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تحطیم األصنام ھي حرفتي ، ذلك أنّه ما أن ابُتِدَعْت أكذوبة عالَِم الُمُثل حتى تمَّ تجريد الواقع ِمن قیمتِِه ، و
ِمن معناه ، و ِمن حقیقتِِه.  (نیتشه – مقدمة كتابه ھذا ھو اإلنسان)

     منحتنا ما بعد الحداثة مساحة مفتوحة لنقد المراكز التقلیدية، ولكن غالبیة النقد تركزت على الرجل دون المرأة،

وھذه النظرة األحادية محاولة عكسیة في صناعة المراكز واستبدال مركز بمركز آخر, وكل مركز ھو نموذج ومثال, يمكن

أن يصبح عالما من المثل, عالم تستمد منه القواعد والمقايیس والنظريات والقیم أو الالقیم, فمعه يعرّف الخیر وضده

يعرّف الشر.
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      تأتي مقالتي ھذه لتوجیه األنظار حول شمولیة الثقافة النسوية والقولبة الثقافیة التي تعمل علیھا دراسات النقد

الثقافي ذات النتائج المتطابقة والمتشابھة مع اختالف موضوعاتھا وھذا التطابق في النتائج من أخطر تعمیمات النقد

الثقافي والدراسات النسوية التي يمكن التدلیل علیھا باالطالع البسیط على الرسائل واألطاريح التي كتبت تحت مظلة

النقد الثقافي، إذ جمدت الباحث في درجة معینة ومحددة مسبقا ال يمكن بعدھا بلوغ نتائج مختلفة عما يريده النقد

الثقافي والنسوي. وأصبحت كل الدراسات الثقافیة نمطیة ال خصوصیة فیھا لثقافة أو حضارة بل ھي تعمیم يحمل

أيديولوجیا البعد الواحد, فتأتي القیم جاھزة ومصوبة باتجاه واحد ال , ومعروفة مضامینھا ومحتواھا مسبقا فیكفي قراءة

كتاب واحد لیغنیك عن قراءة بقیة الكتب والمؤلفات التي اعتمدت منھج ونظريات النقد الثقافي كما جلبه لنا الغذامي،

فكتاب الغذامي يكفي قارئه ويغنیه عن بقیة مؤلفات النقد الثقافي العربي.

السؤال الذي يجب طرحه اآلن ھو: ھل يكفي تحويل المجتمعات والثقافات األبوية إلى مجتمعات وثقافات أمومیة في

نشر السالم الدائم والعدالة والحقوق واالعتراف بالھويات المختلفة ونبذ العصبیات العرقیة والطائفیة, مع وجود مجتمعات

وثقافات أبوية مجاورة أو مقاربة لنا تلتزم بالحفاظ على قیم القوة وتحافظ على االختالفات العرقیة والدينیة, وتقّدس

العائلة والتقالید المتوارثة؟

الجواب العقالني والمنطقي: أن األمم والدول والحضارات التي تنبذ قیم القوة وتستبدل قیم األبوية بقیم األمومة األنثوية

ستتعرض لالنحالل واالنكسار والضعف ثم الھشاشة حّد التدمیر الذاتي لنفسھا إن لم تدمر من الخارج, وإّال ما الذي

جعل الثقافة األمومیة -التي يعتقد علماء االنثربولوجیا وعلماء الحفريات التاريخیة والحضارية القديمة أنھا كانت سابقة

للثقافة األبوية- تنمحي وتختفي في مقابل صروح وآثار خالدة تدل على قوة الحضارة األبوية وتطورھا, ألنّھا األقدر على

تفعیل الصراع وصناعة التاريخ.  فمھاجر شرقي يحمل قیم الثقافة األبوية ينتقل إلى أوربا ذات القیم األمومیة األنثوية قادر

على تكوين عائلة تحمل جیناته وثقافته المحافظة, يمكن أن يشكّل في المستقبل مع مجموعة من أبنائه ومھاجرين

آخرين ثقافة أصلیة قوية تغزو ثقافة البلد المضیف وتدحرھا وتحّل محلھا, وھذا الخطر يدركه المحافظون في أوربا وأمريكا,

لذا ھم اآلن يخوضون حربا سیاسیة و إعالمیة وثقافیة ضد الھجرة, وبدأت األحزاب الیمینیة والمتطرفة تظھر على ساحة

الصراعات االنتخابیة وتشن حربا شعواء ضد المھاجرين العرب واألفارقة, ألن ھؤالء يأتون من خلفیة قیمیة محافظة وأبوية

تقلیدية ال تندمج بسھولة مع ثقافة الغرب األمومیة.

