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أشارت دراسة صدرت أخيرًا، إلى أنه في المتوسط عبر جميع المسميات والمجاالت الوظيفية، كان احتمال تسمية الرجال في 
مقال علمي أو براءة اختراع، من قبل فريق البحث لديهم، ضعف النساء

هوامش

معن البياري

أّما وأّن القاص العراقي، محمد خضّير، أكمل، قبل أيام، 
 للدعوة له بطول 

ٌ
 متجّددة

ٌ
عاَمه الثمانني، فهذه مناسبة

»ما  القيمة،  العالي  فه 
ّ
مؤل فــي  كتب،  الــذي  وهــو  العمر، 

إنشاءات سيرية« )منشورات   .. يمسك وما ال يمسك 
املتوسط، ميالنو، 2017(، إنه، حني يبلغ عمُره املائة من 
داعب 

ُ
لت النهر،  إلــى شاطئ  أحــفــاده  ويحُمله  الــســنــوات، 

ــٍة ونــعــومــٍة قــدمــيــه الحافيتنْي، 
ّ
مــويــجــاتــه املــتــدافــعــة بــرق

 لزورق أبيه املندفع في 
ٌ
 سريعة

ٌ
ستخطر في رأسه ملحة

املائة،  حــدود  عند  »حــيــنــذاك،  ويضيف  البحر،  غياهب 
ر أن زورق أبي كان قد تاه في عرض 

ّ
كما أرجو، سأتذك

كما  املظلمة«.  األعماق  من  املتصاعدة  املضيئة  البحر 
محمد  إن  للقول   

ً
مناسبة ليس  الثمانني  العيد  هــذا  أن 

هم وكتَب 
ُ

 بعض
َ

 السرد العراقي، كما فعل
ُ
خضّير أيقونة

أخيرا، وإْن هذا صحيٌح في محمٍل ما، غير أنه تعبيٌر 
سّياٌر، تقليديٌّ في بعض مواضعه، ما ال يستقيم مع 
ت كتابة صاحب »بصرياثا« )1993( 

ّ
املجرى الذي شق

 تماما 
ُ
 مـــضـــاّدة

ٌ
مــعــابــَرهــا وعــالمــاتــهــا فــيــه. هــي كــتــابــة

 عن الخطوط املستقيمة املعلومة، 
ٌ
للمعهود الذائع، نافرة

الــتــبــاس، من  أنــهــا تقيم فــي مناطق  أبـــرز خصائصها 
آن، ومن  فــي  إلــى غير جنٍس ســـرديٍّ  انتساِبها  حيث 

حيُث التوازي بني البساطة الزائدة والصعوبة الحاضرة 
في النّص الواحد، أحيانا كثيرة )»كّراسة كانون« الذي 
ينتسُب إلــى الــروايــة إلــى حــدٍّ مــا(، ال أتــزّيــد عندما أراه 
التباسا الفتا، باهرا أحيانا غير قليلة، ينّد ال عن براعٍة 
ظاهرٍة وحسب، وإنما أيضا عن وعــٍي خــاصٍّ للكتابة 
وكيف تكون. وقد بَسط خضّير، في مطالعاٍت كاشفٍة، 
ذكيٍة، رؤيته هذه. ومن ذلك، مثال، قوله في »إنشاءاته« 
ــذا؟(، إنه  التباسا مــن هـ أبلغ  السيرية )هــل مــن عــنــواٍن 
يعتقد إن أي عمٍل ُينتجه الكاتب هو برهاٌن على نمّوه 
أعماله، فكأن  الكاتب مع نمّو  العقلي والحياتي، »ينمو 
 في شجرة حياته كحلقات اللحاء 

ٌ
العمل الجديد حلقة

فــي جـــذع شــجــرة .. كــل عــمــل جــديــد بــرهــاٌن عــلــى هــذا 
تخُرج  هوجاء،   

ً
عملية الكتابة  »ليست  وأيضا  النحو«. 

