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مو�ضوعا للذات الذكر ّية
العربي ،ظ ّلت املر�أة حت�ضر بو�صفها
الذكوري
يف خطاب الع�شق
ّ
ً
ّ
العا�شقة ،حتّى �إ ّننا ناد ًرا ما نعرث ،يف تراثنا ،على حماوالت جا ّدة لـ (ت�أنيث الع�شق) ،ومع ق ّلة
الذكوري ذاته هو ا ّلذي كان ـ يف الغالب ـ يقف وراءها ،ويعريها
تلك املحاوالت ف�إنّ املخيال
ّ
اللغة واملالمح والأدوار وال�سياقات الثقاف ّية.
لذا كان العا�شق ـ يف العادة ـ ذك ًرا م�ص ّفى� ,أو ذك ًرا �أعلى كامل الذكورة وعميق االختالف عن
ا�ستقطاب حا ّد العقال ّ
ين( ،يهوي) فيه الذكر منجذ ًبا
أنثوي؛ فيما اتّخذ الع�شق �شكل
�ض ّده ال ّ
ٍ
ّ
ويتحطم بعد ارتطامه مبا ّدة الأنثى ال�صلبة
بعنف �إلى �صورة الأنثىّ ،ثم ما يلبث �أن يرت ّد بعنف
ذاتها.
احلب وال�سقوط والالعقل،
اللغوي
�إنّ احلفر يف اجلذر
ّ
العربي (هوى) ،ا ّلذي يجمع بني معاين ّ
ّ
ليك�شف عن الطبيعة الدرام ّية لهذا الع�شق امل�ضطرب ا ّلذي يرتعرع مع الأمل وال يبلغ ذروته �إال
احلب ا ّلذي يح�ضر فيه الذكر
بالفقدان .وقد كان (جمنون ليلى) مثا ًال منوذج ًّيا على ذلك ّ
متوه ًجا ب�ش ّدة ،فيما تلمع الأنثى ك�سراب ميلأ الأفق لك ّنه ال يطال وال يجوز �أن يطال ،ف�إذا
ّ
حدث �أن غادرت احلبيبة �سراب ّيتها ،ب�شكل �أو ب�آخر ،ف�إ ّنها �ستفقد ملعانها وتتح ّول �إلى رمل،
الع�شقي �إلى �صحراء م ّيتة .هكذا كان على (ليلى) �أن تغيب لكي ال تنطفئ،
و�سينقلب الف�ضاء
ّ
احلب ،و�أن يفقد عقله لكي ال يفقد قلبه .وقد
وكان على قي�س �أن يفقد احلبيبة لكي ال يفقد ّ
الدرامي بقوله:
عبرّ جميل بثينة عن ذلك امل�أزق
ّ
ميوتُ الهوى م ّني �إذا ما لقيتُها و َيحي ـ ــا �إذا فارق ُتهـ ـ ــا ف َيع ـ ــو ُد
اجلاهلي ب�صورة الفار�س ا ّلذي ينبغي �أن يقع يف احلرب مثلما
لقد اختلطت �صورة العا�شق
ّ
اللغوي ا ّلذي
احلب ،ولو عدنا �إلى احلفر ثانية يف اللغة لأدركنا �س ّر ذلك اجلنا�س
ّ
يقع يف ّ
احلب هنا ف�ضاء بطو ّ
يف�ضي �إلى تقاطع دال ّ
يل
يل بني مفردتي
(احلب) و(احلرب)� .إنّ
ّ
ّ
يحب وهو ا ّلذي يحارب،
موازٍ للحرب ،ولذا فهو �ش�أن
ّ
ذكري حم�ض� .إنّ الذكر هو ا ّلذي ّ
احلب واحلرب يحدثان ،يف الغالب ،من �أجلها� .إ ّال �أ ّنها لي�ست �شري ًكا
�أ ّما الأنثى فمع �أنّ
ّ
حقيق ًّيا يف � ّأي منهما� .إ ّنها قيم ٌة ح�س ّية ت�سبى �أو تُغ َنم �أو ت�صاد �أو ت ّدخَ ر لأجل العا�شق
الذكر ،وهكذا ف�إنّ دورها يقت�صر على (اله�شا�شة) :الإغواء وال�ضعف واجلاذب ّية احل�س ّية؛
ي�صح لها �أن تكون (بطلة) لكي ال تنتق�ص من بطولة الذكر من جهة ،ولأنّ البطولة
وال ّ
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تنتق�ص من �أنوثتها /ه�شا�شتها من جهة �أخرى.
العذر ّيون ح ّرروا العا�شق من ظ ّل الفار�س ا ّلذي طاملا التب�س به وتبعه و�أرهق �صورته طيلة
احلب واحلرب,
الوقت .وح ّولوا احلبيبة من (غاية) ي�سعى �إليها العا�شق ليت ّوج بها بطوالته يف ّ
�إلى (دافع) يحفز العا�شق على ال�سعي دون �أن يكون ث ّمة غاية �سوى ال�سعي ذاته .هكذا �أ�صبح
أهم من العا�شق واملع�شوق ،بعد �أن كان (العا�شق) الذكر هو مركز
(الع�شق) ،عند العذر ّينيّ � ،
أهم.
الف�ضاء
الع�شقي وقطبه ال ّ
ّ
هام�شا تكميل ًّيا من هوام�ش الع�شق ،ومل ت�صبح مت ًنا ّ
أي�ضا ،ظ ّلت احلبيبة ً
هنا � ً
قط.
�سلبي
والغريب �أنّ العذر ّيني قد �أزاحوا العا�شق ـ �شكل ًّيا ـ �إلى منطقة الهام�ش ،وح ّولوه �إلى بطل ّ
ومدج ٍج بالهزائم .لك ّنهم ،مع ذلك� ،أعلوا احلبيبة قيم ًّيا �إلى درجة التجريدّ ،ثم �أق�صوها
وا ٍه ّ
بحيث مل يعد لها من دور �سوى �أن ت�ش ّع عن بعد؛ فيما �أبقوا على (الع�شق) بو�صفه �أمثولة
احلب
�أر�ستقراط ّية ال تتاح �إ ّال للنخبة؛ وبذا ف�إنّ جوهر ما فعلوه هو �أ ّنهم ف ّكوا االرتباط بني ّ
واحلرب ،حيث حت ّو ّلوا عن ا�ستعرا�ض الق ّوة وعن ثيمة (البطولة)� ،إلى اال�ستعرا�ض اجلما ّ
يل
ً
حمتفظا
والبطولة ال�سلب ّية .لكنّ الع�شق ،عندهم ،ظ ّل ـ كما كان ـ امتيا ًزا ذكور ًّيا �أر�ستقراط ًّيا
العذري كما لو �أ ّنه كان مق ّدم ًة مب ّكرة للف�ضاء
احلب
بطابعه
ّ
احل�سي .ومع جميء الإ�سالم ،بدا ّ
ّ
(احلب يف اهلل) ا ّلذي ينبني
الع�شقي اجلديد ا ّلذي �سري ّكز على (الع ّفة) بني اجلن�سني ،وعلى
ّ
ّ
�ضمن ال�سياق الإميا ّ
إ�سالمي رغم
ين؛ لذا مل يتناق�ض العذر ّيون ،يف العمق ،مع الف�ضاء ال
ّ
انفالتهم �أحيا ًنا من (ال�سياق الإميا ّ
ين) كما ت�شري �أخبارهم ومرو ّياتهم و�أ�شعارهم .ومل يلبث
امل�سلمون �أن ط ّوروا مناخات ح ّرة ـ بعيدً ا عن ال�سياق الإميا ّ
ين ـ اتّ�سعت للع�شق بك ّل �أ�شكاله
احل�س ّية منها والأيروتيك ّية والغلمان ّية والعذر ّية وال�صوف ّية واخل ّالن ّية ،وق ّدموا ترا ًثا هائال من
أيروتيكي.
الأدب ال
ّ
وقيمي وثقا ٌّ
�إنّ الع�شق ف�ضا ٌء وجدا ٌّ
لتتخ�صب
يف تتعانق فيه الذات مع الآخر ومع العامل
ين
ّ
ٌّ
وترتقي وتنتج حياة �أكرث اكتنا ًزا و�أعمق مع ًنى؛ وذلك مل يكن �إ ّال بوالدة (الفرد) من رحم
العربي ـ بال ا�ستثناء ـ ً
تاريخا ثور ًّيا
جماعة ال تغيب وال متار�س التغييب .لذا ،يبدو تاريخ الع�شق
ّ
احلب هو ،يف العمق،
ير�صد التناق�ض بني الفرد واجلماعة .وذلك ما يدفعنا للقول ب�أنّ تاريخ ّ
تاريخ للمعرفة  ..تاريخ للحر ّية  ..تاريخ للتناق�ض مع ال�سلطة.

متارا دي المبيكا /بولندة

ّ
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احلب والت�صوف:
�إ�ضاءات على جتربة احلب عند ابن عربي
(560هـ ـ 638هـ )
د�.أماين �سليمان داود
احلب الع�شق املر�ض املوت
�إطاللة على مدار احلب يف تراث العرب
د.حممد عبيد اهلل
�صور حب املر�أة القاتلة
عائ�شة غدونا بريث

الملف

الحب والتصوف:
إضاءات على تجربة الحب عند ابن عربي
(560هـ ـ 638هـ )

د�.أماين �سليمان داود
متهيد:
يعد احلب الثيمة الكربى عند ال�صوفية؛ فهو �أ�سا�سها وديدنها ،وهو حب �إلهي يغاير الع�شق
املحب عالقة العابد باملعبود ،فيتوجه �إلى الذات العليا ،ويرنو لو�صلها،
الأر�ضي ،يتجاوز فيه ّ
مت�شوقا ومناجيا ومناديا ،حتى لتغدو حالته عالقة عا�شق مبع�شوقه.
ولعل احلب الإلهي من �أكرث املوا�ضيع �شاعرية عند ال�صوفية ،وال يقت�صر على كونه حالة وجد،
بل توجها مبا�شرا يت َّوج باحلد�س �أو الإ�شراق ،فهو ت�صوف بو�صفه مو�ضوعا وطريقا و�سلوكا.1
لقد واجه ال�صويف كثريا من التحديات يف �سبيل التعبري عن حاالت وجدانية خا�صة ،م�ستعينا
مبنجز �إبداعي ا�ستند تاريخيا �إلى املجاز� ،ساعيا �إلى التجديد اللغوي يف م�ستويات اللغة
ال�صوتية والرتكيبية والداللية ،حماوال اي�صال فكرة منزاحة عن امل�ألوف ومغايرة ملا هو
عادي .فبدا ال�صويف مبنظوره هذا ،ب�أم�س احلاجة �إلى م�ستوى لغوي ال حتققه اللغة برتاكيبها
املتداولة ،لذا م�ضى �إلى املرجعية ال�شعرية مبا هي �أدوات وتقنيات و�أ�ساليب موروثة ا�ستقرت
�أ�شكالها ون�ضجت فنيا ،كما جل�أ �إلى املعجم ال�شعري بو�صفه واحدا من اخليارات اجلمالية
التي متكنه من جت�سيد مواجده و�أ�سرار ع�شقه من التعبري عما يخاجله من حاالت �شعورية
وانفعالية وفكرية ور�ؤيوية ،كل ذلك مل يكن مبقدور اللغة العادية �أن توازيه ،وتفي بغر�ضه،
وبخ�صو�صيته وغرابته .ومن هنا رمبا كان ا�صطدامه بحائط �سوء الفهم الدائم وتعر�ضه
ناقدة وأكاديمية من األردن.
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للإيذاء على تن ّوع �أ�شكاله ومقاديره ،ممن
ناه�ضوا ال�صوفية ومل يحملوا ر�ؤاها� .إذ ظل
التعبري عن العلوي بلغة الأر�ضي وما الب�سها
من �صور وت�شابيه ومق ّدرات بالغية وجمالية
�إن�سانية مكمن الغ�ضب ،عند ح�ضور ذات
اللغة والتعابري يف تو�صيف ما هو �سماوي
و�إلهي ،فـ « اللغة ال�شعرية ال�صوفية تناق�ض
اللغة الدينية  -ال�شرعية من حيث �أن هذه
تقول الأ�شياء ،كما هي ،ب�شكل كامل ونهائي،
بينما اللغة ال�صوفية ال تقول �إال �صورا منها،
ذلك �أنها جتليات املطلق ،جتليات ملا ال يقال،
وملا ال يو�صف ،وملا تتعذر الإحاطة به .فما ال
يعب عنه �إال ما ال ينتهي .والكالم
ينتهي ال رِّ
ٍ
منته ،واملتكلم هو كذلك منت ٍه� .ستظل قدرة
الكالم� ،إذن� ،إ�شارية ،ورمزية ،و�سوف يظل
القول ال�صويف �ش�أن القول ال�شعري ،جمازا،
ول���ن ي��ك��ون حقيقة ،كمثل ال��ق��ول الديني
ال�شرعي».2
�إال �أن احلاجة كانت ملحة عند ال�صويف وهو
ي�ستعني مبعجم احل��ب يف ال�شعر العربي،
وينتقي منه ،لأن يطور من مدلوالته امل�ستقرة
يف �سياق احلب الإن�ساين امل��ادي ،وطرائقه
وتراكيبه اللغوية ،للتعبري عن عالقة ملتب�سة
بني ما هو �أر�ضي� /إن�ساين ،و�سماوي� /إلهي
روحاين ،وهو مما مل يعتد ال�شعر �أن يقاربها،
لذا كان م�سعى ال�صوفيني ،منذ ن�ش�أتهم،
جليا يف نقل اللغة مما �ألفته �إلى �سياق جديد
يتباين مع ج��ذور ا�ستخداماتها يف ال�شعر،
تتواءم معه وتعرب عنه.
اب��ن عربي560( 3هـ ـ  638ه���ـ) ،واح��د
من ه���ؤالء ال�صوفية ،بل من �أب��رز الأ�سماء
و�أ���ش��ه��ره��ا ،وه���و و�إن مل يبتعد عنهم يف
اعتنائه باحلب كثيمة كربى� ،إال �أنه امتلك
ت�����ص��ورا خ��ا���ص��ا وم���ن���ظ���ورا م��ن��زاح��ا عن
برهام حاجو � /سورية

اجلماعة ،ففي احل��ب عنده يكمن ال�سر؛
�إذ يخت�صر به فل�سفته الإن�سانية والإميانية
وال��روح��ي��ة واال�ستب�صارية ور�ؤي��ت��ه الكلية
للكون وموجوداته؛ فهوَ ،و ْف َقه ،حمو ٌر ومرك ٌز
ين�ش�أ كل �شيء عنه ويتف ّرع.
�إن العاطفة «تلعب دورا ل��ه خ��ط��ورت��ه يف
التجربة ال�صوفية ،و�إل��ى عن�صر العاطفة
فيها ترجع مظاهر ال�شمول ،واال�ستغراق
والفناء ،وم��ا �إل��ى ذل��ك من ال�صفات التي
تتمثل يف وحدة الطالب واملطلوب� ،أو املحب
واملحبوب» ،4واب��ن عربي يقف من احلب
الإل��ه��ي م��وق��ف العاجز ع��ن ال��و���ص��ف ،فهو
يراه حالة ال ميكن و�صفها ،وال ميكن ر�سم
مالحمه مبعزل عن مفاهيم ت�شكل جزءا ال
يتجز�أ من املعجم ال�صويف ،فريبطه بالتجلي
واملعرفة ،ويعده �سبيال يتال�شى فيه املحب
مبحبوبه ،ويفنى ،وي�ستغرق ،وا�صال بذلك
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�إلى ال��ذات الإلهية ،يقول« :ر�أي��ت يف نف�سي
من عجائب املحبة ما ال يبلغه و�صف وا�صف؛
واحلب على قدر التج ِّلي ،والتج ِّلي على قدر
املعرفة».
كما �أن احل��ب ,وفق ابن عربي ,ال يح ّد بل
يدرك بالذوق ،و�إذا كان احلب ال يحد من
حيث  نتائجه،
حيث ذا ُت���ه؛ ف�إنه يحد من
ُ
و�آث����ا ُره ،ول��واز ُم��ه .ي��ق��ول« :اع��ل��م �أن احلب
معقول املعنى و�إن ك��ان ال يحد فهو مدرك
بالذوق غري جمهول ،ولكنه عزيز الت�صور
ف�إن الأمور املعلومات على ق�سمني :منها ما
يحد ومنها ما ال يحد ،واملحبة عند العلماء
بها ,املتكلمني فيها ,من الأمور التي ال حتد
فيعرفها من قامت به ومن كانت �صفته وال
يعرف ما هي وال ينكر وجودها ولهذا قلنا:
احلب ذوق وال تدري حقيقته �ألي�س ذا عجب
واهلل واهلل!
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واختلف النا�س يف ح ّد احلب فما ر�أيت �أحدا
حده باحلد الذاتي بل ال يت�صور ذلك فما
حده من حده �إال بنتائجه و�آثاره ولوازمه».5
ولإ�ضاءة جتربة احلب عند ابن عربي ،ميكن
النظر �إليها من ثالث زوايا:
�أوال( :القلب) عند ابن عربي
ثانيا :ابن عربي بني احلب الأر�ضي واحلب
ال�سماوي
ثالثا� :أنواع احلب ومراتبه عند ابن عربي
�أوال :القلب عند ابن عربي
ي�ق��ف ال���ص��وف�ي��ون يف جت��ارب�ه��م ال��روح�ي��ة
املعنوية موقفا مناق�ضا لكل ما هو مادي،
حم�سو�س ،وي�سعون لتجاوز الظاهر الدنيوي
�إلى الباطن اللدين ،فهي بذلك تنعدل عما
هو م�ألوف ،وتنزاح عما هو ب�شري يف حماولة
لل�صعود ،والتخلق بو�صف ما هو �إلهي ،عرب
كثري من املجاهدات والتمرين والرتقي يف
الأح��وال واملراتب واملقامات ،حيث ين�شغل
ال�����ص��ويف بكليته روح���ا وب��دن��ا لتحقيق ما
يرنو �إليه من الفناء يف الذات الإلهية ،وبذا
يتوجه بكل حوا�سه و�أع�ضائه ذاكرا متقربا،
رغبة بالو�صل وتط ّلعا نحو امل�شاهدة ،ولعل
يف راب��ع��ة ال��ع��دوي��ة واحل�����س�ين ب��ن من�صور
احلالج وابن الفار�ض �أمثلة كربى م�ضيئة
على ذلك.
و لقد �أولى ال�صوفيون القلب مكانة خا�صة،
وجعلوا منه ال�سبيل للو�صول �إل��ى حقيقة
احلقائق� ،أي ال��ذات العليا ،و�أع��ل��وا �ش�أنه
بالقيا�س �إلى العقل ,لق�صور العقل عندهم
عن �إدراك احلقائق ,لتعلقه بعامل ال�شريعة
والظاهر .وكذا ابن عربي ،راح بكليته نحو
جم��اه��دات��ه حتقيقا لآم��ال��ه� ،إال �أن القلب
يعب به
يغدو عنده الع�ضو الأ�سا�سي الذي رِّ
عن مواجده وانفعاالته ،ويبثّ عربه دالالته
الكثرية والعميقة ،الظاهرة والباطنة ،يقول
عن القلب وال �سيما قلب العارف ،هو «بيت
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اهلل ،ومو�ضع نظره ،ومعدن علومه ،وح�ضرة
�أ�سراره ،ومهبط مالئكته ،وخزانة �أن��واره،
وكعبته امل��ق�����ص��ودة ،وع��رف��ات��ه امل�شهودة،
ورئي�س اجل�سم ومليكه� ،إذا ق�ضى �أمرا ف�إمنا
يقول له كن فيكون مع ال�سالمة من الآفات،
وزوال امل��وان��ع ،ب�صالحه �صالح اجل�سد،
وبف�ساده ف�ساده ،لي�س لع�ضو وال جارحة
حركة وال ظهور وال كون وال حكم وال ت�أثري
�إال عن �أم��ره ،وه��و حمل القب�ض ،والب�سط
والرجاء ،واخل��وف ،وال�شكر ،وال�صرب ،هو
حمل الإمي��ان والتوحيد ،6»...فالقلب ب�ؤرة
الع�شق وموطنه وم�ستقره ،له مركز الريادة
يف العلم واال�ست�سرار ،والوحي ،وهو مدار
اجل�سد و�آمره الأوحد ،وهو مو�ضع التجلي،
و�سبيل الو�صول.
فالقلب ق ّلب وما سمي ولعل مما ي�ؤكد موقف
اب��ن عربي من احلب،
القلب بهذا االسم «إال
وي��ب�رز م��ك��ان��ة القلب
ل���دي���ه ب��و���ص��ف��ه منبع
من تق ّلبه ،فهو يتنوع
ال���ع���واط���ف ال�����س��ام��ي��ة
بتنوع الواردات عليه
كلها وم��دار جتربته يف
الع�شق الإلهي ،قوله:7
لقد �صـار قلبي قاب ًال َّ
كل �صور ٍة
ٍ
فمرعى
ـان
لغزالن ودي ٌر لرهبـ ـ ـ ـ ِ
ً
أوثان وكعبـ ُة طائ ٍـف
وبي ٌـت ل ٍ
ألواح تـورا ٍة وم�صـحـ ُـف قـر� ِآن
و� ُ
ـهت
توج ْ
بدين ِّ
�أدينُ ِ
احلب �أنـَّى َّ
فاحلب ديني و�إميان ـ ــي
ركائبه
ُّ
ح��ي��ث ت��ت��ب��دى يف �أب��ي��ات��ه ت��ل��ك م�����س���أل��ت��ان
مهمتان؛ �أوالهما ر�ؤي��ة خا�صة به تتمثل يف
منظوره للأديان بو�صفها جتليات للحقيقة
الإلهية ،فقد م ّر ابن عربي بتحوالت فكرية
كثرية؛ فبعد �أن كان ي�صنف النا�س ح�سب
معتقداتهم الدينية ،ويقف منهم مواقف
اعتمادا عليها ،ف�إن قلبه �صار ـ َو ْف َقه ـ يقبل
كل �صورة ،وبات يرى ب�أن التقرب �إلى اهلل
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هو غاية واحدة ب�سبل عديدة .وثانيهما ما
ميكن التما�سه يف قوله� :أدين بدين احلب ..
حيث يقف عند فكرة احلب ذاتها ،بو�صفها
ال�سبيل الذي يرتقي بها ال�صويف ،ويتدرج يف
معراج يتحقق به الو�صل واللقاء.
ام��ت�ل�أ قلب اب��ن عربي �إذن ب�صور عديدة
ا�ستطاع وف��ق ر�ؤي��ت��ه املتطورة املعمقة غري
ال�سطحية ،واخلالية من التحيز و�ضيق الأفق
الفكري واالعتقادي �أن ي�ؤ ّلف بينها بحيث
ي��راه��ا يف نهاية امل��ط��اف رم���زا يحيل �إل��ى
�صورة موحدة ،متثل دين احلب واملحبة.8
فالقلب ق ّلب وما �سمي القلب بهذا اال�سم «�إال
من تق ّلبه ،فهو يتنوع بتنوع ال��واردات عليه،
الواردات بتن ّوع �أحـواله ،وتن ّوع� أحواله
وتن ّو ُع
ِ
لتنوع التجليات الإلهية ل�سره ،وهو الذي كنى
عنه ال�شرع بالتحول والتبدل يف ال�صور».9
لهذا تعددت �صور القلب عنده فغدا مرعى
ي �� �س��رح ف �ي��ه ال� �غ ��زالن ،دون غ�يره��م من
احليوانات ,حيث يقع بهم الت�شبيه بالأحبة
للمحبني يف ل�سان الهوى والن�سيب .وغدا
وبيت
دي��را ينزل فيه الرهبان ويقيمونَ ،
�أوثان ملا كانت احلقائق املطلوبة للب�شر قائمة
به يعـبدون اهلل من �أجلها؛ وملا كانت الأرواح
العلوية حافني بقلبه �سمى قلبه كعبة ،وملا
ح�صل من العلوم املو�سوية العربانية  جعل
قلبه �ألواحا ،وملا ورث من املعارف الكمالية
امل��ح��م��دي��ة جعله م�صحفا ف���أق��ام��ه مقام
القر�آن.10
واب���ن ع��رب��ي ،ب�صياغته للحب على هذا
النحو يكون قد عمل على ا�ستقطاب �أطراف
متباعدة ومت�ضادة �سالكا بها م�سلك الوحدة،
ناظرا نظرة قيمية معيارية �إل��ى اختالف
الأدي����ان ,مم��ي��زا فيها ب�ين اخل�ير وغ�يره،
معتربا �أن كل �إن�سان عابد للحق بغ�ض النظر
عن مو�ضوع عبادته.
ثانيا :ابن عربي بني احلب الأر�ضي واحلب
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ال�سماوي
لعل التجربة اخلا�صة بابن عربي تر�سم
ر�ؤي��ة كلية لهذا ال�صويف املختلف ،فهو يف
نهاية املطاف �إن�سان ال يخرجه من �إن�سانيته
�أن يحب ،و�إن ك��ان احل��ب ال�صويف هو جل
يحب حبا
مبتغاه ،فما كان تهم ًة كربى �أن َّ
ويعب عن ه��ذا احل��ب ،متاما كما
ب�شريا ،رِّ
عبرَّ عن حبه للذات الإلهية؛ هذه الق�ضية
التي �شكلت ر�ؤي��ة ملتب�سة نحوه ،وزادت يف
تباين املواقف جتاهه ،ف�أ�ضيف عبء التربير
والتو�ضيح والتف�سري والت�أويل وحتميل اللغة
حمامل �أخرى ،و�أبعاد �شتى ،على عاتق ابن
عربي بعد �أن غدا بني متَّهم بقوله بوحدة
ال��وج��ود ،وب�ين متّهم ,وه��و ال�شيخ ال��وق��ور
العارف ,بع�شق امر�أة تدعى نظام ،كتب فيها
ال�شعر ثم راح بعد حني يف�سر هذا ال�شعر
تف�سريات وت���أوي�لات �صوفية وم��ا ورائ��ي��ة،
فاللغة ال�صوفية “هي حتديدا ،لغة �شعرية،
و�إن �شعرية هذه اللغة تتمثل يف �أن كل �شيء
فيها يبدو رم���زا :ك��ل �شيء فيها ه��و ذات��ه
و�شيء �آخر .احلبيبة ،مثال ،هي نف�سها ،وهي
الوردة �أو اخلمرة �أو املاء �أو اهلل؛ �إنها �صور
الكون وجتلياته ،وميكن �أن يقال ال�شيء نف�سه
عن ال�سماء �أواهلل �أو الأر�ض .فالأ�شياء ،يف
الر�ؤيا ال�صوفية ،متماهية متباينة ،م�ؤتلفة
خمتلفة .وه��ي يف ذل��ك تتناق�ض م��ع اللغة
الدينية ـ ال�شرعية حيث ال�شيء هو ذاته ال
غ�ير .بهذه اللغة تخلق التجربة ال�صوفية
عاملا داخ��ل العامل ،تتكون فيه خملوقاتها،
تولد وتنمو ،تذهب وجتيء ،تخمد وتلتهب،
ويف ه��ذا العامل تتعانق الأزم��ن��ة يف حا�ضر
حي”.11
َمنْ هي النظام:
ن��زل اب��ن عربي مبكة وه��و يف الأربعينات،
حيث التقى ب�شيخ معروف ،وعامل يف احلديث
م��ن �أ���ص��ل �أ���ص��ف��ه��اين ا�سمه ال�شيخ زاه��ر

الدين بن ر�ستم الكيالين ،والتقى بابنته
«النظام» ،ف�أحبها حبا عظيما ،ويف و�صفها
يقول »: :بنت ع��ذراء ،طفيل ٌة هيفا ُء ،تق ِّيد
املحا�ضر واملحا�ضر ,وحتري
النظر ,وتز ِّين
ِ
املناظر ،ت�سمى بالنظام وتلقب بعني ال�شم�س
��رف ،عراق َّية ال��ظ��رف� ،إن
� ..ساحر ُة ال��ط ِ
�أ�سهبت �أتعبت ،و�إن �أوج��زت �أعجزت ،و�إن
ق�س بنُ
�أف�صحت �أو�ضحت� ،إن نطقت َخ ِر َ�س ُّ
�ساعد َة ،و�إن َك ُرمت َخ َن َ�س معنُ بنُ زائدة،
ال�سمو�أل خطاه � ،...،أ�شرقت
و�إن و َّفت َّ
ق�صر ّ
بها تهامه  ،وفتح الرو�ض ملجاورتها �أكمامه
 ..عليها م�سحة َم�� َل ٍ��ك وه�� َّم��ة َم ِل ٍك» .ففي
و�صفه لها تقدير و�إع�لاء كبريان ،حتى �إنه
عرب حبه لها ك�أمنا حتقق من التَّما�س مع
الوجود .فقد تغنى بها،
و�صور جمالها الأخ��اذ ،الحبيبة ،مثال ،هي الوردة
وجعلها ذات طهر وبراءة
أو الخمرة أو الماء أو
وتعفف وا�ستحياء ،وجمع
فيها اجل�لال واجلمال،
اهلل؛ إنها صور الكون
و�ألب�سها حلل الف�صاحة
وتجلياته
والبالغة ،ورفع عر�شها.
ك��م��ا �أل����ف ف��ي��ه��ا �شعرا
كثريا ،لعله الأكرث متثيال لتجربته الإبداعية
ال�شعرية ،فرتك �إرث��ا مه ّما متثل يف ديوانه
(ترجمان الأ���ش��واق) ،الذي احتاج �شارحه
وم�ؤوله جهدا كبريا لت�أويل �إ�شاراته ورموزه
وا�ستعاراته احل�سية ،ومما يقوله يف و�صف
حمبوبته:
َم���ن يل مب��خ�����ض��وب��ة ال�� َب��ن��ان
��ان
م���ن يل مب��ع�����س��ول��ة ال��ل�����س ِ
م���ن ك���اع���ب���ات ذوات ِخ���در
ن������واع������مٍ خ����������� ّر ٍد ح�������س���ان
ب��������دور مِ ٍّت ع���ل���ى غ�����ص��ون
هُ ����نَّ م���ن ال��ن��ق�����ص يف �أم���ان
ب���رو����ض��� ٍة م���ن دي����ار ج�سمي
ح��م��ام��ة ف���وق غ�صن بان12
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ويقول:
�أق��ي��م��وا علينا ���س��اع�� ًة ن�شتفي بها،
�����م يف ت��ع��ل��ل
ف��������إين ،وم�����ن �أه�����واه ُ
ف�����إن رح���ل���وا ����س���اروا ب����أمي���ن ط��ائ��ر
منزل13
أخ�صب
و�إن نزلوا حلوا ب� ِ
ِ
كما يقول:
�إذا م���ا ال��ت��ق��ي��ن��ا ل���ل���وداع ح�سبتنا
ل��دى ال�ضم والتعنيق حرفا م�شددا
ف��ن��ح��ن ،و�إن ك��ن��ا مثنى �شخو�صنا
ف��م��ا ت��ن��ظ��ر الأب�������ص���ار �إال م��وح��دا
وم����ا ذاك �إال م���ن ن���ح���ويل ون����وره
فلوال �أنيني ما ر�أت يل م�شهدا14
ويف هذه الأبيات وغريها تربز معاناة ابن
عربي وعواطفه اجليا�شة ،وقد ا�ضطر �إلى
االبتعاد درءا و�إيقافا للكالم والعتب واللوم
والرف�ض والتهم التي تالحقت من �أعدائه
و�أتباعه �إثر هذا احلب الذي ع ّدوه منق�صة
وع ّده هو حبا مغايرا ،باحثا فيه عن معنى
كامن وراء ظاهر الأ�شياء.15
وابن عربي ينتقل يف احلب من امل��ادي �إلى
الروحاين ،ومن املح�سو�س �إلى املعنوي ،يف
جتربة تكاملت �أطرافها ،ون�ضجت م�ستفيدة
من احل�س يف التعبري عن غري احل�سي ،وهو
ال يتعامل مع احلب بو�صفه مفردة بل مذهبا
ور�ؤية متكاملة �إذ ،ح�سب ابن عربيَ َ “ ،ل ْوال
ال َه َوى فيِ ا ُ
حل ِّب َما ُع ِب َد ال َه َوى” .كما مينح
امل��ح��ب رت��ب��ة متقدمة ع��ن العبد يف طاعة
اهلل ،فـ “ الطاعة للعبد ،وامل�سارعة �إليها
للمحب ،والتلذذ فيها للعارف ،والفناء فيها
للمحققني”.16
وعند ت�أمل ما كتب ابن عربي �شعرا ونرثا:
جند �أنه (�أوال) امتلك معجما يحتوي طائفة
وا���س��ع��ة م��ن الأل���ف���اظ وال�تراك��ي��ب املحملة
بدالالت �شعورية وعاطفية ،هو معجم احلب،
عفيفة لعيبي  /العراق

ناقال بها انفعاالته ومواجده ،نتم ّثل منها ما
يتعلق مبقام املحبة ،وهي �أربعة :الهوى ،وهو
�سقوط احل��ب يف قلب املحب ،واحل��ب وهو
خلو�ص الهوى �إلى القلب و�صفا�ؤه من كل كدر،
والع�شق وهو �إفراط املحبة ،والو ّد وهو ثبات
الهوى �أو احلب �أو الع�شق فيما ي�سوء وما ي�سر
على ال�سواء .17كما جنده (ثانيا) موظفا
ح�ضور املر�أة ،متخذا �إياها و�سيطا و�سبيال
رمزيا ،للتعبري عن حبه الإلهي ،خ�صو�صا
بعد �إف����راده الكثري م��ن كتاباته الالحقة
ل��دي��وان (ترجمان الأ���ش��واق)� ،شارحا بها
وم�ؤوال كل ما جاء فيه من حب �أ�سلمه لأيدي
مناه�ضيه ،حامال �إياه على حممل الرتميز
للذات الإلهية .وعند حتليل رمز امل��ر�أة يف
الحظ « كيف
�شعر احلب ال�صويف عموما ُي َ
�أمكن لل�صوفية �أن ي�ضايفوا بني الفيزيائي
والروحي ،بحيث التحم يف �شعرهم ال�سماوي
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ب��الأر���ض يف تراكيب رمزية موحية ،وكيف
�أ�شربوا رمز امل��ر�أة يف �أ�شعارهم دالالت مل
تكن موجودة من قبل يف �شعر الغزل ،فاح�شا
كان �أو عذريا عفيفا».18
فالعن�صر الأنثوي �أو املر�أة قد باتت عند ابن
عربي ،معادال رمزيا اعتباريا للحق ،يك�شف
به عن حبه ووجده للذات العليا ،بعد �إدراكه
لل�ضيق املحيط به وعدم احلرية يف حميط
م���أ���س��ور بن�صو�ص دي��ن��ي��ة حم��ك��م��ة ،ور�ؤى
متوارثة.
ومي��ك��ن ال��ق��ول ب���أن��ه لي�س ث��م��ة �صعوبة يف
ا�ستكناه توجه ابن عربي الوا�ضح يف كتاباته
نحو خطاب فكري يحمل مفهوما خا�صا به
للأنوثة ،ويتبدى عمق خطاب الأنوثة لديه
وات�ساعه و�شموليته يف ج��ل كتبه غ�ير �أن��ه
يربز يف م�ؤ ّلفه الفتوحات املكية ،ولنظرته
املتميزة للأنوثة� ،أثر وا�ضح يف �إعادة �إنتاج
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املبادئ والت�صورات على �أ�سا�س منها ،وقد
اتخذ العديد من الباحثني من هذه الق�ضية
مفتاحا �أو حمورا لدرا�ساتهم و�أبحاثهم ،غري
�أن املجال وا�سع ال يزال لكثري من البحث؛
لإ�ضاءة ت�صور ابن عربي للأنوثة.19
ف��امل��ر�أة يف �صورتها الوجودية هي جت�سيد
للجمال الكوين ولي�ست جمرد ج�سد يخ�ضع
ملنطق الرغبة واملتعة اجلن�سية .20يقول
ابن عربي «ولي�س يف العامل املخلوق �أعظم
قوة من امل��ر�أة ل�سر ال يعرفه �إال من عرف
فيم وج��د العامل وب���أي حركة �أوج��ده احلق
تعالى» .21فهي جتربة روحية غايتها الفناء
يف ال��ذات العليا ،ال جمرد �إعجاب انفعايل
باملر�أة ،وهي �أحد جتليات الألوهية و�أكمل
�شهود للحق ،ورمز جلمال الألوهية املطلق.
ف��اب��ن ع��رب��ي ي��رج��ع امل����ر�أة �إل���ى «جوهرها
الأن��ث��وي باعتباره م�صدر ال��وج��ود ومنبع
العطاء ،فهي لي�ست م�شتهاة �أو مو�ضع حب،
و�إمن���ا ه��ي ال�صورة املثلى م��ن ب�ين ال�صور
املتعددة التي يحب فيها اهلل ،لأنها لي�ست
�سوى جملى من املجايل الإلهية ،ولأن �أ�سا�س
ال��ع��ب��ادة وج��وه��ره��ا ه��و احل���ب ،واهلل هو
املحبوب واملعبود على الإطالق ،وال�شاعر �إن
نظم بيتا يف امر�أة ،ك�صورة �شخ�صت �إليها
عينه ،فقلبه متعلق ب�صاحب ال�صورة الذي
هو خالقها».22
ثالثا� :أنواع احلب ومراتبه عند ابن عربي
تتدرج جتربة احلب عند ال�صوفية وت�سمو
بعبورها مراحل ت�صاعدية ،تنطلق من املادي
باجتاه املعنوي ،وهي عند ابن عربي ثالثة
�أن��واع� ،أو ثالث رتب ،هي :احلب الطبيعي،
واحل��ب الروحي ،واحل��ب الإلهي؛ �إذ يقول:
«فاعلم �أن احل��ب على ث�لاث مراتب .حب
طبيعي وه��و ح��ب ال��ع��وام وغ��اي��ت��ه االحت��اد
يف ال��روح احل�ي��واين ،فتكون روح كل واحد
منهما روحا ل�صاحبه بطريق االلتذاذ و�إثارة
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ال�شهوة ونهايته من الفعل النكاح ف�إن �شهوة
احلب ت�سري يف جميع املزاج �سريان املاء يف
ال�صوفة بل �سريان اللون يف املتلوِّ ن (…)
وحب روحاين نف�سي وغايته ال�شبه باملحبوب
مع القيام بحق املحبوب ومعرفه قدره ،وحب
�إلهي وهو حب اهلل للعبد وحب العبد ربه».23
وميكن التمييز بني رت��ب احل��ب ه��ذه ،على
النحو التايل:24
• احلب الطبيعي :وهو حب مادي ين�صرف
�إلى اجل�سد والتلذذ به دون �أن يكون معني ًا
بالنف�س ,حب ج�سدي يحبه املحب لذاته ال
لنف�س املحبوب ،فيح�ضر فيه طرف ويغيب
ط���رف ،ويح�ضر فيه ال��ف��اع��ل ويغيب فيه
املفعول به.
وي�����س��ود احل����ب ال��ط��ب��ي��ع��ي ب�ي�ن ال�����ش��رائ��ح
االجتماعية العامة غري العارفة �أو امل�شتغلة
بالفكر ،وهو �أكرث �شيوعا وانت�شارا مقارنة
ب�أنواع احلب الأخ��رى كاحلب الروحاين �أو
الإل��ه��ي ،ويخ�ضع لطبع الإن�����س��ان .فغايته،
وف��ق ما يريد اب��ن عربي ،املتعة اجل�سدية
و�إف���راغ الطاقة البيولوجية…ومع ذلك،
فابن عربي يف عر�ضه هذا للحب الطبيعي ال
ينظر �إليه نظرة دونية؛ �إذ يقول�“ :إن احلب
الطبيعي �سببه نظرة �أو �سماع ،فيحدث يف
خيال الناظر مما ـ ر�آه ـ �إن ك��ان املحبوب
مما يدرك بالب�صر ـ ويف خيال ال�سامع مما
�سمع ،فحمله يف ن�ش�أته ف�صوره يف خياله
ب��ال��ق��وة امل�����ص��ورة .وق��د ي��ك��ون امل��ح��ب��وب ذا
�صورة طبيعية مطابقة ملا ت�صور يف اخليال
�أو دون ذلك �أو فوق ذلك(…)وفعل احلب
يف ه��ذه ال�صورة �أن يعظم �شخ�صها حتى
ي�ضيق حمل اخليال عنها فيما ُيخيل �إليه،
فتثمر تلك العظمة وال��ك�بر ال��ت��ي يف تلك
ال�صورة نحوال يف بدن املحب ،فلهذا ت ْنحل
�أج�ساد املحبني” ،وكلما حتقق الإ�شباع ـ يف
هذا النوع من احلب ـ كلما اختفت الرغبة،

وتت�أجج �إذا حدث العك�س.
• احل ��ب ال ��روح ��اين :وه���و ارت��ق��اء درج��ة
�أعلى يف �س ّلم احلب ،ي�سعى فيه املحب �إلى
نيل ر�ضا حمبوبه ،وال يبقى له منه غر�ض
وال �إرادة ،وجتمع هذه الرتبة من احلب بني
اجل�سد والنف�س مع ًا ،وتنظر �إل��ى الإن�سان
بو�صفه وح��دة واح��دة ال ف�صل بني احل�سي
واملعنوي فيها.
وفيه ينتفي الفاعل واملفعول به بحيث تغدو
«ذات املحبوب عني ذات املحب وذات املحب
عني ذات املحبوب» و ْفق ابن عربي ،.وباحلب
ال��روح��اين  -يقول اب��ن عربي  « -ينف�صل
(الإن�سان) ويتميز عن حب احليوان» .فهو
حب ال توجهه ال�ضرورة البيولوجية املادية
فقط ،بل يتجاوز ذلك �إلى ميل روحي خا�ص
بالإن�سان .وابن عربي مييز بني نوعني من
هذا احلب� :أولهما ،ما عرف لدى اخلا�صة
بحب املعرفة واحلقيقة واحلكمة ،وهو �أقرب
�إل��ى احل��ب مبعناه الفل�سفي .وثانيهما ،ما
ع��رف يف كتب الع�شاق واملحبني بالع�شق
الروحي الثابت ال��ذي يجمع بني �شخ�صني
اثنني.
واحل��ب ال��روح��اين �أق��ل انت�شارا من احلب
الطبيعي الخت�صا�صه ال بالعوام بل بطائفة
من العارفني ذوي �سمات خا�صة ،فهو حب
فيه علو وت�سام يحب فيه املحبوب لأج��ل
املحبوب ،ال لأجل غاية مادية بحتة ،تنتهي
بانتهائها.
• احلب الإلهي :وهذا حب روحي خال�ص
ال يبني له �أث��ر على ج�سد الإن�سان وروح��ه،
وميكن للإن�سان �أن يحب �إن�سان ًا �آخ��ر حب ًا
�إلهيا ،ولعل حب ابن عربي لنظام ال يبعد
عن هذا النوع من احلب .وي�شري ابن عربي
�إلى �أن احلب الإلهي يجب �أن يكون �صرف ًا
ال تخالطه م�سحة �أر�ضية .فاحلب كما يرى
علة الوجود وهو دين بذاته ،كما يخ�ص ابن
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عربي هذا احلب بال�صوفية ،الذين ي�سعون
�إل���ى التخلق ب��الأخ�لاق الإل��ه��ي��ة ،وبو�صف
احلب �صفة �إلهية �أزلية ،فقد حاول ال�صوفية
الأوائ���ل االرت��ق��اء بتجربة حبهم تلك ،عما
هو ب�شري �إلى م�ست ٍو يت�شبهـ ــون به باحلب
الإلهي الأزيل ،ومييز ابن عربي بني نوعني
من احل��ب الإل��ه��ي� :أولهما حب اهلل للعامل
وامل��وج��ودات ،وب��ذا يكون احلب �صفة �إلهية
�أزل �ي��ة ،وي�صدر ع��ن �صفة اجل�م��ال الإلهي
الذي �أ�شرق على الكائنات ف�أوجدها ،فكان
وج��وده��ا مظهرا للجمال الإل��ه��ي الأزيل.
وث��ان��ي��ه��م��ا ح��ب ال�����ص��ويف هلل ،وب���ذا يكون
احلب �صفة �إن�سانية ،لكن غايتها هي التعلق
ب��الأل��وه��ي��ة .ف��ه��ذا احل��ب الإل��ه��ي املن�سوب
�إلى الإن�سان ،يتعلق بوجوده الذي هو وجود
حادث .فهو �صفة ب�شرية.
يقول ابن عربي« :ون�سبة احلب �إلينا ما هو
ن�سبة احلب �إليه (احلق) .واحلب املن�سوب
�إلينا من حيث ما تعطيه حقيقتنا ينق�سم
ق�سمني :ق�سم يقال فيه حب روحاين ،والآخر
حب طبيعي .وحبنا اهلل تعالى باحلبني معا
وهي م�سـالة �صعبة الت�صور «لأن من �ش�أن الهوام�ش:
 1ـ ان��ظ��ر :ج���ورج ك��ت��ورة ،الت�صوف ولغة
احلب �أنه ال يقبل اال�شرتاك».25
الرمز ،جملة الباحث ،عدد  ،17بريوت� ،أيار
وبعد..
ف���إن اب��ن عربي ،ال��ذي حقق مكانة اخ ُت ِلف ـ حزيران� ،1981 ،ص .156
عليها ،فرفعه البع�ض ومنحوه ق��درا عاليا  2ـ �أدون��ي�����س ،ال�صوفية وال�سريالية ،دار
�صار معه الغوث ،والقطب ،وال�شيخ الأكرب ،ال�ساقي ،ط� ،1992 ،1ص .24 ،23
و�سلطان العارفني ..وذ ّم��ه البع�ض وكفروه  3ـ ظهر الت�صوف يف الإ�سالم مبكرا ،منذ
واتهموه ب�أق�سى االتهامات ..مل يكن حا ُل ُه القرن الأول الهجري�ُ ،س ِع َي فيه �إلى جتاوز
خمتلفا عما تلقاه كثري من املت�صوفة من الظاهر يف ال�شريعة �إلى الباطن ،وتطور يف
الإيذاء وال�ضرر ،حيث و�صل الأم ُر ببع�ضهم القرون اخلم�سة الأولى ،وتنوعت طرائقه ،
م ّثل ابن عربي فيه حمطة مهمة ومغايرة،
�إلى القتل يف �أب�شع �صوره.
يقول ابن عربي ملمحا �إلى الفقهاء الذين واب���ن ع��رب��ي ول��د ون�����ش���أ يف الأن��دل�����س عام
نا�صبوا ال�صوفية العداء ،وم�صرحا ب�آخرين 560هـ  ،واجنذب �إلى الت�صوف منذ �صغره
ومواقفهم منهم« :ولقد وقع لنا وللمعار�ضني  ،ويذكر حوارا له مع الفيل�سوف املعروف ابن
�أم����ور ،وحم��ن بوا�سطة �إظ��ه��ارن��ا امل��ع��ارف ر�شد ال��ذي ميثل م�سارا فكريا فل�سفيا ـ ال
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والأ���س��رار ،و�شهدوا فينا بالزندقة ،و�آذون��ا
�أ�شد الأذى ،و�صرنا كر�سول كذبه قومه ،وما
�آمن معه �إال قليل و�أع��دى عدو لنا املقلدون
لأف��ك��اره��م ،و�أم��ا الفال�سفة فيقولون عنا:
ه���ؤالء ق��وم �أه��ل هو�س ،قد ف�سدت خزانة
خيالهم ،ف�ضعفت عقولهم ،ويا ليتهم �إذ مل
ي�صدقونا جعلونا ك�أهل الكتاب ال يكذبونا
فيما مل يخالف �شرعنا ،مع �أن��ا ال ي�ضرنا
بحمد اهلل �إنكارهم علينا جلهلهم «.26
لقد �أدرك اب��ن ع��رب��ي حجم املحنة التي
عا�شها ،وهي حمنة ال تت�أتى �إال ملن يحاول
التحليق خارج ال�سرب على مدار الأزم��ان،
و�أيا كانت املواقف جتاه ال�شيخ الأكرب ،ومدى
ح ّد ّيتها� ،إال �أن ما يهمنا هنا ،هو ذلك الإرث
املعريف والفكري الكبري الذي �أورثه الثقاف َة
العربية ،وال��ذي ما ي��زال بحاجة �إل��ى كثري
بحث وا�ستق�صاء الكت�شاف املناطق امل�ضيئة
فيه ،يف تاريخ احلب العربي وغريه من الر�ؤى
الكلية للكون والإن�سان.
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يلتقي معه ـ ي�ستند �إلى فل�سفة �أر�سطو ،وهو يف
حواره هذا ينبئ بوالدة تيار جديد يف الفكر
ال�صويف ،يناف�س الفكر النظري الفل�سفي يف
الإ�سالم ،بو�ضعه منهاجا �صوفيا ور�ؤي��ة ما
ورائية متكاملة هلل والإن�سان والكون ،هو تيار
علم املكا�شفة.
ت��رح��ل اب��ن ع��رب��ي يف �أم��اك��ن �شتى داخ��ل
الأندل�س ،ثم انتقل �إلى م�صر وال�شام ومكة
وغريها لينتهي املقام به على �أطراف ال�شام،
حيث �أقام يف دم�شق ودفن يف قا�سيون� .ألف
العديد من الكتب املهمة التي �شكلت هاج�سا
�أ���س��ا���س��ي��ا يف ح��رك��ة ال��ت�����ص��وف الإ���س�لام��ي
العربي ،حيث ا�ستغرقتها املعرفة العميقة
واللغة ال�صوفية اخلا�صة ،م��ن �أ�شهرها:
ديوانه ،ترجمان الأ�شواق ،وكتاب ف�صو�ص
احلكم ،وكتاب امل�سائل لإي�ضاح امل�سائل،
وك��ت��اب الفتوحات املكية وه��و � 37سفر ًا،
و 560باب ًا ،وهو ن�ص �صويف خا�ص وعميق
ومر ّمز وحممل بالإ�شارات.
لقد ن�ش�أ ابن عربي ن�ش�أة علمية فقهية حديثية،
فبعد انتقاله من م�سقط ر�أ�سه مر�سية �إلى
�إ�شبيلية يف الثامنة من عمره ب�صحبة والده،
تعلم وق��ر�أ القر�آن الكرمي بال�سبع يف كتاب
الكايف على يد كبري فقهاء �إ�شبيلية �أبي بكر
بن خلف ،وب�� ّرز يف ال��ق��راءات ،وحني �أ ّمتها
�أ�سلمه وال��ده �إل��ى ع��دد من رج��ال احلديث
والفقه ،ف�سمع من ابن زرقون واحلافظ ابن
اجل��د ،و�أب��ي وليد احل�ضرمي ،وال�شيخ �أبي
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النسوية والحب الحر
في أميركا القرن التاسع عشر
إلين كارول دوبوا*
ترجمة :عالء الدين �أبو زينة**

مثل «حترير املر�أة» ،ي�شري م�صطلح «احلرية اجلن�سية» �إلى طريق م�ستقبلي مرغوب كثري ًا،
لكنه غام�ض جد ًا ،والذي ينا�ضل النا�س من �أجله بعاطفة جيا�شة ،و�إمنا بارتباك �شديد .ومن
الوا�ضح �أن هذين الهدفني مت�صالن� .أما كيف يت�صالن ،فغري وا�ضح .وال �شك �أن �أي معادلة
ب�سيطة بني الأمرين –حترير املر�أة واحلرية اجلن�سية -مل تعد �أمر ًا ممكن ًا قبل نحو خم�سة
ع�شر عام ًا ،عندما َ
ك�شفت الن�سويات احلديثات الثورة اجلن�سية لعقد ال�ستينيات مبا كانت
عليه ،باعتبارها فر�ض ًا ملجموعة جديدة من احلتميات على �سلوك املر�أة ،و�إكراه ًا لها على
قول نعم بطريقة ال تقل �إحباط ًا عن �إجبارها على قول :ال .ومنذ ذلك احلني� ،أ�سهمت الن�سوية
احلديثة بفر�ضياتها اخلا�صة يف �سيا�سة العالقة بني اجلن�سني .وكانت �أهم فر�ضيتني من بينها
هما� :أو ًال ،االعرتاف بالدرجة التي تقارب بها اجلن�س والعنف يف الثقافة اجلن�سية اخلا�صة
بالعالقة بني اجلن�سني يف جمتمعنا؛ وثاني ًا ،الت�أكيد على �إمكانية ممار�سة اجلن�س بني الن�ساء،
وتعريف وانتقاد ما �أ�سمته �أدريان ريت�ش “ Adrienne Richاجلن�سوية الإجبارية مع اجلن�س
الآخر  .)compulsory heterosexuality (1وقد �أتاحت هذه االكت�شافات الن�سوية العودة
�إلى ت�أمل م�س�ألة احلرية اجلن�سية -ما هي “ال�سعادة” اجلن�سية ،وكيف يتم حتقيقها –و�إمنا
* باحثة نسوية أمريكية.
** باحث ومترجم من األردن.
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من منظور ن�سوي هذه املرة .والآن ،ميكننا
�أن ن�شرع يف طرح ال�س�ؤال :ما الذي ميكن �أن
تبدو عليه ثورة جن�سية تكون مفيدة للن�ساء،
ولي�س على ح�سابهن وح�سب؟
يف جزئهن الأكرب ،تناولت امل�ؤرخات الن�ساء
م�س�ألة حترير امل��ر�أة واحلرية اجلن�سية يف
جوانبهما ال�سلبية فقط ،من خالل ا�ستنطاق
الكيفية التي انتقدت بها الن�ساء يف املا�ضي
و�أن���ك���رن هيمنة ال���ذك���ور ع��ل��ى ال��ع�لاق��ات
اجلن�سية يف جمتمعاتهن .وك ��ان جوهر
هذا اجلهد يف التاريخ الأمريكي هو �إعادة
تف�سري قلة احت�شام الن�ساء املزعوم يف القرن
التا�سع ع�شر ،باعتبارها رد فعل معقول،
بل ومحُ ِرتم ًا لذاته ،من جانب الن�ساء على
تبعيتهن اجلن�سية للذكور .وكما كتبت ليندا
ج���وردون  ،Linda Gordonف���إن الن�ساء
الكارهات للجن�س مل يكن بب�ساطة �سيئات
االط�لاع� ،أو متزمتات �أو ُع�صابيات ،و�إنمّ ا
كن يعر�ضن يف كثري من الأحيان ا�ستجابة
منطقية لواقعهن املادي .وملّا كنَّ حمرومات،
حتى من معرفة �أي �إمكانيات جن�سية غري
تلك التي متليها �إيقاعات الن�شوة الذكورية،
ف�إنه مل يكن �أمامهن �سوى �أح��د خيارين؛
اخل�ضوع ال�سلبي يف العالقة احل�س ّية ،والذي
عادة ما يكون بال متعة ،مع املخاطرة العالية
باختبار تداعيات غري مرغوبة؛ �أو الرف�ض
الثوري لهذه العالقة برمتها (.)2
على م�ستوى التاريخ ال�سيا�سي ،عنت هذه
اخل�ب�رة اال��س�ت�ع��ادي��ة الن�سوية اجلن�سوية
�إعادة اكت�شاف النقاء االجتماعي وحركات
الإ�� �ص�ل�اح الأخ�ل�اق���ي ،و�إع� � ��ادة ت��أوي�ل�ه��ا
باعتبارها جهود ًا ن�سائية جماعية يف �إطار
الدفاع عن الذات اجلن�سية ( .)3ومع ذلك،
�أعتقد ب�أننا لن نح�صل� ،إذا توقفنا هنا،
�سوى على جزء ي�سري من الق�صة وح�سب.
ول��ذل��ك� ،أج���د نف�سي معن ّية بالبحث عن

جوانب �أخرى من تاريخ ال�سيا�سة اجلن�سوية
الن�سوية ،وخا�صة حماولة اكت�شاف ما �إذا
ك��ان ه��ن��اك تقليد �آخ���ر ،ك��ان ي��ج��ري على
هام�ش حركات الإ�صالح االخالقي والنقاء
االجتماعي ،والذي حاولت الن�ساء من خالله
ت�أكيد �إمكانيات من نوع خمتلف حلياة املر�أة
اجلن�سية ،وال ينطوي على �إخ�ضاعهن ب�شكل
منهجي .و�إذا كان هناك مثل هذا اجلانب
من تاريخنا –وجود جهد ن�سائي جماعي
لتطوير لغة و�سيا�سة خا�صة باملتعة اجلن�سية،
وكذلك احلماية اجلن�سية ،ف�أظن ب�أن املكان
الذي �سنعرث عليه فيه �سيكون حركة احلب
احلر  Free Love Movementيف القرن
التا�سع ع�شر.
و�إذن ،ما هو احلب احلر؟ كانت حركة احلب
احلر يف القرن التا�سع ع�شر تقليد ًا �إ�صالحي ًا
متميز ًا ،ميتد تراثه من مفكري اال�شرتاكية
الطوباوية لع�شرينيات وثالثينيات القرن
ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر ،م����رور ًا مب��رك��ز الأن��ارك��ي��ة
الأمريكية� ،إلى متطريف “قوانني كوم�ستوك”
 Comstockاملعادين للجن�س يف ت�سعينيات
القرن التا�سع ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين،
ثم من هناك �إلى حركة التحكم بالوالدات يف
القرن الع�شرين ( .)4وكانت العقود التي ظهر
فيها احلب احلر �أول الأمر �أوقات ًا مو�سومة
باال�ضطرابات والتغري يف املعتقدات وطبيعة
العالقات اجلن�سية بني الرجل وامل��ر�أة .ويف
ع�شرينيات ال��ق��رن التا�سع ع�شر� ،شرعت
�أعداد من الن�ساء يف احل�صول على نوع من
العي�ش خارج نطاق الأ�سرة ،حيث كانت فتاة
لويل ** Lowellهي املثال الأكرث �شهرة.
وت��خ�برن��ا م���اري ريان Mary Ryanعن
ال��زي��ادة الكبرية يف ع��دد الن�ساء والرجال
غري املتزوجني الذين كانوا يعي�شون يف مدينة
�أوتيكا بعيد ًا عن والديهم يف ع�شرينيات
القرن التا�سع ع�شر (.)5
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وكانت الأم��ور تتغري بالن�سبة للن�ساء داخل
�إط��ار ال��زواج �أي�ض ًا .ونعلم ،قبل كل �شيء،
�أن معدل املواليد كان ي�شرع يف انخفا�ضه
الدراماتيكي؛ وقد �شهدت ال�سنوات ما بني
 1840و� 1850أكرب ن�سبة انخفا�ض يف معدل
املواليد لأي عقد مفرد يف التاريخ الأمريكي،
وبن�سبة بلغت  3/4من واح��د يف املئة (.)6
وكانت الن�ساء يختربن حاالت حمل و�إجناب
�أطفال �أقل -ورمب��ا ما ي�شكل ال�شيء نف�سه
تقريب ًا ،مرات ات�صال جن�سي �أقل -بال�شروط
التي مل تكن لهن �أي �سيطرة عليها على الأقل.
ومثل بحث مفهوم امل���ر�أة و�سيا�سة حقوق
املر�أة ،كان احلب احلر جزء ًا من جهد �أكرث
عمومية يف القرن التا�سع ع�شر ،والذي ق�صد
اال�ستجابة لهذه التغريات و�إ�صالح وحتديث
العقود العاطفية واجلن�سية بني اجلن�سني.
وقد متيز احلب احلر عن تلك االجتاهات
الأخ��رى برتكيزه على ال�سعادة ال�شخ�صية
�أك��ث�ر م��ن ع��ن��اي��ت��ه ب��ال��رف��اه االج��ت��م��اع��ي،
وبقدرته على ر�ؤي��ة ال���زواج من منظورات
املودة واالرتياح ال�شخ�صي ،ولي�س باعتباره
جمرد و�سيلة لال�ستن�ساخ البيولوجي وكنظام
اجتماعي .كان احلب احلر تقليد ًا �إ�صالحي ًا
واعي ًا لذاته ،مت� ً
صال بحقوق امل��ر�أة –لكنه
متمايز عنها ،وهو ما يجب �أن ن�أخذه بعني
االعتبار �إذا رغبنا درا�سة م�شكلة حترير
املر�أة واحلرية اجلن�سية من منظور تاريخي.
ك ��ان احل ��ب احل� ��ر ،ب �ك��ل و�� �ض ��وح ،ح��رك��ة
معار�ضة للزواج ،على الأقل كم�ؤ�س�سة قانونية
حاولت الدولة من خالها تنظيم العواطف
اخلا�صة ،غالب ًا كممار�سة ت�شجع التملك
العاطفي واال�ستعباد النف�سي .وكان احلب
احل��ر �أي�ض ًا حركة حتررية مدنية ،دافعت
ع��ن احل �ق��وق ال�ف��ردي��ة يف م�سائل اجلن�س
�سريوان باران  /العراق

