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قراءات

كتب بالعربية

تختلف طبقيًا ولو اأنها تلتقي في 

 وحرية 
ّ
عالم ال م�ساحة فيه لحب

وتوازن اأو �سوّية.

الف�سل الخام�س ''ج�سدي 

ج�سدهن'' يدخل في يوميات 

الحجاب وارتدائه وتجارب االحتماء 

به واالإطالل على م�سر عبره 

الكت�سافها من جديد، اأو الكت�ساف 

جوانب اأُخرى يغّيبها ال�سفور. ويدخل 

كذلك في حياة �سخ�سيات ن�سائية 

ن�ساأت كل واحدة منهن على �سيرة، 

والتَقين الأ�سباب متعددة خلف 

القما�س باأ�سكاله واألوانه المتنوعة.

''الدين، فقه الطقو�س'' هو عنوان 

الف�سل ال�ساد�س، وفيه تعر�س 

البزري احتالل الطقو�س الدينية 

والمظاهر االإ�سالمية الكثيفة الحياَة 

العامة في م�سر، والم�ساحات، 

ومدى ال�سمع والب�سر.

اأّما الف�سل ال�سابع وعنوانه 

''المثقفون وجهاء بوهيميون''، فيقيم 

نقداً ل�سوفينية المثقفين الم�سريين 

ولكثير من �سلوكياتهم، والختباء 

ق�سم كبير منهم في خ�سو�سيات 

م�سرية تتيح لهم ح�سراً اّدعاء فهم 

ما يجري في بلدهم، وجعل كل 

محاولة فهم يجريها ''غرباء'' غريبة 

في عرفهم.

م�صر من الداخل... من 

الخارج

تعلن دالل البزري في م�ستهل 

رحلة العي�س القاهرية في �سنة 

.1999

الف�سل الثاني عنوانه ''النقاب 

والح�سانة''، وفيه بحث في طبقات 

النقاب واأنماطه و�سعة انت�ساره 

والمقوالت التي تتردد دفاعًا عنه، 

وعن درئه ''الفتنة'' عن الرجال، 

وتحريره المراأة من المظاهر 

و''المعاك�سة''. وفيه اأي�سًا اأخبار 

مفارقات من وحي ارتدائه.

اأّما الف�سل الثالث وعنوانه 

''الحجاب وفتنة الغطاء''، ففيه 

عر�س الأحداث وتوترات و�سجاالت 

ب�ساأن الحجاب الذي يجتاح القاهرة، 

وفيه كذلك تذكير باأن ح�سوره 

الهائل هذا يترافق ــ ولو بغير 

تناق�س ــ مع تدّفق الن�ساء اإلى الحّيز 

العام على نحو غير م�سبوق في 

تاريخ م�سر.

عنوان الف�سل الرابع هو ''الن�ساء 

�س ال حب''، وم�سمونه 
ّ
والرجال، تحر

بحث في العالقات االإن�سانية والكبت 

الجن�سي والعنف وال�سلوكيات التي 

تكتب 
دالل البزري 

انطباعات. تحمل 

كاميرا وتراقب نتفًا من مجتمع هو 

اأكثر المجتمعات �سخامة وع�سيانًا 

على الح�سر في عد�سة. تحاول 

التقاط بع�س اأنفا�سه، وتنخرط فيه 

ولو بعين تظل خارجية، فياأتي 

كتابها على �سكل م�ساهد م�سبعة 

باالأنثروبولوجيا، ومحورها 

الحجاب اأو النقاب وف�ساوؤهما 

الديني واالجتماعي.

ف�صول الكتاب

يت�سمن الكتاب، مقّدمة و�سبعة 

ف�سول.