من فراغ، وتنطفئ في فراغ«. 
هناك، في مجموعته القصصية الثانية »فــي درجــة 45 
تكون  قصصا  ملــخــضــّيــر  ـــصـــادف 

ُ
ت  ،)1978( مــئــوي« 

جــمــاداٍت أو أشــيــاء محسوسة أبــطــاال فــي القصة التي 
صاحُبنا  فيما  وذلـــك  فيها.  البشر  مــن  شخصيات  ال 
 املتمّهل 

ّ
املجّد املــجــّدد ُينتج قصصا أخـــرى، وهــو املقل

)4 مجموعات وروايــتــان(، تضّج بشخصياٍت منحوتة، 
موصوفٍة بالتفاصيل، ومصّورة من داخل ومن خارج، 
يكتب عن نساء قصصه، مثال )عذرا لكثرة األمثلة(، في 

»إنشاءاته« السيرية في »ما يمسك وما ال يمسك«، إنه ما 
صل بنساء قصصه 

ّ
مضى من سنواته التهويمية كان يت

في األحـــالم، »نساء املطابخ واملــواقــد واملـــزارات والبيوت 
واملنذورات،  الناذرات  الكاسيات،  الطاعمات  والحّمامات، 

الحامالت الواضعات املرضعات، الباحثات الهائمات، ..«.
مدينته ومسقط  الــبــصــرة،  يــغــادر محمد خــضــّيــر  لــم 
ــه ومـــوطـــن حــكــايــاٍت ومـــشـــاهـــداٍت اســتــلــهــم منها  رأســ
لــه. وفــي زمن  ــروٍد غير قليلة  فــضــاءات لقصص وســ
وال  الــخــروج،  ُيؤثر  لم  املــديــد،  القمعي  الصّدامي  البعث 
 كثيرا 

ُ
إّبان الحروب إّياها، والتي احتملت فيها البصرة

 كان يتأّمل، وُيصغي 
ْ

ب، أو قل
ُ
مما ال ُيحتمل. كان يكت

ب أدبا، شيئا من السيرة، مقاالٍت 
ُ
للعراق وأهله، ثم يكت

ــــالم واملــكــابــدة  عــن الـــروايـــة والـــقـــراءة والــتــشــكــيــل واألحـ
الدنيا  يــبــدو مــعــزوال عــن  لــم يكن  الطمأنينة.  بــلــوغ  مــع 
 
ً
والخارج، وإْن ُيؤثر العزلة أو يمدُحها بوصفها حاجة
فيها   

َ
ف

ّ
تزل كتاباٍت  له  وال تصادف  يحّبونها.  لألدباء 

ــَدم فـــي أخــــرى على  ــ لــلــنــظــام الــســاقــط فـــي بـــلـــده، وال أقـ
االبتهاج بقدوم الذين خلفوا ذلك النظام. يبدو صاحب 
»اململكة السوداء« )أولى مجموعاته، 1972( على رهاٍن 
الــذي يصنعه، على  الــنــّص  ــاٍق، على  عتيق، وطــويــل، وبـ
بوظيفته  مكتفيا  غيرها،  شــيء  وال  الكتابة،  مالزمته 
العويس  جــائــزة ســلــطــان  ــهــا 

ّ
وأظــن الحكومية ســنــوات، 

ا ُمنحت )العام 
ّ
تّوجت نفسها بنزاهة ومكانة عاليتني مل

في  كــان رهيفا  ــه 
ّ
أظــن الـــذي  لكاتبنا، خــضــّيــر،   )2004

د 
ّ
قوله، صادقا، إن نصوَصه، بالطاقة الخيالية على التول

وأزمنة  األيديولوجية  الرعب  زنازين  »عَبرت  والتجّدد، 
الحروب املدّمرة«. 

ــّورت حــيــاتــي وحــيــاة  ، »لـــطـــاملـــا تــــصــ
ّ

ــه، عـــن حـــــق ــ ــول وقــ
نصوصي مقاطع من رؤيا مشتركة مع سكان بالدي، 
عــّمــالــهــا وفــالحــيــهــا وكــســبــتــهــا ومــثــقــفــيــهــا، مــزارعــهــا 
ومصانعها وأسواقها ومدارسها، وكانت هذه املقاطع 

تنبثق في صيغة رؤيا، ال أمسك إال بجزء منها« ..
عك الله بالصّحة.