واحل��ب؛ وق��د التزمت ه��ذه احلركة خا�صة
بت�شجيع ت�أ�سي�س نقا�ش ع��ام دميقراطي
حول العالقات اجلن�سية واحلب والإجناب،
واح�ت�ج��ت ��ض��د ك��ل اجل �ه��ود ال��رام �ي��ة �إل��ى
�إحالة ال�سيطرة على هذه امل�سائل للخرباء
واملحرتفني فقط .وهكذا ،قاد جماعة احلب
احل��ر يف �أواخ��ر القرن التا�سع ع�شر حملة
مقاومة قوانني كوم�ستوك التي حاولت ق�صر
احلق يف معرفة ومناق�شة امل�سائل اجلن�سية
على قلة خمتارة من الأطباء والأخالقيني.
ولكن ،وفيما يتعلق بغاياتنا ،كانت حركة
احلب احلر فوق كل �شيء تتحدث عن التمتع
باجلن�س ،ولو كان ذلك ي�أتي ب�شكل غام�ض.
ومل يكن �أن�صار احل��ب احل��ر “م�ؤيدين”
للجن�س بطريقة ي�سهل علينا متييزها ،نظر ًا
للمنظور اجلن�سي املختلف ب�شكل عميق،
والذي ي�شكل ت�صوراتنا عنهم .ومثلهم مثل
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الفكتوريني الآخرين� ،أنكر ه�ؤالء بقوة �أنهم
ك��ان��وا ي��دع��ون �إل��ى االخ �ت�لاط اجلن�سي �أو
الرتخي�ص ب��ه .بل ان �أن�صار احل��ب احل ّر
ادعوا يف كثري من الأحيان �أنهم كانوا يعملون
على حتقيق تخفيف لل�ضوابط اخلارجية من
�أجل خلق �إح�سا�س �أكرب بامل�س�ؤولية اجلن�سية
وال�سيطرة ال�شخ�صية ،ويوتوبيا من احلب
احلقيقي الدائم واملتناغم والأحادي .وكان
هناك دائم ًا جذب قوي يف احلب احلر الذي
ينادي بـ “الزهد” ،وهو ما ميكن �أن يعني �إما
االمتناع عن االت�صال اجلن�سي �أو الإحجام
عن بلوغ الن�شوة ( .)7ومع ذلك ،ف�إن املعا�شرة
اجلن�سية لي�ست هي اجلن�س نف�سه ،وكذلك
ح��ال الن�شوة اجلن�سية .وق��د ث ّمنت حركة
احلب احلر و�شجعت التعبري اجلن�سي ،لي�س
بالن�سبة للرجال فقط ،و�إمنا للن�ساء �أي�ض ًا،
م�شرية �إلى �أن للجن�س وظائف متميزة عن
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الإجنابية ،وم�ساوية لها يف الأهمية .ولعل
من �أه��م امل�صاعب يف درا�سة احل��ب احلر
هي تعقب الطبيعة املتغرية تاريخي ًا للحياة
اجلن�سية .وبينما كنت �أقر�أ كتابات جماعة
احلب احلر و�أنا�ضل كي �أفهم معتقداتهم،
ا�ستنتجت ،على الأقل� ،أنهم ا�ستمدوا املتعة
من ذواتهم اجلن�سية وقدروها ،حتى وهم
يختربونها ب�شكل خمتلف �إل��ى حد ما عما
نفعله�“ .إن امتالك قوى جن�سية قوية هو �أمر
ال ينبغي �إهماله ”،ت�صر فيكتوريا وودهول
 Victoria Woodhullعلى ال��ق��ول يف
مواجهة املعايري والأعراف الثقافية القائلة
بعك�س ذل��ك .وت�ضيف�“ :إذا ك��ان التفوق
من �أي ن��وع مرغوب ًا على الإط�ل�اق ،فليكن
يف احل��ي��وان ،لأن��ه ميكنه با�ستخدام هذا
احل��ق ا�ستغالل كل الآخ��ري��ن و�إخ�ضاعهم
ملعايريه)8(”.
ك���ان م��ف��ه��وم احل���ب احل���ر ن�����س��وي�� ًا ،و�إمن���ا
يهيمن عليه الذكور يف الوقت نف�سه .وقد
ادع���ى �أت��ب��اع احل��ب احل��ر �أن ح��ري��ة امل���ر�أة
وا���س��ت��ق�لال��ه��ا ك��ان��ا �أم���ري���ن ح��ا���س��م�ين يف
الإ� �ص�لاح اجلن�سي للمجتمع ،لكن القادة
ال���ذك���ور ك��ان��وا متغطر�سني يف ك��ث�ير من
الأحيان �إزاء حقهم يف �إب��داء ال��ر�أي ب�ش�أن
جتربة امل ��ر�أة وحاجاتها اجلن�سية .ورمب��ا
يكون املثال الأكرث �شهرة للهيمنة الذكورية
يف تراث احلب احلر هو املجتمع الطوباوي
للحب احلر يف �أونيدا ،نيويورك ،حيث حيث
كانت ت�سود ممار�سة جن�سية متطرفة جذري ًا
ومنحلة متام ًا -ال���زواج من ام���ر�أة واح��دة
ك��ان حم��ظ��ور ًا ،وك��ان املجتمع يقوم بف�صل
الأزواج -م�صحوبة بهيكل مطلق ترتكز
فيه كل ال�سيطرة ،ال�سيا�سية واجلن�سية ،يف
يد رج��ل واح��د“ ،امل�ؤ�س�س” ج��ون همفري
نوييز .)John Humphrey Noyes (9
وتدخل �شخ�صية احل��ب احل��ر التي يهيمن
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عليها ال��ذك��ور يف معظم ال��ت���أري��خ للحركة
ال��ذي ا�ضطلع بكتابته الرجال �أي�ض ًا (.)10
ومل يتعامل ه�ؤالء مع الن�ساء ن�صريات احلب
احلر بنف�س اجلدية التي يتعاملون بها مع
الرجال (فيكتوريا ووده��ول مثال �ساطع)،
وهم يجعلون من اهتمامات الذكر –القذف
على �سبيل امل��ث��ال -م�س�ألة مركزية ،فيما
يتعتربون امل�سائل التي تخ�ص امل��ر�أة -مثل
و�سائل منع احلمل �أو ن�شوة الأنثى اجلن�سية-
�أمور ًا هام�شية.
ن��ظ��ر ًا ل��ه��ذا ال�����ص��ل��ف ال���ذك���وري ال�سالف
واحلا�ضر ،وما و�صفته نان�سي كوت Nancy
 Cottب�أنه “الإمكانات الهائلة لال�ستغالل
اجلن�سي ،يف جمتمع كان يعترب طبيعة املر�أة
اجلن�سية �سطحية وكان
أول داعية أنثى للحب الحر فيه ا�ستقاللها اجلن�سي
طفيف ًا ”،ف�إن املده�ش
في الواليات المتحدة هي واجلدير باملالحظة هو
ب���روز وهيمنة الن�ساء
ماري غوف نيكولز ،وهي
عرب كامل تاريخ احلب
كاتبة وطبيبة نفسية
احلر ( .)11كانت هناك
دائم ًا ن�ساء يف احلركة،
ينا�ضلن من �أجل تو�سيع نطاق وعود احلب
احلر التحررية جلن�سهن ،والت�أثري التحويلي
على بع�ض فر�ضياته الأ�سا�سية خالل هذه
العملية .ويجب علينا التفكري يف هذه ه�ؤالء
الن�ساء من معتنقات احلب احلر كما علمتنا
مرييديث تاك�س� Meredith Taxأن نفكر
يف الن�ساء يف احلركة العمالية للقرن التا�سع
ع�شر� ،أو كما حددت ماري جو باهلMari Jo
 Buhleو�ضع الن�ساء يف احلركة اال�شرتاكية،
كنوع من �إبراز قوة الدفع الن�سوية يف داخل
ح��رك��ة �إ� �ص�ل�اح “خمتلطة” ،وال��ت��ي ك��ان
ملطالبها ووجهات نظرها ت�أثري على احلركة
الن�سائية ال�����س��ائ��دة ( .)12و���س��وف تنظر
هذه الورقة بعمق يف عمل اثنتني من �أقدم
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نا�شطات احلب احلر الن�سويات و�أكرثهن
�أهمية ،ماري غوف نيكولز Mary Gove
 Nicholsوفيكتوريا ووده���ول Victoria
 .Woodhullيف املقام الأول� ،أود درا�سة ما
كن يقلنه عن العالقات اجلن�سية ،وخا�صة
يف جانبها الأنثوي ،وهي مهمة �صعبة بالنظر
�إلى هيمنة الذكور على تلك احلركة ،وكذلك
الطبيعة الغام�ضة اللتزامها باجلن�سوية.
و�أود الإ�شارة �أي�ض ًا �إلى الأثر الذي كان لهن
يف حركة حقوق املر�أة ال�سائدة الأو�سع نطاق ًا
يف القرن التا�سع ع�شر؛ و�أن �أتعقب الدرجة
التي �شجعن بها ن�ساء �أقل جر�أة على انتقاد
اجلن�س وال��زواج وحتويل مفهوميهما ،و�أن
�أتعقب النقطة التيووجهت �أطروحاتهم عن
احلر بالرف�ض ل�صالح مقاربة �أكرث حمافظة
للجن�س والن�ساء.
كانت �أول داعية �أنثى للحب احلر يف الواليات
املتحدة هي ماري غوف نيكولز ،وهي كاتبة
وطبيبة نف�سية در�ست على نف�سها ،وكتبت
وحا�ضرت عن الزواج واجلن�س يف �أربعينيات
وخم�سينيات القرن التا�سع ع�شر .وخالل
هذه ال�سنوات ،كانت �أفكار وجتارب احلب
احل��ر ق��د ازده����رت عند ك��ث�يري��ن ،مب��ن يف
ذلك املثقفني احل�ضريني ومتطريف الثقافة،
وخ�صو�ص ًا يف حميط مدينة نيويورك (.)14
وكانت ماري نيكولز غوف واحدة من قادة
هذه املجموعة .ومثل الآخرين الباحثني عن
�إجابة ملكامن القلق واال�ضطرابات اجلن�سية
للع�صر ،وج��دت يف البداية بع�ض العزاء
احل�سي ال�صارم ال��ذي و�ضعه
يف النظام
ّ
�سيلف�سرت غراهام،Sylvester Graham
لكنها �سرعان ما ذهبت يف اجتاه خمتلف،
داعية �إل��ى قدر �أك�بر من “النزوع للحب”
 amativenessبد ًال من العفة ال�صارمة.
ووجدت نف�سها يف تراث ماري ول�ستونكرافت
 Mary Wollstonecraftوفران�سي�س رايت
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 ،Frances Wrightعلى الرغم من �أنها مل
ت�شاركهما عداءهما للم�سيحية املنظمة (.)15
ك��ان��ت ن��ي��ك��ول��ز واح����دة م��ن �أول����ى الن�ساء
الأمريكيات اللواتي انتقدن الزواج من وجهة
نظر �أنثوية يف ال��ق��رن التا�سع ع�شر .وقد
ان�صب تركيزها على الطريقة التي �شجع بها
الزواج عمليات االت�صال اجلن�سي املرتددة �أو
غري الطوعية للن�ساء ،وعلى �ضرورة حترير
امل��ر�أة من الزيجات ال�سيئة واملنطوية على
ا�ستغالل جن�سي .وكان هجومها على الزواج
متجذر ًا يف خرباتها ال�شخ�صية التعي�سة
�إل��ى حد كبري معه .كان زوجها �أدن��ى منها
بكثري من حيث القدرات العقلية والعاطفية،
ووجدته “ -مقيت ًا” ( .)16وقد حاولت التكيف
معه طوال �سنوات ،لكنها تخلت عن الن�ضال
يف نهاية املطاف وتركته .وعندئذ ،واجهت
الإدان����ة ال��ع��ام��ة لأن��ه��ا “هجرت” زواج��ه��ا
وفقدت ح�ضانتها القانونية البنتها ل�صالح
زوجها ال�سابق .كما تركت ن�ساء �أخريات من
الطبقة املتو�سطة الزيجات الرديئة يف تلك
الفرتة �أي�ض ًا -جني غراي �سوي�سهيلم Jane
 )Grey Swisshelm (17على �سبيل املثال؛
لكن نيكولز حتدثت وكتبت عن جتربتها،
وكانت م�ستعدة لالعرتاف مبا فعلته على
امللأ ،و�شرعت ب�صناعة �سيا�سة منه ،و�أكدت
على اعتبار الزواج “�إبادة للن�ساء” ،مبينة
بالتف�صيل كيف �أن القانون وم�شاعر الر�أي
العام جعلت من املمكن للرجال امل�ستبدين
حرمان زوجاتهم كل �أ�شكال احلرية (.)18
وقد احتجت ب�شكل خا�ص على الطريقة التي
�أل��زم��ت فيها قوانني ال���زواج امل���ر�أة ب�إقامة
عالقات جن�سية مع �أزواجهن� ،سواء كانت
هناك م��ودة متبادلة �أم ال .و�أدان���ت �أي�ض ًا
والدة الأط��ف��ال يف ال��زي��ج��ات اخل��ال��ي��ة من
احل��ب ،واعتقدت �أن��ه لو �أن جميع الن�ساء
عا�شرن �أزواج��ه��ن فقط باالختيار وامل��ودة

بد ًال من الإكراه واخلوف ،ف�إن “ت�سعة �أع�شار
الأطفال الذين يثقلون الآن كاهل العامل مل
يكونوا ل��ي��ول��دوا �أبد ًا ”.وكتبت ،م��ن واق��ع
التجربة� ،أن الكثري “من الأط��ف��ال الذين
ولدوا يف �إطار ال��زواج مل ي�أتوا نتيجة رغبة
الأم ،وغالب ًا بغري رغبة الأب ،على الرغم
من �أنها نعمة عظيمة �أن يولد احلب الكبري
معهم”(.)19
على الرغم من �أن مواطن معاناة املر�أة يف
الزواج كانت حمور كتابة نيكولز وتدري�سها،
فقد اعتقدت ب���أن ال��زواج كان يف كثري من
الأح��ي��ان “رابطة تقتل الروح” بالن�سبة
للرجال كذلك ( .)20كانت هذه هي عالمة
�أيديولوجيتها يف احلب احلر :الهجوم على
م�ؤ�س�سة ال���زواج ،ولي�س
على ا�ضطهاد الن�ساء نيكولز واحدة من أوائل
يف داخ���ل���ه���ا وح�����س��ب.
النساء األميركيات
ويف ر�أي��ه��ا ،ف���إن��ه “على
ال��رغ��م م��ن �أن��ن��ي �أنظر
اللواتي انتقدن الزواج
�إل���ى ال����زواج يف الغالب
من وجهة نظر أنثوية
م����ن م���ن���ظ���ور ن��ت��ائ��ج��ه
على الن�ساء والأط��ف��ال،
ف�إنني ال �أن�سى ب���أي ح��ال من الأح���وال �أن
جميع الأطراف يف �أي م�ؤ�س�سة زائفة يعانون
بال�ضرورة” .وق��ال��ت �أي�����ض�� ًا �أن “الرجال
م��ل��زم��ون ...بحمل ع���بء دع���م ال�ضعفاء
واملر�ضى؛ وغالب ًا ما ي�صبحون قلقني وغري
م��رت��اح�ين ح��ت��ى امل����وت� ،أو �أن��ه��م يغرقون
�أحزانهم يف ال�سكر� .أفرت�ض �أن قدر الرجل
يف احلقيقة �صعب ومرير مثل قدر امل��ر�أة.
لكنني �أع����رف ح�صة امل����ر�أة م��ن امل��ع��ان��اة
والتحمل ب�شكل �أف�ضل”( .)21وق��د انتقد
�أن�صار احل��ب احل��ر م�ؤ�س�سة ال��زواج لأنها
كانت ق�سرية للعواطف ،ح�صرية للمحبة
وقائمة على هيمنة ال��ذك��ور؛ �إن��ه��ا تنفجر
يف وج��ه االحتياجات اجلن�سية والعاطفية
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للم�شاركني فيها على ح��د ���س��واء ،وهناك
الكثري من الرجال الذين يجدون �أنف�سهم
حما�صرين وعالقني فيه ،مثلهم مثل الن�ساء.
وق��د �سردت نيكولز بع�ض “التعوي�ضات”
ال�شائعة للمتورطني يف زيجات تعي�سة ،يف
ق�سط وافر من احلياة االجتماعية للطبقة
املتو�سطة يف القرن التا�سع ع�شر“ :الرجال
ينخرطون يف الأعمال التجارية؛ ويح�صلون
ع��ل��ى امل����ال ،ي��دخ��ن��ون ،مي�ضغون ال��ت��ب��غ �أو
ي�شربون الكحول ويجعلون �أنف�سهم مر�ضى
بال�شراهة لأن احلياة مل تكن جيدة بالن�سبة
لهم؛ لكن الن�ساء يفعلن ما هو �أف�ضل من
ذل���ك� .إن��ه��ن يحبنب �أط��ف��ال��ه��ن ،ويحبنب
اهلل ،وكاهنهن وطبيبهن”( .)22ومن حول
م�ؤ�س�سة الزواج كان النظام الأكرب من العقد
االجتماعي ال��ذي تنازل لأول��ئ��ك الذين مل
يدخلوا فيه ،وال �سيما الن�ساء ،وعاقب كل
اجلن�س الذي يحدث خارج حدوده.
رمبا كان نقد �أن�صار احلب احلر الأكرث �شدة
للزواج هو التملك العاطفي الذي زعموا �أنه
يعززه .وقد ذهب توما�س �س .نيكول ز Th o
 ،mas S. Nicholsن�صري احل��ب احلر
ال��ذي �أ�صبح يف نهاية امل��ط��اف زوج م��اري
ال��ث��اين� ،إل���ى و���ص��ف ال����زواج ب���أن��ه “العمل
ال��ذي يقوم فيه اث��ن��ان م��ن الب�شر ب�سرقة
بع�ضها البع�ض” ( .)23وذهب جمتمع �أونيدا
� Oneidaإل��ى حد منع ال�ت��زاوج اجلن�سي
احل�صري ملا له من �آث��ار معادية للمجتمع.
ورب��ط��ت م���اري نيكولز “ال�شعور بامللكية
ال�شخ�صية والتع�سفية للزوج �أو الزوجة �أو
املحبوب” بالعبودية ،واعتقدت ب�أنه ي�ستند
�إلى فر�ضية زائفة بنف�س املقدار؛ لأن “كل
الذين يحاولون اتخاذ املحبوب �أو ال��زوج
�أو الزوجة �أمالك ًا� ،سوف يجدون التفجري
� / ....إيران

وامل���وت ي�صيبان ممتلكاتهم” ( .)24ويف
مقابل �شرور الزواج امل�ؤ�س�سي ،ناق�ش �أن�صار
احلب احلر �إمكانيات الزواج “ال�صحيح”،
وه��و م��ا يعرفونه على �أن��ه لي�س فقط تلك
العالقات اجلن�سية غري اخلا�ضعة لأنظمة
ال��دول��ة ،و�إمن���ا �أي�����ض�� ًا على �أن���ه العالقات
القائمة على االجنذاب املتبادل وامل��ودة� ،أو
“الإلفة” .وهنا ،نه�ض �أن�صار احلب احلر
�ضد حم���ددات نهجهم يف ال����زواج ،لأنهم
اعتقدوا يف الوقت نف�سه بحقيقة ومنا�سبة
املودة احلرة واجلاذبية اجلن�سية ،واعرتفوا
بطابعها غري العقالين احلتمي و�شخ�صيتها
املفرطة يف الفردية .ولكن ،هل يكون الزواج
ال�صحيح دائم ًا؟ هل يكون الزواج ال�صحيح
ح�صري ًا؟ ه��ذا ما مل تتحدث حركة احلب
احلر ب�صوت واحد (.)25
ب�����د ًال م���ن ال������زواج ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ن��ظ��م
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الأخالقية اخلارجية ،مثل ال��دِّ ي��ن َّ
املنظم
والتقاليد االجتماعية ،ب�شر �أن�صار احلب
احلر بـ “�إخال�ص املرء لنف�سه”� ،أو ال�سيادة
ال��ف��ردي��ة ( .)26وك��ان��ت ال�سيادة الفردية،
امتالك الذات حرفي ًا ،هي املذهب املركزي
لبواكري حركة الفو�ضوية الأمريكية يف القرن
التا�سع ع�شر .ومت ا�ستخدام الأيديولوجية
املتطرفة للحقوق الفردية التي مثلها ذلك،
كنظرية اقت�صادية وعقيدة �سيا�سية ،لكنها
عملت بالن�سبة لأن�صار احلب احلر �أي�ض ًا
كنظرية لقراءة النف�سية الفردية التي ت�ؤثر
على ال�سلوك اجلن�سي.
ك��ب��دي��ل ل���ل���رم���وز االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ن��ظ��م
الأخ�ل�اق���ي���ة ،ج����ادل �أن�����ص��ار احل���ب احل��ر
ل�صالح �أهمية �أن يفهم كل فرد “قوانينه/
�أو قوانينها” ال�شخ�صية ،واعرتفوا ب�أن هذه
القوانني رمب��ا تختلف م��ن �شخ�ص لآخ��ر.
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وكتبت ماري نيكولز“ :لي�س هناك �أي زوج
من عيدان الع�شب ،وال �أي زوج من �أوراق
��دي
���ش��ج��رة ،يت�شابه ط��رف��اه مت��ام�� ًا� .إن ل ّ
حاجات من ال��ذوق ،ال�شهية ،والوجود التي
لي�ست لك .و�إذا ما كنتُ وفي ًة للروح ،للحياة
املُ ِلهمة ،ف�إنني �س�أعي�ش ب�شكل خمتلف جد ًا
عنك ،وعن فكرتك ،وعما تعتربه �صواب ًا”
( .)27وبالن�سبة للن�ساء اللواتي يعتربهن
العامل ملكية للرجال يف الزواج ،كانت فكرة
ام�ت�لاك ال��ذات اجلن�سية وتعريف ال��ذات
تعترب متطرفة ل��ل��غ��اي��ة .وق���د ا�ستخدمت
م���اري نيكولز م��ف��ه��وم ال�����س��ي��ادة ال��ف��ردي��ة
بطريقة جن�سية �صريحة ،ليعني حق املر�أة
يف �أن تكون حم��ددة لذاتها جن�سي ًا ،لكنها
ا�ستخدمته �أو ًال بطريقة �سلبية -احل��ق يف
رف����ض م�ط��ال��ب ال��رج��ل اجلن�سية ،مب��ا يف
ذلك �أزواجهن ،ما مل تكن الن�ساء �أنف�سهن
يردن ممار�سة اجلن�س .وقد ربطت نيكولز
�أفكارها عن احلب احلر بحركة حقوق املر�أة
النا�شئة يف خم�سينيات القرن التا�سع ع�شر،
وكانت معجبة ب�شكل خا�ص ب�إليزابيث كادي
�ستانتون ،Elizabeth Cady Stanton
الذي اعتقدت ب�أن �أفكارها ت�شبه �أفكارها هي
�إلى حد كبري ( .)28ومع ذلك ،كانت تعرف �أن
تركيزها على اجلن�س ميزها عنهم .وكتبت:
“لقد خطرت فكرة امتالك النف�س لقلة من
الن�ساء يف خمتلف الع�صور ،ولعدد �أكرب يف
هذا الع�صر من �أي وقت �سابق .ومع ذلك،
ما يزال عدد �أولئك اللواتي ال يعرتفن ب�أي
�سلطة �سوى �سلطتهن اخلا�صة حمدود ًا جد ًا
يف الوقت احلا�ضر” (.)29
كانت حفنة �صغرية غريها من ن�ساء ما قبل
احلرب الأهلية الأمريكية هن اللواتي تناولن
م�س�ألة اال�ستغالل اجلن�سي الذي عانت منه
الن�ساء يف ال���زواج ،و�إمن���ا بقدر �أق��ل منها
بكثري .و�ضمت ه�ؤالء الن�ساء كاثرين بيت�شر،
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�سارة غرميك� ،إليزابيث �أوك�س �سميث ،بل
وحتى مارغريت فولر .لكن قدرة نيكولز على
التحدث والكتابة عن العالقة بني اجلن�سني،
وو�صفها لكيفية معاناة الن�ساء من العالقات
اجلن�سية يف ال��زواج ،كانت �أعلى بكثري من
معاجلات معا�صراتها .وعلى �سبيل املثال،
كانت كاثرين بيت�شر ،يف حماولتها الكتابة يف
نف�س الفرتة عن املو�ضوع نف�سه يف “ر�سائل
�إلى ال�شعب عن ال�صحة وال�سعادة ”،مفرطة
يف ال���دوران ح��ول املو�ضوع بحيث ك��ان من
امل�ستحيل ،حرفي ًا ،معرفة ما كانت تقوله
( .)30وذه��ب��ت ���س��ارة غرمييك �أب��ع��د قلي ًال
يف جهودها للكتابة عن خيبات �أمل الن�ساء
من اجلن�س الزوجي ،لكنها �أخفت مقالها
امل���ع���ن���ون “الزواج”
كان تطوير لغة للتحدث و�أب���ق���ت���ه ح��ب��ي�����س�� ًا يف
�أوراق�����ه�����ا اخل��ا���ص��ة،
عن الجنسوية من وجهة �إل��ى �أن مت العثور عليه
م�����ؤخ����ر ًا ف��ق��ط لأن��ه��ا
نظر تتضمن تجارب
مل ت���ك���ن راغ�����ب�����ة يف
النساء عملية طويلة
ن�����ش��ره ( .)31وعلقت
مارغريت فولر ،و�إمنا
يف مرور عابر تقريب ًا ،على املظامل اجلن�سية
وال��زوج��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��اين منها ال��ن�����س��اء يف
“الدعوى الكربى” The Great Lawsuit
 .)(32لكن نيكولز وحدها هي التي كتبت
بو�ضوح ،بجر�أة ،ومطو ًال عن هذا املو�ضوع.
وعلى النقي�ض من الآخ��ري��ات ،ك��ان بو�سع
املرء �أن يعرف ما تتحدث عنه :كانت الن�ساء
يعا�شرن �أزواج��ه��ن لأن��ه��ن ي�شعرن ب�أنهن
م�ضطرات �إل��ى ذل��ك ،ولي�س بدافع الرغبة
اجلن�سية .ومل يكن تعبريها بذلك بالو�ضوح
الذي فعلته يف ع�صر الكناية اجلن�سية التي
ت�شل املعنى بالأمر الهني.
مل يكن و�ضوح نيكولز �أي�ض ًا م�س�ألة تتعلق
بح�شمة ال��ن�����س��اء الأخ���ري���ات �أك��ث�ر منها
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وافتقارها الن�سبي للح�شمة .لقد كان تطوير
لغة ،وجمموعة من ال�شروط ،للتحدث عن
اجلن�سوية من وجهة نظر تت�ضمن جتارب
الن�ساء عملية طويلة وبطيئة ما نزال ننخرط
فيها ون�شتبك معها حتى الآن .ويف �أربعينيات
وخم�سينيات القرن التا�سع ع�شر ،كانت هذه
العملية يف بدايتها؛ مل يكن هناك تراث �سابق،
و�أمي��ا ام��ر�أة �أردات التحدث �أو الكتابة� ،أو
حتى التفكري بو�ضوح يف م�سائل اجلن�س ،لقد
كانت ت�سمي الأ�شياء لنف�سها فقط .وكانت
للطريقة التي تفعل بها ذلك انعكا�سات على
الن�ساء اللواتي �سي�أتني من بعدها .على �سبيل
املثال ،كيف كان املرء لي�شري �إلى اجلماع؟
مل ت�ستطع بيت�شر حتى �أن تكون دقيقة مبا
يكفي لتعلم �أنها يف حاجة لت�سمية �أي �شيء؛
ومن جهتها ،ا�ستعا�ضت غرميك Grimke
عن لفظة اجلماع بعبارة “تقرير امل��ر�أة �أن
ت�صبح �أم ًا ( .)33كانت نيكولز هي التي بد�أت
احلركة احلا�سمة مبتعدة عن هذا الرتكيز
على الإجناب با�ستخدام م�صطلح “االحتاد
احل�سي ”،وه��و م�صطلح ال���ذي التقطت
ّ
ً
فيه ك�لا من البعد البدين للفعل ومفهوم
االنخراط ال�شخ�صي العميق بني اثنني (.)34
وبحلول نهاية القرن التا�سع ع�شر� ،أ�صبح
الو�ضوح الذي كتبت به عن احلياة اجلن�سية
للأنثى �شائع ًا بني الن�سويات ،لكنها كانت يف
�أربعينيات وخم�سينيات القرن  19واح��دة
من �أوائ��ل الن�ساء اللواتي �سمني مع�ضالت
ومظامل امل��ر�أة اجلن�سية ،يف الطريق نحو
�إن�شاء خطاب جن�سوي ن�سوي يت�سم بو�ضوح
كاف لبدء حوار.
ومل يكن هذا هو الفارق الوحيد بني نيكولز
والن�سويات الأخ��ري��ات ملا قبل احل��رب من
اللواتي بحثن يف م�شاكل ال��زواج واجلن�س.
فقد اختلفن حول مفهوم “العفة” �أي�ض ًا.
واع��ت��ق��دت ك���ل م���ن ب��ي��ت�����ش��ر ،وغ��رمي��ي��ك،
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�أنطوانيت ب��راون� ،إليزابيث �أوك�س �سميث،
وحتى لو�سي �ستون و�سوزان بي� .أنتوين ،ب�أن
ممار�سة اجلن�س بني الرجل واملر�أة يجب �أن
متم داخ��ل عالقة ح�صرية ودائ��م��ة ،والتي
يدخلها املرء عفيف ًا .ونظر ًا لهذا االعتقاد
وما كنّ يعرفنه عن اال�ستغالالت اجلن�سية
يف ال��زواج ،كانت الن�صيحة الوحيدة التي
ا�ستطعن تقدميها للن�ساء هي توخي العناية
الفائقة والتفكري العميق لدى اختيار الزوج.
ونتذكر مرا�سالت �أجنلينا غرمييك وتيودور
ويلد العاطفية الطويلة ِّ
املعذبة التي نا�ضال
فيها لتحديد ما �إذا كانت م�شاعرهما جتاه
بع�ضهما البع�ض قوية مبا يكفي للمخاطرة
ب��ال��زواج ( .)35وك��ان��ت لو�سي �ستون بالغة
الت�أثر مبخاطر ال���زواج ،حتى �أنها قررت
�أ�سا�س ًا عدم دخوله �أبد ًا .فبمجرد �أن يتزوج
امل��رء� ،سيكون قد ارتبط فيه مدى احلياة.
و�إذا �أ�صبحت الأم����ور رهيبة ج���د ًا ،ف���إن
االنف�صال ،ولي�س الزواج ،هو ال�سبيل الوحيد
للخروج“ .حيث �أن�ش�أ �شخ�صان عالقة زواج
زائ��ف��ة ،ف�إنهما ملزمان بااللتزام بعواقب
اخل��ط���أ ال��ذي ارتكباه ”...كانت ه��ذه هي
عبارة �سارة غرمييك القا�سية .و�أ�ضافت:
“دعهم يلتزمون بعواقب �إف�سادهما اخلا�ص
ل��ل��زواج ل��دى مبادلتهما ال�شخ�صية بفخر
احلياة” (.)36
لكن نيكولز حملت اعتقاد ًا خمتلف ًا .ففي
حياتها اخلا�صة ،مل يقت�صر على �أنها مل
تتزوج فقط ،و�إمن��ا ك��ان لها ع��دد �آخ��ر من
العالقات احلميمة� ،إن مل تكن اجلن�سية،
مع الرجال؛ وقد توجه �إليها كثري من النقد
ب�سبب هذه العالقات ،وفقدت الوظائف التي
كانت تعمل فيها وا�ضطرت يف نهاية املطاف
�إلى مغادرة بلدتها .كانت ت�ستوعب يف داخلها
فكرة �أن مثل ه��ذا ال�سلوك غري �أخالقي،
لكنها نا�ضلت �ضد ذلك .وكتبت“ :لقد �آمنت

مع ذلك ن�صف �إميان باحلياة يف العامل .لقد
مار�ست االحتجاج �ضد االحتاد غري املنطوي
على احلب .كانت ب�صريتي الفكرية وا�ضحة
مبا فيه الكفاية ،لكنني كنت يف م�شاعري ما
�أزال مرتبطة بقيود الأخ�لاق الزائفة .وقد
ك�سرت قيودي الداخلية ،لكن احلديد كان
قد دخل روحي” ( .)37وقد حلت مع�ضلتها،
فكري ًا وعاطفي ًا ،من خ�لال �إع��ادة تعريف
النقاء لنف�سها ب�أنه جتنب العالقات اجلن�سية
التي ال ترغب �أنت بها ،ولي�س جتنب اجلن�س
جملة وتف�صي ًال .وعلى امل�ستوى الرباجمي،
ق��اده��ا ذل��ك �إل���ى ال��دع��وة حل��ري��ة �أك�ب�ر يف
الطالق .كانت خم�سينيات القرن التا�سع
ع�شر يف الواقع وقت ًا للتغيري واال�ضطراب
يف ق��ان��ون ال��ط�لاق .ويف
ب��ع�����ض ال����والي����ات ،مثل
كانت النصيحة
�إن��دي��ان��ا ،ك��ان احل�صول
للنساء هي توخي العناية
على ال��ط�لاق يف الواقع
�أ���س��ه��ل مم���ا �سي�صبح
والتفكير العميق عند
عليه يف وقت الحق (.)38
اختيار الزوج
وكان مكمن قلق نيكولز
يت�صل �أق���ل ب��ال��ق��وان�ين
مما يتعلق باملواقف االجتماعية من الطالق،
وخ�صو�ص ًا عندما تبد�ؤه املر�أة .وقد �أ�صرت
على �أن الإرادة ال ميكن �أن تكون حرة �إال حني
يكون الزواج قاب ًال للحل فع ًال� ،أي �أنه عندما
ي�صبح الطالق ممكن ًا قانوني ًا ملجرد عدم
التوافق ،ف�إن الزواج ميكن �أن يكون مقب ً
وال
اجتماعي ًا وميكن للمر�أة �أن تعي�ش بحرية
وب�شكل كامل خارج �إطار الزواج (.)39
كما ق��د ي��ت��ب��ادر �إل���ى ال��ذه��ن ،ك��ان��ت لهذه
اخل�لاف��ات ب�ش�أن ال��ط�لاق وال����زواج ج��ذور
�أعمق يف اخل�لاف��ات ال��دائ��رة ح��ول احلياة
اجلن�سية للأنثى .ورمبا كان ال�شيء الأكرث
مت��ي��ز ًا يف نقد م���اري نيكولز ل��ل��زواج ،هو
�أنها قرنت هجومها على ال�سلوك اجلن�سي
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للرجال يف �إط��ار ال��زواج مع قناعة بوجود
و�صح ّية وجود -عاطفة جن�سية يف الن�ساء.وبعبارة �أخ��رى ،ف�إنها ان�شقت عما �أ�سمته
نان�سي كو ت “مذهب الالعاطفية” pa s
 ،sionlessness doctrineالقائم على
ف��ك��رة �أن ل��دى امل����ر�أة “الطبيعية” داف��ع
جن�سي قليل �-أو معدوم متام ًا ( .)40وقد
�أ���ص��رت معظم الآخ��ري��ن -ع���دد قليل من
الن�ساء اللواتي حتدثن علن ًا عن هذه امل�س�ألة
يف خم�سينيات القرن  ،19وكذلك الأطباء
والأخ�ل�اق���ي���ون ال���ذك���ور -ع��ل��ى �أن الرغبة
اجلن�سية ل��دى الن�ساء كانت ��ش��ذوذ ًا ،لكن
نيكولز قالت �أن غياب ال�شعور اجلن�سي لدى
الن�ساء كان هو امل�شكلة .وكتبت يف واحدة من
�أقوى ت�صريحاتها حول هذا املو�ضوع�“ :إن
امل��ر�أة ال�سليمة واملحبة جتد دافع ًا لالحتاد
املادي بنف�س الت�صميم ،وغالب ًا بنف�س القوة
مثلها مثل الرجل .واحلقيقة هي �أن �صحة
الأع�صاب تعطي املتعة يف ذرى املحبة من
دون اعتبار للجن�س” ( .)41ومل تكن الكثري،
ورمبا معظم الن�ساء ،على الأقل يف الطبقات
الو�سطى ،يرين اجلن�س يف �إط��ار ال��زواج
بهذه الطريقة� .أو ه��ذا على الأق���ل ه��و ما
ذكرته نيكولز و�آخ��رون .ولكن ،حيث اعترب
الآخرون نفور املر�أة من اجلماع م�ؤ�شر ًا على
حالتها الطبيعية ،فقد ا�ستنكرت نيكولز مثل
هذا الو�ضع ،وانكرته باعتباره ،بلغة اليوم،
“مر�ض ًا” ،و”علة” ،وهو و�ضع ميكن يف
نهاية املطاف “�شفاوه” .وق��د ا�ست�شهدت
ب��امل�يراث ،واال�ستمناء ،والعدد الكبري من
الأطفال ،ولكن بطبيعة الزواج نف�سه قبل كل
�شيء لتف�سر ت�آك ل “الدافع احل ّبي amat i
 ”veيف الن�ساء (.)42
مل ت�ستمر مهنة نيكولز باعتبارها املتحدث
رمي ي�سوف � /سورية

با�سم حت��رر امل ��ر�أة اجلن�سي ط��وي� ً
لا ج��د ًا.
كان الوعظ �ضد ال��زواج �شيئ ًا ،لكن العي�ش
خارجه ،وخا�صة �إذا كنت ام��ر�أة تريد �أن
تقيم عالقات حميمة مع الرجل� ،شيئ ًا �آخر.
ويف غ�ضون ب�ضع �سنوات من زواجها بتوما�س
نيكولز ،تنكرت ه��ي وزوج��ه��ا لأفكارهما
وانتماءاتهما الإ�صالحية للحب احلر ب�شكل
ع��ام ،و�أعلنا نف�سيهما متحم�سني للزواج
ودافعا عن اجلماع فقط لأغرا�ض التنا�سل.
ويف �سلوك �أخري نهائي (ولو �أنه نوع خمتلف
جد ًا من) الترب�ؤ من القواعد الربوت�ستانتية
ال�سائدة� ،أ�صبح ال��زوج��ان من الكاثوليك
املتحم�سني ( .)43وكان انقالب وجهة نيكولز
اجلذري الأخري قد ا�ستُبق حتى يف �أفكارها
الأك�ث�ر رادي��ك��ال��ي��ة ع��ن احل��ب احل��ر بخلط
م�ستمر بني “حقوق” املر�أة اجلن�سية وحقوق
الأم .وعندما كتبت عن املر�أة ككائن جن�سي
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م�ستقل ،ف�إنها مل تطالب بحقها يف حتديد
مو�ضوع لرغبتها اجلن�سية ،و�إمن��ا ب��د ًال من
ذل��ك بحقها يف اختيار “والد �صغريها”
( .)44وكما �أ�شارت ليندا جوردون ،يف جهود
ن�����س��اء ال��ق��رن  19م��ن �أج���ل ف��ه��م حياتهن
اجلن�سية اخلا�صة ،طغى التنا�سل با�ستمرار
على العاطفة ب��اع��ت��ب��اره م��وط��ن االهتمام
املركزي ،وكان هذا �صحيح ًا حتى بالن�سبة
للنيكولز ( .)45رمبا كان من ال�صعب جد ًا،
وخا�صة �ضمن حدود حتمية غري ُم�ستنطقة
للعالقة ب�ين جن�سني خمتلفني� ،أن نتخيل
اجلن�س نف�سه كم�صدر قوة للمر�أة –حتى
�أن نيكولز نف�سها تتحدث عن “منح الن�ساء
�أنف�سهن” للرجال -يف حني �أن توجه فكر
القرن التا�سع ع�شر كله علم الن�ساء ر�ؤية
الأمومة باعتبارها عامل متكني (.)46
وب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى ذل���ك ،ميكننا �أن نخمن
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فقط ك��م ك��ان م��ن ال�صعب �أن يكون امل��رء
امر�أة ت�صر على �أن للن�ساء م�شاعر وحقوق ًا
جن�سية ،يف جمتمع يقول فيه كل �شيء وكل
�شخ�ص عك�س ذل��ك .ولي�س من امل�ستغرب
ك��ث�ير ًا �أن ت��ك��ون معظم ه�����ؤالء ال��ث��وري��ات
اجلن�سويات الإن��اث قد تخلني عن اجلهد،
وحاولن ت�صحيح هرطقاتهن الأبكر ،و ُتقن
للعثور على طريق عودتهن �إلى عامل الن�ساء
املحرتمات .هذه هي الكيفية التي �أرى فيها
تن�صل نيكولز الالحق من �أفكارها ال�سابقة
عن احلب احلر .وكان الرتاجع املماثل� ،إن
مل يكن الأكرث دراماتيكية ،هو الذي خربته
خليفتها ،فيكتوريا ووده����ول Victoria
.Woodhull
وم���ع ذل����ك� ،شكلت ج��ه��ود م����اري نيكولز
لو�ضع نهج لتحرير املر�أة اجلن�سي الأ�سا�س
مل�ساهمات ن�سوية اجليل املقبل الرائدة يف
مدر�سة احل��ب احل���ر ،فيكتوريا ووده���ول.
وق��د كتب امل���ؤرخ��ون الكثري ع��ن ووده���ول،
لكنه ال �أح��د تقريب ًا ،بقدر ما �أ�ستطيع �أن
�أرى ،عاملها على حممل اجل��د باعتبارها
مفكرة �سيا�سية واجتماعية .ومثل معظم
املعا�صرين لها ،حكم امل�ؤرخون عليها بق�سوة
بالغة ،على �أ�سا�س ن�شاطها اجلن�سي �إلى حد
كبري .وحتى �أولئك الذين �أحبوها افرت�ضوا
�أنه لأنها كانت امر�أة جن�سية ،ف�إنها مل تكن
جدية وال مفكرة .وي�صر معظم ما ُكتب عن
وودهول -على �أ�سا�س �أدلة قليلة جد ًا -على
�أن جميع خطاباتها ومقاالتها كانت كلها من
عمل الرجال املحيطني بها (.)47
بد�أت وودهول ،وهي امر�أة ع�صامية علمت
نف�سها بنف�سها ،م��ن اجل��ان��ب اخل�ط��أ من
امل�سار ،و�شرعت يف اقتحام دوائر الإ�صالح
اجلديدة يف مدينة نيويورك يف العام .1870
ويف العام  ،1871و�ضعت ب�صمتها من خالل
اق�تراح ا�سرتاتيجية جديدة واع��دة حلركة
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حق املر�أة يف االقرتاع ،على �أ�سا�س النظرية
القائلة ب�أن املر�أة قد حتررت ُم�سبق ًا بف�ضل
التعديل ال��راب��ع ع�شر للد�ستور الأم�يرك��ي.
وبو�صفها قائدة يف حركتي احلب احلر وحق
املر�أة يف االقرتاع مع ًا ،ف�إنها مل توجه �أ�صابع
االتهام للزواج بتدمري حياة املر�أة وح�سب،
و�إمن���ا اق�ترح��ت ط��رق�� ًا ج��دي��دة راديكالية
لتوفري الأمومة وتربية الأطفال مبجرد زوال
نظام العائلة .و ُتعرف وودهول �أكرث ما يكون
بدورها يف ك�شف ف�ضيحة بيت�شر /تيلتون
اجلن�سية ،وهو ما فعلته يف العام  1872رد ًا
على كل الهجمات العامة التي تعر�ضت لها
ب�سبب مغامراتها اجلن�سية اخلا�صة الأقل
خفاء ًا ( .)48وكانت �إح��دى ق�ضايا حياتها
وعملها على حد �سواء هي ما �إذا كان ميكن
�أن ت�سقط امل����ر�أة املتهمة ب�سوء ال�سلوك
اجلن�سي تلقائي ًا يف عني اجلمهور .وبحلول
�سبعينيات القرن التا�سع ع�شر ،كان العديد
من الإ�صالحيني على ا�ستعداد للإ�صرار
على �أن الرجال يحتاجون مثل الن�ساء �إلى
االحتفاظ بثقة اجلمهور ،لكنه مل يكن هناك
�أحد تقريب ًا على ا�ستعداد حتى ذلك الوقت
لل�سماح للمر�أة ب�أن تكون بنف�س �سوء الرجل،
وت�ؤخذ مع ذلك على حممل اجلد .ومل تقف
�سوى حفنة من الن�سويات مع وودهول ،وبني
ه�ؤالء كانت �إليزابيث �ستانتون ،التي �شجعني
�إعجابها الدائم بوودهول على �إعادة درا�سة
حياتها وعملها ( .)49وكتبت �ستانتون“ :لقد
�أجن��زت فيكتوريا ووده��ول عم ًال للن�ساء ما
كان لأحد منا �أن ينجزه .لقد واجهت الرجال
ودفعت بهم �إلى و�صفها بنعوت جتعل املر�أة
تق�شعر ،يف حني ابتلعت املبد�أ ،مثل الدواء،
ع�بر ح��ن��ج��رت��ه��ا ....يف �سجالت التحرر،
�سيكون ال�سمها مكانه العايل اخلا�ص” (.)50
ب�سبب دورها يف ف�ضح نفاق بيت�شر اجلن�سي،
�أ�صبحت وودهول �أول مواطن �أمريكي يعتقل

مبوجب قانون كوم�ستوك ،وهو قانون جديد
كان قد �ساعد على جعل من عدم اخل�ضوع
م�س�ؤولية للراديكاليني وامتياز ًا للأقوياء
( .)51وقد خرجت بيت�شر �ساملة ن�سبي ًا من
ذل��ك الف�صل ،لكن �آم��ال ووده��ول لتحقيق
التميز ال�سيا�سي دُمرت .وكان من املفارقات
�أن ذل��ك �أت��اح لها التحدث بقوة �أك�بر عن
معتقداتها احلقيقية بخ�صو�ص اجلن�س
والزواج ،بدل �أن تقول ما تعتقد ب�أنه �سيكون
مقب ً
وال للإ�صالحيني الآخرين والن�سويات.
وهكذا ،جاءت ت�صريحاتها الأكرث راديكالية
وتطرف ًا بعد العام  .1872ولكن ،قبل العام
 ،1876عندما كان لديها ،مثل نيكولز ،ما
يكفي من التدخل ال�سابق ل�صالح احلرية
اجلن�سية للمر�أة ،تراجعت عن فكرة احلب
احلر (.)52
يف ال��ع��ام � ،1873أعلنت ووده���ول�“ :إنني
�أ�شن حملة �ضد الزواج .و�أنا �أخو�ضاملعركة
بق�صد �إحلاق كل ال�ضرر املمكن بامل�ؤ�س�سة...
لطعنها يف القلب حتى ميكن دف��ن جثتها
املتحللة ومتهيد الطريق مل�ؤ�س�سات �أعلى
و�أف�����ض��ل ».كما ي�شري ه��ذا االقتبا�س ،كان
هجوم ووده���ول على ال���زواج �أك�ثر تع�صب ًا
و�أحادية يف التفكري ،و�أقل مراوغة وتعقد ًا،
م���ن ه��ج��وم ن��ي��ك��ول��ز .وان م��ك��م��ن قلقها
احل�����ص��ري تقريب ًا ه��و كيف يجرب ال��زوج
زوجته على االت�صال اجلن�سي ،بغ�ض النظر
عن رغبات امل��ر�أة اجلن�سية �أو الإجنابية،
وال�سبب يف �أن الن�ساء يعتقدن ب�أن اخل�ضوع
ملثل ه��ذه املطالب ك��ان واجبهن ال��زوج��ي.
وباللعب على احلملة الن�سوية املعا�صرة �ضد
التنظيم احلكومي للدعارة ،ادعت وودهول
ب�أن قوانني ال��زواج ،ولي�س البغاء ،هي التي
كانت تقنن وتعطي الرخ�صة لال�ستغالل
الن�ساء اجلن�سي من قبل الرجال ( .)54وقد
اتهمت ال����زواج بال�شرور فقط -امل��ج��ون،
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ال�شهوة ،والرخ�صة اجلن�سية -التي يلقي
الآخرون باللوم فيها على البغاء .ويف بع�ض
الأحيان ،بدا كما لو �أنها تفهم الأم��ور من
املنظور املحت َقر للبغي �أف�ضل من املنظور
امل�ش َرعن للزوجة .ورمبا يف�سر هذا االزدراء
للزواج بع�ض جتاوزاتها البالغية .مثل قولها:
«من بني جميع الأعمال الوح�شية للع�صر،
ال �أعرف �أعما ًال �شديدة الب�شاعة مثل تلك
التي يجيزها ويدافع عنها الزواج .ليلة بعد
ليلة ،هناك الآالف من ح��االت االغت�صاب
ال��ت��ي ت��رت��ك��ب ...امل�لاي�ين م��ن ال��زوج��ات
امل�سكينات ك�سريات القلب اللواتي يعانني
م��ن ا���ض��ط��راره��ن لالن�صياع للفجار من
الأزواج اللذين ال ي�شبعون ،عندما تفي�ض كل
غريزة يف اجل�سد وعاطفة يف الروح بالبغ�ض
واال�شمئزاز» ( .)55ويف �أحيان �أخرى ،كانت
ت�ستطيع �إجراء تقييم حم�سوب ب�شكل �أف�ضل
لف�شل الزواج كم�ؤ�س�سة جن�سية ،لكنها كانت
تعتقد ،حتى عندئذ ،ب�أن تلك امل�ؤ�س�سة �أدت
دائم ًا تقريب ًا �إلى انحدار واختفاء االجنذاب
اجلن�سي ال�صحيح.
امتدت كراهية وودهول للزواج �إلى جوانب
�أخرى من م�ؤ�س�سة الأ�سرة اخلا�صة ،والتي
اعتقدت ب�أنها جت��ب الإط��اح��ة بها �أي�ض ًا.
و�أو�ضحت ذلك بالقول�« :إنهم يقولون �أنني
جئت لتفكيك العائلة .و�أنا �أقول �آمني لذلك
من كل قلبي� .أرجو �أن �أمتكن من تفكيك كل
عائلة يف العامل تكون قائمة بف�ضل العبودية
اجل�ن���س�ي��ة» ( .)56وع��ل��ى غ���رار احل��رك��ات
الن�سوية الأخ����رى يف تلك ال��ف�ترة ،كانت
وودهول من املدافعني عن املبد�أ العام للعمل
ب�أجر واال�ستقالل االقت�صادي للمر�أة ،لكنها
حاولت –خالف ًا لتلك احل��رك��ات -تو�سيع
هذا املبد�أ لي�شمل الن�ساء احلوامل والأمهات
( .)57ومثلما فعلت �إلني كي Ellen Keyبعد
عدة عقود الحقة ،اقرتحت وجوب �أن ُيدفع

للن�ساء احل��وام��ل �أج��ر اجتماعي اع�تراف�� ًا
مب��ا ه��و عمل اجتماعي يف الأ���س��ا���س (.)58
كما ادعت �أي�ض ًا ب�أنه مبجرد �أن يولد ،ف�إن
الطفل« ،ثمرة عمل (امل��ر�أة) �سينتمي بحقّ
�إلى املجتمع» .والحظت وودهول�« :إن القول
ب���أن الأط��ف��ال ال ينتمون لآبائهم هو هجوم
على احلق املفرت�ض الذي كان موجود ًا منذ
الأزل» ( .)59هذا اجلانب امل�ضاد للأمومة
يف كتاباتها ع��ن امل���ر�أة وال���زواج مييل �إل��ى
الغمو�ض ،لأنها كانت �شديدة الإف��راط يف
ثنائها على القدرات الأمومية للمر�أة ،لكن
ال�شيء ال��ذي جمدته ك��ان دور الن�ساء يف
خلق حياة جديدة ،ولي�س ا�ستغراقهن كل ّي ًا
يف تربية �أطفالهن .وكتبت« :جتعل النظرية
احلالية من كل �أم معلمة وممر�ضة مدى
احلياة ،ومتنعها من حيازة �أو حماولة �أي
مهنة �أخرى رمبا تكون منا�سبة ملمار�ستها»
( .)60وبعد حتريرهما من م�س�ؤولياتهما جتاه
الأطفال ،وبحيث ال يعودان ال�ساحة ال�شرعية
ال��وح �ي��دة للتعبري اجل�ن���س��ي �أو ل�ط��اق��ات
املر�أة ،ف�إن الزواج والأ�سرة �سيختفيان �-أو
هكذا اعتقدت وودهول التي تنب�أت بالقول:
«�سوف ت�ستند العالقات يف امل�ستقبل على
قرابة الروح ،ولي�س بناء على روابط الدم،
حيث ع�شائرية الأ���س��رة ،مثل جميع الزمر
واالحت���ادات الع�صبوية املماثلة � ...سوف
تزال من الأر�ض �إلى الأبد» (.)61
وبالن�سبة للحياة اجلن�سية للأنثى يف حد
ذات���ه���ا� ،ضمت ك��ت��اب��ات ووده�����ول مكامن
غمو�ض متزايدة مماثلة ملا جاء يف كتابات
ن��ي��ك��ول��ز .ف��م��ن ن��اح��ي��ة ،اع��ت��ق��دت ووده���ول
بوجود ،وب�صحية وجود العاطفية اجلن�سية
والرغبة فيها عند الن�ساء كما عند الرجال.
وفندت بكل �إخال�ص عقيدة الالعاطفية التي
و�صفتها ب�أنها «تلك الكذبة غري الطبيعية»،
ال��ت��ي �أ�صبحت بحلول ذل��ك ال��وق��ت فكرة
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تتحدى جن�سوية الذكر والأنثى على حد �سواء.
والحظت ووده��ول« :البع�ض قد ي�ؤكدون �أن
الف�شل يف القوة اجلن�سية هو مك�سب فكري
وروح��ي ....يبدو �أنهم ميجدون حقيقة �أنها
لي�س لديهم �أي رغبة جن�سية ،واالعتقاد ب�أن
ه��ذه الرغبة مبتذلة .يا له من اب��ت��ذال!...
تقول �أنها لي�ست هناك عاطفة جن�سية؟ قل
ب��الأح��رى �أن��ك �أحمق جن�سي و�أع�ترف ب�أن
حياتك ف�شل ،وب�أن ج�سمك مجُ ه�ض� .أ َوت�سمي
مثل هذه الأ�شياء نقاء ًا؟ باه! كن �صادق ًا بد ًال
من ذلك ،وقل �إنه الف�ساد نف�سه» ( .)62هذا
االقتبا�س هو الودهولية الكال�سيكية� ،إنه
نف�س ال�شعور العايل بعواقب اخلط�أ اجلن�سي
مثل �شعور الفكتوريني الآخرين العايل ،و�إمنا
بر�سالة معاك�سة� :إن
ال ينبغي أن يكون الجنس اخلطر يكمن يف �إنكار
ال�����ش��ع��ور اجل �ن �� �س��ي،
ُمحبب ًا فقط ،وإنما يجب ولي�س يف الت�ساهل معه.
وب��ي��ن��م��ا ك���ان �آخ����رون
أن يسفر عن «منفعة
ي��ت��ح��دث��ون ع��ن ال��زه��د
مشتركة ومتبادلة»
للرجال ،كانت تتحدث
ع��ن الن�شوة اجلن�سية
للمر�أة ،وت�صر على �أن تكون «نقية »،و�أن
اجلن�س ال ينبغي �أن يكون محُ بب ًا ومرغوب ًا
ف��ق��ط ،و�إمن���ا يجب �أن ي�سفر ع��ن «منفعة
م�شرتكة ومتبادلة» �أو «ا�ستغراق» (.)63
هنا باملنا�سبة كمنت م�شكلة تاريخية ثانية
ت�ت���ص��ل ب��امل���ص�ط�ل�ح��ات اجل�ن���س�ي��ة ،م��اذا
ُت�سمى الن�شوة وكيف يو�صف غيابها .بعد
ت�أكيدها على �أن املر�أة قادرة على الإح�سا�س
بنف�س املتعة اجلن�سية مثلها مثل الرجل،
كانت ووده��ول ملزمة ب�شرح ال�سبب يف �أن
الكثريات ج��د ًا مل يختربنها .كانت نيكولز
قد و�سمت «عدم النزوع للحب» لدى املر�أة
ب���أن��ه م��ر���ض ،لكن ووده���ول �أ���ض��اف��ت فهم ًا
اجتماعي ًا (و� ِآم ًال) ،حني ف�سرت هذا املر�ض
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ب�أنه نتيجة لتمرد الن�ساء املتنامي �ضد فكرة
كونهنّ ملكية جن�سية لأزواجهن .وكتبت عن
ذل��ك« :ط��امل��ا ظلت امل���ر�أة تقبل بفكرة �أن
م�صريها الطبيعي هو �أن ميلكها ويرعاها
رج��ل م��ا ،وال��ذي ت�سدد له ال�� ّدي��ن بت�سليمه
�شخ�صها ،ف�إنها تكون زوجة قانونية جيدة.
ولكن ،واب��ت��داء ًا من اللحظة التي تولد يف
روحها فيها فكرة �أن لها حق ًا فردي ًا جتاه
نف�سها –�أن ت�سيطر على ج�سدها ووظيفتها
الأمومية -ف�إنها ت�صبح متمردة ،يف روحها
�إن مل يكن ب���الأق���وال والأف���ع���ال ...ويكون
للعقل يف حالة التمرد مثل هذا الت�أثري على
الفعل اجلن�سي بحيث ي�صبح من امل�ستحيل
اال�ستجابة �أو الرد باملثل ،وتعاين الأجهزة
من العقوبة الطبيعية»( .)64ومن دون �إ�ضفاء
�أي رومان�سية على ع��دم و�صول امل��ر�أة �إلى
الن�شوة � anorgasmiaأو التقليل من �آثارها
ال�سلبية ،ف�إنها �ستظل تراها على �أنها ثورة
جن�سية الواعية وت�أكيد ًا للذات ،وبادرة �أمل
للم�ستقبل.
مع ذلك� ،إذا كان اجلن�س يف جانبه ال�سلبي
مرتبط ًا ب��ال��زواج ورغبة امل��ر�أة يف الهروب
منه ،ف�إن اجلن�س يف اجلانب الإيجابي كان
خمتلط ًا ب��الأم��وم��ة ،ب��ال��ق��درة على ت�شكيل
�أج��ي��ال امل�ستقبل ،وم���ن خ�لال��ه��م م�صري
املجتمع ب���أ���س��ره .ومثل نيكولز ،ك��ان دف��اع
وودهول عن احلياة اجلن�سية للأنثى مظل ًال
بهو�س رومان�سي ب��ق��وى الن�ساء الأمومية
املنطوية على �إمكانيات ال نهائية .وقد تخيلت
م�ستقب ًال متلي فيه الن�ساء ،ولي�س الرجال،
�شروط االت�صال اجلن�سي ،مدفوعات بدافع
تقديرهن للـ”امل�س�ؤوليات ال��ك��ب�يرة التي
ت�سندها �إليهن مهامهن ك�أمهات” (.)65
ومثل معظم معا�صريها ،اعتقدت ووده��ول
�أن الأط�ف��ال ال يرثون ال�شخ�صية اجلينية
الأ�سا�سية لوالديهم ف��ق��ط ،و�إمن���ا يرثون
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�شواغلهم وخرباتهم ،بل وحتى �أه��واءه��م
العابرة ،خا�صة يف حلظة احلمل .وقدمت
ه��ذه النظرية لتح�سني الن�سل للن�ساء من
�أمثال وودهول حجج ًا رائعة تدعم �إ�صرارهن
على �أن نوعية العالقة اجلن�سية بني الرجال
والن�ساء ت���ؤث��ر على املجتمع ب�أكمله ،من
خ�لال �شخ�صية الأط��ف��ال املت�صورة .ويف
حالة ووده ��ول ،تعززت اجلاذبية املجردة
حلجة حت�سني الن�سل بتجربتها ال�شخ�صية:
فقد ول��د ابنها بعيب عقلي ،ب�سبب الرجل
ال�سكري امل�صاب الزهري ال��ذي كان والده
( .)66وكانت ر�ؤيتها للقوة الأمومية ،لقدرة
املر�أة على ت�شكيل �شخ�صية الأجيال املقبلة،
متثل عك�س هذه التجربة الرهيبة .وبد ًال من
ابنها العاجز الذي قالت القليل عنه ،تنب�أت
بوالدة �أجيال من الأطفال اجلميلني ح�سني
املولد ،الذين ينجمون من انت�شار احتادات
جن�سية ُحرة ومحُ ّبة حق ًا� .أما بالن�سبة لفكرة
ال�برام��ج الق�سرية التي تديرها احلكومة
لإم�لاء مفاهيم و�شكل الوراثة -ما ن�سميه
علم حت�سني الن�سل -فقد كانت تعار�ضها
متام ًا وت�شعر بالفزع منها ( .)67وب�شكل عام،
مل تكن ت�صويراتها الأك�ثر �شغف ًا وعاطفية
للمر�أة احل��رة يف امل�ستقبل تت�صل باحلياة
اجلن�سية ،و�إمنا بالقوة الأمومية.
ب�سبب جميع �أف��ك��اره��ا الن�سوية ،مل تكن
وودهول حتظى با�ستقبال جيد لدى احلركة
الن�سائية ال�سائدة .وثمة عدد قليل من الأفراد
الذين ت�أثروا كثري ًا ب�أفكارها و�شخ�صيتها ،ال
�سيما �ستانتون ،واملُ�صلحة الأخالقية البارزة
بولينا راي��ت ديفي�س Paulina Wright
 ،Davisو�شقيقة كاثرين بيت�شر ال�صغرى،
�إيزابيال بيت�شر هوكر Isabella Beecher
 .)Hooker (68وم��ع ذل��ك ،ظلت �شريحة
�أكرب بكثري من احلركة الن�سائية ال ُتعنى بها،
وترى �أن بروزها ،والأفكار التي دافعت عنها،

