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ALMADA CULTURE
املدى الثقايف

ظـالل املــــــــــــرأة يف كــــتــــــــــــابــــــــــــات مــــنــــــــــــارصهيــــــــــــا
فــــاطـمــــة احملـــسـن

ماركس

يبحث القـراء يف اجملتمعات الـثقافية
عـن الـ ــرجل املـتـخفـي خـلف كـت ــاب ــات
املـ ـ ــرأة،وعلـ ـ ــى وجه اخل ــصـ ـ ــوص تلـك
الـتي تـشـتهــر علـى حـني فجـأة ،ولـكن
مـن النادر أن يُِنـسب إبداع الـرجل الى
إمــرأة مــا ،رغـم الق ــول املتــداول  :وراء
كل عظيم إمرأة !.
وه ـ ــذا الق ـ ــول الـيـتـيـم بــني سلـ ــسل ـ ــة
األمـثـ ــال واملـ ــواع ــظ العـ ــدوانـيـ ــة إزاء
الــنـ ــسـ ـ ــاء ،ميـكــن دحـ ــضه يف ســيـ ـ ــرة
الكـثيــر من العـظمـاء اللــذين عـاشـوا
وحـي ـ ــديـن دون إم ـ ــرأة،مــثلـم ـ ــا ميـكـن
ال ـت ـث ـبــت مــنه عــنـ ـ ــد بع ــض الـكــت ـ ــاب
والفـنــانـني الــذيـن دوّنــوا سـي ــرتهـم او
أعاد اخملتصون كتابتها.
لعل املفكــرين واألدبـاء الــذين كـرسـوا
جـزءا مـن جهــودهم مـن أجل قـضـايـا
الـن ـس ــاء ع ــرض ــة للــسـ ــؤال العف ــوي :
كـ ـيـف لـه ــم اخل ـ ـ ـ ــوض يف م ـ ـ ـ ــواضـ ـيـع
التعـنــي الكـثـي ــر مـن رفـ ــاقهـم وأبـن ــاء
جنـسـهم ،وهـل هنـاك جتـربـة خـاصـة
حرضتهم على الكتابة؟.
يهـتـ ــدي الـكـ ــاتـب الـ ــى مـ ــوضـ ــوعه يف
العـ ــادة عـبـ ــر م ــسـ ــارب املعـ ــرفـ ــة الـتـي

تـتــرابـط يف مـنـظــومــة مـنـطقـيــة مـن
اخلــب ـ ـ ــرات والقـ ـ ــراءات وال ـت ــصـ ـ ــورات
وامل ـ ـ ــواقـف ،ولـكــن تـلـك الـ ـ ـسـلـ ـ ـسـل ـ ـ ــة
التفضي بـالضرورة الى الـنتائج ذاتها
عـن ــد كل امل ـشــتغلـني يف ع ــالـم الـفك ــر
والفلـسفـة واألدب،فهنـاك الـكثيـر من
املفـك ـ ــريــن اإلنـ ــس ـ ــان ـيــني الي ـ ــرون يف
م ــسـ ــاواة اجلـنـ ـسـني ضـ ــرورة لــتقـ ــدم
البـشــريــة،وبعــض الثــوار واملـتم ــردين
علــى التـقليـد اإلجـتمــاعي كـانــوا من
أع ــداء الـنـ ـس ــاء .كـت ــاب األمـي ــركـي ــة
سوزان مـوللر أوكني يتـابع املوقف من
النـسـاء يف الفكـر الغـربـي منـذ ظهـور
بـ ــوادره يف الـتـ ــراث الـيـ ــونـ ــانـي ،حـيـث
تـكتــشف الك ــاتبــة مــا تــسمـيه "نـغمــة
الكـراهية" التي تـسم كتابـات الشعراء
والفالسفــة ويف مقــدمـتهـم افالطــون
وسقـراط ،فـاملـرأة من وجهـة نظـرهم،
أول الـبالء يف البشريـة ،وحتى صفات
اآللهـة املــؤنثـة يف هــذا التــراث،مجـرد
صـف ـ ـ ـ ــات رج ـ ـ ـ ــول ــي ـ ـ ـ ــة .وم ـ ـ ـ ــرد تـلــك
الع ــدوانـي ــة ثق ــاف ــة احلـب يف الـت ــراث
الـي ــون ــانـي الـتـي تقـ ــوم عل ــى املـثلـي ــة
اجلنـسيـة .ولـكن احلقــوق تعنـي غيـر

