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االدب الــــنـــــــــســـــــــــوي واهلــــيــــمــــنـــــــــــة الـــــــــــذكـــــــــــوريـــــــــــة
عــلـــــي يــــــــــــــاســـــني
بـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد

اخ ـ ــذ اص ــطالح (االدب الـنـ ـس ـ ــوي) او
(الكـتــابــة الـن ـســويــة) يـنـت ـشــر ب ـشـكل
الفت للـنظــر بني االوســاط الثقــافيـة
واالدبـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ــن خــالل املــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
ال ـصـحف ـي ـ ــة وال ـ ــدراس ـ ــات والــبح ـ ــوث
االك ـ ــادمي ـيـ ـ ــة ،بل ح ـت ـ ــى يف ال ـن ـ ــدوات
والـ ـ ـ ــدرس االكـ ـ ـ ــادمي ــي يف املـعـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــد
واجلـامعـات وبـالـرغم ممـا اثيـر حـوله
من جدل وسجال ونقاش خالل عقود
القــرن املـنـصــرم ،ف ــانه الــى الـيــوم لـم
تـخ ـ ـتـف ظـالل تـل ــك الـ ـ ـ ـ ـسـجـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
والنقـاشـات ،واننـا لـو اعتـرفنـا بـوجـود
(ادب ن ـ ـس ـ ــوي) ف ـ ــان ه ـ ــذا االع ـت ـ ــراف
سـي ــدع ــون ــا الـ ــى الق ــول ب ــوج ــود ادب
ذكــوري (لـن ـسـمه ادبــا رجــولـي ــا)! فهل
لهذا التقـسيم مبرراته الفسـيولوجية
او االبـ ــداعـي ـ ــة .لق ـ ــد تعـ ــددت الـ ــرؤى
ووجه ـ ــات ال ـنـ ـظـ ـ ــر يف االتفـ ـ ــاق عل ـ ــى
حتـ ــديـ ــد لهـ ــذا امل ـص ـطـلح فــضال عـن
االنقسـامــات بني معتـرف ورافـض من
كال اجل ـنـ ـ ـســني بـ ـ ــوجـ ـ ــود م ــثل هـ ـ ــذا
التـقسيم لـالداب والفنون علـى اساس
اجلنس ،ال الهوية الثقافية.

فريدة النقاش :اشم رائحة
اعتذار

يف ح ــواري مـع الك ــاتـب ــة والـن ــاش ـط ــة
املصـريـة فـريــدة النقــاش صيف 2003
ويف س ــؤال عن املــوضــوع ذاته اج ــابت:
ان ـ ـ ــا ال ارت ـ ـ ــاح مـ ـطـلق ـ ـ ــا ل ــتع ـب ـي ـ ـ ــر او
اص ــطالح االدب الـنـ ـسـ ــوي النـي اشـم
منه رائحـة اعتـذار ،كمـا انه يلـمح الى
دونـيــة ضـمـنـيــة ،افــضل تعـبـيــر االدب
الــذي تكـتبه املـرأة ،الن املـرأة العــربيـة
كمــا ال يخفــى علـى احـد ،قـد حــرمت
ط ــويال مـن ه ــذه ال ـس ــاح ــة وهـم ـشـت
اي ـضـ ــا ،ولـكــنهـ ــا حـني ان ـ ــدفعـت الـ ــى
الـتعليـم والعمل واملـشاركـة السـياسـية
اخــذت تبــدع ،ولــدينــا االن ادب تـكتـبه
املـ ــرأة وهـ ــو ادب بـكـل املعـ ــايـيـ ــر ،ولـكـن
ايـض ــا ميكـن االعـتــذار عـنه الن املــرأة
جــاءت متـأخـرة الـى الـسـاحــة االدبيـة
العـربيـة او الن ظـروفهـا االجـتمـاعيـة

جتعلهـا عـاجـزة عـن التعـبيـر بحـريـة،
مـع ذلـك ف ـ ـ ــان االدي ـب ـ ـ ــة الـع ـ ـ ــرب ـي ـ ـ ــة،
استطـاعت ان تتقـن آليات املـراوغة يف
الـتعـبـي ــر لـتك ــون ح ــريـته ــا ك ــامل ــة يف
الـتعـبـي ــر ن ـسـبـي ــا ،رغـم كل الــضغ ــوط
التي تقع عليهـا ،ونستطيع ان نسجل
اسماء ،لطفية الـزيات يف مصر ،هدى
بركـات يف لبنان ،احالم مـستغامني يف
اجلزائر ،واريـد ان اسجل هنا ان نازك
املالئكــة من العـراق هـي اول من ابـدع
قـصيـدة الـتفعـيلـة يف الـشعــر العــربي
احلـديث كما انهـا ابدعت كـتابا نـقديا
يعــد مـن املـصــادر الـنقــديــة يف دراســة
بـنـي ـ ــة اخل ـط ـ ــاب الـ ــشع ـ ــري الع ـ ــربـي
احلــديـث (قـضــايــا الــشع ــر املعــاصــر)
استطيع ان اقول انها رائدة يف نقده.
تـعبيـر االدب الـنسـوي –الكالم مـا زال
لـلنقـاش -يـذكــرني بغـرفـة احلـرمي يف
القـاطـرات واحلـافالت ،واحلـرملك يف
ال ـب ـي ـ ــوتـ ـ ــات الع ـ ــرب ـي ـ ــة خـالل الق ـ ــرن
التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

