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مـرأة فــي الســينما؛
هـرة حضــور ال ـ
هــذا العــدد فــي صفحاتــه ملفيــن ،األول لظا ـ

مـرأة.
الســينما التــي يصنعهــا الرجــل ،فــي مقابــل الســينما التــي تصنعهــا ال ـ

والثاني كشف أدبي يتعلق برائد من رواد المسرح العربي وهو أحمد أبو خليل القباني.

فــي الملــف األول عــدد مــن المقــاالت التــي تتنــاول عقــودا مــن األعمــال الســينمائية التــي
مـرأة ّ
أمــا وجــدة وزوجــة وعشــيقة وابنــة وعمــة وخالــة وجــارة وصديقــة،
ضـرت فيهــا ال ـ
ح ـ

عاملــة وربــة بيــت ،مد ـيـرة فــي مؤسســة وراقصــة فــي بــار ،ســائحة ،أو مقيمــة فــي ديــار
جـرة ،جميلــة وقبيحــة ،أنيقــة وثرثــارة ،بلهــاء ومخادعــة ،خائنــة ووفيــة ..إلــخ مــن تلــك
اله ـ
الثنائيــات التــي ال يتوقــف الذهــن العربــي عــن إنتاجهــا واســتقبالها.

الملــف ي ـقـرأ هــذه الصــور بوصفهــا انعكاســا لتمثــات غالبــا مــا بــدت ذكوريــة ،مصنوعــة
مـرأة فــي المجتمــع ،وطبيعــة المكانــة التــي
اســتنادا إلــى ـقـراءات متشــابهة لتطــور صــورة ال ـ

أزراج عمر ،أحمد برقاوي
عبد الرحمن بسيسو ،خلدون الشمعة،
خطار أبو دياب ،أبو بكر العيادي
ابراهيم الجبين ،رشيد الخيون
عواد علي ،مفيد نجم
أمير العمري

التصميم واإلخراج والتنفيذ
ناصر بخيت

رسامو العدد:

ديكن
مشرف ،سع 
تسني 
دظاظا ،ألين اعامر ،وال ءدكاك
محم 
نيونس ،محمد عبد الرسول
دخياطة ،عمرا 
محم 
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محمو دالداوود ،رزا 
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نوارازنتاح ،حاز 

عـام ،والفضــاء الشــخصي ،وفــي مجمــل المنظومــة المجتمعيــة
تشــغلها فــي الفضــاء ال ـ
والثقافيــة التــي يهيمــن عليهــا وعــي وســلوك ذكور ـيـان.

شـام
الملــف يســتعرض وي ـقـرأ ويحلــل أفالمــا ومشــروعات ســينمائية مــن مصــر وبــاد ال ـ

التدقيق اللغوي:

عمارة محمد الرحيلي

غـرب العربــي وبلــدان الخليــج العربيــة .ويفعــل الشــيء نفســه بالمقابــل مــع أفــام
والم ـ

املوقع عىل اإلنرتنت:

مـرة ،نتجــت عنــه أفــام ســعت إلــى نبــذ الصــور النمطيــة
مـرأة هــذه ال ـ
متجــددا ،مــن موقــع ال ـ

الكتابات التي ترسل إىل «الجديد» تكتب خصيصاً لها
ال تدخل املجلة يف مراسالت حول ما تعتذر عن نرشه.

أخ ــرى أنجزتهــا كاتبــات ومخرجــات وممثــات مــن هــذه البلــدان ،لتشــكل بدورهــا بحثــا

مـرأة
مـرأة وكرســتها الســينما التــي أنجزهــا ،وبالتالــي اســترداد ال ـ
التــي صنعهــا الرجــل لل ـ
لصورتهــا وصوتهــا وتعبيرهــا عــن قضاياهــا وط ــرح أفكارهــا ،والكشــف عــن رؤيتهــا لنفســها

وللرجــل والمجتمــع وقضايــاه.

شــارك فــي الملــف عــدد مــن الناقــدات والســينمائيات والنقــاد ،ويمكــن النظــر إلــى هــذا
مـرأة فــي الســينما العربيــة علــى مــدار
حـوالت صــورة ال ـ
الملــف علــى أنــه بوابــة للوقــوف علــى ت ـ
نحــو ق ــرن مــن الزمــن.

فــي العــدد أيضــا ،إلــى جانــب المقــاالت واآلراء والنصــوص األدبيــة وعــروض الكتــب
تسنيم رشف

والرســوم ،تحقيــق يكشــف عــن وثائــق ومعلومــات مــن رســائل وصــور وأخبــار تتعلــق برائــد

أساســي مــن رواد المس ــرح العربــي هــو أحمــد أبــو خليــل القبانــي .وهــو بمثابــة كشــف أدبــي

بامتيــاز ،لكونــه يفتــح صفحــة مجهولــة مــن حيــاة وأعمــال مثقــف عربــي شــغل ،فــي تاريــخ
المس ــرح العربــي ،وال ـيـزال ،مكانــة ال ينازعــه عليهــا منــازع
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كلمة

سينما المرأة ومسرح أبي خليل القباني
منذ

محمد عبد الرسول

موضوعية المؤرخ وجرأة الناقد

انطــاق مجلــة «الجديــد» أخذنــا علــى عاتقنــا مهمــة توســيع دور المنبــر الثقافــي ليشــمل الكتابــة التــي تبحــث فــي مختلــف الظواهــر التــي
تشكل جغرافية الثقافة العربية.

فــي هــذا الســياق ،هنــاك ضــرورة معرفيــة تتمثــل فــي ـقـراءة المنجــز العربــي فــي الســينما انطالقــا ممــا بــات يســمى «ســينما ال ـمـرأة» ،أو الســينما التــي
صنعهــا الرجــل وصنــع مــن خاللهــا صــورة ال ـمـرأة ،فــي واحــدة مــن أكبــر عمليــات االســتحواذ والهيمنــة المجتمعيــة والثقافيــة وضوحــا ومواربــة معــا
خـرة
(حتــى عندمــا تبــدو موضوعاتهــا ومراميهــا مقنعــة) ،وفــي المقابــل الســينما المضــادة التــي ردت علــى هــذه المغا ـمـرة الجماليــة الذكوريــة ،متأ ـ

بعض الشــيء ،في محاولة من المرأة نفســها لتخليص صورتها من التأطيرات النمطية التي أســرها فيها الرجل ،ومن الموضوعات التي ألحقها
بهــا ســينمائيون شــاركوا فــي صناعــة صورتهــا ،خــال مئــة عــام مــن الســينما.

***

لكــن هــل تبــدو المســألة بســيطة إلــى الحــد الــذي يســتوجب حفــر خنــادق متقابلــة ذكوريــة وأنثويــة للتعبيــر عــن طبيعــة المســألة ،وتشــخيص حقيقــة

صـراع الــذي دار بيــن نمطيــن مــن الصــور :صــور صنعهــا خيــال الرجــل وتمثالتــه عــن ال ـمـرأة بوصفهــا كيانــا
صـوال إلــى جوهــر ال ـ
الظا ـهـرة وتفكيكهــا ،و ـ
صـراع بيــن التنميــط والتفكيــك
أنثويــا موجــودا وجــودا واقعيــا مصحوبــا ب ـتـراث مــن التخيــات عنــه ،وصــور مقابلــة صنعتهــا األنثــى نفســها فــي ســياق ـ
لتلــك الصــور الذكوريــة التــي مــا برحــت ســائدة فــي الثقافــة العربيــة.

حـول مجــال واحــد مــن المجــاالت الثقافيــة التــي صنعــت صــورة ال ـمـرأة فــي األذهــان ،وهــو
أتحــدث هنــا فــي مناســبة ملــف منشــور فــي هــذا العــدد ـ
مجــال الســينما.

إنمــا هــل يمكــن تحقيــق ف ـكـرة إعــادة النظــر فــي تطــور ثقافــي علــى صعيــد مــا دون العــودة إلــى تاريــخ الظا ـهـرة التــي نريــد أن نــدرس ،إلــى مراحلهــا
المختلفــة ،إلــى مــا حضــر فيهــا وشــكل عناصــر وجودهــا وقوتهــا ،ومــا غــاب عنهــا وشــكل نقيصــة وضعفــا ،وإلــى طبيعــة تجلياتهــا فــي حقــل وجودهــا،
وغيرهــا مــن المكونــات والمحيــط المتصــل بالظا ـهـرة؟ ينطبــق هــذا علــى ظا ـهـرة بعينهــا وعلــى مختلــف الظواهــر الثقافيــة والمجتمعيــة.
II

سـرحه الجمهــور األميركــي ،لكونــه نهــض علــى ف ـكـرة الفرجــة ،وتداخــل الخشــبة بالجمهــور قبــل نحــو  40ســنة مــن تجربــة برتولــد برخــت صاحــب
م ـ

سـرحية وفــي توجهاتــه التعبيريــة ذات الطابــع التغريبــي ،واعتبــر مرجعــا للمســرح
المســرح الملحمــي الــذي نهــج النهــج نفســه فــي عروضــه الم ـ

يقودنــا الحديــث عــن التوجهــات النقديــة ،مــن بــاب إعــادة النظــر فــي اإلرث الســينمائي الحديــث إلــى ملــف آخــر ضمــه العــدد ويتعلــق هــذه ال ـمـرة

عـرض ،مــن دون أن يذهــب
العربــي الحديــث ،والســوري علــى نحــو خــاص الــذي اعتمــد ف ـكـرة الفرجــة ،وإســقاط الحائــط الرابــع بيــن الجمهــور وال ـ

سـرحية بعــض الغمــوض.
ســيرته الم ـ

حـول هــذه المســألة ،إضافــة إلــى الوثائــق غيــر المســبوق نشــرها والتــي يقدمهــا،
مــن شــأن هــذا الملــف المنشــور فــي العــدد أن يفتــح بابــا للنقــاش ـ

سـرحية أساســية تتمثــل فــي تجربــة أحمــد أبــي خليــل القبانــي الــذي يكتنــف جوانــب مــن
بالمســرح العربــي الحديــث وتاريخــه انطالقــا مــن ظا ـهـرة م ـ
***

سـرحية اســتنادا إلــى التجربــة الرياديــة ألبــي خليــل القبانــي.
عـرب إلــى تأصيــل مغامرتهــم الم ـ
النقــاد ال ـ

ولل ـمـرة األولــى ،منبــر ثقافــي عربــي ،فــي بحــث يلقــي أضــواء جديــدة علــى هــذه الشــخصية الرائــدة فــي الثقافــة العربيــة.

إلــى وقــت بعيــد ظلــت رحلــة أبــي خليــل القبانــي إلــى أم ـيـركا ضربــا مــن الشــائعة التــي لــم تنتشــر كث ـيـرا ،ولــم يصدقهــا األقربــون ونفاهــا أو تجاهلهــا
ضـرب ـهـؤالء صفحــا عــن البحــث المتعمــق والجــاد فــي ظــل ضعــف
جـ ّـل المؤرخيــن الثقافييــن عندمــا لــم يجــدوا لهــا وثيقــة تــدل علــى وقوعهــا ،وقــد ـ

عـرب ،للمغا ـمـرة التــي
شـران علــى مــدى االســتجابة ،مــن قبــل حملــة األقــام ال ـ
أخ ـيـرا ،فــإن الملفيــن المنشــورين فــي هــذا العــدد مــن «الجديــد» يؤ ـ

خـرا كتابــا أماطــت صفحاتــه اللثــام عــن تلــك الحادثــة المخف ّيــة
لــه فــي العنايــة بــأدب الرحلــة العربــي المكتــوب فــي القــرون الثالثــة الماضيــة ،وضــع مؤ ـ

والتشجيع على قراءة الظواهر الثقافية واألدبية بموضوعية وانفتاح ،وصوال إلى إنطاق الوثائق المكتشفة حديثا عن المعطيات والحقائق التي

عـرب واألميركييــن ،ال ســيما فــي النصــف األول مــن القــرن العشــرين .علــى أن باحثــا مشــهودا
التواصــل الثقافــي والمعرفــي ،بــل وانعدامــه ،بيــن ال ـ

فــي ســيرة أبــي خليــل القبانــي ،لينقلهــا مــن ظــال الخرافــة إلــى شــمس الحقيقــة ،ويكشــف فــي الوقــت نفســه عــن أول اتصــال ثقافــي لبــاد الشــام مــع
سـرحي األميركــي بالمعنــى الواســع للكلمــة.
الديــار األميركيــة ،والجمهــور الم ـ
***

سـرحية المؤلفــة مــن نحــو أربعيــن ممثلــة وممثــا
هنــاك أكثــر مــن معنــى لهــذا الكشــف وللرحلــة التــي اســتمرت ســتة أشــهر صحبتــه خاللهــا فرقتــه الم ـ
ومغنيــات وعازفيــن مــن بــاد الشــام ،مــن دمشــق وحلــب وبيــروت وحيفــا والقــدس وغيرهــا ،أنشــأ القبانــي علــى إثــر وصولــه وفرقتــه إلــى شــيكاغو
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سـرحية تحــت مســمى «مرســح العــادات الشــرقية» ،وحضــر عــروض
سـرحيا يتســع لــآالف مــن المقاعــد ،و ـعـرض مــا ال يقــل عــن  10عــروض م ـ
ب ـنـاء م ـ
ُ
سـرحه جمهــور كبيــر مــن األميركييــن بينهــم نقــاد وصحافيــون وفنانــون ،وكتبــت ـقـراءات نقديــة للعــروض فــي أهــم الصحــف األميركيــة ،وأدهــش
م ـ
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***

تخوضها المجلة ،على ضوء من توجهاتها القائمة على إشــاعة روح البحث والتفكير بحرية ،وتكريس مبدأ النقد الموضوعي والكشــف األدبي،

جـرأة
تفيــد فــي إعــادة كتابــة التاريــخ الثقافــي العربــي الحديــث بأقصــى مــا يتطلبــه التأريــخ مــن موضوعيــة والنقــد مــن ـ

نوري الجراح
لندن في مارس /آذار 2018
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محمد ظاظا

تسونامي بشري

الرأسمالية وحفارو قبرها الجدد
ناجح العبيدي
قبل  170عاما تنبّأ كارل ماركس يف منشوره السيايس األشهر (البيان الشيوعي) بنهاية الرأسمالية قائال بأن الرأسمالية ال ُت ّط ّور فقط

الصناعــات الك ـبـرة وإنمــا «تنتــج قبــل كل يشء حفــار قربهــا» ،واملقصــود بذلــك الربوليتاريــا (أي الطبقــة العاملــة الصناعيــة) التــي ســتتوىل
ظـام الــذي يشـ ّـكل مصــدر اضطهادهــا .لهــذا كان ماركــس وأتباعــه عــى قناعــة تامــة ـبـأن انهيــار الرأســمالية وانتصــار «الطبقــة
مهمــة دفــن الن ـ
ّ
محتم ،ألن الربوليتاريا بحسب العبارة التي اختتم بها بيانه الشيوعي «لن تخسر سوى أغاللها وسرتبح
األكرث ثورية» يف التاريخ أمر
العالــم كلــه» .لكــن الرأســمالية (ومعهــا الربوليتاريــا) خ ّيبــت أمــل الفيلســوف والثــوري الكبــر ،بــل وأثبتــت العكــس تمامــا .لــم تنجــح ـقـاع
الرأســمالية ومراكزهــا املتطـ ّـورة يف ترويــض الطبقــة العاملــة واســتيعابها عــر إصالحــات اجتماعيــة وسياســية عميقــة فحســب ،وإنمــا
ّ
عدوهــا
ج ّراء االســتغالل والقمــع مــن قبــل
شـيّعت أيضــا الربوليتاريــا إىل مثواهــا األخــر .لــم يــأت اضمحــال الطبقــة العاملــة الصناعيــة ـ
الطبقــة الربجوازيــة ،وإنمــا نتيجــة العوملــة والتقـ ّـدم التكنولوجــي والثــورة الرقميــة التــي جعلــت مــن العمــل يف املصانــع -عــى األقــل يف
ّ
املفكريــن املحســوبني عــى اليســار
هـرة دفعــت الكثــر مــن
مهــد الرأســمالية يف أوروبــا وشــمال أ ـمـركا -االســتثناء وليــس القاعــدة .هــذه الظا ـ

مثــل هر ـبـرت ماركــوز وســمري أمــن وأندريــه غورتــس إىل مراجعــة املواقــف الدوغمائيــة ممــا ُيدعــى بالرســالة التاريخيــة للطبقــة العاملــة
ّ
املتقدمــة ،بــل وذهــب الفيلســوف الفرنــي أندريــه غورتــس ،أحــد أهــم تالمــذة مدرســة ســارتر إلصــدار كتــاب بع ـنـوان
يف الــدول الصناعيــة

عـام  ،1980م ـثـرا غضــب اليســار التقليــدي حينهــا .ثــم جــاء الرئيــس األ ـمـريك دونالــد ترامــب ليخلــط األوراق
«وداعــا أيهــا الربوليتاريــا» يف ـ
ّ
العمــال ،خاصــة البيــض منهــم ،مــن
مــن جديــد ويضفــي غرابــة أكــر عــى املشــهد عندمــا نجــح يف حملتــه االنتخابيــة يف توظيــف مخــاوف
مظاهــر العوملــة ومــن تبعــات إغــاق املصانــع ونقــل ـفـرص العمــل إىل الخــارج حيــث األجــور املتدنيــة.

َّ
لكن

شـرعية .حتــى يف البلــدان
وهــي كلهــا أســباب ـ

عن حرية االختيار وإنما عن ظروف قاهرة .هذا

لــن تتوقــف أمــام الحــدود الدوليــة والعوائــق

الرأسمالية ،وباستعارة مصطلحات

الحني واآلخر ،وإنما أيضا يف تحديات وجودية

لنفســها إذا لــم تقــم بإعــادة إن ـتـاج ،ليــس فقــط

النظــام أثبــت ـمـرة أخــرى قدرتــه عــى التأقلــم

مظاهــر لهــذه املرحلــة الجديــدة .مــن جانــب
آخــر ال تعــود أزمــة ّ
تدفــق أفــواج الالجئــن إىل

البيئــة والرغبــة يف التمتــع برفــاه الــدول الغنيــة.

والتطـوّر مــن خــال اســتيعاب التداعيــات

طـراف النظــام الرأســمايل فحســب،
داخليــة يف أ ـ

املبتليــة بحــروب أهليــة طاحنــة مســتمرة منــذ

ماركــس نفســه ،لــن تكــون وف ّيــة

قاعدتهــا االقتصاديــة ،وإنمــا أيضــا تناقضاتهــا

الوطنيــة والدوليــة ،ولكــن عــى مســتوى أعــى
وبأبعــاد أكــر .صحيــح أن بديلهــا األكــر خطــورة

ـس أســس النظــام نفســه .وإذا كان هــذا
تمـ ّ

طـرة ألزمــة  2007املاليــة العامليــة ،فإنــه يجــد
الخ ـ
نفســه اآلن أمــام تحـ ٍّـد مــن ـنـوع جديــد مرتبــط

بظاهرة العوملة ،أحد أهم أسرار قوّته.

تأثــر عوامــل مؤقتــة وصراعــات وحــروب أهليــة

وإنمــا أيضــا إىل تناقضــات أساســية تعصــف
بأســس هــذه النظــام.

إنســان ،القســم األكــر منهــم يبحــث عــن مــاذ

تتحـوّل إىل مصــدر لصراعــات ونزاعــات وعامــل

جـرة
لقــد فرضــت موجــات النــزوح واللجــوء واله ـ

املركــزي لصالــح تحريــر األســواق واالند ـمـاج يف

ّ
املتقدمــة وأصبحــت موضوعــا يمكــن
الصناعيــة

آمــن داخــل أوطانهــم ،ولكــن مــن بينهــم 22.5

أن يحســم االنتخابــات ،وأدى إىل تغـ ّـر واضــح

الســوق العاملــي ،إال أن التاريــخ لــن ينتهــي كمــا
ّ
ّ
املفكــر األ ـمـريك فرانســيس فوكويامــا.
توقــع

ليــس فقــط يف املشــهد الســيايس ،وإنمــا أيضــا يف

ببساطة إن كل ما له بداية له نهاية أيضا .هذه

فمنطــق التاريــخ بحســب ابــن خلــدون ي ـقـول
تتجســد فقــط يف األزمــات الدوريــة
البديهيــة ال
ّ

التــي تجتــاح أســلوب اإلن ـتـاج الرأســمايل بــن
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ا ـملـزاج الشــعبي فيهــا .ومــا فــوز ترامــب بالرئاســة

يمكــن ال ـقـول بــأن العنــف هــو الســبب الوحيــد أو

تشــر أحــدث بيانــات األمــم املتحــدة إىل أن

حـول العالــم تجــاوز  65مليــون
عــدد الالجئــن ـ

نفســها عــى األجنــدة السياســية يف البلــدان

عـراق وأفغانســتان ال
ســنوات مثــل ســوريا وال ـ

الرئيــي ملوجــات النــزوح الداخليــة والخارجيــة.

شـرايك انهــار فجــأة يف
املتمثــل يف املعســكر اال ـ
ّ
مطلع تســعينات القرن املايض وتخلت دوله يف
شرق أوروبا (وقبلها الصني) عن نهج التخطيط
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خـراب
الســيايس واالضطهــاد الدينــي إىل الفقــر و ـ

جـرة «الطوعيــة»،
بــن الهــروب القســري واله ـ

سـاع وتســارع حركــة
األرقــام لتؤ ّكــد حقيقــة ات ـ

مليــون شــخص غــادروا بلدانهــم األصليــة عــى

صـول عــى فرصــة أفضــل للعيــش يف
أمــل الح ـ
أماكــن قريبــة أو بعيــدة .مــن الخطــأ تمامــا وضــع

يف املقابــل يمكــن ملوجــة اللجــوء نفســها أن
للتوتــر ولزعزعــة االســتقرار يف البلــدان املضيفــة،
ال سيما عندما تطول فرتة اإلقامة يف املخ ّيمات

وتنقطــع عمليــا صلــة النازحــن بأوطانهــم
األصليــة وال يتــم يف نفــس الوقــت إدماجهــم يف

األمريكية وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي

ـهـؤالء يف «ســلة» واحــدة ألن العوامــل الطــاردة

املجتمعــات الجديــدة.

فرنســا وأملانيــا والنمســا وبولنــدا وغريهــا ســوى

بينهــا ،وتمتــد مــن الحــروب األهليــة والقمــع

موجــة النــزوح الحديثــة هــو التداخــل والرتابــط

وصعــود اليمــن املحافــظ واليمــن الشــعبوي يف

لالجئــن ودوافعهــم متن ّوعــة ومتداخلــة يف مــا

مــن هنــا يمكــن ال ـقـول بــأن مــن أهــم ســمات

خـرة ال تعـ ّـر يف كثــر مــن األحيــان
وإن كانــت األ ـ
مــا عـ ّـر عنــه تقريــر األمــن العــام لألمــم املتحــدة
أنطونيــو غوترييــس الصــادر يف نهايــة عــام 2017

جـرة تصــب يف صالــح الجميــع»
بعنــوان «نحــو ه ـ

الهجرة بشكليها النظامي وغري النظامي والتي

الطبيعــة.

إذا كان هناك شبه إجماع عىل أبعاد الظاهرة،

حـول أســباب
فــإن وجهــات النظــر تتبايــن ك ـثـرا ـ
جـرة وآثارهــا وحلولهــا .بالنســبة لليســار
أزمــة اله ـ

سـرة الدوليــة إىل االســتعداد
والــذي دعــا فيــه األ ـ
ّ
ملوجات نزوح كربى وحذر من تداعيات الفشل

األوروبــي القضيــة واضحــة ال تح ـتـاج لنقــاش.

التقريــر ازداد عــدد املهاجريــن الدوليــن (أي

إىل الرأســمالية التــي توصــف باملنفتلــة واملعوملــة

يف التعامــل مــع تحدياتهــا .بحســب بيانــات هــذا
الســكان الذيــن غـ ّـروا دولــة إقامتهــم) بنســبة 49

باملئــة منــذ عــام  ،2000ليصــل إىل  258مليــون
نســمة .وهــي نســبة نمـ ّو غــر مســبوقة تتجــاوز

معــدل نمــو الســكان العاملــي بأكــر مــن الضعــف.
مــن بــن املهاجريــن الدوليــن ال ّ
يمثــل الالجئــون

وطالبــو اللجــوء ســوى  10باملئــة .وتــأيت هــذه

فهــو يُرجــع أســباب حركــة النــزوح الواســعة
والنيوليرباليــة .وك ـثـرا مــا تتــم اإلشــارة إىل

الحــروب التــي خاضتهــا وتخوضهــا دول غربيــة
عـراق وليبيــا وســوريا كدليــل
يف أفغانســتان وال ـ

عــى أن السياســتني األمريكيــة والغربيــة تقفــان
وراء ّ
تدفــق أفــواج الالجئــن مــن هــذه البلــدان
صـراع الطبقــي الجديــد»
وغريهــا .يف كتابــه «ال ـ
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يشــر الفيلســوف الســلوفيني ســافوي جيجــك

أوال عــن مــاذ آمــن داخــل أوطانهــم أو يف البلــدان

الالجئــن يأتــون مــن دول فاشــلة» .ويضيــف
ّ
املفكريــن
جيجــك ،الــذي يعتــر حاليــا مــن أبــرز

الحقيقيــة ألفــواج املهاجريــن تتمثــل يف الــدول

( )Slavoj Žižekإىل حقيقــة أن «معظــم

املجــاورة ،إال أنــه عــى املــدى البعيــد فــإن الوجهــة

الغنية ،وخاصة البلدان الرأسمالية املتطورة يف

الطــاردة يف الشــرق األوســط وأفريقيــا ،هــذا

الــذي يضــع النظــام الــدويل واالقتصــاد الرأســمايل
عــى املحـ ّ
ـك.

املاركسيني يف الغرب وأكرثهم غزارة يف التأليف،
وإنما نتيجة للسياسة واالقتصاد الدوليني ،بل

إضافــة إىل أنهــا أكــر انفتاحــا باملقارنــة مــع دول

ويف بعــض الحــاالت ،كمــا هــو الحــال يف ليبيــا

يف «القــوى الدافعــة للرأســمالية املعوملــة وكذلــك

يف مســارات التدخــات العســكرية» .مــن جهــة

أخــرى حــاول البعــض مــن املثقفــن اليســاريني
رســم صــورة رومانســية عــن الالجئــن القادمــن

من دول فقرية وتصويرهم عىل أنهم بروليتاريا
عصــر العوملــة الذيــن سيشـ ّـكلون الحقــا الطليعــة

الثوريــة املؤهلــة للتغيــر .يف املقابــل اتســعت

جبهــة املناهضــن ملوجــة النــزوح الحاليــة لتشــمل
الكثري من قوى وأحزاب اليمني املحافظ واليمني

الشعبوي واملتط ّرف وجزءا كبريا من الرأي العام

يف أوروبــا الغربيــة والشــرقية والواليــات املتحــدة
سـراليا وغريهــا .يــرى ـهـؤالء يف الوافديــن مــن
وأ ـ

العالــم اإلســامي والــدول األفريقيــة الواقعــة

حـراء عــى وجــه الخصــوص تهديــدا
جنــوب الص ـ
طـرا عــى القيــم األوروبيــة
للحضــارة الغربيــة وخ ـ

ونظامهــا االقتصــادي واالجتماعــي .ولــم يــردد
البعــض مــن السياســيني اليمينيــن -ومــن بينهــم

رئيــس الــوزراء املجــري فيكتــور أوربــان -يف وصــف

غـزاة .بدورهــا عمــدت
املهاجريــن املســلمني بال ـ
حـزب
السياســية األملانيــة والزعيمــة الســابقة ل ـ
البديــل مــن أجــل أملانيــا املناهــض لالجئــن فراوكــه

بيــري ( )Frauke Petryإىل اســتعارة مفهــوم

«الربوليتاريــا الرثــة» ،أحــد املصطلحــات الشــهرية

فرضت موجات النزوح
واللجوء والهجرة نفسها
على األجندة السياسية
في البلدان الصناعية
المتقدمة وأصبحت
ّ
موضوعا يمكن أن يحسم
االنتخابات ،وأدى إلى
تغير واضح ليس فقط
ّ
في المشهد السياسي،
وإنما أيضا في المزاج
الشعبي فيها .وما فوز
ترامب بالرئاسة األميركية
وخروج بريطانيا من
االتحاد األوروبي وصعود
اليمين المحافظ واليمين
الشعبوي في فرنسا
وألمانيا والنمسا وبولندا
وغيرها سوى مظاهر لهذه
المرحلة الجديدة

العالــم يمــر حاليــا بإحــدى موجــات النــزوح
الكربى التي عرفتها البشرية يف مراحل تاريخية

مختلفــة .صحيــح أن معظــم الالجئــن يبحثــون
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ّ
متقدمــة أخــرى مثــل اليابــان والصــن وكوريــا
ّ
الجنوبيــة التــي تتبنــى تقليديــا سياســة االنغــاق
أمــام الوافديــن مــن الخــارج .وعــى الرغــم مــن

ذاتها ،وإنما اإلقامة يف بلد يختارونه وينتظرون

منــه توفــر حيــاة مناســبة لهــم.
ُتسـ ّـلط هــذه التناقضــات أيضــا الضــوء مــن
جديــد عــى التفــاوت يف توزيــع الــروة والدخــل
يف النظــام الرأســمايل عــى املســتويني املحـ ّـي

لتحصــن حدودهــا الجنوبيــة ولزيــادة ارت ـفـاع

األســوار املانعــة املحيطــة بجيبــي ســبتة ومليلــة
صـول
اإلســبانيني وغريهــا .وســيبقى حلــم الو ـ

إىل نعيــم أوروبــا يســتحق يف نظــر مئــات اآلالف
واملاليــن املغا ـمـرة بحياتهــم وركــوب ميــاه البحــر
املتوســط الهائجــة .هــذا الواقــع يعـ ّـر يف جو ـهـره

عــن تناقــض جديــد للرأســمالية لــم يلعــب
دورا ك ـبـرا أث ـنـاء حيــاة كارل ماركــس ،أال وهــو
التناقــض بــن حريــة انتقــال الســلع وتدفــق

الرســاميل عــر الحــدود الوطنيــة مــن جهــة وبــن

القيــود املفروضــة عــى حركــة البشــر والقــوى
العاملــة مــن جهــة أخــرى .بهــذا املعنــى ال تعتــر
موجات الهجرة الحالية نتيجة منطقية للعوملة

فقــط ،وإنمــا أيضــا إحــدى مظاهــر أزمتهــا ،األمــر
الــذي يثــر التســاؤالت عــن مســتقبل أســلوب
اإلن ـتـاج الرأســمايل وقدرتــه عــى التأقلــم .مــن

هنــا يمكــن االتفــاق مــع ســافوي جيجــك عندمــا
صـراع الطبقــي الجديــد» بــأن
ي ـقـول يف كتابــه «ال ـ
أصــل املشــكلة يكمــن يف أن «الســلع يتــم تداولهــا

يف عاملنــا املعولــم بحريــة ،بعكــس البشــر».

ففــي حــن تصـ ّر الــدول الصناعيــة (وبمــا فيهــا
الصــن الشــيوعية) ومعهــا صنــدوق النقــد

الــدويل عــى تحريــر التجــارة الخارجيــة وأســواق

مغلقــة بوجــه الغر ـبـاء .لهــذا تنطــوي «العالقــة

شــهرة ك ـبـرة بعــد صــدور كتابــه «رأس املــال يف

يخفــي بيكيتــي ارتباطــه الفكــري بــكارل ماركــس
مــن خــال اختيــار عنــوان كتابــه فقــط وإنمــا أيضــا
يف مضمونــه .كمــا تشـ ّـكل فرضياتــه األســاس
النظــري لـ»التقريــر العاملــي لعــدم املســاواة لعــام
خـرا بالتعــاون مــع
 »2018الــذي أصــدره مؤ ـ

مجموعــة باحثــن .هنــا يحــاول بيكيتــي وفريقــه
مــن خــال تحليــل كــمّ هائــل مــن البيانــات أن

يثبــت أن األغن ـيـاء يــزدادون غنــى والف ـقـراء

يصبحــون أكــر ف ـقـرا .وفقــا لذلــك ال تســري
عــدم املواســاة هــذه يف داخــل كل بلــد فقــط
وإنمــا أيضــا يف العالقــة بينهــا .يشــر هــذا التقريــر

إىل أن أغنــى  10باملئــة مــن الســكان يجنــون يف
الواليــات املتحــدة  47باملئــة مــن إجمــايل الدخــل

القومــي ،بينمــا تبلــغ النســبة يف أوروبــا  37باملئــة
ويف الصني  46باملئة .وبحسب تقديرات بيكيتي

فــإن منطقــة الشــرق األوســط تحتــل املرتبــة األوىل
يف العالم يف مؤشــر عدم املســاواة حيث يســتوىل
أغنــى  10باملئــة مــن الســكان عــى  61باملئــة مــن

الدخــل القومــي ،متف ّوقــة بذلــك عــى منطقــة

حـراء حيــث تصــل النســبة
أفريقيــا جنــوب الص ـ
إىل  55باملئةُ .تذ ّكر هذه الحسابات بنظرية كارل

ماركــس عــن اإلفقــار النســبي للربوليتاريــا ،وإن
كانــت تحـ ّـذر يف حقيقــة األمــر عــن تراجــع أهميــة

متوســط دخــل الفــرد يف
يف تقر ـيـره األخــر كان
ّ

املتوســط العاملــي يف
أفريقيــا يقــارب  65باملئــة مــن
ّ
عــام  .1950بعدهــا ســجل هــذه املؤشــر انخفاضــا

بــن الف ـقـراء واألغن ـيـاء يف حــال صحــة حســاباته

القائمة بني عالم رأس املال وحرية سفر األفراد

الفيلسوف املاركيس نفسه يرفض دعوة البعض

أن عوائــد وأربــاح رأس املــال تنمــو بنســبة أســرع

معــدل النمـ ّو االقتصــادي ،أو بكلمــات أخــرى

التحســن بالدرجــة األوىل إىل نمـ ّو مســتوى
هــذا
ّ
أهميــة بحــث العوامــل الداخليــة يف مــا يتعلــق

أيضــا بفهــم أســباب موجــة النــزوح الحاليــة
وتحديــد املســؤولية عنهــا.

ال تعــاين الكثــر مــن بلــدان العالــم اإلســامي
والقارة األفريقية من صراعات وحروب داخلية

ومــن ســوء اإلدارة وفســاد النخــب الحاكمــة
فحســب ،وإنمــا أيضــا مــن مشــكلة االنفجــار

حاول البعض من
المثقفين اليساريين رسم
صورة رومانسية عن
الالجئين القادمين من
دول فقيرة وتصويرهم
على أنهم بروليتاريا عصر
ّ
سيشكلون
العولمة الذين
الحقا الطليعة الثورية
المؤهلة للتغيير .في
المقابل اتسعت جبهة
المناهضين لموجة
النزوح الحالية لتشمل
الكثير من قوى وأحزاب
اليمين المحافظ واليمين
والمتطرف
الشعبوي
ّ
وجزءا كبيرا من الرأي
العام في أوروبا الغربية
والشرقية والواليات
المتحدة وأستراليا وغيرها

الســكاين .عــى مــدى عقــود ســجلت معظــم
هــذه البلــدان معــدالت نمـ ّو ســكاين تزيــد عــن 3

باملئــة ســنويا األمــر الــذي يعنــي تضاعــف عــدد
الســكان خــال أقــل مــن  25عامــا .وبمــا أن
معدالت اإلنجاب املرتفعة جاءت نتيجة عوامل

صحيــة واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة ودينيــة
متنوعة ،فإن نزع فتيل القنبلة الديموغرافية يف

هــذه البلــدان يتطلــب ـفـرة زمنيــة طويلــة .وحتــى

با ـفـراض تطبيــق مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة
وسياســة اقتصاديــة ناجحــة فــإن مــوارد هــذه

البلــدان لــن تكفــي لتوفــر ـفـرص عمــل وتعليــم
وتأهيــل وغــذاء ورعايــة صحيــة لهــذا الفائــض

مــن األجيــال الشــابة ،األمــر الــذي يعنــي خلــق
أرضيــة خصبــة الســتمرار وتفاقــم دوّامــة العنــف

والصراعــات وعمليــات التهجــر والنــزوح .يف
املقابــل تعــاين القــارة العجــوز أوروبــا مــن ظا ـهـرة

الشــيخوخة وال ـهـرم نتيجــة انخفــاض معــدالت
اإلنجــاب وارت ـفـاع مؤشــر توقــع الحيــاة بالتزامــن
مع ترف غري مسبوق .وهو ما دفع بابا الكنيسة
ّ
التهكــم عــى أوروبــا
الكاثوليكيــة فرانســيس إىل

التــي شـ ّبهها يف كلمــة لــه أمــام الربملــان األوروبــي
يف أواخــر عــام  2014بـ»ا ـمـرأة ك ـبـرة الســن عاقــر

ال تنجــب األطفــال» .وربمــا ليــس صدفــة أن

تنطبــق هــذه الصفــة عــى األقــل عــى زعيمتــي
أقــوى بلديــن أوروبيــن ،همــا املستشــارة األملانيــة
أنجيــا ـمـركل ورئيســة الــوزراء الربيطانيــة تري ـيـزا

مــاي .لكــن موقــع زعيمتــي مــا يُدعــى بالعالــم

سـاع الشــقة
الطبقــة الوســطى .ويعــزي بيكيتــي ات ـ
إىل أنّ معــدل الفائــدة يفــوق عــى املــدى الطويــل

عــى تناقــض كامــن» بحســب جيجــك .غــر أن

البلدان الفقرية والغنية .وفقا للبيانات املنشورة

خـرة باســم االقتصــادي الفرنــي تومــاس
األ ـ

القــرن الواحــد والعشــرين» يف عــام  .2014ال

جـراءات
الضغــوط مهمــا اتخــذت أوروبــا مــن إ ـ

يســري أيضــا بحســب بيكيتــي عــى العالقــة بــن

الدخل يف الصني والهند ،األمر الذي يؤكد عىل

مــا ينطبــق عــى توزيــع الدخــل داخــل كل بلــد

ضـوع يف الســنوات
والعاملــي .وقــد ارتبــط هــذا املو ـ

تطــرق أبــواب أوروبــا بــكل قــوة .ولــن تختفــي هــذه

االســتثمارات الخارجيــة ،تبقــى أســواق العمــل

واألفارقــة.

عــر تطبيــق مبــدأ «حريــة الســفر للجميــع» ،ألن
املهاجريــن ال يريــدون التم ّتــع بحريــة الســفر بحــد

بيكيتــي ( )Thomas Pikettyالــذي اكتســب

الســلع والخدمــات ونبــذ الحمائيــة وتشــجيع

ملاركــس ،وإطالقــه عــى املهاجريــن املســلمني

مــن الواضــح أن أرقــام األمــم املتحــدة تثبــت بــأن

مــن دون شــك تعتــر الهـوّة الك ـبـرة يف مســتوى

الدافعــة األكــر وراء موجــة النــزوح الحاليــة التــي

اســتنادا إىل هــذه الفرضيــة يحــاول جيجــك
اللجــوء ويدعــو إىل البحــث عــن ســببها الحقيقــي

جـرة يف ال ـفـرة القادمــة ســتكون أكــر ،األمــر
اله ـ

املعيشــة بــن ضفتــي البحــر املتوســط القــوة

شـرة للتدخــل الغربــي».
عـراق ،نتيجــة مبا ـ
وال ـ
صياغــة مــا يدعــوه باالقتصــاد الســيايس لحركــة

ك ـبـرا يف عــام  2017بفضــل االتفاقيــة مــع تركيــا
وتأمــن الحــدود الربيــة والبحريــة ،إالّ أن الكثــر

مــن املعاهــد املتخصصــة تتوقــع بــأن ضغــوط

أوروبــا لكونهــا تعتــر األ ـقـرب جغراف ّيــا إىل الــدول

أن «انهيــار ســلطة الدولــة ليــس ظا ـهـرة محليــة،

أن أعــداد الالجئــن إىل أوروبــا ســجّ لت تراجعــا

من اليســاريني الليرباليني إىل حل هذا التناقض

مــن نمـ ّو الدخــل الناجــم عــن العمــل (األجــور).

 34باملئــة إىل قرابــة  80باملئــة .ويعــود الفضــل يف

ّ
مطــردا ليصــل يف عــام  2016إىل  42باملئــة

فقــط .غــر أن تقريــر بيكيتــي ُيقـ ّر أيضــا بــأنّ آســيا

نجحــت يف هــذه ال ـفـرة يف رفــع هــذه املؤشــر مــن

خـرة،
الحـ ّر تضعضــع ك ـثـرا يف الســنوات األ ـ
ولــم يكــن ذلــك بعيــدا عــن تداعيــات أزمــة اللجــوء

جـرة .يف املســتقبل أيضــا ســتبقى قوانــن
واله ـ

الديموغرافيــة محـ ّركا قويّــا لحركــة النــزوح بــن
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الجنــوب والشــمال .غــر أن هــذا التبايــن الصــارخ

تركيا ،وإنما أيضا عىل نظرائهم الذين ينجحون

يف هــذه البلــدان وبامتيــازات نظمهــا االجتماعيــة

يوحي للوهلة األوىل وكأن هناك فرصة للتكامل

جـزء األعظــم منهــم
أو اليونــان حيــث يرفــض ال ـ

الذين جاؤوا يف ستينات القرن املايض للعمل يف

يف الوضع السكاين بني البلدان الفقرية والغنية

بحيــث يربــح الطرفــان .بيــد أنّ الرابــح األكــر مــن
ّ
تدفــق الالجئــن حتــى اآلن هــي عصابــات تهريــب

البشــر التــي تجنــي مــن وراء «صناعــة» اللجــوء

أرباحــا خياليــة .بحســب تقد ـيـرات األمــم املتحــدة
طـاع االقتصــادي الرائــج يف
ُتقـ ّـدر إ ـيـرادات هــذا الق ـ

صـول إىل إيطاليــا
يف عبــور البحــر املتوســط والو ـ
الب ـقـاء هنــاك ،ويصــرون عــى مواصلــة الزحــف

نحو أملانيا والدول األسكندنافية األكرث ثراءً بعد

أن تكفلــت العوملــة وأدواتهــا املتمثلــة يف اإلنرتنــت

دوالر ســنويا .ويف الوقــت الــذي تــزداد فيــه نســبة

اليــوم يف الغالــب أحزابــا أملانيــة ذات توجهــات
يســارية ،إالّ أن ذلــك ال يعنــي بالضــرورة أنهــم

ترتســخ القناعــة
جـرة للجانبــن .تدريجيــا
اله ـ
ّ

مناجم أملانيا ومصانعها ،وأن أبناءهم ينتخبون

الظاهرة عىل موجة الهجرة الحالية التي جاءت

سـراليا .يف الوقــت ذاتــه بـ ّـددت املوجــات
وأ ـ

بأجيــال مختلفــة تحمــل يف كثــر مــن األحيــان

ـفـرص العمــل ويوظفــه الرأســماليون كورقــة

طـاع األعمــال املؤيــد عمومــا
تفســر موقــف ق ـ

ال يكتفــي الوافــدون بالحريــة املزدوجــة للعامــل
األجــر بحســب املفهــوم املاركــي ،وإنمــا يريــدون

أيضــا التمتــع بحريــة ثالثــة ،هــي التنقــل عــر

والتزمّ ــت ورفــض القيــم األوروبيــة.

البشــرية القادمــة نحــو أوروبــا البعــض مــن

أوهــام العوملــة ،ويف ّ
مقدمتهــا التصـوّر بإمكانيــة
فتــح األســواق عــى املســتوى العاملــي واإلب ـقـاء يف

غـرب يــرى يف أفــواج النازحــن
مــن املؤكــد أن ال ـ

نفس الوقت عىل أسواق العمل مغلقة ضمن

التحــدي األكــر منــذ عــدة عقــود .فبعــد أن بــدا

الســلع والخدمــات وبتنقــل رؤوس األمــوال
ّ
يتوقــع
واالســتثمارات دون حــدود ،يجــب أن
أيضــا ّ
تدفقــا أكــر للمهاجريــن النظاميــن وغــر

مــن عــدد مــن البلــدان اإلســامية واألفريقيــة
شــبح الشــيوعية وكأنــه اختفــى إىل األبــد مــع
تفــكك االتحــاد الســوفييتي والنظــم الســائرة يف

فلكــه وانحســار الحركــة الشــيوعية العامليــة،
تقــف الرأســمالية يف عصــر العوملــة إزاء ظا ـهـرة

يصعــب التكهــن بخطورتهــا وســط مخــاوف
مــن خروجهــا عــن نطــاق الســيطرة وتحوّلهــا إىل

سـونامي ـيـأكل األخضــر واليابــس .وإذا كانــت
ت ـ
اللهجــة التــي يســتخدمها كل مــن دونالــد ترامــب

وأنجيــا ـمـركل وتري ـيـزا مــاي وإيمانويــل ماكــرون
جـرة ،إالّ أن
تختلــف ك ـثـرا بشــأن توصيــف اله ـ
جميع زعماء الدول الصناعية متفقون يف أنهم

يــرون فيهــا ســاحا ذا حديــن .مــن جهــة يمكــن أن
يســاهم ّ
تدفــق املهاجريــن الشــباب ليــس فقــط

الحــدود الوطنيــة .فمــن يطالــب بحريّــة تجــارة

النظاميــن .وي ـفـرض هــذا الواقــع عــى جميــع

جـرة،
الــدول الرثيــة إصــدار قوانــن خاصــة باله ـ
وبمــا ّ
جـرة
يوفــر فرصــا عادلــة أمــام الراغبــن لله ـ
شـرعية بــدال مــن املغا ـمـرة بحياتهــم
بطريقــة ـ

والو ـقـوع فريســة لعصابــات التهريــب .كمــا
ّ
يتطلــب
جـرة
أنّ االســتفادة مــن مزايــا اله ـ
أيضــا تطبيــق برامــج اند ـمـاج فعّ الــة يف الــدول

تحســبا لنشــوء مجتمعــات موازيــة
املســتقبلة
ّ

ولســحب األرضيــة مــن تحــت أقــدام اليمــن
املتطـ ّرف ودعــاة كراهيــة األجانــب .بيــد أنّ عمليــة

االند ـمـاج ال تصطــدم بعوائــق اللغــة وضعــف

يف ضــخ د ـمـاء جديــدة يف مجتمعــات تعــاين مــن

خـراط يف ســوق العمــل
التأهيــل وصعوبــة االن ـ

العمــل وتغطيــة النقــص يف األيــادي العاملــة،

جـرة
وحضاريــة .وحتــى ال يصبــح اللجــوء واله ـ

ال ـهـرم ،وإنمــا أيضــا يف تلبيــة احتياجــات أســواق

وقدرتهــا عــى تجــاوز أزماتهــا .مــن هنــا يمكــن

للهجرة التي يرى فيها عامال يساعد يف إضعاف

فحسب ،وإنما بالدرجة األوىل بعوامل ثقافية

مصدريــن للصراعــات واالنقســامات وألعمــال

ترتســخ
العنــف يف البلــدان املضيفــة ،يجــب أن
ّ
األصليــن والوافديــن مــن ثقافــات أخــرى .هنــا
يمكــن ملبــادئ التســامح وقيــم التنويــر ودولــة

مــن الواضــح أن هــذا الســلوك ال يعـ ّـر عــن

بيــد أن الوافديــن الجُ ــدد يمكــن أن يصبحــوا

حـرام
الدولــة واملســاواة بــن الرجــل وا ـملـرأة وا ـ
حقــوق األقليــات وغريهــا أن تشـ ّـكل هويــة

الســيايس واالجتماعــي وللهويــة الثقافيــة

صـول إثنيــة ودينيــة متنوعــة .ومــع أن هــذه
ذات أ ـ

الرفــاه إىل أبعــد قريــة يف األدغــال األفريقيــة.

مئــات اآلالف مــن املهاجريــن العالقــن يف ليبيــا أو

حلمهــم يتلخــص يف التمتــع بنعيــم الرأســمالية

يبحثــون عــن بديــل لهــا ،بــل عــى العكــس أن

األجــور.

بالفعــل حفــاري قــر الرأســمالية ،بــل والحضــارة

الغربيــة ،وأن يشــكلوا تهديــدا جديــا لالســتقرار

طـرة ،والتــي ال يمكــن
أيضــا انتكاســات خ ـ

اســتبعاد حدوثهــا ـمـرة أخــرى.

القانــون وحريــة العقيــدة وفصــل الديــن عــن

جامعة وأساسا للعيش املشرتك بني جماعات

الضخمــة لــن يكتــب لــه النجــاح مــن خــال تغيــر

منظومــة العالقــات الدوليــة وحدهــا ،وإنمــا
بالدرجــة األوىل عــر تطبيــق إصالحــات سياســية
واجتماعيــة واقتصاديــة جذريــة يف تلــك البلــدان
التــي ُتشـ ّـكل املصــدر األول للموجــات البشــرية.

عــى املســتوى الخارجــي بــدأت دول الشــمال

الغنـ ّـي تــدرك أنّ مــن مصلحتهــا أيضــا تعديــل
السياســات الخارجيــة وإعــادة النظــر بأولويــات

من المؤكد أن الغرب يرى
في أفواج النازحين من
عدد من البلدان اإلسالمية
واألفريقية التحدي األكبر
منذ عدة عقود .فبعد أن
بدا شبح الشيوعية وكأنه
اختفى إلى األبد مع
تفكك االتحاد السوفييتي
والنظم السائرة في فلكه
وانحسار الحركة الشيوعية
العالمية ،تقف الرأسمالية
في عصر العولمة إزاء
ظاهرة يصعب التكهن
بخطورتها وسط مخاوف
من خروجها عن نطاق
وتحولها إلى
السيطرة
ّ
تسونامي يأكل األخضر
واليابس

شـركة للتعايــش بــن ســكان البــاد
قيــم م ـ

وفيســبوك والهواتــف الذكيــة بنقــل صــور هــذا

صـول إىل الجنــة املوعــودة .ومــن
الحــدود والو ـ

aljadeedmagazine.com

أفــكارا إســاموية محافظــة أو تميــل إىل التشــدد

البدايــة مــع نشــوء وتطـوّر الرأســمالية الحديثــة
ومعقدة ّ
ّ
تخللتها
يف أوروبا ضمن عملية بطيئة

تقليديــة عــى ـغـرار الواليــات املتحــدة وكنــدا

النقابات العمالية ويف الحد من ارتفاع مستوى

موقــف مناهــض للرأســمالية وال يوحــي بأنهــم

امللفــت للنظــر أن ذلــك ال ينطبــق فقــط عــى

لــدى مجتمعــات ـغـرب وشــمال أوروبــا أيضــا

ضـاء
يشــككون بالنظــام القائــم أو يدعــون إىل الق ـ

وبالتــايل تجديــد القــوى الدافعــة للرأســمالية

إضافيــة للضغــط عــى األجــور .مــن جانــب آخــر

البشــرية بطريقــة تســاهم يف تعظيــم فوائــد

جـرة
بأنهــا ســتتحوّل عاجــا أم آجــا إىل بلــدان ه ـ

الهوة الكبيرة في
األربــاح مــع كل إ ـجـراء حكومــي يهــدف إىل الحـ ّـد تعتبر
ّ
شـرعية ،فــإن هــذا العامــل
جـرة غــر ال ـ
مــن اله ـ
مستوى المعيشة بين
ّ
االقتصــادي يمثــل يف حــد ذاتــه حا ـفـزا الزدهــار ضفتي البحر المتوسط القوة
«صناعــة» اللجــوء.
الدافعة األكبر وراء موجة
بيــد أن الســؤال الــذي يطــرح نفســه :مــاذا يريــد
الوافــدون الجُ ــدد عندمــا يصلــون إىل وجهتهــم؟ النزوح الحالية التي تطرق
هــل ســينضمّ ون إىل صفــوف الربوليتاريــا أبواب أوروبا بكل قوة .ولن
ويســاهمون بالتــايل يف إعــادة إح ـيـاء روحهــا تختفي هذه الضغوط مهما
الثوريــة ،كمــا يحلــم البعــض مــن ممثــي اليســار
اتخذت أوروبا من إجراءات
األوروبــي؟ ينطلــق ـهـؤالء عــادة مــن أن الالجئــن
يفقــدون خــال هروبهــم كل مــا يملكــون مــن لتحصين حدودها الجنوبية
أمــوال وممتلــكات ويخســرون معهــا أيضــا
ولزيادة ارتفاع األسوار
مكانتهــم االجتماعيــة وموقعهــم الطبقــي .المانعة المحيطة بجيبي
بحســب هــذا التفســر يصبــح ـهـؤالء يف املجتمــع
سبتة ومليلة اإلسبانيين
الجديــد يف وضــع ينطبــق عليــه تعريــف ماركــس
وغيرها .وسيبقى حلم
للربوليتــاري باعتبــاره يتمتــع بـ»حريــة مزدوجــة»،
بمعنــى أنــه حـ ّر يف بيــع قــوة عملــه وحــر أيضــا مــن الوصول إلى نعيم أوروبا
وســائل اإلن ـتـاج .ال يعـ ّـر هــذه املوقــف عــن خيبــة
يستحق في نظر مئات
أمــل املثقفــن اليســاريني مــن تــايش «الــدور
اآلالف والماليين المغامرة
الثــوري» للطبقــة العاملــة يف الــدول الغربيــة
يشكلون بحياتهم وركوب مياه البحر
فقط ،وإنما يتجاهل أيضا أنّ املهاجرين ّ
أحيانــا مــا دعــاه ماركــس بـ»الجيــش الصناعــي
المتوسط الهائجة
االحتياطــي» الــذي ينافــس العمــال املحليــن عــى
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والصحية .صحيح أن الكثري من العمّ ال األتراك

املجتمعــات املضيفــة يف دمجهــم ،وإذا مــا
ّ
التحكــم باملوجــات
سـرة الدوليــة يف
أخفقــت األ ـ

عليــه .عــاوة عــى ذلــك يصعــب تعميــم هــذه

تركيا وشمال أفريقيا وأوروبا بنحو  10مليارات

واالنتعــاش االقتصــادي ،إذا مــا فشــلت

القيم أصبحت عاملية وتهمّ اإلنســانية جمعاء،
إالّ أنــه يجــب اإل ـقـرار بــأنّ انتشــارها تزامــن منــذ

والعنــف الدينــي .غــر أن حـ ّـل هــذه املهمــة

املســاعدات التنمويــة والتفكــر بإطــاق مشــروع
حـزام الفقــر
ضـاع ـ
مارشــال جديــد للنهــوض بأو ـ
املمتــد مــن وســط أفريقيــا وحتــى ـغـرب آســيا .غــر

أنّ كل هــذه الجهــود ســتذهب أدراج الريــاح إذا

لــم تتوفــر الشــروط الداخليــة الالزمــة لتحســن

الظــروف املعيشــية ملئــات املاليــن مــن البشــر يف

البلــدان الف ـقـرة وتقليــص الفجــوة بينهــا وبــن

ّ
شـرات الدخــل ونوعيــة
املتقدمــة يف مؤ ـ
الــدول
الحيــاة .لــن يتحقــق ذلــك بالتأكيــد خــال ـفـرة
شـرط قبــل كل يشء
صـرة ألنــه ي ـ
زمنيــة ق ـ
مراجعة شــاملة للسياســات وتجديدا للخطاب
الســيايس والدينــي ونبــذ العنــف والحـ ّـد مــن

نفــوذ النخــب الفاســدة والبــدء يف عمليــة

تنميــة مســتدامة تضمّ ــن قــدرا مــن العدالــة يف
توزيــع ثمــار النمـ ّو االقتصــادي والعوملــة .حتــى
شـرعية
جـرة غــر ال ـ
ذلــك الحــن ســتبقى اله ـ

مغا ـمـرة قــد تنتهــي بمأســاة بالنســبة لــآالف مــن
اليائســن وبشــبح يقـ ّ
ـض مضاجــع مراكــز العالــم

الرأســمايل.

عندمــا ولــد كارل ماركــس قبــل  200عــام
جـرة واســعة
كانــت أوروبــا تعيــش حركــة ه ـ

نحــو الواليــات املتحــدة األمريكيــة والتــي ّ
قدمــت

جـرة عــر مســاهمتها
نموذجــا ناجحــا لفوائــد اله ـ

يف نشر الرأسمالية وازدهارها يف العالم الجديد
ضمــن عمليــة تاريخيــة طويلــة ُت ّوجــت بإقامــة

أقــوى قالعهــا هنــاك .فهــل سـ ُتعطي موجــات

عــى املــدى الطويــل يتوقــف ضبــط موجــات

النزوح الحالية قوة دافعة جديدة لهذا النظام
االقتصــادي واالجتماعــي؟ أم أنهــا سـ ُتفاقم مــن
تناقضاتــه ُ
وتعجّ ــل بأفولــه؟

املناطــق املبتليــة بالحــروب واإلرهــاب واملجاعــة
ّ
والتضخــم الســكاين والقمــع الســيايس
والفقــر

كاتب من العراق مقيم في برلين

حـول العالــم وإبقاؤهــا ضمــن أبعــاد
جـرة ـ
اله ـ
قابلــة للرقابــة والســيطرة عــى مــدى النجــاح يف
مكافحــة أســباب الهــروب والنــزوح والتهجــر يف
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محمد ظاظا

هل ُهزمت النخبة العربية المفكرة؟
أحمد برقاوي

تحتــل النخبــة الفكريــة ،يف كل تاريــخ املجتمعــات ،مكانــة مؤ ـثـرة يف حيــاة األ ـفـراد ووعيهــم .وذلــك ألنهــا تنشــغل ،دون أن يكلفهــا أحــد
بذلــك كمــا ي ــرى ســارتر ،بهمــوم النــاس ومســتقبلهم.

والنخبــة العربيــة لــم تكــن اســتثناء مــن هــذه املهمــة ،ولقــد أدى انشــغالها بمــا يجــب أن يكــون ،بالعالــم املأ ـمـول ،بالنقيــض التاريخــي ملــا
هو واقع إىل طرحها كل األيديولوجيات الكربى التي عرفها العرب املعاصرون ،بل إن الفالسفة واملفكرين الذين استعاروا من الغرب

أفــكار التقــدم والحريــة والحداثــة والعلمانيــة والعلــم واملواطنــة والديمقراطيــة وحاو ـلـوا توطينهــا يف بــاد مــا قبــل الحداثــة تــكاد تغيــب
صـراع الراهــن ،ويجــب أال تغيــب.
أفكارهــم عــن ســاحات ال ـ

يف مصــر ،الحاضنــة األهــم الســترياد األفــكار وإعــادة صياغتهــا وإلباســها لبوســا محليــا ،ال أحــد يذكــر اآلن زيك نجيــب محمــود الــذي ُبــح
صوتــه ُ
هـام واســتخدام العقــل.
وثلمــت ريشــته وهــو يدعــو إىل العلــم وأخــاق العلــم و ـتـرك األو ـ

شـرات مــن كتــب ا ـلـراث والــذي اعتنــق الوجوديــة ودعــا إليهــا ،لــم ـيـرك أ ـثـرا يف وعــي شــباب مصــر وقــس
وعبدالرحمــن بــدوي صاحــب الع ـ

حـول الحداثــوي
أهــم عقبــة تاريخيــة أمــام الت ـ

غـرب
حداثــوي بــكل األفــكار التــي يعــج بهــا ال ـ

حتى عادت مصر إىل ما قبل الناصرية ولكن يف

والجابري الذي قتل الرتاث بحثا عن عقالنية نقدية توحد بني ابن رشد والشاطبي وابن حزم مات ولم يرتك خلفه من يحمل «وهمه»

ث ـمـرة تاريــخ وتطــور املجتمــع الرأســمايل ومهمــة

جـزء منهــا للســلطة ويف الوقــت الــذي أسســت
ـ

حـول الفئــات الوســطى إىل عقبــة أمــام
ومــع ت ـ

القديــم والوعــي الجديــد.

جـزه تاريــخ أوروبــا.
أن ـ

عــى ذلــك.

حـوا ينبشــون القبــور بعــد هزيمــة حز ـيـران ،مســتنجدين بهــا علهــم يجــدون حــا للعالقــة بــن الوعــي
ا ـلـرايث ،ككل الرتاثيــن الذيــن را ـ

برجوازيــة متكونــة أرادت الســلطة أن تنجــز مــا

األرســتقراطية املصريــة الســورية والعراقيــة

حـزاب فــإن الفئــات
للحيــاة السياســية وتكــون األ ـ

ولهذا كانت السلطة الوليدة ،بوصفها مكنسة

الوســطى ،التــي ي ـفـرض أنهــا تريــد إنجــاز مــا

ماركسيو ذلك الزمان أن ينتسبوا

وينــري بعــض األصوليــن الذيــن تعلمــوا يف

تكمــن املشــكلة كمــا أعتقــد يف املكنســة التاريخيــة

لكنسه.

برجوازية) ،قد دمرت الحياة السياسة ودمرت

والفارابي وابن سينا وابن رشد وعرب «مركسة»

عقالين ويتحول مثقف كهذا إىل مشروع قاتل.

نفســه ،تعلقــا بالســلطة الرع ـنـاء ،ولــم تســتطع

والتــي تحولــت إىل بديــل لألرســتقراطية املدينيــة

ولم ترتك البريوسرتويكا ماركسية العرب دون

هــم لــه اليــوم ســوى عاشــوراء ومــداواة اآلالف

غريبــة عــن الحقــل الثقــايف العربــي ،ولــم يعــد

حاول

إىل

واقعهــم

عــر

الكنــدي

ما ال «يمركس».

أن تقلــل مــن شــأنها إىل الحــد الــذي صــارت فيــه
محمــود أمــن العالــم وســمري أمــن شــاغلني

النــاس.

غـرب أصــا ملهاجمــة كل مــن يتحــدث بخطــاب
ال ـ

عـراق الــذي كان أكــر املســتهلكني للكتــاب ال
ال ـ

التي لم تستطع أن تتحرر من الوسخ التاريخي

أن تنجــز مهمــة تنظيــف الطريــق أمــام التاريــخ

لــم ـتـرك ندبــة مــا يف الوعــي العربــي والغربــي.

تعيــش نكوصــا تاريخيــا فاجعــا وتفكــر خــارج

صـرة كبرية؛حاجــات اقتصاديــة
الدولــة املعا ـ
وثقافيــة ومؤسســاتية.

ومــات حســن صعــب ،صاحــب تحديــث العقــل

ذهنيــة التجــاوز نحــو األعــى؟

إىل ابــن تيميــة وتالمذتــه املعاصريــن.

التغيــر أم يف أفــكار ال عالقــة لهــا بواقــع املنطقــة

وفالحيــة أخــذت الطابــع الديمقراطــي الغربــي

وكيــف نفهــم الثــورات الراهنــة يف ضــوء هــذه

سياســيا واقتصاديــا ،بــل أخــذت تعمــل عــى

أيــن هــي العلــة؟ هــل العلــة يف واقــع عــي عــى

أجــل بعــد ثــورة شــباب مصــر كان هنــاك حــذر

أو تاريخهــا أم تعــود إىل األمريــن معــا؟

واســتخدام مصطلــح «املدنيــة» عوضــا عنــه.

األ ســئلة؟

شــديد يف اســتخدام مصطلــح العلمانيــة

aljadeedmagazine.com

شـرب إنجــازات برجوازيــة ثوريــة
باألصــل ،ولــم تت ـ

الــذي جــرى؟

النهضات العربية املبكرة يف القرن التاسع عشر

ظـرات املجتمــع التقليــدي إىل الحيــاة.
األخــرى ن ـ

حداثــة بعصبيــة تقليديــة وتلــك كانــت أكــر
«هــذا التحليــل ال ينطبــق عــى بلــدان شــبه
الجز ـيـرة العربيــة وينطبــق عــى اليمــن جزئيــا».
ففــي الوقــت الــذي نشــأت فيــه الســلطة

األرســتقراطية ،شــبه الربجوازيــة املدينيــة

والســلطة التــي آلــت إىل أرســتقراطية مدينيــة

والريفيــة ونجحــت يف تكويــن الفئــات الوســطى-

حـوالت عميقــة يف املجتمــع،
ودون تاريــخ ت ـ

واملحامــن واألط ـبـاء واملهندســن واملوظفــن

حـوالت دون تاريــخ ،وكان هــذا
إنجــاز هــذه الت ـ

حيــث عــاد النــاس ليحتمــوا بإرثهــم التقليــدي

األفــكار ـمـرة أخــرى وقــد يســتعيد املفكــر العربــي

فلقــد كان تأســيس «الدولــة الوطنيــة» يف

حاجــات الدولــة الوليــدة يك تصــل إىل شــكل

دون أن تــرى مــا يجــري تحــت ســطح الواقــع،

والقروية وبعض الفئات الربجوازية الوليدة لم

عـرب.
املفارقــات مأســاوية يف التاريــخ املعاصــر لل ـ

وشــخصانية الحبابــي بتأثــر مــن الفيلســوف

محــدودة تتحــاور يف النــدوات والغــرف املغلقــة،

وذلــك أنهــا ،أي الفئــات الوســطى ذات األصــل

لبنــان الــذي كان واحــة إن ـتـاج الكتــاب والصحافــة
صـويل باســم املمانعــة ،مــا
حـزب أ ـ
يتحكــم بــه ـ

وتقوقعــت يف حقــل ضيــق مــن جماعــات

والتاريــخ العاملــي.

أقصــد باملكنســة التاريخيــة الفئــات االجتماعيــة

التــي انتدبــت نفســها ملهمــة التغيــر االجتماعــي.

ألفــكار النخبــة وظيفــة عمليــة واســعة وفاعلــة.

سـرعة هائلــة
الفئــات الوســطى التــي نمــت ب ـ

ومــا إن آلــت الســلطة إليهــا حتــى حاولــت إنجــاز

جـرات الجســد.
مــن الذيــن يتعرضــون لتف ـ

إىل الوجــود واإلنســان.

عجزت عن إنجازه األرستقراطية (املسماة جدال

حـول الحداثــوي الديمقراطــي لــم تعــد
الت ـ

قــدرة األفــكار عــى تشــكيل الوعــي الروحــي

النتصار األفكار وتحويلها إىل نمط حياة ونظرة

غـرب لبنــان تونــس بــاد
عـراق ســوريا امل ـ
مصــر ال ـ

العربي ،وترك وراءه عقال عربيا شعبويا يعود

التاريــخ ،ذات مالمــح مــن التاريــخ الــذي تســعى

تنجــز تحررهــا الفكــري الحداثــوي فحملــت هــي

املســتعمرات العربيــة حادثــا جديــدا ،وكانــت

الفرنيس مونيه ،والتي أرادها الحبابي إسالمية
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وأمــام مكنســة التاريــخ .فبــدال مــن أن تكــون

ومــوت الفئــات الوســطى ذاتهــا بعــد اســتالم

صــورة كاريكاتوريــة ويف حالــة الدولــة الفاســدة.

قلــب املجتمــع -املتكونــة مــن املعلمــن واألســاتذة
والعســكر ومــا شــابه ذلــك مــن مهــن ،وســاعدت

عىل تكوّن نخبة فكرية ذات نظرة إىل مســتقبل

الحداثــوي واملعاصــر.

الطبقي الفالحي ،لم تحصل عىل تربية مدينية

باملعنــى التاريخــي ،ولهــذا وجــدت نفســها نقيضــا

لألرســتقراطية املدينيــة والريفيــة ال مــن موقــع

شـره باســتالم الســلطة،
طبقــي ،بــل مــن وعــي ـ
سـرعان مــا تحولــت إىل
وعــي معــزز بأيديولوجيــا ـ

خــرق باليــة تلهــو بهــا الريــح ويمــر اإلنســان مــن
أمامهــا دون أن يلتفــت إليهــا.

غـول ســلطة مغرتبــة عــن الواقــع املحــي
مــن ت ـ

صـراع
وعنــدي أن الثــورات الراهنــة ستؤســس ل ـ
دوره الــذي لعبــه يف عصــر النهضــة ومــا بــن

الحر بــن.

غــر أن دورا كهــذا مســتحيل دون غربلــة األفــكار

مــن جهــة وزعزعــة اليقينيــات مــن جهــة ثانيــة،

وشــجاعة يف طــرح األقــى مــن جهــة ثالثــة.

وعنــدي أن والدة األنــا أهــم نتيجــة مــن نتائــج

عبدالناصــر الشــخص الوحيــد الــذي كان

الســرورات التاريخيــة الحديثــة .وبالتــايل فــإن

مشــروعه وقوتــه وجماهرييتــه ،لكنــه أراد

تحولهــا إىل ذات ،أي إىل الفعــل هــي اآلن

قــادرا عــى إنجــاز تكنيــس قــوي للتاريــخ بحكــم
التحديــث والحداثــة بــا مجتمــع ســيايس ،بــا

حـرم املجتمــع املصــري مــن إرثــه
ديمقراطيــة ،ف ـ
التاريخــي الحديــث ،ولهــذا مــا إن قــى نحبــه

الدعــوة إىل انتصــار األنــا والكفــاح مــن أجــل

مشــروع الفلســفة إذا مــا أريــد لهــا أن تحقــق
ماهيتهــا يف الواقــع املعيــش.

مفكر من فلسطين مقيم في اإلمارات
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مقال

ألينا عامر

أزمة الفلسفة في العالم العربي
هند عبد الحليم محفوظ

مــن الصعــب الوقــوف عــى تعريــف واحــد للفلســفة ،ألن الفلســفة تتحــدد بالســياق أو االســتعمال أكــر ممــا تتحــدد بالخطــاب .والســبب
خـرط فيــه :ماديــة ،مثاليــة،
يف ذلــك أن كل فيلســوف كان لديــه تصــور عــن الفلســفة طبقــا للخيــار النظ ــري أو اإلطــار الثقــايف الــذي كان ين ـ
روحانيــة ،واقعيــة ،إلــخ.

هـرة ثقافيــة ،كغريهــا مــن الظواهــر ،إىل جانــب الفــن واللغــة والتاريــخ والديــن والسياســة .أن تكــون الفلســفة عبــارة عــن
والفلســفة ظا ـ

صناعــة ،فمعنــى ذلــك أنهــا تتمتــع بــأدوات وتســتعمل طرائــق .األدوات هــي املفاهيــم والطرائــق هــي املناهــج .وقــد أبــرز كل مــن فتجنشــتاين
ودولــوز الطابــع «الصنائعــي» للفلســفة؛ األول عندمــا أشــار إىل أن الفلســفة هــي نشــاط يف تحليــل اللغــة« :دور الفلســفة هــو التوضيــح
املنطقي لألفكار .ليست الفلسفة نظرية من النظريات ،بل هي فاعلية» (فتجنشتاين :رسالة منطقية فلسفية ،ترجمة عزمي إسالم،
مكتبــة األنجلــو مصريــة ،1968 ،ص .)112

والثــاين عندمــا أوضــح أن الفلســفة هــي نشــاط يف إبــداع املفاهيــم ،وهــو النشــاط الوحيــد الــذي تنفــرد بــه« :إن الفلســفة هــي فــن تكويــن
وإبــداع وصنــع املفاهيــم».

إن

إعــادة ربــط الفلســفة بالقيمــة العمليــة

جديــد يســاير الواقــع يف تناقضاتــه ومالبســاته.

التجربــة البشــرية؛ ألنــه طاملــا أن العلــوم كلهــا

النظريــة ،أي جعلهــا ثقافيــة بامتيــاز ،تتمتــع

العالــم الــذي تســعى إىل قراءتــه ،فتتلبــس

تصــل بعــد حـ ّـد الدقــة الكاملــة ،وطاملــا أن حركــة

هــو فتحهــا عــى يشء آخــر غــر قيمتهــا

بمواهــب وقرائــح ،وتســتعمل أدوات وآليــات،

وتصــل إىل نتائــج يف شــكل روائــع وصنائــع .وقــد

حــدد هيجــل هــذه القيمــة العمليــة للفلســفة
بقولــه« :إذ ُي ـفـرض أن مــا تنســجه الفلســفة هــو

عمــل يتــم ليــا مثلــه مثــل غــزل بينيلــوب ،يبــدأ
مــن جديــد مــع كل صبــاح» .كمــا وصــف هيجــل

الفلســفة كـ»بومــة منريفــا» التــي «ال تبــدأ يف
طـران إال بعــد أن يرخــي الليــل ســدوله»
ال ـ
صـول فلســفة الحــق ،ترجمــة إمــام
(هيجــل :أ ـ

عبدالفتاح إمام ،القاهرة  ،1996ص .)94

بأحوالــه وقفزاتــه ،فمــا تنســجه يف النهــار؛

تفككــه يف الليــل لتعيــد ال ـكـرة مــن جديــد.

أهمية الحوار والتواصل ،ال يف املستوى الثقايف

زكريا :آراء نقدية يف مشكالت الفكر والثقافة،

نفســه.

ص .)448

شكل حوار ،واملالحظ أن العصر اليوم يكتشف

العــام فقــط ،بــل كذلــك يف املســتوى الفلســفي

التفكــر الــذي يتــم نهــارا برتكيــب أفــكار أو
م ـقـوالت ،يتــم ليــا بتحليــل هــذه األفــكار

وامل ـقـوالت وإعــادة تفكيكهــا مــن أجــل تركيــب

aljadeedmagazine.com

القا ـهـرة ،دار الو ـفـاء للطبــع والنشــر،2004 ،

ينمو ويتطور عرب تفاعله مع البنيات الحضارية

االســتعمار .انطلقــت يف النصــف الثــاين مــن

تعــددت صــور العقالنيــة باختــاف الحضــارات

اآلن أن العلــم ظا ـهـرة إنســانية ونشــاط إنســاين،

واالجتماعيــة والثقافيــة بأبعادهــا املختلفــة.
وهــذه بديهيــة غابــت تمامــا عــن العلــم النيو ـتـوين
الحتمــي امليكانيــي ،ولــم تتبـ َّـد بشــائرها إال مــع

ثــورة العلــم يف مطالــع القــرن العشــرين ،ثــورة
النســبية والكوانتــم واالقتحــام املظفــر لعالــم

إنهــا تيــارات مــا بعــد الحداثــة املقرتنــة بمــا بعــد

القرن العشرين ،لتصادر عىل أن قيم الحداثة
والتنويــر مــن عقالنيــة شــاملة ووضعيــة راســخة

االســتجابة لتطلعــات الفئــات العريضــة يف

ذاتــه ليــس نظامــا مقدســا يســتلزم الكفــر بمــا

وإذا أخذنــا يف االعتبــار أن هــذه التطــورات يف

ذاتــه مــن أجــل تأكيــد االســتعمار والســيطرة

جوهرهــا مراجعــة نقديــة للرؤيــة الوضعيــة،

الشــعوب األخــرى ،وتدمــر البيئــة واســتنفاد

العربيــة يف تفســر أســباب إخفــاق مشــاريع
ومــن دون االســتثمار يف ب ـنـاء املعرفــة العلميــة

العلم من دون فلسفته عماء .والعلم الحديث

عــداه ،بــل هــو نظــام عقــاين وجــب أن ينمــو

ويزدهــر وســط األنظمــة املعرفيــة األخــرى ،وهــو

فلســفة العلــم ونظريتــه املنهجيــة إنمــا هــي يف

واستيعاب فلسفة العلم ،وصوال إىل املشاركة

ليس ذريعة لفرض النموذج الحضاري الغربي

بــدا واضحــا كيــف تضاعــف شــأنها بفعــل مــا

فإنه يظل بحاجة إىل العقالنية ،هذا دليل عىل

خصوبــة و ـثـراء وتعــدد جوانــب ،إن نعمــت بهــا

الغربيــة تحمــل لــواء النقــد الــذايت واملراجعــة

يف إنتاجهــا .وبقــدر مــا يحــرز العلــم مــن تقــدم،

أن كل يشء لم يتحول بعد إىل وقائع علمية،
هــذا يــدل أنــه مــازال للفكــر الفلســفي دور يف

حـرم البشــرية مــن
ووأد الثقافــات األخــرى ،فت ـ
تنعــم بالعلــم أكــر.

هكــذا تدفقــت ميــاه جديــدة يف نهــر فلســفة

تزامــن معهــا مــن صعــود تيــارات يف الحضــارة

الذاتيــة ملســلمات الحضــارة الغربيــة بجملتهــا
ووضعيــات الثقافــة الغربيــة يف عمومهــا ،أو يف

ديــكارت أو كانــط ،بدايــة لتصــور جديــد للعقــل،

مقتضياتهــا ،وباتــت مســتحقة للنقــد تمهيــدا

فلســفة العلــم مــن دون تاريخــه خــواء ،وتاريــخ

ببســاطة ظا ـهـرة إنســانية وإبــداع إنســاين.

لقد كانت عقالنية العصر الحديث ،سواء عند

الحديــث عقيــم؛ ألنــه يــؤدي إىل اكتشــاف جديــد

العلم الحديث أيقونتها وتاجها ،قد استنفدت

وبطيئــة ثــم متســارعة يف طريــق تأكيــد أن العلــم

ظـرة الفلســفية النقديــة حتــى تمكــن
مفهــوم الن ـ

إمــري الكاتــوش ( )1974 1922-ومبدئــه النافــذ:

واملذاهــب واالتجاهــات.

هــو تصــور يختلــف عــن عقالنيــة منطــق أرســطو

إن الفلســفة يجــب أن تســعى إىل تكريــس

تطــورات يف التفكــر العلمــي ،ســارت قدمــا

وهيجــل حتــى عصرنــا الحاضــر؛ ولذلــك فقــد

وواحديــة ماديــة وحتميــة ميكانيكيــة وعلمانيــة
فجــة ترســم طريــق التقــدم ّ
املطــرد .وهــي تعتــر

تأكــد الربــط بــن فلســفة العلــم وتاريخــه مــع

الحيــاة .فالتفكــر الحــق عــى الحركــة يف هــذا

يتواكــب فيــه التفكــر مــع التدبــر؛ ألن نشــاط

التــي لــم يمتــد إليهــا ظــل العلــم بعــد (فــؤاد

العلــم ونظريتــه املنهجيــة .لقــد بــات واضحــا

ا ّدعائهــا العموميــة الكونيــة والعامليــة واملركزيــة.

إىل حضــارة اإلســام مــرورا بديــكارت وكانــط

الــذرة ومــا دون الــذرة .أعقبــت هــذه الثــورة

التغيري من خالل توطني التكنولوجيا وحدها،

هيجــل يجعــل مــن الفلســفة نشــاطا ال ينضــب،

إليــه ،فعندئــذ ســيبقى للفلســفة وللميتافيزيقــا

لقــد وضعــت الفلســفة نفســها منــذ بدايتهــا يف

ال تشــتغل الحكمــة إال كتحليــق ليــي ،كتفكــر

التحديــد .لكــن التحديــد األول الــذي وضعــه

املعرفة لم تتوقف؛ ألنها لم تزل تجد ما تتجه
مجــال -طبقــا لعبــارة فــؤاد زكريــا -تلــك األرض

املجتمعات العربية ،حيث أخطأت الحكومات

بعــدي ،ملــا حــدث يف صخــب الواقــع وكثافــة
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ال يمكــن للفلســفة إال أن تتمــاىش مــع حركــة

لــم تســتقر بعــد ،وطاملــا أن اللغــة البشــرية لــم

إلغــاق دائرتهــا والصعــود إىل مرحلــة حضاريــة

أرحــب وأثــرى تتجــاوز قصــور مرحلــة الحداثــة،

فضــا عــن جرائمهــا املتمثلــة يف اســتغالل العلــم
عــى اآلخريــن واملركزيــة الغربيــة ،وقهــر ثقافــات

خـويل :فلســفة
مواردهــا (يمنــى طريــف ال ـ
العلــم مــن الحتميــة إىل الالحتميــة ،دار ق ـبـاء،
القا ـهـرة.)2000 ،

والحديــث عــن العقالنيــة يف الفكــر اإلنســاين هــو
حديــث عــن الفكــر الفلســفي برمتــه منــذ اليونــان

القيــايس .فالقيــاس يف رأي فالســفة العصــر

جـاءت ثــورة بيكــون عــى األورجانــون
ومــن هنــا ـ
القديــم ألنــه منطــق صــوري يســتدل مــن معلــوم

عــى معلــوم وهــو ال يــؤدي إىل كشــف جديــد بــل
يقــف إىل حــدود الربهــان عــى حقيقــة معلومــة

وليــس إىل اكتشــاف حقيقــة جديــدة ،إنــه يف
النهايــة منطــق إق ـنـاع بحقيقــة معلومــة ســابقا

وليــس منطــق اكتشــاف.

ويف القــرن التاســع عشــر ظهــر مفهــوم آخــر
للعقــل لــه داللــة تاريخيــة ،وذلــك حــن شــهدت

الحضــارة األوروبيــة مرحلــة لعــب التاريــخ

فيهــا دورا ك ـبـرا وكان أبــرز ممثــي هــذا العقــل
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مقال

التاريخــي هــو فردريــك هيجــل الــذي انتهــى

ظـرة العقليــة التحليليــة يف تراثنــا الفكــري.
الن ـ

لحظــة زمانيــة واحــدة ثابتــة ،بــل حركــة التاريــخ

ـتـوىل العباســيون الحكــم كانــت لتشــجيعهم

إىل ال ـقـول بــأن مــا يحــدد معنــى العقــل ليســت
وهــو تاريــخ الوعــي اإلنســاين .فالعقــل يتطــور
بحســب لحظــات ومراحــل تســر مــن الفكــر

إىل النقيــض ثــم يتــم التأليــف بينهمــا يف مركــب
جديــد وهــو منطــق الجــدل الــذي يســري عــى
الطبيعة والفكر والتاريخ وبموجب هذا الجدل

ويشــر الدكتــور زيك نجيــب محمــود إىل أنــه ملــا

الرتجمة عن اليونان وتأسيسهم لبيت الحكمة

حـرك داخلهــا.
تلــك الحضــارات بالثقافــة التــي يت ـ

أحــد أهــم عوامــل الفرقــة والتشــرذم الفكــري

حتــى اليــوم اعتبــار العقــل والطبيعــة يف عالقــة

نحــن والتنويــر ،بــروت ،املؤسســة الجامعيــة

سياســة تبنوهــا ليقاومــوا بهــا شــعوذات ال ـفـرس

الالعقليــة ،فكانــت ترجمــة أرســطو واندفاعهــم
نحو النقل ،ولم يكونوا يريدون فقط مقايضة

وماركــس القائلــن بالعقــل الجــديل.

أمــا العقــل العربــي فقــد تناولــه بالبحــث أعــام

الفكــر ويف مقدمتهــم الدكتــور زيك نجيــب

سـاح التحليــل يف مؤلفاتــه
محمــود الــذي تبنــى ـ
وسـ ّـلطه لنقــد الالمع ـقـول والكشــف عمــا يف

تراثنــا العربــي القديــم مــن دعــوة إىل إعــاء شــأن

العقــل ليكــون هــذا ا ـلـراث منطلقــا ومرجعــا،

لعلــه يدفعنــا إىل األخــذ بأســباب الحضــارة
صـرة.
العامليــة املعا ـ

سـرة العقــل يف تراثنــا اإلســامي
فقــد كانــت م ـ

سـرة دامــت خمســة قــرون مــن القــرن
القديــم م ـ
الســابع امليــادي إىل القــرن الثــاين عشــر (زيك
نجيــب محمــود :املع ـقـول والالمع ـقـول ..يف

تراثنــا الفكــري ،دار الشــروق ،1985 ،ص .)70

طـرة البديهــة
يــرى زيك نجيــب محمــود أن ف ـ
هــي الســائدة يف القــرن الســابع حــن شــغلت

الحضــارة اإلســامية بالبحــث يف إقامــة دولــة

والبحــث عــن عدالــة الحكــم .ويف القــرن الثامــن
انصــرف إىل القواعــد واملبــادئ العامــة لتفســر

مياديــن األدب والفــن ثــم انتهــى القــرن الحــادي

في القرن التاسع عشر ظهر
مفهوم آخر للعقل له داللة
تاريخية ،وذلك حين شهدت
الحضارة األوروبية مرحلة
لعب التاريخ فيها دورا كبيرا
وكان أبرز ممثلي هذا
العقل التاريخي هو فردريك
هيجل الذي انتهى إلى
القول بأن ما يحدد معنى
العقل ليست لحظة زمانية
واحدة ثابتة ،بل حركة
التاريخ وهو تاريخ الوعي
اإلنساني .فالعقل يتطور
بحسب لحظات ومراحل
تسير من الفكر إلى النقيض
ثم يتم التأليف بينهما في
مركب جديد

تاريــخ اإلســام ونشــأت نتيجــة لهــا الفــرق مــن

شــيعة وخــوارج ومعتزلــة .فيهــا نشــأ االع ـتـزال

18

جـزة اليونــان
لألشــياء .وإذا كانــت الفلســفة مع ـ

عـرب
جـزة ال ـ
فــإن علــوم اللغــة العربيــة هــي مع ـ

واللغــة التــي تعـ ّـد مــن أروع األمثلــة عــى حـ ّـدة

لحاجــات الســوق ،وبهــذا تكــون املســاهمة
املنشــودة.

حـول دون
وعــى الرغــم مــن املعوقــات التــي ت ـ

انتشــار الفلســفة بالشــكل املطلــوب ،فهنــاك

ومنشــأها الزمــاين هــو عصــر التدويــن (الدكتــورة

الفلســفة والحضــارة ،الهيئــة املصريــة للكتــاب،

التنميــة يف العالــم العربــي تمـ ّر حتمــا بتدعيــم

أ ـمـرة حلمــي مطــر :عــن القيــم والعقــل يف
 ،2010ص .)168

املنهجية يف التفكري العقالين النقدي ،وانطالقة

الفلسفة كفكر للنقد والتنوير وتحرير العقول

لكــن الفلســفة يف العالــم العربــي يف وضعيــة

مــن األوهــام والخرافــات ،فعــن طريــق الفلســفة

غـرب ،إذ نجــد
الفلســفية املتداولــة مصدرهــا ال ـ

جـرأة والقــدرة عــى طــرح األســئلة
االنفتــاح وال ـ

مأزومــة ،حيــث إن معظــم األفــكار والنظريــات
ترســيخا لتصـوّر معـ ّـن للفلســفة يجردهــا

مــن وظيفتهــا النقديــة التقويميــة عــى صعيــد
التنظــر االجتماعــي والســيايس ،واألمثلــة

عــى ذلــك ك ـثـرة ،فالفلســفة التحليليــة التــي
ســيطرت ل ـفـرة طويلــة عــى مســرح فلســفة

القــرن العشــرين تنظــر إىل الفلســفة كظا ـهـرة
محايدة ،وأنها إذا أريد أن تكون فلسفة علمية

وجــب عــى أصحابهــا أن يحصــروا مهمتهــا يف
التحليــل النقــدي للغــة مــن أجــل توضيــح معنــى

إســام ،تقديــم زيك نجيــب محمــود ،مكتبــة

يمكننــا ب ـنـاء ثقافــة نقديــة حديثــة تقــوم عــى

الحقيقيــة ال األســئلة املغلوطــة أو املزيفــة.

ملــاذا ال توجــد فلســفة عربيــة أو إســامية منــذ
قرابــة  800عــام ،وبالتحديــد بعــد ابــن رشــد؟

ألنــه يف هــذا التاريــخ بالضبــط تــم إقفــال بــاب
االجتهــاد .كمــا أن آخــر النظريــات الكــرى
الفلسفية أنجزها هيجل عام  .1830عقب ذلك

لــم توجــد نظريــة شــاملة؛ فاملاركســية خرجــت

مــن ع ـبـاءة هيجــل ،والوجوديــة كمــا ي ـقـول
ســارتر نفســه هــي مذهــب يف فلســفة ماركــس.

وفلســفة هيجــل لهــا مصــدران :املصــدر األول
يونــاين مــن طريــق هرياقليطــس ،واملصــدر الثــاين

عربــي والــذي أخــذ منــه هيجــل ف ـكـرة «مماثلــة

ظـرة التاريخيــة التــي تــرى أن
ناهيــك عــن الن ـ
تزندق» ،واملنطق مدخل إىل الفلسفة واملدخل

وجميــع مســتويات الوجــود.

ضـرة ،وغالبــا مــا ينتقــد أصحابهــا
ال ـتـزال حا ـ

الواحــد الــذي ينتشــر يف كل يشء» .ابتــدأ هــذا

ا ـلـراث بصــورة املــرآة وهــي صــورة ســحرية تمامــا

وشــرقية تمامــا .فالكنــدي الفيلســوف العربــي،

يحقــق التماثــل والتناظــر بــن جميــع املوجــودات

وقــد أخــذ هيجــل هــذه الف ـكـرة يف فلســفته

ولعــل مــن املفيــد لنــا أن نــورد هنــا مــا ذ ـكـره

وفلســفتنا هــي املــزج بــن الديــن والفلســفة أو

يمتــد مــن أفلوطــن املصــري (270م) حتــى اآلن.

املشــكلة أن أســاتذة الفلســفة يف العالم العربي
قاموا بالعرض والتحليل وتوقفوا عن التنظري،

وإذا كانــت الفلســفة هــي منظومــة مــن القيــم
(الحــق والخــر والجمــال) فإننــا لدينــا الكثــر مــن

القيــم لكنهــا يف حاجــة فقــط إىل التنظــر ،أي أن
تلــك القيــم موجــودة يف الفــن واألدب وســلوك

على الرغم من المعوقات
التي تحول دون انتشار
الفلسفة بالشكل
المطلوب ،فهناك ضرورة
لتلقين أطفالنا وشبابنا
الطريقة المنهجية في
التفكير العقالني النقدي،
وانطالقة التنمية في
تمر حتما
العالم العربي ّ
بتدعيم الفلسفة كفكر
للنقد والتنوير وتحرير
العقول من األوهام
والخرافات ،فعن طريق
الفلسفة يمكننا بناء ثقافة
نقدية حديثة تقوم على
االنفتاح والجرأة والقدرة
على طرح األسئلة الحقيقية
ال األسئلة المغلوطة أو
المزيفة

النــاس .فــإذا كانــت اليونــان أعطــت الفلســفة
واملنطــق والحضــارة ،والرومــان أضافــوا إىل

الحضــارة اإلنســانية التكنولوجيــا ،فاملصريــون
أعطــوا للحضــارة الفــن والديــن (دراســات يف

أدب وفكر عصري ،الحداثة وما بعد الحداثة:

الدكتــور محمــد شــبل الكومــي ،الهيئــة املصريــة
العامــة للكتــاب ،2015 ،ص .)176 ،175

والنقــد متضافــر مــع الفلســفة وال تظهــر حركــة

نقديــة إال ولهــا خلفيــة فلســفية؛ فنقــد مــا بعــد

الحداثــة يعمــد إىل إد ـمـاج املباحــث التاريخيــة
واالجتماعية والسياسية والصياغات التحليلية

جـاء مــن
النفســية عنــد «الكان» ،وكل هــذا ـ

الفلســفة التــي قدمهــا نيتشــه ونقــده ملفاهيــم

الســببية والهويــة والــذات .وهنــا ظ ـهـرت نظريــة
«مــوت املؤلــف» ،وهــذا املبــدأ ـنـوع مــن التطــرف.

وبجانــب نيتشــه هنــاك نظريــات فرويــد التــي
قوّضت تماما اليقني امليتافيزيقي بالكشف عن

انقســام يف الــذات بــن الشــعور والالشــعور،
ليــس هنــاك انفصــال بــن القديــم والجديــد،

فاألفكار ال تموت لكنها تتحوّر .وانعكست تلك

األفــكار يف طريقــة ـعـرض الحبكــة والشــخصيات
واســتخدام اللغــة .لهــذا نــرى أن روايــات مــا بعــد

الحداثــة ال تقــدم لنــا شــخصيات ال تنــى ،مثــل
شخصية يس السيد يف ثالثية نجيب محفوظ،

وعندمــا ننظــر يف أعمــال كتــاب مثــل جويــس

وهكســي وفرجينيــا وولــف نجــد أن الشــخصية

الوجــود» ( ،)analogiaentisومؤداهــا أن
كل موجــود إنمــا ينعكــس يف كل موجــود ،بمــا

إىل الشــر شـ ّر .ولألســف وجهــة النظــر هــذه

يف املقصــد الفلســفي الرئيــس لذلــك الجوهــر

فهــي عديمــة الجــدوى يف مجــال تحقيــق أي

ضــرورة لتلقــن أطفالنــا وشــبابنا الطريقــة

عـرب والعروبــة.
األمويــن شــديدة التعصــب لل ـ

الثقافــة العربيــة يف تكوينــه وبنيتــه ونقــده فــرى

aljadeedmagazine.com

ظـرة املعياريــة
أن العقــل العربــي تحكمــه الن ـ

بالغــة ،رغــم إيجــازه الشــديد ،فقــد كتــب ي ـقـول

مجـ ّرد بعيــد عــن املمارســة اإلجرائيــة ،ومــن ثــم

يف اللغــة العربيــة يحمــل دالالت أخالقيــة ،أي

ممارســة الفلســفة كفــر؛ «مــن تمنطــق فقــد

صاحــب املشــروع الضخــم عــن العقــل يف

وهنــاك مــن يــرى أن الفلســفة عمــل عقــاين

يف مســار التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة

األوروبــي يربــط املعرفــة باألســباب ،فــإن العقــل

الثقافة الفارسية بقدر ما أرادوا مكايدة الثقافة

عــى يــد الحســن البصــري املتوفــى حــوايل 727م،

للدراســات والنشــر ،2006 ،ص .)44

وإذا كان العقــل الغربــي ســواء اليونــاين أو

األنجلــو املصريــة ،1968 ،ص .)31

العربيــة الخالصــة التــي تم ـيـزت بهــا ثقافــة

والعقائــدي والحضــاري (مصطفــى محســن:

إســهام مباشــر يف تنشــيط االقتصاد واالســتجابة

رســالة منطقيــة فلســفية ،ترجمــة عزمــي

وهنــاك أيضــا الدكتــور محمــد عابــد الجابــري

وفيهــا نشــأت الدراســات العقليــة األوىل للنحــو

سـرارها .أمــا بالنســبة للعقــل
والكشــف عــن أ ـ

مــا نقولــه مــن عبــارات (لودفيــغ فتنجشــاتني:

والالمع ـقـول .لقــد بـ ّـن تاريخنــا القديــم كيــف
بعــد التجــارب والحــروب السياســية التــي مـ ّر بهــا

شـرة واإليمــان بقــدرة العقــل عــى تفســرها
مبا ـ

واإلنســان والطبيعــة.

عشــر والثــاين عشــر إىل ســيادة التصــوف
صـرة يف القــرن الثامــن امليــادي
بــرزت مدرســة الب ـ

ومــن ثوابــت العقــل الغربــي منــذ هرياقليطــس

حـول ثالثــة أقطــاب :اللــه
العربــي فإنــه يتمحــور ـ

هــذه املفاهيــم الثالثــة للعقــل ظ ـهـرت يف حضــن

التنويــر وعصــر األيديولوجيــا ســواء عنــد هيجــل

بــل أيضــا نظريــات العلــم؛ فقــد ارتبــط العقــل يف

مــن نفعهــا؛ ألنهــا يف رأي أصحــاب هــذا املنظــور

ضـرب جــذوره
«إن هيجــل ل ُيعـ ّـد وارثــا ـلـراث ي ـ

مــا يطلــق عليــه « .»Theosophyوهــذا الخلــط

االختــاف الفكــري .ومــن ثــم فــإن ضررهــا أكــر

واألوروبيــة الحديثــة ،تمثــل أبــرز مــا أنتــج العلــم

تتــواىل الحضــارات ويتطــور الوعــي.

حضــارات ثــاث أوروبيــة بــدأت باليونــان وعصــر

أن الحضــارات الثــاث :اليونانيــة والعربيــة

الفلســفة بكونهــا مدعــاة لإللحــاد ،أو إىل

«ب ـلـوخ» بهــذا الصــدد كامــا ملــا لــه مــن أهميــة

يف آن واحــد شــعراء وســلوكيون وساســة.

كان أول مــن نظــر إىل العالــم بوصفــه جماعــا
مــن عــدة معــارض للمرايــا ،تعكــس كل يشء
ونفــس الــيء ،وكذلــك ال ننــى أثــر ابــن عربــي

يف هيجــل أيضــا .القضيــة أن الشــرق فالســفته

التــي ال تنــى غائبــة عــن أعمالهــم كل ّيــا ،ومــن

الصعــب حتــى أن نتذكــر أي شــخصية يف

رواياتهــم.

باحثة من مصر
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مقال

والء دكاك

التمرد على الزمن

امل ـقـوالت املنقولــة ،فتعــد جريمــة ينبغــي أن
يعاقــب القائلــون بهــا وي َُك َّفــرون ويُخ َّونــون

ويعزلــون ،وطاملــا كانــت أدوات العقــاب التــي

إلغاء التحقيب وتغييب الفضاء اإلنساني

تســتهدف الفكــر الجديــد واملفكريــن املتنوريــن،

أدوات غــر فكريــة ،بــل يكــون العقــاب بالقمــع

حميد سعيد

سـاءة والتشــويه والتحريــم ،وال يتوقــف
واإل ـ
مثل هذا العقاب بجميع أدواته عند الشخص
الــذي حــاول أو يحــاول النظــر إىل النقــل بمنظــور

العقــل ،بــل يشــمل محيطــه االجتماعــي ،وممــا

ألي عمــل إبداعــي زمنــه الخــاصُ ،يعـ ّـر عنــه فكريــا وجماليــا ،فيتأثــر بــه ويؤثــر فيــه ،ومــن هنــا جــاء التحقيــب ،وكمــا هــو مع ــروف ،لــكل

شـرت
عرفــت مــن أحــداث وتجــارب تؤكــد مــا أ ـ

حقبــة إبداعهــا ،بخصوصياتــه ومتغرياتــه وإضافاتــه ،والخصوصيــات ال تتعلــق بالواقــع ومعطياتــه فحســب ،بــل تظهــر بوضــوح يف مــا هــو

إليــه ،ذلــك أن أحــد املتنوريــن وكان يعيــش

اإلبداعيــة ليســت جز ـيـرة منفصلــة عــن محيطهــا ،وإنمــا هــي مرحلــة تضــاف إىل مراحــل أخ ــرى ،ومــا يتحقــق فيهــا مــن إبــداع يضــاف إىل مــا

أطروحــات املتزمتــن بمــا هــو عقــي مــن أفــكار،

جمــايل أيضــا ،وهــذا مــا ي ـكـرس التحقيــب يف األعمــال اإلبداعيــة ،مــن جهــة ،وينفتــح بهــا عــى مــا ســبقها وعــى مــا ســيأيت بعدهــا ،فالحقبــة

يف مدينــة متزمتــة اجتماعيــا ،وإذ كان يواجــه

تحقــق ويتحقــق مــن إبــداع قبلهــا وبعدهــا أيضــا ،حيــث يتشــكل فضــاء اإلبــداع ،ورغــم مــا يبــدو مــن اختــاف بــن إبــداع حقبــة وأخ ــرى ومــا

فحاربــه املتزمتــون يف مدينتــه ،فعــاش ف ـقـرا

صـراع يقــود إىل القطيعــة بينهمــا حينــا آخــر ،لكــن مــا يبــدو يل باســتمرار ومــن خــال مراجعــات
حـوارات بــن رموزهمــا حينــا ،أو ـ
نشــهد مــن ـ

معــزوال ،وإذ طلبــت منــه يومــا أن يشــارك

مســتمرة وتأمــل جــاد ،أن ليــس مــن تناقــض بــن التحقيــب والفضــاء اإلنســاين بمــا فيــه فضــاء اإلبــداع.

إن

عــرف عنــه واشــتغل عليــه ،اعتــذر وقــال يل:
لــم أعــد قــادرا عــى املواجهــةْ ،
إذ أن االضطهــاد

ملحمــة كلكامــش مثــا ،وهــي مــن أقــدم

حقبة زمنية معينة ،غري أنها تتجاوز التحقيب

وســرفانتس وشكســبري ،وهــي جميعــا ،بقــدر

شــمل أ ـفـراد عائلتــي ،وأذكــر أنــه قــال يل :حتــى

املعرفــة اإلنســانية ،بقــدر مــا ـع ّـرت عــن إشــكالية

بشــأن كلكامــش ،يمكــن أن يشــمل اإلليــاذة

فضاء اإلبداع ،فما زلنا نقرأ امرؤ القيس ولبيد

خشــية مــن ســطوة الطغــاة الذيــن اختلفــت

النصــوص اإلبداعيــة التــي عرفهــا تاريــخ

ضـاء اإلبــداع ،ومــا ذهبــت إليــه
لتكــون بعــض ف ـ

وجودية تتعلق بزمنها ،فإنها تواصل حضورها

أيضا ،التي تنسب كتابتها إىل الشاعر اإلغريقي

تواجهنــا بأســئلة جماليــة وفكريــة يف آن واحــد،

ضـرة
الثامــن قبــل امليــاد ،غــر أنهــا مــا زالــت حا ـ

عــى امتــداد الزمــن بــكل متغرياتــه ،ومــا زالــت
وإن إشــكالية الحيــاة واملــوت وهــي املوضوعــة
األساسية فيها ،ظلت مما يشغل اإلنسان عىل

ضـرة حتــى اآلن يف
تــوايل العصــور ومــا زالــت حا ـ
الحياة اإلنسانية رغم كل ما عرفه اإلنسان من

تقــدم عــى جميــع الصعــد ،لــو نظرنــا إليــه
بمنظور املايض ،ملا بالغنا حني نصفه بأنه تقدم

أسطوري.

حـرب طــروادة ،يف القــرن
هومــروس ،عــن ـ
ليــس ب ـبـذخ بنائهــا الفنــي فحســب ،وإنمــا بمــا

طرحــت مــن قضايــا مثــل البطولــة والتضحيــة

والحــب وعالقــة ا ـملـرء بوطنــه ومــا إىل ذلــك مــن
ضـرة
قضايــا وجوديــة ،وهــي قضايــا لــم تــزل حا ـ
هــي األخــرى يف حيــاة اإلنســان ،ويمكننــا أن
نذكر عىل هذا الصعيد عددا كبريا من األعمال

اإلبداعيــة ،ليــس ممــا يقتصــر عــى أجنــاس

إليــه املن ـقـول ،ومــا هــو املقــدس ،ومــن أيــن

سـاح النقــل يشــتغل
بتشــويه املــايض املجيــد ،ف ـ

معهــم يف توجهاتهــم.

وشــعراء املــدن ،يف مقدمتهــم أبونــواس،

ثــم نقــد الــرواة ،وهــل كانــوا موجوديــن حقــا،

اإلنســاين -اإلبداعــي يف صــورة تخــدم أهدافــه

واســتمعت إليــه وهــو يتحــدث عــن معاناتــه،

املاليــن مــن األشــخاص يــزورون املتاحــف واملــدن

ســلطان ،املتســلط أو الطامــع يف الســلطة ،وإنْ

وطرفــة بــن العبــد وعمــر بــن أبــي ربيعــة ،ومــا

زالــت نصــوص الشــعراء العذريــن واملتصوفــة
تشــاركنا قراءاتنــا وخرباتنــا اإلبداعيــة ،ومــا زال

األثريــة ،ملشــاهدة مــا أنجــز اإلنســان يف الحقــب
ضـاء
التــي عاشــها وآلــت يف مــا بعــد إىل هــذا الف ـ
املعــريف الــذي ينقــل املــايض إىل الحاضــر وإىل

إن الخطــر الداهــم الــذي يفــكك بنيــة املجتمعــات
جميــع املجــاالت الحياتيــة ،هــو هــذا االنص ـيـاع

غـاء الحاضــر
والســلطة الزمنيــة ،ويعمــد إىل إل ـ

ملشاكلهم الحياتية يف ما هو أسطوري وخرايف،

وكذلــك هــو الحــال مــع كالســيكيات املوســيقى

أكــر عقالنيــة منهــم.

نتذكــر يف مــا نحــن فيــه ،ألــف ليلــة وليلــة ومــا

عـرض
إىل مصــادر تمنــح صفــة القداســة ،قــد ت ـ
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الحيــاة ،فــإن ســلطة املقــدس تواجــه كل متغــر

لإلرهــاب الفكــري واالجتماعــي ،وحــن يكــون

النقــل أي دور للعقــل ،وتشــيع ثقافــة النقــل

إن اإلنجازات اإلبداعية املهمّ ة ،مع انتسابها إىل

رواياتهــم عــى عواهنهــا ،حتــى وإن كانــت عــى

صـرة يف ظــل قوانينهــا ال يف ظــل قانــون
واملحا ـ

وأخالقيــا إىل مثــل هــذا الــدور ،وهــل تقبــل

السلطة الزمنية تواجه متغريات الحقبة باملنع

العقــل ،وهــو مــاض متخ َّيــل ،ال عالقــة لــه

ضـاءة دائمــة لــكل فنــان يحفــر
يف حضورهــا إ ـ

كتبــه الجاحــظ وأبوالعــاء املعــري والخيــام

كانــوا موجوديــن ،فهــل كانــوا مؤهلــن عقليــا

الجهلــة املتعصبــون.

للمــايض ،انصياعــا ســلبيا ،بعيــدا عــن النقــد

حتــى ليبــدو يل أحيانــا أن كلكامــش ومــن معــه

مــن متخيــات وخرافــات وأســاطري وروايــات،
يف مواجهــة العقــل والحقيقــة ،وإذا كانــت

أي مقــدس كان ،توظــف فيــه ســلطة املقــدس

عــى قطيعــة تامــة مــع املســتقبل ،كمــا يفعــل

وأســطوري ،حتــى كأن املتخ ّيــل األســطوري
عــى زمــن كلكامــش ،لــم يتغــر بعــدْ ،
إذ مــا

حـوالت ،وال بــد أن
والرســم ومــا شــهدت مــن ت ـ

وتــرر جميــع مقوالتــه ،وتجعــل مــا حشــد

إن االنص ـيـاع للمــايض تحــت ســلطة املقــدس،

خـرايف
لــم يحــرر اإلنســان مــن تعلقــه بمــا هــو ـ

زال كثــرون مــن بنــي البشــر يبحثــون عــن ح ـلـول

ضـاء
بأقــى طاقاتــه ،لوضــع املــايض ومعــه الف ـ

وكل جديــد بالتحريــم وبالوعيــد.

إن جداريــة اللبــوة الجريحــة مثــا ،وهــي مــن

بإزميلــه عــى الحجــر.

أم ارتجلهــم مــن كان يف خدمــة الســلطان ،أي

املســتقبل ،وال ينقــل الحاضــر إىل املــايض ويكــون

خـرب الحاضــر عــى كل صعيــد ويف
اإلنســانية وي ـ

جـزه النحــت اآلشــوري ،تــكاد تكــون
أجمــل مــا أن ـ

جـاءت إىل هــذا املصــدر صفــة القداســة ،ومــن
ـ

تناقــض مــع العقــل.

وممــا يلفــت النظــر ويتطلــب البحــث الجــاد،

والعمــارة.

