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دراسة

«إسالم كول» :عند تخوم العرق والطبقة والجندر واألمة
ُفي كتابها الجديد «اإلسالم
ك ْول  -العرق والدين وفن
الهيب هوب في الواليات
المتحدة» ،تستكشف الباحثة
سعاد عبد الخبير األساليب التي
يلجأ إليها الشباب المسلم في
شيكاغو لتجاوز هوياتهم
الدينية والعرقية والثقافية
من خالل فن الهيب هوب
مها حسن ،زياد منى
س ـ ـعـ ــاد عـ ـب ــد الـ ـخـ ـبـ ـي ــر ب ــاحـ ـث ــة وفـ ـن ــان ــة
وناشطة ،حصلت على شهادة الدكتوراه
ف ــي ع ـلــم اإلنـ ـس ــان ال ـث ـقــافــي ف ــي «جــامـعــة
برنسنت» وتعمل حاليًا أستاذة مساعدة
ف ـ ــي «جـ ــام ـ ـعـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــوردو»  Purdueح ـيــث
ت ـحــاضــر ف ــي ع ـلــم اإلنـ ـس ــان والـ ــدراسـ ــات
التي تتناول األميركيني من أصل إفريقي.
تصف نفسها بأنها امرأة سوداء التينية
مــولــودة ألبــويــن مسلمني نـشــأت فــي حي
بروكلني ،في مدينة نيويورك.
فــي أبـحــاثـهــا ،تلجأ املــؤلـفــة إل ــى دراس ــات
أصول األعراق والثقافات لسبر تقاطعات
الـ ـع ــرق وال ــدي ــن وال ـث ـق ــاف ــة ال ـش ـع ـب ـيــة .في
ُ
كـتــابـهــا ال ـجــديــد «اإلس ـ ــام كـ ـ ْـول  -الـعــرق
وال ــدي ــن وف ــن ال ـه ـيــب ه ــوب ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة» (Muslim Cool: Race, Religion,
and Hip Hop in the United States. new
 ،)2016 ,york university pressتستكشف
سعاد عبد الخبير األســالـيــب التي يلجأ
إليها الشباب املسلم في شيكاغو لتجاوز
هوياتهم الدينية والعرقية والثقافية من
خالل فن الهيب هوب .تدرس الكيفية التي
تتحدى بها األفكار املتقاطعة حول إسالم
السود ،مغزى العرق في الواليات املتحدة
وتعيد إنتاجه .تقول سعاد عبد الخبير
إن دراستها تمثل تحديًا لعرقنة املسلمني
بوصفهم غرباء يمثلون تهديدًا للواليات
املـتـحــدة .وتضيف« :إن الكتاب يتفحص
االنـعـكــاســات الثقافية املهمة الـتــي تنشأ
عــن التقاء الـســواد ( )blacknessباإلسالم
في القرن الحادي والعشرين .التقاء يؤثر
فــي الكيفية الـتــي يعايش بها املسلمون
ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة هــويـتـهــم الــديـنـيــة
ّ
ويعبرون عنها ويمارسونها».
تقول املؤلفة إنها طورت مفهوم «اإلسالم
ُ
ك ـ ْـول» من خــال أبحاثها املستفيضة عن
أص ــول األعـ ــراق وال ـث ـقــافــات ،الـتــي شملت
العديد من املسلمني من مختلف اإلثنيات،
وخ ـصــوصــا ف ــي شـيـكــاغــو وإل ـن ــوي ــز .كما
أج ــرت دراس ــات ميدانية شملت ح ــوارات
مـ ــع م ـج ـمــوع ـتــن أس ــاس ـي ـت ــن مـ ــن أف ـ ــراد
الجماعات املسلمة في األحياء الجنوبية
مــن شـيـكــاغــو (تسميهم هــي فــي كتابها:
أساتذتي) ،من السود أو من املنحدرين من
أصول جنوب –آسيوية .ضمت املجموعة
األولى أشخاصًا تراوح أعمارهم بني -18
 22عــامــا ،مــن رواد األنـشـطــة االجتماعية
ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة .كـ ـ ــانـ ـ ــوا ب ـم ـع ـظ ـم ـه ــم م ـس ـل ـمــن
أم ـيــرك ـيــن س ـ ــودًا أو م ــن ج ـنــوبــي آس ـيــا.
