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حمدي بن دالي

تخّيل خمسة أسماٍء نسوية رائدة 
مــجــتــمــعــة فـــي بـــورتـــريـــه جــمــاعــي: 
الشاعرة الحداثية هيلدا دوليتل، 
ــة الـــبـــولـــيـــســـيـــة دوروثـــــــــي ســــايــــرز،  ــ ــيـ ــ ــــروائـ والـ
واملــتــرجــمــة جـــن إلـــن هـــاريـــســـون، واملـــؤرخـــة 
والروائية  بــاور،  إيلن  واملذيعة  االقتصادية 
 انتقلن إلى ميدان 

ّ
فرجينيا وولف. جميعهن

مــكــلــنــبــرغ؛ يــنــشــدن االســتــقــالــيــة، والــحــق في 
التحّدث، واملشي، والكتابة بكل حرّية، وعيش 

حياة مفعمة بالحيوّية.
في  كاتبات  املــيــدان: خمس   

ُ
»أرق كتابها  فــي 

ــربـــن«، الــــصــــادرة طبعته  ــحـ ــا بـــن الـ لـــنـــدن مـ
ــام عـــن دار »فــابــر  ــعـ ــذا الـ ــة هــ ــدايـ الــرئــيــســيــة بـ
ــر« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وصــــــــدر ثـــانـــيـــة فــي  ــ ــابــ ــ وفــ
طــبــعــة أمــيــركــيــة فـــي نــيــســان/أبــريــل املــاضــي 
عــن »مــنــشــورات تــيــم دوغــــان« فــي نــيــويــورك؛ 
الــبــريــطــانــيــة فرنسيسكا  الــصــحــافــيــة  تــحــكــي 
أقمن  املثقفات؛  مــن  عــن حياة مجموعة  وايــد 
جـــمـــيـــًعـــا فــــي مــــيــــدان مـــكـــلـــنـــبـــرغ -الــــجــــوهــــرة 
لندن-  قلب  في  املخفّية  الجورجية  املعمارية 
على مــشــارف منطقة بــلــومــزبــري، فــي أوقــات 
منفصلة مــن تــلــك الــســنــوات الــصــعــبــة والــتــي 
ــقــــارة الـــعـــجـــوز مـــا بـــن الــحــربــن  شــهــدتــهــا الــ

العامليتن.
بــالــرغــم مـــن أنــهــا عــاشــت طــــوال حــيــاتــهــا في 
بميدان  لم تسمع  أنها  الكاتبة  تعترف  لندن، 
مساء  ذات  الــصــدفــة  طــريــق  عــن  إال  مكلنبرغ؛ 
من صيف 2013. فقديمًا كان يعّد هذا امليدان 
مــكــانــًا مظلمًا فــي قــلــب لــنــدن، لــكــن مــع مطلع 
ــع وأصــبــحــت  ــرن الـــعـــشـــريـــن؛ تــغــّيــر الـــوضـ ــقـ الـ
ــة لــلــيــســار  ــ ــرادفـ ــ ــزبـــري كـــكـــل، مـ ــلـــومـ مــنــطــقــة بـ
والحداثة؛ يسكنها الطلبة والنشطاء والثّوار. 
لــذلــك، جـــاءت كــل واحـــدة مــن هـــؤالء الكاتبات 
إلى مكلنبرغ؛ بآمال كبيرة وطموحات ثابتة 
مختلفة  مــصــائــرهــن  فــكــانــت  ــــذات.  الـ لتحقيق 

وكذلك فترة إقامتهن.
فالشاعرة األميركية دوليتل والروائية سايرز؛ 
ـــا فـــي املــــيــــدان عــنــدمــا كـــانـــت حــيــاتــهــمــا 

َ
أقـــامـــت

املهنية بالكاد قد بدأت. أما وولف وهاريسون 
. سايرز 

ّ
مــشــوارهــن نهاية  في  للمكان  فقدمتا 

ــاًمـــا واحــــــًدا فـــي املـــيـــدان،  ــا عـ
َ
ــــف أمــضــيــت ووولــ

بينما كانت باور األكثر تعميًرا في مكلنبرغ، 
حيث قضت عقدين من الزمن هناك.