شــقيقايت لــم يجــرؤ أحــد عــى التقــدم لخطبتهــن

انتســابها إىل حقبهــا ،غــر أنهــا تواصلــت مــع

الكتابة فقط ،بل يف النحت واملوسيقى والرسم

كــون هــذا التقــدم ،وعــى جميــع الصعــد،
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يف نــدوة تلفزيونيــة ثقافيــة ،ي ـقـول فيهــا مــا

سـاءلة واالحتــكام إىل العقــل ،حيــث يلغــي
وامل ـ

مــن دون أن يكــون مــا نقــل عــن املــايض ونســب

للنقــد املوضوعــي ،نقــد املقــدس الــذي نســب

طـاء دينــي ،يشــمل فعلــه املجتمــع
املقــدس بغ ـ
بــكل خصائصــه ومعطياتــه ومــا شــهد مــن
حـوالت اجتماعيــة وثقافيــة ويدخلــه يف نفــق
ت ـ
النقــل عــن املــايض.

وممــا قالــه :إن االختــاف مــع الســلطة ونقدهــا
ومعارضتهــا أيســر عنــدي مــن أبســط اختــاف
مع املؤسسة الدينية التي أنتمي إليها ،وعقوبة

الســلطة أيســر عنــدي كذلــك مــن عقوبــات هــذه

املؤسســة.

إن أصحــاب هــذا املوقــف ،بقــدر عزلتهــم عــن

الحقبــة التــي يعيشــون فيهــا ،وعــدم إدراك

إن املــايض الــذي كرســته بكثافــة النقــل وتغييــب

خصوصياتهــا ومتغرياتهــا ،فإنهــم يف الوقــت

باملايض الحقيقي ،ويمكننا القول إن هذا املايض

الفضاء املعريف ،ألنهم يعيشون يف الزمن الذي

املتخيــل ،ال يحمــل مــن املــايض الحقيقــي إال مــا
يتــاءم مــع صــورة املــايض املتخيــل ،يعمــل جهــاز
ســلطة املقــدس عــى أن يكــون بديــا للحاضــر،
أو هــو الحاضــر.

ومثــل هــذا املقــدس ،يوظــف النقــل ،ليــس

إن أي جديــد يف مــا ي ـبـدع الفكــر اإلنســاين ،علمــا

الفكر ،يف إطار اتهام حاضر ومجرب ومصمم،

أمــا امل ـقـوالت ذات الطابــع النقــدي التــي تحــاور

ضـاء
ملجافــاة العقــل فحســب ،بــل لتخريــب ف ـ

والتقيــت ـمـرة برجــل ديــن ،عــرف بف ـكـره النقــدي

وفنــا وأدبــا ،يواجــه بالرفــض أو بالتشــكيك،

ضـاء اإلنســاين ،بمــا فيــه
ذاتــه ال يدركــون الف ـ
ضـاء الــذي تصــوره لهــم
ينقلــون عنــه ،ويف الف ـ
وترســم مالمحــه وتحــدد خصائصــه ،نقوالتهــم

التــي تســتعبدهم ويتعصبــون لهــا وال يــرون

شــيئا إال مــن خاللهــا.

شاعر من العراق مقيم في عمان
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من دمشق إلى شيكاغو

رحلة أبي خليل القباني إلى أميركا 1893
تيسير خلف
تشكل رحلة أبي خليل القباين وفرقة “مرسح العادات الشرقية“ إىل معرض
عـام  ،1893فرصــة رائعــة لدراســة وفهــم واحــدة مــن
شــيكاغو الكولومبــي يف ال ـ

أندر تجارب التفاعل الثقايف املباشر بني منطقتي شرقي املتوسط ،بما تحمله

مــن أبعــاد تاريخيــة ودينيــة لهــا تأ ـثـرات عميقــة يف الوجــدان الغربــي املســيحي،
وبــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة التــي كانــت تنظــر إىل نفســها ،منــذ ذلــك
الوقــت ،بوصفهــا قمــة هــرم الحضــارة الغربيــة.

مـرة األوىل ،ولــم يســبق ظهــوره
املنشــور هنــا مــن نــص وصــور ورســوم ينشــر لل ـ
يف أي مطبوعــة عربيــة أو أجنبيــة ،وهــو بمثابــة كشــف أدبــي تاريخــي ال بــد أن
يســتدعي إعــادة كتابــة تاريــخ املس ــرح العربــي الحديــث ،اســتناداً إىل الوثائــق
املكتشــفة.

رسم للباخرة التي استقلها احمد ابو خليل القباين وفرقته املسرحية من بريطانيا إىل أمريكا 1892

22

aljadeedmagazine.com

َّ
ألف

أبــو خليــل القبــاين هــذه الفرقــة يف

لتحديــد شــكل املشــاركة وحجمهــا ومســتوى

شـركة «إيليــا ســهامي
يف إســطنبول تدعــى ـ

وعازفــا وراقصــا ،غالبيتهــم الســاحقة مــن واليــة

كان الســلطان عبدالحميــد يف ذلــك الوقــت

أحالــت وزارة األشــغال العامــة والتجــارة

الدوليــة ،بوصفهــا قــوة عظمــى ،تشــارك يف

شـركائه ينــص عــى ب ـنـاء
ســعدالله أفنــدي و ـ

أواســط العــام  1892مــن  50ممثــا

ســوريا العثمــاين ،وحُ ـ ّـدد ســقفها الفنــي

بمجموعــة مــن «الشــروط الصارمــة» املتعلقــة

ضـوع «العــادات والتقاليــد» ،وتــم تثبيــت
بمو ـ

شـركة املمولــة
هــذه «الشــروط» حتــى يف اســم ال ـ
شـركة العوائــد الشــرقية»
للمشــروع ،وهــي « ـ

املســجلة يف بــروت وشــيكاغو ،باســم الصحــايف
البريويت بطرس أنطونيوس وشركائه.

المسرح والقرية

تمثيلهــا .

حريصــا عــى إظهــار الســلطنة يف املحافــل
املعــارض واملناســبات عــى قــدم املســاواة مــع
حـرص عــى
باقــي الــدول الكــرى .ولذلــك كان ال ـ

إ ـبـراز مظاهــر العظمــة والســيادة أهــم بكثــر
مــن املشــاركة نفســها .ولــم يتأخــر إصــدار فرمــان

شـاء لجنــة تحضرييــة للمشــروع ضمــت الكثــر
إن ـ

وســعدالله» .ويف يــوم  24أيــار (مايــو) ،1892

إىل البــاب العــايل نســخة مــن عقــد أ ـبـرم مــع

الجنــاح العثمــاين الرســمي عــى شــكل مبنــى

«ســبيل الســلطان أحمــد» القائــم عنــد مدخــل

قصــر توبكابــي ،عــى أن يُنجــز املشــروع قبــل
يــوم  28أبريــل  ،1893أي قبيــل حفــل االفتتــاح

عـرض بأربعــة أيــام .ونــص العقــد
الرســمي للم ـ
أيضا عىل بناء سوق عثماين ومسجد ،و»أبنية

من األسماء املهمة يف البريوقراطية العثمانية،
وتــم انتــداب إبراهيــم حقــي بيــك ،أحــد ك ّتــاب

للمســارح بجــوار الســوق ،تجــري بداخلهــا

عـرض.
العثمانيــة إىل امل ـ

يخــل بــذوات الخــدور املســلمات واآلداب املل ّيــة

العــروض» ،شــريطة أال تتضمــن «أي يشء

تلقــت الســلطنة العثمانيــة يف التاســع عشــر

«املابــن الهما ـيـوين» مفوضــا عامــا لإلمرباطوريــة

مــن الرئيــس األ ـمـريك بنيامــن هاريســون،

كان الرتتيــب املعتــاد عنــد املشــاركة يف مثــل هــذه

والعموميــة وشــرف وآداب اململكــة» ،وحــددت

والــذي ســيقام ملــدة ســتة شــهور ،مــن مطلــع

شـركة تجاريــة خاصــة إلنجــاز القضيــة
مــع ـ

هــذه النواحــي قبــل إجرائهــا (ســتكون وفــق) رأي

مــن شــباط (فربايــر) عــام  1891دعــوة موقعــة

عـرض شــيكاغو الكولومبــي،
للمشــاركة يف م ـ

أيــار (مايــو) إىل نهايــة تشــرين األول (أكتوبــر)
 .1893وإثــر ذلــك ،بــدأت املــداوالت يف إســطنبول

املعــارض ،أن يقــوم «البــاب العــايل» بالتعاقــد

برمتهــا .وقــد اتصلــت اللجنــة بســعدالله أفنــدي
شـركة خاصــة للتصديــر
الــذي كانــت لديــه ـ

الفقرة الخاصة باملسارح أن مرجعية «تفاصيل

وفكــر الكوميســرية (املفوضــن)».

ويوضــح إعــان منشــور يف جريــدة «لســان
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الشارع أمام املسرح

أنطونيــوس نفســه ،عــى معلومــات مهمــة

شـركة
وعــدم ـقـراءة بنــود العقــد مــع ـ

تأسســت يف بــروت ،يف شــهر أيــار (مايــو)،

وجــود الشــيخ القبــاين جعــل العمــل أكــر

شـركة العوائــد الشــرقية» التــي
عــن برنامــج « ـ
وأنهــا عينــت خمســة أشــخاص إلدارتهــا هــم؛
طـرس أنطونيــوس رئيســا،
كمــا علمنــا الحقــا :ب ـ
وأبــو خليــل القبــاين مد ـيـرا فنيــا ،وعضويــة

ضـول مغبغــب ،ون ـقـوال
إســكندر ضعــون ،وف ـ
صهيــون .ويبــدو أن هــذه اإلدارة قــد توســعت
يف ـفـرة الحقــة لتصــل إىل حــوايل  13شــخصا،

بعــد إضافــة أســماء نعــوم مغبغــب وجورجــي
خــوري ،وإســكندر حجــار ،وأســعد حبيقــة،
خـرا
وأســعد ـكـرم ،والدكتــور حبيــب طبجــي ،وأ ـ

إســكندر صيقــي ورفائيــل جبــارة القادمــن مــن

اإل ســكندرية.

شـركة
وأوضحــت الرســالة شــيئا ممــا كانــت ال ـ

تفعلــه يف ذلــك الوقــت ،مــن قبيــل انتدابهــا
«عضويــن منهــا إىل دمشــق وجوارهــا الختيــار

شـراء املســتلزمات» ،وهــي
بعــض العــادات ول ـ

عــى األرجــح األز ـيـاء واإلكسســوارات الالزمــة.

حـول تلــك
صـول مهمــة ـ
وأنــه قــد «تــم تأليــف ف ـ
العــادات».

يف مدينــة شــيكاغو» التــي خصصــت «الدا ـئـرة

شـركة إيليــا
أيــار ســنة  .»1892وأن أصحــاب ـ

الجريــدة نفســها وبالصياغــة الســابقة نفســها

عـرض العــام
والعــادات الشــرقية هــو «لجنــة امل ـ
العثمانيــة بمرســح (تياتــرو) تمثــل فيــه املشــاهد
والعوائــد الشــرقية يف ضروبهــا املختلفــة،
وأشــكالها املتنوعــة» .ويوضــح اإلعــان أن
أصحــاب هــذا االمتيــاز ،وفقــا لــإرادة الســنية،

وهــم الخواجــات؛ إيليــا ســهامي وســعدالله

شـاء «املرســح»
شـركاؤهما «باعوا امتياز حق إن ـ
و ـ
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الرتكيــة’ شــديد كــوراين لنشــر إعــان مماثــل يف

يف نيويــورك باللغتــن العربيــة واإلنكليزيــة يف

أن صاحب فكرة إنشاء مسرح لتقديم املشاهد

طـرس أنطونيــوس
واملرطبــات إىل الخواجــات ب ـ
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شـركائه بموجــب صــك قا ـنـوين مــؤرخ يف 16
و ـ

شـاء مرســح آخــر يف
طـاء أي كان حــق إن ـ
لهــم إع ـ

صــك قا ـنـوين بتاريــخ  8تشــرين الثــاين (نوفمــر)

الشرقية ،ويحذر فيها كل من يحاول أن يمثل

سـوغ
البنــد الثامــن مــن الصــك املذكــور أنــه ال ي ـ

جميــع فســحة الدا ـئـرة العثمانيــة».

وكان هــذا اإلعــان بمثابــة إنــذار قا ـنـوين لــكل مــن

عـرض
يحــاول أن يمثــل العــادات الشــرقية يف امل ـ

واحتــكار «القهــوة املوســيقية الغنائيــة بموجــب
 1892يخولهــا الحقــوق يف تقديــم كل مــا ي ـلـزم

تقديمه من حلويات ومرطبات ومشروبات إىل

غــر ذلــك ،ممــا يطلــب يف القهــاوي».

ـعـرب الــرويل يف باديــة الشــام وجهــات حــوران،

ومــن هنــاك إىل جهــات الســلط والقــدس

التاســع مــن أي ـلـول  1892رســالة مــن بــروت
أفنــدي أنطونيــوس عــى امتيــاز تمثيــل العــادات
هــذه العــادات مــن الحاصلــن عــى امتيــازات يف

القريــة الرتكيــة.

طـرس
وانطــوت الرســالة التــي كتبهــا غالبــا ،ب ـ

فقط ،وحالة الذعر من املصروفات الضخمة،
واإللحــاح عــى ف ـكـرة «العــادات الشــرقية».

شـركة؛ وصــل
وتأكيــدا ملــا ذكرتــه رســالة مديــر ال ـ
املســرح .وذ ـكـرت جريــدة «كوكــب أ ـمـركا» يف

صفحتهــا األوىل يــوم الجمعــة  11تشــرين الثــاين
شـركة «مرســح
صـول عضــوي ـ
(نوفمــر) خــر و ـ

ضـرة وطنيينــا الفاضلــن
العــادات الشــرقية» ح ـ

نعــوم أفنــدي مغبغــب ،وجرجــي أفنــدي

الخــوري يف  5تشــرين الثــاين (نوفمــر) 1892

إىل نيويــورك يف طريقهمــا إىل مدينــة شــيكاغو،
عـرض
«للشــروع بإقامــة الب ـنـاء الــازم يف امل ـ

العــام لتشــخيص العوائــد الشــرقية املختصــة
شـركة» ،وأكــدت الجريــدة أن مغبغــب
بال ـ

الســاحل الســوري الشــمالية) ،ثــم إىل جهــات

شـركة إىل
«إرســال عضويــن آخريــن مــن إدارة ال ـ

سعدالله سهامي قد ألزموا أنفسهم «بموجب

اإلداريــن ،الذيــن كانــت تحركهــم دوافــع الربــح

شـرت جريــدة
ولــم تمــض أســابيع قليلــة حتــى ن ـ

شـرت جريــدة «كوكــب أ ـمـركا» الصــادرة
وقــد ن ـ

شـركاؤه قــد حصلــوا عــى امتيــاز
يذكــر فيــه أنــه و ـ

سـرة ،يف ظــل جهــل
أن املهمــة لــم تكــن بالي ـ

وأشــارت الرســالة أيضــا إىل إرســال «مندوبــن

الشــريف وجوارهــا» .وأنهــا رصــدت املــال الــازم

طـرس
صـول ب ـ
يعلــن فيهــا صاحبهــا خــر ح ـ

الفرقــة الفنــي يف هــذا الوقــت بالــذات .ويبــدو

وخوري هما العضوان املكلفان بإجراء ما يلزم

اثنــن أيضــا إىل جهــات بــاد النصرييــة (جبــال

الرتكيــة ،ممــا حــدا بصاحــب امتيــاز ‘القهــوة

صـول املتعلقــة بربنامــج
أنــه بــدأ بكتابــة الف ـ

عـرض
«امتيــاز تشــخيص العوائــد الشــرقية يف م ـ

عليه من قونسالتو دولة أمريكا الفخيمة فيها.

الحــال» البريوتيــة يف  15آب (أغســطس) 1892

األز ـيـاء واإلكسســوارت الالزمــة .وعــى األرجــح

إىل نيويــورك مبعوثــان مــن بــروت للبــدء بب ـنـاء

بدفــر القيــودات يف األســتانة العليــة ،ومصــادق

املذكــور مــع مــا يقــدم فيــه مــن الحلويــات

شـراء
وأرشــدها إىل أماكــن معينــة يف دمشــق ل ـ

وكررت الرسالة ما ورد يف إعالن «لسان الحال»

شــيكاغو» بموجــب امتيــاز شــاهاين مســجل

مــن أصحــاب االمتيــازات األخــرى يف القريــة

جــدوى ،فهــو ،وبحكــم خربتــه الطويلــة
يف اإلدارة الفنيــةَّ ،
شـركة الكثــر،
وفــر عــى ال ـ

أقواس وقباب خان أسعد باشا

شـركة حصلــت دون ســواها عــى
حـول أن ال ـ
ـ

أبو خليل في بيروت

سعدالله سهامي يف إسطنبول .ولكن

لذلــك .ولــم ينــس صاحــب الرســالة أن يشــر إىل
شيكاغو للبدء ببناء املكان وإتقانه ليكون معدا

مــع ســائر اللــوازم للتشــخيص يف أوائــل شــهر
نيســان (أبريــل) القــادم .»1893

للمشــروع.

شـرة بب ـنـاء
خـرا عــن املبا ـ
«شــيكاغو تريبيــون» ـ
«املســرح ا ـلـريك» يف «ميــدواي بليزانــس» وأن

طـرس أنطونيــوس
مــن ســيقوم بتشــييده هــو «ب ـ
وشريكاه من بريوت يف سوريا ،نعوم مغبغب
شـركة،
شـركاء يف ال ـ
وجــورج إ.خــوري وهــم ـ
محددة موقع املسرح يف القرية الرتكية مقابل

البانورامــا السويســرية ،وأن تكلفتــه ســتبلغ مــا
بــن  10آالف دوالر أ ـمـريك و 25ألــف دوالر».

وتفصــح الرســالة عــن حالــة االرتبــاك التــي كانــت

ونقلــت الجريــدة عــن مغبغــب الــذي كان يجيــد

سـرحية،
الجهــل بعالــم الفــن وإدارة الفــرق امل ـ

فيها من شركائنا املوافقة عىل أن نبني طابقني

شـركة تعانيهــا بعــد تأسيســها ،نتيجــة
إدارة ال ـ

اإلنكليزيــة ،قولــه «اليــوم أرســلنا برقيــة نطلــب
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كشف أدبي

روزا ترقص

شـرت جريــدة «ديــي أركنســو
وبعــد يومــن ن ـ

يومــن ،فمــن املحتــم أن التئــام الفريــق تــم يف

باملساحة املخصصة لكل فرد ،وثمة

االختصــار .وتلتهــا بعــد أيــام جريــدة «بيتســبورغ

كان يف يوم  23آذار ،وأن الوصول إىل جنوة تم

أشــخاص ،مــع خدماتهــا كاملــة .وكل

خـرا باملضمــون نفســه مــع يشء مــن
غازيتــا» ـ

بوســت» بنشــر خــر يتضمــن تفاصيــل إضافيــة
منهــا أن مســاحة املســرح ســتكون 145 × 63
قدمــا( ،بــن  2500و 3000مــر مربــع).

وكان الفتــا يف تصريحــات مغبغــب التأكيــد عــى
محورية مدينة دمشق يف الربنامج الفني ،وأن

سـرحية بــدأت فعــا يف بــروت.
التدريبــات امل ـ

الرحلة البحرية

اكتملــت االســتعدادات يف بــروت وبــات الفريــق
جا ـهـزاً .وال شــك يف أن أبــا خليــل القبــاين قــد
بــذل جهــوداً غــر اعتياديــة يف إعــداد املمثلــن

وتلقينهــم

أدوارهــم،

فغالبيتهــم

كانــوا

عــى أقــل تقديــر .ســيكون املســرح والتصميــم

بتشــجيع مــن الــوايل صبحــي باشــا يف العــام

العام  1884بلغ  41ممثال وموسيقيا ،فاإلبهار

شـركته ســتعرض «حفــات
وأكــد مغبغــب أن ـ

آمالهــم .

وجنائــز ومناســبات بهيجــة ،ومبــارزات وتســايل

«شركة العوائد الشرقية» انقسم إىل فريقني،

والنمــط الطاغــي للتزيينــات فســيكون مماثــا

وســيصلون إىل شــيكاغو يف  15نيســان ،وهنــا

شــرقية وأعراســا ووالئــم ولوحــات راقصــة

ألفخــم وأعــرق بيوتــات دمشــق ،وأكرثهــا أناقــة،

خصوصــا أن دمشــق هــي باريــس الشــرق».

وأضــاف مغبغــب قائــا «إن تشــييد الب ـنـاء

«ســتتكون مــن  65رجــا وا ـمـرأة وطفــا،
ســتبدأ تكاليــف أخــرى ،إذ أننــا عندمــا أسســنا
شـركة يف شــيكاغو وصلــت تكاليــف املشــروع
ال ـ

سـرليني» .مضيفــا أنــه
إىل  20ألــف جنيــه إ ـ

سيقوم به الحرفيون والعاملون لدى شركتنا،

«عندمــا تــم اختيــار مدينــة شــيكاغو الســتضافة

الب ـنـاء يف األول مــن نيســان (أبريــل .»)1893

واملوســيقيني واملشــخصاتية مــن القــدس وبيــت

وهــم يف طريقهــم اآلن إىل شــيكاغو ،وســينتهي

املعرض العاملي بدأنا بتوظيف املمثلني واملغنني

شـرت يف مــا بعــد،
وقــد أوضحــت الصــور التــي ن ـ

صـرة والســامرية ودمشــق وبــروت
لحــم والنا ـ

طـراز خــان أســعد باشــا ،الشــهري بقبابــه
هــو ـ

جانب بعض الغجر من بالد النهرين ،وبعض

طـراز الفنــي الــذي كان يقصــده مغبغــب
أن ال ـ
وأقواســه البديعــة ،ذات الحجــارة املتناوبــة بــن

اللونــن األســود واألبيــض.

ومــن املؤكــد أن ســبب اختيــار نمــط خــان أســعد

باشــا املعمــاري الفريــد ،هــو مــا كان يحملــه مــن
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ولبنــان وحلــب والقســطنطينية وإزمــر ،إىل

حـراء .وهــم يتدربــون اآلن عــى
البــدو مــن الص ـ
أداء العــروض الكوميديــة والرتاجيديــة يف
بــروت ليتــم تقديمهــا يف هــذا املســرح».

وهــذا الحشــد الكبــر مــن الفنانــن هــو ســمة

الجريــدة« :وقــد قضينــا العجــب ممــا رأينــاه مــن

شـرناهم بالفــوز
حضــور التمثيــل يف دارهــا ،فب ـ

خارجيــة وقبــاب وأقــواس وبوابــات ونوافــذ عــى

النمــط الشــرقي .أمــا التصميــم الداخــي واملناظــر
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بــأن «اختبــارات التمثيــل» تمــت «عــى أحســن

وعــدد أ ـفـراد جوقــه الــذي ســافر إىل مصــر يف

سـرحية قــال مغبغــب إنهــا
حـول الفرقــة امل ـ
و ـ

ومشــاهد مــن جميــع جوانــب الحيــاة» .الفتــا
إىل أنــه «ســيتم اســتخدام لغتــن :العربيــة

التــي يتكلــم بهــا أهــايل األرايض املقدســة وحلــب

ودمشــق ،والرتكيــة لغــة إســطنبول».

وتمنينــا لهــم النجــاح .حقــق اللــه أمانيهــم ووفــق
وبعــد أســبوع ذ ـكـرت الجريــدة ذاتهــا أن طاقــم
عـاء املــايض  15آذار
سـاء األرب ـ
أحدهمــا ســافر م ـ

املغنــن مــن صالونــات ودور األو ـبـرا واملقاهــي

القديــم والحديــث .ولــن نتجاهــل أي يشء

يحظى باهتمام ومتعة سكان الغرب من عالم
شــعوب الشــرق».

شـركة «نورديوتشــر لويــد».
تتبــع ل ـ

عبر األطلسي

إس ويـ َّرا» كان متعــة خالصــة ـلـركاب الدرجــة

مجموعــة مــن املطاعــم وقاعــات الجلــوس.
سـرا خاصــة
وقاعــة للموســيقى فيهــا أورك ـ

بالســفينة ،وثمــة قاعــات تضــم لوحــات فنيــة.
وأدراج عريضــة وفارهــة تفــي إىل شــرفات

ومقــاه تطــل عــى املحيــط .أمــا كبائــن ا ـلـركاب،
فكانــت يف منتهــى الرفاهيــة ـلـركاب الدرجــة

األوىل حيث كانت معدة لشخص أو شخصني
ومج ـهـزة ومؤثثــة بالدرجــة الســياحية  5نجــوم.

ولــم تكــن الدرجــة الثانيــة تقــل عــن األوىل إال

جبــل طــارق ،حيــث صعــد ســتة ركاب ،هــم
أمريكيان وأربعة إسبان .ويف هذا امليناء تزودت

«إس إس و ـيـرا» بالفحــم وامليــاه والطعــام قبــل
رحلــة املحيــط إىل نيويــورك.

وألقــت «إس إس ويـ َّرا» مرســاتها يف محطــة
(أبريــل)  ،1893حيــث قــام ضابــط بتفتيــش

إىل الرصيــف .بعــد ذلــك قــام جميــع ا ـلـركاب

جـرة يف جز ـيـرة
بمغــادرة الســفينة إىل مركــز اله ـ
إليس للتفتيش والتحقق .وهناك كان مندوب

جريــدة «كوكــب أ ـمـركا» بانتظارهــم ،حيــث
شـركة
صـول « ـ
نشــر يف الصفحــة األوىل خــر و ـ

ممثــي العوائــد الشــرقية» القادمــة مــن مدينــة
بــروت.

شـركة كمــا
سـاء ال ـ
وذ ـكـرت «كوكــب أ ـمـركا» رؤ ـ
طـرس
يــي« :الفضــاء جنــاب الخواجــات ب ـ

شـركاه ،ومديــر ممثليهــا جنــاب
أنطونيــوس و ـ
الشيخ [أحمد] محمد أبي خليل القباين املمثل

طـرب املعجــب» .أمــا جــوق التمثيــل
الشــهري وامل ـ
فقالــت إنــه «مؤلــف مــن خمســن شــخصاً

وتخربنــا حركــة املالحــة يف مي ـنـاء بــروت لشــهر

الخديوية القادمة من ميناء مرسني ،واملتجهة

جميــع اآلالت املوســيقية ذات الطابــع الشــرقي

«إس إس وي َّرا» بانتظارهم ،وهي سفينة أملانية

اإلثــر .

وقــال «ســنوظف املرتجمــن لشــرح وتبســيط

يف املــدن املذكــورة أعــاه ،وسنســتخدم أيضــا

الفرنســية ،كانــت الســفينة البخاريــة العمالقــة

(مــارس) ،وأن الفريــق اآلخــر ســيتبعهم عــى

خـرة واحــدة
آذار (مــارس) مــن عــام  1893أن با ـ

جميــع العــروض ،وســيكون معنــا أعظــم

عــى ســاحل املتوســط املحــاذي للري ـفـرا

اســتغرقت الرحلــة مــن جنــوة إىل نيويــورك
حــوايل  18يومــاً ،بمــا فيهــا التوقــف يف مي ـنـاء

الحــال» إىل جانــب مندوبــن آخريــن.
ً
خـراً مقتضبــا أفــاد
وكتبــت الجريــدة املذكــورة ـ

ممثليهــا واتقــان أزيائهــم ،يف ليلــةٍ دعينــا إىل

البصــري كان لعبتــه املفضلــة.

ويف جنــوة الواقعــة يف أقــى شــمايل إيطاليــا،

تايمــز» .

األوىل ،إذ كان هــذا القســم مــن الســفينة يضــم
طـراز الفيكتــوري ،فيــه
بهــواً ك ـبـراً مؤثثــاً عــى ال ـ

بــدال مــن طابــق واحــد ،ولقــد ألزمتنــا إدارة

صــورة عــن الشــرق ،وســتكون هنــاك واجهــة

مــن بــروت إىل جنــوة عــر اإلســكندرية أقــل مــن
 15يومــاً.

حركــة املالحــة املنشــورة يف صحيفــة «نيويــورك

الســفينة ،قبــل أن يــأذن بدخولهــا خليــج
صـوالً
نيويــورك ،لتمــر أمــام تمثــال الحريــة ،و ـ

ذكريات فنية حميمة ترتبط ببدايات أبي خليل

.1872

اإلســكندرية وجنــوة  .أي أن الرحلــة اســتغرقت

(مــارس) متجهــة إىل نيويــورك ،بحســب أخبــار

يمكن القول إن السفر عىل منت السفينة «إس

ضـاء فرقتــه
«قبانيــة» بامتيــاز ،إذ كان عــدد أع ـ

عـرض العاملــي بتجهيــز املســرح بألــف مقعــد
امل ـ

فهي كانت تعمل خالل هذه الفرتة بني ميناءي

غــادرت «إس إس و ـيـرا» مي ـنـاء جنــوة يف  30آذار

والنقــل الربيطانيــة «كاثــاي»  ،عــى األرجــح،

وصلتهــا يف العــام .1884

الحجــر الصحــي يف يــوم األحــد  16نيســان

مــا ـيـرام مــن اإلحــكام واالتقــان» .وقــال منــدوب

سـرحه األول
سـرحية ،حــن نصــب فيــه م ـ
امل ـ

خـرة الربيــد
يف يــوم  27أو  28آذار عــن طريــق با ـ

ذلــك منــار بمصابيــح الكهر ـبـاء التــي كانــت قــد

يخوضــون التجربــة لل ـمـرة األوىل .وقبــل الســفر
نظمــت الفرقــة عروضــاً تجريبيــة للصحافــة؛
ضـره منــدوب جريــدة «لســان
منهــا ـعـرض ح ـ

يف مرحلتهــا الدمشــقية يتجــاوز الــ 60فنانــا،

 22آذار وأن الســفر مــن اإلســكندرية إىل جنــوة

كبائــن لشــخصني وأخــرى ألربعــة

مابــن مطربــن ومطربــات وممثلــن وممثــات،

وكلهــم حائــزون عــى قصــب الســبق يف مضمــار

خـرة
عـاء  15آذار هــي البا ـ
غــادرت املي ـنـاء يــوم األرب ـ

هــذه الصناعــة».

خـرة األخــرى
إىل مي ـنـاء االســكندرية ،أمــا البا ـ

أحمد أقبيق :المهنة ممثل

ضـاء الفرقــة
التــي حملــت الدفعــة الثانيــة مــن أع ـ
فهــي ،عــى األرجــح ،الفرنســاوية القادمــة مــن

ويف ســجالت الواصلــن إىل نيويــورك يــوم 17

أزمــر يــوم االثنــن  20آذار  .وبمــا أن الرحلــة

نيســان (أبريــل)  1893عــى مــن الســفينة «إس

تســتغرق مــن بــروت إىل االســكندرية أقــل مــن

ضـاء الفرقــة الـ ،58
إس ويـ ّرا» ن ـقـرأ أســماء أع ـ

الدراما القلمونية ،الطبيب يكشف
عىل سليم
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يف العــروض) هــي مــن ال ـنـوع نفســه الــذي كان

يســتخدمه امللــك داود :القيثــارة والــدف واآلالت

الوتريــة شــبيهة بالقيثــارة والصنجــات التــي

اســتخدمت يف األيــام القديمــة عــر التاريــخ».

ممثل بزي مقاتل عثماين

التأكيــد أن «األدوات املوســيقية (املســتخدمة

بمعــزل عــن الدليــل ،يف مؤشــر عــى

حملــة إعالنيــة خاصــة بهــا.

سـرحية عــن شــاب مريــض
تتحــدث امل ـ

بالحــب يدعــى ســليم ،يحــاول والــده عالجــه،

فيحضــر مشــعوذ يقــرر أنــه مســحور ،فتقــام

ولــم تخــل املقدمــة مــن النزعــة الفلكلوريــة

ضـرات الســحرة واملشــعوذين ،ويتفــق
ح ـ

عـرض بحرصهــا عــى
األنرثوبولوجيــا يف امل ـ

مــن الــزواج بمحبوبتــه ،وبعــد التأكــد مــن ذلــك

التبســيطية التــي دغدغــت مشــاعر قســم

الجميــع عــى أن ســليم عاشــق وأنــه ال بــد لــه

تعــداد أســماء الطوائــف واإلثنيــات مثــل الــدروز،

يخطبــون لــه الفتــاة التــي يحبهــا ،وتقــام حفلــة

واملوارنــة ،والــروم الكاثوليــك ،والســامريني،

عـرس وفــق
ضـرات ال ـ
زفــاف ك ـبـرة تســبقها تح ـ

شـرة إىل أن «الرجــال الذيــن يرتــدون
إلــخ ،م ـ

وكتــب مراســل جريــدة «ميلفــورد تايمــز» مقــاال

أما الرجال الذين يرتدون عمائم أخرى فهم من

يقــوم بــدور األفنــدي ،وعرضــه يف امليــدواي

واإلســماعيليني ،والنصرييــن ،واليزيديــن..

تقاليــد جبــل القلمــون وجبــل الــدروز.

ضـاء ينتمــون إىل الطائفــة الدرزيــة،
العمائــم البي ـ

صـرة «ســليم
سـرحية بجمــل ق ـ
ـعـرض فيــه للم ـ

األكراد .بعض الرجال ينحدرون من بيت لحم

بليزانــس اســمه الدرامــا القلمونيــة ،وهــي تــروي

والقــدس [ ،]13وآخــرون مــن دمشــق ،املدينــة

قصــة زواجــه .ثمــة ت ـنـوع جميــل يف األدوار.

القديمــة ،وآخــرون مــن بــروت والبعــض مــن

هنالــك والــده ذو الجســد الضخــم وعــدة فتيــات

جبل لبنان وبعضهم من أزمري والقسطنطينية

وطبيــب يدخــن الغليــون».

وسالونيك ،اجتمعوا جميعا الستعراض نمط

سـرحي
عـرض امل ـ
بعــد ذلــك يصــف املراســل ال ـ

الحيــاة يف مواطنهــم وعجائبهــا وغرائبهــا» .وأنــه

بــيء مــن التفصيــل:

عـرض
سـرحية إىل امل ـ
تــم «إحضــار هــذه الفرقــة امل ـ

طـاء،
«نــرى رجــا ينــام عــى ســريره ملتحفــا بغ ـ

الكولومبــي خاصــة لتلبيــة رغبــة معرفــة هــذه
وأن غالبيتهــم الســاحقة كانــوا مــن الســوريني،

عروض وانطباعات

وهــو االســم الرســمي ألبــي خليــل القبــاين،
وع ـمـره  51عامــاً .وهــذا يعنــي أنــه مــن مواليــد

باللغــة اإلنكليزيــة عــى الجمهــور ،متضمنــا

كامــل الخلعــي يف ترجمتــه عــام  ،1904يف حــن

وفسيفســائها الدينيــة والعرقيــة ،وتلخيصــا

ون ـقـرأ اســم أحمــد آقبيــق مــن مدينــة دمشــق،

العــام  ،1842وهــو التاريــخ الــذي أكــده تلميــذه

شريكا إلنجاز هذا الربنامج! الذي كلفهم إرسال

عـرب البــدو ،ال يجــد غــر ابــن
مــن لصــوص ال ـ

العروض التي قدمها «املسرح الرتيك» ،مشد ًد

(دجــال) يدخــن مــن غليــون طويــل يصــل إىل

مقدمــة تعريفيــة باإلمرباطوريــة العثمانيــة

تقاليــد وعــادات وأز ـيـاء ســكانها والتعاقــد مــع

ويحظــى بالــزواج مــن محبوبتــه مكافــأة لــه،

الرتفيــه «ميــدواي بليزانــس» وهــي مالحظــة

للعــروض الثمانيــة التــي انطــوى عليهــا الربنامــج

واســتخدمت املقدمــة التــي صاغهــا ،عــى مــا

بالمبــاالة حيــال الرســالة الفنيــة ،وجشــع ،ال

شـرب،
يف حياتهــم املنزليــة مــن ـمـأكل وم ـ

الدراما القلمونية

غـرب لإلمرباطوريــة العثمانيــة ،أي «تركيــا»،
ال ـ

القبــاين ،قــد عانــوا منــه طــوال عــام أو أكــر!

الدراما الكردية

مــوىس باشــا الشــهري بالدرويــش .كمــا ن ـقـرأ اســم
مــوىس إليــان مــن دمشــق وع ـمـره  28عامــاً ،وهــو

الســلطنة .وقــد راعــت املقدمــة الرؤيــة التقليديــة

من أعضاء فرقة القباين القدماء الذين رافقوه

وعالقتــه بالتاريــخ التــورايت القديــم ،إذ كــررت

أبو هبي يف املجموعة الثانية ،فهل حصل خلط

مظاهر تاريخ الدين والدنيا ،فهي أرض الكتاب
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املمثلــن ،البالــغ عددهــم  65ممثــا وممثلــة».

فتقــام لذلــك األ ـفـراح.

يختلــف عــن بقيــة املســارح املوجــودة يف شــارع

وهــذه اإلشــارة إىل املبالــغ الك ـبـرة تتكــرر بشــكل

وهو اسم لم يكن متداوال أو مح ّبذا من جانب

بــن االســمني لــدى املــؤرخ أدهــم الجنــدي؟

«وكالئهــم إىل أص ـقـاع اإلمرباطوريــة لدراســة

سـاء ويعيــد املنهوبــات،
أخيــه الــذي ينقــذ الن ـ

عــى أن هــذا املســرح يســتحق اهتمامــا أكــر ألنــه

املشــهد األول م ـكـرس للعــادات والتقاليــد يف

أعضاء فرقة القباين القدماء ،واسمه املعروف

طوال رحلته الفنية .باملقابل نقرأ اسم سليمان

شـركاء وعددهــم 20
الك ـبـرة التــي أنفقهــا ال ـ

لغــزو ونهــب ممتلكاتــه واختطــاف ابنتــه وزوجتــه

تريبيــون» الــذي وصفــه بأنــه واحــد مــن أفضــل

ســوف تتكــرر يف أكــر مــن مقــال.

يبــدو ،نعــوم مغبغــب ،االســم الــذي يفضلــه

عــى األرجــح املعــروف باســم مــوىس أبــو الهــيء
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مــع بدايــة عــروض الفرقــة يف األول مــن أيــار
(مايــو) و َّزع «مرســح العــادات الشــرقية» دليــا

ولــم ينــس كاتــب هــذه املقدمــة التذكــر باملبالــغ

عـرض
مــن ابــن عمهــا حســن ،ولكنــه حــن يت ـ

وقد أثار هذا العرض اهتمام مراسل «نيويورك

الفنــي امل ـنـوع.

يف املراجــع الالحقــة محمــد صالــح بــن عثمــان

حريريــا أبيــض وعمامــة وجاكيــت أخضــر ،وفــور

اســتيقاظه يبــدأ بغ ـنـاء أغنيــة حزينــة ،تجــذب

زعمــت بعــض املصــادر أنــه مــن مواليــد .1833
ون ـقـرأ أيضــاً اســم عثمــان الشــيخ صالــح مــن
دمشــق ،ولــه مــن العمــر  52عامــاً ،وهــو مــن

البــاد».

هــو ســليم ،يســتيقظ وهــو يرتــدي قميصــا

املرتســخة يف عقل الجمهور الغربي عن الشــرق
أنــه «ال يوجــد بلــد مثــل تركيــا بمــا تحــوي مــن

جـرت جميــع أحداثــه» ،مــع
املقــدس ،حيــث ـ

مبتــذل يف جميــع تصريحــات اإلداريــن ،وتنبــئ

شك يف أن الفريق الفني ،وعىل رأسه أبو خليل

مخيــم كــردي ،تظهــر فيــه مجموعــة األ ـكـراد
وحياكــة للجــوارب ،والغــزل والنســيج ،وإعــداد
التجه ـيـزات اليوميــة .أمــا املشــهد الثالــث فقــد
كرس الحتفاالت الزواج مثل الدبكة ،والرقص

الدمشــقي ،والرقــص الزيبقــي ،والرقــص

بعــد املقدمــة يســتعرض الدليــل العــروض

الســالونييك ،و ـغـره.

الكرديــة» ،التــي تتكــون مــن افتتاحيــة موســيقية

شــعوب املنطقــة ،وال يبــدو أن ثمــة مــررا دراميــا

التمثيليــة عرضــا عرضــا ،ويبــدأ بـ»الدرامــا
صـول ،وتــروي قصــة بســيطة لرجــل
وثالثــة ف ـ

كــردي يدعــى فيــاض يرفــض تزويــج ابنتــه كريمــة

ركبتــه .يقــوم الطبيــب بفحــص املريــض بعــد أن
يعطــي غليونــه لــأب ،فيســتغل األب الفرصــة
ويســحب مــن الغليــون عــدة ســحبات .في ـقـول

الطبيــب إن ســليم مســحور ،وال بــد مــن فــك
الســحر عنــه .وحــن يخــرج األب ينهــض املريــض

ويبــدأ بغ ـنـاء أغنيــة أخــرى معلنــا موافقتــه عــى

حظيــت الدرامــا القلمونيــة (نســبة إىل جبــل

تشــخيص الطبيــب ،وأنــه مســحور بالعشــق

غــر عــادي ،إذ كتبــت عنهــا كربيــات الصحــف

وا ـمـرأة يــؤدون طقــوس الشــعوذة محاولــن

القلمــون شــمايل دمشــق) باهتمــام صحــايف

األمريكيــة وامتدحــت أداء املمثلــن ،والحــظ
النقاد تشابها يف حبكتها الدرامية مع مسرحية

والعرض كما نرى ،يصلح لألكراد وغريهم من

سـرحي
«قصــة حــب الربوفيســور» للكاتــب امل ـ

ضـاء إلدارة
ضـوع ،بــل هــو إر ـ
الختيــار هــذا املو ـ

عـرض أيضــا يف شــيكاغو .وقــد عرثنــا عــى
ت ـ

قســم األنرثوبولوجيــا ،ال أكــر.

انتبــاه والــده ،الــذي يهــرع إلحضــار طبيــب

الربيطــاين الشــهري جــي آر إم بــاري التــي كانــت

منشــورات دعائيــة خاصــة بالدرامــا القلمونيــة

وأنــه عاشــق ولهــان .فيحضــر الطبيــب رجلــن

اكتشــاف الفتــاة املعشــوقة وينجحــون يف
تحديدهــا ..حينئــذ يعلــن الوالــد أنــه ســوف

يتوجــه ملقابلــة والدهــا ليخطبهــا البنــه ..فيوافــق
والــد العــروس ،ويعيشــون يف ثبــات ونبــات».

عـرض راقصــا بالكامــل،
وأردف املراســل «كان ال ـ

وفيمــا كانــت العــروس ترقــص ،كان هنــاك مــن
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املسرح الرتيك

يجمــع النقــود مــن الحضــور باملنديــل (النقطــة)

لشراء أثاث بيتها .وعند امتالء املنديل بالنقود،
ينهــض العريــس للرقــص ،ويــدور دورة واحــدة.

بعــد ذلــك تمتــئ خشــبة املســرح بعــدد كبــر

مــن املمثلــن ،منهــم مجموعــة مــن املبارزيــن
بالســيوف والــروس عــى إي ـقـاع املوســيقى ،فيمــا

يقــوم شــاب يحمــل قربــة ـمـاء بســقاية الحضــور.

بعــد ذلــك كانــت هنــاك رقصــات متنوعــة منهــا
الزيبقــي واأللبــاين وغريهمــا ،ثــم تنهــض فتــاة

ترتــدي جــوارب ح ـمـراء وتــؤدي رقصــة دائريــة
تشــبه رقصــة الدراويــش».

املمثلــن جميعــا كانــوا مــن النجــوم».

أن ـمـرض ســليم يكمــن يف البحــث عــن ا ـملـرأة.

اإلقبــال الكبــر مــن الجمهــور عليهــا ،وألن

بين األفندي والبروفيسور!

وبعد أن يقوموا بحركاتهم وتدجيلهم يعلنون

وينصحــون والــده بــأن يزوجــه ملحبوبتــه بعــد

أن اكتشــفوا أن مرضــه هــو الحــب .يقــرر الوالــد

مــن القضايــا الالفتــة يف التغطيــة الصحافيــة

شــفاءه بالــزواج ،ويف الحــال يقــوم بخطبــة بنــت

جريــدة «ســيلفر كليــف روســتلر» مــن أنــه يحــق

مــع االحتفــاالت والرقــص  ..إلــخ».

سـرحية «الدرامــا القلمونيــة» مــا كتبــه مراســل
مل ـ
ملؤلــف «الدرامــا القلمونيــة» أن يدعــي ضــد

سـرحية «قصــة
إدوارد ســميث ويــارد مخــرج م ـ
حــب الربوفيســور» لكاتبهــا جــي آر إم بــاري

جــاره إبراهيــم البنــه ســليم ،ثــم يحصــل الــزواج
ويضيــف أنــه «لــو اســتطاع مؤلــف ‘الدرامــا

القلمونية’ االدعاء ،فإن انعدام قوانني حقوق

النشــر هــو الــيء الوحيــد الــذي يحمــي الســادة
ويــارد وبــاري مــن دفــع التعويضــات» .ويخلــص

ولكــن مراســل جريــدة «فــري بريــس» جــاي

بســبب ســرقة الحبكــة الدراميــة مــن «الدرامــا

الصارمــة للمســرح الغربــي يف القــرن التاســع،

وممــا كتبــه املراســل «حبكــة قصــة الحــب

يف ميدواي بليزانس كافة ،فإن ‘املسرح الرتيك’

ســليم عــى ال ـفـراش وتجلــس أختــه بال ـقـرب

سـرحيا ذا قيمــة .فأغلــب املســارح
مضمونــا م ـ

سـرحية وفــق املعايــر
تايلــور تعامــل مــع هــذه امل ـ

ظـرة اســتعالئية عنصريــة ال تخفــى
املشــفوعة بن ـ
عــى أحــد.

وكتــب تايلــور «‘الدرامــا القلمونيــة’ قدمــت يف

القلمونيــة».

القلمونيــة هــي كمــا يــي :املشــهد األول :يقبــع
منــه وهــي تغــزل .كانــت صحتــه ترتاجــع لســبب

سـرحية كانــت عــى
إىل نتيجــة ،وهــي أن هــذه امل ـ

سليم بأنه ال يعاين من أي مرض وأنه مسحور.

درجــة عاليــة مــن اإلتقــان بالنســبة للشــعوب
الســمراء مــن أت ـبـاع محمــد (!) ،جعلــت املناديــن

aljadeedmagazine.com

سـرحيات التــي عرضــت
املراســل إىل أنــه «مــن امل ـ

هــو الوحيــد الــذي نســتطيع أن ن ـقـول إنــه قــدم
كانــت تقــدم اســتعراضا للرقــص والفتيــات
اللــوايت كــن يف الغالــب غــر محتشــمات».

وقصد والده طبيبا دجاال أعلن بعد أن فحص

ويبــدو أن هــذا املقــال كان صــدى لجــدل ثــار يف

عندمــا يكــون ســليم بمفــرده يف البيــت يغنــي

حبكتــي «الدرامــا القلمونيــة» و»قصــة حــب

أغنياتــه التــي ألفهــا ملحبوبتــه مــن دون أن تــدري.

حـول تشــابه
سـرحية األمريكيــة ـ
األوســاط امل ـ

الربوفيســور» ،إذ ســبق وأن ذ ـكـرت جريــدة

جميلة سعادة من فنانات الفرقة

املســرح ا ـلـريك أو املســرح الشــرقي يف القريــة

غامــض ،ولــم يســتطع أحــد تشــخيص حالتــه،

الرتكيــة يف ‘ميــدواي بليزانــس» .يمكــن التوصــل

30

األ ـتـراك أمــام املســرح يبتهجــون وهــم يــرون

ويحضــر والــده الســحرة املشــعوذين لعيادتــه،
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القصر الدمشقي وإىل جانبه املسرح الرتيك

أحد الخطباء الذين ينادون الناس إىل املسرح

وكان الكفيــل يعتقــد بــأن صديقــه

ســيعود .وحانــت لحظــة اإلعــدام

وســوف يواجــه املــوت .حــن ظهــر يوســف

سـرعا
الــذي نجــا مــن اللصــوص ،وقــدم م ـ

كان مكبــا باألصفــاد ،وقــد تأثــر امللــك بإخــاص
صـول يوســف عــى العفــو
الصديقــن ،وأعلــن ح ـ
وحملــه الهدايــا .ويف تلــك األث ـنـاء تــم زفــاف ابنــة

امللــك مــن حبيبهــا الكفيــل».

وي ـقـول مراســل «ســيلفر كليــف روســتلر» «هــذه
املسرحية كلها تمت يف مشهد واحد ،وخشبة

املســرح لــم يتغــر ديكورهــا ،وكانــت تمثــل قصــر

امللــك وكهــف اللصــوص والغابــة أيضــا ،يف حــن

تــم تغيــر الديكــور مرتــن مــن أجــل احتفــاالت
الزفــاف والرقــص».

مــن الواضــح أن املراســل الصحــايف كان واســع

الثقافــة ،وكانــت مالحظتــه ذكيــة ومحقــة،

ولكنه كان يجهل أن قصة النعمان تم تأليفها
قبل أن يضع الكاتب اإلنكليزي ريتشارد إدوارد

نصــه «دامــون وبيثيــاس» يف القــرن الســادس

«شيكاغو تريبيون» يف  2تموز (يوليو) أن «السيد

يف بــروت ،ويشــر تقريــر رجــل االســتخبارات

حـرة النعمــان بــن املنــذر بــن يــوم بؤســه
ملــك ال ـ

يقارن بينها وبني الكوميديا اإلنكليزية القديمة

جاء يوسف لزيارته احرتاما وتبجيال ،ولكن من

بــوروز وزوجهــا الســيد لويــس ماســن ،قامــوا

شـركة
ضـاء ـ
يف العــروض التــي يتــدرب عليهــا أع ـ

الطــايئ ،الــذي أ ـكـرم امللــك ذات يــوم مــن دون أن

يف عصــر امللكــة إليزابيــث ،واضعــا احتمــال «أن

امللــك يف حالــة مزريــة ،وقــال لــه إننــي حزيــن.

سـرحيات
الصارمة ،وال يوجد دور لطبيب يف امل ـ

يقتلــه رغــم تأنيــب ض ـمـره ،وقــد تفهــم حنظلــة

سـرحيني يف عصرنــا».
يفعــل الكثــر مــن امل ـ

القلمونيــة» .إذن؛ فإمكانيــة اقتبــاس أبــي خليــل

لــه بالذهــاب إىل عائلتــه عــى أن يعــود يف وقــت

ويالرد ،بصحبة نجمته الرئيسية اآلنسة ماري

بزيــارة ‘املســرح ا ـلـريك’ عــى ‘امليــدواي بليزانــس»

«العوائــد الشــرقية» ،الــذي كان تحــت رقابتــه

عندمــا وجــدوا أن حبكــة الدرامــا القلمونيــة

الثمــاين التــي يضمهــا الربنامــج ســوى «الدرامــا

خـرا ،وتفاجــأوا
عـرض الكولومبــي مو ـ
يف امل ـ

التــي يعرضهــا املمثلــون القادمــون مــن الشــرق؛
تشبه ‘قصة حب الربوفيسور’ عىل نحو كبري».

سـرحية الســيد ويــارد
وذ ـكـرت الجريــدة أن «م ـ
سـاء عــى مســرح
شـركائه التــي تقـ َّـدم كل م ـ
و ـ

عـرض
أن «دليــل العــروض» تــم توزيعــه يف ال ـ

شــقيق امللــك عــن ســروره لســماع هــذا الخــر،

تبــدو مســتحيلة ،هــذا إذا أخذنــا باالعتبــار أيضــا

هنــاك الفتــاة الذكيــة التــي تعرفــت مــن الوهلــة

مدينة شــيكاغو يف الفرتة نفســها .وثمة عروض

عــن ا ـملـرأة’ وتدريجيــا تــم اكتشــاف علــة البطــل،
وتحققــت لــه الســعادة عندمــا تــم تزويجــه مــن

الســيدة التــي يعشــقها .وكانــت طقــوس الزفــاف

طريفــة وم ـثـرة لالهتمــام».

فهو يريد الزواج من هند أيضا ،ولذلك يسعى

نفســه ،ربمــا بحثــا عــن الســهولة والهــروب مــن
تعقيــد األســماء العربيــة الجاهليــة «إذا أصغينــا

ل ـلـراوي الــذي يرتــدي عمامــة ويفتخــر بإتقانــه
سـرحية أيتهــا الســيدات
للغــة اإلنكليزيــة ‘هــذه امل ـ

ســابقة لهــا يف «بــرودواي» خــال عــام ،1892

و ـفـاء لوعــده ،فيندهــش امللــك مــن و ـفـاء الرجــل

ابنته لقراد .وهنا تقام حفلة الزفاف بالرقصات

املــوت كائنــا مــن كان ،ومــن دون أي عــذر كان.

سـرحية باهتمــام ال بــأس
وقــد حظيــت هــذه امل ـ

الغابــة ،وقــام ال ـفـاح يوســف بإنقــاذ حياتــه،

املحكمــة وقــوة أداء املمثلــن ،وهــو مــا دعــا

يــزوره لــرد إليــه الجميــل’».

عــى الرغــم مــن أن نصهــا لــم ينشــر إال يف العــام
.1894

المروءة والوفاء

فالتدريبــات عــى «الدرامــا القلمونيــة» بــدأت

نــص لخليــل اليازجــي .وهــي تتحــدث عــن قصــة

الشــرقية» هــي «املــروءة والو ـفـاء» ،املأخــوذة عــن

املعروفــة التــي تتكــرر بعــد كل ـعـرض.

فيــه مــن الصحافــة األمريكيــة ،بســبب حبكتهــا
مراســل جريــدة «ســيلفر كليــف روســتلر» ألن

أتيــت يف هــذا اليــوم ،فالقانــون الــذي هــو أعظــم

أطلــب منــك أن تخالــف القانــون .فــرد امللــك :لــو

وقــد بــدل أســماء الشــخصيات مــن تل ـقـاء

ليــزوره يف يــوم ســعده يتلقــى اســتقباال ســارا،

ومروءتــه ،فيقــرر العفــو عــن حنظلــة ،ويــزوج

جـرت دموعــه عــى خديــه وقــال :يحزننــي أنــك
و ـ

والحبكــة! فامللــك الــذي كان لديــه يــوم ســعد

سـرحية
ويتابــع مراســل الجريــدة ناقــا وقائــع امل ـ

«قصة حب الربوفيسور» فقد كانت تعرض يف

املؤا ـمـرة ،ويف لحظــة حاســمة يظهــر حنظلــة

ســوء حظــه أنــه زار امللــك يف يــوم نحســه ،ورأى

ظـره قريــب» .وثمــة أصــل أبعــد مــن امليــداين
لنا ـ

منــي ،يقــي أنــه يجــب أن تمــوت وال أســتطيع

لتدبري مؤامرة ضد قراد ،فتتدخل هند وتبطل

ورغــم التشــابه بــن الحبكتــن ،فــإن إمكانيــة
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عـرب قيــس ابــن
كان معجبــا بهنــد ابنــة امللــك .ي ـ

تكــون الف ـكـرة تمــت اســتعارتها مــن املصــدر كمــا

والسادة تدور حول ملك عظيم .هذا امللك كان

سـرحية الثالثــة يف برنامــج «مســرح العــادات
امل ـ

االقتبــاس مــن كال الطرفــن تبــدو مســتحيلة،

ضـوع ولكنــه طلــب مــن امللــك أن يســمح
هــذا املو ـ

القباين عن مسرحية «قصة حب الربوفيسور»

هويل ،فيها أيضا بطل يعاين من مرض غامض

األوىل عىل أن مشكلة البطل متعلقة ‘بالبحث

يعرفــه ،فــأىت يف يــوم البــؤس؛ فقــرر امللــك أن

معلوم .فيتوىل كفالته رجل شجاع يدعى قراد

األول للفرقــة يــوم  1أيــار (مايــو)  .1893أمــا

لــم يســتطع طبيبــاه كــن وهارتنــغ اكتشــافه ،ثــم
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ويــوم ســعده ،ومأســاة حنظلــة بــن أبــي ع ـفـراء

«دامــون وبيثيــاس» التــي كتبهــا ريتشــارد إدوارد

لــه يومــان ،يــوم ســعد ويــوم نحــس ،مــن يــأيت
صـره
ولكــن مــن يــأيت يف يــوم نحســه يكــون م ـ
يف يــوم مــن األيــام كان امللــك يف رحلــة صيــد يف

فأ ـعـرب امللــك عــن امتنانــه وشــكره ،ودعــاه لــي
ويتابع «عاد امللك إىل قصره ،وبعد فرتة قريبة

عشر بأكرث من ستة قرون ،فقد ذكرها امليداين
حـول مَ َثــل «إن غــدا
يف كتابــه مجمــع األمثــال ـ

تغيــر القانــون ..فــرد يوســف :ال تقلــق فلــن

أســتطيع أن أمنحــك نصــف مملكتــي إلنقــاذك
لــن أتــردد .فقــال يوســف :ال يــا ســيدي ال تقــل

ذلك فأنا ال أطلب من جاللتك سوى أن تسمح
يل بالعــودة إىل بيتــي وترتيــب شــؤوين وتوديــع
سـريت ،ثــم أعــود الســتقبال املــوت .فقــال امللــك:
أ ـ

ي ـفـرض القانــون أن ـتـرك شــخصا يكفلــك حتــى
تعــود».

لهــذه القصــة ،مــع اختــاف يف الشــخصيات
ويــوم نحــس هــو املنــذر بــن ـمـاء الســماء ،والــد

النعمــان ،والبطــل اآلخــر هــو الشــاعر الجاهــي
عبيــد بــن األ ـبـرص صاحــب املعلقــة املشــهور.

ويمكــن العثــور عــى هــذه القصــة بصيغتهــا
تلــك يف كتــاب األغــاين ألبــي فــرج األصفهــاين

حـول الشــعراء الجاهليــن
ويف كتــاب طبقــات ف ـ

البــن ســام ،ولكــن تفســر هــذا التنــاص يعــود

إىل أن مؤلــف حكايــة النعمــان بصيغتهــا
خـرة يف العصــر العبــايس ،وهــو امليــداين
األ ـ
عــى األرجــح ،ســمع قصــة «ديمــان وبيثيــاس»

مــن أحــد «الفيثاغورســيني» املســلمني ،إذ

ويضيــف «خطيــب بنــت امللــك وصديــق طفولــة

كانــت بعــض الفــرق اإلســامية يف ذلــك العصــر

امللــك وغــادر يوســف ،وكان ينــوي العــودة يف

ذكــر هــذه القصــة الفيلســوف املشــايئ اليونــاين

يوســف ـعـرض نفســه ليكــون الكفيــل ،فقبــل
اليــوم املحــدد كمــا وعــد ،ولكنــه صــادف عصابــة

مــن اللصــوص فأســروه وأودعــوه الســجن..
اقرتبت ســاعة إعدام يوســف ،ولكنه لم يظهر،

تتبنــى الفيثاغورســية مثــل الــدروز .وأول مــن

أرســطوخينوس يف القــرن الرابــع قبــل امليــاد،
تــاه الخطيــب الرومــاين شيشــرون يف القــرن
األول قبــل امليــاد .وملخصهــا أن بيثيــاس
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«املســرح ا ـلـريك» وأكرثهــا جذبــاً للمشــاهدين
األمريكيــن.

عنتر بن شداد

سـرحية الخامســة كانــت «عنــر بــن شــداد»
امل ـ

سـرحيات أبــي خليــل
وهــي واحــدة مــن أكــر م ـ
القباين شهرة ،إذا قدمتها فرقته العشرات من

طرية الحكيم

ملكة سرور

فضول مغبغب

نعوم مغبغب

املرات يف دمشق واإلسكندرية والقاهرة .وتروي

قصة األمري اليمني مســعود الذي يقع يف غرام

عبلــة منــذ أن يراهــا لل ـمـرة األوىل ،رغــم علمــه

ديونيســيوس األول وحكــم عليــه باإلعــدام.

الفرقــة الشــرقية ،قبــل أن تنفتــح الســتارة عــن

حــن ينصــرف نعمــان إلحضــار املهــر.

فيثاغــورس .اتهــم بيثيــاس بالتآمــر ضــد الطاغيــة

وقــد طلــب بيثيــاس بعــد أن أعلــن قبولــه عقوبــة

اإلعــدام ،بالســماح لــه بالعــودة إىل ديــاره ـمـرة
خـرة ،لتســوية شــؤونه ومحاولــة توديــع
أ ـ

عائلتــه .فرفــض امللــك ،ولكــن صديقــه دامــون

سـرة
بيــت دمشــقي نــرى فيــه تفاصيــل حيــاة األ ـ
املك ّونــة مــن نعمــان األب ،وزوجتــه م ـنـرة،
حـول
وابنتــه ازدهــار ،حيــث يــدور بينهــم حــوار ـ

جـرس البــاب فتفتــح
مشــاغل الحيــاة .يقــرع ـ

عرض أن يأخذ مكانه ريثما يعود .وافق امللك،

الخادمة ،وتدعى غالية ،وتخرب نعمان بوجود

بيثياس .كان ديونيسيوس مقتنعا بأن بيثياس

وابنتــه باالحتجــاب ،ويخــرج الســتقبال زواره

شـرط أن يقتــل دامــون يف حــال عــدم عــودة
ب ـ
لــن يعــود أبــدا ،ولكــن بيثيــاس تأخــر بســبب
ا ـعـراض القراصنــة لســفينته ،ولكنــه ينجــح

بالتخلــص منهــم والعــودة يف الوقــت املحــدد
وقبــل تنفيــذ حكــم اإلعــدان بدامــون .يعتــذر

خـره ،ويســتمع
بيثيــاس مــن صديقــه بســبب تأ ـ
ديونيســيوس إىل بيثيــاس وهــو مذ ـهـول مــن
صداقتهمــا فيعفــو عنهمــا معــا.

عرس دمشقي

مجموعــة مــن الــزوار ،فيأمــر نعمــان زوجتــه

يف الليــوان الخارجــي .وتقــوم الخادمــة بتقديــم

املشــروبات ثــم الرنجيلــة والقهــوة ،وتــدور
أحاديث مجامالت يتلوها طلب يد ابنه نعمان

البــن أحدهــم ،ويدعــى ســعيد ـمـراد .يمتنــع

سـرحية نــرى مجموعــة
يف الفصــل الثــاين مــن امل ـ

عليها ،والبعض اآلخر أخضعها ملعايري املسرح

قادمــات مــن منــزل العريــس ألخــذ العــروس.

سـرحية أحدهمــا كتبــه مراســل جريــدة
هــذه امل ـ

سـاء بأزيائهــن الدمشــقية املحتشــمة
مــن الن ـ
فتستقبلهن منرية ،وتحضر الخادمة املرطبات
واملشــروبات .ثــم تــأيت العــروس مــن قســم
الحريــم يف املنــزل برفقــة صديقاتهــا وتخــرج

شــداد ..محنتــه وانتصــاره يف شــيكاغو» .تضمــن
سـرحية واســتطرادات تعليميــة
عرضــاً للم ـ

العريــس .يخــرج والــد العريــس للرتحيــب
سـاء
بالعــروس يف منزلهــا الجديــد ويدعــو الن ـ
خـول إىل املنــزل ،وتبــدأ االحتفــاالت .يدخــل
للد ـ

تتعلــق باملهــر .فيقبــل والــد العريــس ،ويبــدأ

ويكشــف وجــه زوجتــه ثــم يقودهــا إىل غرفــة

ك ـثـرة ،وســخرية ليســت يف محلهــا .وكمــا قــال
غـرس
عــى تشــجيع اثنــن مــن أبــرز ممثــي الكون ـ

سـرحية
ويدعــو املراســل قـ ّراءه للذهــاب إىل امل ـ

ومشــاهداتها بأنفســهم ألن العــروض األخــرى

يف «امليــدواي بليزانــس» ليســت عــى ســوية
مقبولــة ،ناســباً الــكالم إىل أصدقائــه يف مجلــس
الشــيوخ« ،فالســودانيون خدعــة ،والجاويــون

لقد أجاد أبو خليل القباين يف هذا العرض أيما

ليســوا عــى املســتوى املالئــم ،ورجــال الغابــة

املوســيقى واألز ـيـاء والرقصــات التــي دفعــت

العروض الرتكية هي أجمل العروض الرتاثية،

سـرحية الرابعــة « ـعـرس دمشــقي» ،وهــي يف
امل ـ

صـرة لــه بتفاصيــل متقنــة
البيئــة الدمشــقية املعا ـ

صـراف الضيــوف
يف بيــت ســعيد ـمـراد .وبعــد ان ـ

باملــؤرخ األ ـمـريك الشــهري بانكروفــت لل ـقـول
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نيويــورك ديــي تريبيــون بعنــوان «عنــر بــن

يرافقهــم مســؤول حكومــي رفيــع املرتبــة!

طريقتهــم بالعــروس عنــد وصولهــا إىل منــزل

إجــادة ،مــن ناحيــة اإلبهــار البصــري واســتخدام

تتضمــن طقــوس الخطبــة والزفــاف يف مدينــة

الغربــي .ولدينــا أنموذجــان مــن املقــاالت عــن

سـرحية ب ـنـاء
يف مقدمــة املقــال ،فإنــه حضــر امل ـ

النــوم .يغــادر الضيــوف ،وتنتهــي حفلــة الزفــاف.

حـول املهــر وموعــد
يتشــاور نعمــان وزوجتــه ـ

بعضهــا امتدحــت الفرجــة املب ـهـرة التــي انطــوت

سـاء املحجبــات باتجــاه منــزل العريــس .وهنــا
الن ـ
ً
نلمــح عــددا مــن الشــبان وهــم يرحبــون عــى

سـاء،
العريــس إىل الحفلــة وكلهــا مــن الن ـ

نعمــان وســعيد ـمـراد عــى تفاصيــل تســليم املهــر

سـرحية باهتمــام صحــايف
لقــد حظيــت هــذه امل ـ

اليــوم التــايل .فتنهمــك م ـنـرة يف االســتعداد ،يف

نعمــان عــن إبــداء رأيــه ،ويغــادر ضيوفــه لطلــب
استشارة زوجته .بعد قليل يعود نعمان معلناً

شـرط تلبيــة مطالــب معينــة
موافقــة زوجتــه ب ـ

تنتهي املسرحية ،وتختتم بالرقصات املعروفة.

أ ـمـريك كبــر ،وكتبــت عنهــا مقــاالت مط ّولــة

األصد ـقـاء بتهنئــة نعمــان وســعيد ـمـراد عــى
االتفــاق متمنــن البنيهمــا زواجــاً ســعيداً .ويتفــق

سـرحية األوىل التــي يكتبهــا القبــاين عــن
رأينــا امل ـ
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سـرحية بمقطوعــة موســيقية مــن
تبــدأ امل ـ

عـرس الدمشــقي» كان أفضــل عــروض
إن «ال ـ

الفنيــة الختاميــة .والحــق أن هــذا املراســل قـ ّـدم
سـرحية
وصفــاً ثمينــاً غــر مســبوق للفرجــة امل ـ
القبانية التي تبدو مليئة بالحركة والكوميديا،
واالعتمــاد عــى الرتميــز واالخ ـتـزال .واألهــم مــن

كل ذلــك كســر الجــدار الرابــع بــن الخشــبة

عنــر وقبيلــة عبــس .ولكــن عنــر يســتعد لهــذه

األخبــار عــن توافــد قبائــل أخــرى لنصرتــه ،وهنــا

وصديقــه دامــون كانــا مــن أت ـبـاع الفيلســوف

العرض بكامله منذ الفقرات الفنية التمهيدية
سـرحية نفســها ثــم الف ـقـرات
صـوالً إىل امل ـ
و ـ

املســرح الــذي يف شــارع ‘ميــدواي بليزانــس» عــن

التــي ســيحاربها ،فتأتيــه بشــائر النصــر مــن

دمشــق .وال نــدري ملــاذا لــم يطوّرهــا يف مــا بعــد؟

نشــر يف أكــر مــن جريــدة أمريكيــة ،وصــف فيــه

واسم زوجها يوسف ،وطفلها ،الذي ولد يف

بــن شــداد» ملراســل بيتســبريغ ديســبيتش،

والجمهــور ،وفــق قوانــن «العلبــة اإليطاليــة».

املعركــة الكــرى رغــم علمــه بضخامــة الجيــوش

سـاء
الزفــاف الــذي يقــرران أنــه ســيكون يف م ـ

سـرحية «عنــر
ولدينــا مقــال اســتثنايئ عــن م ـ

رقصــة تؤديهــا ســيدة مــن بيــت لحــم،

بأنهــا زوجــة عنــر .فيثــور عنــر ورجالــه ويــردي
مســعود قتيـاً ،ولكــن مســعوداً قبــل موتــه كان

قــد نجــح يف تأليــب القبائــل املتحالفــة معــه ضــد

ملكة سرور

وصف المسرح

مــن داهومــي ليســوا عــى ســوية مناســبة .ولكــن
وليــس لهــا مثيــل يف ‘ميــدواي بليزانــس».

الدينية سوف تتعزز حني تشاهدون

وكتــب املراســل ي ـقـول «ليــس ثمــة يشء يميــز

أي مســرح ريفــي يفتقــر إىل مرافــق الفخامــة مــن
أضــواء كهربائيــة و ـكـراس قابلــة للطــي وتنجيــد

راق ..إلــخ فهنــاك صــف ال ـكـرايس املألوفــة،

والكواليــس عــى جانبــي الخشــبة ،وصــف مــن
املصابيح الفاخرة .ولكن ما يميز ‘املسرح الرتيك’
هو الرايات واألعالم التي تحمل صورة الهالل،

وصــف مــن الوجــوه غــر املألوفــة التــي تزيــن
الحائــط ،وهــي صــور للســاطني والشــخصيات

الهامــة يف الدولــة العثمانيــة .كمــا يوجــد ســجاد
وســتائر وطرابيــش يف كل مــكان».
ويتابــع «قبــل أن يحـ ّـل موعــد رفــع الســتارة لــم
تكــن لتجــد كرســياً فارغــاً يف املســرح وامتــأت
سـرعة ،وهــي ضربــة حــظ للقريــة
امل ـمـرات ب ـ

سـرحها الــذي كلــف بنــاؤه 7000
الرتكيــة وم ـ

والتــي بمحــض الصدفــة اســمها مــاري

املــذود ،قبــل أن تشـ ّرف أ ـمـركا .وكــم هــو جميــل
مــن هــذا املولــود أن يكمــل الثالــوث!».

ويضيــف املراســل «اختتــم الســيد مغبغــب
خـراً بالتمجيــد ،وأخــذ مكانــه
محاضرتــه أ ـ
الســيد بيــر أنطونيــوس ،والــذي امتلــك موهبــة

اإليجــاز» .وببســاطة أخــر الحضــور ،بعــد أن

تــم تشــويقهم ملــدة نصــف ســاعة ،عمــا ســوف

يسمعونه عن عنرت بن شداد «الدليل الذي تم
توزيعــه عليكــم ال يحتــوي األحــداث التــي ســوف

تشــهدونها عــى خشــبة املســرح! ســوف تــرون
سـرحية
عنــر بــن شــداد ثــاث ـمـرات ،لكــن امل ـ
تســتمر طــوال األمســية .وبــدالً عــن ذلــك ســوف
سـرحية أخــرى بطلهــا
تشــاهدون ملحــات مــن م ـ

حـرب ليجــر مالــك
مســعود الــذي يذهــب إىل ال ـ

عــى مســألة تزويجــه مــن ابنتــه املفضلــة».

ويلفــت مراســل بيتســبريغ ديســبيتش إىل

أنــه خــال «حديــث الســيد أنطونيــوس بــدأت

الســتائر باالرت ـفـاع لنشــهد فرقــة ممتعــة ،وبعــد
عــزف البعــض مــن املقطوعــات ســوف تشــهدون
انطالقــاً مفاجئــاً للحــن شــبه مألــوف البــد أن

يكــون «»My Country، ‘Tis of Thee
(بلــدي) أصغــوا إليــه جيــداً فهــو اللحــن الوحيــد
الــذي ســوف تميزونــه».

  الرجل الرصين ذو المعطف الطويل

دوالر ،وهــو مســرح يتســع أللفــي مشــاهد حــن
يكــون مكتظــاً».

ويتابــع وصفــه «أصدقاؤنــا ليســوا أفضــل مــن

ّ
ويقدمهــا نعــوم مغبغــب
التــي تســبق العــروض

يــؤدون مهمتهــم بقــوة؛ مــن روزا التــي تتبخــر

ضـرة
وينتقــد مراســل بيتســبريغ ديســبيتش املحا ـ

«الشــخص ذي املســتوى العــايل مــن التعليــم»،

ويصفهــا «بالرث ـثـرة ملــدة  15دقيقــة قــدم فيهــا
سـرحية ،وأخربنــا بكثــر مــن
شـرحاً للم ـ
مقدمــة و ـ

يعــزف األلحــان ،فغناؤهــم فيــه ت ـكـرار ،ولكنهــم
حاملــة العلــم العثمــاين عــى كتــف والعلــم

األ ـمـريك عــى كتــف أخــرى ،وتلـوّح للجمهــور
مبتســمة ،وحتــى ســعد الصغــر يف الخلفيــة،

األمور التي نعرفها عن بلدنا ،ولم يخربنا شيئاً

والرجــل الرصــن الــذي يرتــدي معطفــا طويــا

ثــم يســخر مــن مغبغــب الــذي «كان بــن الفينــة

نحــو غــر مألــوف .وكانــوا يرفعــون أصواتهــم.

عــن بلــده!».

واألخــرى يثنــي عــى الرئيــس األ ـمـريك وعــى
خـراً
‘نجمــة بيــت لحــم’ ،وأنهــى محاضرتــه أ ـ
بف ـكـرة مفاجئــة وهــي ،قولــه :إن معتقداتكــم

بالقرب من روزا ،حيث يؤدون لحنا غريبا عىل

ويشــبه صــوت روزا بحدتــه صــوت القربــة
األســكوتلندية غــر املتناســق ..التخــت املوســيقي

تكـوّن مــن القانــون والدفــوف ،تــا ذلــك عــزف
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كشف أدبي

القصر الدمشقي وإىل جانبه املسرح الرتيك

تخطيط يمثل املهرج الذي يعلن عن املسرحية

الــيء ،خاصــة حــن ســمع الشــكوى وأمــر

ح ـمـراء مخططــة وجاكيتــا أحمــر

إكرامهــم بحفــل بهيــج بالرقــص والغ ـنـاء بعــد أن

ولف يديه عىل كتفيها وسارا مثل طفلني

بتقييدهــم وأخذهــم إىل الســجن ،والجنــود تــم

أدوا واجبهــم يف ســاحة الوغــى».

يسريان إىل املدرسة جيئة وذهابا عدة مرات،

ثــم يصــف املعركــة التــي اندلعــت عــى الخشــبة

وكانــت هــذه رقصتهمــا ..بعدهمــا أتــت الفنانــات

سـرعة ينجــح يف مــا
سـرعة شــاهرا ســيفه ،وب ـ
ب ـ

أطلقــوا عــى رقصتهــن األوىل ،ولكننــي ســميتها

بأنهــا مدهشــة وممتعــة ،إىل أن «يظهــر البطــل
سـرعة،
فشــل فيــه اآلخــرون ،فيصــرع خصمــه ب ـ
حـراس الثالثــة عــى الشــقيني
ويقبــض ال ـ
املتبقيــن».

اللــوايت يؤديــن رقصــات تراثيــة .ال أعلــم مــاذا
طـول واألنحــف
طـرة األ ـ
رقصــة الكتــف ،أدتهــا ـ
سـاء الفرقــة .كانــت ترتــدي ثوبــا أحمــر
بــن ن ـ

ضيقــا ،وتتنزنــر بزنــار ،وترتــدي جاكيتــا مطــرزا،

خـول ســاحرات ثــاث إىل
بعــد ذلــك يصــف د ـ

وصدريــة ســميكة ورديــة اللــون تغطيهــا بشــال

ويرتدين عباءات فضفاضة طويلة بنية اللون،

ويعلق املراسل بالقول إن «هذا الشال لم يكن

الخشبة وهن «يمسكن بأيدي بعضهن البعض
عليهــا نقــوش هريوغليفيــة ،ويرتديــن بأرجلهــن

خفافــا ص ـفـراء ،وعــى رؤوســهن أغطيــة ح ـمـراء

ضـاء جعلــت وجوههــن البنيــة تبــدو
وتعاويــذ بي ـ
سمينة تشبه لوحات الرسام اإليطايل تينتوريتو

موســلني أعتقــد أنــه مــن ا ـلـراث الغربــي».

موجــودا أصــا ،ولكــن بســبب التحفظــات تمــت

إضافته إىل كل النساء الـ 15اللوايت يشاركن يف
الفرقــة .ومــن املحتمــل أنــه كان يشــر يف هــذه
الفقرة إىل الحملة ضد الرقص الشرقي ،أو إىل

التحفظــات املتعلقــة بالتقاريــر األمنيــة املرفوعــة

صـدح بصــوت أعــى،
النشــيد العثمــاين الــذي ـ

بالذهــب ،وكانــت تعتمــر قبعــة يتــدىل منهــا إىل

األول يظهــر فيــه رجــال مــن قبيلــة العاشــق

املســتقبلية ،أو عــى األقــل هكــذا ي ـقـول الســيد
أنطونيوس ،وتظهر صديقتها الحميمة وكأنها

بلــون أصفــر شــاحب خــال مــن أي تعابــر،
شــكلن حلقــة وبــدأن يغنــن بأصواتهــن الجُ ـ ّ
ـش،

مبعث بهجتهم أنهم يتقنونه أكرث من إتقانهم

بيــت لحــم ،وكان لباســها ،باســتثناء املنديــل،

حــوايل  25شــخصا جميعهــم الفتــون للنظــر،

الفتاتــان ببهجــة إليجــاد حــل لهــذه املشــكلة

هنــاك راقصــون بالســيف وا ـلـرس ،ومشــعوذ
ّ
يحضــر خلطاتــه يف الهــاوُن».

الذي كتب «لم أر أي رقص يشبه رقص طرية،

قرائــه إىل أن «كل هــذه األمــور رمزيــة .وبمنتهــى

بايــرون) أقــوى مــن الكلمــات ..مــن دون أي

وابتســم الجميــع وهــم يرددونــه ،وربمــا كان
للنشــيد األ ـمـريك .وكانــت روزا تلـوّح بالعلــم

ا ـلـريك بحمــاس وعنفــوان».

الخلــف منديــل أبيــض .كانــت هــذه الســيدة مــن
يشــبه لبــاس الفتيــات األخريــات .وكان الرجــل
صـرا ويلــف
الــذي يصحبهــا يرتــدي معطفــا ق ـ

وال شــك يف أن املراســل كان يقصــد أبــا خليــل

رأســه بكوفيــة تــكاد تخفــي وجهــه ..وبآالتهــا

املعطــف الطويــل» .فتأديــة النشــيدين األ ـمـريك

سـرحية ،وكانــوا
املقاطــع املوســيقية املرافقــة للم ـ

القبــاين عنــد حديثــه عــن «الرجــل الرصــن ذي

املرتجم للعربية والعثماين هو نوع من التكريم

البســيطة عزفــت الفرقــة املوســيقية كافــة

بــن الفينــة واألخــرى يعــودون إىل نفــس النغمــة

الــذي دعاهــم لــي يختطفــوا محبوبتــه ،كانــوا
ذوو شــوارب واضحــة وأثــواب شــرقية طويلــة،
ضـراء وســيوف .وعــر
ويحملــون بيــارق خ ـ

الحديــث الصاخــب وترديــدات الكــورس نســمع

سـرحية .ويــردد
حــوار والــد العــروس وبطــل امل ـ

الكــورس يف حــوار متناغــم مــع البطــل هــذا
الحــوار:

تعطيهــا نصائــح ســيئة ..وحاملــا اســتغرقت

العويصــة ،يظهــر فــارس عربــي وســيم ليغــازل
حـرش بهــا بعنــف .تقــف
عبلــة وهــو يحــاول الت ـ

وصديقتهــا ،تاركــة العاشــق املتيــم يــرر هزيمتــه

حـركات
ف ـهـرب جميــع املقاتلــن ،وبــدأن يؤديــن ـ

تنظــر عبلــة إىل مــا حصــل ،وتنســحب ،هــي

صـول/
التــي كانــت تــردد بشــكل متواصــل :دو /ـ

ويضيف مراسل «بيتسبريغ ديسبيتش» القول

سـرحية ،مــن أغــاين
الثيمــة التــي تكــررت طــوال امل ـ

 -يقول األب :األمر ليس بيدي.

تســم العــروض ،وأن خشــبة املســرح كانــت

الجمهــور ،والــذي شــاركهم فيــه املمثلــون

وكان املوســيقيون أيضــا يــرددون الغ ـنـاء يف

وهــم يشــهرون ســيوفهم)».

إظهــار أصواتهــم ،وكانــت هــذه املنافســة تشــبه

املشــهد الســابق بــأن أســلوبه بــدا «أشــبه باألو ـبـرا

التزامــا بالقواعــد الصارمــة للعلبــة اإليطاليــة.

ويتابــع وصفــه «يف الفصــل التــايل يمكنكــم

شـرار الثالثــة
تدخــل القبيلــة كاملــة ،ويظهــر األ ـ

دورهــا) .قلــب عبلــة متعلــق ،بطبيعــة الحــال،

أننــي ال أعلــم بالضبــط مــن هــو املتهــم .ولكــن ،يف

سـرحي.
اإلبهــار امل ـ

إن «الســتار أســدل وســط تصفيــق وإعجــاب

أنفســهم .ولكــن؛ حاملــا أســدلت الســتارة تــم

رفعها مباشرة ،ليبدأ عرض تؤديه ثالث فتيات
ورجــل يعــزف عــى القانــون إضافــة إىل عازفــن

روزا العاطفيــة إىل النهايــة التــي غنتهــا ســعاد..

مقدمة املسرحية ،وكانوا جميعا يتنافسون يف

الحيــاة عــى نحــو ملحــوظ ،إذ مــن دون بــذل

عىل دفني وعود .كان الجميع يرتدون مختلف

سـرحية بنيــل االهتمــام.
الجهــد لــن تحظــى امل ـ

العثمانيــة .مــن الــزي األلبــاين إىل الدمشــقي

بالتصفيــق».

األز ـيـاء الشــرقية املتنوعــة التــي تنتشــر يف الدولــة

واملقــديس ومــن نــواح أخــرى بعيــدة ..إحــدى

الفتيــات كانــت ترتــدي قميصــا طويــا داكنــا

سـرة ح ـمـراء ثقيلــة مطــرزة
ضـاء و ـ
وصدريــة بي ـ

aljadeedmagazine.com

تسدل الستارة مرة أخرى فيستقبلها الجمهور

أوبرا حديثة

ويف تلخيصــه للقصــة ي ـقـول املراســل «الفصــل

ويلفــت مراســل «بيتســبريغ ديســبيتش» أنظــار

الــذوق تــم إخ ـفـاء العازفــن يف الكواليــس»،

 -محمود (مسعود) :هل سأفوز بتلك الفتاة؟

صـول .هــذا اللحــن كان
صـول /فــا /ال /ـ
صـول /ـ
ـ

ويطلقــن صرخــات عــى أنغــام املوســيقى .كان

عبلــة وتوجــه إىل صــدر الشــاب املصـ ّر لكمــة
تطرحه أرضا وســط تصفيق حاد من الجمهور.

للمتفر جــن».

الخــاص لرائدنــا ،الــذي كان يقــف خلــف هــذا
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وقميــص دانتيــل أبيــض وقبعــة فضيــة

مســتدركا بأن «النســوة الثالث أطلقن صرخة،

باأليــدي عــى طريقــة فرانســوا ديلســارت

وهــذا املقطــع يشــر إىل الــروح الكوميديــة التــي

وأســدلت الســتارة» .وديلســارت هــو موســيقي

(يخــرج األب وتظهــر مجموعــة مــن األشــقياء

متاحــة للتفاعــل بــن الجمهــور والخشــبة ،وهــو

خـرة العاطفيــة الداخليــة
إذ حــاول ربــط ال ـ

ويعلــق مراســل «بيتســبريغ ديســبيتش» عــى

األمريكيني الذين كان بعضهم يبدي يف كتاباته

 -يرد الكورس :هل سيفوز بتلك الفتاة؟

الحديثــة».

تأمــل آالم عبلــة الجميلــة (التــي تقــوم روزا بــأداء

بحبيبهــا ،تدخــل إىل الخشــبة مشــبوكة اليديــن

وتغنــي بثقــة وهــي تتمخــر جيئــة وذهابــا ،ثــم
تســرد لصديقتهــا مــدى حبهــا وآمالهــا وخططهــا

سـرحيني والنقــاد
أمــر يبــدو مســتهجنا عنــد امل ـ

ومعلم فرنيس وأحد مطوري أسلوب التمثيل.

للممثــل مــع مجموعــة منهجيــة مــن اإلي ـمـاءات
حـركات اســتنادا إىل مالحظاتــه الخاصــة
وال ـ

للتفاعــل البشــري.

بالفرقة!

ويبــدو أن الفنانــة أســتريا الحكيــم ،الشــهرية

طـرة اســتحوذت عــى اهتمــام املراســل
باســم ـ

لقــد كانــت قصيــدة بايرونيــة (نســبة للشــاعر
تعبــر عــى وجههــا البنــي الجميــل أو عينيهــا
حـركات أ ـغـرت
الســوداوين الناعســتني ،أدت ـ

عشــيقها الــذي تــروي حكايتــه عــى طريقــة
دلســارت».

ويتابع إطراءه بشكل الفت للنظر «ال تستطيع
كالرا موريــس أن ترتعــش ،وال ســارة برينــار

أن تهــز أكتافهــا ،أو هارييــت رســل ال تســتطيع

حـرك شــفتيها ،وال يســتطيع دافــن
أن ت ـ
بورت معانقــة الهــواء ،وال تســتطيع ليليــان
حـاءات بالذقــن والرقبــة كمــا
رســل القيــام باإلي ـ

عـرض «يف هــذه األث ـنـاء
ويتابــع املراســل وصفــه لل ـ

جـرس
ويتابــع املراســل وصفــه الالفــت «قــرع ال ـ

تستطيع طرية ..ثمة املزيد ،وال أستطيع القول

بالتتابــع ،وهنــا فاتنــي الكثــر مــن الحــوار ،إذ

ولكــن هــذه ا ـملـرة تمــت إضافــة الكمــان ،وعــى

مخبــأة يف صدرهــا ،أم أن قلبهــا فقــط هــو الــذي

أي حــال ،فالشــاب الضخــم األســود كان يبــي
ب ـمـرارة ،ويصيــح :زوجتــي ،اللعنــة ،آه .ويبــدو

شـرار الثالثــة كان لهــم دور يف مصريهــا
أن األ ـ

مرة أخرى وخرج صف طويل من املوسيقيني،

قــرع الــدف الــذي قامــت بــه مــاري لزمــة خــرج

ضـاء وجــوارب
فــارس ألبــاين يرتــدي تنــورة بي ـ
سـرة ح ـمـراء مخططــة ،وطربوشــا
ذهبيــة و ـ
وخفا مرصعا بالذهب ،وقاد فتاة ترتدي تنورة

غـرة
سـراب مــن الطيــور الص ـ
إن كان لديهــا أ ـ
شـاء .كانــت لديهــا طريقــة خاصــة
حـرك كمــا ت ـ
يت ـ

بطــرق األصابــع ظننتهــا للوهلــة األوىل صنجــات.

طـرة ال شــك عديــدة
املواهــب التــي تتمتــع بهــا ـ
ومتنوعــة».

العدد  - 38مارس /آذار 2018

39

كشف أدبي

ثــم يصــف الرقصــة الدمشــقية ،ورقصــة روزا

مــع أعدائــه ،ويف أث ـنـاء ذلــك يســتأذن بالســماح

معروفــة عــى نطــاق واســع يف الكنائــس

املواهــب عــى أفضــل مســتوى فهــي ممثلــة

ومــن ثــم يطلــب منهمــا معرفــة ســبب زيارتهمــا.

سـرحي الســوري
اليــوم ،ومؤلفهــا هــو الكاتــب امل ـ

التــي يشــيد بهــا بوصفهــا «فنانــة متعــددة
ومغنيــة وراويــة وراقصــة» ،ثــم ي ـقـول إن روزا

شـرا
طـرة «نجمتــان عــى مســتوى رفيــع» .م ـ
و ـ

وبعــد إلقائهمــا قصيــدة مغنــاة يســتجديان
فيهــا صالــح األعمــال الخرييــة ،يغــدق الخليفــة

داود قســطنطني الخــوري.

سـرحيتان األخريتــان
عـرض امل ـ
وعــى األرجــح لــم ت ـ

شـرة
طـرة «بــدأت بالرقــص يف ســن العا ـ
إىل أن ـ

عليهما العطايا الوفرية ،ثم يتوجه إىل املسجد

أمريكيــا».

املشــهد الثــاين يخــص ويل العهــد محمــد األمــن

ولعــل الســبب يكمــن يف إقبــال الجمهــور عــى

املشــهد مــع أبــي ماويــة أحــد أصد ـقـاء والــده

القلمونيــة» و»املــروءة والو ـفـاء» و» ـعـرس

وكانــت تجنــي يف األســبوع مــا يعــادل  150دوالرا

للصــاة.

عـرض الــذي
ويختــم مقالــه بال ـقـول إنــه بعــد ال ـ

ابــن هــارون الرشــيد ،حيــث يقــدم نفســه يف

طـرة
الكواليــس ،حيــث ع ّرفــوه عــى روزا و ـ

املفضلــن مــع فرقــة مــن املغنــن .ويــروي األمــن

اســتمر ســاعة ونصــف الســاعة ،ذهــب إىل خلــف

والســيدة مــاري مــن بيــت لحــم ،وبقيــة أ ـفـراد

ألبــي ماويــة حادثــة تتعلــق بوقوعــه يف حــب

الطاقم ،والذين كانوا يرتدون مالبس التمثيل

فتــاة ف ـقـرة رآهــا عــى ضفــة ال ـفـرات ،ويســأله

الفرقــة الباقيــات؛ لطيفــة خصكيــة ،ونجمــة

ف ـكـرة الــزواج ،بــل ينصحــه بإرســال معونــة لهــا

وهــم يبتســمون .ثــم يعــدد أســماء فنانــات
الفرقــة ملكــة ســرور ،وســارة ،وجينفيــاف،
وأجــاين ،وجميلــة ،وبمبــا ،وهالــة ،وهنــا وباقــي

األحــرف األبجديــة.

هارون الرشيد

حـول الــزواج بهــا .لكــن أبــا ماويــة ال يحبــذ
رأيــه ـ
ولعائلتهــا ،مؤكــدا لــه يف الوقــت نفســه أن عمــا
من هذا النوع سيكون جديرا بالتقدير عند الله

والنــاس .فيســتجيب األمــن يف الحــال إلشــارة

أبــي ماويــة الحكيمــة .وبعــد هــذه الخطــوات
صـول األخبــار باالنتصــار عــى
شـرة ،وو ـ
املب ـ

املسرحية السادسة يف الربنامج بعنوان «هارون

البيزنطيــن تجــري االحتفــاالت.

الرشــيد األخــرى التــي كتبهــا القبــاين ســابقا،

العروس التركية

سـرحيات هــارون
الرشــيد» ،وهــي تختلــف عــن م ـ

مثــل «أنــس الجليــس» و»قــوت القلــوب»،

عـرض الســابع يف الربنامــج هــو «العــروس
ال ـ

«هــارون الرشــيد» و»االبــن الضــال» ســوى

عروض قليلة أو أنهما أوقفتا يف بداية العرض.

أعمــال بعينهــا مثــل «عنــر بــن شــداد» و»الدرامــا
دمشــقي».

  استخالصات فنية

ب ـنـاء عــى الكتابــات الســابقة املنشــورة يف

الصحافــة األمريكيــة ،تنهــض مجموعــة مــن

الحقائــق ،لــم نكــن نعرفهــا عــن مســرح أبــي
خليــل القبــاين ،تتعلــق باالحرتافيــة العاليــة،

واإلبهــار البصــري ،وتقنيــات التمثيــل واألداء،

وعالقــة الخشــبة بالصالــة ،وتوظيــف املوســيقى
دراميــاً.

ولعــل املالحظــة األكــر إدهاشــاً هنــا هــي

اســتخدام جريــدة «كوكــب أ ـمـركا» مصطلــح
«مديــر املمثلــن» أو «مديــر التمثيــل» لوصــف

وظيفــة أبــي خليــل القبــاين يف الفرقــة .فلل ـمـرة

الرتكيــة» ،وهــو مقطــع اســتعرايض بســيط

األوىل يف تاريــخ املســرح العربــي يتــم الفصــل

الفلكلوريــة املرســومة للعــروض ،ومــن الواضــح

عــى الطريقــة الرتكيــة.

عــن القضايــا املاليــة واإلداريــة والرتويــج

حـاءات فلكلوريــة تتناســب
ينطــوي عليــه مــن إي ـ

االبن الضال

سـرة
ويبــدو أنــه اختــار هــذا التفصيــل مــن ـ
الخليفــة العبــايس بمــا يتناســب مــع التوجهــات
ظـرا ملــا
أنــه أراد إدخــال عنصــر الدراويــش ،ن ـ
عـرض.
مــع التوجهــات األنرثوبولوجيــة لل ـ

يتضمــن زفــة العــروس ذات القبقــاب العــايل

ممتلــكات أبيهمــا وهــو حــي ،فالصغــر طالــب

العســكري منصــور وعــدد مــن أ ـفـراد الحاشــية

وهــم يســتمعون إىل فرقــة موســيقية تعــزف.

األكــر ،وبعــد أن ينفــق النقــود يجــد نفســه يف

محنة ال حول له وال قوة .يتأسف الولد ويعود
إىل املنــزل فيســتقبله الوالــد اســتقباالً كريمــاً،

وتقــام األ ـفـراح لعودتــه ،غــر أن شــقيقه األكــر

يســأل هــارون الرشــيد وز ـيـره جعفــر عــن رفاهيــة

يرفــض مصالحتــه ،ولكــن بعــد ضغــوط األب

حـرب
ســلم مــع أصد ـقـاء الخليفــة ،ويف حالــة ـ

سـرحية
واالبــن الضــال بتفاصيلهــا هــذه م ـ

شــعبه؟ ويجيــب جعفــر بــأن رعايــاه يف حالــة
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يوافــق ،ويتصالــح الشــقيقان.

األخبــار الثالثــة التــي تناولــت أبــا خليــل القبــاين يف
اختربهــا لل ـمـرة األوىل يف هــذه التجربــة؛ إذ كان
ي ـتـوىل شــخصيا يف ال ـفـرات الســابقة ،باإلضافــة
إىل التمثيــل والغ ـنـاء ،إدارة العمليتــن الفنيــة
واإلدارية بما فيها إطعام املمثلني واملوسيقيني.

ولذلــك اســتمرت الفرقــة بالعمــل أربعــة شــهور
طـراره للعــودة إىل ســوريا بعــد شــهرين
بعــد اض ـ
مــن اإلقامــة يف شــيكاغو.
وقــد أجمــع جـ ّـل مــن كتبــوا عــن هــذه التجربــة

عــى احرتافيتهــا العاليــة ،وامتــاك القائمــن

أبو خليل القباين رائد املسرح يف بالد الشام

سـرحية .ونــرى يف املشــهد األول
خـول يف امل ـ
الد ـ

عـرش ومحاطــا بوز ـيـره جعفــر ،وقائــده
عــى ال ـ

مديــر متخصــص بالتمثيــل ،أي مخــرج وفــق

الجريــدة املذكــورة عــى مهمتــه الجديــدة ،التــي

بحصتــه مــن بضائــع والــده والوالــد يوافــق،
فيأخــذ االبــن الحصــة مفارقــاً والــده وشــقيقه

تؤديهــا الفرقــة .ثــم يظهــر الخليفــة جالســا

طـرس أنطونيــوس ،وبــن
واإلعــان ،وهــو ب ـ

سـرحية االبــن
عـرض الثامــن واألخــر هــو م ـ
ال ـ

وكالعادة يفتتح العرض بملخص عن الحوار،

قصــر الخليفــة يف بغــداد ،تتبــع ذلــك أغنيــة

بشــكل واضــح ال لبــس فيــه بــن مديــر مســؤول

املصطلــح الحديــث لهــذه املهمــة .وقــد أكــدت

الضــال ،وتــروي قصــة ـنـزاع بــن األخويــن عــى

ثــم فرقــة موســيقية تقــدم وصلــة غنائيــة قبــل
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ضـرة الخليفــة،
خـول إىل ح ـ
لدرويشــن بالد ـ

الشــرقية ،وال ـتـزال تمثــل يف املــدارس حتــى
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عليهــا ألدواتهــم الفنيــة .وحتــى الذيــن انتقــدوا،

العربيــة الفصحــى ،وأنهــا لــم تكــن تمتلــك صوتــاً

اســتدعى أبــا خليــل وطلــب منــه إعــادة تشــكيل

األ ـمـريك للعــروض وتشــجيعهم ملراســل

سـرحي اعتمــاد أز ـيـاء
وتوضــح صــور الفريــق امل ـ
تعبرييــة ،وخصوصــاً القبعــات املخروطيــة

سـرحه ،فقــدم خــال ســت ســنوات العديــد
م ـ

لــم يشــككوا يف األداء الرفيــع املتقــن للممثلــن.
غـرس
ضـاء الكون ـ
وكان الفتــاً حمــاس بعــض أع ـ
«نيويورك تريبيون» عىل زيارة «املسرح الرتيك».
وهذا يشري إىل أن نخبة املجتمع األمرييك وطبقة

املثقفني كانتا حريصتني عىل حضور أعمال هذا

املبالــغ فيهــا .وكل ذلــك يقودنــا إىل طــرح تســاؤل

حـول مصــادر هــذه التقنيــات ،وكيــف
مشــروع ـ
تـ َّ
ـأت ألبــي خليــل القبــاين أن يحيــط بذلــك كلــه

املسرح الذي أضحى مكان استقطاب للجمهور

مــن دون أن يعــرف الفرنســية؟ والجــواب قــد

ذلــك الزيــارة الجماعيــة التــي نظمتهــا الجمعيــة

سـرته بأنــه مــن خريجــي املدرســة
الــذي تخربنــا ـ

األ ـمـريك منــذ أيامــه األوىل ،وكشــاهد عــى
الوطنيــة األمريكيــة ملحــرري الصحــف لـ»املســرح

ا ـلـريك» يف الســابع عشــر مــن أيــار (مايــو) .1893
سـرحية «عنــر بــن شــداد»
والذيــن كتبــوا عــن م ـ

شـرة
تحدثــوا عــن مخاطبــة املمثــل للجمهــور مبا ـ
يف بعــض املواقــف ،ومنهــا محاولــة عمــارة
تربيــر موقفــه «الخســيس» للمشــاهدين بعــد

يكون عند مساعده وابن مدينته اسكندر فرح،

اللعازاريــة يف دمشــق ،واملدرســة البطريركيــة

سـرحي ،وقــدم لــه الدعــم الــازم لــدوام
فريقــه امل ـ

سـرحه يف
سـرحية ،وأســس م ـ
مــن األعمــال امل ـ
خــان الج ـمـرك عــى قواعــد متينــة ،فأقبــل النــاس

عليــه ،ومــأ صيتــه اآلفــاق .غــر أن فئــة مــن
الشــيوخ اعرتضــت عليــه مجــدداً بــدواع شــتى،

وحاولــت إيقافــه عــن طريــق الــوايل فلــم تنجــح،
فانتدبــت إىل القســطنطينية وفــداً منهــا ســعى
لــدى رجــال الســلطان إىل إيقــاف القبــاين عــن
التمثيــل يف واليــة ســوريا ،وعــن طريــق الحيلــة

للــروم الكاثوليــك يف بــروت ،أي أنــه كان ذا

والدهاء نجح يف مهمته .فشد الرحال إىل مصر
يف العــام  1884طمعــاً يف فســحة مــن الحريــة.

للتمثيــل العربي عــام  1905إىل ســليم عنحــوري

القاهريــة ضــده يف شــهر كانــون األول (ديســمرب)

ثقافــة فرنســية رفيعــة ،تحــدث عنهــا جميــع

الذيــن كتبــوا عنــه ،مــن جرجــي زيــدان يف تأريخــه

ولكــن مؤا ـمـرة قــذرة بدأتهــا جريــدة «الزمــان»

يف مجلــة الشــتاء عــام  ،1906إىل توفيــق حبيــب

مــن العــام  ،1885اضطرتــه يف أواســط العــام

الجــدار الرابــع بــن الجمهــور والخشــبة ،بنصــف
قــرن تقريبــاً .كمــا تحــدث أحــد الصحافيــن عــن

وقســطندي رزق يف ترجمتهمــا لــه .ومــن غــر
املســتبعد أن يكــون اســكندر فــرح مطـا ً بشــكل

ممكنــة يف واليــة ســوريا ،وبالتحديــد يف مدينــة

فاختصاصه كان تدريب املمثلني حني عمل مع

وثمــة وثيقــة عثمانيــة ،غايــة يف األهميــة،

اإليطــايل تنتوريتــو .وثمــة إشــارة قويــة إىل أداء

ويف ذلك الوقت كان أسلوب ديلسارت معروفا

أن يتلقــى لطمــة مــن عبلــة .ولعــل هــذا يســبق
حـول كســر
ظـرات األملــاين برتولــت بريخــت ـ
تن ـ

مك ـيـاج للمشــعوذات يشــبه لوحــات الفنــان
حـركات أيــدي مقتبســة عــن أســلوب
رمــزي و ـ
ديلســارت.

حـول أداء املمثــل،
وثيــق عــى نظريــة ديلســارت ـ

أبــي خليــل يف دمشــق واالســكندرية والقا ـهـرة.
سـرحيني الغربيــن.
يف أوســاط امل ـ

حـول أعمــال
وتؤكــد جميــع املقــاالت التــي كتبــت ـ

  أبو خليل القباني

املســتويات ،فالخشــبة ال تــكاد تهــدأ حتــى تعــود

بالشــيخ أحمــد أبــي خليــل القبــاين ،يف مدينــة

الفرقــة عــى ف ـكـرة اإلبهــار البصــري متعــدد
لالمتــاء ـمـرة أخــرى بممثلــن يشــعون حيويــة،

وهــذا يــرد عــى نقــاد األدب العربــي املــدريس
شـاكر
أمثــال محمــد يوســف نجــم وعــي الراعــي و ـ

مصطفــى وغريهــم ،والذيــن أقامــوا أحكامهــم
سـرحيات املنشــورة لــه .فتجربــة
عــى نصــوص امل ـ
ُ
الصحفيــة املواكبــة لهــا
شــيكاغو والتغطيــة

تؤكــدان أن النــص كان مجــرد عنصــر ثانــوي يف

سـرحية املب ـهـرة.
الفرجــة امل ـ

طلــب تقــدم بــه «املدعــو أحمــد قبــاين» بحســب
صياغــة الوثيقــة« ،ملنحــه رخصــة إقامــة ‘تياتــرو’
سـرحيات) باللغــة
عـرض لعبيــات (م ـ
يف بــروت ل ـ

سـرته،
دمشــق عــام  ،1842واختلفــت اآلراء يف ـ

سـرحية يف املدرســة العازاريــة،
بعــد أن شــاهد م ـ

سـرحية جديــدة
الضخــم ،ويف جعبتــه عــروض م ـ

لكنهــا أجمعــت عــى أنــه بــدأ التفكــر يف املســرح
سـرحي عــى نطــاق ضيــق إىل أن
فبــدأ نشــاطه امل ـ
التقى بالوايل عبداللطيف صبحي باشا يف العام

سـرحي
 ،1872حيــث كلفــه بتشــكيل فريــق م ـ
ّ
يرقــي بواســطته األفــكار الســقيمة ،فأســس
خــال العامــن  1875 1874-أول دار للمســرح
يف دمشق قدم فيها بعض مسرحياته ،قبل أن

ويؤشــر عــى الجهــد الكبــر الــذي بذلــه أبــو خليــل
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الصــدارة العظمــى يف اســطنبول؛ تتحــدث عــن

واليــة بــروت لــم تمنحــة الرتخيــص ،فعــاد إىل

وحــن وصــل مدحــت باشــا إىل دمشــق يف

الغنــايئ ،إذا افرتضنــا أن روزا لــم تكــن تعــرف

مصدرهــا واليــة بــروت موجهــة إىل مكتــب

ولد أحمد بن محمد بن حسني آقبيق ،الشهري

أمــا تأكيــد النقــاد األمريكيــن أن الفنانــة روزا

معهــا ،ويــدل عــى ابتــكار الدو ـبـاج الحــواري أو

بــروت!

سـراعي تحذ ـيـرات الحكومــة
العربيــة» ،وأنــه ـ

سـرحية
يثــور عليــه بعــض رجــال الديــن بســبب م ـ

كانــت تغنــي وتمثــل وترقــص ،فهــو أمــر محـ ِّـر،

 1886إىل مغادرة مصر ،والبحث عن أي حلول

بعينهــا ،فقــرر االنســحاب.

كانــون األول (ديســمرب) عــام  ،1878يســبقه
فرمــان ســلطاين بتعيينــه واليــاً عــى ســوريا،

يف «اجتنــاب مــا يخالــف اآلداب العامــة» .ولكــن
سـرحي
القا ـهـرة يف العــام  1889برفقــة فريقــه امل ـ

رفعــت ســقف املنافســة يف أرض الكنانــة .وبعــد

أن أنهــى أعمالــه يف مصــر ،يف الشــهر الســادس
من العام  ،1890عاد إىل دمشــق ليأخذ قســطاً

مــن الراحــة ،ويقــوم بواجباتــه حيــال عائلتــه .وال

نعلم كم طالت فرتة مكوثه يف دمشــق ،ولكننا
علمنــا أنــه ظهــر مجــدداً يف بــروت يف العــام

سـرحي واســتعرايض
 1892عــى رأس فريــق م ـ
ً
دمشــقي -بــرويت كبــر اســتعدادا للتوجــه إىل
شــيكاغو ،واملشــاركة يف معرضهــا الــدويل!

كاتب من سوريا مقيم في اإلمارات

غالف دليل العروض الذي كان يوزع عىل الجمهور

القطعية الظاملة حول مسرح القباين باالعتماد
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غنائيــا احرتافيــاً.
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دع

النقد المزدوج

إنهــا سوســيولوجيا مغا ـيـرة.

أصوات

إن النقد املزدوج يجعل من سوسيولوجيا العالم العربي سوسيولوجيا

مغا ـيـرة ،تفســح املجــال للسوســيولوجيا يف العالــم العربــي للقطــع مــع

نحو سوسيولوجيا مغايرة

كل ذاتيــة حم ـقـاء والتمســك باالختــاف واالنفتــاح عــى األفــق .تقــوم،
سـراتيجية تفكيكيــة عــى تفكيــك مــزدوج :تفكيــك األســس
بمــا هــي ا ـ
امليتافزيقية للمفاهيم السوسيولوجية ومنها للمعرفة السوسيولوجية

عثمان لكعشمي

التي صيغت عن املجتمعات العربية ،سواء كانت من نتاج هذه األخرية
طـاء أولولويــة للتاريــخ يف كل كتابــة
أو مــن ن ـتـاج املجتمعــات الغربيــة ،وإع ـ

سوســيولوجية ،مــع األخــذ يف االعتبــار أن كل كتابــة سوســيولوجية
محمود الداوود

هــي كتابــة للتاريــخ ،والعلــم واأليديولوجيــا .كمــا أن إن ـتـاج مفاهيــم

سوســيولوجية مــن داخــل اللغــة العربيــة وســننها بإمكانــه أن يســاهم يف
تطوير سوسيولوجيا مخصوصة من ناحية ويساهم يف تقليص التبعية
لسوســيولوجيا املركــز ،باإلضافــة إىل ضــرورة االنفتــاح عــى الفلســفة

عمومــا وعــى فكــر االختــاف بشــكل خــاص.

