب »ت�سبحني   ،Hepburn
ترتقني«. من الأ�سباب العديدة التي دفعتني 
ه�  الأدبــيــة  النظرية  ودرا�ــســة  ل�ستك�ساف 
الــرجــال  مــن  القّلة  اأن  املــحــزن  الكت�ساف 
لك  تعلمه  ما   .Spencer Tracy ي�افق�ن 
الن�س�ية ه� اأن اللغات النقدية/الأدبية، مثل 
تقنيات  جمــرد  لي�ست  اللغات،  مــن  غريها 
ت�ا�سل لكنها ت�سرتك اأي�سا يف الأحكام ح�ل 
الف�سل  هذه  يقدم  الجتماعي.  الن�ع  قيمة 
اإ�سراكك يف بع�ش  بديل من خلل حماولة 
ما  اإلى  املثرية  املعا�سرة  النقدية  الرحلت 
اآمل اأن ي�سبح امل�ستقبل النقدي الأف�سل. ل 
حال  عليه  �ستك�ن  مبا  التنب�ؤ  منا  لأي  ميكن 
ذلك  كان  اإذا  بالك  فما  �سنة،  بعد  الن�س�ية 
قادم  امل�ستقبل  لكن  الزمان،  من  قرن  بعد 

بالتاأكيد.
التطلع  اإغـــــراء  مــقــاومــة  ل ميــكــن  حــالــيــا، 
الع�سر  ــة  ــداي ب اأن  يــبــدو  حــيــث  لــلألــفــيــة. 
التغريات  ت�سغلها  ذهنية  حالة  تثري  اجلديد 
 ال�ستعارية مثل ما ه� مذك�ر يف »عناء جديد«
الن�س�يني  اأن  كــمــا   .»New Labour«
ع��سا  الأدبــيــة  املمار�سات  يف  املنخرطني 
فهم  يحاول�ن  اإمنــا  فقط  ال�ستعارات  عن 
ناحية  من  للتغري.  والأ�سمل  الأو�سع  املعاين 
التي  الأفكار  اإلى بع�ش  اأخرى، فاإن ال�سارة 
اإمنا تدل على وجهات نظر بديلة  يعتنق�نها 
النقدية  التقييمات  اأن  النقد:  اأهــداف  ح�ل 
الأدبــيــة  التفا�سيل  بــني  الــربــط  �ساأنها  مــن 
الطبعات  اأكـــرث  الأخــلقــيــة.  والهــتــمــامــات 
ق�سايا  ثــلث  على  تــركــز  نح�ية  الن�س�ية 
التدري�ش/ اأ�س�ل  علم  ال�سيا�سات،  رئي�سية: 

الأداء والتدوين.
ا�سم  عليه  يطلق  اأن  ميــكــن  الأول  املــنــهــج 
الكتابات  من  الن�ع  هذا  ال�سيا�سي«.  »النقد 
له ح�س�ر �سخ�سي وا�سح يدع� للح�ار لكنه 
اأي�سا عبارة عن �سيا�سات اختلف. مثل هذا 
اجتماعية  باأحكام  يبداأ  الكتابة  من  الن�ع 
الن�س��ش من وجهة  بتقييم  ويق�م  �سيا�سية 
الأمثلة  من  ذاتية.  انعكا�سية  ن�سرية  نظر 
 Toni Morrison البارزة على ذلك م�ؤلف
الأدبي واخليال  البيا�ش  الظلم:  يف   اللعب 
Playing in the Dark: White-
ness and the Literary Imagi-
قــراءة  اإن   .nation Morrison 1992
الأمريكي  لـــلأدب  الــفــرديــة   Morrision
 Poe، Melville، Twain(  الكل�سيكي 
بني  الربط  خــلل  من   ،)and Faulkner
حترر  الأدبي،  واخليال  العن�سرية  احلقائق 
املراجعة  طريق  عن  ذاتها  الأدبية  النظرية 

البليغة للق�اعد واملبادئ الأمريكية.
عليه  يطلق  اأن  فيمكن  الــثــاين  املنهج  اأمـــا 
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اأو الأدائي« والذي  ا�سم »النقد البيداغ�جي 
يحاول اأي�سا ال��س�ل لعدد اأكرب من النا�ش. 
اإن ال�س�ؤال ح�ل كيفية درا�سة الأدب مل يكن 
الثانية  احلــركــة  بــدايــة  يف  مطروحا  غالبا 
للن�س�ية الأدبية. حاليا، يعمل الن�س�ي�ن على 
بناء  اإعــادة  عملية  اإلى  البيداغ�جيا  حت�يل 
ثقايف بينما يحاول�ن يف ال�قت نف�سه تفكيك 
القواعد. من الأمثلة اجليدة على ذلك موؤلف 
منهج  الناطقة:  »الــ�ر�ــســة   VeVe Lark
الن�سائي«  الكاريبي  لـــلأدب  مــقــارن  ن�س�ي 
 Talking Shop: A Comparative«
 Feminist Approach to Caribbean
يعمل  والذي   ،»Literature by Women
 MARASA الهاييتي  املبداأ  ت�ظيف  على 
من خلل مقارنة الن�س��ش الثنائية وحت�يل 
وهذا   .)Clark 1994( بينها  الثنائيات 
التكرار  عن  يبحث  البيداغ�جيا  من  الن�ع 
مل�ساعدة  التاريخية  والتناق�سات  التاريخي 
منطق  ا�ستك�ساف  عــلــى  والـــقـــراء  الطلبة 

الختلف اخلا�ش بهم.
اأخــــــريا، هــنــاك قــ�ــســيــة الـــتـــدويـــن، على 
من  الأدبــيــة  املجم�عة  تركز  املــثــال  �سبيل 
واأطر حــدود   Mae Henderson  حترير 
على   Boundaries and Frames
و  املختلفة  الــثــقــافــيــة  والـــرمـــ�ز  الأنــظــمــة 

قبل  من  امل�ستخدمة  املفاهيمية  احلقائق 
الكتاب الذين ينتقل�ن لبلد اأخرى )حدود 
جغرافية/مكانية(، اأو و�سائل اإعلم اأخرى 
 .)Henderson 1995( )حدود اإبداعية(
اأنا �سخ�سيا اأجد هذا املنهج منا�سبا لعملي 
 Virginia Woolf اخلا�ش املتعلق بتجربة
لل�سينما،  ذهابها  خمتلفة:  اإعــلم  ل��سائل 
مقالتها الفنية اجلمالية، الت�سوير والأدب 
يتل�ه(.  وما    Humm 1991( الق�س�سي
جمرد  الأدب  يعترب  احلـــدودي،  النقد  يف 
العديدة.  الظاهرة  املمار�سات  من  واحــد 
احلــدودي  النقد  ينظر  املثال،  �سبيل  على 
منظ�ر  مــن  الجتماعي  الــنــ�ع  ملمار�سات 
التمييز  لــتــجــاوز  ـــك  وذل والأدبـــــي  املــرئــي 
واملــعــاين  امل�ستبطنة  الــذاتــيــة  املــعــاين  بــني 

امل��س�عية الداّلة.
من خلل تدمري الفكرة القائلة باأن النظرية 
ــة عــبــارة عــن كــيــان حــــدودي، ينتقل  ــي الأدب
من  الأدبــيــ�ن  الن�س�ي�ن  النظريات  وا�سع� 
جمرد حتديد »حقائق« الثقافات الأدبية اإلى 
نطاق التح�لت الثقافية. »لأننا )الن�س�ي�ن( 
قد  لك�ننا  اعتيادي  غري  تاريخي  و�سع  يف 
و�سلنا لهذه املرحلة البعيدة بينما كانت بقية 
Schi - التحرك«  )ململجتمع غري قادرة على 

.)man 1996:xii
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ة بثيمة الكتابة Writing يف  اإّن مقاربة م��س�عة الأدب واإعادة الّنظر يف امل�سّلمات اخلا�سّ
فر«)1( م�ؤ�ّس�سة يف جانب منها على اهتمامات وت�سّ�رات نخبة  كتاب »الكتابة يف درجة ال�سّ
من الفرن�سّيني املفّكرين الكّتاب، �سعراء وروائّيني، يف فرتة �سابقة بني ال�ّسن�ات 1850 وحّتى 
مالرميه  لدى  كما  ابتدائّية،  اأو  دة  ممهرِّ اأو  جنينّية  بارث  رولن   بح�سب  تك�ن  تكاد   ،1950

وج�ي�ش وكافكا وفل�بري. 
ويف اجلانب الآخر لهذه املقاربة يجد بارث اأّنها تتعّدى حدود هذه الّتحديدات الأّولّية، وتنطلق 
وم�ساريع حديثة،  لأفكار مفاِرقة ومق�لت جديدة  امل�سرتك  املناخ  اأبعد، م�ستثمرة  اآفاق  اإلى 

اأبرزها لكّل من: م�ري�ش بلن�س� وج�ن ب�ل �سارتر. 
فر« يفتح هام�ًسا مغامًرا مل�ساألة الكتابة من خلل  اإّن عمل بارث)2( يف »الكتابة يف درجة ال�سّ
تركيب معّمق لكّل املعطيات املعرفّية والّتاريخية والأدبّية وغريها، بغية اإ�ساءة اإ�سكالّية الأدب 
بالأ�سئلة  ن�سطدم  يجعلنا  فيه،  مفّكر  ل  ماأل�ف،  ل  مغاير،  اأفق  يف  اإقحامهما  عرب  والكتابة 
باعتماده على دليل معريّف متنّ�ع،  املمكنة  والعلئق  املن�سّية  والق�سايا  املهّم�سة  اأو  الهام�سّية 
وخارطة متعّددة تتعالق فيها الل�سانّيات بالفل�سفة، والّتاريخ بال�ّسعر، وعلم الّنف�ش بال�ّسيا�سة، 
والأب�ستمولوجيا بال�ّسيميولوجيا، وعلم الجتماع بعلم اجلمال، واملارك�سّية بالّظاهراتّية... اإلخ

الكتابة الن�س�ية لي�ست نقي�سًا لكتابة الرجل.

كاتبة فلسطينية مقيمة في الناصرة في الجليل

المرأة والجسد والكتابة بين اللّذة والمتعة؛

إضاءات على روالن بارت

منى ظاهر

دراسات
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من  �سبكة  اإّل  هــ�  مــا  بـــارث  عند  ــامل  ــع وال
حتديدها  ميكن  اّلتي  والإ�ــســارات  الــّدللت 
اإْن ّت الّتعامل مع الّطبيعة ب�سكل ل يدّمرها، 
عن  بعيدة  تظّل  اأن  ــرورّي  الــ�ــسّ مــن  لذلك 
احلفاظ  يف  هنا  تن�سّب  والأهّمّية  املنطق. 
الّطبيعّية.  للّظ�اهر  الّن�عّية  القيمة  على 
ــ�قــ�ف عــنــد الــّنــظــرة  وبـــراأيـــي ل بـــّد مــن ال
للمراأة  رمًزا  الّطبيعة  ترى يف  اّلتي  ال�ّسائدة 
متّثل  اأنثى  املــراأة  تك�ن  وبالّتايل  والأنــ�ثــة، 
واجلحيم  اجلنون  حيث  البدئّية  الّطبيعة 
والّطهر وال�ّسماوّي والعف�ّية.  وهذه الّطبيعة 
عند بارث هي اأ�سل�ب )Style( الكاتب اّلذي 
ينتمي له وحده، لأّنه ميّثل عزلته البعيدة عن 
املجتمع. ويف�ّسر بارث قيمة الكتابة احلقيقّية 
على  وم�س�ؤولّيته  الكاتب  �سمري  من  املتاأّتية 
م�اجهة  على  وقدرته  مل��س�عاته،  اختياره 
رف�ش املجتمع امل�ستهلك. وبهذا يك�ن الكاتب 
هنا  ا.  اأي�سً لغته  طبيعة  م��سعة  يف  من�سغًل 
الّن�سائّية  الكتابة  اأّن  على  الّتاأكيد  ميكن 
اأو  الّرجل  لكتابة  نقي�سة  لي�ست  املعا�سرة 
منف�سلة عنه، بل هي كتابة ت�ؤّكد خ�س��سّية 
ع�امل املراأة اّلتي تعي�ش حتت �سط�ة املجتمع 
الجتماعّية  اخل�س��سّية  تلك  الــّذكــ�رّي، 
لها  ت�سمن  اّلــتــي  والّتاريخّية  والفيزيقّية 
الإبداع باجّتاه اأفق مغاير ُي�ستوَحى من عوامل 
ثّمة  ومن  الّن�سيان،  وحَجَبها  مت  ال�سّ لفها 
الــّذكــ�رّي  املجتمع  داخــل  راع  لل�سّ نظرتها 
 .)89  84- �ش   ،2003 )بـــّرادة،  والأبـــ�ّي 
وتّتفق بثينة �سعبان ب�ساأن هذه اخل�س��سّية، 
اأّن لكّل جن�س من اجلن�سني جتارب  اإذ ترى 
من  نابعة  خمتلفة  وثقافّية  ونف�سّية  تاريخّية 
الأدوار  تق�سيم  ومــن  الجتماعّية  الّتن�سئة 
بني اجلن�سني. وهي توؤّكد اأّن هذا الختالف 
بالّطريقة  يكتنب  الّن�ساء  جميع  اأّن  يعني  ل 
نف�سها اأو اأّن جميع الّرجال يكتب�ن بالّطريقة 
نف�سها، ولكن هناك خ�سائ�ش عاّمة لكتابة 

 ،1999 )�سعبان،  اجلن�سني   من  جن�س  كّل 
�ش 13(. 

اللذة واملتعة يف اأعمال بارت:
درجــة  يف  »الكتابة  ا�سرتاتيجّية  كانت  اإْن 
تاريخ  يف  الّنظر  بــاإعــمــال  معنّية  فر«  ال�سّ
املمتّدة  الفرتة  يف  الفرن�سّي  ــّي  الأدب الّنتاج 
اإلى مئة عام، عرب اقرتاح اأر�سّية مفاهيمّية 
  ، Language اللغة   : هــي  الأبــعــاد  ثلثّية 
فهذا   .Writing الكتابة    ،Style الأ�سل�ب 
ل يعني اأّن طبيعة ال�ستغال على هذه اللحظة 
اجلمالّية اأدبيًّا تقف عند هذه احلدود، وتغلق 
اإّنها متتّد  الّتجربة يف خل�ساتها الفّذة، بل 
بارث،  كتابات  من  تلها  فيما  اأعمق  ب�سكل 
وتت�سح اأكرث يف كتاب »لذة الّن�ش«)3( الذي 
ميكن اعتباره جزًءا ثانًيا، بل �سقًفا ملا جاء 
فر« من ملحظات  يف »الكتابة يف درجة ال�سّ
امل�سرتك  على  الّتاأكيد  وميكن  وتــاأّمــلت. 
ارخ واملفتوح فيما يخ�ّس الأفق وموا�سيع  ال�سّ
كان  واإن  الكتابني،  جتربتي  بني  ال�ستغال 
الأ�سياء  وق�ل  الّتناول  طريقة  يف  الختلف 
اجلوهرّي  امل�سرتك  ه��ذا  بينهما.  وا�سًحا 
عنده،  ال�ق�ف  يهّمنا  ما  ه�  الّتجربتني  بني 
فر«  اإذ يبداأه بارث يف »الكتابة يف درجة ال�سّ
ويتعّمق فيه يف »لّذة الّن�ّش«، حيث مفاهيم: 
الغواية،  الّرغبة،  اجل��ن��ون،  املتعة،  ال��ل��ذة، 
كّلها  وهي  وغريها،  اللعب،  احلــّب،  ال�ّسبق، 
ت�سّكل حقًل دلليًّا خ�سًبا للّتاأّمل وال�ستكناه 
كما  والــقــراءة،  والّن�ّش  الكتابة  مفه�م  يف 
املرتبطة  الــّرمــ�ز  تــقــارب  مفاهيم  واأّنــهــا 
تربطها علقة  املفاهيم  املــراأة. هذه  بع�امل 
م�ساألتني  فهم  على  ترتكز  متلزمة  ع�س�ّية 
مركزّيتني هما: اللذة واملتعة. هذا امل�سرتك 
يتجّلى فيما يتعّلق بثيمة الكتابة، حيث اأهّمّية 
للكتابة  احلميمة  الأبعاد  وا�ست�سفاف  فهم 
ذات  هي  اّلتي  الكاتبة  بالّذات  علقتها  يف 
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الأبعاد  هذه  مظاهر  وا�ستك�ساف  اإن�سانّية، 
علقتها  يف  ــة  املــاّدّي ومتّثلتها  الفيزيقّية 
وال�ّسيا�سة  كــالــّتــاريــخ  الأخــــرى  بــاملــجــالت 
الكاتبة  الإن�سانّية  الـــّذات  هــذه  واملجتمع. 
تتفّجر فيها الّطاقة ال�ّسه�انّية قبل كّل �سيء. 
هذه الّطاقة املنعك�سة يف الكتابة، حتمل �سّتى 
اأ�سكال املخزون اجلن�سّي واجلّوايّن اخلا�ّس 
واملذوَّت. هذه الّطاقة املتفّجرة ت�سفي معناها 
على الّتاريخ واخلارج امل��س�عّي. وهذا ي�ؤّكد 
املراأة  تثاأر  حيث  الّن�سائّية،  للكتابة  الّنظرة 
غالًبا  اّلتي  جّداتنا  وجت��ارب  ملعاين  الكاتبة 
)�سعبان،  الأر�ــش  وجه  على  من  اختفت  ما 
املــراأة  كتابة  اإّنــهــا   .)25  24- �ــش   ،1999
و�سروطها،  جتربتها  بخ�سو�سّية  الواعية 
ذاكرة  �ساأن  من  فــاإّن  املنظ�ر،  هذا  “ومن 
اأن  الإبداعّية  ن�س��سهّن  يف  املبث�ثة  الّن�ساء 
لأّن  الّتاريخ وت�سحيحه،  تعديل  ت�ساعد على 
ق�ّية  نعلم-   كما   - بالّتذّكر  الإبــداع  علقة 
املبدع/  يتمّكن  عندما  ة  خا�سّ واأ�سا�سّية، 
)بــّرادة،  امل�ستقبل«  على  الّذاكرة  فتح  ة من 
ت�سري  دد  ال�سّ هــذا  ويف   .)88 �ش   ،2003
هيلني  الّن�س�ّية  الفرن�سّية  والّناقدة  الكاتبة 
ة  �سيك�س� اإلى اأّن الأدب الّن�سائّي ذو لغة خا�سّ
الّطف�لة،  اكت�سبتها منذ  اّلتي  املراأة  لغة  هي 
والك�سف  ذاتها،  عن  البحث  لها  ميكن  فل 
ة وعن اأ�سلوبها دون تلك  عن جتربتها اخلا�سّ
ة ليتحّقق اإبداعها اّلذي يتطّلب  اللغة اخلا�سّ
واخل�ف.  احلياء  من  ا  اأي�سً تتحّرر  اأن  منها 
وهي تنادي ب�سعار اأن تكتب الكاتبة ول �سري 
فيما  م�سموًعا  ج�سدها  �سوت  جتعل  اأن  من 
تكتب، كي تفي�ش امل�سادر املخب�ءة لّل�سع�ر 
اأّنها  اأي   ،)Cixous، 1976، pp. 880(
كدليل  ج�سدها  عن  ــراأة  امل تكتب  لأن  دعــ�ة 
تثّمنه  فهي  ا  اأي�سً بــه  ومتعتها  وعيها  على 