الطهطاوي

الـرغبات يف مجتمع بـني على اجلدل
العقلي ،ولـيس عـلى تـهومي اخلـرافة.
فـ ــآلهــتهــم يف العـ ــادة تـ ــربــض بعـيـ ــدا
محلقـة يف سمـاء الفـن،حني يخـوض
الـفـالسـف ـ ـ ــة واملـفـك ـ ـ ــرون يف ق ـ ـ ــوان ــني
الـب ــشـ ــر ،ولـكـن املــص ـ ــالح تــبقـ ــى هـي
احمل ـ ــرك األس ـ ــاســي .ك ـ ــان ــت حق ـ ــوق
املـواطنة يف أثيـنا تطبّق وفق املـراتبية
اإلجـتم ــاعيــة ،الـتي التــوفــر لـلنـســاء
والعـبـيـ ــد اإلمـتـيـ ــازات الـتــي يحــصل
علـيه ــا ال ــرج ــال األح ــرار ،عل ــى ه ــذا
األســاس بـقي ت ــراث الفكــر االنـس ــاني
يتـراوح بني القبـول والـرفض حلقـوق
املـ ــرأة ،حلـني بـ ــزوغ عــصـ ــر الــنهــضـ ــة
الـعل ـمــي ـ ــة ال ـتــي ب ـ ــدأ فـالسفــته ـ ــا يف
الــبحـث عـن مـفه ــوم امل ــواطـن ــة الـتـي
ي ــتـ ـ ــسـ ـ ـ ــاوى اجلـ ـمـ ـيـع فـ ـيـهـ ـ ـ ــا أمـ ـ ـ ــام
القـانـون،فهل كـان هـذا العصـر ايـذانـا
باهتمام املفكرين بقضية املرأة؟.
كل التـواريخ تـشيـر الـى إرتبـاط عهـد
الـ ــصحـ ـ ــوة احلق ــيقــي ـ ــة وامل ــط ـ ــالــب ـ ــة
باملساواة ،بتمكن النساء الكاتبات من
رفـ ـ ــد املـك ـتــب ـ ـ ــة العـ ـ ــاملــيـ ـ ــة ب ــبحـ ـ ــوث
ومع ــاجل ــات وإب ــداع ــات تـب ــرهـن عل ــى

مقـدار اإلجحـاف والـظلم الـذي حلق
النـســاء منـذ إنـبثــاق معــالم اجملـتمع
الـبطـريــاركي ،يف حـني لم تـشغل هـذه
الفكــرة معـظـم املفكــريـن والفالسفــة
إال مبـقـ ـ ـ ــدار تـعـلـقـهـ ـ ـ ــا بـ ـتـجـ ـ ـ ــاربـه ــم
الـ ــشخ ـصــي ـ ــة مع ال ـن ــس ـ ــاء الل ـ ــواتــي
عـرفــوهن أو ربـطتهـم بهن صـداقـة أو
وشيجة عقلية وروحية.
جــان جــاك روســو فـيلـســوف احلــريــة
الــذي دعــا الــى م ـســاواة الـب ـشــر ،كــان
يرى يف املرأة قصـورا عن الوصول الى
مـ ـ ــواهــب الـ ـ ــرجل ،وهــي مـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــا
جــن ـ ـســيـ ـ ــا ي ـن ــبغــي أن يـحج ـ ـ ــز داخل
الـبيــوت ،فــالــرجـل بنـظ ــره ميلك قــوة
غيــر محــدودة علـى الـتفـكيــر العقـلي
واإلبداع ،يف حني وظيفـة املرأة حسية
وفيـزيقيـة ،وهي عـاجـزة عـن التـفكيـر
اجملــرد .كمـا يـرى فـيهـا املـصـدر األول
لل ــش ـ ــرور ،وعق ـ ــابه ـ ــا والدة األطف ـ ــال
بـالـوجع .ومع ان روسـو قـارب اجلـدل
حــول الظـرف اإلجـتمـاعـي يف تكــوين
الشخصيـة غير انه تغافل عن شروط
حتـقق ال ـ ــذك ـ ــاء واخلــبـ ـ ــرة العـقلــي ـ ــة
للنسـاء يف حال تبـدل ظروفـهن .كان