سـراتيجية
سـراتيجية كا ـ
هكــذا ،يتبــن لنــا أن للنقــد املــزدوج ضرورتــه اال ـ

يف تنميــة وتطويــر سوســيولوجيا العالــم العربــي (املعهــودة) بصفــة عامــة

غـرب بصفــة
وسوســيولوجيا املغــارب بصفــة خاصــة وسوســيولوجيا امل ـ
أخــص ،كسوســيولوجيا مغا ـيـرة تقــوم عــى االختــاف والتعــدد .تلــك هــي
نفــس السوســيولوجيا التــي يمكنهــا أن تتفكــر يف هــذا االختــاف والتعــدد،

مــن خــال أوال وقبــل كل يشء النظــر وإعــادة النظــر يف سوســيولجيا
العالــم العربــي الحاليــة ،ال مــن حيــث عالقتهــا بالسوســيولوجيا الغربيــة

«نقصــد إذن حركــة مزدوجــة منســقة نــرى أنهــا وحدهــا قــادرة عــى تجــاوز

يجعــل مــن مقوماتــه الرك ـيـزة االختــاف والتعــدد ،وفتــح األفــق والتحــرر

سـراتيجية (سوســيولوجية) تفكيكيــة بالتعريــف مــن
الخطيبــي ،كا ـ

عبدالكبيرالخطيبي

مــن كل القيــود التــي مــن شــأنها أن تقــذف بشــعلة الحيــاة تلــك يف العــدم.

مــن نافــل ال ـقـول أن كتابــات عبدالكبــر الخطيبــي وأعمالــه

وبدرجــة أقــل يف الفلســفة مــع بعــض شــذرات الكاتــب عبدالســام

الــكايف مــن طــرف السوســيولوجيني باملغــارب واملشــارق ،عــى عكــس مــا

الوجود ،كمشروع ،يف الحقل السوسيولوجي باملغرب والعالم العربي.

وإن كان املفكــر عبدالكبــر الخطيبــي ،قــد لقــي اهتمامــا أكــر لــدى األد ـبـاء،

إننــا نــرى يف النقــد املــزدوج فعاليــة سوســيولوجية .إنــه بمثابــة مطرقــة
ناحيــة ،ويف فكــر االختــاف عمومــا ،بمحاورتــه مــن ناحيــة ثانيــة :آليــة
ملجــاوزة سوســيولوجيا العالــم العربــي الحاليــة لذاتهــا ،التــي يمكنهــا أن

تخلخــل جملــة مــن اإلشــكاالت التــي تجــذرت يف سوســيولوجيا العالــم

حـول النقــد املــزدوج ،فإنــه شــبه غائــب إن لــم نقــل منعــدم
بنعبدالعــايل ،ـ

العربي :التأخر التاريخي واملجتمعي ،العالقة مع الغرب ،الخصوصية

لقيه من اهتمام يف الدراسات األدبية ،إىل درجة أن هناك بعض املفكرين

يف مقابــل ذلــك نجــد غيابــا تامــا ألي رصــد أو ـقـراءة سوســيولوجية فككــت

التي طاملا أعاقت وتعيق إبداع فعالية سوسيولوجية هامشية .هامشية

الفلسفي» ،كما هناك من يعتربه يمارس نوعا من «امليتاسوسيولوجيا».

سـراتيجية.
«النقــد املــزدوج» مفتاحــا لهــذا التفكيــك ،بمــا هــو يف نظرنــا ا ـ

السوســيولوجية والفلســفية كذلــك ،لــم تحــظ باالهتمــام

مــن ال يع ـتـره سوســيولوجيا ،عــى اعتبــار أنــه يمــارس نوعــا مــن « التأمــل
يســتعيص عــى ـهـؤالء أو بشــكل أدق يتعــذر عليهــم فهــم اإلن ـتـاج

السوســيولوجي للكاتــب ،والحالــة هــذه ،وإبعــاده عــن املعرفــة
السوســيولوجية والقــذف بــه عــى هامشــها ،مــا دامــو ينظــرون إىل

السوســيولوجيا مــن داخــل املنظومــة ومــن جوانيــة االعتقــاد الضيــق يف
جـرة بــن الح ـقـول املعرفيــة املتعــددة .مــرد ذلــك،
الحــدود الصلبــة واملتح ـ
أوال وقبل كل يشء ،كون كتاباته انسيابية يستعيص عىل املرء سجنها يف

حقــل معــريف مخصــوص مــن ناحيــة ،وكــون أن تف ـكـره السوســيولوجي ال

أكاديمي وال مؤسسايت من ناحية ثانية .وبالتايل سيستحيل عىل املرء أن
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يحيط بأعماله مادام لم يتحرر بعد من أغالل كل تصور ،هذا إن صدق

التكرار وتفتح أمام السوسيولوجيني إمكانية معرفة علمية أقل استالبا

لعله

كسوســيولوجيا املركــز فحســب ،وإنمــا مــن حيــث عالقتهــا بذاتهــا
(كهامــش) أيضــا.

عليــه بأنــه تصــور ،يرمــي إىل ســجن وكبــح شــعلة الحيــاة يف نصــوص فكــر

ضـوع املطــروح»
وأكــر تكيفــا مــع خصوصيــة املو ـ

aljadeedmagazine.com

تدعو الكتاب والمفكرين العرب
إلى المشاركة في محاورها وملفاتها القادمة

اإلن ـتـاج السوســيولوجي للمؤلــف .ويف هــذا البــاب ،يمكــن أن نجعــل مــن

ذات بعــد فلســفي نعــم ،لكنهــا سوســيولوجية أساســا .ذلــك التفكيــك
الــذي ي ـقـول نعــم (لالختــاف) وليــس ال ،وإن هــو قــال بـ»الال»(للكليــات

املطلقــة) ،فهــو يقولهــا مــن أجــل «النعــم» ،مــن أجــل االختــاف.

والكونية ،الرتاث والحداثة ،وغريها من اإلشكاالت النظرية واملجتمعية
حـول فيــه ألن ال تكــون املركــز وال تكــون هامشــا للمركــز إال
باملعنــى الــذي ت ـ
يف مــا يجعلهــا تخلخلــه عــن مركزيتــه تلــك ،وأن تكــون هامشــا للهامــش

الكوميكس العربي

محاولة الستكشاف وجود فن جديد

حال الفلسفة في الثقافة العربية
وسبل إحياء حضورها في العالم العربي

حال الكتاب العربي
كيف تنشر الكتب

في العالقة بين الكاتب والناشر والقارئ

الشعر والتجريب

هل وصل التجريب الشعري العربي
إلى حائط مسدود

الصحافة الثقافية العربية

أحوالها ،توجهاتها ،عالقتها بالكتاب والقراء

إىل املركــز ومــن املركــز إىل الهامــش :تكــون كليهمــا وال تكــون أحدهمــا .إنهــا

مجــاوزة قصــور سوســيولوجيا العالــم العربــي وإن ـتـاج سوســيولوجيا

فجوات يف جوانيته ،ومن ثمة تفجري املركز يف الهوامش .من هنا واآلن،

فلســفية وتاريخيــة ،عــى هامــش السوســيولوجيا والفلســفة والتاريــخ:

ما هي الثقافة التي تتشكل اليوم
بواسطة الموبايل وشبكة المعارف
المتاحة عبر للتكنولوجيا

مزدوجة من الداخل إىل الخارج ومن الخارج إىل الداخل ،من الهامش

هــل هنــاك سوســيولوجيا يف أعمــال الخطيبــي أو بمعنــى آخــر ،هــل هنــاك

مغا ـيـرة؟ نعــم ،هنــاك سوســيولوجيا لــدى مفكرنــا؛ سوســيولوجيا

ثقافة الموبايل

سـراتيجية النقــد املــزدوج ،إنهــا حركــة
نفســه يف نفــس اآلن :تلــك هــي ا ـ

جـرة مع ـمـرة .ذلــك هــو الســبيل إىل زحزحــة وخلخلــة
سـاكنة وه ـ
حركــة ـ

مفعول (ومفعوالت) سوسيولوجي يف كتاباته؟ هل يمكن للنقد املزدوج

ترجمة األدب العربي
إلى اللغات األخرى

املركــز :مــن خــال الهامــش .بخلــق هوامــش جديــد ومتعــددة ،بخلــق
سـراتيجية النقــد املــزدوج نحــو سوســيولوجيا مغا ـيـرة.
وبا ـ

باحث من المغرب

فكر حر وإبداع جديد
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محمود الداوود

بالونات تتطاير فوق بركان
عبدالهادي شعالن

السمَاء
مَائِدة َّ
َ
َ
جـوع دخلـ ُ
ضـوع
ـت مطعــم األســماك فشـ َّـدين مقعــد مو ـ
حــن َغـ َزاين ال ـ
ـأت رغبــة أن أجلــس إىل هــذه امل ِ ْن َ
عليــه صــورة ك ـبـرة ،امتـ ُ
ضــدة؛ حيــث
ً
أنهــا كانــت الوحيــدة التــي بهــا مقعــد وحيــد عــال جــدا ولونهــا مغايــر لــكل

املناضــد.
ً
ِّ
َ
َ
شـ ُ
ـعرت أن عيونــا تت َّ
حـويل ،إذ إن الحظــت
َصــدين وبــدأت حركــة قلقــة ـ
َّ
أن ال َّرجــل الجالــس وراء املكتــب والــذي يبــدو أنــه صاحــب املطعــم انتفــض
و ـتـرك ِّ
سـرعة.
الشيشــة مــن يــده وخطــا نحــوي ب ـ
حني مَ َدد ُ
ْ
ْت يدي ألرفع ُّ
كلبشت
الصورة ألضعها عىل األرض وأجلس،
حـزم« :ال ،محجــوز» .ابتسـ ُ
ـمت وقلــت:
أصابــع ال َّرجــل يــدي وقــال ب ـ
«يمكنــه أن يجلــس إىل مِ ْن َ
ضــدة أخــرى حــن يجــيء» .قــال« :ال ،هــذا

مكانــه».

الصــورة فوجدتــه املســيح فابتسـ ُ
مِ لـ ُ
ـت بوجهــي ألرى ُّ
ـمت وقلــت للرجــل:
ً
«متــى ســيأيت؟!» .قــال بِ ِجـ ِّـد صــارم« :هــو يتنــاول غــذاءه يوميــا عــى هــذا

املقعــد وهــو الــذي يحـ ِّـدد موعــد مجيئــه» .قلــت« :أنــا أعرفــه» .قــال:
«إِ َذنْ  ،أ ـتـرك امل ِ ْن َ
ضــدة».
ـرت خطــوة فانحنــى ال َّرجــل قليـا ً
خ ُ
رفعـ ُ
ـت يــدي مــن فــوق ُّ
الصــورة وتأ ـ

واعتــذر للصــورة وذهبـ ْ
ـت تشــنجات وجهــه وأجلســني عــى مائــدة
مواجهــة للمســيح ،والحظـ ُ
ـت أن كل رواد املطعــم يعرفــون أن هــذا

املقعــد محجــوز ،ولــم يجــرؤ أحــد عــى اال ـقـراب منــه.

جـاءت بهمــا أمــي َّ
بال َـاء الدافــئ حَ َّتــى
وظلــت أم رومــاين تمســح عــى عينــي ْـ
ـ
أصابنــي ال ُّنعــاس.
ً
ـب فنجانــا مــن
ســمعتها مــن قلــب نومــي الدافــئ وهــي تهمــس ألمــي تطلـ ُ

القهــوة ،فرتكتنــي أمــي نائمــاً عــى ِرجْ ــل أم رومــاين وكـ ُ
ـدت أفتــح عينــي
ـحت عينــي برفــق فنعسـ ُ
بصعوبــة فمسـ ْ
ـت ورأيتهــا ُتخــرج ثديهــا األبيــض
َ
ُ
َّ
الشــمعي الجميــل وهــي تـ َر ِّدد« :اللــه الشــايف ،اللــه الشــايف» .ف َتحَ ـ ْ
ـت
ط ْ
طـرات لــن دافــئ داخــل عينــي ،وحــن َشــمَّ ْ
ت
ـرت ق ـ
عينــي برفــق وق ـ

ْ
ْ
السائل عىل
أدخلت ثديها
رائحة القهوة قادمة؛
ومسحت خيط اللنب َّ

خدي وهمسـ ْ
ب ،وهذا ِســر ،ثِق ،لن تصاب
ـت يف أذين« :هذا حَ لِيب ال َّر ّ

بال َّرمــد مَ ـ َّرة أخــرى».

ْ
دخلت أمي وأعطتها القهوة ،قالت أم روماين وهي تضعني عىل ِرجْ ل
ُ
َ
َ
ْ
َ
ـت عينــي وابتسـ ْ
ت القهــوة فانف َتحَ ـ ْ
أمــي« :اللــه حــارس» .ثــمَّ رَشــف ْ
ـمت
أمــي َ
ـت أم رومــاين ،وأنــا ظللــت أنظــر لثــدي أم رومــاين؛ أبحـ ُ
وق َّبلـ ْ
ـث عــن
الســماوي الجميــل ،فتهمــس يل دون أن تســمع أمــي« :هــذا
البيــاض َّ
ِســر».

َطبَق َ
الم َحبَّة

جلسـ ُ
ح َّرك عــن ُّ
الصــورة ،انتابتنــي ِر ْعـ َـدة
ـت آلكل طعامــي وعينــي لــم تت ـ
ً
َ
َ
حــن رأيتــه قادمــا مــن بعيــد ،حــن رآه ال َّرجــل طفــت عــى وجهــه فرحــة

أم رومــاين ُتحِ ــب أمــي وأنــا أحــب رومــاين ،أذهــب إليهــم كل أحــد ،بعــد
أن يعــودوا مــن الكنيســة يحملــون خ ـبـزاً طازجــاً لــه رائحــة الجَ َّنــة َ
وطعْ ــم

الســمك بنفســه واملســيح يبتســم.
أطبــاق َّ
َ
َّ
ُ
بشدة وقال« :هو َدفعَ الحساب».
ذهبت ألدفع حسابي فرفض ال َّرجل
ُ
ْ
كـ ُ
ـدت أ ِصــر عــى َدفــع حســابي ،لكــن ابتســامة املســيح جعلتنــي أضــع

الســمَاء و َدم املســيح ،فنذهــب أنــا ورومــاين
يل وتحــي يل عــن مائــدة َّ
نلعــب يف َّ
الســمَاء وانطالقــه
الشــارع بِحُ ِّريَّــة تشــبه صعــود املســيح إىل َّ

طفولــة العَ َ
الصــورة جانبــاً َ
الــم وجــرى إليــه َ
وق َّبلــه ووضــع ُّ
وظـ َّـل يضــع لــه

النقــود يف جيبــي وخرجـ ُ
ـت عــى اســتحياء وأنــا أتأملــه وهــو ـيـأكل بهــدوء
املالئكــة.

َحلِيب ال َّر ّ
ب

َّ
ُ
ذات يوم أصابني ال َّرمدُ ،
تتحدث
فسمعت أمي
السرير
كنت نائماً عىل َّ
ً
َ
مــع أم رومــاين مــن ال َّنافــذة وقلبهــا يقطــر حزنــا ،حَ كـ ْ
ـت لهــا أمــي عــن

ـت أم رومــاين وأشـ ْ
ـت ،انتفضـ ْ
عينــي ،وبكـ ْ
ـارت ألمــي أنهــا قادمــة.
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ـت البــاب وأخذتنــي يف حضنهــا ومسـ ْ
طرقـ ْ
ـحت بنعومــة عــي عينــي
ُ
وشــعري وكل جســدي وأخـ ْ
ـذت تـ َر ِّدد آيــات مــن اإلنجيــل ،وأمــي تنظــر
ً
َ
وعينهــا مليئــة َّ
بالدمــع ،طلبـ ْ
ـت أم رومــاين ـمـاءً دافئــا وخِ ْرقــة نظيفــة،

aljadeedmagazine.com

ُيشــبه لحــم املســيح الحلــو ،آكلــه وأســتمتع وأرى عــن أم رومــاين تبتســم

عنــد اللــه حَ َّيــا.
َّ
رومــاين يــأيت إلينــا يــوم الجمعــة ،ـيـأكل طعــام أمــي بلــذة ،يقضــم الخبــز
ويقول« :هل هذا خبز ال َّن ِبي؟» .فتحيك أمي عن صيام ال َّرسول وطعامه

والع َنــب ،وت ـقـول« :إنَّ اللــه
البســيط ،وتضــع أمــام رومــاين فاكهــة التــن ِ

ذكرهما يف القرآن» .فيضع روماين حَ َّبة تني كاملة يف فمه ويقول« :تني

ب» .تبتسم أمي وتفتح املصحف فنجلس جانبها نستمع
ب وعنب ال َّر ّ
ال َّر ّ
شـوع.
لصوتهــا الحنــون ويُـ َر ِّدد رومــاين مثــل نغــم أمــي وكلــه خ ـ
ـألت أمــي عــن َّ
سـ ُ
الط َبــق األبيــض الجميــل ال َّنظيــف َّ
الصــايف بــا عــكارة

ضـوع دائمــاً عــي امل ِ ْن َ
ضــدة ،فقالــت أمــي َّإنــه ألم رومــاين ،وأنَّ الكعــك
واملو ـ
الــذي أكلتــه أنــا اليــوم هديــة مــن أم رومــاين ،وكان كعــكاً لذيــذاً جــداً
ويشــبه لحــم املســيح.
ً
َّ
حــن رأيــت نفــس َّ
َ
الط َبــق عنــد أم رومــاين نظيفــا ومُ غطــى ورأتنــي أنظــر
إليــه ،قالــت« :هــذا َط َبــق املَحَ َّبــة ،بينــي وبــن أمــك ،أنــا أرسـ ُـل لهــا فيــه مــا

أحبــه مــن أطعمــة وهــي ُترســل يل فيــه مــا تحبــه ،أنــا ال آكل طعامــاً لذيــذاً

إال إذا أكلـ ْ
ـت منــه أمــك».
وأنــا أُطِ ــل مــن ال َّنافــذة ،وكان يفصــل بــن بيتنــا وبيــت أم رومــاين جــدار
الط َبــق امل ُ َّ
وحيــد بمســاحة طوبــة ك ـبـرة ،أعطتنــي أمــي َّ
غطــى مليئــاً بحلــوى
مولــد ال َّنبــي وقالــت« :أعطــه ألم رومــاين» .ناديــت عــى أم رومــاين فظهــر
رومــاين مبتســماً وأخــذ َّ
ح َّرك مــن
الط َبــق مــن يــدي ودخــل ،وقبــل أن أت ـ

ال َّنافــذة ،ظهــر رومــاين مَ ـ َّرة أخــرى وأعطــاين نفــس َّ
الط َبــق امل ُ َغ َّطــى فاتفقنــا
عــى أن ننــزل ونلعــب يف َّ
الشــارع.
ـيت أن أكشــف مــا يف َّ
الط َبــق فدخلـ ُ
خشـ ُ
سـرعاً ،فأعطتنــي
ـت ألمــي م ـ

الطازجــة مــن قلــب َّ
قطــع البســكويت َّ
الط َبــق ،فتذوقتهــا وكانــت حلــوة،

و َد َّسـ ْ
ـت يف جيبــي قطعتــن مــن حلــوى مولــد ال َّنبــي.
ْ
ْ
حني ُ
رأيت روماين أعطيته قطعة الحَ لوَى فأعطاين البسكويت اللذيذ،

ومشــينا نأكل يف ســعادة وهو َّ
يتلذذ ويقول« :حالوة ال َّنبي» .وأنا أر ِّدد:
«بسكويت املسيح» .وأنا َّ
أترنم وهو ير ِّدد آيات من القرآن.

جـاء مفتــش اللغــة العربيــة وســأل عــن آيــة يف املنهــج
يف الفصــل ،ـ
ُ
وســأل عمــن يحفظهــا ..ســكتنا جميعــا حَ َّتــى أ ِصيبــت األســتاذة بالوجــوم

والر ْعدة ،مَ َّر املفتش وهو ير ِّدد« :القرآن ،أال يحفظ أحد» ..وظل ير ِّدد
ِ
ً
ظ ْ
ـرت
القــرآن ،القــرآن ،فرفــع رومــاين يــده فكتمنــا جميعــا ضحكنــا ،ون ـ
ظـرة شــديدة ألن يســكت ،لكنــه َظـ َّـل رافعــاً
األســتاذة لرومــاين تدعــوه بن ـ

يــده حَ َّتــى رآه املفتــش ،فطلــب منــه أن يــر ِّدد مــا يحفــظ.
َظـ َّـل رومــاين يــر ِّدد القــرآن بصــوت متناغــم حَ َّســاس يشــبه صــوت أمــي،

فاحتضنــه املفتــش ورفــع صوتــه« :بــارك اللــه فيــك» .وخــرج ،فاتجهـ ْ
ـت

إليــه األســتاذة فانكمــش رومــاين ،لكنهــا أخذتــه يف حضنهــا وطبطبــت
عليــه والتففنــا جميعــاً حَ ْولــه وهــو يــر َّدد آيــات القــرآن بصــوت عــذب رقيــق
خــارج مــن قلــب املســيح.
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َخ ْمس ر َ
يشات
ِ

كنــا خمســة :أنــا ورومــاين َ
وفاطِ مَ ــة والســيد وطــارق ،نعــود مــن املدرســة
كل يــوم ســوياً ،نســر يف َّ
الط ِريــق أيادينــا متعانقــة ،ال يســتطيع أن
يفصــل بــن اتحــاد أصابعنــا يشء حَ َّتــى عامــود اإلنــارةَ ،ن ِلـ ُّ
ـف حَ ْولــه وال

ندعــه يفــرق بيننــا ..الولــد حســام البــارد الــذي يتعمَّ ــد أن َيمــر مــن بيننــا،
فرنفــع أيدينــا فيســر مــن تحــت أيدينــا ونتضاحــك عليــه ،رومــاين دائمــاً
جانــب َفاطِ مَ ــة ،يــده يف يدهــا ،وأنــا جانبــه يــدي يف يــده ويف نفــس الوقــت
أتشـ ُ
ـبث بيــد طــارق التــي َت ِنــز العــرق يف قســوة الــردَ ،فاطِ مَ ــة دائمــاً إىل
ً
ْ
يســارنا جميعــا ويدهــا َّ
غـرة يف يــد رومــاين ،وأنــا أشــعر بــدِفء يــد
الص ـ

روماين الذي يظل طوال َّ
الط ِريق صامتاً وال يتكلم إال حني ترتك َفاطِ مَ ة
يــده وتدخــل بيتهــا.
ً
ً
َّ
َ
عـرض الط ِريــق،
نتجمَّ ــع عنــد بوابــة املدْرســة ،وننطلــق صفــا واحــدا ب ـ
ونتضاحك عىل ما يحدث يف الفصل خصوصاً بَطن األستاذ عبدالعزيز

الــذي َي َتـ َـد َّل مــن مفــرق بنطلونــه.

يف العصــر نتجمَّ ــع فــوق ســطح بيــت َفاطِ مَ ــة ،نذاكــر دروســنا و ـنـأكل
ْالحَ ْلـوَى التــي تمنحهــا لنــا أُم َفاطِ مَ ــة ،فهــي تحبنــا جميعــاً خصوصــاً
رومــاين ..انطلــق ديــك مــن عشــة ـفـراخ أُم َفاطِ مَ ــة فقالــت« :امســكوه».

صنعنــا مــن أجســادنا َسـ َّـداً فقفــز ِّ
الديــك فــوق رأيس فأمســك ُته فطــار،
ولــم يتبــق يف يــدي غــر ريشــة وحيــدة ،قالــت َفاطِ مَ ــة« :مــا رأيكــم لــو يــأيت

كل واحــد بريشــة مــن عشــة ال ـفـراخ التــي عندهــم ونذهــب بعــد املدرســة
نلقيهــا يف ُّ
الت َْعــة؟».
وضعنــا حقائبنــا عــى حافــة ُّ
الت َْعــة املمتـ َّـدة والتــي ال نعــرف لهــا نهايــة،
فقــط تحــوي طينــا لزجــا ينبــت فيــه بعــض َّ
ضـراء وتبــدو
الطحالــب الخ ـ

عميقــة فيمكنهــا أن َت ْب َلــع رجـا ً ك ـبـراً ،وقفنــا صفــاً واحــداً ،قــال طــارق:

«الفائــز مــن ستســبق ريشــته ريــش اآلخريــن» .ويف توقيــت واحــد ألقينــا
ريشــنا جميعــاً وقلوبنــا ترتجــف خوفــاً مــن عمــق ُّ
الت َْعــة البعيــد.
خمس ريشات تسبح جنباً إىل جنب فوق جلد ُّ
الت َْعة ،تقاربت ال ِّريشات

فأصبحـ ْ
ـت كجنــاح طائــر منطلــق فــوق ســطح ْـال َـاء ،ضحكنــا وقلنــا« :طائــر
ً
ً
ْـال َـاء» .قلــت« :ريشــتي ستســبق ريشــكم جميعــا» .انحنينــا جميعــا وظللنــا

ننفخ يف الهواء عىس أن يجعل كل واحد منا ريشته َت َت َق َّدم ،نفخنا كل
الهــواء املحبــوس يف صدورنــا وبقيـ ْ
ـت ال ِّريشــات تعــوم صفــاً واحــداً وكأنهــا

ُ
«تقدميَّ ،
َّ
وأشرت لريشتي
تقدمي».
تسري مثلنا ،ترفض الفراق .قلت:
ْ
َ
بكلتــا يــديَّ ِّ
كأن أدفعهــا بقــوة فــوق ســطح ـالـاء ،فوجــدوا ريشــتي تتقـ َّـدم
وتســبقهم جميعــاً فضر ـبـوين حَ َّتــى اســتلقيت مــن َ
الف ْرحــة ،وقالــوا وهــم

قال السيد« :ال بد أن نضع جائزة ملن تسبق ريشته اليوم» .قال طارق:
«نشــري لــه ِشـ ُـك َ
ولتة» .قــال رومــاين« :مــا رأيكــم مــن يســبق ي َُق ِّبــل خــد
َفاطِ مَ ــة» .قالــت َفاطِ مَ ــة« :عيــب» .قلنــا جميعــاً« :موافقــون» ،ورقصنــا يف

ويحــي يل عــن مريــم الب ـتـول ،وتظــل أيدينــا متشــابكة ،لكنــي الحظــت
أن َع َرقــاً َي ِنــز مــن باطــن كفــه -يف يــده التــي ُرســم فيهــا َّ
الصليــب -لقلــب

ح َّرك.
لــم تت ـ

دا ـئـرة حَ َّتــى قالــت َفاطِ مَ ــة« :موافقــة».
انتصبنــا صفــاً واحــداً ننظــر َ
لفاطِ مَ ــة وهــي تضربنــا وت ـقـول« :أنــا سأســبق
سـآخذ منكــم جميعــاً ِشـ ُـك َ
ولتة» .قــال رومــاين بثقــة غريبــة:
وســاعتها ـ

«أنــا سأســبق وأق ِّبلــك» .رفعنــا ريشــنا ُ
وذهلنــا جميعــاً حــن رأينــا رومــاين

كفــي ،رفعـ ُ
ـت يــده وقلــت لــه« :مــا هــذا؟» .قــال« :صليــب» .قلــت« :أعنــي
َ
العَ ـ َرق» .قــال« :أنــا أحــب فاطِ مَ ــة وأمــي طلبــت منــي أن أنســاها؛ ألين لــن

ـت وقلـ ُ
أتزوجهــا» .ضحكـ ُ
ـت« :أنــا وأنــت واحــد ،أنــا أتزوجهــا» .لــم يبتســم
ضــح عرقــاً.
َ
وظـ َّـل ســائراً ويــده َت ْن َ

يحتضــن ريشــته ويمســح بهــا صــدره ويوشــوش لهــا بتوتــر ويرفعهــا يمينــاً

خمــس ريشــات تعــوم عــى صفحــة ُّ
ظ ُ
ـرت لرومــاين ،كان
الت َْعــة ،ن ـ
مُ حْ َت ِقنــاً ي ـقـول« :اســبقي ،اســبقي» .فبقيـ ْ
ـت الخمــس ريشــات تســبح

يف ثالثــة» .قــال حســام« :املســيح حــي أم ميــت» .قــال رومــاين« :أنــت
قــذر» .قــال حســام« :أنــت كافــر»َ .
وت َر َك َنــا وظـ َّـل يضحــك وســار بعيــداً.
َخ َرجَ ـ ْ
سـرنا وراءهــا أنــا ورومــاين ،كان ينظــر إليهــا
ـت َفاطِ مَ ــة مــن البيــت ف ـ

ويســاراً وألعــى وأســفل ُثــمَّ ألقــى معنــا ريشــته يف نفــس التوقيــت.
بفــرح وقلــق وانبهــار َ
وت َر ُقــب ورغبــة يف الفــوز وقفنــا صفــاً واحــداً نتابــع

يف تــواز غريــب ،قــال رومــاين« :مــن أجــي ،هيــا هيــا» .فانطلقـ ْ
ـت ريشــتي

ـرب قدمــه يف ـتـراب األرض وقــال« :اســبقي،
وســبقتهم بســنتيمرتات ،ـ
ض َ
ـت ريشــته جانــب ريشــتي وســبقناهم جميعــاًَ ،ظــلَّ
َّ
فتقدمـ ْ
اســبقي».
محتقنــاً وزاد تو ـتـره حــن َّ
تقدمـ ْ
ـت ريشــتي ســنتيمرتات واملســافة الباقيــة

السباق كانت مرتا ،فوجدناه يصرخ« :الالالال» .وقفز ناحية
عىل نهاية ِّ
َّ
ال ِّريــش وأمســك ريشــته يحــاول أنْ يدفعهــا لألمــام يك تســبق ،لكنــه لــم
ـس َ
ـب وال ِّريشــة يف يــده ي ُْط ِبــق عليهــا
وقـ َّ
يســتطع أن يرتفــع بجســده َف َغ َطـ َ
ـس َ
كأنهــا روحــه ،نظــر َ
لفاطِ مَ ــة وقــال« :أنــا ،أنــا يــا َفاطِ مَ ــة»َ .
ـب،
وقـ َّ
وغ َطـ َ
ْ
س
ضحكت َفاطِ مَ ة وهي مرعوبة وقالت« :اخرج يا روماين اخرج»َ .غ َط َ

ولــم يظهــر منــه غــر يــده املستمســكة بال ِّريشــةَّ ،
ظلـ ْ
ـت ال ِّريشــة مرفوعــة
ـوان وبــدأت تنســحب ألســفل قليـا ً قليـا ً لبطــن ُّ
الت َْعــة وهــو يهمهــم:
لثـ ٍ
َ
«أنــا ،أنــا يــا فاطِ مَ ــة» .ونحــن واقفــون ننظــر يف ذ ـهـول وانطلقنــا نصــرخ

يف َّ
الشــارع« :رومــاين ،رومــاين» .وتركنــا خلفنــا خمــس حقائــب وأربــع
ريشــات تتســابق عــى ســطح ُّ
الت َْعــة.

ُر َ
ْجس ُبولِس
وماني ِجر ِ

َّ
يلمعُ
كمقدس ،عارياً إال من بنطلون أزرق ،يضخ جسده عرقاً كحبات
ً
َّ
ّ
الســلم بعيــدا عنــي بمقــدار عشــرين درجــة إذ كنــت
البلــور ،يقــف أعــى ُّ

ســاعتها أقــف وظهــري لبــاب َّ
الشــارع ،وهــو يف األعــى ظ ـهـره لحائــط
شـرة.
السـ َّـلم املؤ ِّديــة إىل شــقته مبا ـ
البيــت ،وإىل يمينــه درجــات ُّ

َّ
الصليــب» .أبتســم وأ ـقـول« :بســم اللــه» .فنضحــك ونتســابق يف ال ِت َهــام
ُ
َّ
َّ
الطعــام وقــد تأكدنــا أن الشــيطان لــن يجــرؤ عــى اال ـقـراب منــا ثــمَّ ننطلــق

يف اليــوم الثالــث همسـ ُ
ـت لريشــتي بــكالم ال أعــرف معنــاه فنظــروا يل
َ
َ
باستغراب وكانت أيديهم ت ْرت ِعد ،وأنا ألقي ريشتي معهم قلت بجديَّة
َّ
ح َّرك ووصــل
فظلــت مكانهــا ولــم تت ـ
زائــدة« :اســبقيهم جميعــاً ،اآلن».

لتفــزع مــن َّ
الص َّيــاد الــذي يشــتمنا حــن تبتعــد األســماك وتنطلــق حُ ـ َّرة
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قــال يل حســام« :ابتعــد عــن رومــاين» فابتعـ ُ
ـدت عــن حســام وبقيـ ُ
ـت أنــا
وروماين نميش سوياً بجانب ُّ
الت َْعة ،أحيك له عن يوسف عليه السالم

قــال حســام وهــو يقــف أمامنــا عنــد ُّ
الت َْعــة« :يــا رومــاين ،اللــه واحــد أم

يضحكــون« :غــداً نتســابق مَ ـ َّرة أخــرى».
ص َّنعـ ُ
يف الغــد َت َ
ـت أين أهمــس يف قلــب ريشــتي ،فضحكــوا وألقينــا ال ِّريــش
ظ ُ
ـرت لريشــتي وقلــت« :اســبقي ،اســبقي» .فســبقتهم وضر ـبـوين عــى
فن ـ
ظهــري.
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ريشهم جميهاً يف وقت واحد ولم يسبق أحدهم َّ
وظلت ريشتي ساكنة

لعمــق ْـال َـاء.

رومــاين صديقــي ،ـيـأكل عندنــا وآكل عندهــم ،عندمــا ي ـقـول« :بســم

ســوياً للشــارع نلعــب ُ
الكـ َرة ونعاكــس البنــات الحلــوات فقــط ،وحــن
يــأيت حســام ليلعــب معنــا ُت ِصيبنــا الكآبــة فننســحب أنــا ورومــاين ونســر
معــاً عــى حافــة ُت ْر َعــة املحموديــة؛ نحــي األســماك ونقذفهــا بالحجــارة؛

ثالثــة» .قلــت« :يــا حســام أنــا ورومــاين واحــد» .قــال رومــاين« :اللــه واحــد

بشــغف وحنــان ،وكنـ ُ
شـراحاً ،فقــط قــال بــكل
ـت أملــح يف عينيهــا رضــاً وان ـ
َ
روحــه« :يــا َفاطِ مَ ــة ،يــا فاطِ مَ ــة» ..التفتـ ْ
ـت وواجهتنــي وقالــت« :عيــب

عليــك ،أنــت واملســيحي» .قلــت« :هــو يحبــك» .قالــت« :أنــت ملعــون».
سـاكناً مذ ـهـوالً ينظــر لهــا وهــي تبتعــد وكأنَّ
تركتنــا َفاطِ مَ ــة وظـ َّـل هــو ـ

إيل بــكل روحــه وقــال بصــوت مجــروح:
روحــه تنســلخ مــن قلبــه ُثــمَّ نظــر َّ
«ابتعــد عنــي» .ودفعنــي بشـ ِّـدة وتركنــي ومــى ناحيــة بيتــه ولــم يلتفــت
لنــدايئ َ
وظـ َّـل يســر متشــنجاً ودمعــة محبوســة يف عمــق روحــه كادت
سـرعة ووقــف عنــد آخــر درجــة
الســالم ب ـ
َت ْنحَ ــدر لكنــه أمســكها وصعــد َّ

وخلــع قميصــه وبقــي أمامــي ،جســده يلمــع كمقــدس بينــي وبينــه
عشــرون درجــة وهــو يــر ِّدد« :ابتعــد عنــي ،ابتعــد» .وأنــا واقــف أنظــر لــروح
جســده الــذي َظـ َّـل ينتفــض أمامــي وكنــت أتم َّنــي أن أحتضنــه وأعتــذر لــه

وهــو يــر ِّدد« :ابتعــد ،ابتعــد» .وظــل يلمــعُ كمقــدس ،يضــخ جســده عرقــاً
كحبــات ّ
البلــور ويــداه تلوحــان يل كمســيح مصلــوب :ابتعــد ،ابتعــد.

ضيَّة َخ ْ
صلة ِف ْ
ض َراء َخال َ
َح ْو َ
ِصة

يمســح شــعري ويبتســم لرومــاين ،فتمنيـ ُ
ـت أن أ ـقـول لــه َّإننــي أذهــب

الســماوية التــي
يــوم األحــد إىل الكنيســة مــع رومــاين ألين أحــب األلحــان َّ
ضـراء التــي تدخــل
تعزفهــا املجموعــة ،رومــاين يحــب العصافــر الخ ـ
َّ
املســجد يــوم الجمعــة فقــط ُثــمَّ تخــرج وتختفــي يف قلــب الشــجَ رة ال َّز ْر ـقـاء

شـرة.
التــي أمــام املســجد مبا ـ
الشــجَ رة ال َّز ْر ـقـاء بلــون أحمــر ،وتزدهــر أوراقهــا حــن َتحــطُّ
تنبــض عــروق َّ

ضـراء التــي تدخــل املســجد يــوم الجمعــة لتســتمع
عليهــا العصافــر الخ ـ
لقــرآن َّ
سـاكنة
الشـ ْيخ عــي الزرقــاين قبــل أن يصعــد الخطيــب املنــر ،تظــل ـ

عىل حوائط املســجد تســتمع َّ
كأنها زخارف ســماوية ،وتبقى هادئة حَ َّتى
ينتهــي الخطيــب مــن الخطبــة ُثــمَّ تنطلــق يف منتصــف َّ
الصــاة ،ي ـقـول
رومــاين الــذي يتابعهــا وال يصــي َّإنهــا تختفــي داخــل قلــب َّ
الشــجَ رة.

يــوم الخميــس ،اتفقنــا أنــا ورومــاين عــى أن نســتيقظ يف الليــل بعــد
أن ينــام جميــع أهلنــا ونجــيء للشــجرة؛ حَ َّتــى نعلــم مــن أيــن تــأيت
العصافــر ،اســتلقينا عــى ظهورنــا تحــت َّ
الســمَاء
الشــجَ رة ،وجعلنــا َّ
َ
الشجَ رة التي َّ
نحدق يف َّ
مظ َّلة وبقينا ِّ
ُ
ورأيت
ظلت ترتجف طوال الليل،

َّ
السـاكن عنــد قمــة َّ
الطائــر األزرق َّ
الشــجَ رة ال َيـ ِـرف .قــال رومــاين:
الض ْخــم َّ ـ
«العصافــر تــأيت مــن تحــت جنــاح هــذا ّ
الطائــر» .قلــت« :بــل تــأيت مــن قلــب

الشــجَ رة َ
وحدقنــا ك ـثـراً يف فــروع َّ
َّ
وغ َف ْونــا للحظــة.
الجَ َّنــة».
ظ ُ
حــن فتحـ ُ
الســمَاء كانــت
ـت عينــي ون ـ
ـرت للفجــر الــذي بــدأ يتف َّتــح يف َّ
ْ
َ
َّ
َّ
ضـراء النائمــة عــى الــورق ،ال َتفـ ُ
ـت
الشــجَ رة ممتلئــة بالعصافــر الخ ـ
لرومــاين ،فأمســك طــرف الخيــط الــذي َرب ََطــه يف فــرع َّ
الشــجَ رة قبــل أن

نغفــو ،وكانــت نهايتــه يف يــده وطرفــه عنــد فــرع َّ
الشــجَ رة ،ينــام عليــه

باطمئنــان عصفــور أخضــر ،حــن شـ َّـد رومــاين الخيــط ،انحنــى الفــرع
ناحيتنــا وتدحــرج العصفــور نائمــاً عــى األرض فاقرتبنــا منــه.
العصفــور أخضــر رائــع ،بــن كل ريشــتني خيــط فــي رفيــع ،ويحيــط

ضـراء
برقبتــه ثالــوث مــن دوائــر الفضــة الالمعــة ،أمــا حوصلتــه ففضــة خ ـ
خالصة ،يهتز داخلها يشء ما ِســحري ،رأينا حركتها وســمعنا َّ
الصوت
ينبعــث مــن داخلهــا كأن شــخصاً حيــاً شــفافاً ونورانيــاً يف َّ
الداخــل ،ي ـقـرأ

َّ
الســماوية التــي تعزفهــا
مــا يشــبه القــرآن،
ويرتنــم بمــا يشــبه األلحــان َّ

ال َّنــار ُثــمَّ ال َّنــار ُثــمَّ ال َّنــار وعــذاب القــر َّ
ُّ
والشــجاع األقــرع وأنــا
والثعابــن
ـاول جاهــدة بــكل ـعـزم أن تجــد لهــا
ورومــاين نتابــع العصافــر وهــي ُتحَ ـ ِ
مَ ْن َفذاً يف املسجد ل َي ْس َنح لها بالخروج من إحاطة صوت َّ
الش ْيخ قنديل.

املجموعــة يف الكنيســة.
َّ
َّ
َّ
دققنــا ال َّنظــر يف حواصــل العصافــر النائمــة عــى الشــجَ رة فكانــت
ضـراء خالصــةَ ،
وت ْرجُ ــف نفــس ال َّرجفــة ،ويخــرج منهــا
جميعهــا فضــة خ ـ
ً
َّ
نفــس أنــن القــرآن والتانيــم ،كان العصفــور مــا ـيـزال نائمــا عــى األرض

ـت أقدامنــا يف املســامري وق َ
نجــري ،فانغرسـ ْ
جـاج املكســور فنــز َدمنــا
ِطــع ال ُّز ـ
ِّ
مختلطــاً بطعــم الطــن وتأملنــا ولــم نلتفــت.

العصفــور وارتجــف.
ً
ظ ُ
ـرت لوجــه رومــاين وهــو يشــع نــورا أخضــر كمــاك وقــال يل« :أنــا
ن ـ
ـحت عــى حوصلــة العصفــور فكـ ُ
ســعيد ،أنــا ســعيد» .فمسـ ُ
ـدت أطــر
ِّ
الســعادة وكأن عصفــور
الســحاب وشــملتني راحــة الـ ُّروح ونعمــة َّ
فــوق َّ

ـت أقدامنــا يف طــن ُت ْر َعــة املحموديــة فانخلعـ ْ
غاصـ ْ
ـت أحذيتنــا وســمعنا
ً
حفيفــا يتابعنــا وأحاطتنــا أنفــاس تطاردنــا فلــم نلتفــت وظللنــا نجــري،

حــن رأينــا رجـا ً قادمــاً مــن بعيــد يخــرق غبشــة الفجــر اطمأنــت قلوبنــا

وكدنــا نلتفــت ،لكــن رومــاين صــرخ« :ال تلتفــت» .فشـ ُ
ـعرت أن العصفــور
سـ َي ْب َتلِعني وجرينــا إىل نهايــة َّ
َّ
الط ِريــق عنــد بدايــة شــعاع الضـوْء ومســحنا

ِّ
الد ـمـاء مــن بطــن أقدامنــا.
ُ
َّ
حني يراين الشـ ْيخ عيل الزرقاين أدخل مع روماين املســجد يوم الجمعة

وحوصلتــه تهتــز ،قــال رومــاين« :بســم الصليــب» ..ومَ َســحَ حوصلــة

أخضــر ،ولــم أنتبــه إال ورومــاين يبعــد يــدي وي ـقـول« :اتركــه ،اتركــه».
ظ ُ
ـرت للعصفــور فرأيتــه يتضخــم ،يتضخــم ،فأصابتنــي رجَّ ــة وجريــت
فن ـ
ُ
أنــا ورومــاين فغاصــت أقدامنــا يف طــن ت ْر َعــة املحموديــة وانخلعـ ْ
ـت
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كلمــا رآين وي ـقـول يل ســتدخل ال َّنــار» .قلــت« :ألــم تالحــظ أن العصافــر

ضـاء كالحليــب،
أمرتنــا املُعلمــة بــأن ي ُْخـ ِـرج كل منــا ورقــة نظيفــة ،بي ـ
مــن الوجهــن ،وأشـ ْ
ـارت إىل ورقــة يف يديهــا وقالــت« :هنــا يف املنتصــف،
ُ
ليكتب كل واحد منكم اســمه ثمَّ يقوم بتفريغه وبعدها ســأريكم كيف

وظللنــا نجــري ،نجــري.
ســألني رومــاين عــن َّ
الشـ ْيخ قنديــل فقلــت« :أنــا ال أحــب رائحــة عرقــه
َّ
«الشـ ْيخ قنديــل يضربنــي بالعَ صــا
وأ ـكـره فمــه الغليــظ» .قــال رومــاين:
ت ـهـرب منــه فــور أن يصعــد للمنــر يــوم الجمعــة» .قــال رومــاين« :لــو
َعلِمَ ـ ْ
ـت العصافــر بموعــد خطبتــه أظــن أنهــا لــم تكــن لتدخــل املســجد
َّ
أصـاً» .قلــت« :العصافــر تحــب صــوت الشـ ْيخ عــي الزرقــاين وت ـكـره
َّ
صــوت َّ
«الشـ ْيخ قنديــل ي ـكـره العصافــر ،لقــد
الشـ ْيخ قنديــل» .قــال:

رأيتــه ينظــر لهــا بحقــد وهــي تغــادر املســجد حــن يصعــد للمنــر».
الشـ ْيخ قنديــل يف مســجدنا أبــدا؛ً
سـرنا للمســجد نتم َّنــى أن ال يخطــب َّ
ـ
حَ َّتــى نظــل نســتمتع بالعصافــر وهــي تــدور فــوق الحوائــط.
يــوم الجمعــة ،حــن بــدأ َّ
الشـ ْيخ عــي الزرقــاين ـقـراءة القــرآن ،دخلـ ْ
ـت
العصافري املسجد َّ
َّ
وظل ْ
وكأنها تر ِّدد معه اآليات،
ت تغرد بحنو روحاين
ملـ َّـا صعــد َّ
الشـ ْيخ قنديــل املنــر زامــت العصافــر ،وبــدأت تتجمَّ ــع متجهــة
ناحيــة بــاب املســجد فصــرخ َّ
سـرعة».
الشـ ْيخ قنديــل« :أغلقــوا األبــواب ب ـ
ـت العصافــر تلـ ّ
َف َب ِق َيـ ْ
ـف وتــدور حَ ـوْل املصابيــح وبــدأ يخطــب منتشــياً.

ال َّنــار ُثــمَّ ال َّنــار ُثــمَّ ال َّنــار وعــذاب القــر َّ
ُّ
والشــجاع األقــرع ،وأنــا
والثعابــن

ـاول جاهــدة بــكل ـعـزم أن تجــد لهــا
ورومــاين نتابــع العصافــر وهــي تحَ ـ ِ
َّ
منفــذاً يف املســجد ل َي ْسـ َنح لهــا بالخــروج مــن إحاطــة صــوت الشـ ْيخ
قنديــل ،إذ إنَّ العصافــر ارتجفــت مــن ُشــعَ ل ال ِّـنـران الخارجــة مــن فــم
َّ
وظلــت َت ِلـ ُّ
َّ
ـف وتــدور بــا صــوت يف ســماء املســجد ،وبقــى
الشـ ْيخ قنديــل
هــو يبحــث عــن ِّ
الديــدان والعقــارب والحيــات وهــو ينظــر للعصافــر
َ
ســعيداً بأنهــا لــم تســتطع الهــروب ،وظــل ُينـ ِّـدد بالعــذاب َّ
الصاعــق
والحاقــة والقارعــة ،متوعــداً
بالســعري وقعــر جهنــم ،وبقــي ُيشــعل
َّ
ال ِّنريان ويؤججها وأنا وروماين نشهق حني نرى اختناق العصافري وهي
َّ
فظلــت تــدور يف انتظــام غريــب
ـاول بيــأس أن تخــرج فــا تســتطيع،
تحَ ـ ِ
َّ
حَ وْل رؤوس املصلني ،وتنئ بصمت يوازي صراخ الشـ ْيخ قنديل ،الذي

رجَّ جــدران املســجد وأعمدتــه بال ـنـران التــي أجَّ جهــا ولــم ـيـرك ثقــب إ ـبـرة

للتنفــس الحُ ــر.
َّ
تضخمـ ْ
ـت العصافــر يف وقــت واحــد بنفــس الحجــم الــذي رأينــاه أنــا
وروماين عند َّ
َّ
تضخ ْ
مت حَ َّتى صارت كبالونات
الشجَ رة َفجْ ر الخميس،
تتطايــر فــوق ـبـركان وحُ مَ ــم مــن صهــد وســعري ُثــمَّ اتجهــت ناحيــة َّ
الشـ ْيخ

قنديل فأصابه ال ُّرعب وكاد يســقط عىل األرض لوال َّأنه صرخ ،ال َّنار ُثمَّ
ال َّنــار ُثــمَّ ال َّنــار فانكمشـ ْ
ـت العصافــر وأصابهــا الـ ُّـدوار وبــدأت يف ال َّتســاقط
واحــداً تلــو اآلخــر عــى رؤوس ال َّنــاس.

جَ مَ عَ ال َّناس العصافري يف صمت ،فلم َن ْسمَ ع سوى صوت َّ
الش ْيخ عيل
الزرقاين وهو ُي َرتِل آيات عن ُّ
الشهداء ،وراح ال َّناس يحفرون للعصافري

تحــت َّ
الشــجَ رة ال َّز ْر ـقـاء أمــام املســجد؛ عــى أن تخــرج إليهــم يف الجمعــة
شـراح مــع صــوت القــرآن ال َّنــدِ ي دون
القادمــة ُتحلــق فوقهــم يف فــرح وان ـ

أن يُغلقــوا األبــواب.
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ولقــد رأيـ ُ
ـت اســمها محفــوراً عــي جبينــه ،يضــوي ،وهــو واقــف مر ـفـوع
ً
َّ
َّ
اليديــن ينظــر إليهــا وقلبــه مُ عَ لــق باســمها املر ـفـوع عاليــا يف وجــه الشــمْ س.

محمود الداوود

أحذيتنــا وســمعنا حفيفــاً يتابعنــا وأحاطتنــا أنفــاس تطاردنــا فلــم نلتفــت

ُح ْزن َم ْملوء بب ََقايا َّ
َ
والحلِيب
الض ْوء
ِ

َت ْط َبعــون أســماءكم عــى أي يشء ،هيــا اآلن».
رومــاين َخ ُّطــه جميــل جــداًَ ،
وفاطِ مَ ــة تجلــس خلــف رومــاين ويدهــا
وه َّزت رأســها وابتسـ ْ
ـمت
ترتعــد ،نظــر رومــاين إليهــا فح َّنــت روحــه َ ـ
ـدأت يف كتابــة اســمي ،دقيقــة ووجـ ُ
فابتســم لهــا وأنــا بـ ُ
ـدت رومــاين يتابــع
َ
َ
املُعَ ِلمــة بقلــق ،حــن أدارت لــه ظهرهــا َدفــعَ الورقــة التــي بيــده لفاطِ مَ ــة
وملحـ ُ
ـت اســم َفاطِ مَ ــة مُ َف َّرغــاً داخــل الورقــة التــي أعطاهــا لهــا ،أَ َخ َذ ْتهــا

ضـاء فأشـ ْ
َفاطِ مَ ــة وابتسـ ْ
ـارت إىل رومــاين فمـ َّـد
ـمت وكانــت أمامهــا ورقــة بي ـ
ضـاء ،لك َّنــه يف اللحظــة التــي كانــت يــده تنســحب،
يــده وأخــذ ورقتهــا البي ـ
ظ ْ
ـت املُعَ ِلمــة ـف ْ
التفتـ ْ
ضـاء
ـرت للورقــة البي ـ
ـرأت يــده ،فأمرتــه بالوقــوف ون ـ

السـ ُّبورة ويرفــع كلتــا يديــه.
التــي يف يــده وأمرتــه بــأن يذهــب إىل َّ
ظ ُ
ظ ْ
ـرت لهــا يف غضــب وازداد اح ـمـرار
ـرت يل فن ـ
َفاطِ مَ ــة احمَّ ــر وجههــا ون ـ
ظ ُ
ـرت لرومــاين وقالــت روحــي لــه إننــي ســأحيك مــا حــدث لكنــه
وجههــا ،ن ـ

الســكوت فسـ ُ
ـكت.
طلــب منــي ُّ
َ
حــن قالــت املُعَ ِلمــة« :مَ ــنْ انتهــى؟» لــم يرفــع أحــد يــده ســوى فاطِ مَ ــة،
ص َّفقــوا لهــا جميعــاً ،وظللـ ُ
ـت أنظــر لرومــاين وطلبـ ْ
َف َ
ـت املُعَ ِلمــة أن ترفــع
َفاطِ مَ ــة اســمها عاليــاً ،عاليــاً.

ضــوء َّ
الشــمْ س ونــور اللــه وقلــب رومــاين ،كل ذلــك تجمَّ ــع يف االســم
ضـوح عــي
ضـاء اســم َفاطِ مَ ــة بــكل و ـ
ضـاء ،نعــم ،أ ـ
املحفــور يف الورقــة وأ ـ
السـ ُّبورة رافعــاً كلتــا يديــه كمســيح مصلــوب
جبــن رومــاين الواقــف عنــد َّ
وقلبــه مُ عَ َّلــق بتجويــف االســم.

نظرنا لبعضنا البعض وأصابنا ُّ
ب اسم َفاطِ مَ ة
الذهول ،كأنَّ روماين َك َت َ
بحــروف َّ
الضـوْء عــى جبينــه ،ولــم تكــن َفاطِ مَ ــة تــرى ذلــك إذ َّأنهــا كانــت
تديــر لرومــاين ظهرهــا وترفــع يديهــا عاليــاً ،عاليــاً وهــي تبتســم.
ظ ُ
ـرت الســم َفاطِ مَ ــة املكتــوب بيــد رومــاين واملط ـبـوع عــي جبينــه والــذي
أنــا ن ـ
ً
ـيـراه الجميــع وكـ ُ
ـدت أصــرخ؛ إذ أن ظــال اســمها ارتــد منعكســا عــى
ً
قميــي الحليــب ،عنــد القلــب تمامــا ،فلــم ـيـره أحــد غــري ورحـ ُ
ـت يف

الك َرة ،يتص َّبــب العــرق لذيــذاً فــوق جباهنــا َ
وتحْ مـ ّر
برؤوســنا حــن نلمــس ُ ـ
وجوهنــا ونصبــح عصافــر الكــون ،نطــر وراء محمــد عبدالكريــم الــذي
يقــذف ُ
الكـ َرة بــكل قوتــه وال يعلــم أيــن ســتذهب ،لكنــي أضــع رأيس يف

حــزن مملــوء ببقايــا َّ
خـزة التــي َد َّبــت يف
أتحســس الو ـ
الضـوْء والحليــب
َّ

طريقهــا فيمســكها رومــاين بمهــارة ،يراوغنــا ســمري عبدالوهــاب وينطلــق
وحيــدا ُ
بالكـ َرة حَ َّتــى يجــد محمــد فكــري فيعطيهــا لــه؛ يك يسـ ِّـدد هدفــاً،

َ َ
سأ ْل َعب

حســام طويــل وضخــم ،يدخــل يف منتصــف َّ
الشــارع امللعــب ،أَمَ َســك
ُ
الكـ َرة وأَ َ
صـ ّر عــى أن يلعــب معنــا وأن ُيخــرج واحــداً منــا اآلن ويلعــب هــو

قلبــي.

أنــا ورومــاين ومحمــد عبدالكريــم وســمري عبدالوهــاب وميــاد ومحمــد
فكــري خرجنــا مــن املَدْرســة ســوياً ،وضعنــا حقائبنــا عــى أرض َّ
الشــارع
وصنعنــا منهــا مَ ْرمَ يــن ُنســجِّ ل فيهمــا األهــداف ،و ََقـ َ
ـف رومــاين وميــاد

حارســن وبدأنــا اللعــب.
َ
نجــري يف نشــوة ونقفــز يف ســعادة ،نطــر يف الهــواء ونلتقــط رُوح العَ الــم

لكــن ميــاد يمســك منــه ُ
الكـ َرة بمهــارة.

كبديــل عنــه.

نظرنــا لبعضنــا البعــض ولل ـكـرة التــي يف يــد حســام ،فقــال لــه ســمري
عبدالوهاب« :العب بعد أن تنتهي املباراة» .قال حسام« :سألعب اآلن

وســيخرج واحــد منكــم» .قلــت« :بقيــت دقائــق يــا حســام وتنتهــي املبــاراة
صـرار« :ســألعب
وســنلعب مبــاراة جديــدة ويمكنــك أن تلعــب» .قــال بإ ـ

اآلن ،ال ـكـرة معــي».

نظرنــا لبعضنــا البعــض حــن َغمَ ــز لنــا رومــاين وقــال« :ســأخرج أنــا».

قــال حســام« :لــن أقــف حــارس مرمــى مــكان رومــاين ،ســألعب» .ابتســم
رومــاين َ
وغمَ ـ َز ملحمــد فكــري ،فقــال محمــد فكــري« :ســأخرج أنــا».
ـت يف يــد رومــاينَ ،ظـ َّـل واقفــاً ممســكاً ُ
ب حســام ُ
الكـ َرة فوقعـ ْ
بالكـ َرة
َـ
ض َر َ

وهــو مبتســم فقــال حســام« :العــب»َ .تجَ مَّ عنــا حَ ـوْل رومــاين يف دا ـئـرة

وحســام يصــرخ« :العــب ،العــب».
وس ْرنا يف طريقنــا نبحــث عــن شــارع آخــر نكمــل فيــه
حَ مَ ْل َنــا حقائبنــا ِ ـ
سـرة
املبــاراة ،وتركنــا حســام واقفــاً وحــده ينظــر لل ـكـرة يف يــد رومــاين والحَ ْ ـ
تتســاقط مــن مالبســه عــى أســفلت َّ
الشــارع وهــو يصــرخ« :ســألعب،
ســألعب».

كاتب من مصر
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ملف

كانت

ّ
تجســدها املمثلــة ،أو وراء الكا ـمـرا
سـواء كشــخصية رئيســية يف األفــام كمــا
ضـرة بقــوة يف الســينما العربيــة ،ـ
ا ـملـرأة دائمــا حا ـ

كسينمائية :مخرجة ،مصورة ،مونترية ،مهندسة ديكور ..إلخ.

وعــادة مــا يشــار إىل دور ا ـملـرأة يف الســينما العربيــة عــى وجــه الخصــوص ،بنــوع مــن املبالغــة ،ومــع إضفــاء قــدر مــن التقديــر املصطنــع واإلشــادة
املفتعلــة التــي تصــدر عــادة عــن «ذكــور الســينما» بمــا يوحــي بنــوع مــن الوصايــة التــي ربمــا ال تكــون مقصــودة لكنهــا تــرز يف ثنايــا الحديــث الــذي

حـول «دور ا ـملـرأة يف الســينما» أو «ا ـملـرأة هــي الرائــدة يف صناعــة الســينما» .وعــى النقيــض مــن هــذه الهالــة
ال تكــف وســائل اإلعــام عــن ترديــده ـ
سـواء يف الســينما أو يف املجتمــع عمومــا ،يميــل
عـرض لهــا ا ـملـرأة ،ـ
املصنعــة التــي يقصــد بهــا التغطيــة عــى مــا هــو قائــم بالفعــل مــن مشــاكل تت ـ

البعــض أيضــا إىل التقليــل مــن حضــور ا ـملـرأة ،واالنتقــاص مــن محاوالتهــا بنــاء صــورة مســتقلة لهــا مــن خــال األفــام التــي تصنعهــا أو تشــارك

يف صنعهــا .ولكــن هــل أصبحــت ا ـملـرأة تمتلــك أصــا «وســائل اإلنتــاج» الســينمايئ لــي يمكــن الحديــث عــن «ســينما ا ـملـرأة»؟ ومــا معنــى هــذا
املصطلــح ،وهــل هــو مصطلــح علمــي أو يرقــى إىل مســتوى مصطلحــات أخ ــرى أصبحــت مســتقرة يف الدراســات الســينمائية األكاديميــة مثــل
«ســينما املؤلــف» و»الفيلــم ـنـوار» و»الســينما الثالثــة» ..وغــر ذلــك؟ أم أنهــا صرخــة تــردد منــذ ســنوات طويلــة دون أي صــدى حقيقــي لهــا ،أي
دون أن يكــون لهــا مــردود عمــي وتأثــر مباشــر عــى الصناعــة نفســها إن وجــدت بالطبــع؟

طـوال مــع املخرجــة اللبنانية-املصريــة الراحلــة نبيهــة لطفــي التــي كانــت قــد أسســت لتوهــا مــا أطلقــت عليــه
حـوارا م ـ
قبــل أكــر مــن ربــع ق ــرن أجريــت ـ

جـان قرطــاج الســينمايئ يف
مـرا ملناقشــة «ســينما ا ـملـرأة» أقيــم عــى هامــش مهر ـ
«جمعيــة ســينما ا ـملـرأة» يف مصــر ،وكنــا نحضــر يف ذلــك الوقــت مؤت ـ
ّ
سـواء أكانــت
تصورهــا ملفهــوم «ســينما ا ـملـرأة» .خاصــة أن الكثرييــن يعتقــدون أن الســينما هــي ســينما فقــط  ،ـ
تونــس .وقــد ســألتها حينئــذ عــن
مــن صنــع الرجــل أم ا ـملـرأة ،فمــا معنــى التفرقــة بــن الســينما التــي يصنعهــا الرجــل وتلــك التــي تصنعهــا ا ـملـرأة؟
كان رأي نبيهــة لطفــي الشــخيص ،وهــو رأي طرحتــه يف النــدوة املوســعة التــي ّ
ضمــت عــددا ك ـبـرا مــن الســينمائيني والنقــاد ،أن مجــرد ط ــرح هــذه

التفرقــة للمناقشــة ،معنــاه أن هنــاك احتياجــا مــا ،أو أن هنــاك شــيئا مــا يوجــد يف الحيــاة الثقافيــة أو حتــى االجتماعيــة ،ي ـفـرض هــذه التفرقــة أو
مـرأة تاريخيــا ،بحكــم أنهــا لــم تكــن تعامــل عــى نفــس القــدم مــن املســاواة مــع الرجــل .وبمــا أن
هــذا الف ــرز .وأضافــت أنــه ال شــك يف وجــود دور لل ـ

صـول
الســينما ليســت ســوى انعــكاس للحيــاة االجتماعيــة ،فقــد كان مــن الطبيعــي أن تطالــب الســينمائيات النســاء بنــوع مــن املســاواة يف الح ـ
عــى ـفـرص لصنــع أفــام تعـ ّـر عنهــن .هنــاك مشــاكل ك ـثـرة مطروحــة يف مجتمعاتنــا تتعلــق بالعالقــة بــن الرجــل وا ـملـرأة ،فــإذا اســتطاعت ا ـملـرأة

سـاهم بالتــايل يف رفــع عــبء كبــر عــن كاهــل املجتمــع .وســينما ا ـملـرأة إذن ،هــي ســينما مط ـلـوب أن
أن تســمع صوتهــا يف هــذه املشــاكل ،فهــي ت ـ
تثبــت مــن خاللهــا ا ـملـرأة وجودهــا كمبدعــة وفنانــة ،وأن تحصــل عــى حقهــا يف الحديــث عــن مشــاكلها الخاصــة.

خـرة ظ ـهـرت جمعيــات ك ـثـرة يف مصــر والعالــم العربــي والعالــم الخارجــي باســم «جمعيــات ســينما
خــال الخمســة والعشــرين عامــا األ ـ
ا ـملـرأة» ،كمــا أقيمــت مهرجانــات ك ـثـرة هنــا وهنــاك ،باســم ســينما ا ـملـرأة ،وب ــرزت عــى الســاحة ناقــدات بــل ونقــاد ّ
يروجــون لســينما ا ـملـرأة ،وأفــام
ترفــع شــعار االنتمــاء لســينما ا ـملـرأة ..فمــا هــي ســينما ا ـملـرأة؟ وهــل أصبــح املصطلــح اليــوم أكــر واقعيــة بحكــم تحقــق الكثــر مــن الشــعارات
وتحولها إىل واقع فعيل؟ أم أننا مازلنا أبعد ما نكون عن الوصول إىل صيغة محددة لهذا املصطلح النقدي الذي أصبح أيضا تعبريا يرتدد
بقــوة يف اإلعــام؟

ليك نبحث يف العالقة بني السينما العربية والسينما ،وبني صناعة الفيلم وقضايا املرأة ،وننظر فيما إذا كانت املخرجات النساء قد نجحن

ظـرة «الخاصــة» إىل
يف التعبــر بشــكل مختلــف عــن الســينمائيني الرجــال ،عــن قضايــا ا ـملـرأة يف أفالمهــن ،ولــي نرصــد ســلبيات وإيجابيــات الن ـ
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املرأة التي من املمكن أن نحصرها يف «غيتو» ثقايف منعزل ،رأينا أن من املناسب ،ونحن يف شهر املرأة ،أن نفتح هذا امللف الذي حرصنا عىل

أن ندعــو إىل املشــاركة للكتابــة فيــه ،عــددا مــن الكاتبــات والناقــدات يفــوق ك ـثـرا عــدد املشــاركني مــن النقــاد والباحثــن الرجــال.

غـرب وتونــس وســوريا وفلســطني .وقــد حرصنــا عــى تنويــع ا ـملـواد
سـاهمات لكاتبــات وكتــاب مــن اليمــن ومصــر والكويــت وامل ـ
لدينــا يف هــذا امللــف م ـ
هـرة بأبعادهــا
لــي تشــمل الدراســات التــي تبحــث يف املنتــج الســينمايئ نفســه ،إىل جانــب املقــاالت والدراســات األخ ــرى التــي تبحــث يف الظا ـ
املختلفــة مــن وجهــات نظــر متعــددة.

شـره يف هــذا العــدد
ليــس مــن املمكــن اعتبــار هــذا امللــف خاتمــة البحــث يف الطريــق موضــوع ســينما ا ـملـرأة ،بــل نعــد بنشــر مــا لــم نتمكــن مــن ن ـ
ألســباب تتعلــق بضيــق الوقــت املتــاح ،يف أعــداد أخ ــرى قادمــة ،لكننــا نأمــل بالدرجــة األساســية ،يف أن نتلقــى ردود الفعــل والتعليقــات

حـول هــذا املوضــوع ال ـهـام وباألخــص ،عــى مــا ط ــرح مــن أفــكار يف
سـاهمة يف إ ـثـراء النقــاش ـ
والكتابــات املضــادة ،ممــن يمكنهــن ويمكنهــم ،امل ـ

سـاهم أيضــا يف التوصــل إىل أســاس
املقــاالت التــي يتضمنهــا هــذا امللــف ،واالشــتباك النقــدي معهــا بحيــث ن ــري العمليــة النقديــة ،وربمــا ن ـ

علمــي ننطلــق منــه يف دراســاتنا املســتقبلية وتعاملنــا النقــدي مــع «ســينما ا ـملـرأة»
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مخرجات عربيات يتحدثن

املمثلة ياسمني رئيس من فيلم «فتاة املصنع»

سينما المرأة
أم السينما التي تصنعها المرأة
نيرمين يسر

ّ
وتبدلــت بم ــرور الوقــت طبقــا للقضايــا
غ ّـرت مالمحهــا
تعـ ّـددت أشــكال وأنمــاط النســاء املختلفــة التــي قدمتهــا الســينما املصريــة ،والتــي ت ـ

جـواد» يف
املثــارة يف ال ـفـرة الزمنيــة ،فلــم نعــد يف الوقــت الحــايل نجــد هــذا النــوع مــن األفــام التــي مازالــت تــدور يف منــزل «الســيد عبدال ـ

األفــام املأخــوذة مــن ثالثيــة نجيــب محفــوظ ،أو األم الط ّيبــة والزوجــة الخاضعــة والحبيبــة الخجولــة ،بــل ظهــر نــوع آخــر مــن نســاء
هـرت ـفـرة مناقشــة قضايــا ا ـملـرأة االجتماعيــة والتــي تصـ ّـدرت
خـرا بأنفســهن ،خاصــة عندمــا ازد ـ
صـرارا ونجاحــا وف ـ
الســينما املصريــة أكــر إ ـ
خـراج فطــن عبدالوهــاب،
قائمتهــا الفنانــة فاتــن حمامــة مــن خــال مناقشــة قضايــا عمــل ا ـملـرأة يف فيلــم «األســتاذة فاطمــة» -1952مــن إ ـ

خـراج ه ــري ـبـركات.
شـرف يف فيلــم «دعــاء الك ــروان» -1959عــن روايــة طــه حســن وإ ـ
ومناقشــة قضايــا ال ـ

حدثت

أيضــا تعديــات عــى بنــود عتيقــة

اللذيــن يدفعانهــن للتنــازالت مثــل أفــام «حــن

مهرجانــات عامليــة تقــام يف عــدة دول تحمــل

وردت يف قوانــن األحــوال

شـرنا فقــط إىل عــدة أفــام بطلتهــا ا ـمـرأة قويــة
أ ـ

جـراء الفقــر واالحت ـيـاج
النفــوس املشـوّهة ـ

حــا» 1975 -للمخــرج ســعيد مــرزوق وبطولــة

مقهــورة تحــاول االنتقــام لشــرف شــقيقتها،

سـرة» 2007 -للمخــرج خالــد يوســف ،الــذي
مي ـ

الشــخصية يف مصــر بعــد ظهــور فيلــم «أريــد
فاتــن حمامــة ،الــذي يتنــاول قضيــة بيــت الطاعــة
والطــاق الــذي يملــك الــزوج ـقـراره فقــط ،وهــو

أحــد تلــك األفــام التــي ناقشــت عــدة قضايــا كان

من شأنها أن تصنع تغيريا حقيقيا يف القوانني

تدافــع عــن حقهــا يف املســاواة ،وا ـمـرأة أخــرى
وفيلــم عــن الحقــوق القانونيــة لل ـمـرأة ،وهنــاك

أيضــا الكثــر مــن األفــام الهامــة واملم ّـيـزة التــي
ّ
رفعــت مــن شــأن ا ـملـرأة والد ـفـاع عــن أحقيتهــا

ضـوع أطفــال الشــوارع
ناقــش مــن خاللــه مو ـ
سـاء الــايئ قــررن
نتيجــة الحمــل ســفاحا ،والن ـ
تقديــم التنــازالت لكســب جنيهــات قليلــة ال

يف العمــل القيــادي مثــل فيلــم « ـمـرايت مديــر

تســتحق املعانــاة.

عبدالو هــاب.

تصنيف جديد عىل نوع من األفالم السينمائية

وتدلــل أمــل عــى مــا تقولــه بأمثلــة عديــدة عــن
االسم واملبدأ نفسه أي املهرجانات التي تعرض

دول العالــم مــن صنــع مخرجــات ال يخشــن
تع ّنــت أو اضطهــاد مجتمعاتهــن.

مصطلــح مثــل «ســينما ا ـملـرأة» تمامــا مثلمــا

صـرة فــرى أنــه ال يوجــد
أفالمــا تســجيلية وق ـ

املثليــن» باعتبارهــم مــن األقليــات املضطهــدة أو

سـاء) مثــل مهرجانــات
(األفــام التــي تصنعهــا الن ـ

ا ـملـرأة يف فرنســا وهــي األقــدم بالفعــل تليهــا
مهرجانــات أملانيــة ،وهكــذا ،فيقومــون بوصــف

ســينما ا ـملـرأة بأنهــا األفــام التــي تصنــع مــن قبــل

ومنــذ مــا ي ـقـرب مــن عشــر ســنوات تــم إطــاق

وظاملة ال بد أن نذكر فيلم «عفوا أيها القانون»-

واختلفــت صــورة ا ـملـرأة القويــة يف الســينما

يعــرف باســم «ســينما ا ـملـرأة» ،وهــو تعبــر لــه

الرجــال يناقشــون قضايــا ا ـملـرأة مــن وجهــة

قضيــة تتعلــق بســماح القانــون بعــدم تدخــل

كيانها وأهميتها يف الحياة ،تلك التي اقتصرت

خاصــة مــن املخرجــات وإن كــن يختلفــن يف

غ ّـرت قوانــن عاتيــة
األفــام التــي بســببها ت ـ
خـراج إينــاس الدغيــدي الــذي يثــر
 1985مــن إ ـ
الزوجــة يف حــال شــاهدت زوجهــا متلبســا
بخيانتهــا ،ففــي الفيلــم تطلــق نجــاء فتحــي
الرصاص عىل محمود عبدالعزيز فتقتله ،بعد

أن شــاهدته يف ال ـفـراش مــع صديقتهــا ،لتقــي

 15عامــا يف الســجن ،يف حــن يبيــح القانــون
للزوج مقاضاة زوجته يف حال ضبطها متل ّبسة
بخيانته ليك تســجن ،إال إذا صفح عن خيانتها

وســمح لهــا باالســتمرار يف الحيــاة بعــد طالقهــا
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خـراج فطــن
عــام» 1966 -بطولــة شــادية وإ ـ

وظ ـهـرت أفــام رديئــة تــيء إليهــا وتنتقــص مــن

عــى إ ـبـراز جســد ا ـملـرأة املثــر يف أدوار اإل ـغـراء،
خاصــة خــال ـفـرة أفــام املقــاوالت وهــي ك ـثـرة

باملقارنــة مــع أفــام جيــدة تحافــظ عــى الصــورة
الجيــدة ،لتعــود الصــورة الســلبية الســطحية
حـرش الجنــي
يف أفــام تناقــش مثــا قضيــة الت ـ

املســتجدة عــى مجتمعنــا مــن خــال فيلــم
خـراج محمــد ديــاب.
« 2010 -»678إ ـ

وال يمكــن أن نتجاهــل مــا يعــرف بـ»أفــام

سـرات متعــددة يتفــق معهــا ص ـنـاع الســينما
تف ـ

املهرجــان يتلقــى أكــر مــن  50فيلمــا مــن مختلــف

حـاء
تصفهــا« -أقليــة مضطهــدة» يف جميــع أن ـ

عـوال بهــا ،ألن املخرجــن
عــن ا ـملـرأة باعتبارهــا مف ـ

نظرهــم التــي تختلــف كليــة عــن وجهــة نظــر

سـاء.
الن ـ

أمــا املخرجــة الشــابة روجينــا بســايل التــي تصنــع
تعريــف محــدد لســينما ا ـملـرأة ولكــن هنــاك
تصنيف للعمل الفني بأن يكون متكامال أو غري

متكامل ،بغض النظر عن جنس صانعه حيث
ترفــض تمامــا ف ـكـرة التصنيــف تلــك باعتبارهــا

فكرة عنصرية تعتمد عىل أن املخرجات بطالت
قوميــات مــن حقهــن نيــل شــهادات التكريــم

وتضيــف أمــل رمســيس أن هنــاك مخرجــن

ألنهــن اخــرن التحــدي ،ولــذا يجــب قبولهــن

ورئيســة مهرجــان القا ـهـرة الــدويل لســينما ا ـملـرأة.

وغريهــا أيضــا ،فلــم تقتصــر املخرجــات عــى
تقديــم لــون واحــد مــن األفــام التــي تر ّكــز عــى

فيــه ،يف معظــم األحيــان ،باعتبارهــن قــد اخــرن

الخــوض يف العمــل األصعــب .ولكــن يف حقيقــة

املخــرج هــو صاحــب الرؤيــة الكاملــة للفيلــم يف

الرجــال يســتطيعون تقديــم قضايــا عــدة

لعدم تعرض أولئك النساء للتهديد أو اإلرغام

آرائهــن التــي تتعلــق به ّويــة ســينما ا ـملـرأة كمــا

أوضحــت املخرجــة أمــل رمســيس ،مؤسســة

فهــي ت ـقـول إن ســينما ا ـملـرأة هــي تلــك الســينما
سـاء ،ألن
التــي تصنــع أفالمهــا املخرجــات -الن ـ

النهايــة ،وليســت فقــط األفــام التــي تطــرح

وتناقــش قضايــا ا ـملـرأة يف مختلــف البلــدان

ملســمى «ســينما ا ـملـرأة» باعتبــار أن ا ـملـرأة -كمــا

العربية والالتينية ،ثم اتسعت الدائرة وأصبح

ا ـملـرأة كفاعــل وليســت أفــام املخرجــن الرجــال

القضائية واألعراف االجتماعية .وبمناسبة تلك
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منه دون املحاكمة.

العشــوائيات» بــكل مــا تحملــه نســاؤها ذوات

العربيــة واألوروبيــة.

عام  2008كان املهرجان مخصصا لسينما املرأة

وأبــدت املخرجــة كاملــة أبوذكــري تأييدهــا

رجــال صنعــوا أفالمــا تتنــاول هــذه القضايــا

قضايــا ا ـملـرأة ومشــكالتها يف حــن أن املخرجــن

مختلفــة عــن ا ـملـرأة وغريهــا ،وعندمــا قــررت أمــل

رمســيس تأســيس مهرجــان لســينما لل ـمـرأة يف

يف الوســط الســينمايئ ب ـنـوع مــن التقديــر املبالــغ

األمــر تــرى روجينــا أن هــذه املعاملــة مرفوضــة
عــى العمــل ،بــل إنهــن يتمتعــن بالقــوة بمــا
يكفــي الجتيــاز الصعوبــات التــي يتعرضــن لهــا.

العالــم ،ومــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك

ـمى «الســينما األفريقيــة» أو «ســينما
ظهــر مسـ ّ
املهمّ شــة يقابلــون ب ـنـوع مــن االزدراء إن لــم يكــن
شـرة»
االضطهــاد يف بالدهــم ،ف ـهـؤالء «ســود الب ـ

واآلخــرون «شــواذ جنســيا».

وتــرى كاملــة أبوذكــري أن إطــاق صفــة «ســينما

شـاكلها وقضاياهــا،
ا ـملـرأة» يعــد إنصافــا لهــا ومل ـ
حـاء العالــم ينظــرون إىل ا ـملـرأة عــى أنهــا
ففــي أن ـ

ذلــك الكائــن الضعيــف املضطهــد ،املســلوب
اإلرادة ،التــي تضيــع حقوقهــا وتخضــع لقوانــن

املجتمــع غــر اإلنســانية املفروضــة عليهــا ،يف

حــن أنهــا يجــب أن تعامــل عــى قــدم املســاواة
مع الرجل .وتضيف كاملة أبوذكري أنها تدعم

أفــام ا ـملـرأة وبالتــايل «ســينما ا ـملـرأة» ولكنهــا ال
تميــل إىل مــا يمكــن تســميته بـ»ســينما ا ـملـرأة

املتوحشــة» أو املنتقمــة والدمويــة ،بــل تفضــل
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ملف

عــام ،حيــث يجــد التحــاق ا ـملـرأة بالعمــل الفنــي

سـراف بينمــا يريــد املنتــج دائمــا
دليــا عــى اإل ـ

حـاكاة شــخصية الرجــل
الطبيعــة ،بعيــدا عــن م ـ

صـول عــى حقوقهــن.
العنيفــة للح ـ

سـرة واملجتمــع بشــكل
مرحّ ــب بــه مــن قبــل األ ـ

وللمخرجــة ناديــن صليــب صانعــة الفيلــم

صعوبة شديدة باعتباره عمال جريئا ال يتناسب

عــى جا ـئـزة أفضــل فيلــم وثائقــي مــن مهرجــان

والتيــارات الفكريــة املتشــددة .ولكــن املوهوبــات

التســجييل الطويــل «أم غايــب» الحاصــل

مــع العــادات والتقاليــد أو التعاليــم الدينيــة

سـاء) تتخــذ
األفــام التــي أخرجتهــا مخرجــات (ن ـ
االقتصــاد يف امليزانيــة.

تشــر أمل رمســيس إىل أن املخرجات العربيات

واملصريــات يواجهــن صعوبــات أكــر مــن

التصنيــف الــذي تصفــه بـ»العنصــري» وتــرى أنــه
ّ
يتحكم
يعكس نوعا من الشعور بالذنب الذي

حـراك الفنــي بإضافــة
والراغبــات يف إ ـثـراء ال ـ

نظرائهــن يف أوروبــا وأ ـمـركا ،ولكنهــا تؤكــد عــى

ظـرة
ذواتهــن يف مجتمــع رافــض ،ويف ظــل ن ـ

الفنــي والســينمايئ ،إىل أي ـنـوع مــن االضطهــاد

«تطييــب الخواطــر» ،أي أن دعــم ســينما مــن

عن هذا التحدي والنظرة الذكورية والصعوبات

العربــي ،وال مــن جهــة الجمهــور الــذي يشــيد

يوجد حاليا من يهاجم عمل املرأة كمخرجة أو

عـرض
بمهنيتهــا ،بــل ويتعاملــون يف قاعــات ال ـ

أبوظبــي الســينمايئ ،رأي آخــر .فهــي ترفــض

يف تعامــل األغلبيــة مــع األقليــات ،عــى ســبيل

صنع النساء يندرج تحت املسمّ ى العنصري أو
الطائفــي ،كتهنئــة املســلم للمســيحي يف مصــر،

أو ا ـعـراف الرجــل األبيــض بأحقيــة املواطنــة
للرجــل األســود.

موهبــة جديــدة يقمــن ب ـنـوع مــن التحــدي إلثبــات
ذكوريــة تحــاول ســلبهن هــذا الحــق.

املهنيــة ت ـقـول املخرجــة روجينــا بســايل إنــه ال
كممثلــة أو أيــا كان عملهــا يف املجــال الفنــي عــى
الرغــم مــن ا ـعـراض الوالديــن يف البدايــة عــى

وترفــض صليــب ذلــك التصنيــف العنصــري،

عمــل ابنتهمــا ،ولكنهــا اكتشــفت أث ـنـاء ـعـرض

بغــض النظــر عــن كــون العمــل الســينمايئ مــن

قضيــة عمــل ا ـملـرأة يف املجــال الفنــي مــن خــال

وتفضــل أن يتــم تصنيــف األفــام طبقــا لجودتهــا

فيلمهــا التســجييل بعنــوان « »88الــذي يــرز

عـرض املخرجــات أو العامــات يف املجــال
عــدم ت ـ
ظـرة الذكوريــة املعتــادة مــن رجــال العالــم
أو الن ـ
بجودة ومهنية أعمال سينما املرأة ،ويعرتفون

برقــي شــديد معهــا ومــع أفالمهــا .وهــم

يحضــرون العــروض ومــا يليهــا مــن مناقشــات

حيــث يظهــرون احرتامــا اســتثنائيا ألعمــال ا ـملـرأة.
وتطالــب أمــل رمســيس بعــدم إل ـقـاء اللــوم عــى

الجمهــور وتحميلــه ســبب فشــل فيلــم مــا،
ألن الفــرق واضــح بــن الفيلــم الجيــد والفيلــم

صنع رجل أو امرأة ،كما ترى أن معظم النساء

سـاء الناجحــات يف
شــهادات مجموعــة مــن الن ـ

مع ّينــة يــردن توصيلهــا للعالــم الخارجــي،

الذين يدرسون يف كليات القمة ،أن الفيلم قد

أو ا ـمـرأة.

وراء ضغــط العائلــة التــي هدفهــا أن يتخــرج

سـاء طاملــا يتجــه الرجــل
إىل أفــام املخرجــات الن ـ

الــايئ يقبلــن هــذه التســمية يحملــن رســائل
كصرخــة اســتنجاد مــن االضطهــاد الــذي يعانــن
العيش يف ظله ،فيستخدمن السينما كوسيط

لنقــل أحوالهــن وقضاياهــن للعالــم.

مجالهــن ،بعــد أن التقــت مــع طلبــة مــن الذكــور

حفزهم عىل أن إبداء ندمهم الشديد لالنصياع
أبناؤهــا مهندســن وأط ـبـاء وليــس مخرجــن

وتعتقــد ناديــن صليــب -لهــذا الســبب -أنهــن ال

وممثلــن ،وتتخــذ مــن نفســها مثــاال عــى ذلــك،

من منطلق عشق السينما والفن ،والتعبري عن

يتعرضــن للمنــع ،بــل تــم قبولهــن ودعمهــن مــن

يصنعــن أفالمــا مــن أجــل الســينما وإثرائهــا ،أو

ظـرة فنيــة للعالــم ،بــل يقتصــر عملهــن
رؤيــة ون ـ
عــى اســتغالل صنــع األفــام لنقــل رســائل مــن

باإلضافــة إىل عــدة مخرجــات متحققــات لــم
قبــل نقــاد ومخرجــن كبــار يؤمنــون بإمكانيــات
ا ـملـرأة يف قدرتهــا عــى تحقيــق أهدافهــا.

الرديء ،بغض النظر عما إذا كان املخرج رجال

تعتــر ناديــن صليــب أن العامــات يف الســاحة

أعمــال املخرجــات .وترفــض رمســيس إل ـقـاء

عــى عكــس آراء املخرجــات اللــوايت يؤكــدن

عملهــن بــل وناجحــات رغــم كل املصاعــب.

عـرض ليشــاهد أحــد
مــن منزلــه إىل قاعــة ال ـ
اللــوم عــى الجمهــور تحــت شــعار أن «الجمهــور

عايــز كــده» ،فهــي تــرى أن «املنتــج عايــز كــده»
وليــس الجمهــور الواعــي الــذي يســتطيع التمييــز
والتفرقــة بــن األعمــال الســينمائية مــن حيــث

لنساء العرب عىل وجه الخصوص ،ملا تواجهه
ّ
تحكــم وهيمنــة مــن جانــب
ا ـملـرأة العربيــة مــن

أمورهــن ،بمــا تشــتمل عليــه هــذه األمــور مــن

تخلــو مــن االضطهــاد الذكــوري ،معللــة ذلــك

لحريتهــا وتعبريهــا عــن رأيهــا بموجــب القانــون

سـرتها وأبنائهــا
وقتهــا وترتيــب أولوياتهــا بــن أ ـ

ســلطة األب والــزوج واملجتمــع ،مــع ســلب
واألعراف .وتفضل نادين صليب إطالق تسمية
مختلفــة غــر تســمية ســينما ا ـملـرأة ألن ا ـملـرأة
ليســت هــي فقــط التــي تطــرح قضايــا ا ـملـرأة ،بــل
إن املخرجــن الرجــال يفعلــون ذلــك أيضــا ،وهــي

تتفــق مــع املخرجــة أمــل رمســيس يف أنــه مــن
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مشــكالت ا ـملـرأة العاملــة العاديــة مــن تنظيــم
وبني عملها ،فما بالك بعمل قاس وشاق مثل

أن تعمــل ا ـملـرأة مخرجــة ســينمائية ،باإلضافــة
إىل صعوبــة أخــرى هامــة تتمثــل يف معضلــة
اإلن ـتـاج ،فاملنتجــون يــرددون ك ـثـرا قبــل اتخــاذ

ـقـرار بإســناد العمــل إىل مخرجــة ،لعــدم ثقتهــم

حـول
وهكــذا تعــددت الــرؤى واختلفــت اآلراء ـ

والرثاء وعدم الثقة يف إمكانياتها الفنية ،لذلك

ظـرة ذكوريــة
وال تعتقــد رمســيس بــأن هنــاك ن ـ

ونفــت املخرجــة أمــل رمســيس ف ـكـرة أن
املخرجــات ينعمــن بالراحــة وســهولة تســيري

ضـرا يف
دليــل عــى أنــه كلمــا كان اإلنســان متح ـ

يف مجال اإلخراج الســينمايئ بنوع من الشــفقة

سـاء الــايئ
الكريــه الــذي يطلقــه املجتمــع عــى الن ـ

نظرته وسلوكه ظهر ذلك يف تعامله مع املرأة،
ّ
تحضر
وينطبق ذلك عىل كل دول العالم ،فإن

الجــودة والــرداءة.

وجهة نظرهن .وتوضح أنه ربما تروق التسمية

املخرجة أمل رمسيس

وشــخصياتهن مــن خــال التعامــل مــع هــذه

ال شــك أن عمــل ا ـملـرأة يف الســينما يشء غــر

يف تجــاوز امليزانيــة ،واملشــكلة أن تم ّيــز وجــودة

ا ـملـرأة».

يؤمنــون بــأن ا ـملـرأة مســرفة ويمكــن أن تتســبب

املخرجة التسجيلية روجينا باسايل

ذلك النوع من املخرجات الاليئ يصنعن أفالما

األفضــل إطــاق تســمية «الســينما التــي تصنعهــا

سـاء بشــكل عــام مــن الناحيــة املاليــة حيــث
يف الن ـ

تعكس طبيعتهن الرقيقة ،ويفرضن مطالبهن
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سـاء.
حـرام قوانينهــا للن ـ
الدولــة يقــاس بمــدى ا ـ
عــدم مواجهــة صعوبــات ،تــرى املخرجــة ناديــن

صليــب أن جميــع العامــات يف املجــال الفنــي

لــم يتــم اســتيعابهن وقبولهــن إال بعــد مواجهــة
ظـرة الذكوريــة
صعوبــات قاســية تتمثــل يف الن ـ
املتفشية يف املجتمع ،والتي تنعكس بقوة عىل

وتــرى املخرجــة كاملــة أبوذكــري أن ســينما ا ـملـرأة

طريقة التعامل مع املرأة العاملة يف هذا املجال

شـرطا أن مــن يصنــع أفالمــا
بال ـقـول إنــه ليــس ـ

كانــت قــد ـمـرت بهــا مــن خــال عملهــا كمخرجــة

يف نطــاق ســينما ا ـملـرأة أن تكــون بالضــرورة ا ـمـرأة
وتشــيد ك ـثـرا بأفــام املخــرج الراحــل محمــد
خــان الــذي تع ـتـره مــن أكــر املخرجــن الذيــن

تناولــوا وعـ ّـروا عــن مشــكالت ا ـملـرأة وقضاياهــا

يف أفالمهــم ،كمــا تشــر إىل أنــه كان أيضــا رجــا

ضـرا جــدا ،يقـ ّـدر ا ـملـرأة ويحرتمهــا ،وهــو
متح ـ

بالســلب .وتــروي صليــب معانــاة شــخصية
مســاعدة يف عــدة أفــام ســابقة ،تمثلــت يف

ظـرات الذكوريــة،
تعرضهــا للمضايقــات والن ـ
كمــا تعتقــد ناديــن بــأن ســلوك هــذا ال ـنـوع مــن

الرجــال يف املجتمــع واملجــال الفنــي يرجــع إىل
ظـرة دونيــة ،وإىل
عقليــة رجعيــة تنظــر لل ـمـرأة ن ـ

أن الكثــر مــن الرجــال ينظــرون إىل عمــل ا ـملـرأة

الفنيــة بطــات قويــات لكونهــن مســتمرات يف

لــم ينجــن ،وهــو لقــب «أم غايــب».

مفهــوم «ســينما ا ـملـرأة» ،وهــل هــي تلــك
األفــام التــي تتنــاول مشــكالت ا ـملـرأة والقضايــا

وتضيف أن من مظاهر املضايقات التي تتعرض

االجتماعيــة التــي تــؤرق حياتهــا ،أم هــي تلــك

الرجــال بإيمانهــم بالحريــة والتحضــر وهــم عــى

نظرهــن يف قضايــا العالــم ومشــكالت ا ـملـرأة

لها املرأة يف مجال السينما ،االدعاء ،أي ادعاء

العكس من ذلك تماما ،إنما يستخدمون تلك
االد ـعـاءات ليتع ّرفــوا عــى نوعيــة ا ـملـرأة وهــل هــي

موهوبــة بالفعــل أم أنهــا عــى اســتعداد للتنــازل
صـول إىل الشــهرة،
األخالقــي مــن أجــل الو ـ

«فنحــن نعيــش يف مجتمــع مــزدوج ي ـقـول مــا ال
يفعــل ولكــن بالنســبة للجمهــور فهــو مختلــف
إىل حــد مــا .فقــد فوجئــت املخرجــة باهتمــام
الجمهــور مــن الرجــال بفيلمهــا األخــر «أم
حـول
غايــب» الــذي قامــت ببطولتــه ا ـمـرأة ويــدور ـ

مشــكلة نســائية تتمثــل يف تأخــر حمــل هــذه
ا ـملـرأة واألثــر النفــي الــيء الــذي يرتكــه اللقــب

سـاء لتقديــم وجهــات
الســينما التــي تصنعهــا الن ـ
املتعــددة واملتنوعــة طبقــا للمنطقــة الجغرافيــة

التــي يعشــن فيهــا .هــذان التعريفــان ي ـثـران

تســاؤال جديــدا :فــإذا كان هنــاك مــا يســمى
بـ»ســينما ا ـملـرأة» فلمــاذا ال تكــون هنــاك «ســينما
الرجــل» ،ولــو حــدث ذلــك – افرتاضــا -فســوف

يصبــح محظــورا عــى املخــرج الرجــل مناقشــة
مشــكالت ا ـملـرأة ،أو أن ينســب إليهــا أدوارا

شــيطانية مســيئة!

ناقدة من مصر
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التاريخ ،المصطلح ،القضية
ياقوت الديب

نادين لبيك أثناء تصوير فيلمها سكر بنات

سينما المرأة العربية

يف عام  ،2010نظمت «رئاسة منظمة املرأة العربية» ،يوم  27أكتوبر ،عىل هامش الدورة الثالثة والعشرين ملهرجان قرطاج السينمايئ،

عـرب ،علــق املخ ــرج التونــي فريــد بوغديــر
حـول «ا ـملـرأة والســينما العربيــة /الصــورة واألدوار» ،بمشــاركة عــدد مــن الســينمائيني ال ـ
نــدوة ـ
ضـرة يف الســينما التونســية والعربيــة ،بجميــع أ ـنـواع الصــور ،قويــة وضعيفــة وعاشــقة ومنتقمــة وطموحــة… واختيــار
بقولــه «إن ا ـملـرأة حا ـ

ا ـملـرأة كموضــوع يف األفــام ،هــو أداة ملعالجــة قضايــا املجتمــع» .وقالــت املخرجــة املصريــة ف ـيـوال شــفيق «إن الخطــاب الســينمايئ يف هــذا

املجــال متأثــر بمفهــوم الحداثــة ،التــي مثلــت إطــارا فكريــا واســعا لط ــرح قضايــا ا ـملـرأة يف األفــام العربيــة» ،أمــا املخرجــة اللبنانيــة ديمــا
الجنــدي ،فهــي تعتــر «أنــه ال وجــود لســينما ا ـملـرأة ،بــل هنــاك ســينما وفــن وحريــة للتعبــر والتأليــف ،تشــمل ا ـملـرأة والرجــل عــى حـ ّـد
سـواء» ،وعلقــت املخرجــة املغربيــة ياســمني قصــارى بقولهــا «إن التفاعــل بــن الرجــل وا ـملـرأة واملجتمــع ،إ ـفـراز للحيــاة االجتماعيــة ،لذلــك
ال ـ

ـفـإن املهــم يف العمــل الســينمايئ ليــس الرجــل أو ا ـملـرأة ،وإنمــا كيفيــة تصويــر القضايــا االجتماعيــة وعرضهــا عــى الجمهــور».

بالطبع

لــم تنتــه مناقشــة إشــكالية،

وجــود مــا يســمى بـ»ســينما

حيــث قدمــت ا ـملـرأة إســهامات بــارزة يف هــذا

أفــام «ليــى البدويــة»« ،الضحايــا» ،و»ليــى

املرأة» من عدمه ،إذ يظل هذا املصطلح ضحية

بعــض املهرجانــات الخاصــة بأفــام ا ـملـرأة ،والتــي

مــن يؤ ّيــد املصطلــح محــاوال ترســيخه وفرضــه

املهرجانــات ،مــا يقــام عــى مفهــوم ســينما ا ـملـرأة

الشــأن ،منــذ عشــرينات القــرن العشــرين،
وال ّ
أدل عــى ذلــك مــن رصــد جهــود الرائــدات:

عــى أرض الواقــع ،ومــن يــرى نســفه مــن

أصبحــت حقيقــة ماثلــة للعــن .فمــن هــذه
املخرجــة ،وأخــرى تقــوم عــى األفــام املعنيــة

األســاس عــى اعتبــار الســينما فنــا -كســائر أنــواع

شـاكلها؛ بغــض النظــر عــن
بقضايــا ا ـملـرأة وم ـ
جنــس ص ّناعهــا.

رشــدي ،ومــاري كوينــى يف هــذا املجــال.

النظري يف املنتج الفيلمي ،شكال وموضوعا.

ضــرورة فــك االشــتباك ،بــأن يقــرح التعريــف

اليينمــا املصريــة» أنــه يمكــن اعتبــار عــام 1927

الفنــون -تتجــى فيــه حريــة اإلبــداع للرجــل أو

لل ـمـرأة عــى حـ ّـد ســواء ،بعيــدا عــن التقســيم

وب ـنـاء عــى مــا تقــدم ،يــرى كاتــب هــذه الدراســة،

يذكــر عبــد املنعــم ســعد يف كتابــه «موجــز تاريــخ

(سيناريو وحوار) ،وفيلم «ليىل بنت الصحراء»

هــو التاريــخ الفعــي لنشــأة الســينما املصريــة،

(ســارة برنــار الشــرق) ،فكانــت بدايتهــا مــع فيلــم

باملعنــى املتعــارف عليــه ،ويؤكــد دور ا ـملـرأة يف

ك ـبـرة ،مقارنــة بــدور ا ـملـرأة يف هــذه الصناعــة،

تصنعهــا ا ـمـرأة (كمخرجــة) مــن الناحيتــن،

يف مقدمــة ـهـؤالء عز ـيـزة أمــر التــي أنشــأت

األفــام ،التــي احتكرهــا الرجــل ،وبنســبة
عــى املســتوى العاملــي ال العربــي فحســب،
ففــي جميــع ســينمات العالــم ،يفــوز الرجــل

بالنصيــب األكــر يف عمليــة صناعــة األفــام،
األمــر الــذي يبــدو فيــه الفــن الســينمايئ «فنــا

ذكوريــا» .وبغــض النظــر عــن رأي الفريقــن

(املؤيــد والرافــض) ،ففــي الحالتــن هنــاك تمــاس
قــويّ بــن كــون ا ـملـرأة محــور الفيلــم الســينمايئ،
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املوضوعيــة والفنيــة» .وعــى هــذا األســاس

شـركات إن ـتـاج ســينمائية ،حيــث كانــت
شـاء ـ
إن ـ
«ســتوديو هليوبوليــس» عــام  ،1927بدايــة مــن

وجــدت مهرجانــات تضــع «ســينما ا ـملـرأة» عنوانــا

إنتاجهــا لفيلــم «ليــي» ،الــذي يعـ ّـد أول فيلــم

ا ـملـرأة ،املخرجــة» ،أو «األفــام التــي تتنــاول

أخرى ،جاءت بهيجة حافظ (ممثلة ومخرجة

لهــا ،ســواء تعنــي بــه «األفــام التــي تصنعهــا
قضايــا ا ـملـرأة».

وحقــق جا ـئـزة ذهبيــة) .ويف مجــال التأليــف

عزيزة أمري ،آسيا داغر ،بهيجة حافظ ،فاطمة

وقــد يعــود رأي معــاريض مصطلــح «ســينما

املوضوعيــة (قصــة الفيلــم) ،أو تلــك التــي

حـراء» ( ـعـرض يف مهرجــان برلــن
بنــت الص ـ

والكتابــة للســينما ،قدمــت بهيجــة حافــظ

التــايل «ســينما ا ـملـرأة ،هــي الســينما التــي
شـاكلها ،مــن الناحيــة
ُتعنــى بقضايــا ا ـملـرأة وم ـ

ا ـملـرأة» ،إىل الطبيعــة التــي صبغــت صناعــة

خـراج ،فقدمــت
«الضحايــا» .أمــا يف مجــال اإل ـ

جــال» ،مــع زوجهــا املخــرج أحمــد جــال،

املتأمــل يف تاريــخ الســينما املصريــة ،يــدرك دون

حـراء»،
كذلــك بإن ـتـاج أفــام «ليــى بنــت الص ـ

مبالغــة دور ا ـملـرأة يف صناعــة هــذه الســينما،

بــن مطرقــة الرفــض وســندان الق ـبـول ،فهنــاك
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كموضوع وقضية ،وبني كونها صانعة العمل
ذاتــه كمخرجــة ،وال ّ
أدل عــى ذلــك مــن وجــود

دور المرأة في صناعة السينما

أغنياته واملوسيقى التصويرية .وقامت الشركة

نائــب يف األريــاف».

مصــري روايئ طويــل .وباإلضافــة إىل أفــام
وكاتبــة ومون ـتـرة ومؤلفــة موســيقية) ،لتشـ ّيد

شركة «فنار فيلم» وتنتج فيلم «زهرة السوق»

( ،)1947الــذي كتبــت قصتــه ،ووضعــت ألحــان

أفالم« :زهرة» (تأليف كامل )« ،ليىل البدوية»
(ســيناريو وحــوار) .أمــا الفنانــة فاطمــة رشــدي
جـاء فيلمهــا
«الــزواج» (إنتاجــا وإخراجــا) ،و ـ
الثــاين «بنــت النيــل» (بطولــة وإنتاجــا) .ومــن أبــرز
رائــدات صناعــة الســينما يف مصــر ،تــأيت املنتجــة

واملمثلة آسيا داغر ،حيث كونت شركة «لوتس

حـراء»،
فيلــم» ،التــي قدمــت فيلــم «غــادة الص ـ
وأتبعتــه بأفــام «وخــز الضمــر»« ،عندمــا تحــب
ا ـملـرأة»« ،عيــون ســاحرة»« ،شــجرة الــدر»،

وغريهــا مــن األفــام .ولعــل أبــرز األفــام التــي

قامــت بإنتاجــه آســيا داغــر «ر ّد قلبــي»« ،الناصــر
صالح الدين»« ،السمان والخريف»« ،يوميات

غـرة عــى الحــب»،
«اعرتافــات زوج»« ،ص ـ

وظ ـهـرت مــاري كوينــي ،لتؤســس «ســتوديو

سـرك»« ،دالل املصريــة» (مشــرفة عــى
«ال ـ

وكان مــن أبــرز األفــام التــي قامــت بإنتاجهــا

فخرالديــن ،قدمــت كمنتجــة أفــام «شــباب

«أمــر األحــام»« ،ظل ـمـوين النــاس»« ،ابــن
سـاء بــا رجــال»« ،املليونــر الفقــر».
النيــل»« ،ن ـ

كمــا قامــت بإن ـتـاج مجموعــة مــن األفــام البنهــا
املخرج نادر جالل ،ومنها «غدا يعود الحب»،

اإلن ـتـاج) للمخــرج حســن اإلمــام .الفنانــة مريــم

اليــوم»« ،أنــا وقلبــي»« ،رحلــة غراميــة»« ،رنــة
الخلخــال» .الفنانــة إلهــام شــاهني ،قدمــت
للســينما كمنتجــة ،فيلمــن« :هــز وســط البلــد»

و»يــوم للســتات» .الفنانــة نجــاء فتحــي،

أما آخر فيلم أنتجته كويني هو «أرزاق يا دنيا».

قامــت بإن ـتـاج فيلــم واحــد هــو «ســوبر ماركــت».

يف مجــال صناعــة الســينما ،وجديــر بالذكــر أن

شـركة إن ـتـاج ســينمايئ
نــور الشــريف ،يف تكويــن ـ

ويف العقود األخرية ،ظهر العديد من النساء،
نشــر (يف مجــال اإلن ـتـاج) إىل ماجــدة الصباحــي

التي قدمت عددا من األفالم الروائية الطويلة،
جـرة
ومنهــا «أيــن عمــري»« ،جميلــة»« ،ه ـ
سـول»« ،زوجــة لخمســة رجــال»« ،عظ ـمـاء
الر ـ

اإلســام»« ،النداهــة»« ،العمــر لحظــة»،
وفيلــم «مــن أحــب؟» ،وهــو الفيلــم الوحيــد

الــذي قامــت بإخراجــه الفنانــة ماجــدة .الفنانــة

مديحــة يســري ،قدمــت كمنتجــة عــددا مــن
األفــام (االجتماعيــة والفكاهيــة واالســتعراضية

والغنائية) ومنها «إين راحلة»« ،قلب يحرتق»،

الفنانــة بــويس ،شــاركت زوجهــا الفنــان الراحــل
باســم  ،N.B. Filmحيــث قدمــت «حبيبــي

دائمــا»« ،ضربــة شــمس»« ،قطــة عــى نــار»،
«دا ـئـرة االنتقــام»« ،مدينــة الصمــت» ،وفيلــم
«الخوف» .الفنانة إسعاد يونس ،قامت بإنتاج

العديــد مــن األفــام ،منهــا «رســائل البحــر»،
«زهايمــر»« ،عصافــر النيــل»« ،ســهر الليــايل»،

«بنتــن مــن مصــر» .ويف مجــال التأليــف ،قامــت
إســعاد يونــس بكتابــة أفــام «ليلــة القبــض عــى
بك ـيـزة وزغ ـلـول»« ،املجنونــة» ،وفيلــم «تــك تــك

بــوم» .الفنانــة ليــى علــوي ،قامــت بإن ـتـاج أحــد
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ملف

سينما المرأة صورة المرأة في السينما العربية :من االستحواذ إلى االسترداد

من فيلم سكر بنات

لقطة من فيلم امليدان لجيهان نجيم

أهــم أفــام الســينما املصريــة يف تســعينات القــرن

فقدمت كمخرجة حوايل  17فيلما روائيا طويال،

قدمت حتى اآلن فيلما روائيا طويال واحدا ،هو

القصــر ،مشــاركة معقولــة إىل حــد مــا ،منــذ

فريــدة بليزيــد« ،الــدار البيضــا يــا الــدار البيضــا»

مخرجات السينما ،ولعل أبرزهن :نادين لبيك

لهــا تجربــة إنتاجيــة واحــدة ،حيــث أنتجــت فيلــم

التحــدي ،قضيــة ســميحة بــدران ،ا ـمـرأة واحــدة

وعــن دور ا ـملـرأة يف مجــال الســينما التســجيلية

يف مجال التأليف ،ظهرت العديد من الكاتبات

إيمان املصباحي ،إىل جانب مخرجات أخريات،

بنــات ،هلــا لويــن؟ ،ريــو أنــا أحبــك .جوســلني

املخرجــات املصريــات ،ممــن ســاهمن إىل حــد

واألديبــات :لطيفــة الزيــات (البــاب املف ـتـوح)،

نرجس النجار .يف سوريا ،كانت بداية مشاركة

سـرا،
املــايض ،فيلــم «يــا مهلبيــة يــا» .الفنانــة ي ـ
«ضحــك ولعــب وجــد وحــب».

ال تكفــي ،ا ـمـرأة آيلــة للســقوط ،لحــم رخيــص،

ومــن املالحــظ أن الك ـثـرات مــن نجمــات الســينما

مذ ـكـرات مراهقــة ،الباحثــات عــن الحريــة).

