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هل يعد قرار الكتابة لحظة قلق ومواجهة الذات عند الكتاب؟!
بوصفها انتصارات وجيزة .. 

على  يتجا�رس  من  بالألغام.  مليء  عامل  الكتابة 
الفكر  عباقرة  ت�ضم  مكتبة  اإىل  كتاب  اإ�ضافة 
هي  واحدة،  حلظة  ثمة  ولكن  الإن�ضاين.  والأدب 
تلك التي يقرر فيها املرء اأن ي�ضبح كاتبًا، رغم 
كل �ضيء. ماهي هذه اللحظة، كيف تولد ومتى، 
وما الدافع، املحرك وراء التحول من فعل القراءة 
اإىل فعل الكتابة الإبداعية. يف هذه امل�ضاحة، نطل 
على كّتاب من حقول الأدب الروائي والق�ض�ضي 
امل�ضاألة  هذه  حول  اآرائهم  لن�ضتطلع  وامل�رسحي، 
التي رغم ب�ضاطتها، اإل اأنها بال�رسورة ت�ضتدعي 
مواجهة عميقة بني الكاتب وذاته، وما اأ�ضعبها 

من مواجهة.
بداية الكتابة

اإىل  الهاجري  مبارك  الروائي  ي�ضري  بداية 
يف  احلا�ضمة  اللحظة  »هي  قائال:  البداية  حلظة 
والتاأثريات  القرائية  النفعالت  ذروة  حتول 
ت�ضتحق  كتابية  مادة  اإىل  بي  اخلا�ضة  احلياتية 
و�ضذبتها  ال�ضدق،  خلَّقها  مادة  القراءة، 
الأدباء  عقول  يف  وال�ضفر  وامل�ضودات  التجارب 
و�ضفحاتهم«. م�ضيفًا: »تلك اللحظة مل اأكن فيها 
اأخرى،  اأي حلظٍة  اأكونه يف  قد  كما  قراريًا  �ضيداً 
للقدر  وفكري  عاطفتي  فيها  �ضلَّمت  اللحظة  تلك 
اللحظة  اأن  مبينًا  لأكتب«.  بالقلم  يل  مدَّ  الذي 
الكالم  اأن  »ت�ضعر  حني  الكتابة،  لبدء  املثلى 
الذي  الكالم  م�ضتوى  يف  اأ�ضبح  تكتبه  الذي 
التحليق  تبداأ حلظة  ذاك  له، حني  وتتذوق  تقراأه 

ال�ضماوي الذي ل ينتهي«.
 �ضل�ضلة بدايات

عبداهلل  زياد  والروائي  ال�ضينمائي  الناقد  اأما 
اللحظة ات�ضاًل بح�ضا�ضية مفرطة  فريى يف تلك 
مكتبة  فيه  بيت  يف  ولد  كونه  به،  م�ضتحكمة 
�ضغوف  واأب  واإ�ضكالية،  قلقة  بكتب  مليئة  هائلة 
مليئة  امل�ضفرة  باأوراقها  ودفاتره  بالقراءة، 
باقتبا�ضات مدّوخة من فرلني وروبرت فرو�ضت 
وهرني بربو�س. م�ضرياً: »ما كان من مالذ لدي 
�ضوى التمرت�س خلف تلك الكتب والتل�ض�س على 
هذا العامل والكتابة. لي�ضيف قائاًل: »ويف �ضياق 
الكتابة،  بعملية  متعلقة  »بداية«  كلمة  فاإن  اأعّم 
ولدات  البدايات،  من  متوا�ضلة  �ضل�ضلة  وهي 
خط  اأو  جداً،  بعيداً  الرحم  فيها  مي�ضي  متجددة 
التاأليف  عملية  ولعل  ينتهي،  ما  �رسعان  بداية 
بحيث  ممتد  وهذا  ب�رسامة،  ميار�س  ه�س  فعل 
�ضلوكًا  مت�ضي  وال�رسامة  اله�ضا�ضة  بني  املوازاة 
اأن  )ديناميت(  رواية  �ضاحب  ويعتقد  يوميًا«. 
مو�ضحًا:  الكتابة.  حيوية  عن  تك�ضف  القراءة 
اأن  اإىل  ي�ضري  ب�ضغف  القراءة  توا�ضل  اأن  »مبعنى 

