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اخلراب اجلميل

ن�ضال الإرياين�

هل ميكن للخراب أن يكون جمياًل؟!
إنني على مت������ام ثقة من أن هذا النوع من اخلراب، 
الذي سنتناوله في هذه السطور، على درجة كبيرة 
من اجلمال، جتعله جديراً بأن نس������ارع -مع واضع 
ذلك العنوان- إلى حمل مع������اول الهدم والتخريب! 
فهيا بنا نرحل س������وياً في هذه الرحلة )التخريبية( 
املمتع������ة واملفيدة، في مدينة اللغة، وعلى مس������احة 
تقدر بحجم كتاب يضم ب������ن دفتيه )245( صفحة 
من القطع املتوس������ط، تضمنت دراس������ة حول "املرأة 
واللغة" وعلى مدى ثمانية فصول، ملؤلفها األس������تاذ 

واألديب والناقد الكبير عبد الله الغذامي. 

يحتوي الكتاب -باإلضافة إلى ما ذكرت- على كلمة 
ش������كر، ومقدمة، وكذا صفحتي املراجع والفهرس، 
وأخي������راً قائمة بعناوين كتب أخ������رى للمؤلف. وقد 
ص������در الكتاب في طبعته الثانية عن املركز الثقافي 

العربي.

العنوان السابق وضعه املؤلف عنواناً للفصل السابع، 
وق������د اتخذته عنوان������اً ملقالتي هذه مل������ا يحتويه من 
خالصة مركزة، والختزاله ملقاصد هذه الدراس������ة 
ح������ول عالقة امل������رأة للغة، والتي أطم������ح من خالل 
هذه العجالة إلى أن أقدم عرضاً مبسطاً لها، بُْغية 
مس������اعدة املؤلف في حتقيق بعض أهدافه النبيلة، 

وكذا إحراز الفائدة من كتابه القيم واملفيد.
خالصة الكتاب ميك������ن إيجازها: في أن على املرأة 
"اجلديدة" التي جتاوزت مرحلة "احلكي" إلى مرحلة 
الكتاب������ة، أن تغ������زو اللغة، مملكة الرجل؛ لتس������تعيد 
سيطرتها على مواقعها فيها، كحق طبيعي ال جدال 
وال خالف حوله، وأن تردد في نفس������ها وعلى املأل 
وهي متارس هذا النش������اط النبيل، الذي ظل حكراً 
على الرجل لقرون عديدة، تلك املقولة النس������ائية: 
"نحن نكتب لنس������تعيد ما أضعناه وما س������رق خلسة 
منا!" على حّد تعبير أحالم مس������تغامني في روايتها 
"ذاكرة اجلسد"، وأن تعمل بجّد المتالك القلم، هذه 
األداة الذكورية؛ لتؤس������س لكتاباته������ا )كأنثى( قيمة 

� قاصة من اليمن.
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إبداعية تضارع "الفحولة" وتنافس������ها؛ ال على أنها 
"استرجال" و"اس������تعارة مؤقتة للغة الفحولة"، وإمنا 
لكون "األنوث������ة" قيمة ومصطلح������اً إبداعياً يضارع 
"الفحولة" وينافس������ها، على ح������ّد تعبير املؤلف، وأن 
تنس������ف تلك املق������والت التي صدرت ع������ن "فحول" 
الثقافة التقليدية، كمقول������ة عبد احلميد بن يحيى 
الكات������ب: "خير الكالم ما كان لفظ������ه فحاًل ومعناه 
بكراً"؛ إذ يرى املؤلف أن هذه املقولة أعلنت قس������مة 
ثقافية أخذ الرج������ل مبقتضاها أخطر ما في اللغة 
وه������و: اللفظ، ول������م يترك للمرأة س������وى املعنى، مع 
األخذ بع������ن االعتبار أن هذا املعنى خاضع وموجه 
م������ن قبل اللفظ. كما يرى املؤلف أن هذه القس������مة 
األولى ترتب عليها قس������مة ثاني������ة أخذ الرجل فيها 
الكتابة واحتكرها لنفسه، وتس������ّيد على القلم، ولم 
يت������رك للمرأة س������وى احلكي، فس������يطر بذلك على 
الفك������ر اللغوي والثقافي وعل������ى التاريخ. لذا ينبغي 
عل������ى املرأة أن حتط������م تلك التابوه������ات، وتتخطى 
تلك اإلش������ارات املرورية التي وضعها "الفحول" في 
مس������الك اللغة ودروبها، وأوجبوا على املرأة التقّيد 
بها واحترامها، هذا إن لم مينعوها أو ينكروا عليها 
حقها في الكتابة، كما جاء في كتاب: "اإلصابة في 
منع النس������اء من الكتابة" لصاحبه النعمان بن خير 
الدين بي أبي الثناء، الذي يعده املؤلف مبثابة رقية 
سحرية لتحصن مملكة الرجل اللغوية ودفع املرأة 