روسو كما تـقول سوزان أوكني ،يخاف
الـن ـس ــاء،وم ــسك ــونـ ـاً مب ــرض ع ـص ــره
(ال ــزه ــري) ال ــذي س ــاهـم يف تـعكـي ــر
مــزاجه إزاء املــرأة،وهــذا األمــر يــشيــر
الـى الــرابطـة الــوثيقـة بـني التجـربـة
الــشخـصـيــة وامل ــواقف الـفكــريــة .ويف
ال ــضفـ ــة االخـ ــرى ت ــسـ ــاعـ ــد الـعالقـ ــة
الـشخـصيــة علــى خلق وعـي معـاكـس
لـنـمـ ــوذج روسـ ــو ،حـيـث ي ـصــبح جـ ــون
س ـتــيـ ـ ــوارت مل م ـن ــظ ـ ــر وفــيلـ ــس ـ ــوف
اللـيبــراليـة،مـن أكثــر النــاس حتمـسـا
لقـضيـة الـنسـاء ،بل هـو أول املفكـرين
الـذين نـادوا بحق املـرأة يف الـتصـويت
اإلنـتخ ــابـي .وك ــان كـتـ ــابه (إسـتعـب ــاد
الـن ــسـ ــاء) الــصـ ــادر مـنـت ـصـف القـ ــرن
التـاسع عشـر ،نتـاج جتربـة شخصـية،
فق ــد كـ ــان مح ــاطـ ــا مبجـم ــوع ــة مـن
الـن ــسـ ــاء الـ ــذكـيـ ــات املـ ــوهـ ــوبـ ــات ،ويف
مق ــدمـتهـن حـبـيـبـته وزوجــته الحق ــا
هاريت تايلـور ،وهي كاتبـة وناشطة يف
مجال حقوق املرأة.
ويف سيرتـه الشخصية يـذكر ان املقال
ال ــذي كـتـبه "مـنح ح ــري ــة اإلنـتخ ــاب
للـن ـس ــاء" لــم يكـن مـن بـنـ ــات أفك ــاره
لـوحــده،بل أسهـمت هــاريت تـايلـور يف
كـت ــابـته .ك ــانـت تـلك امل ــرأة متـلك مـن
الـذكاء وقـوة التأثيـر ما مكّـنها من ان
جتعل مـنـظ ــر ال ــدميق ــراطـي ــة األول،
علـى تطـابق مع أفـكاره الـتي سطـرها
يف كـ ــت ـ ـ ـ ـ ــابـه "احل ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــة وامل ـ ـ ـ ـ ــذهـ ــب
الليبرالي".
ويـ ــشخــص كـ ــارل مـ ــارك ــس منـ ــوذجـ ــا
لـلفــيل ــسـ ــوف الـ ــذي كـتـب أفـكـ ــاره يف
ظالل احلــب ال ـ ــذي مــنحــته زوجــته،
وهـي إمـ ــراة تـكـبـ ــره سـنـ ــا ،ولـكــن وجه
مـاركـس اإلنسـانـي واملسـاواتي يبـرز يف
رسـ ـ ــائل احلــب ال ـتــي ك ـتــبه ـ ــا الــيه ـ ــا،
وال ــرع ــاي ــة الـتـي خــصهـ ــا بهـ ــا خالل
م ــرضهــا الـصعـب .فقــد كــان ع ــاشقــا
لـلم ــرأة التـي تق ــاسمـت معه مـحنـته
وع ـ ــوزه،حــني أنــتج أف ــضل م ـ ــؤلف ـ ــاته
حتت رعاية هذا احلب كما يقول.
و مبق ـ ــدورن ـ ــا أن جن ـ ــد الـك ـثــي ـ ــر مــن
العالقات املثمـرة فكريا وإنـسانيا بني
النسـاء والرجـال املشتغلـني يف ميدان
واحــد ،وجتــربــة سـيـمــون دي بــوفــوار
وجــان بــول ســارتــر مـن بـني الـنـمــاذج

الـتـي تـثـ ــري اجلـ ــدل حـ ــول الـعالقـ ــة
العقليـة والـروحيـة بني الـرجل واملـرأة
وت ــأثيــره ــا يف تنــافــذ األفك ــار وتبــادل
اخلبــرات،مبــا فـيهــا أفكــار دي بــوفــوار
ح ــول الـنــسـ ــاء ،وأفك ــار س ــارت ــر ح ــول
احلياة وعالقات البشر ،وكان هذا بني
مـ ــواضــيع الــبحـ ــوث الـتــي ظهـ ــرت يف
األدب الفرنسي.
وب ــني الع ـ ـ ــرب وضع رائـ ـ ــد ال ــنه ــضـ ـ ــة
ال ـ ـشــيخ رف ـ ــاعـ ـ ــة رافع ال ــطه ــط ـ ــاوي،
مقـ ـ ــول ـ ـ ــة حقـ ـ ــوق الــنـ ــسـ ـ ــاء م ـ ـ ــوضع
التـطبـيق يف حيـاته ،فقـد كـان شـديـد
اإلعج ــاب بخـطـيـبـته وزوجـته الحقــا
التـي اشتـرط علـى نفـسه عنـد زواجه
مـنه ــا اإلمـتـن ــاع عـن أي جتـ ــاوز عل ــى
حق ـ ــوقهـ ــا ،ويف وثــيقـ ــة الـ ــزواج صـك
لــنف ــسه مـبـ ــدأ اإلخـالص لهـ ــا وعـ ــدم
الـ ــزواج مـن إمـ ــرأة أخـ ــرى او إمــتالك
ج ـ ــاري ـ ــة يف الف ـ ــراش كـم ـ ــا هـي ع ـ ــادة
الـ ــرجـ ــال يف زمــنه .أمـ ــا دعـ ــوة قـ ــاسـم
امني لـتحــري ــر النـســاء ،فكــانـت نتــاج
عالقــته بـ ــزوجــته زيـنـب ابـنـ ــة أمـيـ ــر
الـبح ــر الـت ــركـي امـني ت ــوفــيق،الفـت ــاة
الـتـي أشــرفـت علــى تــربـيـتهــا مــربـيــة
انـكليـزيــة،وأدى تطـاول الـرعــاع عليهـا
بسبب أفـكاره ،الى انتكاسة يف صحته
س ـب ـبــت م ـ ـ ــوته .كــمـ ـ ــا كـ ـ ــان ــت صل ــته
بـ ــاألمـيـ ــرة نـ ــازلـي هـ ــامن فـ ــاضل وراء
تـأليف كتـابيه (حتـرير املـرأة) و(املرأة
اجل ــدي ــدة) ،وك ــان ص ــالـ ــونه ــا األدبـي
الـذي تردد عـليه أمني قد عـزز اجلدل
حـول الـربـط بني مـعتقــداته ومــوقف
األميـرة الطليعـي من قضايـا النساء.
ن ــازلـي ك ــانـت أكـب ــر مـن داعـيـ ــة،فهـي
فـاعلـة إجـتمــاعيـة بـامـتيــاز يف مصـر
مطلع القـرن العشـرين .ولعـل إصدار
املـ ــؤلف األول (املـص ــريـ ــون ..رد عل ــى
دوق داركور) الـذي نشـره قبل الـتعرف
علـى االميـرة والتـردد علـى صـالـونهـا،
بني األدلة على وجاهة هذا االعتقاد،
فه ــو كـتـ ــاب يفخـ ــر بحج ــاب الـن ـس ــاء
ويعيب على الغربيات حتررهن.
هل مبقدورنا هنا االسـتنتاج بارتباط
أراء الـرجال املنـصفة للمـرأة مبزاج او
تأثر عـاطفي أو فردي؟ يتوجب علينا
عـن ــد اإلق ــرار ب ــاألم ــر ،جت ــري ــد تـلك
الـكــت ـ ــاب ـ ــات مــن ق ـي ـمــته ـ ــا الـعل ـمــي ـ ــة