ك ـمــا ك ــان ــوا ك ـل ـهــم ت ـقــري ـبــا م ــول ــودي ــن في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ل ـعــائــات مـسـلـمــة .أمــا
أفراد املجموعة الثانية ،فكانوا أكبر سنًا
ب ـق ـل ـيــل ،ف ــي ال ـع ـشــريــن وأوائ ـ ـ ــل ال ـثــاثــن.
أج ــرت املــؤلـفــة معهم ح ــوارات وانـخــرطــت
في أنشطتهم وزارت عائالتهم وشاركتهم
ف ــي مـنــاسـبــاتـهــم ف ــي األحـ ـي ــاء األمـيــركـيــة
املسلمة في شيكاغو ،حيث يعيش السود
والجنوب آسيويون والعرب.
تعتقد سعاد عبد الخبير أن محاوريها
ـ ـ لــدى إيجادهم صــات قوية مــع مفاهيم
محددة للسواد ـ تمكنوا من صياغة معنى
للهوية املسلمة األمـيــركـيــة .معنى يمكن
اعـتـبــاره نقيضًا لــأعــراف املهيمنة حول
البياض ،وحول الجماعات األميركية من
أصـ ــول عــرب ـيــة وج ـن ــوب آس ـي ــوي ــة .لكنها
تعتبر تلك الصالت تدخالت حيوية وفي
الوقت نفسه يمكن تفنيدها :حيوية ألنها
تـقــف فــي وج ــه الـظــاهــرة املــدمــرة املـعــاديــة
ل ـل ـس ــواد ،وي ـم ـكــن ت ـف ـن ـيــدهــا ألن مـســائــل
ال ـ ـعـ ــرق وال ـط ـب ـق ــة والـ ـجـ ـن ــدر وامل ــواطـ ـن ــة

ِّ
ُ
تعقد عــاقــات «اإلس ــام ك ـ ْـول» بالهويات
والـثـقــافــات ال ـس ــوداء .كـمــا تعتبر املــؤلـفــة
األش ـخ ـ َ
ـاص الــذيــن أج ــرت حـ ــوارات معهم
َ
ـاب ونـظــريــةٍ معرفية وظــاهــر ٍة
منشأ خـطـ ٍ
ج ـمــال ـيــة وت ـج ـس ـي ـدًا مل ــا تـطـلــق ه ــي عليه
ُ
«اإلسالم ك ْول».
ت ـق ــول إن ـه ــا اسـتـلـهـمــت تـعـبـيــر «اإلسـ ــام
ُ
ك ـ ـ ْـول» ال ــذي صــاغـتــه جينيفر ميتورينا
 ،Jennifer Maytorenaوهــي صانعة أفالم
وثائقية مستقلة ،من عنوان أحد أفالم هذه
األخ ـيــرة وهــو  .New Muslim Coolوهــذا
املفهوم الذي يتشكل عند تقاطع اإلسالم
سـلــوب يستند إلى
مــع فــن الهيب ه ــوب ،أ ّ
ال ـســواد فــي أسـلــوب تبني امل ــرء لــإســام،
بهدف مواجهة منظومتني متداخلتني من
األع ــراف العرقية :األع ــراف اإلثـنــو -دينية
املهيمنة السائدة بني الجماعات املسلمة
األم ـيــرك ـيــة ،مــن ع ــرب وج ـنــوب آسـيــويــن،
مــن جهة ،واملعيارية األميركية البيضاء
 ،Whiteمن جهة أخرى.
ن ـشــأ ه ــذا امل ـف ـه ــوم ع ــن م ـق ــارب ــة منهجية
تجديدية تجمع بني أبحاث األداء الفني
«اإلسالم كول» هو أسلوب
وعلم اإلنسان.