وب�سدد  اإليه.  وت�سغي  وتداعبه  وتلم�سه 
اجل�سد، تذكر عالية حمّمد �سعيب اأّن اجل�سد 
با�ستخدام  بل  منط�قة  مبفردات  يتكّلم  ل 
بلغة  اأي  املــاّدّيــة،  احل�ّسّية  احلركّية  طاقته 
فيها  ي�ستخدم  اجلن�سّي.  بال�ّسلوك  ة  خا�سّ
اأدوات كالفم واليد والع�س� الّتنا�سلّي للّتعبري 
املتعة  اإلــى  ال��س�ل  وبهدف  الّتجربة،  عن 
املرجّ�ة. ُيعترب هذا الّنمط من الكلم الأهّم 
والأكرث تطّوًرا وفاعلّية بالّن�سبة اإلى اجل�سد، 
اإذ من خالله ي�سّخ اجل�سد طاقته اجلن�سّية 
اإلى اخلارج ويح�سل على الإ�سباع اأو الّن�س�ة، 
ويكت�سب معنى وهدًفا لريتاح نف�سيًّا وعقليًّا. 
والإبـــداع  والإجنـــاز  للعطاء  ي�ستعّد  وبذلك 
ا  جن�سيًّ املحروم  اجل�سد  اأّم��ا  اأف�سل.  ب�سكل 
على م�ست�ى العطاء والأخذ فه� ج�سد معّطل 
م�ساحة  اإلــى  وبحاجة  والّرغبات  احلاجات 
اجلن�سّي  الفعل  ع��رب  خاللها  م��ن  يتحّقق 

اأحمد ال�ضهابي / العراق
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)�سعيب، 2005، �ش -22 23(. وت�سيف اأّن 
»الفعل اجلن�سّي بكل �سوره يعرّب عن خطاب 
مع  ج�سد  ميار�سه  تعبريّي  لــغــ�ّي  منــط  اأو 
اإلى  اأو هدف حمّدد �سعًيا  اآخر ل�سبب  ج�سد 
حتقيق حقيقة ما تعرّب عن انفعال كالأمل اأو 
ال�ّسعادة اأو احلّب اأو ا�ستغلل اأو انتقام مثًل. 
اجلن�سّي  ال�ّسلوك  ممار�سة  يف  اأحياًنا  جند 
اجلن�سّية  املمار�سة  ترتك  حني  الأزواج،  بني 
يف �س�رة فعل احلّب نف�سه اأثًرا لأمل اأو اأذى 
ما- يف �س�رة اأثر ع�ش اأو م�ّش- ل يفهمها 
الآخر اّلذي يحملها ك�س�رة لأذى بل كتعبري 

انفعايّل للحّب« )ن.م.، �ش -25 26(.
كاما�س�ترا الّن�ّش:

وبالقراءة املمعنة يف اإ�سراقات »لّذة الّن�ّش« 
�س�ؤال  وراء  فيما  الــّذهــاب  بع�سق  امل�سك�نة 
ي�سل  للّرغبة  كدليل  الكتابة  تربز  الكتابة، 
كاما�س�ترا  درجــة  الكلم-  متعة  علم  اإلــى 

تكتب�نه  ــذي  اّل الّن�ّش  على  »يجب  الّن�ّش: 
وهذا  يرغبني.  باأّنه  الّدليل  يعطيني  اأن  يل، 
 ،1992 )بارث،  الكتابة  اإّنه  م�ج�د:  الّدليل 
ي�سري  ال�ّسياق  هذا  على  وللّتاأكيد   .)27 �ش 
اإلى عمل ج�ليا كر�ستيفا ك�احدة من  بارث 
املنّظرات ال�ّسّباقات يف ال�ستغال على الّن�ّش 
من زاوية ال�ّسبقّية واحلميمّية، حيث فكرتها 
»اأّكدت  كممار�سة جن�سّية:  الّن�ّش  كتابة  عن 
يف وقت واحد على القيمة ال�ّسبقّية والّنقدّية 
�ش   ،1992 )بـــارث،  ّية«  الّن�سّ للممار�سة 

.)109
مغازلة  �ــســرورة  عن  بــارث  يتحّدث  عندما 
القارئ يف م�قع جمه�ل اأو منطقة ل معل�مة 
اإذ  امل�سرتك:  املتعة  بف�ساء  ي�سّميها  ما  هي 
ا  واأي�سً الّرغبة،  جل��دل  اإمكان  هو  الف�ساء 
لــفــجــاءة املــتــعــة، ويــفــرت�ــش حــ�ــســ�ر اللعب 
ا  عمليًّ يــذّكــرنــا  فــاإّنــه   .)25 �ــش  )ن.م.، 
بالأديب والفيل�س�ف الأملايّن فريدريك نيت�سه 
بخ�س��ش م�ساألة القراءة )اأنظر/ي نيت�سة، 
ثلثة  �سريورتها  يف  قطعت  الــتــي   )1938
اجلمل،  طور  الإن�سايّن:  الّتطّور  من  اأط��وار 
حيث يكون الإن�سان كما اجلمل يحّمل نف�سه 
وم�سّلمات  تقاليد  مــن  طاقتها  مــن  اأكـــرث 
وم�س�ؤولّيات وي�ستدخلها. اأّما يف ط�ر الأ�سد، 
فرناه يث�ر على الّط�ر الأّول ب�سجاعة وقّ�ة، 
�ساعًيا اإلى حترير نف�سه. اأّما يف ط�ر الّطفل 
ي�ستطيع الفرد ب�سذاجة الّطفل وطبيعّيته اأن 
لي�ست ك�سابقتها،  لنف�سه قيًما جديدة  يخلق 
واإمّنا قيًما مبنّية على العف�ّية وال�ستقللّية، 
حيث اأّن الإن�سان يف هذا الّط�ر يك�ن �سانع 
له  ف�سّ اّلــذي  اللعب  ه�  هنا  والّطفل  حياته. 
نيت�سه يف م�ساألة القراءة، وين�سح به وي�سيف 
واأخطر  واللعب،  املغامرة  يحّب  الّرجل  اأّن 
الألعاب هي املراأة. بالّتايل فاإّن نيت�سه يتعامل 
مع املراأة وكاأّنها اأداة لعب خطرية من �ساأنها 

اأن حتّفز الّرجل املغامر.  
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يف »لّذة الّن�ّش« يتطّرق بارث لثغثغة الّن�ّش، 
اّلتي تثري يف القارئ ملًل. وقارئ هذا الّن�ّش 
ل �س�رة له اأو هي �س�رة تكاد ت�سبه �س�رة 
الأّم قليًل. فالّثغثغة لي�ست �س�ى رغ�ة اللغة 
اّلتي تت�سّكل بتاأثري حاجة ب�سيطة اإلى الكتابة 
ب��ساطة الأ�س�ات احلليبّية له�سه�سة اللغة، 
الأمــر،  لغة  اإّنها  الّر�سيع:  لغة  ت�سبه  اّلتي 
ــا حركات  ــه »اإّن عــاطــفــّيــة.  وغــري  ــة  ــّي اآل لغة 
ــيء. وهــي  ــس امــتــ�ــســا�ــش ل يــحــتــ�ي عــلــى �
بعيدة  اأّنها مقط�عة  كما  تتباين.  ل  �سف�ّية 
الّطهي  فّن  يف  اللذائذ  تنتج  اّلتي  تلك  عن 
والكلم« )بارث، 1992، �ش 26(. نلحظ 
الــّدور  بــارث ذكــر عــدًدا من مهام  اأّن  هنا 
 الإجنابّي للمراأة يف حّيزها اخلا�ّش- ف�ساء 
الــبــيــت كــمــا فــر�ــســه 
ــــظــــام الأبــــــــــ�ّي:  الــــّن
الّر�ساعة،  الأمــ�مــة، 
ي�سف  وهـــ�  ــخ.  ــب ــّط ال
الّثغثغة  ــ�ــشّ  ن قــــارئ 
تكتفي  اّلــتــي  الأّم  كما 
اأي  طفلها،  ــاإر�ــســاع  ب
بتلبية  تــكــتــفــي  ـــا  ـــه اأّن

حاجته للغذاء، دون اأن تق�م باأّي دور اآخر.
ب��ارث حمولة دلل��ّي��ة جت��اور يف  كما وي��ذك��ر 
ذاتها  املــراأة  معانيها  يف  وتتماهى  اأوالّياتها 
اأو رم�زها ح�سب راأيي. وذلك حينما يتطّرق 
للّن�س��ش املرعبة اّلتي هي ن�س��ش مغناجة 
عندما يت�سّكل فيها الع�ساب اّلذي ه� الفهم 
الباقي  ال�ّسبيل  وه�  م�ستحيل،  لقاع  ال�ِجل 
)ن.م.،  والـــقـــراءة  بالكتابة  ي�سمح  ـــذي  اّل
املتاأتّية  املــراأة  كتابة  فاإّن  هنا  27(. من  �ش 
تتناول  اّل��ت��ي  واجل��ن��ون  الع�ساب  عمق  م��ن 
اأعماق الّذات الأنث�ّية وج�سدها  بتمّرد على 
تثري  اأن  �ساأنها  مــن  الأبـــ�ّي  املجتمع  عنف 
اإلى  الإ�سارة  بّد هنا من  وتغ�يه. ول  القارئ 
حتيط  البطريركّية  الأبــ�ّيــة  املجتمعات  اأّن 

واملخاوف  والغم��ش  بال�ّسك�ك  املراأة  ج�سد 
نتيجة  اإلى  يــ�ؤّدي  وهذا  املت�ساربة،  واملعاين 
قتل  »حكاية  وهــي  الّنّقا�ش  فريدة  تذكرها 
اّلذي  اجل�سد  واإخفاء  حبلت،  اّلتي  العذراء 
�ش   ،2002 )الّنّقا�ش،  للقبيلة«  العار  ي�سّبب 
عي�سى  يطرحه  ما  مع  ين�سجم  وهــذا   .)73
للّذكر  الجتماعّية  الّتن�سئة  عــن  بره�مة 
اأّن �سل�ك  والأنثى يف هذه املجتمعات، حيث 
يجب  املحّرمات  من  بهالة  م�سروط  امل��راأة 
ــذي  اّل فــ�ــســاوؤه  فله  الــّرجــل  اأّمـــا  مراعاتها، 
2002، �ش  )بره�مة،  وجراأة  حّرّية  مينحه 
اهلل  عبد  ي�سري  ــدد  الــ�ــسّ هــذا  ويف   .)131
اإق�ساء  الّثقافة يف  دور  اإلى  الغذامي  حمّمد 
املراأة،  ج�سد  من  وطبيعّية  اأ�سا�سّية  عنا�سر 
غري  بــراأ�ــش  اأو  ـــش  راأ� بــل  ج�سدها  ليظهر 
فاعل وغري مفيد، باملقابل فاإّن راأ�ش الّرجل 
 ،1998 ــغــذامــي،  )ال ــر  ومــ�ؤث ومنتج  ــال   فــّع

.)49 - �ش 47 
بج�سد  الّتحّكم  املرني�سي  فاطمة  وتف�ّسر 
املراأة بارتباطه بغ�ساء البكارة عند الّن�ساء، 
وتذكر اأّنه �ساأن من �س�ؤون الّرجال، فه� ملك 
املجتمعات  يف  �سرفهم  على  يدّلل  لأّنــه  لهم 
ـــ�ارد،  امل وقــّلــة  بــالــلمــ�ــســاواة،  تتمّيز  اّلــتــي 
اأخــرى،  فئة  يد  على  لفئة  املهني  والإخ�ساع 
املحّلّي  املجتمع  حرمان  اإلى  يــ�ؤّدي  كّله  هذا 
ال�حيدة  الإن�سانّية احلقيقّية  القّ�ة  ككّل من 
مفه�مي  اأّن  وت�سيف  بالّنف�ش.  الّثقة  وهــي 
مكانة  يجعلن  الــبــكــارة  وغــ�ــســاء  ــرف  الــ�ــسّ
اأّن  املراأة حتديًدا، مبعنى  �ساقّي  الّرجل بني 
مفه�م ال�ّسرف �سطحّي يرتبط باملراأة فقط 
فاإّن  وبهذا  ج�سدها.  ميلك  من  ه�  والّرجل 
ال�ّسيطرة  خــلل  من  مكانته  يقّ�ي  الــّرجــل 
على حتّركات املراأة اّلتي تربطه بها �سلة دم 
اأو علقة زواج، ومن خلل منعها  )قرابة( 
من اإقامة اأّي علقة مع رجال غرباء. وهذا 
الّتحكم يف عذرّية الّن�ساء كما تراه املرني�سي 

المجتمعات األبويّة 
البطريركّية تحيط جسد 

المرأة بالّشكوك والغموض 
والمعاني المتضاربة
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هدفه منع الّن�ساء من الإجناب تبًعا لإيقاعات 
 Mernissi،( والّرغبة  واللّذة  البي�ل�جيا 
املرني�سي  وت�سري   .)1982، pp.183-184
اإلى  اأحياًنا  تتحّ�ل  الّن�ساء  عذرّية  اأّن  اإلــى 
عملّيات  انت�سرت  حيث  ا�سطناعّية،  عذرّية 
للحفاظ  عملّيات  وهــي  البكارة  غ�ساء  رتــق 
اأن  بعد  الّن�ساء  بها  تــقــ�م  املــظــاهــر،  على 
اأدركن اأّنه عليهّن فعل ذلك لتجنيب الّرجال 
امل�سّللة  اأوهامهم  على  واحلفاظ  دمات  ال�سّ
يجدونها  اّلتي  باحلقيقة  جمابهتهم  وتفادي 
مقلقة وجارحة ب�ساأن هذا الغ�ساء اّلذي يرمز 
الّن�ساء   على  و�سلطتهم  املجتمع  يف  لهيبتهم 

.)Ibid.، pp. 184-186(،Mernissi
  

بني ن�ضّ اللذة ون�ضّ املتعة:
مفهومي  ب��ني  بو�سوح  ب��ارث  ويف�سل  ه��ذا 
بينهما  العلقة  كانت  واإْن  واملتعة،  الــلــّذة 
بينهما  اخلــلــط  حـــدود  اإلـــى  متــاًمــا  و�سيجة 
متقّدمة  درجة  ت��سيفه  وفق  فاللّذة  اأحياًنا. 
درجة  هي  واملتعة  املتعة.  لبل�غ  �سريورة  يف 
املنطقي  الّتطّ�ر  ه�  املتعة  فن�ّش  عليا.  لّذة 
لأّن  ــّذة.  ــل ال لن�ّش  والــّتــاريــخــّي  والــعــ�ــســ�ّي 
الغبطة  ويهب  ير�سي  اّلــذي  ه�  اللّذة  ن�ش 
يتعار�ش  ل  ــتــي  اّل الــّثــقــافــة  مــن  بــانــحــداره 
على  مريحة.  قــراءة  بالّتايل  ويخلق  معها، 
ياع  نقي�ش ن�ّش املتعة اّلذي يج�ّسد حالة ال�سّ
ونا�سف  لقارئه  مرهق  لذلك  وه�  بامتياز. 
لتاريخه ونف�سّيته، حيث علقته باللغة تك�ن 
واملتعة  لل��سف،  قابلة  فاللذة  اأزمــة.  علقة 
علم  وفق  لل�ّسع�ر  قابلة  بل  لذلك  قابلة  غري 

الّنف�ش )بارث، 1992، �ش 39(.
بــارث  يــحــّدد  للم�ساألة  دقــيــق  فهم  لتعزيز 
م��س�ع اللذة يف اللغة ولي�ش الل�سان. ويعني 
باللغة هنا اللغة الأّم،  فالكاتب �سخ�ش يلعب 
املــراأة  الأّم-  و�سخ�سّية  اأّمه.)4(  ج�سد  مع 
هنا هي �سخ�سّية مركزّية فيما يتعّلق باللغة 

املــراأة  الأّم-  تاأثري  على  دليل  وهــذا  ا.  اأي�سً
لأذهب  »واإّنني  بارث  وي�سيف  الكتابة.  على 
اإلى حّد املتعة بت�س�يه اللغة. و�سيطلق الّراأي 
العام �سرخات عالية، لأّنه ل يريد اأن »ت�سّ�ه 
كما  والّطبيعة   .)71 �ش  )ن.م.،  الّطبيعة«« 

�سلف متّثل املراأة وع�املها.
الهيام  على  م�ؤ�ّس�سة  هنا  باللغة  العلقة 
لفتة  ي�سة  بارث يف خ�سّ ويف�سل  والّرغبة. 
تقت�سي باأّن املتعة ل ميكن اأن تنتجها الّثقافة 
الّثقافة  اخت�سا�س  من  هي  بل  اجلماهريّية 
العزلة  نحو  جتنح  متعة  وه��ي  ال��ربج��وازّي��ة. 
وترتك�ش اإلى الّذات، حيث �سمتها الأ�سا�سّية 
هذه  العزلة  حالة  ويف  ياع.  ال�سّ حالة  هــي 
يكمن قاع ال�ّسّرّية الأعمق، اإّنه ظلمة ال�ّسينما 

)ن.م.، �ش -71 73(.
ـــا يــ�ــســتــعــر�ــش  ـــدم ـــن وع
واملجتمع  الّتاريخ  م�قف 
والّتحليل  والأيدي�ل�جيا 
ي�سّجل  فــاإمّنــا  الّنف�سّي 
مــ�قــًفــا بــــارًزا مــن كــ�ن 
ــــجــــالت  كـــــــّل هـــــــذه امل
ن�سيت  قــد  ــلــطــات  والــ�ــسّ

قفا  »ن�سيت  الّن�ش،  اإلى  الّثابتة  نظرتها  يف 
الكتابة الّرائع: املتعة: اإّنها متعة ت�ستطيع اأن 
تنفجر عرب القرون، خارج بع�ش الّن�س��ش 
 املكت�بة، متجيًدا للفل�سفة الأكرث كاآبة و�س�ؤًما
74(. لهذا فاأّي ل�سان يتكّلم به  )ن.م.، �ش 
اأن يك�ن  رورّي  ال�سّ نف�سه، من  ال�ّسخ�ش يف 
م�سطدًما مع كّل �سّك اأيدي�ل�جّي، »اإذ اأكتب 
اإّنني  الكلمات:  من  اأجــد  ما  اأريــد  ل  فــلأيّن 