الدائم  و�ضعوري  وحيوي،  متدفق  التاأليف  فعل 
الكتاب  بعد هذا  اأقراأ  اأموت ومل  اأن  هو: كيف يل 
اأو ذاك؟ لكن -بداهة- الكتابة اأمر اآخر، ل اأعرف 
اإن كان �ضائبًا. القول: اإن الكاتب قارئ مل يكتف 
مبا قراأ، ووجد اأن مبقدوره اأن يحاكي اأو مياحك 
اأّدعي  اأن  ككاتب  وح�ضبي  يتجاوز  اأو  ي�ضيف  اأو 
عليه  تعرث  ل  لذيذ  ك�ضل  القراءة  يف  اإن  ثم  ذلك! 

يف الكتابة!«.
القراءة ل تكفي

»ل  اأن  احلايك:  عبا�س  امل�رسحي  الكاتب  ويرى 
م�ضيفًا:  فراغ«.  من  كاتبًا  خلق  لكاتب  وجود 
»ومن جاء اإىل عامل الكتابة من هذا الفراغ تظل 
فالكتابة  والقيمة،  كتاباته خالية من املحتوى 
واإطالع عميقني يعد ماأزقًا حقيقيًا،  دون قراءة 
املاأزق«.  هذا  يف  فيقعون  البع�س  ي�ضت�ضهله 
مو�ضحًا: » الكتابة ل تاأتي اإل بعد قراءة وجتربة 
�ضاعراً  يكون  اأن  ميكن  ل  فال�ضاعر  متوا�ضلة، 
دواوين  يقراأ  اأن  دون  موهبة  امتلك  واإن  حتى 
ال�ضعر منذ بدايات ال�ضعر اإىل وقتنا احلايل اإ�ضافة 
لقراءة كل اأ�ضكال الكتابة الأدبية التي �ضرتفع من 
قيمة ما يكتبه هذا ال�ضاعر، والروائي ل ميكن اأن 
يكون روائيًا دون اأن يبداأ بقراءة املنتج الروائي 
القراءة  اأن   « احلايك  الكاتب  ويوؤكد  العاملي«. 
ممن  عديدة  فنماذج  كاتبًا،  ت�ضنع  ل  وحدها 
اإىل ذلك، فالقراء عديدون، يق�ضون  حولنا ت�ضري 
حياتهم قراءة لكن �رسارة الكتابة ل تنقدح اأبداً، 
حلظة  فالكتابة  للكتاب،  خمل�ضني  قراًء  يظلون 
تاأتي اأحيانًا بغتة كاحلب اأو لنقل كاملوت، تاأتي 

اإىل فعل، واإىل  اأو خاطرة  رغبة يف حتويل فكرة 
حمر�ضة  تكون  املتعمقة  والقراءة  تقراأ،  كلمات 
موهبة  ميلك  الذي  والقارئ  الكتابة،  فعل  على 
ترتيب،  دون  غالبًا  العامل  هذا  يف  نف�ضه  �ضيجد 
فعل  يوؤجل  فقد  مق�ضود،  برتتيب  يكون  وقد 
الكتابة حتى تن�ضج مرحلة القراءة والكت�ضاف«.

