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ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

غياترى
سبيفاك

لإلعالم والثقافة والفنون
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ديريدا والهامش وأعمالها:
حوار مع غياترى سبيفاك
ترجمة :محمود أحمد

نقدي ��ة .ومن ثم ف�أنت تتح ��دث يف الواقع من الداخل .هذا
م ��ا تعني ��ه التفكيكية .مرة قال �أ�ستاذي ب ��ول دي مان لناقد
�آخ ��ر رفيع املقام ،وهو فريدريك جيم�سون“ ،فريد ،ميكنك
�أن تق ��وم فقط بتفكيك ما حتب” .لأنك تق ��وم بالتفكيك من
الداخ ��ل ،ب�ألف ��ة حقيقية� .إن ��ه ذلك النقد ال ��ذى تقلب فيه ما
تنقده ر�أ�سا على عقب.

م ��ا الذى حاول دري ��دا تفكيكه؟ كيف ح ��اول تف�سري الفل�سفة
الغربية تف�سريا مغايرا؟

قام ستيف بولسون بإجراء هذا

الحوار لمجلة لوس أنجلوس

مع أستاذ الدراسات النسوية

غياترى سبيفاك  ،وتحدثت فيه

عن موضوعات عديدة ،وهذا نص
الحوار:

�إن مو�ض ��وع اهتمام ��ى هو ا�ستم ��رار هيمنته ��ا على مدى
ق ��رون دون تغي�ي�ر .فجماعات بكاملها هم�ش ��ت لأن خطابا
�سائ ��دا ق ��د ا�ستق ��ر .وق ��ال �أي�ضا �شيئ ��ا قوي ��ا للغاية حول
ال�شفوي ��ة الأفريقية :فالأفارقة ميكنه ��م تذكر املا�ضى حتى
�سبع ��ة �أجي ��ال ،ولقد فقدن ��ا تلك الق ��درة .فـ”الكتابة” حتل
حمل م ��واد نف�سي ��ة ت�سمى “الذاك ��رة” .يرب ��ط دريدا هذا
الفهم بفروي ��د .وهكذا كان يقول انظر للواقع بعناية .فهو
م�شفر بحي ��ث �أن �آخرين ،حتى ولو كانوا غري موجودين،
ق ��ادرون على فهم ما نقوله .لقد بح ��ث كيف قمعت التقاليد
الفل�سفية هذا.
بد�أت ��ى العمل على ترجمة كت ��اب اجلراماتولوجى �أواخر
ال�ستين ��ات .ومل تكون ��ى باحث ��ة معروف ��ة وقته ��ا ،ومل
يك ��ن دري ��دا معروفا �إىل حد كب�ي�ر يف الوالي ��ات املتحدة.
والكت ��اب �شديد التجريد ،و�صع ��ب للغاية ،وال يزال ع�صيا
على الق ��راءة .فلماذا �شرعت فى العم ��ل على هذا امل�شروع
ال�شاق؟
ح�سن ��ا ،مل �أك ��ن �أعرف م ��ن هو دري ��دا مطلق ��ا .كان عمري
 25و�أعم ��ل �أ�ستاذا م�ساع ��دا يف جامعة �أي ��وا عام ،1967
و�أحاول �أن �أحافظ على مغايرتى الفكرية .لذلك كنت �أطلب
�شراء الكتب من الكتالوج التي تبدو غري عادية ،وعلى هذا
النهج قررت طلب هذا الكتاب.

 لذل ��ك قر�أت ��ى الكتاب بلغته الفرن�سية ث ��م فكرت فى ترجمته
�إىل الإجنليزية؟

� ستيف بول�سون :لقد و�صلت طباعة ترجمتك لكتاب لدريدا
ع ��ن “اجلراماتولوج ��ى” للطبعة الأربعني ،فلم ��اذا نحتاج �إىل
ترجمة منقحة لهذا الكتاب؟

 غاياتري �س ��بيفاك  :عندما قم ��ت برتجمة الكتاب ،مل �أكن�أعرف دري ��دا �أو �أي �شيء عن تفكريه .لذلك بذلت ق�صارى
جهدي لتقدمي الكتاب وترجمت ��ه ،وا�شتهرت مقدمتى تلك،
ولذل ��ك �أ�شع ��ر جتاهها باالمتن ��ان .ولك ��ن الآن ،وبعد فرتة
م ��ن اال�شتغال عل ��ى �أعمال دريدا ،ميكنن ��ي �أن �أقول للقراء
الكث�ي�ر ع ��ن هذا املفك ��ر اال�ستثنائ ��ي ،لذل ��ك �أ�ضفت خامتة
للكت ��اب .هذا تك ��رمي منى حلي ��اة معا�شة ولي� ��س مواجهة
لن�ص جديد عظيم .