ّ
في التفكير وفي تبني املرء لإلسالم حيث
ي ــواج ــه الـتــراتـبـيــة الـعــرقـيــة ف ــي ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ويـعـيــد تــركـيـبـهــا .يـكـمــن أس ــاس
حــركــة ال ـج ــذب وال ــدف ــع ه ــذه ،الـكــائـنــة في
ُ
جــوهــر «اإلسـ ــام ك ـ ـ ْـول» ،فــي عــاقـتــه بفن
الهيب هوب.
أمــا الهيب ه ــوب ،فهي موسيقى شعبية
شائعة فــي الــواليــات املتحدة فــي أوســاط
الشباب مــن أص ــول إفريقية أو إسبانية،
وتـتـضـمــن أغ ـن ـيــات ال ـ ــراب  rapاملــدعــومــة
بتأثيرات إلكترونية .يجري التعبير عن
ً
الهيب هوب ،بوصفه شكال فنيًا ،من خالل
ّ
منسقي التسجيالت املوسيقية والرقص
ع ـل ــى ألـ ـح ــان ي ــؤدي ـه ــا م ـغ ــن وال ـك ـت ــاب ــات
ً
الـ ـج ــداري ــة ،وبــوص ـفــه ش ـك ــا م ــن اإلن ـت ــاج
املـعــرفــي والـثـقــافــي ،ب ــدءًا بــاألفـكــار واللغة
وانتهاء بعالم تصميم األزي ــاء وأساليب
الحياة ،وهو مكمن لكثير من التناقضات.
ت ـت ـبــايــن املـ ــدركـ ــات ال ـخ ــاص ــة بـمــوسـيـقــى
الهيب هوب وبثقافته تباينًا كبيرًا :هناك
من يرى فيه أنموذجًا جوهريًا عن ثقافة
معبرة عن املقاومة ،تتناقلها الجماهير
وتعرضت للتسليع .يقول ستيوارت هول
ِّ
يجسد
 Stuart Hallإن ف ــن الـهـيــب ه ــوب
مــا يــدعــوه بالطبيعة املتناقضة للثقافة
الـشـعـبـيــة الـ ـس ــوداء .لـكــن املــؤل ـفــة ت ــرى أن
تجذر الهيب هوب في الشتات اإلفريقي،
ال يعني أن هذا الفن هو فن «أسود» حيث
ي ـجــري إل ـغ ــاء ك ــل األشـ ـخ ــاص م ــن أص ــول
التينية أو غير سوداء ممن أسهموا على
نحو أساس في تطوير هذا الفن.
تـتـجـلــى ال ـت ـنــاق ـضــات والـ ـن ــزاع ــات بـشــأن
الـ ـهـ ـي ــب هـ ـ ــوب مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـجـ ـن ــاس بــن
امل ـف ــردت ــن «ال ـ ـجـ ــذور»  rootsو«ال ـ ـ ــدروب»
 :routsفالهيب هوب متجذر في الثقافات
التعبيرية الـخــاصــة بالشتات اإلفــريـقــي،
ل ـك ـنــه ق ـط ــع دروب ـ ـ ــا أب ـع ــدت ــه ع ــن أص ــول ــه.
ت ـض ـي ــف امل ــؤلـ ـف ــة إل ـ ــى ه ــات ــن امل ـف ــردت ــن
املتجانستني ،مفردة «الحلقة»  ،loopوقد
اس ـت ـمــدت ه ــذه املـ ـف ــردة م ــن تـقـنـيــة ت ـكــرار
ع ــزف قـطـعــة مــوسـيـقــى م ــرة تـلــو األخ ــرى
كــإحــدى مــراحــل تــألـيــف قطعة موسيقية
جـ ـ ــديـ ـ ــدة .وف ـ ـ ــي ح ـ ــن تـ ـتـ ـب ــاع ــد ال ـ ـجـ ــذور
وال ـ ـ ــدروب ل ـيــذهــب ك ــل مـنـهــا ف ــي م ـســاره،
تـعــاود الحلقة ال ــدوران ولكن ال لتنتهي،
بــل لـتـعــود كــالـحــرف الــزخــرفــي املـتـشــابــك.
