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الرجل يجب �أن يكون لديه الحرية التي ال غنى عنها لمغازلة الن�ساء
ترجمة :احمد الزبيدي

وقعت املمثلة الفرن�سية ال�شهرية كاثرين دينوف
واح ��دة مع  99امر�أة على ر�سالة مفتوحة تلوم
فيها حركة  MeToo#ملكافحة التحر�ش بالن�ساء
متهم ��ة اياه ��ا بخل ��ق من ��اخ "�شم ��ويل" يعاق ��ب
الرج ��ال ب�ش ��كل غري ع ��ادل على تودده ��م للن�ساء
وي�صغ ��ر من �ش�أن الن�ساء ويقوّ �ض احلرية
""ّ ،
اجلن�سية.
وتقول الر�سال ��ة �إن ها�شتاغ  ،MeToo#الذي
ظهر يف �أعقاب ف�ضيحة املنتج هاريف وين�شتاين،
قد �أدى �إىل حملة من اال�ستنكار العام وا�ستنكرت
الر�سال ��ة اجلماعية "حماوالت ت�صي ��د الأ�شباح"

املتوا�صلة يف الو�سط الفني والثقايف يف بع�ض
الدول الغربية.
وتق ��ول الر�سال ��ة" :ال �ش ��ك يف �أن االغت�ص ��اب
جرمي ��ة .لك ��ن حم ��اوالت �إغ ��راء وا�ستمال ��ة �أي
�شخ� ��ص كان حتى لو جرى التمادي فيها وب�شكل
�أخرق ،لي�ست كذلك".
و�أ�ش ��ارت الر�سال ��ة �إىل �أن الكث�ي�ر م ��ن الرج ��ال
فق ��دوا �أعماله ��م ووظائفه ��م فقط لأنه ��م جتر�أوا
عل ��ى مل�س ركبة �شخ�ص م ��ا �أو طبعوا قبلة ب�شكل
مفاجئ على خ ��ده .ومت تلطيخ �سمعة العديد من
الرجال فق ��ط لأنهم حتدثوا بح�ض ��ور ن�ساء ،عن

�أمور حميمية يف مكان العمل.
وكان ال�ضحاي ��ا "رج ��ا ًال معاقب�ي�ن يف عمله ��م،
ودفعوا �إىل اال�ستقالة ،وما �إىل ذلك ،عندما كانت
خمالفاته ��م الوحيدة هي مل� ��س الركبة ،وحماولة
�سرقة قبلة ،والتحدث عن الأ�شياء احلميمة �أثناء
ع�ش ��اء عم ��ل �أو �إر�س ��ال ر�سائ ��ل ذات تلميح ��ات
جن�سية اىل امر�أة مل تنجذب �إليهم".
وج ��اء يف الر�سال ��ة "االغت�ص ��اب جرمي ��ة .غ�ي�ر
�أن الت ��ودد للن�س ��اء بغ�ي�ر عدوان لي� ��س جرمية،
والفرو�سية لي�س ��ت عدوان ًا " ،م�ضيفة �أن الرجال
يجب �أن يكون لديه ��م" احلرية التي ال غنى عنها

ملغازل ��ة الن�ساء "و�أن حرك ��ة  MeToo#ت�شجع
على" التزمت "" .
ون�شرت الر�سالة يوم الثالثاء فى �صحيفة لوموند
الفرن�سية .و�أثارت ردود فعل متباينة من القراء،

�أليف �شفق :من املحزن �أن نرى �أن الدول ال تتعلم من �أخطائها
ترجمة :املدى
تتحدث الروائية الرتكية �أليف �شفق يف هذه
املقالة عن روايتها لقيطة ا�سطنبول مبنا�سبة
اختياره ��ا رواية ال�شهر يف حمط ��ة البي بي
�سي:
عندم ��ا طلبت من ��ي القن ��اة الرابع ��ة لراديو
ب ��ي بي �س ��ي التح ��دث ع ��ن روايت ��ي لقيطة
�إ�سطنبول  ،وجدت نف�سي �أحتدث عن امل�سار
الثقايف وال�سيا�س ��ي يف وطني الأم ،تركيا،
خ�ل�ال ال�سن ��وات الت ��ي انق�ض ��ت من ��ذ ن�ش ��ر
الكتاب.
ظه ��رت الرواي ��ة يف تركي ��ا يف ع ��ام .2006
وهي حتكي ق�صة عائلة تركية وعائلة �أرمنية
�أمريكي ��ة،و معظم �أحداث الرواي ��ة ت�سردها
�أربع ��ة �أجي ��ال م ��ن الن�س ��اء .وه ��ي ق�صة عن
�أ�سرار الأ�سرة املدفونة ،وتابوهات ال�سيا�سة
واجلن�س ،واحلاجة �إىل احلديث عنها ،ف� ً
ضال
عن احلديث عن ال�صدام امل�ستمر بني الذاكرة
وفق ��دان الذاك ��رة.و تركيا ،ب�ش ��كل عام ،هي
جمتمع يعاين من فقدان الذاكرة اجلماعي.