ّ
عقبال العام املائة، محمد خضّير، مت

في ثمانين محمد خضيّر

وأخيرًا

لم يغادر محمد خضيّر البصرة، 
مدينته وموطن حكاياٍت 

ومشاهداٍت استلهم منها 
فضاءات لقصص وسروٍد 
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عالمات وباحثات
إنجازات ضائعة في مهّب الذكورية

القاهرة ــ محمد الحداد

 من 
ّ
أشـــارت دراســـة جــديــدة إلــى أن

الــعــاملــات  املــرجــح أن تحصل  غــيــر 
الــنــســاء عــلــى حقهن فــي الــتــقــديــر، 
 على 

َ
ني كمؤلفات ألوراق علمية، أو أن ُيسمَّ

بــــــراءات االخــــتــــراع املــتــعــلــقــة بــالــعــمــل الـــذي 
يــقــمــن بـــه، مــقــارنــة بــنــظــرائــهــن مــن الــرجــال، 
بما في ذلك مجاالت مثل الرعاية الصحية، 

حيث تهيمن النساء.

فجوة بين الجنسين
ووفقًا للدراسة التي نشرت يوم األربعاء 22 
 ،Nature يونيو/ حزيران املاضي في مجلة
الجنسني في  بــني  الفجوة  قــد تساعد هــذه 
املساهمات  فــي  املــوثــقــة  التباينات  تفسير 
الواضحة للعلماء والعاملات، مثل مساهمة 
فرانكلني  روزاليند  البريطانية  الفيزيائية 
إلى  التعرف  يجِر  لــم  التي   ،)1958  -  1920(
البنية  اكــتــشــاف  فــي  املــحــوريــة  مساهمتها 
الــبــدايــة؛  فــي  الــنــووي  للحمض  الحلزونية 

حقق كثير من العالمات إنجازات نُسبت إلى رجال )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

ألنـــه لــم ُيستشَهد بــمــا جـــاءت بـــه، ومـــن ثم 
آخــرون على جائزة نوبل،  حصل باحثون 

على اإلنجاز نفسه الذي حققته فرانكلني.
ــه فـــي املــتــوســط عبر  ــة أنــ ــدراســ ــــدت الــ ووجــ
جميع املسميات واملجاالت الوظيفية، كان 
أو  الرجال في مقال علمي  احتمال تسمية 
براءة اختراع، من قبل فريق البحث لديهم، 

ضعف النساء.
الــدراســات فــي العديد مــن مجاالت  وثقت 
ــيــــا والــــهــــنــــدســــة  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ ــــوم والــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
والـــريـــاضـــيـــات، وأشــــــارت إلــــى أن الــنــســاء 
يــؤلــفــن أوراقـــــــًا بــحــثــيــة أقــــل مـــن املــتــوقــع، 
بناًء على النسبة املئوية للنساء في هذا 
ــان مـــن الــصــعــب مــعــرفــة  املـــجـــال. ولـــكـــن، كــ
سبب ذلك، ويرجع ذلك جزئيًا إلى صعوبة 
 تحديد من كان من املحتمل استبعاده من 

قوائم املؤلفني. 
ب املؤلفون على 

ّ
الدراسة الجديدة، تغل في 

هــــذه الــعــقــبــة، بـــاالعـــتـــمـــاد عــلــى مــجــمــوعــة 
بيانات مفصلة بشكل فريد مما يقرب من 
10 آالف فــريــق بــحــث عــلــمــي فـــي الـــواليـــات 

فتهم تلك 
ّ
املتحدة، و128 ألفًا و859 فردًا وظ

الفرق في الفترة من 2013 إلى 2016، إضافة 
إلى 39 ألفًا و426 مقااًل بحثيًا نشرها هؤالء 
باستخدام  البحثية.  الفرق  إلى  املنضمون 
قــادريــن على  املؤلفون  كــان  البيانات،  هــذه 
ربـــط مـــن قـــام بــالــعــمــل مـــع مـــن حــصــل على 

التقدير في النهاية.