عنها كي تظل الكتابة احتكاراً ذكورياً!!
ويرى املؤلف أن املرأة، كي تبطل تلك الرقية السحرية، 
ينبغي أال يقتصر مجهودها على "االستعارة املؤقتة 
للغة" وممارسة "االسترجال"؛ وإمنا من خالل تطوير 
تلك النقل������ة النوعية التي أحدثته������ا "املرأة" عندما 
امتلكت القل������م وأقصت الرجل بعي������داً، عن طريق 
إفصاحه������ا عن ذاتها األنثوية كذات فاعلة ال مجرد 
موض������وع، ومواصلة خطاها احلثيث������ة بهذا االجتاه 
حتى تتمكن من تأني������ث اللغة تأنيثاً يحفظ لألنوثة 
حقها اللغ������وي، هذا احلق الذي لن يتحقق بصورته 
الصحيح������ة إال بعد أن تؤن������ث الذاكرة التي مازالت 
مكتنزة باللفظ املذك������ر واملعنى الذكوري واألعراف 

والتقاليد الذكورية، التي يعدها املؤلف سوراً منيعاً 
أمام األنوثة عن������د محاولتها تأنيث اللغة؛ لذا يجب 
مقابلتها بذاكرة مكتنزة باللفظ املؤنث واملعنى املؤنث 

واألعراف والتقاليد اجلديدة املؤنثة!
كانت تلك هي خالصة كتاب األديب والناقد الكبير 
عبد الله الغذامي املوس������وم ب�"امل������رأة واللغة"، الذي 
طرح لن������ا من خالله آراءه الثورية والتجديدية حول 
"امل������رأة واللغ������ة"، وجّيش قلمه لل������ذود عن حصون 
واملواق������ع اللغوية للم������رأة، وأبلى ب������الء عظيماً في 
الدفاع عن حقوق املرأة في اللغة، فأش������هر س������يف 
قلم������ه في وجه "فح������ول" اللغة رغم كون������ه "فحاًل"، 
وكان feminist man وبامتي������از، ليبدو بذلك في 
صورة اإلنسان النبيل الذي سما نبله اإلنساني فوق 
هام امل������وروث الثقافي... فتحية إجالل وإكبار لهذا 

الرجل النبيل والعادل.
ميتاز الكتاب بعذوبة اللغة ورقة األس������لوب، وقدرة 
املؤل������ف الفائقة على طرح رؤاه وعرضها بتسلس������ل 
منطقي رص������ن يأخذ األلباب، ويحمل القارئ على 
املتابعة، بل واإلمي������ان بصحة أفكاره ورؤاه، على ما 
اش������تملت عليه من اجلدة والفرادة. كما أن الكتاب 
أتى مش������بعاً مبعلوماته الغزيرة إلى درجة التقطير، 
وبدرجة تعك������س النضج الفكري والثقافي واملعرفي 
الذي يتمتع ب������ه املؤلف؛ فظهر وكأنه موس������وعة ال 
حّد لقدراته على اس������تنطاق اللغة واالس������تدالل بها 
واس������تنباط األحكام الت������ي تؤيد وجه������ة نظره وما 
ذهب إلي������ه. بدأ ومنذ مقدمته، الت������ي امتدت على 
مدى س������بع صفحات ونصف، بأن هيأ ذهن القارئ 
وأخذ بتالبيب فكره، للسفر معه في رحلة سياحية 
إل������ى مملكة اللغة، للتعرف عن ق������رب على امتالك 
امل������رأة ملواقع فيها، بعد أن متكنت من امتالك القلم 
وعبرت من خالله عن ذاتها. وأرشد القارئ إلى أهم 
احملطات التي س������يتوقف بها للتمحيص والتدقيق. 
كانت محطت������ه األولى ممثلة بالفص������ل األول الذي 
أت������ى حتت عنوان "األصل التذكير"، وقد حتدث من 
خالله حول سيطرة "الفحول" على اللغة وضمائرها، 
وتغلغل "فحولتهم" إلى كل مغاورها ومفاصلها، وإلى 
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ح������ّد ظهر التذكير فيه وكأن������ه األصل، طبقاً ملقولة 
ابن جني: "تذكير املؤنث واس������ع ج������داً، ألنه رّد إلى 
األصل". كما تس������اءل املؤلف ف������ي هذا الفصل عن 

إمكانية تأنيث اللغة بعد أن انحازت إلى الر جل!