�أ�ضعفت �إلى حد كبري ق�ضية املر�أة (.)69
يف تف�سريه البارز لت�أثري فيكتوريا وودهول
التاريخي ودورها يف ك�شف ف�ضيحة بيت�شر/
تيلتون� ،أكد وليام �أونيل كيف �أن الن�سويات
يف التيار ال�سائد وق��ف��ن ،يف رد فعل على
ووده����ول� ،ضد �أي حت��د لتبعية امل����ر�أة يف
ال���زواج والأ���س��رة ،وب���د�أن م�سري تراجعهن
الطويل �إلى الأيديولوجية املحافظة ( .)70وال
�شك �أن وودهول نف�سها قد هُ ِزمت �شخ�صي ًا،
بل ميكن للمرء حتى �أن يقول �أنها دُمرت،
ب�سبب جهودها للتب�شري باحلرية اجلن�سية
للن�ساء ومهاجمة الزواج با�سم حقوق املر�أة.
يف نهاية امل��ط��اف� ،أُج��ب�رت ووده����ول على
م��غ��ادرة ال��والي��ات املتحدة واال���س��ت��ق��رار يف
�إجن���ل�ت�را ،ح��ي��ث فقدت
ع��ق��ل��ه��ا ،ح��رف��ي�� ًا ،لعدة بسبب أفكارها النسوية،
����س���ن���وات .ويف ن��ه��اي��ة
لم تكن وودهول
امل���ط���اف ،ت���زوج���ت من
امل�صريف ج��ون م��ارت��ن،
تحظى باستقبال جيد
وه��و رج��ل حم��ب وم��راع
لدى الحركة النسائية
ل�������ش���ع���ور الآخ������ري������ن،
وع���ادت �إل��ى الظهور يف
ثمانينيات القرن � 19أمام اجلمهور .ومثل
نيكولز� ،أرادت يائ�سة التخل�ص من ما�ضيها
غري التقليدي ،حتى �أنها تنكرت لأفكارها
ال�سابقة عن احلب احل��ر .وقد فعلت ذلك
بكثافة حتى �أن ابنتها خل�صت �إلى االعتقاد
ب���أن الأم��ر ك��ان قذف ًا �ضد والدتها ،لتقول
�أنها مل تنتقد الزواج �أبد ًا �أو تدعو لالت�صال
اجلن�سي لأغ��را���ض �أخ��رى غ�ير الإجن��اب.
وكانت �أف��ك��ار ووده���ول عن حت�سني الن�سل
ومت��ج��ي��ده��ا الأم���وم���ة ق��د زودت��ه��ا بو�سيلة
للرتاجع ،وزعمت لبقية حياتها -عا�شت حتى
العام  1927-ب�أنها مل تكن قد دعت �إلى �أي
�شيء �أبد ًا �سوى �أن على الن�ساء فهم قوانني
الوراثة وعلم الإجناب وااللتزام بها (.)71
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ولكن ،ويف حني �أن حركة امل���ر�أة ال�سائدة
رف�ضت وودهول نف�سها فع ًال ،ف�إن كثري ًا من
الأفكار التي �آمنت بها هي و�أن�صار احلب
احلر من قبلها ،مبا يف ذلك نيكولز ،وجدت
طريقها �إلى �أفكار احلركة .وهكذا ،خرجت
العديد من �أفكار ووده��ول منت�صرة ،حتى
لو �أنها هي مل تكن كذلك .ومنذ منت�صف
�سبعينيات ال��ق��رن التا�سع ع�شر� ،شرعت
التوحد ملعار�ضة امتالك
احلركة الن�سائية يف ُّ
الرجال اجلن�سي للن�ساء يف الزواج ،وللدفاع
عن مبد�أ ال�سيادة الفردية ،حق امل��ر�أة يف
رف�ض االت�صال اجلن�سي �أن مل يريدنه (.)72
وحتى فكرة �أن العاطفة اجلن�سية طبيعية
يف الن�ساء مثل الرجال وجدت طريقها �إلى
�أطروحات احلركة .وبحلول العام ،1894
ا�ستطاعت الفيل�سوفة االخالقية امل�سيحية
امل��ح��اف��ظ��ة �إل��ي��زاب��ي��ث ب�لاك��وي�� ل Eliz a
 ،beth Blackwellوعلى نحو كبري ال�شبه
مباري نيكولز قبل �أربعني عام ًا� ،أن تقول:
“يف املر�أة املتمتعة بال�صحة ،املحبة ،غري
امل�صابة بجراحات الآف���ات املتكررة التي
تنجم عن الوالدة ،يرتبط املزيد من االكتفاء
احل�سي النهائي ،التعبري
احل�سي بالتعبري ّ
عن احل��ب� ....إن املغالطة ال�سائدة القائلة
ب�أن ال�شغف اجلن�سي هو ال�سمة احل�صرية
تقريب ًا للرجال ،واملتعلقة ح�صري ًا بفعل
اجل �م��اع ...تن�ش ًا من جهل بالطابع املميز
للجن�س الب�شري ،مبعنى :عن�صره العقلي
القوي” ( .)73لكن ما مل ت�ستطع الن�سويات
املحرتمات ا�ستيعابه يف حججن كان تن�صل
ووده��ول من ال��زواج ،ورغبة احلب احلر يف
دع��م الف�صل ب�ين اجلن�س والإجن ��اب عند
الن�ساء .وقد �أ�صرت ن�سويات التيار ال�سائد
على �ضرورة اختيار امل��ر�أة وموافقتها على
اجلماع ،لكنهن التزمن بنف�س القدر �أي�ض ًا
بح�صر اجلن�س يف �إطار الزواج ( .)74وعلى

نحو وثيق ال�صلة ،ك��ان الإج�ل�ال للأمومة
والقوة التي ميكن �أن ت�سبغها على امل��ر�أة،
وهو اعتقاد ر�أينا حتى نيكولز وودهول وهما
تتقا�سمانه .وقد � ِأملت العديد من الن�سويات
الأكرث حمافظة ب�أنه مبجرد �أن يكف الرجال
ع��ن ت��دم�ير ال� ��زواج مبطالبهم اجلن�سية
املفرطة ،ف�إنه يجب على الن�ساء �أن يرحنب
مرة �أخرى باالت�صال اجلن�سي معهم ،ولي�س
من �أج��ل جم��رد املتعة اجلن�سية من ذلك،
و�إمنا وفاء لواجباتهن الأمومية العليا .وقد
ا�ستطاعت قلة ،حتى بني الن�سويات ،ر�ؤية
�أن املعادلة بني احلياة اجلن�سية للأنثى وبني
الإجن���اب والتكاثر كانت �إجن���از ًا تاريخي ًا
خم�صو�ص ًا ،و�أن “حترير” احلياة اجلن�سية
للمر�أة �شكل عملية لن يتم نق�ضها �أبد ًا.
ثمة الكثري من البحث التاريخي ال��ذي ما
يزال يتعني �إج��را�ؤه حول حركة احلب احلر
بعد العام  ،1875وخ�صو�ص ًا الن�ساء اللواتي
انخرطن فيها .فبعد  ،1875تزايدت �أعداد
الن�ساء ال��ب��ارزات يف دوائ���ر احل��ب احل��ر،
ولو �أن اختالفاتهن تزايدت �أي�ض ًا .ولي�ست
�أ�سما�ؤهن م�ألوفة لنا مثل نيكولز وودهول:
�أجنيال هيوود ،لوي�س فاي�سربوكر ،لو�سيندا
ت�شاندلر� ،إي��دا ك���رادوك ،ليلي دي واي��ت،
دورا فو�سرت ،ال��دك��ت��ورة �ألي�س �ستوكهام،
وليليان هارمان ( .)75كان ال�شيء الوحيد
امل�شرتك يف كامل فكر وحما�سة حركة احلب
احلر يف القرن التا�سع ع�شر هو املعار�ضة
لأحدث �أ�شكال التدخل احلكومي يف ال�ش�ؤون
اجلن�سية ،ق��وان�ين كوم�ستوك التي جعلت
فعلي ًا من �أم��ر اخلطابة �أو الكتابة العلنية
ع��ن اجلن�سوية ج��رمي��ة ( .)76وم��ع ذل��ك،
وفيما وراء مكافحة الكوم�ستوكية ،مل يتوافق
دع��اة احلب احلر يف �أواخ��ر القرن التا�سع
ع��ل��ى ال��ك��ث�ير .وق���د �أف�����ض��ى ���ص��ع��ود خطاب
ح��ول احل �ي��اة اجلن�سية ل�ل�أن�ث��ى يف حركة

76. For on example, see Lucinda
Chandler, “UnAmerican Institutions,” in Women’s Tribune, January 14, 1888.
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امل��ر�أة ال�سائدة والأع���داد املتزايدة والثقة
لدى ن�صريات احلب احلر �إلى قيام الكثري
من اجلدل والعديد من اخلالفات املنتجة،
حول ماهية الرتتيبات التي يجب اتخاذها
بال�ضبط ل��ت��ح��ري��ر ال��ن�����س��اء م��ن تبعيتهن
للرجال على م��دى ق��رن كامل .وبعد العام
 ،1875بد�أ �أن�صار احلب احلر �سل�سلة من
املناق�شات حول االن�ضباط اجلن�سي مقابل
الت�ساهل ،والزواج الأحادي مقابل التعددية،
اجلن�س مقابل التكاثر ،و�أخالقيات حتديد
الن�سل والإجها�ض ،والتي �سيح�سن م�ؤرخو
الن�سوية �صنع ًا �إذا ن��ظ��روا فيها .و�سوف
نعرث يف تلك اجلداالت بال �شك على �أ�صول
الراديكالية اجلن�سية احلديثة ،والتعبري
الأول عن املع�ضالت اجلن�سية التي تتعر�ض
لها الن�ساء املعا�صرات ،هذه املع�ضالت التي
�سوف يخرج منها نوع جديد من الن�سوية،
ن�سويتنا ،يف نهاية املطاف.
* �إل�ين ك��ارول دوب���وا� :أ�ستاذة التاريخ يف
جامعة كاليفورنيا ،وم���ؤل��ف��ة ك��ت��اب« :حق
الت�صويت وحقوق املر�أة».
ن�شرت هذه الدرا�سة حتت عنوا ن Fem i
 ،nism and Free Loveeعلى موقع H u
manities & Social Sciences Online
 .الباحثة .Ellen Carol DuBois
راب����ط ال��ن�����س��خ��ة الإجن��ل��ي��زي��ةhttp:// :
www . h - net . org /~ women / papers/freelove.html
** ف��ت��ي��ات ل��وي��ل The Lowell Mill
 Girlsهن عامالت يف �أم�يرك��ا القرن 19
ا�ستخدمهن نظام عمل مبتكر يف م�صانع
ن�سيج يف منطقة لويل ،م�سا�شو�ست�ش .وكان
ا�ستخدام الن�ساء يف م�صنع يحظى ب�إعجاب
وا�سع لأن��ه كان يجري �إ�سكان ال�شابات يف
بيئة لي�ست �آم��ن��ة فح�سب ،و�إمن���ا معروفة
بفائدها الثقافية �أي�ض ًا.
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الملف

الحب ،العشق ،المرض ،الموت
إطاللة على مدار الحب في تراث العرب
د.محمد عبيد اهلل

تكاد ( ق�ص�ص احلب العربية ) تكون من ّ
ال�شائع امل�شرتك يف الوعي الثقايف العربي ،فقد
توارثتها الأجيال ،وتناقلتها عرب الرواية ال�شفوية والرواية الكتابية ،ومن الالفت �أنها ت�أخذ
�صيغتني� ،صيغة نرثية  :حيث ُت��روى ﻲﻓ �صورة ِحكاية م� ّشوقة تتناقلها ب�صياغات متقاربة
كتب الأدب والأخبار ،و�أحيانا تفرد لها م�ؤلفات م�ستقلة من خالل �إ�شباع الق�صة وتطويلها.
و�صيغ ًة ثاني ًة �شعرية :من خالل ال�شعر املن�سوب للعا�شق ال�شاعر ،حيث يندر �أال يكون العا�شق
�شاعرا متيما ،بل تتو�سع ال�صيغة ال�شعرية لت�ضع �أ�شعارا وردودا �شعرية على ل�سان املحبوبة
املع�شوقة .ويف هذه ال�صيغة تقع الدواوين املن�سوبة �إلى الع�شاق ال�شعراء �أو ال�شعراء الع�شاق،
على اختالف درجة الثقة بتلك الأ�شعار والدواوين .وقد يجري اخللط �أحيانا بني ال�صيغتني،
مبعنى �أن نغدو �أمام �صيغة ثالثة� :شعرية-نرثية ،و�إذا كان الن�سيج النرثي �أو�ضح ف�إن ال�شعر
ُيجتلب يف هذه احلالة لتزيني ال�صياغة ال�سردية ،والو�صول بها �إلى درجة عليا من الت�أثري
العاطفي ،وغالبا ما يكون مثل هذا ال�شعر منحوال مو�ضوعا ،ولكنه على حالته تلك ال يخلو
من وظيفة فنية ت�ستكمل منطق ال�سرد .وقد يكون الن�سيج الأ�سا�سي هو ال�شعر وي�أتي النرث
للتف�صيل وال�شرح والتو�ضيح.

شاعر وناقد وأكاديمي من األردن.
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ق�ص�ص احل��ب ال��روح��ي/
كما نالحظ �أنَّ
َ
ال�شقي -على تعددها وكَثرْ ِتها – تكا ُد تكونُ
ق�ص ًة واحدة ،يختلف �أبطالها �أو �شخ�صيا ُتها
فح�سب� ،أم��ا الأح���داث فتبدو متك ّررة ،ﻲﻓ
���داث نمَ طي ٍة م��ع��ادة ،ورغ��م هذا
���ص��ور ِة �أح ٍ
التكرار ف�إننا ُن ِح ّ�س ﻲﻓ كل م��رة �أننا �إزاء
ق�ص ٍة جديد ٍة �شك ًال وم�ضمون ًا ،متام ًا كما هو
حال النا�س مع احلب ،ف�سا ِئر النا�س يح ّبون،
وال يمَ ّلون من احلب .وكلما َن َطقَ �إن�سا ٌن بك ِلم ِة
جتر
حب ،ا�ست�شع َر �أ ّنها له َ
وحده ،و�أنها مل ِ
على ل�سان �إن�سان �آخر �سواه� ،أي �أن الإن�سان
ال ي�ش ُعر �أنه يكر ُر جترب ًة نمَ طية معادة ،مع
�أن النا�س قد �سبقوه �إﻟﻰ امل�شاعر نف�سها،
وربمّ ا قالوا الكلمات ذاتها  ...لكن يبدو �أن
امل�شاعر الإن�سانية هي املتجددة ،متام ًا كمياه
الأنهار ﻲﻓ حركتها وجريانها الأبدي.
ومي اجلرهمية
الق�صة الأولى :م�ضا�ض ّ
���دم الق�ص�ص العربية التي رواه��ا
وم��ن �أق ِ
م�ضا�ض ا ُ
جل ْرهمي وابنة
الإخباريون  :ق�ص ُة
ِ
مي بنت مهلهل اجلرهمية  ،وهما –
ع ّمه ّ :
كما هو وا�ضح – من�سوبان �إﻟﻰ قبيلة عربية
قدمية هي قبيلة ( ُج ْرهُ م) التي روي �أنها
�سكنت ( م ّكة ) قدمي ًا قبل الإ�سالم بزمان
طويل فيما ي�سمى باجلاهلية الأول��ى ولي�س
اجلاهلية الأخرية ،وقيل �إنّ �إ�سماعيل عليه
ال�سالم ن�ش�أ ﻲﻓ قبيلة جرهم وتز ّو َج منها .
و�أم��ا �أق��دم رواة الق�صة و�صائغيها -فيما
اطلعنا عليه -فوهب بن منبه (ت114هـ)،
الق�صا�ص اليمني الإخباري القدمي و�صاحب
ال��ك��ت��اب امل��و���س��وم ب��ـ»ال��ت��ي��ج��ان يف م��ل��وك
حمري» .1وملخ�ص الق�صة منه وم��ن ابن
�سعيد املغربي �صاحب «ن�شوة ال��ط��رب يف
تاريخ جاهلية العرب» 2ال��ذي نقل معظم
مادة الق�صة من كتاب التيجان �أو من كتب
َ
م�ضا�ض اجلرهمي ع�شق ابن َة
نقلت منه� :أن
َ
مي ) ،وكانت �أجمل من ر�أته العيون،
ع ّمه ( ّ

و ِبجما ِلها ك��ان املث ُل ي�ضرب .وق��د ا�ستَم ّر
ع�ش ُق ُهما نقي ًا خال�ص ًا م ّد ًة من الزمن ،وكما
هو ُ
ق�ص�ص احلب واملحبني ،فال بد من
حال
ِ
تدخل �شخ�صيات «�شريرة» مهمتها «�إعاقة
احل���ب» و�إف�����س��اد امل���ودة وال��و���ص��ال .وهكذا
ُ
ب�سبب من
يدب
اخلالف بني م�ضا�ض وميٍ ،
ُّ
ُ
�شخ�صني اثنني  ،امر�أة يقال لها ( رق ّية بنتُ
البهلول )  ،ورجل يدعى ( �أبو قبي�س ) ،وهو
الذي ُي ْن َ�سب �إليه اجلبل ال�شهري قرب م ّكة.
و َيحدث اخل�لاف ﻲﻓ مو�سم احل��ج الوثني،
فبينما كان م�ضا�ض يطوف بالبيت العتيق،
تعر�ضت ل��ه (رق��ي�� ُة بنتُ البهلول) زاعم ًة
�أ ّن��ه��ا عط�شى و�ستهلك م��ن العط�ش �إن مل
ُ
م�ضا�ض بنُ عمرو  :بدا ّل ِة
ي�سقها  ،نادته  :يا
ال�شباب وال��ق��راب��ة ،ا�سقني ،ف���إين �أخ�شى
امل��وت ،فاحتال لها ﻲﻓ ماء و�سقاها .ويبدو
�أن رقي َة اختلقت دع��وى العط�ش لالقرتاب
من م�ضا�ض ،وك���أن يف امل��اء املطلوب داللة
ات�صال متمنى �أو م�شتهى ،ك�أن العط�ش يف
حقيقته مل�ضا�ض وملاء ال�شباب ودالله ،ولي�س
عط�شا للماء احلقيقي ،ويح ّقق طلب املاء
ات�صاال مب�ضا�ض ،وي�ؤدي �إلى �إثارة غيظ مي
وغريتها ،والنيل من مائها بو�صفها مالكة
(مي)
مل�ضا�ض من خالل احلب .ومل تلبث ّ
�أن ت�أثرت بالق�صة حني بلغتها� ،أو حني ر�أت
حبيبها ي�سقي املر�أة الأخرى ومينحها بع�ض
مائه ،فها هو ابن عمها وحبيبها ي�سقي رقية
بنت البهلول  ،ويحنو على ام��ر�أة �أخ��رى ،
البيت العتيق .وا�شتدت
ي�سقيها امل���ا َء ﻲﻓ
ِ
الغري ُة ﻲﻓ نف�سها ،ك�أنمّ ا �أح�ست ب�أن قلبها
ان�صد َع ان�صداع ًا ال يلت ِئ ُم �أب��د ًا  .وتمَ �ضي
احلكاية لت َ
َجعل ( م ّي ًا ) تقرر �أن َ
تفارق ابنَ
مكان يكون به �أب��د ًا ،
قيم ﻲﻓ ٍ
ع ِّمها  ،وال ُت َ
بعدما َ�ص َدع قل َبها �صدعا �آملها ،وع ّدته امرء ًا
غ���ادر ًا ،مخُ ِ ً
�ل�ا بقواعد احل��ب ،وق��ال��ت فيه
�شعر ًا منه :
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ُ
العهد
م�ضا�ض غدرتَ
َ
ّ
واحلب �صادق ٌ
و ل��ل��ح ِّ��ب ���س��ل��ط��ا ٌن ي��ـ�� ِع��ـ�� ُّز اق��� ِت���دا ُر ُه
َغ مُ ْ
����درت ولمَ �أغ���د ْر  ،ول��ل ُ��ح�� ّر َم��ـ ْ��و ِث�� ٌق
و ل��ي�����س ف���ت ً���ى م��ـ��ن ال ي��ق�� ُّر ق���ـ���رار ُه
�أما الرجل امل�س ّمى بـِ �أبي قبي�س ،فكان دوره
َ
العمل على زي��ادة
ال�����س��ردي -كما يبدو -
ً
ال ِنزاع وت�أجيج ال ُف ْرقة ،ف�صنع �شعـرا ون�سبه
�إﻟﻰ م�ضا�ض ،ليكون الظاه ُر لمِ ي وللنا�س �أن
َ
م�ضا�ض اجلرهمي يتغزّل ب�ـِ ( ُرق � َّي��ة)؛ �أي
امل���ر�أة التي �سقاها امل��اء ﻲﻓ مو�سم احل��ج،
��اذ ُب �إﻟﻰ م ّ��ي ،ف��زا َد من
وو�صل ال�شع ُر ال��ك ِ
ألهب قل َبها عليه ،فازدادت له هجراً،
�ألمَ ِها ،و� َ
حفاظ ًا على كرام ِتها ،ون�أي ًا بنف�سها ع ّما تع ّده
جرح ًا غا ِئر ًا من احلبيب .
ويبدو �أنَّ ( م�ضا�ض اجلرهمي ) قد �سعى،
من بعد ،ال���س�ترداد حمبوبته و�إر�ضا ِئها ،
لكنها كانت عنيد ًة ال تلني ! �إذ كيف ي�سقي
غريـ َمتَها املا َء ،وكيف ُ
يقول فيها ال�شعر ،ثم
يعود �إليها .ومما قاله م�ضا�ض ﻲﻓ ال�شكوى
من هجرها! وﻲﻓ االعتذار �إليها –مما تورده
الرواية وتزين به الق�صة وهو ظاهر الو�ضع
ككثري من ال�شعر املتخلل يف الق�ص�ص -قو ُله:
النا�س َط ْر ُف عيني
َي ْع َ�شى عن ِ
وع��ن ِ��ك ي��ـ��ا م��ـ ّ��ي غ��ي��ـ��ر ع��ا� ِ��ش
�أت��ـ��ج��ه��ري��ن��ن��ي ب��ـ��غ��ي��ـ��ر ذن��ـ ٍ��ب
ـ��ول وا� ِ����ش
وت��ـ��ق��ت��ل��ي��ن��ـ��ن��ي ب��ـ��ق�� ِ
وق��ال �أي�ض ًا ﻲﻓ �صدودها ورف�ضها الإقبال
عليه خماطب ًا �أ�صحابه� ،أو �شاكي ًا �إليهم ه ّمه
وحزْ َنه :
ُ
علي بـوجهها
ت َُ�ص ُّد ِبـال ُج ْر ٍم ّ
وتبعدين �إ ّم��ـ��ا �أردتُ التق ُّربا
ك�أين �أنادي �صخر ًة حني �أقبلت
ُترا�ض فما تزداد �إ ّال ت�ص ُّعبا
وﻲﻓ بع�ض الأخ�ب��ار �أن م�ضا�ض اجلرهمي
جون وليام ووترهاو�س  /بريطانيا

تاج الـ ُم ْلك وزعام َة قومه  ،وفا ًء حل ّبه
رف�ض َ
ملي ذات م َّرة
 ،وطلب ًا لهواهّ ،ثم �أنه تع َّر�ض ّ
بعد �أن طال هجرها و�صدودها فقال لها :
ف����إن لمَ َي��ك��ن و���ص�� ٌل َف�� َل��ف ٌ
ْ��ظ مكا ُنه
ف������������إنَّ امل�����������وتَ ال � َّ
�����ش�����ك دار ُه
فقالت له  :واهلل ال �ألقاك �أب��د ًا  ...حينها
ازداد �أملُ��ه وع��ذا ُب��ه وق��ال لها � :أم��ا �أن��ا فال
أق�س َم �أن ميتنع
�أ�شرب املاء �أبد ًا  ...وهكذا � َ
عن املاء لأنه ال�سبب ﻲﻓ كل ما تعر�ض له من
عذاب و�ألمَ  .و ُيقال ب�أن العا�شقَ املع ّذب ّ
كف
حقا عن �شرب املاء حتّى ا�شت ّد عليه العط�ش،
و�أورده الهالك .يف �أول احلكاية قدم العا�شق
امل��اء الم��ر�أة حا�سدة ،فبدال من �أن ينه�ض
املاء بوظيفة الإحياء� ،أدى �إلى �إماتة حبه،
وهجران حمبوبته ،و�أما وقد امتنع عن املاء
وهلك فك�أمنا جتدد احلب بعقاب العا�شق
نف�سه ،وبو�صوله �إلى �أعلى مرتبة يف احلب
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وهي املوت والفناء لأجل املحبوب ويف �سبيل
احل��ب .ويقال –على عهدة احلكاية -ب�أن
�صاحبني ل��ه �أدرك�����اه وه���و ي��ج��ود بنف�سه،
فحاوال �أن ي�س ّلياه ،ويخففا من هم ِه ،ولكن
دون جدوى ،وقبل �أن يلفظ �أنفا�سه نظر �إﻟﻰ
�صاحبيه وقال لهما :
خليلي ه��ـ��ذا م��ـ��وط��نُ امل���وت فـاندبا
َّ
م�ضا�ض بنَ عمر ٍو حني ّ
َ
�شط م��زا ُر ُه
اخليمات عن ق ِرب هالكٍ
�صاح َب
ِ
َ�سال ِ
امل�����وت ق��� َّر ق�����را ُر ُه
��ات
ِ
ل��ـ��دى ج��رع��ـ ِ
�أ َّم��ا ابن ُة عمه (م ّ��ي) :فقد بلغها خ ُرب موته
عط�ش ًا ،وع��رف��ت �أن���ه ك��ان ���ص��ادق�� ًا وج���اد ًا
واكت�شفت �أنها ظلمته،
حني اعتذر �إليها،
ْ
�إذ اتّهمته بالغدر ،و ُي��روى لها �شع ٌر ﻲﻓ هذا
املوقف تقول فيه:
�أيا موطنَ املوت الذي فيه قربه
َ
الهوام ُع
�سقتك الغوادي ال�سارياتُ
ِ
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�ساكنـ ًا بال ّدوحتني مغ ّيب ًا
ويـا ِ
إلف ف�إل ُف َك تا ِب ُع
لئن ِطـ ْرتَ عن � ٍ
َّثم �أ ْق َ�س َمت �أن متتنع عن امل��اءِ ،ال��ذي كان
�سبب ًا ﻲﻓ هجرا ِنها حلبيبها ،وﻲﻓ موت ابن
ع ّمها ،وب ّرت بيمينها حتّى هلك ــت عط�شـ ـ ًا،
���ت �إﻟﻰ
فماتت ه��ي الأخ����رى عط�شا َو ُد ِف��� َن ْ
جوارِه.
ٍ
ومي
لق�ص ِة
هذا هو الإط��ار العام َّ
م�ضا�ض ِ
�دم ق�ص ٍة عربية تربط
اجلرهمية  ،وهي �أق� ُ
وامل��وت على هذا النحو الفريد،
بني احل ِ��ب
ِ
فالأم ُر الطبيعي �أن الإن�سانَ يخ�شى املوت،
ويخافه ،بل يحاول �أن يتج ّنبه ،وخ�صو�ص ًا
ﻲﻓ امل��راح��ل الوثنية ( ال��ت��ي تنتمي �إليها
ُ
املراحل حماوالت
احلكاية) وقد �شهدت تلك
ُ
البحث عن اخللود ،كما هو احلال ﻲﻓ امللحم ِة
ِ
ال�سومرية امل�شهورة با�سم ملحمة جلجام�ش.
وق��د ر�أى خليل ال�شيخ –يف درا���س��ة �شيقة
ع��ن االن��ت��ح��ار يف الأدب ال��ع��رب��ي�-أن هذه
احلكاية�« :أولى احلكايات يف الرتاث العربي
التي ربطت بني الع�شق واالنتحار من جهة،
وخلقت ن�سقا �أ�سطوريا عرب �إدخالها املاء
�إلى حكايات الع�شق عامال من عوامل احلب
واملوت يف الوقت نف�سه» .3فاملاء –وفق ذلك
املف�سرة يف
»�أ�صبح ميثل ما يعرف باخللية ّق�ص�ص الع�شاق ،وذلك خل�صوبة هذا الرمز
على ال�صعيد الفردي ،باعتباره يدل على
الرغبة يف االرت��واء العاطفي ،وعلى �صعيد
الال�شعور اجلمعي يف داللته احل�ضارية على
البيئة العربية ال�صحراوية التي ي�شكل املاء
فيها ع�صب احلياة».4
املرق�ش و�أ�سماء واملوت
ومم��ا ي��ق��رب م��ن معنى الق�صة ال�سابقة
وانغما�سها يف ال�شقاء والإ�صرار على افرتاق
املحبني نتيجة لأقدار قا�سية ،حكاية املرق�ش
الأك�ب�ر ال���ش��اع��ر وال�ع��ا��ش��ق اجل��اه�ل��ي وق��د
انت�شرت ق�صته يف ع�صر ما قبل الإ�سالم،
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مع �أنه يذكر يف �شعره ن�سوة �أخريات ،ولكن
لعلها حم�ض �أقنعة «لأ�سماء» ،وقد روى هذه
الق�صة «اب��ن قتيبة» يف ال�شعر وال�شعراء.
و»ابن الأنباري» يف �شرح املف�ضليات ،وكذلك
«الأ�صفهاين» يف �أغانيه.
وملخ�ص هذه الق�صة� ،أن املرق�ش قد خطب
�إلى عمه عوف بن مالك ابنته �أ�سماء ،فرف�ض
�أن يزوجه حتى ير�أ�س ،وي�أتي امللوك ،ثم خرج
مرق�ش و�أتى ملك ًا فامتدحه ف�أنزله و�أكرمه.
�أما ع ّمه فقد �أجدب (افتقر) ،فا�ضطر �أن
يزوج �أ�سماء من رجل من مراد حملها معه
�إلى بالده ،فلما �أقبل مرق�ش من اليمن كتم
عنه �أهلها اخلرب ،و�صنعوا قبرْ ًا وهميا زعموا
له �أنها دُفنت فيه ..ثم يعلم العا�شق خربها
م���ن ���ص��ب��ي��ة ي��ل��ع��ب��ون،
فكأنما تجدد الحب بعقاب فريحل يف طلبها ،ومعه
خادمة له وزوجها .ويف
العاشق نفسه وبوصوله الطريق �إل���ى احلبيبة
البعيدة ،يزداد مر�ضه
إلى أعلى مرتبة وهي
و���ض��ن��اه ،ح��ت��ى �سئمه
الموت ألجل المحبوب
الرجل وزوجته ،فرتكاه
يف ك���ه���ف يف �أر�������ض
مراد ،فل ّما �شعر مرق�ش بعزمهما على تركه
كتب �أبيات ًا على رحل الرجل (�أي على خ�شب
الأق��ت��اد املو�ضوعة ف��وق البعري) ،يح ّر�ض
فيها �إخوته على قتله وزوجته� ،أم��ا مرق�ش
فقد متكن من �إي�صال خربه �إلى �أ�سماء مع
رعاة مروا باملكان م�صادفة ،فاحتالت على
زوجها ،ف�أتى �إليه واحتمله �إلى منزله ،ولكن
املوت �أدركه قبل �أن ي�صل �إلى �أ�سماء حيا.
وهكذا ت�ص ّر الق�صة �أن تعذب �أ�سماء �أي�ض ًا،
فمثلما تعذب مرق�ش ومات ينبغي �أن تعرف
هي خربه ،فتظل يف عذاب دائم �أو تلحق به
و ُتدفن بجانبه كما يحدث يف �سائر ق�ص�ص
ّ
الع�شاق.
عروة بن حزام وعفراء
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�أ ّم���ا ع���روة ب��ن ح���زام ،فعا�شق نبيل �آخ��ر
من الع�شاق الأوائ��ل� ،أ�ضناه الهجر وع ّذبه
احل���رم���ان ،ف��ه��ام ع��ل��ى وج��ه��ه ،ومل يفده
الع ّرافون وال الأط ّباء ،فقد كان يعرف داءه
ويعرف �أن اجتماعه بعفراء وحده ميكن �أن
يخفف من عذابه و�أمل��ه .ولذلك يحدد داءه
وهو يقول:
لذكراك روع ـ ٌة
و�إنيّ لتعروين
ِ
دبيب
لها بني جلدي
والعظام ُ
ِ
وما هو �إال �أن �أراهـا ُفجــاء ًة
ف�أ ْبهت حتى ما �أكـا ُد ُ�أجي ُـب
اف اليمام ِة دا ِون ــي
وقلتُ لع ّر ِ
ْ
ف���إ ّن��ك �إنْ �أب��ر�أت��ن��ـ��ي لطبيـ ُـب
طيف ِج َّن ـ ِة
�سقم وال ِ
فما َبي منْ ٍ
ـذوب
ولكنَّ ع ّمي احل ْم ّ
ريي ك ُ
دان مزا ُرهـا
ع�ش ّي َة ال عفـرا ُء ٍ
فترُ جى وال عفرا ُء َ
قريب
منك ُ
ال�شم�س �إ ّالذك ْرتهـا
فل�ستُ برائي
ِ
ّ
وال البدر �إال قلتُ �سوف ت�ؤوب
وهكذا يبدو هذا احلب اليائ�س ،غري قابل
�أن ُين�سخ �أو يتبدل ،وغ�ير قابل للو�صال،
فالعا�شق �إن و�صل �إلى مع�شوقته ف�سد احلب
وذهبت ل��ذة احل��رم��ان ..فهل ك��ان العا�شق
يتلذذ بالعذاب هل كان للأمل متعة من نوع
م��ا؟؟ وما ال��ذي يقنع ال��روح �أن تو�صد على
وجه دون �سواه ،وتعجز عن تبديله؟؟
جمنون ليلى:
و�أم���ا جم��ن��ون ليلى فقد اختلف يف ا�سمه
وت��ع��ددت رواي���ات ق�صته ،وثمة يف املكتبة
ال�شعرية العربية ديوان �شعر با�سمه ،ومما
جاء يف خربه –وفق �أبي الفرج الأ�صفهاين
يف الأغاين« 5-ك��ان املجنون وليلى وهما
جبل يف
�صبيان يرعيان غنم ًا لأهلهما عند ٍ
بالدهما يقال له التوباد ،فلما ذهب عقله
وتوح�ش ،كان يجيء �إلى ذلك اجلبل فيقيم
به ،ف�إذا تذكر �أيام كان يطيف هو وليلى به
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ج��زع جزع ًا �شديد ًا وا�ستوح�ش فهام على
وجهه حتى ي�أتي نواحي ال�شام ،ف�إذا ثاب �إليه
عقله ر�أى بلد ًا ال يعرفه فيقول للنا�س الذين
يلقاهم :ب�أبي �أنتم� ،أي��ن التوباد من �أر�ض
بني عامر؟ فيقال له :و�أي��ن �أنت من �أر�ض
بني عامر! �أن��ت بال�شام عليك بنجم كذا
ف�أ ّمه ،فيم�ضي على وجهه نحو ذلك النجم
حتى يقع ب�أر�ض اليمن ،فريى بالد ًا ينكرها
وقوم ًا ال يعرفهم في�س�ألهم عن التوباد و�أر�ض
بني عامر ،فيقولون :و�أي��ن �أن��ت من �أر���ض
بني عامر! عليك بنجم كذا وكذا ،فال يزال
كذلك حتى يقع على التوباد ،ف�إذا ر�آه قال
يف ذلك:
و�أج��ه�����ش��ت ل��ل��ت��وب��اد ح��ـ�ين ر�أي��ت��ـ��ه
وك���ب���ر ل���ل���رح���م���ـ���ن ح���ـ�ي�ن ر�آن����ـ����ي
ّ
و�أذري�������ت دم����ع ال���ع�ي�ن مل���ا ع��رف��ت��ـ��ه
ون������ادى ب���أع��ل��ى ���ص��وت��ه ف��دع��ـ��ان��ـ��ي
ف��ق��ل��ت ل���ه ق���د ك���ان ح��ول��ـ��ك ج��ـ�ير ٌة
وع��ه��دي ب���ذاك ال�����ص��رم منذ زم��ان
فقال :م�ضوا وا�ستودعوين بالدهم
وم��ن ذا ال��ذي يبقى على احلدثان
و�إين لأب��ك��ي ال��ي��وم م��ن ح���ذري غ��د ًا
ف����راق����ك واحل����� ّي�����ان جم��ت��ـ��م��ـ��ع��ـ��ان
���س��ج��ا ًال وت��ه��ت��ـ��ان��ـ��ا ووب��� ً
ـ�ل�ا ودمي���� ًة
��ام��ا �إل����ى ه��ـ��م��ـ�لان»
و���س ًّ��ح��ا وت�����س��ج ً
ويبدو املر�ض وامل��وت ن�سق ًا متكرر ًا يف هذا
اللون من احل��ب ،فقد مر�ض مرق�ش حتى
هلك ،و�ضني عروة بن حزام �صاحب عفراء،
وكذلك املجنون «قي�س ليلى» مثلما مر�ض
�سواهم من ّ
الع�شاق ..الو�صال ال يتحقق �أبد ًا،
والعا�شق ال�شاعر يعاين ال�ضنى واملر�ض،
ويبكي وين�شد �أحزانه ومواجده ،ولكنه �أبد ًا
ال ي�صل �إال �إلى املوت� ..أو املر�ض واجلنون.
الع�شق املري�ض
�أم��ا ما ن�سميه بالع�شق املري�ض ،فلعله مما
يحتاج ق��راءة م�ستفي�ضة ،من منظور نف�سي

وعلمي ،ولكننا نلمح �إليه هنا ال�ستكمال معامل
�صورة احل��ب يف �شعر ال��ع��رب ،ونتوقف عند
بع�ض مناذجه دون ا�ستق�صاء وتف�صيل .وهو يف
جانب منه ملت�صق بق�ص�ص الع�شاق واملتيمني
الذين �س ّماهم امل�صنفون العرب بالعذريني يف
الع�صر الأموي ،ولكنه لي�س مق�صورا عليهم بل
متتد جذوره منذ الع�صر اجلاهلي كما الحظنا
فيما عر�ضنا له من ق�ص�ص قدمية ،وتتوا�صل
بعد الع�صر الأموي يف �سل�سلة متتابعة من ذرية
العذريني و�أتباعهم.
ومما ميكن �أن ي�سلك يف هذا النوع من الع�شق
املري�ض حكاية در ْي��د بن ال�ص ّمة 6ال�شاعر
���ب اخلن�ساء ال�شاعرة
ال��ف��ار���س ال���ذي �أح ّ
ال�شهرية برثائها لأخويها �صخر ومعاوية،
ومل ت�شتهر عا�شقة ،لأنها
رف�ضت حب دريد و�أنفت
ويبدو المرض والموت
منه ،ومالت �إل��ى �شباب
نسق ًا متكرراً في هذا
قومها بني �سليم.
�أم��ا حبه لها فقد كان
اللون من الحب ،فقد
حب ًا مري�ض ًا ،وقد ر�آها
مرض مرقش حتى هلك
م��� ّرة وق��د تخففت من
بع�ض مالب�سها ،وهي
تطلي نوقها اجل��رب��اء بالقطران ،فهام
بها ،ومل متنعه رائحة القطران الكريهة
من احلب ،ومل ي�شمئز من النوق اجلرباء
وامل��ر�أة التي تطليها ،بل �أعجبه امل�شهد،
وث��ب��ت يف ذه��ن��ه ���ص��ورة �أب��دي��ة للحبيبة،
ويف ت�صويره ل��ه��ذا امل�شهد نتبني كيف
قلب احل��ب حقيقة الأ���ش��ي��اء ومعانيها،
فقلب الكريه �إلى جميل ،و�صار القطران
الأ���س��ود كريه الرائحة م�سك ًا وع��ب�ير ًا يف
�أنف العا�شق املري�ض ،و�صار م�شهد طالء
النوق اجل��رب��اء م�شهد ًا جمي ًال وحمبب ًا،
وك�أن احلبيبة يف ب�ستان يفي�ض باحلدائق
وال���زه���ور ،وق��د ع�ّب�رّ دري���د ع��ن ذل��ك يف
مقطوعة �سائرة تقول:
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حيوا «متا�ضر» وارب��ع��وا �صحبي
وق���ف���وا ف���ـ����إن وق��وف��ك��ـ��م ح�سبـي
�أخ��ن��ا���س ق��د ه��ام ال��ف��ـ���ؤاد بكــم
و�أ�����ص����اب����ه ن��ب��ـ��ل م���ـ���ن احل��ـ��ـ ّ��ب
م���ا �إن ر�أي�����ت وال ���س��م��ع��ت بــه
ك���ال���ي���وم ط��ال��ـ��ي �أي���ن���ـ���ق ج��ـ��رب
م���ت���ب���ـ��� ّذ ًال ت���ب���ـ���ـ���دو حم��ا���س��ن��ـ��ـ��ه
ي�����ض��ع ال��ه��ن��اء م��وا���ض��ـ��ع النقـب
م��ت��ح�����س�� ًرا ن�����ض��ح ال��ه��ن��ـ��ا ُء بــه
ن�ضح ال��ع��ب�ير ب��ري��ط��ة الع�صـب
ف�����س��ل��ي��ه��ـ ُ��م ع�� ّن��ـ��ي خ��ن��ـ��ا���س �إذا
ّ
ع�ض اجلميع اخلطب ما خطبي
فالعبري واملالءة واملحا�سن الفريدة بعيدة
ك��ل ال��ب��ع��د ع��ن م��ث��ل ه���ذا امل�����ش��ه��د كريه
الرائحة ،ولكنه مر�ض احلب الذي ُيعمي
الب�صر ،وي�صمي ،القلب فيم�سخ الدالالت،
ويح ّرف الأ�شياء عن منطقها ونوامي�سها
الطبيعية.
ليتنا بعريان �أجربان
وال يبدو «ك��ث�ّي�رّ ع��زة» ال�شاعر ال�شهري يف
الع�صر الأم��وي ب�أقل من دري��د بن ال�صمة
يف مر�ضه و�أخيلته امل�شوهة اجلريحة ،فقد
�أو�صله الهجران �إلى �أمنيات �شديدة الغرابة.
فلقد مت��ن��ى ،فيما مت��ن��ى ،ل��و �أن���ه وحبيبته
ب��ع�يران �أج���رب���ان ي��ط��رده��م��ا �صاحبهما،
ويطردهما النا�س ،وال يقربونهما ملا فيهما
م��ن اجل��رب واح�ت�م��ال ال �ع��دوى .كثري عزة
ي�شتهي الو�صال مهما يكن ثمن ذلك ،حتى
لو كان �سبيله تدمري ذاته وذات حمبوبته يف
ت�صويره املري�ض� ،إلى حد التحول يف هيئة
مزرية هي هيئة الإبل اجلرباء التي يطردها
النا�س ،وي�أنفون منها.
وجتري �أمنية “كثي” العا�شق املري�ض �شعرا
على النحو الآتي:7
�سلفادور دايل  /ا�سبانيا

�أال ليتنا ي��ا ع��� ّز ك�� ّن��ا ل���ذي غنى
بعريين نرعى يف اخلالء ونعزب
ك�لان��ا ب���ه ع��� ّر ف��م��ن ي��رن��ا يقـل
على ح�سنها جرباء تعدي و�أجرب
�صاح �أه ُل ُه
�إذا ما ور ْدن��ا منه ًال َ
علينا فما ُّ
ـرب
ننفك ُنرمى و ُن�ض ُ
نكون بعريي ذي غنى في�ضيعنا
ف�لا ه��و يرعانا وال نحن ُنطل ُـب
ي��ط�� ّر ُدن��ا ال��رع��ي��ان يف ك��� ّل تلعة
ـرب
ويمُ��ن��ع م ّنا �أن ُن��رى فيه ن�ش ُ
وددتُ وب��ي��ت اهلل �أ ّن�����ك بكـرة
هجان ..و�أنيّ م�صعب ،ثم نهرب
لقد �ضاقت الدنيا على العا�شق املري�ض ،وملا
مل حتقق له الهيئة الآدمية ما رغب فيه من
و�صال ،فقد ذهب به اخليال �إلى هيئة �أخرى
قد حتقق له ما امتنع عنه ،فلم ي�أنف من
التحول �إلى �صورة حيوانية مزرية ،بل جعل
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منها �أمنية م�شتهاة ،وغاية م�أمولة ،فهي
�أف�ضل من االحتفاظ بال�صورة الإن�سانية مع
ا�ستمرار ال�ضنى وال ُبعد عن احلبيبة ..ول�سنا
ندري �إن كانت عزّة �أُعجبت ب�أمنية كثيرّ � ،أم
�سخرت منها؟ �إذ تخ ّي ْلت نف�سها ناقة جرباء،
ال ي�سمح لها النا�س حتى بالورود على املاء
خوف ًا من جربها ودائها..
ونقل عن �أحد بني عذره فيما حدث به عند
عروة بن الزبري ،وقد �س�أله هذا عن قومه
وم��ا �شاع فيهم من الع�شق فقال العذري:
«لقد خ ّلفت يف احلي ثالثني مري�ضا ما بهم
داء �إال احلب قد خامر قلوبهم ،و�أن فيه من
املرارة والنكد والكمد ما هو م�ستعذب عند
�أربابه ،م�ستح�سن عند �أ�صحابه ،حلو ال تعد
له حالوة ،مر ال تعد له مرارة”.
ُ
ق�ص�ص
نعر�ض له من
وم��ن امل���ؤ َّك��د �أنّ ما
ٍ
بالع�شاق واملحبني ،لي�ست يف كثري
مت�صل ٍة
ِ
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من جوانبها وتفا�صيلها ق�ص�ص ًا تاريخي ًة
باملعنى الدقيق ،و�إنمّ ا �أك ُرثها
ق�ص�ص ذاتُ
ٌ
أبعاد رمزي ٍة خياليةُ ،
تعميق معنى
� ٍ
تهدف �إﻟﻰ ِ
احل��ب ،وت���أك��ي ِ��د دالالت ال��وف��ا ِء الإن�����س��اين،
ومتان ِة ال�صلة بني العا�شق واملع�شوق ،فك�أنّ
ك� ً
روح الآخ ��ر ،ف���إذا م��ا غاب
لا منهما ه��و ُ
غ��اب��ت ال� ��روح� ،أو ح�� ّل امل ��وت ول��و باملعنى
الق�ص�ص تدعو �إﻟﻰ
الرمزي � .أي �أن هذه
َ
�صيان ِة احلب ،لأن غيا َبه يعني  :املوتَ املحققَ
حد َ�سواء .كما وردت
للفر ِد وللجماع ِة على ٍ
كثري من هذه الق�ص�ص يف �سياق حتذيري
تنبيهي ،يحذر النا�س والأج��ي��ال الالحقة
من مغ ّبة الع�شق ،بو�صفه نوعا خطريا من
املر�ض ،عندما يت�صف بالإفراط والتجاوز،
ويف هذا البعد نذ ّكر بعدد من م�ؤلفات احلب
التي و�ضعها علماء وفقهاء معروفون ،وكان
�سردهم لتلك الق�ص�ص غالبا ما يراد منه
التحذير والتخويف من الع�شق ملا يورثه من
علل و�أمرا�ض وت�شوهات.
وم��ن م�لام��ح ه��ذا ال�شعر ال���ذي يعرب عن
احلب الروحي ،مري�ضا كان �أو غري مري�ض،
�شحوب ال�صورة املادية للمحبوبة ،ف�شاعر
احلب الروحي �أدرك �أنّ متثيل امل��ر�أة غري
ممكن ،ومن امل�ستحيل جت�سيد احلبيبة ،لأن
لي�س كمثلها �شيء ،ولذلك فمن النادر �أن
نعرث على �صفات حم�سو�سة ومادية للمر�أة
يف ه��ذا ال �ل��ون ..جت ��اوز العا�شق ال��روح��ي
املوحد فكرة التج�سيم ،لأنّ احلبيبة ع�ص ّية
ّ
على �أن تمُ ّثل ،كما �أنه ينظر �إلى روحها ،وال
يرى �إلى ج�سدها� ،إنها يف الوجدان ،ولي�ست
يف احلوا�س ،ولذلك مل يكن يعنيه جمالها
�أو دمامتها ،فقد كان يراها �أجمل الن�ساء،
مع �أننا نح�سب �أنها ربمّ ا بدت دميمة �أو يف
الأق��ل ام��ر�أة م�ألوفة املالمح ككل الن�ساء،
ولكن ا�شتعال املحب واحرتاقه يح ّولها �إلى
ما ي�شبه الأ���س��ط��ورة ..وك��ان عبد امللك بن
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م��روان اخلليفة الأم��وي حمق ًا عندما ر�أى
“بثينة” حبيبة جميل بن معمر ،فعجب من
�أنها امر�أة ال تخلو من دمامة ،وت�ساءل ع ّما
�أعجب العا�شق فيها ،ولكنها كانت فطنة
حني ذ ّكرته بدمامته ،و�أن النا�س لو ح ّكموا
خلقته ما �سودوه.
و�إذا كان ال�شاعر العا�شق يبحث عن ف�ضاء
م��ك��اف��ئ ل��روح��ه ،ف���إن��ه ي��ج��ده يف املحبوبة
الوحيدة ،ويوقن �أن ام���ر�أة واح��دة تكفي،
ويوحدها ،ف�إذا ما رحلت
ولذلك ينتمي �إليها ّ
يظل يبكيها �إلى
الأب������د ،دون �أن
ي�ح��اول جتاوزها
�إل�������ى ����س���واه���ا،
ول�����ذل�����ك ت���ب���دو
����ص���ل���ة ال����دي����ن
ب��ه��ذا ال��ل��ون من
احل���ب يف جانب
توحيد املحبوب،
ولي�س يف اجلانب
اخل��ل��ق��ي وح����ده،
ف�����إذا ك���ان تعدد
املحبوبات ملمح ًا
وث��ن��ي�� ًا م�ستمد ًا
�أو مت�أثر ًا بتعدد ال��ر ّب��ات يف ع�صر ما قبل
الإ���س�لام ،ف���إنّ احل��ب الروحي ال��ذي امتاز
ب��وح��دان��ي��ة امل��ح��ب��وب ،ه��و ام��ت��داد لتوحيد
الألوهية .فمثلما �أنّ اخلالق واحد ال �شريك
له ،وال ميكن الإخال�ص �إ ّال له وحده ،فكذلك
يف احلب :ال ميكن �أن يكون العا�شق خمل�ص ًا
�إال �إذا كانت احلبيبة واحدة ،ال �شريك لها
يف القلب.
احلد بني احلب والع�شق:
ولقد تنبه امل�ص ّنفون العرب �إلى الت�أليف يف
احلب والع�شق ،وقد ر�صد ابن الندمي (ت
ح��وايل 377هـ) يف كتابه (الفهر�ست)8

جهود العرب وغري العرب يف جمال م�ؤلفات
احل���ب وال��ع�����ش��ق ح��ت��ى ع�����ص��ره ،وبع�ضها
ت��داول��ه النا�س حتى و�صل �إلينا ،وبع�ضها
الآخ��ر ذهبت به ع��وادي الأي���ام ككثري من
خمطوطات تراثنا التي نعرف �أ�سماءها
ومو�ضوعاتها ولكنها �ضاعت ومل يعرث عليها
حتى اليوم .وقد وردت ق�ص�ص احلب عنده
�ضمن �صنف كتب الأ�سمار واخلرافات مما
ي�شري �إل���ى �أن ق�ص�ص احل��ب امل��ب��ك��رة قد
حتولت يف الع�صور التالية �إلى مادة لل�سمر
ولذلك ينبغي التنبه �إلى ذلك والتعامل معها
بو�صفها ن�صو�صا ق�ص�صية و�إخ��ب��اري��ة ال
يراد منها التاريخ وال احلقيقة الواقعة .وقد
ر�صد ابن الندمي معظم �أ�سماء الع�شاق ممن
تداول النا�س �أخبارهم حتى ع�صره �ضمن
«�أخبار امل�سامرين واملخرفني و�أ�سماء الكتب
امل�صنفة يف الأ�سمار واخلرافات» ويبدو �أن
مو�ضوع احلب والع�شق مما ينا�سب الذوق
العربي بل الإن�ساين عامة ،ولذلك كان من
�أهم مو�ضوعات امل�سامرات و�أدب املنادمة
والليايل العربية ذات الطابع ال�سردي .وقد
ر�صد اب��ن الندمي «�أ�سماء الع�شاق الذين
ع�شقوا و�أل���ف يف �أخ��ب��اره��م كت ًبا» وكذلك
�أ�سماء الع�شاق الذين تدخل �أحاديثهم يف
ال�شعر� .أما امل�ؤلفون الأوائل لهذه الق�ص�ص
ف�أ�شهرهم –وفق اب��ن الندمي -عي�سى بن
د�أب وال�شرقي بن القطامي ،وه�شام الكلبي
والهيثم ب��ن ع��دي ،وه����ؤالء امل��ذك��ورون من
�أ�صحاب الأخبار والأ�سمار والأحاديث كما
هو معروف ملن له �صلة ب��ال�تراث ال�سردي
والإخ��ب��اري عند ال��ع��رب .وق��د �سردت هذه
الكتب –التي �ضاع معظمها� -أحاديث �أ�شهر
ع�شاق ال��ع��رب م��ن مثل :مرق�ش و�أ�سماء،
وعمرو بن عجالن وهند ،وع��روة وعفراء،
وكثيرّ وع��زة ،وقي�س ولبنى ،وق�صة جمنون
ليلى ،وق�صة توبة وليلى (الأخيلية) ،وو�ضاح
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اليمن و�أم البنني ...وتطول القائمة لت�شمل
عناوين غريبة ال نكاد نعرف عن م�ضمونها
�شيئا �سوى ملحات اب��ن الندمي مثل :ق�صة
عا�شق الكف وق�صة عا�شق ال�صورة .وكذلك
ق�ص�ص احل��ب املثلي مم��ا �سماه �صاحب
الفهر�ست باحلبائب املتطرفات يف الع�شق،
من مثل :ريحانة وقرنفل ،ورقية وخديجة،
و�سلمى و�سعاد ،والدهماء ونعمة وغريهن.
ويبدو �أن �أول��ئ��ك العا�شقات الغريبات قد
ظهرن يف بيئة اجل��واري العبا�سية املرتفة
التي ت�ضمنت �أي�ضا ع�شق الغلمان وامل��رد
من الفتيان .وانت�شر �أي�ضا ن��وع �أخ�ير من
امل�ؤلفات املت�صلة مبو�ضوعنا ولكن من جانبه
املادي ال�شهواين ،ويدلنا على وفرة الت�أليف
فيه حتى ع�صر ابن الندمي (القرن الربع
الهجري) ما �سجله �ضمن قائمة ال ب�أ�س
بها خ�ص�صها لـ «�أ�سماء الكتب امل�ؤلفة يف
الباه الفار�سي والهندي والرومي والعربي
عن طريق احلديث امل�شبق» وه��ذا الرتف
الت�أليفي يف الع�شق «املحرم» يذكر مبا يتكرر
من عالمات احل�ضارات املرتفة التي مل تخل
منها احل�ضارة العربية الإ�سالمية يف عهد
امتالئها رغم �أن للدين ودع��واه الأخالقية
�أث��را ال ينكر يف كبح ه��ذه الظواهر واحلد
منها.
املوقف من احلب والع�شق:
ول��ق��د تنوعت امل��واق��ف م��ن احل��ب والع�شق
بني ال�شعراء والأدباء واملفكرين والفال�سفة
والفقهاء والعلماء .و�إج��م��اال ف���إن الأدب���اء
وال�����ش��ع��راء ع�شاق اخل��ي��ال ن��ا���ص��روا احلب
وامل��ح��ب�ين وح���دب���وا عليهم ح��ت��ى يف �صور
ع�شقهم امل��ت��ط��رف��ة امل��ري�����ض��ة ،يف مقابل
موقف �آخر يبدو �أكرث عقالنية ومادية ،وهو
موقف �أ�صحاب العقل من الفال�سفة وعلماء
ال��ك�لام .وبع�ض �أه���ل ال��دي��ن م��ن الفقهاء
واملحدثني و�أ�ضرابهم ،فه�ؤالء جملة ر�أوا

