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كتاب الشهر
عايدة الجوهري في دراسة تفكيكية لـ"ألف ليلة وليلة"

روضت املنظومة الذكورية
شهرزاد البطلة العربية التي ّ

لطاملا اخذ بعض البحاثة عىل شهرزاد انها متثل صورة املرأة التقليدية الخاضعة لسلطة الرجل .اال انه يف كتابها "دروس شهرزاد"
تقدم عايدة الجوهري مطالعة ملفتة ،معتربة ان شهرزاد متردت عىل العقلية والعادات الذكورية من خالل ...الرسد
احتل كتاب "الف ليلة وليلة" ،خصوصا
قصة شهرزاد (هي الحكاية االطار للحكايا
الفرعية االخرى) ،مكانة خاصة يف الذاكرة
والوجدان الجمعي العريب .فالقصص
والحكايا التي ضمها الكتاب ،نسجت من
رحم املخيال واالساطري الشعبية واالدب
الشفوي يف املجتمعات العربية يف القرون
الوسطى ،كام عند الحضارات الرشقية ،ال
سيام الهندية والفارسية .قصص حملت عربا
ودروسا يف نهايتها ،لكن جلها عكس القيم
االبوية واملنظومة الذكورية التي سادت
تلك املجتمعات .فتنت شهرزاد امللك
شهريار ،وفتنتنا جميعا ،فرتكت بصامتها يف
االدب والتشكيل والفن السابع ،عرب مئات
الروائع املستلهمة من قصتها.
اال ان الباحثة واالكادميية عايدة الجوهري
تقدم قراءة مغايرة لهذه الشخصية
النسائية يف كتابها "دروس شهرزاد"
الصادر حديثا عن "مركز دراسات الوحدة
العربية" .ففي وقت رمزت شهرزاد اىل
"صورة املرأة العربية الضعيفة ،الخانعة،
الخاضعة الرادة الرجل وسلطويته املهيمنة
يف املجتمعات العربية والرشقية منذ
عصور ،يقدم الكتاب قراءة سوسيولوجية
جندرية لشخصية شهرزاد تربز قدرة املرأة
العربية ،ان ارادت ،عىل مواجهة مظامل
املجتمع االبوي والثقافة الذكورية عليها،
وتوضح ان التمييز ضد املرأة ال يستند
اىل فوارق ومميزات طبيعية ثابتة ،بل هو
مسالة ثقافية ترتبط بالعوامل االقتصادية
واالجتامعية والرتبوية السائدة يف اي
مجتمع".
عرب اتباع التحليل البنيوي الذي يسمح
بتفكيك الخطاب ومكوناته والتعمق
يف شخصية شهرزاد وخصالها وخلفيتها
الثقافية واالدبية ،تقدم الجوهري اضافة

نوعية يف هذا املجال .هكذا ،قسمت كتابها
اىل سبعة فصول اعادتنا اىل اصل شهرزاد
واسرتاتيجيتها يف الرصاع مع شهريار،
ورسدها الخالق ،وصوال اىل انها متثل
"صوت املرأة العباسية الحرة" الن شهرزاد
انبثقت يف ذلك العرص ،بغض النظر عن ان
اصل الحكاية مستلهم من االدب الهندي
او الفاريس.
عىل اي حال ،ال بد من العودة اىل اصل "الف
ليلة وليلة" رغم ان ذلك ما زال مدار جدل
ونقاش حتى اليوم .ايا كانت الخالصات
واالستنتاجات حول الحكايات الفرعية
التي تضمنها كتاب "الف ليلة وليلة" ،فان
الباحثني اجمعوا عىل ان حكاية شهرزاد
(لحكاية االطار) مستلهمة من الرتاث االديب
الهندي ،وتحديدا من كتاب "شوكا سابتايت
ـ حكايات الببغاء االربعون" .اال ان يف
رحلة انتقالها من الثقافة الهندية اىل تلك
العربية خالل العرص العبايس تحديدا (بني
 750و 847ميالدي) ،خضعت ملتغريات
جوهرية طالت عنارص الحكاية ،ابرزها
تغيريات نوعية وجندرية اصابت الشخوص
الرئيسة يف القصة .ففي "حكايات الببغاء
االربعون" ،يرسد الببغاء حكايا عىل الزوجة
"قمر السكر" عىل مدى ليال ،يك يلهيها
عن خيانة زوجها الغائب عن القرص .اما
يف نسختها العربية ،فقد تعاكست االدوار
تعاكسا جنسانيا كليا وحصل انقالب خطري
يف االدوار االنثوية والذكرية ،فـ"احتلت
شهرزاد مكان الببغاء العاقل واخذت ناصية
الكالم واملبادرة وتزعمت االحداث وصنعتها
وصنعت مصريها ومصري من حولها ،فيام
شغل شهريار دور قمر السكر ،وتحول اىل
مستمع صاغر ،مستسلم ذاهل ،خامد".
كيف غادرت شهرزاد النموذج االنثوي
النمطي ومتردت عليه؟