بع ��د فرتة وجي ��زة م ��ن ن�شر الرواي ��ة  ،متت
مالحقت ��ي ق�ضائي ��ا بتهم ��ة "�إهان ��ة القومية
الرتكي ��ة" مبوج ��ب امل ��ادة  301يف القانون
اجلنائ ��ي الرتك ��ي ،على الرغم م ��ن �أن ال �أحد
يع ��رف متام� � ًا م ��اذا تعن ��ي عبارة"القومي ��ة
الرتكي ��ة" �أو كلمة "�إهان ��ة" يف هذا ال�سياق.
لك ��ن غمو� ��ض �صياغته ��ا ي�سم ��ح بتف�س�ي�ر
املادة عل ��ى �أنها تعيق حري ��ة التعبري وحرية
ال�صحاف ��ة؛ ولأول م ��رة ،تخ�ض ��ع رواية ما،
وه ��ي عم ��ل م ��ن �أعم ��ال اخلي ��ال ،للمحاكمة
مبوجب هذه امل ��ادة .هناك كلمات ل�شخ�صية
�أرمني ��ة يف رواي ��ة لقيط ��ة ا�سطنب ��ول مت
انتقا�ؤه ��ا من الن� ��ص ،وا�ستخدامها "كدليل"
من قبل مكت ��ب املدعي الع ��ام .ونتيجة لذلك،
كان عل ��ى حمام ��ي الدف ��اع الرتك ��ي �أن يدافع
ع ��ن �شخ�صي ��ات �أرمني ��ة خيالية داخ ��ل قاعة
املحكم ��ة .وكان كل ما ي ��دور هو �شيء غريب
وبرئت �ساحتي.
�إال �أنني �أتذكر اليوم من تلك الأيام الع�صيبة
اج ��راءات املحاكمة وال اجلماع ��ات املتط ّرفة
الت ��ي كانت تنظ ��م االحتجاج ��ات �ضدي يف
ال�ش ��وارع وتب�ص ��ق عل ��ى �صورت ��ي وعل ��م
االحتاد الأوروبي ،ولكن ردود الفعل املثرية
لالرتياح وامللهمة واملذهل ��ة التي تلقيتها من
الق ��راء .غالبية ق ��راء الرواي ��ة يف تركيا هم
م ��ن الن�س ��اء – الكردي ��ات  ،واليهودي ��ات،و
الأرمنيات ،واليونانيات  ...ن�ساء من جميع
الأع ��راق والثقافات والطبق ��ات .ويف تركيا،
�إذا احب ��ت املر�أة كتاب م ��ا  ،ف�إنها تعطيه �إىل
ن�ساء �أخريات .الكتاب لي�س حيازة �شخ�صية.
يت ��م ق ��راءة نف� ��س الن�سخ ��ة يف املتو�سط من
قب ��ل خم�س ��ة �أو �ست ��ة �أ�شخا�ص ،م ��ع الت�أكيد
عل ��ى جمل خمتلف ��ة بوا�سطة الأق�ل�ام امللونة
املختلف ��ة .وعلى الرغم من �أن �صناعة الكتاب
وو�سائط الإع�ل�ام والن�شر يف تركيا ،خا�صة
تل ��ك الت ��ي يف املقدمة  ،ما ت ��زال حتت هيمنة
الذك ��ور� ،إال �أن يف الغالب الأع ��م فان الن�ساء
ه ��ن احلام�ل�ات للذاك ��رة ،وه ��ن اللوات ��ي
يحتفظن بتقاليد خمتلفة ل�سرد الق�ص�ص

�صودرت جوازات �سفرهم.
وم ��ا يج ��ري �ض ��د الأكادميي�ي�ن وا�سات ��ذة
اجلامع ��ات مثري للقلق بنف�س القدر.و جتري
عملية ممنهجة خلن ��ق احلريات الأكادميي ،
وقد مت طرد �أكرث من �أربعة �آالف �أكادميي من
اجلامع ��ات يف جميع �أنح ��اء البلد� .أما الذين
وقعوا على �إع�ل�ان ال�سالم يف عام 2016فقد
فق ��دوا وظائفه ��م دون �أن تك ��ون له ��م فر�صة
للعثور عل ��ى عمل يف جامع ��ة تركية �أخرى؛
وكث�ي�ر ًا م ��ا جت ��ري حماكمته ��م ومنعه ��م من
ال�سفر �إىل اخلارج .وكان من بني االعتقاالت
الأك�ث�ر �إث ��ارة للقل ��ق اعتق ��ال عثم ��ان كافاال،
وهو نا�ش ��ط بارز يف جمال حق ��وق الإن�سان
وال�س�ل�ام ورج ��ل �أعم ��ال وخب�ي�ر حم�ت�رم
يحظى باح�ت�رام كبري من قبل الدميقراطيني
والليرباليني والأقليات يف تركيا.