واملوضوعية ،واحتـسابها مجرد نتائج
عـ ـ ــارض ـ ـ ــة لهـ ـ ــوى الـكـ ـ ــاتــب وم ـ ـ ــزاجه
اليومي.
ولكن هل نـستطـيع عزل مـسار الفـكر
االنـســانـي عن الـتجــربــة الــشخــصيــة
والتكوين البيـئي للمفكر أو الباحث؟
مـن الــصع ــوب ــة اجل ــزم بج ــواب له ــذا
ال ــس ـ ــؤال ،ولـكـن ال ـ ــوعــي مبف ـ ــارق ـ ــات
العالقات الفـردية،أضحى اليوم جزءا
من تركيبـة الفكر املعاصـر ،فقد أثرى
اجل ـ ـ ــدل احل ـ ـ ــدي ــث مـفـه ـ ـ ــوم الـف ـ ـ ــرد
والف ــردانـي ــة ،وك ــان احلــب والعالق ــات
احلميمـية من بني مواضيع الفلسفة
الـتـي ن ـش ــأت يف احـض ــان الف ــردانـي ــة،
فهـي البـيئ ــة املن ــاسبــة ملعــرفــة قـيمــة
الـتـ ــواصل وتـنـ ــاقل اخلـبـ ــرات .أفـكـ ــار
م ــابع ــد احل ــداث ــة يف الغ ــرب لـم تع ــد
محلقة يف عالم التجريد العقلي ،بل
هـي ل ـصــيقـ ــة بـ ــالــتجـ ــارب الـ ــذاتـيـ ــة،
فمـوضـوع اجلنـون والعقل واحلـواجـز
اإلجـتمــاعيــة واجلنــس من بـني أكثــر
املواضيع التي تثير إهتمام املشتغلني
بالفكر احلديث.
إذن لم يعـد احلب وتأثـيره يف إحداث
التـوازن اإلنـســاني مجــافيــا للعقل أو
الـفــكـ ـ ـ ــر ،صـحـ ـيـح ان ال ـكـ ـث ــيـ ـ ـ ــر م ــن
نتـاجـات رائــدات النـسـويــة يف ميـدان
األدب والفكر واللغـويات كانت ترتبط
ب ــتجـ ـ ــارب ال ــتحـ ـ ــدي اإلج ـتــمـ ـ ــاعــي،
واملقــارعــة الـثــوريــة ،وتـنـبـثق مـن اآلم
ومخـاض اإلسـتعبـاد والـظلـم ،بيـد ان
الـنسويـة الداعيـة الى حـرب اجلبهات
بني الـرجل واملـرأة أفـل جنمهــا اليـوم،
ومـا حتـصل عـليه املـرأة بـذكــاء احلب
رمب ــا يك ــون ه ــو األبق ــى يف تـ ــاريخه ــا
احلـ ــديـث .بـ ــال ـطــبع هـ ــذا اليـن ـطــبق
متـامــا علـى اجملـتمعــات املغلقـة الـتي
الت ـسـتـطـيع مـص ــاحل ــة ذاتهـ ــا ،ولكـن
دينـامـيكيـة احليـاة وتفـاعلهــا تسـاعـد
عل ــى خلق تــوازنــات لـص ــالح الفـئــات
الـضعـيفــة يف تلـك اجملتـمعــات ،ولعل
احلـروب على ويالتها ،واحدة من أهم
عـوامل إنتقـال النـساء مـن موقـع الى
آخ ــر ،وتع ــرض الـفك ــر احمل ــافـظ ال ــى
أســئلـ ــة جـ ــدي ـ ــدة ،وتعـ ــرض الـن ــسـ ــاء
أنفــسهن الــى إمكــانيـة طــرحهــا علـى
نحو جديد.