عــى الرغــم مــن قدراتهــن املاديــة ومكانتهــن

ثالثــة أفــام روائيــة طويلــة (تأليفــا وإخراجــا) هــي:

املصريــة ،لــم تخضــن تجربــة اإلن ـتـاج الســينمايئ،
الفنيــة ،ولعــل أشــهرهن :فاتــن حمامــة ،ســعاد
حســني ،ناديــة لطفــي ،هنــد رســتم ،صفيــة

املخرجة أسماء البكري ،قدمت للسينما املصرية

شـرتو درب ســعادة،
شــحاذون ونبــاء ،كون ـ

وفيلــم العنــف والســخرية .املخرجــة كاملــة

العمــري ،هــدى ســلطان ،زبيــدة ثــروت ،شــمس

أبوذكــرى ،قدمــت أفالمهــا الروائيــة الطويلــة:

رمــزي ،غــادة عبدا ـلـرازق ،ســمية الخشــاب،

والهــوى ،واحــد صفــر ،وفيلــم يــوم للســتات.

البــارودي ،آثــار الحكيــم ،مديحــة كامــل ،ســهري
وغري هــن.

ســنة أوىل نصــب ،ملــك وكتابــة ،عــن العشــق
املخرجــة ســاندرا نشــأت ،مــن أفالمهــا الطويلــة،

خـراج ظ ـهـرت العديــد مــن
ويف مجــال اإل ـ

نذكر :مربوك وبلبل ،ليه خلتني أحبك ،ماليك

إنعــام محمــد عــي (مــن أفالمهــا :الطريــق إىل

سـاء ،املصلحــة .املخرجــة هالــة خليــل،
لــكل الن ـ

املخرجــات ،يف العصــر الحديــث ،نذكــر منهــن:
إيــات ،حكايــات الغريــب ،صائــد األحــام،

يوميــات ا ـمـرأة عصريــة ،آســفة أرفــض الطــاق)،
سـاء خلــف
سـاء ،ن ـ
ناديــة ح ـمـزة (مــن أفالمهــا :الن ـ
القضبــان ،حقــد ا ـمـرأة ،ا ـمـرأة لألســف ،ا ـملـرأة

والقانــون) .،ناديــا ســالم (قدمــت فيلمــا روائيــا
طويــا واحــدا كمخرجــة ومؤلفــة ،وهــو «صاحــب

اإلدارة بــواب العمــارة») ،أمــا إينــاس الدغيــدي،
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(مــن أبرزهــا :عفــوا أيهــا القانــون ،زمــن املم ـنـوع،
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إســكندرية ،الرهينــة ،مســجون ترنزيــت ،رجــل
قامــت بتقديــم أفــام :أحــى األوقــات (مؤلفــة

ومخرجــة) ،قــص ولصــق (مخرجــة ومؤلفــة)،
الراهــب ،وفيلــم نــوارة (مخرجــة ومؤلفــة)،
وبهــذا تعتــر هالــة خليــل ضمــن املخرجــات الــايت
تنطبــق عــى أفالمهــن «ســينما املؤلــف» .املخرجــة

ماجــي مرجــان ،قدمــت فيلمهــا الــروايئ الطويــل

«عشم» (تأليفا وإخراجا) .املخرجة نادين خان،

«هــرج ومــرج» (قصــة وإخراجــا).

صـرة ،هنــاك العديــد مــن
والروائيــة الق ـ
كبري يف إثراء هذه السينما ،منذ ستينات القرن

املــايض ،نذكــر منهــن :ســعدية غنيــم ،ماجــدة

بدايــات ســتينات القــرن املــايض.

(أديبــات وســينمائيات) ،نذكــر منهــن الكاتبــات
حُ ســن شــاه (أريــد حــا ،ا ـمـرأة مطلقــة،
اإلرهــاب ،الغرقانــة) ،إقبــال بركــة (البنــات

زيك ،فريــدة عرمــان ،ســميحة الغنيمــي ،فريــال

واملج ـهـول ،بحــر األوهــام) ،ســكينة فــؤاد (ليلــة

مجاهــد .ومــن مخرجــات األجيــال املتعاقبــة بعــد

للســينما :هالــة خليــل (أحــى األوقــات ،قــص

كامــل ،عطيــات األبنــودي ،نبيهــة لطفــي ،منــى
جيــل الرائــدات ،نذكــر :ـعـزة الحســيني ،ناديــة

األبحــر ،نيفــن شــلبي ،روجينــا بســايل ،أســماء
إبراهيــم ،دينــا عبدالســام ،مشــاعل يوســف،

ســايل أبوباشــا ،ســارة نوفــل ،أمــل رمســيس،
ماريــان رمســيس ،عائــدة الكاشــف ،جميلــة

الســيد ،ميســون املصــري ،وغريهــن.

القبــض عــى فاطمــة) ،وغريهــن .ومــن مؤلفــات
ولصــق ،الراهــب ،نــوارة) ،وســام ســليمان

(فتــاة املصنــع) ،مريــم ناعــوم (واحــد صفــر)،
أســماء البكــري (شــحاذون ونبــاء) ،ناديــا ســالم
(صاحــب اإلدارة بــواب العمــارة) ،ســعاد يونــس

(ليلــة القبــض عــى بك ـيـزة وزغ ـلـول ،املجنونــة،

تــك تــك بــوم) ،ماجــي مرجــان (عشــم) ،ناديــن

حـول
ومــن خــال تحليــل إحصــايئ (للباحــث) ،ـ

خــان (هــرج ومــرج) ،وغريهــن.يف مجــال

الطويلــة ،وجدنــا أنــه خــال ال ـفـرة منــذ عــام

رحمــة منتصــر ،رشــيدة عبدالســام ،ســلوى

مشــاركة ا ـملـرأة كمخرجــة يف الســينما الروائيــة
 1960وحتــى نهايــة عــام  ،1970تــم إن ـتـاج حــوايل

 505أفــام ،قــام مخرجــون رجــال بتحقيقهــا
جميعا ،أما نصيب املخرجات فكان صفرا .لكن

كانت للمرأة يف مجال الفيلم الوثائقي والروايئ

املون ـتـاج ،ظ ـهـرت املون ـتـرات :تماضــر نجيــب،
بكــر ،ـعـزة حليــم ،منــى الصبــان ،وغريهــن.

خـراج
لفريــدة بليزيــد أيضــا« ،جنــة الف ـقـراء» إ ـ

نذكــر منهــن :نهــاد البوهــايت ،ليــى مراكــي،
خـراج للمخرجــة أمــل حنــا
ا ـملـرأة يف مجــال اإل ـ
يف فيلــم «ا ـملـرأة» ،ثــم قدمــت واحــة الراهــب
فيلمها الطويل «رؤى حاملة» (تأليفا وإخراجا)،

صعــب التــي أخرجــت للســينما أفالمــا منهــا:
غــزل البنــات ،حيــاة معلقــة ،وســيدة ســايجون.
واملخرجــات رنــدة الشــهال ،ليــى كنعــان ،مرينــا
خيــاط ،وغريهــن.

تجارب عربية

ثــم قدمــت فيلمهــا «هــوى» .ومــن املخرجــات
الســوريات أيضــا نذكــر :ديانــا الجــرودي،

هالــة العبداللــه يعقــوب ،وئــام بدرخــان،
عـراق،
سـوالف فواخرجــي (رســائل الكــرز) .يف ال ـ
ـ

مقارنــة مــع تجــارب محــدودة للغايــة مــن قبــل:
أنجــا اإلرهايــم (فيلمهــا القصري»العــودة إىل

بغــداد») ،املخرجــة ميســون الباجــه جــي،

واملخرجــة «أنيســة مهــدي» (مــن أفالمهــا:

داخــل مكــة املكرمــة ،املســلمني ،املواجهــة).

جـاءت املخرجــة خرييــة املنصــور للســينما
و ـ
العراقيــة ،حيــث ذاعــت شــهرتها منــذ تحقيقهــا
لفيلمهــا «ســتة عــى ســتة» (تأليفــا وإخراجــا).

وفيمــا يــي نســتعرض -يف عجالــة -مشــاركات

وأتبعتــه بفيلــم «مئــة عــى مئــة» ،إضافــة إىل

خـراج
نذكــر مخرجــات أفــام« :كيــد النســا» إ ـ

حيــث تحفــل الســينما اللبنانيــة بالعديــد مــن

غـرب،
ا ـملـرأة يف بعــض البــاد العربيــة ،ففــي امل ـ

التــي قدمــت كمخرجــة ومؤلفــة أفــام :ســكر

عــدد كبــر مــن األفــام التســجيلية .يف لبنــان،

السعودية:

جـاءت التجربــة األبــرز يف هــذا البلــد ،عندمــا
ـ
قدمــت املخرجــة الســعودية هي ـفـاء املنصــور
فيلمهــا الــروايئ الطويــل األول «وجــدة» عــام
 ،2012والجديــر بالذكــر أن هي ـفـاء املنصــور هــي

كاتبــة ســيناريو الفيلــم ،إىل جانــب إخراجهــا لــه.

اإلمارات:

مــن املخرجــات نذكــر :نايلــة الخاجــة ،ولعــل
أشــهرهن املخرجــة نجــوم الغانــم (مــن أفالمهــا
الوثائقيــة الطويلــة :املريــد ،أمــل ،حمامــة ،ويف

مجــال الفيلــم الــروايئ القصــر قدمــت فيلمــي:
الحديقــة ،ومابــن ضفتــن.
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ملف

سـاء جبــل شــنوة»
(مخرجــة وكاتبــة) «نوبــة ن ـ

جانب العديد من املخرجات .ويف مجال الفيلم

التــي قدمــت الفيلــم الــروايئ الطويــل « 7ســاعات

وظهرت الكاتبة والروائية حفصة زين القوديل

فيلمهــا «ملــح هــذا البحــر» ،ســاهرة دربــاس

خـرة أن هنــاك
وقــد لوحــظ يف الســنوات األ ـ

املخرجــة يمينــة بــن غيغــي فيلمهــا «إنشــالله

السينما الفلسطينية تعد من أغنى السينمات

خــاص ،مثــل :األردنيــة ميــس دروزة (حبيبــي

«رشيدة» (كتبت له السيناريو) ،ورشح لجائزة

صـرة أو الوثائقيــة الطويلــة.
خـراج األفــام الق ـ
بإ ـ

فاطمــة زمــوم فيلمهــا الــروايئ الطويــل «قديــش

السينما وقضايا المرأة العربية

الجزائريــة العديــد مــن الكاتبــات ،منهــن:

خـراج رجــل أو ا ـمـرأة ،عــى
شـرطا أن تكــون مــن إ ـ
ـ

مــن املخرجــات األردنيــات نذكــر ديمــا عمــرو،
فــرق».

اهتمامــا نســائيا باألفــام التســجيلية بشــكل
بيســتناين عنــد البحــر) ،والفلســطينية جنــان
كولــر (البحــث عــن ســاريس) ،واللبنانيــة ديــاال
قشــمر (أرق) ،واللبنانيــة ســارة فرنســيس
(ز ـعـران حــي اللجــا ،وفيلــم طيــور) ،واللبنانيــة

زينــة دكاش (يوميــات شــهرزاد) .وهنــاك أفــام

شــهدت وقــوف ا ـملـرأة خلــف الكا ـمـرا ومنهــا:
غـرب)« ،لوبيــا
«صــوت املدينــة» لدليلــة النــادر (امل ـ

ح ـمـرا» لناريمــان مــاري بــن عامــر (الجزائــر)،
«امليــدان» لجيهــان نجيــم (مصــر)« ،الــي

يحــب ربنــا يرفــع إيــده لفــوق» لســلمى الطــرزي
(مصــر) ،واليمنيــة ســارة إســحاق (أب يمنــي وأم

أســكتالندية) ،وفيلمهــا «بيــت التــوت».

تونس:

التــي قدمــت فيلــم «ا ـملـرأة الشــيطان» ،وقدمــت
األحد» ،عىل حني قدمت يمينة شويخ فيلمها
األوســكار لعــام  .2002عــام  2011قدمــت

اتحبنــي» .وإىل جانــب ـهـؤالء ظ ـهـرت يف الســينما

صفيــة قطــو ،أحــام مســتاغنمي ،فاطمــة
غالــر ،ومالكــة املقــدم .واملخرجــات :جميلــة
حـراوي ،يمينــة بــن غيغــي ،رشــيدة كريــم،
الص ـ
يمينــة بشــر الشــويخ ،ناديــة لعبيــدي ،ماليكــه
طنفيــش ،وفجريــة دليبــة ،وأخريــات.

فلسطين:

فيلمهــا «عــروس القــدس» .والالفــت للنظــر أن
العربيــة يف عــدد املخرجــات ،ســواء مــن قمــن

عندمــا تتنــاول الســينما قضايــا ا ـملـرأة ،فليــس

الرغم من اعتبار املخرجات هن األكرث إحساســا

خـراج مثــل هــذه
وشــعورا وتعاطفــا وحماســا إل ـ

شـاكل ا ـملـرأة
النوعيــة مــن األفــام .وال شــك أن م ـ
وقضاياهــا يف مجتمعاتنــا العربيــة ،يمكــن أن

ظـرا
تواجههــا ا ـملـرأة والرجــل عــى حـ ّـد ســواء .ون ـ
إىل العالقة الجدلية بينهما ،ودراية كل منهما

باآلخــر ،يف داخلــه وســلوكياته ،فمــن هنــا ال

كانت البدايات األوىل للسينما الفلسطينية يف

نستطيع التفرقة ،بني كيفية تصدي املخرجات

قســم التصوير(الــذي أصبــح اســمه فيمــا بعــد

طويــل أو قصــر أو تســجييل) ،أو طريقــة الســرد

عام  1968حني كلفت سالفة سليم ،بتشكيل

شــهد عقــد  ،1985-1976أول تجربــة إن ـتـاج

أفالم فلسطني) ،ومن السينمائيات الاليئ كان

الســلطات أعاقــت إصــدار أفــام كل منهمــا:

نذكر :جننت ألبينا ،هند جوهرية ،آسيا زنتون،

واملخرجــن ،إلنجــاز عمــل ســينمايئ مــا (روايئ
السينمايئ لدى كل منهما .هناك أفالم صنعتها

لهن دور بارز ،يف إقامة الســينما الفلســطينية،

مخرجــات مثــل :آســفة أرفــض الطــاق (إنعــام

سلمى بكار (أول مخرجة سينمائية يف تونس)،

جنــن توفيــق ،خديجــة أبوعــي ،وغريهــن.

نــوارة (هالــة خليــل) ،صمــت القصــور ،موســم

«فاطمــة  ،»75ونجــا بــن مــروك وفيلمهــا

البدايــات نذكــر أفــام« :الجــذور لــن تمــوت»

لفيلمــن روائيــن مــن إنجــاز مخرجتــن ،إال أن

التــي قدمــت فيلمهــا التســجييل الطويــل

« ،»The Traceثــم عــادت ســلمى بــكار بعــد 17

عامــا بفيلــم «رقصــة النــار» .وعقــب ذلــك ظ ـهـرت
مفيــدة التالتــي بفيلــم «صمــت القصــور» ،ثــم
«موســم الرجــال» ،كذلــك املخرجــة كلثــوم

ظـرة
صـرة مثــل «تونــس بن ـ
بورنــاز ،وأفالمهــا الق ـ
النــورس» ،ناديــة الفــاين «مناصفــة حبــي».
جـاء
جـاءت :ناديــا فــارس ،ر ـ
وإىل جانــب ـهـؤالء ـ

شـراز
عمــاري ،ســلوى بــكار ،فاتــن حفنــاوي ،ـ

البوزيــدي ،ناديــة الرايــس ،آمنــة النجــار ،مريــم
ريفيــل ،نــور عبيشــو ،وغريهــن.

الجزائر:

كان أول ظهــور لل ـمـرأة يف ســينما الجزائــر

للمخرجة آسيا جبار وفيلمها الوثائقي الطويل
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( ،)1977ثــم فيلمهــا «زردة ..أغــاين النســيان».

الروايئ الطويل قدمت املخرجات :ماري جاسر

aljadeedmagazine.com

محمــد عــي) ،يــوم للســتات (كاملــة أبوذكــري،

ومــن أعمــال املخرجــات الفلســطينيات يف

سـاء جبــل
الرجــال (مفيــدة التالتــي) ،توبــة ن ـ

للمخرجة لبيبة لطفي .ويربز اسم هيام عباس،

زمــوم) ،وجــدة (هي ـفـاء املنصــور) ،عــروس

كواحدة من أشهر السينمائيات الفلسطينيات

يف العصــر الحديــث ،فهــي ممثلــة وكاتبــة
خـراج الفيلــم
ومخرجــة ومصــورة ،قامــت بإ ـ

شــنوة (آســيا جبــار) ،قديــش اتحبنــي (فاطمــة
القــدس (ســاهرة دربــس) ،كيــد النســا (فريــدة

باليزيــد) ،رؤى حاملــة (واحــة الراهــب) ،وفيلــم
ســكر بنــات (ناديــن لبــي) ،وغريهــا مــن األفــام.

الــروايئ الطويــل « ـمـراث» (،)Inheritance

ويف الجانــب املقابــل ،هنــاك أفــام صنعهــا

ســبق ذ ـكـره مــن أســماء املخرجــات :ليانــا بــدر

حـرام (هــري
أريــد حــا (ســعيد مــرزوق) ،ال ـ

كمــا أنتجــت فيلــم «الخبــز» .ويضــاف إىل مــا

املخرجة هيفاء املنصور وبطلة فيلم «وجدة» ريم عبدالله

األردن:
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مخرجون (رجال) تتناول قضايا نسائية ،مثل:

تــوت (عاطــف ســالم) ،الطــوق واألســورة (خــري

مخرجــه؛ رجــا كان أو ا ـمـرأة ،ومــن أفالمــه

الفلســطينيات ،ومــن بــن أفالمــه :لجــوء آخــر

الجريــح (عبــد اللطيــف بــن عمــار) ،بيجاســوس

(املغرب) Crack ،إخراج معتز سلوم (لبنان)،

خـراج اعتمــاد وشــح،
عايــدة الــرواغ ،ســياج إ ـ

بشــارة) ،أســماء (عمــرو ســامة) ،النخيــل

(محمــد مفتكــر) ،وغريهــا.

مهرجانات سينما المرأة

فيهــا ا ـملـرأة دور املخرجــة ،بغــض النظــر عــن

فعالياتــه الرســمية ،مســابقة أفــام املخرجــات

* مهرجــان دورتمونــد كولونيــا الــدويل لســينما

األفــام املشــاركة فيــه ،عــى تلــك التــي تلعــب
صـرا
شـرط أن يكــون قا ـ
ضـوع الفيلــم ،فــا ي ـ
مو ـ

عــى تنــاول قضايــا ا ـملـرأة تحديــدا ،ومــن أمثلــة
األفــام التــي شــاركت يف دوراتــه :يل قبــور يف

«صبــاح الخــر يــا قــدس» ،و»فيــا تومــا» .مــاري

مــن أنــا (أشــرف فهمــي) ،الليلــة املوعــودة (يحيــى

خـراج لــواء بارجــي (ســوريا).
ســكون إ ـ

صـراع» .ناهــد عــواد « 5دقائــق عــن
سـاء يف ـ
«ن ـ

بيتــي» .ســاهرة دربــاس «لــم يكــن يف جعبتــي
حينهــا ســوى  138جنيهــا فلســطينيا» ،إىل

مريفــت كمــون (تونــس).

خـراج هنــد شــوفاين (فلســطني)،
يف الرحيــل إ ـ

الرســمية للمخرجــات العربيــات :وتــأيت ضمــن

العربيــات ،ومــن بــن األفــام املشــاركة يف
شـاكر
خـراج آالء ـ
هــذه املســابقة :هــذه ليلتــي إ ـ
خـراج زينــب
(اإلمــارات) ،ذا ـكـرة الضمــر إ ـ

خـراج
عـراق) ،ألــف رحمــة ونــور إ ـ
محــروس (ال ـ
دينا عبدالســام (مصر) ،دبلة الخطوبة إخراج

تغريد الفرة (فلسطني) ،جمعة مباركة إخراج

العلمــي)( 678 ،محمــد ديــاب) ،ثــوب الشــمس

* مهرجــان أســوان الــدويل ألفــام ا ـملـرأة :ال

غـرب).
أســماء املديــر (امل ـ

كمــال) ،مأســاة بنــت شــرقية (محمــد شــاهني)،

شـرط فيــه أن يتنــاول
مــن صنــع مخرجــات ،ال ـ

املهرجــان بمدينــة ـغـزة يف فلســطني ،وتقتصــر

(محمــد ســاملني املــري) ،النداهــة (حســن
ـعـرس عراقــي (محمــد شــكري جميــل) ،تــوت

* مهرجان سال الدويل لسينما املرأة

* مهرجــان القا ـهـرة الــدويل ألفــام ا ـملـرأة :تقتصــر

«زيتونــات» .نجــوى النجــار «جوهــر الســلوان»،

جاسر «كأننا عشرون مستحيال» .بثينة كنعان

خـراج
عـراق) Wedding of Thorns ،إ ـ
(ال ـ

خـراج ريمــا أبوصحــة.
إ ـ

* مهرجــان بغــداد الســينمايئ الــدويل ،املســابقة

صـاح أبوســيف)،
ـبـركات) ،شــباب ا ـمـرأة ( ـ

وفيلــم «ولــد اســمه محمــد» .ســهى ـعـراف

خـراج عدنــان عتمــان
 Kingdom of Antsإ ـ

خـراج نهيــل الســلطان ،بقعــة ح ـمـراء
الفنجــان إ ـ

* مهرجــان ســينما ا ـملـرأة العربيــة (ماملــو –

خـراج ريــن مــري (لبنــان) ،رحلــة
هــذه األرض إ ـ

أحــام هنــد وكاميليــا (محمــد خــان) ،ال تســألني

خـراج جيهــان بحــر
نذكــر In Wonderland :إ ـ

خـراج
خـراج عبلــة مــروك ،ســحجة وترويــدة إ ـ
إ ـ

شـرط أن تكــون األفــام املشــاركة يف فعالياتــه
ي ـ
الفيلــم قضايــا ا ـملـرأة ،بغــض النظــر عــن جنــس

سـاء :يعقــد هــذا
* مهرجــان أفــام بعيــون الن ـ
األفــام املشــاركة فيــه ،عــى أفــام املخرجــات

ا لســو يد ) .
ا ـملـرأة.

يبقــى أن نشــر إىل أن مــا يعــرف بـ»ســينما
ا ـملـرأة» ســيظل يف طــور الجــدل والنقــاش ،بــن

املعنيــن بشــؤون الســينما ،ومنظريهــا ،إىل أن

يســتقر املصطلــح ،كمــا هــو الحــال مــع ســائر
املصطلحــات ،وقضاياهــا ،وعلينــا أن ننتظــر ،مــا
هــو قــادم مــن مناقشــات وتحليــات ووجهــات

نظــر ،تــأيت مــن هنــا أو مــن هنــاك.

باحث وناقد سينمائي من مصر
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ملف
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السينما والمرأة

منة شلبي يف فيلم “هي فوىض”

نافذة ُمشرعة على جدار إسمنتي
هدى جعفر

شـرت فنانــة الرســوم املتحركــة آليســون بِ ـك ِـدل إحــدى حلقــات سلســلتها «دايكــس تــو واتــش آوت فــور» Dykes to Watch
يف  1985ن ـ
ّ
شـاهدة أي فيلــم إال إذا كان
حـول فيلــم الســهرة فتص ـ ّرح مــو بأنهــا ال تذهــب مل ـ
شـان ـ
 out forوتبــدو فيهــا الصديق ـتـان جنجــر ومــو تتناق ـ

يحقــق ثالثــة شــروط :أن يحتــوي العمــل عــى امرأتــن عــى األقــل ،وأن تتحد ـثـان مــع بعضهمــا البعــض ،وأن يكــون املوضــوع بعيــدا عــن
الرجــال .بعــد عــدة ســنوات أصبحــت هــذه القصــة أساســا ملــا ُ ـعـرف ّ
بأنــه اختبــار بِ ـك ِـدل أو اختبــار بِ ـك ِـدل وواالس حســب تفضيــل آليســون
نفســها ،والــذي أصبــح ُيســتخدم يف األلفينيــات لتقييــم األفــام يف مــا ُ
يخـ ّ
ـص دعــم النســاء وتعزيــز حضورهـ ّـن فيهــا ،ت ـقـول آليســون بِ ـك ِـدل
ّ
إنهــا تديــن بالفضــل يف وضــع هــذا االختيــار إىل صديقتهــا ليــز واالس وكتابــات فريجينيــا وولــف.
لندع آليسون بِ ِكدل واختبارها جانبا ونرى سينمانا العربية التي تجاوزت عامها املئة منذ عدة سنوات.

ُ
جمع
ت
أمــر ( 17ديســمرب 28 – 1901
العديــد مــن املصــادر أنّ عز ـيـزة

بعيدا عن هذا الرأي أو ذاك ،ال شك أنّ النساء

شـرعية للســينما
فربايــر  ) 1952هــي األم ال ـ

كمنتجات ومخرجات ومونتريات مثل :بهيجة

املصريــة إذ قامــت بإن ـتـاج فيلــم (ليــى) وهــو أول

فيلــم روايئ طويــل يف الســينما العربيــة ،وهــذا
االمتيــاز النســايئ الــذي تــم تجاهلــه يف عــدد مــن

الدراســات التــي تناولــت بدايــات الســينما

العرب ّية ،قد ينطوي عىل القليل من التمحيص

عــى عكــس مــا يبــدو ،وأقصــد هنــا الســبب الــذي

جعل بداية السينما تقوم عىل أيدي النساء إن
صح التعبري.

حافــظ ،فــردوس حســن ،آســيا داغــر ،فاطمــة
رشدي وأمينة محمد ،ولكن ّ
ظلت العالقة بني

«العربي» لعدد نوفمرب « 2005يمكن التساؤل

ا ـملـرأة يف الســينما العرب ّيــة ،ومحاولــة فهمهــا

الســينما املصريــة ،بينمــا كــنّ مرفوضــات يف
املجــاالت األخــرى ..أليــس الســبب نظرتنــا

إىل الســينما كعالــم هامــي وترفيهــي يتميــز
ّ
بالخفــة ،وبالتــايل ال يمكــن أن ينظــر إليــه
سـاء فيــه
بالجديــة الكافيــة يك تتــم منافســة الن ـ

وإقصائهن ،وخاصة يف البدايات حيث املغامرة

واملخاطــر أكــر بكثــر مــن املكاســب؟».

aljadeedmagazine.com

واإلن ـتـاج وفهــم الوظيفــة الجوهريــة للســينما،

دور األم وهــو مــا يصعــب أن نجــده يف نتاجــات

مــن ارت ـفـاع أســعار الرغيــف وحتــى الصراعــات
املسـ ّـلحة.

سينما للنساء

والنفســيني وحتــى الهــواة يف تحليــل صــورة

شـرحها مــن زوايــا متعــددة،
وتقييمهــا وإعــادة ـ
وقــد أجمعــت الكثــر مــن الدراســات واملقــاالت
عــى أنّ الســينما ّ
قدمــت صــورا مشــوهة لنمــاذج

من النساء ،منها املرأة املطلقة سيئة السمعة،

والزوجــة الخائنــة ،والســكرترية اللعــوب،
ّ
املتحكمةّ ،
وأنها منحت البطولة دائما
والحماة
للرجال بما تسبغه عليهم من صفات الحكمة

والعقــل والوطن ّيــة والشــجاعة.

تتمــاىش مــع املنظــور االجتماعــي ألهــم دور

تربــي باقــي أبنائهــا ،وهــي قصــة مأســاوية تضــج

مســاحة تمثيليــة مضمونــة ومرغوبــة ورائجــة،
لل ـمـرأة يف الحيــاة يف املجتمعــات الشــرقية ،إىل

شـاكلها األساســية النابعــة مــن
باإلضافــة إىل م ـ

وبالغــة التأثــر بــكل مــا اعــرى املنطقــة العربيــة

ُيحــب الســينمائيون دور األم ،فهــو يتيــح خلــق

دور األم عائشــة التــي تبيــع ابنتهــا للســيدة

ويُلمعــون صورتهــا التــي خدشــتها العــادات
والتقاليدّ ،
ألنها تعاين يف األساس من مشاكل

املرأة العربية والسينما عالقة شائكة وملتبسة

ت ـقـول السياسـ ّية والكاتبــة اللبنان ّيــة منــى ف ّيــاض

هنــا عــن ســبب بــروز ســيدات يف بدايــات عصــر

كانــت أيضــا يف الســينما التــي زعــم أصحابهــا
ّأنهــم يناصــرون ا ـملـرأة ،ويشــجعون حقوقهــا،

الســينما العربيــة بشــكل عــام مثــل :النصــوص

ساهم الكثري من ّ
النقاد واملحللني االجتماعيني

ضـوع يف مقالهــا يف مجلــة
تعليقــا عــى هــذا املو ـ
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شــاركن بقــوة يف بدايــات الســينما العربيــة

ولكــن مــن وجهــة نظــري ،أعتقــد أنّ املشــكلة

صورة األم

طبيعتهــا باعتبارهــا ســينما عــن ا ـملـرأة.
تناولت السينما «املُناصرة» قضايا املرأة بطريقة
تشــبه ك ـثـرا التعامــل الحكومــي معهــا ،إذ

اعتمــدت عــى توليفــة جا ـهـزة مــن الشــخصيات

درجــة جعلــت بعــض املمثــات يتخصصــن يف
ســينمائية يف دول أخــرى تشــاركنا ظروفنــا

االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة .هنــاك-

مثــا -املمثلــة فــردوس محمــد بصدرهــا الكبــر،
ووجههــا الــذي ينطــق حبــا ورعايــة .ت ـقـول مريــم

فخرالديــن لزاهــي وهبــي يف إحــدى حلقــات
عـرض
برنامــج «خليــك بالبيــت» الــذي كان ُي ـ

والنصــوص العائمــة التــي فقــدت معناهــا مــن
ـفـرط تكرارهــا ،فلــم ُتقـ ّـدم ســوى نســخ مــن

يف تلفزيــون املســتقبل إنّ أمهــا املجريــة لــم تكــن

هــذا هــو الواقــع الــذي يجــب عــى الســينما أن

يكــن صدرهــا ك ـبـرا كصــدر فــردوس محمــد!

بعضهــا البعــض ،مــررة هــذه املعالجــة بــأن
تعكسه ،وجسدت هذه السينما أنماطا معينة
للمرأة بصورتها الناصعة واإليجابية من وجهة
نظــر ُ
ص ّناعهــا ،بينمــا لــم تكــن ســوى إعــادة إن ـتـاج

لشــروط ا ـملـرأة الصالحــة حســب املجتمعــات
األبويــة التــي ت ـقـول هــذه الســينما ّإنهــا تناقضهــا.

قدمــت يف فيلــم «ال تســألني مــن أنــا» ()1984
شريفة (مديحة يسري) يك تستطيع بثمنها أن

باأللــم والقســوة واالب ـتـزاز العاطفــي.

هــذا النمــوذج مــن األم «الشــقيانة» شــجعته
الحكومات العربية والسينما عىل حد السواء،

فاســدة حتــى يــأيت الرجــل (فــاروق الفيشــاوي)

صـاح مــا أفســدته.
إل ـ
ّ
إذن ،فا ـملـرأة واألم يشء واحــد لــدى ُ
ص ـنـاع

الســينما ،وتعزيــز مكانــة ا ـملـرأة يتــم عــر التأكيــد
عــى أهميــة كونهــا أمّ ــا ،وعليــه يتــم الحكــم

عليهــا كا ـمـرأة صالحــة أو فاســدة ،ونمــوذج األم

ويف منهــج مــواز ملــا ســبق ،أسســت الســينما

األدوار التــي تدعــم صــورة ا ـملـرأة يف الســينما.

هــذا اللقــب الــذي ال يحمــل لصاحبتــه ســوى
ّ
متأنقــة،
الشــرف والرفعــة ،وهــي هنــا ســيدة

ال تريــد خيــار األمومــة إال مــن بــاب الحكــم
ّ
منحلــة ،فقــد
عليهــا إمــا كســيدة مريضــة أو

األم كلمــا اســتحقت تقديرهــا وتثمينهــا.

أيضــا لصــورة األم الســيئة ،األم التــي ال تســتحق

تمثــل لهــا الصــورة التــي ترغبهــا عــن األم ،فلــم

هــي شــمعة البيــت وأساســه ،هــي مــن ترفــض

يتجاوز األمر أن يكون لها عرق أجنبي ،أو يكون

األم الصالحــة يف الســينما هــي األمّ املضحيــة،

ســيئة الســمعة ،أو موظفــة ّ
ألنهــا مهملــة ،وقــد

ت ـكـرار الــزواج الثــاين بعــد الطــاق أو وفــاة الــزوج.

لهــا مظهــر أوروبــي .يف فيلــم «عمــارة يعقوبيــان»

وأمينــة رزق وآمــال زايــد بــل وحتــى شــادية التــي

شــرين رضــا ،بمظهرهــا األوروبــي الواضــح،
دور األم امل ُ ّ
طلقــة ،صاحبــة البيزنــس ،التــي تظــل

وما عليك سوى أن تراجع شروط الفوز بجائزة
األم املثاليــة لتعــرف ّأنــه كلمــا تعــددت عذابــات

سـرة
شــديدة االهتمــام بمظهرهــا ،ثريــة أو مــن أ ـ
ّ
أرســتقراطية ،وهــي بالضــرورة مدخنــة ألنهــا

لــم تكــن فــردوس محمّ ــد هــي الوحيــدة كنمــوذج
ّ
مفضــل لألمهــات ،فهنــاك أيضــا كريمــة مختــار

ويف فيلــم «كدبــة كل يــوم» ( )2016مثلــت

ـايف
( )2006ملــروان حامــد ،كانــت والــدة الصحـ ّ
حاتــم رشــيد (خالــد الصــاوي) الخائنــة املهملــة
البنهــا مــن زوجهــا املصــري ،فرنســية الجنســية،

الصالحــة هــو الـ»باتــرون» الــذي خاطــوا عليــه كل
ولذلــك لــم تتطــرق الســينما أبــدا إىل ا ـملـرأة التــي

يغفــر ص ـّنـاع الســينما لعاملــة الجنــس واملثليــة
والقاتلــة وغريهــنّ مــن النمــاذج التــي تخــرج عــن

اإلطــار القيمــي للمجتمــع ،مــن وجهــة نظرهــم،
ويقدمــون لهــنّ أطنانــا مــن املــررات ،لكــن ال
يمكــن أن يتفهمــوا معنــى أن ُتفضــل ا ـملـرأة عــدم
اإلنجاب ،فاملرأة قد تكون أما سيئة أو صالحة،

لكــن ال يمكــن أال تكــون أمــا عــى اإلطــاق.

يف فيلــم «هــي فــوىض» ( )2007للمخرجــن
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املخرج خالد يوسف

املخرج يوسف شاهني

(يوســف الشــريف) لخطيبتــه ســيلفيا (درّة)

عــى مالــه وســمعته وشــرفه ،وإن كانــت ابنــة

بالضــرورة ا ـمـرأة عاديــة بــا أثــر.

الحديــث عنــه الحقــا ،ي ـقـول البطــل شــريف
املعرتضــة عــى ف ـكـرة اإلنجــاب وهمــا يف ســيارتها

املكشــوفة وســيجارتها يف يدهــا «الســت مــا
تحســش ّإنهــا ســت إال ملـ ّـا تخلــف» ،يعنــي ال

يؤكــد املشــهد عــى تقريــع ســيلفيا بســبب رغبتهــا

فحســب ،بــل يــأيت التقريــع مــن الرجــل الــذي

سـاء
يعــرف بالضــرورة مصلحتهــا وتفضيــات الن ـ
أكــر منهــا!

حـرص عــى أن تكــون االبنــة التــي تســتحق
فهــي ت ـ

رعايــة والدهــا وثقــة أهلهــا ،وإن كانــت خطيبــة
ظـره
أو حبيبــة فهــي التــي تصــر عــى فراقــه وتنت ـ
مهمــا فعــل يف غيبتــه حتــى لــو كانــت عالقــة
با ـمـرأة أخــرىّ ،إنهــا فتــاة طيبــة وأصيلــة و»بنــت

نــاس».

المرأة القوية

دوره ،ا ـملـرأة التــي تجيــد باقتــدار أن تلعــب دور
(حمــار الســاقية) حتــى نهايــة الفيلــم ونــزول

خـره ،فالقــوة هنــا هــي
أســماء أبطــال العمــل يف آ ـ

شـاكلها التــي تحــدث مــع الرجــل /الــزوج/
عــن م ـ

تلــك ال ـفـرة :محمــود ياســن ،أحمــد زيك،

( )1989التــي لــم تخــرج فيــه عــن هــذا املر ّبــع،

حانية ،وزوجة ملهمة ،وهي أيضا محط أنظار
الرجــال ولك ّنهــا مخلصــة ،موظفــة قد ـيـرةّ ..إنهــا

حياة غري عادلة ،تتمسك ببيتها رغم الصعاب

حســب مــا يعتقــده املجتمــع األبــوي بشــيوخه

( )1982وصاحب اإلدارة بواب العمارة (..)1985

رفيــق الص ّبــان ( 17أغســطس 17 – 1931

األب /االبــن ،ألنهــا لــم تحصــل عــى شــروط هــذه

مثــر ،ويديــر الــرؤوس ،جميلــة ،ذكيــة ،وأم

اإليجابيــة كمــا صورتهــا الســينما ،مضافــة

ا ـملـرأة الخارقــة ،التــي تســتطيع ا ـملـرأة ،أي ا ـمـرأة،
االشــتمال عليهــا ملجــرد ّأنهــا ا ـمـرأة.

عدسة ُمكبّرة

القــوة هنــا؟ وقويــة بالنســبة ملــن؟ قــوة املــال؟ قــوة

حتــى عندمــا قدمــت الســينما ا ـملـرأة الطموحــة،

التــي تتحكــم بمجموعــة مــن الرجــال؟ (معلمــة
جـرة مخــدرات مثــا؟).
قهــوة ،أو تا ـ

ا ـملـرأة القويــة يف الســينما هــي ا ـمـرأة قويــة يف

aljadeedmagazine.com

قــد تكــون وهميــة وال داع لهــا .ا ـملـرأة القويــة يف
السينما هي امرأة ذات حياة صاخبة ،صعبة،

حارقــة ،بعيــدة عــن الســام والهــدوء والحيــاة

نفســه ،مع غياب شــبه تام للبطوالت النســائية
ُ
نخلــص إىل
األخــرى .وبمراجعــة تلــك األدوار

ال يُذكر إال عند الحديث عن جمال النساء دون

الوقــت بعقــل خــرج لتــوه مــن وكالــة ناســا ،هــل

سـرتها؟ بزوجهــا؟ هــل ا ـملـرأة القويــة هــي
بمــن؟ بأ ـ

أدهــم ،وقــد يشــاركها أكــر مــن نجــم الفيلــم

كاملــة بمــا عليهــا مــن ميزانيــة وســيناريو وقصــة

بنجمــة مصــر األوىل ،ولكــن مــاذا حملــت هاتــان

مــع رجــال محيطهــا لتحقيــق مــا تريــد ،معــارك

صـاح قابيــل ،مصطفــى فهمــي وعــادل
الفقــار ،ـ

سـاء ناديــة الجنــدي ســوى
الســلب ّية ،لــم تكــن ن ـ

املصطلحات التي تم ابتذالها للغاية فهو تعبري

بظهــور ممثــات بعينهــنّ  ،يحملــن أفالمــا

يف معالجــة ت ـقـرب مــن شــخصية األم ،تناولــت

الســلطة؟ قــوة الشــخصية؟ التحكــم؟ والتحكــم

فــاروق الفيشــاوي ،فريــد شــوقي ،حاتــم ذو

باإلضافة إىل جمال الروح ،وجمال الروح أحد

قوة التحمّ ل ،ال قوة اتخاذ القرارات وتنفيذها،

كانــت بالضــرورة ا ـمـرأة تخــوض معــارك هائلــة

وقــد شــارك ناديــة الجنــدي مجموعــة مــن نجــوم

تم ـيـزت ثمانينــات القــرن املــايض وتســعيناته

الجنــدي ونبيلــة عبيــد ،ممــا دفــع بالبعــض

الســينما أيضــا ا ـملـرأة القويــة ،ولكــن مــاذا تعنــي

( ،)1985وكالــة البلــح ( ،)1982الخادمــة

أنّ الشــخصيات التــي قدمتهــا الجنــدي لــم تكــن

الرجال .كانت املرأة يف سينما السبعينات تبدو
ّ
وكأنهــا خارجــة لتوهــا مــن صالــون التجميــل،

أو قـوّة املبــادئ كالشــجاعة والصراحــة واألمانــة.

الصــورة مثــل :شــهد امللكــة ( ،)1985املدبــح

والســيايس» ( ،)1990أو ا ـمـرأة تحمــل جمالهــا

قائمــة طويلــة مــن األفــام التــي تعكــس هــذه

وهــي اآلن تخــرج مــن صالــون الكوافــر وبنفــس

مــن كمــال أكــر مــن ذلــك؟

إنّ التســويق لهــذا النمــوذج الــذي يؤكــد عــى

ف ـكـرة أنّ ا ـملـرأة أكــر مهــارات مــن الرجــل ،ـُيـريض
سـاء  ،فهو مهم ،وقد يكون واقعيا ،ولك ّنه
الن ـ

يُحمّ ــل ا ـملـرأة مــا هــو فــوق طاقتهــا ،ويزيــد مــن

راقصــة مغويــة بجانــب الســيايس يف «الراقصــة

ّ
وجدتــه ،وهــو أيضــا يوجــه االتهــام لل ـمـرأة التــي
ّ
ال تســتطيع أن تحقــق هــذه املثاليــة بأنهــا ا ـمـرأة

ا ـملـرأة هنــا خليــط مــن كل يشء ،نمــوذج إلهــي،

إليهــا خصالهــا األنثويــة التــي ال غنــى عنهــا،

ورغــم غيــاب الــزوج أو خيانتــه أو تخلفــه عــن

صـول عــى نمــوذج ا ـملـرأة الخارقــة حلمــا
الح ـ
سـاء ،ولك ّنــه فــخ خطــر بقــدر جاذبيتــه
جاذبــا للن ـ

جـزة ،وهــي املســؤولة بالضــرورة
ناقصــة وعا ـ

إنّ ا ـملـرأة القويــة هــي بالضــرورة ا ـمـرأة شــديدة

إذن ،أهــم صــورة إيجابيــة لل ـمـرأة هــي أن تكــون

وعلمائــه ومدرســيه وفنانيــه أيضــا.

المرأة الخارقة

ا ـمـرأة خارقــة ،هــي نســخة مــن الرجــل بصورتــه

طـاء اآلخريــن ،تحتمــل
التحمّ ــل ،تحتمــل أخ ـ

أمــا ،وأمــا صالحــة أيضــا ،وصالحهــا يــوزن
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كانــت زوجــة غــاب عنهــا زوجهــا ،فهــي تحافــظ

النجــاح ،وإذا لــم تعــاد رجــال محيطهــا فهــي

لقطة من فيلم “دكان شحاتة” لخالد يوسف

يوســف شــاهني وخالــد يوســف ،الــذي ســيتم

تنفيذ الواجبات التي أناطها بها مجتمعها ،إذا

الطبيعيــة ،فــإن لــم تعــان ا ـملـرأة فهــي ال تســتحق

مهامهــا وواجباتهــا الصعبــة أصــا .قــد يكــون

مــن حولهــا حتــى مــن أ ـفـراد عائلتهــا ،وهنــاك

عاملــة ف ـقـرة يف «شــادر الســمك» ( )1986أو

و»رجــال» ،وأقصــد هنــا تحديــدا املمثلتــن ناديــة

إىل أن يُلقــب األوىل بنجمــة الجماهــر والثانيــة

النجمتــان يف أفالمهمــا؟

قدمــت ناديــة الجنــدي يف معظــم أفالمهــا التــي
تصـ ّـدرت شــباك التذاكــر ،دور ا ـملـرأة الداهيــة،

شــديدة اإلغــواء ،التــي تقاتــل الرجــال يف عقــر
دارهــم بــا هــوادة ،أو املتحكمــة بمصائــر الرجــال

كالصليــب عــى ظهرهــا حســب توصيــف الناقــد
أغســطس  )2013لدورهــا يف «حــارة برجــوان»

ا ـملـرأة الجميلــة الضحيــة ،قليلــة الحيلــة ،ومهمــا
تن ّوعــت شــخصيات نبيلــة عبيــد يف أبعادهــا
األخــرى فهــي شــخصيات نســائية مستســلمة
تمامــا لطاحــون املنظومــة الذكوريــة االجتماعيــة

التي ال ترحم ،يف انسيابية قدرية دون مقاومة
ُتذكــر .إنهــا شــخصيات تحمــل بــذور ضعفهــا،

ســوى معــادالت أنثويــة للشــخصيات الرجاليــة

سـاء ،يف تكوينهــا ،فــا بــد أن ُتفنــى حضــورا
كن ـ

نموذج للمرأة التي تتقاسم مع الرجل الفساد

االختــاف الظاهــري بــن شــخصيات الجنــدي

املــايل واإلداري ،وتتنافــس معــه عــى ترويــج

املخــدرات وقــوادة الدعــارة وكل املمارســات
شـرعاّ .إنهــا ا ـمـرأة يجرهــا
املُح ّرمــة قانونــا وعرفــا و ـ

الفســاد إىل عالــم الرجــال الفاســدين ،وتعجــز

عــن االســتمرار فيــه بعــد أن يقتلهــا أحــد رجالهــا/
أزواجهــا يف أغلــب األحيــان.
ويف املقابل ّ
مثلت نبيلة عبيد دور املرأة الجميلة

املحاطــة بالذئــاب عــى الــدوام ،ســواء كانــت

أو معنــى أو كليهمــا مــع نهايــة الفيلــم .ورغــم
وعبيــد إال أنّ الهزيمــة واملــوت واالنــزواء هــي

النهايــة الحتميــة للشــخصيات النســائية الــايت

لعبنهــا.

***

ظـرا
يف التســعينات تدهــور اإلن ـتـاج الســينمايئ ن ـ

حـرب الخليــج الثانيــة ومــا لحــق ذلــك مــن ـهـزال
ل ـ
واضح يف سوق التلقي ،وبالتايل اضطرار بعض

املخرجــن لتنفيــذ بعــض األفــام يف أســبوعني
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ملف

فقــط لضمــان اســتمرار عجلــة اإلن ـتـاج .وتم ـيـزت

السينمايئ .خالد
األب الروحي يف مهنة اإلخراج
ّ

سـاء
الدغيــدي ( )1953كمدافعــة شرســة عــن الن ـ
كمــا ت ـقـول عــن نفســها دائمــاّ ،
وقلمــا يخلــو فيلــم

وقــد قـ ّـدم منــذ  2001وحتــى  2011أي خــال 10

ولكن يبدو أنّ الدغيدي كانت تخلط بشدة بني

سـاء يُقدمــن
البطــات فيهــا عامــات جنــس أو ن ـ

العربــي دور الفنــون وعــى رأســها الســينما؟

نموذجــا جليــا للمخرجــة التــي اســتهلكت جســد

أدوار الزوجــة الخائنــة وا ـملـرأة املغتصبــة.

بنفــس القــدر الــذي تتعلــم الســينما منهــا ،ولــي

التســعينات أيضــا بــروز اســم املخرجــة إينــاس

مــن قضيــة تخــص حقــوق ا ـملـرأة كمــا ت ـقـول أيضــا،
األدوار النسائية وبني القضايا النسويّة ،فكانت
ا ـملـرأة وقضاياهــا لتصـ ّـدر أعــى املبيعــات وعناويــن
الصحافــة.

يوســف أيضــا ُيقــدم نفســه كمدافــع عــن ا ـملـرأة،
ويُقر بفضلها وتم ّيزها وأدوارها الوطن ّية ّ
الفذة،

قــد يبــدو هــذا ســؤاال يحــوي قــدرا ك ـبـرا مــن

جســدت
ســنوات تقريبا 12 ،فيلما منها  6أفالم ّ

املشــكلة الجوهريــة وهــي كيــف يــرى الجمهــور

خدمــات جنســية مقابــل املــال ،باإلضافــة إىل

بامليللمــر ويحولهــا إىل مشــاريع ســينمائية

ي ّ
ُقدمهــا أســوأ املخرجــن الذكــور ،ليــس فقــط

باملــال ،حتــى لــو دفعــه ذلــك الســتدعاء هي ـفـاء

وهبــي يف فيلــم «دكان شــحاتة» ( )2009لتقــف

وتصوير وإخراج وعىل مســتوى الفكرة أيضا .يف

عــى األرجوحــة يف أحــد املوالــد فيطــر فســتانها

الدغيدي كيف أنّ الرجل ال تكفيه امرأة واحدة،

األول ـيـاء فيتجمــدون يف أماكنهــم.

مــن خــال تعــاط درامـ ّـي يــرر أكــر ممــا يفــكك
املنظومة االجتماعية والدينية واالقتصادية التي
ُتهيــئ للرجــل الشــرقي هــذه امل ـيـزة .ويف «كالم
الليــل» ( )1998هنــاك ســيدة تديــر شــقة للدعــارة

وتستعني بصديقتها التي تقوم بتصوير الرجال
البتزازهــم الحقــا .ويف «القاتلــة» ( )1991لدينــا

حـول
عـرض لالغتصــاب يف طفولتهــا تت ـ
ســيدة تت ـ

إىل عاملــة جنــس تقتــل زبائنهــا وينتهــي بهــا األمــر
بمالبس اإلعدام الحمراءّ .إنها أفالم تبدو كأنها

مشــاهد مصــورة لتفاصيــل الجرائــم املنشــورة
يف صفحــات الحــوادث أكــر مــن كونهــا أفالمــا

سـاء وأوضاعهــنّ القانونيــة
تناقــش قضايــا الن ـ

وروابطهنّ مع من حولهنّ بصورة فنية تعكس
ذاتية الدغيدي وموقفها من الحريّة والحقوق.

امللفــت للنظــر أنّ إينــاس الدغيــدي صنعــت يف
سـرتها فيلمــا بديعــا هــو «عفــوا أيهــا
بدايــة م ـ

السفيل أمام مجاذيب
ويظهر ملبسها الداخيل
ّ

aljadeedmagazine.com

«معقولــة» ،تتقاســم أدوار الخ ـنـوع والشــجاعة

والضحيــة والجــاد ،ويكفــي أن تظهــر امرأتــان

يف مايــو  2012حــن صـ ّرح يف برنامــج «مم ـنـوع
اال ـقـراب» عــى قنــاة «نايــل اليــف» ّ
بأنــه «يقــدم

سـاء مــن حولهــا ،ولتتوقــف األفــام
تخــص الن ـ

يكـ ِّره املشــاهد يف هــذا األمــر فيبتعــد عنــه» ،الفتــا

املفهــوم الذكــوريّ  ،يعنــي ا ـمـرأة خاطئــة تقــف

نفســه وعــن أفالمــه .أمّ ــا أ ـغـرب مــا قالــه فــكان

ا ـملـرأة يف أفالمــه ســلعة بطريقــة من ـفـرة ،حتــى

إىل أنــه «ال يقصــد إهانــة جســدها ،أو يتعمــد أن
تظهــر بهــذا الشــكل».
ّإنــه إذن يعتمــد ا ـملـرأة وجســدها كـ«بعبــع»،

لتخويــف املجتمــع مــن االنحــال والفســق ومــن

التســليعُ ،يخـوّف الجماهــر بجســد ا ـملـرأة مــن
جســد ا ـملـرأةّ ،إنــه وعــي يختــزل شــرف املجتمــع يف
أجســاد نســائه :محجبــة كانــت أو دون حجــاب،
وأنّ األخــاق هــي ســيدة تتعــرى وتقبــض الثمــن
فهــي مومــس ،أو شــريفة ُتحافــظ عــى اإلرث

االجتماعــي للشــرف بمفهومــه الضيــق جــدا

والرصيــد لهــا رأي آخــر بالنســبة للدغيــدي.

يوســف شــاهني الــذي تتلمــذ عــى يديــه ويع ـتـره

مُ حكمــا وممتعــا بشــخصيات رجاليــة ونســائية

وأخــرى تتخــذ ـقـرارات شــجاعة تخصهــا أو

حـول الهــدف مــن أفالمــه هــذه ،ودافــع هــو عــن
ـ

الدينيــة ،الســلفية تحديــدا ،التــي ّ
يدعــي خالــد
يوســف ّ
بأنــه يحاربهــا ويقاومهــا.

خالد يوسف الذي اقرتن اسمه باملخرج الراحل

أو القريــب ،بــل يكفــي أن تقــدم الســينما فيلمــا

لقــد واجــه خالــد يوســف الكثــر مــن االتهامــات

بني املرأة والرجل يف القانون الذي يخص جرائم

يف مطلــع األلفيــة انتبهنــا ألول ـمـرة الســم املخــرج

الســتلهام نمــاذج مــن التاريــخ املــايض البعيــد

تتحدثــان عــن أي يشء آخــر غــر الرجــال كمــا
تقــرح البطلــة الكرتونيــة مــو ،وأن ُتقــدم لنــا

فتســتحق الشــكر والث ـنـاء ،وبالتــايل لــم تكــن

الشــرف ،ولكــن يبــدو أن حســابات الشــهرة

كذلــك .قــد ال يح ـتـاج األمــر إىل ميزانيــة ضخمــة

األفــام هنــا ســوى إعــادة إن ـتـاج للرؤيــة األخالقيــة

سـاء،
الســينما ســيدة تدعــم غريهــا مــن الن ـ

الوعظيــة األخالقويــة ،ألنّ الوعــظ ،حســب

سـاء
مقابــل ا ـمـرأة شــريفة ،ليتوقــف تحميــل الن ـ
ما ال يطقن ،ولتنتهي األفالم التي تصورهنّ إما
سـاء بــا رادع.
كأمهــات مقدســات أو ن ـ

مــع التأكيــد عــى أنّ تصـوّر الســينما كأداة لحــل

صـرا يُحمّ ــل
القضايــا االجتماعيــة تصو ـيـرا قا ـ
الســينما مــا ال تطيــق ،ويثقلهــا ويشــوه هــذا الفــن

العظيــم .نعــم ليــس مــن الضــروري أن تعكــس
الســينما صــورة الواقــع ،لكــن مــن املهــم للغايــة

هــي أال تفــري عليــه.

وإذا اعتمدنــا معايــر اختبــار الفنانــة آليســون

بِ ِكــدل آنــف الذكــر واملكـوّن مــن ثــاث نقــاط
لفحص األفالم املُختارة يف هذا املقال التي يزعم

تسنيم رشف

ضـوع التفرقــة
القانــون» ( )1985الــذي يتنــاول مو ـ

يُمكــن ال ـقـول إنّ املجتمعــات تتعلــم الســينما

لتصويــر قصــة امللكــة بلقيــس أو ســناء محيــديل
أو بنــت املُســتكفي أو نــوال الســعداوي ،وال داع

نجاح التاجر وليس نجاح الفنان ،يقيس قضايا

تحتوي عىل كل ما يمكن أن يمأل شباك التذاكر

فيلم «امرأة واحدة ال تكفي» ( )1990تستعرض

االستســهال والســذاجة ،ألنــه يصــب أساســا يف

خالــد يوســف املخــرج الشــهري والناجــح جــدا،

ّ
قدمــت الدغيــدي جُ ملــة مــن أســوأ املعالجــات

عــى مســتوى املحتــوى بخصــوص تعزيــز حقــوق
سـاء بــل عــى املســتوى الف ّنــي كســيناريو
الن ـ

جـزة هنــا ،بــل
ال توجــد إجابــة نموذجيــة أو نا ـ

سـاء وعــى
نخفــف مــن أشــكال العنــف ضــد الن ـ
ّ
صـرار بأنهــا
ا ـملـرأة الضحيــة علينــا التوقــف عــن اإل ـ

سـاء ومظلومياتهــنّ العائليــة واالجتماعيــة
الن ـ

الدراميــة التــي ال تختلــف عــن األعمــال التــي
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أصحابهــا ّأنهــم يدافعــون فيهــا عــن حــق ا ـملـرأة
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سينما المرأة صورة المرأة في السينما العربية :من االستحواذ إلى االسترداد

السينما التونسية وقضايا المرأة

املخرج نوري بوزيد

نظرة ذكورية أم سينما نسوية
محرز القروي

من بني كل سينمات البلدان العربية ،تكاد تكون السينما التونسية هي األكرث احتفا ًء بقضايا املرأة ووضعها ومعاناتها داخل مجتمع
ّ
مقومــات
عربــي إســامي منغلــق تحكمــه أ ـعـراف ونواميــس باليــة توارثهــا جيــل بعــد جيــل حتــى باتــت تقريبــا لــدى الكثرييــن جــزءا مــن
شـأن
طـوال ســنني لــدى قســم واســع مــن النقــاد واملتابعــن لل ـ
الهويــة الثقافيــة والحضاريــة ألي مجتمــع عربــي .وهــذه ف ـكـرة شــائعة ســادت ـ

شـاهد
سـواء أكا ـنـوا عربــا أم غربيــن .حتــى أن البعــض صــار ال يخفــي اســتغرابه بــل ويف بعــض األح ـيـان امتعاضــه كلمــا ـ
الســينمايئ العربــي ـ

فيلمــا تونســيا يحــاول أن ي ـنـأى بنفســه – ولــو قليــا -بعيــدا عــن هاتــه الصــورة النمطيــة شــيئا مــا للســينما التونســية .وربمــا زاد يف ترســيخ
جـراءات وإصالحــات رائــدة -والحــق يقــال-
ظـرة مــا ُعرفــت بــه تونــس زمــن الرئيــس بورقيبــة مــن انحيــاز لقضايــا ا ـملـرأة وحقوقهــا عــر إ ـ
هــذه الن ـ
حـوال الشــخصية .وهــو موقــف ســيايس شــكل -وال ـيـزال -يف نظــر الكثرييــن «ثــورة» حقيقيــة عــى املــوروث
سـرة واأل ـ
يف مجــال قوانــن األ ـ

الدينــي واالجتماعــي قادهــا باند ـفـاع كبــر الزعيــم بورقيبــة تحــت شــعار «تحريــر ا ـملـرأة» كجــزء مــن محاولتــه «لتحديــث» املجتمــع التونــي.

ولكن

سـاءل عــن
يجــوز لنــا اليــوم أن نت ـ

مــدى وجاهــة هــذا «التصنيــف»

القليلــة ،تــكاد تنضــوي يف مجملهــا تحــت مــا
ُعــرف يف فرنســا «بســينما املؤلــف» .وهــو توجــه ال

الســينمائية التونســية وتوجّ هــات مخرجيهــا

مصــدرا للفخــر واالع ـتـزاز ،بــل وحتــى للتمايــز

الفنــي والتوصيــف الفكــري وعــن مــدى تطابقــه
مــن وجهــة نظــر ســينمائية مــع محتــوى األعمــال

ين ـكـره املخرجــون يف تونــس بــل ويعـ ّـده البعــض

وخياراتهم الجمالية .فإىل أي حد يمكن اعتبار

مــع مجمــل الســينما املصريــة التــي وصفــت

وهــل عكســت صــورة ا ـملـرأة يف األفــام التونســية

ولعــل مــن أبــرز املخرجــن وأشــهرهم يف هــذه

السينما التونسية سينما منحازة لقضايا املرأة؟
ظـرة إيجابيــة ومُ نصفــة ملــن نعتهــم الخطــاب
ن ـ

بامليلودراميــة وبالتجاريــة ثــم بســينما املقــاوالت.
«املدرســة» – إن صــح الحديــث عــن مدرســة –

الطفــل «فرفــط».

عـرض هــذه القصــة /املأســاة
ال يكتفــي املخــرج ب ـ

بــل يتجاوزهــا لريســم لنــا لوحــة فنيــة تعكــس
الحالــة العامــة ملجتمــع مــيء بالعقــد واملر ّكبــات
النفســية .ويفــرد لل ـمـرأة يف هــذه اللوحــة مكانــة

رئيســية .فاملجتمــع النســايئ حاضــر بقــوة يف
جميــع مفاصــل القصــة .يف ف ـنـاء الــدار مــن حيــث

السينمايئ النوري بوزيد .فبوزيد يمكن اعتباره

ينطلــق الفيلــم مصـوّرا لنــا االســتعدادات إلقامــة

املخرجــن الرجــال؟ ثــم إىل أي مــدى يصــح اليــوم

الذهنيــة الباليــة للمجتمــع التونــي .وأفالمــه

تتــم يف عالــم نســوي مغلــق ينتفــي فيــه أي دور

نســوية -يف تونــس؟ وفضــا عــن كل ذلــك هــل

خلفها العرف والتقاليد واملسكوت عنه وكل ما

الدينــي «بالقواريــر»؟ وهــل كانــت املخرجــات

التونســيات أكــر قربــا لعالــم ا ـملـرأة مــن نظرائهــم
الحديــث عــن ســينما نســائية -حتــى ال ن ـقـول
شـاكل ا ـملـرأة
كانــت املقاربــة الســينمائية مل ـ
وأوضاعها املعقدة نابعة من خيار فني وفكري

أصيــل أم كانــت مجـ ّرد اســتجابة وتناغــم مــع
خطاب سيايس وأيديولوجي مهيمن صادر عن
السلطة السياسية العليا يف البالد؟

عرفــت الســاحة الســينمائية يف تونــس بــروز

تجــارب فنيــة متنوعــة ومتعـ ّـددة غــر أنهــا يف
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نهايــة املطــاف ويف مــا عــدى بعــض االســتثناءات

باألطفــال فيقــوم باالعتــداء عليــه وعــى زميلــه
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مــن املخرجــن الذيــن اختــاروا دومــا التصــادم مــع

ضـرات
عـرس املرتقــب للهاشــمي .وهــي تح ـ
ال ـ

ّ
يتحصن
تحاول يف الغالب طرق أبواب مُ وصدة

للرجــل ولكــن ليــس جـ ّراء هيمنــة أنثويــة مــا

يمكــن تصنيفــه يف خانــة «التابــو» .فــكان فيلمــه

ّ
متأصــل بــن
العــادات والتقاليــد .فصــل أصيــل

األول ســنة « 1986ريــح الســد» عــن البيدوفيــي
أي التحـ ّرش أو اغتصــاب األطفــال ،حيــث يجــد

الشــاب الهاشــمي نفســه ،بمناســبة التحضــر
لحفــل زواجــه ،وجهــا لوجــه مــع ذكريــات مر ـيـرة
مــن طفولتــه البائســة التــي وضعتــه يف طريــق

«األســطى عامــر» النجــار املهــووس الجنــي

وإنما بسبب تقسيم للمهام والوظائف فرضته

سـراره .لنجــد البطــل وســط
أغــوار عالــم اإلنــاث وأ ـ

وانفصــام شــخصيته .غــر أن كل ذلــك لــم

ّ
تتخلــص مــن املــوروث
مــع القضايــا النســوية لــي

املرتقــب وال يخجلــن مــن التلميــح إىل ليلــة

اســتعادة الهاشــمي لثقتــه بنفســه .ثقــة فقدهــا

تؤمــن بالشــعوذة والســحر وتلجــأ إليهمــا
ّ
علهــا تجــد دواء لولدهــا الهاشــمي وتص ّرفاتــه

سـاء يحدثنــه بــا حــرج عــن زواجــه
بيــت يعــجّ بالن ـ

الدخلــة ومــا تفرضــه لــدى الرجــل مــن تصميــم
و ـعـزم .وتــرز مــن بينهــن شــخصيتان محوريتــان

يف حيــاة الهاشــمي همــا والدتــه وأختــه .حــدب
وحنــان يتناقضــان مــع طبيعــة وســلوك األب
يخصــه بمعاملــة ّ
ّ
فظــة وغليظــة ال تراعــي
الــذي

خصوصيــة سـ ّنه وقــد صــار كهــا يوشــك عــى
سـرة خاصــة بــه كعالمــة عــى
الــزواج وتكويــن أ ـ

بلوغــه مرحلــة النضــج.

الغانيــات« .شــجرة» هــي أيضــا وجــه مــن وجــوه

ضـاء العــام .هكــذا يســتدرجنا
يملــؤون الف ـ

ـي امل ـيـوالت إىل
املغتصــب مشــروعا إلنســان مثـ ّ

املنظومــة االجتماعيــة التــي ال تســمح البــن

تعجــز هــي األخــرى عــن ســر أغــوار شــخصية

حـرام
أن العجــوز «شــجرة» ن ّبهتــه إىل واجــب ا ـ

ـب بائعــة الهــوى.
العائلــة أن يحـ ّ

هكــذا بــدا لنــا «ريــح الســد» فيلمــا يــدور يف فلــك
سـاء يسـ ّـلط الضــوء عــى وجودهــن الصامــت
الن ـ

وأصحابــه لتوديــع أيــام العزوبيــة بــن أحضــان

زارهــا يومــا مــا .ولكــن التقاليــد واأل ـعـراف تقتــي

الذكــورة والفحولــة يف مجتمــع يعتــر الطفــل

الهاشمي أن يقع يف حب فتاة الليل أمينة لوال

بوزيد مع ذلك أن ّ
يقدم لنا املرأة من زاوية نظر

العجــوز «شــجرة» حيــث يذهــب الهاشــمي

الــكل يف املدينــة يعرفهــا والجميــع تقريبــا قــد

أن ينكــر الجميــع وجــود هــذه ا ـملـرأة وأمثالهــا.

فكيــف ملجتمــع ّ
يدعــي النقــاوة والص ـفـاء أن يقـ ّر
بنفاقــه االجتماعــي ويعــرف بازدواجيــة قيمــه

«الغريبــة» وينتهــي بهــا األمــر إىل حالــة مــن
االنهيــار تشــارف فيهــا عــى الجنــون وربمــا

سـاء وعاملهــنّ ثانيــة مــن خــال بيــت
ثــم نجــد الن ـ

عالم الذكور وعالم اإلناث .هنّ يف البيت خلف

حـول قضايــا
النــوري بوزيــد مــن فيلــم يــدور ـ

منــذ أن امتــدت إليــه يــدي عامــر صاحــب ورشــة
ّ
ّ
الغضــة .ويــكاد
ليدنــس ـبـراءة طفولتــه
النجــارة

يف عالــم تطغــى عليــه ســطوة الذكــر وهيمنــة

الحضور النسايئ املرغوب واملمنوع يف آن واحد.

الجــدران وهــم يف ضــوء الشــمس الســاطع

يمنــع أن تكــون زيــارة منــزل «شــجرة» ســببا يف

العربــي اإلســامي املنغلــق .فــاألمّ ا ـمـرأة بســيطة

العقليــة الذكوريــة الشــرقية .فهــل اســتطاع
ظـرة الذكوريــة؟
مختلفــة عــن الن ـ

صحيــح أنّ الفيلــم يقـ ّـدم نمــاذج نســائية
مســحوقة تبــدو كضحايــا َت َسـيُّدِ الرجــل ملناحــي

االنتحار .أما األخت فهي فتاة حاملة ورومانسية

شــقيقها وال تملــك القــدرة للد ـفـاع عنــه يف
مواجهة عنف السلطة األبوية .بقيت «شجرة»

املومس العجوز التي تعيش عىل أطالل شباب
ّ
ول وذوي وتحــاول برغــم كل يشء املحافظــة
عــى املظاهــر .كذلــك األمــر بخصــوص املومســات

الــايت جلبتهــن لالحت ـفـاء بالهاشــمي وأصحابــه.
ّ
ومحفــز
فهــن يظهــرن كمتنفــس للــذة الذكــر

يســاعده عــى اختبــار فحولتــه قبــل أن يمــر
بامتحــان الــزواج.

الحيــاة ســواء عــى الصعيــد األســري الضيــق أو

ظـرة
مــا مــن شــك يف أن املخــرج يحمــل ن ـ

سـرة وجهــة
هــذه النمــاذج النســائية ظلــت أ ـ

ظـرة واقعــة تحــت أســر ـقـراءة
ولكنهــا تبقــى ن ـ

عــى الصعيــد العــام لحيــاة املجتمــع .غــر أنّ

نظــر ذكوريــة لــم يســعفها تعاطفهــا الصــادق

متعاطفة ومنحازة لكل هذه النماذج النسائية
ذكوريــة فشــلت يف أن تســتبطن طريقــة تفكــر
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املخرجة التونسية رجاء عامري

الشــخصيات املحيطــة بهــا .وقــد أعــاد النــوري
بوزيــد الكـ ّرة يف جـ ّـل أفالمــه تقريبــا وخصوصــا

األحمــر» قصــة مماثلــة لفتــاة شــابة فقــدت
والدهــا وتعيــش بمفردهــا مــع والدتهــا .غــر

فيلمها «زينب تكره الثلج» ( )2015رغم طابعه

زاويــة النظــر إىل ا ـملـرأة .إذ يف هــذا الفيلــم املأخــوذ

الخادمات األخريات يف قبو القصر أو مع علياء

حمايــة ابنتهــا «ســلمى» صونــا لشــرف العائلــة

بابــا؟» (مــن هــو أبــي؟) ولكــن أيضــا حــن تلتقــي

حيــث تقـ ّرر أن تصبــح راقصــة .انقــاب مفاجــئ

رأيناهــا يف أفــام النــوري بوزيــد والتــي تصـوّر

يف فيلــم «بنــت فاميليــا» ( )1997الــذي قـ ّـدم فيــه

«أمينــة» الزوجــة األرســتقراطية الجميلــة التــي

التونســية ناجيــة بــن مــروك عــن ذلــك «لقــد

يعاشــرها زوجهــا غصبــا يف ـفـراش الزوجيــة

وســط محيــط اجتماعــي يمنعهــا حتــى مــن أن
ضـوع
جـرأة املو ـ
تســمّ ي ذلــك «اغتصابــا» .ورغــم ـ

وقوتــه فقــد بقيــت املقاربــة تعــاين مــن نفــس

اإلشــكاالت .حيــث تتحـ ّـدد كل شــخصية أنثويــة
يف الفيلم بطبيعة العالقة التي تربطها بالرجل

ال تملــك جانبــا إيجابيــا واحــدا .وت ـقـول املخرجــة
ظـرة ذكوريــة ّ
تدعــي بأنهــا تكشــف
كانــت دومــا ن ـ

عاملنــا األنثــوي الداخــي».

يف املقابــل كانــت هنــاك تجــارب ملخرجــات

خــال فيلمهــا الــروايئ األول «صمــت القصــور»

وليــس بوزيــد وحــده مــن قـ ّـدم صــورة ا ـملـرأة
عبداللطيــف بــن عمــار« :رســائل مــن ســجنان»

الســتحالة نســبتها إىل والدهــا الحقيقــي .يف

املقاومة الوطنية لالستعمار و»عزيزة» ()1980
الــذي يقـ ّـدم قصــة فتــاة تونســية بســيطة تصــارع

مــن أجــل العيــش بكرامــة وســط مجتمــع
تهـ ّزه التحـوّالت االقتصاديــة املتســارعة .وعــى

الرغــم مــن اختــاف األســلوب بــن املخرجــن
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نفســها حــن تلــحّ عليهــا بالســؤال« :شــكونو

االجتماعية واألسرية التي تفرض عليه االمتناع

ولعــل مــن أبرزهــن املخرجــة مفيــدة التالتــي مــن

الجمهوريــة) أمهــا مــن خــدم القصــر يف حــن أن

( )1974الــذي يــروي صفحــة مــن صفحــات

التــي تتبادلهــا أمهــا الخادمــة «خديجــة» مــع

تونسيات ّ
قدمن أيضا يف أفالمهن موضوع املرأة.

ّ
املحدد
وكأنه يف نهاية املطاف املقياس والعامل

التونسية بهذا الشكل .فقد رأيناها قبله يف أفالم

همومها كأنثى وتعاين تهميشا مضاعفا :األول

عيناهــا خلســة بعينــي ســيدي عــي (األمــر)

عـرض لقصــة عل ـيـاء فتــاة نشــأت
( )1994الــذي ي ـ

والوحيــد لفهــم ســيكولوجية ا ـملـرأة.
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ا ـملـرأة ككائــن مثــايل خــال مــن النقائــص تكــون يف

متــأت مــن الفقــر والثــاين بســبب جنســها.
تتج ّنــب التالتــي هنــا الكليشــيهات املعتــادة.
ظـرات
فمأســاة عل ـيـاء تتجـ ّـى مــن خــال الن ـ

ســيكولوجيا ا ـملـرأةّ .
فقدمــت يف فيلمهــا «الســتار

فالفيلــم اســتعاد كل املفــردات الفنيــة للســينما

غالــب األحيــان ضحيــة لشــخصيات رجاليــة تــكاد

نماذج نسائية مختلفة تتمحور حول شخصية

هند صربي يف فيلم «صمت القصور»

األنثــى وموقفهــا الحقيقــي إزاء وضعهــا ووضــع

فإننــا نلمــس عنــد بــن عمــار نفــس النزعــة التــي

وظــروف العيــش الشــديدةّ .
كل تحمــل بصمــت

وعــى خطــى مفيــدة التالتــي حاولــت املخرجــة

كوثر بن هنية هي أيضا إحدى املخرجات الاليت
ّ
توفقــن يف إدراك هــذا املســتوى مــن املعالجــة

يف قصــور البايــات (م ـلـوك تونــس قبــل إعــان
والدهــا هــو األمــر عــي .ولكنهــا تكــر دون نســب

هــذا الفيلــم نجحــت مفيــدة التالتــي بكثــر مــن
الرقــة والحــس الفنــي املرهــف يف أن تنقلنــا إىل

العالــم الحميمــي للمجتمــع النســايئ .فصمــت

القصــور ليــس فقــط قصــة الطفلــة املرفوضــة
عل ـيـاء (املمثلــة هنــد صــري) وإنمــا مجموعــة مــن
النمــاذج النســائية التــي يجمعهــا مطبــخ القصــر

الــذي يبــدو هــو أيضــا تحــت وطــأة النواميــس
عــن مالطفــة ابنتــه ألنــه أنجبهــا مــن خادمــة .هــي
مأســاة مر ّكبــة ناجمــة عــن تعقيــدات املنظومــة

االجتماعيــة وقوانينهــا الصارمــة وليســت ا ـملـرأة
فيهــا هــي الضحيــة الوحيــدة .تــدرك البنــت

املراهقــة أنهــا ليســت يتيمــة وأن والدهــا هــو هــذا
الرجــل الــذي ترتعــد لــه فرائــص والدتهــا كلمــا
ـب مــا جمــع بــن
ظهــر يف أر ـ
جـاء املطبــخ .ثمــة حـ ّ

والديهــا فهــي لــم تــأت كث ـمـرة لعمليــة اغتصــاب
الحب
أو استغالل السيد لخادمته .غري أن هذا
ّ

يبقــى ح ّبــا مح ّرمــا وارتباطــا ممنوعــا ترفضــه

القواعــد والتقاليــد واأل ـعـراف.

جـاء عمــاري أيضــا أن تغــوص يف أعمــاق
ر ـ

صـراع هنــا مختلــف .فــاألم «ليليــا» تحــاول
أنّ ال ـ
ومســتقبل البنــت .فنقودهــا األقــدار إىل كاباريــه
وجــذري يف شــخصية ليليــا .غــر أنــه ليــس ســوى
ردة فعــل طبيعيــة مــن أرملــة شــابة كبلهــا

املجتمــع بقيــود متنوعــة :الديــن والتقاليــد

والشــرف وغريهــا مــن القيــود .إنــه شــدة الكبــت
الــذي ّ
يولــد االنفجــار .واالنفجــار وقــع عندمــا

لقضيــة ا ـملـرأة ووضعيتهــا داخــل املجتمــع.
التسجييل رصد بشكل متف ّرد وجها من وجوه

واقــع ا ـملـرأة التونســية مــن خــال قصــة فتــاة
غـرة (زينــب) تفقــد والدهــا يف ســن التاســعة
ص ـ
وتقـ ّرر والدتهــا الــزواج مــن جديــد ممــا سـ ُيجرب

األمّ وابنتهــا عــى االنتقــال للعيــش يف كنــدا.

تغ ـيـرات ك ـثـرة تحــدث للطفلــة زينــب :اخت ـفـاء
والدهــا ،تعويضــه بــزوج أمّ ثــم تغيــر حتــى

البلــد الــذي تعيــش فيــه .ولســنوات متتاليــة
رصــدت املخرجــة أطــوار الحيــاة الجديــدة لزينــب
وأمهــا .حملتنــا الكا ـمـرا بسالســة إىل قلــب

عاملهمــا الحميمــي فتقاســمنا معهمــا أفراحهمــا

اصطدمــت ليليــا بواقــع الكاباريــه وعاملــه الليــي
املاجــن .ســحرها هــذا العالــم وجعلهــا ُتعيــد
اكتشــاف ذاتهــا مــن جديــد .ولكــن ُ
ولوجهــا عالــم

عانت زينب من إرثها الثقايف الذي حملته معها

تربيتهــا املحافظــة فواصلــت التعامــل مــع ابنتهــا

تكفــر اآلخريــن ملجـ ّرد أنهــم مختلفــون .وآراء

ّ
الراقصــات لــم يجعلهــا
تتخلــص مــن رواســب
وفــق القيــم والقواعــد ذاتهــا .تناقــض حــا ّد يف
الشــخصية يعكــس انفصــام املجتمــع نفســه.
وهــذا مــا جعــل ليليــا تعيــش حياتهــا يف الخ ـفـاء
والخديعــة للمجتمــع ولكــن البنتهــا أيضــا.

وشــكوكهما وأوهامهمــا وأحزانهمــا .رأينــا كيــف
إىل كنــدا .مقاربــة دينيــة متشـ ّـددة تستســهل

ومواقــف ال مــكان لهــا يف بلــد يقـ ّـدس الحريــات

الفرديــة .غــر أنّ بــن هنيــة تراجعــت عــن الكثــر
ّ
التحكــم يف
مــن هاتــه القــدرة العجيبــة عــى
أدواتهــا الفنيــة حــن قامــت بتقديــم فيلمهــا

الــروايئ الطويــل «عــى كــف عفريــت» (.)2017

التونســية املعروفــة .وبالتحديــد يف مــا يخــص
عــن قصــة واقعيــة تعــود شــخصية ا ـملـرأة لتصبــح
حـول شــخصيات
مــن جديــد كائنــا ثانويــا يحــوم ـ

رجاليــة أكــر عمقــا وصدقيــة.

ولكــن هــل نســتطيع اليــوم أن نتحــدث عــن
ســينما نســائية أو نســوية يف تونــس؟

مــا مــن شــك أن تونــس راكمــت تجــارب مختلفــة

خـراج الســينمايئ لل ـمـرأة.
ومهمّ ــة يف مجــال اإل ـ
فمنــذ فيلــم «فاطمــة  »75لســلمى بــكار توالــت
التجــارب النســائية يف الســينما التونســية.

فظ ـهـرت ناجيــة بــن مــروك صاحبــة فيلــم
«ســامة» (األثــر) يف ســنة  1984ثــم كلثــوم برنــاز

بفيلميهــا «كســوة ،الخيــط الضائــع» و»شــطر

محبــة» ،باإلضافــة إىل مجموعــة مــن األصــوات
الجديــدة ســواء يف الــروايئ او التســجييل .إال

أننــا نعتقــد أنــه مــن املجازفــة بمــكان أن نعتــر أن

أفــام املخرجــات هــي بالضــرورة أفــام نســوية
أو نســائية .كل هــذه األفــام لــم تخلــق ســينما
سـاء.
نســوية وإنمــا هنــاك تجــارب ســينمائية لن ـ

ناقد سينمائي من تونس
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سينما المرأة صورة المرأة في السينما العربية :من االستحواذ إلى االسترداد

؟؟؟؟؟؟؟؟

سينما المخرجات في المغرب
محمد اشويكة

شـرت فكــر التح ــرر واملســاواة ،اســتطاعت ا ـملـرأة منــذ
حـركات الفكريــة والحقوقيــة التــي ن ـ
مـرأة وفقــا لنضــاالت ال ـ
حـول الرؤيــة لل ـ
اقرتانــا بت ـ
الســبعينات يف أوروبــا (فرنســا مثــا) أن تلــج عالــم الفــن الســابع كمخرجــة ()Réalisatrice؛ إذ مــا فتئــت أعمالهــا ،منــذ ذلــك الزمــن،
طـرف املهنيــن والصحافيــن والنقــاد والباحثــن والجمهــور .فقــد أخرجــت أفالمــا ســينمائية وتلفزيونيــة دراميــة
تحظــى باملتابعــة مــن ـ

ووثائقيــة ..بلــغ البعــض منهــا أوج اإلبــداع والتتويــج يف كربيــات املحافــل الســينمائية العامليــة ،إال أن األمــر ال يصــل إىل حــدود املســاواة
الفعلية ،فعدد املخرجات يف أوروبا وآسيا وهوليوود وبوليوود وكندا لم يصل بعد إىل مطامح مهنيات هذا القطاع الحيوي ألسباب

متعــددة تتعلــق بم ـيـزان قــوى اإلنتــاج الســينمايئ ورهاناتــه يف كل دولــة؛ إال أن األمــر يف بعــض املجتمعــات العربيــة والعاملثالثيــة يقمــع
ا ـملـرأة إىل حــدود منعهــا مــن الظهــور عاريــة الوجــه اللتقــاط صــورة تذكاريــة يف مــكان عمومــي!

لم

تخلــف ا ـملـرأة املغربيــة موعــد االلتحــاق

توظيف مصطلح «سينما املخرجات» كمفهوم

« .»Number oneفاملتلقــي اليقــظ يحــس

يمتحــن منهــا ،هــو مــا يجعــل ســينما املخرجــات

العــادات وأدوار ا ـملـرأة يف املجتمــع وعواطفهــا

ذاتهــا وعــن جســدها وتمثلهــا لقضايــا الجنــس

اإلخراج السينمايئ؛ بل تجاوزت كل اإلكراهات

يف مطبــات الح ـمـوالت القدحيــة واأليديولوجيــة

كل مخرجــة عــر الشــخصيات والوظائــف ومــن

اتجــاه يميزهــن عــن ســواهن مــن املخرجــن بــل

مغربية إشكاالت مختلفة عىل الناقد والباحث

املراكيش) أو املحافظة (فيلم «الراگد» لياسمني

فكانــت فريــدة بورقيــة أول مخرجــة وفريــدة

خلفيات بيولوجية سيما وأن اإلبداع ال يحدده

قد تنبع يف بعض األحيان من صميم «مجتمع

أفــام املخرجــات ال تــكاد تخلــو مــن نضــال تجــاه

االجتماعية التي يعرفها املغرب أو التي يعرفها

سـاء املبدعــات يف مجــال
بركــب الن ـ

التــي ال تتشــابه طبعــا مــع مثيالتهــا الغربيــات.
بليزيــد أول منتجــة .ومــع تطــور حركــة الســينما
غـرب أصبحنــا نراهــا تلــج مجــاالت الكتابــة
بامل ـ

السيناريســتية واملون ـتـاج والصــوت والتصويــر.
كيف ولجت عالم اإلخراج؟ ما هي مرجعياتها؟
هــل اســتطاعت بالفعــل أن تنحــت لنفســها
مســارا متميزا عن «ســينما الرجال؟» هل هناك

ملســة فنيــة تخــص أفالمهــا؟ مــا هــي تيماتهــا

األ ـثـرة؟ هــل نســتطيع الحديــث عــن «فيلــم
نســايئ» مغربــي بجرعــات ومواصفــات خاصــة؟

هــل تســربت إىل أفالمهــن بعــض الخطابــات

ملثــل هــذه التصنيفــات باعتبارهــا م ـقـوالت ذات

الجنس (ذكر أو أنثى) ،مع اإلقرار بصعوبة أن

قضاياهــن ،ومــن روح نســائية متأ ـثـرة بمــا يقــع

غـرب مثــا)،
يف محيطهــن القريــب والبعيــد (ال ـ

وخصوصــا لــدى املغرتبــات منهــن أو الــايت

درســن هنــاك ،وقــد يظهــر ذلــك أث ـنـاء تناولهــن
لبعــض القضايــا املتعلقــة با ـملـرأة مــع اختــاف

ذلــك مــن تجربــة إىل أخــرى ومــن جيــل إىل آخــر.
ظـرة خاصــة تجعــل
تحكــم أفــام املخرجــات ن ـ

الكا ـمـرا تحــت إدارة وتوجيــه مخرجــة ،وذلــك

«النســوانية» أم أن األمــر يدخــل يف إطــار

مــن خــال التســربات والرواســب العاطفيــة

أفالم سينما املخرجات عن أفالم املخرجني؟

سوســيوثقايف عــام؟ مــا مــدى اختــاف مالمــح
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والرتبويــة أث ـنـاء تنــاول املواضيــع :مثــا ،تتنــاول

مغاربــة املهجــر.

التالتــي التونســية أو يامينــة بشــر الشــويخ

الجزائريــة .ومــن املمكــن ال ـقـول إن أهــم ســمات

تتميــز كل مخرجــة ســينمائية مغربيــة

هــذا الت ـنـوع ديناميكيتــه مــن حيــث اســتثمار

اللغــة الســينمائية وب ـفـرادة عواملهــا رغــم قلــة

وعمقهــا ،اختــاف زوايــا الــرؤى وتبايــن املواقــف

بأســلوبها وبطريقتهــا الخاصــة يف توظيــف
فيلموغرافيــا املخرجــات املغربيــات مقارنــة مــع
الرجــال؛ إال أنهــن اســتطعن مراكمــة تجــارب

مهمــة انفتحــت عــى أســاليب وتيــارات وأنــواع
فيلميــة متعــددة ،مــع اإلشــارة إىل طغيــان

الدرامــا االجتماعيــة عــى جــل أفالمهــن ،وهــي

ســمة تميــز الســينما املغربيــة كلهــا.

املواضيــع وطريقــة تناولهــا ،حــدة خطاباتهــا
والخطابــات .فــكل مخرجــة تقــرح رؤيتهــا

اإلخراجيــة املتفــردة ..إنهــن يســهمن يف إغ ـنـاء

غـرب بشــكل يجعلهــا متجــددة
الســينما يف امل ـ
ومنفلتــة مــن الت ـكـرار املوضوعــايت والتشــابه
الفنــي مــع العلــم أن العديــد منهــن لــم يتجــاوز

بعــد حاجــز الفيلــم الــروايئ الطويــل األول مــع

فريدة بورقية قضية الطفولة بإحساس خاص

عــن أفــام أخــرى .كمــا أن فريــدة بليزيــد تقــدم

بمخرجاتهــا ،وهــذا مــا يجعلهــا تدخــل يف

مثيالتهــن يف العالــم ،فهــن يتناولــن ،بطريقــة

يظهر من خالل إدارتها لألطفال بشكل يختلف

املرأة» و»السينما النسائية» ،إال أن اللجوء إىل

الرجــل با ـملـرأة مــن زاويــة خاصــة يف فيلمهــا
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حـوالت
سـاء» ،تتحكــم فيهــا رؤيــة متأ ـثـرة بالت ـ
الن ـ

فعلــت ذلــك إينــاس الدغيــدي املصريــة أو مفيــدة

إىل ما عداها خاصة عىل املستوى العربي ،كما

غـرب حاملــة
تظــل ســينما املخرجــات بامل ـ

شـاكل التــي قــد يحدثهــا تصنيــف
بالرغــم مــن امل ـ
تحــت يافطــة مصطلحــات مــن قبيــل «ســينما

خــال اإلنــارة واللبــاس والديكــور ..وهــي أفــكار

خـراق الســاحة املغربيــة
لــم تســتطع إحداهــن ا ـ

قلــة منهــن ننتظــر أوىل أفالمهــن الطويلــة.

بعــض قضايــا ا ـملـرأة املغربيــة يف فيلميهــا «بــاب
الســمَ ا مف ـتـوح» و»كيــد ال ْن َســا» بطريقــة فنيــة
ْ

أفــام املخرجــات املغربيــات ،إبســتيمولوجيا،
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جـرايئ قــد يمكننــا مــن االبتعــاد عــن الســقوط
إ ـ

بمــرور بعــض األفــكار املم ـيـزة ألســلوب تفكــر

غـرب ال تندمــج يف إطــار تيــار أو مدرســة أو
يف امل ـ

مختلفــة ..أمــا زكيــة الطاهــري فــرى عالقــة

لخصائــص ترتبــط ارتباطــا عضويــا وبنيويــا

ال تخــرج اهتمامــات املخرجــات املغربيــات عــن

واعيــة أو الواعيــة ،الواقــع االجتماعــي وقضايــا

ظـرا لالنزياحــات الفنيــة
ســياق «ســينما املؤلــف» ن ـ
والجمالية امل ََّي َ
الة إىل تغليب الرؤية الذاتية التي

العائلــة واإلشــكاالت الجنســانية ،وهــي تيمــات

الفنــي واختــاف املــدارس والخلفيــات التــي

امتداداتهــا دون إغفــال خصوصيــة املوقــف مــن

تبدو جلية يف منجز كل واحدة .إن هذا التعدد

ترتبــط ارتباطــا شــديدا بعوالــم ا ـملـرأة يف أعمــق

وغرائزها ..فقد يطرح كل فيلم توقعه مخرجة

تتعلــق بتمثــل ا ـملـرأة لذاتهــا ولواقعهــا ،ومــا
ي ـقـرب ببعــض الخصائــص الجوهريــة امل ُ َشـ ِّـك َلة
لهويتهــا.

ب ـنـوع مــن التحــرر (فيلــم «مــاروك» لليــى

قصــاري) .أظ ـهـرت بعــض األفــام أيضــا جوانــب
مــن همومهــا وانشــغاالتها العاطفيــة واألســرية

ومــا يتعلــق بذلــك مــن عالقــات ترصــد نظــام
ِّ
الصـاَت االجتماعيــة والعــادات (فيلــم «يف

صنعــت أفــام املخرجــات املغربيــات ،املقيمــات

بيــت أبــي» لفاطمــة جبــي الــوزاين) ،وارتباطــات
الرجــل با ـملـرأة (فيلــم «طريــق َلعْ َيــاالَ ْ
ت» لرحمــة

مــن امللتقيــات الوطنيــة والدوليــة ســواء مــن

يا مغرب» لرنجس النجار) ،ومشاكل التثاقف
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غـرب واملغرتبــات ،الحَ ـ َـدث يف العديــد
منهــن بامل ـ
حيــث اإلعجــاب بأفالمهــن أم بتلقــي النقــد غــر

املهادن لهن ،فقد تناولت بعض األفالم قضايا
حساســة يف الوجــدان املغربــي كمنحهــا فرصــة

الظهــور لبعــض الفئــات النســائية املســكوت عــن
شـاكلهن (فيلــم «العيــون الجافــة» لرنجــس
م ـ

بورقيــة) ،وإخفاقاتهــا ونكســاتها (فيلــم «انهــض

(فيلــم «خوانيطــا بنــت طنجــة» لفريــدة بليزيــد)،
وغــر ذلــك مــن املواضيــع.

سلطت املخرجات املغربيات الضوء عىل قضايا

مهمــة تدخــل يف نطــاق الطابــو غــر مــا ـمـرة،
كمــا اهتمــت ســينماهن بتســاؤالت تقــع يف عمــق

جـرأة :فــأن
الراهــن املغربــي ،وقــد واجهنهــا بــكل ـ

النجــار) ،والتزامهــا بقضايــا الد ـفـاع عــن ا ـملـرأة
املغربيــة (فيلــم «كيــد ال ْن َســا» لفريــدة بليزيــد)،

تعري الرجل كليا يف فيلم ،رغم النقاش الذي

بعــض املهاجريــن ألبنائهــم عــى العــودة إىل

الهــن يف مجتمــع تصدمــه صورتــه الحقيقيــة

شـاكل ذات خصوصيــة نــادرة كإرغــام
وإثارتهــا مل ـ

البلــد األصــل واملكــوث بــه نهائيــا رغــم ازديادهــم
بالخــارج (فيلــم «فرنســية» لســعاد البوحاطــي).

غـرب أن تالمــس،
حاولــت أفــام املخرجــات بامل ـ

بطريقــة ضمنيــة أو ظا ـهـرة ،صــورة ا ـملـرأة عــن

يمكن أن يدور حول إلزامية ذلك ،ليس باألمر

حــن يراهــا دون مســاحيق عــى الشاشــة ،وهــذا
جـرأة صاخبــة كل مــن نرجــس
مــا قامــت بــه ب ـ

النجــار وليــى املراكــي.

العدد  - 38مارس /آذار 2018

77

ملف

سينما المرأة صورة المرأة في السينما العربية :من االستحواذ إلى االسترداد

؟؟؟؟؟؟؟؟

-5-

يتضــح مــن خــال جــرد تاريخــي لفيلموغرافيــا

التلفزيون (فاطمة الزهراء بنعدي) ومنهن من

بشــهادة امليرتيــز يف الســينما مــن املعهــد العــايل

مســارهن املهنــي كمخرجــات (ليــى الرتيــي

جاذبيــة الفيلــم الــروايئ الطويــل ودواليــب

عدد األفالم الثمانني تقريبا ،كان آخرها أربعة

املحافظــة عــى مهنتهــن كمنتجــات يف مجــال

يف دورة الســنة الفارطــة ،وهــي «ال» للمخرجــة

يفصــل فــارق زمنــي شاســع بــن فيلمهــن األول

املخرجــات املغربيــات أن الفيلــم الــروايئ القصــر

أعمــال روائيــة عرضهــا املهرجــان الوطنــي للفيلــم

منجزهــن العــام بالرغــم مــن اختــاط الحوامــل

دمنة بونعيالت ،و»محمد ،االسم الشخيص»

خـرة ضمــن
قــد شــكل ط ـفـرة مهمــة يف اآلونــة األ ـ

ملليكــة الزايــري ،و»خلــف الجــدار» لكريمــة زبــر،

جـزت رحمــة بورقيــة فيلمهــا الــروايئ
والثــاين :أن ـ

مــن الجيــل الثــاين -وجههــا صــوب مصــر لتعــود
للســينما بالقا ـهـرة ،وأحــرزت فاطمــة جبــي
وزاين دبلومها يف اإلخراج وكتابة السيناريو من

الطويل األول سنة  1982يف حني أنجزت الثاين

أكاديميــة الفيلــم والتلفزيــون بهولنــدا ،ونالــت

بعــد هــذا الجــرد الــذي يبــن حجــم الط ـفـرة

التلفز ـيـوين كأولويــة مهنيــة .ومنهــن مــن لــم

« »ENSASبربوكســيل (بلجيــكا).

جـزة منــذ فيلــم «الج ـمـرة»
وصــل عــدد األفــام املن ـ

والتــي اعتمدنــا يف تصنيفهــا عــى مــا شــدناه مــن

جبــي الــوزاين) وهــي ســمة غالبــة عــى جلهــن.

لفيلــم «دون جنســية» ( )1918للمخرجــة

باملصداقية ضمن مسابقاتها أو يف إطار عروض

الرجال -بني أكرث من مهنة ســينمائية كالكتابة

التصنيف عىل األفالم من مقاس  35ملم ،كما

بليزيــد).

والدعامــات ( ،)Les supportsويف مــا يــي
بعــض البيانــات عــن متنهــن الفيلمــي:

األفالم الروائية والوثائقية الطويلة:

صـوال
( )1982للمخرجــة فريــدة بورقيــة ،و ـ

نرجــس النجــار حــوايل ثالثــن فيلمــا ،منهــا

أربعــة أفــام وثائقيــة وآخــر يمــزج بــن الوثائقــي
والدرامــي (.)Doc fiction

ب -األفالم الروائية والوثائقية القصرية:

و»أمــل» لعايــدة الســنة.

غـرب
الكميــة التــي عرفتهــا ســينما املخرجــات بامل ـ
أفــام ومــا أدرجتــه مهرجانــات مشــهود لهــا

خاصة (بانوراما) ،يصعب بالفعل االعتماد يف
يصعب أيضا التحقق من ذلك يف ظل العروض

الرقميــة التــي تقــوم بهــا العديــد مــن امللتقيــات

غـرب وخارجــه ..وبالتــايل فمــا
واملهرجانــات بامل ـ

حـول
أصــدر املركــز الســينمايئ املغربــي كتابــن ـ

أملحنــا إليــه ســابقا كان بمثابــة الوثائــق امللموســة

عنــوان «الفيلــم املغربــي القصــر» ،والثــاين

قــد يقــود إليهــا البحــث يف مثــل هــذا البــاب.

الفيلموغرافيــا املغربيــة :األول بالعربيــة تحــت
بالفرنســية بعنــوان «خمســون ســنة مــن األفــام
صـرة ()1997-1947؛ وقــد شــمال
املغربيــة الق ـ

بــن تضاعيفهمــا مجموعــة مــن األفــام الروائيــة
صـرة التــي أنجزتهــا مخرجــات
والوثائقيــة الق ـ

مغربيات انطالقا من فيلم «الطريقة العلمية»

( )1983للمخرجــة الرائــدة إ ـيـزة جينينــي إال أن
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املعطيــات قــد تجاوزتــه اليــوم بكثــر؛ إذ تجــاوز

خـراج مــن بــاب
بكــر ،وأخريــات ولجــن عالــم اإل ـ

يممــت املخرجــة واملوزعــة إيمــان املصباحــي –

خـراج مــن ضفــاف قريبــة كاملســرح،
ولجــن اإل ـ

ليــى كيــاين…) اللــوايت اخــرن الفيلــم الوثائقــي

aljadeedmagazine.com

التــي يمكــن اللجــوء إليهــا يف إطــار املســارات التــي
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خـراج
ســنة  2007وذلــك النشــغالها بمجــال اإل ـ

تســتطع تجــاوز عتبــة الفيلــم الوحيــد (فاطمــة
ويتميــز بعضهــن بالجمــع -أســوة بزمالئهــن
خـراج (فريــدة
السيناريســتية واإلن ـتـاج واإل ـ

-7-

دراســتهن بعــدة مــدارس ســينمائية خاصــة

غـرب كأســماء املديــر وفاتــن جنــان محمــدي
بامل ـ
اللتــن درســتا بمدرســة « »ISCAبالربــاط،

جـاءت ليــى الرتيــي وبشــرى إيجــورك
فيمــا ـ
سـرحي والتنشــيط
مــن املعهــد العــايل للفــن امل ـ
األوىل عىل دبلوم يف السينوغرافيا ،واستفادت

ولجت املخرجة السينمائية املغربية بوابة الفن

الثانية من تكوين بالجامعة الصيفية بمدرسة

جـاء مــن بــاب الدراســة
فالجيــل األول منهــن ـ

عليــه مارتــن سكورســيزي وعبــاس كريوســتامي

الســابع عــر روافــد وأســاك تكويــن مختلفــة،
األكاديميــة؛ إذ حصلــت فريــدة بورقيــة عــى
دبلــوم الفــن الدرامــي وماجســتري يف الفــن

خـراج) مــن موســكو إبــان االتحــاد
(تخصــص اإل ـ

إذا مــا اســتندنا إىل فيلموغرافيــا املخرجــات

منهــن لــم يتجــاوز بعــد حاجــز الفيلــم الطويــل

إ ـيـزة جنينــي دراســتها للغــات الشــرقية بجامعــة

خـراج كمريــم
رغــم بدايتهــن املب ـكـرة يف مجــال اإل ـ

تابعــت بعــض املخرجــات مــن الجيــل الجديــد

الثقــايف « »ISADACبالربــاط حيــث حصلــت

الســوفييتي ،ونالــت فريــدة بليزيــد دبلومهــا يف

املغربيــات ،يف عمومهــا ،نالحــظ أن الكثــر

ياسمني قصاري دبلومها يف اإلخراج من معهد

خـراج مــن معهــد  ESECبفرنســا ،وتابعــت
اإل ـ

الســربون الفرنســية.

الــ» »FEMISالفرنســية ،ومــن تكويــن أشــرف

خــال إحــدى دورات مهرجــان مراكــش الــدويل.

يالحظ عىل مستوى التكوين أن جل املخرجات

الســينمائيات املغربيــات قــد ولجــن املهنــة مــن
بــاب التكويــن األكاديمــي مــع اســتثناءات قليلــة-
بخــاف املخرجــن الرجــال -إذ جــن إىل الســينما

مــن بــاب التكويــن األكاديمــي عــى مســتوى
التعليم العايل املتخصص يف غالبيته .وبعضهن

فأكملــن دراســة الســينما أكاديميــا يك يعضــدن
وبشــرى إيجــورك) ومنهــن مــن ولجــن املهنــة مــن

بــاب التمثيــل (زكيــة الطاهــري وســناء عكــرود)
ومنهن من ساقتهن الخربات والتداريب املهنية

(رشــيدة الســعدي) أو الجوائــز (ســناء وريــايش)

خـراج ،وهــن قليــات.
إىل مجــال اإل ـ
-8-

كأســلوب تعبــري ،وهــذا يمكــن إرجاعــه إىل
تمويله املنتشرة واملدعمة ،وكذا سبل انتشاره.

 -ســاهمت عوامــل سوســيوثقافية متعــددة يف

عــدم امتهــان ا ـملـرأة املغربيــة للمهــن الســينمائية
بســبب ال َّتمَ ُّثــل القدحــي لهــا ،وعــدم انفتــاح

التعليــم املغربــي عليهــا ،وصعوبــة احرتافهــا،
وهكــذا يمكــن اعتبــار املخرجــة فريــدة بورقيــة
رائــدة مــن حيــث َتحَ ِّدي َهــا ودراســتها بروســيا يف

نســجل مــن خــال مــا ســبق بعــض املالحظــات؛

زمــن كان الذاهــب إىل تلــك البلــدان مراقبــا.

 -يظهــر أن أســاليب املخرجــات املغربيــات يف

األيديولوجيــة والرمزيــة لــدى املخرجــات

توجهاتهن وزوايا رؤاهن لبعض القضايا تتمايز

بالخــارج أو اال ـغـراب :نالحــظ مثــا أن أفــام

أهمهــا:

خـراج تختلــف مــن واحــدة إىل أخــرى كمــا أن
اإل ـ

 اختــاف املرت ـكـزات الفنيــة والح ـمـوالتاملغربيــات ،وهــذه مســألة ال تتعلــق بالتكويــن

كل مــن فاطمــة جبــي وزاين وياســمني قصــاري

غـرب أو املغرتبــات،
بــن املقيمــات منهــن يف امل ـ
وبــن امل ُ َكو ََّنــات بالخــارج واألخريــات الــايئ تلقــن

وزكيــة الطاهــري توظــف جســد ا ـملـرأة بأســلوب

خـرات:
إذا قارنــا بــن جيــل الرائــدات منهــن واملتأ ـ

بليز يــد.

غـرب ،كمــا تتبايــن طريقــة مقارباتهــن
تكوينــا بامل ـ
ال يمكــن مثــا أن نقــارن أفــام فريــدة بورقيــة

وفريــدة بليزيــد بأفــام نرجــس النجــار وليــى
املراكــي ،وال ســيما حــن تناولهــن لبعــض

القضايــا الخاصــة با ـملـرأة ،فقــد يظهــر البــون

شاســعا عندمــا نقــارن أفــام الثمانينــات بأفــام
التســعينات ومــا تالهــا.

 -قليــات هــن املخرجــات (فاطمــة جبــي وزاين،

يــكاد يكــون شــبيها بفريــدة بورقيــة وفريــدة

 تأثــر كل مخرجــة ب ـنـوع الرتبيــة األســريةواملدرســية وانكبابهــا عــى قضايــا ثقافيــة ت ـقـرب
مــن أســلوب تفكريهــا يف أســئلة ا ـملـرأة داخــل
املجتمــع املغربــي.

ناقد من المغرب
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طريق نحو االحتراف

من فيلم “واجب” آلن ماري جارس

سينما المرأة الفلسطينية
أسماء الغول

ال ترى املخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر أن كونها امرأة أضاف إىل مهنتها يف مجال اإلخراج ،أو أخذ منها ،فهي تقول عقب عرض
خـرا يف إحــدى قاعــات الســينما يف مدينــة تولــوز الفرنســية «يف فلســطني تتــم معاملتــي طبقــا ملــا أصنعــه مــن أفــام ،وال
فيلمهــا «واجــب» مؤ ـ

سـواء بالســلب أو اإليجــاب ،إال يف أ ـمـركا؛ فهنــاك يصنفــون أفالمــي ضمــن مهرجانــات ســينما
أحــد يمايــز بمعاملتــي ألين مخرجــة ا ـمـرأة ،ـ
املرأة».

تضيف آن ماري «أحيانا الناس ال يصدقون املرأة ،سواء كانت محامية أو كاتبة أو مخرجة ،لذلك عليها عىل الدوام ،أن تبذل مجهودا
مضاعفا إلثبات ذاتها وما تسعى لقوله».

ويبدو

أن الهويــة «الجندريــة» لــم تكــن

تسخري السينما يف خدمة بقاء ثقافة الهيمنة،

منضويــا تحــت رايــة الســينما الفلســطينية ،ولــم

مــاري جاســر ،كمــا أنهــا ليســت مــن أوليــات

تحتلــه الســينما كإحــدى األدوات الهامــة التــي

خــوض طريــق مشــروعها الســينمايئ ويف طــرح

يومــا مــن أولويــات املخرجــة آن

الفلســطينيات الــايت عملــن مب ـكـرا يف مجــال
الســينما ،فالهــم الســيايس والوطنــي يف مقدمــة

سـرة الســينمائية الفلســطينية ،ونــادرا مــا
امل ـ
شغلهن إثبات ذواتهن كنساء يف حقل السينما

تعكس الواقع ومفاهيمه وبسبب جماهرييتها

سـاع نطــاق مرتاديهــا ومتابعيهــا».
وت ـنـوع وات ـ

سينما القضية

الهويــة الفلســطينية بنقــد حــاد بعيــدا عــن أي
هويــة جندريــة.

هــذا ال يميــز آن مــاري جاســر وحدهــا ،بــل هــي

نموذج معاصر ملسرية املخرجات الفلسطينيات

«الرجــايل» ،أو أمــام تصنيــف املجتمــع لهــن ،بــل

ظـرة التقليديــة لــدور
عــى الرغــم مــن رفــض الن ـ

التــي بــدأت منــذ أن قامــت املخرجــة ســافة

إثبات حرفيتهن.