وم ��ع ات�س ��اع الرقاب ��ة الذاتية ب�ش ��كل كبري،
ينخف� ��ض ع ��دد النقا�ش ��ات .ع�ب�ر و�سائ ��ل
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي وو�سائ ��ل الإع�ل�ام
الرئي�سي ��ة ب�ش ��كل �ص ��ارخ ويف كل �أ�سب ��وع
تقريبا يتم ا�ستهداف �شخ�ص جديد ، ،وينظر
املعه ��د الدويل لل�صحاف ��ة يف �أكرث من 2000
حال ��ة منف�صل ��ة م ��ن ح ��االت االعت ��داء عل ��ى
الإنرتن ��ت يف تركي ��ا ت�سته ��دف ال�صحفي�ي�ن
مبا�شرة.
وت�أث�ي�ر كل ذل ��ك عل ��ى حق ��وق امل ��ر�أة هائل.
وعندم ��ا تع ��ود البل ��دان �إىل ال ��وراء وتنزلق
�إىل ال�شعبوي ��ة ،وال�سلطوي ��ة والقومية ،ف�إن
الن�ساء يخ�س ��رن �أكرث من الرج ��ال .واليوم،
تق ��وم بع� ��ض الن�س ��اء بخو�ض �أك�ب�ر معارك
تركيا من �أجل الدميقراطية.
يف ع ��ام  2016طرح ��ت احلكوم ��ة الرتكي ��ة
م�شروع قان ��ون للعفو عن مغت�صبي الأطفال
�إذا وافق ��وا عل ��ى ال ��زواج م ��ن �ضحاياه ��م
الق�ص ��ر .وكان الن ��واب الذي ��ن ج ��اءوا بهذه
الفك ��رة البغي�ض ��ة �أك�ث�ر اهتمام� � ًا باحلف ��اظ
على فك ��رة جمردة ع ��ن "�ش ��رف العائلة" من
حي ��اة املاليني من الن�ساء والفتيات .وب�سبب
ردود الفعل وا�سعة النطاق من اجلمهور ،مت
التحفظ على م�شروع القانون
لك ��ن الن ��واب �أنف�سه ��م متكن ��وا يف نهاي ��ة
املطاف من مترير م�شروع قانون �آخر ي�سمح
للمفتي�ي�ن وامل�س�ؤول�ي�ن الديني�ي�ن باج ��راء
عق ��ود ال ��زواج.و يف بلد تكون في ��ه واحدة

عن موقع فاريتي

حب وكراهية و�أ�شياء �أخرى رواية
عن واقع عاملنا املخيف

 عندما تعود البلدان �إلى الوراء  ،ف�إن الن�ساء يخ�سرن �أكثـر من الرجال
ومع ذلك ،وعل ��ى الرغم من �أن الكلمات كانت
�شيئ ��ا خط ��ر ًا يف تركي ��ا يف منت�ص ��ف العقد
الأول م ��ن الق ��رن احل ��ادي والع�شري ��ن ،ف�إن
حالة الكتاب والنا�شرين مل تكن �أبدا قامتة �أو
مظلم ��ة كما هي عليه الي ��وم .على مدى العقد
املا�ضي كان ��ت تركيا تنزل ��ق �إىل الوراء ،يف
البداي ��ة تدريجيا وبع ��د ذلك ب�سرعة حمرية.
فم�ستوي ��ات ال�سلطوي ��ة ،والإ�سالموي ��ة،
والقومي ��ة ،والعزل ��ة ،والتحي ��ز اجلن�س ��ي،
�آخذة يف االرتفاع ،ويتم تغذيتها والت�شجيع
عليها ب�شكل منهجي .فلي�س غريب ًا �أن ي�ساعد
ذل ��ك عل ��ى حتطيم �آف ��اق ح�ص ��ول تركيا على
ع�ضوية االحتاد الأوروبي.