الفـنـــانـــة نـــاديـــة حمـمـــد يـــاس :غـيـــاب اجلـــســـد وحــضـــور الــظل
عـالء خـــــــالـــــــد غـــــــزالـــــــة

ت ـ ــواجهـك الفـنـ ــانـ ــة نـ ــادي ـ ــة محـمـ ــد يـ ــاس
ب ـ ـصـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــة مـع ذاتــك وتـ ـ ـ ــرغـ ـمــك عـلـ ـ ـ ــى
االستبطـان بطريقة مبـسطة ولكن ال تخلو
مـن ذكـ ــاء .هـ ــذه املـ ــواجهـ ــة القـ ــدريـ ــة الـتـي
نحـاول الهــرب منهـا بـاسـتمـرار ..نهــرب من
املرايـا وصفـحات املـاء ،كمـا نهـرب من عـيون
االخرين وعـبراتهم .فهـي جتعلنا نـسأل عن
احلــاضــر بيـنمــا نفـتقــد الغــائب بـني ثنــايــا
قـطع االثــاث البــاليــة او شمـاعــات املالبـس،
ثم تـرغـمنـا علـى حتـسـس اطــرافنـا لـنتـأكـد
من انهـا لم يتم اقـتطاعهـا لصالح اللـوحة.
وبـيـنـم ــا جن ــد ي ــدا مـعلق ــة عل ــى ك ــرسـي ،او
قدمني غابتا حتت قميص اجوف ،يخامرنا
شعــور بــان بــاقي اجلـســد قــد اسـتحــال الــى
شبـح او ظل يخيم على اللـوحة معلنـا موتا
آخر لكائن حي.
ولكـن اليـد قـد تكـون امتـدادا للكـائـن احلي
يف مـحيـط ســوريــالي يـسـتحـضــر حـضــارات
ســادت ثم بــادت ..تلك الـتي كــرست الــرجل
يف ص ـ ـ ــورة ملـك –إله ال يـ ـ ـشـق له غ ـبـ ـ ــار،
وجعلـت املرأة سالحه يف فـرض سلطـته غير
املتـناهيـة ،ومن ثم كـساهـا بقميص مـزركش
بـ ــالـ ــوان الـنـ ــار اشـبـ ــاع ـ ــا لغـ ــروره وتـ ــأكـيـ ــدا
ل ـس ـطـ ــوته .وان ك ــانـت ال ــرغـب ــة اجلـن ـسـي ــة
مـتـن ــاظ ــرة بـني امل ــرأة وال ــرجـل ،اال انه ــا يف
لـوحات الفـنانة متـرد على امتيـاز الرجل يف
احـتكـارهـا مبـا يـالئمه .فـاملـرأة فـرس ثـائـرة
حيـنمـا يغـيب امللـك عنهـا جـسـدا ،ويـحضـر
ظال ب ــاهتــا يف خلـفيــة اللــوح ــة ليــدل علــى
عـ ــدم اكـتـ ــراثـه ،وال يقـ ــوى قـمـيــصهـ ــا علـ ــى