يف الع�شق مر�ضا ي�صيب الإن�سان ويخرجه
عن احل��دود املقبولة ،و�أن��ه وف��ق ذل��ك مما
ينبغي معاجلته والتحذير منه ،ملا يجره على
الفرد واجلماعة من �أذى .وجند هذا البعد
التحذيري عند مفكر معتزيل هو اجلاحظ،
كما جنده عند الفال�سفة كابن �سينا و�إخوان
ال�صفا.
ولقد ر�أى اجلاحظ (ت255هـ) املعتزيل
ال��ع��اق��ل مبكرا م��ر���ض الع�شق وح��� ّذر منه
العاقلني عندما يجاوز حدود االعتدال ،ويف
�إح�����دى ر���س��ائ��ل��ه
يخاطب ال��ق��ارئ
وا����ص���ف���ا ل���ه حد
ال��ع�����ش��ق ليعرفه
وي��ت��ج��ن��ب��ه ق���ال:
«و�أن���������ا وا����ص���ف
ل���ك ح���د الع�شق
ل���ت���ع���رف ح�����ده:
ه���و داء ي�صيب
ال� ��روح وي�شتمل
ع � �ل� ��ى اجل�����س��م
ب���امل���ج���اورة ،كما
ي� � �ن � ��ال ال� � � ��روح
ال�����������ض�����ع�����ف يف
ليوناردو دافن�شي � /إيطاليا
البط�ش وال��وه��ن
يف امل��رء ينهكه .وداء الع�شق وعمومه يف
ج��م��ي��ع ال��ب��دن بح�سب م��ن��زل��ة ال��ق��ل��ب من
�أع�ضاء اجل�سم ،و�صعوبة دوائ��ه تت�أتى من
ِق َبل اختالف علله ،و�أن��ه يرتكب من وجوه
�شتى» .9ومييز اجلاحظ متييزا وا�ضحا بني
احلب والع�شق ،فهما لي�سا �شيئا واحدا يقول:
«واحلب ا�سم واقع على املعنى الذي ر�سم به،
ال تف�سري له غريه ،لأنه يقال� :إن املرء يحب
اهلل ،و�إن اهلل يحب امل�ؤمن ،و�إن الرجل يحب
ولده ،والولد يحب والده ويحب �صديقه وبلده
وقومه ،ويحب على �أية جهة يريد وال ي�سمى
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ذلك ع�شقا .فيعلم حينئذ �أن ا�سم احلب ال
يكتفى به يف معنى «الع�شق» حتى ت�ضاف �إليه
العلل الأخر �إال �أنه ابتداء الع�شق .ثم يتبعه
ح��ب ال��ه��وى فرمبا واف��ق احل��ق واالختيار،
ورمب��ا ع��دل عنهما ،وه��ذه �سبيل الهوى يف
الأدي���ان وال��ب��ل��دان و�سائر الأم���ور...ث���م قد
يجتمع احلب والهوى وال ي�سميان ع�شقا...
فلم ن��ر �أح���دا منهم ي�سقم بدنه وال تتلف
روح��ه م��ن ح��ب بلده وال ول��ده و�إن ك��ان قد
ي�صيبه عند الفراق لوعة واحرتاق».10
و�أم��ا املرحلة الثالثة فامل�شاكلة « م�شاكلة
الطبيعة� ،أي ح��ب ال��رج��ال الن�ساء وحب
الن�ساء الرجال ،املركب يف جميع الفحول
والإن����اث م��ن احل��ي��وان��� ،ص��ار ذل��ك ع�شقا
�صحيحا....ثم مل نره ليكون م�ستحكما عند
�أول لقياه حتى يعقد ذل��ك الإل��ف وتغر�سه
املواظبة يف القلب ،فينبت كما تنبت احلبة
يف الأر���ض حتى ت�ستحكم وت�شتد وتثمر...
ثم �صارت قلة العيان تزيد فيه وتوقد ناره،
واالنقطاع ي�سعره حتى يذهل وينهك البدن،
وي�شتغل القلب عن كل نافعة ،ويكون خيال
املع�شوق ن�صب عني العا�شق ،والغالب على
فكرته واخلاطر يف كل حالة على قلبه .و�إذا
ط��ال العهد وا�ستمرت الأي���ام نق�ص على
الفرقة ،وا�ضمحل على املطاولة و�إن كانت
كلومه وندوبه ال تكاد تعفو �آثارها وال تدر�س
ر�سومها».11
وللجاحظ ر�سالة هامة يف مو�ضوع احلب
والع�شق هي «ر�سالة الن�ساء» وقد عر�ض فيها
للتفريق بني احلب والع�شق ،طالبا املقدار
امل��ع��ت��دل ،دون نق�ص �أو زي����ادة ،وم��ذه��ب
اجلاحظ يف االعتدال م�شهور عنه يف البيان
والفكر ،ويبدو �أنه مذهبه يف احلب كذلك.
ي�صرح اجلاحظ �أن الع�شق «ا�سم ملا ف�ضل
تغريد البق�شي  /ال�سعودية

عن املقدار الذي ا�سمه حب .ولي�س كل حب
ي�سمى ع�شقا .و�إمن��ا الع�شق ا�سم للفا�ضل
(�أي ال��زائ��د)ع��ن ذل���ك امل���ق���دار .ك��م��ا �أن
ال�سرف ا�سم ملا زاد عن املقدار الذي ي�سمى
ج��ودا .والبخل ا�سم ملا نق�ص عن املقدار
الذي ي�سمى اقت�صادا» .12ومن مالحظات
اجل��اح��ظ الطريفة م��ا �أورده عما ي�شغل
الإن�����س��ان ع��ن الع�شق ،ق��ال« :ورج�ل�ان من
النا�س ال يع�شقان ع�شق الأع��راب� .أحدهما
الفقري املدقع ف�إن قلبه ي�شغل عن التوغل فيه
وبلوغ �أق�صاه .وامللك ال�ضخم ال�ش�أن لأن يف
الريا�سة الكربى ...ما ي�شغل قوى العقل عن
التوغل يف احلب واالحرتاق يف احلب».13
وقريب من موقف �أ�صحاب العقل مع بروز
احل��ر���ص ال��دي��ن��ي على الإن�����س��ان وحمايته
من الأخطار لدى طائفة من الفقهاء ممن
�ألفوا يف املو�ضوع ،و�أظهرهم داللة على ما
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نريد الإم���ام �أب��و الفرج عبد الرحمن ابن
اجلوزي (510-597هـ) الذي �سمى كتابه
�صراحة (ذم الهوى) قا�صدا به هوى احل�س
وال�شهوات خا�صة .والكتاب م�ؤلف يف �صورة
عالج فكري ونف�سي وديني مقرتح ملن �أ�صيب
بداء الع�شق �أو الهوى ،ويبدو ذلك يف مقدمة
امل�صنف عندما وجه ر�سالته �إل��ى �صاحبه
املري�ض قال»اعلم يا �أخي –وفقنا اهلل و�إياك
ملرا�ضيه ،وع�صمنا و�إياك عن معا�صيه�-أنك
مل ت�شك �إيل مر�ضك �إال وفيك بقية ترجى
بها ال�سالمة ،فبادر �إل��ى ا�ستعمال ال��دواء
وبالغ يف مالزمة احلمية .14»...ثم يعتذر
عن ت�ساحمه �أو ترخ�صه يف ذكر �أمور و�أخبار
ا���ض��ط��ر ل��ذك��ره��ا ب�سبب طبيعة امل��و���ض��وع
ومنا�سبته «واعلم �أين قد نزلت لأجلك يف
هذا الكتاب عن يفاع الوقار �إل��ى ح�ضي�ض
ال�ترخ�����ص فيما �أورد اج��ت��ذاب��ا ل�سالمتك
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واجتالبا لعافيتك ،وقد مددت فيه النف�س
بع�ض امل��د لأن مثلك مفتقر �إل��ى ما يلهيه
من الأ�سمار عن الفكر فيما هو ب�صدده من
الأخطار» .15ونظم امل�صنف كتابه تننظيما
دقيقا يف خم�سني بابا يف�ضي بع�ضها �إلى
بع�ض ،وك�أنه يبني ح�صنا مكينا يف مقاومة
الع�شق والعالج منه بحكمة و�أناة و�صرب بعيدا
عن التنفري والتعزير .ومدار كتابه كله الدفاع
عن حق الإن�سان يف �سالمة دينه وبدنه وروحه
وماله .وقد ابتد�أ �أبوابه بذكر العقل وف�ضله
و�ضرورة حمافظة الإن�سان عليه ،ثم حتول
�إلى ذم الهوى وال�شهوات ونبه �أن املذموم هو
ما جتاوز احلد وهو ما �سماه غريه «الع�شق»،
وتنبه ابن اجل��وزي �إل��ى �أن �سياقات الهوى
يف القر�آن مذمومة ،ولذلك م�ضى مطالبا
مبجاهدة النف�س وحما�سبتها وتوبيخها،
كما ح�شد �صورا من مدائح ال�صرب واحلث
عليه ،وطالب �صراحة بحرا�سة القلب من
ال�شواغل والفنت ليظل �سليما من غري �سوء.
ولقد تو�سع يف و�صف داء الع�شق وجمع من
الأخبار ما ي�شكل م�صدرا يعرف مبن �أ�صيبوا
به ،ثم �شرح �أ�سباب الع�شق ملخ�صا �آراء من
�سبقوه ،وانتهى �إلى «ذكر �أدوية الع�شق» و�إلى
جملة من الن�صائح والزواجر مما يقع يف
باب الدواء �أي�ضا.
كما خ�ص�ص ابن قيم اجلوزية (ت751هـ)
تلميذ ابن تيمية كتابه «رو�ضة املحبني ونزهة
امل�شتاقني» للدعوة �إل��ى املحبة« ،فباملحبة
وللمحبة وجدت الأر�ض وال�سماوات ،وعليها
فطرت املخلوقات ،ولها حتركت الأف�لاك
ال����دائ����رات ،وب��ه��ا و���ص��ل��ت احل���رك���ات �إل��ى
غاياتها ،وات�صلت بداياتها بنهاياتها». 16
واب��ن القيم يبدو يف كتابه ه��ذا داعية من
دواعي املحبة� ،إذ حت�سه يبحث عن معاذير
وعلل للمحبني والع�شاق .وه��و ال مييل �إلى
احل�سم والو�ضوح يف ذم الهوى كما فعل ابن
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اجل��وزي ،و�إمن��ا هو يرى املحبة حتيط بكل
�شيء .ولقد ب��د�أ ب�أ�سماء املحبة فجمع لها
قريبا من �ستني ا�سما ت��دل على مراحلها
ومراتبها املختلفة وهي :املحبة ،والعالقة،
وال��ه��وى ،وال�صبوة ،وال�صبابة ،وال�شغف،
واملقة ،والوجد ،والكلف ،ووالتتيم ،والع�شق،
واجل � ��وى ،وال ��دن ��ف ،وال �� �ش �ج��و ،وال �� �ش��وق،
واخل�لاب��ة ،والبالبل ،والتباريح ،وال�سدم،
وال��غ��م��رات ،وال��وه��ل ،وال�شجن ،وال�لاع��ج،
واالك��ت��ئ��اب ،وال��و���ص��ب ،واحل���زن ،والكمد،
واللذع ،واحلرق ،وال�سهد ،والأرق ،واللهف،
واحل��ن�ين ،واال�ستكانة ،والتبالة ،واللوعة،
وال �ف �ت��ون ،واجل� �ن ��ون ،وال �ل �م��م ،واخل �ب��ل،
والر�سي�س ،والداء املخامر ،والود ،واخللة،
واحللم ،والغرام ،والهيام ،والتدليه ،والوله،
والتعبد» .17وبذل امل�صنف جهدا �صاحلا يف
بيان ا�شتقاق هذه الأ�سماء ومعانيها والفروق
بينها ليكون م��دخ��ل كتابه م��دخ�لا لغويا
يجمع ما خلفته اللغة من قوة الداللة ومن
الإرث الثقايف الذي يظل مقيما يف الألفاظ
والدالالت .وتبدو مراتب احلب مف�ضية �إلى
مرتبة �أخرية هي «التعبد» وهي «غاية احلب
وغاية ال��ذل ،يقال :عبده احلب �أي ذللـه..
وال ت�صلح ه��ذه املرتبة لأح��د غري اهلل عز
وجل».18
و�أما ابن داود الظاهري الأ�صفهاين ف�أحد
�أ�شهر امل�صنفني الذين خ�صوا احلب والع�شق
مب���ؤل��ف��ات م�ستقلة ،فقد جمع (يف كتابه:
ال��زه��رة) اقتبا�سات وا�ست�شهادات مهمة
فل�سفية وعلمية ف�ضال عن امل��ادة الأدبية.
ومن ذلك ما �أورده من ر�أي بع�ض املتطببني
(وهو فيثاغور�س يف م�صادر �أخرى كما يف
طبقات الأمم ل�صاعد وديوان ال�صبابة البن
�أبي حجلة)�»:إن الع�شق طمع يتولد يف القلب
وجتتمع �إليه م��واد من احلر�ص فكلما قوي
ازداد �صاحبه يف االهتياج واللجاج و�شدة

القلق وكرثة ال�شهوة وعند ذلك يكون احرتاق
ال���دم وا�ستحالته �إل���ى ال�����س��وداء والتهاب
ال�صفراء وانقالبها �إلى ال�سوداء ومن طغيان
ال�سوداء ف�ساد الفكر ،ومع ف�ساد الفكر تكون
العدامة ونق�صان العقل ورج��اء ما ال يكون
ومتني ما ال يتم حتى ي�ؤدي ذلك �إلى اجلنون،
فحينئذ رمبا قتل العا�شق نف�سه ،ورمبا مات
غما ،ورمبا نظر �إلى مع�شوقه فيموت فرحا
�أو �أ�سفا ،ورمب��ا �شهق �شهقة فتختفي فيها
روحه �أربعا وع�شرين �ساعة فيظنون �أنه قد
مات فيقربونه وهو حي».19
وخل�����ص اب���ن �أب���ي حجلة ر�أي الفيل�سوف
الطبيب اب��ن �سينا ال��ذي ت�أثر يف ر�أي��ه كما
هو وا�ضح بر�أي الفال�سفة والأطباء اليونان،
و�ض ّمن تلك الآراء يف ر�سالة خا�صة يف مو�ضوع
الع�شق ،ومن ر�أيه �أن« :الع�شق مر�ض و�سوا�سي
�شبيه باملاليخوليا يجلبه امل��رء �إل��ى نف�سه
بت�سليط فكرته على ا�ستح�سان بع�ض ال�صور
والتماثيل ،وقد يكون معه �شهوة اجتماع وقد
ال يكون» ونقل �صاحب ديوان ال�صبابة �أقواال
كثرية منها �س�ؤال امل�أمون ليحيى بن �أكثم ما
الع�شق؟ فقال� :سوانح ت�سنح للمرء فيهيم
فيها قلبه وت�ؤثر بها نف�سه».20
وهناك م�صنفات غري ما ذكرنا ،من مثل:
م�صارع الع�شاق جلعفر ال���س��راج ،وط��وق
احلمامة البن حزم ال��ذي حظي بدرا�سات
م�ستقلة ن��ظ��را لأهمية اب��ن ح��زم يف �أدب��ه
وفكره .ومنها �أي�ضا كتاب تزيني الأ�سواق
ب�أخبار الع�شاق لداود االنطاكي ،والوا�ضح
املبني فيمن ا�ست�شهد من املحبني للحافظ
مغلطاي ،وهي كتب مطبوعة معروفة .وقد
تكون خامتة هذه ال�سل�سلة املهمة من م�ؤلفات
احلب و�أحاديث الع�شاق كتابني خمطوطني
للفل�سطيني م��رع��ي ب��ن ي��و���س��ف الكرمي
(ت1033هـ) وهما :ت�سكني الأ�شواق ب�أخبار
الع�شاق ،ومنية املحبني.
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الملف

صور حب المرأة القاتلة
عائشة غدونا بيرث

تقدمي:
�شكلت نهاية القرن التا�سع ع�شر حلظة مف�صلية يف تبلور مفهوم املر�أة القاتلة املدمرة يف
الآداب الأوروبية� ،إذ غالبا ما �صارت ال�صورة الكارثية ال�شكل النهائي لعالقة احلب بني
الرجل واملر�أة .لقد كان اخلطاب الروائي جماال خ�صبا لتمظهر هذه ال�صورة  ،ال�شيء الذي
يدعونا �إلى تلم�س مظاهر هذه الندوب من خالل بع�ض النماذج التي انتقيناها كمنت للقراءة
لت�أكيد هذه ال�صورة الرتاجيدية .
�أنتج حب املر�أة يف الأدب الأوروب��ي عند نهاية القرن التا�سع ع�شر مناذج جديدة قدمية يف
عالقة الرجل باملر�أة .اجلديد يف هذه العالقة هو �أن حب الرجل للمر�أة �صار مو�ضوعا فنيا،
بحيث �صب م�شاعره وده�شته وت�أمالته اخلا�صة على املر�أة� ،إذ جعل منها ذلك ال�شيء املقد�س،
وجردها من كينونتها فخلق لها عاملا علويا من اجلمالية واحل�سية ،مل يبالغ �أحد الع�شاق حينما
�أكد �أن حتا�شيه للمر�أة �سببه هو ذلك احل�س واحلب اجلمايل العايل الذي يخزنه ،ويق�سم ب�أن
يدخره وال يغدقه ويبذره �إال مع ومن �أجل املر�أة املختارة التي ال ميكن �أن تكون �إال �آلهة احلب
نف�سها .املفارقة التي تكمن يف هذه امل�شاعر ويف هذا احلب هي �أن املر�أة �صارت جمردة من
كل �شيء حتى من الأعراف واملوا�ضعات لت�صبح ذاتا فنية ال ذاتا باملفهوم املجتمعي ،وبالتايل

كاتبة عربية ألمانية

la femme fatale
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وهي تلك املر�أة الفاتنة الفتاكة التي يذهب
ع�شقها باملتيم �إل���ى ال��ه��اوي��ة .وق���د جمع
هذا النوع الأدبي عنا�صر �أدبية من ع�صر
الرومان�سية وع�صر االنحطاط الذي كانت
فيه املر�أة جت�سد الكائن الأنثوي احل�سي� ،إال
�أنها اكت�سبت فيما بني املرحلتني �شيئا من
التحرر و امتالك الإدراك مب�صادر قوتها
وثقتها بكينونتها؛ فمن ه��ي ه��ذه الفاتنة
امل���اردة ال��ت��ي �شغلت الأدب الغربي خالل
الفرتة امل�شار �إليها �سلفا؟ وكيف ا�ستطاعت
�أن تلهم ع�شاقها �أدبيا؟ وهل بالفعل �أحبت
وملاذا كان ينتهي احلب دوما باملوت؟! ...
�إذا عدنا �إل��ى ال���وراء -زمنيا -ف��ان �إغ��راء
امل����ر�أة ل��ل��رج��ل ب���د�أ ب���إغ��واء ح���واء (اي��ف��ا)
لآدم بح�سب املعتقد الن�صراين الذي ينظر
�إلى حواء باعتبارها عميلة لل�شيطان الذي
جاءها يف �صورة الأفعى� .إذن ،حواء الكائن
احل�سي تتعاون مع الأفعى التي متثل الإغراء
لتغوي �آدم في�أكل م��ن الفاكهة املحرمة
لتحمل -م��ن��ذئ��ذ »-ال��ذن��ب» على عاتقها.
ه��ك��ذا��� ،ص��ارت ح��واء بعملها الالعقالين
الفو�ضوي �أول ام���ر�أة يف�شل ال��رج��ل �أم��ام
�إغراءاتها وغواياتها .
�أم����ا �إذا ان��ت��ق��ل��ن��ا �إل����ى امل��ع��ت��ق��د ال��ي��ه��ودي
و�أ���س��اط�يره ،فاننا ن�����ص��ادف ن�ساء دفعن
ب��ال��رج��ال ال���ى ق��در امل���وت املحتوم ونذكر
يف ه����ذا ال�����ص��دد ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ال
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ي�سهل على العا�شق �أن يرو�ضها ويخ�ضعها
لغرائزه وخياالته بحثاعن اخلروج من دائرة
ا�ستهالك الفن ومن غياب العاطفة وانعدام
املعنى .فكانت امل��ر�أة وكان احلب والع�شق،
لكن امل���وت ك��ان ي��ح��وم ح��ول ه��ذه العالقة
احلميمية غري املتوازنة .م��ن هنا ن�ش�أ ما
ي�سمى يف الأدب الغربي ب (املر�أة املدمرة �أو
القاتلة) -بال�صيغة الفرن�سية

احل�����ص��ر( ليليت) امل���ذك���ورة يف الإجن��ي��ل
والتوراة باعتبارها �شيطانة عوا�صف جتلب
املر�ض وامل��وت بح�سب الأ�ساطري البابلية
وال�سومرية .وللإ�شارة ،فان هناك ن�صو�صا
دينية مل تقحم يف الإجنيل كزوحار و�أبجدية
ب��ن �سريا حتدثت ع��ن « ليليت» على �أنها
كانت الزوجة الأولى لآدم وكانت تعي�ش معه
�شراكة زوجية متكافئة مل تقبل يف اطارها
اخل�ضوع له ،وب�سبب هذا التمرد تطرد من
جنتها ليعو�ض اهلل �آدم بحواء املطيعة؛ لتبد�أ
« ليليت « انتقامها من االثنني وذل��ك عن
طريق قتل �أبناء �آدم و�إغواء الرجال لإجناب
�أطفال متيزهم �صفات احلقد والكراهية.
يف املعتقد ال��ي��ه��ودي ن��ق��اب��ل �أي�����ض��ا امل���ر�أة
ال�شجاعة وامل�ؤمنة بدينها( يوديت) التي
حو�صر �أهلها ح�سب كتاب «يوديت» الذي
�أل���ف �سنة150قبل امل��ي�لاد على الأرج���ح.
حتكي الق�صة عن تطوع هذه املر�أة بالذهاب
ال��ى مع�سكر الأع���داء مبعية خادمتها وهي
حمملة بالنبيذ والهدايا للقاء قائد اجلي�ش
هولوفرن�س .متكنت يوديت بف�ضل �إغرائها
و�إي �ح��اءات �ه��ا اجلن�سية م��ن �إغ���واء القائد
ال��ذي فنت بجمالها وغنجها ليدعوها �إلى
وليمة احتفالية خا�صة� ،سقته فيها ال�شراب
بنف�سها �إلى �أن بلغ منه ال�سكر مبلغه؛ ف�سهل
عليها قتله وقطع ر�أ�سه مبعونة خادمتها ،ثم
حمله �إلى �أهلها ميتا ليتمكنوا بف�ضلها من
حتقيق الن�صر .
ي�سجل لنا ال��ت��اري��خ وامليثولوجيات مثاال
�آخر هو( كليوباترا) امل��ر�أة الطموحة التي
ارتبطت برجلني من حكام ال��روم من �أجل
انقاذ ملكها اال�سكندري الفرعوين .حتكي
الأ�سطورة �أن «كليوباترا» �أبحرت نحو» روما»
وه��ي تتزين بكامل �أب��ه��ة الفراعنة ودالل
الفرعونيات املرتفات ،ف�أدخلت على يوليو�س
�سيزار ملك ال��روم وه��ي خمتبئة بني ثنايا
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�سجاد ،وملا ظهرت �أعجب بها القي�صر �أميا
�إعجاب ف�أحبها وحماها وقربها ثم تزوجها
رغم معار�ضة �أهله ووزرائ��ه واملقربني من
حا�شيته� ،إال �أن��ه بعد ت��وايل الهزائم على
يوليو�س �سيزار وو�صول خرب مقتله انتحرت
كليوباترا بلدغ الأف��ع��ى التي و�ضعتها على
كتفها.
هذه النماذج الأنثوية الأزلية هي التي �ألهمت
خيال الأدب���اء يف �أورب���ا عند نهاية القرن
التا�سع ع�شر ،فانبثق عنها من��وذج امل��ر�أة
املدمرة؛ ذلك النموذج الذي يغري باحلب
والرحيل العاطفي ،ويعد بال�سعادة واجلمال
احل�����س��ي وم���ا ف���وق احل�����س��ي ،و يف ال��وق��ت
نف�سه يف�ضي بالعا�شق نحو نهاية تراجيدية
مدمرة .تعرف الباحثة
النماذج األنثوية األزلية الأملانية املتخ�ص�صة يف
مناذج املر�أة يف الأدب
ألهمت خيال األدباء
الأوروب����������ي (ك�����ارول
هيلم�س) املر�أة القاتلة
في أوربا فانبثق عنها
التي ي�صادفها القارئ
نموذج المرأة المدمرة يف الروايات الفرن�سية
واالجنليزية والأملانية
باخل�صو�ص مبا يلي ( :املر�أة الفتاكة تغري
وتعد فترتاجع وتختفي ،ويف الأخ�ير ميوت
الرجل .يف ه��ذا احلقل امل�شحون بالإثارة
وال�ضغط تتفتح الغرائز والأم��اين وترتعرع
الوح�شية وتظهر ال�صور الدامية للحب.
ف��امل��ر�أة ال��ق��ات��ل��ة تفنت بجمالها الطاغي
وبوعودها بال�سعادة ومتني املحب بالع�شق
الأزيل ،يف نف�س الوقت الذي يح�س فيه الرجل
بالتهديد واخلطر النابعني من املجون الذي
جت�سده بامتياز ومن ارتباطها بق�صة مليئة
باخلديعة والكيد تلعب فيها هذه املر�أة الدور
ال��ذي تتقنه وهو دور املنتقمة) �شتوتغارت
.1990
و�إذا ح��اول��ن��ا االن��ت��ق��ال م��ن ع���امل ال�سرد
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الروائي �إلى عامل الفنون الأخ��رى كالر�سم
مثال فانه هو الآخر �أنتج �صورا لهذه املر�أة
تظهر مفاتنها والأخ��ط��ار املنبعثة منها
ك�صورة (�أوميغا والأفعى) للر�سام �إدوارد
م��ون��خ  ،1909وال��ل��وح��ة ع��ب��ارة ع��ن م�شهد
امر�أة مت�سك بني ذراعيها �أفعى كبرية حتدق
يف عينيها بنوع من الثقة والطم�أنينة� .إن
الأفعى والنظرة املغرية واجلذابة املتحررة
تظهر �أي�ضا يف ���ص��ورة ال��ر���س��ام (فران�س
ف��ون �شرتاك) ال��ذي ر�سم «يوديت «الفتاة
اليهودية وهي ت�شهر �سيفا كبريا مبدية ما
تتمتع به من ق��وة و�سلطة على هولوفرن�س
ال���ذي �أردت����ه قتيال .وه��ك��ذا ،ف����إن الأدي���ب
الإيطايل ( ماريو براز) مل يبالغ حينما كتب
ب�أن (الرجل الذي كان يف البداية مييل �إلى
ال�سادية �أ�صبح عند نهاية القرن مياال �إلى
املازو�شية) ميونيخ .1994
يف رواية( كارمن) لكاتبها (مريميي) 1847
جن��د �أنف�سنا �أم���ام رواي���ة حتكي ع��ن قدر
تلك الغجرية التي تعي�ش يف بالد الأندل�س
وت�شتغل يف م�صنع ،بحيث �إنها ت�شاجرت
ذات يوم مع زميلة لها يف العمل وجرحتها
ب�سكني ،فيلقى القب�ض عليها وي�ؤمر بار�سالها
�إل���ى خمفر ال�����ش��رط��ة .ك��ان م��ن ���س��وء حظ
رج��ل الأم���ن (دون خو�سيه) �أن يكلف هو
باي�صال»كارمن» �إلى مركز ال�شرطة .بيد �أنه
يف الطريق تتمكن الفتاة الغجرية من �إقناع
«دون خو�سيه» مب�ساعدتها على الهروب،
وبالتايل تتمكن م��ن التخل�ص م��ن مثولها
�أمام العدالة .مل تكن «كارمن» ذات جمال
ا�ستثنائي ملفت بح�سب ما ي�صفه املظهر
اخلارجي ل�شخ�صيتها يف الرواية� ،إال �أنها
مليئة باحليوية وناب�ضة باحلياة و�صاحبة
نكتة وحت�سن الغناء والرق�ص .ا�ستطاعت»
كارمن» توظيف �إمكانياتها اجل�سدية لإغراء
(دون خ��و���س��ي��ه) ح�ين وع��دت��ه مبعا�شرته
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واالرمتاء يف �أتون حبه .ونتيجة لذلك ،فقد
«دون خو�سيه» من�صبه كرجل �أمن؛ لكن ذلك
مل يكن يهمه كثريا ال �سيما و�أنه كان �شغوفا
بالغجرية حد اجلنون  .دفعه تعلقه بها �إلى
�أن يعي�ش معها و�سط ع�صابة تقوم ب�أعمال
�إجرامية �إلى درجة �أنه �صار يتغا�ضى عما
يحدث حوله ،حتى بعد �أن ع��رف �أن قائد
الع�صابة الأعور هو زوج « كارمن» ،لأنه كان
مطوقا بغاية واحدة وهي الفوز بقلب حبيبته.
مع توايل الأحداث املليئة باخلديعة واملكر,
يقتل دون خو�سيه رئي�س الع�صابة ويطلب من
«كارمن» �أن تهرب معه� ،إال �أنها كانت وقتئذ
قد وقعت يف حب م�صارع ال��ث�يران القوي
اجلذاب ،فرف�ضت» كارمن» �إذن الهروب مع
دون خو�سيه الذي �صار يف عداد املخالفني
ل��ل��ق��ان��ون و���ص��ار ق��ات�لا ب�سببها .ل��ق��د ك��ان
رف�ضها نابعا من �إميانها بعدم قدرتها على
العي�ش خارج حياة الغجر  .كان هذا الرف�ض
مبثابة �إعالن تراجيدي مدمر بالن�سبة لدون
خو�سيه ال��ذي مل يتحمله ،فقتل حمبوبته
و�سلم نف�سه ليحاكم بعقوبة الإعدام �شنقا.
هذا النموذج املرعب وامل�أ�ساوي هو ما ميكن
�أن يكون حب املر�أة املدمرة �سببا فيه ،فهي
تعي�ش مع الرجل ويف نف�س الوقت مع اجلميع
دون القدرة على التعرف �إلى د�سائ�سها �أو
�أحا�سي�سها ،فهي من جهة كرمية يف �إغداق
الأنوثة واحلب على الرجل ،لكن الالعقالنية
والأنانية التي متيزها كلها عوامل تدمريية
لها وحلبيبها يف نف�س الوقت .فعلى الرغم
م��ن ب��راع��ت��ه��ا ،ف��ق��دت «ك���ارم���ن» عا�شقها
وزوجها وحبيبها .لقد كانت تن�شد فيما يبدو
احلب املتحرر من كل الأعراف واملوا�ضعات
بعيدا عن �أي التزام قد يقيدها ويكبل قلبها.
ي�صبح الأم��ر �أك�ثر ح��دة وت�صعيدا حينما
يتعلق الأم���ر ب (�سالومي) ال��ت��ي تخيلها
الكاتب االي��رل��ن��دي �أو���س��ك��ار واي��ل��د 1893

معتمدا على امل���وروث العقائدي املمزوج
باحلكايات امليثولوجية.
ف(�سالومي) يف الرواية التي حتمل نف�س
اال�سم ،هي ق�صة حب رف�ض (ب�ضم الراء
وك�سر الفاء) منذ بدايته وكرامة جرحت
رغم كل التو�سالت ليكون ثمن انتقام املر�أة
هو ر�أ�س الرجل .
�إن الرجل هنا هو العابد اخلطيب املتجول
(يوحنان)امل�صدق بر�سالة امل�سيح ،والذي
تنب�أ للملك احلاكم (هريوديت) بالزوال،
وبالنهاية الرتاجيدية لزوجته املت�سلطة
هريوديا التي هي �أم �سالومي الغنية املدللة
واحل��اك��م ه�يرودي��ت ه��و زوج �أم��ه��ا .اذن،
«�سالومي» كانت متلك من الغنى وال�سلطة ما
يجعلها �سيدة يخ�ضع لها
اجلميع� ،إال �أن الأق��دار فقدت «كارمن» عاشقها
���ش��اءت �أن ت�سمع �صوت
وزوجها وحبيبها .لقد
ال��رج��ل ال���ورع املنبعث
م ��ن ق �ب��و اجل � ��ب ،وه��و
كانت تنشد الحب
يتوعد احل��اك��م الظامل
المتحرر من كل األعراف
غ�ي�ر ال��ع��اب��يء ب����أوام���ر
اهلل ،ف��ت��م��ل��ك��ه��ا ف�ضول
ملعرفة �صاحب ال�صوت ,و�أمرت رغم حتذير
احل��را���س ل��ه��ا ب���اخ���راج» ي��وح��ن��ان» ل��ر�ؤي��ت��ه
والتحدث اليه.
ك��ان احل��ار���س ال�شاب ال�سوري هو الوحيد
الذي حاول اقناع �سالومي بقوة وتو�سل غري
منقطع النظري بعدم ر�ؤية ال�سجني والتحدث
اليه والتحديق يف عينيه.كان ال�شاب ال�سوري
متيما بحب العذراء اجلميلة �سالومي ,حتى
وان مل تكن هي تعريه �أي اهتمام ،فلم يكن
منه اال �أن قتل نف�سه �أمامها عندما ظهر
«يوحنان» وحتدثت �إليه �سالومي ،عندما هوى
العا�شق ال�سوري املتيم راكعا عند رجليها مل
يحرك ذلك امل�شهد �أي رد فعل عند �سالومي،
بحيث كانت من�شغلة بالنظر يف الويل املتعبد
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الذي �أحبته ورغبت فيه على الفور .عندما
مل يتجاوب معها يوحنان تو�سلت �إليه بحرقة
�صادقة لكي يحبها ويقبلها حتى تنطفئ نار
لوعتها الغرامية ،غ�ير �أن الفقري الزاهد
رف�ض ذلك و�آثر الرجوع �إلى �سجنه بعدما
حطمت �آم��ال �سالومي وجرحت م�شاعرها
وحتول خ�ضوعها و�صدقها يف حب يوحن�آن
�إل���ى م��ا ي�شبه ال��رغ��ب��ة ال��ع��م��ي��اء يف متلكه
بطريقتها االنتقامية اخلا�صة.
�أع��ل��ن��ت �سالومي ع��ن ���س��ه��رة على �شرف
احلاكم هريوديت زوج �أمها ،ووعدته ب�أن
ترق�ص له �شخ�صيا رق�صة اخلمور ال�سبعة
املثرية ،على �أن يلبي لها طلبا واح��دا دون
�شروط  .بعد موافقة امللك وظفت �سالومي
كل ما متلكه من جمال وموهبة فرق�صت
بفتنة و�شهوانية مثريتني حتى انتزعت من
امللك ال�شيخ �صرخة اللذة امل�ؤملة ،و�أذاب��ت
�إرادته ،وك�سرت طاقته يف املقاومة واملمانعة،
لكي تطلب منه يف الأخري ر�أ�س يوحن�آن على
طبق من ف�ضة.
ال�سالح الفتاك ل��دى �سالومي هو حريتها
وعدم اكرتاثها ال بالأ�شخا�ص وال بالأعراف.
ففي الوقت الذي �أحبت فيه يوحن�آن ال�سجني
�أمام اجلميع ،مل تهتم وهي تطلب ر�أ�سه على
طبق من ف�ضة ،فحب هذه املر�أة �إما �أن يكون
جنة و�إما نارا فلي�س هناك م�ساحة و�سطى
بني القطبني .
وعلى الرغم من افتقار الرواية �إلى مناق�شة
ونقد الذات �إال �أن �سالومي �ألقت اللوم -كل
اللوم -على يوحن�آن حمملة �إياه ذنب النهاية
الرتاجيدية؛ اذ قالت خماطبة �إياه( :كنت
�أم�يرة واحتقرتني ..كنت ع��ذراء و�سلبتني
حيائي ،كنت تقية و�سقيت يف عروقي نارا..
�آه �..آه ،مل��اذا مل تنظر يف عيوين ل��و كنت
نظرت فيهما لأحببتني؟!!) .
�إن ان��ت��ق��ام» �سالومي» ع��ن ط��ري��ق قتل من

�أحبت ،وتقبيلها ل�شفتيه الباردتني وهو ر�أ�س
مو�ضوعة على �آنية ف�ضية ،هو قمة الع�شوائية
املر�ضية التي يذكرنا بطبيعة املر�أة املتوح�شة
املذهلة بح�سب مفهوم نيت�شه ،تلك امل��ر�أة
التي تفقد ال�سيطرة والعقالنية يف جنون
الفو�ضى و الثمالة.
فبعد جرح الرنج�سية الطفولية عند �سالومي
حت ��ول ��ص�خ��ب احل ��ب ع�ن��ده��ا �إل���ى جت��اوز
ل��ل��ذات ،فهلك يف الأخ�ي�ر االث��ن��ان لأنهما
خمتلفان متاما  ،ف«يوحنان» يج�سد الروح
الدينية امل�ؤمنة ب�إله ال مرئي و�سالومي متثل
الأنثى امل�شبعة بال�شهوة والع�شق وال عالقة
لها بالقيم الدينية  .لهذا� ،أمر امللك جنوده
بقتلها بعد موت يوحنان مبا�شرة رغم جمال
الت�أويل الذي ترتكه الرواية �إال �أن اعرتاف
�سالومي وه��ي تقول( :لرغبتي ال�شخ�صية
�أري��د ر�أ���س يوحن�آن يف �آنية من ف�ضة) ما
ي�ؤكد -مبا ال يدع جماال لل�شك� -أن �سالومي
امر�أة مدمرة جتلب الهالك� .إذن ،هي امر�أة
قاتلة تعك�س بجالء النموذج الأن�صع لهذا
املظهر املدمر الذي يتخلل الآداب العاملية.
واذا انتقلنا ال��ى رواي���ة (ل��ول��و) لفرانز
فيدكيند ( )1906ف�إننا جنابه» لولو» وهي
ترفل يف �صداقة وحماية ( الدكتور �شون)
الذي يغدق عليها العطايا وهو الذي عرفها
الى �أول �أزواجها (الطبيب كول) .كان هذا
الطبيب يحب مدللته لولو وكان قد طلب من
الر�سام (�شفارت�س) �أن ير�سم لولو ،لكن هذا
الأخري �سيفنت بجمالها وبراءتها التي ت�صل
حد ال�سذاجة .حاول هذا الر�سام �أن ينتزع
منها قبلة بعد �أن �أغلق االبواب ،لكن الزوج
�سيفاجئهما لي�صاب بنوبة قلبية �أردت��ه
ميتا على الفور .مل تع الزوجة ال�شابة جيدا
ما ح��دث ومل حت��زن لذلك �أو حت�س بوخز
ال�ضمري� ،إذ �سرعان ما تزوجت من الر�سام
نف�سه  .يطلق ال��زوج اجلديد ا�سم (�إيفا)
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على لولو وهو ي�ستمر يف ر�سمها حتى �صار
ر�ساما م�شهورا وثريا .مل تقطع لولو عالقتها
ب�صديقها القدمي الدكتور �شون وا�ستمرت
على عالقة غرامية به وعندما وجد الدكتور
فتاة غنية �أراد االرتباط بها لأ�سباب مادية
واجتماعية ،مل توافقه لولو على هذا الأمر
فا�ضطر ال�صديق الع�شيق �إل��ى �إخبار زوج
لولو الر�سام الذي انتحر بدوره على �إثر هذه
ال�صدمة؛ فجاء دور ال�صديق الدكتور ليكون
الزوج الثالث يف حياة لولو� ،إال �أنها �سرعان
م��ا ���ض��ج��رت م��ن ح��ب��ه و�أق���ام���ت ع�لاق��ات
غرامية �أخرى موازية ..لكن ،عندما وقع
ابن الدكتور �شون يف حب لولو  ،مل يتحمل
ال��زوج املخدوع الأم��ر ف�أمر لولو ب���أن تقتل
نف�سها مب�سد�س �أعطاه لها ،لكن لولو عندما
�ضغطت �أ�سقطت زوجها الدكتور ميتا .مل ير
ابن ال�ضحية الثالث وا�سمه ( �ألفا) يف لولو
قاتلة �أبيه مطلقا ،بحيث �صار يكتب ن�صو�صا
م�سرحية تلعب لولو بطولتها وترق�ص على
خ�شبة امل�سرح وك��ان يناديها ع��ادة باحللوة
ال�صغرية� .شغف» �ألفا» بلولو كان كبريا جدا
وقد اعرتف لها يوما قائال �( :أنت �شاخمة
فوقي يف ال�سماء مثل ال�شم�س ف��وق الهوة
العميقة  ..دمريني � ..أرج��وك �ضعي نهاية
يل).
يرف�ض كاتب ال��رواي��ة فيدكيند نعت لولو
باملر�أة القاتلة ،فهو ال يرى فيها فتاكة �سفاحة
تخطط لالنتقام ،بل هي ح�سب ر�أيه امر�أة
ح�سية تعي�ش �أحا�سي�سها وهي مت�أكدة من
جمالها ،فعندما و�صفها مكت�شفها ومدعمها
قائال�( :أنت تخجلني �أج�سر التخيالت �أنت
�صورة تي�أ�س منها الفنون)� ،أجابته قائلة:
(�أنا مت�أكدة من نف�سي وواعية بها متاما).

وبالرغم من هذه ال�صورة فان لولو لي�ست
جانية باملعنى التخطيطي فهي تعي�ش وحتب
بعفوية وتتفاعل مع الأحداث ح�سب حدوثها
مبفهوم نيت�شه ل�ل�إن�����س��ان ال���ذي ميكث يف
اللحظة احلا�ضرة .فهي ال تتقن الت�صنع
وال تفكر �أو تتطلع الى �شيء معني بل تعي�ش
باعتبارها كائنا غريزيا طبيعيا� .صحيح
�أنها رق�صت من �أجل رجل ووقفت منوذجا
للوحات ر�سام ،ولعبت �أدوارا على امل�سرح
يف م�سرحيات زوج ،لكن ه����ؤالء ال��رج��ال
ه��م ال��ذي��ن ا�ستكانوا وخ�ضعوا لنزواتها
و�إغراءاتها وه��ذه هي املفارقة العجيبة يف
هذا احلب غري املتكافئ.
ان ما حلق الرجال من جراء حب لولو كان
�سببه مرة �أخرى عدم اعرتاف املر�أة بالقيم
البورجوازية ،وجتردها من �أخ�لاق جمتمع
منافق ،وعدم انتمائها لأية عقيدة مقدمة
�سلفا ،فقد كان جوابها على �أ�سئلة الر�سام
واحدا حني �س�ألها:
هل ت�ستطيعني قول احلقيقة؟ هل ت�ؤمنني بخالق للكون؟ مب تق�سمني؟ هل متلكني روحا ؟ هل �أحببت مرة؟مل تكن تعرف �سوى �أن جتيب :
�أنا ال �أدري !!..اذن ،فلولو بريئة من دم ع�شاقها ،فهي مل
تلعب �سوى ال��دور الذي كتبوه لها بحثا عن
ال�سعادة احل�سية وما فوق احل�سية .لقد جعل
الرجل املتعدد يف حالة لولو من حمبوبته
حم��ط خياله و�أم��ان��ي��ه ورغ��ب��ات��ه ،ف�صنعها
بال�شكل الذي ال يقبل امل�شاركة وال الفراق،
وهكذا كانت النهاية تراجيدية حتى املوت...
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ت�أويل الكتاب املقّد�س عند اليزابيث �شو�سلر فيورنزا
لويز ميالن�سون
ترجمة وليد ال�سويركي
النظرية الأدبية الن�سوية
هم
ماجي ّ
ترجمة :د .عبري دبابنة
املر�أة واجل�سد والكتابة بني ّ
اللذة واملتعة؛
�إ�ضاءات على روالن بارت
منى ظاهر
خارطة احلب و�أ�سئلة اال�ست�شراق
هدى �أبو غنيمة
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دراسات

الالهوت النسوي بوصفه الهوت ًا نقديّ ًا
ّ
المقدس عند اليزابيث شوسلر فيورنزا
تأويل الكتاب
لويز ميالنسون*
ترجمة :د .وليد ال�سويركي**

الن�سوي قبل �أكرث من عقدين يف �أمريكا ال�شمالية و�شمال �أوروبا ،يف �سياق
ت�شك ّل الالهوت
ّ
احلركات الثور ّية التي �شهدتها �ستينيات القرن الع�شرين ،وبت�أثري من �صيغ الالهوت ال�سيا�سي.
غري �أننا جند تعددية يف اخلطاب الن�سوي مر ّدها تن ّوع التحليالت الفل�سفية واالجتماعية-
ال�سيا�سية التي يرتكز �إليها .فالن�سو ّية الليربالية ت�ستند �إلى اال�ستقالل الذاتي و �إلى امل�ساواة
يف احلقوق الفردية ،والن�سوية اال�شرتاكية-املارك�سية ترى �أنّ عالقات اجلن�سني بالطبقات
الغربي حت ّد ُد �شكل القمع االجتماعي الذي تتعر�ض له
االجتماعية يف النظام الر�أ�سمايل
ّ
الن�ساء ،ثم هنالك ن�سو ّية العامل الثالث التي تر ّكز على التداخل بني العن�صر ّية واال�ستعمار
اجلن�سي.
والتم ّييز
ّ
�سنتناول يف هذا املقال �أفكار الالهوتية الن�سو ّية املعروفة اليزابيث �شو�سلر فيورنزا التي تتب ّنى
الهوتًا حترير ّي ًا نقد ّي ًا:

* أستاذ كرسي الالهوت في جامعة هارفارد
** شاعر وأكاديمي ومترجم من األردن
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«لقد ح��� ّددت منظوري ال�لاه��و ّت��ي اخلا�ص
اله��وت
الن�سوي،
ب�صياغة اله��وت للتح ّرر
ٍ
ّ
���دي ي���دي���ن ل��ل��ت��ح��ل��ي�لات ال�لاه��وت��ي��ة-
ن���ق ّ
التاريخية-النقدية ،وللتحليالت النقدية-
ال�سيا�س ّية والتح ّررية ،ويتج ّذر يف جتربتي
والتزامي كامر�أة م�سيح ّية كاثوليك ّية».
كمف�سر ٍة للعهد
�سنعر�ض ،حتديد ًا ،لأفكارها ِّ
ن�سوي للكتاب املقد�س،
اجلديد ،يف �إطار ت�أويل ّ
من داخل حقل الهرمونيطيقا ال�سيا�س ّية.
الن�سوي بو�صفه الهوت ًا نقد ّي ًا
يرى الالهوت
ّ
حترير ّي ًا ،كما متار�سه فيورنزا� ،أنّ الالهوت
امل�سيحي ،وال�ت�راث ال��ت��ورات ّ��ي ،والكنائ�س
ّ
امل�سيحية م�س�ؤلون عن اخلطيئة البنيو ّية التي
متث ّلها البطريارك ّية القائمة على التمييز بني
والعن�صري ،والتي تعمل على �إدامة
اجلن�سي
ّ
ّ
اال�ستغالل والعنف املجتمعي �ضد امل��ر�أة
و�شرعنتهما .لك ّنها تبينّ  ،من جانب �آخر� ،أن
الإمي��ان امل�سيحي وال�تراث والكني�سة لي�ست
عن�صر ّية�أو متييز ّية يف جوهرها،وت�سعى
لتجاوز الن�صو�ص املتمركزة ذكور ّي ًا بطريقة
نقد ّية .ال يدعم الالهوت الن�سوي التحريري
املناداة ب�إدماج الن�ساء يف البنى الكن�سية
البطرياركية وال الإ�سرتاتيجية االنف�صالية
لك ّنه ي�سعى �إلى �إح��داث التغيري يف الرموز
امل�سيحية،والرتاث واملجتمع ،وو�ضع املر�أة.
ال ي�ستم ّد هذا الالهوت ر�ؤيته من « طبيعة
اخلا�صة» �أو من مبد�أ ميتافيزيقي
امل���ر�أة
ّ
�أنثوي ،لكنه ينادي بحق الن�ساء يف �أن يكنّ
«كني�سة»؛�أع�ضاء م�س�ؤولة عن ج�سد امل�سيح؛
�أن يكنّ ذوات فاعلة يف حياتهن الدين ّية
والروحية -وذلك يف «كني�سة ن�ساء» ،حيث
ميكنهن �أن ي��ك��نّ م�����ش��ارك��ات ،نا�شطات
أخ�ي�را ،يرتبط ه��ذا الالهوت
وقياديات .و� ً
بن�ضال الن�ساء �ضد البطريارك ّية �أكرث من
بدر معني الدين  /الباك�ستان

التقليدي والروحان ّية
ارتباطه بالالهوت
ّ
الكن�س ّية�،إ ّنه يدعو كافة �صيغ الهوت التحرير
مت�سقة وك��ون�� ّي��ة ب�إدماجها
�إل���ى �أن ت��ك��ون ّ
للن�ساء �ضمن «امل��ق��م��وع�ين» ،وه��و يك�شف
القناع عن �إدع���اءات ال�لاه��وت الأك��ادمي��ي
ب��ال��ك��ون�� ّي��ة،وامل��و���ض��وع��ي��ة واحل���ي���اد ،وي��ح��ثّ
الكن�سي االكلريو�سي على �أن يغدو
الالهوتَ
ّ
كن�س ّيا ح ّقاً.
النقدي ي�سعى
الن�سوي
�إنّ الهوت التحرير
ّ
ّ
لأن يكون الهوت ًا م�سيح ّي ًا كاثوليك ّي َا حم ِّرر ًا،
يحمل «ب�����ش��ارة اخل�لا���ص» للجميع رج��ا ًال
مدمر» لك ّل �أ�شكال
ون�سا ًء ،ولهذا فهو الهوت « ِّ
البطرياركية العن�صر ّية الر�أ�سمالية،املم ِّيزة
بني اجلن�سني.
�إليكم م��ا ي�ستحوذ على اهتمام فيورنزا
يف ت��ف�����س�يره��ا ل��ل��ك��ت��اب امل���ق��� ّد����س :حتليل
البطريارك ّية والرتويج للبديل �ضمن « كني�سة
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 - Iممار�سات ت�أويل الكتاب املقد�س ن�سو ّي ًا
يف م��ق�� ّدم��ة كتابها «لك ّنها ق��ال��ت» ،حتي ُل
فيورنزا �إل��ى رواي��ة مارغريت �آت���وود The
 handmaid’s taleلتثري م�س�ألة ال�س ّياق
ال�سيا�سي لت�أويالت الكتاب املقد�س الن�سو ّية- 1 .منوذج الت�أويل البالغي.
ففي اجلمهورية ال�شمولية التي تتخ ّيلها �آتوود ق��اد عمل ف��ي��ورن��زا اال�ستك�شايف ،ببعديه
لي�س للن�ساء احل��قّ يف ال��ق��راءة وخ�صو�صا الهريمونيطيقي والإب�ستمولوجي �إلى تطوير
قراءة الكتاب املق ّد�س .وتطرح فيورنزا هنا ،منوذج ت�أويلي يوظف خمتلف ا�سرتاتيج ّيات
ووف��ق��ا للنظر ّية النقد ّية ولأن�����ص��ار حترير القراءة والتحليل الن�سو ّيني .ويظهر ال ّنموذج
الالهوت �أنّ ك�� ّل اخلطابات تت�ض ّمن داللة «البالغي» كعمل ّية مع ّقدة لقراءة ن�صو�ص
�سيا�سية « :دائما ما ُيبنى املعنى �سيا�سي ًا الكتاب املق ّد�س و�إع��ادة بنائها ،كممار�سة
َ
يتمو�ضع ال��ت���أوي�� ُل داخ��ل �شبك ٍة من ثقاف ّية اله��وت�� ّي��ة م��ق��ا ِوم��ة وحتويل ّية يف � ٍآن
بحيث
ال��ع�لاق��ات ب�ين ال�سلطة وامل��ع��رف��ة اللذين مع ًا .ويهدف هذا ال ّنموذج �إلى «زحزحة «
املمار�سات الت�أويل ّية الأكادمي ّية ذات ال ّنزعة
امل��و���ض��وع�� ّي��ة وامل��ح��اي��دة �سيا�س ّيا .وهكذا
�سعت فيورنزا �إلى جتاوز املناهج التّاريخ ّية
والأدب ّية و�إلى �إح��داث حت ّول يف التف�سريين
الأك���ادمي���ي والكن�سي .وه��ي ت��ق��وم بذلك،
مث ًال ،عرب ا�ستخدام عنا�صر كاحلكايات
ومتثيل الأدوار وال ّرق�ص....؛ من �أجل خلق
خم ّيلة تاريخ ّية مغايرة.ويبدو ه��ذا العمل
�ضرور ّيا للتّمييز بني وظائف ال ّن�ص املق ّد�س
ت�ب�رر وج��ود
الإي��دي��ول��وج�� ّي��ة املختلفة ال��ت��ي ّ
ّ
النظام البطرياركي.
وفيما ت�سعى ال ّنظ ّرية الت�أويلية �إلى اكت�شاف
معنى ال ّن�صو�ص وتقييمها ،ف����إنّ الت�أويل
البالغي ،مب�ساءلته الأخالق ّية والالهوت ّية
لل ّن�صو�ص وعواملها ال ّرمز ّية،يويل اهتمامه
ل��ل��ت���أث�يرات ال��ت��ي تنتجها ن�صو�ص الكتاب
امل��ق�� ّد���س ،ول��ل ّ��ط��رق ال��ت��ي ُت��ن��تَ��ج ب��ه��ا ه��ذه
فهم م�صطلح
الت�أثريات .وال ينبغي هنا �أن ُي َ
(ب�لاغ��ي) ك���إج��راء �أ�سلوبي فقط كما هو
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الن�ساء» وه���ذان يقعان يف قلب النموذج
الن�سوي النقدي الذي ال تتوقف عن تطويره
ّ
منذ �سنوات.

ي�صوغان املجتمع».
الهوت تمُ ار�س التف�سري
كماانخرطت كعاملة
ٍ
يف مه ّم ٍة متط ّلب ٍة لكنها ال حتظى باالعرتاف؛
�أال وه��ي �إع���ادة بناء مفهوم جديد لت�أويل
الكتاب املقد�س �ضمن ممار�سة حت�� ّرري��ة
غايتها «�صياغة نظرية ن�سوية ت�أويل ّية بو�صفه
ممار�سة نقدية حت ّررية.
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�شائع .فالأمر ال يتع ّلق مبنهج �أدب��ي �إ�ضا ّيف
بنيوي �آخر ،بل مبنهج ي�سمح بر�ؤية
�أو حتليل ّ
الكيف ّية ال��ت��ي تخلق بها ن�صو�ص الكتاب
املق ّد�س وت�أويالته قيم ًا وممار�سات �أو ر�ؤىً
للعامل قمع ّية �أو حت ّرر ّية ،وتدعمها .وينظر
هذا ال ّنموذج �إلى الكتاب املق ّد�س كمجموع
خطابات تبني ع��وامل الهوت ّية ورم��ز ّي��ة يف
�سياق �أو�ضاع تاريخ ّية و�سيا�س ّية حم�� ّددة.
وهكذا:
العلمي-الو�ضعي �إلى
«يخلق حتويل الإيتو�س
ّ
�إيتو�س بالغي�-أخالقي يف درا�سات الكتاب
املق ّد�س ف�ضا ًء نظر ّيا ي�ستطيع فيه اّ
اللهوت
الن�سوي و�صيغ اله���وت التحرير الأخ���رى
امل�شاركة يف منت ت�أويل ال ّن�صو�ص املق ّد�سة
ولي�س على هام�شه».
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« - 2رق�ص» هريمونيطيقي:
تتم ممار�سة الت�أويل عند فيورنزا كما يف
ّ
خمتلف �صيغ اله��وت التحرير عرب مراحل
�أربع:
ت��ف ّ
�����ض��ل ف��ي��وري��ن��زا ال�� ّن��ظ��ر �إل����ى م���ا ك��ان
اّ
اللهوتي خوان �سيغوندو ي�س ّميه «ال ّدائرة
الهريمونيطيق ّية « على �أ ّن��ه رق�ص تتك ّرر
فيه احلركات ال ّنقد ّية با�ستمرار .وتتم ّثل
إيقاظ للوعي،
منهج ّيتها الت�أويل ّية يف عمل ّية � ٍ
جترب ًة يف الإدراك �أ ّوال ،تقود �إل��ى م�ساءلة
الواقع البطريركي� .إ ّنها ت�أويل ّية ارتيابية،
ُتط ّبق يف حالتنا هذه ،على ن�صو�ص الكتاب
امل��ق�� ّد���س ال��ت��ي ُك��ت��ب��ت وب��ن��ي��ت،يف ال��واق��ع،
ملجتمع ب��ط��ري��ارك ِّ��ي
بلغة ذك���ور ّي���ة تنتمي
ٍ
الثقافة والدين� .إنّ ا�سرتاتيج ّيات القراءة
امل�ستخدمة يف الت�أويل ّية االرتياب ّية ت�شبه
خا�صة
تلك التي ي�ستخدمها رجل تحّ ّريات ّ
يقتفي �أثر الأد ّلة على الطبيعة البطريرك ّية
متارا دي المبيكا  /بولندا

لل ّن�صو�ص .كما يتع ّلق الأمر بت�أويل ّية تذ ّكر ّية
التاريخي،
تهدف �إلى �إعادة بناء واقع املر�أة
ّ
بحيث تغدو ال ّن�ساء وغريهنّ من ّ
ال�شخ�ص ّيات
ذوات فاعل ًة يف التاريخ ،وبحيث ال
امله ّم�شة ٍ
ينبغي لل ّن�صو�ص التي تندرج يف عالقات
هيمنة وا�ستغالل بطر َيارك ّيني �أن تت�أ ّكد
بو�صفها ك�لام اهلل .وم��ن ث ّ��م ت�أتي �ضرورة
وج��ود ت�أويل ّية �إ�شهار ّية تقوم ب��دور مفتّ�ش
ال�صحة الذي يراقب ما يق ّدم لنا من غذاء
ّ
ّ
�أو دواء  ،فتتولى مهمة �إ�صدار حكم �أخالقي
على ال ّن�صو�ص الكن�س ّية قبل االعرتاف ب�أ ّنها
�صاحلة خلدمة حياة اجلميع رجاال ون�ساء.
و�أخ�ي�ر ًا ،هنالك الت�أويل ّية التّخييل ّية التي
ت�سعى ،عرب ر�ؤي��ة حت ّرر ّية� ،إل��ى ا�ستح�ضار
الآالم وال ّن�ضاالت واالنت�صارات التي عا�شتها
ج ّداتنا و�أخواتنا يف ن�صو�ص الكتاب املقد�س
وذل���ك م��ن خ�لال ���س��رد حكاياته بطريقة

 -IIهريمونيطيقا ن�سو ّية�-سيا�س ّية:
تخاطب ّ
ال�شخ�ص ّية ال�سور ّية-الفينيق ّية
�أو الكنعان ّية ال��ت��ي يطلق عليها ال�ّت�رّ اث
ا�سم جو�ستا امل�سيح ب�صوت ع��ال في�سعى
تالميذه �إل��ى �إ�سكاتها .ت�ستلهم �إليزابيث
�شو�سلر فيورينزا ه��ذه ّ
ال�شخ�ص ّية لتقرتح
هريمونيطيقا ن�سو ّية انطالقا م��ن ف�ضاء
�/سيا�سي هو –كني�سة ال ّن�ساء -بهدف
عا ّم
ّ
تقدمي ق��راءة نقد ّية للكتاب املق ّد�س .وهي
املنهجي للبطريارك ّية وبناء
ترى يف التحليل
ّ
الف�ضاء العام ال ّن�سوي امل�ضا ّد لها �شرطني
�ضرور ّيني لقيام نظر ّية نقد ّية تعيد قراءة
ظري
الكتاب املق ّد�س .وينبغي لهذا الإطار ال ّن ّ

العدد الثالث عشر  -صيف 2013

 - 1حتليل البطرياركية منهجياً
مل تعد ال ّنظر ّيات ال ّن�سوية،عموم ًا ،تع ّرف
البطريارك ّية بو�صفها �سلطة الأب يف العائلة
وح�����س��ب ،ب��ل ب��ات��ت تنظر �إل��ي��ه��ا «كمجموع
البنى والإي��دي��ول��وج�� ّي��ات االجتماع ّية التي
م ّكنت ال�� ّرج��ال من ال�سيطرة على ال ّن�ساء
وا�ستغاللهنّ عرب التّاريخ» .ويعد ا�ستغالل
امل���ر�أة وحتويلها �إل��ى �ضح ّي ٍة للعالقة بني
اجلن�سينّ القمع الأ ّويل ال��ذي ي��و ّل��د كا ّفة
�أ�شكال اال�ضطهاد الأخرى ،طبق ّية ً كانت �أم
عرق ّية �أم دين ّية�...إلخ.
ت�ضع فيورنزا ،يف �أثناء حتليلها للبطريارك ّية،
العديد م��ن ال��ت�� ّي��ارات الن�سوية الأمريك ّية
ال�شك،خا�صة تلك التي
والأوروب�� ّي��ة مو�ضع
ّ
ت�صوغ «ن��ظ��ر ّي��ات ل��ل��م���ؤ ّن��ث» �ضمن منظور
ج��وه��را ّ
ين �أو «بنائي» ي��ق��ودان كالهما يف
ال�� ّن��ه��اي��ة �إل���ى �إ���ض��ف��اء �صفة طبيعية على
االختالفات جم��� ّد ّدا»  .كما تعتقد �أنّ هذه
النظر ّيات الن�سو ّية ظ ّلت �أ�سرية للبطريارك ّية
النخبوي «الأبي�ض».
والنتمائها
ّ
ت�����س��ا�ؤل ال ّن�ساء امل��ل ّ��ون��ات ال��ق��ائ�لات �إ ّن��ه��ن
�ضطهدن م��ن ال ّن�ساء البي�ض �أك�ثر مما
ُي
ْ
ي�ضطهدُهنّ ال ّرجال املنتمون لنف�س طبقتهنّ
وعرقهنّ ودينهنّ  ،يقود فيورنزا �إلى معار�ضة
ّ
اال�ضطهاد املختلفة تن�ضاف
مقولة �أنّ �أ�شكال
الواحدة فوق الأخرى ك�أنظمة متوازية تف ّرق
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خمتلفة تر ّكز �أكرث على ّ
ال�شخ�ص ّيات التي
ظ ّلت يف الهام�ش ومتنح حقّ الكالم ملن ظ ّلوا
�صامتني.