اأكتب اختل�ًسا )ن.م.، �ش 74(.
املحمّي  ال�ّسائد  الل�سان  يف  يدخل  ما  وكّل 
من ال�ّسلطة، كم�ؤ�ّس�سات الل�سان الّر�سمّية، 
املدر�سة،  مــراًرا:  الق�ل  لتكرار  اآلت  هي 
اجلماهريّية،  الكتب  الّدعاية،  الّريا�سة، 
ا�ستن�ساخ  تعيد  كّلها  الأخــبــار.  الأغنية، 

المتعة هي درجة لّذة عليا. 
فنّص المتعة هو الّتطّور 
المنطقي والعضوّي 
والّتاريخّي لنّص اللّذة
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البنية ال�ّسائدة، وتكّرر ا�ستعمال الكلمات، 
ــن �سنع  ــا م لــذلــك تــعــتــرب لــ�ــســاًنــا ر�ــســمــيًّ
نف�سها،  الأيدي�ل�جيا  �س�رة  بل  �سيا�سّي، 
هذا  ك��ّل  مقابل  يف  اجل��دي��د  يكون  لذلك 
وتاأ�سي�ًسا على   .)76 املتعة )ن.م، �ش  ه� 
ذلك  يك�ن تكرار الل�سان ملزًما لّلذة، ول 
وي�سيف  بارث.  ي�ستنتج  كما  خارجها  يقع 
املتعة.  خارج  يقع  هذا  الل�سان  تكرار  بــاأّن 
ويك�ن ال�ستثناء ه� املتعة، بينما القاعدة 
هي الإفراط واللذة )ن.م. �س -76 77(. 
ويتدارك بارث ب�ساأن م�سالة تكرار الل�سان، 
اإلى �سبق ومتعة، لكن  اإذ بالإمكان حت�يله 
ك�سكل ولي�ش كم�سم�ن، لأّن الّتكرار املقيت 
امل�سمون  تكرار  هو  اجلماهريّية  للّثقافة 

)ن.م.، �ش 77(. 
الّن�س��ش  اأّن  يلحظ  اأن  بــارث  يف�ت  ل 
اأوديـــب  عــقــدة  فيها  تظهر  اّلــتــي  الأدبــّيــة 
ن�س��ش  هــي  الأب،  ح�س�ر  فيها  ويغيب 
مت�ّقعة،  نهاياتها غري  ماأ�ساوّية  تراجيدّية 
وبهذا فهي حتّقق املتعة عند قارئها وتغّيب 

اللذة )ن.م.، �ش -85 86(.
من  ــة  ــ�عــّي ــّن ال ـــذه  ه اأّن  املـــلحـــظ  ـــن  وم
��ش تقّ�ي م��س�عة املراأة واأدوارها  الّن�سّ
وجــ�د  يف  وت�سّكك   ، الــّنــ�ــشّ يف  وهيمنتها 
ــب  اأودي عقدة  اأّن  اإذ  و�سيطرته.  الــّرجــل 
ت�ؤّكد حّب البن لأّمه ورغبته فيها، وغريته 
من اأبيه، لذلك يطمح البن بقتل مناف�سه 

الأب.
يــقــرن بـــارث حــ�ــســ�ر املــتــعــة بــاخلــ�ف اأو 
الّرعب. غري اأّن ن�ش اللّذة لي�ش حم�س�ًرا 
املــلــّذات،  وي�سرد  يحكي  ــذي  اّل الّن�ّش  يف 
اّلذي ل  والأمر عينه بالّن�سبة لن�ّش املتعة 
رورة بكّل عمل يحكي عن املتعة  يتعّلق بال�سّ
ا، اإذ اأّن املتعة- كما �سبقت الإ�سارة-  اأي�سً

ــ�ل واللغة  ــق ال بــفــّن  ــدة  لــهــا عــلقــة وطــي
والل�سان غري املكّرر.

الأيروتيكّية  ال�ّسبقّية  الكتب  اإثـــارة  اأّمـــا 
بحّق  متّثل  فهي  الــلــّذة،  يف  �سة  املتخ�سّ
امل�سهد ال�سّبقّي باأقّل ما متّثل اأفق انتظاره. 
و�سه�انّية الّن�ّش ولّذته لن تك�ن مقت�سرة 
على م�سم�نه ورمزّيته، بل ثّمة من ي�ّد اأن 
ا،  اأي�سً وح�ّسّية  ج�سدّية  اللّذة  هذه  يجعل 
واللقاء  الّطعام  ب�سه�ات  اإحلاقها  ليتّم 
وغريه. كاأن تقراأ رواية جرمية لغزّية قّمة 
الأحجية  تفّك  عندما  تك�ن  فيها  متعتك 
هي  هـــذه   .)102  101- �ـــش  )ن.م.، 
املكان  يك�ن  »األ  بــارث  بنظر  ال�ّسه�انّية 
الأكرث �سهوانّية يف اجل�سد هو ذلك املكان 
اّلذي يظهر من تثاوؤب الّثياب« )ن.م.، �ش 

.)33
اأدبــّي يحمل يف  ن�ّش  كّل  فــاإّن  تقّدم  ومّما 

رميا �ضلمون / �ضورية
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داخله م�ست�ى من اللّذة وم�ست�ى اآخر من 
املتعة، لكّن واحًدا منهما ه� املهيمن.

تذييل :
فر«  ال�سّ درجــة  يف  »الكتابة  اإلــى  بالّرج�ع 
م�ساعف،  هام�ش  الّن�ّش  لــّذة  اأّن  يّت�سح 
يخ�ّش  فيما  واأبعد  اأبعد  بارث  فيه  يذهب 
اإزاء  والــّنــ�ــشّ  الكتابة  اإ�سكالّية  زحــزحــة 
وم�ستلزماتهما،  وعلئقهما  متّثلتهما 
من  انطلًقا  وذلك  واأوهامهما  حقائقهما 
تناول  اّلتي  الأ�سا�سّية  الإجرائّية  املفاهيم 
يف  الفرن�سية  الأدبــّيــة  الكتابة  تاريخ  فيها 
فر« خلل مئة عام:  »الكتابة يف درجة ال�سّ
احلّب،  ا:  واأي�سً الكتابة.  الأ�سل�ب،  اللغة، 
الغ�اية،  الّرغبة،  اخلــ�ف،  املتعة،  اللّذة، 

ال�ّسبق يف »لّذة الّن�ّش«. 
الّزمنّية املمتّدة بني �سدور  فربغم الفرتة 

ــاك خــلــفــّيــة مــ�ــســرتكــة يف  ــن ــابــني، ه ــكــت ال
ال�ستغال على امل��س�ع دون اأن نن�سى فكرة 
يت احلا�سرة بقّ�ة  م�ت امل�ؤّلف ذائعة ال�سّ
يف »لّذة الّن�ّش«: لّذة الّن�ّش اّلتي ل ميكن 
حتّققها بح�س�ر امل�ؤّلف اأو هيمنته ك�سل�ك 
جمالّية  اأّن  حــني  يف  ونف�سّي،  اجتماعّي 
ون�سيج  اخلــفــّيــة  ا�ستعاراته  بكل  الــّنــ�ــشّ 
معانيه مرتوكة ملتعة القراءة اّلتي يجب اأّل 
اخلارجّية،  الأدبّية  ال�ّسلطة  عليها  �ش  ت�س�رِّ
حيث امل�ؤّلف يتم�قع يف حلظة ما قبل واأثناء 
كتابة الّن�ّش، وينتهي بلحظة اإجنازه، حيث 
ي�لد القارئ. واملعادلة هنا ميكن ت�سبيهها 
والكتاب  الأب،  �سفة  يّتخذ  اّلــذي  بامل�ؤّلف 
يّتخذ عمليًّا �سفة الّطفل والبن، وما يتلّقاه 
خطاب  ه�  )الكتاب(  البــن  من  الــقــارئ 
ـــّ�ة  اأكـــرث حتــــّرًرا مــن �سط�ة الأب ور�ــســالــة 
وثقلها. بالّتايل فاإّن اإق�ساء الأب  )امل�ؤلف( 
علقة  اأوا�سر  لقيام  اإمكانّية  هي  وتغييبه 
ع�س�ّية وا�ستمرارها بني الكتاب )الطفل( 
ميكن  ل  الــّنــ�ــشّ  ـــّذة  ل اأّن  اإذ  والـــقـــارئ، 

حت�سيلها الأكيد اإّل مب�ت امل�ؤّلف. 
هذه الّتاأّملت املرحة واحلاذقة يف مفه�م 
يفّككها  والــقــراءة  الكتابة  وم�ساألة  الّن�ّش 
خلفّية  فا�سًحا  وولــه،  راق�ش  ب�سكل  بارث 
لهاج�ش  وكا�سًفا  وهيمنتها  الأيدي�ل�جيا 
عن  اللثام  مميًطا  فيها،  الــّدامــغ  املجتمع 
والّتاريخ  الّنف�ش  بعلم  الّتخ�مّي  متا�ّسها 
بحث  وه�  اإلخ.  والأب�ستم�ل�جيا،  والفل�سفة 
الّتحليل  يعتمد  اأركي�ل�جّي  وحفر  ونب�ش 
اجلّوايّن اّلذي مل يقف عند حدود الرّتكيب 
م�ري�ش  منجز  مــع  �سابًقا  بــه  قــام  مــا  بــني 
وكري�ستيفا  وباتاي  و�ساد  و�سارتر  بلن�س� 
وغــريهــم، بل خلخل هــذه احلــدود وحــاول 
م�ستحيلها،  من  انطلًقا  احلداثة  ا�ستغ�ار 
جديدة  معرفة  بناء  بهدف  اأقا�سيها،  من 
للكتابة الأدبّية والقراءة امللزمة لها عمليًّا.

هر
ظا

نى 
م



106

20
13

ف 
صي

 - 
شر

ث ع
ثال

د ال
عد

ال

الهوام�ض:
هذا الكتاب مل�ؤّلفة رولن بارث �سادر بالفرن�سّية 
يف العام 1953. اعتمدت هنا على بارث، رولن 
مركز  فر،  ال�سّ درجــة  يف  الكتابة   ،)2002(

الإمناء احل�ساري: حلب �س�ريا. اإ�سافة اإلى: 
Barthes، Roland، 1982. »From Wri-
 ting Degree Zero«، in: Sontag Susan
.)ed.(، A Barthes Reader: pp. 31-61
Roland Barthes بــــــــارث   رولن 
اأدبــّي،  وناقد  فرن�سّي  كاتب   )1915-1980(
�ش يف علم الّدللة وال�ّسيميائّيات.  منّظر ومتخ�سّ
ـــش عـــــّدة كــالــبــنــيــ�ّيــة  ـــدار� اأّثـــــر يف تـــطـــّ�ر م
والــ�جــ�ديــة،  البني�ّية  بعد  ــا  وم واملــاركــ�ــســّيــة 
الّدللة. علم  تطّ�ر  يف  تاأثريه  اإلــى   بالإ�سافة 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8
%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%
D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8

%B1%D8%AA
الكتاب �سادر باللغة الفرن�سّية يف العام 1973. 
اعتمدت هنا على بارث، رولن )1992(، لّذة 
الّن�ّش )ترجمة: منذر عّيا�سي(، مركز الإمناء 

احل�ساري: حلب �س�ريا.
  يحيل بارث القارئ هنا اإلى جملة بلينييه فيما 
اأنظر/ي بارث،  كتبه عن ل�تريام�ن وماتي�ش، 

1992، �ش 71.

قائمة املراجع
)ترجمة:  الّن�ّش  لّذة   ،)1992( رولن  بارث، 
الإمنــاء  مركز  �س�ريا:  حلب  عّيا�سي(،  منذر 

احل�ساري.
درجــة  يف  الكتابة   ،)2002( رولن  بـــارث، 
فر، حلب �س�ريا: مركز الإمناء احل�ساري. ال�سّ
ــداع يف  ــّرادة، حمّمد )2003(، »املــراأة والإب ب
جمّلة  الّذك�رّية«،  وال�ّسيطرة  الّدونّية  م�اجهة 
العربي الك�يتّية، ركن اآداب، ع 534، �ش -84

.89

واجلن�س-  اللغة   ،)2002( عي�سى  بره�مة، 
حفرّيات لغ�ّية يف الّذك�رة والأن�ثة، عّمان: دار 

ال�ّسروق، ط1.
�سعبان، بثينة )1999(، 100 عام من الّرواية 
دار  بريوت:   ،1899-1999 العربّية  الّن�سائّية 

الآداب للّن�سر والّت�زيع.
ال�ّسحاق   ،)2005( حمــّمــد  عالية  �سعيب، 
 LLC : والبغاء يف ال�ّسريعة والفل�سفة، اأمريكا

Ethics Lab، ط2.
املــراأة   ،)1998( حمّمد  اهلل  عبد  الغذامي، 
املراأة  ح�ل  مقاربات  ال�هم-  ثقافة  واللغة2: 
واجل�سد واللغة، بريوت والّدار البي�ساء: املركز 

الّثقايف العربي، ط1.
الّن�ساء-  حدائق   ،)2002( فريدة  الّنّقا�ش، 
القاهرة  مركز  القاهرة:  الأ�س�لّية،  نقد  يف 

لدرا�سات حق�ق الإن�سان.
تكّلم  هــكــذا   ،)1938( فــريــدريــك  نيت�سه، 
ــــت، )تـــرجـــمـــة: فــلــيــكــ�ــش فـــار�ـــش(،  ــــس زراد�

الإ�سكندرّية: مطبعة جريدة الب�سري.
http:// الـــعـــربـــّيـــة:  ــغــة  ــل بــال ويــكــيــبــيــديــا 
ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1
%D9%88%D9%84%D8%A7%
D9%86_%D8%A8%D8%A7%

D8%B1%D8%AA
Barthes، Roland، 1982. »From Wri-
 ting Degree Zero«، in: Sontag Susan
.)ed.(، A Barthes Reader: pp. 31-61
 Cixous، Helene )1976(، »The Laugh
 of the Medusa«، tra. by Keith Cohen
 and Paula Cohen، Signs: Journal
 of Women in Culture and Society،

.Vol. 1:4، pp.875-893
Mernissi، Fatima )1982(، »Virgi-
 nity and Patriarchy«، Women’s
 Studies International Forum، Vol.

.5، no. 2، pp 183-193

تعة
وامل

ذة 
 الل

بني
بة 

كتا
وال

سد 
جل�

 وا
راأة

امل



عاي�ش طحيمر / �ضورية



�سيطرة  اإبان  كيبلنغ  روديــارد  ال�ساعر  قال  كما  يلتقيا  ولن  �سرق  وال�سرق  غرب،  الغرب  هل 
بريطانيا العظمى على العامل ؟ األ ميكن اأن تك�ن العلقة بني ال�سرق والغرب، علقة تكامل 
اإن�ساين؟ هل ير�سم احلب خارطة اأخرى ترتقي بالعلقة املت�ترة بني ال�سرق والغرب اإلى الأفق 

الإن�ساين بعيدًا عن اأطماع ال�سيا�سة ومنطق الق�ة؟
هي الأ�سئلة التي تناق�سها رواية خارطة احلب للكاتبة باللغة الجنليزية )وامل�سرية الأ�سل( 
اأهداف �س�يف، تلك الرواية التي و�سلت اإلى لئحة الب�كر الأدبية الربيطانية الق�سرية عام 

1999، وه� نف�ش العام الذي ظهرت فيه الرواية.
اأ�س�اء على الرواية:

وق�سا�سات  والعربية،  الجنليزية  باللغة  ر�سائل  على  يحت�ي  خ�سبي  ب�سندوق  الرواية  تبداأ 
�سقة  يف  باركمان(  )اإيزابيل  الأمريكية  ال�سحفية  جتده  اأخ��رى.  واأ�سياء  ومطّرزات  جرائد 
ال�سندوق  فتاأخذ  وينرتب�رن(،  )اآنــا  الكربى  جدتها  ملمتلكات  ويع�د  وفاتها،  بعد  والدتها 
ال�سندوق،  لغز  يحل  كي  ال�سيا�سي  والنا�سط  والكاتب  امل��سيقي  الغمراوي  عمر  ل�سديقها 
ويكت�سف عمر اأن املذكرات ت�سبه مذكرات جدته ليلى، وين�سحها بال�سفر اإلى م�سر كي تلتقي 
وتعد  الثالثة،  الألفية  اإيزابيل مهتمة مب��س�ع  واأن  الغمراوي، ل�سيما  اآمال  ال�سحفية  اأخته 
لإخراج فيلم عن جدتها اآنا وينرت ب�رن التي عا�ست يف م�سر وتزوجت من خال عمر )�سريف 

* باحثة أكاديمية من األردن.