�ضدفة الكتابة
جتربتها  عن  يو�ضف  اإميان  الروائية  وتتحدث 
حاجة  عن  القراءة  جاءت  يل  »بالن�ضبة  قائلًة: 
لحقًا  ثم  بال�ضدفة،  بعد  فيما  والكتابة  ُملحة، 
اكت�ضفت اأن الكتب ل جتيب عن الأ�ضئلة بل تفتح 
الوقت  مع  الأ�ضئلة،  من  للمزيد  كثرية  اأبواًبا 
وامُلتنف�س  وال�ضديق  الرفيق  الكتب  اأ�ضبحت 
باكراً،  الكتابة  بداأت  اأنها  موؤكدة  وامللجاأ«. 
مقاعد  على  حقيقية  ق�ضرية  ق�ضة  اأول  وكتبت 
م�ضاك�ضاتي  ا�ضتمرت  ثم   « م�ضيفة:  اجلامعة. 
املختربات  وح�ض�س  املحا�رسات  بني  الأدبية 
ال�ضم�س(  الطويلة. وترى �ضاحبة رواية )حار�س 
اأ�ضلوب حياة، ممار�ضة  اأن تكون  القراءة  اأن على 
ي�ضتعجلها  اأن  يجب  فال  الكتابة  اأما  يومية 
حتى  تاأخر  ومن  مبكًرا  بداأ  من  هناك  الكاتب، 
ومن  �ضاراماغو  جوزيه  مثل  اأعماله  اأوىل  اأ�ضدر 
اأ�ضدر كتاًبا خالًدا واحًدا مثل هاربر يل يف »اأن 

تقتل طائًرا بريًئا«.
حلظات متعددة

يرى  الكتابة،  بدء  حلظة  عند  جمدداً  بالوقوف 
يف  هي  اللحظة  هذه  »اأن  الفهد:  فهد  الروائي 
مدى  على  ومبثوثة  متعددة  حلظات  احلقيقة 

من  نوع  بداياتها  يف  تكون  املبدع،  حياة 
ال�ضتجابة ملا يثريه التعر�س لالإبداع«. م�ضيفًا: 
وال�ضخ�ضيات،  للق�ضة  اأ�ضرياً  نف�ضه  فيجد  يقراأ   «
هذا  من  القرتاب  وحماولة  للتقليد  يدفعه  هذا 
املحاولت  تزداد  لحقًا  الفريد،  اخليايل  العامل 
وتن�ضج، حتى ت�ضل اإىل اللحظة التي يقرر فيها 
اللحظة  الآخرين ما يكتب، تلك  الكاتب م�ضاركة 
مهمة لأنه عندها يعترب ما كتبه جديراً بالقراءة، 
واأنه ميكن له اأن ي�ضمد يف وجه قراءات واأذواق 

اأخرى«.
ما وراء اللحظة

ولكن ما هو الدافع للتحول من فعل القراءة اإىل 
الدافع  اأن  معتقداً:  الفهد  يجيبنا  الكتابة؟.  فعل 
الأكرب هو حماولة الكاتب معاجلة واإنتاج روؤيته 
تكرار  مع  »فهو  الأدبي. م�ضيفًا:  للنوع  اخلا�ضة 
خا�ضة،  ذائقة  اإىل  تو�ضل  قد  وتنوعها  القراءات 
وتنقد  والأ�ضاليب،  املو�ضوعات  بع�س  تقبل 
عندما  فلذا  اأخرى،  واأ�ضاليب  مو�ضوعات  وتنبذ 
يكتب فكاأنه يقول للقارئ: هذه هي املو�ضوعات 

وهذه هي الأ�ضاليب كما يجب اأن تكون«.
الدافع  اأن  الهاجري:  مبارك  الروائي  يرى  بينما 
هو  الكتابة  اإىل  القراءة  فعل  من  للتحول  الأول 
الكتابة  لتلك  فعل  ردة  »اإنها  مو�ضحًا:  التحدي. 
التي مت�ضنا يف اإن�ضانيتنا وتقع على اجلزء الأكرث 
توهجًا للحديث يف اأنف�ضنا، حني نتحول من قراء 
اإىل  �ضفٍة  من  النهر  نخو�س  فنحُن  كتاب،  اإىل 
ال�ضفتني،  اأخرى؛ لكننا ل ننجو لأننا نعلق بني 
الكتابة؛  وتبتلعنا  الأ�ضل  قراء يف  اأننا  نن�ضى  ل 