خاصة يف البدايات لم تعمل عىل تقديم النساء

درســوا يف املعهــد العــايل للســينما يف القا ـهـرة،

تقــف هــذه «الكليشــيهات» املكــررة عائقــا أمــام

ا ـملـرأة يف الســينما إال أن املخرجــة الفلســطينية

شـرك
عــن ذلــك ت ـقـول ريــم ـنـزال يف الكتــاب امل ـ

ككيان مستقل وعرض معاناتهن أو مشاكلهن

ظـرة
الرؤيــة النســوية للســينما مــن خــال ن ـ

أجنــدات سياســية ووطنيــة تســتقطب الرجــال

جـاءت
«عــن عــى ســينما ا ـملـرأة الفلســطينية» « ،ـ
شـاكلها،
ورؤيــة ا ـملـرأة لذاتهــا ولقضيتهــا وم ـ

ظـرة
وهــي الرؤيــة املبنيــة عــى أســاس رفــض الن ـ
التقليديــة الجنســوية واملواقــع التــي توضــع بهــا
سـرا» ،مع ـتـرة أن «الثقافــة االجتماعيــة
ا ـملـرأة ق ـ

الســائدة وتعبرياتهــا اإلبداعيــة ومــن بينهــا
الســينما ،يمكــن لهمــا أن تكرســا هيمنــة
املوقــف الذكــوري عــى العالقــات االجتماعيــة

وتضمنــا ب ـقـاء مراكــز القــوى التــي تتحكــم بهــا
يف مواقعهــم ،وذلــك تبعــا ملوقــف أصحابهــا

مــن منتــج وكاتــب للنــص ومخــرج ،بهــدف
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وتكريــس مراكــز القــوى بســبب املوقــع الــذي

يجعلها كونها امرأة ترتدد أو تبطئ خطواتها يف
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بــكل منفصــل ،بــل انطلقــت بقــوة لخدمــة

جاداللــه وهــي مــن أوائــل الخريجــن الذيــن
جـراء ل ـقـاءات مصــورة
يف قســم التصويــر ،بإ ـ
مــع مناضــي وطالئــع املقاومــة الفلســطينية،

ومشــاركة املصــور الســينمايئ الفلســطيني

واملجتمع ،ومرت سنوات طويلة قبل أن تصور

حـرب
هــاين جوهريــة يف تصويــر أحــداث وآثــار ـ

كان هــذا يميــز املخرجــة الفلســطينية مــن ناحيــة

الفلســطيني الــذي حــدث خاللهــا.

املرأة فيلما عن معاناة املرأة أو قضاياها ،وربما

اتساع نظرتها وعدم حساسيتها تجاه هويتها،

سـاء
صـرا بحــق الن ـ
ولكــن أيضــا يمكــن اعتبــاره تق ـ
ومعاناتهــن الخاصــة وحياتهــن.

الخامــس مــن يونيــو  1967ومأســاة النــزوح

أول مخرجة فلسطينية

أصيبــت فيــه ســافة برصاصــة يف رأســها أث ـنـاء

عملهــا ،مــا أدى إىل إصابتهــا بشــلل نصفــي،

وعرفــت هــذه الوحــدة الحقــا بـ»وحــدة أفــام

تاريــخ حركــة فتــح».

سـرات واالحتفــاالت الســنوية
املؤت ـمـرات وامل ـ

بهــذا الصــدد كتبــت الناشــطة النســوية

تحميــض وطباعــة الصــور يف مطبــخ البيــت الــذي

تكتمــل عندمــا تعرضــت ســافة إلصابــة بطلقــة

بحــق املخرجــة ســافة قالــت فيهــا «انطلــق

لهــذه املجموعــة ســحرها الخــاص ،فيميزهــم

منعهــا مــن االســتمرار يف العمــل كمخرجــة
ومصــورة ســينمائية.

الفلســطينية،

خديجــة

أبوعــي

شــهادة

الســينمائيون الثالثــة؛ ســافة جاداللــه وهــاين
جوهريــة ومصطفــى أبوعــي ،يؤمنــون بأنهــم

الثــورة الفلســطينية السياســية والعســكرية

للجرأة يف طرح القضايا الوطنية والفلسطينية

حـركات التحــرر ومــن العالمــات املضيئــة يف
ـ

املقاتلــن يف األغــوار ويف جبــال الســلط ،يف

وتضيــف أنهــا بقيــت تــردد عــى قســم التصويــر

شـاء قســم
اســتمراريتها ،وبهــذا املفهــوم تــم إن ـ

واالجتماعيــة والثقافيــة بالصــوت والصــورة،

بمواكبــة تنظيــم ثــوري مقاتــل يف حركــة تحــرر

جميــع النشــاطات واألحــداث التــي تمــر بهــا

النطالقــة الثــورة .كانــا ســعيدين بمعداتهمــا

أسســت ســافة مــع جوهريــة قســما للتصويــر

خـرا
وربمــا يكــون فيلــم «واجــب» الــذي ُ ـعـرض مؤ ـ

والنقــد الــذايت للحيــاة االجتماعيــة والسياســية

«ال ..للحــل الســلمي» ،وهــو ذاتــه العــام الــذي

وطنــي ،وهــي مــن التجــارب النــادرة يف تاريــخ

الثــورة ،بــدء بمعســكرات التدريــب وقواعــد

الســينما النضاليــة الفلســطينية تحــت عنــوان

مــن خــال الصــورة ،يمكنهــم إيصــال ونشــر

لتوثيق األحداث الفلسطينية ،خاصة نشاطات

للمخرجــة آن مــاري جاســر ،قــد قــدم نموذجــا

فلســطني» ،وأنتجت يف العام  1969أول أفالم

هــذه الوحــدة أول وحــدة ســينمائية تعمــل

وتفرغــا للعمــل يف قســم التصويــر وبــدآ بتوثيــق

مفاهيــم الثــورة إىل الجماهــر والحفــاظ عــى
التصويــر الفوتو ـغـرايف عــام  1967ثــم ‘وحــدة

أفــام فلســطني’ أواخــر العــام  ،1968وتعتــر

بني الفينة واألخرى ،وكان الثالثة يعملون عىل
كان م ـقـرا ألكــر مــن نشــاط للفدائيــن ،وكان

التفــاين يف العمــل ،والتواضــع الشــديد مثــل
تواضــع األنب ـيـاء.

وتتابــع «يف هــذه ال ـفـرة حصلــت ‘وحــدة أفــام

فلسطني’ عىل كامريا سينمائية ،وكان مصورو

الوحــدة قبــل ذلــك يلجــأون إىل اســتعارة كا ـمـرا

ســينمائية للتصويــر عنــد الضــرورة ،واســتقال
كل مــن ســافة ثــم هــاين مــن وزارة اإلعــام،

الحديثــة لكــن فرحتهمــا لســوء الحــظ لــم
يف ا ـلـرأس .ســافة املناضلــة ،نــواة املجموعــة

حـرك ،تركــت فراغــا ك ـبـرا وهــي
وعصبهــا امل ـ
تنتقــل مــن مشــفى إىل مشــفى ومــن عمليــة
جراحيــة إىل أخــرى».

السينما المستقلة وسينما المرأة

لــم تفصــل ســافة الســينما عــن النضــال بــل

كان أحدهمــا ســببا لوجــود اآلخــر ،مــا جعــل

الســينما الفلســطينية ملتصقــة بالضــرورة
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محمد بكر وصالح بكري يف لقطة من فيلم “واجب”

حتــى بدايــات الثمانينــات حــن بــدأ مــا يســميه

والتســجيل ومثلمــا تحــاول الخــروج مــن دوامــة

الفلســطيني عبداللــه كعــوش «وطنــي ،حبــي»

االجتماعــي والحيــايت بــكل تفاصيلــه يطــل عــى

كســينما فلســطينية مســتقلة عــن القضيــة
إبراهيــم درويــش املرحلــة الرابعــة مــن الســينما

الفلســطينية يف دراســة أجراهــا عــن الســينما
الفلســطينية بعنــوان «الســينما الفلســطينية:
أرشــيف ضائــع محتــه الحــروب والشــائعات»

وابتدعــت هــذه املرحلــة التــي بــدأت أوائــل
الثمانينــات حالــة اإلبــداع الفــردي مــن مخرجــن

السينما تتميز بتقنياتها التي تجمع بني الرواية
األلــم العــام تعمــل عــى مــزج األجنــاس الروائيــة

والســينمائية يف قالــب جديــد».

الفرديــة أوصلــت الســينما الفلســطينية إىل

وتكريــس مفهــوم ســينما املؤلــف ،وكان لل ـمـرأة
املخرجــة حــظ كبــر فيهــا ،وبــرزت وقتهــا كل مــن
املخرجتــن ـعـزة الحســن وليانــة بــدر.

زيــارة األمــر ســعود بــن عبدالعزيــز إىل فلســطني
تظــل هــذه ال ـفـرة التــي يــؤرخ لهــا مــا بــن 1935

و 1948محــل جــدل وتطــرح فيهــا أســماء

متعــددة ،لكــن الســينما كملمــح مــن مالمــح

الحيــاة كانــت موجــودة يف الحيــاة الفلســطينية.

واملرحلة الثانية هي الفرتة ما بني  1948و1967

وقــد وصــف درويــش ـهـؤالء املبدعــن بقولــه

ويطلــق عليهــا اســم مرحلــة الصمــت مــع وجــود

املــايض الجامــد بالرتكيــز عــى الحاضــر وتنويــع

جـرش» ( )1957ال
إن ـتـاج فيلــم هــو «معركــة يف ـ

«هــو الجيــل الــذي كان قــادرا عــى التحــرر مــن

زاويــة األلــم التــي لــم تعــد جماعيــة كمــا كانــت

يف اعمــال الفنانــن الــرواد بــل صــارت مزيجــا مــن

الشــخيص والجماعــي ،بــل أحيانــا طغــى الهــم
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سـرحان
بعــض اإلشــارات عــن محــاوالت ل ـ
عالقــة لــه بالقضيــة الفلســطينية وقــد منعتــه
الســلطات األردنيــة العتقادهــا أنــه شــوه اســم

املدينــة الســياحية ثــم عــادت وســمحت بــه بعــد

ســطح الحيــاة إضافــة إىل الســيايس والوطنــي،

جـاءت بعــد ـفـرة الصمــت هــذه
واملرحلــة الثالثــة ـ

إىل دعايــة وتأكيــد للهويــة الوطنيــة ،ومــا يميــز

ســينما ا ـملـرأة».

املرحلــة األوىل وهــي أعمــال الفلســطينيني قبــل
سـرحان الــذي
النكبــة ،خاصــة تجــارب إبراهيــم ـ

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية إذ بــدأ البعــد

وال ســيما الســينما التــي بــدأت ت ـفـرض حضــورا

هــذه ال ـفـرة مــا بــن  1968و 1982هــو الرتكيــز

ذكرها درويش يف حياة السينما الفلسطينية؛

وفيلم آخر هو «أحالم تحققت» وعىل العموم

مناقشــة القضيــة مــن بعــد ذايت وشــخيص،

( )1964ـعـرض يف عمــان وبقيــة املــدن.

ومن املمكن املرور عىل املراحل الثالث األوىل التي

يف الشتات والوطن واملخيمات دون أن تنضوي

العامليــة واملهرجانــات الدوليــة ،فــأول ـمـرة تتــم

فيلــم آخــر ينســب إىل هــذه ال ـفـرة قدمــه املخــرج

فقــد أعقبتهــا ـفـرة غنيــة تحولــت فيهــا الســينما

ينســب إليــه تصويــر أول شــريط مصــور عــن

تحت منظومة واحدة ،وبالفعل هذه األعمال
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بالهــم الوطنــي لعقــود طويلــة ،ولــم تعــش

الشــخيص والنجــاة عــى هــم الجماعــة ،وهــذه

أن أجــرى املخــرج تعديــات عليــه ،وهنــاك

املرحلــة تعــززت بعــد التســعينات أي بعــد قــدوم

عــى الهــم التســجييل لهمــوم الثــورة وأنتجــت

فيهــا حــوايل  60فيلمــا تســجيليا ،ولــم ينتــج
حـول
إال فيلــم روايئ «عائــد لحيفــا» لقاســم ـ

ضـوع
( .)1982وتظــل هويــة الســينما هنــا مو ـ

نقــاش هــل هــي ســينما الثــورة أم ســينما ثوريــة
أفــكار ومبــادئ؟

عــى مســتوى املجتمــع الفلســطيني ،أال وهــي

من الوطني إلى اإلنساني

البصــري للصــورة ،وآليــات الســرد الســينمايئ،

سـاء ،وحتــى
مــن دون أن تمنــح ترك ـيـزا عــى الن ـ

خـراج ،وآليــات إن ـتـاج،
الســينمايئ ،مــن كتابــة وإ ـ

ضـوع وطنــي
جـزءا مــن مو ـ
حضورهــن يعتــر ـ

ويف القوانــن ،التــي باتــت تحكــم العمــل

وطــرق توزيــع و ـعـرض ،وهــي شــروط اختلفــت
عموما عما كان سائدا يف السينما الفلسطينية

خــال مرحلــة الثــورة الفلســطينية ،فرتاجعــت
شـرة ،وبــرزت
ســمات الثوريــة ،والتحريضيــة املبا ـ

اإلنســانية اليوميــة للمواطــن الفلســطيني دون

وهــي تلــك األفــام التــي حاولــت مقاربــة

يف فلســطني التاريخيــة أو خارجهــا ،بغــض

النظــر عــن جهــة التمويــل أو اإلن ـتـاج ،شــريطة

ونشأ تيار سينمايئ فلسطيني يهتم بالتفاصيل

جـزات املخرجــات الفلســطينيات األكــر،
من ـ

اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة ،وهــذه

مــن دون أن تهتــم بالشــأن الســيايس ،فتناولــت

تخرجــه ا ـمـرأة فلســطينية ،ســواء كانــت تســكن

وتفاصيل حياته اليومية واإلنسانية التي تمس

ســينما فلســطينية تناقــش قضايــا ومواضيــع

ثانيا :أفالم تطرقت إىل قضايا اجتماعية صرفة

ومــن هنــا غــاب الوطنــي املباشــر مــن األفــام

رؤيتهــا الخاصــة ،وهــذه املرحلــة يــرى الناقــد زيــاد

حيــث املعالجــات الفنيــة ،وتطــورت الحقــا نحــو

اجتماعيــا.

املوضوعــات.

خـراج نســايئ بأنــه الفيلــم الــذي
الفلســطيني بإ ـ

يعيــش تحــت االحتــال ،أو يف املنــايف».

هنــا بــدأت مرحلــة الســينما الفلســطينية

وتنوعــا مــن حيــث املواضيــع املطروقــة أو مــن

سـاء فلســطينيات أو شــأنا
وليــس بصفتهــن ن ـ

ُيعــرف الناقــد ســعيد أبومعــا الفيلــم

شـركة اإلنســانية العامليــة التــي كانــت يف
امل ـ

ا ـملـرأة الفلســطينية»« ،أنهــا شــهدت انفتاحــا

سـاء يف بنيــة تلــك األفــام فــإن
ضـرت الن ـ
لــو ح ـ

ســمة التأمــل يف حــال الفلســطيني ،ســواء أكان

وأخريا املرحلة الرابعة التي تتحدث عن الجهود

شـرك «عــن عــى ســينما
عثمــان يف الكتــاب امل ـ

بهــا تلــك األفــام التــي تناولــت القضايــا الوطنيــة

وتقنياتــه ،التــي تقــدم املوضوعــات عربهــا ،كمــا
َّ
تتعلــق بطبيعــة التغيــر الحاصــل يف الشــروط،

أن يكون موضوعه متعلقا بالشأن الفلسطيني

املستقلة واألصوات الفردية التي حاولت تقديم

أوال :أفــام ذات هــم وطنــي خالــص؛ ويقصــد

نســويا كان أو وطنيــا أو باالثنــن معــا.

الجديــدة مــع مطلــع الثمانينــات وفيهــا كانــت
ويرى الناقد بشار إبراهيم يف كتابه «يف السينما

الفلسطينية الجديدة» أن ما يميز هذه املرحلة

«طبيعة الرؤية السينمائية التي تتناول القضية
الفلســطينية ،مــن خاللهــا ،وطبيعــة الب ـنـاء

حمــل الشــعارات الوطنيــة عــى أكتافــه بــل

محاولــة للتحــرر منهــا إىل الشــروط والعوامــل
الوقت ذاته متحققة يف سينما اآلخر اإلسرائييل
املشــاهد الغربــي.

وعالجــت قضايــا مجتمعيــة مثــل :الطــاق
حـرش الجنــي ..إلــخ مــن
والــزواج وا ـملـراث والت ـ
ثالثــا :أفــام دمجــت بــن الوطنــي والســيايس
موضوعاتهــا سياســيا واجتماعيــا يف آن معــا.

بعد أوسلو والسينما المؤسساتية

وإذا كانــت بدايــة عمــل ا ـملـرأة الفلســطينية

بالســينما قــد تم ـيـزت بالتوجــه الكامــل نحــو
الوطنيــة والقضيــة الفلســطينية نجــد أنــه

ويصنــف الناقــد ســعيد أبومعــا أفــام ا ـملـرأة

منــذ اتفاقيــة أوســلو عــام  1993أصبــح هنــاك

الوطنــي واالجتماعــي ،عــى النحــو التــايل:

سـاء وال
الفلســطيني خاصــة الــذي أنجزتــه ن ـ

الفلســطينية إىل مســتويات ثالثــة وفــق ثنائيــة

ضـوع يف العمــل الســينمايئ
تشــظ لوحــدة املو ـ
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يمكــن إنــكار أنــه تشــظ تبــع العمــل النســوي

يف أفالمهن بل ضمن أفكار وكوادر موجهة ويف

تعتــر فيــه الســينما نوعــا مــن الــرف كمــا كان

النســائية فقــد كانــت وطنيــة وسياســية بالكامــل

 2-عدم العمل يف أجواء من الحرية إما لغياب

مــن الضعــف وعــدم االكتمــال:

شـرات إن لــم تكــن املئــات مــن املؤسســات
الع ـ

لذلــك كان مــن النــادر أن تقــدم املخرجــة

يف العتمــة’ ،كان علينــا أن نحتــال عــى املوقــف

الحالتــن كانــت الســينما مــن أجــل اإلبــداع

خـراج فيلــم ،وبالتــايل يقتصــر اإلن ـتـاج
ا ـملـرأة عــى إ ـ

أفالم غير كاملة الحبكة والعناصر

شـاء
املؤسســايت والحقوقــي ككل ،فقــد تــم إن ـ
واملنظمــات الحقوقيــة والنســوية التــي تنــادي
سـاء
طـاء الن ـ
بتحقيــق املســاواة مــع الرجــل وإع ـ
حقوقهــن االجتماعيــة ،وغالبيتهــا مؤسســات

تتبــع أحزابــا سياســية وتحرريــة ،وقــد كان ذلــك

تغ ـيـرا جذريــا يف الخطــاب الحقوقــي والســيايس

بعــد أن كان املطلــب الوطنــي وتحريــر األرض هــو
هــم هامــش املجتمــع املــدين املبكــر قبــل أوســلو

فقــد كان يلعــب دورا بديــا للدولــة وجســم
جـاء
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،والــذي ـ

الحقــا وهمــش الخطــاب النســوي والفنــي

وجعلــه يركــز عــى االجتماعــي والحقوقــي.

إطــار العمــل النســوي والحزبــي واأليديولوجــي.

الفلســطينية التــي تصنــع فيلمهــا تحــت مظلــة
هذه املؤسسات رؤيتها الكاملة املستقلة للفيلم

منــذ اختيــار الف ـكـرة ،وكتابتهــا أو طريقــة العمــل
عليها وتصويرها ،وكذلك يف الرسالة التي تريد

توجيههــا ،فعــادة مثــل هــذا ال ـنـوع مــن األفــام

ي ـفـرض وجــود واحــدة.

بالبحــث عــن الــذات املتحققــة عــى األرض ســواء

لل ـمـرأة أو اإلنســان ،لكــن هــذا لــم يحــدث إىل
الحد املطلوب مع األسف فقد أصبحت صناعة

جـزءا مــن أنشــطة لنشــر الديمقراطيــة
األفــام ـ

جهــاز املون ـتـاج (املاف ـيـوال) يف أســتوديو بعلبــك،

جـرة املاف ـيـوال يف اليــوم
الــذي لــم تكــن فيــه أ ـ
تتجــاوز  25ـلـرة لبنانيــة».

املؤسســات واملنــح املمولــة وأفــام املناســبات،
وهــن املخرجــات اللــوايت احتفظــن بلحظتهــن

السياسية التي تحيط باملخرجات ،وغدا املشهد

الســينمايئ الواقعــي مجتثــا ،بــل أصبحــت

األفــام تختلــق مواضيــع وتطــرح األفــكار أمــام

أبوغــوش وناهــد عــواد وسوســن القاعــود ،وقــد

عــر مؤسســات إن ـتـاج أو تدريــب متخصصــة

أبعدتــه عــن تأ ـثـره الشــعبي ومصداقيتــه،

أزمة تمويل وأزمة إبداع

أو اإلرشــاد بحســب أجنــدات املؤسســات التــي
املتلقــي وصانــع الفيلــم ،فــكأن نخبويــة الفيلــم
ناهيــك عــن أن الســينما ال يراهــا الفلســطينيون
يف بعــض املــدن الفلســطينية طــوال العــام ســوى
يف املهرجانــات املمولــة أيضــا.

كان مــن املمكــن تســميته بالفــن املؤسســايت،

الحقــوق وســينما املناســبات يف وقــت ال يوجــد

وفرغــه مــن لحظــة اإلبــداع واإللهــام الحقيقيــة
للفنــان التــي تؤهلــه للمنافســة العامليــة ،فقــد
أصبــح فــن وســينما ومســرح مناســبات وقضايــا
حقوقية وممولني ،ما نزع عنه اإلبداع األصيل

والدوافــع األوىل للمخــرج واملخرجــة التــي غالبــا

مــا تكــون ذاتيــة إبداعيــة أو مجتمعيــة ملهمــة

دون تمويــل مشــروط أو أجنــدات.

بشــكل دائــم ،وهــو مــا أشــارت إليــه املخرجــة آن
مــاري جاســر حــن قالــت إنهــا كل خمســة أعــوام

صـول عــى
تقريبــا تنتــج فيلمــا لصعوبــة الح ـ

تمويــل ،موضحــة أنــه يف الوقــت الــذي مولــت
سـرا مــن
جـزءا ي ـ
فيــه وزارة الثقافــة الفلســطينية ـ

فيلمها األخري «واجب» كان هناك من انسحب
مــن ـعـرض الفيلــم يف فلســطني بســبب نقــده

وأصبــح العمــل الفنــي الســينمايئ يتــم يف

ملنظمــة التحريــر الفلســطينية وفســاد البعــض.

أســتوديوهات متخصصــة ،وإذا حصــل ذلــك

تشــر إليــه أيضــا خديجــة أبوعــي يف شــهادتها

مؤسســات نســوية وورش عمــل ،وليــس يف

يكــون مؤقتــا لخدمــة أحــد برامجهــا املمولــة

سـراتجية لتأهيــل وتمكــن
وليــس كخطــة ا ـ
املخرجــات الفلســطينيات مبدعــات ومســتقالت
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وأزمــة التمويــل هــذه ليســت جديــدة فهــي مــا
حــن ت ـقـول عــن ـفـرة الســتينات مــن القــرن
املــايض «كانــت الســينما آخــر هــم يمكــن أن تفكــر

بــه قيــادة الثــورة ،وكان علينــا أن نعمــل يف جــو

عوامل التراجع ومظاهره

شـاء البــكارة والقتــل عــى
عــن الــزواج املبكــر وغ ـ

خلفيــة مــا يســمى بـ»الشــرف» ،وبــن الخطــاب
االقتصــادي ومطالــب بمحاربــة الفقــر وتمكــن

سـاء
سـاء والتحــدث عــن نمــاذج ناجحــة لن ـ
الن ـ
خـرا الخطــاب
تخطــن الفقــر ســينمائيا ،وأ ـ

وورش العمــل وهــي كالتــايل:

الــذي ال توجــد أكاديميــات محليــة لذلــك ،فيتــم

نسوية داخلية كالعنف ضد النساء والتحرش

الخــارج إال يف حــاالت نــادرة جــدا ،يف الوقــت
خـرات املوجــودة واألســاليب اإلخراجيــة
ت ـكـرار ال ـ

حتــى شــكل الصــورة والحــوار والــكادر دون
تجد يــد.

الفلســطينية» التــي أعدهــا لصالــح جامعــة
العوامل وهي «العوامل السياسية كاالنقسام
سـرائيلية بــن املــدن
والحواجــز العســكرية اإل ـ

بعــض أفــام املخرجــات ألســباب سياســية أو

االستمرار نتيجة نقد شديد من أقطاب اإلعالم

ثانيا ،عدم وجود معاهد وجامعات للسينما يف

طـرار أحيانــا إىل تبنــي
والسوشــيال ميديــا ،االض ـ

الســينمايئ عشــوائيا وغــر معمــق والكثــر منــه

كذلك هناك التعرض لصعوبات ميدانية أثناء

أفــكار ال توافــق أفــكار املخرجــة أو تناقضهــا،
حـرام املواعيــد واملعاكســات
التصويــر كعــدم ا ـ

وعــدم أخــذ عمــل املخرجــات بجديــة ،وهــذا

ثالثــا ،شــح التمويــل اإلبداعــي للســينما

ظـرة الســلبية لل ـمـرأة العاملــة يف
تلخصــه الن ـ

الفن ،يف الوقت الذي توجد يف الضفة الغربية

سـاء يف
تكافــؤ األجــور وال ـفـرص بــن الرجــال والن ـ

الفلســطينية ،واالهتمــام غــر املشــروط بهــذا
وقطاع غزة دور عرض سينمائية تعد عىل اليد

الواحدة وأغلبيتها يتم فتحها من أجل عروض

خـرة نــادرا مــا خرجــت يف أفــام تنتجهــا هــذه
األ ـ

مجــايل اإلعــام والفــن ،كذلــك هنــاك عــدم
شـاكل
مهنــة الســينما بفلســطني ،ومواجهــة م ـ
خـراج ،ناهيــك
سـرة نتيجــة اختيــار مهنــة اإل ـ
يف األ ـ

أنه ال يوجد تسويق ألعمال املخرجات بل تبقى

شـاكل
ومــن هنــا يمكــن التطــرق إىل العقبــات وامل ـ

يف األدراج إىل أن يتــم تنظيــم مهرجــان محــي».

خـراج فيلمــا فلســطينيا إبداعيــا يمثلهــا بعيــدا
إ ـ

وكــون املشــهد الســينمايئ الحــايل ال يعــر

عــن املؤسســات النســوية والدوليــة:

شـاكل والعوائــق
وبســبب تلــك العقبــات وامل ـ
بالضــرورة عــن األزمــات التــي يمــر بهــا املجتمــع،

العسكرية ،مريضات السرطان وتأثري الحروب

 1-شــح التمويــل غــر املشــروط للســينما ،مــا

وإذا عــر يكــون الفيلــم مــن إن ـتـاج حزبــي ســيايس

لــدى االحتــال ومصريهــن ،وهــذا يــرز بقــوة

املؤسســات النســوية أو املنــح الثقافيــة أو

حـراف ،لــكل هــذه األســباب أصبحــت
واال ـ

عليهن ،وهناك النساء اللوايت ارتبطن بعمالء
الفــرق بــن املرحلــة األوىل للســينما الفلســطينية

يجعلهــا ســينما مؤسســاتية تســتجيب لشــروط
التمويــل األوروبــي.

حـرايف عــال ،ومــن املمكــن أن تشــارك
مســتوى ا ـ

«العوامــل املؤ ـثـرة عــى الواقــع املهنــي للقائمــات

فتشــكل مشــهدا وليــس أعمــاال ناتجــة عــن

يدويــة وليــس رؤيــة وقناعــات فنيــة.

نــادرا مــا تمــت صناعــة أفــام إبداعيــة ذات

السياســية يف األفــام التــي يتــم تقديمهــا حاليــا.

الباحــث يوســف خطــاب يف رســالته للماجســتري

بســبب رقابــة حكوميــة ،وتــردد املخرجــة يف

مؤسســات أو أ ـفـراد.

شـاكلهن يف املخيــم.
وم ـ

كذلــك هنــاك مجموعــة مــن العقبــات أوردهــا

سـراتجية رســمية أو غــر
أوال ،عــدم وجــود ا ـ

رســمية للنهــوض بســينما ا ـملـرأة الفلســطينية

أغلبهــا أفــام شــديدة محليــة تتحــدث يف أمــور

يف مهرجانــات دوليــة.

الفلســطينية وصعوبــة الســفر ،ومنــع ـعـرض

التــي تواجههــا املخرجــة الفلســطينية حــن تريــد

أو مســببا غــر مباشــر لقضايــا مثــل الحواجــز

 3-صعوبــة الســفر وتلقــي تجــارب التعلــم يف

تقتصــر عــى نخبــة مــن املخرجــات والبقيــة كــن
مخرجــات إن ـتـاج اللحظــة مــن مشــاريع التمويــل

التصوير واملونتاج بسيطان وغري احرتافيني

السيناريو تقليدي وغري مبتكر

شـرات مــن
األزهــر يف ـغـزة موضحــا أن هنــاك الع ـ

األســباب جعلــت ســينما ا ـملـرأة الفلســطينية

السيايس الذي ينادي بإنهاء االنقسام وتحقيق

املؤسســات بــل كان االحتــال دومــا كخلفيــة

حتى الربامجي منه عىل الرجال فقط.

ومــن هنــا يمكــن ال ـقـول إن هنــاك العديــد مــن

بعينهــا.

الوحــدة وإن ـهـاء االحتــال ،وهــذه النقطــة

بيئة العمل امللهمة ،وإما لغياب اإليمان بقدرة

باالتصــال يف الســينما والربامــج التســجيلية

لتطبيــق املســاواة وطــرح مواضيــع يف الــورش

صـرة مســاعدة تتحــدث
واألفــام كأدوات منا ـ

عىل السينما بل طال املسرح والفن التشكييل،

وأجنــدات ،بــل ســينما تعــر عنهــم وعمــا يريــدوه

خـراج حرفــة
يركــز عــى العمــي فقــط ،وكــأن اإل ـ

وحقوق املرأة مثلها مثل ورش العمل والندوات

تمويــل رســمي لدعــم الســينما الفلســطينية

سـاء والشــباب يف خطــر حقيقــي كص ـنـاع
مــن الن ـ

أصبحــت هــذه األفــام ،كمــا املؤسســات

ومن الظلم تحميل اللوم كله لجيل املخرجات

والتدريبــات ،ولــم يقتصــر هــذا الدمــج ،أو إذا

الســينمايئ والعاملــي ،مــا يجعــل جيــا شــابا

فلســطني ،مــا يجعــل املجــال األكاديمــي للعمــل

النســوية ،ضائعــة بــن املطالــب االجتماعيــة

الشــاب الــذي يلجــأ إىل املؤسســات وأفــام

املخرجــن واملخرجــات الذيــن لهــم نفوذهــم

غـرت األفــكار واملواضيــع
ودوليــة ،وبذلــك ت ـ

مولــت الفيلــم ،وأصبحــت هنــاك هــوة بــن

صناعــات األفــام.

ولحظــة الحريــة بقيــت لــدى عــدد نــادر مــن

وكيفمــا يريــدوه.

وغادة الطرياوي وعلياء أرصغيل وبثينة خوري

سـراتجية يف تطويــر
وجديــة ولديهــا خطــة ا ـ

والســينما مــن أجــل الســينما غائبتــن تمامــا،

ونتيجــة شــح التمويــل ،اتجهــت املخرجــات

غـرض الجــدل أو التنبيــه
املجتمــع وتخلقهــا ب ـ

حاولــن أن ينقلــن خربتهــن إىل الجيــل الشــاب

واآلن هــي نســوية واجتماعيــة بالكامــل ويف

أفــام لهــم اســتقالليتهم دون أهــداف مســبقة

عــى إبداعهــا ،وصنعــت ســينما بعيــدة عــن هــذه

والحقوقيــة وتغ ـيـرا يف خطابهــا ،ولكنــه يبقــى

والربامــج السياســية والوطنيــة ،فيهتــم أو تهتــم

جـرة
املصــورة ،وأن نشــحد تقريبــا كل أســبوع أ ـ

التي يتم طرحها ولم تعد متناسقة مع الحالة

األكــر ســنا ،مــن بقيــت عــى رؤيتهــا ،وحافظــت

ومــي عــودة ونجــوى النجــار وليانــا بــدر وديمــا

مــن لحظــة اإلبــداع بعيــدا عــن وصايــة املنظمــات

لنحصــل عــى مــكان نضــع فيــه علــب املــواد

وهنــاك مــن املخرجــات ،خاصــة مــن الجيــل

وربمــا اعتــر النقــاد هــذا أ ـمـرا ســلبيا وتراجعــا

للســينما مغا ـيـرا وي ـقـرب املخــرج أو املخرجــة

ي ـقـول مصطفــى‘ ،وعــى بــال مــن يلــي برتقــص

إىل تقديــم طلبــات ملنــح مؤسســات مدنيــة

اإلبداعيــة ،وال يزلــن كاملخرجــات؛ مــي املصــري

بالنسبة لهذه املؤسسات والتجمعات النسوية
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أو أيديولوجــي معــن يفتقــد كذلــك إىل اإلبــداع

ظـرة الكليــة الواعيــة إىل القضيــة
غيــاب الن ـ
ضعــف الكــوادر الفنيــة غــر املدربــة وت ـكـرار اللغــة
الســينمائية والصــورة.

عودة إلى آن ماري جاسر

االختبــار الحقيقــي للمخرجــة ا ـملـرأة يف عالــم
السينما الفلسطينية ليس أن تعرب عن هويتها

وذاتهــا الجندريــة يف كل لحظــة شــخصية

عــى أرض الواقــع ويف كل فيلــم تصنعــه ،بــل

حـراف
أن تكــون هــذه النقطــة انطالقــا إىل اال ـ

واالنســجام واإلبــداع يف أي فيلــم تصنعــه يك

تتجاوزهــا يومــا مــا ،فتتخطــى جميــع العقبــات

التــي ت ـفـرض عليهــا رقابــة مــا كونهــا ا ـمـرأة ،فــا

تعــود تخــاف ســوى أن ال يضيــف فيلمهــا شــيئا
جديدا إىل الحياة ومسرية السينما ،لذلك فإن

املخرجــة آن مــاري جاســر لــم تتضايــق مــن نقــد
الشــتائم التــي يف فيلمهــا ولــم تأخــذ النقــد عــى

محمــل شــخيص كا ـمـرأة ،أو أنــه تجــاوز لخطــوط
حمراء ليس من املفرتض عىل امرأة فلسطينية

فعله ،بل تقبلت األمر معتربة إياه مجرد رؤى

مختلفــة لســينما الواقــع ولغتهــا!

وبذلك تستطيع املخرجة الفلسطينية السعي

حـراف دون أن تحمــل زادهــا السياســة
نحــو اال ـ

والجنــدر بــل تكــون ذاتهــا فقــط!

ناقدة من فلسطين تقيم في تولوز -فرنسا

املخرجات تخرج أفالما لها سمات تكاد تتوافق
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صورة المرأة في السينما المصرية

لقطة من فيلم “مرايت مدير عام”

مسارات وتحوالت
رزان إبراهيم

ضـاع الجماهــر وتطويعهــا لق ـبـول
يف كتابــه «النظريــة الثقافيــة والثقافــة الشــعبية» يش ــرح الباحــث اإلنكلي ــزي جــون ســتوري كيفيــة إخ ـ
شـراطاتها يف االحتفــاء بمنتــج ثقــايف خالفــا آلخــر تعمــل عــى تنحيتــه جانبــا ،ليغــدو
تصــورات موجهــة تقــف وراءهــا مؤسســات لهــا ا ـ

طـرا بمقاصــد جهــة بعينهــا ،فهنــاك مــن دون أدىن شــك صناعــة ثقافيــة ممنهجــة قــد تتفــوق يف آثارهــا
عـرض مؤ ـ
الرتويــج أو النشــر أو ال ـ
عــى فعــل الجيــوش واألســلحة ،مــن شــأنها الســماح بإعــادة تشــكيل الحيــاة االجتماعيــة ،وكذلــك السياســية .ولعــل حديثنــا عــن الثقافــة
الجماهرييــة وعالقتهــا بالســلطة لــه مــا ي ــرره يف ســياق الحديــث عــن الســينما العربيــة ،وأخــص بالذكــر هنــا الســينما املصريــة ،التــي ال

حـوال تجــاوز ســطوة ك ـبـرة مارســتها ،وكانــت لهــا آثارهــا الجليــة يف تشــكيل األبعــاد الفكريــة والنفســية والوجدانيــة
يجــوز بحــال مــن األ ـ
طـاع كبــر مــن األ ـفـراد عــى امتــداد أقطــار العالــم العربــي.
واملزاجيــة والدينيــة والقيميــة والسياســية لــدى ق ـ

كانت

ا ـملـرأة ،وعــى مــدار ســنوات

غالبا ما تنتهي بسعادة املظلوم الضعيف وقهر

ا ـملـرأة املب ـهـرة املجســدة لصــورة األنثــى يف أجمــل

ا ـملـرأة آنئــذ مجــرد أداة تمثيــل ظرفيــة يجــري

تعمــل عــى تحقيــق ذاتهــا ،وتجــرؤ عــى تنفيــذ

يمنــع ظهــور فيلــم مــن مثــل «األســتاذة فاطمــة»

واألدب ،بل إن السينما ومنذ النشأة ،اعتمدت

أنماط من الشــخصيات الســطحية غري املركبة،

الصــورة فألنهــا تنبــع عــن رغبــة فحوليــة لخلــق

االنكشــاف املفضوح املتكرر لجســد املرأة لم يكن

مــن دون أدىن شــك ســتكون ســببا يف تدمــر

يتنــاول وألول ـمـرة ف ـكـرة عمــل ا ـملـرأة وأهميــة

الحكايــا الســينمائية ،وكانــت دون أدىن شــك

تفاصيــل ،فالشــرير مغــرق يف شـ ّره ،والط ّيــب

موضوعــا أساســيا يف الفــن

ا ـملـرأة لتكــون العنصــر األهــم الــذي الزم كافــة
الطــرف األبــرز أيضــا يف منعطفــات الحبكــة
ومجريــات الحــدث الســينمايئ ،بمــا يجعلنــا

ـس الحيــاة بــكل مــا فيهــا مــن
واملفت ـقـرة إىل حـ ّ

مغــرق يف طيبتــه ،وكذلــك ا ـملـرأة التــي اختزلــت
عــى شــكل مــاك حتــى وإن ارتــادت الحانــات،
ولبســت ثيــاب الرقــص ،أو عــى شــكل شــيطان

املتعــة البصريــة املتحققــة مــن خــال الجنــس

املؤنــث .أمــا ا ـملـرأة وإذ تحتفــي بهــذه الصــورة،
فألنهــا قــد تدخلهــا يف حالــة تقمــص وجــداين

تحتلهــا وهــي تتابــع ـمـرارا وت ـكـرارا ،بمــا يدفعهــا
إىل تقليــد صــورة مرســومة رســمة ثقافيــة

قادريــن عــى الحديــث كمــا ســيأيت يف ســطور
قادمــة عــن صــور بعينهــا اعتمدهــا الك ّتــاب

رجيــم حتــى وإن ارتــدت ثيــاب العفــة والشــرف.

عــن العديــد مــن األمــور والقضايــا التــي شــغلت

الرجــل با ـملـرأة دون االلتفــات إىل ســياقاتها

لنمــوذج ممثلــة أو فنانــة مشــهورة كمــا يذكــر

سياســية واجتماعيــة غايــة يف األهميــة ،وهــو

الســينمائية نفســها وبهــذه الصيغــة املطروحــة

واملخرجــون ،ظ ـهـرت معهــا ا ـملـرأة أداة للتعبــر
ا ـلـرأي العــام يف ـفـرات زمنيــة مختلفــة .يبقــى
حـول
الســؤال األبــرز يف هــذا املقــال متمحــورا ـ
القضيــة التاليــة :هــل اقرتبــت صــورة ا ـملـرأة مــن

الواقــع أم أن أغلــب األفــام الســينمائية وقعــت

يف التنميــط كمــا هــو الحــال يف الروايــة العربيــة
التي تناولت صورة املرأة؟

لذلــك ـكـرت تلــك األفــام التــي تحــي عــن عالقــة
املحليــة الواقعيــة بــكل مــا يعرتيهــا مــن أبعــاد

مــا يحضــر يف إطــار رقابــة ابتــدأت منــذ أيــام امللــك
فــاروق الــذي يذكــر عنــه محمــود عــي يف كتابــه

«مئــة عــام مــن الرقابــة عــى الســينما املصريــة»
أنــه قــام بمنــع فيلــم «الشــن» عــام  ،1938وأنــه

يبدو الفتا للمراقب أن األفالم املصرية الروائية

لــم يفــرج عنــه إال بعــد إحــداث تغ ـيـرات جذريــة

الفنــون االســتعراضية وعالقــة الحــب بــن ا ـملـرأة

يف حديثنا عن املرأة يف الصناعة السينمائية ،ال

الطويلــة منــذ نشــأتها عــام  1927اعتمــدت
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الظالــم األقــوى .وهــو الطــرح الــذي طاملــا رافقتــه

حاالتهــا ،وإذ يحتفــي املشــاهد الرجــل بهــذه
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وافقــت عليهــا العائلــة املالكــة.

يمكــن بحــال مــن األحــوال التغــايض عــن صــورة

يتــم ترســيخها بقصديــة مدروســة ،إىل درجــة
الســعي أحيانــا باتجــاه تعديــل إطاللتهــا وفقــا

خـراء التجميــل .جديــر بالذكــر هنــا أن املمثلــة
ـ
صـرة العمــر فنيــا ،وأنقــل عــن الغذامــي
تكــون ق ـ
قوله «فإذا ما بلغت املمثلة سنا معينة اختفت

مــن الســوق بســبب عــدم تأهلهــا لنقــل الصــورة
البهيــة املطلوبــة إعالميــا ويجــري اســتبعادها

بســبب انت ـهـاء صالحيتهــا التســويقية» .بمــا
يعيدنا إىل نقطة البداية حيث الهدف اإلمتاعي

التســويقي االنتهــازي ،وعليــه فمــا أســرع أن
تغيــب النجمــات بعــد أن يأفــل بريقهــن ،لتكــون

االســتغناء عنهــا بعــد نفــاد الصالحيــة .علمــا أن

إال واحــدا مــن عوامــل متعــددة أفقــدت ا ـملـرأة

مكاســب لهــا عــى صعيــد التحــرر الفكــري ونمــو
الــذات.

جـوع إىل رغباتهــا الخاصــة ،فإنهــا
قراراتهــا بالر ـ

سـرتها ،ولــن يكــون مــن حقهــا أن تنعــم
بيتهــا وأ ـ
بالحــب ورغــد العيــش إثــر ـقـرار اتخذتــه بالعيــش
إنســانا كامــا .ومــا أشـ ّـد ســوء عاقبــة ا ـملـرأة التــي

ك ـثـرا مــا تحضــر ا ـملـرأة يف إطــار نمــاذج أنثويــة

ترتــاد دا ـئـرة العمــل لتصبــح يف مركــز يؤهلهــا

وحســب كمــا أســلفنا ،وإنمــا نرقبهــا وقــد ظلــت

صـاح ذوالفقــار « ـمـرايت مديــر عــام»
شــادية و ـ

متكــررة ال عــى صعيــد الشــكل الخارجــي

غارقة يف عوالم ضيقة تطرحها امرأة متمسكة

بقيــم املجتمــع األبــوي ،متمثلــة ملرياثــه ،رغــم
معاناتهــا الشــديدة منــه .وكان عليهــا التعامــل
مــع زوج كالقــدر ،تؤمــن بــه ســيدا مطاعــا ال

ســبيل إىل رده ،أو حتــى معارضــة إرادتــه.
ومطلــوب منهــا االنســياق وراء كل مــا يبــدر
عنــه مــن رغبــات أو نــزوات ،متناســية رغباتهــا

الخاصــة .يف األربعينــات والخمســينات وحتــى
الســتينات مــن القــرن العشــرين أي الســنوات

التــي علــت فيهــا األصــوات التــي تطالــب بحقــوق
ا ـملـرأة ،بــرزت موجــة مــن األفــام كان كل

همهــا تجســيد مــا يدلــل عــى أن ا ـملـرأة التــي

التخــاذ ال ـقـرار كمــا عــى ســبيل املثــال يف فيلــم
( ،)1966فنجــاح ا ـملـرأة يف عملهــا يهــدد هيبــة
الرجــل وســلطته الذكوريــة التــي يمارســها عــى
زوجتــه .عمومــا اعتمــدت هــذه األفــام أســلوبا
شـ ّيقا ال يخلــو مــن اســتغالل شــنيع لف ـكـرة أن

( ،)1952الــذي قامــت ببطولتــه فاتــن حمامــة،
املســاواة بــن الرجــل وا ـملـرأة ،ولكنــه يدخــل يف

إطــار أعمــال قليلــة تمكنــت مــن كســر النمــط
الســينمايئ القائــم عــى نمــاذج ا ـملـرأة املســتلبة

الضعيفــة.

وعليــه يبقــى األســاس يف صــورة ا ـملـرأة هــو
العمــل عــى إظهارهــا منشــغلة بهمــوم ســطحية

صغرية ،بعيدا عن كل ما هو سيايس أو وطني

سـرة .بــل راقبناهــا تمــارس
خــارج حــدود األ ـ
ظلمــا اجتماعيــا كان قــد ســلط عليهــا مــن قبــل،

لتعيــد إنتاجــه عــى ا ـمـرأة أخــرى بــروح ســلطوية

األنوثــة والنجــاح يف الحيــز العــام ال يجتمعــان،

جـرة .وهــي حــاالت تقــف وراءهــا مؤسســة
مت ـ

التضحيــة باألخــرى .لقــد كانــت هــذه األفــام يف

ديناميكيــا مســتجيبا للمؤ ـثـرات مــن حولــه .علمــا

وأن الواحدة بالضرورة ال تقوم إال عىل حساب
الحقيقــة نوعــا مــن املقاومــة الخفيــة والتــي ك ـثـرا
مــا كانــت تأخــذ شــكال رومانســيا وجذابــا ،لكننــا

يف الحقيقــة نســتطع وضعهــا يف خانــة مناهضــة
للفكــر النســوي الــذي تبنتــه وجاهــدت مــن أجلــه

حركات ومؤسسات ونساء حقوق املرأة .هذا ال

ذكوريــة ترفــض إظهــار ا ـملـرأة أنموذجــا بشــريا
أن منظمــات املجتمــع املــدين ك ـثـرا مــا تطالعنــا

حـول الصــورة النمطيــة
بتحذ ـيـرات متعــددة ـ
لل ـمـرأة التــي تقدمهــا الســينما العربيــة ،بمــا

تحملــه مــن ترويــج ال ـمـرأة تفتقــر إىل بعــض مــن
إنســانيتها ،وال ك ـفـاءة لهــا ســوى أنوثــة ّ
توظفهــا
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بمــا تكرســانه مــن نمــاذج تســتعدي فيهــا ا ـملـرأة

نضــال الشــعب الجزائــري ضـ ّـد املحتــل الفرنــي.

للعمــل.

نظريتهــا ا ـملـرأة؛ فكــم مــن نمــاذج ظ ـهـرت فيهــا
ا ـملـرأة كائنــا دونيــا ال منــاص مــن اســتعباده!

سـاء ظهــرن وقــد تلبســهن الجهــل
وكــم مــن ن ـ
والرث ـثـرة! وكــم مــن أخريــات اختزلــت صورتهــن
يف النميمة واألحقاد ،وارتبط كالمهن بالتفاهة

وقلــة العقــل! وكــم مــن ـمـرة يتــم االنتقــاص مــن
ا ـمـرأة حرمــت مــن رجــل يشــكمها! وفقــا للتعبــر

سـاء ال هــمّ لهــن
الشــائع .وكــم مــن ا ـملـرات رأينــا ن ـ
ســوى املــال ،وكــن مجــردات مــن كل قيمــة ،بــل

إن بعض األعمال السينمائية التي أطلت علينا

عـرض يف الوقــت نفســه
جميلــة بوحــرد وي ـ

السؤال مشروعا وملحا حول نماذج مسكوت

ضـاء عــى النظــام امللــي ،وكذلــك
أطلقــت للق ـ

املثقفــة أو املناضلــة ،كذلــك ال تغيــب عنــا

الربيطــاين ،تجدهــا قــد عمــدت إىل إظهــار ا ـملـرأة

حـول النمــاذج النمطيــة املتكــررة ،ليحضــر
ـ

عنهــا يف الســينما املصريــة ،كمــا أنمــوذج ا ـملـرأة
صـرار القائمــن عــى صناعــة
مالحظــة ظا ـهـرة إ ـ
األفــام العربيــة عــى تقديــم ا ـملـرأة يف ـفـرات

أو حتــى تســاهم يف تفكيــك منظومــة ثقافيــة

الحاكم .نذكر من هذه األفالم «أنا حرة» تمثيل

ا ـملـرأة تعكــس تقســيما كانــت نــوال الســعداوي

كبــر منهــا إىل أفــام ســينمائية ،ومنهــا ثالثيتــه
(بــن القصريــن وقصــر الشــوق والســكرية)،
حيــث ا ـملـرأة القديســة الطا ـهـرة «أمينــة»
تقابلهــا العا ـهـرة «هنيــة أم ياســن» و»عائشــة»

الجميلــة الخجولــة وتقابلهــا «خديجــة» الوقحــة
الدميمــة ،بمــا يصــحّ توصيفــه بأنــه يدخــل يف

حـرص شــائع عــى
إطــار مــا بــات معروفــا مــن ـ
شـاكل ا ـملـرأة بعــن الرجــل ،فأطلــت
تقديــم م ـ

علينــا ا ـملـرأة الضعيفــة التــي تعيــش تحــت ظــل
الرجــل ،أو تلــك التــي ال هــمّ لهــا ســوى الســهر

االجتماعية والحفاظ عىل املمارسات التقليدية

فــإن األفــام املصريــة إن اعرتضــت عــى نظــام
أو ســلطة ،فاألغلــب أن يكــون هــذا اال ـعـراض
موجهــا لنظــام حاكــم ســابق ،أمــا النظــام القائــم

فــا يجــوز اال ـقـراب منــه .لذلــك فإننــا بالــكاد نجــد

فيلمــا واحــدا قبــل منتصــف القــرن العشــرين،
يتنــاول النظــام امللــي يف عهــد فــاروق بالنقــد،
وإن كنــا نجــد العديــد مــن األفــام التــي تديــن
عـرض فيلــم مثــل «زوجــة
فــا غرابــة إذ يســمح ب ـ

ظلــم التقاليــد وتســلط األب واألخ ،علمــا أن

حيــث أضحــت كمــا يربزهــا الفيلــم بــؤرة مــن بــؤر

«جميلــة بوحــرد» ( ،)1958الــذي قامــت املمثلــة
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مــدى القهــر الســيايس قبيــل ثــورة  25ينايــر.

رومانــي مقصــود يلبــي توجهــات النظــام

سـرحان ولبنــى عبدالعزيــز (،)1959
شــكري ـ

عــن روايــة إحســان عبدالقــدوس التــي تمجــد

الثــورة ،وتطــرح قضيــة تحــرر ا ـملـرأة التــي تصلهــا
يف النهايــة إىل املعنــى األكــر للحريــة يف الوطــن.

تملــك طاقــة الحريــة .يف هــذا الســياق ويف ال ـفـرة

يف فرتة حكم الرئيس السادات ،وضمن ظروف
فتحت فيها األبواب للك ّتاب واملخرجني النتقاد

حمامة ،والفيلم كما هو معروف مقتبس عن

املزيفــة ،يظهــر فيلــم «الكرنــك» ( ،)1975الــذي

الناصريــة أيضــا يطالعنــا فيلــم «البــاب املف ـتـوح»
( ،)1963الــذي قامــت بــدور البطولــة فيــه فاتــن
روايــة لألديبــة املصريــة املعروفــة لطيفــة الزيــات،

وعــى األخــص الســلطة الحاكمــة ،وعليــه

هنــاك أيضــا صــورة ا ـملـرأة النقيــض املتمــردة

القليل القليل ،كما يف الفيلم املصري التاريخي

املرتبطــة بهــذه املشــكلة ،والتــي تحضــر لتكشــف

املضمــار فيلــم «مريامــار» املأخــوذ عــن روايــة

خادمــة موجهــة لغايــات ومصالــح ســلطوية.

جـاءت الزوجــة لتكــون يف
لنظــام ســابق ،وعليــه ـ

الســؤال عــن غيــاب صــورة ا ـملـرأة املناضلــة إال يف

كرســت األم ر ـمـزا للوطــن ،وجعلــت مــن األب

تتمـ ّرد عــى قيــود البيــت األبــوي ،ويرصــد

ا ـملـرأة ظ ـهـرت واجهــة يتــمّ اســتغاللها لتكــون أداة

املخلصــة.

تطورات نوعية شهدتها املرأة ،ليبقى من حقنا

األســباب االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة

حـول كينونــة الشــخصية
يتمحــور موضوعــه ـ

رجــل مهــم» ( ،)1988ألنــه يوجــه النقــد الــاذع

هــذه الصــورة أخــذت تختفــي هــذه األيــام بفعــل

العنوســة جنبــا إىل جنــب مــع سلســلة مــن

التي تعزز تهميش املرأة ،لذلك يصحّ القول إن

عىل راحته وإرضاء غروره ،ومعها برزت صورة

املتحــررة التــي تتحـ ّـدى املجتمــع وتعــاين مــن

بطولة زينة وصبا مبارك ،الذي يتناول مشكلة

علمــا أن جــل هــذه األفــام كان مســتوحى مــن
روايــات لك ّتــاب معروفــن مــن مثــل نجيــب

عصــر امللكيــة يف مصــر بعــد ثــورة يوليــو .1952

األم الحنون واألخت والزوجة املطيعة واملغرمة

كنــا نذكــر فيلــم «بنتــن مــن مصــر» (،)2010

ليجعــل منهــا بوابــة لتمريــر الفكــر القومــي،

وأطروحاتها املتعددة لتكون جزءا من مشاريع

ضـاع
صـرار عــى تجميــد األو ـ
مــا تحملــه مــن إ ـ

العربــي ،فــإن الصــورة لــم تتبلــور بعــد ،وإن

ر ـمـزا للوطــن ،بمــا ينســجم واســتخدام الســينما

ر ـمـزا للثــورة ،مــع تأكيــد روح التعاضــد يف تناغــم

النهضــوي ســوى تهديــد للســلطة األبويــة ،بــكل

يف وقتنــا الحــايل ،يف ـفـرة مــا بعــد ثــورات الربيــع

تلــك املناديــة ســابقا بالتخلــص مــن االســتعمار

خـرة.
الشــباب وإهمالهــا يف مراحــل عمريــة متأ ـ

يف كل األحــوال ،لــم تحضــر ا ـملـرأة بقضاياهــا

أن تعاطــي الســينما العربيــة مــع قضيــة ا ـملـرأة،

يوليــو  ،1952وتماشــيا مــع الشــعارات التــي

فظ ـهـرت العائلــة ر ـمـزا ألطيــاف الشــعب ،بينمــا

جديــر بالذكــر وتوافقــا مــع النظــام األبــوي

روايــات نجيــب محفــوظ التــي تحـوّل عــدد

فنيــا رائــدا يف مجــال حقــوق ا ـملـرأة.

ضـوع الســيايس .أمــا
لــم يكــن لينفصــل عــن املو ـ

والحــال أن االهتمــام الســينمايئ ظــل منصبــا

لــم تــر يف تحريــر ا ـملـرأة وإنجازهــا مشــروعها

قــد أشــارت إليــه وهــي تنقــل صــورة ا ـملـرأة يف

مستحقاتها املادية ،بما يمكن احتسابه منجزا

جديــر بالذكــر أن الســينما املصريــة بعــد ثــورة

بمظهــر عصــري ،كانــت أبعــد مــا يكــون عــن روح

الســائد ،فإننــا عــى مــدار ســنوات طويلــة رأينــا

ا ـملـرأة حقهــا يف خلــع زوجهــا ،إن هــي تخلــت عــن

جـزة
يبقــى ومــن خــال مــا تقــدم مــن عــروض مو ـ

تنموية تساهم يف رفع سوية املجتمع املصري،

صـرة.
املعا ـ

متقصديــن فيهــا نــزع الصفــة املكانيــة والزمانيــة

من فيلم أنا حرة

أل ـغـراض غــر نزيهــة .ومــا أكــر مــا شــهدنا هــذا

ماجــدة بــدور البطولــة فيــه ،والــذي يحــي قصــة

مــا أســلفنا تبنــوا أعمــاال مغرقــة يف رمزيتهــا،

عــر أنمــوذج الســكرترية ،أو حتــى املمرضــة،
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صورتهــا ر ـمـزا مجســدا لشــعب تســتغله الثــورة،

الفســاد ،ممــا ي ـكـرس ف ـكـرة فشــل رمــوز الثــورة
يف تحقيــق النصــر ،ويعــزز ف ـكـرة إرهــاب الدولــة.
حتــى أولئــك الذيــن كانــت لهــم أســماؤهم
صـاح
خـراج الســينمايئ ،مــن مثــل ـ
البــارزة يف اإل ـ

أبوســيف أو توفيــق صالــح ،فإنهــم تماشــيا مــع

محفــوظ وإحســان عبدالقــدوس .نذكــر يف هــذا
نجيــب محفــوظ ،والــذي قامــت بالــدور الرئيــي

فيــه شــادية ،وكانــت ترمــز ملصــر الثــورة .يحســب
لهــذا الفيلــم أنــه عــى الرغــم مــن إ ـبـرازه العنصــر

الرتميــزي الــذي حمّ لــه للبطلــة ،إال أن هــذه
غـاء كينونــة ا ـملـرأة،
الرمزيــة لــم تلــغ أو تســمح بإل ـ

الرئيســية (ليــى) ابنــة الطبقــة الوســطى التــي
عالقتهــا بالحــدث التاريخــي ،لتكــون ليــى هــي

صانعــة الحكايــة وخالقــة النهايــة الســعيدة،
التــي يتبـ ّـن لنــا معهــا أن الفيلــم يمثــل رك ـيـزة يف

عالقــة ا ـملـرأة بالوطــن ،ومــكان ا ـملـرأة داخــل هــذا

الخيــال الجمعــي القومــي.

ا ـملـرأة يف الروايــة العربيــة» يشــرح مــا يمكــن أن

يرتكــه ترميــز ا ـملـرأة مــن إحســاس بــأن املرمــوز

عـرض إىل عمليــة اخ ـتـزال مجحفــة،
إليــه قــد ت ـ
بينمــا يحتكــر صانــع الرمــز كل الذاتيــة لحســابه،
وا ـملـرأة -وفقــا للكتــاب -حتــى عندمــا يرمــز بهــا
إىل الوطــن ،تخســر اســتقاللها وســؤددها

الــذايت ،وتصــر أشــبه بمــادة صلصاليــة يصنعهــا

اآلخرون وال تصنع نفسها ،تملك اللدائنية وال

بمــا يتيــح للنظــام نفســه فرصــة الظهــور بمظهــر
الطرف املغاير لالســتبداد قبيل توقيعه اتفاقية

الســام ،ويف هــذا الفيلــم يــرز الكرنــك ر ـمـزا
إىل اإلطــار الحضــاري املصــري ،الــذي ينتهــك

يف مشــهد اغتصــاب زينــب التــي تقــوم بدورهــا

سعاد حسني ،لتكون زينب رمزا لشباب مصر
الــذي ينتهــك ـمـرات .كذلــك يلقــي فيلــم «إحنــا
ب ـتـوع األتوبيــس» ( ،)1979الضــوء عــى العنــف

يعــر عــن معانــاة ا ـملـرأة ،وهــو االتجــاه الــذي

يعجــز عــن تقديــم أيّ خدمــات فعليــة لل ـمـرأة.

لذلــك نجــد جــورج طرابيــي يف كتابــه «رمزيــة

يصــف إحباطــات الجيــل الجديــد الجامعــي،

عــى نحــو كاف بعــد.

أج ـهـزة األمــن .وهــو األمــر ذاتــه الــذي يمارســه

يحضر يف إطار ظهور تيارات جديدة يف السينما

وإن كان يســعف يف تمثيــل الوطــن ،إال أنــه

ال ـفـرة الناصريــة تمهيــدا ألجــواء مــن الحريــة

إن تأمّ ل صورة املرأة يف السينما املصرية يف فرتة

مــا بعــد هزيمــة عــام  ،1967يــرز اتجاهــا جديــدا

حـاكاة التيــار التجريبــي
املصريــة ســعت إىل م ـ
غـرب يف عصــر الحداثــة ،نذكــر
الــذي نشــأ يف ال ـ

عــى ســبيل املثــال فيلــم «النظــارة الســوداء»
( ،)1963و ـغـره مــن أفــام خرجــت عمّ ــا ألفنــاه
مــن ثيمــات عملــت جاهــدة عــى اخ ـتـزال ا ـملـرأة يف

الوجــود األنثــوي الــذي ســبق وأن تحدثنــا عنــه،
وكذلــك وجدناهــا تنــأى عــن مرحلــة تاليــة ارتــأت

ترميز املرأة متفادية بذلك تعامال فعليا مباشرا

مــع قضاياهــا الخاصــة.

( ،)2013الــذي ينقــل صــورة نمــاذج شــائعة مــن

الذئــاب البشــرية املتكــررة يف الشــارع املصــري،
ّ
تتحضــر ال ـفـراس شــابة تعمــل عــى إعالــة
نراهــا

والتعذيــب الــذي تمارســه أج ـهـزة املخا ـبـرات

وهــو مــا يــأيت هنــا متصالحــا مــع العديــد مــن
التيــارات النســوية التــي ارتــأت أن هــذا ْ
التشـ ِييء

كذلك نذكر يف هذا السياق فيلم «فتاة املصنع»

املصريــة يف ظــل الحكــم البوليــي ودولــة
نظــام مبــارك يف بدايــة الثمانينــات مــن القــرن

غـول» الــذي
عـرض فيلــم «ال ـ
املــايض ،حيــث ي ـ
يقــوم ببطولتــه عــادل إمــام .يف ـفـرة الســادات

أيضــا وتحديــدا عــام  ،1975تطالعنــا الشاشــة
املصريــة بفيلــم «أريــد حــا» بطولــة النجمــة فاتــن

حمامــة ،والــذي قيــل عنــه إنــه ســاهم يف إنقــاذ
العديــد مــن املصريــات مــن املــآيس التــي كــن

يالقينهــا يف املحاكــم وهــن يجريــن معامــات

الطــاق ،فبســبب هــذا الفيلــم تمّ ــت إعــادة
النظــر يف قوانــن األحــوال الشــخصية ،ومنحــت

سـرتها ،ألعــود وأؤكــد أن الصــورة لــم تنضــج
أ ـ
عموما ،إن كنا قد الحظنا يف صورة املرأة توزعا

يف االتجاهــات ،مــا بــن تقليــدي محافــظ ســلب

ا ـملـرأة حقوقهــا ،وآخــر مضــا ّد ا ـنـزاح ك ـثـرا عــن
املنطــق الســوي ،فإننــا ال نملــك ســوى التأكيــد

عــى أن طبيعــة قضيــة ا ـملـرأة هــي سياســية يف
الدرجــة األوىل ،وأحيــل إىل مــا كانــت سوســن
حـول «ا ـملـرأة املصريــة
ناجــي قدمتــه يف كتــاب لهــا ـ

وثــورة يوليــو» عندمــا أكــدت منــذ البدايــة ،أن

كل مــا يرتبــط بــذات ا ـملـرأة مــن أمــور شــخصية
مرتبــط يف الوقــت ذاتــه بالنظــام ،وبالســلطة،
والحــروب والنكبــات ،وال ســبيل إىل فصــل
القضايــا السياســية عــن قضيــة ا ـملـرأة االجتماعيــة

أو النفســية أو الجســدية ،لكــن أيّ أحــد مــن

متابعــي الشاشــة املصريــة ال يملــك إال أن يعـ ّـر
عــن ضــرورة إيجــاد صيغــة إصالحيــة وســطية

مفقــودة معنيــة بصــورة حيويــة مختلفــة عــن
ا ـملـرأة ،مــن شــأنها االرت ـقـاء بحالهــا والخــروج بهــا
عــن الصــور النمطيــة املتكــررة التــي تبعــث الســأم

يف نفــس املشــاهد.

ناقدة من األردن
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ملف

سينما المرأة صورة المرأة في السينما العربية :من االستحواذ إلى االسترداد

خالد عقيل

صرخة «أنا ُح َرة»

َ
ستبطن
الم
ّ
تحيزات الخطاب الذكوري ُ
وفاء السعيد

جـراه معهــا الصحــايف املص ــري محمــود
حـوار أ ـ
شـوارها الفنــي ،يف ـ
عندمــا ســئلت الفنانــة لبنــى عبدالعزيــز عمــا تقـ ّـدره مــن أعمــال يف م ـ
الســعدين يف برنامــج للتلفزيــون العربــي «ماســبريو» وقتــذاك ،وقــد كان عمرهــا الفنــي لــم يتخـ َ
ـط ســت ســنوات ،ورصيدهــا مــن األفــام
الســينمائية لــم يتجــاوز األحــد عشــر فيلمــا ،ذ ـكـرت بكثــر مــن الفخــر واالع ـتـزاز فيلمهــا الــذي أصبــح أيقونــة مــن كالســيكيات الســينما
املصريــة بــا شــك «أنــا ُحـ َّرة» ،معللــة رأيهــا ـبـأن الفيلــم قـ َّـدم صــورة جديــدة غــر تقليديــة للفتــاة املصريــة يف طريــق كفاحهــا نحــو تحقيــق
الحريــة والتخلــص مــن ِربقــة التقاليــد والعــادات الخانقــة [ .]1يف لقــاء آخــر مــع إحــدى الق ـنـوات الفضائيــة املصريــة يفصــل بينــه وبــن اللقــاء
األول حوايل نصف قرن ،مازالت عبدالعزيز تعتز بـ»أنا ُح َّرة» ليس كونه عمال سينمائيا مبهرا إخراجيا مثال ،أو لتكامل عناصره الفنية،

مـرأة املصريــة وا ـملـرأة يف املطلــق ،وأن هــذا الفيلــم تحديــدا جلــب لهــا الكثــر مــن
عـان قدمــت صــورة تنتصــر لل ـ
ولكــن ملــا يحملــه مــن رســائل وم ـ

االحتفــاء والتقديــر محليــا وعربيــا [.]2

وهذا

تحديــدا املريــب يف هــذا الفيلــم .تلــك

حـرة’
عبدالقــدوس قــال يل :أنــا كتبــت روايــة ‘أنــا ـ

راحلــن ليســوا موجوديــن اليــوم يف عاملنــا

مزويــا يف الهامــش مــن حكايتــه .نجــد أنفســنا

قضيــة ا ـملـرأة املهضــوم حقهــا يــا ِولــداه.

عــى عاتقــه أن يتحــدث باســم ا ـملـرأة أن يكــون

منــك .فقــد كان إحســان صديقــا لوالــدي وجــارا

لهــم مــن نقــد ،نحــن واعــون بعامــل االختــاف

القصــة عبدالقــدوس ،مــرورا بكاتــب الســيناريو

الضجــة التــي أ ـثـرت حولــه ومــازال

بعد أن اســتوحيت مالمحها وشــخصية البطلة

وهــذا الفخــر واالع ـتـزاز الكبــر الــذي يشــعر بــه
ُ
ص َّناعــة ،الذيــن رســخت يف قناعاتهــم أنهــم

صـراري
لنــا يف حــي غــاردن ســيتي ،وعاصــر إ ـ
عــى رفــي كليــة اآلداب ورغبتــي يف االلتحــاق

يجعلنــا يف محاولــة ألن نســائله اليــوم بعــد

قليــل وشــهادتها غــر معــرف بهــا» .وأضافــت

يثريهــا ،وهــذا االحت ـفـاء الكبــر الــذي صاحبــه،

يحســنون لل ـمـرأة وللمجتمــع صنعــا .هــذا مــا

بالجامعة األمريكية ،ألن الدارسني بها عددهم
حـرة» عــام 1956
عندمــا قدمــت فيلــم «أنــا ـ

حـول مــا ســوف نوجهــه
ليدافعــوا عــن أنفســهم ـ
الزمنــي ،ولــن نحاكــم عمــا يف املــايض بأعــن
زمننــا الحاضــر وبمفاهيــم اليــوم ،فالســياقان
باتــا مختلفــن أو متباعديــن ،ممــا يجعــل أي

متجن يحاكم نصا كتب أو أخرج منذ أكرث
نقد
ِّ
من ستني عاما بمفاهيم معاصرة سوف يكون

ضـاء كل هــذه الســنوات ،ومــا حققــه،
انق ـ
ومــازال يحققــه منــذ أن ُ ـعـرض لل ـمـرة األوىل عــام

شــعرت بــأن البــاب انفتــح أمــام هــذه الصيحــة

أســمته عبدالعزيــز ،عــى حــد تعبريهــا« ،صــورة

أننا نخطو خطوة إىل األمام ،ثم نعود خطوات

لنتناقــش يف مــاذا فعــل؟ وكيــف فعلــه؟ وبــأي

هل ّ
قدم الفيلم بالفعل هذه الصورة؟ ومن أي

عــي الحريــة الكاملــة لل ـمـرأة» ،يبــدو أنهــا لــم

التفكــر فيمــا كان يقــال لــه ،وأن يتأملــه،

ومحفــوظ وأبوســيف «تقدميــن» فعــا يف

وأنهــا مازالــت تعتــز بــه ،وأجدهــا معتدلــة ألنهــا

 1956وحتــى اليــوم .ومــدى تأ ـثـره يف ـغـرس مــا

صـرة» يف حينهــا.
جديــدة» للفتــاة املصريــة «املعا ـ
منظــور؟ يف رؤيــة مَ ــنْ ؟ وهــل كان عبدالقــدوس

تصويرهم لقضية املرأة؟ وكيف انتهى بـ»أمينة»

الحــال بعــد كفاحهــا وصراعهــا لتحقيــق تلــك
الحُ َّرية التي دائما ما ُتنكر عليها.
لبنــى عبدالعزيــز ،التــي ذ ـكـرت يف أكــر مــن
مناســبة أن شــخصية «أمينــة» مســتوحاة منهــا
نفســها ،ت ـقـول «أذكــر أن الكاتــب الكبــر إحســان
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بما يف ذلك اختياراته الفنية ،طريقة التصوير،

لقضايــا الجنــس الضعيــف الناعــم املقهــور،

اســتكماال وامتــدادا طبيعيــا للخطــاب التنويــري
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ـس
الجميلــة لحريــة ا ـملـرأة ،ورغــم ذلــك كنــت أحـ ّ

صـول
للخلــف ،ومازلنــا يف معركــة التحــدي للح ـ
ضـاء الزمــن،
تراجــع موقفهــا مــن الفيلــم مــع انق ـ

وصفتــه بخطــوة عــى الطريــق تــم التقهقــر عنهــا.

إيل ،دفاعها عن
وهذا ما يربّر موقفها بالنســبة ّ
قصــة تمثلهــا هــي شــخصيا ،لكــن رأيهــا املنحــاز
يفضــح عــدم وعيهــا هــي نفســها بالخطــاب
الذكــوري املسـ َ
ـتبطن الــذي ينطــوي عليــه العمــل.

بالطبــع هــذا املقــال ليــس محاكمــة لشــخوص

ظلمــا نحــاول أال نقرتفــه! مــن قبيــل ملــاذا فعــل

ولــم يفعــل؟ ،هــو بالفعــل أنتــج نصــه وتركــه لنــا
وجهة نظر صاغه؟ من الجيد أن يعيد اإلنسان
ـن جديــدة تفككــه وتكشــفه مــن
ويفحصــه بعـ ٍ

داخلــه ،هــو نفســه ،ال برؤيــة جا ـهـزة مفروضــة
عليــه مــن خارجــه.

حرية المرأة من منظور المبدع الرجل

مــن الخطــر أن تصنــع فيلمــا عــن ا ـملـرأة ولــم

يشرتك يف فريق كتابته أو إخراجه اسما نسائيا

واحــدا ،فاألمــر كلــه يصبــح بيــد امل ـبـدع الرجــل،

ومــا ســوف يــرزه يف املركــز ومــا ســوف يقصيــه
أمــام شــريط ذكــوري بحــت ابتــداء مــن كاتــب

نجيــب محفــوظ ،وكاتــب الحــوار الســيد بديــر،

واملنتــج رمســيس نجيــب ،الــذي كان مســيحي
الديانــة واضطــر إىل التخــي عــن عقيدتــه للــزواج

شـرعيا
ببطلــة الفيلــم لبنــى عبدالعزيــز زواجــا ـ

صـاح
خـرا املخــرج ـ
ـيـرىض عنــه املجتمــع ،وأ ـ

أبوســيف والــذي يلقبــه البعــض برائــد الواقعيــة
يف ســينما املصريــة.

فتعلــو أســهم أرصدتــه كمثقــف رجــل يتبنــى

وتعلــق ســلمى الطــرزي ،مخرجــة شــابة عــى

صوتها املكتوم خلف أسوار القهر العالية ،وأن

فت ـقـول« ،ال أظــن أحدهــم ســأل مخرجــا ذ ـكـرا

عقله املتفتح املتأثر باختالطه بالثقافة األوروبية

االختيارات الفنية للمخرجني الرجال ومتلقيها

ســؤاال صيغتــه« :ملــاذا لــم تخــر موضوعــا يخــص
‘قضايــا الرجــال؟’ والســبب بســيط ،فــا يشء
محــددا اســمه ‘قضايــا للرجــال’ ،ألن األبويــة

تقــوم عــى كــون الذكــر القاعــدة العامــة ،بينمــا
األنثــى (وكل املنتمــن لهويــات جندريــة غــر

معياريــة) هــي االســتثناء ،ا ـملـرأة هــي اآلخــر،

واليــوم عندمــا تتصــدر مخرجــة شــابة لصنــع

وبالتايل تتمركز النظرة لهذه املرأة ،هذا اآلخر،

يــرز موجّ هــا لهــا ســؤاال يف ـنـرة تحــدِ ظا ـهـرة،

عــن الذكــر وعالقتهــا بــه .بمعنــى آخــر ،وحســب

فيلمهــا األول ،تجــد يف جمهــور الســائلني مــن
ملــاذا لــم تصنعــي فيلمــك عــن «قضيــة ا ـملـرأة»؟
كــمّ املخرجــن الذكــور الذيــن تناولــوا ا ـملـرأة يف
أعمالهــم يف تاريــخ الســينما املصريــة كلــه ال

ُيعــد ،ومــع ذلــك لــم يجــدوا مَ ــنْ يتصــدى لهــم
ليســألهم ملاذا تناولتم قضايا املرأة يف أفالمكم،
بــل إنهــم يتلقــون أعمالهــم تلــك باالحت ـفـاء

والتهنئــة واالبتهــال ،كأنــه تنــازل ونــزل مــن
عليائه الذكورية ليتصدى بقلبه األبوي الرحيم

الحــدايث الــذي بــدأ مــع قاســم أمــن والــذي أخــذ

حـول اختالفهــا عــن القاعــدة العامــة ،اختالفهــا
ـ

املصطلــح الفرويــدي البغيــض ‘غيــاب العضــو

التناســي’ ،فــإن العضــو التناســي هــو املعيــار
األســايس الــذي يُص َّنــف البشــر ب ـنـاء عــى وجــوده
أو غيابــه»]3[.

ثنائية البطل/الضحية

يحيلنا هذا إىل ثنائية البطل /الضحية ما قدمه

أبوســيف ورفاقــه يف شــريطهم ال يعــدو كونــه

يتبنــى هــو بكرمــه الذكــوري «قضيتهــا» ،بســبب
كأنــه اكتشــف فجــأة بفضــل ســفره ورؤيتــه

سـاء األجنبيــات ،أن بجانبــه كائنــا
لنمــاذج الن ـ
اســمه «ا ـملـرأة» يعيــش مُ همشــا مقهــورا متاعــا

للرجــال وخادمــة لهــم شــأنها يف ذلــك شــأن أي

أقليــة عرقيــة أو دينيــة.

كان يربــط هــذا الخطــاب التنويــري نفســه دائمــا
بخطاب وطني ذكوري يضع الوطن والرجل يف

مر ـكـزه .فا ـملـرأة هــي نصــف املجتمــع ،وهــي التــي

تربــي نصفــه اآلخــر ،فــإذا مــا أردنــا أن نحـ ّرر األمــة
علينــا أن نحــرر ا ـملـرأة ،وأن ـتـرك للجــواري الــايت

يقبعــن يف بيــوت أزواجهــن فســحة مــن الحريــة

األويل ،ليــس معــاذ اللــه أن ترتقــي يف
للتعلــم
ّ
مراتــب الدراســة لتصــل إىل مــا هــو أبعــد مــن
مبــادئ ال ـقـراءة والكتابــة والحســاب ،فقــط نــذر

يســر لــي تربــي وتعــد الرجــل الــذي ســيقود

مهمــة الد ـفـاع عــن الوطــن والحريــة.

وبالرغــم مــن هــذه الدعــوة البســيطة لتعليــم
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اليــوم ،ونــال صاحــب الدعــوة عــى إثرهــا مــا نالــه

من إنجازات فصلت بينها وبني دعوات الحرية

وجههــا ،أقامــت الدنيــا ولــم تقعدهــا حتــى
مــن هجــوم وســب يالحــق اســمه حتــى اليــوم.

األوىل زمن قاسم أمني ،وبفضل حركة نسوية

نظريــة الضحيــة كمــا هــي معروفــة يف مراجــع

مصرية قادتها السيدة هدى شعراوي .صحيح

الضحيــة بالطبــع «ناقصــة» دائمــا ،فهــي بذلــك

األرســتقراطيات مــن طبقــة ال ـكـراء واألعيــان،

الدراســات األنرثوبولوجيــة تتلخــص يف كــون
يف حاجــة إىل مَ ــنْ يمثلهــا ،وبمــا أنهــا «ضعيفــة»

أيضــا دائمــا ،فهــي بحاجــة إىل حمايــة الطــرف

أنها كانت حركة طبقية نهضت عىل أيدي نساء

وهنــا جانــب آخــر للقــوة االقتصاديــة مــن مكانــة
تجعــل مجتمــع الرجــال يصمــت عــن صالــون

ا ـملـرأة الســاذجة التــي عوقبــت بالطــاق عندمــا
شـ ّـطت بأمنياتهــا إىل أبعــد ممــا هــو مرســوم لهــا

وقــررت أن تخــرج لتــزور مقــام ســيدنا الحســن،
فتعرضــت لحــادث ســر ألنهــا لــم تكــن تفقــه
املــي يف الشــوارع التــي ال تعرفهــا ،ا ـملـرأة ربــة

املنــزل ،وأم العيــال ،التــي تســعى لتســمني
بناتهــا بمــا كان يســمى بـ»البالبيــع الســحرية»

التــي تجلــب مــن العطــار إلعدادهــن للــزواج

األقوى يف تلك العالقة الشائهة .وبذلك ترتسم

ثقــايف أل ـمـرة تســتقبل فيــه رجــاال مــن املفكريــن،

عندمــا كانــت الســمنة معيــار جمــال األنثــى،

«البطل» املنقذ يف صورة الرحيم املدافع ،يبالغ

ضـراوة مــا تفعلــه ســيدة مجتمــع بفضــل
ب ـ

الزمــن بــن الســمنة والنحافــة ،صــورة ا ـملـرأة

أو يكتــب نصــا يــرز فيــه مــا ال تســتطيع ا ـملـرأة أن

فــان باشــا ،فيحميهــا مــن الذكــور اآلخريــن

شــبكة مــن عالقــات القــوة ،يظهــر فيهــا ذلــك

يف حنــوه إذا كان مبدعــا يقــرر أن يخــرج فيلمــا
تقوله بنفسها .وهذا نفسه ما كانت تراه أمينة

يف عبــاس تنظــر لــه بمشــاعر ملتبســة ،تخــى

عــى حريتهــا منــه ،وتنظــر لــه بإكبــار وإجــال
وتقديــس لجديتــه وهالــة الهيبــة التــي يحيــط
غـرا ،وتلتمــس يف
نفســه بهــا منــذ كان طالبــا ص ـ

أو ال يستطيع أن ينتقد بلهجة حادة أو يهاجم
مكانتهــا املاديــة واالعتباريــة ونســبتها لعائلــة

إمــا ثــروة وإمــا ذكــر صاحــب مكانــة تعيــش يف
كنفــه! ،لكنهــا حققــت مكاســب حقيقيــة ال

تنكــر عــى األقــل يف املجــال الخــري واالجتماعــي
واألنشطة الرياضية والفنية التي كانت مح ّرمة

عــى ا ـملـرأة وقتــذاك تحريمــا قاطعــا.

والتــي تحددهــا معايــر ذكوريــة ســلطوية بمــرور
يشــكلها الرجــل وهــي تســعى لتلبيــة الصــورة
التي يرسمها لها إرضاء له .كذلك كانت تحمل

بناتهــا بأع ـبـاء الواجبــات املنزليــة يك يصبحــن
«ســيدات بيوت» ماهرات ،أمينة املســكينة التي
ال تجلــس بــن يــدي زوجهــا إال وهــي خافضــة
العينــن وال تخاطبــه إال بســيدي.

تغي مع «أمينة» عبدالقدوس
هل هذا الهوان ّ

أمينــة زوجــة «يس الســيد» كانــت تجلــس

ســنة  1956زمــن إن ـتـاج الفيلــم؟ ..ا ـملـرأة يف ذلــك

وال يــدري هــذا امل ـبـدع أن خطابــه املشـ ّبع واعيــا أو

ســهرة عتيــدة تعــرف أنــه يخونهــا فيهــا مــع

تتعلمــه مــن فنــون العــزف والرقــص والغ ـنـاء

يســتطيع ال ـفـرار منهــا مهمــا ا ّدعــى «البطولــة»

يتــزوج عليهــا رغــم ولعــه بالجنــس اللطيــف

شخصيته حصنا آمنا ،وحضنا رحيما يكفي أن

تلقــي بنفســها بــن ذراعيــه لتشــعر أنهــا يف أمــان.
ال واع بأيديولوجيتــه التقليديــة وثقافتــه التــي ال
يفضحــه ويكشــف تح ّيزاتــه .وهــذا مــا يجعلنــا

تحــت قدميــه تغســلهما لــه بعــد عودتــه مــن
سـاء ،وتحمــد لــه كرمــه أنــه لــم
كل صنــوف الن ـ

سـرته
كأبيــه وكابنــه ياســن الــذي ســيكمل م ـ

نسائل حدود الجرأة التي استطاع أن يتخطاها

مــن بعــده .كانــت حبيســة بيتهــا الــذي حُ ملــت

الخطاب «األميني» (نسبة إىل قاسم بك أمني)

أبــدا إال مــع يس الســيد لتــزور أمهــا زيــارات

أو أنــه غـ ّـر شــيئا يف العقليــة الســائدة والصــورة

كانــت السياســة والدبلوماســية وتقلــد املناصــب

الفيلــم الــذي مــن امل ـفـرض أنــه تجــاوز حــدود
زمنيــا حتــى نســتطيع فعــا وصفــه بالتقدمــي،
النمطيــة عــن دور ا ـملـرأة يف املجتمــع ،هــل خــرج

ظـرة الخطــاب التقليــدي أم
هــذا الفيلــم عــن ح ـ

صـرا ولــم تخــرج منــه
غـرة قا ـ
إليــه عروســا ص ـ
خاطفة متباعدة .ليســت مثقفة سياســيا ،وقد
الحكوميــة والربملانيــة حِ ـكـرا عــى الرجــال مــن

مســامعها وعــى إثــر انتشــائه بالخمــر ،وإن كان

يف وعيــه مــا ّ
حدثهــا يف تلــك الشــؤون قــط .بلــغ

«أمينــة» عبدالقــدوس ال تعــدو كونهــا طبعــة

جهلهــا الســيايس حــد أن اســتوى لديهــا املصــري

محفــوظ ،فمــع تعاقــب الزمــن لــم يتغــر أي

تكرهــه وال تشــعر ببغــض للمحتــل ألنــه محتــل
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الــايئ تلكــن بألســنتهن ســر النــاس يف عــادة
قبيحــة مزمومــة توارثناهــا جيــا بعــد جيــل،
قـ َّـدم الفيلــم نفــس الخطــاب تكــرر يف صــورة

العمــة ،ويف النــص الــروايئ شــعرت أمينــة
بمشاعر ملتبسة تجاه أمّ ها التي كانت ضعيفة

مستســلمة بحاجــة ملــن يعولهــا؛ ولذلــك تركــت
ابنتهــا لعمتهــا تربيهــا لتبحــث لهــا بعــد الطــاق

أخبــار سياســة الدولــة ســوى مــا يتبســط الســيد

مــن إنجــازات؟

يشء ممــا هــو متوقــع منهــا .بــل أجــد أن هــذا

سـاء الحــي
للــزواج .باســتثناء النقــد املوجــه لن ـ

أمــا محاوالتهــا ألن تــدرس وتكســب قوتهــا

أحمد عبدالجواد كرما منه أيضا يف إلقائه عىل

جديــدة أكــر حداثــة مــن «أمينــة» نجيــب

ضــرورة مــن لــوازم تربيــة الفتيــات وإعدادهــن

سـاء ،واألثر ـيـاء مــن دون الف ـقـراء،
دون الن ـ

عــاد وأعــاد «أمينــة» – التــي باتــت هنــا ر ـمـزا يشــر

أمينة «سي» السيد/عباس سيان

الزمــن صوّرهــا الفيلــم تســعى للعريــس ،ومــا

عــن زوج يتوالهــا بعنايتــه وبإنفاقــه ،فالرجــال

ال تــدري مــن أمــر البــاد شــيئا ،وال يصلهــا مــن

إىل ا ـملـرأة بوجــه عــام -إليهــا رغــم كل مــا حققتــه
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واضحــة لــكل مــا حققتــه ا ـملـرأة يف طريــق حريتهــا

فهمــي العزيــز عليهــا يكرههــم ،تلــك هــي صــورة

واملحتــل اإلنكليــزي ال تــدري ملــاذا عليهــا أن

أو ألنهــا تعــرف قضيــة وطنهــا فقــط ألن ابنهــا

إحسان عبد القدوس

املرأة ،وتركها سافرة بال يشمك أو برقع يغطي

الفيلــم والنــص الــروايئ يف آن بمثابــة إهانــة

سينما المرأة صورة المرأة في السينما العربية :من االستحواذ إلى االسترداد

سـاء بمــا أنفقــوا بالطبــع،
قوّامــون عــى الن ـ

هــي عبوديــة لصاحــب العمــل ،أمــا عبوديتهــا
لزوجها أو حبيبها فهي عبودية مح ّببة بإرادتها

ألن عذرهــا أنهــا تحــب! يــا لهــا مــن حريــة نالتهــا
ا ـملـرأة ..ويــا لــه مــن منطــق أ ـعـوج إن قبلنــاه مــن
منظــور أيديولوجــي ،لفظنــاه مــن وجهــة نظــر

جندريــة .أيّ ـهـراء هــذا .مــا الــذي اختلــف عــن
تلــك الصــورة املهينــة ســوى أن أمينــة وصلــت

يف املراحــل التعليميــة إىل التوجيهيــة وطمحــت
بسوء أدبها إىل أن تزامل الشباب يف الجامعة،

ثــم تجــد وظيفــة .وأنهــا بســبب ظــروف نشــأتها

املعقــدة وانفصــال والديهــا وتربيتهــا كاليتيمــة

يف منــزل عمتهــا أو ـغـرت صدرهــا وأورثتهــا عنــادا
وصالبــة كأنهــا حاقــدة عــى العالــم ،فهــي

يف تحليــل إحســان للشــخصية فتــاة معقــدة
أصبحــت عنيــدة مــن أجــل العنــاد واملعارضــة
واالنتصــار لنفســها الجريحــة .هــذه الخلفيــة
النفســية يف تاريــخ الشــخصية اختزلهــا الفيلــم،

لكنها فضحت يف الرواية أسباب توق أمينة غري
املعلنــة للحريــة التــي ال تــدري بمــاذا تفعــل بهــا،

إنــه تحــد أكــر منــه حريــة.

الهامــش ويختزلهــا يف الجنــس وتربيــة األطفــال.

والعمــل؟ لــم تجـ ِـن ســوى التقلــب يف فراشــها
مــع خياالتهــا ،تمــردت عــى الــزواج لكنهــا وهبــت
َ
تتخط
نفسها لقبالت عابرة ال تتجاوز الحد ولم

الجنــي الــذي تعرضــت لــه هــي طفلــة يف
العاشرة من عمرها وذكرته الروايةّ ،
فأثر فيها

سـرجالها ..وأنهــا
طـول ا ـ
أنوثتهــا التــي أهدرهــا ـ

فتشــعر معهــا يف النصـ ْـن بأنهــا تقــف عــى رمــال
متحركــة وأنــك تغــوص معهــا يف تشـ ّتت ذهنهــا

حـرش
وحريتهــا .ولــم يذكــر الفيلــم حــادث الت ـ

وأصبحــت تشــمئز مــن الجنــس اآلخــر بصفــة
عامــة ،وأصبحــت بــاردة معــه.

يمثــل صــورة مهينــة أخــرى تصــور إىل أيّ حــد ال

ويجذبهــا إليــه مــن ظلمــة ضاللهــا ..جلوســها

إحســان فيــه يف مواضــع عديــدة مــن الروايــة،
يــرى الرجــل مــن ا ـملـرأة التــي أمامــه ســوى عودهــا
ونهديهــا وشــفتيها ،وأنهــا مــادة اســتعمالية،

املحلــق ،كان حُ ـ ّرا ال يعــرف تحمــل املســؤولية،

الفيلــم ا ـعـرض عــى مــا يظ ـهـره فســتانها املف ـتـوح

سـرجال» كأنهــا بتمردهــا
أمينــة يف ثــوب «اال ـ

تريــد أن تناطــح الرجــل وتقتنــص منــه مكانــه!،
ال صيحــة حريــة حقيقيــة أصيلــة تنبــع مــن ذات

مظلومــة تخــوض معركتهــا عــى أرض صلبــة
ثابتــة ضــد طغيــان جنــس يضعهــا دائمــا يف

جســدها لــه وتماهــت معــه وذابــت تمامــا فيــه

كذلــك الوصــف اإليروتيــي الصــارخ الــذي بالــغ

كمــا أنهــا تماثلــت نفســيا مــع صــورة األب ذلــك

فأعجبــت بــه وأرادت أن تكــون مثلــه .فظ ـهـرت

حـرارة جســدها ســوى بــن ذراعــي
ـس ب ـ
لــم تحـ ّ
ِّ
ُ
«عبــاس» صــورة البطــل املخلــص الــذي أســلمت

كأنــه ال وجــود لهــا بجانبــه.

جســد ،مثــار فتنــة لــكل شــباب ورجــال الحــي.

الطيــف الــذي أحبتــه مــن بعيــد كأنــه الطائــر

ســقف فقــدان العذريــة .تريــد رجــا لتكتمــل بــه

حتــى شــخصية الرجــل الــذي أراد خطبتهــا يف
مــن مســاحات يف جســدها! ،فجســد ا ـملـرأة واقــع
تماما تحت سلطة الرجل ،مساحات التغطية

والتعريــة ،يتحكــم فيمــا يســتطيع التســامح

معــه وفيمــا ال يقبلــه! إحســان جعــل مــن أمينــة
نفســها يف مواضــع أخــرى كائنــا شــهوانيا ،مـ ّـل
حريتــه «املزعومــة» فبمــاذا فعلــت بالتعليــم

حـرة «أمينــة»
فدائمــا ال بــد مــن «عبــاس» ينهــي ـ
تحــت قدميــه ملســاعدته يف ارتــداء الحــذاء هــو مــا
ســيحررها! فقــد ذكــر يف الروايــة جملــة واضحــة

«لــن يمــأ هــذا ال ـفـراغ إال رجــل» ..هــو الــذي يمثــل

طـاع
املرجعيــة ،واملثــل ،رمــز الثقافــة ،واال ـ
والثــورة ،كل وجــوه الثائريــن وجهــه كمــا ذ ـكـرت

الروايــة أيضــا ،وهــو القائــد واملعلــم يف مشــهدين
بينهمــا مون ـتـاج متــواز بينمــا أمينــة تلهــو عــى

البيانــو مــع ابــن عمتهــا املحــروم مــن العــزف عــى

الفيولينــا لتحكمــات ســلطة أبويــة أيضــا ،يصنــع
عبــاس املجــد ،يجتمــع مــع مجموعــة مــن زمالئــه

يخططــون ملظا ـهـرة أو عمــل ثــوري ،واســتخدام
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ملف

والجــد ،الثــورة الزائفــة التــي ال داعــي لهــا عــى

أن يطرحه من آرائه الشخصية .هذا ليس جرما

العتيقــة» ،ويف أول يــوم درايس لهــا هنــاك

التقاليــد والثــورة الحقيقيــة التــي فيهــا خــاص

الوطــن .ويف وصفــه للقائهــا بعبــاس بعــد أن
فصلــت بينهمــا أعــوام كان يصــف لهجــة جملــه
الحواريــة يف النــص وهــو يوجــه لهــا خطابــه الــذي

يف قالــب روايــة وراح يبــث فيهــا عــن كل مــا يريــد

يف حــد ذاتــه ،الجريمــة أنــه ي ـقـول يف مقدمــة

الطبعــة األوىل مــن نفــس الكتــاب إنــه يقــدم
حقيقــة اإلنســان ،وتلــك هــي الحقيقــة .أجــد يف

طـول الروايــة
عبدالقــدوس الــذي وضــع أمينــة ـ
يف مقعــد الطــاب الــدرايس وألقــى عليهــا
ضـرة طويلــة تضمنــت أفــكاره هــو الذاتيــة
محا ـ
جــدا ومفهومــه الخــاص جــدا عمّ ــا تعنيــه حريــة
ا ـملـرأة يف مجتمــع شــرقي.

حتى اليوم يف أزمات حقيقية لم يتجاوزها منذ

عهــد قاســم أمــن مــرورا باألمينتــن األوىل زوجــة
«يس» الســيد ،والثانيــة رفيقــة «يس» عبــاس.

ففــي رحلــة البحــث هــذه ،ال تعــدو أمينــة أن

تكــون ســوى رجــع صــدى لــكل مــا يقــال عليهــا
ويُــردد عــى مســامعها ويُلقــى يف جعبتهــا عــن
معاين الحرية ،وكيف تصل إليها .ففي مشهد

تســمع مــن «فيــي» صديقتهــا اليهوديــة أن

للنــص عتبــات ونســتطيع أن نلــج يف تحليــل

عليهــا أن تســتمر يف دراســتها وتعمــل وتكســب

بالعنــوان« ،أنــا حُ ـ َّرة» ،اســتخدام ضمــر

غـاء بطريقــة آليــة نفــس الحــوار
لــردد كأنهــا بب ـ

الشــريط منــذ بداياتــه األوىل التــي تبــدأ أوال

املتكلــم الــذي يتوجــه بخطابــه لجمهــور مُ تخيــل
مُ ـف َـرض ،ف ـنـرة املواجهــة نجدهــا مب ـكـرة جــدا.

حـرة ،تعــود يف املشــهد الــذي يليــه
قوتهــا لتكــون ـ
البــن عمتهــا .ويف كل مــا تفعلــه تخلــص ملعنــى

عــن الحريــة تســتقيه مــن اآلخريــن ال ينبــع مــن

خدمــة أغراضنــا ..وقبــل أن تطالــب بحريتــك

اليهــود الذيــن يشــربون الخمــر ،ويق ّبلــون
بعضهــم بعضــا ،كأن «الرجلــن» عبدالقــدوس
شـران بف ّزاعــة للمجتمــع بــأن
وأبوســيف ،ي ـ
هــذه ليســت هــي الحريــة؟ وللبنــت :هــل تريديــن

ألــم يجلــب التنويريــون أنفســهم أفكارهــم عــن

الحديث .بل أحبت املطبخ وشعرت بأنه مكانها

ـك! ،وأن تلــك ثقافــة غريبــة علينــا.
يتحرشــون بـ ِ
ا ـملـرأة مــن هــذه الثقافــات؟

طبيعيــا إلنســانة ال تريــد مــن أحــد أن يتدخــل

يف لحظــات ،كلمــا أتــت أمينــة تصرفــا يبــدو

اإللــه يف عليائــه وهــو صــوت «رجــل» يحاســبها
مــن عواقبهــا ويرتكهــا يف الوعيهــا تتمــزق وتبــي

لتلــك النزعــة ،فلــي تتحــرر أمينــة مــن تقاليــد

الداخــي صوتهــا هــي نفســها أو حتــى صــوت
أليس هذا اختيارا فنيا من مبدعي العمل يحق

سـاءلته ،ويكشــف لنــا ملحــة مــن نزعتهــم
لنــا م ـ

ـي
اســأل نفســك :ألي ـغـرض ســتهبها؟ مــن الجـ ّ
أن ليــس عبــاس وحــده مــن يلقــي دروســا».

خـرط يف الثقافــة األجنبيــة وتنبــذ الثقافــة
ثــم تن ـ

االنسالخ الحضاري من ُ
الهوية الشرقية

نربة إظهار الشذوذ عن العادات كانت مرتفعة

نهاية حرية المرأة

للتحــدث بلغــة أجنبيــة يك تجــد حريــة أخــرى

النــص الــروايئ والفيلــم .ففــي نهايــة الروايــة

الشــرقية .وملــاذا ال تكــون ســيدة شــرقية وحُ ـ َّرة؟

الفيلــم وكذلــك الروايــة ،كانــت أشــبه بتقريــر أو

جــدا يف النصــن ،الفيلــم والروايــة .فميولهــا

أقــر عبدالقــدوس نفســه يف مقدمــة الطبعــة

يف رحابــة انت ـقـاء اللفــظ الــذي تريــد أن تنطــق بــه

بحــث أمينــة املتواصــل عــن معنــى الحريــة .وقــد
الثانيــة مــن كتابــه ،بــأن أســلوبه الصحــايف كان

يطغــى عــى أســلوبه الــروايئ ،وأنــه إذا مــا أراد
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ويكــون محرمــا النطــق بــه يف لغتهــا ،واالتجــاه

للدراســة يف الجامعــة األمريكيــة ال املصريــة

عــى حــد وصفــه يف الروايــة ،وأنهــا ندمــت عــى

إن محكمــة الضمــر تلــك التــي تتخلــل الشــريط

ا ـمـرأة؟ ملــاذا صــوت العقــل والضمــر رجــا؟..

جرمــا مزدوجــا ،أن تنبــذ الديــن والتد ّيــن أوال،

يف ســبيله ،خطــاب «تيمــور» لشــفيقة يف الزمــن

سنوات عمرها التي قضتها يف التعليم والعمل

والجديــر بالذكــر أن إحســان عبدالقــدوس ،كمــا

سـرتها وح ّيهــا الســكني ،كان عليهــا أن ترتكــب
أ ـ

فالرجــل األنــاين بطبعــه لــي يتفــرغ لقضيــة

زوجهــا .ومــن ثــم ال فــكاك مــن العبوديــة كمــا

مــن ذلــك با ـملـرأة ككيــان حــر واع عاقــل يســتطيع

ســيدة املنــزل التــي كانــت ال تريــد أن تكونهــا،

التحــرر والثــورة ،عــى ا ـملـرأة أن تضحــي بنفســها

ويعلــو بكاؤهــا ..ملــاذا ال يكــون صــوت أمينــة

أبوســيف يف الفيلــم ،أظهــر احتقــارا مســتبطنا

لكــن أمينــة تتخــى تمامــا عــن نفســها ،لتصبــح

يف نهايــة األمــر وتركــع تحــت قدميــه بنفــس

وأن يريهــا الطريــق ويأخــذ بيدهــا مــن ضاللهــا

ـك تســهرين وتشــربني
حريتــك؟ هــذا يعنــي أنـ ِ
ويقبلك الشباب ،وأنك تتأخرين لتجدي رجاال

الخــروج والوقــوف يف البلكونــة والرقــص،

بدايتــه ،وكانــت مقولــة صادمــة «ليــس هنــاك

يســعى إليــه .إننــا نطالــب بالحريــة لنضعهــا يف

سـاخ الــذي بــدأ معهــا مب ـكـرا بمخالطــة
هــذا االن ـ

ويوبخهــا أحيانــا وي ـهـزأ بتصرفاتهــا ويحذرهــا

مرافقــة شــباب وفتيــات حــي الظاهــر اليهــود.

غـرض الــذي
للمبــادئ التــي يؤمــن بهــا ،ولل ـ

يف نهايــة األمــر.

ذاتهــا .كأنهــا نفــس حا ـئـرة تائهــة ،شــاردة ضالــة.
كما أنها تمردت عىل تقاليد املجتمع إىل حدود

يشء اســمه الحريــة ،وأكرثنــا حريــة هــو عبــد

برقصاتها وموسيقاها التي تهكم عليها إحسان

يف تصرفاتهــا ،يؤنبهــا صــوت رخيــم جليــل كأنــه

يبــدأ الفيلــم بالالفتــة نفســها التــي بــدأ بهــا النــص
الــروايئ ،اعتــاد عليهــا ُ ـقـراء عبدالقــدوس الــذي

يقــدم مقولــة مُ َلخِ صــة ألفــكاره يف النــص يف

انســلخت عــن جذورهــا وراحــت تلقــي بنفســها

أشــبه بكتا ـلـوج أو الدليــل العمــي لحريــة ا ـملـرأة.

أيضــا بـ»قــال كأنــه يلقــي خطابــا سياســيا ..قــال

ونفــوس شــخوصه ،كان هــو نفســه إحســان

الح ـيـاء «برقــع شــرقي» يغيــب عــن الفتــاة التــي

وشبهها بشخري النائم ،رغم أنها مسألة أذواق

هــذا األســلوب الســخيف الــذي وضــع املجتمــع

الــذي يأخــذ مــن اإللــه صفــة املطلــع عــى ضمائــر

مازالت تسدل عىل وجهها برقع الحياء .أي أن

يف أحضــان حضــارة وثقافــة غريبــة علينــا ،وتولــع

درســا عــن ماهيــة الحريــة؟ وكيــف تكونــن حـ ّرة؟

كأنــه يعطــي درســا ،»..وكأن ا ـلـراوي العليــم

يصفهــا أنهــا تحــررت مــن الثقافــة الشــرقية التــي

ذلــك غــرورا ذكوريــا جل ّيــا ،كأنــه يملــك مفاتيــح
الحقيقــة املطلقــة وكأنــه هــو الــذي سـ ّ
ـيلقن ا ـملـرأة

يفــكك دعوتهــا بأنهــا نالــت بكفاحهــا حريتهــا
ويتهكــم عــى عقلهــا ومعتقداتهــا ويف ّندهــا

لهــا ثــم يســحقها ســحقا كمــا ظهــر يف الفيلــم

أنهــا «تصــون الحريــة مــن التقاليــد الشــرقية

آمال زايد

املون ـتـاج املتــوازي هنــا أحــدث مفارقــة أو تضــادا

كتابــة أرائــه هــو نفســه يف مقالــة مطولــة وضعهــا

وتشبعها بالثقافة األمريكية التي ذكر يف النص

بصريــا يــرز املعنــى ويوضحــه بــن العبــث
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الذكوريــة.

تقضهــا يف املطبــخ بالطبــع -وتشــعر
– ولــم
ِ

الطريقــة التــي تجلــس بهــا عمتهــا تحــت قدمــي

وصــل الفيلــم لتلــك النتيجــة وألقــى بهــا يف وجــه
املتفــرج ،لقــد أجلســتك يف مقعــدك ســاعتني

إال ربــع الســاعة تشــاهد فتــاة عنيــدة بــا طائــل،
اكتشــفت خطأهــا بعــد أن وجــدت الرجــل الــذي

يشكمها مع إضافة بسيطة أنها تحبه فستقبل

أن تفنــي كيانهــا يف كيانــه.

ويردهــا إىل جــادة الصــواب .أي اســتهزاء أكــر

أن يحــدد خياراتــه بنفســه بعيــدا عمّ ــا يقــرره لهــا
الرجــال األقو ـيـاء رمــوز القــوة والرحمــة؟

لــم يخــرج خطــاب أبوســيف يف الفيلــم عــن

هــذا اإلطــار الــذي كان يف نظــري ليــس ســوى

دعايــة أيديولوجيــة رخيصــة وبغيضــة للنظــام
الناصري ،الذي يروّج ملجانية التعليم واملساواة

اليــوم بأنهــا لــو كانــت قــد قابلــت عبــاس قبــل

ال مفــر مــن أن يبــدأ الفيلــم /النــص بأمينــة

للجميــع ،وحريــة ا ـملـرأة يف العمــل والخــروج

أكملتهــا ..أصبحــت تكنــس وتنظــف وتعــد لــه

لطغيان الزوج وتحكماته ،تشمئز من جلوسها

ال تتمــادى يف تصديــق نفســها ،ففــي النهايــة

معركــة اســتكمال دراســتها الجامعيــة مــا كانــت
مالبسه وتلخص له كتبه وتتوىل مصروف بيته
وال تريــد ســوى مــا يريــد وال تفعــل شــيئا يخالــف

إرادتــه ،لقــد وجــدت ســعادتها يف الحــب ويف
إيمانهــا بهــذا «الرجــل» ،هــي تخدمــه يف منزلــه
وهــو ي ـتـوىل عنهــا مهمــة الكتابــة ،والســجن،

والثورة ويجلب للوطن حريته نيابة عنها .فهل

هــذا خطــاب تقدمــي يناصــر ا ـملـرأة ويــذود عــن
حقوقهــا حقــا؟

ســاخطة ناقمــة عــى صــورة عمتهــا املستســلمة
تحــت قدميــه تنظــف لــه الحــذاء وينهرهــا وهــي
يف وضــع أدىن منــه ،ثــم ينتهــي الفيلــم بــأن

تفقد شــخصيتها وأن تذوب تماما يف شــخصية
عبــاس ،وأن تجلــس هــي األخــرى تحــت قدميــه

تســاعده عــى ارتــداء حذائــه .وكمــا ذكــر النــص
«تصبــح أمينــة صــورة مهذبــة مــن عمتهــا»..
النص الروايئ الذي يستفيض يف السخرية من
أمينــة ومــن الحريــة التــي تســعى إليهــا.

لب ـنـاء املجتمــع ،ولكــن «بحــدود» وشــروط حتــى
عــى أمينــة الر ـكـوع تحــت قدمــي ســيدها «يس»
السيد/عباس ،والنهاية الشرعية التي اختلفت

عــن نهايــة الروايــة التــي يف رأيــي الــيء الوحيــد

الثــوري يف هــذا النــص الرجعــي! لكــن لــم يــرد
بهــا ال املخــرج وال فريــق رجالــه غــر الصداميــن
أن يصطدمــوا بهــا مــع املجتمــع فآثــروا الســامة

وز ّوجــوا أمينــة مــن عبــاس يف الســجن بعــد أن

قبــض عليهمــا وبحوزتهمــا منشــورات مح ّرضــة

«عبــاس» رجــل تقليــدي جــدا ،شــرقي جــدا،

وهــذا يتكــرر مــع إحســان بــكل أســف يف قصتــه

عــى النظــام امللــي الفاروقــي ويــا لعجــب

هنــا تــأيت مســألة النهايــة التــي اختلفــت بــن

سوى منظور تقليدي ،كل ما أدخله من تطور

فيهــا صــورة نمطيــة لل ـمـرأة العابثــة الالهيــة وال

يوليــو  1952بثالثــة أيــام ،لتكــون بذلــك النهايــة

كل مــا يفعلــه إحســان هــو أن يثــور العاشــقان

مــن أجــل الوطــن ،فيصبــح كفاحــه كفاحهــا

سـاكنا
عــى مؤسســة الــزواج التقليديــة وأن يت ـ
ـان ســنوات دون زواج.
أو يتعا ـ
شـرا ملــدة ثمـ ِ

تصوراتــه عــن دور ا ـملـرأة يف حيــاة الرجــل ليســت

عليــه أنــه وهبهــا شــرف أن تخدمــه وهــو يكافــح
كمــا قالــت أمينــة يف الروايــة إنهــا لــم تعــد تريــد

أن تفعــل يكفــي أن عبــاس يفعــل! تخضــع لــه

القصرية «النظارة السوداء» والتي أيضا يحاكم
بــد مــن رجــل صــارم حــاد املالمــح قــوي الشــكيمة

سـرحان مــع أمينــة
كأحمــد مظهــر أو شــكري ـ

لي ـتـوىل مهمــة كبــح جماحهــا وترويضهــا وأن

يزيــل الحجــاب األســود الكثيــف مــن عــى عينيهــا

األقــدار يحــرر املــأذون العقــد قبــل قيــام انقــاب
الســعيدة .نهايــة حريــة ا ـملـرأة.

