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ثقافة وناس
ولـ ــد «تـ ــومـ ــوروالنـ ــد» عـ ــام  2005فــي
ّ
يتحول
مدينة بوم البلجيكية ،قبل أن ً
إل ــى مـحـطــة سـنــويــة أســاس ـيــة تجري
ف ـعــال ـيــات ـهــا ب ــال ـت ــزام ــن ب ــن بـلـجـيـكــا
وعــدد مــن ال ــدول حــول الـعــالــم ،وتنقل
مباشرة عبر البث الحي في مختلف
الـ ـفـ ـض ــاءات ال ـت ــي ت ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا .أم ــا
الحفالت الـتــي تـبــدأ مــع حـلــول املساء
وت ـس ـت ـم ــر حـ ـت ــى س ـ ــاع ـ ــات ال ـص ـب ــاح
األول ــى ،فتحييها مجموعة مــن أبــرز
وأشهر الـ «دي جاي» .هذا العام ،وقع
ّ
عربيتني ،هما:
االختيار على مدينتني
جبيل ،ودبي ،إلى جانب غلزنكيرشن
(أملانيا) ،ومالطا ،وإنتشيون (كوريا
الجنوبية) ،وبرشلونة ،وكاوهسيونغ
ّ
(تايوان) ،وتل أبيب! علمًا بأن أسماء
ال ـ «دي جــاي» ال تــزال مجهولة حتى
اآلن ،على أن يتم اإلعــان عنها تباعًا
عبر الشبكة العنكبوتية.
ح ـ ــدوث ال ـ ـ ـ  eventفـ ــي قـ ـض ــاء جـبـيــل
وعاصمة الكيان اإلسرائيلي الغاصب
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،م ـس ــأل ــة م ــذك ــورة
ب ـ ـ ــوض ـ ـ ــوح وصـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــة ع ـ ـبـ ــر املـ ــوقـ ــع
اإللكتروني الرسمي لـ «توموروالند».
ّ
ك ـم ــا أن الـ ــويـ ــب س ــاي ــت ي ـ ـشـ ـ ّـدد عـلــى
ّ
أن «أنـ ــاس ال ـغــد سـيـتـحــدون فــي هــذه
البلدان» ،فيما الهدف من هــذا املوعد
هــو «بـنــاء جسور بــن بلجيكا وباقي
أنحاء العالم ،من خالل البث الحي بني
املـســرح األســاســي فــي «تــومــوروالنــد»
ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي ،واملـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارح ف ـ ــي ال ـ ـ ــدول
األخـ ــرى» .ويــوضــح الـنــص التعريفي
ّ
أن «ت ــوم ــوروالن ــد» لـيــس م ـجـ ّـرد «بــث
ّ
ّ
ّ
حي» متميز ،بل «عرض متفرد يمكن
الناس من الحلم والهروب من الواقع»،

اشتراط عدم
البث الحي من وإلى
«إسرائيل»

ّ
ليخلص إلى أن That›s UNITE With
) Tomorrowlandهـ ـ ــذا ه ــو UNITE
(إتحدوا) مع «توموروالند»(.