وان�ضالخ  انتقال  لي�ضت  هذه  التحول  فعملية  لذا 
الذهاب  ارتكاز بني  بقدر ما هي امتزاج ونقطة 

والعودة«.
بحث عن الذات

اأن »القراءة والكتابة  الإماراتية:  الروائية  وترى 
بقناعني  ذاته  »الوجه  م�ضيفة:  مت�ضابهتان«. 
ذاته،  عن  املرء  يبحث  كليهما  يف  اإل،  لي�س 
اأ�ضئلة  من  حوله  ما  لكل  واأعمق  اأكرب  فهم  عن 
�ضيء.  لكل  للحياة،  حقيقي  معنى  عن  وجودية، 
العوامل  هذه  على  نطلع  القراءة  يف  اأننا  الفرق، 
لنا  تتيح  الكتابة  بينما  حيواتنا،  اإىل  ون�ضيف 
فعل »اخللق« واإ�ضافة حيوات اإىل حيواتهم »هم« 
»الآخر«.  مع  تفاعل  كليهما  اإلينا.  اأ�ضافوا  كما 
دوافع  باأن  احلايك، فريى  امل�رسحي عبا�س  اأما 
التحول من القراءة اإىل الكتابة، قد تكون متباينة 
من كاتب لآخر. م�ضيفًا: »منهم من يراها تعبرياً 
ولو  لذاته،  حتقيقًا  يراها  من  ومنهم  ذاته،  عن 
الكتابة  ميار�س  من  كل  على  ال�ضوؤال  هذا  اأدرنا 
لوجدنا التباين جليًا يف الإجابات، ولكن �ضرنى 
اأن حتقيق الذات والتعبري عنها �ضيخت�رس الكثري 
جدوى  حول  ت�ضاوؤل  على  الإجابة  يف  علينا 
الكتابة  اأن  البع�س  »يرى  متممًا:  الكتابة«. 
اأثر،  دون  احلياة  هذه  ترك  يف  يرغبون  ل  اأثر، 
فيها حياة جديدة  فيجدون  الكتابة حياة  ولأن 
مفقودة،  واقعية  حياة  عن  اأرواحهم  تعو�ضهم 
الكتابة  فلول  بقاء،  الكتابة  يف  يرون  اأنهم  كما 
ما عرف النا�س كتاب رحلوا منذ مئات ال�ضنوات، 

فاأبقتهم اأحياء ميرون من جيل اإىل جيل«.

بغداد_ متابعة

االستعارة" حارة النت" 
يبحث عن الشعبي في ثقافات 
تتصدر قائمة نيويورك تايمزالعالم

للروائي  النت"  "حارة  رواية  امل�رسي  للكتاب  العامة  الهيئة  عن  اأيام  قبل  �ضدرت 
القطع  الواحد حممد،  والتي تقع يف مائة و�ضبع وثمانني �ضفحة من  امل�رسي عبد 
الرتهل  يعاين من  اأبطالها عن وطن  الرواية من خالل حواريات  املتو�ضط. وتتحدث 
اأ�ضفرت تلك اللقاءات �ضبه اليومية عن روؤية ما هو قادم. وهذا ما  وال�ضيخوخة، وما 
كان يعرب عنه اإحدى �ضخ�ضيات الرواية الرئي�ضة، وهو عمر الأ�ضيوطي يف مقالته التي 

كان ين�رسها يف »حارة النت« بعيداً عن الرقابة.
وظلت العالقة تت�ضاعد بني اأبطال »حارة النت« اإيجابيًا بينما ظلت »القوى امل�ضيطرة 
على العقول تتهاوى، غري مدركة اأن العامل اأ�ضبح خمتلفًا واأن الإنرتنت و)في�ضبوك( 

وكل عامل ال�ضو�ضيال ميديا غدا البطل احلقيقي«.