خارطة الحب وأسئلة االستشراق

د. هدى أبو غنيمة*

دراسات
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با�سا البارودي(.
اإذ  واآمــــال،  اإيــزابــل  بــني  الــ�ــســداقــة  تت�ثق 
تاريخيهما  بني  الإن�سانية  العلقة  تكت�سفان 
العائليني فاإيزابل هي احلفيدة املنحدرة من 
�سللة اآنا، واآمال هي احلفيدة املنحدرة من 
�سللة ليلى البارودي �سقيقة املحامي �سريف 

با�سا.
الر�سائل،  اأج���زاء  جتميع  يف  امل��راأت��ان  تبداأ 
والق�سا�سات امل�ج�دة يف ال�سندوق لرتوي 
ــتــي جــمــعــت من  الــكــاتــبــة قــ�ــســة احلــــب، ال
با�سا  و�سريف  اآنــا  بني  الزمن  من  قرن  قبل 
للحتلل  املقاوم  وال�طني  اللمع  املحامي 

الربيطاين.
ولعل ال�سندوق الذي و�سعت فيه اآنا ر�سائلها 
للم�سك�ت  رمز  ه�  قرن،  منذ  ليلى  ور�سائل 
عنه يف تاريخ ومنطق ال�سيا�سة، من التجربة 
الإن�سانية التي اأعادت اإيزابل جتميع اأجزائها 

مع اآمال.
التجدد  رمــز  الــربــيــع  ف�سل  اخــتــيــار  ولــعــل 
تعطي  اأن  هــ�  الــ�ــســنــدوق،  لفتح  ــاة  واحلــي
حياة جديدة من خلل جمع  )اآنا(  الكاتبة 
التجارب  تطابق  لتظهر  جتربتها  اأج���زاء 
الإن�سانية وامل�ساعر عند الأفراد بني املا�سي 
واحلــا�ــســر. فــالــ�اقــع الإنــ�ــســاين غــري قابل 
ل  ال�ستعمارية  والإمرباط�ريات  للتق�سيم، 
التجربة  تاريخ  بل  حقيقيًا،  تاريخًا  ت�سنع 
ــًا مــن خــارطــة  ــق الإنــ�ــســانــيــة هــ� الأو�ـــســـع اأف
ال�سيا�سة التي تدمر احلب يف قل�ب الب�سر، 
فــتــ�ــســرقــن الــ�ــســرق وتــغــربــن الـــغـــرب. ومــا 
اكت�ساف حقيقة الآخر �س�ى اكت�ساف للذات.
يف�سل  ع�سرين  بني  الرواية  اأحــداث  تــدور 
اآنـــا  تــــزور  اإذ  الـــزمـــن،  مـــن  ـــرن  ق بينهما 
وينرتب�رن م�سر بعد وفاة زوجها اإثر ع�دته 
والــ�ــســ�دان،  م�سر  على  كت�سرن  حملة  مــن 
وفاته  اإلــى  اأدى  نف�سي  باكتئاب  واإ�سابته 
نف�سه  وجــد  اإذ  والــذنــب،  باخليبة  ل�سع�ره 

�سريكًا يف املذابح التي ارتكبت اأثناء احلملة، 
تلبية  للم�ساركة يف احلملة  اندفع  الذي  وه� 
ال�سري  والــده  حتذير  رغــم  الــ�اجــب،  لنداء 
ت�سارلز له ومعار�سته للحملة التي راأى فيها 

اأطماعًا ت��سعية وحربًا قذرة.
وم�سر   ،1900 عــام  م�سر  اإلــى  اآنــا  ت�سافر 
حتت الحتلل الربيطاين وهي تكاد ل تعرف 
ال�س�ر يف  اإل ما علق يف ذاكرتها من  عنها 
وبع�ش  ال�ست�سراقية  الطبيعة  ذات  املتاحف 

الكتابات عن �سحر ال�سرق وال�سحراء.
اإلى  اآنا  كتبتها  التي  النطباعات  خلل  من 
اآنا  اأن  نعرف  واأ�سدقائها،  ت�سارلز  ال�سري 
م�سر.  يف  الإجنليزي  املجتمع  من  تتعجب 
ن�سخة  وكاأّنه  ذاته،  على  منغلق  جمتمع  فه� 
م�سغرة عن جمتمعهم يف اجنلرتا، ينظرون 
يرونهم  ول  ا�ستعلئية  نظرة  امل�سريني  اإلى 

جديرين بالنه�سة والتحرر.
لزيارة  فتخطط  املكان،  باكت�ساف  اآنا  تبداأ 
�سيناء،  �ــســحــراء  كــاتــريــن يف  �ــســانــت  ديـــر 
وتــذهــب  ــزي  ــي رجـــل اجنــل وتــتــنــكــر يف زي 
من  جماعة  فتفاجئهم  م�سري،  دليل  مــع 
امللثمني وتختطف هذا )ال�ساب الجنليزي( 
لــلإفــراج  الإجنــلــيــز  على  لل�سغط  كرهينة 
الغمراوي(،  )ح�سن  ال�طني  زعيمهم  عن 
امـــراأة  اختطف�ا  اأنــهــم  يكت�سف�ن  وعندما 
اإلــى  ي�سطرون  مبادئهم،  يخالف  مــا  وهــ� 
اإيداعها يف بيت ال�طني �سريف با�سا ون�سيب 
ليلى  و�سقيقته  با�سا  �سريف  ي�ؤنب  زعيمهم. 
زوجة الزعيم امللثمني على ت�سرفهم الأحمق 
اأخرى حتت  برحلة  ويعدانها  لآنا،  ويعتذران 

حماية �سريف با�سا. 
لتكت�سف  امل�سري  املجتمع  اآنا  دخلت  هكذا 
حقيقة اأهله وذاتها يف اآن معًا. وحينما تتزوج 
اأمــام  ب�سجاعة  تقف  با�سا،  �سريف  من  اآنــا 
زواجها  على  اعرت�ش  الذي  كرومر،  الل�رد 
وا�سفًا اإياه باخلطاأ الكبري لتق�ل: اأن زواجها 
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حا�سل رغم اأنف عنجهيته ال�ستعمارية.
اأفــراد  وكل  وليلى  اآنــا  بني  ال�سداقة  تت�طد 
بها  املحيطني  جميع  اآنـــا  وتبهر  الأ�ـــســـرة، 
العربية،  تعلم  يف  ورغبتها  ذكائها  ل�سدة 
رغم ت�ا�سلها معهم بالفرن�سية، وتقبل على 
اكت�ساب عادات املجتمع امل�سري. فقد اأحبت 
حماطًا  املجتمع  ذلــك  بثقافة  يتعلق  ما  كل 
للفروق  الأعـــذار  واإيــجــاد  الخــتــلف،  بفهم 
والتقاليد  النا�ش  حبها  احــتــ�ى  الثقافية. 
واللبا�ش واللغة التي تزخر باملفردات املعربة 
ال�سغف  اثنني،  بني  يجمع  الــذي  احلــب  عن 
الذي  هيام  القلب،  غرف  يف  يع�سع�ش  الذي 
الذي يحمل بع�ش  وَلْه  نف�سك،  ين�سيك  يكاد 

الأ�سف، �سبابة، ه�ى، غرام.
 1901 عامي  بني  ال�سرد  يف  الكاتبة  تنتقل 
الأحـــداث  ومــن خــلل   1998 ــى  اإل  1997 و 
الغربي  الرب  وحادثة  دن�س�اي،  حادثة  تذكر 
مع  والتطبيع   ،1998 ع��ام  ال�سياح  وق��ت��ل 
الكربى  الــدول  اتفاق  تذكر  كذلك  اإ�سرائيل 
فل�سطني  يف  اليه�د  ت�طني  على  املا�سي  يف 
خلل  من  الع�سرين  بني  امل�سابهات  وتــ�رد 
علقة �سريف با�سا واآنا يف ع�سر الحتلل 
الربيطاين مل�سر وعلقة اإيزابل، وعمر الذي 
ي�سبه خال جده �سريف با�سا. كلهما حمب 
للفن، كلهما له اأعداء يف ن�سالهما من اأجل 
والتع�سب،  التطرف  يدين  احلرية، كلهما 
اخلطف  ورمبــا  للقتل  ذلــك  جــراء  ويتعر�ش 
غام�سة،  اآثمة  جهات  تغتاله  با�سا  ف�سريف 
وكذلك عمر يبدو ذا م�سري غام�ش بعد اأن 
انقطعت اأخباره يف �سراييف� التي ذهب اإليها 

للم�ساهمة يف التخفيف من معاناة اأهلها.
حدث  ومــا  وتكفريه  الفن  حتــرمي  تذكر  كما 
املا�سي،  يف  ال��ف��ن��ون  م��در���س��ة  اف��ت��ت��اح  عند 
ــ�ى الــ�ــســيــخ حمــمــد عــبــده الإ�ــســلحــي  ــت وف
التن�يري مفتي م�سر يف تلك الفرتة وكذلك 
املثقف�ن  �ساهم  والذي  الن�ساء  تعليم  تعزيز 

امل�قف  ومــ�اجــهــة  ن�سرته  يف  التن�يري�ن 
الق�سايا،  تلك  كل  من  املتزمت  الجتماعي 
وهي نف�سها الق�سايا احلا�سرة يف جمتمعات 

القرن الع�سرين.
خارطة احلب واأ�شئلة اال�شت�شراق

بني  امل�سافة  تقريب  �س�يف  اأهــداف  حاولت 
اأحــداث  اإ�ــســاءة  خــلل  من  والغرب  ال�سرق 
القرن  باأحداث  التا�سع ع�سر وربطها  القرن 
بعدها  يف  بــالــثــقــافــة  لــلرتــقــاء  الــعــ�ــســريــن 
ال�سيا�سة،  اأوحــــال  عــن  بــعــيــدًا  ــاين  ــس ــ� الإن
ح�اجز،  ول  حـــدود،  )بــل  احلــب  فخارطة 
د.اإدوارد  اأثاره  ما  وتتمثل  عبور(.  نقاط  ول 

�سعيد يف كتابه ال�ست�سراق ما مفاده:
ولي�ست  تاريخهم  ي�سنع�ن  الب�سر  ـــاأن  )ب
ال�سيا�سة، وملا كان التاريخ م�سن�ع من عدد 
والتجارب  املفردة  الأحــداث  من  يح�سى  ل 

الإن�سانية، فاإنه ل يتقبل التعميمات(. 
حقائق  من  خاملة  حقيقة  لي�ش  ال�سرق  )اإن 
اأن  كما  ثيمة،  جمــرد  لي�ش  فه�  الطبيعة. 
الغرب، نف�سه لي�ش جمرد ثيمة. ولذلك فاإن 
ذات  فكرة  ه�  نف�سه  الغرب  بقدر  ال�سرق 
تاريخ وتراث من ال�س�ر والأفكار واملفردات 
الغرب  اأ�سبغت عليه ح�س�رًا نظريًا يف  التي 
هذين  من  كًل  فاإن  وهكذا  الغرب  اأجل  من 

الكيانني اجلغرافيني يعك�س الآخر( )1(
مقدمة  على  قائمًا  ال�ست�سراق  كان  )فــاإذا 
كاتبًا  اأو  �ساعرًا  امل�ست�سرق  اأن  هي  اأ�سا�سية 
فاإنه  ال�سرق  وي�سف  يتحدث  ال�سرق  يجعل 
الأول  ال�سبب  اإل ب��سفه  بال�سرق  غري معني 
ال�سرق  خــارج  قائم  فامل�ست�سرق  يق�له  ملــا 

كحقيقة وج�دية وكحقيقة اأخلقية( )2(
تتمثل الكاتبة هذه الفكرة وهي حترر اآنا من 
روؤية املركزية الأوروبية من خلل ر�سائل اآنا 
اآراء  فتنتقد  والد زوجها  ت�سارلز  ال�سري  اإلى 
اأمام  امل�سري  وانهيار  امل�سريني  يف  كرومر 
اأنه  ال�سرقي  جرمية  )وكاأن  قائلة:  التحقيق 
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�سرقي(. وكذلك ما اأعلنه يف تقريره ال�سن�ي 
امل�سرية  الق�مية  »اأن  م�سر  مــن   الأخـــري 
تربة  يف  تنُم  مل  وغر�سة  كليًا،  طارئة  فكرة 

حملية بل يف تربة غريبة( )3(
رئي�ش  روزفلت  ت�سريح  على  اآنــا  تعلق  كما 
اأمل  خيبة  وا�سفة  ال�سابق  املتحدة  ال�ليات 
النا�ش ب�سعارات  ال�سيا�سيني وعامة  املثقفني 
 : قال  حينما  الإن�سان  وحق�ق  الدميقراطية 
»باأن امل�سريني يحتاج�ن لأجيال كي يحكم�ا 
باأن  روزفلت  يعلم  اآنــا:«األ  تق�ل  اأنف�سهم«.  
عمر ح�سارة امل�سريني اآلف الأع�ام قبل اأن 

ت�جد اأمريكا؟«
اإع��ادة  اآن��ا  الكاتبة من خالل جتربة  حت��اول 
العلقات  بتقدمي  الب�سري  للفكر  الــتــ�ازن 
وفكرية.  ثقافية  كحالة  الإن�سانية  والتجارب 
خلل  من  الن�سائي  ال�س�ت  ا�ستح�سار  وما 
اآنا وليلى، وكذلك اإيزابل واآمال اإل لتقدميهن 
العامل  مفاهيم  �سنع  يف  فاعلت  ك�سريكات 
وجدن  اإذ  واحلا�سر،  املا�سي  يف  والإن�سانية 
واإنــارة  العام  العمل  يف  منخرطات  اأنف�سهن 
ال�سرق  بــني  امل�سافة  لتقريب  الــعــام  الـــراأي 

والغرب.
تعبريًا  �سميمه  يف  ال�ست�سراق  كــان  )واإذا 
عن ق�ة الغرب، و�سعف ال�سرق كما يراهما 
الغرب ويف اأي نظرة تق�سم العامل اإلى اأجزاء 
كبرية عامة واإلى ذوات تتعاي�ش يف حالة من 

التوتر ب�سبب الفروق اجلذرية..( )4(
التق�سيم  بهذا  تعرتف  ل  فاإن خارطة احلب 
ه�  ال�سع�ب  بــني  الإنــ�ــســاين  املــ�ــســرتك  لأن 
ترى  والغرب  ال�سرق  اله�ة بني  لردم  امل�ؤهل 
هل ت�سمد هذه الروؤية اأمام حتديات ال�اقع 
واإمعان ال�سيا�سة يف تدمري خارطة احلب؟           

   
الهوام�ض:

 Oh East is East، and
West is West، and never

،The twain، shall meat
 Till earth and sky stand

 Presently at God›s great judgment
seat

 But there is neither East nor West
،border

.Nor breed، nor birth
 When two strong men  

Stand face to face
Tho› they come from the

!Ends of the earth
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من كاتبات الروزنة

د. زه�ر كرام/املغرب

د. �سهري �سلطي التل/الأردن

د. هنيدة غامن/فل�سطني

د. اأماين �سليمان/الأردن

د. ليلى اأب� لغد/فل�سطني

د. هدى اأب� غنيمة/الأردن

د. اآمنة الن�سريي / اليمن

منى ظاهر / فل�سطني
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�شاعرات البوح: ق�شائد 
ترجمة نزار �سرطاوي



مقدمة 
يف نهاية اخلم�سينيات وبداية ال�ستينيات من القرن املا�سي ظهر يف ال�ليات املتحدة ل�ن 
جديد من ال�سعر اأطلق عليه النقاد ا�سم �سعر البوح اأو �سعر العرتافات، وذلك ب�سبب طبيعته 
بال�ساعرين  ال�سعري  الأ�سل�ب  ارتبط هذا  وقد  الذات.  اأو  »الأنا«  وتركيزه على  ال�سخ�سية 
تاأثرت  وقد  بلث.  و�سلفيا  �سك�ست�ن  اآن  وال�ساعرتني  �س�ندغرا�ش،  وولليام  ل�يل   روبــرت 
اإذ ي�سم هذا  ل�يل درا�سات احلياة )1959(،  ال�ساعرتان �سك�ست�ن وبلث بكتاب روبرت 

الكتاب العديد من ق�سائده الأكرث �سهرة، والتي تت�سم بطابع �سخ�سي اأو ذاتي. 
لقد عالج �سعر البوح يف اأوا�سط القرن الع�سرين موا�سيَع مل ي�سبق اأن جرى احلديث عنها 
اأو ُطرحت للمناق�سة ب�س�رة علنية. اإذ تناول ال�سعراء وال�ساعرات يف ق�سائدهم التجارب 
الذاتية وامل�ساعر املرتبطة بامل�ت وال�سدمة والكتئاب واإلإدمان والعلقات العائلية واخلا�سة 

باأ�سل�ب كتابة ال�سرية الذاتية يف اأغلب الأحيان. 
ومنذ �سبعينيات القرن املن�سرم راح تاأثري �سعر العرتافات ميتد اإلى العديد من �ساعرات 
وم�ساكلهم  ال�سخ�سية  حياتهم  عن  الكتابة  اإل��ى  ه��وؤلء  فاجته  اجلديد،  اجليل  و�سعراء 
اأولدز  �سارون  ال�ساعرتان  وتعترب  وو�سوح.  �سراحة  بكل  والنف�سية  الجتماعية  وق�ساياهم 

وماري هاو اأ�سهر من كتب �سعر البوح من ال�سعراء املعا�سرين.  

* مترجم من األردن.

شاعرات البوح: قصائد 

ترجمة نزار سرطاوي*

ندوة
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ل  البوح  �سعر  اإذًا حظ من  لل�ساعرات  كان 
ال�ساعرات  لعل  بل  ال�سعراء.  حظ  عن  يقل 
كن الأكرث �سهرة يف هذا املجال. ورمبا ُيعزى 
للم�ساكل  عر�سًة  اأكرث  الأنثى  اأن  اإلى  ذلك 
بها  يلحق  ما  ب�سبب  رمبــا  وال�سطرابات، 
التهمي�ش  من  تعانيه  وما  الظلم  من  اأحيانًا 
وما تتعر�ش له من التحر�ش والعتداء �س�اء 

على م�ست�ى الأ�سرة اأو املجتمع.    
الق�سائد  مــن  جمــمــ�عــة  هــنــا  ن�ستعر�ش 
اآن  الأمريكيات:  البوح  �ساعرات  من  لأرب��ع 
اأولـــدز،  �ــســارون  بــلث،  �سلفيا  �سك�ست�ن، 

وماري هاو.  

اآن �شك�شتون: معركة مع االكتئاب 
نبذة عن حياتها:

�سك�ست�ن  اآن  والــكــاتــيــة  الــ�ــســاعــرة  تعترب 
عن  كتبت  فقد  ال��ب��وح.  ل�سعراء  من��وذج��ًا 
ــاأ�ــش  ــي ــعــ�ر بــالــ�حــدة وال ــ�ــس الكــتــئــاب وال
والنتحار. وكذلك كتبت يف م�ا�سيع ن�سائية 
كالطمث والإجها�س بالإ�سافة اإلى اجلن�س 

واخليانة الزوجية.
كتابة  مار�ست   .1928 يف  �سك�ست�ن  ولــدت 
التحقت  �سبابها.  والتمثيل يف مطلع  ال�سعر 
بكلية جارلند ج�ني�رز، لكنها مل تكمل �س�ى 
م�لر  األفريد  من  تزوجت  واحدة ثم  �سنة 
ع�سرة. يف  �سن التا�سعة  وهي يف  �سيك�ست�ن 
دخلت  بانهيار عقلي  1953 اأ�سيبت  عــام 
الع�سبية  للأمرا�ش  م�ست�سفى  ــره  اأث على 
ــحــار. وقــد  ــت ــت الن ـــرات عــديــدة، وحــاول مل
اهتمامها  تتابع  اأن  �سجعها طبيبها على 
كثريًا.  ذلك  �ساعدها  وقد  ال�سعر،  بكتابة 
نهاية.  اإلى ما ل  ال�سم�د  ت�ستطع  لكنها مل 
اأدبيًا  جناحًا  حققت  اأنها  من  الرغم  فعلى 
قي  لل�سعر  ب�ليتزر   بجائزة   وفــازت  كبريًا 

عام 1967، فاإنها قي النهاية انهارت اأمام 
 / الأول  ت�سرين   4 ويف  النف�سي.  املــر�ــش 
ملعاناتها  حــدًا  و�سعت   1974 عام  اأكت�بر  
بالنتحار، وُدفنت يف مدينة ب��سطن، ب�لية 

ما�سا�س��ست�ش. 
مناذج من �سعرها

1.  املو�ضيقى تعود �ضابحًة اإيّل 
اإلى  ي��سل  طريٍق  اأّي  ال�سيد.  اأيها  انتظر   

البيت؟ 
لقد اأطفاأوا الن�ر

والظلمُة تتحرك يف الركن  
ل ت�جد اأيُة �س�اخ�َش يف هذه احلجرة 

اأربع �سيدات، اأعمارهن ترب� على الثمانني، 
وكلهّن يلب�سن حّفاّظات. 