املــثــقــفــات الــخــمــس تـــجـــاوزن جميعًا الــحــدود 
فقد  املجتمعية؛  واملعايير  األدبــي،  الشكل  في 
 
ّ
، وكـــن

ّ
رفــضــن الــســمــاح لــجــنــســهــن بــإعــاقــتــهــن

مصّممات على إيجاد طريقة ُمختلفة للعيش، 
طريقة يكون فيها لعملهن اإلبداعي األسبقية. 
وتساءلت كل واحدة منهن: ملاذا ينظر للنساء 
 »فــائــضــات« عــن الــحــاجــة؟ لــذا فقد 

ّ
على أنــهــن

تحدين هــذا املصطلح وحــاربــن لسنوات؛ من 
ــة هـــذه الــفــكــرة فــي املــجــتــمــع وإعــطــاء  أجـــل إزالــ
 بالجّدية 

ّ
األهمية املستحقة للنساء، وأخذهن

املطلوبة.
تلتقط مؤلفة الكتاب قاسمًا مشتركًا آخر بن 
 عملها، حيث تلفت 

ّ
النساء اللواتي يتناولهن

إلـــى أنــهــن فــي مــرحــلــة مـــا؛ ُحــرمــن مــن الحياة 
 يبحثن عنها، ولم يحصلن على نفس 

ّ
التي ُكن

إخوتهن،  بها  تمتع  التي  التعليمية  الــفــرص 
والحــقــًا كــان يتم إدخــالــهــن فــي وظــائــف أدنــى 
أقــل مــن نظرائهن  أو تدفع لهن أجــور  مرتبة، 
 من الدرجة 

ّ
الرجال. أو يتم تمّييزهن على أنهن

الــثــانــيــة مـــن ِقـــبـــل الـــجـــامـــعـــات؛ الـــتـــي رفــضــت 
حصولهن على الشهادات الرسمية.

ــزم عـــلـــى الـــبـــحـــث،  ــ ــعـ ــ ــدن الـ ــقــ ــع ذلــــــك فـــقـــد عــ ــ مـ

والكتابة، والنشر؛ ولكن مثل هذه األفعال من 
تأكيد الذات كانت قابلة إلمكانية الرفض؛ لذا 
 قّيم، 

ّ
كــان عليهن إقــنــاع اآلخــريــن بــأن عملهن

 أواًل إقــنــاع أنفسهن 
ّ
وقــبــل ذلـــك كـــان عــلــيــهــن

واإليمان بقدراتهن.
املحررة  تتساءل  بالتحديد؟  بلومزبري  ملــاذا 
الــذي  مــا  اللندنية،  ريفيو«  »وايـــت  فــي مجلة 
شّجع هؤالء النساء الرائدات على القدوم إلى 
هــذا املــكــان تحديدًا مــن لــنــدن؟ ِاخــتــيــار املكان 
وايــد؛  أو مــصــادفــة، تجيب  اعتباطيًا  لــم يكن 
فقد كانت لندن بن الحربن؛ مدينة سريعة 
هدم إلفساح 

ُ
التطّور، وكانت املنازل الخاصة ت

املـــجـــال لــلــمــحــات الـــزجـــاجـــيـــة، فـــي حـــن كــان 
الــتــرام الــكــهــربــائــي وعـــدد الــســيــارات ارتفعت 
كان  الخيول.  تجّرها  التي  بالعربات  مقارنة 

وســط لــنــدن، قلب إمــبــراطــويــة عاملية، صــورة 
رة ألوروبا األوسع. ومنطقة بلومزبري؛ 

ّ
مصغ

هــي مــركــز الــحــيــاة الفكرية فــي لــنــدن، وكانت 
للنساء  الــعــالــي  للتعليم  مؤسسة  أول  تضم 
السيدات في ساحة بدفورد( واملنطقة  )كلية 
ككل كانت مشهورة بدور النشر، وبمكتباتها 

الزاخرة باملخطوطات النادرة.
وفــــي قــلــب بــلــومــزبــري؛ كــانــت غــرفــة الـــقـــراءة 
للجميع  مفتوحة  البريطاني«،  »املتحف  في 
ــا. وقـــد جعلت هــذه 

ً
لــلــقــراءة والـــدراســـة مــجــان

الــغــرفــة مـــن بــلــومــزبــري مــلــتــقــى ديــمــقــراطــّيــًا 
اب واملثقفن، ملركزها ورمزيتها. 