�أن ُي�صاغ �ضمن النموذج الدميقراطي ومن
داخ��ل املنطق الكن�سي .وبهذا يتم ّيز عمل
الكاتبة عن ال ّنظر ّيات الن�سو ّية املختلفة
التي تتمو�ضع حول منطق الهو ّية ،وتنطلق
م��ن مقاربات ثقاف ّية حت�� ّدد البطريارك ّية
خا�صة باجلن�س وال ّنوع .وتعتمد
مب�صطلحات ّ
فيورنزا على نحو حا�سم على حركة التغيري
االجتماعي التي هي حركة ال ّن�ساء من �أجل
نظري يعزّز هذه احلركة.
بناء ف�ضاء ّ
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ال ّن�ساء اخلا�ضعات لهذا ّ
ال�شكل منها �أو ذاك
 .وهي تق ّدم حتليال منهج ّيا للبطريارك ّية
بو�صفها هرم ًا من �أ�شكال القمع املتع ّددة،
وتقول �إ ّن��ه بد ًال من ر�ؤي��ة البطريارك ّية عرب
ثنائ ّيات �أن�ثروب��ول��وج�� ّي��ة  ،يجب �أن تحُ ّلل
حتليال �سو�سيولوج ّيا�-سيا�س ّيا� .أم��ا القمع
تراتبي
هرمي
البطرياركي ،فتعر ّفه «كنظام
ّ
ّ
ّ
مع ّقد تتقاطع ُب��ن��اه ،وي���ؤ ّث��ر على ال ّن�ساء
ب�أ�شكال خمتلفة وفقا للأو�ضاع االجتماع ّية
يع�شنها» .فنظم القمع تتداخل
املختلفة التي ِ
يف حياة ال ّن�ساء ويغ ّذي بع�ضها بع�ضا.
ي�صبح هذا التّحليل للهيمنة والتّبع ّية ك ُبن َية
هرم ّية �سيا�س ّية مع ّقدة �أدا ًة لتحديد ّ
الطبقات
�أو امل�ستويات املختلفة التي تخرتق النظام
البطرياركي :اجلن�س،
ّ
وال�����ع�����رق ،وال ّ��ط��ب��ق��ة
تتمتع جميع ّ
الذوات
االج��ت��م��اع�� ّي��ة�...إل��خ.
بالمساواة في الحقوق
ويو�ضح ه��ذا التّحليل
ّ
وخاصة ّ
الدميقراطي
موذج
حق الكالم في
ال ّن َ
ّ
ّ
البطرياركي الذي جند
ّ
مجلس المداوالت
جذوره يف الدميقراط ّية
الإغ��ري��ق�� ّي��ة امل� ّؤ�س�سة
على «امل��واط��ن��ة» .كانت تلك الدميقراط ّية
خم َ
�تر َق��ة بالتّق�سيمات� :إغ��ري��ق/ب��راب��رة،
رج��ال/ن�����س��اء� ،أح��رار/ع��ب��ي��د�...إل��خ .وك��ان
ال�� ّن��ظ��ام الإغ��ري��ق��ي ي�ضع يف امل��رك��ز منه
املواطن ال ّذكر احل ّر وعلى هام�ش» جمل�س
امل��داوالت»(م��ك��ان ممار�سة الدميقراط ّية
بامتياز) يرتك ال ّن�ساء احلرائر ،والربابرة
(غ�ير الإغ���ري���ق) ،والعبيد .وك���ان مفهوم
الدميقراط ّية ُي��درك ويط ّبق �ضمن نظام
بطرياركي ميتلك فيه رئي�س العائلة الن�سا َء
والأطفال واجلريان واخلدم والعبيد .هكذا
وبعيد ًا عن كونها مفهوما جم�� ّردا وكون ّي ًا،
ك��ان��ت ال��دمي��ق��راط�� ّي��ة م��ت��ج�� ّذرة يف و�ضع
�سيا�سي حم ّدد .وقد ُولدت منهااجتماعي
ّ
ّ

الدميقراط ّي ُة الغربية احلديثة وفقا لقاعدة
«التّمركز ح��ول ال�س ّيد» ؛ففي جمتمعاتنا
احلديثة يتع ّلق الأمر ببطريارك ّية ر�أ�سمال ّية
تتمو�ضع حول «الإخوة» بدال من الآباء.
أمريكي،
« مل ِ
يكتف ال ّرجل الأبي�ض الأوروّ �-
�صاحب االمتيازات ،بتحديد امر�أة ال ّنخبة
البي�ضاء ك «�آخ����ر» ب��ل �أخ�����ض��ع ّ
ال�شعوب
ّ
اّ
م�ستغل
والطبقات والأع���راق ك «�آخ��ري��ن»
�إ ّي��اه��م بذريعة الدميقراط ّية واحل�ضارة
الغرب ّيتني».
لقد �صاغ رجل العقل احلداثة التي قادت،
والتكنولوجي؛
بالطبع� ،إلى التق ّدم العلمي
ّ
لك ّنه فعل ذلك مرتكز ًا �إلى بنى هيمن ٍة تتمحور
حول �سلطة «�أ�سياد» .بال ّنتيجة ،ينبغي لل ّنقد
التوراتي �أن يقعا
ال ّن�سوي التح ّرري وللت�أويل
ّ
داخل النموذج الدميقراطي ولكن بطريقة
معاك�سةْ � :أي م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر امل��واط��ن�ين
واملواطنات امله ّم�شني وامل�ستبعدين.
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 - 2كني�سة ال ّن�ساء:
امل����واط����ن���� ُة يف
ت��ت��م��ت��ع ج��م��ي��ع ال��������� ّذوات-
ِ
الدميقراط ّية الإغريق ّية بامل�ساواة يف احلقوق
وخا�صة حقّ الكالم يف جمل�س املداوالت .ويف
ّ
الترّ اث الالهوتي امل�سيحي ُق ّدمت الكني�سة
بو�صفها بيت اهلل؛ �أ ّما يف العامل ال ّر�أ�سمايل
الفاقد للإن�سان ّية فهي مت ّثل مكان ًا �آمن ًا
وم �ل�اذ ًا تتع ّلق ب��ه الكثري م��ن اجلماعات
ال��دي��ن�� ّي��ة ،اليمين ّية منها خ�صو�صا(مثل
 ،)moral majorityوك��ذل��ك جماعات
من ال ّن�ساء املدافعات عن «الأنوثة احل ّقة»
وجمع ّيات ال ّن�ساء الكن�س ّيات ،واجلمع ّيات،
املطالبة بحقّ ال ّن�ساء يف الر�سامة الكهنوتية.
يف �إطار احلركة الن�سوية � ،أحالت �أكرث من
الهوت �إلى «جماعة مهاجرة» يف الطريق
عاملة ٍ
ً
�إل��ى «�أر���ض امليعاد» ،هي حينا جماعة من
الن�ساء الباحثات عن عامل �آخر ،عن «ف�ضاء
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جديد» (ماري دايل)� ،أو حين ًا �آخر جماعات
تتجه يف روحان ّيتها �إلى «اهلل» م�ؤنث ًا
ن�سوية ّ
( ك��ارول كري�ست) ،وعند �أخ��ري��ات ،يتعلقّ
الأم��ر بجماعة متح ِّررة ،بعد-م�سيح ّية� ،أو
الن�سوي املرتبط بعالقة
جماعة من النمط
ّ
جدلية مع الكني�سة البطريارك ّية (ر .رويرث)
و نحن نلحظ �،سواء لدى احلركات الن�سوية
الدنيوية �أو ذات الغايات الدينية� ،صعوبة
يف التكيف �إيجابي ًا مع تناق�ضات و�صراعات
النطام البطرياركي وم��ع االنق�سامات يف
كنائ�س الن�ساء ،ب�سبب االعتقاد ب���أن تلك
اجلماعات ت�شغل ف�ضا ًء ديني ًا متح ّررا.
و�سواء كانت هذه اجلماعات ت� ّؤ�س�س فهمها
على �أ�سا�س روابط دينية �أو على جتمعات
للن�ساء «كن�ساء»؛ ولي�س على �أ�سا�س ر�ؤية
ت��ق��وم على حت��ال��ف ج��م��اع��ات خمتلفة من
الن�ساء ،ف���إ ّن��ه��ا متيل يف ك�� ّل احل���االت �إل��ى
ا�ستقطاب الن�ساء املت�شابهات يف الهو ّية
والتجربة الدين ّية والثقاف ّية � :أي �أنها تظل
وف��ي��ة للمنطق «ال��ه��و ّي��ات��ي» وت�ش ّكل حركة
متجان�سة من الن�ساء البي�ض.
وا�ستجاب ًة العرتا�ضات الن�سو ّيات من ال�سود
،اخ��ت��ارت فيورنزا �صورة �أخ��رى تعبرّ على
نحو �أف�ضل عن» الف�ضاء العام لل�صراعات
الن�سوية وال�سيا�سية»� :إ ّنها �صورة» كني�سة
ال��ن�����س��اء»  ،ekklesia gynayconوق��د
ابتكرت ه��ذا التعبري لتقول �أن الن�ساء يف
الكني�سة البطريركية  ،على ال��رغ��م من
�صمتهن؛ كنّ وما زلن ج��زء ًا منها  .وتعبري
« كني�سة الن�ساء» املُ�شتَقّ من الكلمة اليونان ّية
 Ekklisiaالتي ُت�شري �إلى جمل�س املواطنني،
�أو م���ؤمت��ر امل������داوالت ال ّت���خ���اذ ال���ق���رارات
��ا���ص��ة ب��امل��دي��ن��ة ،ت��ت��ك ّ��ون م��ن ُم��ف��ردت�ين
اخل ّ
متناق�ضتني لتعبرّ ع��ن «اج��ت��م��اع» ال ّن�ساء
الدميقراطي  .و ي�شري التعبري �إل��ى ف�ضاء
عا ّم للمعار�ضة التي ت�ستجيب انطالق ًا من

البطرياركي نقد ّي ًا ،للم�صالح
حتليل القمع
ّ
وال��� ّر�ؤى ال ّن�سو ّية ،كما ي�سمح ه��ذا التعبري
بربط ال ّن�ضال ال ّن�سوي باحلركات ال ّدين ّية
ال�سيا�س ّية الأخ��رى التي تطالب باحل ّر ّية
وامل�ساواة.
ُخدم
غري �أنّ تعبري « كني�سة الن�ساء» ا�ست َ
ّ
ووظف  ،كما تقول فيورنزا ،بطريقة �أفقدته
داللته القوية  .فقد ر�أى البع�ض يف �إحالته،
من بني �إحاالت �أخرى � ،إلى جمتمع الأتباع
املت�ساوين ،انتما ًء لل ّن�سو ّية ال ّليربال ّية ،ولذا
ت�ش ّدد يف كتاباتها الأخ�يرة على �أنّ كني�سة
ال ّن�ساء ّ
ن�سوي
تد�شن �إمكان ّية قيام ف�ضاء عام ّ
وهذه حقيقة تاريخية ،ومتخ ّيلة يف �آن مع ًا بهدف احل�صول على حقّ الكالم؛ ف�ضاء�سيا�سي يندرج
أخالقي-
�
ّ
ّ
يف النموذج الدميقراطي
ّ
تتجذر الخطابات ال ّنسويّة
ال���ذي ي�سمح بتمو�ضع
في نضاالت المرأة
«غري ّية ن�سو ّية �سيا�س ّية»
ح����ول االخ���ت�ل�اف���ات يف
التاريخ ّية والس ّياس ّية
�أو����ض���اع امل������ر�أة ولي�س
ضد نظم القمع
والدين ّية ّ
ح���ول االخ��ت�لاف��ات بني
اجل��ن�����س�ي�ن .وت �ت �ط � ّل��ب
كني�سة ال ّن�ساء �صياغة مفاهيم ّية جديدة
لت�أويالت الكتاب املق ّد�س ،تكون ذات طبيعة
بالغ ّية �أكرث منها و�ضع ّية -علم ّية ،وت�سمح
با�سرتاتيجيات تف�سري ّية متع ّددة ب��د ًال من
تب ّني ا�سرتاتيج ّية وحيدة تق�صي غريها.
من �ش�أن هذه اخلطابات املتع ّددة �أن ت�سمح
جلميع ال� ّن���س��اء ب� ��أن ي�صبحن م��رئ�ي��ات.
موحد �أنثوي،
وبالتايل ،لي�س لل ّن�ساء جوهر ّ
لك ّنهنّ مي ّثلن تع ّدد ّية تاريخ ّية ال كجماعة بل
ك�أفراد �أي�ضا.
ويف نظر امل�ؤ ّلفة فيورنزا ،تتج ّذر اخلطابات
ال�� ّن�����س��و ّي��ة يف ن�����ض��االت امل����ر�أة ال��ت��اري��خ�� ّي��ة
وال�س ّيا�س ّية والدين ّية �ض ّد نظم القمع التي
تعمل على املحاور كا ّفةّ :
الطبقة ،والعرق،
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واجلن�س .يتم ّثل هذا التداول اللاّ هوتي �إذن،
يف مم��ار���س��ات ا�سرتاتيجية ال يف مواقف
دوغمائية؛ فهو ّية الن�ساء ال تت�ش ّكل يف «كني�سة
ال ّن�ساء» ع�بر االخ�ت�لاف اجلن�سي ب��ل عرب
البطرياركي.
جتربة ال ّن�ضال �ض ّد النظام
ّ
وه���ذا م��ا مي�� ّث��ل وف��ق�� ًا للم�ؤلفة «اخل�لا���ص
وعي» .من هذا املنظور ،مت ّثل ممار�سات
ال ّن ّ
أخالقي
ت�أويل ال ّن�ص املقد�س عمل ّية تداول �
ّ
وت�ضامن عملي يقعان يف قلب ال ّن�ضاالت
املختلفة من �أجل التح ّرر التي تتناف�س فيما
بينها �أحيان ًا.
ّقدي النّ�سوي :حوار
 -IIIاللاّ هوت الن ّ
مع غريغوري بوم
بعد عر�ض الالهوت الن�سوي ،ال��ذي ي�ؤكدّ
���دي ،ن����و ّد يف
ن��ف�����س��ه ك�ل�اه���وت حت��ري��ر ن���ق ّ
اجل��زء الأخ�ي�ر م��ن ه��ذه املقالة �أن نتناول
بع�ض الق�ضايا التي ت�سمح باكت�شاف �أفكار
غريغوري بوم ال ّنظر ّية التي �صاغها عرب
�سنوات عديدة.
�سن�شري ب��داي�� ًة �إل��ى بع�ض �سمات ال ّنظرية
ال�� ّن��ق��د ّي��ة ك��م��ا ت��ت��ب�� ّدى يف اله���وت �شو�سلر
فيورنزاّ ،ثم ن�س ّلط ّ
ال�ضوء على بع�ض عنا�صر
��س��وي عندها وال��ت��ي ت�سائل
ال�ّل�اّ ه��وت ال�� ّن��� ّ
ال ّنظر ّية ال ّنقد ّية نف�سها .و�أخ�ير ًا �سنعر�ض
باخت�صار ،من وجهة نظر ن�سو ّية ،مل�س�ألة
كانت مثار جدل عند غريغوري بوم �أال وهي
ما بعد-احلداثة.
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�� - 1س�م��ات ال� ّن�ظ��ر ّي��ة ال� ّن�ق��د ّي��ة يف اله��وت
�شو�سلر فيورنزا
ُت��� ِق��� ّر الأف���ك���ار ال��ن�����س��و ّي��ة ال�ّلااّ ه��وت�� ّي��ة التي
عر�ضناها بتمو�ضعها داخل احلركة ال ّن�سو ّية،
وم��ن �أجلها .وه��ي تنتقد ك�� ّل خطاب يزعم
�أحمد بيومي  /م�صر

مو�ضوعي ،ين�أى بنف�سه عن
�أ ّن��ه منف�صل،
ّ
اتّخاذ � ّأي موقف .وتبينّ فيوريزا �أنّ التحليل
ال�� ّن��ق��دي ال���ذي ت��ق�� ّدم��ه لن�صو�ص الكتاب
املق ّد�س يتع ّلق بال ّر�ؤية املتمركزة ذكور ّيا يف
املجتمعات البطريارك ّية ،والتي تتمحور حول
�سلط ٍة مهيمنة .وكانت الهوت ّيات التحرير قد
ّ
وظفت ،كما �أو�ضح ج ّيدا غريغوري بوم ،هذا
املفهوم الأ�سا�س لدى مدر�سة فرانكفورت:
االنحياز للفقراء ،و�أ�شكال ال ّن�ضال التح ّرر ّية
هما نقطة االن��ط�لاق لتفكري ملتزم ي�ضع
مو�ضع ال��ت�����س��ا�ؤل «ك��� ّل ن��زع��ة و�ضع ّية وكل
جهد ي�سعى للمماثلة بني العلوم االجتماع ّية
والعلوم الطبيع ّية».
بال�سلب� ،إذن،
تبد�أ اخلطوة نحو املعرفة ّ
�أي بنقد املجتمع والإيديولوج ّياتّ .
ويو�ضح
ال�سمة
عمل فيورنزا ال ّنظري بجالء ه��ذه ّ
ب���إب��رازه الت�أويلية الإرت��ي��اب��ي��ة التي ت�سمح
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� - 2إ��س�ه��ام��ات اله ��وت ال�ت�ح��ري��ر الن�سوي
اخلا�صة
ّ
حني يت�ساءل غريغوري ب��وم عن الإ�ضافة
التي ق ّدمتها اّ
اللهوت ّيات ال ّنقد ّية لل ّنظر ّية
ال ّنقدية ذاتها  ،ف�إنمّ ا ي�شري من بني م�سائل
�أخ����رى �إل���ى حقيقة �أنّ ه���ذه ال�� ّن��ظ��ر ّي��ة ال
ميكنها �أن متنح ثقتها ل�سلطة العقل املح ِّر ّرة
مذ ّكر ًا ب�أنّ الالهوتيات النقدية تعتمد على
تاريخ اخلال�ص حني حتمل الأمل العقال ّ
ين
�روري م��ن �أج��ل اق�ت�راح اليوتوبيات.
ال �� ّ��ض� ّ
فعلى �سبيل امل��ث��ال ،تهجر ن�ساء يهوديات
يني بو�صفه بطريارك ّي ًا
وم�سيح ّيات �إرثهنّ ال ّد ّ
ي��ت��ع�� ّذر �إ���ص�لاح��ه ،ول��ع��ج��زه ،ب��ال��ت��ايل ،عن
الإ�سهام يف حت�� ّرره��نّ  .لقد فقدنّ الإمي��ان
بوعد اخلال�ص وبر�سالة الأمل التي يحملها
ال��ك��ت��اب امل��ق�� ّد���س .ل��ك��نّ اّله����وت التحرير
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بك�شف العنا�صر اخلف ّية يف ن�صو�ص الكتاب
املق ّد�س وت�أويالتها .لكن ما من نقد ميكن �أن
ينجو من االنحرافات ،ولو كانت انحرافات
الإيديولوج ّيات مو�ضوع االنتقاد ذاتها « .ما
نقد بريء متاما» ،يقول بوم.
من ٍ
تبدو فيوريزا �شديدة الوعي بهذه احلقيقة
حني تنتقد املنظورات ال ّن�سو ّية نف�سها بو�صفها
متواطئة �أحيانا مع ال ّنظام البطرياركي،
�أو مع بع�ض الإيديولوج ّيات احلداث ّية .لقد
�أب��رزت ال ّنظريات ال ّنقدية على �إث��ر هيغل
ومارك�س ت�صو ّر ًا للحقيقة يرتبط ب�صريورة
اّ
وحت��ولت��ه ،وه��ذا ما يذ ّكرنا به بوم
العامل
قائ ًال « :مبا �أنّ التفكري يبد�أ بال ّنفي ؛ ف�إنّ
احلقيقة تك�شف تناق�ضات املجتمع وجتعل
فعل التّح ّول ممكنا» .يوا�صل اّ
اللهوت الذي
ط ّورته فيورنزا على �إث��ر �أ�شكال اّ
اللهوت
ال�سيا�سي والهوت التّحرير املواءمة بني عامل
ّ

ال��واق��ع و « مملكة ال��� ّرب» ،وي�سعى يف الآن
ذاته �إلى احلقيقة التي من �ش�أنها �أن حت ّرر
�ضحايا ّ
الظلم والقمع والعنف.
و�أخ�يرا ،كما يف ك ّل الهوت نقدي ،ال يتخ ّلى
اله��وت فيورنزا عن العقالن ّية «احلديثة»؛
يحتج على انحرافها نحو الأدوات�� ّي��ة
لك ّنه ّ
والتوتاليتارية ،وي�ستعيد امل�شروع الأو ّ
يل
للتنوير الهادف �إلى موا�صلة حترير الإن�سان.
وب�إعادة قراءتها ن�صو�ص الكتاب املق ّد�س
ت�ساهم فيورنزا يف» الك�شف ع��ن معناها
وعن طاقاتها التحرير ّية» و تقول عن الر�ؤية
اّ
اللهو�-سيا�س ّية التي ت�ستبطن ت�أويالتها« :
�إنّ �سعادة ك ّل �شخ�ص هي ال ّر�ؤية الأ�سا�س
حل��رك��ة امل�����س��ي��ح» .و ي�ستجيب ال��ن��م��وذج
البالغي الذي تطرحه بهدف «و�ضع
أويلي
ّ
الت� ّ
ال ّن�صو�ص املق ّد�سة يف �سياقاتها» ،خ�صو�صا ً،
لهذا الغر�ض « :حتويل الإيتو�س العلمي-
الو�ضعي و�إيتو�س العقيدة الكن�س ّية �إلى بالغة
نقد ّية للكني�سة».
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ال ّن�سوي على طريقة فيورنزا هو الذي يفتح
املجال �أم��ام �إمكان ّيات العقالن ّية للإميان
عرب حتليل الن�صو�ص املق ّد�سة بطريقة جتعل
ال ّن�ساء حا�ضرات ،ومتنحهنّ ال ّذاكرة كذوات
فاعلة يف تاريخ اخلال�ص .ويظهر اال�شتغال
على �إعادة بناء اجلذور اليهود ّية وامل�سيح ّية
ممارا�سات ال ّن�ساء امل�ؤمنات املقا ِومة يف
بطرياركي ،وهكذا ُي�ستدعى اخليال و
�سياق
ّ
ال ّذاكرة ليبعثا الأمل يف وعد اخلال�ص �سواء
لل ّن�ساء اليهود ّيات �أو امل�سيح ّيات .تتحالف،
�إذن ،ال ّروحان ّية الن�سو ّية التي يح ّركها الأمل عالوة على ذلك ،يتك ّيف حتليلها للبطريارك ّية
وال ّرجاء مع العمل العقلي ال ّنقدي بحيث يعاد �أك�ثر ف���أك�ثر م��ع �سياق العوملة املعلومات ّية
ال�سرد ّيات الكربى لتاريخ اخلال�ص واالقت�صاد ّية احل��ايل ،حيث اخل�صخ�صة
ت�أويل ّ
وتبعرث الأفراد يطلقان العنان لقوى الهيمنة
من �أجل جميع ال ّرجال وال ّن�ساء.
 - 3نقطة نقا�ش :جدل ما بعد احلداثة :ومن بينها القوى ال ّدين ّية الأ�صول ّية.
لقد �أثارت �أفكار غريعوري بوم حول ما بعد
خا�ص لأ ّنها كما تبقى فيورنزا على م�سافة مع ال ّنظر ّيات
احل��داث��ة اهتمامنا على وج��ه ّ
مت ّكننا من تقدمي م�شروع اّ
�سوي
اللهوت ال ّن ّ
كمثال للقدرة على تقدمي رد م�س�ؤول على
نظر ّيات ما بعد احلداثة .تقول فيورنزا يف
كتابها الأخري:
« يف م��واج��ه��ة ّن��ظ��ر ّي��ات م��اب��ع��د احل��دا ّث��ة
ذات ّ
الطبيعة «ال ّلعب ّية» والعدم ّية يف غالب
�سوي وعلى
الأحيان ،يجب على ا ّلالهوت ال ّن ّ
ال�� ّدرا���س��ات الدين ّية �إع���ادة �صياغة ر�ؤاه��ا
ال ّنقد ّية التح ّرر ّية ،بحيث ت�سهم يف �صياغة
ذوات منخرطة يف ممار�سة دميقراط ّية
جذر ّية».
يف نظر ّياتها ال ّن�سو ّية التي ت�صوغها منذ
�سنوات ،وبعيد ًا عن الإق��رار مبوت ال�� ّذات،
تعمل فيورنزا على منح ال ّن�ساء املرتوكات
لل ّن�سيان ولهام�ش التّاريخ ،والالتي يعام ْلنَ
ّ
وامل�ضطهدات يف نظام هيمنة
ك���أغ��را���ض
و�ضعهنّ  ،ك�أ�شخا�ص وك��ذوات .لك ّنها تفعل
ذلك ،من جهة ،عرب ف�ضح ا ّدعاء اخلطابات
�سيطرة واملتمركزة ذك��ور ّي�� ًا �أ ّنها كون ّية،
املُ ِ
وهنا تتّفق مع م�ساءلة ما بعد احلداثة للعقل
الكوين ذي ال ّنزعة ال�شمول ّية ،وم��ن جهة
�أخ���رى ،ت���أخ��ذ بعني االع��ت��ب��ار االختالفات
وتع ّدد �أو�ضاع اال�صطهاد ،وهكذا ت�ستعيد
مفهوم الدميقراط ّية ُمدجم ًة امل�ستبعدين
وامل�ستبعدات دون �أن ُتخفي تداخل �أ�شكال
القمع املختلفة.

�أحمد �أبو العد�س  /الأردن
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ال ّن�سو ّية امل�صابة ب��ع��دوى «�أف��ك��ار م��ا بعد
احل��داث��ة» فيبدو لها على �سبيل امل��ث��ال �أنّ
َ
بع�ض مقاربات الهو ّية الأنثو ّية تنتمي لل ّنزعة
الفردان ّية املُح ِبطة .كما ا ّنها تنادي ب�إيجاد
��ص��ادي �سيا�سي وث��ق��ا ّيف ي�سمح
�إط���ار اق��ت��� ّ
بالتّفكري ب���إع��ادة بناء ال��� ّذوات املنخرطة
ال�سعادة للجميع رجا ًال
يف التّح ّرر وحتقيق ّ
ون�سا ًء.

ذكوري ًا» على �إمكانية �إدماج –على طريقة
ف��ي��ورن��زا خ�صو�ص ًا -ك��اف��ة االنق�سامات،
و�أ���ش��ك��ال الظلم والقمع التي يعمل منطق
وكمف�سرة للعهد
ال�سيطرة على �إدام��ت��ه��ا.
ّ
اجلديد ،ت�سهم فيورنزا� ،إ�ضافة �إلى منحها
ال ّن�ساء امل�ؤمنات «ذاك��رة خطرية» ،يف منح
�إجنيل امل�سيح ك�� ّل طاقته ال ّنقد ّية وقدرته
على تغيري القلوب والعامل ،بتطبيقها املنظور
الن�سوي عند �إعادة قراءة ال ّن�صو�ص
النقدي
ّ
املق ّد ّ�سة البطريارك ّية.

ال�صواب التاكيد
اخلال�صة ،يبدو لنا من ّ
على �أنّ ال ّت ّي اّ
�سوي الذي مت ّثله
اراللهوتي ال ّن ّ
فيورنزا ي�شغل ح ّيزه فيما �أطلقنا عليه يف امل�صدر:
�أوروب��ا اّ
«اللهوت ال�س ّيا�سي» ،ب�صيغته التي Laval théologique et philosophi-
)que,52,1 (février 1996
ُو ّظفت يف �سياق �إ�شكالية التحرير يف �أمريكا
الن�سوي يف
الالتينية .وقد ت�ش ّكل الالهوت
ّ
�سياق النظريات النقد ّية ليفتح �أفق الهوت
�أمريكا الالتينية ال��ذي ما زال «متمركز ًا
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دراسات

النظرية األدبية النسوية
هم*
ماجي ّ
ترجمة :د .عبري دبابنة**

مقدمة:
تتن ّوع النظرية الأدبية الن�سو ّية املعا�صرة وتتنقل عرب احلدود لت�شمل ال�سري الذاتية واجلدل
االجتماعي وال�شعر الت�صويري ،كما وتعترب جتريبية ومثرية .وتعترب النظرية الأدبية مهمة
لكون جميع �أ�شكال التمثيل والت�صوير البياين� ،سواء كانت �أدب ّية �أو غري �أدب ّية ،هي يف الواقع ما
يجعل ت�شكيل املعرفة واملو�ضوعية �شيئا ممكنا .فمن خالل الت�صوير نعمل على ت�شكيل هو ّياتنا
وعاملنا� .إن ح�صافة النظرية الأدبية الن�سوية ت�ساهم يف ،بل وتتطلب منا ،التفكري بالهويات
الثقافية بطرق جديدة .كما �أن فكرة عبور احلدود تتخطى جمرد كونها �شيئا جمازيا ،فهي
ناجمة عن �إميان �شديد ب�أن النقد الأدبي ميكن �أن ي�ساهم يف تكوين عامل �أكرث عدال و�إن�صافا.
الن�سوية لي�ست جمرد منوذج تف�سريي �إ�ضايف �إلى جانب غريه من �أ�شكال النظريات ال�سيا�سية.
�إن الرتكيز على خربات الن�ساء فيما يتعلق بالن�شاط اجلن�سي والعمل والعائلة �إمنا يعمل حتما
على حتدي �أطر املعرفة التقليدية .فالن�سوية ت�شمل �أفكارا متنوعة ت�شرتك يف ثالث وجهات
نظر �أ�سا�س ّية� :أن ال ّنوع االجتماعي هو بناء اجتماعي يعمل على قمع الن�ساء بدرجة �أكرب
من الرجال؛ �أن النظام الأبوي ي�ساهم يف ت�شكيل هذا البناء؛ و�أن املعرفة التجريبية لدى
الن�ساء هي �أ�سا�س املجتمع امل�ستقبلي اخلايل من �أي �شكل من �أ�شكال التمييز اجلن�سي .هذه
االفرتا�ضات ت�شكل جدول �أعمال الن�سوية امل��زدوج :مهمة النقد الأدب��ي (مهاجمة منطية
* كاتبة وباحثة إنجليزية في جامعة شرق لندن.
** أكاديمية ومترجمة من األردن.

ترجمة عبري دبابنة

النظرية الأدبية الن�سوية من عام � 1970إلى
الوقت احلا�ضر
فرتة ال�سبعينات
الكثري م��ن الأع��م��ال امل��ت���أخ��رة ح��ول النوع
االج��ت��م��اع��ي ت�ستخدم ه���ذا امل�صطلح يف
جم����االت ب��ع��ي��دة ع��ن ال��ن��ظ��ري��ات الأدب��ي��ة
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة .ل��ك��ن ل��ك��ي نتفهم �أ���ص��ل ه��ذه
الإث������ارة ،علينا ال���رج���وع للحظة لكتاب
كيت ميليت  Kate Millettال�سيا�سات
اجلن�سية( )1970لكي ن��درك حقيقة �أن
احلركة النقدية الثانية بد�أت كبناء حيزي/
مكاين ،ك�شكل من �أ�شكال عبور احل��دود،
املتميز بفكرة �أ�سا�سية مفادها «�أن ما هو
�شخ�صي ه��و �أي�����ض��ا �سيا�سي» ،وب���ذا فهي
تربط بني عاملني متباعدين منف�صلني من
الناحية املفاهيمية� .إن ما يقدمه لنا النقد
الأدب���ي الن�سوي و�سبب اعتبار كتاب كيت
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ال��ن��وع االجتماعي) ومهمة البناء .بغياب
املهمة الثانية (التي يطلق عليها �أحيانا ا�سم
التطبيق العملي الن�سوي) ،ال غاية للن�سوية.
ه��ذه الأف �ك��ار وامل��وا��ض�ي��ع جتعل اهتمام
الن�سوية مرتكزا ب�شكل خا�ص على الهيكليات
الثقافية للنوع االجتماعي ،مبا يف ذلك تلك
املت�ضمنة يف الأدب .وت�ترك��ز املمار�سات
الثقافية للأدب يف �إطار املدار�س والتعليم
العايل والإع�لام .ويعمل الأدب على �إيجاد
متثيل لالختالفات اجلندرية والتي بدورها
ت�ساهم يف تكوين وجهة النظر االجتماعية
ال��ت��ي م��ف��اده��ا �أن ال��رج��ال وال��ن�����س��اء غري
مت�ساوين يف القيمة .وغالبا ما تدفع الأفكار
اخل��اط��ئ��ة ع��ن الن�ساء والتمثيل ال��رم��زي
امل� ّشوه لهن الن�ساء لأن ي�صبحن من �أن�صار
�صح ما
الن�سوية ال��داع�ين للم�ساواة� .إذا ّ
تقدمت به �أودري ل��ورد ، Audre Lorde
�أنه «�إذا مل تتمكن �أدوات النظام الأبوي من
تفكيك البناء الأب��وي» ،فكيف عندها ميكن
لأ�صحاب النظريات الأدبية الن�سوية الهروب
من امناط فكر و�أدوات املجتمع الأكادميي
(لورد)110 :1984 ،؟ �إن جوابي على هذا
تفح�ص بع�ض الأمثلة وبع�ض الأح��داث
هو ّ
الرئي�سية التي �أعتقد �أنها تو�ضح املبادئ
وامل���داوالت الأدب��ي��ة� .إن م�شروعي م�شروع
متوا�ضع :التقدمي والتعليق على �شكلني من
�أ�شكال «عبور احل��دود» يف النظرية الأدبية
الن�سوية امل��ع��ا���ص��رة وك��ي��ف مي��ك��ن لهذين
ال�شكلني امل�ساهمة يف �إعادة �صياغة الهيمنة
الأوروبية على الدرا�سات الأدبية� .أحد �أوجه
تركيزي �سين�صب على نقد ال�شاعر الن�سوي
والعالقة الرتابطية مع القارئ والتي تتميز
بقدر كبري من اال�ستبطان �أو فح�ص دوافع
ال����ذات .ول��ك��ون ه��ذا امل��ج��ال م��ن الن�سوية
الأدب��ي��ة جم��ا ًال ج��دي��د ًا ،ف�سوف �أطلق عليه
ا�سم «النقد الت�صويري الن�سائ ي Gyn o

 »graphic criticismلكونه يت�ضمن نوعا
من �أنواع «الأداء» املطبعي الكتابي الوا�ضح.
كما و�أرغب مبناق�شة م�صطلح «ف�صل» الأدب
«،»deterritorialisation of lierature
كما ي�سميه  Deleuzeو  ،Guttariوالذي
تبنته الن�ساء الآ�سيويات والن�ساء ال�سود
والن�ساء امللونات :ن�ساء ا�ستطعن مبهارة
و�شجاعة حتويل عنا�صر النظرية الأدبية
(.)Deleuze and Guattari,1986
�إن اف�ترا���ض��ي ه��و �أن التحليل النقدي
ي�ساعدنا على فهم التغريات الثقافية التي
حت��دث يف ه��ذه الأوق���ات الع�صيبة .ويعتقد
تريي ايجلتون � Terry Eagletonأن �أعظم
النقاد الإجنليز هم �أجانب �أو غريبون عن
التقاليد ومفهومي عن الكتابات النقدية
احلالية �أن �أن�صار الن�سوية يخاطرون بقدر
كبري يف هذا الرهان الأدب��ي (Eagleton
.)1970

78
النظرية الن�سوية الأدبية
العدد الثالث عشر  -صيف 2013

ميليت كتابا نحويا �إمن��ا ميثل وجهة نظر
ثورية و لي�س جمرد �أدوات نقدية جديدة.
مع ذلك ويف ال�سبعينات عمد النقد الن�سوي
ع��ل��ى ت��خ��ط��ي ح����دود امل��ج��ت��م��ع الأك���ادمي���ي
التقليدي ،بل كان بالأحرى غري منظور يف
هذا املجتمع التقليدي .فطبعة عام 1980
من �إ�صدار جمعية اللغات احلديثة ،مقدمة
للثقافة ،تخلو من �أي ذكر للنقد الن�سوي.
وقد و�صفت مارجريت دراب��ل Margaret
 Drabbleيف خطابها التمهيدي مل�ؤمتر،
الأدب :اخت�صا�ص الن�ساء ،رد مطبعة جامعة
�أك�سفورد املهني على اقرتاحها �إدراج النقد
الن�سوي يف طبعتها اجلديدة للإ�صدار دليل
�أك�سفورد للأدب الإجنليزي الذي مت �إ�صداره
عام  .)Gibaldi 1992( 1985وقد قامت
بذلك بالفعل .ب�سبب هذا الكره للن�ساء الذي
واجهته حركة النقد الن�سوي يف ال�سبعينات،
عمد النقد الن�سوي �إلى النظر للمجال من
منظور التغري الزمني على �أنه �أ�صل وعلى
�أنه دليل على �إبداع الذكور �أو الإناث ،وكان
هذا �أهم مظهر من مظاهر النقد الن�سوي
يف ذلك الوقت.
غالبا ما تتميز املوجة الثانية للن�سوية على
�أنها «االنف�صال عن الآباء» لأن النقاد �أمثال
 Kate Millettو  Germaine Greerو
Ellmann Maryقاموا بقراءات تعديلية
ملا �أ�سمته  Ellmannبكتابات «الق�ضيب»
(Millett 1970, Greer 1971; El l
 .)mann 1968وق��د عمد ال��ن��ق��اد �إل��ى
ال�ترك�ي��ز على م �ف��ردات التحيز اجلن�سي
وال�����ص��ور النمطية ل��ل��ن��وع االج��ت��م��اع��ي يف
كتابات امل�ؤلفني الذكور و�إظهار كيفية قيام
ه����ؤالء ال��ك�� ّت��اب بن�سب �صفات معينة مثل
«اله�سترييا» و «ال�سلبية» للن�ساء فقط .وقد
�أحمد نعوا�ش  /الأردن

ج�سد كتاب القارئ املقاو م The Resi s
ّ
 ting Readerجلوديث فيترييل Judith
 )Fetterley (1978هذا املنهج ال�سيا�سي

اجلديد للنقد الن�سوي .ويف كتابها ،تهاجم
ف��ي��ت�يريل ال��ك��ت��اب ال��ذي��ن ك��ان��ت كتاباتهم
«ممجدة» يف الأق�سام والدوائر الأدبية عرب
ّ
�أمريك ا –  Henry Jamesو Hemi n
 gwayو .Faulkner
الهيمنة الن�سائية:
منا النقد الن�سوي يف ال�سبعينات وتطور لي�صل
مرحلة جديدة غالبا ما يطلق عليها ا�سم
الهيمنة الن�سائية �أو درا�سة الكتاب الن�ساء
واملوا�ضيع التي تهم الن�ساء .وقد قام النقاد
�أمثا ل  Ellen Moersو Elaine Showa l
 terبو�صف التعابري الأدبية الن�سائية وما
ي�سمى «الثقافة الفرعية» كما وقاموا بتعريف
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التاريخ الأدبي للن�ساء واالحتفاء به على �أنه
تقليد متقدم(  (Moers 1976; Showa l
 .)ter 1977م�ؤلف  Ellen Moersاملر�أة
الأدبية �ش ّكل تراث �أدب الن�ساء .وعلى الرغم
من مهاجمته يف الثمانينات لتحيزه اجلن�سي
اجلزئي ،والتوجهات ال�سلبية �ضد اللوطية،
واالختيارات اخل�صو�صية ،كان م�ؤلف املر�أة
الأدبية �أحد �أولى ن�صو�ص النقد الأدبي التي
منحت الكاتبات الن�ساء تاريخا ،وو�صفت
اخليارات املتاحة �أم��ام الن�ساء فيما يتعلق
بالتعبري الأدب���ي واحتفت ب�سلطة الكتاب
من الن�ساء« :ال جدوى من احلديث عما ال
ميكن للن�ساء القيام به يف جم��ال الأدب،
لكون التاريخ قد �أظهر �أنهن قمن بكل �شيء»
(.)Moers 1976: xiii
من املوا�ضيع الدائمة الثابتة يف الكتابات
الن�سوية يف هذه الفرتة هو ق�ضية التوا�صل،
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جلي ووا�ضح يف العديد من عناوين
كما هو ّ
الكتب الن�سوية :كتاب تيلي �أول�سن Tillie
 Olsenفرتات ال�صمت  ،Silencesوكتاب
�أدريان ريت�ش  Adrienne Richحلم اللغة
امل�شرتكةThe Dream of a Common
 .Languageوق��د ك��ان �أه��م عمل يف هذه
الفرتة هو ا�ستك�شاف لغة ن�سائية متميزة
وت�أ�سي�س هيئة للنقد الأدبي .عام  1975مت
ت�أ�سي�س جملة �إ�شارات وت�ضمنت تقريرا نقيا
قامت به  .Elaine Showalterوقد جند
جدال �شبيها خارج �إطار العامل الناطق باللغة
االجنليزية� :أول نقا�ش مجُ َ ��دول حول «�أدب
ال�سيدة» « »Frauen Literatureحدث
يف �أملانيا يف ع��ام  ،1976 – 1975وك��ان
ت�أ�سي�س جملة و دار «»Frauenoffensive
للن�شر مثار اهتمام الن�سويني الأملان الذين
�أرادوا ا�ستك�شاف امل�ؤ ّلفات الن�ساء وثقافتهنّ
«املختلفة».
وق���د ���س��اه��م ك��ت��ا ب Elaine Showa l
� terأدب��ه��ن اخل��ا���ص «A Literature of
 )their Own»(1977م�ساهمة مهمة يف
جدول الأعمال هذا .ويف تعليقها على كتاب
 Woolfغرفتهن اخل��ا���ص��ة «A Room
 ،»of One’s Ownواجهت Showalter
الق�ضية نف�سها /ق�ضية ا�ستثناء الن�ساء من
املجتمع الأكادميي .من خالل ا�ستعرا�ضها
لتاريخ طويل للن�ساء الأديبات� ،أ�شار ت Sh o
 walterلل ُكتّاب يف القرن التا�سع ع�شر ممن
حظوا بقدر قليل من التقدير �أمثال Sarah
 Grandو  .George Egertonوعو�ضا عن
تعريف ن�ص ن�سائي «عاملي»ّ ،
ف�ضل ت Sh o
 walterتعريف ما ي�سمى «الثقافة البديلة»
الأن��ث��وي��ة ال��ت��ي �أن��ت��ج��ت ه���ذه الن�صو�ص.
وا�ستعا�ضت ع��ن ف�ت�رات ال��ت��اري��خ الأدب���ي
التقليدية بعملية بديلة مكونة م��ن ثالث
مراحل و�صفتها ب�أنها منو يف الإدراك –
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ن�سائي ،ن�سوي ،و�أنثوي .وعلى �إثر حتذيرات
من قبل ن ّقاد الحقني فيما يتعلق بتبنيها ملعيار
�أدبي �أكرث مالءمة لأواخر القرن الع�شرين,
وفيما يتعلق مبقاومتها للنظرية ،عمدت
 Showalterلتطوير فكرتها يف «نحو نقد
�أدبي ن�سوي » Toward a Feminist Po e
« ،»ticssالنقد الن�سوي يف الرب ّية» «Fem i
»nist Criticism in the Wildernessو
النقد الن�سوي اجلديد«  «The New F e
 .»minist Criticism»(1985يف هذه
امل���ق���االت ،ق��ام��ت  Showalterبتق�سيم
النقد لفئتني متمايزتني :النوع الأول ر ّكز
ع��ل��ى امل�����ر�أة ال��ق��ارئ��ة ،م�ستهلكة الأدب،
بينما ر ّكز النوع الثاين على املر�أة الكاتبة،
الن�ص ّي.
منتجة املعنى ّ
وو���ص��ف�� ت Showa l
نما النقد النسوي في
� terأرب�����ع�����ة من����اذج
السبعينات ليصل مرحلة ل�لاخ�ت�لاف اجل�ن��دري
جديدة يطلق عليها اسم – البيولوجي ،اللغوي،
ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي ال��ن��ف�����س��ي،
دراسة الكتاب النساء
والثقايف – كما وا ّدعت
ب����أن���ه مي��ك��ن ال��ت��ط��رق
لهذه االختالفات من خ�لال منهج هيمنة
الأفكار الن�سوية على النقد الن�سوي.
يف �إطار الإدراك املت� ّأخر يف الت�سعينات،
يبدو هذا الو�صف لالختالف و�صفا ثنائيا
ومرتكزا على فكرة �أن �أدب الن�ساء هو من
ناحية �أدب «الآخ����ر» م��ن منظور امل���وروث
الذكوري .مع ذلك ،ف�إن عمل Showalter
يف ه��ذا العقد ق�� ّدم ج��دول �أع��م��ال را�سخ ًا
للنقد الن�سوي من خالل ا�ستعرا�ض كتابات
الن�ساء على �أنها �أ�سلوب نرث متقدم وم�ستمر.
وبالت�أكيد فقد تقلبت وج��ه��ات النظر يف
بداية الثمانينات فيما يتعلق برتكيز الهيمنة
الن�سائية على �أهمية �صداقة الن�ساء الأدبية
والذي كان وا�ضحا من خالل الرواج امل�ستمر
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لكتاب ( Adrienne Richمولود من املر�أة
 )Of Woman Born) (1976والن�سوية
الثقافية ،على �سبيل املثال كتابات �أن�صار
الن�سوية (Davidson and Broner
 )1980عن ال�صلة بني الأم/ال�ل�ا ابنة يف
كتاب الإرث املفقود«  «The Lost Trad i
 .»tionلكن �أع��م��ال  Sandra Gilbertو
 )Susan Gubar) 1988يف الثمانينات
هي ما �أدى خللق جمال و ذوق ن�سوي من
املوروث الأدبي الأنثوي ذاته.
الثمانينات:
ي��رك��ز ك��ت��اب (Gilbert and Gubar
 )1979امل���ر�أة املجنونة يف الع ّلية «The
 »Mad woman in the Atticو �سل�سلة
الن�صو�ص الالحقة� ،أر���ض لي�ست للرجال
« ،»No Man’s Landث�لاث��ة �أع����داد،
ع��ل��ى �أك�ث�ر االق�����ص��اءات �أه��م��ي��ة يف النقد
التقليدي :ال�سيطرة املادية والنف�سية على
الن�ساء؛ حياة الن�ساء وثقافتهن ال�س ّرية،
وا�ضطرابات ال��ذك��وري��ة والأن��ث��وي��ة املتمثلة
يف اال�ستعارات الأدبية للحدود الب�صرية،
واملحلية وحدود اجلن�س الآخر .وقد �أ�ضاف
 Gilbertو  Gubarعلى �أعمال Moers
و  Showalterفيما يتعلق باال�سرتجاع،
وكه�ؤالء ف�إن  Gilbertو  Gubarمتحم�سون
للوظيفة املعار�ضة لكتابات الن�ساء .ويعترب
كتاب امل��ر�أة املجنونة يف الع ّلية والذي ظهر
� 9سنوات بعد كتاب  Millettال�سيا�سات
اجلن�سية « »Sexual Politicsا�ستعرا�ضا
مه ّما للحوارات املتداخلة .ويت�ضمن حتليال
ن�ص ّيا لأعما ل Jane Austin, the Bro n
 tes, Emily Dickinsonnو Geo r
 ge Eliotي�صحبه حتليل تاريخي نف�سي
وطبي .وككتاب ال�سيا�سات اجلن�سية ،ف�إن
كتاب امل��ر�أة املجنونة هو يف الأ�سا�س تاريخ
تعديلي يتخد منوذجا متواجدا – منوذج
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الهيمنة الذكورية ال��ذي ي�صفه
 Bloomوال��ذي مفاده �أن الأب��ن��اء الأدب��اء
يعانون من ا�ضطراب الإبداع و�صراع �أوديب
مع الأ�سالف الذكور – لإظهار �أن كتابات
الن�ساء �إمنا تتعار�ض مع الثقافة ومع �أنف�سهن
من خالل م�ؤلف :املر�أة املجنونة يف الع ّلية.
يف كتاب �أر�ض لي�ست للرجال ،ابتع د Gi l
 bertو  Gubarع��ن تركيز كتاب امل��ر�أة
املجنونة على النقد الن�سائي ال���ذي من
ناحية� ،ش ّكلته فكرة �أن الثقافة الذكورية
هيئة قمعية متجان�سة .وكما يدل العنوان،
ف�إن اجلدل يف الأعداد الثالثة هو �أن التاريخ
الأدبي يف القرن الع�شرين هو تاريخ �صراع
جن�سي ،و�أعظم �إجن��از ل ـ  Gilbertو G u
 barهو فهر�سة ال�صور اجلن�سية املتكررة
بالكامل (عن االغت�صاب والعجز اجلن�سي)
والتي تهيمن على كتابات كتاب احلداثة من
الرجال� .أر�ض لي�ست للرجال يتبنى منهجا
�أك�ثر تعددية للنقد الن�سوي م��ن النموذج
التحليلي النف�سي املفرد الذي يتبناه كتاب
املر�أة املجنونة يف الع ّلية .ويناق�ش Gilbert
و  Gubarكيفية قيام املغرتبني املثليني يف
باري�س بـ«�إعادة ابتكار النوع االجتماعي»،
كما وي�ستك�شفون م�س�ألة حماية امل�ستهلك
يف الع�صر الذهبي با�ستخدام منهج حتليلي
مادي بالإ�ضافة �إلى قيامهم بو�صف التمثيل
امل��ج��ازي للإمربيالية .كتاب �أر���ض لي�ست
للرجال تدعمه الفكرة القائلة ب�أن «الذكور»
و «الإناث» بنيات خمتلقة ت�شكلها الثقافات.
�أح����د �أع���ظ���م �إجن������ازات ال��ن��ق��د ال��ن�����س��وي
الأجن��ل��و�-أم��ري��ك��ي يف الثمانينات ه��و قدرته
على تعريف نقد �أدبي جندري متنوع و�إدارته.
وق��د �أثبت النقد الأدب��ي �أوال ب���أن الأدب لي�س
جم��رد جمموعة م��ن الن�صو�ص العظيمة بل
�أن الأيدولوجيات االجتماعية/اجلن�سية هي
ما يعمل على ت�شكيله ،وثانيا �أن هناك �أدوات
Harold

و�أفكار ًا مهيمنة يف كتابات الن�ساء فيما يتعلق
بتلك البنيات االج��ت��م��اع��ي��ة .وب��ال��ط��ب��ع ،فقد
ظهرت م�شاكل فيما يتعلق ب�سيا�سات التعددية.
على �سبيل املثال ،قام النقاد من املثليني ونقاد
العامل الثالث ونقاد الطبقة العاملة مبهاجمة
مقالة  Annette Kolodnyاحل��ائ��زة على
اجلوائز« ،الرق�ص يف حقل الألغام»«  «Da n
،)cing Through the Minefield» (1980
بحجة �أن التعددية طغت على التغاير اجلن�سي
والتحيز اجلن�سي (.)Gardiner et. Al 1982
لكن م��ا مييز ه��ذا العقد م��ن ال��زم��ان �أي�ضا
التقارب الإبداعي الواعي بني النقد الن�سوي
والكتابات الن�سوية يف �أعمال
 Audre Lorde, Alice Walkerو
.Adrienne Rich
فالنقد الأدب����ي ك��ان يف
أحد أعظم إنجازات النقد
ع�ل�اق���ة ت����زاوج����ي����ة م��ع
النسوي األنجلو-أمريكي في
الكتابات الن�سوية املبدعة
يف ال��ع��دي��د م���ن ال�سري الثمانينات قدرته على تعريف
الذاتية ،الروايات الأدبية
نقد أدبي جندري متنوع
وال����رواي����ات ال��ت��اري��خ��ي��ة
ال�شعرية .وم��ن اجلدير
بالذكر هنا فيما يتعلق بالنقد الن�سوي يف
الثمانينات ونظريات ما بعد الإن�شائية وما
بعد احل��داث��ة �أن  Sandra Gilbertكانت
املحررة الأمريكية الأ�صل مل�ؤلف Helene
 Cixousو  Catherine Clementاملر�أة
حديثة الوالدة
(.)The Newly Born Woman, 1987
كتابات املر�أة Écriture Féminie
يف الثمانينات مت جت�سيد ك�ت��اب��ا ت Gi l
 bertو  Gubarاملتعلقة مبو�ضوع التوتر
ال����ذي ي���واج���ه ال��ن�����س��اء ب�����ش���أن ال��ت���أل��ي��ف
واالب�����داع م��ن خ�ل�ال �أول ن�����ص «تفكيكي»
للنقد الأدب���ي الن�سوي ،وه��و م�ؤلف Troil
" Moiال���س�ي��ا��س��ات اجل�ن���س�ي��ة /الن�ص ّية
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(.)Sexual/Textual Politics, 1985
�ستة �أعوام فقط تف�صل بني كتابات Gilbert
و  Gubarو � ،Moiإال �أن��ه ويف خ�لال تلك
الفرتة بد�أت كتابات الن�سويني الفرن�سيني،
وال��ل��غ��وي  Jacques Derridaو م��ا بعد
الإن�شائيني بت�شكيل النقد الأدب��ي الن�سوي
الغربي .تقدم  Moiملخ�صا وحتليال للأنواع
الرئي�سية للنقد الأدبي الفرن�سي والأجنلو-
�أمريكي ،لكنها من الناحية الإثنية العرقية
مل ت�أخذ كتابات ال�سود بعني االعتبار.
ك�����ان ت��رك��ي��ز
ال�����ن�����������س�����وي��ي��ن
الأ�سا�سي يف هذا
امل�ؤلف الذي ظهر
يف ال��ث��م��ان��ي��ن��ات
م���ن�������ص���ب���ا ع��ل��ى
ال����ل����غ����ة .وك�����ان
التحدي املطروح
�������ص���ي
ه�������و ت���ق ّ
ال�����ع��ل��اق�����ة ب�ين
الهوية اجلندرية
وال��ل��غ��ة ،و�إع����ادة
ت�صوير العالقات
اجل� � �ن� � ��� � �س� � �ي � ��ة
ال��ت��ع��ب�يري��ة ب�ين
اللغة والأ�شكال الأدب��ي��ة ونف�سيات الرجال
وال��ن�����س��اء .وق���د ت��ب��ن��ى ال��ن��ق��اد الن�سويون
ال��ف��رن�����س��ي��ون م�����ص��ط��ل��ح ك��ت��اب��ات امل�����ر�أة
 Écriture Féminieلو�صف الأ���س��ل��وب
الأنثوي (والذي كان متاحا للرجال والن�ساء
على حد �سواء) .وقد قام ه���ؤالء باكت�شاف
هذا «الأ�سلوب» يف كتابات املعا�صرين حول
الغياب والتمزق و»اللذة» .وتعتقد Cixous
�أن ك��ت��اب��ات امل�����ر�أة غ��ال��ب��ا م��ا تتج�سد يف
اال�ستعارات امل�ستخدمة للتعبري عن الن�شاط
اجلن�سي الأن�ث��وي واالخ�ت�لاف��ات التنا�سلية

واجلن�سية لدى الن�ساء.
�إن �إ���ص��رار الن�سويني الفرن�سيني على
التغلب على امل��م��ار���س��ات النقدية الأب��وي��ة
– م���ن خ��ل�ال �إي���ج���اد �أ����ش���ك���ال ج��دي��دة
للكتابة/التفكري وال��ت��ي لي�ست تعبريا عن
الن�صف «الآخ�����ر» للعقالنية م��ن منظور
الذكور� -أث��ار اهتياجا وج��دال Cixous .و
(� )Irigaray 1974أك���دت���ا ع��ل��ى فكرة
ال�ن���ش��اط اجل�ن���س��ي امل �ق �م��وع وال� ��ذي �أث ��ار
ط��رق تفكري بقيت �صامتة يف ظل النظام
الأب�����وي .وق���د ع�� ّرف��ت Julia Kristeva
ه��ذه ال�ل�غ��ة الن�سوية اجل��دي��دة ع�ل��ى �أن�ه��ا
لغة «ال��دالل��ة» والتي ع ّرفتها على �أنها لغة
الأم والأط��ف��ال يف مرحلة م��ا قبل �أودي���ب
(انظر .)Humm 1994
�إن منهج التفكيك ،على وجه اخل�صو�ص،
يتميز بكونه منهجا معقدا وث��وري��ا لكونه
ق��د ع��م��ل ع��ل��ى تفكيك امل��ع��ار���ض��ة اللغوية
الثنائية ب�ين ال��رج��ال والن�ساء .م��ع ذل��ك،
ميكن ملنهج التفكيك جتنب االختالفات
العملية والنظرية الفعلية ب�ين الن�سويني
البي�ض وال�����س��ود م��ن جهة وب�ين الن�سويني
املثليني البي�ض وال�سود من جهة �أخرى .وقد
ب ّينت  Barbara Christianاالفرتا�ضات
ال��رج��ع��ي��ة امل��ت��م��ح��ورة ح���ول ق��ب��ول املجتمع
الأك��ادمي��ي واعتناقه النظرية النقدية يف
الثمانينات حيث قالت ب�أن «ال�سباق للنظرية»
« »Race for Theoryقد عمل على تهمي�ش
الن�سويني خارج املجتمع الأكادميي ،وخا�صة
الن�ساء ال�سود و�/أو املثل ّيات.
الن�سويون ال�سود
منذ منت�صف الثمانينات ،ا�صبح االختالف
ال��ع��رق��ي م��ث��ار االه��ت��م��ام الأ���س��ا���س��ي للنقد
الن�سوي ،حيث قام الن�سويون البي�ض �أخريا
بالتطرق مل�س�ألة الغياب يف عمليات التعليق
واالختيار النقدي لديهم .وقد كانت Audre
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الت�آمر :الن�ساء ال�سود ،الأدب الق�ص�صي
وامل����وروث الأدب����ي Conjuring: Black
"Women, Fiction and the Literary
( )Tradition 1985و Joanne Braxton
and Andree
McLaughlin

ن�����س��اء ج��احم��ات
يف دوامة «Wild
W o m e n
"
in the Whirlwind 1990

ب��خ��ل��ق و�إي����ج����اد
اجل� �م ��ال ال�ف�ن��ي
ل����ل���������س����ود .وق����د
ع�����م�����ل�����ت ه�����ذه
الأع��م��ال وغريها
ع���ل���ى ا���س��ت��ع��ادة
ن�صو�ص الن�ساء
ال�سود املفقودة
وقامت ب�إدخالها للتاريخ ،كما قامت بو�صف
الأ�ساطري وموروث الن�ساء الذي برهن على
�أن روايات ال�سود ،بينما مل تكن بال�ضرورة
ترغب ب���أن ت�شابه ن�صو�ص مرحلة ما بعد
الإن�شائية ،قد تكون �أك�ثر �شبها يف بع�ض
معاملها لن�صو�ص مرحلة ما بعد الإن�شائية
من غريها من ن�صو�ص النقد الأدبي للبي�ض.
بعبارة �أخ��رى ،مل يكن النقد الأدب��ي لل�سود
جمرد منهج متميز بذاته ومدر�سة «�أخرى»
�إلى جانب مدر�سة النقد الأدبي للبي�ض ،بل
كان �أي�ضا اخرتاقا وحتويال جلدول �أعمال