 وهل تغري فهمك للكتاب على مدى العقود الأربعة املا�ضية
منذ �أول ترجمة له؟

هذا ما حدث بالفعل .فعندما بد�أت الرتجمة ،مل �أتبني انتقاد
الكت ��اب لفكرة “املركزية الأوروبي ��ة” لأنها مل تكن �شائعة
كل ال�شي ��وع يف ع ��ام  .1967كان دري ��دا جزائريا يهوديا،
ولد قب ��ل احلرب العاملية الثاني ��ة ،وكان يف الواقع يواجه
الفل�سفة الغربية من داخلها .هو رجل ذكى ،كان يبحث يف
مركزية �أوروب ��ا .وال �أظن �أنني قد ا�ستوعبت هذا اجلانب
من فكره كما هو حاىل الآن� .أفهم �أي�ضا اخليط الذي يلملم
�أطراف ��ه من جهة كيف نقر�أ بل ونعي�ش كما ينبغى ،وهو ما
مل يكن وا�ضحا بالن�سب ��ة يل .و�إننى �أعرف الآن املزيد عن
هيج ��ل �أكرث مما كنت �أعرف وقتها لذلك ا�ستطعت �أن �أربط
بينه وبني ديريدا .
لذلك ر�أيت فى هذا الكتاب نقدا للفل�سفة الغربية؟
ه ��ذا ما يعنيه ا�صطالح “تفكيك”� ،ألي�س كذلك؟ انها لي�ست
جم ��رد تدمري بل وبناء� .إنه حميمية نقدية ،ولي�س حيادية

ال ال .متكن ��ت من قرائته ور�أيت في ��ه كتابا غري عادي .كان
ه ��ذا قبل االنرتنت ،لذل ��ك مل يخربنى �أحد �شيئا عن دريدا.
ومل يلت ��ق �أ�ستاذي دري ��دا عندما غ ��ادرت كورنيل ،لذلك مل
�أع ��رف حقا من هو .فدارت بخلدى ه ��ذه العبارة “ح�سنا،
�إنن ��ى �أجنبي ��ة �شاب ��ة وذكية ،ول ��دى هنا م�ؤل ��ف جمهول.
ول ��ن يتعاقد مع ��ى �أحد لن�ش ��ر كتاب حوله ،لذل ��ك قلت ملاذا
ال �أح ��اول �أن �أترج ��م ل ��ه؟ ” و�سمعت يف حفل ��ة كوكتيل �أن
دار ن�شر جامع ��ة ما�سات�شو�ست�س تن�ش ��ر الرتجمات ،لذلك
كتبت للعاملني فيها خطابا �أ�ستعلم فيه الأمر �أواخر 1967
�أو �أوائ ��ل � .1968أخربونى فيم ��ا بعد �أن ر�سالتي �شجاعة
للغاية وظنوا �أنهم يج ��ب �أن مينحوننى فر�صة[ .ت�ضحك]
انه لأمر �سخيف حقا ،ولكن هذا ما كان.
�أ�صول متوا�ضعة للغاية بالن�سبة لكتاب �أ�صبح كال�سيكيا.
لعلم ��ك لق ��د �أ�صابتن ��ى الده�ش ��ة� .ض ��ع نف�س ��ك مكان ��ى .ال
االجنليزي ��ة وال الفرن�سي ��ة هى لغت ��ى الأوىل ولقد غادرت
الهند فقط عام  .1961وات�سمت مقدمتي بالتوا�ضع لأنني
مل �أدر�س الفل�سفة.

 و�إنه ��ا ملقدمة طويل ��ة للغاية .مقدمتك للكتاب تكاد �أن تعترب
كتابا يف حد ذاته.