 أما محطته الثانية واملتمثلة في الفصل الثاني فقد 
كان������ت حول "تدوين األنوثة" ال������ذي بدأ في زمن ما 
قبل الكتابة، بواسطة "ش������هرزاد" وعلى مدى "ألف 
ليل������ة وليلة". إذ يرى املؤلف أن "الوقوف على صورة 
املرأة من خالل ش������هرزاد س������وف يكون وقوفاً على 
زمن ثقافي وحضاري كامل، وهو وقوف على تاريخ 
معنوي واعتباري يكشف عن املرأة بوصفها منوذجاً 

وبوصفها فعاًل وبوصفها لغة...".
أم������ا الفصل الثالث، الذي يحمل عنوان: "اجلس������د 
بوصف������ه قيمة ثقافية" فقد وق������ف فيه املؤلف عند 
حكاي������ة بعينها من حكايات "أل������ف ليلة وليلة"، وهي 
حكاي������ة اجلاري������ة "ت������ودد"، تلك اجلاري������ة الصغيرة 
الس������ن ذات الفصاحة واجلمال، التي هزمت أعلم 
علم������اء عصره������ا ف������ي مبارزتها العلمي������ة لهم على 
مرأى ومس������مع من اخلليف������ة هارون الرش������يد؛ إذ 
استخدمت طراوة جس������دها وصغر سنها ورجاحة 
عقلها ولسانها الفصيح الذي عبرت به عن ثقافتها، 
فاخترقت أسوار "الفحولة" ودّكت حصونها، بعد أن 
احتد لديها اجلس������د اجلميل والثقافة في أرس������خ 
مس������توياتها على ح������ّد تعبير املؤل������ف، فجعلت من 
سالح اللغة والثقافة قوة إضافية آزرت بها جسدها 
كجارية وضيعة النس������ب، فتحول اجلسد بذلك إلى 

قيمة ثقافية.

 وفي الفصل الراب������ع: "احتالل اللغة... غزو مدينة 
الرجال"، حتدث املؤلف عن أن اللغة تظهر تاريخياً 
وواقعياً مؤسس������ة ذكورية خالصة، مما يجعل املرأة 
في موقع الهامش بالنسبة لعالقتها باللغة وإنتاجها؛ 
إاّل أن املرأة ما لبث������ت أن غزت مدينة الرجال هذه 
واختطفت القلم منهم، لتكتب وتبدع وتصبح ذاتاً، ال 
مجرد موضوع لغوي أو رمز ش������عري أو أداة سردية 

فيها. ويرى املؤلف أن ذلك العمل اجلريء واإلجناز 
الكبير لم يكن س������هاًل، وإمنا هو مكسب حتقق بعد 
تقدمي اجلس������يم من التضحيات وأعظمها من قبل 
الرائدات األوائل اللواتي أمسكن بالقلم. كما يرى أن 
املرأة التي مارست الكتابة وجدت نفسها في الوقت 
ذات������ه في عال������م غير عامله������ا؛ إذ إن الرجل كان قد 
احتل اللغة وسيطر على كل مواقعها، حتى إن املرأة 
عندم������ا حاولت "تأنيث امل������كان" )الفصل اخلامس( 
وذلك بتأسيس بعض الصالونات األدبية، كما فعلت 
مي زيادة، لم تكن خطوتها تلك سوى ترجمة عملية 
حلكاية اجلارية "ت������ودد"؛ إذ ظلت املرأة متثل "رمزاً 
جس������دياً يعطر املجلس ويحليه"، حتى إن إسماعيل 

صبري، شاعر ذلك املجلس، تغنى فيه قائاًل:
 روحي على دور بعض احلي هائمة

 كظامئ الطير تواق إلى املاء
 إن لم أمتع مبيٍّ ناظريَّ غداً

 أنكرت صبحك يا يوم الثالثاء. 