     ال ينفع في عالم قائم على االستغالل والصراع من أجل الوجود قیم الضعف, بل البد من أجل السالم الدائم

االستعداد الدائم للحرب, فتوازن القوى بین روسیا وأمريكا وحده ما يمنع الحرب, والسالح النووي بین باكستان والھند ھو

الرادع لحرب تبقى وشیكة دائما, أما العرب وقد تشتتوا وضعفوا فإنھم في حالة حرب داخلیة دائمة, فالقوة التي ال تخرج

تدمر نفسھا, والعرب اآلن في حالة تدمیر ذاتي لنفسھم ألنھم ال يمتلكون األداة التي توجه قوتھم نحو الخارج لیسلموا

في الداخل, والسبب الرئیس لبقاء العرب واستمرار حضارتھم ولغتھم وكیانھم المستقل ھو إرثھم الحضاري والقیمي

العظیم الذي صنعوه أيام مجدھم وقوتھم, فالعالم اليزال ينظر إلى ھذه المنطقة على أنھا أرض السومريین والبابلیین

والفراعنة وكذلك ھي سوريا والیمن وغیرھا من الدول التي كانت مھد الحضارة والثقافة والعلم, وإلى المجد الذي بلغوه

أيام كانت بغداد عاصمة الدولة العباسیة, ولوال ھذا اإلرث القیمي العريق لما بقي للعرب باقیة ولتحولوا إلى مجموعات

وقبائل شتى, مع حالة الضعف والخنوع التي بلوغھا منذ سقوط بغداد بید ھوالكو وإلى يومنا ھذا, فھم غیر قادرين على

خوض حرب خارجیة بقدرات ذاتیة, وعدم قدرتھم على امتالك وسائل القوة يجب تعويضھا بقیم القوة من أجل البقاء.

فأمريكا في حالة حرب خارجیة دائمة لذا فھي األقوى ما دامت كذلك, و ألنّھا تستنزف اقتصاديات الدول الضعیفة,

والثقافة األمريكیة ال زالت ثقافة أبوية تتبنى القوة وقیم الرجولة, وإمبروطورية ھولیوود ال زالت تصدر قیم القوة والبطولة

وتصور أجساد األبطال األمريكیین على أنھا صلبة وقوية وضخمة تشبه صفات الرجل السوبرمان البطل المطلق واألعلى.

بینما بدأت أوربا العجوز باالنحالل والتفكك, والسینما األوربیة عبارة عن صناعة لتصدير القیم األمومیة المتطابقة مع

طروحات النسوية والنقد الثقافي فالتركیز فیھا على تحرير األجساد والمھمش التقلیدي, وھي ذات منحى ساخر

وتھكمي في معارضة للعقل والنظام, وقد أدركت فرنسا ھذا الضعف وقد تحاول تداركه بتوسیع حروبھا االستعمارية في

أفريقیا, كما تحاول دوال أخرى توسیع رقعتھا االستعمارية على حساب الجسد العربي المريض.

     مالحظة/ أو تنويه:  إنني ال أقصد من نقدي للمجتمعات والثقافات األمومیة والنقد النسوي والنقد الثقافي أنني

ضد المرأة أو ضد ما بعد الحداثة ولكنني أنطلق من المساحة التي وفرتھا ما بعد الحداثة في نقد نفسھا, لنقد تجمیدھا
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وتحديدھا وتصنیم مبادئھا, فالتصنیم والتحديد والنتائج المسبقة ھي من األمور التي ثارت علیھا ما بعد الحداثة, فكیف

بما بعد الحداثة وقد أصبحت مناھجھا أسیرة لألھداف والنتائج المسبقة التي تفرضھا مناھج ونظريات النسوية والنقد

الثقافي؟!