ه ��ذا ما كتبته يف عق ��دي لأنني �أردت �أن �أكت ��ب كتابا عنه.
لذلك كتبت يف عقدي� ،أنن ��ى لن �أقوم بالرتجمة �إذا عجزت
ع ��ن كتاب ��ة مقدمة مطولة .كن ��ت يف منت�ص ��ف الع�شرينات
عندم ��ا كتبت تل ��ك املقدم ��ة .والآن �إنه ��ا ت�شعرنى باخلجل
واحلرج.

 ول ��دت يف كلكتا قبل ب�ض ��ع �سنوات من تق�سيم الهند .فهل
ن�ش�أت يف عائلة من املثقفني؟

نع ��م فعال .تزوجت والدتي يف عم ��ر الرابعة ع�شرة ،وولد
�أخي عندما بلغت اخلام�س ��ة ع�شرة .وولد والدي يف قرية
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على �سفوح جبال الهيمااليا يف بنغالدي�ش

ت�أهيل الالجئني .هذه بع�ض الأحداث التى ميزت طفولتي.

 هل التق�سيم الذى ق�سم البالد �إىل دولتى الهند وباك�ستان
له ت�أثري كبري على عائلتك؟

 البد �أنك ر�أيت كيف �أ�صبح امل�سلمون ينعتون بالغرباء.
بالطب ��ع ه ��ذا �أمر يتزاي ��د الآن يف الهن ��د .ويف عام 1947
كن ��ت �صغرية جدا – بلغ ��ت اخلام�سة من عم ��ري – لأفهم
الف ��رق ب�ي�ن الهندو� ��س وامل�سلم�ي�ن حي ��ث كن ��ت يف منزل
م�سكون ��ى .ولك ��ن ذلك التمييز يحيط بن ��ا .ف�أعمال ال�شغب
بني الهندو�س وامل�سلمني �شاخ�صة �أمامنا ،واعتربت وقتها
�أم ��را غري ع ��ادي جدا لأنه حتى ذلك احل�ي�ن كان هناك نوع
م ��ن التعاي�ش ق ��دمي الأزل .ولك ��ن عندما ب ��د�أ ال�صراع فى
حين ��ا� ،ست�سمع ب�أذنيك الله �أكرب ثم هارا هارا ماهديو ،ثم
تع ��رف �أن �شخ�صا ما قد قتل .و�سوف ت ��رى �إراقة الدماء.
ولكنن ��ى كن ��ت �صغرية ج ��دا ومل �أعرف يف املن ��زل متييزا
عل ��ى �أ�سا�س الطائف ��ة �أو الدين �أو �أي �ش ��يء .وكان طالب
وال ��دي من امل�سلمني داعمني لذلك ،ب ��ل وي�أتون له يرتدون
زي الهندو� ��س ويقولون ل ��ه ال ترد على املكامل ��ات الهاتفية
يف امل�س ��اء .والدي نف�سه رجل م�سامل .وعندما يفتح منزله
ال�صغ�ي�ر� ،سيقف م ��ع الرج ��ال امل�سلمني فى مدخ ��ل البيت
والن�س ��اء والأطف ��ال داخل املنزل ،ويق ��ول“ :طاملا �أنا على

كم ��ا تعلم ،ظنن ��اه �أي�ضا ا�ستق�ل�اال� .إن اال�ستقالل هو رعب
التق�سي ��م .ولذل ��ك يعترب التق�سي ��م ثمنا ا�ضطررن ��ا لدفعه.
ح�سن ��ا ،انه ترك �أث ��ره على �أقاربي �أكرث م ��ن �أفراد �أ�سرتي
لأن وال ��دي ه ��رب فعال من والية بنغالي ��ة ال�شرقية ،والتي
ه ��ي الآن بنجالد� ��ش .وعندم ��ا اجت ��از امتح ��ان الثانوي ��ة
العام ��ة بكف ��اءة ،قال والده ل ��ه�“ :آه ،ميكن ��ك �إذن �أن تعمل
مدي ��را ملكتب الربي ��د يف بلدة املقاطع ��ة” ،وطموح والدي
�أك�ب�ر بكث�ي�ر م ��ن ذل ��ك ،فف ��ر �إىل كلكت ��ا ع ��ام  .1917ولقد
ول ��دت يف كلكتا .ولك ��ن طريقة ت�أثري التق�سي ��م فى حياتنا
متثلت فى �أحداث ال�شغب الرهيبة التي نتجت عن عمليات
القتل ف ��ى كلكتا عام  1946وعن املجاع ��ة التى حدثت عام
 .1942تلك الأ�شياء �أثرت حقا فينا .وعندما بد�أ الالجئون
يف الق ��دوم ،كان ��ت والدت ��ي ،الت ��ي عملت وقتها ف ��ى مهنة
�أخ�صائي ��ة اجتماعي ��ة ،ترتك منزلن ��ا يف ال�ساعة اخلام�سة
�صباح ��ا وتذه ��ب �إىل حمطة القط ��ار للم�ساع ��دة يف �إعادة
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قي ��د احلي ��اة ،لن مي�س�سك ��م �أحد ”.نحن ال نع ��رف التمييز
كلية .وك�أطفال كنا نظن �أننا �شعب واحد.