احـتمـال فـورة الــرغبـة اجلـائـشـة يف الـصـدر
فيتفتق كاشفا عنه دون ابتذال.
واملــرأة هـي عـنــوان لــوح ــات الفـنــانــة نــاديــة
ومـوضـوعهــا .والعنـوان االبـرز متـردهـا علـى
ال ـ ـضـعـف والـعـج ـ ـ ــز ،وال ـ ـ ــرغ ـب ـ ـ ــة يف اظـه ـ ـ ــار
التـسـاوي والـتنـاظـر بـني اجلنـسـني .وهي ال
تتهم الرجل مبـاشرة باالضطهـاد والتمييز،
لـكــنهـ ــا ال تـخفـي امــتع ـ ــاضهـ ــا مـن كـتـ ــابـ ــة
التاريخ ذكوريا ،واهـماله دور حاضنة الرجل
صغـيــرا وي ــافعــا ومـن ثـم شـيخــا كـبـيــرا ..او
رمبـا ملكـا .نـعم هي تـبتعـد عن االشـارة الـى
االم او الـطفل او الـزوجـة ،ولكـنك متأل هـذا
الفـراغ بـايحــاءات ذاتيـة تفـرضهــا الطـبيعـة
كثمـرة للحب واشبـاع الرغـبة .وهي تـستعني
باسـتعارات شتـى لتحملك عـلى التفـكير يف
العــائلــة .فــامللـك البــابلـي يقف الــى ج ــانب
فـراش الـزوجيـة بـينمـا تعـرّت الـزوجـة تـلبيـة
لرغبـته على ما يبـدو ..ويعلن القميص من
جـ ــديـ ــد اشــتعـ ــال الـ ــرغـبـ ــة يف م ـ ــوقع اخـ ــر
مــنفــصل ولـكــنه غـيـ ــر بعـيـ ــد .وامللـك يقـ ــود
معـشــوقـته الــى الـشــاطـئ ولكـنهــا تـسـتحـيل
ثـوبـا احمـر قـانيــا يقطـر دمـا ،بيـنمـا يخـيم
ظلهـا يف طرف اللـوحة .واجلـرمية قـد تكون
يف دورة احلـي ــاة املـتك ــررة شه ــري ــا ..ض ــريـب ــة
الطفل والعـائلة التي تدفعهـا املرأة منفردة،
وعلـيهــا وحــدهــا ان تــدفع – جـســديــا -ثـمن
بـن ـ ــاء الع ـ ــائلـ ــة .وهـي لـ ــذلـك تـ ــسعـ ــى الـ ــى
الـتخلـص مـن ذلك اجل ـســد ب ــالهــروب الــى
ظـلـه ،مـع ابـق ـ ـ ــاء ال ـ ـ ــرابـ ــط الـ ـيـه مـ ـتـ ـمـ ـثـال
بـالقمـيص املـرتـبط بـدوره بـاملـعشـوق-امللك.
وبـالـطـبع فــان محـاولــة احلبـيب الـتخفـيف
من ه ــذه احلمــى ال جت ــدي نفعــا فهــو امنــا
يـواسيـها مبـاء ينقلـه بدلـوه الصغيـر ،بينـما
تـنــزف هـي دمــا مـن ج ـســدهــا .ومــرة اخــرى
يغيـب التــوافق ،وتـعمل الـطـبيعــة علــى كبح
الرغبات هذه املرة.
ان االسـتغــراق يف لــوحــات الـفنــانــة ميـنحك
متعــة الشعـور بـان احليـاة تـدب يف االطـراف
اجملتـزأة من كـينـونـات اخــرى .اليهم ان كـان

مــــن لــــــــــوحــــــــــات الـفــــنــــــــــانــــــــــة نــــــــــاديــــــــــة مـحــــمــــــــــد يــــــــــاس

الك ــرسي ب ــاليــا او كــان القـميــص مجعــدا..
ففــي ال ــنه ـ ــاي ـ ــة ه ــي مج ـ ــرد ادوات قـ ـ ــابل ـ ــة
لـالستبـدال .ولكـن الظـل الســاكن كمـا املـوت
احيـانــا ،او النــابض بـالعـشق احيـانـا اخـرى
يـنبـئك بـان حـقيقــة احليـاة ال تعـتمـد علـى
فيـزيــاء او كيـميـاء اجلـسـد بقـدر اعـتمـادهـا
علـى سـيكـولــوجيــا احلب والعـشـق ،حلظـات

النشوة او اوقـات السكون املـطبق الدال على
سالم كوني شامل.
وتعـمد الفنـانة الـى استخدام الـوان االحمر
واالصفر والبـرتقالي ورمبـا الزهـري الظهار
عـن ــاصـ ــر الل ــوح ــة املــتق ــدة ،بـيـنـم ــا ي ـس ــود
الرمادي واالخضر الداكن وقليل من االزرق
ع ـن ـ ــاصـ ـ ــر الل ـ ــوحـ ـ ــة االقل اه ـم ـي ـ ــة .وه ـ ــذا

االخـتيــار اللــوني مــوفق متـامــا يف مالءمـته
لـ ـط ـب ــيعـ ـ ــة االنـ ـ ـسـ ـ ــان واجنـ ـ ــذابـه لاللـ ـ ــوان
ال ـص ــارخـ ــة .فهـي امن ــا تـ ـســتعــمل م ــوج ــات
الضـوء ومتـايـز االلـوان يف مخــاطبــة الوعي
املـتلقـي ،ونقل الـصــورة الــى مــستــوى ادراكه
احل ـ ـســي وب ـ ــال ـت ـ ــالــي ض ـمـ ـ ــان تفـ ـ ــاعلـه مع
اللوحة.