الناقد الدكتور حامت الصكر:
ماذا نعني باالدب النسوي؟

يقول الناقد الـدكتور حامت الصكر يف
كـتـ ــابه امل ــوس ــوم( :انـفج ــار ال ـصـمـت)
الـكتــاب ــة النـســويــة يف الـيمـن :ينـظــر
الـدارسـون الــى اليـوم الــى النـظـريـات
النـسويـة يف النقـد والكتـابة علـى انها
جـ ـ ــزء مــن املـ ـ ــوج ـ ـ ــة املعـ ـ ــروفـ ـ ــة حتــت
مـصـطلح (مــا بعـد احلـداثــة) املتـأثـر
الى حـد كبير بافكـار فلسفة التفكيك
وت ـع ـ ـ ـم ـ ـ ـيــق م ـفــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم اخلـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
وخصوصيته كنشاط انساني.
ولـكن االهـتمــام بــاحلــرك ــة النـس ــائيــة
ومظهـرهــا االدبي يعـود الـى ابعـد من
ذلك زمـنيــا حـيث كــان كتــاب سـيمــون
دي بـ ــوفـ ــوار املـتـ ــرجـم الـ ــى العـ ــربـيـ ــة
بعنوان( :اجلنس االخر  )1949تنبيها
ال ــى غـي ــاب ت ــاريخ امل ــرأة وجتـمع ــاته ــا
وعالق ــاتهــا غـيــر املـتكــافـئــة بــال ــرجل
املهـيـمـن ،اعـتق ــادا مـنه ب ــأن الـن ـس ــاء
ادنى بالفطرة ،واخلطورة يف ذلك هي
ان االع ــراف والقـيـم االدبـي ــة تـت ـشـكل
ب ــواس ـط ــة ال ــرجـ ــال ،وذلك ال ي ـسـمح
ب ـ ـظـه ـ ـ ــور ادب نـ ـ ـس ـ ـ ــائــي يـ ـ ـس ـتـج ـيــب
للــطبـيع ــة النـســويــة كهــوي ــة جنــسيــة
تعـنـي مـفهـ ــوم ـ ــا ثقـ ــافـيـ ــا مـكـتـ ـسـبـ ــا
( )Genderوليـس تـصـنيـف النـســاء
كجـنــس يـتحــدد بــايــولــوجـي ــا مق ــابل
الرجل.
ويطرح الصكر يف كتابه املذكور ،ثالثة
مف ــاهـيـم او اراء اس ــاسـي ــة لـتح ــدي ــد
مـصطـلح (االدب النـسـوي) مـؤكـدا ان

جنـس قــدر مــا يعـتمــد علــى امل ــوهبــة
والعمل الـدؤوب علـى صقلهـا وعملـية
الفــرز االدبـي هنــا تـصـبح كـسـيحــة ال
تستطيع الوقوف على قدميها.

للعقود الالحقة.

رزاق ابراهيم حسن :لست
مع الذين يضعون حواجز
فاصلة

نازك املالئكة

ابتسام عبداهلل

فريدة النقاش

االول هــو االكثــر شيـوعــا منــذ العقـد
الثامن للقرن املاضي ،وهي:
-1تـعـ ـ ـ ــريـف االدب الـ ـن ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوي بـ ـ ـ ــأنـه
(يتضـمن تلك االعـمال الـتي تتـحدث
عـن املــرأة وتـلك الـتـي تكـتـب مـن قـبل
مؤلفات).
-2يـعـ ـن ــي االدب الـ ـن ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوي (جـ ـمـ ـيـع
االعمـال االدبيـة التي تـكتبهـا الـنسـاء
ســواء أك ــانت مــواضـيعه ــا عن املــرأة ام
ال).
-3االدب الـنـ ـسـ ــوي هـ ــو (االدب الـ ــذي
يـكـتـب عـن املـ ــرأة سـ ــواء أكـ ــان املـ ــؤلف
رجال ام امرأة).

احلر )-اقـول قراءة متـأنية لـصفحات
الـ ـبـح ــث ألـ( )590صـفـح ـ ـ ـ ــة ،لـلـ ـم ــنت
والـه ـ ـ ــام ـ ــش او املـق ـ ـ ــدم ـ ـ ــة وامل ـ ـص ـ ـ ــادر
وامل ـ ــراجع ســنج ـ ــد خلـ ــو الــبحـث مـن
االشـارة الى ايـة شاعـرة طوال الـسنني
الـتي غـطــاهــا ســوى مــا قــدم البــاحث
مــن شـكـ ـ ــر لل ـ ـس ـيـ ـ ــدة امل ال ـ ـش ـ ــرقــي
واملشـرفة على الـبحث الدكتـورة سهير
الـقلـمـ ــاوي يف ال ـصـفحـ ــة الـت ـ ــاسعـ ــة،
وايضا ما جاء من ذكر عرضي وسريع
للـشــاعــرة نــازك املالئكــة يف صفحـتي
ال ـ ـبـحـ ــث (521و ،)524امـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــاب
(مـسـتقـبل الــشعــر وقـضــايــا نقــديــة)
للـراحل الدكتـور عناد غـزوان والصادر
عـن دار الشـؤون الثقـافيـة العـامـة عـام
 1994فـانه تعــرض يف الفصـل السـابع
(الـ ـصـ ـ ــورة يف القـ ـص ـيـ ـ ــدة الع ـ ــراق ـي ـ ــة
احلـديثـة استـقراء نـقدي) الـى دراسة
الـصورة الـشعريـة لدى ثـمانيـة شعراء
ينـتمــون الــى جـيل شعــري واحــد ،هــو
جـيل السـتينيـات دون ان يتعـرض الى
دراسـة هـذه الـصـورة لـدى ايـة شـاعـرة
عـراقيـة تـنتـمي الــى اجليل ذاته او أي
جـيل اخــر ســوى مــا جــاء يف مـقبــوس
مـن كتــاب (التفـسيــر النفـسي لالدب)
للــدكتـور عـز الـديـن اسمــاعيـل ،يعلق
فــيه عل ــى اح ــدى قـص ــائ ــد ال ـش ــاع ــرة
ن ــازك املـالئك ــة يف دي ــوانه ــا (شـظ ــاي ــا
ورمـ ـ ـ ــاد) عـ ـ ـ ــدا ذلــك فـ ـ ـ ــان ال ـكـ ـتـ ـ ـ ــاب
مبقـدمته ومتنه وهـوامشه يف فـصوله
الـسبعـة خـال من ايـة دراســة او تعليق
اليـة شاعـرة عراقـية ،امـا فيمـا يتعلق
بـالسـرديـة العـراقيـة احلـديثـة فـاالمـر
ليـس اقل خلـوا مـن اسمــاء املبـدعـات
الع ــراقـي ــات يف الـبح ــوث وال ــدراس ــات
التـي اهتمت بنـشأة وتطـور هذا الفن،
فضال عن تـسليط الضـوء على الرواد
يف جل اع ـمـ ـ ــالهــم امل ـم ـيـ ـ ــزة ،فق ـ ــراءة
جلـ ــزأي الــبحـث االكـ ــادميـي املـ ــوسـ ــوم