ّ
يرّحب بالكت

يصف الشاعر البريطاني، ريتشارد ألدينغنت، 
ما بن  دوليتل، سنوات  الشاعرة هيلدا  زوج 
»الــهــدنــة الــطــويــلــة«. وخــــال هــذه  الــحــربــن بـــ
الــســنــوات؛ واجــهــت الــنــســاء الــخــمــس، املشاكل 
فــتــرة عملهن  الــتــي شغلتهن طـــوال  واألفـــكـــار 
وتــواجــدهــن فــي مــكــلــنــبــرغ؛ فــأنــتــجــن كــتــابــات 
رائـــدة، وأعــمــاال استثنائية. ويــرد ذكــر أسماء 
ــبــة 

ّ
ــذه الـــســـيـــرة؛ مــرت الــكــاتــبــات فـــي فـــصـــول هــ

حسب األقدمية في اإلقامة في امليدان. حققت 
بناء  -املــعــروفــة   )1961-1886( دولــتــيــل  هيلدا 
عـــلـــى طـــلـــب صـــديـــق طــفــولــتــهــا عــــــزرا بـــاونـــد 
»هـ.د.«- من خال مسيرتها الطويلة؛ سمعة  بـ
كواحدة من أعظم الشاعرات في جيلها، وفي 
ــمــنــح وســام 

ُ
عـــام 1960؛ أصــبــحــت أول امــــرأة ت

الجدارة للشعر من قبل »األكاديمية األميركية 
املــبــتــكــر  لــعــمــلــهــا  ــًرا  ــديـ ــقـ تـ واآلداب«  لــلــفــنــون 
د؛ الذي استحضر الجنس واألسطورة 

ّ
واملعق

في قالب حداثي.
للخروج  عبارة عن محاوالت؛  قصة حياتها، 
من ظل الرجال الذين عرفتهم في حياتها - بمن 
انهار زواجها  الــذي  البريطاني  الشاعر  فيهم 
معه- وإنشاء هوية بشروطها الخاصة. وهو 

ر في ميدان مكلنبرغ.
ّ
صراٌع متجذ

ــا من 
ً
»أنـــت ال تــعــرف مــا يعنيه أن تــكــون عــالــق

أجـــل املـــــال«؛ تــكــتــب دوثـــــوري ســـايـــرز )1893-
التي  املــالــيــة األولــــى  1957(، عــن صــعــوبــاتــهــا 
بلومزبري،  منطقة  فــي  العيش  فــي  واجهتها 
أتمسك  أن  ذلــك تقول: »بكل بساطة يجب  مع 
بلندن قدر املستطاع. إنها املكان الوحيد الذي 
يعنيني. وأنا أحبها«. تقول ذلك رغم أن لندن 
العاملية  الحرب  التي تلت  السنوات  كانت في 
األولـــــى مـــبـــاشـــرة، مــكــانــا بـــائـــًســـا، والـــشـــوارع 
ــمــــحــــال.  مـــســـكـــونـــة بـــجـــو مــــن الـــكـــآبـــة واالضــ
العيش  ملحاولة  تسعى  سايرز  كانت  وقتها؛ 

