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تجريبي

نسوة عربيات يعرضن حياتهن المناضلة

اإلثنین، ٨ مایو/ أیار ٢٠١٧ (٠١:٠٠ - بتوقیت غرینتش)

شیرین أبو النجا 

«أنا بخیر، اطمئنوا» كانت الجملة التي ذیلت بھا المناضلة المصریة الراحلة شاھندة مقلد (1938-2016) رسالة كتبتھا أثناء
اعتقالھا سیاسیاً عام 1978 ووجھتھ إلى ریم سعد، الباحثة األنثروبولوجیة المعروفة وابنة المناضلة والمعلمة الراحلة وداد متري

(1927- 2007). احتلّت ھذه الرسالة، المكتوبة على ورق الحمام، مكاناً بارزاً في المعرض الذي یقام في مسرح الفلكي في الجامعة
األمیركیة في القاھرة بعنوان «أنا بخیر، اطمئنوا».

الرسالة طویلة وقراءتھا لیست ممتعة فحسب، بل ھي كاشفة لكّل التفاصیل الیومیة التي یصنع تراكمھا ما یُسمى التاریخ. لكّن ذاك
التاریخ غیر الرسمي الذي ال یتم تدوینھ، وعندما یتم تدعیم ھذه الرسالة بصورة تجمع شاھندة وریم، تصبح لدینا قصة جدیدة تسمح

بإعادة صیاغة العالقات.
یُلقي ھذا المعرض الضوء على حیوات النساء غیر المدونة، في العمل والحراك والعالقات. ھّن نساء من كل الفئات واألعمار وذوات
خلفیات مھنیة وطبقیة وثقافیة متعددة. لكّل واحدة منھن مسیرة سردیة بصوتھا ومقتنیاتھا الشخصیة وصورھا وأعمالھا ومالبسھا،

قد تدفعھا إلى تبني عنوان المعرض ولو ضمنیاً.
في توجھ نسوي یستدعي التقدیر والتأمل، یتعامل المعرض مع النساء بوصفھن مناضالت تمّكن من تحقیق أحالمھن بالصبر

واالصرار، واألھم بالعمل. أما الكیفیة التي تمت عبرھا صیاغة ھذه الرؤیة لتتحول إلى معرض ھي ما یھمنا وما یستدعي التفكیر
كثیراً في طرق التأریخ المعتمدة.

عرف النقد األدبي منذ القرن الثامن عشر المذھب التاریخي الذي ساھم في إرساء قواعده الناقد اإلیطالي فیكو، إذ وضع مبادئ تجعل
العالقة وثیقة بین العمل والنسق المجتمعي. وبتطور ھذا األمر ُعرف مذھب التاریخانیة في األدب، بمعنى أن یحصل العمل الفني على
إمكان تصویر تاریخ فترة ما أو حدث ما، ولكن ما بعد البنیویة عمدت إلى طرح العدید من األسئلة على ما تم اعتماده بوصفھ تاریخاً
رسمیاً، وأسست من ثم مذھب التاریخانیة الجدیدة. وھو یقوم على إمكان تقدیم قراءات مختلفة للتاریخ عبر مصادر جدیدة، تختلف

عن تلك المتعارف علیھا كالصور الفوتوغرافیة والخطابات والشھادات والمقتنیات، وأیضاً المقابالت التي تدخل في إطار التاریخ
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عن تلك المتعارف علیھا كالصور الفوتوغرافیة والخطابات والشھادات والمقتنیات، وأیضاً المقابالت التي تدخل في إطار التاریخ
الشفوي (في مقابل المكتوب من الطرف المنتصر).

وفي حین أصبح التاریخ الشفوي- ومعھ السیر المسرودة والمقابالت وجھاً لوجھ- مجاالً شبھ مستقل في البحث، ظّل یتداخل ویتقاطع
مع دراسات الذاكرة، لیشكال معاً أحد أھم وسائل إعادة النظر والتفكیر في مسلمات تاریخیة، وإلقاء الضوء على ما تم تصنیفھ حدثاً

ھامشیاً. واألھّم أّن ھذه الوسائل تساعد على إعادة النظر في وضع النساء وعالقات الجندر التي تقوم على أساس عالقات قوى
یصعب كثیراً خلخلة مواقعھا.