(االدب القـ ـصـ ـص ــي يف الع ـ ــراق م ـن ـ ــذ
احلــرب العــامليــة الثــانيــة ،بغـداد وزارة
االعالم  )1977او بحثه (نـشأة الـقصة
وتـطــورهــا يف العــراق -بغــداد مـطـبعــة
شـفـ ـيـق ( 1969وفـهـ ـ ـ ــرس ــت الـق ـ ـصـ ـ ـ ــة
العــراقيـة للــدكتــور عبــد األله احمـد،
وك ـ ــذلـك ك ـتـ ـ ــاب (رحل ـ ــة مـع القـ ـص ـ ــة
العــراقـي ــة) بغــداد -دار احلــريــة 1980
للنـاقـد والبـاحث بــاسم عبــد احلميـد
ح ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــودي او ك ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاب (يف ال ـ ـنـق ـ ـ ـ ـ ــد
القـصـصـي) بغــداد دار ال ــرشيــد 1980
لـلنــاقــد الــراحـل عبــد اجلبــار عبــاس،
وكـت ــاب (ن ــزع ــة احل ــداث ــة يف القـص ــة
العـراقية -املؤسسة الـعربية للدراسات
والـن ـشـ ــر) لل ــدكـتـ ــور مح ـسـن ج ــاسـم
امل ـ ــوس ـ ــوي ،وغ ـي ـ ــره ـ ــا مــن املـ ـ ــؤلف ـ ــات
االخــرى ،سنـكتـشـف ان تلك الـبحــوث
والــدراســات وامل ــؤلفــات الـتـي تـنــاولـت
الكـتابات السـردية يف مختلف مراحل
ت ـطـ ــورهـ ــا رك ـ ــزت علـ ــى ابـ ــوي ـ ــة الفـن
الـ ـس ـ ــردي وذك ـ ــوريــته امل ـطـلق ـ ــة مـن ـ ــذ
النـشــأة مــطلع القــرن املــاضـي وحتــى
العقـد السـادس منه تقـريبـا .واذا كـان
ثمـة اشـارة الـى احــدى املبـدعــات فهي
اشـارة سـريعـة وخجـولـة مـثلمـا حصل
مع روايـة (نـاديــة) للـيلـي عبــد القـادر
 1975وغيرها.
فهـنـ ــاك محـم ــود احـم ــد ال ـسـي ــد وذو
النـون ايــوب ،وجعفـر اخلـليلـي ،وعبـد
اجمليـد لـطفي ،وخـالـد الـدرة ،ويـوسف
غـنـيـمـ ــة ،ومــيخـ ــائــيل الـيـ ــاس ،وانـ ــور
ش ــاؤول وعـبـ ــد احلق فـ ــاضل ويـ ــوسف
متـي وغيـرهـم من الـرواد وصـوال الـى
اس ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــادة الـف ـ ـن ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة يف
اخلـمسـينيـات امثـال عبـد امللـك نوري
وفــؤاد التكـرلي وغـائـب طعمـة فـرمـان
ونـزار سلـيم وشـاكـر خـصبـاك ومهـدي
عيـسـى الـصقــر ،وغيــرهم كـثيـر ظلـوا
ميألون مـسـاحـات الـسـرديـة العــراقيـة