م ـ ـفـ ــردة «الـ ـحـ ـلـ ـق ــة» هـ ـن ــا هـ ــي اسـ ـتـ ـع ــارة
مجازية للتعبير عن الروابط التي تجمع
بــن اإلس ــام والـهـيــب ه ــوب وال ـس ــواد في
القرن الحادي والعشرين .روابــط أوجدت
«اإلسالم ُك ْول» :فاإلسالم ،كما َ
يمارس في
أوسـ ــاط الـجـمــاعــات األمـيــركـيــة ال ـس ــوداء،
ص ـ ــاغ ال ـه ـي ــب ه ـ ــوب الـ ـ ــذي ص ـ ــاغ ب ـ ــدوره
ال ـش ـبــاب املـسـلـمــن ال ـس ــود وغ ـيــر ال ـســود
الذين يعودون إلــى السواد وإلــىّ اإلســام
كأسلوب للتفكير وكأسلوب لتبني الدين
ُ
– ب ـص ــور ِة «اإلسـ ـ ــام ك ـ ـ ْـول» .وع ـلــى غ ــرار
األن ـ ـمـ ــوذج املــوس ـي ـقــي امل ـت ـك ــرر ،امل ـح ـكــوم
ب ــالـ ـتـ ـك ــرار وب ــالـ ـتـ ـن ــوي ــع ،فـ ـ ــإن «اإلسـ ـ ــام
ُ
ك ـ ْـول» هــو مــوقــع لــاسـتـمــراريــة الحاسمة
وللتغيير.
ت ـت ـنــاول املــؤل ـفــة ف ــي ال ـك ـتــاب ث ــاث أف ـكــار
ُ
رئ ـي ـســة م ـه ـمــة :ال ـف ـك ــرة األول ـ ــى تـ ـب ـ ّـن أن

ّ
تفحص
«االنعكاسات
الثقافية
التي تنشأ
عن التقاء
السواد
باإلسالم في
القرن »21

ال ـســواد ُيعتبر مـحــوريــا لـتــاريــخ اإلس ــام
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي وارتـ ـ ـب ـ ــاط ـ ــات ـ ــه وت ـش ــاب ـك ــات ــه
وتجاربه .وهنا تشرح ما تعنيه بتعبير
«الـ ـ ـس ـ ــواد»  ،Blacknessف ـهــي ت ـق ـصــد بــه
اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى ت ــاري ــخ وت ـق ــال ـي ــد وع ـ ــادات
السود ،وإلى األفكار واملعتقدات السائدة
حـ ــول األش ـ ـخـ ــاص امل ـن ـح ــدري ــن م ــن أص ــل
إفريقي .وتفسيرها للسواد يتسم بطابع
شتاتي ومتعدد الثقافات ،وبذلك يتجاوز
الـ ـس ــواد لـ ــون ال ـب ـش ــرة لـيـصـبــح مـفـهــومــا
لثقافة ولـخـطــاب .لكن املــؤلـفــة ال تنكر أن
ال ـس ــواد يـصــوغ تـجــربــة ال ـفــرد املـسـلــم في
الــواليــات املتحدة وعــاقــات املسلم ضمن
إثنيته ،كما يصوغ شروط انخراط املسلم
داخل مجتمع الدولة .الفكرة الثانية تؤكد
على مغزى الـعــرق والـســواد فــي الــواليــات
املتحدة حاليًا وهــي تركز على العالقات
داخل األقليات لتخرج بسردية حول العرق
والعنصرية في الواليات املتحدة تتجاوز
ث ـنــائ ـيــة أبـ ـي ــض-أس ــود ،وح ـ ــول املـغــالـطــة
املحيطة بمفهوم ما بعد العنصرية الذي
يــزعــم أن الـتـمـيـيــز الـعـنـصــري ،خصوصًا
ض ــد الـ ـس ــود ،ق ــد ان ـت ـهــى وأن أي حــديــث