كما وأنني أجعل من منھجیة نیتشه في الھدم والنقد وقلب القیم والخروج على السائد منھجا في النظر والتطبیق.

((واآلن ھي ذي مطرقتي تضرب بحنق على جدار سجنھا…نیتشه –ھذا ھو اإلنسان)).

لیلى والذئب وما بعد الحداثة

     يعد المقال اآلتي نموذجا تطبیقیا لنقد ما بعد حداثي, موجه لمركزية صاعدة ھي المرأة في مقابل مھمش ال زال

يھمش وھو الحیوان. المقال منشور في جريدة (الصباح الجديد) العراقیة بتاريخ 18-حزيران/يونیو- 2017. وقد توجھت في

مقالي والذي عنوانه(لیلى والذئب وما بعد الحداثة) إلى نقد المرأة (لیلى) باعتبارھا ھي المركز في مواجھة الھامش

وھو الحیوان (الذئب). وھي محاولة تسعى إلى توفیر شيء من الموضوعیة الحقیقیة وخلق حالة من التوازن في النقد.

فلیس الرجل وحده ھو المنقود في ما بعد الحداثة بل والمرأة كذلك في دائرة النقد.

نص المقال:

    اعتدنا في الصغر وعندما كبرنا أيضاً,  أّن لیلى ھي تلك الفتاة البريئة التي تعیش مع جدتھا في الغابة, لتمثل لنا

أيقونة الخیر والجمال. في مقابل الذئب المتوحش والشرير ممثالً أليقونة الشر والقبح. ولم يكن لیتبادر لنا مواجھة أو

معارضة مركزية مثل الخیر والشر(اإلنسان/الحیوان) بمقوالت وقوانین الحداثة وفلسفتھا العقالنیة المھووسة بالسیطرة

والتحكم بكل شيء بما في ذلك الطبیعة والحیوان ورغبتھا بترسیخ النظام والتراتبیات والطبقیة والصراع كما عكسته

فلسفة الجدلیة (الديالكتیك)- سواء الھیغلي المقلوب على رأسه, أو الماركسي الواقف على قدمیه- والتي أسست

لسرديات كبرى يقینیة ال تقبل الشك. علما أن رائد فلسفة الشك (رينیه ديكارت) الفیلسوف والرياضیاتي الفرنسي وأبو

الفلسفة الحديثة عاصر النصف األول من القرن السابع عشر (و. 31 مارس 1596 – ت. 11 فبراير 1650), بینما ظھرت

قصة لیلى والذئب أو (ذات الرداء األحمر) في موطنھا فرنسا في نھاية النصف الثاني من القرن السابع عشر لمؤلفھا

(شارل بیرو) سنة (1698). وكل تلك المدة الطويلة من الزمن وعلى الرغم من أّن (شارل بیرو) شارك (ديكارت) أرض

الشك والفلسفات الحديثة والحداثیة إالّ أّن قصته بقیت خارج دائرة الشك والتحقیق وبلغت مرتبة الحقیقة التاريخیة

ودخلت البیوت واستقرت في العقول وتسلقت ذاكرة الجدات واألُمھات ووعیھّن لینقْلَنھا ويلقنّھا أحفادھّن وأوالدھّن

متسللة عبر أحالمھم إلى ال وعیھم ووعیھم فیما بعد ..

ھكذا تكتسب الحكاوي والقصص الخیالیة واألحاديث واألقاويل درجة الصدق فتصبح فیما بعد حقیقة تتداولھا األلسن

والكتب وُيكتفي فیھا بالرؤية من جانب واحد يقصي كل جوانب الرؤية المتبقیة والممكنة وعند تلك اللحظة يختفي اآلخر

أمام حضور وسلطة ذات ساردة متالعبة ال تعِط لآلخر حقه في مشاركة السرد ووجھة النظر. وھو الدور الذي نھض به

(حفید الذئب) المقصى من دائرة الرأي لیكنس غبار الزمن الذي غطى وحجب الوجه اآلخر من القصة ووجھة نظر المتھم

(الذئب). حتى وإن كانت الرؤية المضادة على سبیل السخرية, (فالسخرية) ھي من أدوات ما بعد الحداثة المھمة في