وم ��ع ازدي ��اد انف�ص ��ال تركي ��ا ع ��ن �أوروبا،
ا�ستغ ��ل القومي ��ون والإ�سالمي ��ون الفج ��وة
املتزاي ��دة.و ب ��د�أت النخب ��ة احلاكم ��ة يف
احلديث ع ��ن االن�ضمام �إىل ميث ��اق �شنغهاي
ب ��د ًال م ��ن االحت ��اد الأوروب ��ي .والعالق ��ات
الرتكي ��ة مع االحت ��اد الأوروبي هي يف �أدنى
م�ستوى لها اليوم .و �أ�صبحت حكومة حزب
العدال ��ة والتنمية غ�ي�ر دميقراطية على نحو
متزاي ��د ،ومنغلق ��ة ،وغ�ي�ر ليربالي ��ة وغ�ي�ر
مت�ساحم ��ة ، .واثبت اال�ستفتاء املثري للجدل
 .ال ��ذي اج ��ري يف ني�س ��ان  2017ونتيجت ��ه
املتقارب ��ة (� ٪51إىل � )٪49أن تركيا �ستتغري
م ��ن حك ��م الدميقراطي ��ة الربملاني ��ة �إىل دولة
يحتف ��ظ فيه ��ا الرئي�س رجب طي ��ب �أردوغان
باحتكار مطلق لل�سلطة.
لق ��د �أ�صبح ��ت تركي ��ا مث ��ا ًال مروع ًا عل ��ى �أن
�صنادي ��ق االق�ت�راع يف ح ��د ذاته ��ا ال تكف ��ي
للحف ��اظ عل ��ى الدميقراطي ��ة� .إذا مل تك ��ن
هن ��اك �سيادة للقان ��ون يف بلد م ��ا ،وال ف�صل
ب�ي�ن ال�سلط ��ات،و انعدم ��ت في ��ه احلري ��ات
للم�ؤ�س�س ��ات الإعالمي ��ة ،و الأكادميي ��ة وال
توج ��د فيه حق ��وق للمر�أة ف ��ان الدميقراطية
ال ميك ��ن �أن تزده ��ر في ��ه �أو تبق ��ى عل ��ى قي ��د
احلياة.
والي ��وم ي ��زداد الت�ش ��دد وت�سيي� ��س الق�ضايا
يف بل ��دي الأم ب�ش ��كل م ��روع للغاي ��ة حي ��ث
فق ��د الآالف م ��ن املثقف�ي�ن وظائفه ��م .وهناك
ع ��دد متزايد م ��ن االتهام ��ات الق�ضائية بحق
الأكادمييني وال�صحفيني والكتاب واملفكرين
واملعلق�ي�ن .وق ��د ق�ض ��ى �أح ��د �أ�شه ��ر ر�سامي
الكاريكات�ي�ر يف الب�ل�اد وه ��و مو�سى كارت
فرتة خم�سة �أ�شه ��ر يف ال�سجن ،وعلى الرغم
من �أن ��ه قد �أفرج عنه حت ��ت �إ�شراف ق�ضائي،
�إال �أن ��ه ال ي ��زال يواج ��ه عقوب ��ة ال�سجن ملدة
ت�ص ��ل �إىل  29عام� � ًا .وق ��د �أ�ص ��درت �شبك ��ة
حق ��وق ر�سام ��ي الكاريكات�ي�ر الدولي ��ة بيان ًا
و�صفت في ��ه املحاكمة بانه ��ا "حماولة غريبة
من جانب احلكومة الرتكية لزيادة خيبة �أمل
�شعبها بها".
وال�صحاف ��ة م ��ن �أ�صع ��ب امله ��ن يف تركي ��ا.
فمن ��ذ حماول ��ة االنقالب الدم ��وي التي جرت
يف ع ��ام  ،2016مت �إغ�ل�اق �أك�ث�ر م ��ن 160
و�سيل ��ة �إعالمية ومت �إلقيام بعمليات تطهري
وا�سع ��ة النطاق .ومع وج ��ود �أكرث من 150
�صحفيا فى ال�سج ��ون ،جتاوزت تركيا �سجل
ال�ص�ي�ن املح ��زن ،وا�صبحت ت�ض ��م �أكرب عدد
م ��ن ال�صحفي�ي�ن املعتقل�ي�ن فى الع ��امل .و مت
�إدراج الكثريي ��ن منه ��م يف القائم ��ة ال�سوداء
�أو ف�صل ��وا م ��ن العم ��ل �أو متت ادانته ��م �أو

مب ��ا يف ذل ��ك م ��ن �آ�سي ��ا �أرجينتو ،وه ��ي واحدة
م ��ن الن�ساء الذي ��ن اتهموا املنت ��ج ال�سينمائي يف
هولي ��وود هاريف وين�شتاين باالعتداء اجلن�سي
و�ساعدت يف ف�ضحه ." .