الف�سل االأول، وعنوانه ''م�سر 

ال�سور''، فيه ا�ستعادة لما كانت 

م�سر تمّثله في مراحل مبكرة من 

عمر الكاتبة، واإعالن م�سمر ب�ساأن 

ما �سيت�سمنه الكتاب من اختالل 

بين هذا التمّثل و�سوره، وبين 

''الواقع'' الُمكت�َسف ولغته مع بدء 

م�صر التي في خاطري*

دالل البزري

بيروت: دار ال�ساقي للطباعة والن�سر، 2011. 191 �سفحة.

)*(  هذا الكتاب مهدى اإلى �سهداء 25 يناير، لكنه ُكتب قبل اندالع الثورة الم�سرية.
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وارتحال عّمال وكوادر طبقة و�سطى 

اإلى ال�سعودية للعمل واالرتزاق 

وعودتهم اإلى م�سر بمظاهر جديدة. 

وهو اجتياح فاقمته اأي�سًا اأموال 

االإ�سالم ال�سيا�سي وم�سارفه الحالل 

و�سبكاته الخدماتية )التعليمية 

وال�سحية و�سواها( وال�سيا�سات 

ال�ساداتية الالجئة اإليه لمواجهة 

الخ�سوم الداخليين وللتلطي 

بم�سروعية ''االإيمان'' تغطيًة للنقلة 

اال�ستراتيجية واالتفاقات مع 

اإ�سرائيل. كما فاقمته �سيا�سات 

االأ�سلمة االجتماعية مع مبارك 

واألوف م�ساريع بناء الم�ساجد ودور 

ال�سالة ودرو�س الدين المنت�سرة في 

كل حي ود�سكرة.

اإن و�سف البزري في بع�س 

فقرات الكتاب للبيئات االجتماعية 

التي اأنتجت االأحجبة يظهر فائ�س 

الح�سور الديني في القاهرة، 

واكتظاظ المدينة بطقو�س هذا 

الح�سور واحتالله بم�سطلحاته 

اللغة اليومية بلطفها )الحقيقي اأو 

الم�سطنع( وبفظاظتها كما 

بوظيفتها المادية وكالمها المر�سل 

على ال�سجية. ولعل هذا االكتظاظ 

الذي يخنق َمن لي�س ع�سويًا منه 

جعل الحياة منِهكة، وا�ستنزف 

الوقت واالأع�ساب واالأج�ساد 

واأغطيتها.

م�صر ع�صية الثورة

ثمة في الكتاب اأحداث و�سفحات 

ت�سي باأن �سيئًا ما �سيحدث في 

م�سر: ندوات، تظاهرات، غ�سب، 

ح�سار ل�سلوات الجمعة، اأو هكذا 

عنيفة من بع�س المثقفين 

الم�سريين ــ وحتمًا من اأنا�س 

''عاديين'' ــ تجاه الكاتبة 

وح�سورها.

الحجاب ج�صداً ثانيًا

يحتل الحجاب الم�ساحة االأو�سع 

من الكتاب، بما هو )الحجاب( زّي 

وتدّين واختباء وهوية وحماية 

وتعبير اجتماعي ــ ثقافي عن طبقة، 

اأو �سيا�سي عن انتماء، وبما هو 

اأي�سًا تجارب وح�سرية وو�سيلة 

للنظر اإلى المجتمع بي�سر وتجّنب 

لـ ''البذاءات'' من ناحية، و�سجن 

 من ناحية اأُخرى.
ّ
وعذاب حر

والحجاب في م�سر، الذي دحر 

ال�سفور وجعل منه ا�ستثناء، يبدو 

ج�سداً ثانيًا، ج�سداً يحتاج بجلده 

ولحمه اإلى ق�سرة ثانية تخت�سر 

حركته وعرقه وتف�سيالته واإنهاكه 

وغوايته وفرحه وكل ما فيه من 

وم�سات الحياة اأو لحظات الك�سل. 

الحجاب اإذاً يبدو في ذاته مراآة 

للج�سد، والج�سد هو موقع لكل فعل. 