ذكورية اخلطاب ومركزيته
يف دراسات النقاد العراقيني

يـكتـشف املـتلقـي خالل قــراءتـه الكثــر
الــبحـ ــوث والـ ــدراسـ ــات الـتـي تـنـ ــاولـت
االدب العـراقي احلـديث شعـره وسـرده
ان (الرجل هو صانع خـطاب املركز يف
العــادة وهــو الــذي يــرتـب هــذا املــركــز
ب ـ ــاطـ ـ ــرافه ق ـ ــربـ ـ ــا او بعـ ـ ــدا وانق ـي ـ ــادا
وت ــبع ـي ـ ـ ــة ،وذلـك مـ ـ ـ ــا يخـلق ن ـ ـ ــزع ـ ـ ــة
الــتفـكـيـ ــر االبـ ــوي بـ ــاعـتـبـ ــار الـبـنـيـ ــة
ال ــذك ــري ــة هـي املـتـحكـم ــة يف اجملـتـمع
االبوي ونظـام القيمة السائد فيه) ان
قــراءة  -مـثال -لـكتــاب "تـطــور الـشعــر
العـربي احلــديث يف العـراق" للـدكتـور
علي عباس علوان ،وهو بحث أكادميي
قـيم درس فـيه البـاحـث تطـور مـشـاكل
القـصيـدة العــراقيـة ومــا اعتـراهــا من
صعـوبـات يف العـمل الفنـي ،لكن لـيس
مبعــزل عن حـركـة الــوعي والـتطـورات
واملـتغـي ــرات االجـتـم ــاعـي ــة والـفك ــري ــة
والــسيــاسيــة كمـا يــرى البــاحث الـذي
يـبدأ بحثه بـدراسة (مشـكلة العقم يف
شعـر القـرن التـاسع عشـر) يف الفصل
االول مـن دراسـته لـيـنـتهـي بـ ــالفــصل
الـث ــالـث مـن الـب ــاب الـث ــانـي ب ــدراس ــة
(نهـاية خـط التطـور –قصـيدة الـشعر

يف امل ــوضـ ــوع ذاته يقـ ــول الك ــاتـب رزاق
ابراهيم حسن:
مـا دمنـا نـؤكـد علـى ضـرورة ان يتـميـز
االديـب ال ــواح ــد بـتج ــربـته اخل ــاص ــة
وخـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــائ ـ ــص ادبـه ،واخـ ـتـالفـه ع ــن
االخ ـ ــريــن ،ف ـ ــان االجـ ـ ــدر ان نع ـت ـ ــرف
ب ـ ــاالدب ال ـن ـ ـس ـ ــوي ،ذلـك ان امل ـ ــرأة يف
مجـتمعنـا مع التقـائهـا مع الـرجل يف
املعـ ـ ــان ـ ـ ــاة ويف معـ ـ ــاي ـ ـشـ ـ ــة الـ ـظـ ـ ــروف
واملعـطيـات الـسيــاسيـة واالجـتمــاعيـة
والثقافية فانها تتميز مبعاناة خاصة
وله ـ ــا مـ ـشــكالت ت ـت ـم ـي ـ ــز بـ ـشــيء مــن
االختالف عن الرجل.
ولكنـني لـست مع الـذيـن مييلـون الـى
وضع حـ ـ ــواجـ ـ ــز ف ـ ـ ــاصلـ ـ ــة بــني االدب
الـنـ ـسـ ــوي واالدب الـ ــذكـ ــوري ،فـ ــاالدب
الـنـ ـسـ ــوي جـ ــزء مـن االدب الـ ــوطـنـي
والقـومي وهـو يعكـس خصــائص هـذا
االدب يف النـتاجـات التـي تكتبهـا املرأة
كـمـ ــا انه يعـ ــامل يف اط ــار تـ ــاريخ ه ــذا
االدب ،ولـيــس حـلق ــة مــنفــصل ــة عــنه
واعـتقد ايـضا انـنا بحـاجة الـى تداول
مـصــطلح االدب الـن ـسـ ــوي لكـي نع ــزز
مــن شع ــور امل ــرأة ب ــشخ ـصـيــته ــا ومـن
دورها يف احلركة الثقافية واالدبية.

القاصة ايناس البدران :ال
ميكن تقسيم االدب الى
رجولي ونسائي

الق ــاص ــة وال ــروائـي ــة ايـن ــاس الـب ــدران
خلصت وجهـة نظـرها حـول اصطالح
االدب النسوي بالقول:
االب ـ ـ ــداع ك ـ ـ ــان وم ـ ـ ــا زال م ـب ـ ـ ــادرات ال
نهـائيـة للـسمـو علـى الـواقع واالرتقـاء
بـه ،ومـحـ ـ ـ ــاوالت ل ـك ـ ـ ـسـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوال ــب
الـنـم ـطـيـ ــة املـتـكلـ ـس ـ ــة للـتـحلــيق يف
م ــدي ــات احل ــري ــة الـتـي ي ـطـلق فــيه ــا
العـنــان للـمـبــادئ والــرؤى االنـســانـيــة
السامية.
هــذا االبــداع ه ــو ثمــرة فكــر وم ــوهبــة
وخبــرة وخيـال حـر وكل هـذا ال يفـرق
بني مـا يـكتبه كـاتب ومـا تـكتبه كـاتبـة،
نـعـ ــم لـل ـ ـمـ ـ ـ ـ ــرأة عـ ـ ـ ـ ــاملـهـ ـ ـ ـ ــا اخلـ ـ ـ ـ ــاص
واحـســاســاتهــا املــرهفــة الــرومــانــسيــة
بحـركيـة احليـاة لكن هـذا ال يعني انه
ب ـ ــاالمـكـ ـ ــان تق ـ ـس ـيــم االدب ال ـ ــى ادب
رج ـ ــولــي وآخ ـ ــر نـ ـس ـ ــوي وامن ـ ــا وفق ـ ــا
للـمع ــايـي ــر االن ـس ــانـي ــة واجلـم ــالـي ــة
والفنية.
ان العـطــاء االبــداعـي ال يعـتمــد علــى