دين ��وف ه ��ي النجم ��ة ال�سينمائي ��ة الفرن�سي ��ة
امل�شه ��ورة الوحي ��دة التي وقع ��ت الر�سالة .ومن
ب�ي�ن املوقع�ي�ن الآخري ��ن ،الكاتبة وعامل ��ة النف�س
�س ��ارة ت�شي� ��ش ،والناقدة الفني ��ة كاثرين ميليت،
واملمثل ��ة والكاتب ��ة كاتري ��ن روب  -جريلي ��ت،
وامل�ؤلف ��ة بيج ��ي �سا�س�ت�ر ،وال�صحفي ��ة �أبنو�س
�شاملاين.
ويف �إ�ش ��ارة �إىل م�ستخدم ��ي ها�شت ��اغ
،Balancetonporc#وه ��و املقابل الفرن�سي ل
ها�شتاغ (�أنا اي�ضا )والذي يعني (اف�ضح (الرجل
القذر لديك) ،لت�شجي ��ع الن�ساء على ك�شف حقيقة
م ��ن اعت ��دوا عليه ��ن جن�سيا.ف� ��إن الر�سالة تدعي
�أن "ه ��ذه احلمى لإر�سال (الرج ��ال اخلنازير �إىل
امل�سل ��خ ) بعيدة كل البعد عن م�ساعدة املر�أة على
�أن ت�صب ��ح م�ستقل ��ة" وهي بد ًال من ذل ��ك " تخدم
م�صال ��ح �أع ��داء احلري ��ة اجلن�سي ��ة واملتطرف�ي�ن
الديني�ي�ن و�أ�سو�أ الرجعيني و�أولئك الذين يرون،
با�سم مفهوم اخلري والأخالق � ،أن الن�ساء قليالت
احليلة وعاجزات ".
ويف تناق� ��ض �ص ��ارخ مع اتهام ع ��دد من الرجال
رفيع ��ي امل�ست ��وى يف �صناعة الرتفي ��ه والإعالم
يف الوالي ��ات املتح ��دة ،فان احلمل ��ة امل�شابهة يف
فرن�س ��ا مل ت�سف ��ر حت ��ى الآن ع ��ن �أي اتهامات �أو

ادع ��اءات ب�س ��وء ال�سل ��وك اجلن�س ��ي يف �صناعة
ال�سينما الفرن�سية.
وق ��د انتق ��دت النجم ��ة الفرن�سي ��ة دين ��وف74،
عام� � ًا ،ب�شكل علني م�ؤخ ��را احلمالت على مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ،والت ��ي قال ��ت �إنه ��ا ت�سم
بالعار الرجال املتهمني بالتحر�ش بالن�ساء.
وعلى الرغم من �أن كاترين دينوف اعتربت امر�أة
قوية وم�ستقلة طوال حياتها ال�شخ�صية واملهنية
 ،فق ��د اعرتف ��ت يف مقابلة مع جمل ��ة تي�شنيكارت
الفرن�سي ��ة ب�أنه ��ا مل تنتم ��ي �أب ��دا اىل احل ��ركات
الن�سوي ��ة ،وذل ��ك �أ�سا�س ��ا ب�سب ��ب �ضي ��ق الوقت
و�إحجامها عن االنتماء �إىل �أي جمموعة  .وقالت
انه ��ا وقعت عل ��ى بيان �شهري وقعت ��ه  343امر�أة
لدعم احلق ��وق االجنابية ،واالعرتاف باحلق يف
االجها� ��ض عندما كانت عملي ��ات االجها�ض غري
قانونية فى فرن�سا عام .1971
وح ��ول مو�ض ��وع امل�س ��اواة يف الأج ��ور ،قال ��ت
دينوف يف ه ��ذه املقابلة �أن الن�ساء القويات فقط
ميك ��ن �أن يجر�ؤن على املطالبة "بنف�س الأجر مع
الرجال ".
وم ��ن املع ��روف �أن كاتري ��ن دين ��وف كان ��ت م ��ن
املمث�ل�ات اجلميالت وامل�شهورات قبل عدة عقود،
ولعبت دور البطولة يف عدة �أفالم بينها "مظالت
�شريب ��ورغ" ،و"اال�شمئ ��زاز" و "ثم ��اين ن�ساء"
وغريها.

م ��ن كل ثالثة زيجات هي لفت ��اة قا�صر  ،فان
ه ��ذا القانون ي�ش ��كل تطور ًا خط�ي�ر ًا للغاية.
و�س ��وف يزيد من ع ��دد الفتي ��ات القا�صرات
املتزوج ��ات وح ��االت تع ��دد الزوج ��ات.