ان اصــرار الفنـانـة نـاديــة محمـد يـاس علـى
اظهـار جوانـب مسكـوت عنهـا يف حيـاة املرأة،
وطـرحها قضية التـساوي دون اتهام للطرف
املـقابـل ،ومتردهـا علـى الضعف واالسـتسالم
االنثـوي ،وتـأكيـدهـا علــى احلضــور والغيـاب
ال ــروحـيـني دون اعـتـب ــار ملـتــطلـب ــات ال ــزم ــان
واملكـان ،امنـا يـدل علـى حس مـرهف وشعـور
مـتيـقظ وجـرأة مـذهلــة ،تنـسـاب الـى انـامل
مبـدعة لـتداعـب الريـشة والـزيت يف لـوحات
اقـل ما تـوصف بـانهـا متعـة متـسامـية ،تـبدأ
بـ ـ ــالالوعــي ل ـت ـم ـ ــر ع ـبـ ـ ــر ادراك خفــي ال ـ ــى
م ـسـتــوى الــوعـي الك ــامل بــوجــود مـتـمــايــز
ومناظر.
* الف ـن ـ ــان ـ ــة مــن م ـ ــوال ـيـ ـ ــد بغ ـ ــداد –1970
تخ ــرجـت يف كلـي ــة الفـن ــون اجلـمـيل ــة-ف ــرع
الـ ــرسـم عـ ــام  1993.وهـي ع ـضـ ــو يف نقـ ــابـ ــة
الفنــانني العـراقـيني وجـمعيـة التـشـكيلـيني
العراقيني ،ولهـا مشاركـات يف اغلب املعارض
واملهـ ــرجـ ــانـ ــات داخـل العـ ــراق .كـمـ ــا ان لهـ ــا
مـشــارك ــات دوليــة عــديــدة يف معــارض الـفن
الـعـ ـ ـ ــراق ــي املـعـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــر يف عـ ـمـ ـ ـ ــان-االردن/
 ،2001،1991ولـنـ ــدن ،1991/وبـيـ ــروت،2001/
والـبح ــرين ،2004/وتــونــس ،2002/ومعــرض
امتـدادات رسم بـرعـايـة الـسفـارة الفـرنـسيـة
يف العـراق ووزارة الثقـافة الـعراقـية يف قـاعة
فضـاء وفن ،2005/ومعـرض كاليـري االربعة
يف لـن ــدن ،1992/ومه ــرج ــان بغ ــداد الع ــاملـي
الثـالث للفن التشكيلي 2002./كما حصلت
علـى العديد من الـشهادات التقديـرية منها
اجلــائــزة االولــى ملهــرجــان الــواســطي ،1993
واجلائزة االولـى يف مسابقة قـضايا املرأة يف
احلرية واملساواة التي اقامتها وزارة الثقافة
ب ـ ـ ــال ــتعـ ـ ـ ــاون مع ص ـن ـ ـ ــدوق االمم امل ــتح ـ ـ ــدة
للـم ــرأة ،2006/وج ــائ ــزة االب ــداع لل ـشـب ــاب/
 2003وزارة الـ ـثـق ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة – بـغ ـ ـ ـ ــداد .وتـعـ ـمـل
م ـ ـس ـت ـ ـش ـ ــارة ف ـن ـي ـ ــة يف م ـ ــؤس ـ ـسـ ـ ــة ابح ـ ــاث
للـدراسات القـانونـية وحقـوق االنسـان التي
تـهتـم يف مجــال تـطــويــر املــراة والــدف ــاع عن
حقوقها القانونية والدستورية.

ســــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــــرة مجـــــــــــيــــل حــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــظ

علـي ابـــراهـيـم الـــدلـيـمـي

س ــاف ــرة جـمـيل ح ــافـظ ،إح ــدى األديـب ــات
العـراقيـات اللواتـي لهن حضـور متمـيز يف
الــوسـط الـثقــايف والــسيــاسـي منــذ العقــد
اخلمــسيـني ،تخــرجت يف جـامعـة بغـداد/
كليـة اآلداب فرع اللغـة العربيـة سنة 1954
لتشـتغل بالـصحافـة ..وقد نـشرت قـصصاً
ومق ـ ـ ــابالت وتـ ـ ــراج ــم يف اغلــب الـ ـصـحف
احمللـي ــة آن ــذاك ..ويف سـن ــة  1956ص ــدرت
لها مجمـوعتها القصصيـة األولى بعنوان
(دمـى واطفــال) ..وواصلت سـافـرة جـميل
عـمـلهـ ــا االدبـي هـنـ ــا وهـنـ ــاك ،ف ــضالً عـن
ن ـ ــش ـ ـ ــاطهـ ـ ــا االن ـ ــسـ ـ ــانــي يف اجل ــمعــيـ ـ ــات
االجـتمـاعيـة والـوطـنيــة ،انتخـبت مـؤخـراً
يف اجملـلـ ـ ــس امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي الحت ـ ـ ــاد األدب ـ ـ ــاء
العـراقيني ،أسـست قـاعـة الـدروبـي للفنـون
وشجعت كثيراً من الفنانني الشباب.
سنــة  1963تــوقفـت أديبـتنــا عن نـشــاطهــا
األدبـي ،بعــدم ــا تعــرضـت كغـيــرهــا لــريــاح
سيـاسيـة ،تتعـارض مع افكـارهـا ومبـادئهـا
اإلن ـســانـيــة ..إذ فــوجـئـت بــال ــواقع املــؤلـم