الشاعرة جناة عبد اهلل :هل
نضع نازك املالئكة ضمن
خانة االدب النسوي؟

الشاعرة جناة عبد اهلل كان لها موقف
اخر من االصطالح اختزلته قائلة:
ال يـوجـد مـا يُـسمـى بـاالدب النـسـوي،
وال اعـ ـ ــرف مــن هــي االطـ ـ ــراف ال ـتــي
اتـفقت علـى هـذه التـسـميـة وان كـانت
ابـ ــداعـيـ ــة فهــي تفــتقـ ــر الـ ــى ال ـطـ ــوق
االن ـ ـسـ ـ ــانــي الـ ـ ــذي ت ـنـ ـضـ ـ ــوي حت ــته،
واالبــداع ال يـتق ــاطع مع االن ـســانـيــة،
اعـني حـصـر املـرأة يف قــالب واالصـرار
علــى انثـويـة مـا تـكتـب ،حتــى ال يعلـو
صــوتهــا علــى صــوت الــرجل ،وان كــان
الـتصـنيف مـن اجل اجلنـس لكـون كل
مــا يـصــدر عـنهــا حـت ــى كلـم ــاتهــا هـي
ن ـس ــويـ ــة ،فه ــذا لـي ــس واردا يف اغلـب
االح ـيـ ـ ــان الن ه ـن ـ ـ ــاك العـ ـ ــديـ ـ ــد مــن
الـروايــات والقـصـائـد الـتي تـكتـب من
قـبل املـ ــرأة يك ــون ص ــوت احل ــاكـي ه ــو
رجل كـما ورد يف اعمـال غادة الـسمان.
واعمـال كثـيرة اخـرى الديبـات كثـيرات
ال حتضـرني اسماؤهن االن هل نطلق
علـى هذا النوع من االدب أدبـاً رجولياً
الن احلاكي رجل؟!
ويحـ ـ ــدث العـكـ ــس مـع العـ ـ ــديـ ـ ــد مــن
االعـم ــال الـتـي قـ ــام بكـت ــابـته ــا ادب ــاء
رجال ..ويكـون صوت احلاكـي فيها هو
امرأة كما حدث مع اغلب قصائد نزار
قبـاني وكـما حـدث مع قـصص عـديدة
جللـيـل القـيـ ـسـي و اكـثـ ــر مـن ق ـصـ ــة
الحـمـ ــد خلف ،ويف قـصـي ــدة لـط ــالـب
عـبـ ــد العـ ــزيـ ــز (كــتفـي بـي ـضـ ــاء وامـي
ف ــاطم ــة) واعمــال اخــرى عــديــدة هل
نـطلق علـى مــا يكـتبه هـؤالء الـرجـال
أدباً نسوياً.
قـرأنـا لهـاريـت ستـاو (كــوخ العم تـوم)
وقــرأنــا االرض الـطـيبــة لـبيــرل بــاك)
ولع ـ ــدد مــن ال ـن ـ ـس ـ ــاء امل ـت ـم ـي ـ ــزات يف
االبـداع االنـسـانـي ولم يـتم حـصــرهن
ضـمن زاويــة ضـيقــة ب ــاالدب النـســوي
وامن ـ ـ ـ ـ ــا بـقـ ــني يـحـلـقـ ــن يف االب ـ ـ ـ ـ ــداع
االنـسانـي املتميـز اذن ،علينـا ان نترك
لل ـم ـ ـ ــرأة اجمل ـ ـ ــال (كــي تـك ـتــب) االدب
االبــداعي الــذي هــو ادب نـســوي وادب
ذكوري معا.
فهل نـستـطيـع ان نضع نـازك املالئكـة
وهــي اجمل ـ ـ ــددة يف الـ ـ ـشـع ـ ـ ــر الـع ـ ـ ــربــي
املعـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ض ـمــن خـ ـ ــانـ ـ ــة االدب
النسوي؟

تــــــكــــــــــــــــــــــــريـــــــــم مـــــــــبــــــــــــــــــــــــدع اجلـــــــــامل
د .جبـــار خمــاط حــسن
تعـودنـا مـنه أن يكـون صــامتـا وحكـيمـا يف
أمتالء ،عميقـا يف رحلته الفكرية الـتي تسافر
يف سمــاوات غيــرمــرئيــة ،وكــأنه صــانع لألســرار
الـتـي ن ــسع ــى ال ــى قــطفه ــا مـنه مـن غـي ــرت ــردد
،ولكـن بعــد طــول أنـتـظــار!  ،لـيــس مجــانـيــا يف
أب ــداعه ،واليهـمه ان كــان االخــرون قــد سـبقــوه
بالكم ا لكبيرمـن االعمال التي ما أنزل اهلل بها
مـن سلطـان ،ألنه عـارف بــالقصـد الـذي يـسعـى
الـيه يف خـط ــابه اجلـم ــالـي مـن ــذ أح ــزان مه ــرج
السيرك .ومرورا بـهاملت وامللك لير والعزلة يف
الك ــرسـتـ ــال واحللـم ال ـض ــوئـي واخل ــال ف ــانـي ــا
وال ـ ــشق ــيق ـ ــات ال ــثالث وأخــي ـ ــرامـك ـبــث ف ــبل أن
يغ ــادرن ــا ال ــى قـط ــر لـيق ــدم هـن ــاك يف بـي ــروت
اخلـادمات ،أنه املبدع الـدكتور صالح القصب يف
رحلة الـبحث الطويلـة عن الفلسـفي واجلمالي
الكـامنني يف ذلك املقـدس الضائع فيـنا  ،الذي
تنــدفع اخملـيلــة الــى معــرفـته  ،يف كـشـف روحي
يــوفــره طقـس املـســرح أومــا يقــوله بـيتــر بــروك
بأنه اكتشاف ا ملرئي من الالمرئي.