قبل التعمق يف طرح عايدة الجوهري،
لنسرتجع معا قصة شهرزاد بشكل وجيز:
تقول الحكاية انه يف قديم الزمان،
كان الحد ملوك ساسان يف جزائر الهند
والصني ،ولدان ،كبريهام "افرس من
الصغري وملك البالد وحكم بالعدل واحبه
اهل بالده ومملكته" وكان اسمه شهريار.
اال ان امللك الشاب تعرض للخيانة من
زوجته التي اقامت عالقة جنسية مع
"عبد اسود" .وضعته هذه الحادثة يف
صدمة ،وقلبت حياته رأسا عىل عقب
وغريت نظرته اىل الجنس االخر .هكذا،
نحر زوجته ،وكذلك اعناق الجواري
والعبيد يف قرصه ،ومل يتوقف انتقامه
هنا .قرر ان يتخذ كل ليلة بنتا بكرا يفض
بكارتها ،ومن ثم يقتلها ،اىل درجة ان
اهل املدينة راحوا يخفون بناتهم .ويف
احدى الليايل ،امر شهريار وزيره بأن يأيت
له كالعادة ببنت بكر ،اال انه مل يجد ولو
واحدة .دخل الوزير مهموما اىل منزله،
وخائفا عىل مصريه يف حال مل يحقق مراد
امللك .وكان لهذا الوزير ابنتان :الكبرية
تدعى شهرزاد ،والصغرية دنيازاد .كانت
شهرزاد مميزة ،تبحرت يف كتب االدب
والتاريخ وسري امللوك حتى قيل انها
"جمعت الف كتاب من كتب التواريخ
املتعلقة باالمم السالفة وامللوك الخالية
والشعراء" .وملا رأته مغموما ،سألته عن
مصابه ،فحىك لها .هنا تحفزت عزميتها
وتوسلت اليه ان يزوجها امللك "رغبة
منها يف خوض املغامرة يف حياتها ،وانقاذا
لبنات املسلمني".
هكذا ،ستدخل شهرزاد قرص شهريار
كعذراء اخرى وذبيحة محتملة ،لكن
ذلك لن يحصل ،الن هذه الفتاة الذكية
الحكيمة ستحدث انقالبا يف شخصية امللك

منذ هبوطها يف قرصه مرورا بالليايل االلف
وليلة ،وصوال اىل انتصارها عىل املوت
وفوزها بقلب شهريار وعقله .نجحت
يف تأجيل موتها مع كل اكتامل قمر ،عرب
الحكايا التي راحت ترسدها ضمن اجزاء
مرتابطة .واذ ينتهي الليل ،ويدرك شهرزاد
الصباح ،فتسكت عن الكالم املباح ،وتؤجل
بقية الحكاية حتى السهرة التالية وهكذا
دواليك.
اخذ بعض الباحثني عىل شهرزاد انصياعها
لشهريار وتذللها له وتعاملها الدوين معه
واسرتضاؤه ولو بواسطة الرسد البارع .ورأوا
انها ال تعلم املرأة التمرد عىل الرجل ،بل
اتباع حيلة املراوغة والتحايل واملهادنة.
اال ان عايدة الجوهري تعاكس ذلك يف
دراستها .اذ ترى انه منذ قرارها الذهاب
اىل شهريار واملواجهة ،انتقلت شهرزاد
اىل الفعل ،مفصحة عن "شخصية ايجابية
مقدامة ال متنعها شجاعتها وعزميتها من
االنحياز اىل خيار التفاوض ال االمحاء،
بوصفه الخيار االمثل واالكرث تجانسا لحل
النزاع الدائر بني شهريار وبينها".
تعترب الباحثة ان شهرزاد ابدت حكمة
فائقة بانحيازها اىل خيار التفاوض السلمي
القائم عىل االستاملة ،من دون الخيار
العدايئ القائم عىل االيذاء .اذ كان يف
وسعها التخطيط لقتل شهريار ،لكنها
بدال من ذلك قررت استاملته وتحويله
اىل حليف لها .من خالل تبني هذه
االسرتاتيجيا ،ارادت شهرزاد ان تقول لنا
ان "االمراض الذكورية ال تستاصل بالقوة
والعنف ،بل بالحوار والتثقيف والتسوية
وحتى باملواربة" .وترى الجوهري انه يف
كل االحوال ،مل ترد شهرزاد اقتالع النموذج
الذي ميثله شهريار من جذوره ،بل معالجته
وتقوميه "بالرسد الشايف من العلل وبكثري
من الحب والحنان ،لكن ايضا بتقديم
منوذج بديل للنساء الصاغرات اللوايت تم
سوقهن كاكباش فداء اىل رسيره املسموم".
عىل الضفة االخرى ،تتوقف الجوهري
عند موقف شهريار الذي كان يصمت يف
حرضة شهرزاد ،صاغيا ومستمتعا بحكاياها
وبرسدها البديع واملحكم واملشوق ،وبذلك