محاكاة الواقع أو القصص والروايات أو التاريخ الذي اختطته األوھام البشرية فنحن أمام حالة من التناص التھكمي الذي ال

يبتعد عن منھج الثالثة الرواد (ماركس وفرويد ونیتشه ) عندما واجھوا العقل الغربي وسخروا من مسلماته والسیما

(فردريك نیتشه) الفیلسوف الساخر والمتھكم العبقري من كل ما ھو ألماني وثابت وصنمي في الفكر والعقل الغربي,

الذي أثر في فالسفة كثر من أمثال میشیل فوكو وجاك دريدا وجیل دولوز. وھنا البّد أن نؤكد أھمیة الشك والريبة

والسخرية والتناص واللعب والتأويل في مواجھة النصوص والخطابات األدبیة أو الفلسفیة وعدم التوجه المباشر الى

الواقع والتاريخ والمسلمات أو ما يدعى حقیقة فقط, بل إلى كل ما يكتب من روايات وقصص وشعر ومقاالت ودراسات

ونصوص فلسفیة وغیرھا ألنھا مھما فعلت فلن تستطیع أن تدعي أمراً أنكرته على اآلخرين, ولألسف ذلك ديدن الكثرة
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الكثیرة ممن يكتبون لذا فال بّد من مواجھتھم بالسخرية والتھكم وھم يّدعون احترامھم لآلخر ويتبجحون بترديد المقوالت

وشعارات ما بعد الحداثة من نصرة الھامشي واآلخر واالختالف.. وينسون أو يتناسون الشعارات والنظريات التي ال تجد

لديھم مكانھا للتطبیق والفعل. وننقل لكم ھنا الرواية المضادة للرواية المركزية ل(لیلى والذئب) ولكن ھذه المرة الراوي

ھو حفید الذئب ((كان جدي الذئب لطیفا طیبا وال يأكل اللحوم، وقرر جدي الذئب ان يكون نباتیا أي أن يعیش على أكل

الحشائش والخضروات والفواكه. وكانت تعیش في الغابة فتاة شريرة اسمھا لیلى تسكن مع جدتھا. وكانت لیلى تخرج

كل يوم الى الغابة وتقتلع الزھور وتدمر الحشائش التي كان جدي الذئب يقتات علیھا. وكان جدي يحاول أن يثنیھا عن

ذلك دون جدوى، فكانت لیلى تعاند وتقطع الحشائش، فقرر جدي الذئب أن يزور جدة لیلى في بیتھا ويخبرھا بأفعال

لیلى. ولما وصل البیت وطرق الباب، فتحته الجدة، لكنھا لألسف كانت شريرة أيضاً، فأحضرت الجدة العصا وھجمت على

جدي المسكین دون أن يتعرض لھا، فدافع عن نفسه ودفعھا بعیداً عنه، فسقطت الجدة وارتطم رأسھا بالسرير وماتت

جدة لیلى الشريرة.

تأثر جدي الذئب كثیراً لموتھا، وأخذ يفكر بلیلى.. كیف ستعیش دون جدتھا؟! فقام ولبس مالبس الجدة ونام في

سريرھا، ولكن لیلى الشريرة الحظت التغییر في شكل جدتھا، فخرجت ومنذ ذلك الحین وإلى اآلن وھي تشیع في

الغابة وبین الناس أّن جدي الطیب ھو شرير وقد أكل جدتھا وحاول أن يأكلھا أيضا !!)) فـ(حفید الذئب) يمثل لنا األمل الما

بعد حداثي في اظھار الوجه المغیب من الحدث مھما اعتقدنا باستحالته أو عدمه, وبأّن الشر والخیر قیم متحركة متغیرة

طالما أّن مخترعھا االنسان.

وأودّ أن أختم مقالي ھذا بمقولة للفیلسوف امیل سیوران ((أعلَُم أّن والدتي ُمصادفة، حادثٌة ُمضحكة، وعلى الرغم من

ذلك فإنّي ما أن أنسى نفسي حتى أتصرّف وكأنّھا واقعة رئیسیٌّة ضروريٌّة لمسیرة العالَم وتواُزنه)). مثالب الوالدة, تر:آدم

فتحي, منشورات الجمل(ص11).
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