عــن الـعــرق ُيعتبر حديثًا عقيمًا ال يخدم
مكافحة العنصرية بشيء .تحدد الكاتبة
األساليب التي يجرى بها إشــراك العرق،
وتحديدًا السواد ،في العمل على مكافحة
ْ
الـعـنـصــريــة .بالنسبة لــإســام املــطـ َـمـ ِـئــن،
السواد هو خاصية أساسية في معارضة
تفوق البيض ،وهو ينشئ عالقات تضامن
ب ــن امل ـج ـمــوعــات امل ـه ـم ـشــة املـنـتـمـيــة إلــى
أعــراق مختلفة ،بهدف تقويض التراتبية
الـعــرقـيــة املـسـيـطــرة .مــع ذل ــك ،وك ـمــا تبني
القصص الــواردة في الكتاب ،فإن عالقات
الـتـضــامــن تـلــك تـتـشــابــك مــع الـتـنــاقـضــات
امل ـتــأص ـلــة ف ــي ال ـ ـسـ ــواد ،بــوص ـف ـهــا شيئًا
مــرغــوبــا فـيــه ،وف ــي الــوقــت نفسه ال ُيـقـ َّـدر
حق قدره.
تضيف املؤلفة أن ارتباط الشباب املسلم،
من السود وغير الـســود ،بالسواد يجرى
ان ـط ــاق ــا م ــن أشـ ـك ــال ال ـخ ـط ــاب الــراس ـخــة
امل ـ ـعـ ــاديـ ــة ل ـ ـل ـ ـسـ ــواد ،وم ـ ـ ــن االسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب
ال ـ ـجـ ــاري م ــؤخـ ـرًا ل ـل ـس ــواد ف ــي س ــردي ــات
التعدد الثقافي األميركي واالستثنائية
األميركية .بالتالي ،فإن الفكرة األساسية
الثالثة التي تتناولها هــي أن أي تحليل
لـ ـلـ ـس ــواد املـ ـع ــاص ــر ي ـن ـبَ ـغــي أن ي ـت ـن ــاول
األس ــالـ ـي ــب الـ ـت ــي ُي ـس ـت ــغ ــل ب ـه ــا الـ ـس ــواد
ل ـل ــوق ــوف ب ــوج ــه م ـن ـطــق ت ـف ــوق ال ـب ـيــض،
وتواطؤ السواد مع ذلك التفوق.
قسمت الكاتبة مؤلفها إلى مقدمة وخمسة
فصول .تنطلق في املقدمة من حوار أجرته
مع سيدة تدعى إسبيرانزا وهي أم عزباء
في بداية الثالثني من أصل دومينيكاني،
فنانة تعمل في مجال وسائط التواصل
املـ ـتـ ـع ــددة ،ول ـ ــدت ونـ ـش ــأت ف ــي شـيـكــاغــو
واعتنقت اإلسالم .اجتمعت بها املؤلفة في
جمعية «إيـمــان» .ارتــدت إسبيرانزا غطاء

شعرت باالرتياح لذلك .روت
الرأس ألنها ُ
للمؤلفة كـيــف أعـ ِـج ـبــت فـتــاة باكستانية
بغطاء ال ــرأس الــذي تضعه وسألتها من
أين ابتاعته .لم تستطع إخفاء امتعاضها،
ش ـعــرت ب ــأن ح ـصــول الـبــاكـسـتــانـيــة على
غـطــاء مماثل هــو بمثابة ســرقــة ،ألنـهــا ال
تمتلك الـكـثـيــر .وت ـســاء لــت :مــن أي ــن تنبع
الثقافة؟ من املحرومني ،ومن هنا نشأ فن
الـ ِـهـيــب ه ــوب .الـبــاكـسـتــانـيــة سـتـعــود إلــى
منزلها الفخم وإلى أوانيها الفضية ،ولن
تعطيها إس ـب ـيــرانــزا غ ـطــاء رأس ـه ــا ،فهي
تريد أن تمتلك شيئًا ما.