جــالـسـته كـثيــرا وحتــاورنــا معــا يف الـعمـيق
م ــن املعـ ـ ــارف فلــم أج ـ ــده أرش ــيفــيـ ـ ــا ممال  ،وال
أستــرج ــاعيــا يـعيــش علــى أيــام زمــان ولـت ،بل
تـراه يعـبئ مخـيلتك بـاألبهـار واملـدهـش  ،فتثـار
ل ـ ــديــك شهــيـ ـ ــة الع ــمل وال ــبحــث عــن جت ـ ــرب ـ ــة
م ـســرحـيــة جــديــدة ،ول ــذلك جن ــد الكـثـيــر مـن
املـسـرحـيني الــذين تـدربــوا علـى يــديه يف أروقـة
ال ـ ــدرس األك ـ ــادميــي ،أمـ ــسـ ـ ــوا مخ ـ ــرج ــني لهــم
م ـش ــروعهـم امل ـس ــرحـي  ،وه ــذا األم ــر ال يـتـعلق
ب ــالع ــراق فقـط  ،ف ــامله ــرج ــان ــات الع ــربـي ــة له ــا
نـصـيـب وافــر مـن أث ــره الكـبـيــر كـمــا يف تــونــس
واملغرب واألردن والقاهرة ولبنان.
مرة كنا معا يف أحدى دورات مهرجان املسرح
األردنـي  ،يجلــس ومـن ح ــوله شـبــاب م ـســرحـي
عربي مـن ضيوف املهـرجان وكـأنه كائن جـمالي
يــتحـ ــدث ويـحلـل ويقـتـ ــرح  ،وقــبل زمـن لـي ــس
بــالقــصيــر ح ــدثنـي عن مـشــروعه اجلــديــد مع
ريـت ــشـ ــارد الـثـ ــالـث  ،وأقـت ـ ــراحه عــن املعـ ــاجلـ ــة
والـبـيـئ ــة امل ـس ــرحـي ــة الـتـي ي ــراه ــا أنـيق ــة ج ــدا
وبـراقـة وكـأنهـا يف قـاعـة فخمـة ،يف زاويـة منهـا ،
يجلــس رت ـش ــارد يع ــزف الـبـي ــان ــو  ،ومـن ح ــوله
مجـم ــوع ــة مـن ن ــزالء املــصح ال ــذيـن ي ــرت ــدون
أج ـمـل املالبـ ــس ،ه ـ ــذاهـ ـ ــو املفــت ـ ــاح االس ـ ــاســي
لتـشـكيل الـفضـاء الـبصـري للعــرض ،ثم يغـيب
الكالم بيننـا  ،لتبدأ أشارات أصـابعه ترسم على
ورقــة مهملـة خطـوطـا وأشكـاال غـريبـة  ،بعـدهـا
يـرجع الـى تيـار احليـاة وعمله يف قـسم الفـنون

املسرحية .
قبل أيـام يف مهـرجـان القـاهــرة التجـريـبي  ،مت
تكــرمي املبـدع صالح الـقصـب مع مجمـوعــة من
مـبدعـي املسـرح يف العـالم  ،عـن مجمل جتـربته
امل ــسـ ــرحـيـ ــة الــطـ ــويلـ ــة حـيـث "قـ ــررت الـلجـنـ ــة
التـنفيـذيـة يف املهـرجــان تكــرمي صالح القـصب
بــأعـتبــاره رائــدا حلــركــة املـســرح الـتجــريـبي يف
األخـراج املسـرحي االمـر الذي كـان له أثـر كبـير
يف دفع تــي ـ ــار الــتج ـ ــري ـبــي يف بل ـ ــده ويف الــبالد
العـربيـة  ،ومهـرجـان القـاهـرة الـدولي للـمسـرح
التجريبي  ،مينح هـذه البراءة تسجيال جلهوده
الـت ــأسـي ـسـي ــة يف ه ــذا اجملـ ــال وتك ــرمي ــا ل ــرواد
الـتجــريـب يف امل ـس ــرح " ،وميكـنـنـي أن أقــول عـن
جتربـته املسرحـية ،فضال عن مـا قيل هناك يف
القـاهـرة ،بـأنهـا تـأسيـس ثقـافـة بصـريـة تـنطلق
مـن سمعـي الكالم واأللفـاظ واألصـوات لـتعيـد
رسـم العالق ــة املفقــودة مــا بـني الــذات واالخــر
والفـضاء مبـوجوداته علـى حد سـواء  ،يف نسق
جمالي يعطي لألشياء طـاقتها التعبيرية التي
ت ــظهـ ـ ــر يف( الهــن ـ ــا واآلن) ب ـ ــوصـفه ـ ــا نـ ــسقـ ـ ـاً
ت ــشكـيلـيـ ـاً ي ــوازن م ــا بـني ال ـسـمعـي والـبـص ــري
واحلـ ــركــي علـ ــى حـ ــد س ـ ــواء  .وألنهـ ــا عـ ــروض
مـســرحيـة تـهب اللــذة من مـشـاهــدة العنـاصـر
واالشياء تعـيش حلظـة البراءة االولـى  ،لذلك
يخــرج اجلهــور من عـروضـه ،يف زمن مقـطـوع ،
يـت ــداول س ــؤاال م ــرك ــزي ــا  ،م ــا ال ــذي ك ــان مـن
حلـظــات العـرض الـســابقـة ؟ هـل كنـا يف حـلم