لّل لّل لّل، اأّواه امل��سيقي ت�سبح عائدًة اإيّل 
واأ�ستطيع اأن اأ�سمَع الّلْحَن الذي َعَزْفن 

يف الليلة التي تركنني فيها 

عبري �ضمرة / الأردن
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يف تلك امل�ؤ�س�سة اخلا�سة ف�ق التلة 
َتَخّيْل. حمطة اإذاعة َتْعِزف 
واجلميع هنا كانوا جمانني 

اأحببتها ورحت اأرق�ش يف دائرة.  
امل��سيقى تن�سكُب ف�ق الإح�سا�ش 

ومما يثري ال�سحك  
اأن امل��سيقى تب�سر اأف�سل مّني. 

اأعني اأنها تتذكر اأف�سل مني؛  
ما زلت اأذكر الليلة الأولى هنا 

حيث َبْرُد ت�سرين الثاين اخلانق  
حتى النج�م يف ال�سماء تعر�ست للَجْلد 

وذاك القمر كان �سديد اللمعان  
يت�سّعُب عرب الق�سبان لي�سربني 

بغناء يف الراأ�ش.
لقد ن�سيت كل �سيء بعد ذلك. 

الثامنة  يف  الكر�سي  بهذا  يقّيدونني  اإنهم 
�سباحًا 

ولي�ست هناك �س�اخ�ش ت�سري اإلى الطريق 
ل �سيء �س�ى املذياع يبّث اإيقاعاٍت لنف�سه 

والأغنيُة التي تتذكر اأكرث مّني. لّل ّلل ّلل،
هذه امل��سيقى تع�د �سابحًة اإيّل. 

الليلة التي عدت فيها رق�سُت دائرًة 
ومل اأكن خائفة.

اأيها ال�سيد؟

2.  مِلك املوت 
ا�ستاأجرت جنارًا 

لي�سنع نع�سي 
وليلة البارحة 

ا�سطجعُت فيه 
م�ستندًة اإلى خمدة 

ورحت اأ�سّم اخل�سب 
تاركًة املِلك القدمي 

يتنف�ش علّي 
واأنا اأتفكر يف ج�سدي املقت�ل، الذي فتك به 

الزمن، 
واأنتظر اأن اأت�سلب مثل مار�سال حرب،  

واأدع ال�سمت يجردين من كرامتي،
واأتذكر اأنني لن اأ�سعل مرًة اأخرى.

امل�ت �سيك�ن نهاية اخل�ف 
واخل�ف من امل�ت،  

خ�ٌف �سبيه بكلب حم�س�ٍّ داخل فمي 
خ�ٌف �سبيه بروٍث حم�س�ٍّ داخل اأنفي 

خ�ٌف يتح�ل املاء اإزاءه اإلى ف�لذ 
خ�ٌف حني يطري �سدري اإلى النفايات 

خ�ٌف حني يرتع�ش الذباب يف اأذين 
خ�ٌف حني ت�ستعل ال�سم�ش يف اأح�ساين 

خ�ٌف حني يتعذر اإيقاف الليل 
ويظل الفجر، فجري املعتاد،  

حبي�سًا اإلى الأبد. 
خ�ٌف ونع�ٌش لأ�سطجع فيه 

مثل حبة البطاطا. 
مبلب�سي  �ساأرق�ش  ال�ساعة  تلك  يف  حتى 
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املُريعة، 
طريان حمرقٍة 

ي�سيب �سعري واأ�سابعي بالعمى 
واأجرح الإله بوجهه الأزرق،
بطاغ�ته، مبملكته املْطلقة، 

مبا لدّي من الإثارة 

3.  حيث كانت يف ذلك احلني 
يا زوجي، 

حلمت ليلة البارحة 
اأنهم قد قطع�ا يديك وقدميك. 

يا زوجي، 
هم�سَت يل، 

كلنا الآن غري مكتمل. 
يا زوجي، 

اأم�سكت بالأربعة 
بني ذراعّي كاأنهم اأولدي وبناتي. 

يا زوجي، 
انحنيت ببطء 

وغ�سلتهم يف مياه �سحرية. 
يا زوجي، 

و�سعت كلَّ واحٍد منهم  
يف م��سعه الذي اإليه ينتمي.  

قلت: »معجزة« 
و�سحكنا 

�سحكة امل��ِسرين. 

�شلفيا بالث: زواج فا�شل
نبذة عن حياتها:

وكاتبة  وروائــيــة  �ساعرة  هي  بــلث  �سلفيا 
ب�س�ره  �سعرها  متيز  قــ�ــســرية.  ق�س�ش 
القلق  اأو  العنف  ب��ني  جتمع  ال��ت��ي  احل���ادة 
وال��ق��وايف.  املو�سيقي  ب��اجل��ر���س  وال��ع��ن��اي��ة 
ق�سائد  اأ�سهر  من  »بابا«  ق�سيدتها  تعترب 
العرتافات يف ال�سعر الأمريكي. تق�ل فيها: 
مّت  اأقتلك/لكنك  اأن  يل  بد  ل  كان  »بابا، 

قبل اأن يتيح يل الزمن ذلك...« 
 1932 ب��سطن عام  ولدت بلث يف مدينة 
لأ�سرة اأملانية مهاجرة. التحقت عام 1950 
بكلية �سميث، ثم عملت متدربة لدى اإحدى 
بانهيار  اأ�سيبت  اإجازتها  واأثناء  املجلت. 
اإلى  اأدخلت  ثم  النتحار،  وحاولت  ع�سبي 
اإلــى  عــادت  ذلــك  اإثــر  للعلج.  امل�ست�سفى 
ال�سرف  �سميث حيث تخرجت مبرتبة  كلية 
للدرا�سة،  اجنــلــرتا  اإلــى  �سافرت  الأولــــى. 
بال�ساعر   1956 عــام  يف  التقت  وهــنــاك 
�سافرت  وتــزوجــا.  هــيــ�ز،  تيد  الــربيــطــاين 
عادت  ثم  املتحدة  الــ�ليــات  اإلــى  حني  بعد 
طفلني  منه  واأجنبت  اإجنلرتا  يف  هي�ز  اإلى 

وا�ستمرت يف الكتابة. 
اأخرى  امراأة  مع  اأقام علقة  قد  كان هي�ز 
حاول  بالأمر.   �سلفيا  وعلمت  اآ�سيا.  تدعى 
اإلى  ف�سافرا  عالقتهما  اإ���س��الح  ال��زوج��ان 
هي�ز  لكن   .1962 عام  اأواخــر  يف  اإيرلندة 
ع�سيقته،  مع  البيت  اإلــى  انتقل  اأن  لبث  ما 
وانتقلت �سلفيا اإلى �سقة اأخرى. ويف �سباح 
اأقدمت   ،1963 عام  فرباير   / �سباط   11

�سلفيا على النتحار.

مناذج من �سعرها
1.  اأغنية حب لفتاة جمنونة 

ميتًا؛ كله  العامل  وي�سقط  عينّي   »اأغم�ُش 
اأخــرى. مــرة  �سيء  كل  وي�لد  جفنّي   اأرفــع 
ـــايل.( خـــي مــــن  �ــســنــعــتــك  اأيّن   )اأظـــــــن 
الـــــــنـــــــجـــــــ�م تــــــرقــــــ�ــــــش الـــــفـــــالـــــ�ـــــش 
ــــــراء، ــــــم ـــــــاء واحل ـــــــزرق ــــــــ�ان ال ــــــــالأل  ب
ــي مـــهـــروًل: ــ�ائ ــس ــ� ــع ـــدخـــل الـــ�ـــســـ�اد ال  وي
ميتًا. كله  الــعــامل  وي�سقط  عينّي   اأغــمــ�ــُش 
ـــــــــــــك قــــــــد اأغـــــريـــــتـــــنـــــي  حـــــلـــــمـــــت اأن
 بــــــــــاأن اأرافــــــــقــــــــك اإلــــــــــى الــــفــــرا�ــــش 
وغّنيت يل حتى فقدت عقلي، ورحت تقبلني 

حتى اأ�سابني اجلنون. 
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ـــايل.( خـــي مــــن  �ــســنــعــتــك  اأيّن   )اأظـــــــن 
 يه�ي الإله من ال�سماء، تتل�سى حرائق جهنم: 
 يرحل امللئكة املَُجنح�ن ورجال ال�سيطان: 
ميتًا. كله  الــعــامل  وي�سقط  عينّي   اأغم�ش 
 تهّياأ يل اأنك �ستع�د بالطريقة التي ذكرتها، 
ـــك.  ـــم ـــس ـــــى ا� ـــــ�ـــــس ـــي اأهــــــــــــرُم واأن ـــن ـــك  ل
ـــايل.( خـــي مــــن  �ــســنــعــتــك  اأيّن   )اأظـــــــن 

 كان اأولى بي اأن اأع�سق واحدًا من طي�ر الرعد؛
فـــهـــي عـــلـــى الأقــــــــل تـــعـــ�د بــ�ــســجــيــجــهــا 
ــــع مـــــــرة اأخــــــــرى.  ــــي ــــرب  حـــــني يــــحــــّل ال

)اأظن اأيّن �سنعتك من خيايل.(
ميتًا. كله  الــعــامل  وي�سقط  عينّي   اأغــمــ�ــُش 

2.  ل حتاول اأبدا اأن تخدعني بقبلة 
ل حتاول اأبدًا اأن تخدعني بقبلة 

مدعّيًا اأن الطي�ر جاءت لتظل مقيمة هنا، 
ذلك  اإلــى  �سينظر  يحت�سر  الــذي  الــرجــل 

ب�سخرية وازدراء. 
ر    احلجر الذي لي�ش له قلب يقدر على الَتنكُّ
كانت  ــذي  ال املــكــان  ينه�سن يف  والــعــذارى 

فين��ش ال�سِبقة ت�ستلقي فيه: 
ل حتاول اأبدًا اأن تخدعني بقبلة. 

طبيبنا ال�سهم يزعم اأن الأمَل اأملُه. 
واملر�سى املنك�ب�ن َيَدع�نه يق�ل كلمته: 

ذلك  اإلــى  �سينظر  يحت�سر  الــذي  الــرجــل 
ب�سخرية وازدراء. 

كل �ساًب اأعزب ذي فح�لة يرتعد خ�فًا من 
ال�سلل، 

طوال  تنتحب  اجَلَملون  يف  العان�س  العجوز 
الي�م:

ل حتاول اأبدًا اأن تخدعني بقبلة. 
ال�ع�د  تقدم  اخلــالــدة  اللطيفُة  الأفــاعــي 

بالنعيم
اإلى  يت�س�ق�ن  الذين  الهالكني  الأطفال  اإلى 

الفرح، 

ذلك  اإلــى  �سينظر  يحت�سر  الــذي  الــرجــل 
ب�سخرية وازدراء. 

اآجًل اأو عاجل يحدث ما يعكر ال�سف�، 
الطي�ر الغّناء حتزم اأمتعتها وتطري بعيدًا، 

لذا ل حتاول اأبدا اأن تخدعني بقبلة:
ذلك  اإلــى  �سينظر  يحت�سر  الــذي  فالرجل 

ب�سخرية وازدراء. 

3.  املراآة 
اأفكاٍر  اأّيَة  اأحمل  اأنا ِف�سية وبالغة الدقة. ل 

م�سبقة. 
كل ما يقع حتت نظري اأبتِلُعه على الف�ر 

كما ه� متامًا، دون اأن تعرتيه غ�ساوة احلب 
اأو البغ�ساء. 

ل�ست �سريرًة بل �سادقة، 
عنُي اإلٍه �سئيل، لها اأربعٌة من الأركان. 

احلائط  يف  ـــُل  ـــاأّم اأت وقــتــي  معظم  اأقــ�ــســي 
املقابل.

ل�نه وردي ُمرّقط، لقد نظرت اإليه ط�يًل 
اأظّنه بع�سًا من قلبي. لكنه يتماوج. 

ما  َيف�سلن  ينفّكان  ل  والظلمة  الــ�جــ�ه 
بيننا. 

اأنا الآن بحرية. تنحني عليَّ امراأة 
باحثًة يف اأعماقي عن حقيقتها. 

ثم ت�ستدير نح� اأولئك الكّذابني، ال�سم�ع اأو 
القمر. 

اأرى ظهَرها، واأعك�سه بكل اأمانة. 
فتكافئني بدم�عها وا�سطراب يديها، 

تْقِبل  لها.  بالن�سبة  الأهمية  غاية  يف  ــا  اأن
وتدبر.  

كل  الــظــلم  حمــل  يحل  الـــذي  هــ�  وجهها 
�سباح. 

تنه�ش  ويفَّ  �سغرية،  فــتــاًة  يفَّ  اأغـــرق  لقد 
نح�ها 

�سمكًة  ت�سبه  عج�ز،  امـــراأٌة  يــ�م  بعد  ي�مًا 
مريعة. 
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�شارون اأولدز: الطالق املوؤمل 
نبذة عن حياتها:

معا�سرة  اأمريكية  �ساعرة  اأولـــدز  �ــســارون 
لعام  لل�سعر  اإلي�ت  ت.�ــش.  بجائزة  فــازت 
2012، وذلك عن جمم�عتها ال�سعرية »وثبة 
الظبي« . وهي اأول امراأة تفوز بهذه اجلائزة 
املرم�قة، التي مُتنح كل عام لدي�ان �سعري 
�سريطة اأن ت�سدر طبعته الأولى يف بريطانيا 
اأو اإيرلندا. وي�ستمل دي�ان »وثبة الظبي« على 
�سل�سة من الق�سائد ت�سف م�ساعر احلزن 
العميق الذي يرافق الطلق، ورحلة الع�دة 

البطيئة امل�ؤملة بعده اإلى احلياة الطبيعية. 
ولدت اأولدز يف مدينة �سان فران�سي�سك� يف 
�ستانف�رد،  بجامعة  التحقت   .1942 عــام 
البكال�ي��ش  �ــســهــادة  على  ح�سلت  حيث 
ك�ل�مبيا،  جامعة  يف  درا�ستها  وا�سلت  ثم 
حيث ح�سلت على درجة الدكت�راة يف عام 
ح�س�لها  بعد  ال�سعر  كتابة   بــداأت   .1972
على الدكت�راه. وقد �سدر لها اأكرث من 10 

جمم�عات �سعرية. 

مناذج من �سعرها
1.  اإخبار اأمي 

خارج نافذة منزلها، كانت �سجرة �سرو 
تتمايل برتٍف حتت وطاة الرياح 

التي تهب من املحيط الهادي. ولكي اأق�ل
لأمي اأن زوجي �سيرتكني ...

ا�سطحبتها يف نزهة مم�سكًة بيدها 
عــ�ــســفــ�ر �سغري،  مــثــل خمــلــب  الــنــحــيــلــة 

وا�سرتيت لها
قطعًة من الدونات و�سبكًة لل�سعر واأ�سبعتها. 

على �سجرة 
املاغن�ليا العتيقة يف ال�سباب، بدت الأزهار 

والرباعم كاأنها 

الأحدب  والقمر  البدر   – جميعها  الأقمار 
والهلل – وقد اجتمعت 

يف لــيــلــة واحـــــدة. كــنــت قــد متــّرنــت على 
احلديث، 

لأطلعها على احلقيقة على مهل، 
اأخربتها  التي  اللحظة  ويف  للأمر.  لأُِعّدها 

فيها 
نظرْت اإيّل وقد اأ�سيبت بال�سدمة والفزع. 

و�سرَخْت: لكن متى �ساأراه ثانيَة؟! 
�سبكُت يديَّ بيديها، 

�سجرة  فــ�ق  اأمازحها.  ــا  واأن بثبات  ووقفنا 
التن�ب، من بني 

ال�سباب ال�ساحلي، اأوم�سْت للحظة خاطفة 
جنمٌة 

�سئيلٌة رملية جافة. ثّم 
لُهَنْيهٍة اعرتى بدين باأ�سره اإح�سا�ٌش  

– اأكاد  كافية  ب�س�رة  اأحــّب  اأكن  باأنني مل 

ليلى ال�ضوا / فل�ضطني
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اأرى 
الهيئة الط�يلة لزوجي 
تتمثل طيفًا. مل اأعرفه،

مل اأفعل �سيئًا من اأجل اأّل اأفقده، وفقدته، 
وقلت ذلك لأمي. ويبدو جلّيًا من خدّيها 

عينيها  ومــن  بــاحلــزن  املمتلئنْي  املــعــّذبــنْي 
الطف�ليتني كاأنهما 

بحرية جبلية اأنها حتبني. اإذًا ذهب الرجال، 
اإلى اأمي. كنت دائما اأحت�سب  اأنا اأع�د  وها 

من اأن ذلك ما �س�ف يحدث، 
ت�س�رُت اأنه �سيك�ن رعبًا خال�سًا، 

لكن هذا بيتي، املنزل الذي متتلكه اأمي 
ــ�ن  ــت ــزي ــة والأر�ـــــــش وال ــق ــدي وكـــذلـــك احل

وال�سف�ساف،
الزان ونبتة ال�سحلبية، ومثقلة ال�رق 

املر�س��سة بالأوبال، ويف داخلها اأذرُع  
ب�سراخ  �سماَءها  متــلأُ  �سدميية  �سحابٍة 

خافت. 

2.  بدائيان 
لقد �سمعت عن املتح�سرين، 

الزيجات حديث الأل�سنة، فيها رقّي و�سدق 
وعقلنية. ولكن اأنا واأنت

همجّيان. تاأتي حامًل كي�سًا، 
متده اإيّل يف �سمت. 

اأعرف طبق »ال�س� م� ب�رك« من رائحته 
واأفهم الر�سالة: لقد 

املا�سية.  الليلة  كثريا  ت�ستمتعني  جعلتِك   
جنل�ش

بهدوء جنبا اإلى جنب، لتناول الطعام، 
الفطائر الط�يلة تتدلى وت�سّح، 

وال�سل�سة الَعِبقة تتقاطر، 
نتف�ه  ول  �سرزًا،  الآخــر  اإلــى  منا  كل  ينظُر 

بكلمة واحدة، 
زوايا اأعيننا �سافية كروؤو�س رماح 

ملقاة على العتبة لتدل 
على اأن �سديقًا يجل�ش مع �سديقته ها هنا. 