عن عادل م�ضطفى: "اإن تدمري املعنى احلريف يف ال�ضتعارة يتيح ملعنى جديد اأن 
الإ�ضارية يف اجلملة احلرفية وحتل حملها  العملية  تتبدل  الطريقة  يظهر. وبنف�س 
اإ�ضارة ثانية هي التي جتيء بها ال�ضتعارة. وقد يبدو اأن ال�ضتعارة ل تفعل اأكرث 
املبدعة  فال�ضتعارة  فقط.  الظاهر  يف  هذا  اأن  غري  الإ�ضارية؛  العملية  حتطيم  من 
احلية تخلق اإ�ضارة جديدة تتيح لنا اأن ن�ضف العامل اأو جزًءا من العامل كان ممتنًعا 
على الو�ضف املبا�رس اأو احلريف. فال�ضتعارة و�ضيلة �ضيمانتية -دللية- لالإم�ضاك 
بقطاعات من الواقع ومن خبايا النف�س ل يطالها التعبري احلريف ول ميلك منفًذا 
واحد،  وقت  للمعنى يف  عديدة  م�ضتويات  على  تقب�س  اأن  ال�ضتعارة  بو�ضع  اإليها. 

وتربط املعنى املجرد باملعنى احل�ضي البدائي امل�ضحون بالعاطفة والنفعال، 

الباحثة  وترجمته  اأعدته  الذي  ال�ضعبية"  الثقافة  يف   - "الكرنفال  كتاب  يهتم 
ودرا�ضة  ال�ضعبية"  "الثقافة  مفهوم  تاأ�ضيل  عن  بالبحث  حامد  خالدة  العراقية 
الكتاب ومرتجمته بعناية فائقة. وتبداأ  جتلياتها عرب درا�ضات اختارتها معّدة 
ال�ضعبية؟، ومقال ميخائيل باختني  الثقافة  التجليات ب�ضوؤال جون �ضتوري: ما 
عن تاأثري الطقو�س الرومانية، مروراً بدرا�ضة كليفورد غريتز عن �رساع الديكة 
يف بايل، ثم الأنرثبولوجيا الكولونيالية لعيد الأ�ضحى يف مقالة عبداهلل حمودي 
دين  عن  "بحثًا  التقّنع  واحتفالت  الأ�ضحى  لعيد  الكولونيالية  الأنرثبولوجيا 
�ضائع" الهامة جدا، وانتهاء بالبحث عّما يجعل من م�ضل�ضٍل تلفزيويّن مندرجًا 

�ضمن الثقافة ال�ضعبية .

على  بايرتو  وماك�ضني  باتري�ضون  جليم�س  ال�رسعي"  "الطبيب  رواي��ة  ت�ضدرت 
م�ضتوى الأعمال الأدبية قائمة نيويورك تاميز لأعلى مبيعات الكتب يف الأ�ضبوع 
الأخري، بينما تراجعت رواية "ال�ضتعرا�س املتاأخر" ملايكل كونلي للمركز الثاين.
املركز  احتل  الذي  جري�ضام  جلون  "ال�ضفار"  رواية  جاءت  الثالث  املركز  ويف 
"القاتل املحرتف" ل�ضتيفن  "جزيرة كاأمينو"، وحلت رواية  اأي�ضا بروايته  الرابع 

كينج يف املركز اخلام�س والأخري يف قائمة نيويورك تاميز لالأ�ضبوع الأخري.
الورقية  للن�ضخ  مبيعا  الأك���رث  للكتب  الأدب��ي��ة  غ��ري  الأع��م��ال  م�ضتوى  وعلى 
والإلكرتونية يف الأ�ضبوع الأخري فت�ضدر كتاب "القلعة الزجاجية" جلانيت والز 

القائمة لالأ�ضبوع الثاين على التوايل .