جمالي ؟ أم يف كـابوس متخم بـالصور القـاسية
 ،يـ ــراد مــنه اث ـ ــارة أو االعالن عـن املـكـبـ ــوت يف
ذاكــرتنـا ووعـينــا امللتــزم واملتفـق عليـه قبال ؟ أن
ما تشير اليه عـروضه املسرحية  ،رفض للسائد
ودعـوة واعيـة للمغـايرة  ،وخـرق الكـائن الـى ما
ينبغي أن يكـون فينا  ،وألنه أكـادميي  ،فعروضه
ملتـزمـة حتتـرم املـتلقي وتـبحث عن الـرائق من
اخل ـط ــاب الـت ــذي تـ ــرسلـه مجـم ــوعـ ــة الع ــرض
املسرحي .
ويبـدو أن حلـظــات الفــرح قلـيلـة لــدينــا  ،حتـى
أننـا النعطي ملشاعرنا البـوح مبا نريد من نشوة
بالـسعادة  ،التي هي حق يصـنعه االنسان لذاته
 ،يف مــواجهــة عــالـم من األزمــات واالنـتكــاســات
اليـوميــة التي نـراهـا بـيننـا وكـأنهـا قـدر غـاشم ،
يـتقـن ســرقــة أفــراحـنــا أوالـتعـبـيــر عـن معــانـي
األبـتهــاج مبــا يـتـنــاسـب مع أثــراحلــدث فـيـنــا ،
لـذلك جنـد هـذا املبــدع يعيـش سـاعـات تكـرميه
وحـيـ ــدا مـن دون أحــتفـ ــاء أو أحــتفـ ــال أو لقـ ــاء
تلفزيوني يتحدث عن جتـربته مباشرة ،وكيفية
الـتقــاط املــدهــش يف مت ــون أعمــاله املـس ــرحيــة
األبــداعيـة ،وهـو أمـتيـاز حـقيقـي يتـمتـع به من
دون غيره  ،لـذلك أين نحن مـن تكرميه اآلن ؟!
،الــذي هــو أحـتفــاء بــالعــراق اجلــديــد  ،يقـتح
نوافذه بحب  ،ويلملم جراحاته، ،لينهض على
م ــشـ ــارف مـ ـســتقـبـل بهــي  ،يجــمع أبـنـ ــاءه بـ ــود
وكــرامــة  ،والــدكـت ــورصالح القـصـب مـن أولـئك
القالئل الذين ينبغي االحتفاء بهم .

ـــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــب
ـ
ـ
د .صــــــــــــالح الـ

خــــــيــــــــــــــــال مــــــبــجــل يف شــــــبــه الــقــــــــــــــــارة اهلــــــنــــــــــــــــديــــــــــــــــة
كـــرمي محـمـــد حــسـن

ـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــد
ـ
ـتـــــــــــــــــــــــــــــاج مــــحــــل يف الــــهـ

هـذا املوضـوع كان مـشروعـا لكتـابة روايـة مجلـد ضخم
يضم تـاريخ شبه القارة الهنـدية.لكنه بـدأ يتقلص إلى
ه ــذا احل ــد ال ــذي بـني أيـ ــديكـم  .والن اللـهف ــة يف أنـي
ســأكـتـب شـيـئــا كـبـيــرا ولـيــس غـيــري سـيـتـمكـن مـنــة .
وسئمت التشابه الكبير بني اآللهة املتعددة وطقوسها.
وهنـا الـزمــان واملكــان همــا اللـذان يـلعبــان دوريهمـا يف
نـسج التاريخ واسم املعتقد والقوى اخلفية املعهودة يف
هـذا وذاك من اآللهـة .والني مسـافر مـتهور بـريء مثل
فاتنـة مغويـة يف جميع األنحـاء فدائمـا أقع يف الشرك
وال أسـتـطـيع ممــارســة احلــريــة يف االجتــاهــات .فـمــرة
أجـد نفـسي يف اقـرب مكـان وأحـسن كل حـركـة وإميـاءة
وقـلبي يـتقلب مـع قلب املكـان فـأراه عـشقـا رومـانتـيكيـا
وها أنـذا اجلـس وسط الهـواء اجلبلـي احمليط بـاملعـبد
والذي سـأجوبه بكل قاعـاته فما أتوق الـى القعود على
األغصان الساقطة حتت ظل بارد.
النـسيـم وعينـي تتجـول من واد إلـى نطـاق حـيث تقـوم
الطبيعة بعملها على قلبي املضطرب.
ميكنـني املـرور إلــى القلعــة عن طـريق ممــرين ضـيقني
وسحـيقـني ي ــؤدي ــان إل ــى ب ــواب ــة (ك ــريـن دورو)وحف ــرة
(غــوبـن) العــاشــروض ــرائح القــوة اخلــارقــة لـ(غــوبـنــد)
الـذي هـو ووفق أوامـره هـدأت ميـاه النهــر السـريعـة انه
املك ــان ال ــذي سـمعـت به وت ـش ــوقـت ل ــرؤيـته انـه مك ــان