بقلمها وكتاباتها.
لم تتوقع، مترجمة »الكوميديا اإللهية« لدانتي 
غـــاودي«  أن تحقق روايــتــهــا »ليلة  ألــيــغــيــري؛ 
فـــور صــدورهــا؛  ــادة الشعبية والــنــقــديــة  ــ اإلشـ
ــّدت من  ــ ــ فــقــد حــصــدت الــنــجــاح الـــتـــجـــاري، وُع
ــيــــوم. وهــي  أكـــثـــر روايـــاتـــهـــا شــعــبــيــة حــتــى الــ
احتفال  وفيها  بوليسية؛  نسوية  ــة  روايـ أول 
بــالــتــعــلــيــم واالســتــقــالــيــة والــحــريــة الــفــكــريــة. 
فــي الــوقــت الــذي قــِدمــت فيه ســايــرز ملكلنبرغ؛ 
كــشــابــة فـــي مــقــتــبــل الــعــمــر واألمــــــل يــحــذوهــا 
بمشوار مهنّي واعد. وصلت جاين هاريسون 
)1850-1928( امليدان وهي بعمر الـ75، لم تكن 
لتبدأ حياتها، ولكنها كانت تبحث عن والدة 
جــديــدة، ال تقل إلحاحا عن قدومها في وقت 

متأخر.
من  دهشة  األكثر  هي  الكاسيكية  فالعاملة 
بن الخماسي الذي ورد في الكتاب؛ قررت 
تــــرك األوســــــاط األكـــاديـــمـــيـــة، واتـــبـــاع حــيــاة 
وهي  كامبريدج  غــادرت  راديكالية جديدة. 
الـــ 72 مــن العمر؛ لقضاء السنوات  فــي ســن 
الخمس األخيرة من حياتها وسط مجتمع 
من املنفّين السياسين الروس في باريس 
وبــــعــــدهــــا فـــــي بــــلــــومــــزبــــري، كـــــــان تــــحــــّواًل 
دراماتيكيًا. »لم أفهم أبًدا ما حدث في نهاية 
جهود  قّدمت  لها.  صديق  يكتب  حياتها«؛ 
هاريسون؛ إلعــادة قــراءة التاريخ من خال 
خصًبا  تشجيعا  والسلطة  الجنس  عدسة 
ــاب الـــحـــداثـــيـــن؛ لــتــجــريــبــهــم الــخــاص 

ّ
لــلــكــت

ألشكال جديدة.

بورتريه جماعي 
في ميدان مكلنبرغ

يقّدم الكتاب لوحة 
دقيقة للندن في فترة ما 

بين الحربين

يضيء المحاوالت األولى 
إلزالة النظرة الدونية ضد 

النساء

ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة »تـــــرجـــــمـــــان«، صــــــدر حـــديـــثـــا كـــتـــاب 
ميساك  للباحثة شيريل  األميركيون  البراغماتيون 
بــتــرجــمــة جــمــال شـــرف عـــن »املـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث 
الــكــتــاب على مــا يشبه  الــســيــاســات« . يحتوي  ــة  ودراســ
سبعينيات  منذ  البراغماتيني  الفالسفة  ألهــم  معجما 
العشرين. يحّدد  القرن  أوائــل  السابع عشر حتى  القرن 
يبدأ  الفكري:  التقليد  هذا  سائَدْين ضمن  نْي 

َ
خط العمل 

األول مــع تــشــالــرز ســانــدرز بــيــرس وتــشــاونــســي رايــت، 
ويستمر مع كالرنس إرفينغ لويس وويالرد فان أورمان 
كواين وويلفريد سيلرز. في حني ينطلق الخط الثاني مع 
ديــوي وريتشارد  ويتواصل حتى جون  وليام جيمس، 

رورتي.

مــعــمــار الــفــكــر املــعــتــزلــي عــنــوان الــكــتــاب الــــذي صــدر 
حديثا عن »دار الرافدين« للباحث سعيد الغانمي. يقّدم 
 ألفكار أهّم أعالم املعتزلة، مثل الجاحظ 

ً
العمل خالصة

والناشئ األكبر وأبي القاسم الكعبي، واملذهب البغدادي 
أراد  الــتــي  املعيارية  النسخة  إلــى   

ً
فــي االعــتــزال، وصـــوال

ب عليها من فكٍر 
َّ
القاضي عبد الجبار إنجازها، وما ترت

استحدثه أبو الحسني البصري، وينتهي الفصل األخير 
الوليد  ابــن  فكر  عاشها  التي  املــأســاويــة  الخيبة  بعرض 
والزمخشري  الجشمي  الــحــاكــم  ومــحــاوالت  الــبــغــدادي، 
إنقاذ التجربة املعتزلية وانتهاء بآخر معتزلي وهو ابن 

أبي الحديد البغدادي.