وبذلك يرى املؤلف أن الرجل ابتكر حيلة ليس������ترد 
حكمه على املكان وس������يادته على الصالون، وسعى 
للس������يطرة على "مي" نفس������ها، حتى يسترد األرض 
احملررة ليعيدها إلى "إمبراطورية الفحل"، على حّد 

تعبيره. 
أم������ا الفصل الس������ادس ال������ذي أتى حت������ت عنوان: 
"املرأة ضد أنوثتها"، فق������د حلل فيه املؤلف العديد 
من النصوص النس������ائية، وعلى رأس������ها كتاب نوال 
السعداوي )احلماسي(: "األنثى هي األصل"، الذي 
أتى كرد على مقولة ابن جني السابقة )تذكير املؤنث 
واس������ع جداً ألنه رد إلى األص������ل(. ويرى املؤلف أنه 
وعلى الرغم من عزم نوال السعداوي على رد اعتبار 
األنثى واعتبارها األصل، إاّل أن الضمير املذكر ظل 
مالزماً لن������وال وكأنها رجعت إل������ى "األصل اللغوي 
)التذكي������ر( دون أن تش������عر. كما أن غادة الس������مان، 
الكاتبة املعروفة واألكثر ش������هرة وج������رأة وبوحاً عن 
ذاتها، جنده������ا مازالت رهينة ضمي������ر املذكر؛ فها 
ه������ي تقول: "ما أروع وما أس������وأ أن تك������ون امرأة!". 



139

ص
صو

ن
ية
سرد

لذلك يرى املؤلف أن خط������اب املرأة عن ذاتها إمنا 
هو "خطاب عائم على سطح اللغة. أما ضمير اللغة 
وباطنه������ا فيظل رجاًل فح������اًل"، وأن املرأة "إذا كانت 
ق������د وجدت راحته������ا التعبيرية على هذا الس������طح، 
إاّل أنها تفق������د قدرتها على التنفس إذا غاصت في 
أعماق اللغة، لذا فهي تس������تنجد بأوكس������جن اللغة 
املذكر، لتجد طريقها إلى مسارب اخلطاب ومغاور 

التعبير". 
وهك������ذا تتضح لنا وجهة نظ������ر الكاتب أكثر من ذي 
قب������ل، في قول������ه: "اخلراب اجلمي������ل"، الذي اتخذه 
عنواناً للفصل الس������ابع، وقصد بذلك هدم "فحولة" 
اللغة، واسترداد أنوثتها، إلعادة القسمة اللغوية من 
جديد وبطريقة عادلة! واستشهد املؤلف على هذا 
"االنقالب اللغ������وي"، على حّد تعبيره، الذي أحدثته 
األنث������ى في مدينة اللغ������ة، برواية "ذاكرة اجلس������د" 
ألح������الم مس������تغامني؛ إذ ي������رى أن الكاتبة جنحت 
ف������ي إع������الن األنوثة وتقدميه������ا كقيم������ة لغوية في 
وجه املوروث اللغوي "الفحول������ي" العريق، وأحدثت 
بذلك ه������ذا الن������وع اجلميل م������ن اخل������راب، الذي 
يدعو إلي������ه )املؤلف( ويحث املرأة عل������ى القيام به، 
وإن كان ي������رى أن جناح أحالم مس������تغامني اقتصر 

فق������ط على "تأني������ث اللغة"، ولم يتع������ده إلى "تأنيث 
الذاك������رة". وهذا من ش������أنه أن يجعل الذات املؤنثة 
تقع -دون وعي- ضد ذاتها، وتظل اللغة ضد األنثى 
وأنوثته������ا، على حّد تعبيره. له������ذا دعا في الفصل 
الثامن واألخير، إلى تأنيث الذاكرة وأنسنتها، لتكون 
للجنس������ن على حد س������واء و"على الدرجة نفس������ها 
من اإلفص������اح والتمثيل"، وأعل������ن بذلك عن معركة 
مرتقب������ة بن "األنوثة" و"الفحولة" على ميدان اللغة، 
القتس������ام املواقع بالتساوي، دون إجحاف باحلقوق، 
وحتقيق العدالة. وذل������ك لن يتّم -من وجهة نظره- 
س������وى عن طريق اكتناز الذاك������رة الثقافية باللفظ 
واملعنى املؤنث، الش������يء الذي ل������م يتحقق بعد، وإن 
كانت "املرأة اجلديدة تس������ير باجتاهه بوعي واضح 

وإبداعية واثقة".
وهكذا بّصر املؤلف املرأة بالكيفية التي يجب عليها 
اتباعه������ا عند احلفر في ثنايا اللغة الس������تخراج ما 
يخصها م������ن كنوز. فهل ستس������تجيب املرأة الكاتبة 
لدعوته، وتس������ارع إلى حمل معاول الهدم واخلراب، 
لتُعمله������ا في اللغة وف������ي الذاكرة، لتعي������د إعمارها 
بطريق������ة أب������دع جماالً وأكث������ر عدالً وأس������مى رقياً 

وحضارة؟ أمتنى ذلك!!!  