"الكرنفال" صدر حديثا "الطبيب في مديح

الشرعي"

قراءة في كتاب

يف رواية )لأنني اأحبك( للكاتب الفرن�ضي “غيوم 
مي�ضو”، ترجمة “حممد عثمان”، اإ�ضدار املركز 
طوال  مرتقبًا  القارئ  يظل  العربي،  الثقايف 
ذلك  على  حمافظًا  يظل  فالكاتب  الرواية.. 
القارئ..  حوا�س  كل  اإليه  جاذبًا  املمتع،  التوتر 
اأنها  كما  الت�ضويق  من  عال  قدر  بها  فالرواية 
بني  اأمريكا،  يف  تدور  الرواية  البناء.  حمكمة 
انغلو�س”  و”لو�س  “نيويورك”  وليات  ثالث 
الطبقية  الفوارق  و”�ضيكاغو”، وتك�ضف وح�ضية 
يف هذا البلد الراأ�ضمايل الكبري، الذي يعد حاليًا 
اأهم دولة يف العامل، ورغم ذلك يعاين الآلف يف 
الوح�ضية، وانفالت  الغني من اجلرائم  البلد  هذا 

النظام الأمني، والفقر واجلوع.
يتبعه،  الذي  واحلزن  الفقد  عن  الرواية  حتكي   
وكيف اأن الإن�ضان رغم جتاوزه ملحن كثرية يف 
حياته اإل اأنه يف حلظة من اللحظات ل ي�ضتطيع 
حياته  وتقف  منه،  قريب  �ضخ�س  فقد  جتاوز 
متامًا ويخ�رس كل ما راكمه يف احلياة ويعي�س 

اأ�ضري حلظات احلزن والأمل.
اأمريكا،  داخل  املت�رسدين  عامل  تك�ضف  الرواية 
داخل  يعي�ضون  الذين  “مارك”،  خالل  من 
الأر�س  �ضطح  فوق  يعي�س  حني  يف  الأنفاق 
ناطحات  يف  الأغنياء  الكربى  الوليات  يف 
ال�رسطة  وترعاهم  بحياتهم  ويتمتعون  �ضحاب، 
احلياة  تك�ضف  كما  الدولة..  موؤ�ض�ضات  وكل 
يفر�س  الذين  واملعدمني  للكادحني  البائ�ضة 
مليئة  حياة  الوح�ضي  الراأ�ضمايل  النظام  عليهم 
عمرهم  طوال  هم  حمكومون  بال�ضعوبة، 
بالعي�س بدون �ضكن مالئم، ل يتلقون اخلدمات 
كرمية،  وحياة  وتعليم  عالج  من  الأ�ضا�ضية 
على  �ضواء  لالإدمان  �ضحية  يكونوا  ما  وغالبًا 
لالأعمال  وقوداً  ويكونوا  الكحول،  اأو  املخدرات 
اأنها  حني  يف  يذكر،  دخاًل  تدر  ل  التي  املهينة 
حتتاج جلهود م�ضاعفة لجنازها، مثلما حدث 
حار�ضًا  كان  الذي  “مارك”،  واأبو  “اإيفي”  لأم 
فقرياً هجرته زوجته واأدمن على الكحول.. كما 
يف  ال�رسطة  وف�ضاد  اجلرمية  عامل  عن  تك�ضف 

ولية “�ضيكاغو” كمثال.
احلزن  من  التخل�س  فكرة  على  الرواية  تركز 
والأمل اأيًا كانت اأ�ضبابه، �ضواء فقدان عزيز “طفل 
اآخر والتورط  اأمل �ضخ�س  الت�ضبب يف  اأو  اأم”،  اأو 
ب�ضبب  طفل  قتل  مثل  تغتفر،  ل  جرمية  يف 
التهور، موؤكدة على اأن ال�ضتمرار يف احلياة هو 
“القانون الطبيعي”.. جتاوز الأزمات من خالل 

تقبلها وفهمها والت�ضليم باأنها اأمر واقع.