 ه ��ل ح�ص ��لت عل ��ى �ش ��هادتك اجلامعي ��ة من الهن ��د .وكيف
كففت عن الذهاب للواليات املتحدة؟

ح�صل ��ت عل ��ى �شهادت ��ي م ��ن جامع ��ة كلكت ��ا ،و�شرعت فى
درا�س ��ة املاج�ست�ي�ر .بلغ ��ت  18عاما فق ��ط ويتيمة الأب –
تويف والدى عندما بلغ ��ت الثالثة ع�شرة – و�أدركت �أنني
لن �أح�صل على تذك ��رة الدرجة الأوىل لأنني عملت رئي�س
حتري ��ر جمل ��ة وكنت قد وجه ��ت انتقادا �شدي ��دا للجامعة.
لذل ��ك اقرت�ضت املال وعدت بتذكرة ذه ��اب فقط ومعى يف
جيب ��ي  18دوالرا .ومل �أرغ ��ب فى الذه ��اب �إىل بريطانيا
لأنني ق ��د ا�ضط ��رت �إىل احل�صول على درج ��ة البكالوريا
وذل ��ك فى ف�ت�رة ما بعد اال�ستقالل مبا�ش ��رة .وهذا ما يربر
ذهاب ��ي �إىل الوالي ��ات املتحدة .ذهب ��ت �إىل كورنيل لأنني
عرف ��ت فقط �أ�سم ��اء جامعات هارف ��ارد ويي ��ل ،وكورنيل،
واعتقدت �أن هارفارد وييل جيدة جدا بالن�سبة يل.

 اليوم �أنت م�شهورة كواحدة من م�ؤ�س�سي درا�سات ما بعد
اال�ستعمار .هل هناك عالقة بني هذا العمل وعملك �سابقا على
التفكيك وترجمة دريدا؟

كم ��ا تعلم ��ون ،مل �أك ��ن مطلق ��ا ج ��زءا م ��ن زم ��رة النظرية
الفرن�سية .ولذلك كدخيلة اعتربت مروجة ملو�ضة التفكيك
�أق ��ل قيمة .ومل �أكن �أملك �ص�ل�ات ب�آخرين .ولكن عملى فى
اجت ��اه ما بع ��د اال�ستعمار ق ��د كان جزءا م ��ن حلظة كتابة
ال�س�ي�رة الذاتي ��ة الت ��ي يق ��وم به ��ا معظ ��م املهاجري ��ن يف
امل ��دن الك�ب�رى من �أبن ��اء الطبق ��ة املتو�سط ��ة – مثلما ظن
�إدوارد �سعي ��د “فر�ض عل ��ى الطابع ال�شرق ��ي” ،ويف عام
 1981عندما طلب ��ت مني جملة “درا�سات ييل الفرن�سية”
للكتاب ��ة ع ��ن احلرك ��ة الن�سوي ��ة الفرن�سي ��ة وطلب ��ت منى
جملة كريتي ��كال �إنك ��وارى (الدر�س النق ��دى) للكتابة عن
التفكيكي ��ة� ،س�ألت نف�س ��ي كيف �أ�صبح ��ت مرجعية فى �أى
م ��ادة فرن�سية؟ لذل ��ك فكرت بطريق ��ة خمتلف ��ة .وبالتايل،
انخرط ��ت ف ��ى هذا الن ��وع م ��ن التفكيكية ،وال ��ذي يجعلنا
نبح ��ث عم ��ا ا�ستبعد عندم ��ا نق ��وم بو�ضع الأن�س ��اق .هذا
الن ��وع م ��ن التفكيكية يق ��دم الو�سيلة املثل ��ى للعمل ع�صى
عل ��ى النق ��د ذاتي ��ا .وه ��ذا النوع م ��ن التفكيكية ه ��و الذي
يجعل ��ك ال تنقد م ��ا تقوم بتفكيك ��ه� .أنت تدخ ��ل �إليه فقط.
ه ��ل تتذك ��ر احلميم ��ة النقدي ��ة؟ حيث حتدد حلظ ��ة يعلمك
فيه ��ا الن�ص كيف تقوم بقلبه ر�أ�سا على عقب وا�ستخدامه.
ولذل ��ك ف� ��إن هذا قد �أ�صب ��ح جزءا من طريقت ��ي يف العمل.
بو�ض ��وح �شدي ��د ،هناك �صل ��ة ما .لكن �شيئ ��ا واحدا مل �أقم
به وهو تطبيق النظرية .فالتنظري عندى هو املمار�سة� .إذ
ي�صبح م�ستدخال فيك .حيث يتغري تفكريك وهو ما يتبدى
يف عملك .وهذا ما حدث ىل.

