تاءارقو بتك يروخلا يباك 153 /

()4
عايدة الجوهري .دروس شهرزاد .بيروت:
م ــرك ــز دراس ـ ـ ــات الـ ــوحـ ــدة ال ـع ــرب ـي ــة2019 ،
 253ص.

احتلت حكايات ألف ليلة وليلة في تداخل
قصصها الخرافية والشخصية المحورية فيها
شـهــرزاد ،مكانة واسـعــة فــي الثقافة الشعبية
العربية بما عكسته مــن قيم وثقافة وأفـكــار
سائدة في المجتمعات العربية تتمحور حول
سيطرة المجتمع األب ــوي والـثـقــافــة الــذكــوريــة
والمواقف منها القابلة للتأويل وإعادة التأويل
واإلس ـقــاط والتفسير والتخيّل ،والـتــي تحض
القارئ على إعادة النظر بأفكاره واستنتاجاته
وفرضياته.

م ــن ه ـنــا يـعـيــد ه ــذا ال ـك ـتــاب رس ــم ص ــورة
شهرزاد وتفاعلها مع الملك شهريار بما يظهر
خـصــالـهــا ومــواص ـفــات ـهــا ف ــي سـعـيـهــا الن ـتــزاع
مـغـفــرة الـمـلــك بـشـتــى الــوســائــل وال ـب ـقــاء على
قيد الحياة ،وبما يساعد على تفكيك فرضية
مفادها أن شهرزاد ابنة وزير الملك استقدمت
ال ـح ـكــايــات م ــن خ ــزان ــة أب ـي ـهــا لـتـعـيــد ســردهــا
بتوجيه من حــراس الخزانة  -على األرجــح -
لـتـهــدئــة خــواطــر الـمـلــك ال ـم ـجــروح مــن خيانة
زوجته وتخفيف آالمه ومؤانسته حتى يدهمه
النعاس قبل أن يقرر التخلص منها .ولم يكن
ذلك ممكناً لو لم تخرج شهرزاد عن جندرها
وتسترسل في رسم شخوص أنثوية ناقصات
فضيلة ،واتزاناً ،وحكمة ،والتزاماً ووفاء.

وإذ يُ ـع ــاب عـلــى ش ـه ــرزاد ان ـخــراط ـهــا في
فرضية الترويج لنقصان المرأة هذا بــدالً من
الــذود عنها ،إرضــا ًء للرجل وتسلطه والحفاظ
على ذكوريته ،يقدم هذا الكتاب قراءة مغايرة
ل ـل ـص ــورة الـنـمـطـيــة ع ــن شـ ـه ــرزاد كشخصية
رمزية تختصر صورة المرأة العربية الضعيفة
وال ـخــاض ـعــة إلرادة ال ــرج ــل ف ــي الـمـجـتـمـعــات
الـعــربـيــة وال ـشــرق ـيــة .وي ـبــرز مــن خ ــالل ق ــراءة
ســوسـيــولــوجـيــة ج ـنــدريــة لشخصية ش ـهــرزاد
قدرة المرأة العربية ،إن أرادت ،على مواجهة
مـظــالــم المجتمع األبـ ــوي والـثـقــافــة الــذكــوريــة
عليها ،وذل ــك لـمــا لـهــا مــن مـعــرفــة وق ــوة على
التأثير في الحدث .كما يوضح أن التمييز بين
النساء والرجال ال يستند إلى فــوارق طبيعية
ثابتة ،بل هو مسألة ثقافية ترتبط بالعوامل
االقتصادية واالجتماعية والتربوية السائدة في
أي مجتمع.
يبقى أن الدور الذي اضطلعت به شهرزاد
والذي جعلها تنجح في مهمة بدت مستعصية
ومحفوفة بخطر الموت ،يعد انتصارا ً لصورة
ال ـمــراة واع ـتــراف ـاً بـقــدراتـهــا العقلية والنفسية
واألخــالق ـيــة .وه ــذا االن ـت ـصــار تــرجـمــة لقانون
اجتماعي مفاده أن منسوب االعتراف بالمرأة
ي ــزداد ط ــردا ً مــع اعترافها بــذاتـهــا ،ومــع تزايد
مـهــاراتـهــا وقــدرات ـهــا وإن ـجــازات ـهــا ،إضــافــة إلى
ارتفاع منسوب ثقافة الرجل وتحضره.