متطفلة
مجرد
الباكستانية
لم تكن الفتاة
ً
ث ـقــاف ـيــة ،ب ــل ك ــان ــت أي ـض ــا ذات ـ ــا إســام ـيــة
م ـج ـنــدرة ومـعــرقـنــة ت ـحــاول ال ـع ـثــور على
هــوي ـت ـهــا ع ـن ــد ت ـق ــاط ــع ف ــن ال ـ ِـه ـي ــب هـيــب
واإلس ـ ــام .امل ــؤل ــم ،كـمــا ت ـقــول إسـبـيــرانــزا،
أن بشرة العديد من الفتيات أمثال الفتاة
ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة أغ ـم ــق ل ــون ــا م ــن بـشــرتـهــا
وب ـشــرة أطـفــالـهــا ،لكنهن يحملن ذهنية
ب ـي ـض ــاء ت ـن ـت ـمــي ل ـل ـض ــواح ــي وي ـح ــاول ــن
معرفة نقطة تقاطع الـطــرق .لــن تستطيع
إسبيرانزا الهروب من هــذا الوضع مهما
ح ــاول ــت ،لـكـنـهــا تـشـيــر إل ــى أن أي ــا منهن
لــن تستطيع أيـضــا الـهــروب مــن الحقائق
امل ـع ـقــدة ل ـل ـعــرق وال ـه ــوي ــة وقـ ــوة ال ـص ــراع
بمواجهة الهيمنة والتفاوت االجتماعي.
وهذه فكرة مهمة في فهم معنى «اإلسالم
ُ
كـ ـ ْـول» :الـتـقــاء اإلس ــام وفــن الـ ِـهـيــب هــوب،
ُ
ّ
تقاطع مفاهيم تحدي الكينونة اإلسالمية
والسواد وإعــادة تشكيل الترتيب العرقي
في الواليات املتحدة.
تتردد إسبيرانزا ،الالتينية ذات البشرة
الـفــاتـحــة ،فــي اعـتـبــار نفسها سـ ــوداء .مع
ذل ــك ،فــإن مشاركتها فــي ع ــروض املسرح
التابع لجمعية «إيمان» تعني الكثير لها.
والسبب أن الثقافات التعبيرية السوداء،
س ـ ـ ــواء أكـ ــانـ ــت ن ــاش ـئ ــة داخ ـ ـ ــل الـ ــواليـ ــات
املتحدة أو في الشتات اإلفريقي األشمل،
كانت قد صاغت تجربتها كامرأة التينية
نـشــأت عـلــى تـعــالـيــم الكنيسة اإلنجيلية
وعـ ـل ــى أن ـ ـغـ ــام امل ــوس ـي ـق ــى اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
الهيب هوب.
وموسيقى ِ
خـصـصــت الـكــاتـبــة الـفـصــل األول لتعقب
ُ
حـلـقــة «اإلسـ ـ ــام ك ـ ـ ـ ْـول» ،أي اإلس ـ ــام كما
َ
يمارس في صفوف الجماعات األميركية
ال ـس ــوداء ،وكـيــف يـصــوغ هــذا اإلس ــام فن
الهيب هوب الذي يصوغ بدوره شخصية
ِ
الشباب املسلم في أميركا القرن الحادي
والـعـشــريــن ،الــذيــن ي ـع ــودون إل ــى الـســواد
وإلى اإلسالم كأسلوب للتفكير.