الدميقراطية وتعليم الأطفال ال�صغار مناق�شة ال�سلطة.

�إن �أ�ساتذت ��ي �أنف�سه ��م �أي�ض ��ا من ذات املجتم ��ع .من الذين
ال ميلك ��ون �أر�ض ��ا� .أعن ��ي �أن معرف ��ة الق ��راءة والكتاب ��ة
واحل�ساب لي�س ��ت يف حد ذاتها بالأمر الكبري ،وخ�صو�صا
عندما يعترب التعليم املتاح تعليما فى غاية ال�سوء .بالطبع
�أثم ��ن عالي ��ا املعرفة بالق ��راءة والكتاب ��ة واحل�ساب .ومع
ذل ��ك ،لقد عرفت اثن�ي�ن �أو ثالثة من الأميني م ��ن �أبناء هذا
املجتم ��ع على م ��دى ال�سنوات الثالث�ي�ن املا�ضية وحتدثت
معهم ك�أنداد ىل فكريا لأنهم مل يدمرهم التعليم الردئ.

 هذا يبدو وك�أنك تقولني �أن التعليم احلقيقي هو بالتعريف
ممار�سة �أخالقية؟

لق ��د �أ�ص ��بح مقال ��ك املن�ش ��ور ع ��ام  1985واملعن ��ون بـ”هل
ميك ��ن للتاب ��ع �أن يتكلم؟” ،ن�ص ��ا ت�أ�سي�س ��يا يف درا�س ��ات ما
بع ��د اال�س ��تعمار .ه ��ل مبقدرتك �أن تو�ض ��حى لن ��ا معنى كلمة
“تابع”؟

�إن كلم ��ة تاب ��ع تعن ��ى م ��ن يتلق ��ى الأوام ��ر وال ي�صدرها.
والكلم ��ة م ��ن �إب ��داع �أنطوني ��و جرام�ش ��ي ،ال ��ذي جع ��ل
الكلم ��ة جاري ��ة على الأل�س ��ن .فقد بحث ع ��ن النا�س الذين
ال يعت�ب�رون يف الواقع �أبن ��اء الطبقة العامل ��ة �أو �ضحايا
الر�أ�سمالي ��ة .بح ��ث الرج ��ل عن النا� ��س الذين ه ��م خارج
هذا املنطق ،فه ��و نف�سه من �أهل �سردينيا ،التى تقع خارج
�أعاىل �إيطالي ��ا من جهة ال�شمال .ولكن كلمة “تابع” تعني
�أي�ض ��ا م ��ن ال يعتربون مواطن�ي�ن� .إننى �أحت ��دث الآن عن
الهند الي ��وم ،حيث يوجد بها قط ��اع عري�ض من الناخبني
م ��ن غ�ي�ر الأميني الذي ��ن ال ميلك ��ون �أر�ض ��ا يف الريف .قد
ي�صوتون لكنهم ال يعتربون مواطنني لذلك هم تابعون.
اكت�شف ��ت �أن عمة والدتي �شنق ��ت نف�سها عام  1926عندما
بلغ ��ت ال�ساع ��ة ع�ش ��رة م ��ن عمرها ،لق ��د كان ��ت ع�ضوا فى
جمموع ��ة مناه�ض ��ة للإمربيالي ��ة .وعجزت ع ��ن ممار�سة
القتل ،ولذلك قتلت نف�سها .لكنها انتظرت �أربعة �أيام حتى
حا�ض ��ت ومن ثم لن يظن النا� ��س ب�أنها قتلت نف�سها ب�سبب
حم ��ل غري �شرعي .لق ��د �أرادت من ذلك القول ب� ��أن املر�أة ال
تنتم ��ي �إىل الرجال .ه ��ل ميكنك �أن تتخيل م ��دى �صعوبة
االنتظار؟ وبذلك حتدثت بج�سدها.