فــي ســمــاع ربــاعــيــات بيتهوفن عــنــوان كــتــاب صدر 
ــلــمــؤرخ املــوســيــقــي الــفــرنــســي بـــرنـــار فــورنــيــيــه  أخـــيـــرًا ل
من  الكتاب  ينطلق  شاستيل«.  »بوشيه  منشورات  عن 
األقــل شهرة  هــو  الرباعيات  بــأن شكل  ق 

ّ
تتعل مالحظة 

السيمفونيات  بعد  األملــانــي  املوسيقار  مجموعات  مــن 
إلى  ذلك  املؤلف  يعيد  األوبــرا. ال  والسوناتات ومقّدمات 
جــــودة فــنــيــة أقـــل فــي كــتــابــة الــربــاعــيــات بــل إلـــى عــوامــل 
ي اإليطالي 

ّ
الفن تاريخية متعددة منها تواصل اإلشعاع 

ضمن هذا الشكل، كما يلفت إلى أن الرباعيات لم تعرف 
مع  كما  أوســـع  جماهيري  مــدى  إلــى  طلقها 

ُ
ت تسميات 

سوناتا ضوء القمر أو سيمفونية نشيد الفرح.

جديدة  مجموعة  عــنــوان  ة 
َّ
الَجن فــي   

ً
ة َمـــرَّ ظنا 

َ
استيق

ــوان درويـــــــش، صـــــدرت عن  ــجـ لــلــشــاعــر الــفــلــســطــيــنــي نـ
»املؤسسة العربية للدراسات والنشر« و»دار الفيل«. تقع 
إلــى سبعة فصول  مقّسمة  في 140 صفحة  املجموعة 
 وثمانني قصيدة، تتحّرك بني القدس وحيفا 

ً
تضّم واحدة

وتــنــفــتــح عــلــى فــضــاء عــربــي وإنـــســـانـــي. حــمــل الــغــالف 
صورة ملدينة حيفا املحتلة في الثالثينيات. من قصيدة 
عــــوُد ِإلــيــِك 

َ
ــُر/ وِعــنــدمــا أ ــَحــجَّ

َ
ت
َ
ــاِدُرِك أ ــ غــ

ُ
ــــدس«: ِعــنــدمــا أ

ُ
»ق

خَت الكبرى ِلَسَدوَم 
ُ
َسّميِك األ

ُ
أ َسّميِك ميدوزا/ 

ُ
أ ُر/  َحجَّ

َ
ت
َ
أ

 روما«.
َ

ْحَرق
َ
غيُر الذي أ ها الُجْرُن الصَّ

ُ
ّيت

َ
/ أ

َ
وَعُموَرة

عن منشورات »سوتيميديا«، صدر أخيرًا كتاب العقل 
ــّديـــات الــعــصــر  الـــديـــنـــي بـــن هـــنـــات الــــتــــراث وتـــحـ
للباحث الليبي عبد الرحمن فحيل البوم. يناقش الكتاب 
مــفــهــوم الــديــن بــنــظــرة شــمــولــيــة بــعــيــدًا عــن الــتــفــســيــرات 
التقليدية التي ينادي بها أصحاب كل دين، حيث يأخذ 
قديمة وحديثة،  أطــروحــات متنوعة،  إلــى  الــقــارئ  املؤلف 
لفهم معنى كلمة الدين. كما يناقش املؤلف في مستوى 
آخر مفهوم العقل بتوسع من الجوانب الدينية والعلمية 
اإلنسان  مفاهيم  الــبــوم  فحيل  يــدرس  كما  والفلسفّية، 
ومن خالل ذلك يتطّرق إلى انعكاسات التصّورات الدينية 

على واقع اإلنسان اليوم، واملسلم بشكل خاص.