زهري �أبو �شايب  /الأردن

العدد الثالث عشر  -صيف 2013

 Lordeهي من ق��ام بعر�ض وجهة النظر
املثرية للجدل القائلة �أنه ال ميكننا خلق نقد
ن�سوي مفيد با�ستخدام مناهج و�أ�شكال اللغة
املتوارثة عن «بيت ال�سيد (النظام الأبوي)»
(.)Lorde 1984
ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى ذل���ك ،ت�شكو Barbara
 Christianمن �أن الن�ساء ال�سود قد «تعنب
م��ن امل��ط��ال��ب امل��وج��ه��ة لهن لإن��ت��اج نظرية
�أدبية ن�سوية لل�سود ،وك�أنني رجل �آيل» .وقد
عملت  Christianعلى تو�سيع نطاق اجلدل
القائم من خالل الت�أكيد على �أن «الأ�شخا�ص
امللونني قد قاموا دوما ب�صياغة النظريات
– لكن ب�شكل خمتلف عن النمط الغربي
املتميز باملنطق املجرد  . . .يف الق�ص�ص
التي ن�ؤلفها ويف الأم��ث��ال» (.)1987:53
وق���د ب���د�أ امل����وروث ال��ن��ق��دي لل�سود وال��ت��ي
ت�����ص��ف��ه  Christianيف م����ؤل���ف Alice
" Walkerامل��ر�أة ( )Ms 1974ويف مقالة
 Barbara Smithامل��ب��دع��ة «ن��ح��و نقد
�أدب���ي ن�سوي لل�سود» ( .)1977وا�ستمر
هذا امل��وروث من خالل �إنتاج �أول جمموعة
للمختارات الأدب��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة املختارة
ع��ن ال��ك��ت��اب م��ن ال��ن�����س��اء ال�����س��ود :ج�سور
�سوداء را�سخة Sturdy Black Bridges
( )Bell et al. 1979ومن خالل املجموعة
املح ّررة بالتعاون مع  : Smithلكن البع�ض
منا �شجعان ( ،)Hull et al. 1981و�أول
جمموعة للمختارات الأدبية حول درا�سات
ال��ن�����س��اء ال�����س��ود وك��ذل��ك م��ن خ�ل�ال بنات
الوطن ()Home Girls Smith 1983
والتي تركز على كتابات املثليات ال�سود .وقد
تنوعت املوا�ضيع يف هذه الن�صو�ص :الطرق
التي تعمل فيها التقاليد الفلكلورية غري
الأدبية والروحانية على الت�أثري على كتابات
ال�سود� ،أهمية العالقات بني الأم والإبنة
و�أ�شكال االرتباط الأنثوي يف كتابات ال�سود

والتطابق مع العالقات بني القراء/النقاد/
الكتّاب ال�سود.
اعتمادا على هذا العمل ،بد�أ النقد الأدبي
للن�سويني ال�����س��ود يف �أواخ����ر الثمانينات
والت�سعينات (على �سبيل املثال Marj o ،
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النقد الن�سوي الأدبي بالكامل.
« :»Listen Drinkال��ن��ق��د ال��ن�����س��وي
الت�صويري البياين
�إح����دى ال�����ص��ور البيانية امل�ستخدمة هي
«ال�شرب مع اال�ستماع .»Listen Drink
لقد طلب من العاملة املخت�صة ب�سلوكيات
احليوان  Beatrix Gardenerكتابة هذا
الف�صل .وكانت � Gardenerأول من عرب
ح��دود التوا�صل بني احليوان/الإن�سان .يف
ع��ام  ،1963قامت  Gardenerبالعي�ش
مع  Washoeق��ردة تبلغ من العمر ع�شرة
�أ�شهر ،وقامت بالتوا�صل معها ،لي�س من
خ�لال ال��ك�لام ،ب��ل م��ن خ�لال لغة الإ���ش��ارة
الأمريكية .وكانت الفكرة املثرية والثورية
التي تبنتها � Gardenerأن لغة الإ���ش��ارة
ولي�س اللغة ال�صوتية (التي يفتقر القرد
لأدوات���ه���ا الف�سيولوجية وال�ترك��ي��ب��ي��ة) قد
تكون التقدم الأك�بر فيما يتعلق بالتوا�صل
بني الإن�سان والقرد ( .)Smith 1985بعد
�أربعني �شهرا ،ا�ستطاعت  Washoeالتعبري
عن � 132إ�شارة مثل الإ�شارات الدالة على
«طفل»« ،م��وزة» ,وحتى «�أن��ت» و»ل��ك» ،لكن
ال�شيء الأه���م ه��و ق��درة  Washaoeعلى
رب��ط الإ���ش��ارات لي�س بال�ضرورة بالرتتيب
ال�صحيح لكن ما مييز اللغة الإجنليزية عن
غريها من اللغات الإن�سانية هو الإ�صرار
على الرتتيب ال�صحيح للكلمات.
ا�ستطاعت  Washaoeا���س��ت��خ��دام «لغة
الإ�شارة املر ّكبة» وابتكرت بع�ض العبارات
مثل «�شراب الطعام املفتوح» للداللة على
الثالجة و «ال�شرب مع اال�ستماع» للإ�شارة
�إل��ى �شراب  .Alka Seltzerوعلى الرغم
م��ن مهاجمة  Steven Pinkerيف كتاب
غريزة اللغة The Language Instinct
ع�صام طنطاوي  /الأردن

 1994وت�صريحه ب���أن «مدربي ال��ق��رود» ال
يتبعون املنهج العلمي وب�أن القرود مل تتمكن
من ا�ستخدام الإ���ش��ارة بال�شكل ال�صحيح،
�إال �أن الأه�����م م���ن ذل����ك ك����ان م�لاح��ظ��ة
 Jane Goodallيف زيارتها مل�شروع م�شابه
عن ال��ق��ردة  Nimب���أن ال��ق��ردة ا�ستطاعت
جيئة وذه��اب��ا عبور احل��دود ب�ين املخزون
الطبيعي وب�ي�ن ل��غ��ة الإ����ش���ارة الأم��ري��ك��ي��ة.
والح��ظ��ت � Pinkerأن ال��ق��رود «ت��ع��رف �أن
املدرب يرغب منها �أن تقوم با�ستخدام لغة
الإ�شارة وب�أن ا�ستخدام لغة الإ�شارة ،ميكنهم
من احل�صول على ما يريدون» لكن غالبا ما
كانت القرود تقوم وبكل �سعادة با�ستخدام
لغة اال�شارة مع �شركائها ،غالبا على انفراد»
(.)Pinker 1994: 340
يف الإط����ار نف�سه ف����إن ال��ن��ق��اد الن�سويني
ال��ت�����ص��وي��ري�ين ال ي���ق���وم���ون ب��ال�����ض��رورة

ال�شخ�صي (Nicole Ward Jouve,
.)Nancy Miller, Diana Cllecott
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با�ستخدام الكلمات بالرتتيب ال�صحيح
لكنهم ي�ستخدمون الأق��وا���س ،الفراغات،
والعناوين املو�صولة لت�صوير احل��دود بني لكنهم ي�شرتكون يف بع�ض املوا�ضيع� ،أهمها
الأنظمة املفاهيمية التي تخطته ا � Ga rإعادة الت�صوير الإبداعي للكتابة النقدية.
 .denerعلى �سبيل امل��ث��ال ،ف����إن النقاد من �أول الأمثلة و�أك�ثره��ا ق��وة على النقد
الن�سويني الت�صويريني ومن خالل قيامهم الن�سوي الت�صويري ه��ي «ق�ص�ص » H e
بالو�صف الت�صويري البياين جل�سم الأنثى " len Cixousامل������ر�أة ح��دي��ث��ة ال�����والدة
يف ن�صو�صهم� ,إمن��ا يقومون بالت�أكد على ( ،)Cixous and Clement 1987حيث
مادية امللذات مثل «ال�شرب مع اال�ستماع» .تقوم  Cixousبو�صف حدود املعار�ضة بني
من ناحية �أخ��رى ،ف���إنّ الأمثلة التالية على الثقافة/الطبيعة على �أن��ه��ا معار�ضة بني
النقد الن�سوي الت�صويري لي�ست متطابقة« ،الرجال» و»الن�ساء» .ومن اال�سرتاتيجيات
ب���ل ه��ن��اك اخ��ت�لاف��ات م��ه��م��ة يف امل��ن��ه��ج .ال��ت��ي اتبعتها ل��ت��ح��وي��ل ه���ذه احل����دود هي
ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ،ف�����إن  Mary Dalyا�ستك�شاف لغة «�إ���ش��ارة» �أنثوية تعتمد على
ه��ي فيل�سوفة ،بينما  Helen Cixousال�صور الوهمية ،اال�ستعارة واجل�سد.
يف �أمريكا ،يعترب م�ؤلف Mary Daly
تعترب م��ن �أن���ص��ار كتابات امل ��ر�أة واجل��زء
الآخ��ر هم من نقاد فرتة ما بعد الإن�شائية امل���ر�أة/ال���ب���ي���ئ���ة  Gyn/Ecologyمن
(� )Alice Jardineأو هم من كتاب النقد �أه���م و�أ���ش��ه��ر ال��ك��ت��اب��ات ال��ن��ق��دي��ة ليومنا
ه���ذا .وف��ي��ه ت��ق��وم  Dalyبتغيري النحو –
ال�ترك��ي��ب ال��ك��ام��ل للجملة – ولي�س فقط
املفردات .وتقول � Dalyأنه علينا ربط لغتنا
ب�أج�سادنا «لتذكر اجل�سد املمزق لرتاثنا»
(� .)Daly 1978:23إن تبني ق�ضية اللغة
املتعلقة بالن�شاط اجلن�سي ال يعني بال�ضرورة
«اخل�ضوع» ملبد�أ اجلوهرية ،بل �أن الرتكيز
على الرتكيب ال��داخ��ل��ي للكلمة والرتتيب
النحوي �إمنا هو بداية �ضرورية لفهم النظام
الأكرب للغة ذاتها� .إن الأ�سلوب الذي تتبعه
 Dalyهو جتزئة اللغة لأجزاء «دوائر تتفرع
عن دوائر» (� .)Daly 1978:xivإن املر�أة/
ال��ب��ي��ئ��ة ،ك��م��ا تعتقد  ،dalyه��ي «جت�سيد
نقدي ن�سوي للفعل الالزم (غري املتعدي)»
(� .)Daly 1978: 23إن حتويل الأ�سماء
لأفعال يتعدى جم��رد كونه لعبة لغوية ،بل
هو ت�أكيد على �أهمية احلدث .وتهتم Daly
ب�شكل خ��ا���ص مب��ا ي�سمى ب��ال��ب��ادئ��ات ,لأن
�إحدى خ�صائ�ص البادئات هي عملهن على
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تقوية الأ�سماء ،و التالعب اللفظي بالبادئة
وال��وا���ص��ل��ة ميكن  Dalyم��ن تكوين �صيغ
مركبة مثل «حيزبون – منطقية» �أو العبارة
الرائعة «ال�شرب واال�ستماع» .من الأمثلة على
كيفية عمل �أفكار  Dalyيف الإط��ار الأدب��ي
هي الأدب الق�ص�صي لـ  Jean Rhysوالتي
تعمل عمدا على ت�ضمني القطع الناق�ص يف
رواياتها للإ�شارة �إلى طريقة بديلة وجندرية
لتف�سري م�شهد ما.
م����ؤل���ف Alice Jardine’s Gynesis
كيفية ت�صوير الن�ساء يف ن�صو�ص الذكور
غالبا على �أنهم �إ�شارة �إل��ى �أو عالمة على
الإفراط والإ�سراف ،على وجه االتحديد يف
الع�صرانية الفرن�سية (.)Jardine 1988a
ويف ن�����������ص م���ت���م���م
إن عبور حدود النظرية ( )1988ال «ب��ا���س��م
ال��ع�����ص��راين :ت�شكيك
األدبية إلى حدود
ال���ن�������س���وي�ي�ن مب����ؤل���ف
السير الذاتية إنما يتخذ d’apres Gynesis
Jardine
ت�����ق�����وم
أشكاال متعددة
ب���ال���ت�ل�اع���ب ال��ل��ف��ظ��ي
ب��ن�����ص��و���ص ال���ذك���ور،
ويتم ت�صوي ر  Lyotard, Derridaو Fo u
 caultعلى �أنهم �شخ�صيات ب���أدوار بطولة
يف م�سرحية  .Jardineوتتمحور امل�سرحية
ال��ت��ي عر�ضت لأول م��رة ع��ام  1985حول
احل���دود يف املجتمع الأك���ادمي���ي – .حول
«الغريية» يف �إطار الت�صوير والتمثيل الذي
يتبعه ن�سو ّيو م��ا بعد الإن�شائية وم��ا بعد
الع�صرانية .وتعمل امل�سرحية على تفعيل
وم���ن ث��م حت��وي��ل غ��ي��اب امل�����ر�أة م��ن خ�لال
عملية جماعية من الت�سا�ؤالت الن�سوية التي
تركز على االنتاج الثقايف للمعاين يف النقد
الأدبي .وتنتهي امل�سرحية ب�شكل من �أ�شكال
التنب�ؤ اليوطوبي� »:إذا «تغري» املثيل  . . .كل
التاريخ ،كل الق�ص�ص �ستتم روايتها ب�شكل

العدد الثالث عشر  -صيف 2013

خمتلف ،و�سي�صبح امل�ستقبل ال يح�صى
(.)Jardine 1988b:182
ال �أقول هنا ،بالطبع� ،أن الأهمية ال�سيا�سية
للن�ص ميكن ق��راءت��ه��ا م��ن خ�لال ال�شكل
وبكل ب�ساطة ،وال �أق��ول �أي�ضا ب���أن الكتابة
التجريبية �أكرث تطرفا من الكتابة الواقعية،
لكن �إع����ادة ت�شكيل احل���دود امل�ستمر بني
اال�ستخدامات املختلفة للمفردات واملت�أثرة
ب��ال��ق��وة م��ن ���ش���أن��ه �أن يعمل على تخريب
النظرية الأدب��ي��ة التقليدية .م��ن الطرق
التي عملت فيها الن�سوية على �إعادة تكوين
امل��ع��رف��ة ه��ي ب��ال��ت��ح��دي��د م��ن خ�ل�ال تغيري
جوانب اللغة مع ابتكار م�صطلحات جديدة
مثل م�صطلح «التمييز اجلن�سي» .وبينما ال
تعترب الت�صويرات الذاتية التجريبية دائما
تقدمية م��ن الناحية ال�سيا�سية� ،إال �أنها
ت�ساعد يف ت�صوير خ��ارط��ة خمتلفة �إزال��ة
الرتكيز عن تبني املجتمع الأكادميي النظرية
�شبه فل�سفية .على �سبيل املثال ،ف�إن م�ؤلف
 Nicloe Ward Jouveامل��������ر�أة
البي�ضاء تتكلم م��ع ذي الل�سان املت�شعب
«White Woman Speaks With Fo r
 ked Tongueي��ق��دم ح���وارا م��ذه�لا بني
عم ة  Jouveوب�ين Simone de Bea u
" .voire Jouve 1991وي��ب��دو �أن كتاب
 Simone de Beauvoireاجلن�س الثاين
 The Second Sexق��د م��ن��ع ال��ع��م��ة من
ري �شجر ك�ستناء احل�����ص��ان لأن الكتاب
�أث��ار جدال عائليا حول �إذا ما كان مبقدور
الن�ساء �أن يبلن وه��ن واقفات وبالتايل مل
تتمكن العمة الغ�ضبانة من حمل خرطوم
م���رة �أخ�����رى� .إن ع��ب��ور ح����دود ال��ن��ظ��ري��ة
الأدبية �إلى حدود ال�سري الذاتية �إمنا يتخذ
�أ�شكاال متعددة ،تتنوع من البيوميثوجرافيا
اخلا�صة بـ  Audre Lordeوالتي ت�صف
ال�صيغة املركبة الأم/اال���س��ط��ورة/ال�����س�ير

اخل��ا���ص��ة ب��ب��ع�����ض ال��ه��وي��ات امل��ث��ل��ي��ة� ،إل���ى

العدد الثالث عشر  -صيف 2013

–" نوع من املجتمعات ذات ال�سري الذاتية – و
« Gayatri Spivakال�سرية الذاتية النف�سية
التنظيمية» وه��ي ن��وع م��ن النقد الثقايف
متعدد الطبقات (Lorde 1982, Reagon
.)1982, Spivak 1990
كتا ب Nancy Miller Getting Pe r
 sonallيجمع عنا�صر من  Woolfو A n
 zalduaوالأ���س��اط�ير اليونانية على �شكل
رواي��ة تتحدث عن ف�شل  Millerيف اللغة
الفرن�سية .وتتعمد  Millerعر�ض مقاالتها
على �شكل �أداء ت�صويري من خالل الت�شكيك
باحلدود التقليدية الفا�صلة بني عامل املجتمع
الأك���ادمي���ي ال��ع��ام وب�ين غرفتها اخلا�صة
م��ن خ�لال ا���س��ت��خ��دام الأ���ش��ك��ال املتنوعة
للطباعة التي ت�تراوح بني ا�ستخدام اخلط
املائل واخلط الغامق والأح��رف ال�صغرية.
اختيار  Millerا�ستخدام اخلطوط املرتفعة
واملنخف�ضة �إمن���ا يك�شف ال�شقاق القائم
بني ال�سرية الذاتية التي تنتق�ص من قدر
نقاد امل�ؤمتر « للت�أكيد ،مع انك�شاف �ضوء
ال�صباح ،مل تقم �أي من املتحدثات بامل�ؤمتر
ب��رم��ي �أوراق��ه��ا – �أن���ا ات�شبث بها للحياة
– لكني نادرا ما كنت �أرغب يف النهو�ض
وال��ذه��اب للبيت» عبارة كتبت بخط مائل
للت�أكيد ( .)Miller 1991:94من ناحية
�أخ���رى وم��ن خ�لال عبور احل���دود القائمة
بني املو�ضوعية الأكادميية التقليدية وبني
عواطفها اخلا�صة ،تعمل  Millerعلى �شحذ
وتقوية اح�سا�سنا بغياب اللغة العاطفية
للن�ساء يف احل��ي��اة الأك��ادمي��ي��ة التقليدية.
وه��ذا اال�ستثمار القوي املتمثل با�ستخدام
العالمات املطبعية ،على وجه التحديد اخلط
املائل و/اوعالمات الو�صل والقطع الناق�ص،

ترجمة عبري دبابنة

Bernice Johnson Reagon Sweet Ho
�« ney in the Rock’sسرية ذاتية ثقافية»
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يعمل كو�سيلة قوية منوذجية لل�صراع والتي
بدت وا�ضحة يف الكتابات النقدية لفرتة ما
بعد اال�ستعمار وكتابات املثليني.
من الأمثلة التثقيفية على النقد الن�سوي
الت�صويري املثلي هي مقال ة Diana Co l
 lecottعن  ،Hilda Doolittleال�شاعرة
الع�صرانية .تقوم املقالة مبقارنة ق�صائد
 ،Doolittleeمقتب�سات من  Woolfو Kri s
 tevaمع �أفكار  Collecottحول ا�ستئ�صال
ال��رح��م امل��ب��ك��ر ل��دي��ه��ا وف�ت�رة ال��ن��ق��اه��ة يف
ق�سم ال�����ص��ح��ة ال��ن�����س��ائ��ي��ة .وت��ف�����ص��ل ه��ذه
الرواية النقدية �صفحة خالية من الكتابة
عليها ���ص��ورة حل��ج��م ج�سد Collecott
اجل��دي��د «لي�س ع�ضوا ك�ب�يرا ،رمب��ا بحجم
ح �ب��ة اجل ��ري ��ب ف ��روت
(اب�ت���س��ام��ة اجل� � � ّراح) :استخدام الخطوط المرتفعة
الن�ساء دائما يت�صورن
�أن الرحم كبري»(  ( Co lوالمنخفضة يكشف الشقاق
.)lecott 1987: 150
القائم التي تنتقص من قدر
وت��ع��ت��ق��د Elizabeth
نقاد المؤتمر
� Groszأن اجل �� �س��د
اجلراحي غري اجلن�سي/
م��ن الناحية التنا�سلية ،ي��ح��ول دون ربط
االختالف اجلن�سي بالهوية اجلن�سية وبذا
ف���إن��ه يتيح امل��ج��ال �أم���ام �سال�سة احلركة
( .)Grosz 1994ه��ذه الأج���زاء الن�صية
التي ت�ستخدمها  Collecottواملكونة من
االقتبا�سات والتعليقات وال�شعر هي طريقة
خمتلفة ل��ق��راءة  Doolittleال��ت��ي كانت
كتاباتها �شخ�صية و�شاملة .مت�أثرة ب ـ Sa p
 phoو ال��ي��اب��اين  Haikuوكلمات �أغ��اين
 Troubadourوالفن وال�سينما يف فرتة
م��ا ب��ع��د االن��ط��ب��اع��ي��ة ،ق��ام��ت Doolittle
بت�صنيف اللغة للتذكري والت�أنيث اعتمادا
ع��ل��ى «الإي��ق��اع��ات املو�سيقية االب��داع��ي��ة»
( .)Friedman 1990:86وعلى الرغم
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من حكم  Ezra Poundعلى
ب�أنها ال ب�أ�س بها لكن ال يجب �أن تقوم بكتابة
النقد� ،إال �أن العديد من جتاربها مع اللغة
�إمنا ت�ستطلع ما بعد الع�صرانية .ولي�س من
امل�ستغرب �أن م�ؤلفها الك ّرا�سة احلدودية
 ،Boederline Pamphletوال���ذي كتب
لرتويج فيلم احل��دود  Borderlineحول
ا�ساءة البي�ض لل�سود ،والذي م ّثلت فيه دور
البطولة مع  ،Paul Robesonي�صور جيال
من ال�شخ�صيات احلدودية.
م��ن �أن�����ص��ار النقد الن�سوي الت�صويري
ه����ي ال�������ش���اع���رة
الأمريكية ما بعد
الع�صراني ة R a
Doolittle

chel Blau Du
 .Plessisوتعترب

عاي�ش طحيمر � /سورية

العدد الثالث عشر  -صيف 2013

م��ق��ال��ت��ه��ا «م���ن
�أج��ل الإت��روري�ين»
For
«the
»E t r u s c a n s
خم��ت��ل��ف��ة ب�شكل
غ�ي�ر اع���ت���ي���ادي،
ح���ي���ث ال���ع���دي���د
م��ن االهتمامات
امل������ع������ا�������ص������رة
للن�سوية :التمييز التعليمي وقوة لغة الن�ساء.
وهي عبارة عن مزيج من ال�شعر و مقتطفات
م��ن امل��ذك��رات اليومية �إل���ى ج��ان��ب النقد
الأدب��ي والتاريخ الإت���روري (Du Plessis
 .)1992االتروريون  ،متاما كعبارة «ال�شرب
مع اال�ستماع» هم ا�ستعارة عن �إق�صاء معاين
الن�ساء� .أ�سلوب الكتابة الإت��روري ،كما هو
احل��ال بالن�سبة لكتابات الن�ساء ،معروف
ل��ك��ون م��ف��ردات��ه ق��د مت��ت ترجمتها ،لكننا
نفتقر للمعرفة ح��ول ال�سياق االجتماعي
واخلا�ص والذي ي�ضفي عليه املعنى.

يجب �أن �أع�ترف ب��أن نزعتي لل�شك جتاه
الكفاية الت�صويرية لأي ناقد ،حتى النقاد
الن�سويون ،دفعتني للبحث عن م�ؤلف D.H.
� Lawrenceأم��اك��ن �إت��روري��ة Etruscan
 Placesيف ال�صيف املا�ضي قبل مراجعتي لـ
 .Du Plessisيقوم الكتاب الذي نفد قبل
وقت طويل منذ ن�شره عام  ،1932بو�صف
عمل  Lawrenceيف الإجازة لزيارة القبور
الإت��روري��ة .كما هو احل��ال بالن�سبة لـ Du
 ،Plessisف���إن  Lawrenceكذلك مغرم
بـ «لغة ال�س ّكان الأ�صليني جلنوب اتروريا»
لكنه ير�سم حدودا را�سخة بني الثقافة (�أو
 )Lawrenceوالطبيعة (االت���روري���ون)
ال��ذي��ن ي�صورهم  Lawrenceعلى �أنهم
�أنثويون (.)Lawrence 1032:43ثنائية
 Lawrenceالذكورية تتعار�ض و م�سرحية
 Du Plessisعن روايات الن�ساء االنتاجية
التنا�سلية .على �سبيل املثال ،يف القيثارة
ال��وردي��ة  ،The Pink Guitarتقوم Du
 Plessisبتوظيف نظرية علم دالالت الألفاظ
اخلا�صة بـ �( Kristevaأنظر ف�صل  12من
هذا الكتاب) من خالل الأ�صوات والرببرات
غري املفهومة التي تقوم بها ابنتها�« :أ�سبوع
 1-6من �شهر متوز� 17 ،شهرا ،كلمات :مر
مر مر (م��ور) ،كاو ،م/م���ووووووو ،ديرتي،
رايد  ،ب�لااااااا (بلو بري) (Du Plessis
.)1990:99
يف ك���ل م���ن ه���ذه امل���ق���االت احل��ا���س��م��ة،
هناك م�ضاعفة وانق�سام للوقت واملكان يف
التنظيم الت�صويري .ويقوم النقد الن�سائي
الت�صويري من خالل املزيج غري اخلطي،
وامل��ت��ع��دد الأن��ظ��م��ة والأوج����ه م��ن اليوميات
والأح��داث التاريخية با�ستك�شاف الروابط
بني الهيكليات اجلندرية لل�شعور ،والأحداث
التاريخية العامة بطريقة مفتوحة النهاية،
م��ع القيام بتج�سيد ال��دواف��ع وال��رغ��ب��ة يف
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خلق حوار مع القارئ واملو�ضوع بانفتاح على
الآخرين.
النظرية الأدب �ي��ة الن�سوية لفرتة م��ا بعد
اال�ستعمار
امل���ث���ل ال���ث���اين ع��ل��ى «�إب�������داع احل�����دود»
« »border creativityي�أتي من الكتاب
ممن لديهم خ�برة �شخ�صية وتاريخية يف
احل��دود اال�ستعمارية .فال�شاعرة والناقدة
الأم��ري��ك��ي��ة املك�سيكي ة Gloria Anza l
 duaعلى �سبيل املثال تبني نقدها املتعدد
اللغات على حدود املك�سيك وتك�سا�س حيث
ول���دت .وكتابها �أر����ض احل���دو د B r i c k b a t s Borde r
and
 lands/La Fronteaميثل ا�ستك�شافا Bou-
غنيا للتاريخ والكتابة والأ�ساطري الأمريكية � quetsأول جملد
املك�سيكية ( .)Anzaldua 1987وي�شري للنقد مكتوب من
العنوان �إل��ى مكان و�شكل الكتابة النقدية قبل �إمر�أة �سوداء
فيما يخت�ص مبزيج ما بعد ع�صراين من يف ب��ري��ط��ان��ي��ا،
ال�شعر والنقد .ما حققته  Anzalduaهنا ك����م����ا وي�������ش���ك���ل
وكذلك يف جمموعة املختارات الأدبية خلق ق���وة داف��ع��ة وراء
ال�شكل ،خلق الرو ح  Making Face, M aالفعالية واملقدرة
 king Soulهو عر�ض لهويات خمتلفة – ال��ب�لاغ��ي��ة ال��ت��ي
�إع��ادة تكوين احلدود امل�ستمر بني الهويات �أ�سميها �أنا «عبور
الأمريكية املك�سيكية واملثلية والأكادميية من احلدود» (Rugg
خالل �سل�سلة من ال�شعر ،الأ�سطورة ،ال�سري  .)1984قدمت
حممد اجلالو�س  /الأردن
الذاتية والتاريخ .وكما ت�شري  Rugg ،Anzalduaلربيطانيا
ف�إن «امل�ستمع/القارئ ي�ضطر للم�شاركة يف م��ن الج��و���س ،ويعترب جملدها ع��ب��ارة عن
عملية خلق املعاين – هي جمربة على ربط جمموعة من املراجعات النقدية التي قامت
بها حول كتاب العرق اليوم Race Today
النقاط» (.)Anzaldua 1990:xviii
وت�ستمد كتابات  Anzakduaعن احلدود  ،حيث كتبتها با�ستخدام �صوتها اخلا�ص
طاقتها من اجلهد املبذول خلط رحلة نقدية والنقد العامي( ( .)1975وت�ستنكر Ogu n
ورحلة �سري ذاتية م�ستمدة من حياتها كعاملة  dipe - Leslieتركيز النقد الأك��ادمي��ي
م����زارع م��ه��اج��رة ملجتمع �أك���ادمي���ي ن�سوي على �أ�سلوب الكتابة والطباعة من خالل
�أمريكي مك�سيكي مثلي ،وكذلك من اختيارها طبعة البحث يف التاريخ الإفريقي« ،الن�ساء
للطباق يف جمال ال�شعر والأ�سطورة وال�سري كفنانات �شفويات» Women as Oral
الذاتية .وهي تقوم بجمع عاملني منف�صلني Artists Ogundipe-Leslie and
متاما؛ ع��امل ال�سحر والتاريخ .على �سبيل " .Boyce Davies 1994وق����د ق��ام��ت

ترجمة عبري دبابنة

املثال« ،ت�شكل روحي ذاتها من الإبداع .وهي
با�ستمرار يف عملية من �إع��ادة خلق وتوليد
نف�سها م��ن خ�لال ج�����س��دي .وعملية تعلم
العي�ش من خالل الروحانية هذه تعمل على
حتويل العي�ش يف �أر�ض احلدود من كابو�س
�إل��ى جت��رب��ة روح��ان �ي��ة .وه��ي دائ �م��ا مبثابة
طريق/حالة تقود ل�شيء �آخر» (Anzaldua
.)1987:73
يف بريطانيا ،غالبا ما توجد هذه الطاقات
خ��ارج نطاق املجتمع الأك���ادمي���ي .ويعترب
م�ؤلف  Akua Ruggطوب وباقات �أزه��ار
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 Ogundipe-Leslieبالتدري�س يف نيجرييا
واجل��ام�ع��ات الأمريكية وتعتقد ب ��أن النقد
ينبغي �أن يقوم بعبور حدود الأدب والنظر
للثقافة على �أنها «املنتج املطلق «لوجود»
وكينونة الب�شر» (Ogundipe-Leslie
.)1984:81
وتركز جمموعة املختارات الأدبية هذه على
الأ�شكال الأنثوية ،على �سبيل املثال� ،أغاين
ال���والدة و�أغ���اين �إذاع���ة كيغاندا ال�شعبية.
وتقوم  Ogundipe-Leslieبك�شف زيف
اف�ترا���ض�ين رئي�سيني للنقد التقليدي� :أن
الرجال الإفريقيني مهيمنون على دالالت
م��ع��اين الكلمات االف��ري��ق��ي��ة ،و�أن الن�ساء
االف��ري��ق��ي��ات مل يكن لهن ���ص��وت �أو مكان
�إل��ى �أن ب��د�أن الكتابة باحلروف الرومانية
(Ogundipe-Leslie and Boyce D a
 .)vies 1994ويف �أحد الأمثلة التي توردها
عن عبور احلدود النقدي ،تهاج م Ogu n
 dipe-Leslieالنقد التقليدي ب�شكل �أكرث
مبا�شرة من خ�لال كتابة «امل�شهد الأدب��ي
النيجريي» «The Nigerian Literary
 »Sceneعلى �شكل ق�صيدة طويلة وب�أ�سلوب
ال�شاعر  Popeاملبني على ا�ستخدام الوحدة
ال�شعرية املكونة من �سطرين م��وزون�ين يف
تفعيلة من خم�سة مقاطع تت�ألف من مقطع
ق�صري يتلوه مقطع طويل ،وو�صف مف�صل
للتعليم املبني على ك��ره الن�ساء يف الأدب
النيجريي:
تت�ساقط الأ�شياء
واملحا�ضرون هم الأكرث حذقا
يف دفع �سهم اهلل
نحو النهر يف الو�سط
()Ogundipe-Lislie 1980:6
املجموعات الأدبية الأخرى مثل Ngambika
�أحمد �أبو العد�س  /الأردن

التي متثل �إ�صالحا لكتابات املر�أة الإفريقية
و Out of the Kumbla: Caribbean
( Women and Literatureكالهما من
حترير  Carole Boyce Daviesيف عام
 1986و  )1990تعطي مكانة خا�صة للتنوع و
التغاير اجلن�سي من خالل �أخذ �أدب الأطفال
بعني االع��ت��ب��ار �إل���ى ج��ان��ب �أدب البالغني.
الأمثلة الأخرى على عبور احلدود التجريبي
من قبل النقاد الن�سويني الآ�سيويني – على
�سبيل املثال جمموعة كتابات املر�أة يف الهند
 – Women Writing in Indiaت�شري
على �أهمية �إع��ادة رواية الأدب الكال�سيكي
م��ن قبل ال��ك��ت��اب م��ن الن�ساء الآ���س��ي��وي��ات
( .)Tharu and Lalita 1993من
الأم��ث��ل��ة ال�����ش��ه�يرة الأخ����رى حتلي ل Va i
 dehiل��رواي��ة  Shakuntalaالتي ظهرت
يف ال���ق���رن اخل���ام�������س .وه����ي ع���ب���ارة عن
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�إع����ادة رواي����ة الأ���س��ط��ورة م��ن وج��ه��ة نظر
 Shakuntalaبهدف الرتكيز على �صداقة
الن�ساء وعلى تدمري Sashi Deshpanda
لق�صة  Gandheriالتي تزوجت من رجل
�ضرير دون معرفتها.
ويف مقدمتها لـ نحن الن�ساء اخلاطئات:
�شعر �أوردي ن�سوي معا�صر We Sinful
Women: Contemporary Urdu Fe ،minist Poetryyت�ؤكد الناقدة Rukh a
 sana Ahmanعلى �أنه قبل عقد من الزمان
مل حت��ظ ال��ك��ت��اب��ات الآ���س��ي��وي��ة الربيطانية
باهتمام نقدي ،لكن الآن وبعد �سنوات من
االجنازات املبدعة ،ف�إن الكتابات الآ�سيوية
تت�ضمن �شكال من �أ�شكال عبور حدود اللغات
والثقافات ( .)Ahman 1990ما تطلق
عليه الناقدة الن�سوي ة Uma Paramesw a
 ranا�سم «الأجانب املحليني» يعملون على
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تخريب ال�شعر الأوردي والبنغايل التقليدي
املزهر وقد عملوا «بغ�ضون ثالثني �سنة على
جمع ما ا�ستغرق الغرب ع�شرة �أ�ضعاف هذا
الرقم خللقه» (.)Jena 1993:5
وتعتقد الناقدة و�صانعة الأف�لام Trinh
� T. Minh-haأن امل�شي على احل��واف
قد يكون خطرا ( .)Trinh 1991هناك
خماطر تقليدية قد يواجهها الناقد الأبي�ض،
لي�س فقط �شح املعلومات حول الأدب الغرب
�أ���س��ي��وي و�أدب ال�سود يف املكتبات العامة
ومكتبات اجلامعات .وكما ت�شري الن�سوية
الأمريكية الإفريقية ،Valerie Smith
« امل����ر�أة ال�����س��وداء ك��ن��اق��دة  . . .غالبا ما
ت�ستثار عندما ي��ب��د�أ الن�سويون الأجن��ل��و-
�أمريكيون والإفريقيون الأمريكان الذكور
ب ��إع��ادة جت�سيد اخل�ط��اب واللغة اخلا�صة
بهم» ( .)Smith 1989:44وتعتقد Smith
�أن «هذا الربط بني الن�ساء ال�سود و�إع��ادة
التج�سيد �إمن��ا ي�شبه �إل��ى حد كبري الربط
املوجود يف الفل�سفة الكال�سيكية الغربية،
ويف الهيكليات الثقافية املتعلقة بالأنوثة
يف القرن التا�سع ع�شر بني الن�ساء امللونات
واجل�سد» (.)Smith 1989:5
بالطبع ،ووفقا للكاتبة الآ�سيوية الأمريكية
 ،Mazine Hong Kingstonكوين بي�ضاء
فقد يتم النظر �إيل على �أنني جمرد طيف
تعليمي مثل الأط��ي��اف الأمريكية البي�ضاء
والأط��ي��اف ال��ق��ارئ��ة امل��ذك��ورة يف املحاربة
املر�أة The Woman Warrior (Hong
 .)Kingston 1976من النقاط والأفكار
الأخ����رى م��ا تقدمه لنا  Pat Parkerيف
«لل�شخ�ص الأبي�ض ال��ذي يرغب ب���أن يكون
�صديقي»�« :أول ما عليك فعله هو الن�سيان
ب�أين �سوداء .ثانيا ،ال ينبغي �أن تن�سى �أبدا
�أنني �سوداء» (.)Abel 1993:495
م��ن الق�ضايا الأخ ��رى ال���س��ؤال املطروح
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حول مدى توظيف فكرة عبور احلدود ،تلك
الفكرة الرومان�سية عن «الغريب الفنان»
كما ت�شري  Elaine Showalterيف الفو�ضى
اجلن�سية  ،Sexual Anarchyمع انتهاء
القرن املا�ضي كان ينظر للن�ساء على �أنهن
عنا�صر ف��و���ض��ى« ،وال��ه��ام�����ش��ي��ة الثقافية
واالجتماعية و�ضعتهن على ح��دود النظام
الرمزي» يف جمتمع يتوق ل�ضوابط حدودية
�صارمة فيما يتعلق بتعريف النوع االجتماعي
( .)Showalter 1992:8من املعار�ضات
التفا�ؤلية احلالية لل�سيناريو املذكور �أعاله ما
يكمن يف االختالف الرئي�سي بني فرتة 1980
و .1990بينما دخلت كتابات املر�أة يف فرتة
ما بعد  1980فرتة من التدهور واالنحطاط
على �إثر وفاة  ،George Eliotاملن�شورات
الن�سائية مثل درا�سات املر�أة هي يف ازدهار
يف الوقت احلايل.
نحو الألفية:
يف ���ض��ل��ع �آدم

بالت�أكيد.
ح��ال��ي��ا ،ال مي��ك��ن م��ق��اوم��ة �إغ�����راء التطلع
ل�ل�أل��ف��ي��ة .ح��ي��ث ي��ب��دو �أن ب��داي��ة الع�صر
اجلديد تثري حالة ذهنية ت�شغلها التغريات
اال�ستعارية مثل ما هو مذكور يف «عناء جديد»
« .»New Labourك��م��ا �أن الن�سويني
املنخرطني يف املمار�سات الأدب��ي��ة عو�ضا
عن اال�ستعارات فقط �إمن��ا يحاولون فهم
املعاين الأو�سع والأ�شمل للتغري .من ناحية
�أخرى ،ف�إن اال�شارة �إلى بع�ض الأفكار التي
يعتنقونها �إمنا تدل على وجهات نظر بديلة
حول �أه��داف النقد� :أن التقييمات النقدية
م��ن �ش�أنها ال��رب��ط ب�ين التفا�صيل الأدب��ي��ة
وااله��ت��م��ام��ات الأخ�لاق��ي��ة� .أك�ث�ر الطبعات
الن�سوية نحوية ت��رك��ز على ث�لاث ق�ضايا
رئي�سية :ال�سيا�سات ،علم �أ�صول التدري�س/
الأداء والتدوين.
امل��ن��ه��ج الأول مي��ك��ن �أن يطلق عليه ا�سم
«النقد ال�سيا�سي» .هذا النوع من الكتابات
له ح�ضور �شخ�صي وا�ضح يدعو للحوار لكنه
�أي�ضا عبارة عن �سيا�سات اختالف .مثل هذا
النوع من الكتابة يبد�أ ب�أحكام اجتماعية
�سيا�سية ويقوم بتقييم الن�صو�ص من وجهة
نظر ن�صرية انعكا�سية ذاتية .من الأمثلة
البارزة على ذلك م�ؤلف Toni Morrison
اللعب يف الظالم :البيا�ض واخليال الأدبي
Playing in the Dark: White-
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 ،Adam’s Ribت��ق��ول
 Spencer Traceyل���ـ Katherine
« ،Hepburnت�صبحني ج��ذاب��ة عندما
ترتقني» .من الأ�سباب العديدة التي دفعتني
ال�ستك�شاف ودرا���س��ة النظرية الأدب��ي��ة هو
االكت�شاف امل��ح��زن �أن الق ّلة م��ن ال��رج��ال
يوافقون  .Spencer Tracyما تعلمه لك
الن�سوية هو �أن اللغات النقدية/الأدبية ،مثل
غريها م��ن اللغات ،لي�ست جم��رد تقنيات ness and the Literary Imagi-
توا�صل لكنها ت�شرتك �أي�ضا يف الأحكام حول � .nation Morrison 1992إن ق��راءة
قيمة النوع االجتماعي .يقدم هذه الف�صل  Morrisionال��ف��ردي��ة ل�ل��أدب الأمريكي
بديال من خالل حماولة �إ�شراكك يف بع�ض الكال�سيكي (Poe, Melville, Twain
الرحالت النقدية املعا�صرة املثرية �إلى ما  ،)and Faulknerمن خ�لال الربط بني
�آمل �أن ي�صبح امل�ستقبل النقدي الأف�ضل .ال احلقائق العن�صرية واخليال الأدبي ،حترر
ميكن لأي منا التنب�ؤ مبا �ستكون عليه حال النظرية الأدبية ذاتها عن طريق املراجعة
الن�سوية بعد �سنة ،فما بالك �إذا كان ذلك البليغة للقواعد واملبادئ الأمريكية.
بعد قرن من الزمان ،لكن امل�ستقبل قادم �أم���ا املنهج ال��ث��اين فيمكن �أن يطلق عليه

Feminist Approach to Caribbean
 ،»Literature by Womenوالذي يعمل
على توظيف املبد�أ الهاييتي MARASA

من خالل مقارنة الن�صو�ص الثنائية وحتويل
الثنائيات بينها ( .)Clark 1994وهذا
النوع من البيداغوجيا يبحث عن التكرار
التاريخي والتناق�ضات التاريخية مل�ساعدة
الطلبة وال���ق���راء ع��ل��ى ا�ستك�شاف منطق
االختالف اخلا�ص بهم.
�أخ���ي��را ،ه��ن��اك ق�����ض��ي��ة ال���ت���دوي���ن ،على
�سبيل امل��ث��ال تركز املجموعة الأدب��ي��ة من
حترير  Mae Hendersonح��دود و�أطر
 Boundaries and Framesعلى
الأن��ظ��م��ة وال���رم���وز ال��ث��ق��اف��ي��ة املختلفة و
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ا�سم «النقد البيداغوجي �أو الأدائي» والذي
يحاول �أي�ضا الو�صول لعدد �أكرب من النا�س.
�إن ال�س�ؤال حول كيفية درا�سة الأدب مل يكن
غالبا مطروحا يف ب��داي��ة احل��رك��ة الثانية
للن�سوية الأدبية .حاليا ،يعمل الن�سويون على
حتويل البيداغوجيا �إلى عملية �إع��ادة بناء
ثقايف بينما يحاولون يف الوقت نف�سه تفكيك
القواعد .من الأمثلة اجليدة على ذلك م�ؤلف
« VeVe Larkال��ور���ش��ة الناطقة :منهج
ن�سوي م��ق��ارن ل�ل��أدب الكاريبي الن�سائي»
«Talking Shop: A Comparative

احلقائق املفاهيمية امل�ستخدمة من قبل
الكتاب الذين ينتقلون لبالد �أخرى (حدود
جغرافية/مكانية)� ،أو و�سائل �إعالم �أخرى
(حدود �إبداعية) (.)Henderson 1995
�أنا �شخ�صيا �أجد هذا املنهج منا�سبا لعملي
اخلا�ص املتعلق بتجربة Virginia Woolf
لو�سائل �إع�لام خمتلفة :ذهابها لل�سينما،
مقاالتها الفنية اجلمالية ،الت�صوير والأدب
الق�ص�صي ( Humm 1991وما يتلوه).
يف النقد احل���دودي ،يعترب الأدب جمرد
واح��د من املمار�سات الظاهرة العديدة.
على �سبيل املثال ،ينظر النقد احل��دودي
ملمار�سات ال��ن��وع االجتماعي م��ن منظور
امل��رئ��ي والأدب�����ي وذل���ك ل��ت��ج��اوز التمييز
ب�ين امل��ع��اين ال��ذات��ي��ة امل�ستبطنة وامل��ع��اين
املو�ضوعية الدا ّلة.
من خالل تدمري الفكرة القائلة ب�أن النظرية
الأدب��ي��ة ع��ب��ارة ع��ن ك��ي��ان ح����دودي ،ينتقل
وا�ضعو النظريات الن�سويون الأدب��ي��ون من
جمرد حتديد «حقائق» الثقافات الأدبية �إلى
نطاق التحوالت الثقافية« .لأننا (الن�سويون)
يف و�ضع تاريخي غري اعتيادي لكوننا قد
و�صلنا لهذه املرحلة البعيدة بينما كانت بقية
املجتمع غري قادرة على التحرك»(  (Schi l
.)man 1996:xii
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دراسات

المرأة والجسد والكتابة بين ّ
اللذة والمتعة؛
إضاءات على روالن بارت
منى ظاهر

اخلا�صة بثيمة الكتابة  Writingيف
�إنّ مقاربة مو�ضوعة الأدب و�إعادة ال ّنظر يف امل�س ّلمات
ّ
ال�صفر»( )1م� ّؤ�س�سة يف جانب منها على اهتمامات وت� ّصورات نخبة
كتاب «الكتابة يف درجة ّ
ال�سنوات  1850وحتّى
من الفرن�س ّيني املف ّكرين الكتّاب� ،شعراء وروائ ّيني ،يف فرتة �سابقة بني ّ
 ،1950تكاد تكون بح�سب روالن بارث جنين ّية �أو مم ِّهدة �أو ابتدائ ّية ،كما لدى ماالرميه
وجوي�س وكافكا وفلوبري.
ويف اجلانب الآخر لهذه املقاربة يجد بارث �أ ّنها تتع ّدى حدود هذه التّحديدات الأ ّول ّية ،وتنطلق
�إلى �آفاق �أبعد ,م�ستثمرة املناخ امل�شرتك لأفكار مفارِقة ومقوالت جديدة وم�شاريع حديثة،
�أبرزها لك ّل من :موري�س بالن�شو وجون بول �سارتر.
ال�صفر» يفتح ً
هام�شا مغام ًرا مل�س�ألة الكتابة من خالل
�إنّ عمل بارث( )2يف «الكتابة يف درجة ّ
تركيب مع ّمق لك ّل املعطيات املعرف ّية والتّاريخية والأدب ّية وغريها ،بغية �إ�ضاءة �إ�شكال ّية الأدب
والكتابة عرب �إقحامهما يف �أفق مغاير ،ال م�ألوف ،ال مف ّكر فيه ،يجعلنا ن�صطدم بالأ�سئلة
الهام�ش ّية �أو امله ّم�شة والق�ضايا املن�س ّية والعالئق املمكنة باعتماده على دليل معر ّيف متن ّوع،
وخارطة متع ّددة تتعالق فيها الل�سان ّيات بالفل�سفة ،والتّاريخ ّ
بال�سيا�سة،
بال�شعر ،وعلم ال ّنف�س ّ
بال�سيميولوجيا ،وعلم االجتماع بعلم اجلمال ،واملارك�س ّية ّ
بالظاهرات ّية� ...إلخ
والأب�ستمولوجيا ّ
ً
الكتابة الن�سوية لي�ست نقي�ضا لكتابة الرجل.
كاتبة فلسطينية مقيمة في الناصرة في الجليل

منى ظاهر

اللذة واملتعة يف �أعمال بارت:
�إنْ كانت ا�سرتاتيج ّية «الكتابة يف درج��ة
ال�صفر» معن ّية ب���إع��م��ال ال ّنظر يف تاريخ
ّ
الفرن�سي يف الفرتة املمت ّدة
ال ّنتاج الأدب ّ��ي
ّ
�إلى مئة عام ،عرب اقرتاح �أر�ض ّية مفاهيم ّية
ثالث ّية الأب��ع��اد ه��ي  :اللغة ، Language
الأ�سلوب  ،Styleالكتابة  .Writingفهذا
ال يعني �أنّ طبيعة اال�شتغال على هذه اللحظة
اجلمال ّية �أدب ًّيا تقف عند هذه احلدود ،وتغلق
التّجربة يف خال�صاتها الف ّذة ،بل �إ ّنها متت ّد
ب�شكل �أعمق فيما تالها من كتابات بارث،
وتت�ضح �أكرث يف كتاب «لذة ال ّن�ص»( )3الذي
ميكن اعتباره جز ًءا ثان ًيا ،بل �سق ًفا ملا جاء
ال�صفر» من مالحظات
يف «الكتابة يف درجة ّ
وت���أ ّم�لات .وميكن ال ّت�أكيد على امل�شرتك
يخ�ص الأفق وموا�ضيع
ال�صارخ واملفتوح فيما ّ
ّ
اال�شتغال بني جتربتي الكتابني ،و�إن كان
االختالف يف طريقة التّناول وقول الأ�شياء
اجلوهري
وا�ضحا بينهما .ه��ذا امل�شرتك
ّ
ً
بني التّجربتني هو ما يه ّمنا الوقوف عنده،
ال�صفر»
�إذ يبد�أه بارث يف «الكتابة يف درجة ّ
�ص» ،حيث مفاهيم:
ويتع ّمق فيه يف «ل ّذة ال ّن ّ
ال�ل��ذة ،املتعة ،اجل�ن��ون ،ال ّرغبة ،الغواية،
ّ
ال�شبق ،احل ّ��ب ،اللعب ،وغريها ،وهي ك ّلها
ت�ش ّكل حق ًال دالل ًّيا خ�ص ًبا لل ّت�أ ّمل واال�ستكناه
�ص وال��ق��راءة ،كما
يف مفهوم الكتابة وال ّن ّ
و�أ ّن��ه��ا مفاهيم ت��ق��ارب ال�� ّرم��وز املرتبطة
بعوامل امل��ر�أة .هذه املفاهيم تربطها عالقة
ع�ضو ّية متالزمة ترتكز على فهم م�س�ألتني
مركز ّيتني هما :اللذة واملتعة .هذا امل�شرتك
يتج ّلى فيما يتع ّلق بثيمة الكتابة ،حيث �أه ّم ّية
فهم وا�ست�شفاف الأبعاد احلميمة للكتابة
يف عالقتها بال ّذات الكاتبة ا ّلتي هي ذات
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وال��ع��امل عند ب���ارث م��ا ه��و �إ ّال �شبكة من
ال�� ّدالالت والإ���ش��ارات ا ّلتي ميكن حتديدها
�إنْ ّمت التّعامل مع ّ
الطبيعة ب�شكل ال يد ّمرها،
لذلك م��ن ال ّ
��روري �أن تظ ّل بعيدة عن
�����ض ّ
تن�صب هنا يف احلفاظ
املنطق .والأه ّم ّية
ّ
للظواهر ّ
على القيمة ال ّنوع ّية ّ
الطبيع ّية.
وب���ر�أي���ي ال ب��� ّد م��ن ال��وق��وف ع��ن��د ال�� ّن��ظ��رة
ال�سائدة ا ّلتي ترى يف ّ
الطبيعة رمزً ا للمر�أة
ّ
والأن��وث��ة ،وبالتّايل تكون امل��ر�أة �أنثى مت ّثل
ّ
الطبيعة البدئ ّية حيث اجلنون واجلحيم
ماوي والعفو ّية .وهذه ّ
ّ
الطبيعة
وال�س ّ
والطهر ّ
عند بارث هي �أ�سلوب ( )Styleالكاتب ا ّلذي
ينتمي له وحده ،لأ ّنه مي ّثل عزلته البعيدة عن
ويف�سر بارث قيمة الكتابة احلقيق ّية
املجتمعّ .
املت�أتّية من �ضمري الكاتب وم�س�ؤول ّيته على
اختياره ملو�ضوعاته ،وقدرته على مواجهة
رف�ض املجتمع امل�ستهلك .وبهذا يكون الكاتب
من�شغ ًال يف مو�ضعة طبيعة لغته � ً
أي�ضا .هنا
ميكن ال ّت�أكيد على �أنّ الكتابة ال ّن�سائ ّية
املعا�صرة لي�ست نقي�ضة لكتابة ال ّرجل �أو
منف�صلة عنه ،بل هي كتابة ت�ؤ ّكد خ�صو�ص ّية
عوامل املر�أة ا ّلتي تعي�ش حتت �سطوة املجتمع
ك��وري ،تلك اخل�صو�ص ّية االجتماع ّية
ال�� ّذ ّ
والفيزيق ّية والتّاريخ ّية ا ّل��ت��ي ت�ضمن لها
�ستوحى من عوامل
الإبداع باتجّ اه �أفق مغاير ُي َ
وحج َبها ال ّن�سيان ،ومن ث ّمة
ال�صمت َ
لفها ّ
ك��وري
لل�صراع داخ��ل املجتمع ال�� ّذ ّ
نظرتها ّ
أب���وي (ب��� ّرادة� ،2003 ،ص .)89 84-
وال ّ
وتتّفق بثينة �شعبان ب�ش�أن هذه اخل�صو�ص ّية،
�إذ ترى �أنّ لك ّل جن�س من اجلن�سني جتارب
تاريخ ّية ونف�س ّية وثقاف ّية خمتلفة نابعة من
التّن�شئة االجتماع ّية وم��ن تق�سيم الأدوار
بني اجلن�سني .وهي ت�ؤ ّكد �أنّ هذا االختالف
ال يعني �أنّ جميع ال ّن�ساء يكتنب ّ
بالطريقة
نف�سها �أو �أنّ جميع ال ّرجال يكتبون ّ
بالطريقة
نف�سها ،ولكن هناك خ�صائ�ص عا ّمة لكتابة

ك ّل جن�س من اجلن�سني (�شعبان،1999 ،
�ص .)13
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�إن�سان ّية ،وا�ستك�شاف مظاهر هذه الأبعاد
الفيزيق ّية ومت ّثالتها امل��ا ّد ّي��ة يف عالقتها
وال�سيا�سة
ب��امل��ج��االت الأخ����رى ك��ال�� ّت��اري��خ ّ
واملجتمع .ه��ذه ال��� ّذات الإن�سان ّية الكاتبة
تتفجر فيها ّ
الطاقة ّ
ال�شهوان ّية قبل ك ّل �شيء.
ّ
ّ
هذه الطاقة املنعك�سة يف الكتابة ،حتمل �شتّى
اجلن�سي واجل ّوا ّ
اخلا�ص
ين
�أ�شكال املخزون
ّ
ّ
واملذ َّوت .هذه ّ
املتفجرة ت�ضفي معناها
الطاقة ّ
املو�ضوعي .وهذا ي�ؤ ّكد
على التّاريخ واخلارج
ّ
ال ّنظرة للكتابة ال ّن�سائ ّية ،حيث تث�أر املر�أة
الكاتبة ملعاين وجت��ارب ج ّداتنا ا ّلتي غال ًبا
ما اختفت من على وجه الأر���ض (�شعبان،
��� ،1999ص � .)25 24-إ ّن��ه��ا كتابة امل��ر�أة
الواعية بخ�صو�ص ّية جتربتها و�شروطها،
“ومن هذا املنظور ،ف���إنّ من �ش�أن ذاكرة
ال ّن�ساء املبثوثة يف ن�صو�صهنّ الإبداع ّية �أن
ت�ساعد على تعديل التّاريخ وت�صحيحه ،لأنّ
عالقة الإب��داع بالتّذ ّكر  -كما نعلم -قو ّية
خا�صة عندما يتم ّكن املبدع/
و�أ�سا�س ّيةّ ،
ة من فتح ال ّذاكرة على امل�ستقبل» (ب�� ّرادة،
ال�صدد ت�شري
� ،2003ص  .)88ويف ه��ذا ّ
الكاتبة وال ّناقدة الفرن�س ّية ال ّن�سو ّية هيلني
خا�صة
�سائي ذو لغة ّ
�سيك�سو �إلى �أنّ الأدب ال ّن ّ
هي لغة املر�أة ا ّلتي اكت�سبتها منذ ّ
الطفولة،
فال ميكن لها البحث عن ذاتها ،والك�شف
اخلا�صة وعن �أ�سلوبها دون تلك
عن جتربتها
ّ
ّ
ّ
اخلا�صة ليتح ّقق �إبداعها الذي يتطلب
اللغة
ّ
منها �أن تتح ّرر � ً
أي�ضا من احلياء واخلوف.
وهي تنادي ب�شعار �أن تكتب الكاتبة وال �ضري
م�سموعا فيما
من �أن جتعل �صوت ج�سدها
ً
ّ
تكتب ،كي تفي�ض امل�صادر املخبوءة لال�شعور
(� ،)Cixous, 1976, pp. 880أي �أ ّنها
دع��وة لأن تكتب امل��ر�أة عن ج�سدها كدليل
على وعيها ومتعتها ب��ه � ً
أي�ضا فهي تث ّمنه
�أحمد ال�شهابي  /العراق