اقتباس
 

ي�ضتحيل اأن تتكلم بطريقة ي�ضتحيل بها اأن ي�ضاء 
فهمك. 

كارل بوبر

مازلت كما اأنت،
ت�ضري بهدوء بعيد عن حادث،

حادث واحد بني حوادث 
عديدة،

يوم واحد بني العديد من 
الأ�ضهر وال�ضنوات،

ومثل احلقول الفا�ضدة ترفع 
رجلك مرة اأخرى،

الثلج يثبتك على اأ�ضابع اأقدام 
متجمدة،

اليوم ملّبد، رمادي ولكنه 
ليبدو كثلج،

برودتك وحدها تنتقل من 
احلياة جتاه املوت،

الأحداث املا�ضية �ضامتة ل 
ت�ضتطيع ترك اآثار اقدام يف 

الثلج.
الثياب القدمية ب�ضيطة دائم،
كما تغطي الأ�رسة اخل�ضبية 

املوتى.
انزلق اىل البحر من اأ�ضفل زوج 

اآخر من الأج�ضاد،

وهو ميار�س احلب،
ل ميكن حلادثة اأن حتدث يف 

حادثة ما�ضية.
حياة كاملة من الأخطاء،

قف كاأ�ضجار �ضاهقة على 
جبل،

اأكرث ابتعادا اأبي�ضا من الثلج،
تلك العظمة مت�ضي خارجة 

منك،
الأيام مت�ضي خارجة من 

العظمة،
اأنت ملقى بعيدا، واحدا خلف 

الآخر،
تريان بع�ضكما البع�س،

كثريون،
كاأ�ضعة قمر غري ماأهولة.

يانق ليان

ثقافة 

حادثهل ابتكرت النساء آداب “اإلتيكيت”؟
مدينة  يف  ت�ضكن  حرة،  كاتبة  هي  كري�ضنري،  كايت 

�ضياتل، بالوليات املتحدة الأمريكية.
اأمريكية مقالة ق�ضرية،  )كايت( يف �ضحيفة   ن�رست 
تقول  الإتيكيت؟”،  اآداب  الن�ضاء  ابتكرت  “هل  بعنوان 

)كايت( يف مقالتها:
 قد تواجه الن�ضاء الكثري من ال�ضغوطات الجتماعية 
هذه  مع  للتعامل  معينًا  طريقًا  ي�ضلكن  يجعلهن  مما 
ان  فعليًا  هل  لكن  لل�ضلوك،  اآداب  كابتكار  ال�ضغوط، 
الن�ضاء ابتكرت اآداب ال�ضلوك او ما ي�ضمى “الإتيكيت“؟
وقد  ذلك،  ابتكرت  الن�ضاء  باأن  نعم  �ضتقول  بالتاأكيد، 
اأي�ضًا ان الن�ضاء ابتكرت الدرد�ضة والتنزه يف  ت�ضيف 
التلفزيونية  اجلوائز  توزيع  حفل  وم�ضاهدة  احلدائق 
للرجال  باأن  اأي�ضًا،  نعرتف  ان  بالطبع  فعلينا   . معًا 

دور يف ابتكار هذا الفن يف ال�ضلوك.
كان  التي  الجتماعية  العادات  من  العديد  وكمثل 
“الإتيكيت”  يف  كذلك  فيها،  دوراً  والن�ضاء  للرجال 
مر  على  الإتيكيت  اآداب  بتطوير  �ضاعدا  قد  فكالهما 

الع�ضور.
اأول  موؤلفة  بو�ضت(،  )اإميلي  نعترب  قد  اأننا  حني  يف 
)الإتيكيت يف املجتمع، يف  الإتيكيت  كتاب يف عامل 
لتعلم  لنا  كدليل  املنزل(،  ويفيِ  ال�ضيا�ضة،  يف  العمل، 
وترتيب  اإعداد  اأو  الزفاف  لربوتوكل  الدقيقة  النقاط 
املائدة يف الع�رس احلديث، فتاريخ فن الإتيكيت يثبت 