و�س ��وف تتمك ��ن الأ�س ��ر املتزمت ��ة ديني� � ًا من
تزوي ��ج بناته ��ن يف �س ��ن �أ�صغ ��ر ودون �أي
�إ�ش ��راف .وعندم ��ا �أعربت منظم ��ات ن�سائية
متع ��ددة عن قلقها ب�ش� ��أن م�ش ��روع القانون،
وخرج ��ت الن�ساء �إىل ال�ش ��وارع لالحتجاج،
ق ��ال الرئي� ��س �أردوغ ��ان �أن ��ه �سيت ��م متريره
"�شئتم �أم �أبيتم".
ويتزاي ��د العن ��ف املنزيل �ضد امل ��ر�أة مبعدل
خمي ��ف وال تتوفر�أماك ��ن الي ��واء الن�س ��اء
�ضحاي ��ا العنف  .وي�ستن ��د خطاب احلكومة
�إىل قد�سي ��ة الأمومة وحرم ��ة الزواج .ويف
ظل ح ��زب العدالة والتنمية،تتال�شى حقوق
امل ��ر�أة ويف الوق ��ت نف�س ��ه تن�ش ��ر ال�صحف
الإ�سالمية مقاالت �ضد مراكز ايواء الن�ساء،
وتطل ��ق بع�ض املنظم ��ات �إلتما�س ��ات جلعل
الن�س ��اء ي�ساف ��رن يف عرب ��ات "خم�ص�ص ��ة
للن�س ��اء "فق ��ط عل ��ى م�ت�ن القط ��ارات� .أم ��ا
احلاف�ل�ات ذات الل ��ون ال ��وردي الت ��ي ال
ت�ستقله ��ا �س ��وى الن�س ��اء فق ��ط فباتت تعمل
بالفعل يف عدة مدن.
ول ��ن يخف ��ف الف�ص ��ل ب�ي�ن اجلن�س�ي�ن م ��ن
التحر� ��ش اجلن�س ��ي وال يوف ��ر ح�ل ً�ا ل ��دورة
العن ��ف" .عندما تذهب الن�س ��اء �إىل ال�شرطة
�أو املدعي العام لطلب احلماية ،يتم ارجاعهن
�إىل املن ��زل ،والقيام مبحاول ��ة التوفيق بني
[الأزواج] �أو يح�صل ��ن على �أمر حماية فقط
على الورق"،
ومما يبع ��ث على القلق �أي�ض ��ا التغريات يف
نظام التعليم :ففي املناهج الدرا�سية اجلديدة
ل ��ن يتم تدري�س النظري ��ة الداروينية ..ومن
�أج ��ل جتنب �إ�ضف ��اء الطاب ��ع الإ�سالمي على
نظ ��ام التعلي ��م الوطن ��ي ،ف� ��إن الأ�س ��ر الت ��ي
ت�ستطي ��ع حتم ��ل نفق ��ات املدار� ��س اخلا�صة
تر�س ��ل �أطفالها �إىل ه ��ذه املدار�س وارتفعت
ن�سبة الأطف ��ال يف التعليم اخلا�ص من  7يف
املائة �إىل  20يف املائ ��ة .وهناك �أي�ضا نزوح
حزي ��ن يج ��ري ،وت�شه ��د تركي ��ا هج ��رة يف
العقول مل ت�شهدها من قبل.
والعدي ��د م ��ن الأكادميي�ي�ن واملفكري ��ن
والنا�شط�ي�ن وال�صحفي�ي�ن والليربالي�ي�ن
والعلماني�ي�ن يغادرون الب�ل�اد .ولكن الكثري
منه ��م ما يزالون موجودي ��ن وهم يحاولون
احلفاظ على معنوياتهم ، .ومن الوا�ضح �أن
املر�أة الرتكية ال تتخل ��ى عن الكفاح من �أجل
حقوقها.
ً
م ��ا ت ��زال تركي ��ا بل ��دا يع ��ج بالتناق�ض ��ات
والنفو�س ال�شجاع ��ة واجلميلة .ولكن الآن،
وبع ��د مرور �أكرث من عقد على �صدور رواية
لقيط ��ة ا�سطنب ��ول ،م ��ن املح ��زن �أن نرى �أن
ال ��دول ال تتعل ��م م ��ن �أخطائه ��ا .التاريخ ال
يتح ��رك بال�ض ��رورة �إىل الأم ��ام .ففي بع�ض
الأحيان يرتاج ��ع �إىل الوراء .وتركيا ،التي
كان ��ت تعترب يف ال�سابق ج�سرا متوهج ًا بني
�أوروبا وال�شرق الأو�سط ،ومنوذج ًا يحتذى
ب ��ه للع ��امل الإ�سالم ��ي ب�أ�سره ا�صبح ��ت بلد ًا
تعي�س ًا وغري دميوقراطي.