وقد خا�ست الكاتبة في تجربة 

الحجاب، ثم في تجارب األب�سة 

تريدها بدياًل منه ال اختالفًا عنه، 

لكنها اأخفقت. على اأن اإخفاقها وما 

رافقه من اكت�سافات خا�سة وعامة 

اأظهر اأي�سًا، من خالل التاأريخ 

للحجاب وانت�ساره، عمق ارتباط 

االأخير باجتياح االإ�سالم ال�سلفي 

لم�سر بمختلف طبقاتها 

االجتماعية، في الن�سف الثاني من 

ال�سبعينيات، وهو، ا�ستطراداً، اجتياح 

بداأ مع الطفرة النفطية في الخليج 

كتابها ذاتية ال تتوخى التجرد من 

العواطف والتجارب ال�سخ�سية، وال 

ت�سعى لتجّنب الخو�س في 

مو�سوعات ربما تثير غ�سبًا وحنقًا 

في دوائر عرفتها وعاي�ستها. وهي 

بذلك تحدد هوية ما �سيلي من 

�سفحات، وكذلك عالقة االأمر 

بتجاربها خالل عقد ق�سته في 

القاهرة اإلى جانب زوج م�سري 

و�سديقات واأ�سدقاء م�سريين. اإاّل 

اإنها، وعلى الرغم من غرقها في 

م�سر والم�سريين، وربما ب�سبب ذلك، 

لم تنجح في التحول اإلى م�سرية، 

واإنما كانت متهّيبة االأمر في 

البداية، لكن المهابة راحت تتداعى 

�سيئًا ف�سيئًا مع مرور الوقت، ومع 

تكّون العالقة بالقاهرة ونا�سها. لقد 

اكت�سفت اأنها لبنانية اأكثر مّما كانت 

تظن، اأو باالأحرى �سارت لبنانية 

اأكثر مّما كانت ل�سببين: االأول 

عالقتها بج�سدها وبمظهرها 

وبالنا�س واالأمكنة من حولها، 

والثاني ا�ستع�ساء الم�سريين عليها 

وانغالقهم في عوالم يتواطوؤون على 

حمايتها اأو على ادعاء وجودها 

وا�ستحالة ولوج غيرهم اإليها.

وبهذا، ت�سير دالل البزري في 

تجوالها وتجاربها وعي�سها في 

م�سر، مراقبة خارجية تعي�س في 

الداخل و�ساهدة داخلية تاأتي من 

الخارج. على اأن الخارج لي�س غريبًا 

تمامًا عن الداخل، اإذ ي�ساركه اللغة 

والقدرة على التقاط المعاني التي 

تفي�س بها االأ�سكال والطقو�س 

وخ�سائ�س االأمكنة واالأ�سوات، 

االأمر الذي ربما وّلد ردات فعل 
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�سيئًا ما �سيتغير في م�سر، تلك 

المقيمة منذ االأزل على �سفة النيل، 

اأو تلك المقيمة في خاطر دالل...

ال اأعرف َمن من الن�سوة اللواتي 

ذكرتهن البزري في كتابها كّن في 

ميدان التحرير، وَمن قاد منهّن 

تظاهرات وَمن هتف. ربما ي�سهل 

تخّيلهّن جميعًا هناك، بين مئات 

االألوف، ال يمّيزهّن الواحد، واإنما 

تختلط روائحهن في بحر الروائح، 

وت�سيع اأ�سواتهن في نبع االأ�سوات 

المطالبة باإ�سقاط النظام، وتتمايل 

اأج�سادهن خلف الج�سد الثاني، خلف 

الحجاب، تنتظر زمنًا جديداً، زمنًا 

�سيبقى في خواطرهن وخواطرنا 

طوياًل...