لكن هــل يمكن للقائمني على منتجع
ّ
 La plage des roisأن يجهلوا أن تل
أبيب مشاركة في املهرجان هذا العام،
رغم سهولة الحصول على املعلومة؟
ســؤال حملناه إلى شركة entertainers
ال ـتــي تـمـلــك ال ـحــق ال ـح ـصــري بتنظيم
ال ـ ـحـ ــدث فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان .فـ ــي إت ـ ـصـ ــال مــع
«األخبار» ،ال يخف جان ـ إيف شباط،
أح ـ ــد الـ ـش ــرك ــاء ف ــي ال ـش ــرك ــة ورئ ـي ــس
م ـج ـل ــس إدارتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،ع ـل ـم ــه ب ـم ـش ــارك ــة
كيان الـعــدو فــي النسخة املنتظرة من
ّ
«ت ـ ــوم ـ ــوروالن ـ ــد» ،م ــؤكـ ـدًا أن «هــدف ـنــا
إظـ ـ ـه ـ ــار ص ـ ـ ـ ــورة لـ ـبـ ـن ــان الـ ـحـ ـض ــاري ــة
والـثـقــافـيــة ،ووج ــه لـبـنــان امل ـشــرق .إلــى
ج ــان ــب ال ــرب ــح املـ ـ ــادي ،يـهـمـنــا تـطــويــر
السياحة في لبنان .هذا البلد بحاجة
إلــى أنشطة من هــذا القبيل لكي يعود
إلــى خــارطــة السياحة الـعــاملـيــة»ّ .وفي
الـ ــوقـ ــت ال ـ ــذي ي ـ ـشـ ـ ّـدد ف ـي ــه ع ـل ــى أن ـن ــا
«تـحــت سـقــف الـقــانــون مهما حّـصــل»،
ّ
ي ــوض ــح ش ـب ــاط أن ال ـع ـقــد امل ــوق ــع مع
ّ
املـعـنـيــن فــي بلجيكا يـتـضــمــن بـنــودًا
تـ ـشـ ـت ــرط بـ ـشـ ـك ــل واض ـ ـ ـ ــح «ع ـ ـ ـ ــدم بــث
فـعــالـيــات «ت ــوم ــوروالن ــد» اإلســرائـيـلــي
فــي لـبـنــان ،والـعـكــس صـحـيــح .ضمان
ّ
تنفيذ هــذه الـبـنــود كــلــف مــا يــزيــد عن
 138ألـ ـ ــف دوالر أم ـ ـيـ ــركـ ــي» .وي ـق ــول
شـبــاط إن «وص ــول املـهــرجــان الضخم
إلــى لبنان استغرق سنتني من العمل
واملفاوضات ،والكثير من املال (مليون
دوالر) .لــن نـتـعــاون مــع إســرائـيــل ولن
ّ
نروج لها ،لكن ال عالقة لنا بالسياسة
ّ
يبدو
والتطبيع» .صحيح أن الكالم قد ّ
م ـش ـجـ ّـعــا بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـب ـعــض ،إال أن ــه
يحمل فــي ّ
طياته «ســذاجــة» سياسية
مرفوضة ،فاملهرجان الذي «يدعو إلى
الـســام والــوحــدة بــن الـشـعــوب» يقام
في ظل االحتالل وانتهاكاته الوحشية
واملستمرة بحق الفلسطينيني ،مسهمًا
في الترويج له وتلميع صورته.
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فكر

نوال السعداوي في بيروت
حديث في السياسة والجنس والمرأة
لقاء إشكالي ومثير للجدل
والنقاش! هكذا يمكن
وصف الجلسة التي جمعت
الكاتبة النسوية المصرية
والجمهور اللبناني في
«المركز الثقافي الروسي»
أول من أمس .تصريحات
كررتها مرارًا في كتاباتها
وإطالالتها اإلعالمية،
جعلت بعض الحضور
يتهمها بتعزيز المنظومة
الذكورية التي أمضت
عمرها في محاربتها
زينب حاوي
ضمن قاعة ّ
غصت بالحضور ،املتنوع
اج ـت ـم ــاع ـي ــا وع ـ ـمـ ــريـ ــا ،وج ـ ـنـ ــدريـ ــا فــي
«املــركــز الثقافي الــروســي» ،وبحماسة
تفاعلية عالية ،القــت الكاتبة املصرية
نــوال السعداوي ( ،)1931أول من أمس
ج ـم ـه ــوره ــا ،ب ــدع ــوة م ــن ج ـم ـع ـيــة Fe-
 Maleو«ات ـح ــاد الـشـبــاب الــديـمـقــراطــي
اللبناني» ،بالتعاون مع «دار اآلداب».