ف ـ ــي الـ ـفـ ـص ــل الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،ت ـ ـ ـ ــدرس امل ــؤلـ ـف ــة
معنى ال ـعــرق وال ـســواد داخ ــل الجماعات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة املـ ـسـ ـلـ ـم ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال س ـبــر
امل ـض ـم ــون امل ــوس ـي ـق ــي ،امل ـش ـح ــون غــال ـبــا،
ل ــإس ــام األمـ ـي ــرك ــي .ع ـلــى س ـب ـيــل امل ـث ــال،
تورد ّأن محاوريها ّ
عبروا عن اعتراضهم
على مفهوم تحريم املوسيقى بأن أدرجوا

الهيب هوب ضمن إطار شتات إفريقي
فن ِ
إسالمي .وعلى املنوال نفسه ،تشير أيضًا
إلى أن أسلوب تغطية الرأس الذي تصفه
فــي الفصل الـثــالــث ،مــوجــود أيـضــا خــارج
الواليات املتحدة .مع ذلــك ،ال يمكن إنكار
ُ
أه ـم ـيــة ع ــاق ــة «اإلس ـ ـ ــام ك ـ ـ ـ ْـول» بــامل ـكــان،
وت ـح ــدي ـدًا ،ب ــال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .وعـنــدمــا
ت ـت ـب ـنــى ال ـن ـس ــاء األم ـي ــرك ـي ــات امل ـس ـل ـمــات
تـقـلـيــد غ ـط ــاء ال ـ ــرأس ال ـخ ــاص بــالـشـتــات
اإلفريقي ،فإن من الواجب تفسير ذلك مع
األخــذ فــي االعـتـبــار خصوصيات السواد
فــي الــواليــات املـتـحــدة .ونـجــد فــي الفصل
الهيب
الخامس أنــه عندما يسافر فنانو ِ
ه ــوب األمـيــركـيــون املـسـلـمــون فــي رحــات
ديبلوماسية ثقافية ترعاها الــدولــة ،فإن
ال ـس ــواد هـنــا ي ـبــدو مـتـشــابـكــا مــع عالقته
باإلمبراطورية األميركية.
فــي الفصلني الـثــالــث وال ــراب ــع ،تستكشف
ُ
املــؤل ـفــة «اإلس ـ ــام ك ـ ـ ْـول» بــوصـفــه تركيبًا
عـ ــرق ـ ـيـ ــا  -دي ـ ـن ـ ـيـ ــا ل ـ ـ ـلـ ـ ــذات يـ ـ ـح ـ ــدث ع ـنــد
ال ـت ـق ــاط ـع ــات املـ ـعـ ـق ــدة ل ـل ـع ــرق وال ـط ـب ـقــة
والـجـنــدر واألس ـل ــوب .هـنــا تستشهد بما
قاله املؤرخ ويليام جيالني كوب William
 Jelani Cobbعن مفهوم كــول« :ال يتطلب
األمــر كبير جهد إلدراك أن مفهوم «كــول»
ه ــو صـيـغــة س ـ ــوداء م ــن فـلـسـفــة زن .Zen
إذا كــانــت أم ـيــركــا ق ــد أن ـش ــأت مجتمعها
على أســاس إبقاء السود في حالة دائمة
مــن االض ـط ــراب ،فـقــد ك ــان «كـ ــول» .لننظر
إلــى العناصر األســاس في «ك ــول» :ضبط
ال ـن ـفــس واألن ــاق ــة والـ ـق ــدرة ع ـلــى التعبير
الرشيق بالجسد».
وع ـلــى غـ ــرار ف ــن الـ ِـه ـيــب هـ ــوب ،ه ـنــاك في
ُ
«اإلسالم كـ ْـول» ،أيضًا ،جذور ودروب .هو
مرتبط باملكان وال ينتمي إلى أي منطقة.