الــذي يـعيـشه الـبلــد وقتــذاك والــذي كــان
بعـيداً جـداً عن رؤيتهـا الفكـرية واهـدافها
ال ـتــي ت ـتــم ـ ـســك به ـ ــا ..ل ـي ـم ــتل ــئ رأسه ـ ــا
بــاالسئلــة العـديـدة الـتي لـم يجب عـليهـا
احد حتى اآلن..
ملـاذا هذا القـتل الوحـشي املتـكرر لالنـسان
االعـزل؟ ولم هـذه القيـود الفـوالذيـة علـى
(فكـر) اإلنسـان وكتـم االصوات الـصريـحة
والــصحـيحــة ،وايـن دميقــراطـيــة وحــريــة
الــتعـبـي ـ ــر ..و ..و الخ مـن االســئلـ ــة الـتـي
ظـلت وستظـل كطالسم مجهـولة الـى يوم
يبعثون؟!!
عنـدمـا أهـدت لـي مجمـوعتهـا القصـصيـة
اجل ــدي ــدة م ــؤخ ــراً ( 14قـص ــة) ..ع ــززته ــا
بـنـبــرة صــوتـيــة خ ــانقــة وهـي ت ـشـيــر الــى
صــدغهـا :هــذه القـصـص هي جـزء يــسيـر
جـ ـ ـ ــداً م ــن مـالمـح ذكـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــات ومـ ـ ـ ــواقـف
ومـشــاهــد انـســانيــة مـختــزنــة يف صنــدوق
رأسـي ،ال اسـتـطـيع ان امحــوهــا بــسهــولــة
ابداً.

ولـديهـا روايــة بثالثـة اجــزاء دفعت اجلـزء
األول منهـا الى دار الشـؤون الثقافيـة منذ
أكثر من سنة تقريباً ..وفيها سرد توثيقي
مل ـسـي ــرة املع ــان ــاة الـتـي يعـيــشه ــا اجملـتـمع
الع ــراقـي مـن ــذ ب ــدايـ ــة القـ ــرن الع ـش ــريـن
وحـتــى اآلن ،ب ـشـكل روائـي معــزز بـت ــواريخ
وتفـاصـيل (زمكــانيـة) حـصلت عـليهــا من
عــدة مــراجع ووثــائق تــاريـخيــة نــادرة ..إال
إنـن ــا نع ــود لـن ـسـتــشف ب ــايج ــاز بعـض م ــا
متـي ــزت بـه مجـم ــوعــته ــا األخـي ــرة ،الـتـي
احتوت علـى اربع عشرة قصة تفاوت طول
قـصهـا ،اال ان جـميع محـاورهــا استلهـمت
فيها صراع الثنائيات املستمدة من الواقع
العـراقي املـرير .يـشيـر د .عمـر الطـالب يف
دراسـ ــة خـ ــاصـ ــة عـن كـ ــاتـبـ ــات القــصـ ــة يف
الع ــراق ان القــاصــة ســافــرة جـمـيل( :أول
كــاتـبــة عــراقـي ــة وقفـت الــى جــانـب كـتــاب
ال ــواقعـي ــة اجل ــدي ــدة ال ــذيـن ك ــشف ــوا عـن
عــيـ ـ ــوب اجمل ـت ــمع الـ ـط ــبقــي امل ــتخـلف يف
العهـد امللـكي ،وكــانت جتـد األمل قـويـاً يف

التغيير وبناء مجتمع عراقي جديد يهزم
االستغالل ليعطي كال حسب كفاءته.)..
لقد هيمـنت يف هذه اجملموعـة القصصية
لغ ــة احل ــوار اجل ــوهـ ــري املكـثـف وتكـنـيـكه
الـ ــوصفـي الـ ــذي فـ ــرض علـ ــى مجـ ــريـ ــات
امل ــواقف ..فــضالً عـن اكـتـنـ ــاز الكـثـي ــر مـن
االيـح ـ ـ ــاءات ال ـ ـ ــرم ـ ـ ــزي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــواقـعــي ـ ـ ــة يف
سايكـولوجيا الشخصيات ووصفها بريشة
فـنـ ــانـ ــة بـ ــارع ـ ــة ..ويعـ ــود هـ ــذا الـتـ ــأثـيـ ــر
القـصـصـي يف أسلــوب ســاف ــرة جمـيل الــى
بـدايـة تـأثـرهـا بتقـاليـد املـدرسـة الـواقعيـة
خـص ــوصـ ـاً عـن ــد الـتـط ــرق ال ــى العالق ــات
الطبقية االجتـماعية املتفاوتة ..فقصص
وأسلــوب ســافــرة جـمـيل حــافـظ يف طــرح
نصوصها تعد (قصصاً مدجنة) على قول
ادوارد بلــش يف (ال ــرواي ــة امل ــدجـن ــة) الـتـي
تـدور أحـداثهـا يف احليـاة اليـوميـة لتتـرك
نهــاي ــاته ــا تع ــالج مـن ل ــدن القــارئ الــذي
تتـشح أغــواره بــاملــأســاة بـبعــد مـيلــودرامي
متكامل.