باحثة من مصر
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بين المصطلح وواقع اإلنتاج

يرسا بطلة فيلم «كالم الليل»

سينما المرأة في مصر
ناجي فوزي

مــن الصعــب -وغالبــا إىل حــد االســتحالة -أن يــأيت ذكــر الســينما دون اإلشــارة إىل عالقتهــا با ـملـرأة أو عالقــة ا ـملـرأة بهــا ،فالقاعــدة يف تنــاول
العالقــات اإلنســانية بــن أعضــاء الجنــس البش ــري هــي عالقــة ا ـملـرأة بالرجــل أو الرجــل با ـملـرأة (فاألمــر ســيان) ثــم تــأيت العالقــات اإلنســانية

بــن طرفــن مــن الجنــس ذاتــه – أنثيــن أو ذكريــن – عــى ســبيل االســتثناء ،مهمــا بــدا هــذا االســتثناء الفتــا لالنتبــاه .ومــع ذلــك فإنــه مــن
هـان،
حـوث النقــد الســينمايئ يحمــل عنوانــا باســم «الرجــل عــى الشاشــة» (ســتيفن كو ـ
الالفــت لالنتبــاه أنــه بينمــا يتوفــر مرجــع يف ب ـ

هـرة :املركــز القومــي للرتجمــة ،)2005 ،لــم يصــادف
صـام زكريــا القا ـ
آنــا راي هــارل :الرجــل عــى الشاشــة ،إعــداد وتحريــر وترجمــة ع ـ
الباحــث مرجعــا يحمــل ع ـنـوان «ا ـملـرأة عــى الشاشــة» ،وإنمــا يــأيت البحــث يف «ســينما ا ـملـرأة» أو «الســينما النســوية» ضمــن مراجــع تتنــاول
موضوعــات أخ ــرى يف مجــال النقــد الســينمايئ.

وإذ

تهتــم الســينما املصريــة بتقديــم

ســبق يف عــدد غــر قليــل مــن األفــام التــي تنحــو

بــل إننــا نســتطيع أن نالحــظ أن باحثــا يف «أنــواع

(يف شــتى املياديــن واملجــاالت) بمــا يثبــت قيمــة

اآلخــر إىل الطابــع الفكاهــي ،فضــا عــن بعــض

ضـوع «صــورة ا ـملـرأة يف
يــرى أن البحــث يف مو ـ

شــخصية ا ـملـرأة يف صورتهــا النضاليــة

الذات األنثوية باعتبارها صنوا للذات الذكورية

األفالم التي تميل إىل الواقعية الصارمة ،ومع

الســينما» ال يعنــي أن هنــاك نوعــا فيلميــا أو

مصــر ،فإنهــا ك ـثـرا مــا تتنــاول نضــال ا ـملـرأة يف

امليلودرامــي ،إال أن أغلبهــا ينتظــم يف مصفوفــة

يــدرج يف مصفوفــة تصنيفــه النوعــي للفيلــم

يف جانــب ملحــوظ مــن اإلن ـتـاج الســينمايئ يف
دفاعهــا عــن حقهــا يف حريــة اختيــار شــريك
حياتهــا ،كمــا تتنــاول نضالهــا يف مياديــن أخــرى

متعــددة ،تتجــاوز فيهــا ذاتهــا املحــدودة إىل كل
أنشــطة الحيــاة األكــر رحابــة ،بــدءا مــن نضالهــا
األســري كزوجــة وكأم وربــة بيــت مســؤولة عــن
إدارتــه ،ومــرورا بنضالهــا الســيايس الوطنــي ضــد
االســتبداد مــن الداخــل أو االحتــال األجنبــي مــن

أن الكثــر مــن هــذه األفــام تميــل إىل الطابــع
طويلة متماسكة تؤكد عىل صفة املرأة املناضلة.
فــإذا مــا ســلمنا بــأن للســينما املصريــة دورا مهمّ ــا

يف تقديــم الصــورة النضاليــة لل ـمـرأة ،فيكــون

مــن املهــم أن نتابــع دور ا ـملـرأة كصانعــة لألفــام
يف مصــر ،وخصوصــا مــن خــال التقويــم
النقــدي للظا ـهـرة الســينمائية النســوية يف مصــر

واملعروفــة باســم «ســينما إينــاس الدغيــدي»،
ومــدى عالقتهــا باملحتــوى البحثــي الخــاص

الخــارج ،ومقاومتهــا للفســاد يف صــوره
املختلفــة ،وفضــا عــن ذلــك ّ
كلــه مــا تبذلــه مــن

بمصطلــح «ســينما ا ـملـرأة».

املتم ـيـزة علمــا وعمــا ،بــل إنهــا ال تفتــأ أن تدافــع

 -1المصطلح

كفــاح مســتمر مــن أجــل إثبــات ذات كينونتهــا
عــن كينونتهــا القانونيــة ذاتهــا يف مواجهــة مــا

يمكــن أن يفـ ّرق بــه القانــون تفرقــة جا ـئـرة بــن
ا ـملـرأة والرجــل ،لصالــح هــذا األخــر ،ويف أغلــب

األحــوال تنتصــر الســينما املصريــة لل ـمـرأة
سـرة ،دفاعــا مــن األفــام عــن حــق ا ـملـرأة يف
املنك ـ

الحياة الكريمة يف كل وجوهها ،ويظهر كل ما
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يف بعضهــا إىل الطابــع الرومانــي ،ويف بعضهــا

الفيلم األمرييك» ،وهو ستانيل ج .سولومون،
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جنســا فيلميــا اســمه «ســينما ا ـملـرأة» يمكــن أن

صـره يف ســتة أجنــاس
األ ـمـريك ،الــذي يح ـ

ليــس مــن بينهــا «فيلــم ا ـملـرأة» ،فهــو يــرى أن
هنــاك عــددا مــن أنمــاط التصنيفــات الفيلميــة
قــد شــاعت يف الكتابــات النقديــة (يف عقــد
الســبعينات مــن القــرن العشــرين) وهــو يطلــق
عليها اسم «األنواع املفهومية» (conceptuel

 )genresباعتبارهــا أنواعــا تنشــأ عنــد تحديــد
ضـوع أو نقــاش أيديولوجــي يتكــرر يف
مو ـ
مجموعــة مــن األفــام ،وتدليــا عــى ذلــك يطــرح

سـولومون مثلــن مــن «األنــواع املفهوميــة»
ـ
التــي يقصدهــا وهمــا «السياســة يف األفــام»

ومــع أن وجــود ا ـملـرأة يف األفــام يرجــع إىل

و»الجنــس يف الســينما» ،فيذكــر أن بعــض

صـول إىل مصطلــح مثــل
الروائيــة ،إال أن الو ـ

شـاء أنــواع لدراســة بعــض الصفــات التــي يــرى
إن ـ

تاريــخ انتشــار األفــام ذاتــه ،وخصوصــا األفــام

«ســينما ا ـملـرأة» ( )féministe filmأو

«الســينما النســوية» ،لــم يكــن مصاحبــا لذلــك

صـرة،
التاريــخ ،وال الحقــا لــه وإن بعــد ـفـرة ق ـ

النقــاد واملؤرخــن يجــدون أنفســهم قادريــن عــى

سـولومون أنهــا تبــدو لــه «بعيــدة عــن الســينما
ـ
وأ ـقـرب إىل علــم االجت ـمـاع» .ومــن املرجــح أن

سـولومون يــرى أن موضوعــا مثــل «صــورة ا ـملـرأة
ـ

يف الســينما» هــو ال يعــدو أن يكــون موضوعــا

سـولومون مثــاال يوضــح
يف حــد ذاتهــا» ،ويطــرح ـ

ضـوع».
املو ـ

وأنــه -بذلــك -ليــس مؤسســا ل ـنـوع بذاتــه مــن

غــر املحــدودة تقريبــا ،والتــي تواجــه الناقــد

جـزءا ك ـبـرا
وهــو برنــارد ف .ديــك ،يخصــص ـ

بحثيا يف النقد السينمايئ يتميز بطابع خاص،

سـولومون يف
األنــواع الفيلميــة ،إذ ي ـقـول ـ
ذلــك «حــن تســيطر األيديولوجيــا عــى املســعى

النقــدي فــإن اإلحســاس الســينمايئ يهمــل أو
عىل األقل يصبح ذا أهمية أدىن مما لو درست

الســينما كصياغــة فنيــة « »art formقابلــة
لــإدراك ،ذات أهميــة قصــوى ،وذات أهميــة

ظـره هــذه بقولــه «مــع االحتمــاالت
بــه وجهــة ن ـ

ضـوع مــن هــذا القبيــل
الراغــب يف الكتابــة يف مو ـ
يكــون ســاخنا جماهرييــا يومــا مــا ،وليكــن مثــا

‘صــورة ا ـملـرأة يف الســينما’ ،فــإن انت ـقـاء عشــوائيا

لعشــرين فيلمــا يمكــن أن ينتــج تعميمــات تــكاد

ال تتوافــق با ـملـرة مــع مــا لــو طبقــت عــى اختيــار
مختلف لعشرين فيلما أخرى متكافئة يف ذات

غــر أن باحثــا أمريكيــا آخــر يف النقــد الســينمايئ،

عــن «ســينما ا ـملـرأة» يف الفصــل الكامــل الــذي
يضعــه عــن «األنواع/األجنــاس الفيلميــة»،

وذلــك يف كتابــه «تشــريح األفــام» ،وهــو يشــر
فيه بالتفصيل إىل املقصود بســينما املرأة (فيلم

ا ـملـرأة) وإىل تاريــخ هــذا ال ـنـوع مــن أنــواع الفيلــم

األ ـمـريك ،حتــى أن هــذا الباحــث يعــود لــي
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يخصص بندا تفصيليا يتناول فيه النقد املتصل

جنس فيلمي خاص لهن ،مع نجوم من أمثال

 )criticismeأو «النقــد املناصــر لل ـمـرأة» ،ذلــك

اللــوايت أصبحــن ال ينفصلــن عــن شــخصياتهن

مق ـبـول يف النقــد الســينمايئ كمــا أنــه جنــس

عــن ‘فيلــم لبيتــي ديفــس’ أو ‘فيلــم لجــون كــرو

بســينما املرأة أو «النقد النســوي» (féministe

أن ديــك يشــر إىل أن «فيلــم ا ـملـرأة» هــو مصطلــح

فيلمــي مشــروع ،كمــا يضيــف بال ـقـول إنــه «قــد
أصبــح فيلــم ا ـملـرأة جنســا لســببني :محــاوالت
هوليــوود املب ـكـرة الكتســاب ود املشــاهدات،

سـاء اللــوايت رفعتهــن
وظهــور النجــوم مــن الن ـ
شــخصياتهن إىل مســتوى األيقونــات» .ويضيــف
فان ديك موضحا «كانت صناعة السينما دائما
ـتـويل اهتمامــا خاصــا لجمهورهــا مــن اإلنــاث ،إمــا

سـاء يتوافــر لهــن وقــت
بســبب ا ـفـراض أن الن ـ

طـول لحضــور األفــام ،وإمــا ألن لديهــن ميــا
أ ـ
شـراء مجــات املعجبــن ملتابعــة أخبــار
أكــر ل ـ
نجومهــن املفضلــن».

فــورد’ .وكانــت بيتــي ديفــس وجــون كــرو فــورد

سـاء يف أفــام
تشــر إليــه بــان جبــار خلــف بــأن الن ـ

حـرب العامليــة الثانيــة شــريحة رئيســية -مــن
ال ـ
املتفرجــن ،اســتجابت هوليــوود بتخصيــص
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النجــاح املهنــي ،وذلــك بإثبــات ـبـراءة خطيبهــا

وهــي مــا تعــرف باســم «قواعــد اإلن ـتـاج»،

خـراج :كمــال الشــيخ)1978 ،
إىل الهاويــة» (إ ـ

املحامــي البــارع املتهــم بالقتــل العمــد ،لتعلــن
أنهــا لــن تســتمر يف مهنتهــا مــن أجــل أن تتــزوج

تلعبان أدوار نساء مساويات للرجال ،وأحيانا

ا ـملـرأة «يقمــن بــأدوار إنســانية كانــت ســابقا ح ـكـرا

واملتابــع للتفصيــات التــي يطرحهــا برنــارد ف.

ومحاربــات» ،وتؤكــد الباحثــة عــى أن «العمــل»

ضـاء
آخــر لحظــة إىل الــزواج ،الــذي يعتــر أكــر إر ـ

املوضوعــات الشــائعة يف هــذا ال ـنـوع الفيلمــي

يحقــق لل ـمـرأة فرصــة اإلبــداع.

خـراج فطــن عبدالوهــاب
« ـمـرايت مديــر عــام» (إ ـ

أفضــل منهــم».

ديــك بتوســع عــن «ســينما ا ـملـرأة» يالحــظ أن
يف الســينما األمريكيــة بــدأت باإلشــارة إىل أن

حـول شــخص
حبكــة هــذه املوضوعــات تــدور ـ

ا ـملـرأة بذاتهــا ،باعتبارهــا كائنــا غــر محــدود بــأي

عـرض
قيــود إال مســألة أنهــا ككل الكائنــات تت ـ
إىل الف ـنـاء باملــوت ،ويزيــد عــى ذلــك أنهــا «حــن

جنــس فيلمــي خــاص با ـملـرأة ،بمــا يتفــق مــع

سـاء يؤلفــن شــريحة هامــة -وأث ـنـاء
«وألن الن ـ

مشــاريع تجاريــة ،ويتفــق الطــرح الســابق مــع مــا

بعــدول املحاميــة «فاطمــة» عــن املــي يف حياتهــا

ومــن جهــة ثالثــة ،يشــر برنــارد ف .ديــك إىل أن

القــرن العشــرين ،مــن خــال فيلــم ينتمــي إىل

املحامــي بعــد اإل ـفـراج عنــه .وإذا كان فيلــم

مــن األفــام األمريكيــة يف العقديــن الرابــع

مــن جمهــور الفيلــم ،وهــو يفصــل ذلــك بقولــه
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إىل درجــة أن ا ـملـرء يتحــدث يف الكثــر مــن األفــام

أن تكــون ا ـملـرأة محاميــة ناجحــة أو صاحبــة

ويــرى برنــارد ف .ديــك أن هوليــوود كانــت

سـاء كشــريحة متم ـيـزة
النســبة التــي تشــكلها الن ـ

القــرن (أي الســتينات) لــم يكــن شــيئا غــر عــاد

املهنيــة كمحاميــة تضــع قدميهــا عــى أول طريــق

ديفــس وجــون كروفــورد وباربــارا ســتانويك،

وممرضــات ،وبح ـلـول العقــد الســابع مــن

تواجــه املــوت ،فهــي تمــوت موتــة نبيلــة ،ذلــك

ســريعة االســتجابة إىل تخصيــص مــا يــرى أنــه

ومراســات صحافيــات وممثــات وجراحــات

خـراج :فطــن عبدالوهــاب  )1952الــذي ينتهــي
(إ ـ

سـاء بشــكل نبيــل يف الكثــر
أنــه بينمــا تعــاين الن ـ
والخامــس مــن القــرن العشــرين ،فــإن أفالمــا
أخــرى تصورهــن عــى أنهــن قــادرات عــى النجــاح

يف مهــن يســيطر عليهــا الرجــال ،فقــد صــورت
سـاء يف مهــن
أفــام ا ـملـرأة -يف تلــك ال ـفـرة -الن ـ

مختلفــة متنوعــة :محاميــات وكاتبــات إعالنــات

عــى الرجــل ،فهــن مد ـيـرات وعاملــات ومثقفــات

املقصود يف قولها السابق هو باألكرث ذلك الذي

«األستاذة فاطمة» يشري إىل مسألة التحول يف

(لل ـمـرأة) مــن العمــل ،فــإن الفيلــم املصــري

ومــن جهــة أخــرى ،يشــر برنــارد ف .ديــك إىل أن

شـرة إىل أن هنــاك
 )1966يشــر بطريقــة غــر مبا ـ

الذهبــي كــنَ يف أحيــان ك ـثـرة يتمتعــن بــإرادة

الفيلــم يشــر يف أكــر مــن موضــع فيــه إىل أنــه

سـاء اللــوايت صورتهــن هوليــوود يف عصرهــا
«الن ـ

قويــة ،لكــن عوامــل مختلفــة ،منهــا قواعــد

شــائبة تشــوب ا ـملـرأة العاملــة فيــه ،ذلــك أن
مــن الصعــب ق ـبـول أن يكــون الرجــل مرؤوســا

اإلن ـتـاج (أي الرقابــة -الباحــث) ،وتوقعــات

لزوجته يف نفس مكان العمل الذي يجمعهما

يف مهــن يســيطر عليهــا الرجــال ،جعلــت مــن

الزوجــة املديــر العــام يف حفــل اســتقبال تقيمــه

الجماهــر ،واالرتيــاب العــام با ـملـرأة التــي تنجــح

يف التخصص املهني ذاته ،حتى أن الفيلم يقدم

الضروري إما التحول يف آخر لحظة إىل الزواج،

شـركة التــي تعمــل بهــا هــي وزوجهــا ،وهــي
ال ـ

وإمــا إشــارة مــا إىل شــائبة تشــوب ا ـملـرأة» .ونحــن

شـركة ،بينمــا هــي
واإلداريــة الخاصــة بأعمــال ال ـ

ضـاء عــن العمــل،
الــذي كان دائمــا يعتــر إر ـ
نستطيع أن نرى أن هناك تطبيقا مباشرا لهذه

الف ـكـرة يف الســينما املصريــة يف أكــر مــن فيلــم،
لعــل يف املقدمــة منهــا فيلــم «األســتاذة فاطمــة»

إىل ا ـملـرأة بوصفهــا كذلــك ،أي ا ـمـرأة.

يف السينما املصرية تأىت يف عقد السبعينات من

تتحــدث يف املوضوعــات العمليــة واملهنيــة الفنيــة
ـتـرك زوجهــا محاطــا بكوكبــة مــن الســيدات

اللــوايت يقطعــن الوقــت معــه يف الحديــث عــن
شؤون منزلية بحتة ،تعد من األعمال املوكولة

الرقابة الذاتية من صناع السينما عىل األفالم،
هــي التــي جعلــت أفــام العقديــن الخامــس
والســادس (األربعينــات والخمســينات) مــن

القــرن العشــرين تحجــم عــن التنــاول األكــر

صراحــة

للجوانــب

الجنســية ،وتتجنــب

شـرة.
معالجتهــا بطريقــة مبا ـ

ـنـوع «الفيلــم البوليــي» ،وهــو فيلــم «الصعــود

حيــث يشــر هــذا الفيلــم إىل أن الفتــاة املصريــة

املتطلعة إىل الرثاء السريع ،وإن كان من خالل
التخابــر ضــد وطنهــا لصالــح دولــة أخــرى عــدو

سـرائيل) ال تتواصــل عاطفيــا مــع خطيبهــا،
(إ ـ

وإنمــا هــي تحقــق هــذا ال ـنـوع مــن التواصــل مــع

ومــن جهــة رابعــة ،يشــر برنــارد ف .ديــك إىل

ا ـمـرأة أخــرى تعمــل يف مجــال الجاسوســية.

الســتينات مــن القــرن العشــرين يف الواليــات

عىل جانب كبري من األهمية ،أولهما أن العقبة

غـرات االجتماعيــة املصاحبــة لعقــد
أن املت ـ

املتحــدة األمريكيــة (كمــا يف العالــم الغربــي
بصفــة عامــة) ،مــع «الهجــوم عــى الشــخصيات
األنثوية النمطية الذي شنته جماعات نسائية،

أتاحــت لصانعــي األفــام أن يستكشــفوا
موضوعــا لــم يتعاملــوا معــه إال بشــكل ســطحي
يف املــايض ،وهــو «الرتابــط األنثــوي» ،ذلــك أنــه

مــع أوائــل العقــد الســابع مــن القــرن العشــرين
ضـوع
كانــت هنــاك إشــارات حميمــة واضحــة ملو ـ
حـرم (آخــر) وهــو الشــذوذ الجنــي ،وإن لــم
م ـ

يكــن يصــور بالفعــل ،واتصــاال بذلــك نســتطيع
أن نالحــظ أن أول إشــارة فيلميــة مقصــودة إىل
مســألة «الســحاق» (الشــذوذ الجنــي األنثــوي)

ويف النهاية يشري برنارد ف .ديك إىل موضوعني

الرئيســية لفيلــم ا ـملـرأة يف الوقــت الحاضــر هــي
ندرة السيناريوهات الجيدة التي تصلح للنساء

متوســطات األعمــار ،وثانيهمــا هــو «االفتقــار إىل

سـاء اللــوايت تجــاوزن األربعــن،
أدوار جيــدة للن ـ
باملقارنــة مــع الخيــارات األوســع إىل حــد كبــر
أمــام الرجــال مــن العمــر نفســه أو األكــر ســنا»،

ولذلــك يختــم فــان ديــك تفصيــات بحثــه يف
مســألة «ســينما ا ـملـرأة» ك ـنـوع فيلمــي قائــم بذاتــه

بقولــه «لــن يختفــي فيلــم ا ـملـرأة أبــدا ،لكنــه لــن
يكتسب من جديد الشعبية التي كان يتمتع بها
أبدا إىل أن يدرك املنتجون وكتاب السيناريو أن

مــن املمكــن لفيلــم عــن ا ـمـرأة يف منتصــف العمــر
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من فيلم «عفوا أيها القانون»

املخرجة إيناس الدغيدي

أن يحتوي عىل الكثري من الحبكة الدرامية كما

املصريــة عــى اإلن ـتـاج الســينمايئ (فضــا عــن

خـراج الســينمايئ (حتــى
املصــري يف مجــال اإل ـ

ومــع ذلــك فإنــه مــن املهــم أال نغفــل عــن وجهــة

أقدمــت عز ـيـزة أمــر ( )1952-1901عــى إن ـتـاج

تجربــة املخرجــات الســيدات بقولــه «إن التجربــة

هــو الحــال يف فيلــم عــن ا ـملـرأة األصغــر ســنا».
النظــر التــي تــرى أن «الفيلــم الجيــد هــو الــذي

يســعى لتكــون بطلتــه بطلــة يمكــن تعميمهــا

يك تصبــح بطلــة كونيــة ،تعــر محليتهــا ،نحــو

فيلــم «ليــى» والتمثيــل فيــه يف العــام ،1927

وهــو أمــر نــرى أن الســينما املصريــة تختــص بــه
طـاع عــى
غالبــا ،حيــث لــم يســبق للباحــث اال ـ

آفــاق العامليــة بقــوة الفــن والنمــوذج الــذي يعتــر

مــا يــدل عــى عكــس ذلــك حتــى اآلن .ويف كل

يمكن لهذه البطلة أن تلهم النساء والرجال يف

مصر امتدت من اإلنتاج النسوي الذي تصدرته

تعــدد الثقافــات غنــى لل ـنـوع اإلنســاين ،بحيــث
حـاء العالــم ليتصــدوا ملصريهــم ويغــروه نحــو
أن ـ

األفضــل أو يشــاركوا تلــك البطلــة عــر اآلفــاق

املســتقبلية التــي يتيحهــا الفــن للنــاس».

 -2المرأة صانعة األفالم في مصر

خـراج الســينمايئ ذاتــه منــذ العــام ،1929
اإل ـ

خـراج فيلــم
حيــث قامــت عز ـيـزة أمــر أيضــا بإ ـ

خـراج مــن الرائــدات
«بنــت النيــل» ،ثــم قــام باإل ـ

التساؤل عن أي شكل من شكيل العالقة وجد

وبهيجــة حافــظ وأمينــة محمــد ،ومــرورا بجيــل

يف مصــر .ونســتطيع -يف هــذا املجــال -أن نالحــظ

صـوال إىل الجيــل الالحــق
«مــن أحــب»  )1966و ـ

بــدأت مــن جهــة ا ـملـرأة أوال ،أي أن الســينما يف

العشــرين ،مــع كل مــن املخرجــات غــر املمثــات

باملعالجــة لل ـمـرة األوىل إال بعــد أن احتكــت
ا ـملـرأة بذاتهــا -أوال -بالســينما يف مصــر ،فقــد
بــدأت العالقــة بــن هذيــن الطرفــن بإقــدام ا ـملـرأة
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التــي كان منتجوهــا ال يثقــون يف قــدرة ا ـملـرأة عــى

قيــادة هــذه املجموعــة الضخمــة ،وإن حاولــت

عز ـيـزة أمــر (وشــاركت فيــه الكثــر مــن األخريــات

الوســط مــن املمثــات املنتجــات (ماجــدة يف فيلــم

مصــر لــم تحتــك بقضيــة تخــص ا ـملـرأة وتتناولهــا

عــى االســتمرار ،خافتــة يف الســينما الروائيــة،

توقفــت بعــد عــدة تجــارب ضعيفــة».

مــا بــن «ا ـملـرأة والســينما» مــن جهــة« ،والســينما

سـاء يف مصــر قــد
أن العالقــة بــن الســينما والن ـ

خـراج كانــت باهتــة وغــر قــادرة
النســائية يف اإل ـ

سـاء
أن اتصــال موضوعــات هــذه األفــام بالن ـ

األحوال ،فإن عالقة املرأة (املصرية) باألفالم يف

مــن ممثــات الســينما املصريــات) إىل نشــاط

يف عقــدي الثمانينــات والتســعينات مــن القــرن
ناديــة ح ـمـزة وناديــة ســالم وســاندرا نشــأت

وإينــاس الدغيــدي .غــر أننــا نســتطيع أن نتفــق
إىل حــد مــا مــع الناقــد الســينمايئ عــي أبوشــادي

يف تقويمــه النقــدي العــام للنشــاط النســوي

سـاء صعاليــك – حقــد ا ـمـرأة) إال
وا ـمـرأة – ن ـ

يف هذه األفالم ،إال أنه من املبالغ فيه أن تصدر

متســاويني يف الحقــوق والواجبــات مــن الناحيــة

عقد الثمانينات عىل األقل) ،وهو يوجز رأيه يف

ا ـمـرأة لألســف – معركــة النقيــب ناديــة – ا ـمـرأة

ناديــة ح ـمـزة لكونهــا منتجــة أيضــا أن تقــدم

كل مــن املمثــات املنتجــات فاطمــة رشــدي

وا ـملـرأة» مــن جهــة أخــرى ،مــن املمكــن أن يثــور
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التمثيل يف أول فيلم من إنتاجها) وذلك عندما

سـاء –
سـاء خلــف القضبــان – الن ـ
سـاء (ن ـ
الن ـ

أنه عىل الرغم من أن أغلبها يتناول شخصيات

مســألة التفرقــة التــي يقررهــا القانــون الجنــايئ

بعض األعمال يف الثمانينات ،لكن ما لبثت أن

(فضــا عــن بقيــة أفالمهــا) هــو اتصــال ال يتنــاول

معالجــات فنيــة واضحــة لقضايــا ا ـملـرأة بصفــة
عامــة ،وإنمــا يــدور أغلــب هــذه املعالجــات يف

إطــار مــن املوضوعــات ذات الطابــع التقليــدي

الــذي يفتقــر عــادة لإلبــداع ،وهــي بصفــة عامــة
ال تخــرج عــن امليلودرامــات الســائدة يف الســينما

وإذا كنــا نتفــق جزئيــا مــع رأي أبوشــادي الســابق

املصريــة يف وقــت إنتاجهــا (يف عقــدي الثمانينــات

خـراج الســينمايئ يف مصــر ،فإننــا مــن املمكــن
اإل ـ

غيــاب املعالجــات الواضحــة لقضايــا ا ـملـرأة إن

الخــاص بالتقويــم النقــدي للتجربــة النســائية يف
أن نتفــق معــه إىل حــد كبــر عــى أن املخرجــة

الســينمائية املصريــة إينــاس الدغيــدي ()1953
خـراج النســوي (إن
تــكاد أن تنفــرد بســاحة اإل ـ
جــاز التعبــر) يف مصــر منــذ عقــد الثمانينــات
يف القــرن العشــرين ،وبالتحديــد منــذ العــام
 ،1985عندمــا قدمــت فيلمهــا األول «عفــوا

أيهــا القانــون» ،ذلــك أن املخرجــة ناديــة ح ـمـزة

خـراج األفــام
( )2012-1939بــدأت نشــاطها يف إ ـ
(فضــا عــن إن ـتـاج بعضهــا) يف العــام 1984

بفيلــم «بحــر األوهــام» ،ومــع أن عــددا ملحوظــا
(يصــل إىل ســبعة) مــن أفالمهــا تحمــل أســماء

والتســعينات مــن القــرن العشــرين) فضــا عــن
و جــدت.

نســائية متنوعــة باعتبارهــا شــخصيات محوريــة

أحــكام نقديــة قاطعــة مــن شــأنها أن تنســب
إىل الدغيــدي ال ـنـوع الســينمايئ املتخصــص

«فيلــم ا ـملـرأة» عــى نحــو مطلــق ،فحتــى تاريــخ
إعــداد هــذه الدراســة أخرجــت الدغيــدي 16

فيلمــا روائيــا طويــا ،بدأتهــا بقضيــة متح ـيـزة
تح ـيـزا قويــا لحقــوق ا ـملـرأة يف فيلــم «عفــوا أيهــا
القانــون» ( ،)1985وأنهتهــا بفيلــم ذي طابــع

خيــايل نــرى أنــه يقلــل مــن شــأن ا ـملـرأة يف أحــد
جوانبــه ،وهــو فيلــم «مجنــون أ ـمـرة» (،)2006

وبــن هذيــن الفيلمــن تتأرجــح أفــام الدغيــدي
مــا بــن معالجــات لقضايــا ا ـملـرأة بطريقــة

وإذ ال تتجــاوز أفــام املخرجــة ســاندرا نشــأت

شـرة إىل حقوقهــا
واضحــة وتحمــل اإلشــارة املبا ـ

كال مــن الفكاهــة واملغا ـمـرات البوليســية ،فإنهــا

أن تختفــي منهــا أي إشــارات لهــذه الحقــوق،

(« )1970الســينمائية» القليلــة نســبيا (ســبعة)
ال تتضمــن أي إشــارة يمكــن أن تتصــل بقضايــا
ا ـملـرأة بصــورة أو بأخــرى.

الشــخصية (تحديــدا) ومعالجــات أخــرى تــكاد
بــل إننــا ســوف نالحــظ أن فيلمهــا «ا ـمـرأة واحــدة
ال تكفــي» ( )1995يحمــل نوعــا مــن التمجيــد

(قانــون العقوبــات) بــن مواطنــن مصريــن

الدســتورية ،وذلــك عندمــا يرتكــب كل منهمــا
الفعــل ذاتــه الــذي يطالــه املشــرع باملحاكمــة
والعقوبة ،إذ بينما يحول القانون جناية القتل

العمد إىل وصف الجنحة بالنسبة للزوج الذي
يبادر بقتل زوجته وشريكها حال مفاجأته لهما

شـرة الجنســية)،
متل ّبســن يف وضــع الزنــا (املعا ـ
فإنه يف املقابل هذا القانون ال يحول هذه التهمة

مــن وصــف الجنايــة إىل وصــف الجنحــة يف حالــة
ضبط الزوجة لزوجها متلبسا بجريمة الزنا (يف

منــزل الزوجيــة) ،مــع أن املالبســات النفســية

هــي ذاتهــا التــي تواجههــا الزوجــة كمــا يواجههــا
الــزوج يف الحالــة ذاتهــا .إن الطابــع الذكــوري

لقانــون العقوبــات املصــري -هنــا -يســتند إىل
ظـرة الدونيــة مــن املجتمــع الذكــوري إىل ا ـملـرأة
الن ـ
بوصفها كائنا أدىن من الرجل ،ولعل ما ينطق

بــه «عبدالقــوي» ،وهــو أبــو الــزوج املق ـتـول وكان
-هــذا األب ذاتــه -قــد ســبق لــه أن قتــل زوجتــه

واســتنادا إىل مــا ســبق ،تبقــى إينــاس الدغيــدي

لذكــورة الرجــل عــى حســاب كرامــة ا ـملـرأة ،وإن

«فيلم املرأة» يف السينما املصرية ،وخصوصا يف

إن القضيــة األوىل ،بــل األساســية ،يف فيلــم

ظـرة الذكوريــة
سـره لهــذه الن ـ
ينطــق بــه يف تف ـ

حقوقيــة إنســانية مــن الدرجــة األوىل ،وهــي

ظـرة التــي تــرى أن للرجــل «عرضــا» مــن
وهــي الن ـ

متصدرة الساحة السينمائية يف مجال تحقيق
عقودها الثالثة األخرية ،بدءا من العام ،1985

غــر أن التدقيــق (النقــدي) يف أفالمهــا يشــر إىل

شـرا.
لــم يكــن تمجيــدا مبا ـ

الدغيدي األول «عفوا أيها القانون» هي قضية

يومــا ،عندمــا فاجأهــا متلبســة بالزنــا ،لعــل مــا

التــي يتصــف بهــا القانــون يف هــذه الحالــة،
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ملف

حقــه أن يدافــع عنــه حتــى وإن بارتــكاب جريمــة

ويحمــل فيلــم «ا ـمـرأة واحــدة ال تكفــي» ()1995

ثــم اإلجهــاز عليهــم ،ويكتشــف ضابــط املباحــث

ليحصــل ذويهــن ،وخصوصــا اآل ـبـاء أو اإلخــوة

شجاعة من بني بقية أفالمها» ،غري أن الالفت

أن تنفصــا عــن الرجــل الــذي تجتمعــان تحــت

يف هــذه الحالــة ،التــي تتطابــق مــع وجهــة نظــر

عــى حســاب كرامــة ا ـملـرأة ،كمــا أن املخرجــة،

نفــي يجعلهــا غــر مســؤولة عــن تصرفاتهــا،

«املهــر» ،وذلــك بصــرف النظــر عــن املســتقبل

تصفــه املخرجــة ذاتهــا بـ»الغالظــة» ،إذ أنهــا تــرى

إحداهمــا عــى حســاب األخــرى ،لــي تحتفــظ

القتــل ،بينمــا أن ا ـملـرأة مــن وجهــة نظــر القانــون

نوعــا مــن التمجيــد غــر املباشــر لذكوريــة الرجــل

املكلــف بمتابعــة قضيتهــا أنهــا مصابــة ب ـمـرض
وبدافــع مــن مزيــج مــن شــفقة الضابــط عــى

«عبدالقوي» ،ال «عرض» لها .ومن هنا تصدق

بحســب عــي أبــو شــادي ،تقتحــم «عــدة

الدغيدي قد «اقتحمت يف جرأة منطقة شائكة

والسياسة يف الجامعات والجيل الجديد وأزمة

مــرور الوقــت -مــع الرغبــة يف إظهــار الحقيقــة،

خـراب الذمــم والضمائــر» ،ويقــدم
االجتماعــي و ـ

غـرض الد ـفـاع عنهــا .ونحــن لنــا
مهنــة املحامــاة ب ـ

الســيايس مــن خــال شــخصية صحــايف يؤســس

إذ يقــدم محاميــا رجــا يدافــع عــن ا ـمـرأة قاتلــة

مالحظــة عــي أبوشــادي ،التــي تشــر إىل أن

عوالــم وقضايــا دفعــة واحــدة :عالــم الصحافــة

يف نظر املواطن الشــرقي وأظهرت خلل القانون

شـركات توظيــف األمــوال والفســاد
سـاكن و ـ
امل ـ

واحــدة وهــي الخيانــة الزوجيــة ،فــإذا مــا ارتكبهــا

الفيلــم هــذا الخليــط مــن القضايــا ذات الطابــع

جنايــة».

ثــاث عالقــات نســائية مــع ثالثــة نمــاذج مــن

الوضعــي الــذي يفــرق يف العقــاب لجريمــة
رجــل تعــد جنحــة ،أمــا إذا اقرتفتهــا ا ـمـرأة فهــي
وإذ يــأيت فيلــم «التحــدي» ( )1988ليقــدم

سـاء ،مــا بــن ا ـملـرأة الحســناء ذات العالقــات
الن ـ

(وخصوصــا الجانــب الذكــوري منــه) ا ـملـرأة بعــد

املتحــررة ذات النشــاط الســيايس الجامعــي،

املواجهــة القاســية التــي يواجــه بهــا املجتمــع
أن تقــي عقوبتهــا الجنائيــة املحكومــة بهــا عليــا

بالســجن بســبب قيامهــا بقتــل زوجهــا وهــو

يحــاول أن يعتــدي عليهــا بعــد أن فوجئــت بــه

يعاشــر ا ـمـرأة أخــرى يف ـفـراش الزوجيــة ذاتــه،
ذلــك أن هــذا املجتمــع يتعامــل مــع مثــل هــذه
ا ـملـرأة -يف الغالــب -بوصفهــا قاتلــة ،غافــا عــن

مالبســات القتــل ذاتهــا ،واألكــر خطــورة أن

يتجــاوز املجتمــع عــن الطبيعــة الخاصــة ملشــاعر

األمومــة ،فضــا عــن قيمــة أن يربــى الطفــل يف
حضانــة أمــه ،غــر أن ص ـنـاع الفيلــم لــم يتمكنــوا

حـول هــذه القضيــة
مــن إحــكام صنعــة فيلمهــم ـ

بما يتفق مع قيمتها اإلنسانية يف حياة املرأة؛ إذ
أنهم ينخرطون يف محاولة إلباسه ثوبا سياسيا

جـزة،
مــن خــال بعــض اإلشــارات املنقوصــة العا ـ

بمــا يشــر إليــه عــي أبوشــادي باعتبارهــا
رمــوزا سياســية هشــة ،ذلــك أن ص ـنـاع الفيلــم

يتجــاوزون عــن تقديــم مــا هــو مهــم -بــل األكــر
أهميــة -يف قضيــة فيلمهــم ،وهــو أن األمومــة

النافــذة يف الســلطة واملــال ،والفتــاة الجامعيــة
سـرة التــي تفقــد
واألرملــة الفاتنــة الف ـقـرة املنك ـ

مأواها الســكني ،ويختم صناع الفيلم فيلمهم
بإ ـقـرار كتابــي مــن الصحــايف (يف شــكل رســالة)

سـاء الثــاث يف وقــت واحــد وعــى
بأنــه يحــب الن ـ
قــدم املســاواة ،بعــد أن أكــد الفيلــم عــى حاجــة
كل واحــدة منهــن العاطفيــة إليــه.

رجــل األعمــال الــري هــو واحــد مــن رؤوس هــذا
الفســاد ،وأنــه مــا تزوجهــا إال لــي يشــغلها عــن
نشــاطها املهنــي ،فتأخــذ عــى عاتقهــا مواجهتــه

والعمــل عــى كشــف كل أعمالــه املشــبوهة،
عـرض لخطــر محاولتــه قتلهــا
حتــى أنهــا تت ـ
بإطــاق النــار عليهــا ،بعــد أن يفشــل يف الضغــط

عليهــا بخطــف أخيهــا ومســاومتها عليــه .إن
الزوجة الصحافية -هنا -تضع كال من ضمريها

لذلــك مــن الواجــب أن ينحــاز القانــون للغر ـيـزة

ذاتهــا.

فضــا عــن أن الفيلــم يتغافــل عــن اإلشــارة إىل
كيــف يمكــن لــأم أن تؤهــل طفلهــا مــن األب

اعتباراتهــا ،وهــي تتجــاوز بهمــا حياتهــا الزوجيــة

املتنفذيــن للضغــط يف مواجهــة ا ـملـرأة إلحــكام
االتهــام عليهــا) فينجــح هــذا املحامــي الرجــل يف

صـول عــى حكــم قضــايئ برباءتهــا ،بينمــا
الح ـ
تفشــل ا ـملـرأة املحاميــة يف فيلــم «عفــوا أيهــا

القانــون» يف تحويــل وصــف جنايــة القتــل إىل
جنحة ،وهي تدافع عن املرأة التي تقتل زوجها

(األنثــى عــى نحــو خــاص) عــن ذلــك كلــه ،وهــو
أن الفتيات الاليت يتخطني سن الزواج املناسب

بسنوات (كثرية) ،بل يصلن إىل السن التي من

املمكــن أن تصنفهــن يف خانــة العنوســة ،مــن
املمكــن أن يضطــررن إىل أن يعرضــن أنفســهن
بأنفســهن يف ســوق الرقيــق األبيــض ،طاملــا لــم

يصنب حظا من الزواج ،وخصوصا إذا كن دون

عمــل يعُ لــن أنفســهن منــه ،وهــذا هــو مــا تلجــأ
إليه ثالث فتيات يف بلدة ريفية صغرية ،يعانني

وإذ يتنــاول فيلــم «ديســكو ديســكو» 1994
من الشــباب من طلبة املدارس بالذات لتعاطي

مــن رجــل عربــي خليجــي .يجعــل منهــا خادمــة

شـركة
العلميــة واإلداريــة للمدرســة الثانويــة امل ـ
لســيدة عــى جانــب كبــر مــن الجمــال واألناقــة؛
خصوصــا وأن الفيلــم ال يقدمهــا كطــرف رئيــي

صـراع إال بوصفهــا املهنــي الــذي مــن املمكــن
يف ال ـ

الــزواج وإمــا العمــل ،ومــن ثــم تتــزوج إحداهــن

لثــاث زوجــات لــه يف بلــده العربــي ،وملــا تخــى
عــى حياتهــا ووليدهــا تتمكــن مــن ال ـفـرار إىل

مصــر ولكنهــا تظــل مهــددة بمالحقــة هــذا الــزوج
الخليجــي .وتتــزوج الثانيــة مــن شــاب عربــي ثــري

ســريعا مــا يرتكهــا دون أوراق تثبــت زواجهــا

منــه ،بعــد أن يقــي مــا يشــبعه مــن رغباتــه يف

أن يكــون مو ـكـوال ألحــد الرجــال دون أي تأثــر

جســدها ،بينمــا تكــون هــي قــد أصبحــت حامــا

غــر أن الدغيــدي تعــود بقــوة ملعالجــة قضيــة

شـرعي ،فتســعى جاهــدة لــي تتخلــص منــه
ال ـ

الــذي يعــد أول فيلــم مصــري يتنــاول مســألة

تعمــل خادمــا وتتحمــل الكثــر مــن املشــاق فضــا

جوهــري عــى النســيج الســردي للفيلــم.

نســائية صــرف يف فيلــم «لحــم رخيــص» ،1995

مــا يعــرف باســم «الرقيــق األبيــض» ،الــذي
سـاء تحــت أي ســتار
يعنــي االتجــار بأجســاد الن ـ

منــه وتلــد طفــا ال تعــرف كيــف تنســبه إىل أبيــه
تمامــا .أمــا الثالثــة فهــي تضطــر إىل أن تقبــل أن
عــن املهانــات حتــى تســتطيع أن تكـوّن لنفســها
مشــروعها الصغــر الخــاص بهــا ،ولكــن تاريــخ
ّ
لينغــص
عالقتهــا بسمســار القريــة يالحقهــا

ضحاياهــا مــن الرجــال ،ليتضــح أنهــا كانــت

هذا النوع من التجارة ،وهي املنطقة الريفية أو

معا .وعن ذلك كله يشري الناقد سمري فريد إىل

غـرات
املســألة هنــاك هــو تزويــج الفتيــات الص ـ

موضوعــا مســكوتا عنــه يف املجتمــع املصــري،

ناضجــة عــددا مــن جرائــم القتــل ،ويكــون كل

كانــت أمــه.

بحالــة نفســية مرضيــة تدفعهــا إلغــواء الرجــال

بشــعة ،ممــا يتســبب يف إصابتهــا يف الكــر

ديموغرافيــة مــن املجتمــع املصــري يظهــر فيهــا

ذات الطابــع الريفــي ،فــإذا كان املشــهور يف هــذه

ّ
القصر ألشــخاص من الدول العربية النفطية،

املرأتــان بصداقتهمــا باعتبــار أن قيمــة هــذه

شـرة
ويبــدأ فيلــم «اســتاكوزا»  1996بدايــة مب ـ

حـول «قيمــة ذكوريــة الرجــل»
الرجــل وا ـملـرأة ـ

املمكــن أن يكــون يف فيلــم «دانتيــا» مــا يعــد ردا

مــن خــال قضيــة مهمــة تخــص العالقــة بــن
مــن وجهــة نظــر ا ـملـرأة ،فالفيلــم يقــدم فتــاة
متمــردة يتطــور شــجارها مــع شــاب آخــر ليصــل

إىل حالــة مــن العنــف امليكانيــي الــذي يتيــح لهــا

أن تصيبــه بعاهــة مســتديمة يف خصيتيــه ،ممــا
يعرضــه لفقــد ذكوريتــه ،التــي يعدهــا املجتمــع
ر ـمـزا للرجولــة .وتــأيت أهميــة مــا يطرحــه الفيلــم

هنــا اســتنادا إىل أن املجتمــع يــرى أن الرجولــة

تتمثــل يف منطقــة معينــة مــن جســم الرجــل،

بصــرف النظــر عــن حقيقــة أخالقــه وصفــات

ضـاء ،قاصــدات أن يد ّبــر
يف ســوق النخاســة البي ـ
لــكل واحــدة منهــن إحــدى أ ـقـرب الفرصتــن إمــا

ســقفه كزوجتــن تتصارعــان عليــه لــي تفــوز بــه

الصداقــة تتجــاوز قيمــة االســتمرار يف الــزواج

من هذا الشاب درءا للعقوبة الجنائية السالبة

الذي يعاشر امرأة متزوجة عىل فراش الزوجة

فيلــم عــن ا ـملـرأة ،حتــى مــع جعــل القيادتــن

ضـوع فيلمهــا هــذا.
أن هنــاك غالظــة يف مو ـ

مــن ظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة متشــابهة،
فيلجــأن إىل سمســار القريــة املشــهور بالوســاطة

القاتلــة.

لالنتبــاه أن مــا يصفــه ســمري فريــد بـ»الشــجاعة»

أفعالــه .غــر أن الفيلــم يتجــه وجهــة أخــرى

ويف فيلــم «القاتلــة» ( )1992ترتكــب ا ـمـرأة

املقتول عىل يديها ليك يتجاوز صدمة أن يعلم
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تســتحق ا ـلـراءة (عــى الرغــم مــن تدخــل بعــض

غــر أن مــا يطرحــه الفيلــم ال يقــل يف خطورتــه

وهمــي مــن القانــون .ويدخــل الفيلــم إىل منطقــة

عـرض يف طفولتهــا النت ـهـاكات جنســية
تت ـ

الحقا أنه يعيش يف كنف قاتلة أبيه ،حتى وإن

أن نالحــظ أن الفيلــم يطــرح مفارقــة الفتــة؛

بتتبــع قضايــا الفســاد االقتصــادي وتكشــف عنهــا

غر ـيـزة طبيعيــة عنــد اإلنــاث يف الكائنــات الحيــة،

الطبيعية السامية وليس ألي اعتبارات أخرى،

شـرطي ليتفــرغ ملمارســة
يســتقيل مــن عملــه ال ـ

االجتماعيــة (املجتمــع بصفــة عامــة) والنفســية

املخــدرات ،فــإن ذلــك يعنــي أننــا لســنا بــإزاء

يف تحقيقاتهــا الصحافيــة الجريئــة ،أن زوجهــا

غـرات
الــذي مــن املمكــن أن ينتظــر ـهـؤالء الص ـ

هذه املرأة املتهمة -وتتحول إىل عاطفة حب مع

ويف فيلــم «قضيــة ســميحة بــدران» ()1990
تكتشــف الصحافيــة النشــطة ،التــي تشــتهر

الذكــور ،عــى هبــات ماليــة تحــت مســمى

الــايت غالبــا مــا يكــن الزلــن يف طــور الطفولــة.

قضيــة شــبابية مــن خــال اتجــاه جانــب ملحــوظ

اإلنســاين وضمريهــا املهنــي يف الصــدارة مــن

وتــزداد قيمتهــا عنــد ا ـملـرأة ككائــن بشــري ،وأنــه
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طـرة لق ـبـول الــزواج
عندمــا يجعــل الفتــاة مض ـ
للحريــة التــي يمكــن أن تنتظرهــا ،فضــا عــن

حـول زواجهمــا إىل
التعويــض املــايل الكبــر ،ليت ـ
حلبــة شــجار مســتمرة ،ذلــك أن للفتــاة عمــة

تتعمّ ــد أن تعهــد للشــاب برتويــض ابنــة أخيهــا،
فبينمــا يمكــن أن ينتظــر املتفــرج أن يشــاهد نوعــا
مــن ترويــض ا ـملـرأة للرجــل ،عندمــا تضطــر ألن
تقبــل الــزواج مــن رجــل فاقــد الذكــورة يف مقابــل

عـرض لعقوبــة الســجن ،غــر أن الفيلــم
أال تت ـ
يســتأنف طرحــه الدرامــي مــن خــال عــدد مــن
املشــاجرات ذات الطابــع الفكاهــي التــي ال بــد

سـرحية وليــم شكســبري
أن تجعلنــا نتذكــر م ـ
املشــهورة «ترويــض الن ـمـرة» ،وهــي يف نظرنــا
سـرحية ذكوريــة مــن الدرجــة األوىل ،أي أن
م ـ

الفيلــم ينحــرف نحــو تمجيــد الرجــل ،خصوصــا
أنــه ينتهــي بنهايــة ســعيدة تتضمــن اســتجابة
الفتــاة املتمــردة لرتويــض الرجــل ،لتســتأنف

حيــاة زوجيــة ســعيدة مــع مروضهــا.

بنفــس الرجــل ،لذلــك يــرى ســمري فريــد أنــه مــن
عــى فيلــم «ا ـمـرأة واحــدة ال تكفــي».

ومــع أن فيلــم «كالم الليــل»  1999يجمــع بــن

امرأتــن ،تفصــل بينهمــا الفــوارق الطبقيــة

(ســيدة – مد ـبـرة منــزل وســكرترية خاصــة يف
الوقــت ذاتــه) إال أنــه فيلــم يقــوم عــى قصــة
«العــري» للكاتــب جمــال الغيطــاين ،ذات

الطابــع الســيايس الصــرف ،الــذي يقــارن مــن
خاللــه بــن كل مــن العــري الســيايس والعــري
الجســدي ،مــع التأكيــد عــى أن أولهمــا هــو
األخطــر عــى املجتمــع ،ويــرى ســمري فريــد أن

«كالم الليــل» هــو أكــر أفــام الدغيــدي قربــا
مــن السياســة ،اســتنادا إىل أصلهــا األدبــي (.)39

غــر أننــا ال بــد أن نالحــظ أن هنــاك تشــابها بــن

قصــة الغيطــاين «العــري» وقصــة «املذنبــون»
لألديــب نجيــب محفــوظ ،إذ أنهمــا تتنــاوالن
الفكرة ذاتها ،أي العالقة بني العري السيايس

والعــري الجســدي ،كمــا أن الســينما املصريــة
خـراج
قــد تناولــت قصــة «املذنبــون» فيلمــا مــن إ ـ

ســعيد مــرزوق  ،1976أي قبــل فيلــم «كالم
الليــل» بأكــر مــن عشــرين عامــا ،ومــع ذلــك
نســتطيع أن نالحــظ أن فيلــم «املذنبــون» يتنــاول

جـرأة
جـرأة يتجــاوز بــه ـ
القضيــة بقــدر مــن ال ـ
الدغيــدي يف فيلــم «كالم الليــل» ،فضــا عــن

أن املحتــوى الدرامــي لفيلــم «املذنبــون» يمتــاز
بكل من التماســك الســردي من جهة ،وإحكام
الصنعــة الفيلميــة مــن جهــة أخــرى.

ومــن الضــروري أن نتجــاوز عــن البحــث يف
العالقــة بــن فيلــم «الــوردة الح ـمـراء» 2000

و»ســينما ا ـملـرأة» عنــد الدغيــدي ،باعتبــاره

عليهــا ســعادتها بالنجــاح يف العمــل والحــب

ضـوح
ويــأيت فيلــم «دانتيــا»  1998ليشــر بو ـ

فيلمــا عاطفيــا بوليســيا تقليديــا ،بينمــا تعــود

أن «مخرجة الفيلم تتصف بالشجاعة لتناولها

بــن امرأتــن عــى أي اعتبــارات أخــرى ،حتــى

خــال شــريحة عمريــة مهمــة جــدا يف حيــاة

وأنــه -لذلــك -يعــد هــذا أكــر أفــام املخرجــة

إىل أنــه مــن املمكــن أن تتغلــب عالقــة الصداقــة
وإن كانــت تصــل إىل حــد االســتغناء عــن
وجــود الرجــل يف حياتهمــا ،إذ تقــرر املرأتــان

شـاكل ا ـملـرأة مــن
الدغيــدي -مجــددا -لتتنــاول م ـ
األنثــى ،وهــي ـفـرة املراهقــة بالــذات ،وذلــك
يف فيلــم «مذ ـكـرات مراهقــة»  ،2002الــذي
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يتنــاول مراهقتــن اثنتــن (وليســت مراهقــة

أن ينســج املــآيس ولكنــه ال يســتطيع أن يقبــل

أحــام يقظتهــا -بأكــر مــن نومهــا -باعتبارهــا

ـيـراه املجتمــع -داخــل الفيلــم -عــارا أخالقيــا.

واحــدة) األوىل فتــاة حاملــة «جميلــة» تعيــش
ملكــة تاريخيــة مشــهورة بجمالهــا (كليوبا ـتـرا
الســابعة) ويحبها قائد روماين مشــهور بهوســه
بها (أنطونيو) ويتصادف أن تلتقي بشاب يشبه
حبيــب حلمهــا ،فريبــط الحــب بينهمــا حتــى

ويعــد فيلــم «الباحثــات عــن الحريــة» 2005

نتفــق معــه -أن الفيلــم املصــري أىت ســاذجا يف

عـرض
شـاكل الحيويــة التــي مــن املمكــن أن ت ـ
امل ـ

املشــاعر الحقيقيــة للشــخصيات األصليــة يف

عـرض
امتــدادا ملحــاوالت الدغيــدي الجريئــة ل ـ
حيــاة ا ـملـرأة ،حتــى أنــه يكــون مــن املرجــح أن

درجة العشق الذي يزرع جنينا يف أحشائها ،يف

«نانــي» ،خصوصــا أن الحبيــب هــو أصــا

العربيــة ،املشــهورة بقمــع ا ـملـرأة وظلمهــا

صديــق لهــا ،فتســعى لتصويــر ل ـقـاء غرامــي بــن
«جميلة» وحبيبها ،ثم بعد أن يسافر الحبيب

فجــأة خــارج مصــر ،تتفــق «نانــي» مــع شــاب

آخــر يرغــب يف االنتقــام مــن «جميلــة» بســبب
إعراضهــا عنــه ،فيتــم إرســال التســجيل إىل

مد ـيـرة مدرســة «جميلــة» ليفتضــح أمرهــا ،وإذ
عـرض «جميلــة» لالغتصــاب مــن هــذا الشــاب
تت ـ

فيتســبب يف إجهاضهــا ،بينمــا يعــود الحبيــب
عـرض عليهــا الــزواج فرتفضــه وترحــل مــع
لي ـ
والديها إىل خارج مصر كلها .وكما يشري الناقد

هاشــم النحــاس إىل نجــاح الفيلــم يف معايشــة
الجمهــور ألحــداث الفتــاة املراهقــة يف مواقفهــا

سـاء مــن جنســيات مختلفــة مــن املنطقــة
ثــاث ن ـ

اجتماعيــا وقانونيــا أيضــا ،وهــن يعملــن يف مهــن
مختلفــة (مراســلة صحافيــة وفنانــة تشــكيلية
ومغنيــة) وتقــرر كل منهــن مغــادرة وطنهــا إىل
بلــد أوروبــي (فرنســا) حيــث يلتقــن هنــاك معــا،

غري أنهن يواجهن عددا من التجارب العاطفية
الخاصــة أو الحياتيــة العامــة ،ممــا يجعــل كل
واحدة منهن تشعر بصدمة غري متوقعة ،فإذا

كــن قــد رحلــن مــن بالدهــن بحثــا عــن هوياتهــن
املفقــودة يف مجتمعــات هــذه البــاد ،إال أنهــن

يواجهــن واقعــا أكــر صعوبــة يف بلــد غريــب،

ومــن ثــم يقــدم الفيلــم حــا صادمــا ،وهــو أنهــن
يقــررن العــودة إىل بالدهــن لــي يتعايشــن مــن

املتعــددة (عــى نحــو مــا ســبق) فإنــه يــرى أن هــذا

جديــد مــع مجتمعــات ال تنجــح يف يشء بقــدر

ليــس ملــا يحتويــه مــن مشــاهد جنســية صارخــة،

يمكن قبوله باعتباره مقصودا ليحث املرأة عىل

الفيلم هو «األجرأ بني أعمال إيناس الدغيدي،

ولكــن للمفهــوم الــذي تقدمــه عــن حريــة ا ـملـرأة
العربية» ،غري أننا نتفق مع الناقد كمال رمزي

سـاء وإذاللهــن ،وهــو حــل
مــا تنجــح يف قمــع الن ـ
االســتمرار يف النضــال داخــل مجتمعهــا مــن
أجــل حقوقهــا جميعــا ،ويف مقدمتهــا الحــق يف

كل مــن هذيــن الفيلمــن ،فإنــه يــرى -ونحــن

ترجمــة ف ـكـرة الفيلــم الرئيســية واملهمــة وكذلــك
الفيلمــن اليابــاين واأل ـمـريك وخصوصــا يف
الفيلــم األ ـمـريك.

ويف كل الحــاالت يخــرج فيلــم «مجنــون أ ـمـرة»

 2009من مصفوفة أفالم املرأة عند الدغيدي،
فهو فيلم يدور يف قالب خيايل حول قصة حب

مــن املمكــن أن تجمــع بــن األ ـمـرة الربيطانيــة

املشــهورة «ديانــا» وشــاب مصــري ال يعرفهــا

شـرة يف الصحــف
إال مــن خــال صورهــا املنت ـ
واملجــات ،فيتمــادى يف خيالــه إىل درجــة ت ـقـرب
مــن الجنــون.

خاتمة

يف كل األحــوال تشــكل إينــاس الدغيــدي ظا ـهـرة

صـرة،
خاصــة بذاتهــا يف الســينما املصريــة املعا ـ
ألن أغلــب أفالمهــا ال تتنــاول الشــخصيات

النســائية كشــخصيات رئيســية فحســب ،وإنمــا

أيضــا لكــون هــذه الشــخصيات هــي شــخصيات

فاعلــة يف األفــام ،ومــن خاللهــا تطــرح املخرجــة

أفــكار أفالمهــا .ومــع ذلــك فــإن أفــام الدغيــدي،

جـرأة الالفتــة لالنتبــاه مــن
وإن تتميــز بقــدر مــن ال ـ
خــال أســلوب معالجتهــا للمشــاهد الجنســية

عىل أنه «بدال من أن يفسر الفيلم مأزق أبطاله

الحريــة ،بمــا يف ذلــك حريــة الجســد ذاتــه .ومــن

شـرار
ميلودراميــا ،فريجــع ســبب النكبــات أل ـ

يتناول مسألة الحرية الجسدية للمرأة ،إال أنه

كمّ ــا ملحوظــا مــن األفــام املصريــة الســابقة عــى

واملتابــع لفيلــم «مــا تيجــي نرقــص»  2006مــن

تتجــاوز الدغيــدي بجرأتهــا يف تقديــم املشــاهد

خـراج :بيــر شيلســوم  )2004مــن
 ?danceإ ـ

املوضوعــات املتعلقــة بهــا ،ويزيــد عــى مــا ســبق

سـرا
سـرا اجتماعيــا ،فنفاجــأ بــه يفســرها تف ـ
تف ـ

مخادعــن خب ـثـاء ،خلــت قلوبهــم مــن الرحمــة

شـرار الســينما املصريــة قديمــا»،
تمامــا مثــل أ ـ
غــر أنــه يف كل الحــاالت يحمــل الفيلــم رســالة
مهمــة وهــي أن النهايــة املأســاوية ألحــام الفتــاة

نهايــة العالــم ،وأنــه مــن املمكــن أن تبــدأ حياتهــا

ضـوح تــام
مــن جديــد ،غــر أن الفيلــم يشــر بو ـ
إىل أن هــذه البدايــة الجديــدة ال يمكــن تحقيقهــا

يف املجتمــع ذاتــه الــذي يتســبب يف مأســاتها،

ومــن ثــم عليهــا أن تغــادر الوطــن كحــل حتمــي
لتحقيــق هــذه البدايــة ،فهــو مجتمــع مــن املمكــن
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الالفــت لالنتبــاه أنــه عــى الرغــم مــن أن الفيلــم

ال يبالــغ يف مشــاهده الجنســية.

خــال مقارنتــه بالفيلــم األ ـمـريك ««shall we
املمكــن أن يالحــظ أن هــذا الفيلــم ال يضيــف

اســتحقاقا جديــدا إىل رصيــد الدغيــدي يف أفــام

يف أفالمهــا ،غــر أنــه يعــد -مــن وجهــة نظرنــا-

قدرا محسوبا من الجرأة ،ونرى أيضا أن هناك

ممارســة الدغيــدي لنشــاطها اإلخراجــي ،التــي
جـرأة يف أســلوب طــرح
الجنســية ،فضــا عــن ال ـ
خـرة بكــمّ ملحــوظ مــن
أن الســينما املصريــة زا ـ

األفــام التــي يمكــن أن تدخــل تحــت مصطلــح

حـول
ا ـملـرأة ،خصوصــا أن الفيلــم األ ـمـريك يــدور ـ

شـرنا إليــه ســابقا.
«ســينما ا ـملـرأة» ،بحســب مــا أ ـ

ويف هــذا املجــال يعــد الفيلــم األ ـمـريك أمينــا يف

ناقد من مصر

شخصية رجل يف منتصف العمر وليس امرأة،

النقــل عــن الفيلــم اليابــاين الــذي قــدم هــذا

تسنيم رشف

املراهقــة كمــا يقدمهــا الفيلــم ،ال تعنــي أنهــا

106

البدايــات الجديــدة ،فمــا ـيـراه الفيلــم أنــه مأســاة

ســو  ،)1996وإذ يشــر الناقــد أيمــن يوســف إىل

تؤثــر يف مصريهــا إىل حــد كبــر .فالفيلــم يتنــاول

الوقــت الــذي تغــار فيــه منهــا صديقتهــا املراهقــة

ذاته «( »?shall we danceإخراج :ماسايوىك

ضـوع يف الســينما العامليــة ألول ـمـرة باالســم
املو ـ
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سينما المرأة صورة المرأة في السينما العربية :من االستحواذ إلى االسترداد

المرأة والسينما في العالم العربي من منظور غربي

من فيلم الباص 678

مظلومة ولكن متمردة
ندى األزهري

سـان خالفا ملا
حني عرض فيلم «الزين اليل فيك» للمخرج املغربي الفرنيس نبيل عيوش يف فرنســا عام  ،2016لقي الرتحيب واالستح ـ

حصــل يف بلــده الــذي منــع عرضــه .إذ أن هــذا الفيلــم الــذي يحمــل «هجومــا الذعــا عــى املجتمــع املغربــي» ،كمــا يمكــن تلخيــص آراء النقــد
غـرب حيــث ُ
صـ ّـور .تناقــض بــن وجهتــي نظــر نقــع عليــه غالبــا يف أفــام عربيــة مــن هــذا النــوع،
الفرنــي ،أثــار موجــات ســخط عنيفــة يف امل ـ
ٌ
بمعنــى أفــام تنتقــد مجتمعاتهــا وتسـ ّـلط ضــوءا «مب ـهـرا» عــى أحوالهــا .اختــاف يف التلقــي يتخــذ أبعــادا أشــد عمقــا حــن تتعلــق هــذه
حـوال با ـملـرأة العربيــة واملســلمة.
األ ـ

ال

يمكــن للمتابــع إال أن يلحــظ اهتمامــا
غـرب ،والقصــد هنــا فرنســا
خاصــا يف ال ـ

ضـاع ا ـملـرأة يف العاملــن العربــي
تحديــدا ،بأو ـ

واإلســامي .تــأيت الســينما لتؤكــد هــذا االهتمــام

عـرض
عــر نوعيــة بعــض األفــام العربيــة التــي ت ـ

ظـرة
تعرضهــا لجرائــم الشــرف… يرافــق هــذا ن ـ

معظــم األحــوال غــر مخلــص لزوجتــه وباحــث

 2016جدال واسعا يف بلده ويف العالم العربي،

للحكــم يف الجزائــر.

واملســلمة املحــور الرئيــس والوحيــد ألكــر مــن

بقــوة وأتــت مــن حكايــا ألــف ليلــة وليلــة ،ومــن

عــى ســبيل املثــال ،مــن أصــل األفــام العربيــة

سـاء للعــادات والتقاليــد العربيــة
مجابهــة الن ـ

القيــود أمــام تحررهــا اجتماعيــا وقانونيــا ويف

غربيــة أخــرى لل ـمـرأة الشــرقية ت ـفـرض نفســها

لوحــات الفنانــن املستشــرقني واألد ـبـاء الرحالــة.

الذي يصاحب العروض عىل الصعيد الصحايف

الثلــث .وإن أضفنــا إىل القائمــة أفالمــا مــن
جنســيات أخــرى ُت ّ ـكـرس لل ـمـرأة وأوضاعهــا يف

غـرض جنــي
ظـرة تبــدو ا ـملـرأة ك ـ
طبقــا لهــذه الن ـ

الســابع يف منطقــة «حيــث لل ـمـرأة مــكان ودور

غـرب (باكســتان مثــا وغريهــا)،
مســلمة يف ال ـ

ضـاء نــزوات ورغبــات غــر مشــروعة للرجــال
وإر ـ

يف فرنسا من جهة ومن جهة أخرى عرب التلقي
أو الجماهــري ،إذ يعتــر البعــض أن الفــن
مهمل» ،وسيلة للتعبري وأداة للتطور والتحرر

مــن التقاليــد ،كمــا يمكننــا ال ـقـراءة يف مقالــة
بحثيــة عنوانهــا «ســينما وقضايــا ا ـملـرأة يف الشــرق
األوســط» يف موقــع «مفاتيــح الشــرق األوســط»

(.)Les clés du Moyen Orient

وبالتــايل تجــد األفــام العربيــة التــي تتعلــق

بلــدان مســلمة (إ ـيـران ،تركيــا…) أو لجاليــات
الرتفعــت هــذه النســبة بالتأكيــد .ال نذكــر هنــا

سـاء وســيلة
األفــام التــي تتخــذ مــن وضــع الن ـ
ضـاءة عــى ظواهــر أكــر عموميــة يف املجتمــع
لإل ـ
ألن تلــك تنتهــي بــأن تغطــي عــى قضيــة ا ـملـرأة

صـرا مــن عناصــر الفيلــم وليــس
وتجعلهــا عن ـ
محــوره الرئيــس.

مــن التظا ـهـرات الثقافيــة… يتمثــل هــذا «امليــل»

يف مــدى انتشــار هــذه النوعيــة مقارنــة بغريهــا.
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صـرة والتــي تجعــل مــن وضــع ا ـملـرأة العربيــة
املعا ـ

يف املجمــل أكــر بؤســا مــن ا ـملـرأة الغربيــة ،مــا
يدفعهــا إىل التمـ ّرد وعــدم االستســام .يقودنــا

ظـرة الغربيــة الــذي
هــذا للمحــور الثــاين للن ـ

(كليشــيه) تنعكــس يف األحاديــث العامــة وفيمــا

إىل صــاالت فــن وتجريــب (املدعومــة مــن املركــز

هــذا ،العــروض الخاصــة واملهرجانــات والعديــد

لتغلب اليوم النظرة األوىل املستمدة من الحياة

وبالتــايل يجــب دعمهــا يف محاوالتهــا والوقــوف

يكتــب ونجدهــا أحيانــا لــدى الجمهــور والنقــاد

وأيضــا يف بقيــة املــدن الفرنســية .يضــاف إىل كل

الشــرقيني ،لكــن تلــك الصــورة ت ـنـزاح تدريجيــا

ثمة آراء نمطية عامة حول صورة املرأة العربية

غـرب ،آراء نمطيــة جا ـهـزة
واملســلمة تنتشــر يف ال ـ

شـرة ب ـكـرة يف باريــس
الوطنــي للســينما) املنت ـ

وغاوية ،هدفها الوحيد يف الحياة إغواء الرجل

يتمثل بسعي املرأة العربية واملسلمة للمقاومة

بأحــوال ا ـملـرأة وقضاياهــا إقبــاال وق ـبـوال يف
فرنســا ،كمــا أنهــا تــو ّزع جيــدا وتميــل إليهــا
عـرض التجاريــة الكــرى ،إضافــة
شاشــات ال ـ
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التــي عرضــت عــى الشاشــات الفرنســية العــام
الفائــت ،شـ ّـكلت ســينما قضايــا ا ـملـرأة وكيفيــة

تتجســد خاصــة يف الــزواج باإل ـكـراه ويف وضــع

سـرة فــإن الرجــل خالفــا لهــا يبــدو مزعزعــا
لأل ـ

املغربيــة» .هكــذا ،أثــار «الزيــن الــي فيــك» أو

ريحانــا ،يف ـفـرة منتصــف التســعينات مــن

يف املقــاالت النقديــة التــي ترافــق عــروض األفــام
العربيــة أو املشــرقية التــي تثــر قضايــا ا ـملـرأة.
يمكــن تجميــع تلــك يف محوريــن .األول يركــز

عــى أن ا ـملـرأة تعــاين الظلــم والقهــر والقمــع يف

املجتمعــات العربيــة املســلمة ،وأن تلــك املعانــاة

والتحــرر عــر خلــع القيــود وإثبــات الوجــود،

إىل جانبهــا لتصــل إىل مــا وصلــت إليــه ا ـملـرأة

جـزات.
الغربيــة «القــدوة» مــن من ـ

يمكننا كذلك إضافة بعض املالحظات املتعلقة

سـاء
بصــورة الرجــل العربــي مــن خــال وضــع الن ـ

يف املجتمــع .ففيمــا تبــدو صــورة ا ـملـرأة العربيــة
سينمائ ّيا أيضا عىل أنها لبنة املجتمع والحامية

سـاء ويف
وعنيفــا وخاضعــا ألمــه وإل ـغـراء الن ـ

عــن زواج جديــد.

« »Much Lovedمنــذ عرضــه يف مهرجــان كان
فمُ نع من العرض يف املغرب ،وتع ّرضت بطلته

ظـرة
يمكــن العثــور عــى هــذه املحــاور أي هــذه الن ـ

األوىل لبنــى ابيضــار ،كمــا ذ ـكـرت صحيفــة

ترافــق عــروض األفــام العربيــة يف فرنســا يف

للجــوء لفرنســا التــي رشــحتها لجا ـئـزة الســيزار

الغربيــة لل ـمـرأة عــر النقــد والتعليقــات التــي
ع ّينــات نقديــة ألفــام عربيــة عرضــت العــام

املــايض يف فرنســا.

المرأة المظلومة دائما والكائدة أحيانا!

«لومونــد» الفرنســية ،لالعتــداء مــا اضطرهــا

الفرنســية كأفضــل ممثلــة.

فرديــا اتخــذه الرجــل لوحــده .فيمــا ثمــة أفــام

تلجــأ إحداهــن لصاحبــة الحمــام لحمايتهــا مــن

مختلــف املجتمعــات العربيــة مــن قهــر وقمــع يف
سـاء،
شـاكل الن ـ
فيلــم واحــد .هكــذا تجمّ عــت م ـ

وأيضــا مكائدهــن وبحثهــن عــن اإلغــواء يف فيلــم
مــن إن ـتـاج جزائــري فرنــي يونــاين .لــم تنــس

مــع هــذا «تســمح بعيــش قلــة مــن املجتمــع فيمــا
ّ
تفضــل األغلبيــة غـ ّ
صـراخ
ـض البصــر عنهــا وال ـ

مخرجتــه إ ـيـراد كل مــا مــن شــأنه تســليط الضــوء

غـرب اعتــر
نقدهــا لقيــم املجتمــع املغربــي .يف امل ـ

كوســيلة لالنتقــام مــن الظلــم ،وهــو مــا يثــر

إلدانــة مــا تع ـتـره إهانــة وطنيــة» تتابــع املجلــة يف

الفيلــم «انت ـهـاكا لكرامــة ا ـملـرأة املغربيــة» ألنــه
ّ
ويمثل
يبدي تفاصيل عمل الغانيات املغربيات

بالتــايل «احتقــارا ك ـبـرا للقيــم األخالقيــة لل ـمـرأة

ومطلقــات ،خائنــات ومخلصــات ،متشــددات

مــن خــال قصــة تبـ ّـن مــدى الظلــم الــذي يوقعــه

ع ّـرا عنهــن
سـاء وم ـ
أوبســرفاتور) «دفاعــا عــن الن ـ

كتبــت مجلــة «إل» الفرنســية النســائية ،لكنهــا

مشــاعرهن بعيــدا عــن أعــن الرجــال و»نظراتهــم
امل ّت ِهمة» ،ثمة أمهات وبنات ،عاشقات عذارى

وصرخاتهــن وهــن يرويــن معاناتهــن مــع الرجــل

معينا ومحددا للمرأة ،الطالق مثال ،لتناقشه

أخــرى تحشــر كل مــا يمكــن أن تعانيــه ا ـملـرأة يف

هــي «إحــدى املحرمــات يف العالــم العربــي» كمــا

سـاء آتــن لالســتحمام وللتنفيــس عــن
ن ـ

تفضــل بعــض األفــام العربيــة أحيانــا وضعــا

فيلــم املخــرج املغربــي نبيــل عيــوش الــذي اعتربتــه

وعــن كرامتهــن» ،يثــر قضيــة الدعــارة التــي

الحمــام هــو موقــع الحــدث ،حيــث تجتمــع

دينيا ومنطلقات متحررات ،تتجاور أجسادهن

عــى ا ـملـرأة ـقـرار كهــذا يكــون يف معظــم األحيــان

مجلــة «نونوفيــل أوبــس» (ســابقا نوفيــل

صـول اإلســاميني
القــرن املــايض الســوداء بعــد و ـ

سـاء وكذلــك كيدهــن العظيــم
عــى معانــاة الن ـ
ضـول وإقبــال املشــاهد الغربــي .تجــري أحــداث
ف ـ
«بعمــري ومازالنــي تتخبــا بــاش تتكيــف» 2017

(يف عمــري ومازلــت أختبــئ ألدخــن) للجزائريــة

العاريــة وتتقاطــع ضحكاتهــن مــع بكائهــن

واملجتمــع ولكــن أيضــا تحايلهــن عــى االثنــن.
شـرعي،
القتل عىل يد أخيها بعد حملها غري ال ـ
تتضامن معها النساء ويحاولن الوقوف جبهة

واحــدة ضــد التطــرف والتعصــب والجريمــة التــي
ســتقع تحــت مســمى الشــرف.

الفيلــم القــى إعجــاب الجمهــور الفرنــي حــن
ـعـرض الســنة املاضيــة ،كذلــك اســتقبلته بعــض

الصحــف يف باريــس ومــدن فرنســية أخــرى
برتحــاب ـتـراوح بــن الجيــد واملتوســط .رأت مثــا

طـراف أن الفيلــم «يحــي
إحــدى صحــف األ ـ

حـرارة ‘النســوية’ حاملــة رايــة الحريــة يف
بقــوة و ـ
مجتمــع يقيدهــا ويعنفهــا» ،فيمــا ـعـرت فيــه
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من فيلم «يف عمري ومازلت أختبئ ألدخن» للجزائرية ريحانا
110
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ملف

سـاء بــا حجــاب ،بــا نقــاب وال رجــال وال
ن ـ
ّ
قيــود… يدخــنّ ســجائرهن… ـهـؤالء النســوة

التعبــر عــن واقــع الشــباب العربــي يف وســط

وعمــا يطالــب منــذ االفتتــاح «بحريــة ا ـلـرأي».

حيــاة شــابات فلســطينيات يعشــقن االحتفــال

يف نقدها للفيلم «يف سأرقص إذا رغبت» تصوّر

سـاءل
هــن كائنــات مــن الدرجــة الثانيــة» ،وت ـ

أبيــب بعيــدا عــن عائالتهــن .هلــل لــه الجمهــور

مجلــة «لونوفيــل أوبــس» عــى «عطــر حريــة

اللــوايت يعشــن تحــت حكــم مثــر لالشــمئزاز،
املقــال عــن إمكانيــة تواجــد مثــل أولئــك النســوة
جـاء
«املعنفــات املضروبــات مــن أزواجهــن»؟ و ـ

تعبــر «أجســاد الحريــة تعـ ّري الضمائــر» يف
جريــدة «لومانتيــه» وأن جســد ا ـملـرأة هــو دائمــا
الهــدف األول للظالميــن .وقــد أثنــت مجلــة

«تيــي رامــا» عــى الفيلــم ألنــه يبــدي شــجاعة
ا ـملـرأة الجزائريــة وصالبتهــا.

المرأة المتمردة
على قوانين المجتمع وأعرافه

سـرائييل ،كمــا ص ّرحــت مخرجتــه .وهــو يحــي
إ ـ
والســهر ويعشــن حياتهــن عــى هواهــن يف تــل
الفرنــي ونــال حــوايل األربــع درجــات مــن أصــل

خمــس عــى موقــع «ألــو ســيني» الفرنــي

( )Allocinéواستحســنه معظــم النقــاد يف

الصحافــة الفرنســية حتــى ـهـؤالء الذيــن انتقــدوا
مســتواه الفنــي .اعتــر الفيلــم «صرخــة غضــب
ونســمة حريــة…» ألنــه يســرد صرخــات غضــب
لثــاث فتيــات فلســطينيات يحملــن الهويــة

سـرائيلية ويتشــاركن شــقة يف تــل أبيــب
اإل ـ

ظـرات ومراقبــة عائالتهــن العربيــة،
بعيــدا عــن ن ـ
دون أن يعنــي هــذا أنهــن تخلصــن بالكامــل مــن

واعتربتــه جريــدة «لوفيغــارو» صفعــة وأوردت
سـاء عربيــات يف
ميســلون حمــود تحـ ّرر ثــاث ن ـ
تــل أبيــب «صفعــة جيــدة» .هــذا هــو التمــرد الــذي
أعجــب يف الفيلــم الــذي غابــت عنــه النقاشــات

املعمقــة ومحــاوالت إثبــات الــذات يف العمــل،

والثــورة الحقيقيــة عــى تقاليــد مجحفــة يف مــا
يتعلــق بأساســيات حيــاة ا ـملـرأة يف املجتمعــات
العربيــة واملســلمة .ويبــدو هــذا يف مثــال واحــد
عــى األقــل حــن اتخــذت البطلــة املحجبــة

ـقـرارا حكيمــا باالنفصــال عــن خطيبهــا املتعلــق

بشــريعة اإلســام ظاهريــا والــدينء باطنيــا،
جـرأ عــى ال ـبـوح بحقيقــة
والــذي اغتصبهــا فلــم تت ـ

الســبب لوالدهــا .فهــل التحــرر هــو فقــط يف
حـول والســهر
شـرب الك ـ
محاولتهــا التدخــن و ـ

يعجــب النقــد الغربــي بمواضيــع تعتمــد عــى

تأثــر العائلــة واملجتمــع ،كــون «الرقابــة الذاتيــة

وتلقــى األفــام التــي تتنــاول هــذا الطــرح إقبــاال

تتحمــس مجلــة «إل» ل ـهـؤالء الفتيــات اللــوايت

بالعالــم الحديــث وفــق ســنا جماليــة التــي تلعــب

تريــد إرجاعهــن للبيــت ،كمــا آليــات املجتمــع

أحــد يريــد التحــدث عــن ا ـملـرأة التــي تشــعر بأنهــا

شــجاعة ا ـملـرأة العربيــة وعــدم استســامها،
ضـوع ،دون أن
ومديحــا عــى األقــل لناحيــة املو ـ
يعني هذا االهتمام باملضمون فقط عىل حساب

سـاء».
(الزالــت) يف جســد أولئــك الن ـ

«يحاربــن بطريقتهــن أصوليــة املجتمــع التــي

تيمنــا بصديقتيهــا؟ يبــدو أنهــا الطريقــة للحــاق
دور ســلمى املثليــة يف الفيلــم إذ صرحــت «ال

تتجــى الصــورة التــي «يجــب» أن تكــون عليهــا
ا ـملـرأة العربيــة املتمــردة أفضــل تجـ ّـل يف فيلــم

الذكــوري األبــوي الســاحق» .هــذه املحاربــة

حـرة بمــا يكفــي للســهر كل ليلــة ،ولكــن تجــب
ـ

حـول وتعاطــي املخــدرات
شـرب الك ـ
املتمثــل يف ـ

اللحــاق بالعالــم الحديــث»!

التحرر النسوي الذي يعجب الغرب ويستنكره

والطبــخ والدراســة والعمــل يف النهــار… كمــا

الشكل .ولكنه يحيي هذا التمرد قبل كل يشء.

سـرائييل شـ ّـكل مثــاال واضحــا عــى
فلســطيني -إ ـ

تتجــى يف الحفــاظ عــى أســلوب عيشــهن
ومضاجعــة أحبائهــن والرقــص… يف الليــل،

الشــرق .مــع اإلشــارة إىل أن املســتنكرين ينتمــون

تكتــب .ويصــف نقــاد فرنســيون آخــرون هــذا

هــذا موضوعنــا هنــا فقــط نشــر إىل أن «بـ ّر بحــر»

الفيلــم ،فالثالثــة كانــت محجبــة ولكنهــا تبــدأ

إىل اتجاهات فكرية متناقضة تماما ،إنما ليس
يختــزل التحــرر بالجانــب الجســدي واالبتعــاد
عن املشاكل الحقيقية للمرأة العربية واملسلمة
بإغفالــه كافــة القضايــا األساســية كالطــاق مثــا

وتعــدد الزوجــات وحريــة الســفر والــزواج.

الطريــق الــذي تتبعــه عــى األخــص بطلتــا
يف مــا بعــد بتــذوّق الحريــة معهــن ،عــى أنــه
«طريــق الحريــة املــيء باملحــن» .وعــى الرغــم مــن

أن طريــق الحريــة هــذا كان يف معظمــه مفروشــا

باالســتفراغ عــى قارعــة الطريــق واستنشــاق

«بــر بحــر» تحـوّل عنوانــه إىل «ســأرقص إذا

الكوكايني وممارسة املثلية الجنسية فقد كتب

أكــر جذبــا ويتــاءم تمامــا مــع امللصــق الدعــايئ

املجتمــع األكــر حساســية ،الجنــس والسياســة

رغبــت» حــن ـعـرض يف فرنســا ،وهــو عنــوان
للفيلــم الــذي يبـ ّـن ثــاث شــابات عربيــات،

واحــدة منهــن محجبــة فيمــا تحمــل االثنتــان
قدحــا بيــد وســيجارة باليــد األخــرى ،وهــذا كل
ما يحوز عىل اإلعجاب .الفيلم إنتاج فلسطيني

سـرائييل فرنــي ،كمــا شــارك حمــود يف كتابــة
إ ـ
سـرائييل .أراد الفيلــم
الســيناريو ســينمايئ إ ـ
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أحدهم نقدا يعترب أن الفيلم «يعالج مواضيع

والديــن بصراحــة منعشــة»! ،وبــأن املخرجــة ال
تحاول اإلقناع ولكن فقط ُ
ُفهم بأن
صنع فيلم ي ِ

هؤالء الفتيات الفضوليات للمعرفة والتسامح

هــن «أفضــل مســتقبل ممكــن»!

وبــدا الفيلــم للبعــض «قصيــدة رائعــة لتحريــر

املرأة املسلمة» كما كتبت صحيفة «الباريزيان»

مناقشــة ذلــك حتــى يمكــن للمجتمــع العربــي

رجل ظالم ومظلوم

صورتــه نــادرا مــا تنفصــل عــن صــورة «املجتمــع»

عىل ذكر تفاصيل أكرث التصاقا بالواقع وتعبريا

الرجــل يف بعــض األفــام العربيــة ،ومــع أن
الــذي يلحــق الظلــم با ـملـرأة ،فهــو يبــدو بــدوره

أحيانــا ضحيــة ظلــم هــذا املجتمــع بخضوعــه

ويــأيت فيلــم آخــر تكافــح بطلتــه ضــد األ ـعـراف

عفريــت» للتونســية كوثــر بــن هنيــة «شــجب
لعيــوب املجتمــع التونــي حيــث تظـ ّـل ا ـملـرأة

يف مصــر يف وســائل النقــل ،كتبــت ليرباســيون
«باســتثناء املحقــق البســيط (الســاذج) ،فــإن

كتبــت « »Le Dauphiné Libéreهــذا الفيلــم

مــن إحباطاتهــم الذكوريــة وخضوعهــم لشــروط

خاضعة للســلطة الذكورية األشــد قســوة» كما
املأخوذ عن قصة حقيقية يطرح معاناة الشابة

جـراءات اإلداريــة وأســلوب تعامــل
مريــم مــع اإل ـ

املجتمــع بعــد اغتصابهــا خــال حفــل طالبــي .أمــا
«كفــاح» هــذه البطلــة فيتبــدى حســب مجلــة
«برميــر»« ،ضــد العــار الــذي يريــد إلحاقــة بهــا

سـاء والنظــام الفاســد».
العنــف املطبــق عــى الن ـ
لكــن عــى الرغــم مــن تحبيــذ مواضيــع كهــذه
فــإن الصحافــة الفرنســية ال ـتـرأف بالفيلــم
حــن ال تقتنــع بمســتواه الفنــي .يف عبــارة ملجلــة

حـول فيلــم بــن هنيــة« ،ال يمكــن
«بوزيتيــف» ـ
ُ
ألي قضية أن تخدم عرب سينما فقرية»! كل ما
يمكــن أن يقــال!

وتبــدو األفــام اليــوم أكــر ذاتيــة يف اعتمادهــا

ظـرة أكــر
ودورهــا يف املجتمــع وباتــت الن ـ

تمكــن اإلشــارة إىل تعليقــات تتعلــق بصــورة

واقعية ،تقرتب أكرث من عوالم املرأة الداخلية،

سـاء البــاص »678
لقســوة أعرافــه .يف فيلــم «ن ـ

والقوانــن الســائدة يف مجتمعهــا« .عــى كــف

محاوالتهــا االنفتــاح عــى قضايــا املجتمــع األشــد

شـونة وأكــر شــخصية».
خ ـ

ملحمد دياب الذي يثري قضية التحرش الجنيس

الرجــال يظهــرون يف النهايــة كضحايــا حزينــة
الذكــورة والشــرف».

عن حميمية املرأة ،ما يسمح «بمالحظة وفهم

سـاء مــن الداخــل بصراعهــن وحياتهــن
حيــاة الن ـ
اليوميــة وكفاحهــن».

ثمــة تطــور واختــاف ملحــوظ اليــوم يف الحديــث
عــن ا ـملـرأة العربيــة يف الســينما ،إذ أنهــا ،ضمــن

ضواحــي الريــاض تريــد دراجــة ولكــن الدراجــات

( Moyen Orientمفاتيح الشرق األوسط) أن

قضية املرأة بدأت تثري االهتمام يف سينما الرجل

مع املطالبات املتزايدة للنساء يف املجتمع ،لكن
حـول
املخرجــن واملنتجــن التفــوا يف مــا بعــد ـ

الجنــاة وتســليط الضــوء عــى هــذه الظا ـهـرة

المرأة العربية والسينما
وجهة نظر غربية

املنصــور .يســرد العمــل قصــة بســيطة لفتــاة مــن

والشــرق أوســطيات ألن يكــن وليــات أمرهــن».

شـره موقــع Les clés du
يف الشــرق» الــذي ن ـ

اســتخدم للحديــث عــن ظواهــر أكــر عموميــة

منــذ زمــن طويــل مــن أجــل كرامــة ا ـملـرأة».

التطــور فيلــم «وجــدة» للســعودية هي ـفـاء

تجــد باحثــة فرنســية يف «الســينما وقضايــا ا ـملـرأة

سـرس» تضامــن
فيمــا تحيــي مجلــة «األك ـ

بقولهــا إن كفاحهــن «أجمــل كفــاح ســينمايئ

حميميــة .تعطــي الكاتبــة مثــاال عــى هــذا

يف الســعودية «هــي للرجــال فقــط» .هي ـفـاء

ضـوع بمزجــه مــع مواضيــع أخــرى «وضــع
املو ـ

سـاء يف الفيلــم ضــد الرجــل املذنــب ،لكشــف
الن ـ

غ ّـرت الثيمــة ور ـكـزت عــى ا ـملـرأة
ب ـنـاء عليــه ت ـ

سـاء يف أعمــال الســينمائيني الشــرقيني
الن ـ
تنتهــي بــأن تغطــي عــى القضيــة األصليــة» ،كمــا

سبق وذكرنا أعاله .لهذا ق ّررت النساء الوقوف

املنصــور توقــع هنــا «فيلمــا يشــجع الســعوديات
تعيــد الكاتبــة نجــاح الفيلــم وتجــاوزه لحــدود

الشرق إىل قلة األفالم التي تأيت من السعودية

سـاء» .لكنهــا تقـ ّرر
أمــا األقــل فأفــام تخرجهــا ن ـ

أنّ هكــذا أفــام مازالــت عــى الهامــش «األفــام
النســوية تجــد صعوبــة يف العثــور عــى جمهــور
محـ ّـي ».

إن وجــدت تلــك األفــام مشــقة يف اســتقطاب
جمهــور محـ ّـي فهــي ال تلقــى إال التحيــة

خلف الكامريا يف مرحلة السبعينات من القرن

واالهتمام يف الغرب عامة .أفالم كتلك تساهم

بــدور يف نهضــة ا ـملـرأة يف الســينما .إنمــا الرهــان

الصعبــة يف العالــم العربــي.

املايض مع ناديا حمزة وإيناس الدغيدي ليقمن

تغي اليوم ،وفق الباحثة ،إذ أن «الحديث عن
ّ
وضع املرأة يجب أن يختلف عما ســبق وقام به

السينمائيون والغربيون ،وأن يتم بطريقة أقل

ضـاع ا ـملـرأة العربيــة
يف نشــر الحريــة والدعــم ألو ـ

كاتبة صحافية من سوريا تقيم في باريس
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رسائل إلى الكاميرا األنثى
نظرات في الثيمة
عماد ارنست

عزيزيت األنثى ،تحية خالصة؛ لم يحفزين لكتابة هذه الرسائل سوى جملة ترتدد معي كبوصلة دائمة
«ليس يف وسعك انتظار الحب أو الشغف يف كامل طاقتهما أو نقائهما من إنسان مقموع»

ـك مــن ضمــن رســائل نوعيــة ومتخصصــة متتاليــة ،أم ســتقف عنــد هــذا
أوال؛ أنــا ال أعلــم هــل ســتكون تلــك أوىل رســائيل الســينمائية لـ ِ

الحــد؟ فالقاعــدة األكيــدة املتفــق عليهــا هــي أن ال يشء مضمونــا يف هــذا العالــم الــذي نحيــاه يف تجــاور .وثانيــا ،ال رغبــة لهــذه الرســالة ،أو

شـأن مــا أثــارك يف
شـأن يخصــك ،أو ـ
الرســائل التاليــة ،ســوى الرؤيــة واإلنصــات الصادقــن لخطابــك البص ــري /الســمعي «الخالــص» يف ـ
العالــم .وهــي ال تهتــم بكــون امل ُ َ
رســل لهــا ماكسيماليســتية (الراغبــات عــر تبديــل الســرد نحــو ســعادات قصــوى يف العالــم) ،أو راديكاليــة

ظـام) ،أو حتــى
سـاعيات نحــو تغ ـيـرات جذريــة ومنهجيــة للعالــم) ،أو إصالحيــة (تلــك املتمنيــات لتهذيبــات أكــر ليرباليــة لســردية الن ـ
(ال ـ
الرتفيهيــة التجاريــة (تلــك املســليات الحاضنــات واملرضعــات لســرده املك ــرور) .وال يثريهــا ،يف أي شــكل كان ،النــوع املهتــم بهــا ،هــل هــن مــن

حاصــدات الجوائــز أم ال ،عامليــة كانــت تلــك الجوائــز أو إقليميــة أو محليــة.

في

تلخيــص؛ هــي رســالة أرجــو أن تجــد

ملنجــد الحــارة واالبنــة الصغــرى لبائــع األلبــان.

ب ُِتت بغلق للباب جراء خوار جاموسة .للحظة

ذا ـكـرة عينــك وأذنــك وعقلــك ألنهــا تخــرج يف

ألنهــا تشــعرين بــأين جديــر بنيــل شــرف الســر.

التخبئــة وموقعــه .ملعــون أنــا يف ربكتــي؛ لقــد

مكانهــا منــذ بدايتهــا ،وإىل نهايتهــا ،يف

إخــاص مــن ذات األماكــن املتجــاورة يف آن واحــد

جـزءا مــن عالــم
وبــأين ،ومــن خاللــه ،ســأصبح ـ

لالنتباه يل أيضا ،أنا املتوطن عىل الجانب اآلخر

مــع محبتــي لألشــياء النائيــة عــن العــن والتــي

الحيــاة ،يف زمــن نــدر فيــه االنتبــاه ألمــر مثــر

فلنعــد إىل ذلــك الطفــل الــذي يتأمــل ك ـثـرا يف

داخــي .ويف األخــر؛ قــد تكــون رســالة م ـثـرة

مــن عمــات القامــوس اللغــوي يف خطابــات
يخص «املوطن».

خــاص أقــدره ويقــدرين .وتوافقــت تلــك الصفــة

دســت الــيء املهــم ســريعا فــوق الثــدي األيســر
ثــم هيئتــه ليعــود مندســا بضغطــة لوضعــه
الطبيعــي .أال تخــى أن ينــز حليــب ثديهــا عــى

األمــور التافهــة املهيبــة.

سـرت نحــو منــزل ابــن املنجــد ألطمئنــه بإنجــاز
ـ

ظـرة «لقــد عرفــت ســر صيفكمــا املــايض»
وإيابــا بن ـ

ينــز لســبب أو آلخــر» .كتمــت دهشــتي وأســئلتي

الكلمــات؟ ملــاذا هــذا املــكان تحديــدا؟

بدايــة؛ يف ظنــي لــم يخــرج للوجــود أمــر مــا
وإيجابيــة للســائد ،إال مــن معــن التجريــب

نجــاح ووفــق كل تنبيــه .فحلــق ابــن املنجــد وابنــة

وأجوبتــي الحا ـئـرة بنفــس قــدر كتمــان الســر

يف املبتــدأ واألخــر هــو فــن الحكايــة ،وأنــه ،ويف
التأكيــد ،لــكل منــا حكايــة يراهــا يف لحظــة مــا
لك حكاية من
جديرة بالحيك ،لذا دعيني أسر ِ

ـك
طفولتــي ،أظنهــا مرحــة ،ولعلهــا تثــر انتباهِ ـ ِ
نحــو مســار رســالتنا الســينمائية األوىل.

كنــت يف طفولتــي مرســال ـغـرام بــن االبــن األكــر
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حا ـئـرا مــع ذلــك األمــر الجلــل .بعدهــا قاطعنــي

صاحبــة الســعادة مالكــة م ـنـزيل يف الجماليــة،

مضــاد .ويف هــذا الطريــق تتشــكل الشــبكة

بُحت بسر ابن املنجد وبائعة األلبان ،فلن أبقى

بها قدر ،ولو ضئيل ،من اإلثارة .املهم عزيزيت؛

حملــت الرســالة األوىل يف حمــاس مشــهود

املــرح والحــر والجــاد مــع العالــم .وبمــا أن الفــن

كل ســؤال .ومع ضحكات أمي واألجوبة قطعا

أجسادهن وعالقتها بأمورهن الهامة والسرية.

مــن ثقافــة الخ ـنـوع والد ـفـاع نحــو ثقافــة يصبــح

رسالته مع تهيئتها لوضعه وضغطتها فتضيع

املهمــة مــرددا «لعــل ثديهــا األيســر معطــوب وال

يسرتعي االنتباه محدثا إزاحة وخلخلة بسيطة
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نعــم؛ كنــت ،وال أزال ،كاتــم ســر عظيــم .فقــط

وقفــت يف ظــام زقــاق دامــس ال يضيئــه إال فعــل

وقمــت بــأداء مهمــة ليلــة غراميــات املســافة يف

بائــع األلبــان يف ملكــوت الســعادة واالطمئنــان.
لكنــي لــم أكــن كذلــك؛ فقــد لفــت انتباهــي أن

الفتــاة الفارهــة اســتلقفت منــي الرســالة خلــف

البــاب املــوارب والعتيــق والضخــم وخبأتهــا
ســريعا فــور ســماعنا لخــوار جاموســة يف عمــق

الزريبــة .لســت بطفــل جاحــد؛ نعــم حصلــت
عــى ابتســامة وقبلــة عرفــان ســريعة ولكنهــا

يف انتظــار املهمــة الثانيــة بفــارغ الصــر لعلهــا

ســيد ومنــال ،فقــد كانــت أمــي تلقاهمــا ذهابــا
أو فلنقلهــا ســينمائيا.

فوقــه أيضــا هاتفهــا الكبــر.

يف شكل أقل يف خطابات سينما املرأة العاملية،

لــم أغفــر ألمــي وضعهــا يف موقــع فاضــح الســر
الصيف الثالث بني قبيلتي املنجد وبائع األلبان،

عــدم األمــان خــارج نطــاق الجســد هــو يف ظنــي

والتمايــز داخلــه ،محرتبــا وأحيانــا منتقمــا عــى

إال حــن نشــبت مشــاجرة ضخمــة وعنيفــة يف

فتأكــد األمــر ذاتــه ـفـزادت األســئلة ومعهــا علــت

وتحمينــا ،مــن التــورط يف شــأن عائــي معقــد ال

بــن القلبــن إىل أن أىت الصيــف التــايل وملحــت
أمــي ُتكـ ِـرر الفعــل فانطلــق مــن داخــي دون رويــة

املوقــع .لكنــي ،وللحــق ،تعجبــت؛ فقــد دســت

لل ـمـرأة ،بــكل انحرافاتــه املتوســلة أو الدفاعيــة،

بعيــدا عــن البعــد االقتصــادي للموقــع أو

أخطأت املوقع وتدس رسالته الهامة التالية يف

الدهشــة .مــر صيــف إجــازة كامــل يف رحلتــي مــا

حيــث دســت ثمــن إيجــار الشــهر الفائــت يف ذات

املعقــدة داخــل خطــاب عــدم األمــان الســينمايئ

ضـراوة يف خطابــات ســينما
ويف شــكل أكــر ـ

منتهية بهزيمة ساحقة ومدهشة أيضا لطائفة

مــكان حميمــي آخــر ال يحــدث عطبــا يف الرســالة.

وآخــر انتباهتــي يف ذات الشــأن كانــت نحــو

الجسد والوعي به فيهما أداتا سيطرة وهجوم

املنجديــن قاطبــة .وإنهــا بذلــك كانــت تحمينــي،
يخصنا .ومنذ ذلك الصيف تغزلت «شبكة من

صــات تجــاور» بــن انتباهــي لهــذا الفعــل املتكــرر
سـاء أخريــات وبــن
مــن الفتــاة وأمــي وجارتنــا ون ـ

عاطفيتــه يســري التربيــر إال أن الشــعور بـ
«الغالــب» عــى تحفيــز هــذا اإلختيــار .حيــث ال

ا ـملـرأة العربيــة ،مبتعــدة هجوميتــه عــن الن ـقـاء

أرضيــة شــبكة مفــردات وتراكيــب جمــل وف ـقـرات
ضـاء الــكايف وال الزمــن املناســب
لــم ـيـرك لهــا الف ـ

يشء آمنــا خــارج الجســد األنثــوي؛ فــكل عاملهــا
إمــا مُ ن َت َهــك وإمــا مق ـمـوع ومشــكل بحيــث يكــون

لــي تتبنــى ،ولــو للحظــة ،شــعورا أو مــدرَكا

الواعــي «األيســر» مــن ثنائيــة التفكــر .أي تماهــي

وقطعا ما قلل من انحرافات تعقيدات التوسل

خـراق يف أي لحظــة ،تــاركا لهــا الســبيل
قابــا لإل ـ
الضحيــة مــع الجــاد .يف تحويــل زمنــي متــدرج

واحــدا تنطــق بهمــا عــى لســانها.

والدفاع يف خطاب سينما املرأة العاملي ال يمكن
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عامد ارنست صورة شخصية

املنظرة األمريكية سوزان سونتاج

ا ـملـرأة ذاتهــا يف عمليــة النقــد للخطــاب البصــري

البصريــة وســينما الســرد» Visual Pleasure

وأنا شخصيا ،وكمخرج ،أدين بفضل عظيم،

املســتقل عــر التمجيــد واالحت ـفـاء باالســتثناء

الرجــل ،يف خبــث ،بـ»مملكتــك» ،بالرغــم مــن

قيدي التفكري الثنايئ ونرجسية النوع ،لنتحرك

كايــل ،يف مراجعتــي لتوجهــي البصــري نحــو

الواعــدة آن مــاري جاســر «واجــب»  2017يحمــل

لإلســهامات النقديــة للرجــل بــل إســهامات

واالجتماعــي الســيايس الذكــوري .وسأشــر

دراســات الفيلــم والتلفــاز واملعنــون بـ»الســعادة
 ،and Narrative Cinemaوالــذي ضمنتــه
الحقــا يف كتــاب مقاالتهــا املرجعــي «البصــري

إىل مثالــن مــن أشــهر تلــك اإلســهامات الرائــدة
مثــل الكاتبــة األمريكيــة واملخرجــة واملُع ِلمــة

والســعادات األخــرى» Visual and Other

 Sontag (16يناير  28 – 1933ديسمرب )2004

نوعية يف نظرية الفيلم عرب تقاطع علم النفس

سـونتاج Susan
والناشــطة السياســية ســوزان ـ

 .Pleasuresهــذا الكتــاب الــذي أحــدث ط ـفـرة

بإســهاماتها الرئيســة يف مجاالت الفوتوغرافيا،

الفرويــدي والــاكاين مــع النظريــة .بحيــث

الضــوء عــى تناحــر أنــواع اإلرادات الراديكاليــة

وعفي يف النظرية السينمائية أكرث من سابقيها

سـرات الذكوريــة ،وتســليطها
وتشــريحها للتف ـ
لــدى الجنســن ،وحرصهــا الذهنــي الدقيــق
يف أســاليب الحيــاة ،ووضــع املجــاز ا ـملـريض

تحــت مجهــر األنثــى ،وكيفيــة النظــر إىل ـمـرض

اآلخريــن ،ثــم تشــريحها لفــوران مفهــوم الحــب
وشــبكة تعقيــدات العواطــف املصاحبــة لــه،
وكذلــك نقدهــا الجــذري للمجتمــع األ ـمـريك.

خـول علــم النفــس كمدخــل هــام
افتتحــت بــه د ـ
مــن النقــاد الرجــال مثــل جــان لــوي بــودري
وكريستيان ميتز ،مستخدمة مفاهيم كل من

فرويــد والكان كأســلحة سياســية مشــهرة يف
وجــه خطابــات الســينما األمريكيــة الكالســيكية

مبت ـكـرة أيضــا ملصطلحــات رائجــة اآلن يف النقــد
الســينمايئ النســوي مثــل «تحديقــة الذكــر»

يف خطابــي ،ودفعــي إىل مراجعــات أكــر حذقــا

ظـرة التلصصيــة» نحوهــا كتمثيــل ألنثــى
بــن «الن ـ

ظـرة الصنميــة» نحوهــا
يتــم النظــر إليهــا و»الن ـ

وكذلــك االنص ـيـاع داخــل الخطــاب األنثــوي

الذكــوري ،فآخــر أفــام املخرجــة الفلســطينية

ذات االنص ـيـاع.

هيمنــة أعــام الذكــور عليــه بواســطة امليديــا؛

حـرك نحــو «مطبخنــا
وهــو «املطبــخ» .دعينــا نت ـ

الســينمايئ املف ـتـوح عــى اإلنصــات املتبــادل»،

يف ظنــي ليــس أ ـمـرا ســويا التمســح ككائنــات
مصــدر القلــق .وال أ ـمـرا مســتقيما أيضــا ،أن يتــم

أفــام أو نقــاد مهيبــن مــن الجنســن ،األمــوات

لتاريخ الخطاب السينمايئ عامة وتاريخ الرواد

ومع فقداننا ،ألسباب ِعدة ،يف مجال السينما

ـتـرك خطــاب مشــاعرك ووعيــك ليتحــدث عنــه

وخطاباتهــم خاصــة.

شـرة نحــو مــا يصفــه
وذا ـكـرة الوســيط مبا ـ

متخففني وغري عابئني بحلول لعنات تناحرات

أليفــة تســعى للــدفء مــن وجــود آخــر هــو ذاتــه

املاتشــو والفيمنيســت ،ومــا بينهمــا ،مــن ص ـنـاع
منهــم قبــل األح ـيـاء.

للســطوة الذكوريــة يف خطابــات ســينمانا أصبــح

ـت،
عز ـيـزيت :لعلـ ِ
ـت ،أو أحسسـ ِ
ـك اآلن قــد فهمـ ِ

الســينمايئ يف التوســات والدفاعــات .ولنشــر

ذات الوســيط ثانيــا ،أين ال أريــد أن أســمع
حجــم مــن إمكانياتــك،
أصــداء خطابــات نوعنــا ُت ِ

حكايات تخصك ،مفيدة يف اقتناصها من أجل

مــن الســهل ســقوط خطــاب ا ـملـرأة العربيــة

إىل أشــهر جملــة متداولــة يف الســنوات املاضيــة

وهــي جملــة «عا ـيـزه ورد يــا ابراهيــم» يف فيلــم
خليــل وربــط النســب القديــم لهــا والشــهري أيضــا

الحب» يف جملة «أنا عايزة من دا يا حزومبل»

كمؤشــر عــى ـنـوع خطــاب ا ـملـرأة الســينمايئ يف

مصــر كمثــال للتوســات والدفاعــات واالنص ـيـاع

برغبتــي ،كإنســان أوال ،وكمخــرج يعمــل يف

فكثريا ما يلتبس األمر بينهما ،هي املكون األول

وقــد تكــون حكايــة طفولتــي ،أو مــا شــابه مــن
صنــع إزاحــة إدراكيــة حســية بســيطة وإيجابيــة

لهــا وملطبخنــا لنبتعــد ،ولــو ميليم ـيـرات ،عــن

ـانك
أراك وأسـ
ـمعك تتحدثــن بلسـ ِ
ِ
بــل أريــد أن ِ
ـك .أريــد أن أســمع
ـك وبمفــردات خطابـ ِ
وعنـ ِ

مطبــخ الــ Defactoالســينمايئ .ذلــك املطبــخ

مســارات اختيــارات الوجــود الذكــوري .ويف ظنــي

خطابينــا الســينمائيني ،مدركــن مــا يخلقــه يف

حكاياتــك االســتثنائية منزوعــة مــن ســطوة
ـك
لــن يحــدث ذلــك إال عــر مقاربــة مختلفــة منـ ِ
للمكــون الرئيــس يف عمليــة ابــداع الخطــاب
الســينمايئ وهــو الثيمــة!