حضرت الكاتبة النسوية ،كما عادتها،
بمظهر يشبهها .توجهت الــى شباب
وشــابــات املـتــواجــديــن /ات فــي القاعة،
وس ــط ك ــام أث ــار انـقـســامـهــم ،ال سيما
ال ـن ـســاء مـنـهــم .وم ــع ذل ــك ،لــم تـبــد آثــار
ال ـت ـم ـل ـمــل ع ـل ـي ـهــن ،ب ــل ق ــاب ـل ــوا خ ـطــاب
الـسـعــداوي الـحــاد ربـمــا ،واملـبــاشــر في
ب ـع ــض األح ـ ـ ـيـ ـ ــان ،ب ـك ـث ـيــر مـ ــن رح ــاب ــة
ال ـ ـصـ ــدر وال ـت ـص ـف ـي ــق .ومـ ـم ــا زاد مــن
حـ ـي ــوي ــة ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ،س ـل ـس ـل ــة األس ـئ ـل ــة
ّ
املوجهة إلى خطاب السعداوي .أسئلة
اح ـت ــوت عـلــى نـسـبــة كـبـيــرة م ــن الـنـقــد،
م ـمــا ج ـعــل ال ـكــات ـبــة ت ـنــدهــش م ــن هــذه
املواجهة ،وترد بطريقة أعنف ربما.
صــاح ـبــة «األنـ ـث ــى ه ــي األص ـ ـ ــل» ،الـتــي
بــدت عليها آثــار الشيخوخة ،والتعب،
خالل ندوة أول من أمس

والنسيان فــي بعض األحـيــان ،قاومت
ه ــذا األمـ ــر ،بـمــزيــد مــن إع ـمــال ال ــذاك ــرة.
ع ــادت إل ــى طـفــولـتـهــا لـغــايــة وصــولـهــا
ال ـ ـيـ ــوم الـ ـ ــى ع ـم ــر الـ ـ ـ ـ  86عـ ــامـ ــا .بـ ــدأت
ّ
التغير ال ــذي حدث
بالحديث عــن هــذا
فــي ال ـتــاريــخ ،وقـلــب األم ــور رأس ــا على
ع ـق ــب ،م ــع تـغـيـيــب ب ــل م ـحــو اسـ ــم األم
عن الهوية .بعدما كانت املــرأة محورًا
فـ ــي ال ـ ـح ـ ـضـ ــارات الـ ـق ــديـ ـم ــة ،ال سـيـمــا
املصرية منها ،تحولت بسحر ساحر
م ـ ــن «إل ـ ـ ـهـ ـ ــة» إل ـ ـ ــى «ش ـ ـي ـ ـطـ ــانـ ــة» ،وم ــن
«ص ــاح ـب ــة عـ ـق ــل» ،إلـ ــى امـ ـ ــرأة «بـجـســد
دون رأس» على حد تعبير السعداوي.
واقترحت لهذه الغاية إضافة اسم األم
عـلــى بـطــاقــة الـهــويــة ال ــى جــانــب عائلة
األب ،كما فعلت ابنتها الــروائـيــة منى
ح ـل ـم ــي .وذك ـ ـ ـ ـ ّـرت ص ــاح ـب ــة «مـ ــذكـ ــرات
ف ــي س ـجــن ال ـن ـس ــاء» ب ـق ــان ــون أق ـ ـ ّـر عــام
 2008يسمح لطفل «غير شــرعــي» بأن
َّ
يسجل على اســم امــه ،ويأخذ الحقوق
ع ـي ـن ـه ــا ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـظ ــى بـ ـه ــا أي ط ـفــل
آخ ـ ــر .وف ـت ـح ــت ال ـ ـس ـ ـعـ ــداوي م ــوض ــوع
تـغـيـيــب األم ،م ـك ــررة م ــا أعـلـنـتــه م ــرارًا
ف ــي كـتــابــاتـهــا وإط ــاالت ـه ــا اإلعــام ـيــة.