وطـئت القـدم وسـط الغمـوض واألسـاطيـر واخلـرافـات
.ه ــذا الـن ــسج الـتـ ــاريخـي لهـ ــذه القـلع ــة الـتـي ألهـمـت
احليـاة وكـل من علـى شــاكلـتي بــاحلبـاكــات فتــراني يف
بالط اآلله ــة كـم ــا يف ال ــزواي ــا الـن ــائـي ــة.وه ــذا ال ـس ــرد
الغــريـب من األحــداث الـتي ال ميـكن تـصــديقه ــا ،هنــا
بالذات أستطيع أنا أشعر بالطبيعية وميكنني أن أريح
روحي املــرهقــة بعــد أن قــادني هــذا الـتجــوال الـطــويل
إلى مسكن اآللهـة الذي تبعثر على هـذه املساحة والى
اإلله (شيفارويان) واملعلم الذي نقل رسالة (بوذا) إلى
الـتـبـت وحـض ــر خالل رحلـته إل ــى أفغــان ـسـتــان الـتـبـت
حتـى أني سالـت كاهنـا كان يقف إلـى شانه عـن فحوى
رسـالـة (بـوذا)هل ميـكننـي أن أراه ..فضحـك مني وقـال
كلمته (ميكن ذلك للمتعبدين فقط )لكنه اردف وقال
(ميكن مشـاهدة بوذا من بعيد )قـادني إلى كوة صغيرة
يف مؤخرة املعـبد ألرى (بوذا)جالسا على زهرة اللوتس
ووسـط اجلــزيــرة العــائمــة ومــا تفــرزه الــسمــاء املــرحــة
مبزاجها اخملتلف بـالرعد والبرق واملـطر وبعد أن تهدأ
لتـمتلــىء بنـظــرة أكثــر جمــاال من املـطــر أنه الـضبـاب
الذي يلتف حول متحف (بوذا) ..
وانــطلقـت فــرحــا إلــى املـتحف عـب ــر األنهــر الـصغـيــرة
املتاخمـة التي يطل عليهـا جبل صغير بلـونه األخضر
األزرق وقـمـت ـ ــة الـتـي تـت ـ ــوس ــط الغـي ـ ــوم املـت ـ ــأرجح ـ ــة
.وجتـاوزت انـذهـالـى يف هـذا املكـان واخـذتنـى عبـر ممـر
يبـدو كمتـاهـة محيـرة مـظلمـة ال يختـرقهـا إال القليل
من أشعـة الشمس الـتي تطل على حـوض لالستحمام
املقدس ومياهه املعاجلة.
دلفت الـى املـتحف ولم تفـارقنـي كل الصـور التي مـرت
أمـامـي قبـل حلظــات حتـى وجـدتـني حقـا انـتمـى إلـى
ذاك الـزمـان وقــدمي مثـله وإذا بيـد نــاعمـة لــرجل كهل
واجـبه الطـواف بي واآلخــرين يقـول :تعــال معي..اآلن
سـتـم ــر بـ ــالق ــرون وس ــأريـك كل ال ــذك ــري ــات احلـ ــافل ــة
(ب ــاخلـي ــال املــبجل )وب ــدأت أم ــر ب ــال ــزمـن وادخل مـنه

رويدا حتى أن افكارى بدات تنخفض إلى مكانة عادية
وتـتبـدل رويـدا ..رويـدا بــأفكـار جـديــدة عن هــذا املكـان
وال ــى أن الــتفـت ذراع ــاه ــا ح ــول عــنقـه ورجلــيه ح ــول
وسـطه كمـا يالمس خـدهـا املـولع بـالعـاطفـة وشفتـاهـا
مفـتــوحـتــان يف نـشــوة .تــسعــى إلــى فـمه الـبــارد الــذي
يـفتقـد العــواطف وكل جـسـدهــا يف شكل مـرفـوع وهـى
تتـوقع قمــة التهيـج الشهـوانـي ولكن (بـوذا) لم يحـرك
س ــاكـن ــا أنـه الع ــالـم الغ ــريـب حـيـث ميال فـيه امل ــاضـي
الفجـوة التي ال يقـدر املستقـبل على ملـئها وألنـنى لم
اخــرج بعــد مـن املفــاتـن غيــر املفـســرة وواصلـت سيــري
إلـى قـاعـات وأعمـدة وقفت الـى اطاللـة معبـد متـروك
لتقـبع فيـة اخلفــافيـش والنــى سمـعت بهــذه احلكـايـة
من قــريب بـان هــذا املكـان اتـضح فـيمــا بعــد انه مكـان
لل ـشـيــاطـني واالرواح االثـمــة .وفـي ــة خفــافـيــش كــانـت
تـبـتـهل الـ ــى كـل االلهـ ــة الـ ــذيـن مـ ــروا بهـ ــذا املـكـ ــان أن
يجعلــوا مـنهــا طيــورا نهــاريــة .والن ابـتهــاالتهــا راحت
سـدى مع االلهـة املتعـاقبـني ..لكن كـريـشنـا حقق هـذه
األمنـية وأحال كل خفافيش املعبـد واملعابد املكرسة له
إلــى طيــور نهــاريــة تفــز مع الفجــر لتـبحـث عن عــالم
متاله الـ ـشـم ــس .لـكــن الف ـصــيلـ ــة االخـيـ ــرة مـن هـ ــذه
ال ــسالل ــة والـت ــى ن ــراه ــا االن ق ــد ح ــرمـت مــن نعـم ــة
(كـريشـنا) والنهـا لم تعـاصره فقـدت مكـانتهـا .وااللهه
اجلدد ال يـتمتعون مبزايـا القدماء حـيث بلغ التشويه
واالدع ــاء ذروته وب ــدأ زمـن سحـب الـب ـس ــاط مـن حتـت
االله ــة وق ــواه ــا حـيـث ت ـسـمـ ــرت يف مكـ ــانه ــا ،والشـيء
حـولهـا سـوى ثقـافـة ديـنيــة تقليـديــة تعتـز بــالتقـاليـد
لتوفير اتباع جدد لطقوس خلت ..
والنــى ســاغــادر املكــان فمــا عـلي اآلن أن اشـبع نـظــرى
بــالهــرة املقــدســة وهــى تـصـلي مـن اجل الـسـمكــة علــى
ضفـة النهـير املقـدس الذي سـيقودنـي إلى أكـثر غـرابة
من قـرد متألق أو قردة متأنقة لـتفرز لي خياال أخر ملا
وراء الغموض.