3.  ال�ضحايا 
لكم  ب��ال��ف��رح.  �سعرنا  اأّم��ن��ا  طّلقتَك  ح��ني 

كابدت 
وكابدت ب�سمت كل تلك ال�سنني، ثّم 
على حني غّرة ركلتك خارجًا، ولكم 

اأ�سعد ذلك اأطفاَلها. ثم ُطردَت، وابت�سمنا 
يف اأعماقنا، كما ابت�سم النا�ش حني 
اأقلعت مروحية نيك�س�ن من ال�ساحة 

اجلنوبية للبيت الأبي�س للمرة الأخرية. لقد 
دغدْتنا 

م�ساعُر البهجة ونحن نتخيلك وقد خ�سرَت 
وطيفَتك، 

�ُسحبْت منك �سكرترياتك، 
الب�رب�ن  كا�سات  ومعها  غــدائــك  وجــبــات 

الثلث املزدوجة،
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ورزمات  الر�سا�ش  اأقلم  لديك من  ما  كلُّ 
ال�رق. هل �سي�سرتدون 

اأي�سًا بْدلتك، تلك اجلثث  
القامتة املعلقة يف خزانة ملب�سك، واأن�ُف 

اأحذيتك ال�س�داء بثق�بها ال�ا�سعة؟ 
لقد علَمْتنا اأن ن�سرب، اأن نكرهك ون�سرب 

اإلى اأن انت�سبنا واقفني معها من اأجل 
الق�ساء عليك يا اأبي، اأنا الآن

اأمرُّ باملت�سردين يف املداخل، وبّزاقات  
اأج�سادهم البي�ساء تلمع من خلل ال�سق�ق 
يف مالب�سهم من الطني امل�سغوط، وزعانف 

اأيديهم امللّطخة، والنار القابعة 
حتت املاء يف عي�نهم، كاأمنا هي �سفٌن قد 

غرقت 
من  واأت�ساءل  م�ساءة،  تزل  مل  وف�اني�سها 

الذي راح ي�سحبها  
وي�سحبها منهم يف �سمت اإلى اأن 

تخّل�ا عنها باأجمعها ومل يتبّق لهم 
اي �سْي �س�ى هذه.

قتله  ـــذي  ال ال�شقيق  هـــاو:  مـــاري 
االإيدز  

نبذة عن حياتها:
معا�سرة  اأمــريكــيــة  �ــســاعــرة  هـــاو  مـــاري 
الكثريين،  بــاإعــجــاب  ق�سائدها  حتظى 
احلياة  يف  جتد  اأن  حتاول  حني  خ�سو�سًا 
ميتافيزقية.  اأ�سئلة  عن  اإجابات  الي�مية 
فهي حتاول من خلل الأحداث والذكريات 
الب�سيطة اأن تلقي ال�سوء على طبيعة الروح 
احلياة  معنى  وعلى  الإن�سانية  والنف�ش 
وامل�ت واحلب والأمل والأمل والياأ�ش وغري 

ذلك من املفاهيم. 
ب�لية  روت�س�سرت  مدينة  يف  هــاو  ولـــدت 
�سهادتها  نالت   .1950 عــام  يف  ني�ي�رك 
ثم  وند�سور.  جامعة  من  الأولى  اجلامعية 
ل�سحيفة  مرا�سلة  ق�سرية  لفرتة  عملت 

روت�س�سرت، كما عملت يف حقل التدري�ش يف 
ولية ما�سا�س��ست�ش. 

مل تظهر هاو اأهتمامًا حقيقيًا بال�سعر حتى 
على  ح�سلت  عمرها.  من  الثلثني  بلغت 
الفنون اجلمبلة يف  املاج�ستري  يف  �سهادة 
عام 1983. ثم عملت يف تدري�ش الكتابة يف 
كّل من جامعة تافت�ش وكلية وارن ويل�س�ن.  
اإثــر  جــ�ن  �سقيقها  تــ�يف   1989 عــام   يف 
لرثائه  هاو  كر�ست  وقد  بالإيدز،  اإ�سابته 
اكرث اأعمالها ال�سعرية �سهرًة، وه� دي�انها 
ــاء  الأحــي يفعله  مــا  عــنــ�ان  يحمل  ـــذي  ال

 .)1998(
تعمل هاو حاليًا يف تدري�ش الكتابة يف كل 
ل�رن�ش  �سارة  وكلية  ك�ل�مبيا  جامعة  من 
مدينة  يف  وتــعــيــ�ــش  ــ�رك.  ــ�ي ــي ن وجــامــعــة 

ني�ي�رك مع ابنتها. 
مناذج من �سعرها

1.  املرة الأخرية 
املرة الأخرية التي تناولنا فيها الع�ساء معًا 

يف مطعم 
انحنى  بي�ساء،  ب�سرا�سف  مغطاة  طاولته 

اإلى الأمام 
واأم�سَك كلتا يدّي بيديه وقال: 

�ساأم�ت عما قريب. اأريدِك اأن تعريف ذلك. 
قلت، اأظنني اأعرف. 

فقال: ما يده�سني ه� اأنك ل تعرفني. 
قلت: بل اأعرف. فقال: ماذا؟ 

قلت: اأعرف اأنك �ستم�ت. 
اأنت  اأنــك  تعريف  اأن  اأعني  ــا  اأن ل،  فقال: 

�ستم�تني. 

2.  الوعد 
يف احللم الذي حلمته عندما عاد ومل يكن 

مري�سًا 
بل متكامًل، مرتديًا معطفه ال�ست�ي، 
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نظر اإيّل كما ل� كان ل يق�ى على الكلم، 
كما ل� 

كان هنالك قان�ن مينع ذلك، غ�ساٌء  
ل يقدر اأن ميزقه 

�سمته كان ه� ما مل يكن قادرًا 
على األ يلزمه، مثلما ه� التنف�ش عندنا يف 

هذه الدنيا، 
مثل حياتنا. 

مثلما نفعل، يف ال�قت املنا�سب.
قلت له: اأنني اأقراأ كل هذه 

الأ�سياء الب�ذية، 
ا�سمْع، نحن ل من�ت حني من�ت. امل�ت ه�

حدث،
عتبٌة منر عرَبها. من�سي ومن�سي وَنِلُج 

الن�َر اإلى الأبد.
اأْطَرَق، ثم عاد ونظر اإيّل. 

كانت هي تلك النظرة التي مُنررها 
عرب الطاولة حني يك�ن والدنا خمم�رًا 

وخِطرًا، 
النظرُة الثابتة التي ت�د اأن تق�ل لك �سيئا، 

يف غرفة مزدحمة، �سيئًا ذا اأهمية، 
ول ت�ستطيع اأن تفعل ذلك 

3.  دعاء
اأريــد اأن اأحتــدث معك كل يــ�م. وكل ي�م 

ي�سرتعي اهتمامي 
مــ�اد  ال�سيدلية،   – اأهمية  اأكــرث  �سيء 

التجميل، الأمتعة
التي اأحتاج اإلى �سرائها ا�ستعدادًا للرحلة. 
اأ�ستطيع  اأكـــاد  ل  اللحظة  هــذه  يف  حتى 

اجللو�س هنا 
املت�ساقطة،  وامللب�ش  ــ�رق  ال اأكـــ�ام  بني 

بينما عربة جمع النفايات يف اخلارج 
ت�سدر زعيقًا و�سجيجا.

يق�ل املت�س�فة اإنك قريب مني كاأنفا�سي.  
فلماذا اأفر منك؟ 

ـــن خــليل  اأيــــامــــي ولــــيــــايّل تــنــ�ــســب م
كال�سكاوى

وت�سبح ق�سة ن�سيت اأن اأحكيها. 
�ساعدين. فحتى واأنا اأكتب هذه الكلمات، 

فاإنني اأن�ي 
اأن اأق�م عن الكر�سي مبجرد اأن اأنهي هذه 

اجلملة. 

4.  مراراً وتكراراً 
فلي�ش  املــحــاولــة  وكــــررت  حــاولــت  مهما 

ب��سعي اأن اأمنع والدي
من اأن ي�سري مقتحمًا غرفة �سقيقتي 

واأنا  اأف�سل،  ب�س�رة  اأرى  اأن  ميكنني  ول 
اأميل لأنظر من هنا

اإلى عينيه. املمر غارق يف الظلم 
واجلميع نائمون. هذا هو املا�سي

ميكن  ول  منتهيًا  �سيء  كل  اأ�سبح  حيث 
ل�سيء اأن يتغري،  

حيث ي�سقط كاأ�ش املاء على اأر�ش احلمام 
ويرتد اإلى الأعلى قبل اأن يتحطم. 

ت�سدره  الذي  ال�س�ت  حتى  ول  �سيء.  ل 
�سقيقتي ال�سغرية وهي 

ُي�سّددها  التي  الق�ية  ال�سربة  ول  تتقلب، 
الكلب بذيله 

حني يفتح اإحدى عينيه لرياه ي�سري متعرثًا 
عائدًا اإلى فرا�سه 

اعرتاه  وقد  �سكر،  حالة  يف  يزال  ما  وه� 
�سيء من الذه�ل. 

هذا متاما ما كنت اأعرف اأنه �سيحدث. 
واإذا هم�ست با�سمها حتذيرا،

وقد داأبت على ذلك ل�سن�اٍت عديدة حتى 
الي�م، وما يزال الكلب 

يجفل ويزجمر اإلى اأن يرى 
اأنه والدنا، وما يزال الباب ُيفتح، وما تزال 

هي 
تُ�سدر تلك الآهةَ ال�اهنة وهي تتقلب. 
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�شاعرات البوح: ق�شائد 
ترجمة نزار �سرطاوي



1 - ملك حفني نا�شف
اأّما   ،1886 العام  يف  القاهرة،  يف  نا�سف«  حفني  »مَلك  امل�سرية  وال�ساعرة  الباحثة  ولدت 
والدها فهو »حفني نا�سف«، القا�سي املعروف يف ذلك الوقت، والذي �ساهم يف اإن�ساء اجلامعة 
الأهلية، التي �سارت ت�سّمى فيما بعد باجلامعة امل�سرية. اهتّم بها والدها، فتلّقت درو�سها 
الأولى على يديه، ثّم ما لبثت اأن التحقت باملدر�سة ال�سنّية، لتتخّرج منها العام 1900. بعد 
ذلك وا�سلت درا�ستها، يف املدر�سة نف�سها – ق�سم املعّلمات، حيث اأنهت هذه الدرا�سة العام 

1905، واأ�سبحت معّلمًة، يف املدر�سة ال�سنية التي در�ست فيها.
دخلت الباحثة “ملك”، حقل الكتابة من اأو�سع اأب�ابه، فقد تفّجرت م�اهبها الإبداعية مبّكرًا، 
من خلل كتابة املقالت، والق�سائد، ومن خلل الّندوات التي اأ�سبحت ت�سارك فيها، والتي 
كانت تدور منذ البداية ح�ل م��س�ع حتّرر املراأة. ذلك امل��س�ع الذي احتدم النقا�ش ح�له بني 
رجال ال�سيا�سة والفكر، بني م�ؤّيد ومعار�ش. كتبت مقالتها يف بداية الأمر يف جريدة”امل�ؤيد« 
ال�ساعر  حتريرها  يراأ�ش  كان  التي  امل�سرية”،  “اجلوائب  جمّلة  يف  ثّم  ي��سف،  علي  لل�سيخ 

املعروف يف ذلك ال�قت،  “مطران خليل مطران”.
من املعارك الفكرية التي دخلت غمارها، املراأة بني ال�سف�ر واحلجاب. كان هناك من ينادي 
هناك  كان  نف�سه  ال�قت  ويف  للتطّ�ر،  مهّم  �سبب  احلجاب  اأّن  ذلك  يف  وحّجته  باحلجاب، 

شاعر عضو هيئة تحرير الروزنة

أعالم ِنسويّة:

إعداد: يوسف عبدالعزيز

ندوة
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اأ�س�ًة  احلجاب،  من  بالّتخّل�ش  ينادي  من 
بالن�سبة مللك،  بال�سع�ب الأوروبية املتقّدمة. 
فقد وقفت م�قفًا و�سطًا، وقّدمت راأيًا حكيمًا 
التقّيد  اإّن  قالت  لقد  النا�ش.  غبطة  اأثـــار 
املجتمعات،  لتقّدم  �سرطًا  لي�ش  باحلجاب 
ال�ّسف�ر  اأّن  كما  اأوروبـــا،  يف  حدث  ما  وهــذا 
تقّدم  على  �سريع  كدليل  ي�سّجل  اأن  ميكن  ل 
املراأة. ل بّد للمراأة من التخّل�ش من احلجاب 
الداخلي، اأو حجاب العقل، الذي يبقي املراأة 
فقد  الغاية  ولهذه  واجلهل.  التخلف  اأ�سرية 
اإلى  واأزواج  اآبــاء  من  الرجال  الكاتبة  دعت 
اأّن  اأو�سحت  وقد  الّتعّلم.  املراأة يف  م�ساعدة 
عقل  حترير  يف  الأف�سل  ال�سبيل  ه�  الّتعليم 

املراأة وبناء اأ�سرتها.
“عبد  مــن  ملك  تــزّوجــت   ،1907 الــعــام  يف 
مــعــروفــًا  رجـــًل  وكـــان  البا�سل”،  ــّتــار  الــ�ــسّ
باأكرث  الــّتــحــّدث  يجيد  كــان  كما  ومتعّلمًا، 
عن  ملك  الـــزواج  يثن  مل  اأجنبية.  لغة  مــن 
والفكري،  الثقايف  ن�ساطها  يف  ال�ستمرار 
تلك  يف  متداوًل  �سار  لقبًا  لها  اّتخذت  فقد 
البادية”، وا�ستمّرت  “باحثة  ال�سن�ات، وه� 
تن�سر مقالتها يف �سحيفة “اجلريدة” التي 
كان يديرها “اأحمد لطفي ال�ّسّيد”، ومل تلبث 
اأن ن�سرت تلك املقالت يف كتاب لها بعن�ان 
على  ملك  ن�ساط  يتوّقف  مل  “الن�سائّيات”. 
ن�سر املقالت، واإمّنا امتّد ن�ساطها اإلى اإقامة 
الن�سائية،  اجلمعيات  من  عدد  يف  الندوات 

ودار اجلريدة، واجلامعة امل�سرية.
امل�ؤمتر  القاهرة  يف  عقد   ،1911 العام  يف 
من  التي  الإ�سلحات  لبحث  الأّول  امل�سري 
مناق�ستها.  ــة  والأّم احلك�مة  على  املفرت�ش 
تفّقدت “باحثة البادية” اأوراق عمل امل�ؤمتر 
ق�سايا  اإلــى  اللتفات  من  خالية  ف�جدتها 
املراأة، فبادرت اإلى اقرتاح ع�سر نقاط على 

الدين  اأ�س�ل  البنات  تعليم  ومنها:  امل�ؤمتر، 
الأ�سا�سية  املرحلتني  يف  تعليمهّن  ال�سحيح، 
والثان�ية، تعليمهن ال�سّحة وتربية الأطفال، 
والتدبري املنزيل، والطّب، واإعددهن للتعليم. 

وفن اخلطبة.
اأ�ّس�ست  اأّنها  الأخــرى،  ملك  م�ساهمات  من 
الأحمر،  ليب  بال�سّ اأ�س�ًة  التمري�ش،  جمعية 
الأدوي��ة  باإر�سال  اجلمعية  تلك  قامت  وق��د 
وعندما  املنك�بة،  املناطق  ــى  اإل واملــعــ�نــات 
القّ�ات  قبل  من  – ليبيا،  طرابل�ش  غزو  ّت 
اجلمعية  اأخذت   ،1911 العام  يف  الإيطالية 
الليبيني  للثّ�ار  على عاتقها تقدمي امل�ساعدة 
ملك  به  قامت  مما  للغزاة،  ت�سّدوا  الذين 
التمري�ش  لتعليم  مدر�سة  اأن�ساأت  اأنها  اأي�سًا 

لل�سيدات.
وقفت “باحثة البادية” بقّ�ة مع املراأة، وظّلت 
�سواء  با�سمها،  وتتحّدث  ق�ساياها،  تطرح 

ا�ضماعيل ال�ضيخلي / العراق
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عرب كتاباتها املختلفة يف ال�سحافة، اأو عرب 
ما تلقيه من كلمات يف الندوات وامل�ؤمترات. 
من امل�سائل املهّمة التي طرحتها، اأّنها اأّكدت 
خطيبها،  على  الفتاة  تعّرف  �ــســرورة  على 
واجللو�س معه، حتى تقتنع به اأو ل تقتنع، ومل 
يكن لري�سيها اأن يق�م والدها فقط بالّدور. 
تعدد  ق�سية  اأي�سًا  للنقا�ش  طرحته  ومّمــا 
الزوجات التي وقفت �سّدها بق�ة، ذلك اأنها 
تبعث على تاأجيج الفتنة واخللف بني اأفراد 
حال  يف  الطلق  اأّن  راأت  اأنها  كما  الأ�سرة. 
ًة  يعترب حًل، خا�سّ اأن  رة، ميكن  ال�سّ وج�د 
الأمر  يف ظل تفاقم اخللف بني الطرفني، 

الذي ميكن اأن يت�سبب باأ�سرار كبرية.
ا�ستقلل  �ــســرورة  على  اأي�سًا  ملك  اأّكـــدت 
املراأة عن الرجل يف البيت، وذلك من خلل 
اإليها،  بالن�سبة  التعليم  اأهمية  على  الّتاأكيد 
وخ��ش غمار العمل، لكنها مل تطالب برتك 

�س�ؤون املنزل وتربية اأطفالها، والذهاب اإلى 
العمل يف مهنة كاملحاماة مثًل.