 زياد ماجد

كاتب وباحث لبناني

ا�ستيعاب القاهرة للتاريخ كاأنها 

متحف اأو �ساحات تحتلها المعالم 

التاريخية واالإ�سارات والمرجعيات 

المفتعلة اأو المتوارثة فعاًل، فاإن 

�سيئًا ما يبقى منذراً بحدث جلل، 

وبتناق�سات ال بد من اأن تعّبر عن 

نف�سها على نحو جديد؛ نحٍو ي�سبه 

جياًل لم تكت�سفه البزري تمامًا، ولم 

يكت�سفه اأحد من الم�سريين ومن 

المثقفين البوهيميين الذين يّدعون 

امتالكًا لمعرفة م�سر �سو�سيولوجيًا 

اأو اأنثروبولوجيًا. جيل اأتى من قلب 

ال�سجيج، من خلف الحجاب، اأو من 

مواقع التمرد عليه، من خلف 

�سا�سات الكومبيوتر ومن مقاعد 

الجامعات والمقاهي المختلطة، 

وحتى من الم�سالح والم�ساغل. جيل 

اأتى كذلك من الم�ساجد واأيام 

الجمعة ورموز الدين كي يقول اإن 

ربما ُيخّيل للقارئ االآن، بعد اأن 

�سار ما �سار. وال اأظن اأن القراءة 

ممكنة للن�س ب�سفته وثيقة )ولو 

م�سبعة بالذاتية( عن مرحلة هي 

بال�سبط مرحلة االأعوام ع�سية 

الثورة، من دون اأن تكون م�ساهد 

ميدان التحرير وتظاهرات 

االإ�سكندرية وال�سوي�س واالإ�سماعيلية 

وغيرها من مدن م�سر الكبرى 

مخّيمة فوقها، اأو باالأحرى ماآاًل 

�ستف�سي اإليه الوثيقة. فالثورة 

تفر�س نف�سها كاأنها احتمال، كاأنها 

 منها لالختناق 
ّ
نتيجة ال مفر

االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�سادي، 

للتدهور والتهلهل وت�ساقط المباني، 

لليفاعة في ال�سن، ولح�سور الن�ساء 

)ولو باأج�سادهن المخّباأة( في الحّيز 

العام.

وحتى حين ت�سير الكاتبة اإلى 

�صقوط الدولة البولي�صية في تون�س

توفيق المديني

بيروت: الدار العربية للعلوم ــ نا�سرون، 2011. 304 �سفحات.

�صيبقى 
النقا�س مفتوحًا 

في االأمد المنظور 

ب�ساأن تعريف الحراك ال�سعبي 

ال�سجاع الذي انطلق قبل �سبعة اأ�سهر 

من تون�س، ثم انتقل اإلى بالد عربية 

اأُخرى، وهل هو تعبير عن ثورة 

بمقايي�س الثورات المعهودة اأم اإنه 

انتفا�سة يمكن و�سفها مجازاً 

بالثورة نظراً اإلى ثقل وفداحة 

الت�سلط الذي مار�سته نظم �سلطوية 

وبولي�سية على مجتمعاتها بغية 

تدجينها ومنعها من اختبار درجة 

تحققها ال�سيا�سي؟ ويكاد الباحث 

التون�سي توفيق المديني يجزم اأن 

الهّبة ال�سعبية التي اأطاحت 

بنظام بن علي وحا�سيته وبطانته 

من العائالت المافيوية هي ''ثورة 

�سعبية'' التحقت بها الطبقة �سبه 

الغنية في تون�س والبورجوازيات 

ال�سغيرة والطبقة المتو�سطة من 

التجار ورجال االأعمال، كما اأن 

الجي�س وقف اإلى جانب الثورة و�سد 

الديكتاتور. وي�سدد المديني في 

مقدمة كتابه على اأن الثورة ال�سعبية 

هذه لم تكن موؤطرة من طرف 

االأحزاب والحركات االأيديولوجية 

التقليدية ]المارك�سية والقومية 

واالإ�سالمية[، والتي لم ت�ستطع اأن 

تركب موجة الحراك االجتماعي، 