وع ـل ــى ش ـكــل أس ـئ ـل ــة ،ط ــرح ــت قـضــايــا
الحجاب والـتـبـ ّـرج والـتـعـ ّـري ،وتوقفت
عند الحجاب بوصفه ّ
يعبر عــن «رمــز
سياسي» على حد تعبيرها ،وال عالقة
له ال بالجنس وال الدين .وشددت على
هذا الربط مع السياسة ،فيما انتقدت
الـتـبـ ّـرج بكونه يشغل امل ــرأة عــن مسار
ح ـيــات ـهــا ،وي ـج ـع ـل ـهــا ت ـخ ـســر أمــوال ـهــا
ووق ـت ـه ــا وح ـت ــى تـسـحــق شخصيتها
ب ـم ـج ــرد وض ـ ــع ه ـ ــذه امل ـس ــاح ـي ــق عـلــى
وج ـه ـهــا .وم ــا بــن ال ـح ـجــاب وال ـت ـبـ ّـرج،
خيط عند نــوال السعداوي ،يتمثل في
ال ــرج ــل ...هــذا الــرابــط الـجــامــع بينهما،
إذ تــوج ـهــت إلـ ــى ال ـج ـم ـه ــور ،وأع ـ ــادت
س ــرد مــا قــالـتــه لـهــا إح ــدى الـنـســاء عن
حـجــابـهــا ،وسـبــب ارتــدائ ـهــا ل ــه ،بكونه
سيحجب «الفتنة» عند الرجال .وهنا،
ّ
عــل ـقــت ال ـس ـع ــداوي ب ــال ـق ــول« :املـشـكـلــة
ليست فــي امل ــرأة بــل فــي عـقــل الــرجــل».
ودع ـ ـ ــت (بـ ـسـ ـخ ــري ــة) كـ ــل الـ ــرجـ ــال إل ــى
تغطية أعـيـنـهــم .واألمـ ــر نـفـســه يسري
ّ
التبرج الذي يجعل املــرأة «عبدة»
على

ّ
عـنــد الــرجــل وف ــق ال ـس ـع ــداوي ،إذ أنـهــا
ت ـح ــاول دائ ـم ــا اس ـت ــرض ــاءه .وانـتـقــدت
ظــاهــرة املبالغة فــي املكياج خصوصًا
ـي ب ـيــروت ،وتـحــدثــت عــن ه ــذا الشكل
فـ ّ
املــن ـمــط ال ــواح ــد ،الـ ــذي س ــرى ع ـلــى كل
ال ـن ـســاء ،وت ـسـ ّـاء لــت ب ـ ــازدراء« :م ــا هــذا
املـلــل؟» ،مع تغنيها بتجاعيدها ،التي
تحكي كل واحــدة منها حكاية وحقبة
من عمرها.
أم ــا ع ــن ال ـت ـع ـ ّـري ،ف ـن ـظــرة ال ـس ـع ــداوي،
إلــى هــذا املــوضــوع تنطلق من التمييز
ال ـحــاصــل ب ــن ال ــرج ــل وامل ـ ـ ــرأة .س ــردت

توقفت عند الحجاب
«رمزًا سياسيًا»
بوصفه
ّ
وانتقدت تبرج المرأة

هنا زيــارتـهــا إلــى «معهد الـفـنــون» في
الـقــاهــرة ،وتفحصها عــن قــرب صفوف
ّ
الرسم العاري هناك ،وجزمها بأن أحدًا
مــن ال ـطــاب وال ـطــال ـبــات ،لــم يطلب من
ّ
يتعرى تمهيدًا لرسمه.
رجل أن
قضايا التمييز التي عاصرتها الكاتبة
منذ أن كان عمرها سبع سنوات ،منذ
نشأتها في بيئة ّ
تميز بني اإلخوة بناتًا
ّ
وصبية .عند هذا املفترق ،تفتح وعيها
االجـتـمــاعــي والـسـيــاســي وال ـف ـكــري .لم
ت ـب ـخ ــل فـ ــي س ـ ــرد ح ـي ــات ـه ــا ال ـخ ــاص ــة،
وتفاصيل ترعرعها في بيئة متنوعة
طبقيًا بــن أم أرستقراطية ،وأب فالح
حياتها
فقير .ال تفصل السعداوي بني
ّ
ال ـ ـعـ ــامـ ــة وال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،وه ـ ـ ــي ت ـح ــض ــر
ال ـيــوم ج ــزءًا راب ـعــا مــن سلسلة «أوراق
حياتي» ،يتناول حياتها في زواجها
الـثــالــث .تنطلق مــن هـنــا ،لتتحدثّ عن
ال ـ ــزواج ،تـلــك املــؤسـســة الـتــي تصنفها
ض ـمــن س ـ ّـلــم «ال ـع ـب ــودي ــة» ،وت ـ ـ ّ
ـرد على
أسئلة مباشرة من الجمهور .بعضها
ك ــان «دوزه» ع ــال ـي ــا ،ذه ــب إل ــى ات ـهــام

السعداوي بإعادة املنظومة الذكورية
التي تحاربها ،عبر تصنيفها املرأة في
خانة معينة حسب ما تجده مناسبًا.