عن الغارديان

ترجمة :املدى
ت�ستعد الكاتبة �سمرية �أحم ��د لإ�صدار روايتها اجلديدة
بعن ��وان (حب وكراهي ��ة و�أ�شي ��اء �أخرى ) ورغ ��م �إنها
ول ��دت يف الهن ��د لكنها ن�ش� ��أت وترعرع ��ت يف الواليات
املتحدة حيث تعي�ش حالي ًا
بطل ��ة الرواي ��ة مايا عزيز فت ��اة يف ال�سابع ��ة ع�شرة من
العم ��ر تت ��وق �إىل درا�س ��ة �صناع ��ة الأف�ل�ام يف جامع ��ة
نيويورك ،لكنها تخ�ش ��ى �أن والديها امل�سلمني املتدينني
ل ��ن ي�سمحوا بذل ��ك .وبد�أت تخت�ب�ر م�شاعر احلب وهي
تقرتب من ال�سنة النهائية يف املدر�سة  -وعلى الرغم من
�أن ك ��رمي ،زميلها يف املدر�سة يتحلى بالطيبة وال�صدق
.ومغ ��رم بها �إال �أن امل�شكلة �إنه ��ا مغرمة ب�شاب �آخر هو
جنم كرة القدم ،الذي ي�صادق فتاة �أخرى .فمن تختار؟
تنح ��رف الرواي ��ة ع ��ن م�ساره ��ا الرومان�س ��ي اجلميل
عندم ��ا يق ��ع هج ��وم �إرهاب ��ي – وعندم ��ا يفج ��ر �شاب
 ،و�أ�سم ��ه عزي ��ز ،نف�س ��ه و�س ��ط جم ��ع من النا� ��س  ،مما
ي�سف ��ر ع ��ن مقتل ع�ش ��رات منهم ،وبع ��د �أن جنحت مايا
يف �إقن ��اع والديه ��ا ب�أنها ميك ��ن �أن تذه ��ب للدرا�سة يف
الإرهابي الذي
نيوي ��ورك ي�أتي ه ��ذا العمل
�أودى بحي ��اة � 125شخ�ص ًا
ليث�ي�ر موجة من الكراهية
للإ�س�ل�ام يط ��ال ماي ��ا
و�أ�سرته ��ا.و يب ��دو الأمر
وك�أن �أح ��داث احل ��ادي
ع�ش ��ر م ��ن �أيل ��ول ق ��د
عادت م ��رة �أخرى ...
تركز الكاتب ��ة �سمرية
�أحم ��د يف روايته ��ا
هذه على ت�أثري مثل
ه ��ذه الفظائع على
حياة امل�سلمني يف
�أمريكا .ورغم �أن
ماي ��ا تختلف عن
�أقرانه ��ا البي�ض
يف ع ��دد ال
يح�ص ��ى م ��ن
ا لأ �شي ��ا ء
ال�صغ�ي�رة -
لك ��ن عندما
يتعل ��ق
ا لأ م ��ر
با لأ�شياء
يف �س ��ن
املراهق ��ة فانه ��ا تفع ��ل
متام ًا مثلما يفعلون وبال�ضبط
ه ��ذا الكت ��اب هو نظرة رائع ��ة اىل حقيقة ازدي ��اد �أعداد
امل�سلم�ي�ن يف �أمريكا املعا�صرة وه ��و الأمر الذي يف�سر
اقب ��ال القراء علي ��ه  .فمو�ضوعات الهوي ��ة والعن�صرية
وال�سيا�سة حتتل جزء ًا كبري ًا جد ًا من �صفحات الرواية
 .وم ��ع ذل ��ك  ،فان هذه الرواية تتح ��دث عن الوقوع يف
احل ��ب و�إيج ��اد الف ��رد امل�س ��ار اخلا�ص به ،مهم ��ا كانت
خلفيته
 .حتت ��وي الرواية على عبارات قوي ��ة خ�صو�ص ًا عندما
تع ��اين مايا من �آث ��ار الهجوم �إالرهاب ��ي  ،ولكنه عموم ًا
منا�سب لل�شباب وكذلك لكبار ال�سن.
تق ��ول الكاتب ��ة �سمرية �أحم ��د يف �إح ��دى املقابالت التي
اجريت معها وهي تتحدث عن املوهبة �إنها كانت تتمنى
ل ��و كان ��ت موهوب ��ة يف الريا�ضي ��ات التطبيقي ��ة( .ماذا
ع�س ��اين �أن �أق ��ول ؟ �أن ��ا طالب ��ة جمته ��دة .ولك ��ن عندما

كنت طفلة ،كنت يف كث�ي�ر من الأحيان غري مهتمة كثري ًا
بالريا�ضيات والعلوم وهذا هو على الأرجح واحدة من
الأ�شي ��اء القليل ��ة التي �أندم عليه ��ا يف حياتي .مل �أطمح
�أب ��دا �أن �أك ��ون عبقري ��ة يف الريا�ضي ��ات مث ��ل كاثري ��ن
جون�س ��ون مث ًال  ،ولكن ��ي �أمتنى �أن �أك ��ون �أكرث كفاءة.