مستعينني يف تفكرينا بالتذكري دائما بأنه وعىل

الرغــم مــن مــرور أكــر مــن قــرن إال أن خطابــات

الســينما مقارنــة بخطابــات الفنــون األخــرى مــا
زالت وليدة ،وأن كال من «املاتشو» الغني ماديا

و»املاتشو» املهيمن سياسيا وفلسفيا تحكما يف
أغلب مجريات إنتاج وترويج خطاباتها ،وذلك

يف الطفولــة ليعلموهــا ،تــارة مــن الفلســفة،

الــذي علينــا الحديــث بشــأنه يف الرســالة األوىل.

ال ـنـوع التشــريحي املشــحوذ واملتوقــد والدقيــق

نحــو وضــع األمــور يف مــا ـنـراه نصابــا مناســبا،

ففي ظني أن الثيمة ،وليست الفكرة الرئيسية-

العربيــة عامــة وســينما ا ـملـرأة بشــكل خــاص لهــذا

يف «حلفاويــن»!

أحكام القيمة وأفعل التفضيل ،ومن كاحلينا

بالتــوازي مــع ظهــور الــرواد املكافحــن وتعاقــب

رجــل كمــا فعــل املخــرج التونــي فريــد بوغديــر

داخــل خطــاب الفيلــم األ ـمـريك الكالســييك عــر

 Mulvey (15اغســطس  )1941والتــي ألقــت يف
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ا ـملـرأة بإضاءاتهــا عــى ســقطات حســية وذهنيــة

غـرة عــى
يف فيلــم نيــازي مصطفــى « 1966ص ـ

اقرتاحها بالتمييز داخل «تحديقة الذكر» ذاتها

الســينمايئ مــن خــال مقالهــا الشــهري املنشــور

قطعــا مــع أخريــات مثــل إيريــس بــاري وبولــن

وتحويل املرأة إىل «موضوع للرغبة» ،مميزة يف
دقة عالقة موضع الكامريا بنظرة الرجل للمرأة

حـرة نقــد الســرد
 1975بحجرهــا العظيــم يف ب ـ

صـاء.
النفــس كخــوف كامــن مــن اإلخ ـ

«أحىل األوقات»  2004للمخرجة املصرية هالة

ومــن جانــب آخــر مــن املحيــط ويف القــارة
األوروبيــة أتــت املُنظِ ــرة الربيطانيــة العظيمــة
أطــال اللــه يف عمرهــا لــورا ميلفــي Laura
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املنظرة الربيطانية لورا ميلفي

نســبه يف قــدر كبــر وبــأي حــال مــن األحــوال

يف صحيفــة الشاشــة الربيطانيــة املتخصصــة يف

كبديل عن الحرمان أو كما يتم تحليله يف علم

الكامــن يف خطــاب األنثــى لخطــاب الذكــر،

دعينــا اآلن ننتقــل مــن طرقــات الذا ـكـرة الخاصــة

العربيــة منهــا ،محرريــن مــن معصمينــا قيــدي

العاملــي املفــروض كواقــع «بقــوة مــا» عــى
حـرة وغــر إنســانية
خطابينــا مــن انحرافــات غــر ـ

وغــر فنيــة .انحرافــات متجليــة بصــور شــتى يف
خطابــات الســينما العامليــة ،فمــا بالــك بالســينما

األســاتذة املطوريــن الذيــن تلقفوهــا يف املهــد ثــم

وتــارة مــن محــددات طبيعتهــا ،وتــارة مــن
ذا ـكـرة الفنــون الســتة األخــرى ،أوليــات قامــوس

إلقائهــا .ولكــن ،ولألســف ،فقــد كان ذلــك يتــم
تحــت رايــة الحكايــات الكــرى الحداثيــة ،والتــي
تهــاوت أمــام مجاعــات وأوبئــة وكــوارث وحــروب
عامليــة كافيــة ألن يقــف اإلنســان ،أيــا كان نوعــه،

حــن يــدرك قــوة وبطــش وســيطه معلنــا «ثمــة

أمــر غــر مناســب يف تعاطينــا مــع العالــم مــن
أعــى وعلينــا إمســاك أول مكــون».

عزيزيت :فلنعد سويا إىل حكايتي األوىل كطفل
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لقطة من فيلم أحىل األوقات للمخرجة هالة خليل

والتــي ســردتها يف البدايــة ،وتحديــدا إىل لحظــة

وكيفيــة ترويضهــا لصالــح وجهــة نظرهمــا

الـ  36ثيمــة املتعــارف عليهــا ،وعلينــا يف األخــر

ـك والفتــاة بابــن املنجــد.
ولنبــدل ذلــك الطفــل بـ ِ

الــذي يميزهمــا؟ ـقـوال واحــدا؛ إنهمــا يمتلــكان

نختارهــا أو هــي التــي تختارنــا يف آن ،مدركــن

دس الفتــاة للرســالة يف موقــع صدرهــا اآلمــن،
ها أنت تتحركني يف حماس مشهود ووفق كل

حـرص لتســلميه الرســالة
التنبيهــات وكامــل ال ـ

أيضــا يف خلســة .لكــن وإذا كان هــذا العالــم

تحكمــه وتقمعــه وتنتهكــه أنثــى ففــي أي موقــع
آمــن ســيدس رســالته «ســيد»؟!

أتلك ابتسامة؛ أم ضحك صداح؟

أننــا ،ويف الوقــت املناســب ،ســنختار بــن الــ35

أردت اآلن ـتـرك وســيط املســرح
عاملــا .وإذا
ِ
والذهــاب لوســيطنا الســينمايئ ثانيــة حيــث

األخــرى عــددا مناســبا ملســاندتها كجــذور شــجرة

ـك إبدالهمــا يف ســهولة ويســر
الســينمايئ فيمكنـ ِ

إن تلــك اإلثــارة الثانيــة هــي التــي تهيئنــا تمامــا

نتنــاول معضلتــن كبريتــن يف قامــوس اإلل ـقـاء
بـ»هيتشــكوك» ووغــودار .ورغــم كونهمــا موضــع

اتهامــات كثــر منهــا حقيقــي وأقلهــا مفتعــل إال

أن كالهمــا يمتلــك عاملــا أيضــا.

غـرة تدافــع عــن وجودهــا الحيــوي.
ص ـ

وتدفــع معهــا عمليــة قنــص والتقــاط نقطــة

الهجــوم عــى «أضعــف موقــع مــن الثيمــة»،
شـرب منهــا الديناميــة
نعــم أضعــف موقــع ،ليت ـ

هــا قــد وصلنــا إىل ســهول املــرح وبدأنــا نفقــد

السؤال؛ كيف تبدأ رحلة فنان يف امتالك عاملا؟

األوىل ملفرداتــه وخطابــه وتركيباتــه الكامنــة

فضائينــا وأزمنتنــا .فلنعــد ثانيــة إىل الطفــل

األوىل» ســواء كانــت تلــك اإلثــارة تــأيت عــر

ستتســاقط كل فخامــة مزيفــة وكل مســالب

املوطنــة ،وعــر اإلزاحــة نتموطــن ثانيــة يف

ونمــرح أكــر يف أنطولوجيــا تاريــخ ثيمــة «قــوة
الحــب»  .Forcefulness of Loveفقــد تريــن
ذلــك الطفــل الــذي يعــدوا يف حمــاس بــن

قبيلتــي املنجــد وبائــع األلبــان مــا هــو إال شكســبري

ذاتــه ،ومــا املجتمــع الحامــل للدرامــا إال مجتمــع
«روميــو وجولييــت» ،ومــا أمــي إال بريخــت قــاس
ـك تريــن أمــي مُ حِ قــة
نافــورة الوعــي .وأراهنــك أنـ ِ

جـاء ال ترتاجعــي
مــن زاويــة نظرهــا إىل العالــم .ر ـ

عــن ذلــك؛ فأنــا أيضــا أرى بريخــت محقــا مــن

ظـره.
زاويــة ن ـ

واآلن تجلس معنا يف مطبخنا قامتان مهيبتان

يف فــن الثيمــة والتعامــل معهــا ومــع ســطوتها
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جـزء مــن الكــون للحظــة «اإلثــارة
أن يخلــص ك ـ

غـرض وحيــد؛ االمتــاك التــام للثيمــة ،ومنهــا
ب ـ

شــعور أو حــدث أو واقعــة أو ضــوء أو صــوت

اليقــن املســبق عــن العالــم بعيــدا عــن كاهلنــا،

التواصــل تلــك مــع العالــم ،وأن يقتنصهــا،

املهملــة يف تقليــد جمــايل وحيــوي يميزنــا تمامــا

أو أقصوصــة أو روايــة ،وأن يقــدس لحظــة
ويميزهــا داخلــه يف عالقتهــا بديناميــة ذاكرتــه
ووعيــه ورحلــة جســده يف اللحظــة ،أن يتشــبع

ومعهــا تتألــق التفاصيــل التافهــة والتجــاورات
عــن اآلخــر ســواء كان رجــا أو ا ـمـراة ،راحــا أو

عــى قيــد الحيــاة .وعندهــا إرســال التحيــة للــرواد

بها بشكل كامل ،وال أبالغ حني أقول «عليه أن

داخل خطابنا السينمايئ سيأيت من منبع أنهم

خط دفاعه األول عن تميزه كإنسان أوال ،وعن

ومعهــا تنحــل العقــدة عــن لســان «الشــكل»

يرتنح بها حسيا ومعرفيا» .فذلك اإلخالص هو

جاهزيتــه ثانيــا للنضــال ضــد الواقــع املفــروض
صـراع التقاليــد املكــرور والخطابــات املتعــددة
و ـ

وتنحيتهــا بعيــدا للتهيئــة لـ»اإلثــارة الثانيــة»،
والتــي تدفــع بعمليــة تبلــور الثيمــة نحــو الن ـقـاء،
فكل واقعة يف العالم تحمل داخلها احتماالت

«ليســوا أ ـبـاء أو قامعــن بــل أخــوة يف التفكــر».

ـك الســينمايئ ..وتلــك
و»التمويــل» يف خطابـ ِ
رســالة أخــرى.

سهري سباعي

أفســد اندماجــي وتدخــل بكســر اإليهــام مطلقــا
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يف العالــم .إنهمــا شكســبري وبريخــت .مــا

اختيــار واحــدة .ولــن نحتــار بعدهــا يف مــا إذا كنــا

مخرج سينمائي من مصر
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نوارا زنتاح

الوصول إلى دمشق
أحمد سعيد نجم
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املال .املال.

العصب القادر عىل بعث الصبوات ،وأيّام البيادر ،تحت ضوء القمر،
أو يف املضافــات .لتعــود األصابــعُ وال هــمّ لهــا إالّ أن تلـ ّ
ـف التبــغ ،ليــأيت

اللعــاب؛ ذلــك اللصــاق البشــريّ  ،يغلــق الشــفاه عــى مــا انطــوى عليــه
خـرةٍ ،يــروي ظمــأ ملعونــا ،وشــغفا مــا أن
ورق وعبـ ٍـق وأب ـ
الســحر مــن ٍ

طـرم.
يرتــوي حتــى يض ـ
ّ
والتبغ من أين أىت؟ ومتى حَ لت لعنت ُه عىل البشر؟

فانربى محمد السليم قائال:
ِّ
 مِ نْ زمان ما كانت الناس تدخن وال تِعرف التدخني!وكان قد َق َرأه لتوِّه يف جريدة التقطها من األرض .قال ذلك وهو يبصق
عقــب ســيجار ٍة مــن فمــه ،ويســحقه بحذائــه الــذي خــرج بــه مــن البــاد.

وإىل رَجُ ِلهــا كان اشــتياقها ،فســا َد عليهــا .وشــاركت بنــات جنســها لعنــة

خـرا تل ُّيــف الرحــم ،إال أنهــا
«الــدورة الشــهرية» ،قبــل أن تشــاركهن أ ـ
ّ
وبخالفهــن ،لــم تأخــذ ســعيد املحمّ ــد مــن أمــه وأبيــه .فظــل والدنــا طــوال
ورب العائلــة ،وهــي األمّ  :األنثــى والرحــم،
تلــك الحقــب واآلمــاد :األبّ ،

وكسرها ،كما يقولون ،فأمضت السنني الطوال
وذلك ما َربَّط رجليها
ّ

يف بســاتني العائلــة ،عنــد «القســطل» و»عيــون صفوريــة» .ومــا عــادت
تنــزل إىل البلــد إال يف األعيــاد.

ثــم ،مــن أجــل أيــش تنــزل؟ ألــي تمــي يومــن أو ثالثــة وســط الكنايــن،
والسـ َـلفات املرت ّبصــات ببعضهــن البعــض .أرزاق ر ّبنــا كانــت عنــد النــاس،
َ

ومــع ذلــك فهــذه أخــذت ،وهــذه زادت ،يظـ ّـل صياحهــنّ طــوال النهــار،

يســمعه الرجــال يف املضافــة ،ال ح ـيـاء وال خجــل ،إىل أن يعــود خالنــا

هــو الــذي كان أبوالدبــكات واأل ـعـراس مــا عــاد أحــد ـيـراه ضاحــكا هــذه
األ ّيــام يف «دمشــق الشــام» .وصــار للنــاس مثــل ُ
الد ْ ـقـرة .إن غلــط أحـ ٌـد

ســليم ،مــن الح ـقـول ،فيشــلح لهــنّ القشــاط ،وأيــن الجنــب الــذي

 الله يرحمها ،ويرحمنا برحمته!ُ
قراءتــه عــن التبــغ طازجــة ،فمــا أســرع مــا تنــاول مــن الجيــب
وكانــت

إىل غرفهــنّ مثــل الفــارات:
َ
ْ
ب َع أوضتها.
 -يا الله ِو ِل ْه إنتي وإيّاها .كل واحدة ِتنض ّ

عـرض حكيــه مثــل حســكة يف الحلــق:
فتحـ ّـدث عــن ـقـرب الرجعــة ـتـراه ي ـ

سـاكو الــذي يرتديــه صفحــة جريــدة طواهــا أرباعــا .ناولهــا
الداخــي لل ـ
لوالدنــا قائــا:
ُ -خذ .اقرأ.

يوجعهــنّ  ،فلــم يكــنّ يخفــن إال منــه ،وتراهــنّ ســاعة وصولــه يتقافــزن

ضـرة والفاكهــة ،تبعــث بهــا
والوالــدة ،ويــوم كانــت تمــأ ســحاحري الخ ـ

مــن البســاتني إىل أهلهــا ،وأهــل زوجهــا فذلــك جُ ــود الوالــد .قالتهــا هــي:
لــو كان أبوكــم بخيــا مثــل يوســف العبداللــه َ
أل َك َلـ ْ
ـت منــه قتــات حتــى

 -بِ ّدي إبرة كينا يا سيدي.

 -ومِ نْ شان شو إبرة الكينا يا آمنة؟

وعندها انربى الوالد مجيبا:
اتسقط ّ
ّ
 مِ نْ شانالل ببطنها.

وبخفوت أجابه الوالد:
ٍ

والسالســل ،وجُ عَ ــب الصيــد.

املمرضــات .ثــم أضــاف يســأل:
 -ومِ ن شان أيش بد ُكن اتسقطوا الولد؟

 يف أوالد كتري!ّ
 أيه .ط ّيب .يا الله اتسطحي عىل الطاولة يا آمنة.وآمنــة وقــد نزلــت عــى رأســها كلمــة «اتسـ ّـطحي « مثــل دبشــة حجــر،

شـرات املـ ّرات:
ع ـ
ُ
ُ
 -عندكن شغل؟

بهــا لــم ينبــذ أ ّيــا منهــا ،أو يمسســه بســوء .حتــى «الهيــي» الــذي أقحمــه

عــى أن فلســطني زمــن .وهنــا يف دمشــق الشــام زمــن آخــر .وذلــك الرحــم

فامتــأ مــن جديــد .ومــا الحاجــة إىل مزيــدٍ مــن األوالد .بــل وإىل مزيــدٍ مــن
ّ
ّ
كل يشء .فكان أن ّاتفقاّ .
تبغ اشرتاها ،وتأخذ هي
يدخن هو آخر أوقة ٍ
شـراب «الكينــا» ل ُتسـ ِق َط حَ مْ َلهــا.
ـ

 -آمنة .آمنة .مو هيك قلتييل اسمك يا آمنة؟ وهاي إبرة كينا آلمنة.

بــدو النقــب بــن صنــوف التبــغ إقحامــا ،وهــو منهــا ـبـراءٌ  ،ج َّربــه ،ولــم يـ َر
ّ
الفضيــة ،وكانــت قــد
بــه بأســا .ومــا كان يعــرف وهــو ي َُشـ ِّر ُع علبــة تبغــه
أتــت معــه مــن فلســطني ،فيض ّيــف منهــا الرايــح والجــاي ،كمــا لــو كان

شــيخ ـعـرب ،أنّ األيــام املكتوبــة ســتضعه أمــام خياريــن أحالهمــا مـ ّر:

الســجائ ُر ،أو األوالد .وكانــت والدتنــا أعنــف مَ ــنْ تصـ ّـدوا لــه يف مســألة
«التدخــن» تلــك.
ُ
ده ٌرُ ،نسيت سنواته ،كان قد انقىض عىل وجودهما معا .بل من الذي

ـس أو يأ َبــه بتتابــع الســنني ،بــل وحتــى القــرون؟ ولكأنهمــا
كان يومهــا يُحِ ـ ّ

كانــا وســط بســاتني بلدتهمــا «صفوريــة» وحواكريهــا ،تجسـ ٌ
ـيد لوجــود
ّ
ـات
الحيــاة وتواصلهــا منــذ بــدءِ الخليقــة ،بآدمهــا وحوّائهــا ،بــن جنـ ٍ
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وصبيحــة ذلــك النهــار الــذي مضيــا فيــه إىل املســتوصف يف «ســوق

صاروجــة» ،وهــو مــن أوّل إنجــازات األونــروا ،ذهبــا إليــه مشــيا مــن «حـ ّـي
امليــدان»:
 آمنة .آمنة .آمنة .مو هيك اسمك؟ آمنة .وأيه يا آمنة. -نعم يا سيدي.

 -شو قلتي يل بِ ِّدك؟

وقبــل أن يشــري ّ
أوقــة التبــغ تلــك ،كانــت قــد شــدته واجهــات املحـاّت،
وقــد ّ
تدلــت منهــا األرديــة ،واألقبيــة ،والع ـبـاءات ،والحبــال ،واألرســنة،
 أيسأل هنا؟ّ
ّ
إن أطـ ّـل برأســه داخــل املحــل فذلــك يعنــي أنــه زبــون .وتفضــل يــا ســيدي.
ّ
محلــكَ .
وع ِّلــق الشــاي يــا ولــد .يــا أهــا .ويــا ســهال.
املحـ ّـل

مخاطبــا إحــدى املمرضــات:

الــذي أنجــب أوّل مولــو ٍد يف الغربــة؛ أنثــى عاشــت لســاعات وماتــت ،عــاد

تبغ ،يكفي
البلدة .اللغز .وبدال من أن يعود بفرصة عمل ،عاد بكيس ٍ

وارتســمت ابتســامة متســامحة عــى وجــه الطبيــب ،تقاســمها مــع

ُجـ َـد فــوق أرض البشــر
وإىل لحظتهــا كان والدنــا يعتقــد أن اإلنســان و ِ

عــى األرض.

األنســام الند ّيــة لخريــف املتوســط ،كانــت قدمــاه قــد ســاقتاه إىل أســواق
دمشــق وحاراتهــا يف ّتــش عــن رزقــه املختبــئ لــه يف زاويــة مــن زوايــا دمشــق.

ـهر ،بــل وأزود مــن شــهر!
لشـ ٍ
ّ
ـوق لــم يســأل عــن عمـ ٍـل فيــه،
ويف مغطــى «الســروج ّية» ،وهــو آخــر سـ ٍ

ف ّرقــت إن هــي مَ ـ ّـدت يدهــا إىل ح ّبــة حامــض ،حتــى لــو كان ممــا تســاقط

ّ
ولشدة ولعه
ووجدت السجائر معه .وكان قد ذاق صنوفها جميعها،
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ونعيم مقيم .وتكثريا َك ّث الله أتعاب حملها،
وروح وريحان،
وطوبى،
ٍ
ٍ
ٌ
وبالوجــع وضعــت ثالثــة عشــر حَ مْ ــا ،نصفهــا للمــوت ،ونصــف للحيــاة.

شـرة ممعوســة كالتــي كانتهــا اآلن .وأردف الطبيــب
أكانــت قبــل اآلن ح ـ
 -تعي إعطيها إبرة كينا آلمنة.

– يــا اللــه .يــا اللــه .ياالــي بعــدا .مــن الــي بعــدا .حقنــة وهـ ٍـم آلمنــة وللتــي

بعدهــا!
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ولكن،
ُ
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ملــاذا؟ وملــاذا؟ ال يُدخــن ،ويُدخــن ،ويُدخــن؟ وهــل ز ِرع تبــغ العالــم إال يك
ُن ّ
دخنــه؟ ويــوم أن عــاد متأ ّبطــا كيــس تبـ ٍـغ حــرزان .بــزرة بلد ّيــة ،خمّرتهــا

وتريّــث لربهــة .والربهــة كانــت كافيــة ألن يســتجمع ذلــك الــذي قالــه

وأوّل عــن آخــر فقــد كان سـ ُي َخ ّيب آمــال صاحــب املحــل الــذي ظ ّنــه زبونــا.
وكان ينقــص أن يضيــف:
ّ
ـيني الــذي وراءه ُعـ ُّر أوالد .مـاك األرايض.
 مِ ــنْ أجــل هــذا الخمسـ ّّ
املقدســة.
األزيل لــأرض
والشــريك الســابق يف حســبة حيفــا :االبــن
ّ
ُ
وهنا يف ســوق الســروج ّية ويف األســواق التي تشــبهه ال يدفعون لألجراء
جـرا .فهــم ِّ
يعلمونهــم الــكارات .ثــم إنّ الشــغل هــذه األيــام مــا عــاد مثــل
أ ـ
أيام زمان .والسيولة معدومة… وأين… وأين حتى يأيت زبون ط ّيار من

حـراء.
األريــاف أو مــن قلــب الص ـ
 -وماذا؟ صانع سروج؟
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 ّتفضل .واقعد مع األوالد .تستطيع أن تداوم من اآلن لو أحببت.
هــو الرجـ ُـل تزمــع الغربـ ُـة أن تعيــده صب ّيــا ،ابــن كار ،فيــداوم يف الورشــة

ـب بذلــك فأهــا بــه .وإذا،
مــن مطلعهــا إىل مغيبهــا .دون أجــر .وإن ر َِغـ َ

فمــاذا انتظــر ســعيد املحمّ ــد يك ال يقعــد عــى واحــدٍ مــن ال ُب ُسـ ِـط املفروشــة
يف خلف ّيــة الــدكان ،ويمــي نهــاره وشــطرا مــن مســائه ،يه ّيــئ:

ِسـ ّ
ـت» .يبيعــون :أمشــاطا ،وإ َـبـرا ،وأكيــاس حمّ ــام ،وعلكــة ،وغزلــة،
ّ
َ
ّ
ُّ
ْ
وتمريــة وكعــك .و»حــي ِســنونك يــا ولــد»؛ وكل ذلــك الــذي ال ينفكــون

األرســنة ،والســيور ،والحبــال ،وسالســل الحديــد .وينظــم ســموط
بعـ َـد
الخــرز األزرق؛ التــي تزيّــن الســروج ،وا ـلـرادع ،وأعنــاق الجيــاد ،ل ُت ِ

مجايليــه مــن أب ـنـاء بلدتــه .فــإن تكـوّرت املدينــة عــى نفســها مثــل قنفــذ

انفتحــت أن تنغلــق عــى نفســها مــن جديــد.

فأيــن يذهــب أبــو فتحــي إنْ لــم يذهــب إىل الســجائر؟

وكان يــا مــا كان .يف ســالف العصــر واألوان .وكانــت دمشــق بالنســبة
مكان غدوا فيه ُ
ص ّناعا وأرباب
ألهلنا بداية جديدة ،يف اتجا ٍه جديد .يف
ٍ

صنائــع .و»عمّ ــروا أمــاكا ك ـثـرة ،ودواليــب ،وبســاتني» ،وعاشــوا،

وز ّوجــوا أبناءهــم وبناتهــم .وبعضهــم رأوا األحفــاد والحفيــدات ،إىل أن
خـرا هــادم اللــذات ،ومُ ّفـ ّرق الجماعــات ،فأغلقــوا عيونهــم عــى
أتاهــم أ ـ

ـرار وحكايــات ،وصــاروا بمــرور األيــام ترابــا دف ّنــاه يف «م ـقـرة امليــدان»
أ ـ
س ٍ
ُ
و»تربــة الحقلــة» و»األربعــن» و»م ـقـرة الري ـمـوك القديمــة».
وكانــوا ســاعة أن َط ّبــوا يف دمشــق الشــام قــد مــأوا حاراتهــا ،وأســواقها،

وأرباضهــا وغوطتهــا ،بالطرحــات ،والقنابيــز ،واألعقلــة ،والكوفيــات،
واألثــواب املزركشــة .ح ـق ُ
ـول حنطـ ٍة وبرقــوق ،وبيــادر ذرّتهــا الريــاح

فــوق دمشــق :مدينــة املطاعــم ،و َبســطات ُ
ضـرة ،وباعــة البوظــة،
الخ ـ

شـراء،
والســحلب ،واملشــاوي ،والفالفــل ،والكــروش .مدينــة البيــع وال ـ
وارت ـفـاع التجــارات.
ّ
حـول أهلنــا أينمــا تطلعــوا .وهــو مــا ســمّرهم
وكان ذلــك يكــون مِ ــنْ ـ

كاألطفــال وســط الســاحات واألســواق :يف الحميديــة ،والبزوريــة،

والطويــل ،وســوق الهــال ،تائهــن ،مشــدوهني ،ال يعرفــون األيــن،
واملتى ،والكيف ،يف قلب ذلك البهاء ِّ
كله .أين ،ومتى ،وكيف ،يحصل
ـريف ونظيــف؟
ا ـملـرء يف هــذه املدينــة الشــريفة والنظيفــة ،عــى عمـ ٍـل شـ ٍ
واأليــن واملتــى والكيــف يكونــون يف العــادة ممــا يَعْ ُسـ ُر عــى ابــن البلــد،
مــن ســابع جـ ّـد ،فكيــف لــو كان ذلــك الــذي يســأل فالّحــا ابــن ـفاّح .وأيــن

ســيجد ال ـفاّح؛ ابــن ال ـفـاح؛ الــذي مــا عــا َد فالّحــا ،فرصــة عمـ ٍـل يف هــذه
خـرات؟ مدينــة املــدنّ ،
وكل مَ ــن يف مدينــة املــدن تلــك
املدينــة الطافحــة بال ـ
َ
مطلعهــا إىل مغيبهــا:
يعمـ ُـل مِ ــن

سـاء وبعــد أن
الرجــال يف دكاكينهــم ووظائفهــم وورشــات عملهــم .والن ـ

ينهــن تنظيــف البيــوت ،وإعــداد الطعــام ينشــغلن يف فنــون التطريــز،
ـص شراشــيب الع ـبـاءاتَ ،
ولـ ّ
وأعمــال الرتيكــو ،وشـ ّ
ـرز ،وقـ ّ
ـف
ـك الخـ ِ

صـ َر ِر املل ّبــس ،ويف صنــع ّ
األعقلــةْ ،
ورت الجــوارب ،وتعبئــة ُ
كل تلــك
املُبهجــات التــي ُت َزيِّــنُ واجهــات املحــات .وأمّ ــا أطفــال الشــام ّيني فيكونــون
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طـراف
ـطات عنــد زوايــا الحــارات ،وأ ـ
إمــا ذلــك ،وإمــا تراههــم عــى بسـ ٍ
صـوال
طـول ســوق الحميديــة و ـ
الســاحات ،وأمــام الجوامــع ،وعــى ـ
ّ
إىل الجامــع األمــويّ  ،ويف «املسـ ِك ّية» و»ســوق الطويــل» .و»اتفضــي يــا

عنــك حتــى تشــريه.
ّ
وتلــك الورشــات املبثوثــة يف كل دخروقــة مــن دخاريــق دمشــق أيــن هــي؟
أيــن القلــب النابــض لـ ّ
ـكل ذلــك الع ـمـران البشــري البهيــج؟ أيــن يكمــن

ـان لــم يعــد لهــم وجــو ٌد إال يف
شـ ّر الحاســدين ،ومــا حســدوا ،عــن :فرسـ ٍ
ّ
ّ
الحكايات ُ
أحب .فما أينع ذلك ،كل ِه ما ّدة لتفك ِه
والك ُتب .ومِ ن اآلن لو
ّ
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مهنــة املــايض البهيــج .يــوم كان البشــر يتقاتلــون فارســا لفــارس ،وحصانــا
عـزم عليــه الغربــة قائلــة:
لحصــان .هــو املـاّك .ابــن املـاّك .ت ـ

يف األث ـنـاء يف الورشــات املتنوعــة ،تحــت أقبيــة البنايــات ،يتعلمــون
الــكارات ،ي َُسـبِّعونها كمــا يقولــون .و»وصنعـ ٌـة يف اليــد أمــانٌ مــن الفقــر».

اللغــز؟ وأيــن يكمــن ُّ
حلـهُ؟ وأيــن؟ وأيــن؟ وهــذه املدينــة ال تلبــث متــى
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ويف لحظــات العيــش املديــد .يف العيــش الــذي يســتم ّر ،ويســتم ُّر ،ال
يفطن البشر أن ّ
لكل استمرارية وقتا تتوقف فيه .إنه الزمان .وسرييهم
الزمــان مُ ـ ّر األيــام كمــا أذاقهــم حلوهــا .وســيغدون مــن اآلن فصاعــدا يف

قلــب أيامــه وشــهوره وســاعاته ودقائقــه .يف الشــقاء ،كمــا يف اله ـنـاء.
ولكن ماذا سيشتغلون يف هذه املدينة؟

أيّ يشء .أيّ يشء .يمكــن للبشــر عنــد الحاجــة أن يشــتغلوا أيّ يشء.
والشغل ليس عيبا .واملطلوب أن تستم ّر الحياة .والحياة ّ
تعد باألحىل.

وذلــك مــا أبقاهــم وأبقــى أســافهم مــن قبلهــم .وموضعهــم الجديــد يف
هذه الحقبة املريرة من تتابُع األزمنة كان هنا يف دمشــق الشــام .وكانت

ـي
مســامّ دمشــق وهــي تجاهــد لتقــف عــى قدميهــا ،بعــد اسـ
ـتعمار فرنـ ّ
ٍ
سـرائيليني يف
دام عقديــن ثقيلــن مــن الزمــن ،وهزيمـ ٍة مُذِ ّلــة أمــام اإل ـ

حرب عام  ،1948وانقالبني عســكريني وهذا الثالث بزعامة الشيشــكيل

قبــل أيــام ،كانــت ال ـتـزال مغلقــة.
ّ
عــى ّأنهــا ،وبعــد أن تطمــنّ  ،وتعــود ميــاه كل يشءٍ إىل مجاريهــا

ّ
ّ
امتصــت غريهــم مــن قبلهــم:
ـتمتصهم كمــا
فسـ
ُ
ٌ
عجينــة مِ ــنْ
ـرب ،وأ ـتـراك وســاجقة ،وأ ـكـراد
روم ـ
وف ٍ
ـرس ،و ِنبـ ٍـط و ـع ٍ
ٍ
شـراكس ،وألبــان ويونايــن ،وينضــاف
وفرنجــة ،وبربــر وأقبــاط ،وأرمــن و ـ
ـعوب شـ ّتى
إليهــم اآلن مئــات األلــوف مــن الفلســطينيني .أمــمٌ وشـ
ٌ
حوّلتهــم دمشــق ،رغــم أنــف أروماتهــم إىل دمشــقيني -شــاميني.
وكمثــل ّ
كل البارعــن أخــذت دمشــق وأعطــت :أخــذت األدب ،والبيــاض
ّ
املجديــن.
أب
والشــعر األشــقر ،والعيــون املل ّونــة ،وحـ َـذر امللدوغــن ،و َد َ

ـادات شــامية ،وانت ـمـاء فضفاضــا إىل مجــد
وأعطــت :لغــة ،ودينــا ،وعـ ٍ
عـرب الغابــر .أعتـ ُـق املــدن املأهولــة فــوق ظهــر هــذا الكوكــب كانــت دومــا
ال ـ
ودومــا ،نــزوة وممـ ّرا للطامحــن واملغامريــن ،وقلعــة وأســوارا ،وأزقــة

متشابكة للهاربني املذعورين .وهي لن تبخل عىل الفلسطينيني بفرص

عمــل ،إن كان املطلــوب مجـ ّرد عمــل .ولــن تبخــل عليهــم ببيــوت ،إن كان
املطلــوب مجــرد بيــوت .دمشــق التــي لــم ُتشــاهَ َد يومــا إال وهــي تنهــض مــن

ركامهــا ،كمــا العن ـقـاء ،كانــت بحاجــةٍ إليهــم .تحتاجهــم:
شـاء ،والطحينــة ،والبــاط،
معامـ ُـل الصابــون ،والجرابــات ،والن ـ
واأل ـفـران ،وورشــات الخياطــة والرتيكــو ،واملــدارس والجامعــات.

تحتاجهــم :البزوريــة ،والحريقــة ،والحميديــة ،والســنجقدار ،وبوابــة
الصالحيــة ،وبــاب تومــا .تحتاجهــم :األشــغال التــي يتقنهــا ّ
كل أحــد،
والصناعــات الدقيقــة ،والعجيبــة التــي ال يتقنهــا ســوى ّ
القلــة .دمشــق
الدقيقــة ،والعجيبــة كانــت بحاجـ ٍة إليهــم ّ
كلهــم .كانــت بحاجــةٍ إىل:

الوالــد ،والعــم رشــيد ،والعــم ســليمان ،وأبوغالــب ،وأبوفــؤاد،

الرتامــواي مــن «بوابــة اللــه» إىل «مُ صـ ّـى العيديــن» و»الســويقة» و»بــاب
الجابيــة» و»الحميديــة» كاألطفــال املســحورين ،قـ ّرر أن ي ّتخــذ لتح ّركــه

مســارا جديــدا .فالســر عــى الــدروب ذاتهــا ال يــؤ ِّدي إىل أيّ نتيجــة .وذلــك
الــذي َ
أخـ َـذ ُه الرحالــة األندلــي ابــن جبــر عــى أهــل الشــام« :صغريهــم
وكبريهــم ،بجميــع هــذه الجهــات ّ
كلهــا ،مِ ــنْ ّأنهــم يمشــون ،وأيديهــم

َخلفهــم ،قابضــن بالواحــدة عــى األخــرى ..قــد ّاتخــذوا هــذه املشـ َ
ـية
بينهــم َسـ َننا» كان ال ـيـزال هــو .هــو .تغـ ّـر أهـ ُـل دمشــق ـمـرارا وت ـكـرارا ،ولــم
تتغـ ّـر عاداتهــا .كأنمــا األمكنــة هــي مــا يصنــع البشــر ،ال العكــس.

طـول.
وأبوســميح ،و .والقائمــة إن واصلناهــا ت ـ
كانــت بحاجــة إىل اســتيقاظهم ّ
املبكــر ِّ
وش ُ
الص ُبــحْ  ،وبعــد أن يكونــوا قــد
ّ
ّ
الدقــاق .وقبــل شــقوق ّ
الضــوء يكونــون قــد
صلــوا صــاة الفجــر يف جامــع
خرجــوا مــن بيوتهــم التــي أُ ْســكنوا فيهــا ،أو تلــك التــي اســتأجروها ،ويف

يوم عىل غزوته يف «ســوق الســروجية ،ومعه أبوعدنان
فقد ســار ،بعد ٍ
صاحــب ت ّنــور «ســاحة عصفــور» ،بعــد أن أ ّديــا صــاة الفجــر يف «جامــع
ّ
الدقــاق» ،ســارا وأيديهمــا خلــف ظهريهمــا ،يكــرران ُســن املــايض الــذي

األكل ،ممــا تكــون األمهــات قــد خ ّبأنــه عــن عيــون وأيــدي أطفالهــن.
صـرت تراهــم يغـ ّـذون الســر .يزاحمــون املاشــن،
فمــا مضــت أشــهر إال و ـ

وكان والدنــا قــد صــار يف بدايــة أ ـمـره زبونــا مــن زبائــن تنــور أبوعدنــان .ثــم
ـريس
ريّثتــه األحاديــث أمــام بســطة َب ْيـ ِـع الخبــز أمــام بــاب الت ّنــور .ثــم عــى ـك ّ

أيديهــم ،كمــا يف أيــدي رجــاالت أهـ ِـل الشــام :السفرطاســات ،و ُزوّادات

أو الراكبــن عــى الكارّوهــات ،والباصــات والرتامــواي ،صــوب أشــغالهم

التــي باتــت تنتظرهــم ،كمــا لــو أنهــم أب ـنـاء الشــام مــن ســابع جـ ّـد .كانــت
الورشــات بانتظارهــم .بانتظــار عمّ الهــا الجــدد .وتتوقــف إن هــم لــم يأتــوا

أو لــو لــم يكونــوا هنــاك .فأيــن؟ أيــن كانــت تختفــي كل تلــك الورشــات
توســعت فلمّ تهــم ،ومنحتهــم فرصــة العمــل الشــريف والنظيــف.
التــي ّ

يف املدينــة الشــريفة والنظيفــة؟

-4َ
َ
ري بيومه ،وبغدِ هِ ،كان قد أنساه إيمانه العتيد
وترا ُكمُ الهموم ،والتفك ُ
سـرعان مــا قالتــه
مــن أنــه مــا مِ ــنْ شـ ّـدة إالّ وبعدهــا فــرج .وهــو األمــر الــذي ـ

لــه األيــام .فهكــذا ،وبــدال مــن أن يواصــل ســعيد املحمّ ــد اقت ـفـاء عجــات

وألن ذلــك هــو مــا كان ،ومــا اعتــاده الوالــد جريــا عــى عــادة أهــل الشــام،

حــى عنــه ابــن جبــر.

أمــام بيــت النــار .وأبــو عدنــان يســأله وهــو يجيــب.

ويف مبتدئهــا دارت األحاديــث عــن الخبــز ،يف فلســطني .أيــام زمــان.
وعــن الطابــون ،وهــو…« :ت ُنــور يف األرض صغــر ،قــد ُ ـف ِـر َ
ش بالحــى،
فيوقـ ُـد الزبــل حولــه وفوقــه ،فــإذا احمـ ّر ُط ِرحَ ــت األرغفــة عــى الحــى»

(أحســن التقاســيم للمقــديس) ،وعــن الخبــز الــذي يخــرج مــن الطابــون،
يتحصــل لــآكل لــو ُ
ّ
ـب لــو
ص ِنــعَ منــه املُحَ مّ ــر بالد ـ
وأيّ مــذاق
جـاج ،واألطيـ ُ

صنعنــاه بالزغاليــل .وكيــف أن خبــز حيفــا يشــبه خبــز الشــام ،فكالهمــا

مــن مــدن الشــام ،وخبــز الشــام واحـ ٌـد.
ثــم تشــعّ بت األحاديــث ،فحَ َكــت عــن البســاتني والب ّيــارات وحســبة حيفــا.
وعن ّ
ُ
ويبعث الحسرات يف النفوس .وكانت
ب،
كل ما يُقىض منه العَ جَ ُ
أســئلة أبــو عدنــان تــأيت خجولــة ،غــر مصدقــةٍ ذلــك الــذي تســمعه أُذنــاه:
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 أكانت عندكم ّكل تلك األرزاق يف فلسطني؟

باألمــر املقــدور يــوم أن ســارا ،وأيديهمــا خلــف ظهريهمــا ،عــى ُســن أهــل
الشــام ،وغريــب عاداتهــم ،وفيمــا الحكايــات ُتحــى والروايــات ُتــروى،
ّ
(مُرقــق العجــن) مــن العمــل .اختطفــه ت ّنــور
أنْ ب ََّطـ َـل ب ُْشــكار الفــرن

 -ملاذا؟

حي امليدان:
كار بني خ ّبازي ّ
ولحظتها قال أبو عدنان وهو شيخ ٍ
 َل ْك تستلم هالبسطة ع ّني لك أبوفتحي ،ألرجع بُشكار؟

 -نعم.

 -وتركتموها وراءكم؟

 -نعم.

ملاذا؟ ملاذا؟

وذلــك ســؤال ال يعــرف املذعــورون والفــارّون بأرواحهــم إجابــة عنــه.

عمل،
يأس ِه من إمكان العثور عىل
أوج ِ
ٍ
وظ ّنه الوالد ،وكان لحظتها يف ِ

َخ َد َعـ ُه قمبــا ُز الوالــد وكوف ّيتــه ،فاعتقــد أنهــا املـ ّرة األوىل التــي يــرى فيهــا

 أنا..؟ َّ
ولك أي إنت .تستلم البسطة َعني ألرجع بُشكار؟

فرتاهــم يوجّ هونــه إىل أنفســهم قبــل أن يوجّ هــه لهــم اآلخــرون .يســألونه
شـراقة كل صبــاح ،وعنــد غــروب ّ
كل شــمس .وأبوعدنــان
ألنفســهم مــع إ ـ
ُ
والدنــا يف حياتــه مدنــا كــرى مثــل دمشــق الشــام ،وظــنّ أنــه ابــن بســاتني.

ُ
ووالدنا ،وتأكيدا منه بأنه زار دمشق مرارا قبل اللجأة ،راح يحيك ألبي

عدنــان كيــف كانــوا يأخــذون يف بــادئ أمرهــم:
ـال ،وال ِبغـ َ
الجمـ َ
ر والديليجانــس
ـال ،والحمـرَ ،قبــل أن ُتخـر ََع الحناطـ ُ
ِ
والسـ ّيارات .وأمــا إن أردنــا أن نذهــب مــن دمشــق إىل حيفــا بالقطــار فــإنّ
قيامَ ــه يكــون يف الثالثــة صباحــا .وخـ ُّ
ـره كمــا يــي:
ـط ـ
س ِ

مــن محطــة الحجــاز إىل القــدم فالكســوة وديــر عــي واملســم ّية وجبــاب
ّ
محط ُتــه الرئسـ ّية .يذهــب منهــا
وخبــب ومحجّ ــة وإزرع وغزالــة ودرعــا؛

إىل عمّ ــان ثــم يعــود ثانيــة إىل درعــا ومنهــا إىل املزيريــب فزيــزون فالشــجرة
ووادي خالــد والحمّ ــة وســمخ وجســر املجامــع وبيســان وشـ ّـطة وعــن

ّ
ّ
خـرة.
محطتــه األ ـ
والعفولــة وتـ ّـل الشــمّام إىل أن يصــل إىل حيفــا؛
حــارود

فــإن كان املســافر ممّ ــن ينزلــون يف أوتيــل فكتوريــا الشــام ،فبإمكانــه أن
ّ
املحطــة عــى البحــر،
ينــزل يف أوتيــل فكتوريــا حيفــا -فلســطني ،ـقـرب
تليفــون  ،108صنــدوق بريــد  ،246راحــة وإتقــان ونظافــة.

«أيّ عمـ ٍـل ،يف دمشــق الشــام» يســأل رجــا آخــر .غــر أن أبوعدنــان لــم
ـأل غـرَه .يسـ ُ
يكــن يسـ ُ
ـس إِنْ كان يرغــب يف عمــل!
ـأل الالجــئَ اليائـ َ

ومتوتـرة
ّـ
وأعــاد أبوعدنــان ســؤاله بجفــاف شــديد .وكانــت نربتــه جــا ّدة

وموجّ هــة بشــكل غــر مباشــر إىل البشــكار أبوتيســر ،الــذي كان يغـ ّـر
ـب أغراضــه ،معلنــا دون ســابق إنــذار أنــه ّ
مالبســه ،وي ُ
بطــل مــن
َضـ ّ
الشــغل.

مــا كان يف األشــهر املاضيــة ضربــا مــن املحــال أىت فجــأة .بتلــك البســاطة.
ـر مؤلـ ٍـم .كان الطلــب الــذي تقـ ّـدم بــه
والفجاجــة .بمــا فيهمــا مــن َنـ ْ ٍ

أبوعدنــان مــن والدنــا دعــوة وترجّ يــا ،مخلوطــن بوجــع أبــدي ألربــاب
العمــل مــن ُ
األجَ ــراءِ  ،الذيــن مــا أن ّ
يعلمهــم الواحـ ُـد الــكا َر حتــى تــروح

ـات أخــرى.
عيونهــم تحــوص صــوب ورشـ ٍ
ج ّرت األحاديــث والحكايــات أمــام البســطة ،والعجّ انــة،
وهــا قــد ـ
ُ
سـاكنوه.
وال ِق ّنــب ،وبيــت النــار ،خ ـبـزا وزيتــا ممــا و ُِعـ َـد بــه أهــل الشــام و ـ

ـب
ولــم يتبــق بعــد ذلــك ســوى البيــت .وكان الوالــد أراده مــن بابــه .تعـ ُ
الجســد تقطـ ُ
غـرض األقــى فاألقــى.
ـف ثمــارَه الــروحُ املتعبــة ،فتطلــب ال ـ

وإن ســاقت املقاديـ ُر أحــد املســافرين ،ومـ ّر يف حيفــا ،وأراد أن ينــى
الســفر ،ويأخــذ قســطا مــن الراحــة اســتعدادا ملتابعتــه ،فمــا عليــه إالّ

وإن كان قــد أراد فلــم ال يريــد األحســن؟
ّ
ورســمَ ملوقــع البيــت الــذي أراده دا ـئـرة كان مرك ُزهــا جامــعَ الدقــاق،

والنظافــة التامّ ــة ،فضــا عــن املناظــر البديعــة ،وكل مــا ينســيه متاعبــه.

والجزمات ّيــة ،والرثيّــا ،وأبوحبــل ،لتعــود إىل البوابــة مــن جديــد.
ـب .بِ ْكـ ُر عائلــة محمّ ــد اإلبراهيــم أعيــاه أمــر أخيــه رشــيد
وكان قــد َت ِعـ َ

أن يقصــد فنــدق ماجســتيك ،حيــث يكــون محاطــا بالخدمــة الالزمــة،

أمــا إن لــم يرغــب يف هــذا الفنــدق وال ذاك ،فيمكنــه أن ينــزل يف أوتيــل
شـركة ـكـوك مــن الطبقــة األوىل ،وقــد أصبــح محـ ّ
ّ
ـط
نصــار ،املعتــر عنــد ـ

أكابر القوم ،والطبقة الراقية من وطنيني وأجانبُ :
أثاث ُه جديد وفاخر،
ُغ َر ُفـ ُه وسـ ٌ
ُ
خدماتــه متقنـ ٌـة ،ويالقيــك معتمـ ُـد ُه يف
ـهي،
ـيعة ،طعامُ ــه شـ ٌّ
ّ
غـرايف:
محطــات الســكك الحديديــة وعــى ظهــر البواخــر .العنــوان التل ـ
جرانــد أوتيــل .مد ـيـره أنيــس ّ
نصــار .صنــدوق الربيــد  .61تليفــون( .54 :مــن

وأول ـيـاء .أنب ـيـاء حقيقيــون ،وآخــرون دجّ الــون .وتمامــا كمــا يف الشــام:

طـوالت وانكســارات .وأ ـفـراح
حـزاب معارضــة .وب ـ
حـزاب مــواالة ،وأ ـ
أ ـ
ّ
حـزان .وكل ذلــك كان اللحمــة والســدى ألحاديــث وأحاديــث.
وأ ـ

ومــا أحــى األحاديــث ،ومــا أجمــل الحكايــات ،ومــا أســخاها! فهــي التــي
ـت فرصــة العمــلّ .
أرســت الثقــة بــن الرجلــن .ومــع الثقــة ُخل َِقـ ْ
واتفــق
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ثــم اســتدارت لتشــمل :القاعــة ،والحقلــة ،ومصطبــة ســعدالدين

خـرة بأنــه ســيتزوّج نجمــة عبــد الغنــي.
الــذي بــات يجاهــر يف األســابيع األ ـ
ّ
ـي .فمــا ظــل أحــد يف حـ ّـي امليــدان ال مــن
هكــذا ســمّاها .باســمها األصـ ّ
ّ
الفلســطينيني وال مــن الشــوام إل وبــات يعــرف االســم الحقيقـ ّـي ال ـمـرأة
ّ
يتخلص من زوجته
عمّ نا .أي عار فعله عمُّ نا؟ أهكذا؟ إن أراد الرجل أن
تصبــح فجــأة فاعلــة تاركــة؟ مــاذا فعلــت نجمــة يك ـتـرك؟

وكان صعبــا عــى واحــدٍ مثــل والدنــا أن يــرى أخــاه يوشــك أن يوقــع كارثــة
كربى ،فوق رأس العائلة فال يح ّرك ساكنا .كانت الغربة قد وحّ دتهما

ـهور مضــت .وحّ َدهُ مــا البحــث عــن مــأوى وفرصــة عمـ ٍـل يف «شــام
لشـ ٍ
َ
خـرا يك يفرتقــا!
شــريف» ،وأزف الوقــت أ ـ

نوارا زنتاح

شـرة ســياحية عــن فلســطني أوائــل القــرن العشــرين).
ن ـ
ّ
فنــادق ،وحانــات .ســينمات ،ومغنــون ،شــعراء وفق ـهـاء ،متص ّوفــة
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«ا ـلـزاوريل».

………
ُ
وأدرك شهر زا َد الصباحُ  ،فسكتت عن الكالم املباح!
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وة
دع

حيز لإلثم
ّ

املعــاين يفــارق ثوابتــه ودالالتــه املشــاعة .فيــه تحتفــظ كل مفــردة بصيغتهــا

أصوات

البنائيــة ولكنهــا تنضــح بداللــة يصنعهــا الب ـنـاء الشــعري الــذي يبــدو وكأنــه
ينبــش يف تواريــخ املفــردات مســتخلصا منهــا أرواحــا مفارقــة للســائد،

خواطر سريعة بعد قراءة كتاب

فتعمل كل مفردة بوصفها لبنة جديدة يف تشكيل عالم شعري يفارق
حـرا يف أفــق
الثابــت أو املعتــاد أو املتوقــع أو الشــهري ،يغــادر أفــق املعنــى مب ـ

التأويــل ال يتجمّ ــد فيكــون قالبــا ،وال ين ـفـرط إىل الحـ ّـد الــذي يصبــح معــه

وليد عالءالدين

وصفاتــه ،قــد شــكلته يــد الشــاعر ونفخــت فيــه هيئــات جديــدة تعــرف

ترجمة األدب العربي
إلى اللغات األخرى

قــد يتســرع البعــض فيصــف تلــك النوعيــة مــن الكتابــة الشــعرية

ثقافة الموبايل

ســائال ال شــكل له ،إنما هي «هيوىل» الشــعر القابض عىل كل خصائصه

نفســها وتتجــى مــع ال ـقـراءة.

كامل جربالله

بالغمــوض ،وهــو يف ظنــي خطــأ كبــر؛ فالغامــض يشءٌ يســتحيل إدراك
معناه ،ألنه مغلق يف ذاته ال يؤ ّدي إىل معنى .قد نستعني عىل معرفته
بمــا هــو خارجــه؛ مثــل «علبــة معدنيــة مغلقــة يف محـ ّـل مجو ـهـرات» ،لــن
ّ
محل للمجوهرات-
نعرف ما بداخلها إال إذا فتحناها ،ولكن -بما أنها يف
ً
فقــد تكــون «علبــة مجو ـهـرات»! إال أن األمــر ال يعــدو أن يكــون احتمــال ال
عالقة له بجوهر العلبة ومعناها ،جاء من خارجها… وأحد االحتماالت

األخــرى أن تكــون قنبلــة مثــا.

أما املفارقة فال غموض فيها وال استغالق ،ألنها إعادة صياغة للمفردات

إلزاحــة املعنــى ،أو لصنــع معنــى مختلــف ،أو للمخايلــة بمســاحات
مختلفــة يســتكمل صنعَ هــا القـ ُ
ـارئ بمــا يمتلــك مــن معرفــة.

املفارقــة ليســت غموضــا ،إنهــا كتابــة موا َربــة بــذكاء لتفتــح أبــواب التأويــل
وتســتدرج القــارئ إىل عاملهــا الجديــد .ومــا الشــعر إن لــم يكــن كذلــك؟
ً
قراءة يف عالم «ح ّيز لإلثم» للشاعر مؤمن سمري ،يشبه تحسسك
امليض
ُّ

لكائنــات غرفتــك يف الظــام .ال تغيــب األلفــة؛ فالغرفــة غرفتــك ،ولكــن ال

تغادرك الدهشة والفرحة باالكتشاف… فأنت يف ظالم.

أنت يف غرفة تخصك ،تعرف أشياءها وزواياها وأبعادها وموجوداتها،

حواســك األخــرى
الجديــد أنــك تعيــد التعـ ّرف عــى هــذا العالــم باســتخدام
ّ
ّ
التــي طاملــا قمعهــا البصـ ُر وجعلهــا تبــدو عديمــة النفــع .إنهــا اآلن تتجــى

بعــد أن رفــع البصــر قبضتــه الغاشــمة عنهــا.

تحســس عاملــك .هــذا مــا يد ـعـوك إليــه مؤمــن ســمري،
أغمــض عينيــك وأعــد
ّ

هناك

شــاعر يصنــع مفارقــة شــعرية مدهشــة حــن يدخــل بــك إىل

ومــا املفارقــة؟ املفارقــة مصطلــح يحمــل داللتــه الواضحــة إىل حـ ّـد كبــر يف
الثقافــة الغربيــة ،ولكنــه -ألســباب ك ـثـرة ال محـ ّـل ملناقشــتها هنــا -ملتبــس

جمــل تســتعيدها وترددهــا وتشــاركها عــى جــدارك األزرق ،وتــرى أنهــا

( )Ironyوالبعــض يــرى أنــه ـنـوع مــن اســتخدام الــكالم يف غــر معنــاه.

األشــياء مــن زوايــا مختلفــة تســمح لــك بإطاللــة جديــدة .بينمــا

ت ـقـرأ نصــوص هــذا الشــاعر ـتـراودك دائمــا شــهوة اقتبــاس جملــة أو عــدة
كافية للتعبري عن شعورك أثناء التحليق يف ج ّو النص؛ هذا شاعر ج ّيد.

هنــاك شــاعر آخــر ،ال يمكنــك أن تخــرج بســهولة ،وربمــا ال تســتطيع عــى
اإلطــاق ،أن تخــرج مــن بــن نصوصــه بجملــة أو مجموعــة جمــل ،ألن
ُ
ضبطهــا يف جملــة أو عـ ّـدة جمــل شــعرية،
املفارقــة التــي يصنعهــا ال يجــوز
إن عاملــه الشــعري بأكملــه مغــزول مــن حريــر املفارقــة.
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وملغــز يف الثقافــة العربيــة .البعــض يقــف معــه عنــد حــدود «الســخرية»
وآخــرون ذهبــوا أعمــق قليــا فاعتربوهــا أحــد أشــكال «البارادوكــس»
( ،)Paradoxوإن كان منهــم مــن توقــف عنــد تعريــف األخــر بوصفــه
«عبــارة موهمــة بالصحــة».

واملفارقة -كما أقصدها يف مناقشــتي لكتاب «ح ّيز لإلثم» للشــاعر مؤمن
ســمري« ،ب ّتانــة – مصــر  -»2017هــي أن تصنــع بالكلمــات ذاتهــا عاملــا مــن

تدعو الكتاب والمفكرين العرب
إلى المشاركة في محاورها وملفاتها القادمة

لحواســك األخــرى الفرصــة يف الرؤيــة واإلدراك ،ســوف تصلــك -بــا
ا ـتـرك
ّ
ُ
أدىن شك -رسائل جديدة من الكائنات نفسها .هذه الرسائل كانت دائما
ص ُرك الغبـ ّـي الــذي يصـ ّر دائمــا أو نصـ ّر نحــن عــى
هنــاك ،يحجبهــا عنــك ب ـ

ما هي الثقافة التي تتشكل اليوم
بواسطة الموبايل وشبكة المعارف
المتاحة عبر للتكنولوجيا

الكوميكس العربي

محاولة الستكشاف وجود فن جديد

حال الفلسفة في الثقافة العربية
وسبل إحياء حضورها في العالم العربي

حال الكتاب العربي
كيف تنشر الكتب

في العالقة بين الكاتب والناشر والقارئ

الشعر والتجريب

هل وصل التجريب الشعري العربي
إلى حائط مسدود

الصحافة الثقافية العربية

أحوالها ،توجهاتها ،عالقتها بالكتاب والقراء

أنــه وحــده مــن يســتطيع الرؤيــة .وكأن مؤمــن ســمري يعمــل وفــق القاعــدة
التــي تنـ ّ
ـص عليــه تلــك الجملــة مــن كتابــه «زحــزح البيــوت قليــا لتدخـ َـل يف

وسط القرية ،بالضبط عند بيت الحب ،الذي يشبه كل البيوت ،إال أن
غيمة باســمة ّ
تلفه».
كاتب من مصر مقيم في اإلمارات
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تواصل

الترجمة جسر الحوار بين ضفتي المتوسط

رسم من إحدى الطبعات لـ»ألف ليلة وليلة»

عرب وطليان

حسني محمود

الدكتــور حســن محمــود أســتاذ األدب واللغــة اإليطاليــة بكليــة

اآلداب جامعــة ح ـلـوان وعميــد كليــة اللغــات والرتجمــة بجامعــة بــدر

هـرة ،عمــل أســتاذا زا ـئـرا يف العديــد مــن الجامعــات اإليطاليــة،
بالقا ـ

عضــو هيئــة ببلوغرافيــا ترجمــة األدب اإليطــايل عامليــا ،نقــل إىل
العربيــة العديــد مــن كنــوز األدب اإليطــايل قديمــا وحديثــا ،حيــث

قــدم دراســة مقارنــة بــن الديكام ــرون وألــف ليلــة وليلــة يف أطروحتــه
للدكتوراه .ومن أعماله باللغة العربية :نجيب محفوظ يف إيطاليا،
ســيدة مينــاء بيــم ،قنــاة الســويس :قضايــا ومشــكالت ،محادثــة يف

صقليــة ،الجــدار والدمــوع والزعــر .وصــدر لــه باللغــة اإليطاليــة:
صــورة اآلخــر يف الروايــة العربيــة ،مقدمــات الثــورة يف أعمــال نجيــب
غـام عــى البيانــو» ،االندمــاج باملق ـلـوب،
محفــوظ ،ترجمــة روايــة «أن ـ

املحتــوى اإليطــايل يف أعــداد مجلــة الرســالة يف النصــف األول مــن

الق ــرن العشــرين ،وغريهــا.

حـوار الحضــاري بــن ضفتــي
وهــو يعتــر الرتجمــة آليــة للتفاعــل وال ـ

املتوســط ،حتــى نرتقــي بحاضرنــا ومســتقبلنا.

هنا حوار معه:
• لماذا قررت التخصص في اللغة واألدب اإليطالي؟

يعود هذا األمر إلى أكثر من  35عاما مضت ،وكنت في ذلك الوقت من

نقله لخمس قصص من المجموعة العربية ،التي كانت مترجمة جزئيا

هو الدراسة األدبية ،واخترت كلية األلسن مكانا لهذه الدراسة ،وفي

واألسلوب .ولعل الفارق األساسي هو أن ألف ليلة وليلة عمل مجموعة

هواة األدب ،وكان السبيل إلى دراسة فن الرواية والقصة والمسرح
الكلية اختاروا لي اللغة اإليطالية حسب المجموع الذي حصلت عليه

في الثانوية العامة ،ولذلك يمكن أن أقول إنها كانت محض صدفة.

ولكنني يمكن أن أقول إنني قبلت هذا الفرض البيروقراطي بصدر رحب

وتبنيته كأنه اختيار حر لي بعد أول أسبوع من دراسة اللغة اإليطالية.

في عصره .ولكن المجموعة اإليطالية مختلفة في التناول والترتيب

والديكاميرون عمل فرد ،ولذا فإن األسلوب في المجموعة العربية غير
منضبط لتعدد مؤلفيها ،على عكس المجموعة اإليطالية التي تعكس

أسلوب مؤلفها .كما أن المجموعة اإليطالية تستمر عشرة أيام في

فعل الحكي ،والمجموعة العربية تستمر نحو ثالث سنوات .وهناك

• أطروحتك للدكتوراه كانت دراسة مقارنة بين الديكاميرون وألف

أبعاد أخرى تناولتها بالمقارنة في األطروحة التي تصدر ترجمتها قريبا

ألف ليلة وليلة؟

• كيف تتأمل الوجود العربي اإلسالمي في صقلية اليوم؟

ليلة وليلة ..فهل صحيح أن الديكاميرون هي النسخة اإليطالية من

من المركز القومي للترجمة.

على كافة األصعدة ،فقد أنتج أدبا وشعرا

كان في زيارة للجامعة ولبى لذلك األستاذ

التحليل األدبي المتعارف عليه ،وخضوعها

ذلك الوقت .كما أنه فتح آفاقا علمية وفنية

في األدب لهذا الفرع من الدراسات ،والذي

التاريخية األولى جعل االعتراف بها سهال

جديدا على ما كان معروفا في أوروبا في

ومعمارية وتكنولوجية جديدة.

هناك كرسي لألدب المقارن في جامعة روما،

من فنون النقد األدبي .وهم يرون أنه أميل

وقد حصل عليه أستاذ هذا الكرسي أرماندو

الفرنسية التي كانت تميل إلى هذا المنهج.

الجامعات العربية واإليطالية؟

هذا هو ما افترضه كامل الكيالني عندما قدم ألول مرة ترجمة لبعض

والحقيقة أن بوكاتشو ،مؤلف المجموعة اإليطالية ،كان متأثرا جدا

على المستوى الثقافي ،هو أن الوجود العربي في صقلية كان مثمرا

نيشي ،بقرار من رئيس الجمهورية الذي
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يوصف من النقاد الكالسيكيين بأنه بعيد عن

• لماذا ال يوجد كرسي لألدب المقارن في

هذه مسألة ملغزة للغاية ،فهو في نظر العرب كان فتحا ،ومن
نظر الغرب كان غزوا استعماريا .ولكن ما يهمنا في هذا الصدد،

مطلبه .ولكن هناك مقاومة من المتخصصين

الدراسة األدبية الحقيقية ،أو بعيد عن نظرية

وبدأ ينتشر في الجامعات اإليطالية األخرى،

قصص الديكاميرون عندما أطلق عليها «ألف ليلة وليلة اإليطالية».

130

بهذا القصص الشعبي ،وقد ب ّينت هذا في أطروحة الدكتوراه ،وأثبت

األدب ،ودراسة أدبية النص ،وال يعدونه
للدراسات التاريخية ،ربما بسبب نشأته
ولكن تطور الدراسات المقارنة واقترابها من

لمناهج النقد األدبي ،وتجاوزها للمدرسة
ميسورا حتى وإن أطلق عليها «دراسات

ثقافية» ،وهو وصف أميل إليه في هذا النوع
من الدراسات ،وأحسب أن دارسي األدب هم
األحق بهذا النوع من الدراسة عن غيرهم.
• ما فلسفة اختيار ترجماتك؟

أترجم ما يحلو لي ،وأترجم ما يطلب مني،

وأترجم ما أراه يسد احتياجا للمعرفة،
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طبعتان من «الديكامريون» عربية وإيطالية

وأترجم ما أراه هاما ترجمته ،وأترجم ما يراه

غيري هاما ترجمته ،وأترجم العشر لهواية

عندي ،وأترجم لالستمتاع بالتدريبات اللغوية

والتعبيرية التي تنطوي عليها الترجمة.

• برأيك كيف يسهم األدب في الحوار
الحضاري بين ضفتي المتوسط؟

عن طريق الترجمة ،فهي وسيط حوار جيد،

وهي التي تسهم في تكوين الصورة الذهنية
ألمة لدى غيرها من األمم .الترجمة هي

نوع من الهجرة األدبية ،تحمل األعمال
األدبية على كتفها وتمضي بها عبر الحدود.
قد يكون من الصعب أن يجلس محفوظ
مع لوركا وماركيز وتولستوي ليتفقوا على

القيم اإلنسانية التي يمكن أن يطرحوها في
أعمالهم ،ولكن الترجمة تجمع كل هؤالء على

تطور بعد ذلك ألهداف استعمارية كما هو

وهذا معناه أنها تعكس حياة بشرية حقيقية.

رف واحد من رفوف المكتبة دون أن يحاول

مكانه .أستطيع أن أزعم أن وجود عمل أدبي

معروف .واالستشراق اإليطالي ليس غريبا

رسم مأخوذ من إحدى الطبعات اإليطالية للديكامريون

واحد في ثقافة غير تلك التي أنجبته له تأثير
يفوق عمل السفارات الرسمية والملحقيات
الثقافية مهما تضخمت.

على هذه األهداف ،ولم يتغير سوى في
اآلونة األخيرة في اتجاه إيجابي .المستشرقون
أو المستعربون اإليطاليون اآلن مختلفون

• لديك كتاب بعنوان «نجيب محفوظ في

عن باقي المستشرقين في أوروبا وأميركا،

أمام انتشار األجيال الالحقة له في الخارج؟

ميولهم االستعمارية ال تقارن حتى باإلسبان

إيطاليا» ..برأيك هل مازال محفوظ عقبة
على العكس تماما ،فقد فتح فوز نجيب

محفوظ بجائزة نوبل الباب على مصراعيه

وقادوا مسيرة أكثر تفهما في فترة مبكرة ،ألن

والبرتغاليين ،ناهيك عن األمم االستعمارية

التقليدية ،مثل إنكلترا وفرنسا .فهم أكثر

أمام األدب العربي ليأخذ مكانه الذي يليق به

اقترابا من تبني القضايا العربية ،ودراسة

العربي في الخمسين سنة السابقة على فوز

وموضوعية .وال بد من اإلشارة إلى أن فروع

في العالم .لم يترجم اإليطاليون من األدب
محفوظ بنوبل إال خمسة أعمال أدبية ،وبعد

الفكر العربي وتحليله بنظرة أكثر حيادية
االستشراق التي ال تتبع جامعات الهوتية هي

هم أول من تخلوا عنها .واإليطالية لغة حية،
ليست هناك لغة ليس وراءها فكر ،فتعلم مع
اللغة ما تحمله من فكر وأدب وفن وحضارة.

• هل صحيح أن دانتي تأثر في الكوميديا

اإللهية بأبي العالء المعري أم أن المسألة
مجرد توارد خواطر؟

مثلما تحدثنا عن بوكاتشو وتأثره بألف ليلة

وليلة نتحدث أيضا عن دانتي وتأثره بالمصادر

الشرقية .ال يتعلق األمر برسالة أبي العالء
المعري وحسب ،ولكن العديد من المصادر
الشرقية التي كانت متوافرة باللغة الالتينية
في عصره ،مثل كتاب المعراج ،وبعض

المصادر الصوفية األخرى .وليس عيبا في

هذا وال ذاك أنهما تأثرا ،ولكن العيب ،كل

العيب ،لو أنهما لم يتأثرا ،فهذه المصادر

فوزه انهالت الترجمات بالمئات ،وشملت

األكثر تحررا من القيود التقليدية لالستشراق.
• ما مدى إقبال اإليطاليين على ّ
تعلم

الشرقية كانت هي عماد الثقافة في عصرهم،

إيطاليا؟

يزيد وينقص تبعا للظروف ،وهو مرتبط

أن يتأثرا بها .إذا كان الكاتب أو الفنان الحقيقي

للترجمة ،وكذلك الحوادث اإلرهابية التي

العيب في أن يتأثر بالثقافة السائدة في هذا

األجيال األدبية كلها.

• كيف تقيّم حضور األدب العربي في

العربية؟

أكثر كثافة .ولهذا أسباب عديدة ،منها اهتمام

بظروف الهجرة وما تمليه من احتياجات أمنية

الفكري عموما ،بعد تفشي ظاهرة اإلرهاب

ضربت قلب القارة األوروبية ،وتتحسب لها

الغرب باإلنتاج األدبي العربي ،واإلنتاج
التي التصقت باإلسالم ،وبعد كثافة حركة

الهجرة من الدول العربية ،وبعد فوز األدباء
العرب بجوائز دولية مرموقة.

• ما الذي يميز االستشراق اإليطالي عن
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االستشراق في أوروبا نشأ ألسباب عقائدية

ليست هناك لغة صعبة ،وإال كانوا أهلوها

في البداية لدراسة اإلسالم والرد عليه ثم

أحدهم أن يخاصم اآلخر أو أن يزيحه من
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نظرائه األوروبيين؟

اإليطالية؟

كل دولها .وبمقارنة بسيطة نجد أن اإلقبال
على تعلم العربية قد زاد أضعافا في السنوات

وكان ال بد لهما ،باعتبارهما فنانين حقيقيين،
هو الذي يستطيع أن يكون ابن عصره ،فما
العصر.

أجرى الحوار في القاهرة :خالد بيومي

األخيرة مقارنة بسبعينات القرن الماضي.
• بماذا تنصح المقبلين على ّ
تعلم
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جديد الباحث جان بيري فيليو أستاذ التاريخ املعاصر بمعهد العلوم السياسية بباريس وأحد املتخصصني
يف الشرق األوسط ،كتاب بعنوان «جرناالت وقطاع طرق وجهاديون» ،يخصصه ألجهزة األمن والقمع
يف الوطن العربي ،أو ما ّ
يعب عنها عادة بالدولة العميقة ،ليبحث يف جذور ظهور تلك العصابات التي

استولت عىل السلطة عقب انقالبات وح ّرفت استقالل الدول العربية عن مجراها ،ويؤكد أن تلك الفئات
نفسها هي التي ّ
شكلت ثورة مضادة لثورات الربيع العربي التي قامت يف عدة أقطار عربية ألجل حياة
ّ
تضم كما يشري العنوان عكسريني ومنحرفني ومتشددين
كريمة يف أنظمة ديمقراطية ،وهي فئات
ّ
دينيني ،يجدون يف تحالفهم غري املعلن غايتهم ،ويبي كيف استفادت منهم األنظمة الرجعية لرتسيخ
سطوتها ،بعد قيام ما سمي بالحرب الشاملة عىل اإلرهاب ،إذ صارت كل التجاوزات مباحة ،باسم

مكافحة اإلرهاب.
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الكتاب المستعاد:

رواية تفضح قصور
االستبداد
دماج بالفرنسية
«الرهينة» لزيد مطيع ّ
فراج النّ ابي
ممدوح ّ

في

هذا التوقيت المربك تمّ االحتفاء بالرواية عالم ّيا،

حيث صدرت لها ترجمة فرنسية عن (دار زويه)

السويسرية بترجمة ندى غصن ،بعنوان «LE BEL
ّ
 .»OTAGEصدرت الطبعة األولى من الرواية في بيروت
يقسم زيد
عام  ،1984لكن في هذه الطبعة األولى لم
ّ
مطيع دماج روايته إلى فصول ثالثة كما فعل في الطبعة

الثانية التي صدرت في لندن عام  .1997طبعت الرواية أكثر
من خمس مرات في بلدان مختلفة ،كما تم اختيارها
ضمن بواكير األعمال اإلبداعية المنشورة في مشروع

اليونسكو (كتاب في جريدة) -العدد الرابع .ومنذ طباعتها
للمرة األولى ُطبع منها حوالي ثالثة ماليين نسخة ،كما
ُترجمت مِ ن قبل إلى الكثير مِ ن لغات العالم ،منها
الفرنسية واإلنكليزية واإلسبان ّية والروس ّية واأللمانية
اليمني
والصرب ّية والهندية واليابانية ،كما كشف التلفزيون
ّ
عن إنتاج مُ سلسل عن ال ِّرواية ذاتها ،واألهمّ هو ما أثاره

الحوثيون الذين قيل إنهم ينتمون إلى عائلة اإلمام،
باعتراضهم على الرواية التي حسب وجهة نظرهم أنها

ليست عمال أدبيا ،وإنما أتت للنيل من أسرتهم في صورة
نساء القصر .في الحقيقة أن هذا االهتمام تستحقه
ال ِّرواية ،وهو ما أهّ لها من قبل ألن ُتدرج ضمن قائمة

أفضل مئة رواية عرب ّية في القرن الماضي (حسب استطالع
ّاتحاد األدباء العرب عام )2000؛ فلقد استطاع المؤلف أن

َ
َ
استطاع أن
ينقل أجواء المحل ّية اليمن ّية إلى العالم ّية ،كما
ي ِّ
صوص ّ
ُقدم ّ
الصدْ مَ ةِ؛ بخرقه للتابوهات
نصا مِ ن ال ُّن
ِ
ّ
السياسة وثانيها الجنس،
الشائكة في واقعنا
العربي وأوّلها ِّ
ّ

وصدمتها الحقيقية عندما يرتبط الجنس بالسياسة،
َ
َ
يكشف المستور عنه داخل القصور
استطاع أن
فالكاتب
ُ

مع ازدياد ِّ
حدة ِّ
الصراع الطائفي واملذهبي الذي ّ
أج َجه الحوثيون يف

اليمن ،وهو ما انتهى باحتاللهم للعاصمة صنعاء ،واالنقالب التام
عىل السلطة بتويل زعيمهم مقاليد األمور ،تعود للواجهة م ّرة ثانية
رواية «الرهينة» للروايئ اليمني زيد مطيع ّ
دماج (،)2000-1943
ِمن جديد بعد ثالثني عاما عىل نشرها عن دار اآلداب عام .1984
املصادفة الحقيقية أن جماعة الحوثيني الذين يتصدرون املشهد

يف اليمن ،وسيطروا عىل القصر الرئايس ينتمون إىل عائلة اإلمام،
التي جاءت رواية دماج يف أحد أوجهها لتهدم ُ
سلطة أسرة آل
حميدالدين ،واإلمام يحيى الذي َح َ
اص َر صنعاء مرتني حتى دخلها

وما إن دخلها حتى أعادها لعصور ما قبل التاريخ .وتعد هذه الرواية

تمثيال واقعيا ألوجاع اليمنيني يف فرتة من أحلك فرتات تاريخهم ،يف
ظل التسلط اإلمامي البائد.

136

aljadeedmagazine.com

ُ
الوحيد بعد ّ
الحاكمة ،ويكاد يكون ال ُّن ُّ
نص ألف ليلة
ص
وليلة ،الذي َن َق َل لنا أجواء ما يدور في الحريم السلطاني

يبدو فضاء المدينة باهتا وضيقا ومخنوقا.

وبين نفسه عن المثير الذي يبحث عنه

الترجمة الفرنسية عن دار زويه السويسرية،

لترجمة الرواية إلى اإلنكليزية تساءل بينه

القارئ األجنبي؟ وقد وجد في األخير أن رواية

في جريدة لوموند قالت فيه «إن زيد دماج

على أن تخلق جوّا من المتعة واإلدهاش

بلغة شعرية متمردة خاصة ّ
جدا».

الرهينة هي رواية يمنية بامتياز ،وهي قادرة

لدى القارئ األجنبي إضافة إلى امتالء الرواية
بالمعلومات عن البلد ،حيث ُت ِّ
قدم «كمّ ا هائال
عن جغرافية اليمن ونظامه السياسي وعاداته

وتقاليده وحياته… إلخ ،ما ال تقدمه الكتب

التاريخية والبحوث األكاديمية» .ويشير

 ،1948ثمّ تلتها ثورة األحرار عام  .1962ورغم األجواء التي

دارت فيها األحداث تبدو أشبه بالوقائع األسطورية ،لكنها
مع األسف هي الواقع اليمني في عهد األئمة الذين حكموا

اليمن ،وفرضوا عليه عزلة ،ومنعوا تطوّره الحضاري،
فكريا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا ،ومن خالل هذا الواقع

فالكاتب ال يتكلف وال يزخرف ،وال يستهويه

مصر إلى اليمن للمشاركة في العمل الوطني

وبقائه مع والده الذي كان رافضا التنازل عن

في مجلس الشورى أول برلمان منتخب في

ّ
الخاصة التي عاد بها من عدن
من مكتبته

رئيسا للجنة االقتراحات والعرائض وتقصي

من أهمها «روايات اإلسالم» لجرجي زيدان.
وحصل فيها على الشهادة االبتدائية سنة

 .1957وقد استطاع والده بواسطة صديق

له إرساله إلى مصر عام  1958فحصل على
الشهادة اإلعدادية من مدينة «بني سويف»

اللعب اللغوي والفبركات األسلوبية .إنه

بصعيد مصر عام  1960والشهادة الثانوية

فيه ،فحسب ،وفي هذا وحده من تحفيز

وبعدها التحق بكلية الحقوق بجامعة

يجعل الرهينة يحيا في هذا الوسط بكل ما

استدعاه والده إلى أرض الوطن ،فغادر

دماج .تلقى تعليمه األولي في المعالمة
«الك ّتاب» مع أقرانه في القرية فحفظ القرآن

غير توقع» وهو ما يجعل من الرواية أداة

هي ما يصنع سحرها وجاذبيتها وجمالها،

مجلة «اليمن الجديدة» .في عام 1968

واعتكافه للعمل السياسي .تم انتخابه عضوا

الثوري المعروف الشيخ مطيع بن عبدالله

ثم ألحقه والده بالمدرسة األحمدية في تعز

إن الخصوصية المحلية الكثيفة في الرواية

السياسية وبواكير أعماله القصصية في

النقيلين ،بمحافظة إب ،وهو نجل المناضل

القارئ بعد فراغه من قراءة الرواية أنه صار

نقل البلد المحلي إلى العالمية .فكما يقول

والتحق بكلية اآلداب ،قسم صحافة ،بعد

أهداف الثورة اليمنية والصلح مع الملكيين.

فقرأ كتب األدب والتاريخ والسياسة وكان

ألجواء حكم اآلئمة ،بل تتجاوز هذا إلى أن تكون أشبه

ْ
خرجت عليها ثورة الدستوريين عام
عصور الظالم التي

ولد زيد مطيع دمّاج عام  1943في عزلة

إلى أن الرواية «إذ تقدم هذه المعلومات

يعرف عن اليمن في حقبة ما ،الكثير على

أحدثته مِ ن سياسات جعلت من اليمن معزوال ،رازخا في

منح اليمن األربعينات التعيسة دما ولونا،

الكريم وبعد ذلك تولى والده تعليمه وتثقيفه

تقدمها بأسلوب شيق وغير مباشر ،فيجد

بالوثيقة إلدانة كاملة لحُ قبة األربعينات التعيسة ،بما

غصن ،وقد نشرت مقاال احتفائيا بصدور

أن برز توجهه األدبي .بدأ يكتب المقاالت

ّ
تصدى الدكتور عبدالوهاب المقالح
عندما

وعن الترجمة الفرنسية التي أنجزتها ندى

مِ ن عالقات مُ ح ّرمة وشذوذ ،عالوة على حالة القهر التي
تصل للخصي واالستعباد للمعتقلين ،وهو ما يؤ ِّكد على

أهمية هذا النص .ال ِّرواية في بنيتها تكاد تكون نقدا الذعا

للقارئ المحلي واألجنبي على السواء ما فيه.

القاهرة سنة  1964لكنه تركها بعد سنتين

من مدرسة «المقاصد» بطنطا عام .1963

ولم يكمل دراسته لظروف والده الصحية

البالد سنة  1970عن ناحية السياني وكان
المظالم .وفي يناير  1976عين محافظا للواء
المحويت وعضوا في مجلس الشعب لفترتين

متتاليتين منذ عام  .1979وعين وزيرا مفوّضا
وقائما باألعمال في دولة الكويت عام .1980

له خمس مجموعات قصصية هي طاهش

الحوبان ،والعقرب ،والجسر وأحزان البنت
مايسة ،وأخيرا المدفع األصفر ،إضافة إلى
عمل سردي بعنوان «االنبهار والدهشة» وهو

كتاب أشبه باليوميات أو السيرة الذاتية حيث
حكى فيه دماج عن طفولته في تعز ودراسته
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في القاهرة .لم يكتف الكاتب بما أورده عن

يصادف اليوم ذكرى انتصار دول الحلفاء على

تمتد إلى عنانها لكي تخمد نفورها» لكن دون

والعالقات المُ لتبسة بين الرهائن وشريفات

إلى بيته وطفولته ،وأيضا أحالم اليقظة التي

سيرة الوطن والتطورات التي شهدها اليمن،

ميدان صغير «ال يزيد عن كونه ملعب كرة

أصدر اإلمام أوامره «عليكم بها» وهو ما أ َّدى

بشاعر اإلمام عبر الرسائل التي يكون الدويدار
حَ امال لها ،حين َتعهد إليه بالمهمّ ة .يتعرض

منه البطل إلى المدينة وعالمها ،ثمَّ عالم

سيرته الحياتية وإنما تقاطعت مع سيرته

قسما إلى جزأين األول بعنوان
والكتاب جاء مُ ّ
«كتاب تعز» وهو يختص بطفولته وحياته في

تعز ،والثاني بعنوان «كتاب القاهرة» وقد
اختصه بمشاهداته عن القاهرة التي أرسله

دول المحور؟» .الغريب أن االحتفال يتم في
قدم ترابيا أخذه اإلمام غصبا من مواطنين
كانوا يزرعونه ضمن حقولهم المدرجة التي

تنتج الذرة ،وبال مقابل؛ باعتباره أرضا من

الطفل الذي كان يرثي يمنه الحبيب وهو يرى
مظاهر االندهاش في القاهرة بنبض حي لم
يجده في معشوقته تعز التي كانت تبهره

بمعالمها الرائعة وأحيائها الجميلة ،والتي

«لم يُخلق مثلها في البالد» على حد وصفه.

ثورة بغلة

لكل شيء بداية ونواة الرهينة من «ثورة
بغلة» في المجموعة القصصية «العقرب».

وفي القصة يروي الرهينة عمّ ا رآه وعمن
شاهدهم في سياق حديثه عن حياته حينما

كان رهينة في قصر نائب اإلمام قلعة القاهر،
زمن حكم اإلمامة المستبد الذي كان يأخذ

أبناء «المشايخ» كرهائن لديه ضمانا لوالء

«المشايخ» وطاعتهم لتلك األسرة الحاكمة
آنذاك .فيصف لنا أحاسيسه وهو رهينة
داخل القصر ،وهو يحضر ألوَّل مرة حفال

وهو يوم االحتفال بعيد النصر إال أنه يفشل
في المهمة ،ومن ثمّ ُي ْت َرك جانبا ليصبح أحد

المشاهدين للتدريبات التي تجرى استعدادا

لهذا اليوم ،وينقل لنا مشاعر الرهائن اآلخرين

الذين وقفوا هم أيضا يشاهدون ما يحدث،

َ
ينقل
استطاع المؤلف أن
اليمنية إلى
المحلية
أجواء
ّ
ّ
استطاع أن
العالمية ،كما
َ
ّ
نصا ِمن النُّ
صوص
قدم ّ
ُي ِّ
ِ
الص ْد َم ِة؛ بخرقه للتابوهات
ّ
ّ
الشائكة في واقعنا
السياسة
العربي ّ
وأولها ِّ
ّ
وثانيها الجنس ،وصدمتها
الحقيقية عندما يرتبط
فالكاتب
الجنس بالسياسة،
ُ
َ
يكشف
استطاع أن
َ
المستور عنه داخل القصور
الحاكمة ،ويكاد يكون
نص ألف
النُّ ُّص
الوحيد بعد ّ
ُ
ليلة وليلة ،الذي نَ َق َل لنا
أجواء ما يدور في الحريم
السلطاني ِمن عالقات
حرمة وشذوذ
ُم ّ

وإن كان ثمة انتقاد لذلك النظام االستبدادي،

حيث على الرهائن «الصمود والثبات لكي
يكونوا في أول العرض قبل طالب المدارس».

ال تخلو أوصاف الرهينة وهو ينقل مشاهد
االحتفال من سخرية عما يحدث ،فيتساءل

في استنكار عن «ال أدري على من تم ذلك

النصر؟ هل على حركة األحرار… والدستور…

والشورى؟ أم على هتلر وموسوليني ،الذي
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الرهينة حيال تمرده إلى العقاب أكثر من

سوى اإلمام في منصته مع حرسه وحاشيته

ما يتحول إلى إعجاب ،سرعان ما يتحوّل إلى

انطلقت بين الحشود مثل الوحش ولم َ
ْ
يبق

لن تتكرر» .كانت البغلة هي سبيل نجاة هذا

والثانوية حتى أنهى دراسته الجامعية في
النقيض لكتاب تعز حيث االبتسامة لم تغادر

إلى زيادة هيجانها فتكالب الجند من مختلف
رتبهم على البغلة ومدفعها القديم ،إال ّأنها

وبعض األجانب يتلقطون «صورا كذكرى

إليها والده للدراسة في مدارسها المتوسطة

كلية الحقوق بالقاهرة .كان كتاب القاهرة

جدوى ،وانتهى هذا المشهد العبثي بعد أن

الرهينة الذي وجد نفسه خارج الميدان،

فانطلق بال توقف لكي «ينعم بين أهله

القصر /المعتقل .فتحكي الرواية قصة البطل

بعدما الحت بوادر الثورة وتنامي األنباء بمقتل
زمنية الرواية تذهب إلى فترة ِّ
الصراع 1948

ّ
ضد أسرة آل حميدالدين ،فما أن دخل

«الرهينة» الذي لم يتجاوز اثنى عشر عاما وقد
َ
يرضخ أبوه
أخذوه عنوة من أبيه وأسرته ،حتى

اإلمام يحيى صنعاء حتى قضى على مالمح

بأقوال في الصحف عن أسرة اإلمام وعن

قبل اإلنسانية ،لكن الثورة انتهت بفراره إلى

الذي يُعارض سياسة اإلمام وسيوفه يصيح

الحضارة والثقافة فيها ،وأعاد البالد إلى ما

مَارس الثورة المضادة،
السعودية ،وهناك
َ

فعاقب اإلمام الجميع فلم
حالة بلده السيئة،
َ
َ
يبق إال ال ِّنساء واألطفال أمّ ا ال ِّرجال فإمّ ا في

وعن هذه الفترة يقول الناقد أحمد الزراعي

استهالله بمشهد يرثي فيه المدينة التي تبدلت

المباشرة والمعبرة بواقعية عن مجتمع يفتقد

السجون وإمّ ا هاربون .لكن هذا الراوي يبدأ

إن رواية الرهينة «تؤرخ من خالل أحداثها
مالمح اكتماله لصياغة وعيه ،حيث تبرهن

أحوالها هكذا «كم هي جميلة هذه المدينة!
شاهدتها ألول مرة عندما أُخذت من قريتي

تلك العالقات االجتماعية التي تدور في قصر

اإلمام» .ثمّ يُنقل الفتى إلى قلعة ال َّرهائن

تتفاعل ،لتركيب صورة لتحوالت قد تأتي

ووُضعت في قلعتها (القاهرة) بين رهائن

مع غيره من الفتية المحتجزين إلى حين
استسالم آبائهم ورضوخهم لنظام الحاكم

الجائر .وفي قلعة الرهائن يتمّ توزيعهم إلى

قصور الحاكم أو أحد نوابه ليعمل دويدارا

(هو عمل يقوم به فتية صغار يتق َّربون من

النائب كفضاء روائي مغلق ،على تناقضات
احتماليا في نهاية المطاف».

ال ِّرواية قصيرة الحجم ،وبنيتها مُ حكمة،

السرد الذاتي حيث غلبة األنا،
تميل إلى ّ
فال َّراوي األنا يغيب في مشاهد ذاتية عن

واقعه قبل االقتياد ،وواقعه الجديد في قلعة

جدران قصر الحاكم ونوّابه ،بعبارات موجزة

به إلى الدويدار الحالي كما يطلقون عليه

الصورة السينمائية (من مونتاج ،وتقطيع،

ليلة يقضيها مع الدويدار الذي تأتي إليه إحدى

ليمارس معها الجنس ،ويبدأ
نساء القصر
َ
وعيه المغلق يتفتح على هذا العالم الشائك

سلسة الملمس».

القصور وإن كان يغلب عليها فضاء القصور؛

اليمن التعيس

قصر النائب وقلعة الرهائن ،وقصر ولي العهد

تارة ،ومحل ّية تارة ثانية ،تعتمد على تقنيات

زمنية الرواية تذهب إلى
ضد
الصراع ّ 1948
فترة ِّ
أسرة آل حميدالدين ،فما
أن دخل اإلمام يحيى
صنعاء حتى قضى على
مالمح الحضارة والثقافة
فيها ،وأعاد البالد إلى
ما قبل اإلنسانية ،لكن
الثورة انتهت بفراره إلى
ارس
السعودية ،وهناك َم َ
الثورة المضادة ،وعن
هذه الفترة يقول الناقد
أحمد الزراعي إن رواية
الرهينة «تؤرخ من خالل
أحداثها المباشرة والمعبرة
بواقعية عن مجتمع يفتقد
مالمح اكتماله لصياغة
وعيه

يعيشون فيه« ،فالوجوه شاحبه تعلوها
مَ سحة لون أصفر مَ قيت وباهت ،والبطون

منفوخة ليس شبعا وإنما مرضا ،واألقدام

عارية لزجة بالجروح واألوساخ .جموع منهكة
من المتسولين والمرضى والمجانين نصطدم
كل زقاق وفي ِّ
بهم في ِّ
كل مُ نعطف وفي ّ
كل

َساحة وَشارع» ،على الجانب اآلخر ثمّ ة صورة

مناقضة تماما فالفقر وتردي األحوال يجعالن
من وصول سيارة ابن النائب حدثا يُحتفى به
في الطرقات ويخرج له الناس.
تؤ ِّكد الرواية على مَ عنى يَكتسب أهميته في
ّ
ظل األحداث الحالية التي يعيشها اليمن

ِّ
مؤكدا على حقيقة الشعب
فيقول الراوي

اليمني الذي يعوِّل على انتصارات إرادته ـ من
قبل ـ على كافة العقبات التي حالت دون
نهضة حقيقية لليمن هكذا «في سجل تاريخ
شعبنا اليمني أنه قاد ٌر على تنفيذ ِّ
كل رغبة

تجتاح مشاعره وهو ي ِّ
ُنف ُذها بالفعل ولو

ْ
ليست مم ّيزة
بطريقة عشوائية ،ربما يُقال إنها
ولكنني أؤ ِّكد ّأنها مم ّيزة فباستطاعته إنهاء
الظالم ولو بصبر الجمال وحقدها!» .كما ّ
تمثل

صورة الفتى في نهاية ال ِّرواية وهو يَسعى نحو

الحريّة رمزا داال على الرغبة الجارفة للشعب

للحرية ،فهل يفعلها اآلن مُ نحّ يا الخِ الفات
المذهب ّية والطائفية ليعو َد اليمن َّ
السعيد
ُ
يحمل إال صورة
كما كان؟ أمّ أن المستقبل ال
يجري هاربا وخلفه األحجار «وتلقفتني ظلمات

يراقب
صفراء» ،ومنها يحلم بالحرية وهو
ُ

إلى المستقبل المجهول ،وأنا أتوقع صوتها أو

ووحدات قصيرة ،وكادرات بصرية) في نقل

من أسلوب تيار الوعي ،فتغلب على سرده

أضواء النجوم الخافتة ،ومنها يتح ّرر مِ ن

المنولوجات التي تتجاوز فضاء الحبس والقيد

يعمد الراوي إلى انتقاد النظام الحاكم ،وبيان
ُ
فيصف أحوال المدينة
سطوته عبر الوصف؛

سيف اإلسالم ،وقصر الشريفة حفصة ،كما
ّ
يشكل فضاء النافذة فضاء محوريّا فمنه

يتأمل المدينة التي تخيم عليها «سحابة وباء

المشاهد بين الداخل والخارج ،مستفيدا أيضا

يتماثل أمام مخيلتي وهي تتلوى كأفعى

أثناء خروجه مع صديقه الدويدار الحالي،
فيقدم صورة مُ َناق َ
ِّ
ِضة لصورة القصر الذي

القاهرة ،وتسجيله كافة ما تراه عيناه خلف

حريم القصر ،يخدمونهم ،من غير أن يُسمّوا
ّ
ّ
وأقل شأنا
خداما ،فهم أعلى شأنا من الخدم

إلى ميدان للسخرية بعد أن اضطربت «البغلة»

محاوالت أكثر من يد من «أفراد الطبيشة أن

وهو ما يزيد من أوجاعه ،وحالة انشطاره بين

ويسرد عما شاهده الرهينة  /الصبي داخل

الرهينة موقعا جديدا حيث تتصاعد األحداث

لتدريبه ،وهنا تبدأ معالم الصدمة منذ أوّل

أمام اإلمام« ،وزمجرت بصهيل مرعب» ومع

البكاء ،حتى تصل إلى عالقة حسيِّة صريحة،

اإلمام.

شرحها ألفراد أسرته» .في الرواية يأخذ

تصله بالشريفة حفصة التي هَ امَ بِها ،كما أن
ّ
متعددة ،ما بين الريف الذي جُ لب
فضاءاتها

رغبة جامحة ،وهو ما يجعلها تدافع عنه
ِّ
لحد
عند أخيها بعد اعتدائه على ابن الحاكم

مدى الحياة ،مخلفا وراءه كارثة ال يستطيع

وقف الغسانيين ،بني رسول» ،لكن تأخذ

وهي تجر أحد المدافع القديمة أثناء العرض

م ّرة .كما تالقيه الشريفة بإنكار تام له ،وهو

الحب والتم ّرد ،وبين الرغبة والحرية،
مشاعر
ّ
ّ
وهو ما يتحقق في نهاية الرواية ،بانفالته

من المُرافقين) ،وفي قصر نائب اإلمام يُعهد

السخرية حدتها ،عندما يتحوّل هذا الحدث
ّ

القصر وجواريه ،ثم عالقة الشريفة حفصة

صورة إيروسية لجسدها «مازال ّ
قدها الفارع

التوق الجَ سدي للشريفه وهو يرسم بخياله

تجسدت للفتى /الراوي وهو
الخوف التي
ّ
الجبال المطلة على الوادي المُوحِ ش المنحدر
حجرا مقذوفا منها سيقع على ظهري».

كاتب من مصر مقيم في تركيا
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مساحة بين الوعي
والالوعي

ومحمد حافظ رجب؛ موضحا أن مفهوم الوعي يختلف من

«الوعي والسرد»

والديني ،إال أن ثمة مفهوما مشتركا للوعي يتمثل في ممارسة

لمصطفى عطية جمعة

به اإلنسان إنما يصدر عن وعي منه ،سواء كان قوال أو عمال أو

عواد علي

حازم املالح

يرى

المؤلف أن ال سبيل إلنشاء سرد أو الغوص فيه أو
ّ
تلقيه إال بالوعي .ويتطرق إلى السرد لدى عدد من

الروائيين مثل نجيب محفوظ وإبراهيم أصالن وفؤاد قنديل

مجالآلخر ،فهناك الوعي األخالقي ،واالجتماعي ،والسياسي،
نشاط معين إلى جانب إدراك تلك الممارسة ،فأيّ فعل يقوم

فكرا أو تخ ّيال أو نشاطا يدويا.

ويؤكد جمعة استحالة معرفة أيّ شيء من دون الوعي ،لذلك

يمكن وصف الوعي بأنه الحدس الحاصل للفكر بخصوص

حاالته وأفعاله ،ومن ثم فإن تحديد الوعي بمجال معين

إنما يتناول المعرفة بهذا المجال ،وفهم أبعاده ،والمهارة
في أدائه ،فنقول مثال «الوعي االجتماعي» ،أي فهم أهمية
العالقات االجتماعية ودورها لشخصية الفرد وبناء المجتمع،

وسبل تنميتها ،وتعميقها ،وترشيدها إن زادت أو انحرفت،
وهذا كله يتوقف على وعي الفرد ذاته وعلى ذكائه ،وهو

يتفاوت من شخصآلخر ،في ضوء مهارات كل منهم وحاجاته.
ويلفت الناقد إلى أن «الالوعي» يندرج تحت الوعي ،هذا

إن لم يكن جزءا أساسيا منه ،فهو المقابل له في العمق
النفسي ،مستشهدا بوصف فرويد للنفس البشرية بأنها مثل
جبل الجليد ،ما يختفي منه أكثر بكثير مما يبدو ،ويعني

بذلك «الهو» أو ما يسمى «مبدأ اللذة» (نزعة الليبيدو)،
الذي يحوي الغرائز واالنفعاالت المكبوتة التي تعتمل داخل

النفس ،وتظهر في فلتات اللسان والقلم والحركات ،و»األنا»

التي يواجه بها اإلنسان مجتمعه ،بأخالق ونظام يحاول من

خاللهما التوافق مع مجتمعه.

يبحث كتاب «الوعي والسرد» للناقد واألكاديمي املصري

واألقوال التي تصدر عنه ،فإنه ال يستطيع أن ينكر زالت

بيسر.

في التعبير والبناء ،والتقاطها موضوعات

البشري ،وإذا كان اإلنسان واعيا بكثير من القرارات واألعمال

مصطفى عطية جمعة ،الصادر حديثا عن «دار النسيم للطباعة

الالوعي التي تنضح من شخصه وتظهر في فعله.

إدراك كينونة طريف العملية اإلبداعية ،املبدع والناقد ،وكيفية

في ثالثة جوانب تلتقي في مادة السرد :الذات الساردة،

والنشر» يف القاهرة ،قضايا الوعي وعالقتها بالسرد ،وأهمية

ويذهب جمعة إلى أن عالقة الوعي بالسرد تأتي محددة

عنها المتلقي سريعا ألنه استوعب رسالتها

ويشير المؤلف إلى أن فهم المتلقي لرسالة
النص وشفراته دليل على مدى ّ
تمكن السارد/

المنشئ من تكوين ّ
نصه ،الناتج عن وعيه

تلقي النص سرديا .وتمثل فصول الكتاب تلك الرؤية يف محاور

والمسرود ذاته ،والذات المتلقية .ويقول إن الوعي يكون

النقدية والتميز اإلبداعي ،وقضية الذائقة والتحيزات ،ونظرة

النقد املعاصر للخارطة اإلبداعية ،وحالة النقد يف مصر .ويتطرق

النص السردي ،ووعي لدى المتلقي ،وكلما استطاع المتلقي
ّ
ويفك شفراته ،ويقف على الكثير
أن يتلقى النص السردي،

السارد وتمكنه من تقنيات سرده ،وتحقيق

بتجليات الوعي والالوعي يف املسرود ،وكيف يمكن أن يكون

في طرحه ،جميل في تشكيله ،عميق في مضمونه ،مع األخذ

سابحا متمتعا هاضما رسالة النص ،مشاركا

عديدة ،فيتناول الكتاب دور املبدع والناقد معا ،وأزمة القراءة

الكتاب يف عدد من فصوله إىل الجانب التطبيقي ،يف ما يتعلق
الوعي محفزا ومستنهضا ،ودراسة جوانب السرد املكتنزة
بالثقايف والفكري ،وتقاطع الزمن واملكان مع األحداث.
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بقدْر تمكن الذات الساردة
ويوضح جمعة أنه
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محركا بين هذه الجوانب ،فهناك وعي لدى السارد ،ووعي في

من رسائله ورموزه ،فهذا دليل على أن النص السردي واضح
في الحسبان أن ثمة تفاوتا بين النصوص المختلفة ،إذ توجد
نصوص تفتقد العمق ،وتنقصها الجماليات ،مما يجعلها

بالحكي ،وإدراكه لكيفية تقديمه للقارئ
بشكل جمالي وجذاب ،ومن ثم تكون
المعادلة بين الوعي والسرد قائمة على وعي
هذا في النص بشكل عال يجعل المتلقي

بفاعلية ووعي في إنتاج دالالت جديدة تغذي

نفسه ،وتضيف لمجتمعه تنويرا وجماال.

من عالم القصة ،وامتالكها األدوات السردية

جديدة ،وخوضها أحداثا مختلفة ،تكون

الجدة والطرافة في السرد نفسه ،وهو

السبب األساسي في تميز النص السردي.
وكذلك ،بقدْر ّ
تمكن السارد من موضوعه،

إنما هي مسألة فنية تهدف إلى اإليهام

بالواقع ،وهي شكل من أشكال الديمقراطية
في التعبير ،وفي حالة غياب هذا الموقع
ّ
يتوخاه السارد ،يكون الخطاب
الفني ،الذي
في مجمله موجزا ،مقتصرا على ما يرومه

المنشئ فقط .أما في حالة تقديمه عبر بنية
التبئير ،وبشكل فني ،فإنها داللة على أن

وهضمه لألشياء والعالم المع َّبر عنه ،ترتفع

المسألة ال تعدو أن تكون وجهة نظر خاصة

األشياء واألفكار تتميز بطابعها المباشر ،فهي

هذه الشخصية ومحدداتها االجتماعية

جودة العمل السردي ،فـالصلة الفنية بين

بالراوي في السرد ،مؤطرة ومحددة بواقع
والثقافية ،فهي ال تتحدث في المطلق،

مقارنة وتشبيه وتداع ،أو هي تقريب ح ّر ال
يتطلب براهين.

وإنما تظل مروياتها خاضعة لرؤاها الذاتية

مسألة تعدد الرواة والسرد من زوايا متعددة

كاتب من العراق مقيم في عمان

ويرى أن من المهم األخذ في االعتبار أن

المشبعة بوعيها الخاص.
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كتب

«خاتون بغداد» شاكر نوري
علي نسر

حازم املالح

التاريخ على طاولة التشريح

ال

يمكن أن نتجاهل ال ّتاريخ كوثيقة أساس ّية في رواية

 .)142إلى االستعمار الذي لم يفهم نسيج هذا
ّ
ليتكلل كل هذا بحكم دكتاتوري
الشعب،

«خاتون بغداد» ،لكن الهدف لم يكن ،كما يظن القارئ

استحال كوابيس للناس بوجوده وغيابه.

للوهلة األولى ،عملية استعراض للتاريخ فحسب .فالتاريخ
يقدمه طالما ّأنه ّ
ال يحتاج إلى من ّ
يقدم نفسه ،بل يحتاج،

«(نحن ال ننسى الدكتاتوريين حتى في نومنا،

ّ
متلقوه ،إلى فلسفة أسباب حصوله ،وإلى
كما يحتاج

ألنّ األجساد النائمة تستعيد الصورة التي

ال يمكن رؤيتها»( .ص  .)72وهذا لم يجن

تشريحه بمشرط خبير وغيور عليه وعلى بالده ،لكي يظهر
ّ
المتحكمة في سطور التاريخ فتحوّله
لألجيال تلك األدران

منه العراقيون سوى التك ّيف مع فكرة القهر

والموت واستيطان العدوانية في النفوس،

إلى مجرد وسيلة للنقل ،يستحيل معها دارسوه مج ّرد

وهو ما يتفوق به البشر على ما يشترك معهم
ّ
يغذون
في هذه الصفة من حيوانات ،لما

حفظة يجت ّرون األحداث كما هي دون تنقية وفلترة ،ما

يجعلنا رهائن للتاريخ ،تس ّيرنا قوالبه شبه الجاهزة ،تلك
ّ
ّ
تحدد مصائر من
مقدسة مع األيام
القوالب التي تستحيل

يأتي بعدها .وهذا ما يحاول كاتب «خاتون بغداد» أن يفعله،
يقدم التاريخ كمادة دسمة ّ
إذ لم ّ
توفر عليه عناء التخييل

الروائي فحسبّ ،
وإنما جعل الرواية مناسبة لنقد التاريخ

ضرب معالم ثقافته وفكره ،كسرقة آثاره،
وإضرام النار في مكتباته ّ
«إنهم مسؤولون عمّ ا

أخشى أن تصبح بغداد ذات يوم مدينة أشباح
ّ
ويفكر أهلها بحفر
تتصارع فيها الطوائف.