ة  خا�سّ مع�سلة  البادية”  “باحثة  واجهت 
بها  اقــرتن  فعندما  زوجها.  بها  ت�سبب  بها، 
اأجنب من زوجته  زوجها كان متزّوجًا، وقد 
ذلك  فكان  منها،  ينجب  مل  ولكّنه  الأولـــى، 
عاقر  باأنها  عنها،  ال�سائعات  لنت�سار  مرّبرًا 
باأذى  الإ�ساعات  ت�سببت تلك  ل تنجب. وقد 
كبري مللك، التي كظمت غيظها، و�سربت على 
هذه الإ�ساءة. وقد تبنّي لحقًا اأّن امل�سكلة هي 
الرغم  وعلى  عندها،  ولي�ست  زوجها،  عند 
من ذلك فقد �سربت اأي�سًا. لقد حاولت اأن 
تدع�  اأن  ُيعَقل  فل  ملبادئها،  خمل�سًة  تك�ن 
التي  الألــفــة  اإلــى  تعقدها  التي  الــنــدوات  يف 
هذا  وتناق�ش  الأ�ــســرة،  يف  تت�ّفر  اأن  ينبغي 
الكلم باأن تق�م بالنف�سال عن زوجها! لقد 
كانت حري�سة على املبادئ التي تنادي بها، 

وتخاف على �س�رتها من اأن تت�سّ�ه.
مطالبتها  يف  و�سطًا  م�قفًا  ملك  اّتــخــذت 
يح�لن  �سببان  هناك  وكــان  املــراأة،  بتحّرر 
دون اندفاعها يف هذه الق�سّية. ال�سبب الأّول 
املحافظة  على  القائمة  ع�سرها  ظروف  اأّن 
بذلك.  لت�سمح  تكن  مل  املت�سددة،  والتقاليد 
تخ�سى  كانت  ملك،  اأي  اأنها،  الثاين  ال�سبب 
من اتهامها مبحاولة تقليد الغرب، والّتخلي 
ملك  ــدري  ت تكن  مل  العربية.  الق�مية  عــن 
�س�ف  احلجاب  وخلع  بال�سف�ر  املطالبة  اأّن 

ت�سبح اأمرًا واقعّيًا يف العام 1919.
ت�فيت ملك حفني يف الثاين ع�سر من ت�سرين 
باحلّمى  مر�سها  بعد   ،1918 لعام  الثاين 
الإ�سبانية، وكان عمرها 32 عامًا. وقد �سار 
وقد  مريداتها.  من  كبري  جمع  جنازتها  يف 
رثاها كل من ال�ساعر خليل مطران وال�ساعر 
وّت  زيــادة،  مي  والكاتبة  اإبراهيم،  حافظ 
امل�ؤ�س�سات  مــن  عــدد  على  ا�سمها  اإطـــلق 

وال�س�ارع.
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2 - لبيبة ها�شم
اأديبة كبرية من لبنان، وكانت اأي�سا �سحفّية 
الّن�س�ية  الأ�ــســ�ات  واأحــد  ت�سكيلية،  وفّنانة 
امل�ؤ�ّس�سة يف الثقافة العربية، خطيبة مفّ�هة، 
وهي رمز ق�مي ن�س�ي، دافعت عن الق�سّية 
اإلى  ونّبهت  مبّكرة،  فرتة  منذ  الفل�سطينية 
املتمّثل  هي�ين  ال�سّ اخلطر  حماربة  �سرورة 
ال�طن  واإقامة  فل�سطني،  على  ال�سيطرة  يف 
ال�سعب  ــقــا�ــش  اأن عــلــى  ــهــ�دي  ــي ال الــقــ�مــي 

الفل�سطيني.
ولــــدت لــبــيــبــة نــا�ــســيــف مــا�ــســي يف بــلــدة 
1880، در�ست  العام  لبنان يف  كفر�سيما يف 
من  عدد  ويف  الــ�رديــة،  راهبات  مدر�سة  يف 
رحلت  والأمــريــكــيــة،  الإجنليزية  املــدار�ــش 
 ،1897 العام  يف  القاهرة  اإلــى  اأ�سرتها  مع 
وانهمكت يف تلك الفرتة بالن�سر يف عدد من 
ال�سياء واحل�سناء  ال�سحف واملجلت مثل: 
روايتها  اأ�ــســدرت   1904 العام  يف  والــرثيــا. 
تدور  اجتماعية  رواية  وهي  الرجل”،  “قلب 
باري�ش،  م�سر،  لبنان،  من  كّل  يف  اأحداثها 
احلــرب  وقــائــع  فيها  وتــتــنــاول  ومر�سيليا، 
بلد  ومنطقة  لبنان  يف  دارت  التي  الأهلية 
التا�سع  ال�سام يف الن�سف الثاين من القرن 
ل�سخ�سّية  تنت�سر  الرواية  هذه  ويف  ع�سر، 
املراأة اأمام �سخ�سية الرجل. يف العام 1906 
اأ�سدرت جمّلة “فتاة ال�ّسرق”، التي �ست�سبح 

منربًا عربيًا مهّمًا من منابر املراأة.
يف العام 1911 اقرتنت بال�ّسيد عبده ها�سم، 
الذي حملت ا�سمه فيما بعد. ويف هذه الفرتة 
لتلقي  امل�سرية  الأهلية  اجلامعة  اختارتها 
ويف  فيها،  الن�سائي  الق�سم  يف  حما�سراتها 
العام 1919 �سافرت اإلى دم�سق لتعمل مفّت�سًة 
ال�س�رية،  الرتبية  يف  البنات  مــدار�ــش  يف 
اأعقاب  القاهرة يف  اإلى  عادت  اأن  تلبث  ومل 

العام  يف  �س�ريا.  على  الفرن�سيني  �سيطرة 
واأ�سدرت  ت�سيلي،  اإلــى  �سافرت  ثم   ،1921
هناك جمّلة “ال�سرق والغرب” عام 1923. 
يف ال�سنة التالية عادت اإلى القاهرة ووا�سلت 
اإ�سدار جمّلتها “فتاة ال�ّسرق”. ظّلت املجّلة 
العام  يف  ال�سدور  عن  ت�ّقفت  حتى  ت�سدر 
1939، حيث �ست�سافر اإلى الربازيل، الى اأن 

ت�فيت هناك يف العام 1947.
نتيجًة لثقافتها ال�ا�سعة، ولتجربتها الكبرية 
يف العمل الن�س�ي، ا�ستطاعت لبيبة ها�سم اأن 
حتّرر  طريق  على  ال�ا�سحة  ب�سمتها  ترتك 
الدور  بهذا  القيام  من  متّكنت  لقد  املــراأة. 
ال�ّسرق”،  “فتاة  جملتها  اأ�ــســدرت  اأن  بعد 
الب�ؤرة  مبثابة  املجّلة،  تلك  اأ�سبحت  حيث 
منربًا  اأ�سبحت  كما  املـــراأة،  لثقافة  امل�سّعة 
راأ�سهّن  وعلى  واملفّكرات،  القائدات  للن�ساء 
الرائدة الن�س�ية هدى �سعراوي. كان هناك 

جان انطوان واطو / فرن�ضا
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املراأة،  ق�سية  تناق�ش  خمتلفة  م�ا�سيع  ثمة 
على  اأّم��ا  الداعمة،  نظرها  وجهات  وتطرح 
ت�ستق�سي  املجّلة  امل�ست�ى اخلارجي، فكانت 
اأح�ال احلركة الن�س�ية يف العامل، خ�س��سًا 

يف بريطانيا.
بني  ما  عملها  يف  تتنّقل  ها�سم  لبيبة  كانت 
لتح�ّس  الن�سائية،  واجل��م��ع��ّي��ات  ال��ن��وادي 
والأخـــلق  العلم  على  والــفــتــيــات  الن�ساء 
الّتحرر  �سرورة  اإلــى  ولتنّبههّن  الف�سيلة، 
ا�ستهرت  وقــد  فيه.  هــّن  الــذي  الب�ؤ�ش  من 
باإلقاء اخلطب امل�ؤّثرة، ومن اخلطب املهمة 
النه�سة  “جمعّية  يف  خطبتها  األقتها،  التي 
يحتذى  منــ�ذجــًا  تعترب  الــتــي  الن�سائية” 
“اأحرى  لبيبة:  تق�ل  التغيري،  على  للح�ّش 
لبناء  اأ���س��ا���س��ًا  اجل��م��ال  تتخذ  األ  بالفتاة 
ومعرفة  باللباقة  تكتفي  واأل  م�ستقبلها، 
وحتقيق  اأمــانــيــهــا  لنيل  املــعــا�ــســرة،  اآداب 

رغباتها، واإمّنا ينبغي اأن تقبل على الزواج، 
مل  واإن  وفكرها،  وقلبها  وقتها  له  معطيًة 
تفعل ذلك فخرٌي لها اأن تبقى عذراء، فتنقذ 
بذلك رجًل من العذ ب، واأولدًا ي�ساطرونها 

امل�ساعب وال�ّسقاء.
مل يكن عملها يف جمال حترر املراأة �س�ى جزء 
من عملها العام، الذي امتدت به اإلى جمالت 
اأخبار  الفرتة  تلك  يف  جذبتها  لقد  عديدة. 
املحاولت ال�سهي�نية وال�ستعمارية من اأجل 
القرن  بدايات  يف  فل�سطني.  على  ال�ستيلء 
ال�ستيطان  بخطر  اجلميع  �سعر  الع�سرين 
لتعرية  ها�سم  لبيبة  فــانــربت  ال�سهي�ين، 
هذا امل�سروع ال�ستعماري، ويف تنبيه العرب 
بفل�سطني  املــحــّدق  اخلطر  اإزاء  وامل�سلمني 
فقد  الغاية  ولــهــذه  الفل�سطيني.  وال�سعب 
فتحت باب املجّلة على م�سراعيه، للأقلم 
اجلريئة الوطنية، ورّكزت على ك�سف ما يدور 
يف اخلفاء من اأجل تنفيذ خمططات اليه�د 
امل�سب�هة. اهتّمت املجّلة اأي�سًا باأخبار املراأة 
الفل�سطينية، و�سّجعت الن�ساء الفل�سطينيات 
يف  الــرجــال  مــع  ــســرتاك  وال� ال�سم�د  على 
يف  الن�سائي  امل�ؤمتر  انعقد  وحني  املقاومة، 
من  الأّول  ت�سرين  من  والع�سرين  ال�ساد�ش 
اأخباره، وغّطت  اأبرزت املجلة   ،1929 العام 
وعد  باإلغاء  املــ�ؤمتــر  طالب  حيث  جل�ساته، 
اإلى  اليه�دية  الهجرة  اإيقاف  وكذلك  بلف�ر 

فل�سطني.
العاملية  احلــرب  بــدء  ومــع   1939 الــعــام  يف 
الثانية، هاجرت لبيبة ها�سم اإلى الربازيل، 
وافتها  اأن  اإلــى  هناك  وظّلت  نهائي،  ب�سكل 
1947، وذلك قبل عام واحد  املنّية يف عام 
من احتلل فل�سطني وت�سريد �سعبها يف بقاع 
الأر�ــش، وه� الأمــر الــذي حــّذرت منه هذه 
كما  كتاباتها،  يف  العبقرية  الن�س�ية  القائدة 

يف خطبها.

�ية
ن�س

لم 
اأع
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رمي ي�ضوف/ �ضورية
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فن الهوى
املوؤلّف: بوبليو�ض اأوفيديو�ض نا�شو

ترجمة: د. ثروت عكا�سة.

م�شارع الع�ّشاق
اأبو حممد جعفر بن اأحمد بن احل�شني ال�ّشّراج القارئ.

حتقيق: حممد ح�سن اإ�سماعيل. 

طوق احلمامة يف االألفة واالأالف.
امل�ؤّلف: ابن حزم الأندل�سي.

�شو�شيولوجيا الغزل العربي
ال�شعر العذري منوذجًا

امل�ؤّلف: الطاهر لبيب

املرتجم: م�شطفى امل�شنّاوي.
الكتاب: �شقيفة ُحّبى

امل�ؤّلف: ج�رج كدر

الكتاب: اجلن�ض االآخر
املوؤلّف: �شيمون دي بوفوار

املرتجم: ندى حّداد

الكتاب: الع�شق والكتابة
امل�ؤّلفة: رجاء بن �سلمة

الكتاب: اللهب املزدوج
املوؤّلف: اأوكتافيو باث
املرتجم: املهدي خريف
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املخ�سرم  لل�ساعر  اله�ى  فن  كتاب  يعترب 
اأوفيدي��ش  )ب�بلي��ش  الروماين  الإغريقي 
نا�س�(، اأحد املراجع املهّمة يف التاريخ، تلك 
الّرجل  بني  العاطفية  العلقة  تتناول  التي 
واملراأة. الكتاب ه� عبارة عن دي�ان �سعري 
الق�سائد  من  كبريًا  عــددًا  دّفتيه  بني  ي�سم 
الــتــي اأّلــفــهــا اأوفــيــد، مــن اأجـــل احلـــب، هذه 
قلوب  ب��ني  جتمع  ال��ت��ي  ال�ّسامية  العاطفة 
العا�سقات.  الن�ساء  وقل�ب  الع�ّساق  الرجال 
الكتاب  كتب.  ثلثة  من  الكتاب  هذا  يتكّ�ن 
التي  ال��سائل  ال�ساعر،  فيه  ويتناول  الأّول، 
من  وي�سعى  يــجــّد  اأن  العا�سق  على  ينبغي 
املــراأة.  قلب  على  ال�ّسط�  �سبيل  يف  خللها، 
يبّثها  تعاليم  عن  عبارة  ه�  الثاين،  الكتاب 
يحتفظ  اأن  اأجــل  من  الــّرجــل،  اإلــى  ال�ساعر 
الكتاب  اأّما  مّدة ممكنة.  اأط�ل  املــراأة  بحب 
الثالث فيت�ّجه ال�ساعر من خلله اإلى املراأة، 
اإ�سقاط  م��ن  متكنها  التي  ال��ط��رق  ويعّلمها 
الرجل يف حّبها، وكيف تتحّكم به بعد ذلك 

لري�سخ حتت اأقدامها.
تبعد  الــتــي  �س�مل�نا  مدينة  يف  ــد  اأوفــي ولــد 
 43 م�سافة ت�سعني كيل� مرتًا عن روما، عام 
ق. م. وعا�ش يف فرتة ازدهرت فيها الآداب 
والفن�ن يف روما وما ح�لها. اأر�سله والده اإلى 
روما من اأجل الدرا�سة متهيدًا لعمل قد يك�ن 
درا�سته  غمرة  يف  لكّنه  بعد،  فيما  له  مفيدًا 
اأح�ّس ب�سيء من اجلفاء بينه وبني املوا�سيع 
التي يدر�سها، ويف ال�قت نف�سه �سعر بينابيع 
هذه  قادته  وقد  داخله،  تتدّفق  التي  ال�ّسعر 
اإلى ترك الدرا�سة والإقبال على  الأحا�سي�ش 

كتابة ال�سعر وجمال�سة ال�سعراء.
وتناقل  ال�ساعر،  �سيت  ذاع  الأثناء  هذه  يف 
اأخبار عالقة احلب، التي جتمعه مع  النا�س 
مّما  اأوغ�سط�ش،  الإمرباط�ر  حفيدة  ج�ليا 
ولد ال�سع�ر بالنقمة لدى الإمرباط�ر، الذي 
اإلى مدينة )ت�مي�ش( على  بنفيه  بدوره  قام 
هناك يف  ت�يف  الأ�س�د، حيث  البحر  �ساطئ 

العام 18 ميلدية.

فن الهوى
املوؤلّف: بوبليو�ض اأوفيديو�ض 
نا�شو
ترجمة: د. ثروت عكا�شة.

�سنة الّن�سر: 1990  
الّنا�سر: الهيئة امل�سرّية العاّمة للكتاب.
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م�شارع الع�ّشاق
اأبو حممد جعفر بن اأحمد بن 

احل�شني ال�ّشّراج القارئ.
حتقيق: حممد ح�شن اإ�شماعيل. 

�سنة الن�سر: 1998
النا�سر: دار الكتب العلمية.

حممد  اأبــ�  ال�سيخ  الكتاب  هــذا  م�ؤّلف  ولــد 
جعفر بن اأحمد بن احل�سني ال�سراج القارئ، 
هـ، وت�يف فيها يف  يف العراق يف العام 419 
تنّقل يف عدد من  500 للهجرة. وقد  العام 
لبنان وم�سر. ونلحظ هنا  البلدان ومنها 
كانت  الكاتب  فيها  عا�ش  التي  الفرتة  اأّن 
فرتًة غنية امتازت بظه�ر اأعداد كبرية من 

العلماء والباحثني وال�سعراء. 
يج��ش ال�سيخ يف هذا امل�ؤلَّف، مملكة احلب 
عارمة،  واأ�ــســ�اق  رغبات  من  فيها  ما  بكل 
ولقاء وفراق، وفرح وحزن، لي�سرد لنا عددًا 
واأخبارهم  الع�ّساق،  حكايات  مــن  هــائــًل 

واأ�ساطريهم واأ�سعارهم.
ق�س�ش  كتابه  يف  ال�سراج  ال�سيخ  يق�ّسم 
الأّول  الق�سم  اأق�سام:  اأربعة  اإلــى  الع�ّساق 
التي  التاريخية  بال�سخ�سّيات  ويّت�سل 
عرفت من الع�ّساق، اأمثال قي�ش وليلى وكثري 
وعزة وجميل وبثينة. الق�سم الثاين ويتناول 
انتهى  الذين  الع�ّساق  ق�س�ش  الكاتب  فيه 

اأقاربهم  فاأخذهم  اإلى اجلنون،  بهم احلّب 
ال�احد  فــرتى  والأديـــرة،  امل�ر�ستانات  اإلــى 
طيفًا  يناجي  وهــ�  �سجرة  ب�ساق  مرب�طًا 
بعيدًا يتخّيله. الق�سم الثالث يت�سّمن اأخبار 
الع�ّساق من املت�سّ�فة، اأولئك الذين �سرف�ا 
الإلهية.  ــذات  ال ومناجاة  ع�سق  يف  هّمهم 
جمم�عة  �سرد  ويت�سّمن  الــرابــع،  الق�سم 
الفّني  الطابع  ذات  الق�س�ش  مــن  كبرية 

امل�سّ�ق.
اعتمد ال�سيخ ال�سراج القارئ يف هذا الكتاب 
على عر�ش ق�س�ش الغرام، دون اأن يتدّخل 
اأبطالها  ب�ساأن  راأيــه  يقّدم  اأو  �س�غها،  يف 
ال�ّسرد،  ومثل هذه احليدة يف  الع�ّساق.  من 
الأولــى  الفائدة  القارئ.  عند  فائدتان  لها 
دون  املروية  ة  الق�سّ على  يّطلع  القارئ  اأّن 
زيادة اأو نق�سان. اأّما الفائدة الثانية فترتك 
ة م�ساعره  العنان للقارئ لي�سقط على الق�سّ
وخيالته، وكاأّنه ي�ساهم هنا ب�سكل اأو باآخر 

يف تاأليف الّن�س��ش التي يقراأها.  
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وقع  حــزم  لبــن  �سديقًا  اأّن  الأخــبــار  تذكر 
لل�سراعات  ونتيجًة  واأّنــه  امــراأة،  غرام  يف 
الدائرة يف الأندل�ش يف تلك الفرتة، فارقها، 
ذلك  �سعر  وملّــا  اأخـــرى.  مدينٍة  يف  ـــام  واأق
ال�سديق بق�س�ة الفراق عن حبيبته، التجاأ 
اإلى ابن حزم، و�سكا له حزنه، وطلب منه 
اأن يكتب له ر�سالًة يف احلب، تفّقهه يف اأمر 
نف�سه، وت�سّليه يف ظّل حرمانه وغربته عن 
ابن حزم  ا�ستجاب  نتيجًة لذلك  حمب�بته. 
لطلب �سديقه، وانكّب على كتابة الر�سالة، 
ولكّنه مل يلبث اأن دخل يف تاأليف كتاب كبري 
عن احلّب، ومن هنا كان هذا الكتاب الذي 

بني اأيدينا )ط�ق احلمامة(. 
جلاأ ابن حزم اإلى كثري من ق�س�س احلب 
التي كانت �سائعة يف ذلك الّزمان، وعاجلها 
باأ�سلوب قريب من املعاجلات التي يعتمدها 
باإيراد  قــام  كما  الأّيـــام،  هــذه  النف�ش  علم 
عدد كبري من مقط�عات ال�ّسعر التي ت�ؤّيد 

اآراءه.