صدر حديثا عن منشورات جامعة »يال« كتاب الرسم 
في الحجر: العمارة وشعرية الرخام من العصور 
القديمة إلى عصر التنوير ألستاذ تاريخ الفن فابيو 
بــاري، وهو كتاب يــدرس تاريخ العمارة ما قبل الحداثة 
الــتــاريــخ على فترة  مــن خــالل مـــادة الحجر، ويمتد هــذا 
زمنية شاسعة تقّدر بخمسة آالف عام. يدرس الباحث 
الحضارتني  فــي  الــســمــاء  ملــحــاكــاة  املستخدمة  الــنــمــاذج 
السومرية واملصرية القديمة؛ املعابد والقصور الرخامية 
في اليونان وروما ؛ القصور املطلية والكنائس الرخامية 
متعددة األلوان في إيطاليا؛ وإحياء الرسم على الجدران 

في إنكلترا في القرن التاسع عشر.

ــدر حــديــثــا كــتــاب  ــطـــرق«، صـ عــن »مــنــشــورات مــلــتــقــى الـ
ــات فــي جائحة  جــمــاعــي بــعــنــوان مــا نــعــيــشــه.. تــأمُّ
كــوفــيــد-19، شـــارك فــيــه اثــنــان وثـــالثـــون كــاتــبــا قــّدمــوا 
التهم ِمن زوايا مختلفة في ما عاشه املغرب والعالم  تأمُّ
خــالل وبــاء كــورونــا، وتحليالتهم حــول مرحلة مــا بعد 
واإلنسانية  والديمقراطية  الحرية  على  وتأثيراته  الوباء، 
الــكــتــاب أيضا  املــجــاالت. ضــّم  وتــداعــيــاتــه على مختلف 
قطت خالل فترة الحجر 

ُ
ُصــَورًا ملدينة الــدار البيضاء الت

اب الذين شاركوا في العمل: خليل 
ّ
الصّحي. من بني الكت

الهاشمي اإلدريسي، وجليل بناني، ومحمد برادة، وليلى 
مزيان، وبهاء الطرابلسي.

صدر حديثا كتاب حيوات لوسيان فرويد: الشهرة 
مــنــشــورات  عـــن  فــيــفــر  ولـــيـــم  لــلــبــاحــث   2011 -  1968
املحادثات  من  سنوات  إلــى  ف 

ّ
املؤل يعود  »بلومزبيري«. 

وكذلك   ،)2011  -  1922( البريطاني  الفنان  مع  اليومية 
أصدقائه  مع  ومقابالت  ورسائل  األوراق  من  مجموعة 
ــحــا كــيــف اســتــطــاع حفيد عــالــم النفس 

ّ
وعــائــلــتــه، مــوض

سيغموند فرويد أن يسير ضّد التيار وابتعاده املتقّصد 
ة بما قّدم جّده 

ّ
عن األضواء، مع اإلشارة إلى درايته املعمق

إنتاجه  ــزارة  الــضــوء على غـ ط 
ّ
مــن طــروحــات، كما يسل

 إلى العرض، ومفهومه للعري الذي 
ً
وطبيعة عمله وصوال

هيمن على معظم أعماله وتأثيرها في الفن العاملي.

اتخذت فرنسيسكا وايد من ميدان مكلنبرغ نقطة ارتكاز إلضاءة قضايا 
النسوية، واضعة بذلك المكان في  في األدب والفكر وتاريخ الحركة 
موقع مركزّي في بناء عملها. أخيرًا، يبدو أن هناك انتباهًا من الباحثين 
بالمكان، وهو ما تجلّى أيضًا في كتاب فرنسي بعنوان »انهيارات سيل 
ماريا« )نهاية 2019( لميشيل أونفري حين درس منعطفات فكر نيتشه 

من خالل قراءة أماكن شهدت تأليف كتبه األخيرة.

العناية بالمكان

نظرة أولى

أرُق الميدان  كاتبات رفضن الدرجة الثانية

كان ميدان مكلنبرغ في لندن، بين الحربين، فضاء إلثبات الذات والعيش 
األدبي  اإلشعاع  فرص  عن  يبحثن  كّن  لمثقفات  بالنسبة  باستقاللية 
والمهني. في كتابها األخير؛ تحكي الصحافية البريطانية فرنسيسكا 

وايد عن تقاطع خمس كاتبات مع هذا المكان

)Getty( جانب من ميدان مكلنبرغ منتصف القرن العشرين
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