أك ـث ــر م ــن ذل ـ ــك ،وصـ ــف أح ــده ــم رفــض
ال ـكــات ـبــة ل ـل ـح ـجــاب ول ـل ـت ـبــرج ان ـطــاقــا
م ـ ّـن ن ـظ ــرة ال ــرج ــل ل ـه ــات ــن ال ـحــال ـتــن،
ب ــأنـ ـه ــا ت ـش ـب ــه الـ ـ ــذرائـ ـ ــع الـ ـت ــي تـعـطــى
للمتحرش أو املـغـتـصــب عـنــدمــا يقدم
على اغتصاب ام ــرأة بأنها كانت على
سبيل امل ـثــال نـصــف عــاريــة ،أو أثــارتــه
ج ـن ـس ـيــا .اسـتـقـبـلــت صــاح ـبــة «ال ــرج ــل
والـ ـجـ ـن ــس» ه ـ ــذه امل ـ ــداخ ـ ــات بــرحــابــة
ص ــدر ،وابـتـ ًســامــة ،لتجيب عليها بــرد
ّ
صاعق ،قائلة بــأن أصحابها ما زالــوا
خـ ـ ــارج درج ـ ـ ــات الـ ــوعـ ــي ،ف ـ ــإن ل ــم تـكــن
املرأة مدركة بحق ،أنها كائن مستعبد
أكانت عارية أو ضحية الفن التجاري
وال ـســوق اإلعــامـيــة واإلعــان ـيــة ،فإنها
تفتقد إلى الوعي املطلوب .ولم تستثن
نفسها ه ـنــا ،مــن كــونـهــا س ـيــدة لديها
بـعــض «ال ــزواي ــا املـظـلـمــة» فــي رأس ـهــا،
فــي مـحــاولــة منها المـتـصــاص صدمة
استيائه.
الجمهور أو
ّ
ل ـك ــن ال ــاف ــت ت ـم ــث ــل ف ــي م ـق ــارب ــة ه ــذه
الـطـبـيـبــة مل ــوض ــوع امل ـث ـل ـيــة ،بــاعـتـبــاره
قـضـيــة «غ ـيــر م ـف ـهــومــة» ،م ــع تــأكـيــدهــا
مـ ــرا ّرًا عـلــى ع ــدم «إدان ـ ــة» املـثـلـيــن/ات،
وصنفت هذه املسألة ضمن «الظواهر
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة» ،داع ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى ضـ ـ ــرورة
«درس ـهــا» ،وطــرح س ــؤالّ « :مل ــاذا يحدث
ذلــك؟» .الكاتبة النسوية فندت طبيعة
هذه العالقات التي تتحول الى أنثوية
وذكـ ــريـ ــة م ــن خـ ــال ال ـج ـن ــس ال ــواح ــد،
وأع ـ ـ ـ ــادت كـ ــل مـ ــا ي ـح ـصــل ال ـ ــى ق ــاع ــدة
الـتــربـيــة والـتـنـشـئــة ف ــي امل ـن ــزل ،ف ــي أن
ً
يـخــرج الــرجــل رج ــا أو ام ـ ّـرأة أو امل ــرأة
ً
رجــا ومــا الــى ذلــك .كما بــشــرت بإقرار
ق ــري ــب لـ ـق ــان ــون م ــدن ــي ي ـت ـي ــح ال ـ ــزواج
املختلط في مصر.
وبـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـدًا عـ ـ ــن االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع والـ ـجـ ـن ــس
واملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأة ،ت ـ ـحـ ــدثـ ــت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــداوي عــن
ال ـ ـثـ ــورة املـ ـص ــري ــة ،ال ـت ــي «أجـهـضـتـهــا
طـبـقــة الـنـخـبــة االن ـت ـهــازيــة ،بـمـســاعــدة
املـجـلــس ال ـع ـس ـكــري ،وم ـحــاولــة الـقــوى
االستعمارية األميركية والصهيونية
اليوم تقسيم الجيش الوطني».