تعريفًا  كتابه،  بــدايــة  يف  حــزم  ابــن  يــ�رد 
ــه  اأّول اهلل  اأعـــّزك  “احلّب  فيق�ل:  للحّب، 
ه��زل، واآخ��ره ج��ّد. دّق��ت معانيه جلاللتها 
اإل  حقيقتها  تـــدَرك  فــل  ت��سف.  اأن  عــن 
ول  الــديــانــة،  يف  مبنكر  ولي�ش  بــاملــعــانــاة، 
اهلل  بيد  القل�ب  اإذ  ال�سريعة،  يف  مبحظ�ر 

عّز وجّل”.
يق�ّسم ابن حزم كتابه بعد ذلك اإلى ثلثني 
من  جانبًا  بــاب  كــّل  يف  يدر�ش  حيث  بــابــًا، 
ـــــ�اب: بــاب  جــ�انــب احلـــب. مــن هـــذه الأب
الّن�م،  اأحــّب يف  من  باب  احلــب،  علمات 
اأحــّب  اأحـــّب بال��سف، بــاب مــن  بــاب مــن 
مــن نــظــرٍة واحـــدة، بــاب مــن يحّب اإل مع 

املطاولة، وغريها.
اأّن هذا  الــ�اجــب ذكــرهــا هنا  الأمـــ�ر  مــن 
اأيدي  على  اإل  اإلينا  ي�سل  مل  املهّم  الكتاب 
اكت�سف�ه  الذين  اأولئك  �س�اء  امل�ست�سرقني، 
على �سكل خمط�طة، اأو اأولئك الذين قام�ا 

بطباعته.

طوق احلمامة يف االألفة 
واالأالف.
املوؤّلف: ابن حزم االأندل�شي.

�سنة الّن�سر: 2006
النّا�سر: مكتبة احلياة.
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�شو�شيولوجيا الغزل العربي
ال�شعر العذري منوذجًا
املوؤّلف: الطاهر لبيب

املرتجم: م�شطفى امل�شنّاوي.

�سنة الن�سر: 1988
الّنا�سر: دار الطليعة للطباعة والّن�سر.

د.  يقّدمها  التي  املهّمة،  الدرا�سة  هذه  تخرتق 
احلــدود  ــعــذري،  ال الــغــزل  حــ�ل  لبيب  الطاهر 
الباحث�ن  اّتفق ح�لها  التي كان قد  وامل�ا�سفات 
املبا�سر  ال�ّسبب  اإّن  قال�ا  الذين  اأولئك  العرب، 
بظه�ر  متعّلق  ال�ّسعر  من  الن�ع  هــذا  ن�س�ء  يف 

الإ�سلم.
الباحثني،  اآراء ه�ؤلء  اإلى عدد كبري من  وع�دًة 
وربــطــ�ه  الــعــذري،  ال�سعر  ــ�ا  ــس در� ــهــم  اأّن نــرى 
هذا  ظه�ر  مــع  ظهرت  اإ�سلمية،  مبرجعيات 
الدين اجلديد، كما قالوا. لقد راأوا اأّن الإ�سالم 
العّفة  على  القائمة  اجلديدة  بالأخالق  ن��ّوه  قد 
على  الخ��ت��الط.  من  ح��ّد  واأّن���ه  الب�سر،  وغ�س 
اأو�ساع  اأّن  لبيب  د.  يكت�سف  ذلــك  من  العك�ش 
�سهدت  قد  الإ�سلم،  ظه�ر  بعد  العربية  املــراأة 
اأ�سبحت  بحيث  الّتغرّيات،  من  كبرية  جمم�عة 
اأكرث حرية يف اآرائها وحركتها، ودخ�لها معرتك 
احلياة، وبالتايل اختلطها بالرجل. لقد �سمحت 
واأن  املجال�س،  ترتاد  اأن  اجلديدة  الظروف  لها 

ت�سرب امل�اعيد، وتذهب اإلى احلج.

احلــيــاة  �سهدتها  الــتــي  ــرّيات  ــغ ــّت ال هـــذه  ــاء  ــن اأث
ا�ستعاًل،  الــذكــ�رة  حماأة  ازدادت  الإ�سلمية، 
وجتّلت مثل هذه احلماأة يف �ساحات املعارك التي 
هــ�ؤلء  بط�لت  كانت  لقد  الفر�سان،  يخ��سها 

ن�عًا من اأن�اع ا�ستعرا�ش الذك�رة وت�سعيدها.
اإذا  ن�ساأل:  العذري  احلــب  م��س�ع  اإلــى  ــ�دًة  وع
احلياء  مــن  امل�سحة  تلك  ــى  اإل الإ�ــســلم  يـــ�ؤّد  مل 
العذريني،  ال�ّسعراء  لدى  ظهرت  التي  والتعفف 
كما ذكر الباحث�ن. فمن اأين جاءت تلك التقاليد 

اجلديدة التي كر�سها ال�سعر العذري؟
علقة  له  الأمــر  اأّن  لبيب  الطاهر  الباحث  يرى 
منها  جاء  التي  القبيلة  تلك  وهي  عذرة،  بقبيلة 
ال�سعراء العذرّي�ن. ويذكر لبيب اأّن هذه القبيلة 
اأفرادها  وكــان  عــام،  ب�سكل  فقرية  قبيلة  كانت 
يعمل�ن يف الزراعة، وذلك يف ظّل وج�د مراكز 
فال�سعراء  عليه  وبناًء  جماورة،  اقت�سادية  نف�ذ 
قبيلتهم  اأبــنــاء  مــن  كغريهم  كــانــ�ا  الــعــذريــ�ن 
ي�سعرون بن�ع من الت�ا�سع، ذلك الذي قاد فيما 

بعد اإلى ال�رع والعفاف.
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الأولى  وال�ّسنوات  اأواخر عهد اجلاهلية،  يف 
يف الإ�سلم، ظهرت يف املدينة املنّ�رة امراأة 
هذه  ُحّبى  اأّمــا  املدينية.  ُحّبى  تدعى  كانت 
فكانت اإحدى الن�ساء املعروفات الل�اتي ذاع 
�سيتهّن، حتى اأّنها �سّميت بحّ�اء اأّم الب�سر، 
الأطفال  اإر�ــســاع  تت�ّلى  كانت  لأّنــهــا  نظرًا 
اأر�سعت  اأّن��ه��ا  وي��ق��ال  امل��دي��ن��ة،  اجل���دد يف 

اخلليفة عمر بن اخلّطاب ر�سي اهلل عنه.
باأح�ال  ًا  خا�سّ علمًا  املدينية  ُحّبى  امتلكت 
ال��ّن�����س��اء، وخ���ربًة يف ���س��وؤون اجل�����س��د. وقد 
حّبى.  �سقيفة  ُي�سّمى  كان  بيتًا  لها  اّتخذت 
بفتيان  جتتمع  حّبى  كانت  ال�ّسقيفة  هذه  يف 
يتّم  ما  اإلــى  ت�ستمع  وكانت  قري�ش،  وفتيات 
وكــان  ة،  خا�سّ و�ــســ�ؤون  ق�سايا  مــن  طرحه 
وه�ؤلء  يجري بني حبى  الذي  احلــ�ار  ذلك 
الكبري  بالنفتاح  يتمّيز  والفتيات،  الفتيان 
اأّي  من  لتتحّرج  حّبى  تكن  ومل  وال�سفافية، 

ة. اأ�سئلة مهما كانت دقيقًة وخا�سّ
فيها  انتقلت  التي  الفرتة  تلك  ُحّبى  �سهدت 

اإلى  املدينة  من  الإ�سلمية،  الدولة  عا�سمة 
دم�سق. وب�سبب هذه التبّدلت �سيطرت على 
يق. ونتيجًة  اأهل املدينة اأج�اء من القلق وال�سّ
نحو  �سّكانها  م��ن  ق�سم  اجّت���ه  فقد  ل��ذل��ك 
الّت�سّ�ف، فظهر منهم الفقهاء ال�سبعة، كما 
والغناء. يف هذه  اللهو  اآخر نحو  اجّته ق�سم 
الدائرة  نقا�ساتها  ن�سطت حّبى يف  الأجــ�اء 
وال�سابات،  ال�سباب  مــن  يــزورهــا  مــن  مــع 
مبا  وتعليماتها  ن�سائحها  ت�سدي  وانطلقت 
بني  والعلقة  الأزواج،  بني  العلقة  يخ�ش 
فح�سب،  هذا  لي�ش  عم�مًا.  ــراأة  وامل الرجل 
ك��الم��ًا يف  ك��ان  ال��ك��الم يف اجلن�س،  اإّن  ب��ل 
اله�اء الطلق، واحلجة يف ذلك هي العبارة 

ال�سهرية: ل حياء يف الّدين.
كانت حّبى من خلل ما تبّثه من �سقيفتها، 
املجتمع  الذي طال  العام  الّتطّ�ر  من  جزءًا 
الإ�سلمي، يف خمتلف ن�احي احلياة. وكان 
بعيدًا  مت�سارعة،  بخطى  ي�سري  التطّ�ر  هذا 

عن حالة التزمّت.

الكتاب: �شقيفة ُحّبى
املوؤّلف: جورج كدر

�سنة الن�سر: 2011
النا�سر: اأطل�ش للن�سر والإنتاج الثقايف 
�ش.م.م
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الكتاب: اجلن�ض االآخر
املوؤلّف: �شيمون دي بوفوار

املرتجم: ندى حّداد

�سنة الن�سر: 2008
الّنا�سر: الأهلية للن�سر والّت�زيع.

ُيعَترَب كتاب )اجلن�س الآخر(، للمفّكرة الفرن�سية 
املهّمة  الكتب  من  واحــدًا  ب�ف�ار(،  دي  )�سيم�ن 
ثقافة  يف  وحا�سمة،  جديدة  انعطافًة  �سّكلت  التي 
ربقة  من  الّتحّرر  اإلى  ونظرتها  املعا�سرة،  املــراأة 
ال�ّسيطرة الّذك�رية. حني �سدر الكتاب يف طبعته 
اأ�سداء  اأحدث   ،1949 العام  الأولى يف  الفرن�سية 
داخل  والإيجابية(،  )ال�سلبية  الــردود  من  هائلة 
وخارج فرن�سا، ول يزال هذا الكتاب مبا يحمله من 

روؤى خمتلفة وجديدة جديرًا بالقراءة واملناق�سة.
تــدر�ــش  اأن  بـــ�فـــ�ار،  �ــســيــمــ�ن دي  ــت  ــاول لــقــد ح
تعّر�ست  الذي  التهمي�ش  وراء  احلقيقية  الأ�سباب 
ف�جدت  الــرجــل.  اأيـــدي  على  تاريخّيًا  املـــراأة  لــه 
بالعامل  اأ�سا�سي  ب�سكل  تتعّلق  الأ�سباب  تلك  اأّن 
القت�سادي، وبال�سلطة القت�سادية التي اأ�سبحت 

حكرًا على الّرجل دون املراأة.
ج�انبها،  جميع  مــن  بامل�سكلة  ـــام  الإمل اأجــل  مــن 
البي�ل�جية،  بالعل�م  بال�ستعانة  امل�ؤّلفة  قامت 
الت�سريح  وعــلــم  الــ�ــســيــكــ�لــ�جــيــة،  والـــدرا�ـــســـات 
كالفل�سفة  اأخرى  ا�ستعانت بحق�ل  والأعراق. كما 

ت�ؤّكد  التي  بالنتيجة  وخرجت  ال�سعبي،  والــرتاث 
)اّن الإن�سان ل ي�لد امراأة بل ي�سبح كذلك(، كما 

قالت يف كتابها.
م�ؤّلفها،  يف  الكاتبة  عليها  عملت  التي  الأمــ�ر  من 
الإبداعية  الأعمال  من  عدد  مبقاربة  قامت  اأنها 
وولف،  فرجينيا  اأعمال  مثل  ــراأة،  امل تتناول  التي 
تّتبعت  وهنا  وغريهم.  ل�رن�ش،  ود.ه  و�ستاندال، 
بها  ينظر  التي  ة،  اخلا�سّ النظرة  طبيعة  وولــف 
اأعمالهم،  خــلل  من  املـــراأة،  اإلــى  الكّتاب  هــ�ؤلء 
ال�اقع. وقد راأت  للن�ساء يف  وقارنتها مبعاملتهم 

بني امل�قفني م�سافة كبرية.
على  نقدهم،  الآخ��ر  اجلن�س  كتاب  منتقدو  يرّكز 
بع�ش الروؤى )الغريبة( كما ي�سف�نها، التي وردت 
من  اأ�سكال  عن  حديثها  ومنها  وولف،  ل�سان  على 
الرجل،  املراأة من قبل  لها  تتعّر�ش  التي  العب�دية 
كــمــا تــقــ�ل، وهـــي: عــبــ�ديــة الأمـــ�مـــة، وعــبــ�ديــة 
الإخ�ساب، وعب�دية الإر�ساع. ومّما ياأخذه عليها 
جترب  مل  اأّن��ه��ا  ه��و  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  منتقدوها 

ال�لدة.
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التي  ل��ل��رتاث،  ال��درا���س��ات اجلريئة  ت��زال  ل 
فقد  ما،  ن�عًا  قليلة  العربية  املكتبة  تقّدمها 
ظّل هذا الرتاث م�سّ�رًا بالكثري من املحّرمات 
التي ل ت�سمح باخرتاقه، ونب�سه وحتليله. اأّما 
باملراأة  يت�سل  ما  فه�  املحرمات  تلك  اأهــّم 
هذا  ظل  يف  و�س�ؤونها.  واأخبارها  العربية، 
اجلوانية  احلياة  اإل��ى  ال��دخ��ول  من  اخل��وف 
للمراأة، تفاجئنا الباحثة الت�ن�سية )رجاء بن 
�سلمة(، يف م�ؤّلفها املهم )الع�سق والكتابة( 
فيها  تتناول  التي  اجلديدة،  الدرا�سة  بتلك 
تربطه  كــمــا  عــديــدة،  جــ�انــب  مــن  الع�سق 

بالكتابة.
الن�س��ش  يف  يرتكه  ومــا  واأحــ�الــه،  الع�سق 
امل��س�ع  ه�  الرتاثية،  وال�سردية  ال�سعرية 
الأثري لدى الباحثة، حيث ا�ستخدمت اأ�سل�ب 
النف�سي، لتفّكك به حكايات احلب،  التحليل 
باأدوات جديدة ونظرة �سابرة. لقد اأو�سحت 
التحرر  هي  الع�سق  درا�سة  من  “الغاية  اأّن 
من النظرة الأخلقية، التي تنظر اإلى الغزل 

مبعزل  احلب  تدر�ش  اأو  الع�سق،  عن  مبعزل 
بنوع من  بًة  واملتعة، مغيِّ ال�سوق واجلماع  عن 
الرياء والنفاق الأخلق�ّي ق�سايا اأ�سا�سية ل 

ميكن اأن نتناول ن�س��ش الع�سق بدونها”.
تّتكئ ابن �سلمة يف كتابها على درا�سة الأثر 
لتنفذ من  املفردات )الــّدوال(،  الذي ترتكه 
خللها  اإلى املعنى الآخر املتخّفي يف اإهابها. 
من هذه الدوال التي تت�ّقف عندها الكاتبة: 
دوال  العــتــلل،  دوال  الأنــثــى،  �سه�ة  دوال 

امل�ت، دوال ال�سحراء والقتل والفتنة...اإلخ
ما  ــف  املــ�ؤلَّ هــذا  يف  �سلمة  ابــن  تدر�ش  كما 
ت�سّميه )بنية ال�ّسِدم(. ولت��سيح هذه البنية 
اأّن  فتجد  العرب،  ل�سان  معجم  اإلــى  تذهب 
وبني  بينه  ُيحال  الذي  بالبعري  تتعّلق  املفردة 
�سه�ته، مما يخلق لديه هياجًا واعتلًل. من 
هذه املفردة ت�ّلد الكاتبة م�سطلحًا اآخر، ه� 
الإن�سان ال�ّسِدم، حيث يّت�سل هذا امل�سطلح 
املزيد  ويعاين  بالع�سق،  يلهج  الذي  بالإن�سان 

من علمات ال�سطراب واحلزن والغ�سب.

الكتاب: الع�شق والكتابة
املوؤّلفة: رجاء بن �شالمة

�سنة الّن�سر: 2003
النا�سر: دار اجلمل/ كولونيا



الكتاب: اللهب املزدوج
املوؤّلف: اأوكتافيو باث

املرتجم: املهدي خريف

�سنة الّن�سر: 1998
النا�سر: املجل�ش الأعلى للثقافة/ القاهرة.

املك�سيكي  ال�ساعر  ذهــب   ،1965 العام  يف 
ــام  )اوكــتــافــيــ� بـــاث( اإلـــى الــهــنــد، حيث اأق
هناك لفرتة من الزمن. يف هذه الرحلة وقع 
يكتب  اأن  حــاول  وقتها  الــغــرام.  يف  ال�ساعر 
اأن دّون بع�ش  كّرا�سًا يف احلب، ولكنه وبعد 
التي  امل�ساغل  وب�سبب  الأولــيــة،  امللحظات 
داهمته، مل يلبث اأن ت�ّقف عن الكتابة. بعد 
يفلح يف  ولكنه مل  ثانيًة،  الكرة  اأعــاد  اأعــ�ام 
يف  تــدور  احلب  فكرة  ظّلت  الكتاب.  تاأليف 
راأ�سه، ويحاول اأن يجد لها متنّف�سًا، اإلى اأن 
العام، وحتديدًا  1993. يف ذلك  العام  جاء 
من  الأفكار  انهمرت  اآذار  �سهر  بدايات  يف 
راأ�ش ال�ساعر، اإلى ال�رق، وظّل يكتب ويكتب 
تاأليف الكتاب،  اأنهى  اأن  اإلى  ب�سكل مت�ا�سل 

يف اأواخر �سهر ني�سان.
يتحّدث ال�ساعر يف هذا الكتاب عن العلقة 
العظيمة القائمة ما بني الإيرو�سية وال�ّسعر، 
لإ�سراقة  وجهان  هما  وال�سعر  فالإيرو�سية 

�سعر  ه��ي  الإي��رو���س��ي��ة  الإن�����س��اين.  اجل�سد 
ج�سدي، اأمّا ال�سعر فه� اإيروتيكا لفظية. 

يت�ّقف  ثلث  حمّطات  ثمة  الكتاب  هذا  يف 
عندها ال�ساعر، وهي على التوايل: اجلن�س، 
الإيرو�سية، احلب. وفيما تق�م املحطة الأولى 
مبقام القاعدة، حيث تت�ّلى اإطلق تلك النار 
احلمراء  النار  تق�م  احلــمــراء،  الإيرو�سية 
نار  هي  التي  التالية  الزرقاء  النار  باإطلق 
يتكّ�ن  والزرقاء  احلمراء  النار  ومن  احلب. 

اللهب املزدوج، يق�ل ال�ساعر.
يتناول ال�ساعر يف هذا الكتاب جتارب ال�سعر 
واحلب عند الأمم، وي�ستقي منها ماّدته، ويف 
الكبرية،  العنان ملخّيلته  ال�قت نف�سه، يطلق 
املبتكرة  الــــروؤى  هــذه  ي�س�غ  كــي  وتــفــكــريه 
الكثري  اأخذ  لقد  باحلب.  ال�سعر  جتمع  التي 
والغرب،  ال�سرق  ح�سارات  من  الأفكار  من 
الكتاب  بهذا  وربطها من جديد، حتى خرج 

الفريد من ن�عه.
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