وتالم�سه وتداعبه وت�صغي �إليه .وب�صدد
اجل�سد ،تذكر عالية حم ّمد �شعيب �أنّ اجل�سد
ال يتك ّلم مبفردات منطوقة بل با�ستخدام
احل�س ّية امل��ا ّد ّي��ة� ،أي بلغة
طاقته احلرك ّية ّ
اجلن�سي .ي�ستخدم فيها
بال�سلوك
ّ
خا�صة ّ
ّ
ّنا�سلي للتّعبري
�أدوات كالفم واليد والع�ضو الت ّ
عن التّجربة ،وبهدف الو�صول �إل��ى املتعة
أهم
املرج ّوةُ .يعترب هذا ال ّنمط من الكالم ال ّ
والأكرث تط ّو ًرا وفاعل ّية بال ّن�سبة �إلى اجل�سد،
�إذ من خالله ي�ضخّ اجل�سد طاقته اجلن�س ّية
�إلى اخلارج ويح�صل على الإ�شباع �أو ال ّن�شوة،
ويكت�سب معنى وهد ًفا لريتاح نف�س ًّيا وعقل ًّيا.
وبذلك ي�ستع ّد للعطاء والإجن���از والإب���داع
ب�شكل �أف�ضل� .أ ّم��ا اجل�سد املحروم جن�س ًّيا
على م�ستوى العطاء والأخذ فهو ج�سد ّ
معطل
احلاجات وال ّرغبات وبحاجة �إل��ى م�ساحة
اجلن�سي
يتح ّقق م��ن خاللها ع�بر الفعل
ّ
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(�شعيب� ،2005 ،ص  .)23 22-وت�ضيف �أنّ
اجلن�سي بكل �صوره يعبرّ عن خطاب
«الفعل
ّ
تعبريي ميار�سه ج�سد مع
��غ��وي
ّ
�أو من��ط ل ّ
ج�سد �آخر ل�سبب �أو هدف حم ّدد �سع ًيا �إلى
حتقيق حقيقة ما تعبرّ عن انفعال كالأمل �أو
احلب �أو ا�ستغالل �أو انتقام مث ًال.
ال�سعادة �أو ّ
ّ
ً
اجلن�سي
ال�سلوك
جند �أحيانا يف ممار�سة ّ
ّ
بني الأزواج ،حني ترتك املمار�سة اجلن�س ّية
احلب نف�سه �أث ًرا لأمل �أو �أذى
يف �صورة فعل ّ
م�ص -ال يفهمها
ما -يف �صورة �أثر ع�ض �أو ّ
الآخر ا ّلذي يحملها ك�صورة لأذى بل كتعبري
انفعا ّ
للحب» (ن.م� ،.ص .)26 25-
يل ّ
�ص:
كاما�سوترا ال ّن ّ
�ص»
وبالقراءة املمعنة يف �إ�شراقات «ل ّذة ال ّن ّ
امل�سكونة بع�شق ال�� ّذه��اب فيما وراء �س�ؤال
الكتابة ،تربز الكتابة كدليل لل ّرغبة ي�صل
�إل��ى علم متعة الكالم -درج��ة كاما�سوترا
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�ص ا ّل��ذي تكتبونه
�ص« :يجب على ال ّن ّ
ال ّن ّ
يل� ،أن يعطيني ال ّدليل ب�أ ّنه يرغبني .وهذا
ال ّدليل موجود� :إ ّنه الكتابة (بارث،1992 ،
ال�سياق ي�شري
�ص  .)27ولل ّت�أكيد على هذا ّ
بارث �إلى عمل جوليا كر�ستيفا كواحدة من
ّ
�ص
ال�س ّباقات يف اال�شتغال على ال ّن ّ
املنظرات ّ
من زاوية ّ
ال�شبق ّية واحلميم ّية ،حيث فكرتها
�ص كممار�سة جن�س ّية�« :أ ّكدت
عن كتابة ال ّن ّ
يف وقت واحد على القيمة ّ
ال�شبق ّية وال ّنقد ّية
للممار�سة ال ّن ّ�ص ّية» (ب���ارث� ،1992 ،ص
.)109
عندما يتح ّدث ب��ارث عن ���ض��رورة مغازلة
القارئ يف موقع جمهول �أو منطقة ال معلومة
هي ما ي�س ّميها بف�ضاء املتعة امل�شرتك� :إذ
الف�ضاء هو �إمكان جل��دل ال ّرغبة ,و� ً
أي�ضا
ل��ف��ج��اءة امل��ت��ع��ة ,وي��ف�تر���ض ح�����ض��ور اللعب
(ن.م��� ،.ص  .)25ف���إ ّن��ه ي��ذ ّك��رن��ا عمل ًّيا
بالأديب والفيل�سوف الأملا ّ
ين فريدريك نيت�شه
بخ�صو�ص م�س�ألة القراءة (�أنظر/ي نيت�شة،
 )1938ال��ت��ي قطعت يف �سريورتها ثالثة
�أط��وار من التّط ّور الإن�سا ّ
ين :طور اجلمل،
حيث يكون الإن�سان كما اجلمل يح ّمل نف�سه
�أك�ث�ر م��ن طاقتها م��ن تقاليد وم�س ّلمات
وم�س�ؤول ّيات وي�ستدخلها� .أ ّما يف طور الأ�سد،
فرناه يثور على ّ
الطور الأ ّول ب�شجاعة وق ّوة،
�ساع ًيا �إلى حترير نف�سه� .أ ّما يف طور ّ
الطفل
ي�ستطيع الفرد ب�سذاجة ّ
الطفل وطبيع ّيته �أن
يخلق لنف�سه قي ًما جديدة لي�ست ك�سابقتها،
و�إنمّ ا قي ًما مبن ّية على العفو ّية واال�ستقالل ّية،
حيث �أنّ الإن�سان يف هذا ّ
الطور يكون �صانع
حياتهّ .
والطفل هنا هو اللعب ا ّل��ذي ّ
ف�ضله
نيت�شه يف م�س�ألة القراءة ،وين�صح به وي�ضيف
يحب املغامرة واللعب ،و�أخطر
�أنّ ال ّرجل ّ
الألعاب هي املر�أة .بالتّايل ف�إنّ نيت�شه يتعامل
مع املر�أة وك�أ ّنها �أداة لعب خطرية من �ش�أنها
�أن حت ّفز ال ّرجل املغامر.
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يف ّ
�ص،
�ص» يتط ّرق بارث لثغثغة ال ّن ّ
«لذة ال ّن ّ
�ص
ا ّلتي تثري يف القارئ مل ًال .وقارئ هذا ال ّن ّ
ال �صورة له �أو هي �صورة تكاد ت�شبه �صورة
ال ّأم قلي ًال .فال ّثغثغة لي�ست �سوى رغوة اللغة
ا ّلتي تت�ش ّكل بت�أثري حاجة ب�سيطة �إلى الكتابة
بو�ساطة الأ�صوات احلليب ّية له�سه�سة اللغة،
ا ّلتي ت�شبه لغة ال ّر�ضيع� :إ ّنها لغة الأم��ر،
لغة �آل�� ّي��ة وغ�ير ع��اط��ف�� ّي��ة�« .إ ّن��ه��ا حركات
ام��ت�����ص��ا���ص ال ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ���ش��يء .وه��ي
�شفو ّية ال تتباين .كما �أ ّنها مقطوعة بعيدة
عن تلك ا ّلتي تنتج اللذائذ يف فنّ ّ
الطهي
والكالم» (بارث� ،1992 ،ص  .)26نالحظ
هنا �أنّ ب��ارث ذك��ر ع��د ًدا من مهام ال�� ّدور
اخلا�ص -ف�ضاء
إجنابي للمر�أة يف ح ّيزها
ّ
ال ّ
ال��ب��ي��ت ك��م��ا ف��ر���ض��ه
أب����������وي:
ال���� ّن����ظ����ام ال
ّ
المجتمعات األبويّة
الأم��وم��ة ،ال ّر�ضاعة،
البطريرك ّية تحيط جسد
ال ّ��ط��ب��خ .وه���و ي�صف
المرأة ّ
�����ص ال ّثغثغة
بالشكوك والغموض ق����ارئ ن ّ
كما ال ّأم ا ّل��ت��ي تكتفي
والمعاني المتضاربة
ب���إر���ض��اع طفلها� ،أي
�أ ّن���ه���ا ت��ك��ت��ف��ي بتلبية
حاجته للغذاء ،دون �أن تقوم ب� ّأي دور �آخر.
كما وي��ذك��ر ب��ارث حمولة دالل� ّي��ة جت��اور يف
�أوال ّياتها وتتماهى يف معانيها امل��ر�أة ذاتها
�أو رموزها ح�سب ر�أيي .وذلك حينما يتط ّرق
لل ّن�صو�ص املرعبة ا ّلتي هي ن�صو�ص مغناجة
عندما يت�ش ّكل فيها الع�صاب ا ّلذي هو الفهم
ال�سبيل الباقي
ِ
الوجل لقاع م�ستحيل ،وهو ّ
ا ّل���ذي ي�سمح بالكتابة وال���ق���راءة (ن.م،.
�ص  .)27من هنا ف�إنّ كتابة امل��ر�أة املت�أت ّية
م��ن عمق الع�صاب واجل�ن��ون ا ّل�ت��ي تتناول
�أعماق ال ّذات الأنثو ّية وج�سدها بتم ّرد على
أب���وي م��ن �ش�أنها �أن تثري
عنف املجتمع ال ّ
القارئ وتغويه .وال ب ّد هنا من الإ�شارة �إلى
�أنّ املجتمعات الأب��و ّي��ة البطريرك ّية حتيط
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ج�سد املر�أة ّ
بال�شكوك والغمو�ض واملخاوف
واملعاين املت�ضاربة ،وهذا ي���ؤ ّدي �إلى نتيجة
تذكرها فريدة ال ّن ّقا�ش وه��ي «حكاية قتل
العذراء ا ّلتي حبلت ،و�إخفاء اجل�سد ا ّلذي
ي�س ّبب العار للقبيلة» (ال ّن ّقا�ش� ،2002 ،ص
 .)73وه��ذا ين�سجم مع ما يطرحه عي�سى
برهومة ع��ن التّن�شئة االجتماع ّية لل ّذكر
والأنثى يف هذه املجتمعات ،حيث �أنّ �سلوك
امل��ر�أة م�شروط بهالة من املح ّرمات يجب
مراعاتها� ،أ ّم���ا ال�� ّرج��ل فله ف�����ض��ا�ؤه ا ّل��ذي
مينحه ح ّر ّية وجر�أة (برهومة� ،2002 ،ص
�����ص��دد ي�شري عبد اهلل
 .)131ويف ه��ذا ال ّ
حم ّمد الغذامي �إلى دور ال ّثقافة يف �إق�صاء
عنا�صر �أ�سا�س ّية وطبيع ّية من ج�سد املر�أة،
ليظهر ج�سدها ب�لا ر�أ����س �أو ب��ر�أ���س غري
فاعل وغري مفيد ،باملقابل ف�إنّ ر�أ�س ال ّرجل
ف�� ّع��ال ومنتج وم���ؤث��ر (ال��غ��ذام��ي،1998 ،
�ص .)49 - 47
ّ
وتف�سر فاطمة املرني�سي التّحكم بج�سد
ّ
املر�أة بارتباطه بغ�شاء البكارة عند ال ّن�ساء،
وتذكر �أ ّنه �ش�أن من �ش�ؤون ال ّرجال ،فهو ملك
لهم لأ ّن��ه يد ّلل على �شرفهم يف املجتمعات
ا ّل��ت��ي تتم ّيز ب��ال�لام�����س��اواة ,وق�� ّل��ة امل���وارد,
والإخ�ضاع املهني لفئة على يد فئة �أخ��رى،
هذا ك ّله ي���ؤ ّدي �إلى حرمان املجتمع املح ّل ّي
كك ّل من الق ّوة الإن�سان ّية احلقيق ّية الوحيدة
وه��ي ال ّثقة بال ّنف�س .وت�ضيف �أنّ مفهومي
ال ّ�����ش��رف وغ�����ش��اء ال��ب��ك��ارة يجعالن مكانة
�ساقي املر�أة حتديدً ا ،مبعنى �أنّ
ال ّرجل بني ّ
مفهوم ّ
�سطحي يرتبط باملر�أة فقط
ال�شرف
ّ
وال ّرجل هو من ميلك ج�سدها .وبهذا ف�إنّ
ال�سيطرة
ال�� ّرج��ل يق ّوي مكانته من خ�لال ّ
على حت ّركات املر�أة ا ّلتي تربطه بها �صلة دم
(قرابة) �أو عالقة زواج ،ومن خالل منعها
من �إقامة � ّأي عالقة مع رجال غرباء .وهذا
التّحكم يف عذر ّية ال ّن�ساء كما تراه املرني�سي
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بني ن�صّ اللذة ون�صّ املتعة:
ه��ذا ويف�صل ب��ارث بو�ضوح ب�ين مفهومي
ال��ل�� ّذة واملتعة ،و�إنْ كانت العالقة بينهما
��ام��ا �إل���ى ح���دود اخل��ل��ط بينهما
و�شيجة مت ً
�أحيا ًنا .فالل ّذة وفق تو�صيفه درجة متق ّدمة
يف �سريورة لبلوغ املتعة .واملتعة هي درجة
فن�ص املتعة هو التّط ّور املنطقي
ل ّذة علياّ .
لن�ص ال��ل�� ّذة .لأنّ
وال��ع ّ
�����ض��وي وال�� ّت��اري��خ ّ��ي ّ
ّ
ن�ص الل ّذة هو ال��ذي ير�ضي ويهب الغبطة
ب��ان��ح��داره م��ن ال�� ّث��ق��اف��ة ا ّل��ت��ي ال يتعار�ض
معها ،ويخلق بالتّايل ق��راءة مريحة .على
يج�سد حالة ّ
ال�ضياع
نقي�ض ّ
ن�ص املتعة ا ّلذي ّ
بامتياز .وهو لذلك مرهق لقارئه ونا�سف
لتاريخه ونف�س ّيته ،حيث عالقته باللغة تكون
عالقة �أزم��ة .فاللذة قابلة للو�صف ،واملتعة
غري قابلة لذلك بل قابلة ّ
لل�شعور وفق علم
ال ّنف�س (بارث� ،1992 ،ص .)39
لتعزيز فهم دق��ي��ق للم�س�ألة ي��ح�� ّدد ب��ارث
مو�ضوع اللذة يف اللغة ولي�س الل�سان .ويعني
باللغة هنا اللغة الأ ّم ،فالكاتب �شخ�ص يلعب
مع ج�سد �أ ّمه )4(.و�شخ�ص ّية الأ ّم -امل��ر�أة
هنا هي �شخ�ص ّية مركز ّية فيما يتع ّلق باللغة
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هدفه منع ال ّن�ساء من الإجناب تب ًعا لإيقاعات
البيولوجيا والل ّذة وال ّرغبة (Mernissi,
 .)1982, pp.183-184وت�شري املرني�سي
�إل��ى �أنّ عذر ّية ال ّن�ساء تتح ّول �أحيا ًنا �إلى
عذر ّية ا�صطناع ّية ،حيث انت�شرت عمل ّيات
رت��ق غ�شاء البكارة وه��ي عمل ّيات للحفاظ
على امل��ظ��اه��ر ،ت��ق��وم بها ال ّن�ساء بعد �أن
�أدركن �أ ّنه عليهنّ فعل ذلك لتجنيب ال ّرجال
ال�صدمات واحلفاظ على �أوهامهم امل�ض ّللة
ّ
ّ
وتفادي جمابهتهم باحلقيقة التي يجدونها
مقلقة وجارحة ب�ش�أن هذا الغ�شاء ا ّلذي يرمز
لهيبتهم يف املجتمع و�سلطتهم على ال ّن�ساء
.)Ibid., pp. 184-186),Mernissi

� ً
أي�ضا .وه��ذا دليل على ت�أثري الأ ّم -امل��ر�أة
على الكتابة .وي�ضيف بارث «و�إ ّنني لأذهب
�إلى ح ّد املتعة بت�شويه اللغة .و�سيطلق ال ّر�أي
العام �صرخات عالية ،لأ ّنه ال يريد �أن «ت� ّشوه
الطبيعة»» (ن.م� ،.ص ّ .)71
ّ
والطبيعة كما
�سلف مت ّثل املر�أة وعواملها.
العالقة باللغة هنا م� ّؤ�س�سة على الهيام
خ�صي�صة الفتة
وال ّرغبة .ويف�صل بارث يف ّ
تقت�ضي ب�أنّ املتعة ال ميكن �أن تنتجها ال ّثقافة
اجلماهري ّية بل هي من اخت�صا�ص ال ّثقافة
ال�برج��واز ّي��ة .وه��ي متعة جتنح نحو العزلة
وترتك�س �إلى ال ّذات ،حيث �سمتها الأ�سا�س ّية
ه��ي حالة ّ
ال�ضياع .ويف حالة العزلة هذه
ال�سينما
ال�س ّر ّية الأعمق� ،إ ّنه ظلمة ّ
يكمن قاع ّ
(ن.م� ،.ص .)73 71-
وع���ن���دم���ا ي�����س��ت��ع��ر���ض المتعة هي درجة ّ
لذة عليا.
موقف التّاريخ واملجتمع
فنص المتعة هو ال ّتط ّور
ّ
والأيديولوجيا والتّحليل
ي�سجل
والعضوي
المنطقي
ف�سي ف���إنمّ��ا ّ
ّ
ال ّن ّ
م��وق�� ًف��ا ب����ار ًزا م��ن ك��ون
لنص ّ
اللذة
وال ّت
اريخي ّ
ّ
ك������� ّل ه�������ذه امل����ج����االت
وال��� ّ��س��ل��ط��ات ق��د ن�سيت
يف نظرتها ال ّثابتة �إلى ال ّن�ص« ،ن�سيت قفا
الكتابة ال ّرائع :املتعة� :إ ّنها متعة ت�ستطيع �أن
تنفجر عرب القرون ،خارج بع�ض ال ّن�صو�ص
املكتوبة ،متجيدً ا للفل�سفة الأكرث ك�آبة و�ش� ًؤما
(ن.م� ،.ص  .)74لهذا ف� ّأي ل�سان يتك ّلم به
ّ
ال�شخ�ص يف نف�سه ،من ّ
روري �أن يكون
ال�ض ّ
م�صطدما مع ك ّل ّ
أيديولوجي�« ،إذ �أكتب
�شك �
ً
ّ
ّ
ف�ل�أنيّ ال �أري��د ما �أج��د من الكلمات� :إنني
اختال�سا (ن.م� ،.ص .)74
�أكتب
ً
املحمي
ال�سائد
وك ّل ما يدخل يف الل�سان ّ
ّ
ال�سلطة ،كم� ّؤ�س�سات الل�سان ال ّر�سم ّية،
من ّ
هي �آالت لتكرار القول م��را ًرا :املدر�سة،
ال ّريا�ضة ،ال ّدعاية ،الكتب اجلماهري ّية،
الأغنية ،الأخ��ب��ار .ك ّلها تعيد ا�ستن�ساخ
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ال�سائدة ،وتك ّرر ا�ستعمال الكلمات،
البنية ّ
ل��ذل��ك ت��ع��ت�بر ل�����س��ا ًن��ا ر���س��م�� ًّي��ا م��ن �صنع
�سيا�سي ،بل �صورة الأيديولوجيا نف�سها،
ّ
لذلك يكون اجل��دي��د يف مقابل ك � ّل هذا
أ�سي�سا على
هو املتعة (ن.م� ،ص  .)76وت� ً
مالزما ل ّلذة ،وال
ذلك يكون تكرار الل�سان
ً
يقع خارجها كما ي�ستنتج بارث .وي�ضيف
ب���أنّ تكرار الل�سان هذا يقع خارج املتعة.
ويكون اال�ستثناء هو املتعة ،بينما القاعدة
هي الإفراط واللذة (ن.م� .ص .)77 76-
ويتدارك بارث ب�ش�أن م�سالة تكرار الل�سان،
�إذ بالإمكان حتويله �إلى �شبق ومتعة ،لكن
ك�شكل ولي�س كم�ضمون ،لأنّ التّكرار املقيت
لل ّثقافة اجلماهري ّية هو تكرار امل�ضمون
(ن.م� ،.ص .)77
ال يفوت ب��ارث �أن يالحظ �أنّ ال ّن�صو�ص
الأدب�� ّي��ة ا ّل��ت��ي تظهر فيها ع��ق��دة �أودي���ب
ويغيب فيها ح�ضور الأب ،ه��ي ن�صو�ص
تراجيد ّية م�أ�ساو ّية نهاياتها غري متو ّقعة،
وبهذا فهي حتقّق املتعة عند قارئها وتغ ّيب
اللذة (ن.م� ،.ص .)86 85-
وم���ن امل�ل�اح���ظ �أنّ ه���ذه ال�� ّن��وع�� ّي��ة من
ال ّن ّ�صو�ص تق ّوي مو�ضوعة املر�أة و�أدوارها
�����ص ،وت�ش ّكك يف وج��ود
وهيمنتها يف ال�� ّن ّ
ال�� ّرج��ل و�سيطرته� .إذ �أنّ عقدة �أودي��ب
حب االبن لأ ّمه ورغبته فيها ،وغريته
ت�ؤ ّكد ّ
من �أبيه ،لذلك يطمح االبن بقتل مناف�سه
الأب.
ي��ق��رن ب���ارث ح�����ض��ور امل��ت��ع��ة ب��اخل��وف �أو
ال ّرعب .غري �أنّ ن�ص ّ
اللذة لي�س حم�صو ًرا
�ص ا ّل��ذي يحكي وي�سرد امل��ل ّ��ذات،
يف ال ّن ّ
لن�ص املتعة ا ّلذي ال
والأمر عينه بال ّن�سبة ّ
بال�ضرورة ّ
بكل عمل يحكي عن املتعة
يتع ّلق ّ
� ً
أي�ضا� ،إذ �أنّ املتعة -كما �سبقت الإ�شارة-
رميا �سلمون � /سورية

ل��ه��ا ع�لاق��ة وط��ي��دة ب��ف��نّ ال��ق��ول واللغة
والل�سان غري املك ّرر.
�أ ّم���ا �إث���ارة الكتب ّ
ال�شبق ّية الأيروتيك ّية
املتخ�ص�صة يف ال��ل ّ��ذة ،فهي مت ّثل بحقّ
ّ
قي ب�أق ّل ما مت ّثل �أفق انتظاره.
ب
ال�ش
امل�شهد
ّ ّ
ّ
�ص ولذته لن تكون مقت�صرة
و�شهوان ّية ال ّن ّ
على م�ضمونه ورمز ّيته ،بل ث ّمة من يو ّد �أن
يجعل هذه ّ
وح�س ّية � ً
أي�ضا،
اللذة ج�سد ّية ّ
ليتم �إحلاقها ب�شهوات ّ
الطعام واللقاء
ّ
وغريه .ك�أن تقر�أ رواية جرمية لغز ّية ق ّمة
متعتك فيها تكون عندما ّ
تفك الأحجية
(ن.م���� ،.ص  .)102 101-ه���ذه هي
ّ
ال�شهوان ّية بنظر ب��ارث «�أال يكون املكان
الأكرث �شهوان ّية يف اجل�سد هو ذلك املكان
ا ّلذي يظهر من تثا�ؤب ال ّثياب» (ن.م� ،.ص
.)33
ن�ص �أدب ّ��ي يحمل يف
ّ
ومما تق ّدم ف���إنّ ك ّل ّ

داخله م�ستوى من ّ
اللذة وم�ستوى �آخر من
واحدا منهما هو املهيمن.
املتعة ،لكنّ
ً
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تذييل :
ال�صفر»
بال ّرجوع �إل��ى «الكتابة يف درج��ة ّ
�ص هام�ش م�ضاعف،
يتّ�ضح �أنّ ل ّ��ذة ال ّن ّ
يخ�ص
يذهب فيه بارث �أبعد و�أبعد فيما ّ
�����ص �إزاء
زح��زح��ة �إ�شكال ّية الكتابة وال�� ّن ّ
مت ّثالتهما وعالئقهما وم�ستلزماتهما،
حقائقهما و�أوهامهما وذلك انطال ًقا من
املفاهيم الإجرائ ّية الأ�سا�س ّية ا ّلتي تناول
فيها تاريخ الكتابة الأدب�� ّي��ة الفرن�سية يف
ال�صفر» خالل مئة عام:
«الكتابة يف درجة ّ
اللغة ،الأ�سلوب ،الكتابة .و� ً
احلب،
أي�ضا:
ّ
ّ
اللذة ،املتعة ،اخل��وف ،ال ّرغبة ،الغواية،
ّ
ال�شبق يف ّ
�ص».
«لذة ال ّن ّ
فربغم الفرتة الزّمن ّية املمت ّدة بني �صدور
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ال��ك��ت��اب�ين ،ه��ن��اك خ��ل��ف�� ّي��ة م�����ش�ترك��ة يف
اال�شتغال على املو�ضوع دون �أن نن�سى فكرة
ال�صيت احلا�ضرة بق ّوة
موت امل�ؤ ّلف ذائعة ّ
يف ّ
�ص ا ّلتي ال ميكن
�ص»ّ :لذة ال ّن ّ
«لذة ال ّن ّ
حتقّقها بح�ضور امل�ؤ ّلف �أو هيمنته ك�سلوك
ونف�سي ،يف ح�ين �أنّ جمال ّية
اجتماعي
ّ
ّ
�����ص بكل ا�ستعاراته اخل��ف�� ّي��ة ون�سيج
ال�� ّن ّ
معانيه مرتوكة ملتعة القراءة ا ّلتي يجب �أ ّال
ال�سلطة الأدب ّية اخلارج ّية،
ت�شوِّ �ش عليها ّ
حيث امل�ؤ ّلف يتموقع يف حلظة ما قبل و�أثناء
�ص ،وينتهي بلحظة �إجنازه ،حيث
كتابة ال ّن ّ
يولد القارئ .واملعادلة هنا ميكن ت�شبيهها
بامل�ؤ ّلف ا ّل��ذي يتّخذ �صفة الأب ،والكتاب
يتّخذ عمل ًّيا �صفة ّ
الطفل واالبن ،وما يتلقّاه
ال��ق��ارئ من االب��ن (الكتاب) هو خطاب
ور���س��ال��ة �أك�ث�ر حت���� ّر ًرا م��ن �سطوة الأب ّ���وة
وثقلها .بالتّايل ف�إنّ �إق�صاء الأب (امل�ؤلف)
وتغييبه هي �إمكان ّية لقيام �أوا�صر عالقة
ع�ضو ّية وا�ستمرارها بني الكتاب (الطفل)
وال���ق���ارئ� ،إذ �أنّ ل ّ
�����ص ال ميكن
���ذة ال�� ّن ّ
حت�صيلها الأكيد �إ ّال مبوت امل�ؤ ّلف.
هذه ال ّت�أ ّمالت املرحة واحلاذقة يف مفهوم
�ص وم�س�ألة الكتابة وال��ق��راءة يف ّككها
ال ّن ّ
فا�ضحا خلف ّية
بارث ب�شكل راق�ص وول��ه،
ً
الأيديولوجيا وهيمنتها وكا�ش ًفا لهاج�س
ً
مميطا اللثام عن
املجتمع ال�� ّدام��غ فيها،
ّخومي بعلم ال ّنف�س والتّاريخ
ّ
متا�سها الت ّ
والفل�سفة والأب�ستمولوجيا� ،إلخ .وهو بحث
أركيولوجي يعتمد التّحليل
ونب�ش وحفر �
ّ
اجل ّوا ّ
ين ا ّلذي مل يقف عند حدود الترّ كيب
ب�ين م��ا ق��ام ب��ه �ساب ًقا م��ع منجز موري�س
بالن�شو و�سارتر و�ساد وباتاي وكري�ستيفا
وغ�يره��م ،بل خلخل ه��ذه احل��دود وح��اول
ا�ستغوار احلداثة انطال ًقا من م�ستحيلها،
من �أقا�صيها ،بهدف بناء معرفة جديدة
للكتابة الأدب ّية والقراءة املالزمة لها عمل ًّيا.
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دراسات

خارطة الحب وأسئلة االستشراق
د .هدى أبو غنيمة*

هل الغرب غرب ،وال�شرق �شرق ولن يلتقيا كما قال ال�شاعر رودي��ارد كيبلنغ �إبان �سيطرة
بريطانيا العظمى على العامل ؟ �أال ميكن �أن تكون العالقة بني ال�شرق والغرب ،عالقة تكامل
�إن�ساين؟ هل ير�سم احلب خارطة �أخرى ترتقي بالعالقة املتوترة بني ال�شرق والغرب �إلى الأفق
الإن�ساين بعيد ًا عن �أطماع ال�سيا�سة ومنطق القوة؟
هي الأ�سئلة التي تناق�شها رواية خارطة احلب للكاتبة باللغة االجنليزية (وامل�صرية الأ�صل)
�أهداف �سويف ،تلك الرواية التي و�صلت �إلى الئحة البوكر الأدبية الربيطانية الق�صرية عام
 ،1999وهو نف�س العام الذي ظهرت فيه الرواية.
�أ�ضواء على الرواية:
تبد�أ الرواية ب�صندوق خ�شبي يحتوي على ر�سائل باللغة االجنليزية والعربية ،وق�صا�صات
جرائد ومط ّرزات و�أ�شياء �أخ��رى .جتده ال�صحفية الأمريكية (�إيزابيل باركمان) يف �شقة
والدتها بعد وفاتها ،ويعود ملمتلكات جدتها الكربى (�آن��ا وينرتبورن) ،فت�أخذ ال�صندوق
ل�صديقها عمر الغمراوي املو�سيقي والكاتب والنا�شط ال�سيا�سي كي يحل لغز ال�صندوق،
ويكت�شف عمر �أن املذكرات ت�شبه مذكرات جدته ليلى ،وين�صحها بال�سفر �إلى م�صر كي تلتقي
�أخته ال�صحفية �آمال الغمراوي ،ال�سيما و�أن �إيزابيال مهتمة مبو�ضوع الألفية الثالثة ,وتعد
لإخراج فيلم عن جدتها �آنا وينرت بورن التي عا�شت يف م�صر وتزوجت من خال عمر (�شريف
* باحثة أكاديمية من األردن.
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با�شا البارودي).
تتوثق ال�����ص��داق��ة ب�ين �إي��زاب��ل و�آم����ال� ،إذ
تكت�شفان العالقة الإن�سانية بني تاريخيهما
العائليني ف�إيزابل هي احلفيدة املنحدرة من
�ساللة �آنا ،و�آمال هي احلفيدة املنحدرة من
�ساللة ليلى البارودي �شقيقة املحامي �شريف
با�شا.
تبد�أ امل��ر�أت��ان يف جتميع �أج��زاء الر�سائل،
والق�صا�صات املوجودة يف ال�صندوق لرتوي
ال��ك��ات��ب��ة ق�����ص��ة احل����ب ،ال��ت��ي ج��م��ع��ت من
قبل قرن من الزمن بني �آن��ا و�شريف با�شا
املحامي الالمع والوطني املقاوم لالحتالل
الربيطاين.
ولعل ال�صندوق الذي و�ضعت فيه �آنا ر�سائلها
ور�سائل ليلى منذ قرن ،هو رمز للم�سكوت
عنه يف تاريخ ومنطق ال�سيا�سة ،من التجربة
الإن�سانية التي �أعادت �إيزابل جتميع �أجزائها
مع �آمال.
ول��ع��ل اخ��ت��ي��ار ف�صل ال��رب��ي��ع رم��ز التجدد
واحل��ي��اة لفتح ال�����ص��ن��دوق ،ه��و �أن تعطي
الكاتبة (�آنا) حياة جديدة من خالل جمع
�أج ��زاء جتربتها لتظهر تطابق التجارب
الإن�سانية وامل�شاعر عند الأفراد بني املا�ضي
واحل��ا���ض��ر .ف��ال��واق��ع الإن�����س��اين غ�ير قابل
للتق�سيم ،والإمرباطوريات اال�ستعمارية ال
ت�صنع تاريخ ًا حقيقي ًا ،بل تاريخ التجربة
الإن�����س��ان��ي��ة ه��و الأو����س���ع �أف��ق�� ًا م��ن خ��ارط��ة
ال�سيا�سة التي تدمر احلب يف قلوب الب�شر،
ف��ت�����ش��رق��ن ال�����ش��رق وت��غ��رب��ن ال���غ���رب .وم��ا
اكت�شاف حقيقة الآخر �سوى اكت�شاف للذات.
ت��دور �أح��داث الرواية بني ع�صرين يف�صل
بينهما ق���رن م���ن ال���زم���ن� ،إذ ت����زور �آن���ا
وينرتبورن م�صر بعد وفاة زوجها �إثر عودته
م��ن حملة كت�شرن على م�صر وال�����س��ودان،
و�إ�صابته باكتئاب نف�سي �أدى �إل��ى وفاته
ل�شعوره باخليبة وال��ذن��ب� ،إذ وج��د نف�سه

�شريك ًا يف املذابح التي ارتكبت �أثناء احلملة،
وهو الذي اندفع للم�شاركة يف احلملة تلبية
لنداء ال��واج��ب ،رغ��م حتذير وال��ده ال�سري
ت�شارلز له ومعار�ضته للحملة التي ر�أى فيها
�أطماع ًا تو�سعية وحرب ًا قذرة.
ت�سافر �آن��ا �إل��ى م�صر ع��ام  ،1900وم�صر
حتت االحتالل الربيطاين وهي تكاد ال تعرف
عنها �إال ما علق يف ذاكرتها من ال�صور يف
املتاحف ذات الطبيعة اال�ست�شراقية وبع�ض
الكتابات عن �سحر ال�شرق وال�صحراء.
من خالل االنطباعات التي كتبتها �آنا �إلى
ال�سري ت�شارلز و�أ�صدقائها ،نعرف �أن �آنا
تتعجب من املجتمع الإجنليزي يف م�صر.
فهو جمتمع منغلق على ذاته ،وك�أ ّنه ن�سخة
م�صغرة عن جمتمعهم يف اجنلرتا ،ينظرون
�إلى امل�صريني نظرة ا�ستعالئية وال يرونهم
جديرين بالنه�ضة والتحرر.
تبد�أ �آنا باكت�شاف املكان ،فتخطط لزيارة
دي���ر ���س��ان��ت ك��ات��ري��ن يف ���ص��ح��راء �سيناء،
وت��ت��ن��ك��ر يف زي رج���ل اجن��ل��ي��زي وت��ذه��ب
م��ع دليل م�صري ،فتفاجئهم جماعة من
امللثمني وتختطف هذا (ال�شاب االجنليزي)
كرهينة لل�ضغط على الإجن��ل��ي��ز ل�ل�إف��راج
عن زعيمهم الوطني (ح�سن الغمراوي)،
وعندما يكت�شفون �أن��ه��م اختطفوا ام���ر�أة
وه��و م��ا يخالف مبادئهم ،ي�ضطرون �إل��ى
�إيداعها يف بيت الوطني �شريف با�شا ون�سيب
زعيمهم .ي�ؤنب �شريف با�شا و�شقيقته ليلى
زوجة الزعيم امللثمني على ت�صرفهم الأحمق
ويعتذران لآنا ،ويعدانها برحلة �أخرى حتت
حماية �شريف با�شا.
هكذا دخلت �آنا املجتمع امل�صري لتكت�شف
حقيقة �أهله وذاتها يف �آن مع ًا .وحينما تتزوج
�آن��ا من �شريف با�شا ،تقف ب�شجاعة �أم��ام
اللورد كرومر ،الذي اعرت�ض على زواجها
وا�صف ًا �إياه باخلط�أ الكبري لتقول� :أن زواجها
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حا�صل رغم �أنف عنجهيته اال�ستعمارية.
تتوطد ال�صداقة بني �آن��ا وليلى وكل �أف��راد
الأ����س���رة ،وتبهر �آن���ا جميع املحيطني بها
ل�شدة ذكائها ورغبتها يف تعلم العربية،
رغم توا�صلها معهم بالفرن�سية ،وتقبل على
اكت�ساب عادات املجتمع امل�صري .فقد �أحبت
كل ما يتعلق بثقافة ذل��ك املجتمع حماط ًا
بفهم االخ��ت�لاف ،و�إي��ج��اد الأع���ذار للفروق
الثقافية .اح��ت��وى حبها النا�س والتقاليد
واللبا�س واللغة التي تزخر باملفردات املعربة
عن احل��ب ال��ذي يجمع بني اثنني ،ال�شغف
الذي يع�شع�ش يف غرف القلب ،هيام الذي
يكاد ين�سيك نف�سك ،و َل ْه الذي يحمل بع�ض
الأ�سف� ،صبابة ،هوى ،غرام.
تنتقل الكاتبة يف ال�سرد بني عامي 1901
و � 1997إل��ى  1998وم��ن خ�لال الأح���داث
تذكر حادثة دن�شواي ،وحادثة الرب الغربي
وق�ت��ل ال�سياح ع��ام  ،1998والتطبيع مع
�إ�سرائيل كذلك تذكر اتفاق ال��دول الكربى
يف املا�ضي على توطني اليهود يف فل�سطني
وت��ورد امل�شابهات بني الع�صرين من خالل
عالقة �شريف با�شا و�آنا يف ع�صر االحتالل
الربيطاين مل�صر وعالقة �إيزابل ،وعمر الذي
ي�شبه خال جده �شريف با�شا .كالهما حمب
للفن ،كالهما له �أعداء يف ن�ضالهما من �أجل
احلرية ،كالهما يدين التطرف والتع�صب،
ويتعر�ض ج��راء ذل��ك للقتل ورمب��ا اخلطف
ف�شريف با�شا تغتاله جهات �آثمة غام�ضة،
وكذلك عمر يبدو ذا م�صري غام�ض بعد �أن
انقطعت �أخباره يف �سراييفو التي ذهب �إليها
للم�ساهمة يف التخفيف من معاناة �أهلها.
كما تذكر حت��رمي الفن وتكفريه وم��ا حدث
عند اف�ت�ت��اح م��در��س��ة ال�ف�ن��ون يف املا�ضي،
وف��ت��وى ال�����ش��ي��خ حم��م��د ع��ب��ده الإ���ص�لاح��ي
التنويري مفتي م�صر يف تلك الفرتة وكذلك
تعزيز تعليم الن�ساء والذي �ساهم املثقفون

التنويريون يف ن�صرته وم��واج��ه��ة املوقف
االجتماعي املتزمت من كل تلك الق�ضايا،
وهي نف�سها الق�ضايا احلا�ضرة يف جمتمعات
القرن الع�شرين.
خارطة احلب و�أ�سئلة اال�ست�شراق
حاولت �أه��داف �سويف تقريب امل�سافة بني
ال�شرق والغرب من خ�لال �إ���ض��اءة �أح��داث
القرن التا�سع ع�شر وربطها ب�أحداث القرن
ال��ع�����ش��ري��ن ل�لارت��ق��اء ب��ال��ث��ق��اف��ة يف بعدها
الإن�����س��اين ب��ع��ي��د ًا ع��ن �أوح����ال ال�سيا�سة،
فخارطة احل��ب (ب�لا ح���دود ،وال حواجز،
وال نقاط عبور) .وتتمثل ما �أثاره د�.إدوارد
�سعيد يف كتابه اال�ست�شراق ما مفاده:
(ب����أن الب�شر ي�صنعون تاريخهم ولي�ست
ال�سيا�سة ،وملا كان التاريخ م�صنوع من عدد
ال يح�صى من الأح��داث املفردة والتجارب
الإن�سانية ،ف�إنه ال يتقبل التعميمات).
(�إن ال�شرق لي�س حقيقة خاملة من حقائق
الطبيعة .فهو لي�س جم��رد ثيمة ،كما �أن
الغرب ،نف�سه لي�س جمرد ثيمة .ولذلك ف�إن
ال�شرق بقدر الغرب نف�سه هو فكرة ذات
تاريخ وتراث من ال�صور والأفكار واملفردات
التي �أ�سبغت عليه ح�ضور ًا نظري ًا يف الغرب
من �أجل الغرب وهكذا ف�إن ك ًال من هذين
الكيانني اجلغرافيني يعك�س الآخر) ()1
(ف���إذا كان اال�ست�شراق قائم ًا على مقدمة
�أ�سا�سية هي �أن امل�ست�شرق �شاعر ًا �أو كاتب ًا
يجعل ال�شرق يتحدث وي�صف ال�شرق ف�إنه
غري معني بال�شرق �إال بو�صفه ال�سبب الأول
مل��ا يقوله فامل�ست�شرق قائم خ��ارج ال�شرق
كحقيقة وجودية وكحقيقة �أخالقية) ()2
تتمثل الكاتبة هذه الفكرة وهي حترر �آنا من
ر�ؤية املركزية الأوروبية من خالل ر�سائل �آنا
�إلى ال�سري ت�شارلز والد زوجها فتنتقد �آراء
كرومر يف امل�صريني وانهيار امل�صري �أمام
التحقيق قائلة( :وك�أن جرمية ال�شرقي �أنه

املراجع:
رواي��������������ة خ�������ارط�������ة احل�����������ب� ،أه�����������داف
�������س������وي������ف ،ال����ط����ب����ع����ة االجن�����ل�����ي�����زي�����ة،
،Blooms beauty. London ، 1999الطبعة
العربية الأول���ى ،ترجمة فاطمة املو�سى ،دار
ال�شروق يناير عام 2010
اال�ست�شراق (املعرفة – ال�سلطة – الإن�شاء) ،د.
�إدوارد �سعيد ،ترجمة كمال �أبو ديب ،م�ؤ�س�سة
الأبحاث العربية ،بريوت  ،ط1981، 1
مت النظر يف هذه املقالة �إلى اال�ست�شراق �ص40
مت النظر �أي�ض ًا �إلى �ص 54
مت النظر �أي�ض ًا �إلى �ص 70
مت النظر �أي�ض ًا �إلى �ص 76
درا�سة حممد الفقي املو�ضوعة على االنرتنت
Department of English , Faculty of
Arts , Al Zarqa University, Jordan
بعنوان:
,Discovering the self and the other
Narrative in Ahdaf Souif›s The map

of Love
Website (http://irssh.com/yahoo
site admin/assets/docs/15 iRssh242-V3N1.131231109.pdf

هدى �أبو غنيمة

الهوام�ش:
Oh East is East, and
West is West, and never

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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�شرقي) .وكذلك ما �أعلنه يف تقريره ال�سنوي
الأخ�ي�ر م��ن م�صر «�أن القومية امل�صرية
تنم يف تربة
فكرة طارئة كلي ًا ،وغر�سة مل ُ
حملية بل يف تربة غريبة) ()3
كما تعلق �آن��ا على ت�صريح روزفلت رئي�س
الواليات املتحدة ال�سابق وا�صفة خيبة �أمل
املثقفني ال�سيا�سيني وعامة النا�س ب�شعارات
الدميقراطية وحقوق الإن�سان حينما قال :
«ب�أن امل�صريني يحتاجون لأجيال كي يحكموا
�أنف�سهم» .تقول �آن��ا�»:أال يعلم روزفلت ب�أن
عمر ح�ضارة امل�صريني �آالف الأعوام قبل �أن
توجد �أمريكا؟»
حت��اول الكاتبة من خالل جتربة �آن��ا �إع��ادة
ال��ت��وازن للفكر الب�شري بتقدمي العالقات
والتجارب الإن�سانية كحالة ثقافية وفكرية.
وما ا�ستح�ضار ال�صوت الن�سائي من خالل
�آنا وليلى ،وكذلك �إيزابل و�آمال �إال لتقدميهن
ك�شريكات فاعالت يف �صنع مفاهيم العامل
والإن�سانية يف املا�ضي واحلا�ضر� ،إذ وجدن
�أنف�سهن منخرطات يف العمل العام و�إن��ارة
ال���ر�أي ال��ع��ام لتقريب امل�سافة ب�ين ال�شرق
والغرب.
(و�إذا ك��ان اال�ست�شراق يف �صميمه تعبرياً
عن قوة الغرب ،و�ضعف ال�شرق كما يراهما
الغرب ويف �أي نظرة تق�سم العامل �إلى �أجزاء
كبرية عامة و�إلى ذوات تتعاي�ش يف حالة من
التوتر ب�سبب الفروق اجلذرية)4( )..
ف�إن خارطة احلب ال تعرتف بهذا التق�سيم
لأن امل�����ش�ترك الإن�����س��اين ب�ين ال�شعوب هو
امل�ؤهل لردم الهوة بني ال�شرق والغرب ترى
هل ت�صمد هذه الر�ؤية �أمام حتديات الواقع
و�إمعان ال�سيا�سة يف تدمري خارطة احلب؟

,The twain, shall meat

د .زهور كرام/املغرب

د� .أماين �سليمان/الأردن

د� .آمنة الن�صريي  /اليمن

د� .سهري �سلطي التل/الأردن

د .ليلى �أبو لغد/فل�سطني

منى ظاهر  /فل�سطني

د .هنيدة غامن/فل�سطني

د .هدى �أبو غنيمة/الأردن

د .نادية �سعدالدين  /لبنان

من كاتبات الروزنة
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ندوة

شاعرات البوح :قصائد
ترجمة نزار سرطاوي*

مقدمة
يف نهاية اخلم�سينيات وبداية ال�ستينيات من القرن املا�ضي ظهر يف الواليات املتحدة لون
جديد من ال�شعر �أطلق عليه النقاد ا�سم �شعر البوح �أو �شعر االعرتافات ،وذلك ب�سبب طبيعته
ال�شخ�صية وتركيزه على «الأنا» �أو الذات .وقد ارتبط هذا الأ�سلوب ال�شعري بال�شاعرين
روب��رت لويل وولليام �سوندغرا�س ،وال�شاعرتني �آن �سك�ستون و�سلفيا بالث .وقد ت�أثرت
ال�شاعرتان �سك�ستون وبالث بكتاب روبرت لويل درا�سات احلياة (� ،)1959إذ ي�ضم هذا
الكتاب العديد من ق�صائده الأكرث �شهرة ،والتي تت�سم بطابع �شخ�صي �أو ذاتي.
لقد عالج �شعر البوح يف �أوا�سط القرن الع�شرين موا�ضي َع مل ي�سبق �أن جرى احلديث عنها
�أو ُطرحت للمناق�شة ب�صورة علنية� .إذ تناول ال�شعراء وال�شاعرات يف ق�صائدهم التجارب
الذاتية وامل�شاعر املرتبطة باملوت وال�صدمة واالكتئاب و�إلإدمان والعالقات العائلية واخلا�صة
ب�أ�سلوب كتابة ال�سرية الذاتية يف �أغلب الأحيان.
ومنذ �سبعينيات القرن املن�صرم راح ت�أثري �شعر االعرتافات ميتد �إلى العديد من �شاعرات
و�شعراء اجليل اجلديد ،فاجته ه ��ؤالء �إل��ى الكتابة عن حياتهم ال�شخ�صية وم�شاكلهم
وق�ضاياهم االجتماعية والنف�سية بكل �صراحة وو�ضوح .وتعترب ال�شاعرتان �شارون �أولدز
وماري هاو �أ�شهر من كتب �شعر البوح من ال�شعراء املعا�صرين.
* مترجم من األردن.
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كان لل�شاعرات �إذ ًا حظ من �شعر البوح ال
يقل عن حظ ال�شعراء .بل لعل ال�شاعرات
كن الأكرث �شهرة يف هذا املجال .ورمبا ُيعزى
ذلك �إلى �أن الأنثى �أكرث عر�ض ًة للم�شاكل
واال�ضطرابات ،رمب��ا ب�سبب ما يلحق بها
�أحيان ًا من الظلم وما تعانيه من التهمي�ش
وما تتعر�ض له من التحر�ش واالعتداء �سواء
على م�ستوى الأ�سرة �أو املجتمع.
ن�ستعر�ض ه��ن��ا جم��م��وع��ة م��ن الق�صائد
لأرب��ع من �شاعرات البوح الأمريكيات� :آن
�سك�ستون� ،سلفيا ب�لاث��� ،ش��ارون �أول���دز،
وماري هاو.
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�آن �سك�ستون :معركة مع االكتئاب
نبذة عن حياتها:
تعترب ال�����ش��اع��رة وال��ك��ات��ي��ة �آن �سك�ستون
من��وذج � ًا ل�شعراء ال �ب��وح .فقد كتبت عن
االك��ت��ئ��اب وال�����ش��ع��ور ب��ال��وح��دة وال��ي���أ���س
واالنتحار .وكذلك كتبت يف موا�ضيع ن�سائية
كالطمث والإجها�ض بالإ�ضافة �إلى اجلن�س
واخليانة الزوجية.
ول��دت �سك�ستون يف  .1928مار�ست كتابة
ال�شعر والتمثيل يف مطلع �شبابها .التحقت
بكلية جارالند جونيورز ،لكنها مل تكمل �سوى
�سنة واحدة ثم تزوجت من �ألفريد مولر
�سيك�ستون وهي يف �سن التا�سعة ع�شرة .يف
ع��ام � 1953أ�صيبت بانهيار عقلي دخلت
على �أث��ره م�ست�شفى للأمرا�ض الع�صبية
مل���رات ع��دي��دة ،وح��اول��ت االن��ت��ح��ار .وق��د
�شجعها طبيبها على �أن تتابع اهتمامها
بكتابة ال�شعر ،وقد �ساعدها ذلك كثري ًا.
لكنها مل ت�ستطع ال�صمود �إلى ما ال نهاية.
فعلى الرغم من �أنها حققت جناح ًا �أدبي ًا
كبري ًا وف��ازت بجائزة بوليتزر لل�شعر قي
عبري �ضمرة  /الأردن

عام  ،1967ف�إنها قي النهاية انهارت �أمام
امل��ر���ض النف�سي .ويف  4ت�شرين الأول /
�أكتوبر عام  1974و�ضعت ح��د ًا ملعاناتها
باالنتحار ،و ُدفنت يف مدينة بو�سطن ،بوالية
ما�سا�شو�ست�س.
مناذج من �شعرها
 .1املو�سيقى تعود �سابح ًة �إ ّ
يل
طريق يو�صل �إلى
انتظر �أيها ال�سيدّ � .أي
ٍ
البيت؟
لقد �أطف�أوا النور
والظلم ُة تتحرك يف الركن
�شواخ�ص يف هذه احلجرة
ال توجد �أي ُة
َ
�أربع �سيدات� ،أعمارهن تربو على الثمانني،
وكلهنّ يلب�سن حف ّ
ّاظات.
اّلل اّلل اّلل� ،أ ّواه املو�سيقي ت�سبح عائد ًة �إ ّ
يل
و�أ�ستطيع �أن �أ�سم َع ال ّل ْحنَ الذي َعزَ ْفن
يف الليلة التي تركنني فيها
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 .2ملِك املوت
ا�ست�أجرت جنار ًا
لي�صنع نع�شي
وليلة البارحة
ا�ضطجعت فيه
ُ
م�ستند ًة �إلى خمدة
أ�شم اخل�شب
ورحت � ّ
تارك ًة امل ِلك القدمي
علي
يتنف�س ّ
و�أنا �أتفكر يف ج�سدي املقتول ،الذي فتك به
الزمن،
و�أنتظر �أن �أت�صلب مثل مار�شال حرب،
و�أدع ال�صمت يجردين من كرامتي،
و�أتذكر �أنني لن �أ�سعل مر ًة �أخرى.
املوت �سيكون نهاية اخلوف
واخلوف من املوت،
ٌ
خوف �شبيه بكلب حم� ٍّشو داخل فمي
ٌ
بروث حم� ٍّشو داخل �أنفي
خوف �شبيه ٍ
ٌ
خوف يتحول املاء �إزاءه �إلى فوالذ
ٌ
خوف حني يطري �صدري �إلى النفايات
ٌ
خوف حني يرتع�ش الذباب يف �أذين
ٌ
خوف حني ت�شتعل ال�شم�س يف �أح�ضاين
ٌ
خوف حني يتعذر �إيقاف الليل
ويظل الفجر ،فجري املعتاد،
حبي�س ًا �إلى الأبد.
ٌ
خوف ٌ
ونع�ش لأ�ضطجع فيه
مثل حبة البطاطا.
حتى يف تلك ال�ساعة �س�أرق�ص مبالب�سي
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يف تلك امل�ؤ�س�سة اخلا�صة فوق التلة
ت ََخ ّي ْل .حمطة �إذاعة َت ْع ِزف
واجلميع هنا كانوا جمانني
�أحببتها ورحت �أرق�ص يف دائرة.
تن�سكب فوق الإح�سا�س
املو�سيقى
ُ
ومما يثري ال�ضحك
�أن املو�سيقى تب�صر �أف�ضل م ّني.
�أعني �أنها تتذكر �أف�ضل مني؛
ما زلت �أذكر الليلة الأولى هنا
حيث َب ْر ُد ت�شرين الثاين اخلانق
للج ْلد
حتى النجوم يف ال�سماء تعر�ضت َ
وذاك القمر كان �شديد اللمعان
يت�ش ّع ُب عرب الق�ضبان لي�ضربني
بغناء يف الر�أ�س.
لقد ن�سيت كل �شيء بعد ذلك.
�إنهم يق ّيدونني بهذا الكر�سي يف الثامنة
�صباح ًا

ولي�ست هناك �شواخ�ص ت�شري �إلى الطريق
إيقاعات لنف�سه
ال �شيء �سوى املذياع يبثّ �
ٍ
والأغني ُة التي تتذكر �أكرث م ّني .اّلل ّلال ّلال،
هذه املو�سيقى تعود �سابح ًة �إ ّ
يل.
رق�صت دائر ًة
الليلة التي عدت فيها
ُ
ومل �أكن خائفة.
�أيها ال�سيد؟

118
�شاعرات البوح

املُريعة،
طريان حمرق ٍة
ي�صيب �شعري و�أ�صابعي بالعمى
و�أجرح الإله بوجهه الأزرق،
بطاغوته ،مبملكته ْ
املطلقة،
لدي من الإثارة
مبا ّ
 .3حيث كانت يف ذلك احلني
يا زوجي،
حلمت ليلة البارحة
�أنهم قد قطعوا يديك وقدميك.
يا زوجي،
هم�ست يل،
َ
كالنا الآن غري مكتمل.
يا زوجي،
�أم�سكت بالأربعة
ذراعي ك�أنهم �أوالدي وبناتي.
بني
ّ
يا زوجي،
انحنيت ببطء
وغ�سلتهم يف مياه �سحرية.
يا زوجي،
و�ضعت َّ
واحد منهم
كل ٍ
يف مو�ضعه الذي �إليه ينتمي.
قلت« :معجزة»
و�ضحكنا
املو�سرين.
�ضحكة ِ
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�سلفيا بالث :زواج فا�شل
نبذة عن حياتها:
�سلفيا ب�لاث هي �شاعرة وروائ��ي��ة وكاتبة
ق�ص�ص ق�����ص�يرة .متيز �شعرها ب�صوره
احل ��ادة ال�ت��ي جتمع ب�ين العنف �أو القلق
وال�ع�ن��اي��ة ب��اجل��ر���س املو�سيقي وال �ق��وايف.
تعترب ق�صيدتها «بابا» من �أ�شهر ق�صائد
االعرتافات يف ال�شعر الأمريكي .تقول فيها:
مت
«بابا ،كان ال بد يل �أن �أقتلك/لكنك ّ

قبل �أن يتيح يل الزمن ذلك»...
ولدت بالث يف مدينة بو�سطن عام 1932
لأ�سرة �أملانية مهاجرة .التحقت عام 1950
بكلية �سميث ،ثم عملت متدربة لدى �إحدى
املجالت .و�أثناء �إجازتها �أ�صيبت بانهيار
ع�صبي وحاولت االنتحار ،ثم �أدخلت �إلى
امل�ست�شفى للعالج� .إث��ر ذل��ك ع��ادت �إل��ى
كلية �سميث حيث تخرجت مبرتبة ال�شرف
الأول����ى� .سافرت �إل��ى اجن��ل�ترا للدرا�سة،
وه��ن��اك التقت يف ع��ام  1956بال�شاعر
ال�بري��ط��اين تيد ه��ي��وز ،وت��زوج��ا� .سافرت
بعد حني �إل��ى ال��والي��ات املتحدة ثم عادت
�إلى هيوز يف �إجنلرتا و�أجنبت منه طفلني
وا�ستمرت يف الكتابة.
كان هيوز قد �أقام عالقة مع امر�أة �أخرى
تدعى �آ�سيا .وعلمت �سلفيا بالأمر .حاول
ال��زوج��ان �إ��ص�لاح عالقتهما ف�سافرا �إلى
�إيرلندة يف �أواخ��ر عام  .1962لكن هيوز
ما لبث �أن انتقل �إل��ى البيت مع ع�شيقته،
وانتقلت �سلفيا �إلى �شقة �أخرى .ويف �صباح
� 11شباط  /فرباير عام � ،1963أقدمت
�سلفيا على االنتحار.
مناذج من �شعرها
� .1أغنية حب لفتاة جمنونة
«� ُ
عيني وي�سقط العامل كله ميت ًا؛
أغم�ض
ّ
جفني ويولد كل �شيء م��رة �أخ��رى.
�أرف��ع
ّ
(�أظ�������ن �أنيّ ���ص��ن��ع��ت��ك م����ن خ���ي���ايل).
ال�������ن�������ج�������وم ت������رق�������������ص ال�����ف�����ال�����������س
ب��������الأل��������وان ال�������زرق�������اء واحل������م������راء،
وي���دخ���ل ال�������س���واد ال��ع�����ش��وائ��ي م���ه���رو ًال:
�أغ��م ُ
عيني وي�سقط ال��ع��امل كله ميت ًا.
�����ض ّ
ح�����ل�����م�����ت �أن�������������ك ق��������د �أغ�����ري�����ت�����ن�����ي
ب�����������أن �أراف��������ق��������ك �إل����������ى ال����ف����را�����ش
وغ ّنيت يل حتى فقدت عقلي ،ورحت تقبلني
حتى �أ�صابني اجلنون.

 .2ال حتاول �أبدا �أن تخدعني بقبلة
ال حتاول �أبد ًا �أن تخدعني بقبلة
مدع ّي ًا �أن الطيور جاءت لتظل مقيمة هنا،
ال��رج��ل ال��ذي يحت�ضر �سينظر �إل��ى ذلك
ب�سخرية وازدراء.
احلجر الذي لي�س له قلب يقدر على التَنكرُّ
وال��ع��ذارى ينه�ضن يف امل��ك��ان ال��ذي كانت
فينو�س ال�ش ِبقة ت�ستلقي فيه:
ال حتاول �أبد ًا �أن تخدعني بقبلة.
طبيبنا ال�شهم يزعم �أن الأ َمل �أملُه.
واملر�ضى املنكوبون َي َدعونه يقول كلمته:
ال��رج��ل ال��ذي يحت�ضر �سينظر �إل��ى ذلك
ب�سخرية وازدراء.
ً
�شاب �أعزب ذي فحولة يرتعد خوفا من
كل ً
ال�شلل،
العجوز العان�س يف َ
اجل َملون تنتحب طوال
اليوم:
ً
ال حتاول �أبدا �أن تخدعني بقبلة.
الأف��اع��ي اللطيف ُة اخل��ال��دة تقدم الوعود
بالنعيم
�إلى الأطفال الهالكني الذين يت�شوقون �إلى
الفرح،
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كان �أولى بي �أن �أع�شق واحد ًا من طيور الرعد؛
ف���ه���ي ع���ل���ى الأق��������ل ت���ع���ود ب�����ض��ج��ي��ج��ه��ا
ح��ي��ن ي����ح���� ّل ال����رب����ي����ع م�������رة �أخ��������رى.
(�أظن �أنيّ �صنعتك من خيايل).
عيني وي�سقط ال��ع��امل كله ميتاً.
�أغ��م ُ
�����ض ّ

 .3املر�آة
�أنا ِف�ضية وبالغة الدقة .ال �أحمل �أ ّي َة �أفكا ٍر
م�سبقة.
كل ما يقع حتت نظري �أبت ِل ُعه على الفور
كما هو متام ًا ،دون �أن تعرتيه غ�شاوة احلب
�أو البغ�ضاء.
ل�ست �شرير ًة بل �صادقة،
ني � ٍإله �ضئيل ،لها �أربع ٌة من الأركان.
ع ُ
�أق�����ض��ي معظم وق��ت��ي �أت����أ ّم ُ���ل يف احلائط
املقابل.
لونه وردي ُمر ّقط ،لقد نظرت �إليه طوي ًال
�أظ ّنه بع�ض ًا من قلبي .لكنه يتماوج.
ال��وج��وه والظلمة ال ينف ّكان َيف�صالن ما
بيننا.
علي امر�أة
�أنا الآن بحرية .تنحني َّ
باحث ًة يف �أعماقي عن حقيقتها.
ثم ت�ستدير نحو �أولئك ّ
الكذابني ،ال�شموع �أو
القمر.
�أرى ظه َرها ،و�أعك�سه بكل �أمانة.
فتكافئني بدموعها وا�ضطراب يديها،
�أن��ا يف غاية الأهمية بالن�سبة لها .ت ْق ِبل
وتدبر.
وجهها ه��و ال���ذي يحل حم��ل ال��ظ�لام كل
�صباح.
يف ف��ت��ا ًة �صغرية ،و َّ
لقد �أغ���رق َّ
يف تنه�ض
نحوها
يوم ًا بعد ي��وم ام���ر�أ ٌة عجوز ،ت�شبه �سمك ًة
مريعة.
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(�أظ�������ن �أنيّ ���ص��ن��ع��ت��ك م����ن خ���ي���ايل).
يهويالإلهمنال�سماء،تتال�شىحرائقجهنم:
يرحل املالئكة املُ َجنحون ورجال ال�شيطان:
عيني وي�سقط ال��ع��امل كله ميت ًا.
�أغم�ض
ّ
ته ّي�أ يل �أنك �ستعود بالطريقة التي ذكرتها،
������������رم و�أن�����������س�����ى ا����س���م���ك.
ل���ك���ن���ي �أه
ُ
(�أظ�������ن �أنيّ ���ص��ن��ع��ت��ك م����ن خ���ي���ايل).