الظاهرة واستمرارها
وقالت املؤلفة املشاركة في الدراسة، جوليا 
ــاذة فــــي كــلــيــة فـــاغـــنـــر الــعــلــيــا  ــ ــتـ ــ ــن، األسـ ــ اليــ
ــيـــويـــورك  لـــلـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة فــــي جـــامـــعـــة نـ
األمــيــركــيــة، إن الــهــدف مــن الــدراســة لــم يكن 
الدراسة  بل هدفت  الفريق،  إليه  ما توصل 
أســاســًا إلــى النظر فــي مسألة املــســاواة في 
املـــنـــح لــعــمــلــيــة إنـــتـــاج األبــــحــــاث، ومــــا هي 
النشر، وما  أثـــرت بمعدالت  الــتــي  الــعــوامــل 
هي املنح التي أدت إلى النشر، وما إلى ذلك.

»أدركــنــا بعد ذلــك أن األمـــر يــبــدو مختلفًا 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــنـــســـاء. ويـــبـــدو أن هــنــاك 
فــي مــن حصل بالفعل على حقوق  فجوة 

الــتــألــيــف/ االخــتــراع مــن ذات الــفــرق. ومن 
ــا أن بــيــانــاتــنــا ســمــحــت لنا  ــنـ هـــنـــاك، أدركـ
برؤية -ألول مرة- غير املرئيني في األعمال 
املنشورة لتوثيق االختالفات املنهجية في 
اإلسناد، ما سمح لنا بالنظر في الفجوة 
التقدير  على  الحصول  في  الجنسني  بني 
العلمي«، توضح الين في تصريح خاص 

»العربي الجديد«. لـ
أنــه في حني أن النتائج لم تكن  وأضافت 
مفاجأة كاملة -هــذه األنــواع من القصص 
ــمــــدى انـــتـــشـــار  ــئـــت بــ ــد فـــوجـ ــقـ شــــائــــعــــة- فـ
وشــيــوع هـــذه الــظــاهــرة واســتــمــرارهــا في 
مختلف املجاالت البحثية: »كانت النساء 
ــلـــواتـــي عــمــلــن فـــي مـــشـــروع بــحــثــي أقــل  الـ
ني كمؤلفات  احتمااًل بنسبة 13٪ ألن ُيسمَّ
مقارنة  الصلة  ذات  العلمية  املــقــاالت  فــي 
بــزمــالئــهــن الـــذكـــور، ومـــن غــيــر املــرجــح أن 
بــراءات االختراع  النساء في  ذَكر أسماء 

ُ
ت

املتعلقة باملشاريع التي عمل كالهما على 
بـــــراءات اخــتــراعــهــا مــثــل الـــرجـــال تــقــريــبــًا، 
حــتــى مـــع الــتــحــكــم فـــي جــمــيــع الـــعـــوامـــل، 
عبر  متسقة  الفجوة   .٪59 الفجوة  كانت 

املجاالت واملهن املختلفة«. 
ــــســــمــــى مــــؤلــــفــــة -وفــــــقــــــًا إلجـــــابـــــات 

ُ
لــــكــــي ت

االستطالع- يتعني على النساء بذل املزيد 
مـــن الــجــهــد، فــيــمــا تــتــوقــف بــعــض الــنــســاء 
فقد  التنمر،  املشاريع بسبب  استكمال  عن 
»استخفاف  للتوقف  الرئيسي  السبب  كان 
ــن بــمــســاهــمــاتــهــن«، وذكــــــرت ٪49  ــريــ اآلخــ
ــبــِعــدن أن هــذا هو 

ُ
مــن الــنــســاء الــلــواتــي اســت

السبب، وفقًا للدراسة.

الهدف من الدراسة 
لم يكن ما توصل 

إليه الفريق، بل هدفت 
أساسًا إلى النظر في 
مسألة املساواة في 
املنح لعملية إنتاج 

األبحاث

■ ■ ■
كانت النساء اللواتي 
عملن في مشروع 
 
ً
بحثي أقل احتماال
بنسبة 13٪ ألن 
ني كمؤلفات  ُيسمَّ

في املقاالت العلمية 
ذات الصلة مقارنة 
بزمالئهن الذكور

■ ■ ■
سمى مؤلفة، 

ُ
كي ت

يتعني على النساء 
بذل املزيد من الجهد، 
فيما تتوقف بعض 

النساء عن استكمال 
املشاريع بسبب 

التنمر

باختصار