غالف الكتاب.

حلت عقدة شهريار من
خالل ملكة السرد املشوق
التي تمتعت بها

انتزعت شهرزاد منه "بكياسة مفرطة حق
الكالم املمنوع عىل ضحاياه .وبانتزاعها
حق الكالم ،تنتزع حق الوجود واالعرتاف".
لكن االذن بالكالم الذي حصلت عليه
شهرزاد يف الليلة االوىل ،قد يبطل مفعوله
يف الليلة التالية .لذا ،قامت خطتها عىل
ايقاف الرسد يف لحظة حرجة من سري
االحداث ،وتطور الحكاية .فلام ادرك
شهرزاد الصباح وسكتت عن الكالم املباح،
قالت لها اختها املتواطئة معها يف خطتها
"ما اطيب حديثك والطفه واعذبه" .هنا،
تغتنم شهرزاد الفرصة يك تعد مبا هو اشد
اثارة يف الليلة املقبلة ،قائلة" :واين هذا
مام احدثكم به الليلة القابلة ،ان عشت
وابقاين امللك حية".

بهذه الجملة ،ترى املؤلفة ان شهرزاد
فتحت باب التفاوض العلني القائم عىل
االستاملة واالغواء بالرسد املؤجل واملوعود،
مؤسسة لعقد رسي مكتوم يقيض بالرسد
يف مقابل الحياة كأننا بها تقول" :هبني
الحياة ،اهبك الرسد واللذة واملعرفة
واحلق بك عىل اجنحة الخيال" .هذا ما
دفع شهريار اىل القول يف نفسه" :والله
ال اقتلها حتى اسمع بقية حديثها" .امر
سيؤدي اىل ان "يباتا الليلة اىل الصبح
متعانقني ،وما مل يقله شهريار لفظيا ،عرب
عنه بالعناق ،مؤذنا بافتتاح دورة الحيك
والحب ،وبدخول الثنايئ مرحلة جديدة
من تبادل الخدمات التي مل تعد تقترص
عىل مبادلة الرسد بالحياة بل عىل مبادلة
الحب بالحب ايضا".
وتخلص الباحثة اىل ان الرسد الشهرزادي
استأثر بعقل ووجدان ومشاعر وانتباه
شهريار بفضل الكم الهائل من الحكايات
العجائبية والغرائبية واالسطورية التي
اختزنتها ذاكرتها ،لكن ايضا "بفضل
اتقانها فن التشويق الذي لواله ،لفقد
شهريار بعضا من شغفه" .عالوة عىل
ذلك ،اثبتت الدراسات الحديثة اهمية
الرسد كوسيلة عالجية "للقارصين عىل
النضج النفيس" كام لتحريرهم من
مخاوفهم وهواجسهم .وعليه ،فرسد
شهرزاد البديع اعاد اىل شهريار املبتىل
بالقصور العاطفي ذاتيته ووعيه وساهم
يف نضجه وانقاذه من افعاله الطفولية
الخطرية وسكن قلقه برواية حكايات
تنحاز ككل االساطري اىل قيم الخري
واالصالح وفق ما ترى الباحثة.
يف املحصلة ،فان شهرزاد التي استثارت
العقل والوجدان والخيال ال العواطف،
احدثت انقالبا يف حياتها وحياة بنات
جنسها ،وهو "انقالب مجازي رمزي عىل
العقلية الذكورية املغالية املتطرفة القامئة
عىل جوهرانية نقصان املرأة .وهذا
االنقالب مل يكن ليتم لوال ان شهرزاد مل تربز
كنموذج نقيض للمرأة املتخيلة ،التافهة،
والالمسؤولة والقارصة عقليا واخالقيا كام
للنموذج االنثوي التقليدي".
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