كــانــت األمــاكــن فــي شيكاغو والـفـضــاءات
الـ ـت ــي وف ــرت ـه ــا ج ـم ـع ـيــة «إي ـ ـم ـ ــان» ،وه ــي
جمعية إســامـيــة غير ربـحـيــة ،تعمل في
شيكاغو وتقدم خدمات وأنشطة ثقافية
لألميركيني من أصل إفريقي ومن أصول
التينية وعربية ومن جنوبي آسيا ،كانت
مواقع مهمة لها دورها في تكوين «اإلسالم
ُ
ك ـ ـ ْـول» بــوصـفــه أس ـلــوبــا يـتـبـنــى فـيــه املــرء
اإلس ــام فــي الــواليــات املـتـحــدة فــي وقتنا
الــراهــن .لكن تلك األفـكــار اتـخــذت لنفسها
شيكاغو
م ـس ــارات بـعـيــدة ك ــل الـبـعــد ع ــن
ُ
وع ـ ــن ج ـم ـع ـيــة «إي ـ ـ ـمـ ـ ــان» .عـ ـ َـبـ ـ َـرت ح ــرك ــة
ُ
«اإلس ــام كـ ـ ْـول» ،املــوثـقــة فــي هــذا املــؤلــف،
ت ـخـ َ
ـوم ال ـعــرق والـطـبـقــة والـجـنــدر واألم ــة.
وعـلــى املـنــوال نفسه ،عـ َـبـ َـرت املؤلفة «تلك
الـتـخــوم املـتـعــددة مسترشدة ب ـ «اإلس ــام
ُ
ك ْول» والنشطاء الذين حاورتهم» .جمعية
«إيمان» هي املكان الــذي تتجلى فيه قوة
خلف
هويات هؤالء ،املتقاطعة واملتوارية ِّ
األعراف العرقية والدينية املهيمنة .تمثل
ُ
الجمعية مــوقــع «اإلس ــام كـ ـ ْـول» ،إذ إنها
ّ
تميز السواد ألنها تعتبره ثقافة مقاومة
سياسية وثقافية .تشمل األنـشـطــة التي
تنظمها الجمعية أشخاصًا ينتمون إلى
طيف واســع مــن الخلفيات االقتصادية -
ُ
االجـتـمــاعـيــة .بــالـتــالــي ،تـعـتـبــر الـتــوتــرات
ال ـع ــرق ـي ــة وال ـط ـب ـق ـي ــة ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن م ـف ـهــوم
ُ
«اإلسالم ك ْول».
ف ـ ــي الـ ـفـ ـص ــل ال ـ ـخـ ــامـ ــس ،تـ ـنـ ـق ــل امل ــؤلـ ـف ــة
الـنـقــاش مــن الديناميكيات البني-عرقية
والـ ـجـ ـن ــدري ــة إلـ ـ ــى دي ـن ــام ـي ـك ـي ــات ع ــاق ــة
ُ
«اإلسـ ـ ــام كـ ـ ـ ْـول» ب ــال ــدول ــة ،ح ـيــث تتعقب
القيود التي يفرضها االنخراط في فنون
الـقــرن ال ـحــادي والـعـشــريــن عـلــى تطلعات
آخرية  alterityســوداء
محاوريها إلنتاج ْ
رادي ـكــال ـيــة ،بـهــدف كــشــف ح ــدود مقاومة
ُ
ُ
«اإلس ــام ك ـ ْـول» للهيمنة .وتنهي الكتاب
ب ـط ــرح أفـ ـك ــار حـ ــول ع ــاق ــة هـ ــذا امل ـف ـهــوم
بالنضال املعاصر ضد مناوءة السود.
ال يتسع املجال هنا لإلحاطة بكل األفكار
ال ـع ـم ـي ـقــة ال ـت ــي ت ـنــاول ـت ـهــا امل ــؤلـ ـف ــة ،مـثــل
مناقشة معنى مـعــرفــة ال ــذات ،وإشكالية
تحريم املوسيقى فــي اإلس ــام ،والطريقة
التي ترتدي بها املسلمة السوداء الحجاب،
وغـيــر ذل ــك .أيــن يكمن مستقبل «اإلس ــام
ُ
ك ـ ـ ْـول»؟ ب ــرأي املــؤل ـفــة :مستقبل «اإلس ــام
ُ
ْ
ك ـ ــول» ،واملـسـلـمــن فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
باملعنى األشمل ،يكمن في االستثمار في
طبيعته اآلخــريــة – ال ـقــدرة عـلــى التخيل
والتعبير الفصيح واملشاركة في خيارات
بديلة للمقاومة وللرؤية السياسية.