الريا�ضي ��ات هي م ��ن جتعل الأ�شياء تعم ��ل .فهي تبني
امل ��دن .وهي التي جعلت الب�ش ��ر ي�صعدون اىل القمر.و
�ساعدتن ��ا على هزمية النازيني .ون�أمل �أن جتعلنا نذهب
�إىل املري ��خ .الريا�ضي ��ات ه ��ي �أ�سا� ��س كل �ش ��يء يف
حياتنا  .الريا�ضيات جتعل من امل�ستحيل حقيقة .لأنها
يف الأ�سا� ��س ،ع ��امل �ساح ��ر .ومن ذاك ال ��ذي ال يريد �أن
يكون �ساحر ًا؟
وح�ي�ن تتح ��دث ع ��ن �أحل ��ى االوق ��ات عندها تق ��ول �إنها
ت�ستمتع بنهاية ال�صي ��ف .ووقت الغروب عندما تقرتب
ال�شم�س م ��ن الأفق وتختفي تدريجي ًا  .وي�صبح �ضوئها
�أحم ��ر اللون .وهذا هو ال�سب ��ب يف �أنني �أحب �أم�سيات
�شهر �أيلول  ،وخا�صة يف نيويورك و�شيكاغو .وواحدة
م ��ن �أمنياتي الكب�ي�رة ككاتبة هو �أن �ألتق ��ط هذا املنظر
بوا�سطة الكلمات،
وع ��ن ال�شخ� ��ص ال ��ذي ميثل قدوته ��ا يف احلي ��اة تقول
الكاتب ��ة �سم�ي�رة �أحمد  :قابلت املالك ��م حممد علي كالي
يف ع ��ام  ،1996و�أ�صابن ��ي الذه ��ول .لق ��د ر�أي ��ت �أو
التقي ��ت بالكثري م ��ن امل�شاهري
بال�صدف ��ة .لك ��ن
حممد عل ��ي كالي
كان ميثل بالن�سبة
يل بط�ل ً�ا من ��ذ �أيام
طفولت ��ي .وال عالقة
له ��ذا باملالكم ��ة.
كان حمم ��د عل ��ي
م�سلم� � ًا .وكان �أ�س ��ودا
وفخ ��ور ًا بذل ��ك  .وكان
عل ��ى ا�ستع ��داد لتق ��دمي
الت�ضحي ��ات م ��ن �أج ��ل
مبادئه ومثله .كان يخاطب
اجلمي ��ع عندما حتدث �ضد
حرب فيتن ��ام .وحتدث �ضد
العن�صري ��ة املت�أ�صل ��ة يف
املجتمع وق ��دم مثا ًال على ما
يعنيه �أن امل ��رء يكون ريا�ضي ًا
ونا�شط� � ًا اجتماعي� � ًا  ،و�أعتق ��د
�أننا ميكن �أن نرى �صدى ن�شاطه
اليوم ،بعد �أكرث من  50عام ًا .يف
خت ��ام �إح ��دى االحتف ��االت  ،كان
النا�س يتجولون ،و�سط البالونات
واحللويات .،و�صلت عند جمموعة
م ��ن النا� ��س كان ��وا ق ��د جتمعوا يف
الرده ��ة وعندم ��ا نظ ��رت �إىل و�س ��ط
الدائ ��رة ،ر�أي ��ت حممد علي كالي  .ف�أخ ��ذت طريقي �إىل
داخ ��ل احل�شد ثم نظر يل ،ورف ��ع يده ورفع �أ�صبعه يف
وجه ��ي .كانت �إ�صابت ��ه بال�شلل يف مرحل ��ة متقدمة اىل
ح ��د ما يف ذلك الوق ��ت ،لذلك مل يكن يتح ��دث كثري ًا يف
الأماكن العام ��ة .و دفعني �أحدهم نحوه .وعندما قلت:
"ال�سالم عليكم" �أجابني قائ ًال "وعليكم ال�سالم" .كنت
�أ�ستطي ��ع �أن �أ�سم ��ع �أ�صوات ًا خافتة م ��ن حويل تقول " :
انه يتحدث معها " .ومرت تلك اللحظات ب�سرعة  ،ولكن
اللقاء مع حممد عل ��ي كالي كان مثل اقتنا�صك للتاريخ،
وعبورك م�ساراته مع �شخ�ص عمالق .ال�شخ�ص الأعظم
يف جميع الأوقات.
عن الفاينان�شيال تاميز