ال��رج��ل ال��ذي يحت�ضر �سينظر �إل��ى ذلك
ب�سخرية وازدراء.
�آج ًال �أو عاجال يحدث ما يعكر ال�صفو،
الطيور الغ ّناء حتزم �أمتعتها وتطري بعيد ًا،
لذا ال حتاول �أبدا �أن تخدعني بقبلة:
فالرجل ال��ذي يحت�ضر �سينظر �إل��ى ذلك
ب�سخرية وازدراء.
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�شارون �أولدز :الطالق امل�ؤمل
نبذة عن حياتها:
���ش��ارون �أول���دز �شاعرة �أمريكية معا�صرة
ف��ازت بجائزة ت���.س� .إليوت لل�شعر لعام
 ،2012وذلك عن جمموعتها ال�شعرية «وثبة
الظبي»  .وهي �أول امر�أة تفوز بهذه اجلائزة
املرموقة ،التي تمُ نح كل عام لديوان �شعري
�شريطة �أن ت�صدر طبعته الأولى يف بريطانيا
�أو �إيرلندا .وي�شتمل ديوان «وثبة الظبي» على
�سل�سة من الق�صائد ت�صف م�شاعر احلزن
العميق الذي يرافق الطالق ،ورحلة العودة
البطيئة امل�ؤملة بعده �إلى احلياة الطبيعية.
ولدت �أولدز يف مدينة �سان فران�سي�سكو يف
ع��ام  .1942التحقت بجامعة �ستانفورد،
حيث ح�صلت على ���ش��ه��ادة البكالويو�س
ثم وا�صلت درا�ستها يف جامعة كولومبيا،
حيث ح�صلت على درجة الدكتوراة يف عام
 .1972ب��د�أت كتابة ال�شعر بعد ح�صولها
على الدكتوراه .وقد �صدر لها �أكرث من 10
جمموعات �شعرية.
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مناذج من �شعرها
� .1إخبار �أمي
خارج نافذة منزلها ،كانت �شجرة �سرو
برتف حتت وطاة الرياح
تتمايل ٍ
التي تهب من املحيط الهادي .ولكي �أقول
لأمي �أن زوجي �سيرتكني ...
ا�صطحبتها يف نزهة مم�سك ًة بيدها
ال��ن��ح��ي��ل��ة م��ث��ل خم��ل��ب ع�����ص��ف��ور �صغري،
وا�شرتيت لها
قطع ًة من الدونات و�شبك ًة لل�شعر و�أ�شبعتها.
على �شجرة
املاغنوليا العتيقة يف ال�ضباب ،بدت الأزهار
والرباعم ك�أنها
ليلى ال�شوا  /فل�سطني

الأقمار جميعها – البدر والقمر الأحدب
والهالل – وقد اجتمعت
يف ل��ي��ل��ة واح�����دة .ك��ن��ت ق��د مت�� ّرن��ت على
احلديث،
لأطلعها على احلقيقة على مهل،
ُلأ ِع ّدها للأمر .ويف اللحظة التي �أخربتها
فيها
ّ
نظرت �إيل وقد �أ�صيبت بال�صدمة والفزع.
ْ
َ
و�صرخ ْت :لكن متى �س�أراه ثاني َة؟!
يدي بيديها،
ُ
�شبكت َّ
ووقفنا بثبات و�أن��ا �أمازحها .ف��وق �شجرة
التنوب ،من بني
أوم�ضت للحظة خاطفة
ال�ضباب ال�ساحلي� ،
ْ
جنم ٌة
ثم
�ضئيل ٌة رملية جافةّ .
إح�سا�س
ل ُه َن ْيه ٍة اعرتى بدين ب�أ�سره �
ٌ
ب�أنني مل �أكن �أح ّ��ب ب�صورة كافية – �أكاد

خافت.
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 .3ال�ضحايا
ح�ين ط ّل َ
قتك �أ ّم �ن��ا �شعرنا ب��ال�ف��رح .لكم
كابدت
ثم
وكابدت ب�صمت كل تلك ال�سننيّ ،
على حني غ ّرة ركلتك خارج ًا ،ولكم
ردت ،وابت�سمنا
�أ�سعد ذلك �أطفا َلها .ثم ُط َ
يف �أعماقنا ،كما ابت�سم النا�س حني
�أقلعت مروحية نيك�سون من ال�ساحة
اجلنوبية للبيت الأبي�ض للمرة الأخرية .لقد
دغدتْنا
خ�سرت
م�شاع ُر البهجة ونحن نتخيلك وقد
َ
وطيفتَك،
حبت منك �سكرترياتك،
ُ�س ْ
وج��ب��ات غ��دائ��ك ومعها كا�سات البوربون
الثالث املزدوجة،
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�أرى
الهيئة الطويلة لزوجي
 .2بدائيان
تتمثل طيف ًا .مل �أعرفه،
مل �أفعل �شيئ ًا من �أجل � اّأل �أفقده ،وفقدته ،لقد �سمعت عن املتح�ضرين،
رقي و�صدق
وقلت ذلك لأمي .ويبدو جل ّي ًا من خد ّيها
الزيجات حديث الأل�سنة ،فيها ّ
امل��ع ّ��ذب�ْي�نْ املمتلئينْ ب��احل��زن وم��ن عينيها وعقالنية .ولكن �أنا و�أنت
همج ّيان .ت�أتي حام ًال كي�س ًا،
الطفوليتني ك�أنهما
ً
ّ
بحرية جبلية �أنها حتبني� .إذا ذهب الرجال ،متده �إيل يف �صمت.
وها �أنا �أعود �إلى �أمي .كنت دائما �أحت�سب �أعرف طبق «ال�شو مو بورك» من رائحته
و�أفهم الر�سالة :لقد
من �أن ذلك ما �سوف يحدث،
جعلتك ت�ستمتعني كثريا الليلة املا�ضية.
ت�صورتُ �أنه �سيكون رعب ًا خال�ص ًا،
ِ
جنل�س
لكن هذا بيتي ،املنزل الذي متتلكه �أمي
وك���ذل���ك احل��دي��ق��ة والأر��������ض وال��زي��ت��ون بهدوء جنبا �إلى جنب ،لتناول الطعام،
وت�سح،
وال�صف�صاف،
الفطائر الطويلة تتدلى ّ
وال�صل�صة ال َع ِبقة تتقاطر،
الزان ونبتة ال�سحلبية ،ومثقلة الورق
ً
ينظ ُر كل منا �إل��ى الآخ��ر �شرزا ،وال نتفوه
املر�شو�شة بالأوبال ،ويف داخلها �أذر ُع
�سحاب ٍة �سدميية مت�ل�أُ �سما َءها ب�صراخ بكلمة واحدة،
زوايا �أعيننا �صافية كر�ؤو�س رماح
ملقاة على العتبة لتدل
على �أن �صديق ًا يجل�س مع �صديقته ها هنا.
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ك ُّل ما لديك من �أقالم الر�صا�ص ورزمات
الورق .هل �سي�سرتدون
�أي�ض ًا ْبدالتك ،تلك اجلثث
القامتة املعلقة يف خزانة مالب�سك ،و� ُ
أنوف
�أحذيتك ال�سوداء بثقوبها الوا�سعة؟
علمتْنا �أن ن�صرب� ،أن نكرهك ون�صرب
لقد َ
�إلى �أن انت�صبنا واقفني معها من �أجل
الق�ضاء عليك يا �أبي� ،أنا الآن
�أم ُّر باملت�شردين يف املداخل ،وبزّاقات
�أج�سادهم البي�ضاء تلمع من خالل ال�شقوق
يف مالب�سهم من الطني امل�ضغوط ،وزعانف
�أيديهم ّ
امللطخة ،والنار القابعة
حتت املاء يف عيونهم ،ك�أمنا هي �سفنٌ قد
غرقت
وفواني�سها مل تزل م�ضاءة ،و�أت�ساءل من
الذي راح ي�سحبها
وي�سحبها منهم يف �صمت �إلى �أن
تخ ّلوا عنها ب�أجمعها ومل يتبقّ لهم
�شي �سوى هذه.
اي ْ
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م���اري ه���او :ال�شقيق ال���ذي قتله
الإيدز
نبذة عن حياتها:
م���اري ه���او ���ش��اع��رة �أم�يرك��ي��ة معا�صرة
حتظى ق�صائدها ب���إع��ج��اب الكثريين،
خ�صو�ص ًا حني حتاول �أن جتد يف احلياة
اليومية �إجابات عن �أ�سئلة ميتافيزقية.
فهي حتاول من خالل الأحداث والذكريات
الب�سيطة �أن تلقي ال�ضوء على طبيعة الروح
والنف�س الإن�سانية وعلى معنى احلياة
واملوت واحلب والأمل والأمل والي�أ�س وغري
ذلك من املفاهيم.
ول���دت ه��او يف مدينة روت�ش�سرت بوالية
نيويورك يف ع��ام  .1950نالت �شهادتها
اجلامعية الأولى من جامعة وند�سور .ثم
عملت لفرتة ق�صرية مرا�سلة ل�صحيفة

روت�ش�سرت ،كما عملت يف حقل التدري�س يف
والية ما�سا�شو�ست�س.
مل تظهر هاو �أهتمام ًا حقيقي ًا بال�شعر حتى
بلغت الثالثني من عمرها .ح�صلت على
�شهادة املاج�ستري يف الفنون اجلمبلة يف
عام  .1983ثم عملت يف تدري�س الكتابة يف
ك ّل من جامعة تافت�س وكلية وارن ويل�سون.
يف ع��ام  1989ت��ويف �شقيقها ج��ون �إث��ر
�إ�صابته بالإيدز ،وقد كر�ست هاو لرثائه
اكرث �أعمالها ال�شعرية �شهرةً ،وهو ديوانها
ال���ذي يحمل ع��ن��وان م��ا يفعله الأح��ي��اء
(.)1998
تعمل هاو حالي ًا يف تدري�س الكتابة يف كل
من جامعة كولومبيا وكلية �سارة لورن�س
وج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك .وت��ع��ي�����ش يف مدينة
نيويورك مع ابنتها.
مناذج من �شعرها
 .1املرة الأخرية
املرة الأخرية التي تناولنا فيها الع�شاء معاً
يف مطعم
طاوالته مغطاة ب�شرا�شف بي�ضاء ،انحنى
�إلى الأمام
و� َ
يدي بيديه وقال:
أم�سك كلتا ّ
أريدك �أن تعريف ذلك.
�س�أموت عما قريبِ � .
قلت� ،أظنني �أعرف.
فقال :ما يده�شني هو �أنك ال تعرفني.
قلت :بل �أعرف .فقال :ماذا؟
قلت� :أعرف �أنك �ستموت.
فقال :ال� ،أن��ا �أعني �أن تعريف �أن��ك �أنت
�ستموتني.
 .2الوعد
يف احللم الذي حلمته عندما عاد ومل يكن
مري�ض ًا
بل متكام ًال ،مرتدي ًا معطفه ال�شتوي،
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 .3دعاء
�أري��د �أن �أحت��دث معك كل ي��وم .وكل يوم
ي�سرتعي اهتمامي
�شيء �أك�ثر �أهمية – ال�صيدلية ،م��واد
التجميل ،الأمتعة
التي �أحتاج �إلى �شرائها ا�ستعداد ًا للرحلة.
حتى يف ه��ذه اللحظة ال �أك���اد �أ�ستطيع
اجللو�س هنا
بني �أك���وام ال��ورق واملالب�س املت�ساقطة،
بينما عربة جمع النفايات يف اخلارج
ت�صدر زعيق ًا و�ضجيجا.
يقول املت�صوفة �إنك قريب مني ك�أنفا�سي.
فلماذا �أفر منك؟

 .4مراراً وتكراراً
مهما ح��اول��ت وك����ررت امل��ح��اول��ة فلي�س
بو�سعي �أن �أمنع والدي
من �أن ي�سري مقتحم ًا غرفة �شقيقتي
وال ميكنني �أن �أرى ب�صورة �أف�ضل ،و�أنا
�أميل لأنظر من هنا
�إلى عينيه .املمر غارق يف الظالم
واجلميع نائمون .هذا هو املا�ضي
حيث �أ�صبح كل �شيء منتهي ًا وال ميكن
ل�شيء �أن يتغري،
حيث ي�سقط ك�أ�س املاء على �أر�ض احلمام
ويرتد �إلى الأعلى قبل �أن يتحطم.
ال �شيء .وال حتى ال�صوت الذي ت�صدره
�شقيقتي ال�صغرية وهي
�سددها
تتقلب ،وال ال�ضربة القوية التي ُي ّ
الكلب بذيله
حني يفتح �إحدى عينيه لرياه ي�سري متعرث ًا
عائد ًا �إلى فرا�شه
وهو ما يزال يف حالة �سكر ،وقد اعرتاه
�شيء من الذهول.
هذا متاما ما كنت �أعرف �أنه �سيحدث.
و�إذا هم�ست با�سمها حتذيرا،
ل�سنوات عديدة حتى
وقد د�أبت على ذلك
ٍ
اليوم ،وما يزال الكلب
يجفل ويزجمر �إلى �أن يرى
�أنه والدنا ،وما يزال الباب ُيفتح ،وما تزال
هي
تُ�صدر تلك الآهةَ الواهنة وهي تتقلب.
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نظر �إ ّ
يل كما لو كان ال يقوى على الكالم،
كما لو
كان هنالك قانون مينع ذلك ،غ�شا ٌء
ال يقدر �أن ميزقه
�صمته كان هو ما مل يكن قادر ًا
على �أال يلزمه ،مثلما هو التنف�س عندنا يف
هذه الدنيا،
مثل حياتنا.
مثلما نفعل ،يف الوقت املنا�سب.
قلت له� :أنني �أقر�أ كل هذه
الأ�شياء البوذية،
ا�سم ْع ،نحن ال منوت حني منوت .املوت هو
حدث،
ربها .من�ضي ومن�ضي و َنل ُِج
عتب ٌة منر ع َ
النو َر �إلى الأبد.
� ْأط َرقَ  ،ثم عاد ونظر �إ ّ
يل.
كانت هي تلك النظرة التي نمُ ررها
عرب الطاولة حني يكون والدنا خممور ًا
وخطِ ر ًا،
النظر ُة الثابتة التي تود �أن تقول لك �شيئا،
يف غرفة مزدحمة� ،شيئ ًا ذا �أهمية،
وال ت�ستطيع �أن تفعل ذلك

�أي����ام����ي ول����ي����ا ّ
يل ت��ن�����ص��ب م���ن خ�لايل
كال�شكاوى
وت�صبح ق�صة ن�سيت �أن �أحكيها.
�ساعدين .فحتى و�أنا �أكتب هذه الكلمات،
ف�إنني �أنوي
�أن �أقوم عن الكر�سي مبجرد �أن �أنهي هذه
اجلملة.

عاي�ش طحيمر� /سوريا
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أعالم ِنسويّة:
إعداد :يوسف عبدالعزيز

 - 1ملك حفني نا�صف
ولدت الباحثة وال�شاعرة امل�صرية «م َلك حفني نا�صف» يف القاهرة ،يف العام � ،1886أ ّما
والدها فهو «حفني نا�صف» ،القا�ضي املعروف يف ذلك الوقت ،والذي �ساهم يف �إن�شاء اجلامعة
اهتم بها والدها ،فتل ّقت درو�سها
الأهلية ،التي �صارت ت�س ّمى فيما بعد باجلامعة امل�صريةّ .
الأولى على يديهّ ،ثم ما لبثت �أن التحقت باملدر�سة ال�سن ّية ،لتتخ ّرج منها العام  .1900بعد
ذلك وا�صلت درا�ستها ،يف املدر�سة نف�سها – ق�سم املع ّلمات ،حيث �أنهت هذه الدرا�سة العام
 ،1905و�أ�صبحت مع ّلم ًة ،يف املدر�سة ال�سنية التي در�ست فيها.
تفجرت مواهبها الإبداعية مب ّكر ًا،
دخلت الباحثة “ملك” ،حقل الكتابة من �أو�سع �أبوابه ،فقد ّ
من خالل كتابة املقاالت ،والق�صائد ،ومن خالل ال ّندوات التي �أ�صبحت ت�شارك فيها ،والتي
كانت تدور منذ البداية حول مو�ضوع حت ّرر املر�أة .ذلك املو�ضوع الذي احتدم النقا�ش حوله بني
رجال ال�سيا�سة والفكر ،بني م�ؤ ّيد ومعار�ض .كتبت مقاالتها يف بداية الأمر يف جريدة”امل�ؤيد»
لل�شيخ علي يو�سفّ ،ثم يف جم ّلة “اجلوائب امل�صرية” ،التي كان ير�أ�س حتريرها ال�شاعر
املعروف يف ذلك الوقت“ ،مطران خليل مطران”.
من املعارك الفكرية التي دخلت غمارها ،املر�أة بني ال�سفور واحلجاب .كان هناك من ينادي
مهم للتط ّور ،ويف الوقت نف�سه كان هناك
وحجته يف ذلك �أنّ احلجاب �سبب ّ
باحلجابّ ،
شاعر عضو هيئة تحرير الروزنة
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من ينادي بالتّخ ّل�ص من احلجاب� ،أ�سو ًة
بال�شعوب الأوروبية املتق ّدمة .بالن�سبة مللك،
فقد وقفت موقف ًا و�سط ًا ،وق ّدمت ر�أي ًا حكيم ًا
�أث���ار غبطة النا�س .لقد قالت �إنّ التق ّيد
باحلجاب لي�س �شرط ًا لتق ّدم املجتمعات،
ال�سفور
وه��ذا ما حدث يف �أوروب���ا ،كما �أنّ ّ
ي�سجل كدليل �سريع على تق ّدم
ال ميكن �أن ّ
املر�أة .ال ب ّد للمر�أة من التخ ّل�ص من احلجاب
الداخلي� ،أو حجاب العقل ،الذي يبقي املر�أة
�أ�سرية التخلف واجلهل .ولهذه الغاية فقد
دعت الكاتبة الرجال من �آب��اء و�أزواج �إلى
م�ساعدة املر�أة يف التّع ّلم .وقد �أو�ضحت �أنّ
التّعليم هو ال�سبيل الأف�ضل يف حترير عقل
املر�أة وبناء �أ�سرتها.
يف ال��ع��ام  ،1907ت��ز ّوج��ت ملك م��ن “عبد
ً
رج�ل�ا م��ع��روف�� ًا
ال��� ّ��س�� ّت��ار البا�سل” ،وك���ان
ومتع ّلم ًا ،كما ك��ان يجيد ال�� ّت��ح�� ّدث ب�أكرث
م��ن لغة �أجنبية .مل يثن ال���زواج ملك عن
اال�ستمرار يف ن�شاطها الثقايف والفكري،
فقد اتّخذت لها لقب ًا �صار متداو ًال يف تلك
ال�سنوات ،وهو “باحثة البادية” ،وا�ستم ّرت
تن�شر مقاالتها يف �صحيفة “اجلريدة” التي
ال�س ّيد” ،ومل تلبث
كان يديرها “�أحمد لطفي ّ
�أن ن�شرت تلك املقاالت يف كتاب لها بعنوان
“الن�سائ ّيات” .مل يتو ّقف ن�شاط ملك على
ن�شر املقاالت ،و�إنمّ ا امت ّد ن�شاطها �إلى �إقامة
الندوات يف عدد من اجلمعيات الن�سائية،
ودار اجلريدة ،واجلامعة امل�صرية.
يف العام  ،1911عقد يف القاهرة امل�ؤمتر
امل�صري الأ ّول لبحث الإ�صالحات التي من
املفرت�ض على احلكومة والأ ّم��ة مناق�شتها.
تف ّقدت “باحثة البادية” �أوراق عمل امل�ؤمتر
فوجدتها خالية من االلتفات �إل��ى ق�ضايا
املر�أة ،فبادرت �إلى اقرتاح ع�شر نقاط على
ا�سماعيل ال�شيخلي  /العراق

امل�ؤمتر ،ومنها :تعليم البنات �أ�صول الدين
ال�صحيح ،تعليمهنّ يف املرحلتني الأ�سا�سية
ال�صحة وتربية الأطفال،
والثانوية ،تعليمهن
ّ
والطب ،و�إعددهن للتعليم.
والتدبري املنزيل،
ّ
وفن اخلطبة.
من م�ساهمات ملك الأخ��رى� ،أ ّنها � ّأ�س�ست
بال�صليب الأحمر،
جمعية التمري�ض� ،أ�سو ًة ّ
وق��د قامت تلك اجلمعية ب�إر�سال الأدوي��ة
وامل��ع��ون��ات �إل��ى املناطق املنكوبة ،وعندما
ّمت غزو طرابل�س – ليبيا ،من قبل الق ّوات
الإيطالية يف العام � ،1911أخذت اجلمعية
على عاتقها تقدمي امل�ساعدة للث ّوار الليبيني
الذين ت�ص ّدوا للغزاة ،مما قامت به ملك
�أي�ض ًا �أنها �أن�ش�أت مدر�سة لتعليم التمري�ض
لل�سيدات.
وقفت “باحثة البادية” بق ّوة مع املر�أة ،وظ ّلت
تطرح ق�ضاياها ،وتتح ّدث با�سمها� ،سواء
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عرب كتاباتها املختلفة يف ال�صحافة� ،أو عرب
ما تلقيه من كلمات يف الندوات وامل�ؤمترات.
من امل�سائل امله ّمة التي طرحتها� ،أ ّنها �أ ّكدت
على ���ض��رورة تع ّرف الفتاة على خطيبها،
واجللو�س معه ،حتى تقتنع به �أو ال تقتنع ،ومل
يكن لري�ضيها �أن يقوم والدها فقط بال ّدور.
ومم��ا طرحته للنقا�ش �أي�ض ًا ق�ضية تعدد
ّ
الزوجات التي وقفت �ض ّدها بقوة ،ذلك �أنها
تبعث على ت�أجيج الفتنة واخلالف بني �أفراد
الأ�سرة .كما �أنها ر�أت �أنّ الطالق يف حال
وجود ّ
خا�ص ًة
ال�ضرة ،ميكن �أن يعترب ح ًالّ ،
يف ظل تفاقم اخلالف بني الطرفني ،الأمر
الذي ميكن �أن يت�سبب ب�أ�ضرار كبرية.
�أ ّك���دت ملك �أي�ض ًا على ���ض��رورة ا�ستقالل
املر�أة عن الرجل يف البيت ،وذلك من خالل
ال ّت�أكيد على �أهمية التعليم بالن�سبة �إليها،
وخو�ض غمار العمل ،لكنها مل تطالب برتك
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�ش�ؤون املنزل وتربية �أطفالها ،والذهاب �إلى
العمل يف مهنة كاملحاماة مث ًال.
خا�صة
واجهت “باحثة البادية” مع�ضلة ّ
بها ،ت�سبب بها زوجها .فعندما اق�ترن بها
زوجها كان متز ّوج ًا ،وقد �أجنب من زوجته
الأول���ى ،ولك ّنه مل ينجب منها ،فكان ذلك
ربر ًا النت�شار ال�شائعات عنها ،ب�أنها عاقر
م ّ
ال تنجب .وقد ت�سببت تلك الإ�شاعات ب�أذى
كبري مللك ،التي كظمت غيظها ،و�صربت على
هذه الإ�ساءة .وقد تبينّ الحق ًا �أنّ امل�شكلة هي
عند زوجها ،ولي�ست عندها ،وعلى الرغم
من ذلك فقد �صربت �أي�ض ًا .لقد حاولت �أن
تكون خمل�ص ًة ملبادئها ،فال ُيع َقل �أن تدعو
يف ال��ن��دوات التي تعقدها �إل��ى الأل��ف��ة التي
ينبغي �أن تتو ّفر يف الأ���س��رة ،وتناق�ض هذا
الكالم ب�أن تقوم باالنف�صال عن زوجها! لقد
كانت حري�صة على املبادئ التي تنادي بها،
وتخاف على �صورتها من �أن تت� ّشوه.
ا ّت��خ��ذت ملك موقف ًا و�سط ًا يف مطالبتها
بتح ّرر امل��ر�أة ،وك��ان هناك �سببان يحوالن
دون اندفاعها يف هذه الق�ض ّية .ال�سبب الأ ّول
�أنّ ظروف ع�صرها القائمة على املحافظة
والتقاليد املت�شددة ،مل تكن لت�سمح بذلك.
ال�سبب الثاين �أنها� ،أي ملك ،كانت تخ�شى
من اتهامها مبحاولة تقليد الغرب ،والتّخلي
ع��ن القومية العربية .مل تكن ت��دري ملك
�أنّ املطالبة بال�سفور وخلع احلجاب �سوف
ت�صبح �أمر ًا واقع ّي ًا يف العام .1919
توفيت ملك حفني يف الثاين ع�شر من ت�شرين
الثاين لعام  ،1918بعد مر�ضها باحل ّمى
الإ�سبانية ،وكان عمرها  32عام ًا .وقد �سار
يف جنازتها جمع كبري من مريداتها .وقد
رثاها كل من ال�شاعر خليل مطران وال�شاعر
حافظ �إبراهيم ،والكاتبة مي زي��ادة ،و ّمت
�إط�ل�اق ا�سمها على ع��دد م��ن امل�ؤ�س�سات
وال�شوارع.
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 - 2لبيبة ها�شم
�أديبة كبرية من لبنان ،وكانت �أي�ضا �صحف ّية
وف ّنانة ت�شكيلية ،و�أح��د الأ���ص��وات ال ّن�سوية
امل� ّؤ�س�سة يف الثقافة العربية ،خطيبة مف ّوهة،
وهي رمز قومي ن�سوي ،دافعت عن الق�ض ّية
الفل�سطينية منذ فرتة مب ّكرة ،ون ّبهت �إلى
ال�صهيوين املتم ّثل
�ضرورة حماربة اخلطر ّ
يف ال�سيطرة على فل�سطني ،و�إقامة الوطن
ال��ق��وم��ي ال��ي��ه��ودي ع��ل��ى �أن��ق��ا���ض ال�شعب
الفل�سطيني.
ول����دت ل��ب��ي��ب��ة ن��ا���ص��ي��ف م��ا���ض��ي يف ب��ل��دة
كفر�شيما يف لبنان يف العام  ،1880در�ست
يف مدر�سة راهبات ال��وردي��ة ،ويف عدد من
امل��دار���س الإجنليزية والأم��ري��ك��ي��ة ،رحلت
مع �أ�سرتها �إل��ى القاهرة يف العام ،1897
وانهمكت يف تلك الفرتة بالن�شر يف عدد من
ال�صحف واملجالت مثل :ال�ضياء واحل�سناء
وال�ثري��ا .يف العام � 1904أ���ص��درت روايتها
“قلب الرجل” ،وهي رواية اجتماعية تدور
�أحداثها يف ك ّل من لبنان ،م�صر ،باري�س،
ومر�سيليا ،وت��ت��ن��اول فيها وق��ائ��ع احل��رب
الأهلية التي دارت يف لبنان ومنطقة بالد
ال�شام يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع
ع�شر ،ويف هذه الرواية تنت�صر ل�شخ�ص ّية
املر�أة �أمام �شخ�صية الرجل .يف العام 1906
�أ�صدرت جم ّلة “فتاة ّ
ال�شرق” ،التي �ست�صبح
منرب ًا عربي ًا مه ّم ًا من منابر املر�أة.
بال�سيد عبده ها�شم،
يف العام  1911اقرتنت ّ
الذي حملت ا�سمه فيما بعد .ويف هذه الفرتة
اختارتها اجلامعة الأهلية امل�صرية لتلقي
حما�ضراتها يف الق�سم الن�سائي فيها ،ويف
العام � 1919سافرت �إلى دم�شق لتعمل مفتّ�ش ًة
يف م��دار���س البنات يف الرتبية ال�سورية،
ومل تلبث �أن عادت �إلى القاهرة يف �أعقاب
جان انطوان واطو  /فرن�سا

�سيطرة الفرن�سيني على �سوريا .يف العام
 ،1921ثم �سافرت �إل��ى ت�شيلي ،و�أ�صدرت
هناك جم ّلة “ال�شرق والغرب” عام .1923
يف ال�سنة التالية عادت �إلى القاهرة ووا�صلت
�إ�صدار جم ّلتها “فتاة ّ
ال�شرق” .ظ ّلت املج ّلة
ت�صدر حتى تو ّقفت عن ال�صدور يف العام
 ،1939حيث �ست�سافر �إلى الربازيل ،الى �أن
توفيت هناك يف العام .1947
نتيج ًة لثقافتها الوا�سعة ،ولتجربتها الكبرية
يف العمل الن�سوي ،ا�ستطاعت لبيبة ها�شم �أن
ترتك ب�صمتها الوا�ضحة على طريق حت ّرر
امل��ر�أة .لقد مت ّكنت من القيام بهذا الدور
بعد �أن �أ���ص��درت جملتها “فتاة ّ
ال�شرق”،
حيث �أ�صبحت تلك املج ّلة ،مبثابة الب�ؤرة
امل�ش ّعة لثقافة امل���ر�أة ،كما �أ�صبحت منرب ًا
للن�ساء القائدات واملف ّكرات ،وعلى ر�أ�سهنّ
الرائدة الن�سوية هدى �شعراوي .كان هناك
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ثمة موا�ضيع خمتلفة تناق�ش ق�ضية املر�أة،
وتطرح وجهات نظرها الداعمة� ،أ ّم��ا على
امل�ستوى اخلارجي ،فكانت املج ّلة ت�ستق�صي
�أحوال احلركة الن�سوية يف العامل ،خ�صو�ص ًا
يف بريطانيا.
كانت لبيبة ها�شم تتنقّل يف عملها ما بني
ّ
لتح�ض
ال �ن��وادي واجل�م�ع� ّي��ات الن�سائية،
الن�ساء وال��ف��ت��ي��ات على العلم والأخ�ل�اق
الف�ضيلة ،ولتن ّبههنّ �إل��ى �ضرورة التّحرر
من الب�ؤ�س ال��ذي ه��نّ فيه .وق��د ا�شتهرت
ب�إلقاء اخلطب امل�ؤ ّثرة ،ومن اخلطب املهمة
التي �ألقتها ،خطبتها يف “جمع ّية النه�ضة
الن�سائية” ال��ت��ي تعترب من��وذج�� ًا يحتذى
ّ
للح�ض على التغيري ،تقول لبيبة�“ :أحرى
بالفتاة �أال تتخذ اجل�م��ال �أ��س��ا��س� ًا لبناء
م�ستقبلها ،و�أال تكتفي باللباقة ومعرفة
�آداب امل��ع��ا���ش��رة ،لنيل �أم��ان��ي��ه��ا وحتقيق
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رغباتها ،و�إنمّ ا ينبغي �أن تقبل على الزواج،
معطي ًة له وقتها وقلبها وفكرها ،و�إن مل
ري لها �أن تبقى عذراء ،فتنقذ
تفعل ذلك فخ ٌ
ً
بذلك رج ًال من العذ ب ،و�أوالدا ي�شاطرونها
امل�صاعب ّ
وال�شقاء.
مل يكن عملها يف جمال حترر املر�أة �سوى جزء
من عملها العام ،الذي امتدت به �إلى جماالت
عديدة .لقد جذبتها يف تلك الفرتة �أخبار
املحاوالت ال�صهيونية واال�ستعمارية من �أجل
اال�ستيالء على فل�سطني .يف بدايات القرن
الع�شرين �شعر اجلميع بخطر اال�ستيطان
ال�صهيوين ،ف��ان�برت لبيبة ها�شم لتعرية
هذا امل�شروع اال�ستعماري ،ويف تنبيه العرب
وامل�سلمني �إزاء اخلطر امل��ح�� ّدق بفل�سطني
وال�شعب الفل�سطيني .ول��ه��ذه الغاية فقد
فتحت باب املج ّلة على م�صراعيه ،للأقالم
اجلريئة الوطنية ،ور ّكزت على ك�شف ما يدور
يف اخلفاء من �أجل تنفيذ خمططات اليهود
امل�شبوهة .اهت ّمت املج ّلة �أي�ض ًا ب�أخبار املر�أة
و�شجعت الن�ساء الفل�سطينيات
الفل�سطينيةّ ،
على ال�صمود واال���ش�تراك م��ع ال��رج��ال يف
املقاومة ،وحني انعقد امل�ؤمتر الن�سائي يف
ال�ساد�س والع�شرين من ت�شرين الأ ّول من
العام � ،1929أبرزت املجلة �أخبارهّ ،
وغطت
جل�ساته ،حيث طالب امل���ؤمت��ر ب�إلغاء وعد
بلفور وكذلك �إيقاف الهجرة اليهودية �إلى
فل�سطني.
يف ال��ع��ام  1939وم��ع ب��دء احل��رب العاملية
الثانية ،هاجرت لبيبة ها�شم �إلى الربازيل،
ب�شكل نهائي ،وظ ّلت هناك �إل��ى �أن وافتها
املن ّية يف عام  ،1947وذلك قبل عام واحد
من احتالل فل�سطني وت�شريد �شعبها يف بقاع
الأر���ض ،وهو الأم��ر ال��ذي ح�� ّذرت منه هذه
القائدة الن�سوية العبقرية يف كتاباتها ،كما
يف خطبها.
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فن الهوى
امل�ؤلّف :بوبليو�س �أوفيديو�س نا�سو
ترجمة :د .ثروت عكا�شة.
م�صارع ّ
الع�شاق
ال�س ّراج القارئ.
�أبو حممد جعفر بن �أحمد بن احل�سني ّ
حتقيق :حممد ح�سن �إ�سماعيل.
طوق احلمامة يف الألفة والأالف.
امل�ؤ ّلف :ابن حزم الأندل�سي.
�سو�سيولوجيا الغزل العربي
ال�شعر العذري منوذج ًا
امل�ؤ ّلف :الطاهر لبيب
املرتجم :م�صطفى امل�سنّاوي.
الكتاب� :سقيفة ُح ّبى
امل�ؤ ّلف :جورج كدر
الكتاب :اجلن�س الآخر
امل�ؤلّف� :سيمون دي بوفوار
املرتجم :ندى ح ّداد
الكتاب :الع�شق والكتابة
امل�ؤ ّلفة :رجاء بن �سالمة
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الكتاب :اللهب املزدوج
امل�ؤ ّلف� :أوكتافيو باث
املرتجم :املهدي خريف
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امل�ؤلّف :بوبليو�س �أوفيديو�س
نا�سو
ترجمة :د .ثروت عكا�شة.

�سنة ال ّن�شر1990 :
ال ّنا�شر :الهيئة امل�صر ّية العا ّمة للكتاب.
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يعترب كتاب فن الهوى لل�شاعر املخ�ضرم
الإغريقي الروماين (بوبليو�س �أوفيديو�س
نا�سو)� ،أحد املراجع امله ّمة يف التاريخ ،تلك
التي تتناول العالقة العاطفية بني ال ّرجل
واملر�أة .الكتاب هو عبارة عن ديوان �شعري
ي�ضم بني د ّفتيه ع��دد ًا كبري ًا من الق�صائد
ال��ت��ي �أ ّل��ف��ه��ا �أوف��ي��د ،م��ن �أج���ل احل���ب ،هذه
ال�سامية ال�ت��ي جتمع ب�ين قلوب
العاطفة ّ
الرجال ّ
الع�شاق وقلوب الن�ساء العا�شقات.
يتك ّون هذا الكتاب من ثالثة كتب .الكتاب
الأ ّول ،ويتناول فيه ال�شاعر ،الو�سائل التي
ينبغي على العا�شق �أن ي��ج�� ّد وي�سعى من
ال�سطو على قلب امل��ر�أة.
خاللها ،يف �سبيل ّ
الكتاب الثاين ،هو عبارة عن تعاليم يب ّثها
ال�شاعر �إل��ى ال�� ّرج��ل ،من �أج��ل �أن يحتفظ
بحب امل��ر�أة �أطول م ّدة ممكنة� .أ ّما الكتاب
فيتوجه ال�شاعر من خالله �إلى املر�أة،
الثالث ّ
ويع ّلمها ال�ط��رق التي متكنها م��ن �إ�سقاط
الرجل يف ح ّبها ،وكيف تتح ّكم به بعد ذلك

لري�ضخ حتت �أقدامها.
ول��د �أوف��ي��د يف مدينة �سوملونا ال��ت��ي تبعد
م�سافة ت�سعني كيلو مرت ًا عن روما ،عام 43
ق .م .وعا�ش يف فرتة ازدهرت فيها الآداب
والفنون يف روما وما حولها� .أر�سله والده �إلى
روما من �أجل الدرا�سة متهيد ًا لعمل قد يكون
مفيد ًا له فيما بعد ،لك ّنه يف غمرة درا�سته
أح�س ب�شيء من اجلفاء بينه وبني املوا�ضيع
� ّ
التي يدر�سها ،ويف الوقت نف�سه �شعر بينابيع
ّ
ال�شعر التي تتد ّفق داخله ،وقد قادته هذه
الأحا�سي�س �إلى ترك الدرا�سة والإقبال على
كتابة ال�شعر وجمال�سة ال�شعراء.
يف هذه الأثناء ذاع �صيت ال�شاعر ،وتناقل
النا�س �أخبار عالقة احلب ،التي جتمعه مع
مما
جوليا حفيدة الإمرباطور �أوغ�سط�سّ ،
ولد ال�شعور بالنقمة لدى الإمرباطور ،الذي
قام بدوره بنفيه �إلى مدينة (تومي�س) على
�شاطئ البحر الأ�سود ،حيث تويف هناك يف
العام  18ميالدية.
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النا�شر :دار الكتب العلمية.
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ول��د م�ؤ ّلف ه��ذا الكتاب ال�شيخ �أب��و حممد
جعفر بن �أحمد بن احل�سني ال�سراج القارئ،
يف العراق يف العام  419هـ ،وتويف فيها يف
العام  500للهجرة .وقد تنقّل يف عدد من
البلدان ومنها لبنان وم�صر .ونالحظ هنا
�أنّ الفرتة التي عا�ش فيها الكاتب كانت
فرت ًة غنية امتازت بظهور �أعداد كبرية من
العلماء والباحثني وال�شعراء.
يجو�س ال�شيخ يف هذا امل�ؤ َّلف ،مملكة احلب
بكل ما فيها من رغبات و�أ���ش��واق عارمة،
ولقاء وفراق ،وفرح وحزن ،لي�سرد لنا عدد ًا
ه��ائ ً
�لا م��ن حكايات ّ
الع�شاق ،و�أخبارهم
و�أ�ساطريهم و�أ�شعارهم.
يق�سم ال�شيخ ال�سراج يف كتابه ق�ص�ص
ّ
ّ
الع�شاق �إل��ى �أربعة �أق�سام :الق�سم الأ ّول
ويتّ�صل بال�شخ�ص ّيات التاريخية التي
عرفت من ّ
الع�شاق� ،أمثال قي�س وليلى وكثري
وعزة وجميل وبثينة .الق�سم الثاين ويتناول
فيه الكاتب ق�ص�ص ّ
الع�شاق الذين انتهى

احلب �إلى اجلنون ،ف�أخذهم �أقاربهم
بهم ّ
�إل��ى املور�ستانات والأدي���رة ،ف�ترى الواحد
مربوط ًا ب�ساق �شجرة وه��و يناجي طيف ًا
بعيد ًا يتخ ّيله .الق�سم الثالث يت�ض ّمن �أخبار
ّ
الع�شاق من املت� ّصوفة� ،أولئك الذين �صرفوا
ه ّمهم يف ع�شق ومناجاة ال��ذات الإلهية.
الق�سم ال��راب��ع ،ويت�ض ّمن �سرد جمموعة
كبرية م��ن الق�ص�ص ذات الطابع الف ّني
امل� ّشوق.
اعتمد ال�شيخ ال�سراج القارئ يف هذا الكتاب
على عر�ض ق�ص�ص الغرام ،دون �أن ّ
يتدخل
يف �صوغها� ،أو يق ّدم ر�أي��ه ب�ش�أن �أبطالها
من ّ
ال�سرد،
الع�شاق .ومثل هذه احليدة يف ّ
لها فائدتان عند القارئ .الفائدة الأول��ى
�أنّ القارئ ّ
الق�صة املروية دون
يطلع على ّ
زيادة �أو نق�صان� .أ ّما الفائدة الثانية فترتك
الق�صة م�شاعره
العنان للقارئ لي�سقط على ّ
وخياالته ،وك�أ ّنه ي�ساهم هنا ب�شكل �أو ب�آخر
يف ت�أليف ال ّن�صو�ص التي يقر�أها.
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طوق احلمامة يف الألفة
والأالف.
امل�ؤلّف :ابن حزم الأندل�سي.
�سنة ال ّن�شر2006 :
النّا�شر :مكتبة احلياة.
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تذكر الأخ��ب��ار �أنّ �صديق ًا الب��ن ح��زم وقع
يف غرام ام��ر�أة ،و�أ ّن��ه ونتيج ًة لل�صراعات
الدائرة يف الأندل�س يف تلك الفرتة ،فارقها،
ٍ
مدينة �أخ���رى .وملّ��ا �شعر ذلك
و�أق���ام يف
ال�صديق بق�سوة الفراق عن حبيبته ،التج�أ
�إلى ابن حزم ،و�شكا له حزنه ،وطلب منه
�أن يكتب له ر�سال ًة يف احلب ،تفقّهه يف �أمر
نف�سه ،وت�س ّليه يف ظ ّل حرمانه وغربته عن
حمبوبته .نتيج ًة لذلك ا�ستجاب ابن حزم
وانكب على كتابة الر�سالة،
لطلب �صديقه،
ّ
ولك ّنه مل يلبث �أن دخل يف ت�أليف كتاب كبري
احلب ،ومن هنا كان هذا الكتاب الذي
عن ّ
بني �أيدينا (طوق احلمامة).
جل�أ ابن حزم �إلى كثري من ق�ص�ص احلب
التي كانت �شائعة يف ذلك الزّمان ،وعاجلها
ب�أ�سلوب قريب من املعاجلات التي يعتمدها
علم النف�س ه��ذه الأ ّي���ام ،كما ق��ام ب�إيراد
عدد كبري من مقطوعات ّ
ال�شعر التي ت�ؤ ّيد
�آراءه.

ي��ورد اب��ن ح��زم يف ب��داي��ة كتابه ،تعريف ًا
“احلب �أع���زّك اهلل �أ ّول��ه
للحب ،فيقول:
ّ
ّ
ه��زل ،و�آخ��ره ج� ّد .د ّق��ت معانيه جلاللتها
ع��ن �أن تو�صف .ف�لا ت���د َرك حقيقتها �إال
ب��امل��ع��ان��اة ،ولي�س مبنكر يف ال��دي��ان��ة ،وال
مبحظور يف ال�شريعة� ،إذ القلوب بيد اهلل
ع ّز وج ّل”.
يق�سم ابن حزم كتابه بعد ذلك �إلى ثالثني
ّ
ب��اب�� ًا ،حيث يدر�س يف ك�� ّل ب��اب جانب ًا من
ج��وان��ب احل���ب .م��ن ه���ذه الأب�����واب :ب��اب
عالمات احل��ب ،باب من �أح ّ��ب يف ال ّنوم،
���ب بالو�صف ،ب��اب م��ن �أح ّ��ب
ب��اب م��ن �أح ّ
يحب �إال مع
م��ن ن��ظ��ر ٍة واح���دة ،ب��اب م��ن ّ
املطاولة ،وغريها.
م��ن الأم���ور ال��واج��ب ذك��ره��ا هنا �أنّ هذا
املهم مل ي�صل �إلينا �إال على �أيدي
الكتاب ّ
امل�ست�شرقني� ،سواء �أولئك الذين اكت�شفوه
على �شكل خمطوطة� ،أو �أولئك الذين قاموا
بطباعته.
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�سو�سيولوجيا الغزل العربي
ال�شعر العذري منوذج ًا
امل�ؤلّف :الطاهر لبيب
املرتجم :م�صطفى امل�سنّاوي.
�سنة الن�شر1988 :
ال ّنا�شر :دار الطليعة للطباعة وال ّن�شر.

العدد الثالث عشر  -صيف 2013

تخرتق هذه الدرا�سة امله ّمة ،التي يقدّمها د.
الطاهر لبيب ح��ول ال��غ��زل ال��ع��ذري ،احل��دود
واملوا�صفات التي كان قد ا ّتفق حولها الباحثون
ال�سبب املبا�شر
العرب� ،أولئك الذين قالوا �إنّ ّ
ّ
يف ن�شوء ه��ذا النوع من ّ
ال�شعر متعلق بظهور
الإ�سالم.
وعود ًة �إلى عدد كبري من �آراء ه�ؤالء الباحثني،
ن��رى �أ ّن��ه��م در���س��وا ال�شعر ال��ع��ذري ،ورب��ط��وه
مبرجعيات �إ�سالمية ،ظهرت م��ع ظهور هذا
الدين اجلديد ،كما قالوا .لقد ر�أوا �أنّ الإ�سالم
قد ن� ّوه بالأخالق اجلديدة القائمة على الع ّفة
وغ�ض الب�صر ،و�أ ّن��ه ح� ّد من االخ�ت�لاط .على
العك�س من ذل��ك يكت�شف د .لبيب �أنّ �أو�ضاع
امل��ر�أة العربية بعد ظهور الإ�سالم ،قد �شهدت
جمموعة كبرية من ال ّتغيرّ ات ،بحيث �أ�صبحت
�أكرث حرية يف �آرائها وحركتها ،ودخولها معرتك
احلياة ،وبالتايل اختالطها بالرجل .لقد �سمحت
لها الظروف اجلديدة �أن ترتاد املجال�س ،و�أن
ت�ضرب املواعيد ،وتذهب �إلى احلج.

�أث��ن��اء ه���ذه ال�� ّت��غ�ّيررّ ات ال��ت��ي �شهدتها احل��ي��اة
الإ�سالمية ،ازدادت حم�أة ال��ذك��ورة ا�شتعا ًال،
وجت ّلت مثل هذه احلم�أة يف �ساحات املعارك التي
يخو�ضها الفر�سان ،لقد كانت بطوالت ه���ؤالء
نوع ًا من �أنواع ا�ستعرا�ض الذكورة وت�صعيدها.
وع��ود ًة �إل��ى مو�ضوع احل��ب العذري ن�س�أل� :إذا
مل ي����ؤ ّد الإ���س�لام �إل��ى تلك امل�سحة م��ن احلياء
والتعفف التي ظهرت لدى ّ
ال�شعراء العذريني،
كما ذكر الباحثون .فمن �أين جاءت تلك التقاليد
اجلديدة التي كر�سها ال�شعر العذري؟
يرى الباحث الطاهر لبيب �أنّ الأم��ر له عالقة
بقبيلة عذرة ،وهي تلك القبيلة التي جاء منها
ال�شعراء العذر ّيون .ويذكر لبيب �أنّ هذه القبيلة
كانت قبيلة فقرية ب�شكل ع��ام ،وك��ان �أفرادها
يعملون يف الزراعة ،وذلك يف ظ ّل وجود مراكز
نفوذ اقت�صادية جماورة ،وبنا ًء عليه فال�شعراء
ال��ع��ذري��ون ك��ان��وا كغريهم م��ن �أب��ن��اء قبيلتهم
ي�شعرون بنوع من التوا�ضع ،ذلك الذي قاد فيما
بعد �إلى الورع والعفاف.
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الكتاب� :سقيفة ُح ّبى
امل�ؤلّف :جورج كدر
�سنة الن�شر2011 :
النا�شر� :أطل�س للن�شر والإنتاج الثقايف
�ش.م.م

العدد الثالث عشر  -صيف 2013

وال�سنوات الأولى
يف �أواخر عهد اجلاهليةّ ،
يف الإ�سالم ،ظهرت يف املدينة املن ّورة امر�أة
كانت تدعى ُح ّبى املدينية� .أ ّم��ا ُح ّبى هذه
فكانت �إحدى الن�ساء املعروفات اللواتي ذاع
�صيتهنّ  ،حتى �أ ّنها �س ّميت بح ّواء �أ ّم الب�شر،
نظر ًا لأ ّن��ه��ا كانت تتو ّلى �إر���ض��اع الأطفال
اجل��دد يف امل��دي�ن��ة ،وي �ق��ال �أ ّن �ه��ا �أر�ضعت
اخلليفة عمر بن ّ
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه.
خا�ص ًا ب�أحوال
امتلكت ُح ّبى املدينية علم ًا ّ
ال� ّن���س��اء ،وخ�ب�ر ًة يف � �ش ��ؤون اجل���س��د .وقد
اتّخذت لها بيت ًا كان ُي�س ّمى �سقيفة ح ّبى.
ال�سقيفة كانت ح ّبى جتتمع بفتيان
يف هذه ّ
يتم
وفتيات قري�ش ،وكانت ت�ستمع �إل��ى ما ّ
خا�صة ،وك��ان
طرحه م��ن ق�ضايا و���ش���ؤون ّ
ذلك احل��وار الذي يجري بني حبى وه�ؤالء
الفتيان والفتيات ،يتم ّيز باالنفتاح الكبري
وال�شفافية ،ومل تكن ح ّبى لتتح ّرج من � ّأي
وخا�صة.
�أ�سئلة مهما كانت دقيق ًة ّ
�شهدت ُح ّبى تلك الفرتة التي انتقلت فيها

عا�صمة الدولة الإ�سالمية ،من املدينة �إلى
دم�شق .وب�سبب هذه التب ّدالت �سيطرت على
�أهل املدينة �أجواء من القلق ّ
وال�ضيق .ونتيج ًة
ل��ذل��ك فقد اتجّ ��ه ق�سم م��ن �س ّكانها نحو
التّ� ّصوف ،فظهر منهم الفقهاء ال�سبعة ،كما
اتجّ ه ق�سم �آخر نحو اللهو والغناء .يف هذه
الأج��واء ن�شطت ح ّبى يف نقا�شاتها الدائرة
م��ع م��ن ي��زوره��ا م��ن ال�شباب وال�شابات،
وانطلقت ت�سدي ن�صائحها وتعليماتها مبا
يخ�ص العالقة بني الأزواج ،والعالقة بني
الرجل وامل��ر�أة عموم ًا .لي�س هذا فح�سب،
ب��ل �إنّ ال�ك�لام يف اجلن�س ،ك��ان ك�لام� ًا يف
الهواء الطلق ،واحلجة يف ذلك هي العبارة
ال�شهرية :ال حياء يف ال ّدين.
كانت ح ّبى من خالل ما تب ّثه من �سقيفتها،
جزء ًا من التّط ّور العام الذي طال املجتمع
الإ�سالمي ،يف خمتلف نواحي احلياة .وكان
هذا التط ّور ي�سري بخطى مت�سارعة ،بعيد ًا
عن حالة التزمّت.
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الكتاب :اجلن�س الآخر
امل�ؤلّف� :سيمون دي بوفوار
حداد
املرتجم :ندى ّ

�سنة الن�شر2008 :
ال ّنا�شر :الأهلية للن�شر والتّوزيع.

العدد الثالث عشر  -صيف 2013

يُع َتبرَ كتاب (اجلن�س الآخر) ،للمف ّكرة الفرن�سية
(�سيمون دي بوفوار) ،واح��د ًا من الكتب امله ّمة
التي �ش ّكلت انعطاف ًة جديدة وحا�سمة ،يف ثقافة
امل��ر�أة املعا�صرة ،ونظرتها �إلى ال ّتح ّرر من ربقة
ال�سيطرة ال ّذكورية .حني �صدر الكتاب يف طبعته
ّ
الفرن�سية الأولى يف العام � ،1949أحدث �أ�صداء
هائلة من ال��ردود (ال�سلبية والإيجابية) ،داخل
وخارج فرن�سا ،وال يزال هذا الكتاب مبا يحمله من
ر�ؤى خمتلفة وجديدة جدير ًا بالقراءة واملناق�شة.
ل��ق��د ح��اول��ت ���س��ي��م��ون دي ب���وف���وار� ،أن ت��در���س
الأ�سباب احلقيقية وراء التهمي�ش الذي تع ّر�ضت
ل��ه امل���ر�أة تاريخ ّي ًا على �أي���دي ال��رج��ل .فوجدت
� ّأن تلك الأ�سباب تتع ّلق ب�شكل �أ�سا�سي بالعامل
االقت�صادي ،وبال�سلطة االقت�صادية التي �أ�صبحت
حكر ًا على ال ّرجل دون املر�أة.
م��ن �أج��ل الإمل���ام بامل�شكلة م��ن جميع جوانبها،
قامت امل�ؤ ّلفة باال�ستعانة بالعلوم البيولوجية،
وال���درا����س���ات ال�����س��ي��ك��ول��وج��ي��ة ،وع��ل��م الت�شريح
والأعراق .كما ا�ستعانت بحقول �أخرى كالفل�سفة

وال�تراث ال�شعبي ،وخرجت بالنتيجة التي ت�ؤ ّكد
ّ
(ان الإن�سان ال يولد امر�أة بل ي�صبح كذلك) ،كما
قالت يف كتابها.
من الأم��ور التي عملت عليها الكاتبة يف م�ؤ ّلفها،
�أنها قامت مبقاربة عدد من الأعمال الإبداعية
التي تتناول امل��ر�أة ،مثل �أعمال فرجينيا وولف،
و�ستاندال ،ود.ه لورن�س ،وغريهم .وهنا ت ّتبعت
اخلا�صة ،التي ينظر بها
وول��ف طبيعة النظرة
ّ
ه���ؤالء الك ّتاب �إل��ى امل���ر�أة ،من خ�لال �أعمالهم،
وقارنتها مبعامالتهم للن�ساء يف الواقع .وقد ر�أت
بني املوقفني م�سافة كبرية.
ير ّكز منتقدو كتاب اجلن�س الآخ��ر نقدهم ،على
بع�ض الر�ؤى (الغريبة) كما ي�صفونها ،التي وردت
على ل�سان وولف ،ومنها حديثها عن �أ�شكال من
العبودية التي تتع ّر�ض لها املر�أة من قبل الرجل،
ك��م��ا ت��ق��ول ،وه���ي :ع��ب��ودي��ة الأم���وم���ة ،وع��ب��ودي��ة
الإخ�صاب ،وعبودية الإر�ضاع .وممّ ا ي�أخذه عليها
منتقدوها يف ه��ذا امل �ج��ال ،ه��و �أ ّن �ه��ا مل جترب
الوالدة.
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الكتاب :الع�شق والكتابة
امل�ؤلّفة :رجاء بن �سالمة
�سنة ال ّن�شر2003 :
النا�شر :دار اجلمل /كولونيا

العدد الثالث عشر  -صيف 2013

ال ت��زال ال��درا��س��ات اجلريئة ل�ل�تراث ،التي
تق ّدمها املكتبة العربية قليلة نوع ًا ما ،فقد
ظ ّل هذا الرتاث م�س ّور ًا بالكثري من املح ّرمات
التي ال ت�سمح باخرتاقه ،ونب�شه وحتليله� .أ ّما
�أه ّ��م تلك املحرمات فهو ما يت�صل باملر�أة
العربية ،و�أخبارها و�ش�ؤونها .يف ظل هذا
اخل��وف من ال��دخ��ول �إل��ى احلياة اجلوانية
للمر�أة ،تفاجئنا الباحثة التون�سية (رجاء بن
�سالمة) ،يف م�ؤ ّلفها املهم (الع�شق والكتابة)
بتلك الدرا�سة اجلديدة ،التي تتناول فيها
الع�شق م��ن ج��وان��ب ع��دي��دة ،ك��م��ا تربطه
بالكتابة.
الع�شق و�أح��وال��ه ،وم��ا يرتكه يف الن�صو�ص
ال�شعرية وال�سردية الرتاثية ،هو املو�ضوع
الأثري لدى الباحثة ،حيث ا�ستخدمت �أ�سلوب
التحليل النف�سي ،لتف ّكك به حكايات احلب،
ب�أدوات جديدة ونظرة �سابرة .لقد �أو�ضحت
�أنّ “الغاية من درا�سة الع�شق هي التحرر
من النظرة الأخالقية ،التي تنظر �إلى الغزل

مبعزل عن الع�شق� ،أو تدر�س احلب مبعزل
عن ال�شوق واجلماع واملتعة ،مغ ِّيب ًة بنوع من
أخالقوي ق�ضايا �أ�سا�سية ال
الرياء والنفاق ال
ّ
ميكن �أن نتناول ن�صو�ص الع�شق بدونها”.
تتّكئ ابن �سالمة يف كتابها على درا�سة الأثر
الذي ترتكه املفردات (ال�� ّدوال) ،لتنفذ من
خاللها �إلى املعنى الآخر املتخ ّفي يف �إهابها.
من هذه الدوال التي تتو ّقف عندها الكاتبة:
دوال �شهوة الأن��ث��ى ،دوال االع��ت�لال ،دوال
املوت ،دوال ال�صحراء والقتل والفتنة�...إلخ
كما تدر�س اب��ن �سالمة يف ه��ذا امل���ؤ َّل��ف ما
ال�س ِدم) .ولتو�ضيح هذه البنية
ت�س ّميه (بنية ّ
تذهب �إل��ى معجم ل�سان العرب ،فتجد �أنّ
املفردة تتع ّلق بالبعري الذي ُيحال بينه وبني
�شهوته ،مما يخلق لديه هياج ًا واعت ً
الال .من
هذه املفردة تو ّلد الكاتبة م�صطلح ًا �آخر ،هو
ال�س ِدم ،حيث يتّ�صل هذا امل�صطلح
الإن�سان ّ
بالإن�سان الذي يلهج بالع�شق ،ويعاين املزيد
من عالمات اال�ضطراب واحلزن والغ�ضب.

الكتاب :اللهب املزدوج
امل�ؤلّف� :أوكتافيو باث
املرتجم :املهدي خريف

�سنة ال ّن�شر1998 :
النا�شر :املجل�س الأعلى للثقافة /القاهرة.

يف العام  ،1965ذه��ب ال�شاعر املك�سيكي
(اوك��ت��اف��ي��و ب���اث) �إل���ى ال��ه��ن��د ،حيث �أق��ام
هناك لفرتة من الزمن .يف هذه الرحلة وقع
ال�شاعر يف ال��غ��رام .وقتها ح��اول �أن يكتب
ك ّرا�س ًا يف احلب ،ولكنه وبعد �أن د ّون بع�ض
املالحظات الأول��ي��ة ،وب�سبب امل�شاغل التي
داهمته ،مل يلبث �أن تو ّقف عن الكتابة .بعد
�أع��وام �أع��اد الكرة ثاني ًة ،ولكنه مل يفلح يف
ت�أليف الكتاب .ظ ّلت فكرة احلب ت��دور يف
ر�أ�سه ،ويحاول �أن يجد لها متن ّف�س ًا� ،إلى �أن
جاء العام  .1993يف ذلك العام ،وحتديد ًا
يف بدايات �شهر �آذار انهمرت الأفكار من
ر�أ�س ال�شاعر� ،إلى الورق ،وظ ّل يكتب ويكتب
ب�شكل متوا�صل �إلى �أن �أنهى ت�أليف الكتاب،
يف �أواخر �شهر ني�سان.
يتح ّدث ال�شاعر يف هذا الكتاب عن العالقة
العظيمة القائمة ما بني الإيرو�سية ّ
وال�شعر،
فالإيرو�سية وال�شعر هما وجهان لإ�شراقة

اجل�سد الإن �� �س��اين .الإي��رو� �س �ي��ة ه��ي �شعر
ج�سدي� ،أمّا ال�شعر فهو �إيروتيكا لفظية.
يف هذا الكتاب ثمة ّ
حمطات ثالث يتو ّقف
عندها ال�شاعر ،وهي على التوايل :اجلن�س،
الإيرو�سية ،احلب .وفيما تقوم املحطة الأولى
مبقام القاعدة ،حيث تتو ّلى �إطالق تلك النار
الإيرو�سية احل��م��راء ،تقوم النار احلمراء
ب�إطالق النار الزرقاء التالية التي هي نار
احلب .ومن النار احلمراء والزرقاء يتك ّون
اللهب املزدوج ،يقول ال�شاعر.
يتناول ال�شاعر يف هذا الكتاب جتارب ال�شعر
واحلب عند الأمم ،وي�ستقي منها ما ّدته ،ويف
الوقت نف�سه ،يطلق العنان ملخ ّيلته الكبرية،
وت��ف��ك�يره ك��ي ي�صوغ ه��ذه ال����ر�ؤى املبتكرة
التي جتمع ال�شعر باحلب .لقد �أخذ الكثري
من الأفكار من ح�ضارات ال�شرق والغرب،
وربطها من جديد ،حتى خرج بهذا الكتاب
الفريد من نوعه.
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�شارع �صفد ،خلف مدر�سة �سكينة الثانوية للبنات ،جبل احل�سني
�ص.ب ،961188 :عمان 11196
اململكة الأردنية الها�شمية
هاتف009626 5687238 / 009626 5687037 / 009626 5689522 :
فاك�س / 009626 5687061 :ال�ش�ؤون املالية009626 5674285 :
الربيد الإلكرتوين:
rozanah_jwu@yahoo.com
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