في مدة مئة عام من المخاض ،ليس وليد لحظة راهنة ،بل

يجعل المجتمع مسؤوال عن ذلك أكثر من

على أبواب بغداد منذ األزل»( .ص .)255-254

العائد إلى قرن أو أكثر من قرن ،ألنّ ما شهدته األمّ ة العربية
هو تحوّل أسهمت في والدته كميات هائلة من التراكمات

الفكرية والثقافية والسياسية والعسكرية .وبهذا يجعل

الكاتب نقد التاريخ بالرواية أكثر مما هو عملية نقد في
الرواية لدى الكثير من الروائيين والك ّتاب ،وبين الباء والـ(في)

بون شاسع .وقد أعلن الكاتب ذلك ،رغم عدم اضطراره إلى
هذا اإلعالن ،حين أ ّكد أنّ الرواية يجب أال تكون خادمة

ّ
تؤكد رواية «خاتون بغداد» للكاتب العراقي شاكر نوري الصادرة عن
«دار سطور للنشر والتوزيع» ،مدى العالقة بني التخييل واملرجع،

واملسؤولية التي يحملها الروايئ املبدع يف صعوبة التوفيق بني

الفنية الروائية والطرح األيديولوجي أو الفكري الذي ال تخلو منه
رواية مهما حاول صاحبها أن ّ
يغلفها بثوب الالانتماء .وهذا يجعلنا

ّ
الهم نفسه الذي حملته الرواية العربية
أمام رواية ما زالت تحمل
الهوية الوطنية والقومية يف ظلّ
ّ
ّ
منذ بزوغ فجرها ،وهو هم بلورة
عوامل كثرية تتضافر من أجل تمزيقها وتشظيتها .وبهذا نجدنا

وجها لوجه أمام نظرية باختني التي تدور حول الرواية وعالقتها
وكأن هذا يشري إىل أنّ
ّ
بالحقل املعريف ،الفكري والثقايف والسيايس..
ّ
ّ
ّ
التمزق الذي أصاب جسد هذه األمة تنوعا شبه
الكاتب نوري يرى يف
معريف ،وتمايزا طبقيا وما شابه ساعد يف كتابة الواقع واملرجعي.
وبهذا ّ
يتبنى شعاري الرواية األكرث مالمسة للواقع ،إذ تجيب روايته

ّ
فنيا ومضمونيّا عن سؤال ماذا نقول؟ من حيث املوضوع ،وكيف
الفني .وهذا ما ّ
تجل واضحا يف
نقول؟ من حيث الشكل والتعبري
ّ

حبكة الرواية وإطاللتها عىل التاريخ ،حيث العالقة البنيوية بني
ّ
النص الروايئ
الثورة املعرفية واالتكاء عىل املرجع من جهة ،وإخراج
انسجاما مع هذه التطلعات من جهة ثانية.
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هذه الخصلة بوابل من الحقد الذي ال يتوافر

للتاريخ بقدر ما يجب أن تكون تعرية وكشفا له« .التاريخ
أكبر ّ
فخ للرواية ،ليست الرواية خادمة للتاريخ بل فاضحة

حدث لمكتبتكم الوطنية»( .ص .)63وهذا ما

الغزاة ،إذ أظهرت شعوبنا أننا ذوو هشاشة

فال تحصى األسباب والعوامل التي جعلت

يكسرها نسيم خفيف ويكشف
الضعفاء بينما ّ

على أنفسهم ،يحمل أحدهم داخله الشيء

ال تشبه إال فزاعات الحقول التي تخيف

هشاشتها .فبرغم إقامة األسوار ،لم تصمد

داخلي ال
مستقبال ،لما تعاني منه من انحالل
ّ

المغول وافتضاض بكارة المدينة على يد

بغداد أمام مغتصبيها يوما ،وربّما لن تصمد

يمكن أن تحميه القالع الحجرية« .ستسقط
بغداد م ّرات وم ّرات ،ح ّتى لو شاد ّ
حكامها
المتعاقبون أضخم البوابات العمالقة ،عندما

تصاب المدن بالنخر من الداخل ،ال تنفع

والدة العراق ما بعد العثمانيين ،عبر راويه العليم مرة ،وعبر
ّ
يسلط
صوتها السردي في رسائلها ومذكراتها م ّرة أخرى،

خارطة العراق الممزقة أمام المتآمرين

العراق ،مقيما مقارنة ذات خيوط رفيعة بين احتالل األمس

والمستباحة خيراتها وحضارتها أمام وحوش

الكاتب ضوءه الكاشف على ظلمات حياتية وفيرة من تاريخ
واحتالل اليوم ،وهذا ال يجعله مب ّرئا االستعمار القديم،

بقدر ما أراد أن يشير إلى بعض الفروق بين االستعمارين.
ففي الوقت الذي عملت تلك المرأة على فهم أنماط الحياة

لدى العراقيين ،رافضة ما كوّنته عنهم سياسة بالدها من
أنهم مج ّرد بدو رحّ ل« ،إنّ الخطأ ّالذي اقترفناه في ّ
حق

هؤالء ّأننا اعتبرنا الجموع البشرية مج ّرد بدو رحّ ل ،وكائنات

ال تفقه شيئا( .»..ص  ،)144وفي حين ّ
قدمت تلك المرأة
مشاريع تخليدية لتراث هذا البلد العظيم ،كإنشاء مكتبة
وإقامة متحف ..نرى المستعمرين الجدد يرتكبون أفظع
الجرائم في القضاء على ما يثبت حضارة هذا الشعب عبر

العراقيين مستسلمين ألقدارهم ،منقسمين

ونقيضه ،كأنّ هدوء دجلة وهيجانه غرسا

له»( .ص.)237
ي ّتخذ الكاتب من قصة ميس بيل ما يعرف بصندوق صوت،

تفور منه األصوات األخرى .فعبر سرد جوانب من حياتها في

ّ
لصد البرابرة ..البرابرة
الخنادق حول حدودها

الحصون وال القالع»( .ص.)152
ّ
كل هذا رسمته ميس بيل يوما ،واضعة
والمتف ّرقين مذهب ّيا ،المبعثرة حدودها،
لن يرحموا حجرها قبل بشرها« ،من يدري

في النفوس هذه الطبيعة التعارضية .فمن
جنكيزخان ،شرب العراقيون ماء االنكسار

وترسبت طينته في دواخلهم عبر الوعي
ّ
جماعي« .إنها تبحث بال ّ
شك عن سراج حصان
ّ
جنكيزخان المنسوج بخيوط الذهب والفضة

الذي لم ينسه العراقيون على م ّر الزمن،
ترسخت في أذهانهم م ّرة واحدة وإلى
ومضة ّ
ّ
األبد ،وأصابهم سيفه البتار بالعجز والخرس

العربية عموما تستسهل االنحدار وترى في
الصعود خطرا على وجودها.

هذا بعض ما ّ
قدمه الكاتب ،بلغة روائية شبه
ّ
بحثية ،فعرف كيف يوظف السرد والتبئير
والوصف ،كما كان قادرا على إدارة ّ
دفة

الحوار والحركة الزمنية رغم تشعّ ب األحداث
وسيطرة التاريخ بشكل كبير .فلم يكتف

بعرض االضطرابات في نفوس العراقيين عبر
المضمون بل ّ
قدمه عبر الشكل أيضا وأكثر ما
ّ
تجلى ذلك في القسم العائد إلى العام 2015
حيث الكالم لشخصيات عراقية يسيطر على

كالمها وعرضها الالمنطق ،ع ّبر عنه الكاتب
بتغييب عالمات الوقف والترقيم عما يقارب

عرب ّيا ،وضاعوا بين هذين الملمحين ،دماء

جرحا نرجس ّيا لعالمنا العربي واإلسالمي:
ّ
لماذا ّ
وتخلفنا نحن؟ وهل نحتاج
تقدم اآلخر

والتعجّ ب

والذهول،

فتغ ّيرت

وجوههم وأصبح نصفها مغول ّيا ونصفها
مغولية تس ّربت إلى أرحام نسائهم ،وكلمات

بل نتيجة قراءات دقيقة للتاريخ ،ومعرفة

من تقاعس على مستوى التفكير والعقول

(ص  .)32إلى الحكم التركي وما أسهم فيه

فاحصة لواقع هذه البالد ماضيا وحاضرا،

والبحث ،حيث اإلجابات جاهزة ،وهي

ثوّار انقلبوا إلى جالّدين ،ونبالء إلى حقراء،

دون قابلية للتغيير والتبدالت« .في زاوية من
مكتبيّ ،
فكرت طويال بهذا الشعب ّالذي تركه

وعمالقة إلى أقزام .ها هو فلك التاريخ.

الضح ّية»( .ص ّ .)72
كل هذا جعل الشعوب

مالمح

الكتب المحترقة تبلورت في رؤوسهم».

«لست بالمتن ّبئة لكنني أشك في التاريخ،
ّ
ألنه لم يكن سوى مخدع للتزوير واإلجرام،

الجنون الجماعيّ ،
الشفاه التي تم ّزق وتأكل،
هي الضواري ،تذ ّكر بالصيد الوحشي والتهام

األربعين صفحة .وعبر الفنية والفكرة ،أعاد

ربّما يظهر بعض المتوحّ شين يوما ويدمّ رون
ّ
كل هذه الكنوز واآلثار ويعتبرونها أصناما».
(ص  .)189وما كان هذا من باب التن ّبؤ،

في غير الكائن البشري .ما يجعل العدوانية
وسيلة إلشباع الغريزة مهما كان نوعهاّ .
«إنه

القائمة على الخرافات والمعتقدات الراسخة

لنا األتراك نهبا لخرافاتهم وشعوذاتهم»( .ص

الكاتب بشكل غير مباشر ،السؤال المولد

دائما إلى المزامير والطبول الخارجية إليقاظنا

من سبات طويل؟

ومهما كان الجواب ،فإنّ شاكر نوري استطاع

أن يقول إنّ الحرب رغم أنها آلة تدمير إال
ّ
األقل
أنها عنصر بناء من جانب آخر ،على
من الناحية الفنية لما ّ
وفرته من مادة دسمة
للحكي والسرد والتبئير.

كاتب من لبنان
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جدلية الوهم والواقع

عن قول الحقيقة ،وتعدل عن نقل المتك ّرر من األحكام،

في رواية «خان ّ
الشابندر»
محمد آيت ميهوب

وليس من همّ ها أنّ تصف له العالم وأن تخبره بما
جرى ويجري وسيجريّ .إنها تقول الحقيقة من حيث هي تنبو

كامل جربالله

مدن االستعارة

هذه

رواية ال تهب قارئها برد اليقين وال تسعى أن ّ
تعلمه،

وتنفر من التذكير بالسلسلة المغلقة الكئيبة من البديه ّيات..

الحقيقة التي تقولها ضفائر من األوهام ،والوهم الذي تسرده
حقائق متناثرة مش ّتتة تحنّ إلى وحدتها ،والقراءة الصبورة

الجسورة هي المالكة رباط تلك الوحدة.

المرجعي،
وال تغرنّ القارئ كثرة إحاالت الرواية على العالم
ّ

وانشدادها إلى رسن الواقع ،وامتالؤها بأصداء صاخبة من
األحداث التي ه ّزت العراق بعد  ،2003واحتشاد صفحات

الرواية بأسماء حارات بغداد وشوارعها وأحيائها القديمة،
فما ّ
كل ذلك إالّ محض إيهام بسير «خان ّ
الشابندر» على نهج
سائر الروايات في مشاكلة الواقع وإيهام بعدم اإليهام.

إنّ بغداد في الرواية هي بغداد العراق ،أعرق مدن العالم
وأثراها وأبهاها ،ولك ّنها أكثر من بغداد العاصمة العراق ّية

التي دمّرها الغزاة وأعظم امتدادا دالل ّيا وأثرى أبعادا،
وشخص ّيات الرواية :الراوي الصحفي علي موحان العائد إلى

العراق بعد غياب دام خمسة وعشرين عاما ،ومومسات دار

أم صبيح ،والشيخ مجر ،وسالم الصديق القديم الذي نفذ

فيه حكم اإلعدام منذ عقدين ونصف ،ونيـﭬين الصحفية،
وزينب الطفلة الصغيرة بائعة الكعك ،هي شخصيات بشرية
وال ّ
شك أو قل هي تذكرنا بالبشر وبالعراقيين تحديدا ،ولك ّنها
أكثر من ذلك وأبعد غورا ،والطينة التي خلقت منها ليست
طينة البشر.

ّ
مطمنئ البال قرير العني ،قد شمله ما
من قراءته وهو
يشمل ق ّراء الرواية عادة حني يبلغون منها النهاية ،من
شعور بالراحة واالسرتخاء وإحساس ّ
بأن العالم قد استعاد
انسجامه ّ
األول.

في النفس إلى أالّ نرى في تلك الشخص ّيات وتلك المصائر

من األلغام المخف ّية أحسن إخفاء ،ال ندري
أين مكمنها وال أيّان ّ
تكلمها.

واآلالم التي ارتبطت بها غير تخاييل وأوهام.
لكنّ القارئ في ّ
كل األحوال ال يملك أن يحسم أمره ويجزم

حينا آخر إلى ما يلتبس شخص ّية الراوي البطل

ّ
الحد وذاك ،وقد تعتريه أثناء ذلك
القراءة موزعا بين هذا

ومفارقة للواقع .فهذه نيـﭬين صديقة الراوي

الرغبة في أن ينقطع عن القراءة وينفلت من دوائر المتاهة.
ّ
تسد على المرء متى شرع
ولكن ّأنى له ذلك؟ فهذه الرواية

في قراءتها ّ
كل المنافذ وتجبره على أال يتركها إالّ وقد أتمّ ها.

أشارت فيها الشخص ّيات لماحا حينا وتصريحا

وأفعاله وما حدث له في بغداد من توهّ م
وزميلته الصحف ّية التي طلب منها أصدقاء

الراوي أن تعتني به طول ّ
مدة إقامته في بغداد
ّ
تصدق
أوروبي ،ال
وهو القادم إليها من بلد
ّ
ما رواه لها عن لقائه في بغداد القديمة ليال

يص ّر راوي «خان ّ
الشابندر» طيلة الرواية من مفتتحها إلى

صديقا قديما لهما يدعى سالم محمّ د حسين
الذي أنقذه من المتاهة ّ
ووفر له غرفة فوق

الخيط األبيض الفاصل بين الوهم والواقع ،وبين الحلم

وما كان استبعاد نيـﭬين لصحّ ة هذه الرواية

صفحتها األخيرة ،على أن يتركنا في بهتة من أمرنا ال نتب ّين
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بالرصاص وقتها؟ وقد سارعت بتفسير ما

أمّ ا القارئ فما نصيبه إالّ الحيرة والعجز عن

فقد حفلت الرواية بسياقات قول ّية كثيرة

وهم أم واقع
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ّ
بجد!… ما بك؟ هل جننت؟ سالم مات منذ

إنّ هؤالء البشر الذين يتحركون في الرواية هم أيضا كائنات

ّ
ويظل طيلة
إن كان ما يقرؤه ابن الحقيقة أو شقيق الوهم،

ّ
تتحدث
بالرصاص مند سنوات طويلة «هل

فال مجاز بين هذه األضداد وال افتراق بل بينها
وحدة واتصال ال يكون به أحدها إالّ باآلخر.

الجانب اآلخر .فكأنّ القراءة سير فوق حقل

تتوزعها الحقيقة والوهم ،فننزع حينا إلى أن نعاملهم على
ّأنهم تجسيد للبشر ،ونثوب حينا آخر إلى رشدنا فنجد دعوة

من العبث أن يطمع قارئ رواية «خان ّ
الشابندر» للروايئ
محمد حيّاوي يف أن يغلق ّ
ّ
دفتي الكتاب بعد الفراغ
العراقي

واليقظة ،وكثيرا ما كنا شهودا على انبالج
الواقع من الوهم وتف ّتق اليقظة على الحلم،

وطعنها فيها إلى ّ
حد وصف الراوي بالجنون،
إالّ ألنّ سالم محمّ د حسين هذا قد مات رميا

السطوح بات فيها ليلته.

أكثر من خمس وعشرين سنة ألم يعدموه
يتراءى للراوي من خياالت بجوالته في األماكن

«هل تعرف لماذا لم تلتقط الصور؟

لماذا؟
ّ
ألنها ببساطة غير موجودة سوى في خيالك».
ّ
ومن هذه األقوال ما قاله أبوحسنين
المصلح،

المصريّ الذي أبى مغادرة العراق بعد
ّ
وظل في دكانه الصغير في إحدى
االحتالل
حارات بغداد يصلح األدوات المنزل ّية ،فقد

و ّدع الراوي بقوله « -أنت ما زلت تمشي على

القديمة الخالية :ال… وضعك ليس طبيع ّيا.
ّ
الكف عن
أنت تخيفني حقا .لقد طلبت منك

األرض ولم تخض التجربة بعد.

أخبرتك أكثر من م ّرة بأنّ المدينة تغ ّيرت .لقد

ال يهمّ  ..يوما مّ ا ستكتشفها بنفسك .لكن

تجوالك الغريب في تلك األماكن المعزولة.

تعبت .سأخبر أصدقاءك في الجريدة ليجدوا
حالّ ،وأخلي مسؤوليتي».
وقد ّ
ظلت نيـﭬين محافظة على هذا الموقف

أيّة تجربة تقصد يا أبا حسنين؟

احذر! فأنت رجل تقوده أحالمه ..وهذا خطر

في زماننا».

وتع ّرف هند نفسها ّ
بأنها «مج ّرد حلم من تلك
األحالم المنفلتة يا عيني .ماذا تظنّ » .وكانت

التشكيكي إلى آخر الرواية ،م ّيالة إلى إدراج
ّ
كل ما يرويه لها الراوي في باب التخ ّيل.

هند إحدى العاهرات الالتي تؤويهن أمّ صبيح

زينب المتوفاة التي رأى الراوي صورة لها على

ضمن من التقى من صبايا وقد برر الزيارة

وهكذا نجدها في آخر الرواية ترسم صورة أمّ

قبرها ،على هدي من وصفه لها .وحين تسأله
لِمَ َلمْ يأخذ لها صورة رغم ّأنه كان يحمل

عندما وقف على قبرها كاميرا ،أجابها إجابة
لم تقنعها ورجّ حت أنّ المسألة ّ
كلها خيال

في بيتها ،التقاها الراوي لدى زيارته البيت

برغبته في إجراء دراسة حولهنّ  ،ولكنّ عالقته
بها ّ
توطدت وتم ّتنت وال ندري أه ّيئ له أم ه ّيئ
لنا ّأنه اقترب منها وعاشرها وكان له معها

سهرة فوق سطح البيت وتحليق في عالم
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وأن ال يسير إالّ وراء أحالمه وأشباحه «اسمع،

ّ
التقلب الحا ّد مزدوج
الرواية ال ينفلت من هذا
ّ
الوهمي.
الواقعي إلى
االتجاه من
ّ
ّ
لنأخذ الحدث األهمّ في الرواية ّ
كلها ،حدث

يدلهمّ ) ممكنة الوقوع ،منطقية ،مترابطة،

طريقك .ال تعر أدنى اهتمام لغوايتي .أوقد

بزيارة الراوي الصحفي علي موحان صحبة

الخطورة.

لك وحدك .اشعر بالحقيقة في عظامك.
ّ
يحطموه .أعطه
جنونك اآلسر هذا ،ال تدعهم

يقع في أعماق بغداد القديمة تديره أمّ صبيح
ّ
لكل منهنّ
ويضمّ مجموعة من الفتيات

الخيال و»األحالم المنفلتة» كما يقول هو
نفسه؟ لك ّنها شجّ عته على أالّ ّ
يصدق إالّ أحالمه

انتصر ألحالمك وحسب .ال تدعني أقف في

شموعك واستحضر أشباحك واجعلها ترقص

مداه .ال تشحّ عليهّ .إنه شغفك وأنت أعلم
ّ
وتنفس بعمق ،ودعني في هذه
به .فاجلس

زيارة بيت أمّ صبيح .فقد افتتحت الرواية

صديق له بيت أم صبيح ،وهو ماخور سريّ

وممّ ا ال ّ
الحدثي هو أكثر
شك فيه أنّ المكوّن
ّ
ّ
الروائي تأثرا بهذا االرتياب.
مكوّنات العالم
ّ

فأغلب أحداث الرواية ،واألحداث المفصل ّية

ّ
خاصة ،تحيط بها هالة من الغموض
منها
ّ
والشك في أن تكون وقعت فعال كما
والتعمية

ّ
يدعي الراوي لصديقته نيـﭬين .وممّ ا يدعم هذا
ّ
الشك في األحداث ويدفع إلى اعتبارها أوهاما
إضافة إلى أقوال الشخص ّيات ممّ ا رأينا آنفا،

األهم ّية التي اكتساها فعل النوم في الرواية.

إنّ قوّة اإليحاء بوهم ّية األحداث في الرواية
جعلتها تعيش طورين متداخلين :طور أوّل

يأتي فيه سرد الحدث على لسان الراوي
ّ
ّ
متجذرا في عالم الواقع ،وطور
محققا
مثبتا

تنصب فيه على الحدث سهام التشكيك
ثان
ّ

إمّ ا بربطه بالنوم والحلم أو بتسليط أقوال

تشكيك ّية من الشخص ّيات تخرج به سريعا

من الواقع إلى الوهم لكن دون أن يُحسم
في األمر ويُجزم ،فإذا بنا ّ
نرتد من جديد إلى

الواقع دون أن نطمئنّ إلى ذلك أيضا .وعلى
ّ
النص قائمة على ثنائ ّيتين
هذا النحو فأحداث
ّ
ّ
ينفك
متجاورتين متالحقتين وكأنهما دوالب ال

بوهمية
قوة اإليحاء
ّ
ّ
إن ّ
األحداث في الرواية
جعلتها تعيش طورين
أول يأتي
متداخلين :طور ّ
فيه سرد الحدث على لسان
ّ
ّ
متجذرا
محققا
الراوي مثبتا
في عالم الواقع ،وطور
تنصب فيه على الحدث
ثان
ّ
إما بربطه
سهام التشكيك ّ
بالنوم والحلم أو بتسليط
تشكيكية من
أقوال
ّ
الشخصيات تخرج به سريعا
ّ
من الواقع إلى الوهم لكن
دون أن ُيحسم في األمر
نرتد من
ُ
ويجزم ،فإذا بنا ّ
جديد إلى الواقع دون أن
نطمئن إلى ذلك أيضا
ّ
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الشرطة بأن يعود من حيث أتى حفاظا على

سالمته ،وهناك في قلب المتاهة تحدث
المعجزة ويلتقي بصديق له قديم لم يره مند
خمس وعشرين سنة ،ويصحبه هذا الصديق
إلى غرفة فوق السطوح فيبيت فيها ليلته وفي

الصباح ال يجد لصديقه أيّ أثر .ولكن منذ
ّ
ينفك هذا
الفصل الثاني وإلى آخر الرواية ال
ّ
التقلب بين ّ
حديْ ثنائ ّية
الحدث الرئيسي عن
الوهم والواقع.

بدأ التشكيك في واقع ّية هذا الحدث من نفي

إلى الماخور ،ومجالسته العاهرات ،وحديثه

بأنّ الحياة قد فارقت هذا البيت منذ زمن
طويل .ويستمع الراوي ونيـﭬين إلى حكاية أمّ

صبيح وفتياتها ومقتلهنّ ذبحا على يد إحدى

تحوم حولها القطط تريد أن تنهشها لوال أنّ
مجر ّ
ظل مرابطا يحرسها ،إلى أن جاءت أم
غايب وجمعت رؤوس الفتيات في كيس.

ّ
المدة الزمن ّية القصيرة بين زيارة
هل كانت

الراوي بيت أمّ صبيح في الم ّرة الثانية وعودته
إليه مع نيـﭬين ،كفيلة بأن تلحق به ّ
كل ذلك

الخراب؟

هذا السؤال الذي خامر نيـﭬين وجعلها تسأل

مجر عن التاريخ الذي وقعت فيه فاجعة
الفتيات ،ون ّيتها أن تتث ّبت في نصيب الوهم

والحقيقة ممّ ا رواه لها علي موحان .فجاء
َ
والحيرة
االلتباس التباسا
جواب مجر ليزيد
َ
حيرة ،إذ قال «الفتيات؟ ..وما يهمّ ؟… لقد

حدث ذلك منذ زمن ..ال أدري ..عشر سنين

الراوي بنفسه على إمكان أن تكون زيارته بيت

أمّ صبيح خياال في خيال ومحض حلم ،حين
عاد إلى البيت ثانية محمّ ال بالكتب التي طلبتها

وبذلك ينضاف إلى االرتياب في المكان،

الوجود األساسيين.

ذبح النساء

منه هند ،فتاه ولم يجد سواء السبيل ،وقد
ّ
ليدله على البيت لكنه لم
تطوّع الشيخ مجر

وتزداد حيرتنا حين نعود القهقرى بما يقارب

حوله رائحة الموت والدمار.
ّ
بيد ّأننا نلتقي الراوي في الفصول الالحقة وقد

أكثر من مئة عام ،منذ وطأت قدماي منزل

يجد عندما وصال إليه إالّ بيتا ّ
مهدما خربا تفوح

عاد إلى بيت أمّ صبيح صحبة لوصة ،إحدى

ّ
وتكفلت الفتيات بتطبيبه والعناية به.
عليه

إلى البيت صحبة نيـﭬين يريد أن يثبت لها أنّ

روايته واقع ّية ال وهم فيها ،فيتيه من جديد،

رواية مجر؟ أيّهما التقاه الراوي في الحلم
القصة ّ
وأيهما رآه رأي العين؟ أم ّ
ّ
كلها كما
لعل

تؤمن بذلك نيـﭬين ليست إالّ خياال في خيال؟
ّ
حض بعض شخص ّيات
نجد هذه اإلجابة في
ّ
الرواية ال سيما أبوحسنين المصلح ومجر بائع
األثاث العتيق ،الراوي على خوض التجربة

ّ
المتشددة ،وبقاء جثثهنّ مرم ّية
المجموعات

االرتياب في الزمان ،وإذا الوهم يشمل بعدي
ُ

بالرصاص منذ خمسة وعشرين عاما .ووقف

في البداية بطريقة انسياب ّية خط ّية فتبدو لنا

صغيرة التقاها صدفة وهي تحمل طبق كعك

لحقه من دمار رأياه في تراكم أكوام التراب
ّ
ّ
وتهشم الباب ،بما ينبئ
وتهدم الجدران

ربّما؟ ..ما الفرق؟».

وفي نهاية الرواية يعود الراوي من جديد

الوظائف الحدث ّية الفرع ّية (وصول الراوي

ولقاءهما في بيت أمّ صبيح .وحين يصحبهما

نيـﭬين بحسم أن يكون الراوي التقى صديقه
الذي آواه ليال ّ
ألنه قد نفذ فيه اإلعدام رميا

ّ
ّ
ولكل منهنّ طريق أوصلتها
قصتها وفاجعتها،

إلى بيت أمّ صبيح .هذا الحدث يسرد علينا

aljadeedmagazine.com

له يندرج في دائرة العوالم الممكنة .وال يتأثر
هذا اليقين لدى القارئ ،ح ّتى عندما تعترض

سقف وهو يهمّ بمغادرة البيت وسط القصف
ّ
مسلحتين ،فأغمي
المتبادل بين جماعتين

وفي ما عدا األحداث التي جرت للراوي في
حضرة زميلته نيـﭬين وبدرجة ّ
أقل حدث جولته

تتجه إلى بيعه للعابرين ،فإنّ باقي أحداث

ولذلك ال يجد القارئ أيّ حاجز يحول بينه
النص للواقعّ ،
َ
ّ
فكل ما روي
وتصديق مشاكلة

عاهرات البيت ،والتقى هندا ثانية وسقط عليه

وطرد الواقع من جهة ،والوهم وكسر الوهم

في بغداد القديمة في رفقة زينب وهي طفلة

بسيطة لم ترتبط بأيّ داللة على المغامرة أو

عشواء ال يدري أيّ الطرق يسلك للخروج من

عن الدوران ،وهاتان الثنائيتان هما الواقع

من جهة أخرى.

الشيخ مجر إلى البيت ،يكتشفان هول ما

له ،وخروجه من الماخور وقد أخذ الغروب

الراوي دوريّة من الشرطة وهو يخبط خبط

اللحظة أتأمّ ل قلقك الطفل ونظراتك المغرقة

في الرغبة».

معهنّ ال سيما هند ،وحسن معاملة أمّ صبيح

ويهتدي إلى د ّكان مجر فينفي هذا معرفته به

ّ
نصدق إذن :رواية هند أم
منهنّ ؟ وأيّ رواية

خمسين صفحة فنستمع إلى هند تع ّرف
الراوي بمجر فتخبره ّ
بأنه «عتيق ّ
جدا ،عمره

أمّ صبيح وهو يجوب األرجاء ويعرف مفاتيح

األمور ..أسمع عنه الكثير من الحكايا الغريبة،
لك ّنه ط ّيب القلب ،وفي أغلب األحيان يبدو
مثل مالك حارس… ح ّتى ّأنه حمى الرؤوس
من القطط والطيور الجارحة ّ
مدة طويلة

قبل أن ترفعها أمّ غايب…» .فعن أيّ رؤوس
ّ
تتحدث هند والحال أنّ واقعة قتل فتيات أمّ
صبيح لم تقع بعد بما أنّ هندا نفسها واحدة

التجربة بعد.

أيّة تجربة تقصد يا أبا حسنين؟

ال يهمّ  ..يوما ما ستكتشفها بنفسك .لكن
احذر! فأنت رجل تقوده أحالمه .وهذا خطر

في زماننا».
أمّ ا مجر فقال في آخر الرواية لنيـﭬين وكأنهّ

يوصيها خيرا بالراوي ،راثيا له في الوقت

نفسه «انتبهي له ..ما زال لم يخض التجربة
على ما يبدو».

ّ
تحدث عنها أبوحسنين
أيّ تجربة هذه التي

أي حاجز
ال يجد القارئ ّ
َ
وتصديق
يحول بينه
النص للواقع،
مشاكلة
ّ
ّ
فكل ما روي له يندرج في

دائرة العوالم الممكنة.
وال يتأثر هذا اليقين لدى
القارئ ،حتّ ى عندما تعترض
دورية من الشرطة
الراوي
ّ
وهو يخبط خبط عشواء
أي الطرق يسلك
ال يدري ّ
للخروج من متاهة المدينة
العتيقة ،ويأمره أحد رجال
الشرطة بأن يعود من حيث
أتى حفاظا على سالمته،
وهناك في قلب المتاهة
تحدث المعجزة ويلتقي
بصديق له قديم لم يره مند
خمس وعشرين سنة

ومجر متأكدين من أنّ الراوي لم يخض غمارها

ّ
يتحدثا عنها مستعمل ْين
بعد؟ وكيف لهما أن
«الـ» التعريف االستغراق ّية ،مشيريْن بذلك
محد ٌ
معر ٌ
ٌ
ّ
دة،
فة،
تجربة،
ضمن ّيا إلى ّأنها
ِ

مم ّي ٌ
زة ال نظير لها؟ وهل يمكن أن يحمل

الرجالن وبينهما ما بينهما من االختالفات،

تصوّرا واحدا متطابقا لهذه التجربة؟

ّ
النص بإجابة واضحة ب ّينة يمكن
ال يسعفنا
أن تضيء لنا بعض الخبايا ،فننهي الرواية

ونحن على ظمأ إلى تحديد مفهوم التجربة
مثلنا في ذلك مثل الراوي علي موحان .بيد ّأنه

يمكننا ببعض التدقيق في السياقين اللذين
ُن ّبه فيهما الراوي إلى عدم خوضه التجربة،
أن نكتشف اقتران الحديث عن التجربة في
المناسبتين بالحديث عن الموت وعن موت

النساء تحديدا.

ّ
يتحدث عن
في الم ّرة األولى ،كان أبوحسنين
ّ
حرصه ّ
كل ليلة على إشعال فوانيس معلقة
الحي .وما كان يفعل ذلك بحثا
على جدران
ّ

عن نور الكهرباء ،بل استجالبا ألرواح المالئكة
الهائمة في سماء المدينة ،أرواح موتى الحرب
والخراب العارم ومنها روح زوجته ريّا «ال أدري.

فالمدينة تملؤها المالئكة ،وأرواحهم الهائمة

يجذبها النور ،من يدري! ربّما أحظى ذات ليلة
ّ
ستظل روحي تحوم
بروح ريّا! قالت لي م ّرة،

حولك ،ال تبتعد ع ّنا وأكثر من النور .فليس
مثله ما يريح األرواح الالّئبة .فهو كالماء

دون أن يعنى أيٌّ منهما بتحديد المقصود من

بالنسبة لألسماك والهواء للعصافير…».

أقرب للهمس:

اإلنسان من ذبح النساء؟ لكنّ هذا الفعل

كلمة «التجربة» .فأبوحسنين قال له «بصوت

أنت ما زلت تمشي على األرض ولم تخض

أيّ دليل أقوى على انتشار الخراب وموت
األقبح واألشرس واألغرق في الجنون فعل
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وال يمكن أن يغيب عن القارئ األبعاد

فبعضهم وحوش قتلة ،وبعضهم هاجر وترك

المعنى.

األرض مبتلة بالدم وسقوط المطر عليها يطهر

من أمره شيئا وال يستطيع أن يتبين خطاه في

تاريخ محدد ألنه فعل متصل لم ينقطع.

الترميزية في صورة جثث الفتيات مرمية على
شعورهن ،ولعله يطهر بدمائهن المنسابة ما

على األرض من رجس .فهل يلزم أن تموت

التطهر في ماء النهر .أما رجال الرواية
البلد هاربا ،وفريق آخر ومنهم الراوي ال يدرك
هذا الواقع الجديد إال بمعونة من المرأة.

النساء ذبحا من حين إلى حين حتى ّ
تقدم

الحديثة التي ابتكرها محمد حياوي في روايته

ابتعاثا للبغايا المقدسات في بابل القديمة؟
لقد قامت رواية «خان ّ
الشابندر» على طرد

الصفات األخالقية السلبية المسبقة العالقة

بصفة آلية بالعاهرات ،بانية لهنّ صفات

أخرى إيجابية تتجاوز مدار الدفاع عن العاهرة

بوصفها ضحية المجتمع ،إلى مدار آخر
مناقض تماما ّ
يتبدى فيه ما تكتنزه العاهرة من

سم ّو روحي ،وتطلع إلى الحياة ،وقدرة على

التأثير في اآلخرين وقيادتهم وسط الخرائب

إلى طريق السالم.

والناظر بصفة عامة في حضور النساء في

الرواية ،يكتشف بكل يسر تمجيد المؤلف

للمرأة وانتصاره لها .فالنساء في الرواية

بمختلف فئاتهن وأعمارهن هنّ الفاعالت

المدافعات عن آخر آمال الحياة المتكفالت

بإسعاد اآلخرين وحمايتهم .فهذه نيـﭬين

تعتني بالراوي وتؤازره وتحاول أن تساعده

على الوصول إلى الحقيقة وتنقلب في آخر

الرواية قائدة له في سيره وعينه التي يرى بها،

وهذه أم صبيح تتحدى الميليشيات الدينية
المسلحة وتناورهم وتحمي في بيتها بعضا
من الفتيات الالتي ظلمهن المجتمع ،وهذه

أم غايب ترعى بعض أطفال الشوارع وتكرم

تقوم رواية «خان
ّ
الشابندر» مصداقا لقولة
أوسكار وايلد الشهيرة
حين قال في مقالته
«أفول الكذب» ،معارضا
الفن ال
«إن
الواقعيين
ّ
ّ
ّ
إن
يحاكي الطبيعة بل ّ
الطبيعة هي التي تحاكي
يتخيل
الفن» .فمن كان
ّ
ّ
قبل عقد من االحتالل
األميركي للعراق سنة
 2003أن ّ
يحل بالعراق
هذا القدر الهائل ّ
كله من
التدمير والتخريب والتقتيل؟
أن المدن
من كان
يظن ّ
ّ
العريقة والنخيل الفارع
والنهر الخالد يمكن أن
الكم المرعب
يتلبسها هذا
ّ
ّ
من الجنون؟

جثث الفتيات وتخاطر بأخذ رؤوسهن ،وهذه

زينب الطفلة اليتيمة الصغيرة تخلق من ذاتها

امرأة ناضجة ترعى إخوتها الصغار وتجري
كل صباح تسعى وراء رزقهم ،وهذه إخالص
ّ
وتعلمه أسرار خرائب
تنقذ الراوي من متاهته

بغداد ،وهذه هند توقظ حواسه وتكشف له

جوانب من الذات اإلنسانية والوجود ما كان
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ومثلما أنّ الناظر إلى اللوحة التكعيب ّية يلزمه

المنطقي
الذهني
أن يتح ّرر من سجن الترابط
ّ
ّ
ّ
بين ُّ
الصوَري والتصوّري وأن يتخلص من وهم

إحالة الفنّ على الواقع ،فكذلك على قارئ
ّ
يتخلص من األفكار
رواية «خان الشابندر» أن
التي رسختها المدرسة الواقع ّية عن عالقة

قرابين آللهة الشر وتستعيد الحياة بعضا من

رشدها؟ هل نساء بيت أم صبيح هنّ النسخة

من المعنى ،ولكن في ذلك تحديدا يكمن

كامل جربالله

قديم كما ب ّين مجر لنيـﭬين ،يكاد ال يكون له

له بها معرفة ،وهذه ّ
تعلم الراوي طقوس

منطقيا بينها ،يحسبها الناظر أوّل وهلة خالية

الرواية خلقا للعالم

يشبه هذا العالم الروائي لوحة تشكيل ّية ذات

تكعيبي متداخلة األشكال
سوريالي
منزع
ّ
ّ
متنافرة األلوان ،تجتمع فيها عناصر ال رابط

الرواية بالواقع مروّجة أنّ الرواية تحيل على
الواقع ُ
وتصوِّره ،وأنّ
الروائي هو عالم اجتماع
ّ
مختبئ في جلباب ّ
حكاء… «خان الشابندر»

هي من ساللة الروايات التي ال تعكس الواقع

بل تعيد خلقه من جديد على صورة غريبة

ال تتراءى لمن يعيش ذلك الواقع قبل قراءة
ّ
ولعلها بذلك أصدق تعبيرا عن الواقع
الرواية.
من الرواية التي ّ
تدعي أنها فهمت الواقع وأ ّدت

شهادة ح ّية عنه.
ّ
تقوم رواية «خان الشابندر» مصداقا لقولة

أوسكار وايلد الشهيرة حين قال في مقالته
«أفول الكذب» ،معارضا الواقع ّيين «إنّ الفنّ

ال يحاكي الطبيعة بل إنّ الطبيعة هي التي

تحاكي الفنّ » .فمن كان يتخ ّيل قبل عقد

من االحتالل األميركي للعراق سنة 2003
يحل بالعراق هذا القدر الهائل ّ
ّ
أن
كله من
التدمير والتخريب والتقتيل؟ من كان يظنّ

أنّ المدن العريقة والنخيل الفارع والنهر
الخالد يمكن أن يتل ّبسها هذا الكمّ المرعب
من الجنون؟ من كان يعتقد أنّ بغداد يمكن

ّ
التكعيبي
الحد الرسم
أن يستهويها إلى هذا
ّ
وسينما الرعب والروايات السوداء ،فتغدو
أحيانا لوحة ال سبيل إلى فهم س ّر تآلف ما
حوت من متنافرات ،وشريطا مرعبا ال يقوى

أقسى الرجال قلبا على مشاهدته ،وسلسلة

السياسي.
االجتماع ورجل الدين والناشط
ّ

ّ
والتخلي عن ملكة البصر الماديّة
وضوء،

األقاصي وتبلغ المستحيل ،إلى أن يكون
ُ
الحياة وتحصر،
السرد ال إطارا تو َدع فيه

إنّ هذه الفقرة التي تنغلق عليها الرواية تنبئ

بل رنت وفي ذلك س ّر نجاحها ،إلى أن تصل

بل منبع خلق تنبثق منه الحياة وتنتشر في

العالم .ليست صفحات الرواية مرايا ترجّ ع
أمام قارئها صورا ممّ ا يعرف ،بل هي التماعات
وضاءة لمّاحة -وما أكثر حضور الضوء في

الرواية -تكشف له ما ال يعرف عن واقعه
ونفسه وما يجري أمامه ّ
كل يوم.

لقد اقتنصت الرواية اللحظة الفارقة الغريبة
التي يم ّر بها العراق ،لحظة تل ّبس الجنون ّ
بكل
شيء ،بالكائنات والجوامد ،باإلنس والحيوان

والنبات وبالجنّ أيضا ،لحظة انهيار العقل

والمنطق وامّ حاء الفوارق بين المنظورات
والمتصوّراتّ ،
واتصال العالئق بين األجساد

واألشباح ،واألحياء واألموات.
ّإنها رواية تتجاوز الرؤية إلى الرؤيا ،واإلخبار

من الجرائم الملغزة التي ال يمكن ألعتى علماء
الجريمة ّ
فك غوامضها؟
ّ
ال تسعى «خان الشابندر» إلى أن تكون وثيقة

إلى الكشف .وهي لذلك تقتضي من قارئها

العراقي صورة واضحة عميقة لما يجري في
ّ

بدورها امتالك أدوات نظر جديدة ،والقدرة

عن الواقع ،وال أن ّ
العراقي وغير
تقدم لقارئها
ّ

العراق اليوم ممّ ا ال يكون في أغلب األحيان
الصحفي والخبير وعالم
إالّ تكرارا لما يقوله
ّ

طرائق جديدة في النظر إلى الواقع تشترط

على االهتداء بما يلتمع في الكون وحول
النساء األحياء منهن واألموات ،من نور

اإلنسان ّية العاديّة.

ومس
عن عمق التحوّل الذي أصاب الراوي
ّ
ّ
ّ
الحد الذي جعله
كل ملكاته الحس ّية إلى

ينسلخ من خصائصه البشريّة ويضحّ ي كائنا
جديدا يسير دون أقدام ،وينظر بال عينين
ّ
ويتكلم بال صوت ويسمع األصوات وإن كان
السكون حوله مطبقا كالموت ،ال قائد له في
رحلته القادمة إالّ يد زميلته الصحف ّية نيـﭬين

التي أصبحت هي األخرى كائنا نورانيا يسبح

في الفضاء.
ّ
لقد انتهت رواية «خان الشابندر» وضمّ تها دفتا

ّ
كتاب صدر عن دار اآلداب ،ولكنّ
النص لم
ينته ولم ينغلق ،بل ّ
ّ
لعله لم يبتدئ إال عندما

خلد الراوي للصمت وغرق في لجج النسيان.
ّ
الحكاء ونطقت الكتابة،
فببصمته تناءى
ّ
السطحي
وتعطل التلقي
الحسي األحاديّ
ّ
ّ

النص أصدق ّ
ّ
ألنه
للعالم ،وبان أنّ الواقع في
ّ
ّ
ّ
وتعددا من الواقع الذي
تعقدا
وأشد
أثرى
نبصر في وهمنا منه تخاييل ولكننا ال نراه.
ّ
ّ
التجلي
النص في
وحين تبتدئ الكتابة ويأخذ

واإلشراق ،نكتشف سخف تقسيمنا إدراكنا

العالم من حولنا إلى وهم وواقع.
ّ
ولعلنا نحن العرب وفي هذه اللحظة
ّ
التاريخ ّية بالذات ،أَوْلى البشر
بالتخلي عن هذا

المنطقي المجدب والبحث
التقسيم العقالني
ّ

بالجمالي
عن إدراك آخر يمتزج فيه الشعريّ
ّ
بالصوفي .فمدننا العرب ّية المتناثرة
بالحدسي
ّ
ّ
ّ
كأوراق الخريف ،تلك التي نص ّر تأثرا بإليوت

في ما يبدو ،أن تكون مدن وهم ويباب،

هي اليوم مواكب من الثنائيات والجدليات
والتناقضات ،ففيها يتعايش في ّ
كل لحظة
الموت مع الحياة ،وتتمازج اآلالم باآلمال،

الحب والحياة في أحضان
ويصنع البشر
ّ
ّ
المهدمة
الخرائب ،وتينع من أغوار الجدران

األعشاب واألزهار… إنّ الشمس ما تزال تشرق
ُ

على هذه المدن وينزل فيها المطر مدرارا

ليطهّر أجساد النساء المقتوالت ويغسل
شعورهنّ من آثار الدماء ويبعد ما يتص ّيد
جثثهنّ من قطط وجرذانّ .إنها مدن ما تزال

ويا للمفارقة ،مدنا عامرة باالستعارة ،وقو ِد
الكتابة الذي ال ينضب وبوّاب ِة التخييل الرحبة.

كاتب من تونس
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حرية السجين
في كمين حكاياته

بالواليات المتحدة ،الذي قام بنشرها عام  2015في دار نشر

«حمامة القنصل» لمحسن الخفاجي

قراءة هذه المجموعة اليوم تمثل تحية واستذكارا للخفاجي،

حاتم الصكر

بعنوان «حمامة القنصل» لدى صديقه وابن

عمران يونس

أودع

الخفاجي قبل رحيله بعام مجموعة قصص

مدينته القاص حيدر عودة ،المغترب حاليا في كاليفورنيا
«مقهى» التي أدارها لفترة ثم توقفت.

الذي تأزمت حياته خالل سجنه ومعاناته التي صوَّرها واقعا

وخياال وترميزا في هذه المجموعة ،التي تحمل سمات
مميزة عرف بها الخفاجي؛ ومنها ثقافته الغربية حيث كان
ينشر ترجمات كثيرة في الصحافة الثقافية ،ويتابع السينما

والموسيقى والغناء الغربي وثقافات العالم وتراثه األدبي.
وقد ّ
مثل ذلك رافدا حيويا في مجرى تجربته القصصية التي
بدأت بمفارقة عنوانية كقوس مفتوح «سماء مفتوحة إلى
األبد» ( )1974لتنتهي بمجموعة لم يرها ّ
تمثل موت حمامة

في معتقل بوكا الصحراوي بأياد أجنبية «حمامة القنصل»
.2015

تفاصيل الكابوس وسرديات العسف

مفزع حقا أن يكون القاص معتقال بتهمة غير واضحة،

وال يجد من يفهم موقفه بعد رميه في ظلمات سجن بوكا
الصحراوي ،الذي ُ
صمم إلذالل المعتقلين وترويضهم

بعنجهية وغطرسة عرف بها المحتل .هنا يتحول العيش
اليومي كابوسا ،ولكن عين القاص تلتقط تلك التفاصيل

والوقائع لتصنع منها واقعا سرديا يتعالى على الواقع الذي

يختنق الكاتب في يومياته الرهيبة.

هنا تقدم قصص المجموعة األربع عشرة جوانب من سيرة

سجانيه أنفسهم ،يتعقب سالالتهم ويكشف

واألدباء والفنانين في شتى دول العالم

العقوبات الجماعية.

محترفو جريمة ومقاومون وأبرياء ومثقفون وجهلة ،فقراء

التي جعلتهم يتصرفون مع المعتقلين

إلى اإلدارة األميركية والهيئات الدولية وذلك

«حمامة القنصل» تحط حمامة زاجلة بعد

يومية حفلت بالغرائبي والعجيب .شخصيات متناقضة:

ال يذكر اسم القاص الراحل محسن الخفاجي ()2014-1950

يف أجيال القصة العراقية القصرية إال وتحضر معه مأساة

ومعارضون لهم .كل هؤالء في بوتقة صهرتهم حدودها،

بعسف وقسوة ،هي بعض انعكاسات
أزماتهم النفسية ذاتها.

الترجمة وكتابة القصة واهتماماته الفنية

المعتقلين أو ينقل لهم ما يراد منهم.

عاملنا بعد سنوات من اعتقاله وخروجه معتال محبطا .لقد

النهايات والمصائر.

العراقية القصرية ،حيث كان من أبرز كتابها بجانب رعيل

يدور في المعتقل الصحراوي البغيض وفي أروقته وظالم

وعبداإلله عبدالرزاق وعبدالرحمن الربيعي وموىس كريدي

وإداريين ليسوا إال ماكنات ال تفهم معاناة السجناء

االحتالل ( )2006-2003دون تهمة واضحة ،ثم رحل عن
فقدته مدينته التي أحب -الناصرية -كما فقدته القصة

مجدد ييل جيل الرواد والخمسينيني ،مثل محمد خضري

وناجح املعموري وعبدالستار ناصر وفرج ياسني ومحمود
عبدالوهاب وميسلون هادي وآخرين.
aljadeedmagazine.com

الفناء .وتعيش الحمامة سجينة مع السجناء
يعتنون بها ويطعمونها ،وكي ال تطير قاموا

لتلك السنوات التي عاشها الخفاجي في

أن يأتي بأهله لزيارته .إنه يحن لذلك الجو

هاربة من منزل القنصل الفخري البريطاني

غرفه وزنزاناته ،وفي حراسة جنود ومجندات ،ومترجمين

العراقيين والعرب ،بل تعدت ذلك لتحليل شخصيات

الدليمي وعائد خصباك وجليل القييس وغازي العبادي

عشا من علب كارتون المعلبات المرمية في

والثقافية .لذا يمكن قراءة القصص في أحد

المعتقل .يشير في إحدى القصص ،وهو

لم تقتصر عين السارد على رصد هواجس زمالئه من

شرطي سابق سجين ليمسكها ،ويصنع لها

لكن السجن يظل سجنا .يزوره رفيق سجن

ال تعدو القصص أن تكون حياته ذاتها .كل شيء هنا

وأحمد خلف ومحمود جنداري ومحيي الدين زنكنة ولطفية

يرضى إال بدور المترجم الذي يوصل مطالب

العاصفة على أسالك المخيم ،فينسل

بنتف ريشها .وبذلك حكموا عليها بأن تغدو

المستويات وكأنها مذكرات واستدعاءات

والمعتقلين .وحده الخفاجي كان يراقب كل شيء ويدوّن.

جاسوس لقاء إطالق سراحه .ذلك ما يذكر

السارد هو المؤلف نفسه بدليل إشارات
مكانية عن سكنه في الناصرية وعمله في

بفن القصة من حيث رسم الشخصيات والحوار واصطناع

يكفيه .كما أنه يرفض العمل كمخبر أو

على لسان إحدى شخصيات قصصه .وال

وحولتهم إلى نماذج بشرية تصلح مادة للسرد الذي استعان
به الخفاجي ليقدم تلك الشهادات الواقعية ،وإن ّ
أطرها

تجربته املريرة يف سجن بوكا ،حيث قىض ثالث سنوات بعد
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حد الفاقة ومتخمون أثرياء ،ريفيون وبدو ،وزراء سابقون

محركاتهم النفسية ومشغالتهم السلوكية

احتجوا على اعتقاله ،ورفعوا المطالبات

في القصة التي تحمل عنوان المجموعة

مطلق السراح في زيارة شهرية فيطلب منه

األسري الذي افتقده شأن زمالء المعتقل.

سجينة .وفي ما بعد يتضح أنها حمامة

في جدة .وثمة ورقة باإلنكليزية مكتوب فيها

يحدث أحد القضاة ،إلى أنه سيكتب ما رآه

يدير الخفاجي أحداث قصصه لتشمل جوانب

تفاصيل سكن مالكها .سيأخذ الحمامة جندي

مؤمن بقدرته على الدفاع عن نفسه .وفي

متابعة الطعام البسيط وإعداد الشاي بطرق

ترينا مشهدا فاجعا…بينما كان السجناء

للتاريخ .ويرفض أن يتوكل محام عنه ألنه
قصة أخرى يذكر للحاكم أن زمالءه الكتاب

الحياة التي تضيق وتدق في المعتقل حد

غريبة ،والتمرد على السجانين ومواجهة

أميركي بدعوى العناية بها ،لكن نهاية القصة
ينقلون بسيارة السجن للقاء أهلهم في زيارة
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موسمية ،يرى السارد جنودا يتسلون بتطويق

باطال باالعتداء على مجندة لم يرها أو يلتقيها

يتوعده المحقق بأنه سينتزع منه اعترافه

غابة ،ومن وراء الزجاجة كنت أرى الحمامة،

أفرد لها قصة «المحاكمة المفترضة للمتهم

لكن السارد يتحدى مهارته تلك ويصمد
ليواجه مصيره ويحاوره ٍّ
كند له .حين يسأله

الحمامة والرمي عليها «تخيلت نفسي في
مثل خشبة تطير في الهواء».

رغم واقعية السرد حاول الخفاجي أن يلجأ

في مستشفى الناصرية بعد االحتالل ،وقد

البريء» فيتضح من خالل حلم يراه أن التهمة

العزل يطعمونها ويرعونها .وفي قصة أخرى
«الجرادة الصومالية سكاي هوك» تبلغ
الغرائبية حدها األقصى حين تحل جرادة
صومالية عبرت البحر األحمر وشمال جزيرة

العرب لتحط في البصرة جنوب العراق،

حيث المعتقل :مكان السرد وبيت حكاياته

الكابوسية .يطلق عليها السارد اسما طريفا
«صوماليان سكاي هوك= صقر السماء
الصومالي» لقد نجت في رحلتها تلك من
مصائد األطفال والصيادين وهدير طائرات

الحرب لتحط على ركبة معتقل في بوكا .لص

خراف سابق يقدم لها بقايا تفاحة تمتصها،
وتظل مواظبة على الدوران حوله .لم تستطع

مبيدات الحشرات التي رشها األميركان في

السجن أن تقتلها.

نقل السجين وظلت جرادته برعاية السارد
الذي يعصر لها التفاح ويطعمها ،حتى

يصاب باإلحباط بعد طول اعتقاله ،فيهملها

لكنها تظل حوله حتى ينهشها عصفور جائع.
هنا يعزز السارد رمزية الجرادة ومعايشتها

وموتها ،فيختم كالعادة بجمل شاعرية تظل
مدوية في الذاكرة ،ال مجرد ختام لمصائر
السرد «وحتى اآلن بعد إطالق سراحي .لم

أجد ذكرى أجمل من ذكرى هذه الجرادة

تقدم قصص المجموعة
األربع عشرة جوانب
من سيرة يومية حفلت
بالغرائبي والعجيب.
شخصيات متناقضة :محترفو
جريمة ومقاومون وأبرياء
ومثقفون وجهلة ،فقراء
حد الفاقة ومتخمون
أثرياء ،ريفيون وبدو ،وزراء
سابقون ومعارضون لهم.
كل هؤالء في بوتقة
صهرتهم حدودها ،وحولتهم
إلى نماذج بشرية تصلح
مادة للسرد الذي استعان
به الخفاجي ليقدم تلك
الشهادات الواقعية ،وإن
ّ
أطرها بفن القصة من حيث

رسم الشخصيات والحوار
واصطناع النهايات والمصائر

التعيسة التي كانت كأنها شكل من أشكال

أمامهم أجزاء من ثقافتهم ال يعرفها بعضهم

في الفن واألدب والتاريخ واألمكنة ،لكنه

متماسك وشجاع حين يواجه سجانيه.

وأحسه أراد أن يبوح بسبب اعتقاله واتهامه
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فيجيب «نعم .وأفضح هذا الزيف .ينبغي

أن تعرف األجيال هذه الجرائم التي لحقت
بأبرياء ،بي وبغيري ،لتتم محاكمة جثثكم

في المستقبل».

نهايات فريدة يخرج بها قارئ الخفاجي،
يستبطن حلم مايكل المجند الشاب من
كارولينا الشمالية الذي يحلم بأن يجمع من
هذه الحرب ماال ليشتري شقة على الشريط

الساحلي ،ويتخلص من مأوى المشردين
بعد تسريحه ،لكن أحالمه تنتهي حين تهب

عاصفة على السجن فيطير من برج المراقبة
الخشبي ،ويسقط فوقه صندوق ضخم

يصيبه بشلل دائم وكسر في الظهر.

لكن إنسانية المثقف السارد تبدو في مكانها
حين يختم القصة بالقول «من بوسعه أن

ينسى موت إنسان حتى لو كان عدوا ،وهو

يلقى حتفه بعيدا عن عائلته؟».

قال الخفاجي ذات لقاء إنه «يؤمن بأن الجمال

وحده ينقذ العالم» ،ويكمل بأن السرد هو
المنقذ المنتظر ،وشاءت أقداره أن يستعين

بالسرد متغلبا على ما هُ در من سنوات عمره
في ظلمات السجن وعسف السجانين.

هكذا دوَّن الخفاجي معاناة مقطرة بصفاء في
حبكات واقعية ،وتفاصيل أحداث تدق حتى

ظنية وحسب ،وأن السارد بريء ،ولكنه مص ٌّر
بكبرياء فال يستعطف أو يتنازل لجالديه
وسجانيه .التعذيب والتنقل بين السجون
والضغوط النفسية يجسدها قضاة وصفهم

حياة سجين ضمتها متاهات قصصه ورمزيتها
وواقعيتها المفرطة أحيانا.

ناقد من العراق

حازم املالح

ومثقف يفوق ذاكرة سجانيه ،وهو يستعرض

ال يدفع أيضا» .ويسأله :هل ستكتب عنا؟

أمكنة القصص وأزمنتها ووقائعها .تلك هي

سنواتي أيضا».

عازب أبدي يبرر ذلك برغبته في الحرية،

بيع كتاباته لمن يدفع؛ فيرد عليه «ال ،لمن

تترك في النفس شعورا بالضيق الذي تفرضه

وجودي .هي خسرت حياتها وأنا خسرت
إنسانية صنعتها ثقافة الخفاجي ورهافته.

رئيس المحكمة عن مهنته ،ويعلم أنه كاتب

ومدرس متقاعد ،يسأله إن كان يعيش من

لرمزية شفيفة من خالل وحشية الجنود
وهم يقتلون الحمامة فيما كان السجناء

بالذنب؛ ألنه لم يدع متهما مر به إال واعترف،

بالنسور الصلعاء القاسية .والتهمة كما في

الملف «إهانة مجندة».
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المختصر
كمال بستاين

معاداة السامية إلخراس منتقدي إسرائيل

باسكال بونيفاس ،مؤسس معهد العالقات الدولية واالستراتيجية

العربية عن مجراها ،ويؤكد أن تلك الفئات
نفسها هي التي ّ
شكلت ثورة مضادة لثورات

الصهيوني في فرنسا منذ خمسة عشر عاما ،أي منذ أن نشر كتابا

ألجل حياة كريمة في أنظمة ديمقراطية،

(إيريس) ومحلل للقضايا الراهنة ،هو قبلة سهام اللوبي
بعنوان «هل يُسمح بنقد إسرائيل؟» فقد دأب اليهود على اتهامه

بمعاداة السامية لمجرد أنه انتقد سياسة الكيان الصهيوني،
مثلما انتقد وقوف اليسار موقف حياد يجد فيه المحتل راحته،

ويطلق يديه كي يمعن في مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني.

ورغم أن الرجل لم يكتب ولم ينطق مرة بما يؤكد تلك التهمة،
فإن اليهود استعملوا كل الوسائل لتشويه صورته ،وتقديمه على
أنه عدوّهم ،بل بلغ بهم األمر إلى التهجم على أسرته والدعوة
إلى فصله من وظيفته .كل ذلك دوّنه هذا المثقف الفرنسي في

للسامية» نفدت طبعته األولى خالل
كتاب جديد بعنوان «معا ٍد ّ
أسبوع ،رغم المقاطعة التي واجهته بها وسائل اإلعالم الكبرى.

كتاب يفضح المساومة التي يقايض بها اليهود كل معترض على
سياسة إسرائيل ،إما أن يكتم صوته وإما توجه له تلك التهمة التي

ال يملك لردها حيلة ،حتى وإن لم تقم على ب ّينة.

حكاية معارضة سورية

وهي فئات تضمّ كما يشير العنوان عكسريين

كتجربة أخالقية» ،يعترض على هذا الطرح،

ومنحرفين ومتشددين دينيين ،يجدون في
تحالفهم غير المعلن غايتهم ،ويب ّين كيف

استفادت منهم األنظمة الرجعية لترسيخ

سطوتها ،بعد قيام ما سمي بالحرب الشاملة

على اإلرهاب ،إذ صارت كل التجاوزات

مباحة ،باسم مكافحة اإلرهاب.

األخير «هذا الخير الذي يوجع الروح .األدب
ويضرب أمثلة من صميم األعمال األدبية ،من

األمير ميشكين بطل «األبله» لدستويفسكي،

وجان فلجان بطل «البؤساء» لفيكتور هوغو،
إلى البحار بيلي باد بطل رواية باالسم نفسه

لهرمان ملفيل ،والعجوز بطلة «حياة وقدر»
لفاسيلي غروسمان ،ليب ّين دور الخير والطيبة

في نحت شخصية اإلنسان ،فهو ،على غرار
ح ّنا آرندت ،على يقين من أن الخير وحده

مكتبة الفالسفة
المجهولين تقريب ًا

تبدو الفلسفة القديمة بمفكريها الكبار

هو الراديكالي ،وأن ال حاجة لتعريفه حين
ّ
يتجلى .وفي رأيه أنّ أدب الخير ،بعيدا

مقروءة ومحددة ،مضاءة بالنور المتناسق

عن الشفقة الخطيرة بعبارة زفايغ ،يشفي

مباشرة ،حتى ليخ ّيل إلينا أننا في ما يسميه

كرم األسقف بيانفنو جان فلجان حين «أوجع

للشمس المتوسطية والعقل الذي ورثناه
هيغل «جنة الفكر البشري» .في كتاب جديد

اإلنسان ويستدعي فيه إنسانيته ،مثلما شفى

روحه مثل نور ساطع».

انطالقا من االنفعاالت .ما الذي يسببه؟ وهل
هو إيجابي بالنسبة إلى اإلنسان؟ من وجهة

نظر سيكولوجية ،يُنتج الغضب «موجات
رديئة» تسيء إلى عالقاتنا باآلخر ،أما من

وجهة نظر فلسفية فالغضب يمكن أن يكون
من أكثر االنفعاالت سالمة ،فهو بوصفه «قوة

دفاع وتأكيدا للذات» ،كما يفسر الفيلسوف

ميشيل إرمان في كتابه «في أقاصي الغضب.

تأمالت في انفعال معاصر» ،ال يتعارض مع
الفرح ،بل مع الالمباالة ،والخجل ،والحزن،

وكلها تؤدي إلى الخضوع .أي أن الغضب في
رأيه أبعد ما يكون عن الشغف الحزين الذي

ترصفه التقاليد الفلسفية أحيانا مع الضغينة

والحسد ،ألنه يحمل مطالب ،ومثالية كينونة
مُرض .ومن َثمّ فإن الغضب،
أمام واقع غير
ٍ
منذ أخيل إلى الناخب المعاصر ،يتجلى
كانفتاح نحو العالم ،فكالهما يصرخ نحو

«نصيب من االحتدام» لجوستين أوجييه هو سيرة المحامية

العملية كمحامية تدافع عن المساجين السياسيين في بلد يرزح

ّ
وقدم لها الفيلسوف جان لوي بوارييه،

لماذا نجد صعوبة في تغيير أنماط حياتنا

خاللها إلى اكتشاف نصوص تتعايش فيها

اآللهة القديمة وديانات التوحيد الناشئة،

مدمر على الصعيد البيئي واالجتماعي ،كما
ّ
المسلط على الحيوان؟
ال ينكر درجة العنف

هامة دوّنها عالم االجتماع األلماني ستيفان

الالعقالنية ،والفيزياء بال نهائية المادة.

لكورين بيلوشون ،أستاذة الفلسفة بجامعة

على المستوى العالمي ،هذا الذي نعت

تحت نير االستبداد منذ عقود ،وناشطة من نشطاء المجتمع

المدني المدافعين عن حقوق اإلنسان .والكاتبة تتبع مسارها منذ

سبعينات القرن الماضي حتى اندالع الثورة السورية ،حيث درجت
على التوثيق للجرائم المقترفة في بالدها ،سواء تلك التي ارتكبها

النظام ،أو تلك التي كانت بفعل الجماعات األصولية المتشددة،
قبل أن تختفي فجأة عام  2013هي وزوجها واثنان من نشطاء

المجتمع المدني كانا برفقتهما في دوما .وكأن الكاتبة أرادت أن

تحيي نضال هذه المرأة التي أسندت إليها جائزتا سخاروف وأنا
بوليتكوفسكايا ،اعترافا بفضلها في فضح الممارسات الالإنسانية،

وتوثيق شهادات الناجين من التعذيب والسجن واالغتصاب
بالصوت والصورة.

التأريخ للثورة المضادة

جديد الباحث جان بيير فيليو أستاذ التاريخ المعاصر بمعهد

العلوم السياسية بباريس وأحد المتخصصين في الشرق األوسط،

كتاب بعنوان «جنراالت وقطاع طرق وجهاديون» ،يخصصه
ألجهزة األمن والقمع في الوطن العربي ،أو ما يع ّبر عنها عادة

بالدولة العميقة ،ليبحث في جذور ظهور تلك العصابات التي

استولت على السلطة عقب انقالبات وح ّرفت استقالل الدول
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الربيع العربي التي قامت في عدة أقطار عربية

ولكن الكاتب ميشيل تيريتشنكو ،في كتابه

الغضب هو دليل على أنّ الرابط االجتماعي
ّ
ّ
يتشكل
يتشكل أول ما
في زمن الفردانية

عنوانه «المكتبة المثلى للفالسفة القدامى.

والمناضلة السورية المنشقة رزان زيتونة ،التي بدأت حياتها
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والتفاصيل ،وإن الش ّر يمنح عدة مصادر
ثرية لو رام أديب رسم النفس اإلنسانية.

الغضب كانفتاح على اآلخر

من فيثاغورس إلى بويتيوس» نصوص جمعها

ّ
المتخصص في العصور القديمة ،يدعونا من

وتتصادم في أعطافها الرياضيات بالذرى

ضرورة حمل هموم اآلخر

والحال أن ال أحد ينكر أن نمط نمونا له أثر

اإلجابة جاءت في كتاب «إيثيقا االعتبار»

نصوص ليست كلها لألعالم المعروفين ،بل

باريس الشرقية ،حيث دعت إلى ردم الهوة

وفيلون

اإلسكندري ،وهو ما يطرح نظرة جديدة على

الفضائل .فبدل التركيز على المبادئ أو
ّ
تفضل االهتمام بدوافعنا
عواقب أفعالنا،
العملية ،أي ّ
تمثالتنا التي تدفعنا إلى الفعل.

المدرسية ،فلئن كانت الفلسفة بحثا عن

تعترينا لذة القيام بالواجب وفعل الخير ،بدل

إن جانبا منها خصص لمؤلفين غير معروفين
أمثال

بروكلوس

وبويتيوس

الفكر الفلسفي من خالل مكتبة أخرى غير

مكتبة الكالسيكيين ،وغير األنطولوجيات
الحكمة ،فإنّ طرق الوصول إلى تلك الحكمة

تأخذ مع هؤالء المؤلفين مسارا غير الذي

عهدناه.

الخير والش ّر في األدب

يقال إن الخير ال يصنع أدبا جيدا ،فهو

كضياء باهر يحطم الفروق والجزئيات

بين النظرية والتطبيق من خالل تطوير إيثيقا

اآلخر ،واألشياء ،بأنه لم يُلق سالحه بعد.

رأس مدرسة فرنكفورت

«يورغن هابرماس .سيرة» هي بيوغرافيا

مولر دوم عن هابرماس ،آخر المثقفين الكبار
بـ»نصير الحداثة» و»الضمير العام للجمهورية
الفيدرالية» فضال عن كونه مفكرا يشار إليه

بالبنان في شتى أنحاء العالم ،حيث ترجمت

أعماله إلى نحو خمسين لغة أجنبية .ولكن
ليس معنى هذا أن أعماله يمكن أن ّ
تلخص

أي مالمح أخالقية يمكن أن تجعلنا أنقياء،

وحدها حياته ،ذلك أن الرجل دأب على هجر

أن نظل ممزقين على الدوام بين السعادة

العملية وما تمور به من تحوّالت سياسية

والواجب؟ وتستمد إيثيقا االعتبار جذورها
من األخالقيات القديمة ،وإن كانت تنبذ

جوهريتها ،وتعتمد على التعمق في الذات
للوصول إلى الشعور ما يربط الفرد بالكائنات

الحية األخرى ،وتحوّل وعيه باالنتماء إلى
عالم مشترك إلى معرفة معيشة والتزام.

العالم األكاديمي واالنغماس في الحياة
واقتصادية واجتماعية ،فقد ساهم بدور كبير

في إثراء الجدل حول القضايا المستجدة،
أيا ما يكون نوعها ،والتأثير بشكل فعال

في الذهنيات األلمانية ،انسجاما مع فكر

مدرسة فرانكفورت التي يعتبر هابرماس

أحد مؤسسيها .والكتاب يحاول أن يؤلف بين

العدد  - 38مارس /آذار 2018

155

كتب

رسالة باريس

التأمل الفلسفي والتدخل الثقافي اللذين

متماسكة في ما بينها ،يحاول هذا الكتاب

بنية متماسكة تعطي فكرة واضحة عن حياة

لبحث عالمي مشترك استغرق إنجازه

اللغات السرية
عند الشعراء والمنحرفين

عدة سنوات حول نظريات االنفتاح األكثر

روازن ،يستكشف فيه ظاهرة غريبة لم تنل

يطبعان نشاط هذا المفكر ،ليعطي عمله
الرجل وأثره في اآلن نفسه.

الحيوات على اختالفها

راهنية ،وكذلك عدة مشاريع حية لتحول

راديكالي ،أو متدرج ،سبق أن رأت النور في
المجاالت االقتصادية والسياسية .انطالقا

الحي
كيف يمكن تصوّر الحياة في بعدها
ّ
والمعيش ،وبعد المادة والتجربة؟ عن هذا

من البحث حول التجارب ما بعد الرأسمالية

االجتماعية مختلف األجوبة ،مؤثرة في

ووسائله الممكنة ،وكذلك لرؤية علمية

السؤال ّ
قدمت الفلسفة وكذلك العلوم

الغالب هذا البعد أو ذاك ،أي البيولوجي
أو البيوغرافي .فهل ثمة إمكانية لتصوّرهما

معا والمصالحة بين المقاربتين الطبيعية

واإلنسية؟ استنادا إلى سلسة أبحاث أجريت
في ثالث قارات ،ركز الباحث ديدييه فاسان

في كتابه «الحياة ،طريقة استعمال» على
ثالثة مفاهيم :أشكال الحياة ،إيثيقات

الحياة ،وسياسات الحياة .ففي حالة
الالجئين أو طالبي اللجوء ،وعبر التغريبة

اإلنسانية والتضحية من أجل قضية ،على

ضوء إحصائيات الوفيات وطرق حساب
منح الوفاة ،وأخيرا عن طريق بحث

جينالوجي وإثنوغرافي ،يكشف اقتصاد
الحياة عن توترات مريبة في الكيفية التي
تعالج بها المجتمعات المعاصرة الكائنات

البشرية .بعد تجميع قطع هذه التشكيلة

األنثروبولوجية ،كما تجمّ ع قطع مربكة،
تتبدى صورة محيرة :صورة حيوات غير
متساوية.

ّ
للتقدم
المعاصرة ،يتبدى تصوّر جديد

ألنماط تجاوز الرأسمالية .هذه الطوباويات

الواقعية ليست للمثاليين وال للواقعيين،

بل هي تجارب معيشة ،وتصورات جريئة
تضع من اآلن ظروف مستقبل ممكن
وأسسه وأشكاله.

المجتمع السائر
إلى حتفه بإرادته

توسع «أزمة القيمة» هنا خطابها
حيث
ّ
ليشمل دائرة البنى النفسية ،بحثا عن

تيمية البضاعة .ينطلق الكاتب من أسطورة

إيروزيختون ،الملك الذي التهم نفسه
ألنه لم يعد يجد ما يشبع نهمه ،كعقوبة

ربانية عن إساءته إلى الطبيعة ،ليشبه

به اندفاع المجتمع نحو هالكه ،ويصوره
كنقطة انطالق المجتمع الملتهم ذاته،
مستهديا كما في كتبه السابقة بنظريات

رايت ،أحد كبار علماء االجتماع األميركان،

أفضل أو غد مشرق .لماذا وكيف الخروج
من الرأسمالية؟ ما هي البدائل الموجودة

منذ اآلن؟ هل نستطيع ،وهل ينبغي إعادة
ابتكار االشتراكيات عن طريق إنجازات
ملموسة؟ بأي أدوات ،بأي أشكال عمل،
وأي مؤسسات؟ تلك أسئلة عريضة،
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سرية ،قد تكون جادة أو مسلية ،وقد تكون

ّ
معدا
ألعابا موجهة لألطفال وقد تكون عمال
للكبار عسير الفهم ُعسر اللغات األجنبية.
ويذكر بأن ظهور تلك اللغات الغامضة عمدا

بدأ مع النهضة األوروبية ،وقاومها النحاة
والمشرعون والفقهاء معتبرين أن أشكال

الخطاب الجديدة تلك هي أداة جريمة.
لي اللغات ل ّيا متصنعا رأى
مثلما يذكر بأن ّ

النور أول مرة في اليونان القديمة ،وروما،
ثم في بروفانسيا وأسكندنافيا وأوروبا
في القرن الوسيط ،ولكن لغايات أخرى،

حيث درج المغنون والنساخون إلى ابتكار

بكونها الذاتية الخاصة برأسمالية األزمة،

التجريدي والمال ،البضاعة والقيمة .ولكن

الرأسمالية وممارسته ،دون انتظار أيام

البشر عند الحديث بلغة ما إلى ابتكار لغات

كانوا يريدون الكشف عن لغة اآللهة ،التي

جاب بالذات النرجسية الت ّيامة التي يع ّرفها

المجتمع الحديث قام أساسا على العمل
كيف يعيش األفراد هذا المجتمع السلعة؟
وأي نوع من الذاتية تنتج الرأسمالية؟ لفهم

ذلك يعود بنا الكاتب إلى فرويد وإريك فروم
وكريستوفر الش ،ليستنتج أننا مدعوون

إلى التخلي عن الفكرة التي أوجدها الفكر
الحديث عن كون الفرد حرا ومستقال،

ألنه في الواقع يستبطن إرغامات خلقتها

الرأسمالية.

أبو بكر العيادي

في رأيه ما تستحق من عناية ،أال وهي حرص

في «المجتمع الملتهم ذاته» يهتم أنسيلم

حقائق مستقبلية أم طوباويات؟
يقترح فيه بوصلة جديدة البتكار ما بعد

«لغات غامضة» كتاب طريف لدانيال هيلر

تنويعات ملتبسة في فنون القول ،دون أن

ماركس على ضوء «نقد القيمة» ،ليب ّين أن

«طوباويات واقعية» كتاب إلريك ألين
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القيم اإلجابة عنها بوضوح ،كحصيلة

تاريخ اآلخر كوسيلة للهيمنة

يبحثوا من وراء ذلك عن تمنع أو خداع ،بل

كان الشعراء والرهبان وحدهم يتقنونها.
والكتاب يرصد مختلف أنواع اللغات
الغامضة ،من لغة المنحرفين والمجرمين

إلى التعابير المقدسة ،ومن أعمال فرديناند
دي سوسير في الجناس إلى نظريات رومان

جاكوبسون في الشعر ،ومن الفنون الغريبة
إلى نساخي التوراة ومؤسسي دادا.

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا

من القضايا التي يحمى فيها السجال يف مراكز البحوث واملنابر

األكاديمية الغربية منذ أعوام كتابة التاريخ ،فقد تعالت أصوات

تفضح بشكل علمي األساليب التي اتبعها بعض املؤرخني
األوروبيني يف كتابة تاريخ األمم األخرى ،من منظور املنتصر دائما،
لغايات محددة .فقد بات اليوم جليا أن أوروبا لم تكتف بكتابة

تاريخ مجدها وانتصاراتها وفتوحاتها ،بل كتبت «سردية كربى»

لتاريخ العالم ،باالستيالء عىل تاريخ األمم األخرى ،واستعمالها
وسيلة لبسط هيمنتها.

في
غودي أن أوروبا بدأت تبسط هيمنتها على العالم منذ مطلع القرن
كتابه «سرقة التاريخ» يبين المؤرخ واألنثروبولوجي اإلنكليزي جاك

الميالد ،وغوبتا ما بين القرنين الرابع والسادس ميالدي ،حيث ظهرت

السادس عشر ،بعد أن كانت متخلفة مقارنة بالشرق األقصى ،وال س ّيما

المقدسة لدى الهندوس ) وكذلك في الصين في عهد ساللة صونغ التي

ّ
مصدر في العالم ،
الصين التي كانت حتى بداية القرن التاسع عشر أكبر

مثلما كانت في طليعة التقدم في المجالين العلمي والتكنولوجي حتى
أوان النهضة األوروبية ،فقد كانت البحوث العلمية والصناعية ثانوية في

ذلك الوقت بسبب طغيان الكنيسة ،ولم تظهر تقاليد جديدة إال زمن
النهضة ،الذي تميز باالختراعات واالكتشافات وانتشار فنون الرسم

الكالسيكي المستوحى من العصر القديم ،غير أن األوروبيين درجوا على
تجاهل ما حققته األمم األخرى عبر التاريخ ،والتأكيد على التفوق

المتواصل لنموذجهم الثقافي منذ العصور القديمة إلى اآلن ،منكرين
دور المشرق العربي والصين في النهضة األوروبية .ويذكر غودي أن تلك

الهيمنة لم تقنع باالستيالء على األراضي ،بل ّ
تعدته إلى فرض الزمن
(زمن غرينيتش) والفضاء (مسقط ميركاتور المستعرض) ،وحتى على
التاريخ القديم حيث طرحت نفسها كوريثة مباشرة للعصور القديمة.

نهضة قائمة على األدب الفيدي (نسبة إلى فيدا ،وهي مجموعة الكتب
حكمت البالد من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر ،وإعادة الروح

للتعاليم الكونفوشيوسية الكالسيكية ،فالمؤرخون يصفون تلك الفترة

بالنهضة الصينية التي جاءت بالبوذية الجديدة ومكنت من إعادة قراءة
كونفوشيوس ،مع تجديد في الفنون والعلوم والتكنولوجيا كان له

أطيب األثر في المجال االقتصادي.

فالغرب مَ دين لكل تلك الثقافات المكتوبة في مختلف أوجهها :اإلسالم
لنقله المعرفة اليونانية وتطويرها ،والهند لعلومها الرياضية ومنظومتها

الحسابية ،والصين إلضافتها العلمية والتكنولوجية (البارود ،الطباعة،
الورق ،الخزف ،الحديد) .وهي إسهامات غالبا ما تجاهلها المفكرون

الغربيون ،زاعمين أن التبادل كان في اتجاه واحد ،من أوروبا «مركز
العالم» إلى األطراف ،والحال أن النهضة األوروبية ما كانت لترى النور

لوال المعارف التي جاء بها العرب ،وما كانت لتشهد التطور الرياضي لوال

بل إن أوروبا في رأيه استحوذت على مفهوم النهضة ،فنسبت ابتكارها

المبتكرات الهندية ،وال العالم الحديث لوال المخترعات الصينية.

مجتمعات متطورة ،إذا ما رمنا كتابة التاريخ انطالقا من الماضي.

«آلة الزمن» أن سنة  1517شهدت تصدع أوروبا بسبب الحركة اإلصالحية

إلى نفسها ،والحال أن مفهومي النهضة والتجديد حاضران في عدة

ويضرب أمثلة على ذلك بالعالم اإلسالمي في العصر العباسي ما بين
القرنين الثامن والثالث عشر ،حين تمت ترجمة النصوص العلمية
اليونانية إلى العربية ،ما سمح بظهور علوم إسالمية ومعارف تمّ نقلها
من بعد إلى الغرب؛ وباألندلس من خالل بناء مكاتب ضخمة مزودة

بالورق الصيني الذي لم تكن أوروبا تعرفه في ذلك الوقت .وكذلك

بالهند ،في عهد امبراطوريتي مايورا ما بين القرنين الرابع والثاني قبل

وفي السياق نفسه ،يذكر المؤرخ الفرنسي سيرج غروزينسكي في كتابه
التي قام بها مارتن لوثر ،مثلما شهدت استيالء الكونكيستادورس
اإلسبان على المكسيك واحتاللها وتنصيرها ،وكانت بداية طريقة الغرب

في كتابة التاريخ .فالمنتصرون كانوا يجهلون كل شيء عن المجتمعات
المحلية ،والحال أنهم كانوا ملزمين بمعرفة عادات المهزومين
وماضيهم كي يفرضوا قانونهم ،ولكن ّأنى لإلسبان ،المقولبين ذهنيا في
أوروبا مسيحية ذات تاريخ كرونولوجي موجّ ه عقديا ،أن يتصوروا ويقبلوا
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«من أجل تاريخ شامل»
لباتريك بورشون

«رسقة التاريخ»
لجاك غودي

كوسمولوجية أمريكا الوسطى؟ في ظرف

في االستنجاد برجال الدين لجمع معلومات

لدى المغتصبين أن تمسك بذاكرة الهنود

استغالال واسعا ،حتى أن أحد المبشرين يقال

بضعة عقود من السنين ،سعت آلة الزمن
األمريكان لتصنع لهم تاريخا يمكن ربطه بتاريخ
المسيحية القديم ،وبذلك تحللت لدى الهنود

«لقد نجح اإلسبان في إدخال شعوب مختلفة

وأطماعهم .من ذلك مثال اإليهام بأن السيناريو

فضاء «متصل» قبل العولمة ،وقبل وصول

األوروبيين ،إذ صادفوا هناك بحارة وتجارا عربا

الغرب .أوال ،أن اليونان لم تبتدع الديمقراطية،

عن األهالي ،بهدف استغالل العالم الجديد

له موتولينيا ممن عهد لهم بالتأريخ ،عقد عدة

في تاريخ واحد ،وجعل عدة قارات تعيش على

مقارنات بين ما سماه جروح مصر وفتح العالم

ذكرى العالم الذي كانت فيه الكائنات واألشياء
المخطوطات ال تزال تحتفظ بجانب من أسرار

الكبرى .أي أن األوروبيين لم يكتبوا الماضي كما

ذاكرتهم.

جانب كبير من العالم يكتب التاريخ بالكيفية

عن الهوى ،بل دونوا األحداث إما بن ّية ربطها

وأن البحارة البرتغاليين عندما بلغوا المحيط

العرقية ونزوع محموم إلى التوسع الجغرافي».
وذ ّكر غريبر ،في كتابه «دَينُ  5000عام من

األوروبية نفسها .وفي هذا يقول غروزينسكي:

الجديد ،وبين تدمير أورشليم ومكسيكو لكي

واآللهة مترابطة بمرور األجيال ،رغم أن بعض

يدمج الغزو اإلسباني في السردية التوراتية
نعيد كتابة البرامج المدرسية ،بل فرضوا تاريخا

الساعة نفسها واإليقاع نفسه حسب أنماط

الحياة والتفكير ذاتها .من وجهة نظر أوروبية،
نميل إلى اعتبار ذلك أمرا طبيعيا ،بينما هو

ليس كذلك« .
ومن َثمّ  ،ظهر تيار جديد يدعو إلى نبذ المركزية

بالسردية المسيحية ،أو خضوعا ألهواء الحكام

الخطي لالكتشافات الكبرى كان ناجما عن دفع
حضاري كبير بدأ عام  1415بغزو البرتغاليين

لسبتة في المغرب ،وانتهى عام  1520باستيالء
كورتيس على مكسيكو ،والحال أن االستيالء
على سبتة لم يكن سوى حلقة من حلقات

الصراع بين الممالك المسيحية اإليبيرية

األوروبية وتوخي ما أسماه باتريك بوشرون

والممالك اإلسالمية ،وأال وجود لسببية بين
نهاية الريكونكيستا ،وااللتفاف على السواحل

الهندي لم يكتشفوا أرضا جديدة ،بل نزلوا بأول

وصينيين وهنودا وفرسا وماليزيين؛ وأن الملك

دوم مانويل الطامح قبل اإلسباني كارلوس
كوينتو إلى إقامة ملكية مسيحية عالمية،

شجع دي غاما في رحالته أمال في تحرير
المسيحيين الضالين هناك من ربقة اإلسالم

ويصف غروزينسكي تلك المرحلة من القرن

ذا خلفية مسيحية وأدخلوا حاضنة جديدة

بتقارب كبير بين مختلف القارات ،حيث بدأ

أدخلوا الهنود األمريكان في كرونولوجيا جديدة

التاريخ الشامل .يقول بوشرون« :الدعوة إلى

العام صفر ،وتصوُّر للزمن ينقسم إلى ماض

ذنب ،بقدر ما هي دعوة إلى أن نسلط نظرة

 ،1488وعبور كريستوف كولومبوس المحيط

أن يروا عالمهم من خالل النظرة األوروبية،

وفق رؤية مركزية أوروبية ،متصلة جوهريا

المغالطات األخرى أيضا تصوي ُر فاسكو دي
غاما فاتحا عظيما تغنى ببطوالته كبار الشعراء
ُ
ووصفه
بيسوا،
في البرتغال من كامويش إلى ّ

رجل بوذيّ كسائر الهندوس في تلك البقاع.

في رده على ما عدده األمريكي صامويل

السادس عشر بالعولمة اإليبيرية ،ألنها تميزت

البشر واألشياء واألفكار والمعتقدات تتنقلألول

مرة على نطاق عالمي ،ولم يعد البشر يفكرون
بطريقة محلية أو جهوية أو قومية بل بطريقة

شاملة ،وكانت كتابة التاريخ في صميم دينامية
العولمة تلك .وللسيطرة على مجتمعات كانت
ال تزال مجهولة حتى ذلك الوقت ،لم يكتف

اإلسبان بالسيطرة عليها عسكريا ،بل صنعوا
ألهاليها ماضيا ،أي أنهم أقاموا هيمنتهم عن

وأنماطا غير معهودة من التفكير .فاإلسبان مثال

هي التقويم المسيحي ،مع ماض يبدأ من

وحاضر ومستقبل ،أي أنهم أرغموا الهنود على

فهمشوا أنماط التعبير المحلية ،واستولوا

على مخيالهم .ولعل أحد ركائز مسعى تغريب

إطار تفكير محدد ،استعملوا سالحا رمزيا

المسيحية لتفرض تصورها من بعد على كل

نهائيا ،وألغوا عالمها ،فصارت ال تستطيع أن

البلدان المغزوّة ،وتشكل بالتالي قراءة موحده

أن ُدفعوا دفعا إلى تقليد النموذج األوروبي.

كيف أن التاج اإلسباني سرعان ما أدرك أن

تاريخ مكتوب في أوروبا ،من وجهة نظر أوروبية

aljadeedmagazine.com

لنتبين أن تاريخنا ليس محايدا ،وأنه فرض على

إلى شروط صارمة ،منها تنويع التبئير،

ترى نفسها إال عبر مرآة الغرب ،وكانت النتيجة

بعد احتالل المكسيك ،أي في حدود ،1530

بالمسيحية ،ومبنية على انحراف استعماري،

ب ّين مع الحقائق التاريخية.

غودي .وكان المؤرخ البريطاني قد فسر كيف

السلطة وثيقة الصلة بالمعرفة .لذلك ،شرع

نقدية على التاريخ كما كتب منذ قرون ،أي

األطلسي ،وجولة ماجيالن عبر العالم .من

ً
سائدا
جعل المكتوب يربك المخيال الذي كان

وثقافيا بالغ العنف ،فاستعمروا تلك الشعوب

للتاريخ ،ثم فرضها كسردية عالمية .ويذكر

ممارسة التاريخ الشامل ليست تكفيرا عن

اإلفريقية للمرور من رأس الرجاء الصالح عام

الصالح ،والفارس النبيل الذي أعاد للمسيحية

العالم هو بلورة الكلمة في شكل كتاب ،ما

طريق كتابة تاريخ اآلخرين ،ودشنوا عهدا من

كتبت أوروبا تاريخ بقية العالم ،وربطته بتاريخ

أستاذ تاريخ العصر الوسيط في السوربون

علة ومعلول ،وال توالي أحداث مرتب بين

شعوب كثيرة ،وأن من الواجب أن نتحرى في
ما تمّ تدوينه وال نقبله بعالّته».

لدى تلك الشعوب .أي أن األوروبيين ،بفرضهم

المجانسة بين الفضاء والزمن ،كما بين جاك
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«دين بخمسة آالف عام»
لدفيد غريرب

«فاسكو دي غاما»
لسنجاي سوبراهامنيام

«آلة الزمن»
لسريج غروزينسيك

سنجاي سوبراهامنيام:
فضح أساطري الغرب وأبطاله

سريج غروزينسيك:
تزوير التاريخ بدأ مع الكونكيستادورس اإلسبان

دفيد غريرب يدين:
إنكار الغرب إلسهامات األمم األخرى

لقد كان القرن السادس عشر نقطة تحول:

مسيحية ،يفرض نفسه على مسافة آالف

الكيلومترات .ورغم مرور خمسة قرون ،ال يزال

جاك غودي:
تزوير التاريخ بدأ مع الكونكيستادورس اإلسبان

وفضل هذه المنهجية في رأيه أنها تستجيب
ومساءلة الزوايا التي يمكن أن ننظر من خاللها

بالمغامر الشجاع الذي اكتشف رأس الرجاء
مكانتها في ما وراء البحار البعيدة ،في خالف

في بيوغرافيا عن البحّ ار البرتغالي صدرت

والمسلمين ،بينما كان البحار طامعا في ما

يمكن أن يجنيه من تجارة البهارات ،والترقي
في سلم النبالة؛ وأنه لم يلق هناك غير
المسلمين والبوذيين ،ولكنه كان يعتبر كل من

يصادفه من غير المسلمين مسيحيا ،وعندما
التقى عام  1498براجا كاليكوت ،وهي اللحظة
التي خلدتها الميثولوجيا البرتغالية ،ظنه ملكا

مسيحيا ،والحقيقة كما بين سوبراهمانيام أنه

يزعم أن الغرب يطاول بها األمم األخرى،

كالفردية والليبرالية والدستورية وحقوق

والشامل ،ألجل توصيف العالقة بين مختلف

والمماليك الذين سدوا طرق البر على

أنحاء العالم ،منذ القرون الوسطى إلى اآلن،
دون مر ّكبات ،ودون خلفيات ،فقد بات اليوم

جليا أن كثيرا من مؤرخي الغرب لم يتنزهوا

على البحث عن طريق آخر إلى جزائر الهند؛

المحيط الهندي ،حيث كان التوسع التجاري

اإلسالمي ممزوجا بقيم تنسبها أوروبا إلى
نفسها وحدها ،كحرية التجارة واحترام
القانون والتسامح الديني .أما ما جاءت به أثينا

فيتمثل في الديمقراطية عن طريق االقتراع،
أي أن التصويت ال يتم إال إذا رضيت األقلية

المنهزمة بالنتيجة ،ما يعني وجود قوة رادعة،
أي جيش ،ال سيما أن األثينيين كانوا جنودا
باألساس .ثانيا ،أن الديمقراطية لم تكن هدفا
منشودا في أوروبا طوال َ
ألفي سنة ،ولم تصبح

كذلك إال بعد عام  1830في فرنسا وبريطانيا

هنتنغتون في «صدام الحضارات» من قيم

دفيد غريبر ساخرا أن «باإلمكان أن نضيف أيضا

البرتغاليين وسواهم هم الذين أرغموا دي غاما

تلك الممارسة شعوب كثيرة في الهند ،وعبر

وصفوة القول إن أوروبا ح ّرفت تاريخ الشعوب

والديمقراطية والسوق الحرة والفصل بين

بوجه عام ومواجهة التعارض بين المحلي

جملة أعضاء مجموعة ما ،فقد سبقتها إلى

ولم يتخلف األمريكان عن اإلدالء بدلوهم.

إلى الظواهر التاريخية .والغاية هي التخلص

الهندي سنجاي سوبراهمانيام أن العثمانيين

إذا اعتبرنا أنها تعني اتخاذ القرارات من قبل

العظمى ،أي حينما انخرط هذان البلدان في

مؤخرا بعنوان «فاسكو دي غاما – أسطورة
نائب ملك جزائر الهند ومِ حَ ُنه» ،أكد المؤرخ

من المركزية األوروبية ،وكسر المركزية

التاريخ» ،بحقائق ح ّرفها المؤرخون في بالد

اإلنسان والمساواة والحرية وسيادة القانون
الكنيسة والدولة ،علق مواطنه األنثروبولوجي

أن الثقافة الغربية ترتكز على العلم والصناعة

والعقالنية البيروقراطية والقومية والنظريات

سياسة إمبريالية ،ال أثر فيها للديمقراطية.

لفرض هيمنتها على العالم ،وإن التاريخ
الشامل الذي يدعو إليه المؤرخون النزهاء

يستوجب قبول مواجهة كمّ هائل من األرشيف

ووجهات النظر واللغات والمؤثرين لكتابة
التاريخ بشكل موضوعي ،ين ّزل الحضارات
الفاعلة في ّ
كل الحقب منزلتها الحقيقية،
دونما خلفيات أيديولوجية أو دينية أو عرقية.

كاتب من تونس مقيم في باريس
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هشام جعيط
مفكرا ومؤرخا

إقبال الذي بدا له متقدما على الفالسفة

وفيه أطلق دعوته .كما يعني أيضا المناخ

كان عارفا بفلسفة كل من نيتشه وهيغل.

أن القرآن من أهم الوثائق التي تناولت الدعوة

الفرنسيين في البعض من أطروحاته إذ أنه

وفي أواخر السبعينات من القرن الماضي

ذاتها في الفترة المك ّية في تطورها وتعطلها،

عنوان «أوروبا واإلسالم» .وقد لقى هذا الكتاب

الجزء الثاني فهي دراسة تاريخية في موضوع

أصدر هشام جعيط كتابا مهما آخر حمل

حسونة المصباحي

رواجا واسعا في البلدان الغربية وترجم إلى

اللغتين اإلسبانية واإلنكليزية .ولم يكن كتابه
المذكور يهدف إلى تقديم إنجازات أوروبا

بطريقة مدرسية وإنما هو استقراء للثقافة

مطلع هذا العام صدر يف تونس عن دار «سوتيميديا»

الغرب ّية ،وتأمل في مصيرها .وقد جاء هذا

كتاب بعنوان «جدل الهوية والتاريخ-قراءات تونسية

الكتاب مخالفا لما احتواه كتاب إدوارد سعيد

يف مباحث املفكر التونيس هشام جعيط» .وهو يتضمن

عن االستشراق الصادر في نفس السنة،

دراسات وبحوثا قدمت خالل ندوة فكرية انعقدت

متضمنا تحليال الفتا لالنتباه لنظرة الغرب إلى

يف شهر مايو  2016لتكريم املسرية العلمية لهشام

وفي محتواها الفكري .أما الدراسة الواردة في
حساس للغاية ألنه يلتصق بالماورائي،
ّ
ويتصل بالمعتقد .ويعتقد هشام جعيط أن

ّ
خصصه للنبي محمد ال يهم
الكتاب الذي
فقط العرب والمسلمين ،وإنما قد يهمّ أيضا

أناسا ينتمون إلى أديان أخرى ،وثقافات
أخرى.

وفي العديد من أبحاثه ومقاالته ،تحدث

هشام جعيط عن غياب الفكر الفلسفي لدى

الشرق .ويشير هشام جعيط إلى أن صاحب

العرب المعاصرين .وهو يعتقد أن العالم

التاريخ دورا هاما وأساس ّيا في تركيب قناعاته

اختلقه الغرب .وتلك كانت أيضا نظرة كل ّية

حركة النهضة ،ولو فيلسوفا واحدا من الطراز

وبعد حصوله على شهادة التبريز عام ،1962

أبعد ما تكون عن النقد اإلبستيمولوجي

في كلية الشريعة وأصول الدين .وعلى مدى
خمسة أعوامّ ،
ظل مواظبا على القيام بهذا

إدوارد سعيد لم يكن يعرف هذا االستشراق.
وما كتبه عنه ليس بذي قيمة ،بل إنه اعتبره

بـ»المنفى الداخلي» .فقد بدت له تونس بلدا

الشتائم لالستشراق الذي كان قد انتهى .غير

واألربعينات من الذين درسوا في الجامعات

هشام جعيط المولود بتونس العاصمة في السادس من

على الوسط العائلي وذلك تحت تأثير قراءاته للكتب الفلسفية ،ولتلك

المحافظة .وكان والده من كبار شيوخ جامع الزيتونة ،وفيه درّس

انجذب إلى كتب طه حسين والعقاد وأحمد أمين ،غير أن اكتشافه

عليه أن يعيش متوحدا بنفسه ،مُ نصرفا
إلى القراءة .وفي تلك الفترة الكالحة ،ر ّكز

أعمال مسشرقين كبار من أمثال غولد تزيهمر

وماسينيون ونودلكه.

فالسفة كبار كانوا ال يزالون آنذاك على قيد

للفلسفة هو الذي أحدث مُ نعرجا حاسما في مسيرته .ومتحدثا عن

أمثال الطبري وابن خلدون وابن سعد .وتحت

هشام جعيط كتابه الرفيع اآلخر عن تاريخ

أهم ّية كبيرة للخطاب السياسي والحضاري

رؤية جديدة للتاريخ اإلسالمي .وبعدها

بالديمقراطية ونظام الحكم وغير ذلك من

مُ نجزا حول هذا المجال كتابا في جزئين.

«لقد تعاملنا دائما مع السياسة كما لو أنها

جعيط ،احتفاء بمرور  80عاما عىل ميالده .وقد سعى
جل املشاركني يف هذه الندوة ،وجميعهم أساتذة

يف الجامعة التونسية ،إىل إبراز جوانب مختلفة من

شخصية مثقف ومفكر ومؤرخ تمكن منذ الستينات

من القرن املايض من أن يحتل مكانة بارزة إىل جانب
مفكرين عربا آخرين أمثال محمد أركون وعبدالله

العروي ومحمد عابد الجابري.

وبلورتها.

عاد هشام جعيط إلى تونس ليعمل أستاذا

العمل ،معانيا ما سوف يسميه في ما بعد

ينتمي

شهر ديسمبر  ،1936إلى عائلة من البورجوازية

الفقه وعلوم اللغة .وقد اختار الشيخ الوالد أن يدخل ابنه وهو في
الخامسة من عمره إلى المدرسة العصرية المتمثلة في «المدرسة

الصادقية» راغبا في أن يتعلم اللغة الفرنسية مثلما كان حال أبناء

البورجوازية في تلك الفترة .وحتى سن الثامنة عشرة ،ظل الفتى
هشام جعيط مُ نسجما مع الوسط العائلي ،مُ قتديا بنواميسه

وتقاليده .ومثل كل األوساط التقليدية ،لم يكن هذا الوسط العائلي

واعيا بما طرأ ويطرأ من تغ ّيرات اجتماعية ،خصوصا تلك التي كانت
تحدث في الخفاء .كما لم يكن واعيا بما سيحدث في ما بعد من ثورة
اجتماعية مغطاة بغطاء المطالبة باالستقالل .فقد كانت الحركة

الوطنية التي كان يقودها الزعيم الحبيب بورقيبة تناهض االستعمار،
لكنها كانت أيضا ّ
تعد في الخفاء النقالب اجتماعي سوف تبرز مالمحه
أكثر فأكثر من خالل عوامل الزمن.

ومع اقترابه من سنّ العشرين ،شرع الفتى هشام جعيط يظهر تمردا
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التي كانت تتحدث عن الثورة الفرنسية .ومن ناحية الفكر الديني،

ذلك يقول «كان اكتشاف الفلسفة بالنسبة لي بمثابة الفتح والتجلي.

ولست أعني بذلك الميتافيزيقيا فقط ،بل وأيضا علم النفس والمنطق
واألخالق».

يعيش تخلفا فكريا وثقافيا مُرعبا .لذا كان

اهتمامه على أعمال المؤرخين الكبار من

تأثير قراءاته ،أصبح هشام جعيط يولي

كتاب «االستشراق» اعتبر أن الشرق مفهوم

وعاطفية استهوت أفئدة العرب ،لكنها نظرة
لالستشراق العلمي .وادعى هشام جعيط أن

سطح ّيا .فتحت تأثير هذا الكتاب ،كال العرب

أنهم ،أي العرب ،لم يفهموا شيئا كثيرا من

في تونس ،وفي بلدان المشرق العربي ،وفي

الديني وبالفكر القومي ،وعن ذلك كتب

الجزء األول حمل عنوان «الوحي والقرآن

تخ ّرج العديد من المشاهير في مجال األدب والفلسفة أمثال جان

العديد من المقاالت والدراسات انتقد فيها
مثل حداثة الزعيم التركي مصطفى كمال

بالبحث مسار محمد في مكة من ميالده إلى

جعيط ما ساعده على تعميق قراءاته ،والتوسع فيها مكتشفا ما زاده

انبهارا وإعجابا بالثقافة الغربية .ولم تكن هذه القراءات لتقتصر على
مؤلفات سارتر وكامو ونيتشه وهايدغر وشوبنهاور وهيغل ،بل كانت

تتعدى ذلك لتشمل التاريخ العربي-اإلسالمي .ومنذ تلك الفترة لعب

الدعوة إلى مكة» .وفي هذا الجزء الثاني يتناول

أتاتورك .ويشير هشام جعيط إلى أنه تأثر في

الهجرة ،أي ما سماه ابن إسحاق بـ»المبعث».

من ميشال عفلق ،والمفكر المغربي عبدالله

فقط الدراسة البيوغرافية مهما اتسعت ،بل

أواخر الستينات من القرن الماضي بأفكار كل
العروي ،والشاعر والمفكر الباكستاني محمد

عصور االنحطاط ،ولم يقم أحد بالنهوض

به ،وإحيائه .وقد يعود ذلك في نظره إلى
أنه ال أحد من جيل العشرينات أو الثالثينات

األوروبية استمع إلى محاضرات ودروس
الحياة أمثال هايدغر وبرغسون وهوسرل.

الكوفة ليقدم من خالل تاريخ هذه المدينة

والنبوة» .أمّ ا الثاني فكان بعنوان «تاريخية

وآخرين .وفي األوساط المثقفة واألكاديمية الفرنس ّية ،وجد هشام

الفلسفي العربي-اإلسالمي مات خالل

القائم حول العديد من القضايا المتصلة

بعد إحرازه على شهادة البكالوريا ،انطلق هشام جعيط إلى باريس

بول سارتر ،وسيمون دوبوفوار ،ورايمون ارون ،وميشال فوكو،

أجنبية .لذا ال ّ
بد من االعتراف بأن التقليد

وفي الثمانينات من القرن الماضي ،أصدر

انشغل بسيرة الرسول ،وبقضية الوحي،

حداثة بورقيبة التي اعتبرها «تغريبية مزيفة»

المتوسط ،سواء باللغة العربية ،أو بلغة

ومنذ بداية ما سمي بـ»الربيع العربي» ،لم

ما يسمى بالعالم الثالث .كما اهتم بالفكر

ليلتحق بدار المعلمين العليا التي تستقطب ألمع الطلبة .منها

العربي لم ينتج ،رغم مرور أكثر من قرن على

ويرى هشام جعيط أن كلمة «مسار» ال تعني

أيضا المناخ المحلي الذي ظهر فيه الرسول،

ينقطع هشام جعيط عن التدخل في الجدل

القضايا .وفي حوار أجري معه ،صرح قائال

صراع دموي دائم من أجل السلطة .من

هنا ندرك موجات العنف التي تسم تاريخنا

القديم والمعاصر على حد السواء .ومادام
مفهومنا هذا للسياسة قائما فإننا سنظل
بعيدين عن الديمقراطية التي ّ
بشر بها الربيع
العربي».

كاتب من تونس
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مطلوب أدب نسوي
هيثم الزبيدي

موقع

يصبح أفالما

المرأة في السينما العربية ال يختلف كثيرا عن موقعها

في الفيلم وهما وحيدان ،لكنها تص ّر على ارتداء الحجاب .ال أحد
يق ّبل أحدا في األفالم .والرقابة اكتشفت أخطاءها بالسماح بمشاهد

تواز في المسارات ال يمكن
وتراجع مكانة المرأة في العالم العربي .ثمة ٍ

في عروض األفالم القديمة على الشاشات الفضائية الجديدة .المرأة

في الحياة العامة :بين مهمش ومتذبذب .السينما هي

حكاية القرن العشرين البصرية .والقرن العشرون هو حكاية صعود
إغفاله.

العناق من أفالم الخمسينات والستينات وبعض السبعينات فحذفتها

عادت عورة.

أدركت السينما العربية منذ بداياتها أهمية المرأة .المشهد السينمائي

يمكن تسجيل بعض الحضور لقضايا المرأة الكبرى في السينما

حافلة بالنفس األرستقراطي .السينما في حينها كانت موجهة إلى

لقضية الطالق .غضبت نساء وعملن في مهنة اإلخراج ،فوصلنا إلى

ال يكتمل من دون وجود المرأة فيه .الموجة األولى من األفالم كانت
هؤالء وليس إلى الفقراء .نساء بأعداد كبيرة يُحطن بالبطل والبطلة،
يرتدين مالبس السهرة األنيقة ويدخن ويشربن الشمبانيا .والكثير،

الكثير من األغاني والطرب .هناك بطلة واحدة هي الحبيبة ،وهناك
حشد بال قصة في الفيلم .ربما نجد صورة ألم متسلطة تصف حال

النساء في عالم الثراء .عادة ما كانت شخصية األم كاريكاتورية ال

العربية .تدخلت زوجة الرئيس المصري فشاهدنا فيلما يبحث عن حل
زمن األفالم التي تبدو انتقامية من سينما يسود الرجل في قضاياها.

فيلم من تونس عن حال النساء وآخر من سوريا .ولكن ال توجد سينما

تفرغت لقضايا المرأة بحق .اسأل أي متابع مهتم وسيعدد لك أفالم
قضايا المرأة على عدد األصابع.

خطوة إلى الوراء لننظر إن كان هناك أدب يتحدث عن قضايا
المرأة .السينما تستلهم األعمال األدبية .فهل ُكتب الكثير عن المرأة

تنتمي إلى الواقع.
ّ
مل الجمهور بسرعة من األفالم األرستقراطية وصار ضروريا دخول

وقضاياها؟ هناك فيض من األحاسيس والشعر ،الكثير من الحب

تحب الغني أو يخدعها أو تعلمه درسا في األخالق.

أن يقدم فيلما عن المرأة ،فكم لديه من الخيارات الروائية لكي يحوّلها

عنصر الفقر .فقر على حافات حياة األغنياء ،أي الفتاة الفقيرة التي

والعشق والوله ،ولكن األدب كان ذكوريا بامتياز .حتى لو أراد سينمائي

ّ
تتحدى واقعها .األم
جاءت موجة األفالم الشعبية .بنت البلد التي

إلى فيلم؟

مجتمع قروي ذكوري .ارتفعت أسهم المرأة مع الموجة الشعبية في

عن المرأة .يصفونها بعيونهم ال بحقيقتها .واالستعارة من األفالم

الحنون التي تطبخ ألبنائها وتسمع كالم زوجها .الفالحة المظلومة في
الخمسينات والستينات من القرن الماضي ،ولكن في عدد محدود من
األفالم ربما ال يعكس إال حقيقة تواجدها في عدد محدود من مواقع

العمل والمسؤولية في المجتمعات العربية.
موجة جديدة من األفالم التي تعت ّز بجمال المرأة ودلعها وخفة دمها.

الرجال يكتبون بالعموم عن عالمهم .لكنهم بين حين وآخر يكتبون
األجنبية ،وهي صفة مالصقة لتاريخ السينما العربية ،ال تخدم المرأة

أساسا ،ألن األفالم الغربية تصف امرأة مختلفة تماما عن أوصاف

النساء في الشرق.

هذا يدفعنا إلى القول إن المرأة لم تدخل ساحة المعركة في التعبير

موجة آخر الستينات وبداية السبعينات أخذتنا من بالجات اإلسكندرية

عن نفسها أدبيا لكي تستطيع قضاياها أن تقتحم عالم السينما.

وال تمانع في أن تكون سلعة .حشد الجميالت زاد بصفة ملحوظة في

متقلب ،فضاعت قض ّيتها .هناك حجاب أدبي تمارسه المرأة بحق

إلى شوارع بيروت .المرأة اآلن متحررة وتختار ،ولكنها مهمشة ومادية
األفالم ،ولكن قضايا المرأة تكاد تكون معدومة.

ثم وصلنا إلى أفالم العصر الكئيب .قضايا تحوّالت المجتمع وفقره

وتشدده تمّ تناولها بوجود المرأة ولكنها األقل تأثيرا فيها .بل على

العكس ،كانت تتراجع عن دور بنت البلد ودور بنت االستعراضات
واإلغراء .زاد عدد النساء في الشارع ،فزاد عددهن في األفالم ،ولكن

بصورة تعكس االرتداد نحو الدين والتزمّ ت واالنعزالية .صار مقبوال،
لمراعاة تحجب الممثلة مثال ،أن نشاهدها وهي تقدم حوارا مع زوجها

ضاع السرد الدقيق عن حياة النساء اليومية في مجتمع عربي بمزاج

نفسها وبنات جنسها ال يختلف عن ذلك الحجاب الذي صار صفة من

صفات عصرنا الحديث .من دون حكاية عميقة مكتوبة ال يوجد فيلم

يستحق المشاهدة.
المرأة ّ
أحق من الرجل في الدفاع عن حياتها وقض ّيتها .وهي األديب
ّ
يتقصد الفصل وال يمانع في
األنسب لرواية واقع حالها في مجتمع
العودة إلى عصر الحريم

كاتب من العراق مقيم في لندن
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