لنا انه مل يكن حتت الهيمنة الن�ضائية فح�ضب.
وُمطبقًا  دارجًا  “الإتيكيت”  فن  كان  الواقع  ففي 
الفرن�ضي، وحتديداً يف  امللكي  البالط  داخل  ب�رسامة 

عهد )لوي�س الرابع ع�رس( ملك فرن�ضا اآنذاك.
فقد كان )لوي�س الرابع ع�رس( �ضغوفًا جداً بالربوتوكول 
وبدى ذلك يف خطاباته وحديثه بالتاأكيد. فالتعامل 

بكرثه مع الإتيكيت كان مرتبطًا بواقع البالط امللكي 
من الوفود وال�ضيوف من طبقات اإجتماعية متفاوتة 
من  جمموعة  فر�س  على  �ضاعد  مما  خمتلفة،  وبلدان 
القوانني والأ�ضاليب ال�ضارمة حفظًا للكربياء والوقار، 
للت�ضل�ضل  واملراعاة  الإحرتام  يظهر  اأن  على  و�ضمانًا 

الطبقي الجتماعي.
من  هو  ع�رس(  الرابع  )لوي�س  اأن  يعني  هذا  هل  ولكن 

اخرتع بنف�ضه اآداب الإتيكيت؟
املجتمعات  ُوجدت  لطاملا  احلال  فبطبيعة  ل،  قطعًا 
الجتماعية، فقد ابتكرت معها قواعد واأمناط ال�ضلوك؛ 
فالبع�س كان ي�ضت�ضهد من الكتاب املقد�س عن بع�س 
اآداب ال�ضلوك، ويفيِ الع�ضور الو�ضطى على �ضبيل املثال، 
مل تكن هنالك قواعد وا�ضحة كاأيهما اأن�ضب ا�ضتخدام 
وعاء خم�ض�س للب�ضق اأم الب�ضق على الأر�س، اأو اأيًا 
كانت الأعجوبة! فقد كان هنالك ت�ضل�ضل يَتّبع للنظافة 

فهي كانت ول زالت �ضيء مرغوب.
قواعد  انواع  بع�س  ان  اإىل  احلقائق  بع�س  وت�ضري 

الإتيكيت، ابتكرت حلماية الن�ضاء نتيجة لتلك القوانني 
ع�رس،  التا�ضع  القرن  يف  للمراأة  امل�ضطهدة  ال�ضارمة 
�ضد  للن�ضاء  حماية  مبثابة  القواعد  هذه  فكانت 
لها.  تعر�ضن  الالتي  القا�ضية  واملعاملة  ال�ضطهاد 
من  للحد  �ضممت  الإتيكيت  اآداب  ان  اآخرون  وي�ضري 
بع�س امل�ضايقات؛ كالتحر�س اجلن�ضي والتمييز داخل 

بيئة العمل.
اإىل  احلقائق  هذه  من  اأي  ت�ضري  ل  احلال،  وبطبيعة 
هذه  ابتكرت  وحدها  املراأة  باأن  مفاده  ا�ضتنتاٍج 
فاإن  ذلك  عن  وعو�ضًا  الجتماعية،  والآداب  القواعد 
الإتيكيت �ضيء ابتكره النا�س منذ القدم ويتغري بح�ضب 

ما تقت�ضيه احلاجة وال�رسورة.
و�ضواءاً كان الدافع لذلك الت�ضل�ضل الطبقي الجتماعي 
ي�ضتطعن  الالتي مل  للن�ضاء  اأم  كحار�س  ُفر�س،  الذي 
حماية اأنف�ضهن اأو جمرد و�ضيلة جيدة لإ�ضفاء بع�س 
اآداب  ان  فبالتاأكيد  القواعد،  بع�س  ك�رس  عند  املتعة 

الإتيكيت اخرتاع م�ضرتك بني الن�ضاء والرجال.

بغداد_ متابعة

ّّ