ما الذي یجمع بین مقتنیات الفنانة المصریة الراحلة ھند رستم وكلماتھا، وبین أول طبیبة مصریة كوكب حفني ناصف؟ ما ھو الرابط
بین التشكیلیة اللبنانیة ریم الجندي التي أبدعت مثالً في رسم أیقونات للشعب السوري وفنانة الفّخار المصریة راویة محمد التي
تعلمت صناعة األواني الفخاریة، بدالً من تعلم القراءة والكتابة والفنانة العراقیة وداد األورفھ لي، التي أسست أول قاعة عرض

للفنون في العراق في ثمانینات القرن العشرین؟ ما الذي یجمع أم ابراھیم الفلسطینیة ونادیة صفوت المصریة وبلسم أبو زور
اللبنانیة؟ العمل والحراك وترك األثر.

تقول رؤیة المعرض عن العمل إنّھ «تجربة معقدة تلقي بظاللھا على عوالم النساء بكل جوانبھا»، وفي ذلك «تتحرك النساء في
بعض األحیان بالصدفة، وفي بعض األحیان باختــیارھن، وفي أحیان أخرى رغماً عن إرادتھن، والعدید منھن ال یتوقفن عن الحركة

مطلقاً».
في ھذا الحراك الدائم- سواء أكان جغرافیاً أم معرفیاً أم اجتماعیاً- تترك النساء دائماً ما یدّل على آثارھن، آثار ال یدونھا التاریخ

الرسمي وال یعترف بما یحّركھا من تحدیات وصعوبات ومشاعر. التاریخ ال یسجل المشاعر، قد یسجل الحروب، لكنھ ال یسجل حرب
النساء مع المجتمع ومع الذات.

یعترف التاریخ بالبطوالت العظیمة- دائماً ما تكون مقترنة بالفارس المغوار، وھو ما یستدعي أن یكون للبطولة تعریفاً جدیداً، لكنھ
لن یسّجل بطولة رقیة السنتریسي (أم ابراھیم) التي اضطرت إلى الفرار عام 1948 عند حلول النكبة، وبعد إقامة قصیرة في دمشق،
غادرت مع أسرتھا وأبنائھا الثمانیة إلى األردن، وھناك استغلّت فّن التطریز الذي تعلمتھ منذ أن كانت في العاشرة وحولتھ إلى نشاط

مدر للدخل، قامت بتدریب أجیال من النساء على التطریز واشتھرت بأنھا صاحبة الفضل في تغییر وجھ فن تطریز الوسائد.
ال یعتـــرف التاریخ الرسمي بھكذا بطوالت، فال تظـــھر إال عبر سیر شفویة ومقتنیات شخصیة وصور فوتوغرافیة وقصاصات

صحف، واألھم ھو األثر الذي تركنھ ھؤالء النساء.
یموج المعرض بآثار ھؤالء النساء فیحرك طبقات الشجن المنسیة ونحن نتابع سیر حیوات تركت آثارا ًال تُنسى وال ینبغي أن تُنسى

كنتیجة لتقیید تعریف البطولة. كّل أثر جاء بعد مسیرة صعبة یعلن عن نفسھ قائالً «أنا بخیر، اطمئنوا».
المعــــرض الذي احتفى بنساء عربیات یقمـــن في مصـر ولبنان واألردن والدانمارك، ھــــو عبارة عن عمل مشترك تعاونت فیھ

مؤسسة المرأة والذاكرة من مصر، ومتحف المرأة في الدانمـــارك والمعھد الدانماركي المصري للحوار ووحدة األنثروبولوجیا
ومركز سینثیا نیلسون في الجامعة األمیركیة في القاھرة ومركز طراز في األردن وورشة المعارف في لبنان.

وإن كان العمل قد ضم ھذه األطراف كشریك، إال أن ھناك ثالثة عقول نسائیة ھي التي قامت بتنسیق المعرض، من ناحیة البحث
واالختیار والمزج وھن: میسان حسن، لمى عطیة، سیبا اینرزدوتر. ھّن قدمن رؤیة تاریخانیة جدیدة لحیوات نساء جئن من

فضاءات مختلفة، ما یدفعنا إلى إعادة طرح أسئلة تم إیھامنا بأنھا قدیمة.
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