 لذلك قتلت نف�سها تعبريا عن فعل �سيا�سي؟

نع ��م ،كفع ��ل �سيا�س ��ي ،لأن ه ��ذا هو م ��ا تفعل ��ه �إذا كنت ال
ت�ستطي ��ع �أن تنج ��ز عملية اغتي ��ال .ومن ثم تقت ��ل نف�سك.
�أعني� ،أنا ال �أفهم تلك الأمور ،ولكننا قر�أنا دو�ستويف�سكي
وقر�أنا عن الن�ضال �ضد الإمربيالية يف الهند لنعرف �أن ما

قام ��ت به عمة والدتى قد حدث .وكان ��ت يف �سن املراهقة،
لذل ��ك انتظرت لأن ال�سب ��ب الوحيد لتربير قي ��ام �شابة فى
�س ��ن املراهقة وم ��ن الطبقة املتو�سط ��ة ،ب�شن ��ق نف�سها �إال
�إذا كان ��ت حام�ل�ا بطريقة غ�ي�ر �شرعية .لقد ترك ��ت ر�سالة
جلدت ��ي .و�سمع ��ت ق�صتها م ��ن �أم ��ي ،لكنن ��ي مل �أتبني �أن
امل ��ر�أة الت ��ى تناولها مقاىل هى عمتي الك�ب�رى .ولأنها من
التابعني ،حتدثت بج�سدها ،لكنها ي�صعب �سماعها .وحني
تق ��ول ب�أن التابع عاجز ع ��ن الكالم فهو مثل قولك ال يوجد
عدالة.

 لذلك حتى لو تكلمت ،فلن ي�سمع �أحد لها.

ه ��ذا م ��ا ينطب ��ق يف الواقع عل ��ى اجلماع ��ات التابعة .لقد
ترك ��ت ف�صلى وج ��دول �أعم ��ايل عندما بد�أت ف ��ى حماولة
معرف ��ة معنى “التاب ��ع” .تناق�شت مع جماع ��ات تابعة يف
الهند ،بالق ��رب من مدار�سى� .إنهم الذي ��ن حرمهم �أجدادى
عل ��ى م ��دى �ألفية من احل ��ق يف العمل الفك ��ري – الطائفة
الهندو�سي ��ة .وهك ��ذا يومي ��ا �أرى كي ��ف يتكلم ��ون ،فهم ال
ي�سم ��ح لهم بالتح ��دث مبا�شرة عل ��ى نحو مفه ��وم .بع�ض
النا� ��س خريون جتاهه ��م وحم�سنون لهم غاي ��ة االح�سان،
ولك ��ن ه ��ذا ال يغري م ��ن الأمر �شيئ ��ا .لقد كن ��ت �أدر�س ملدة
ثالثني عاما ،ولكن تدري�سي بد�أ عندما �أخذت �أ�س�أل نف�سي،
هل ينبغى �أن �أعترب خبرية يف النظرية الفرن�سية؟

� إن الفات ��ن يف عمل ��ك ه ��و ارت ��دا�ؤك لقبعتني .ف�أنت �أ�س ��تاذ

حمتف ��ى ب ��ه يف جامعة كولومبيا ،و�أنت �أي�ض ��ا عدت �إىل الهند
لعق ��ود للعمل مع الط�ل�اب الأميني يف املدار� ��س الريفية .ماذا
تفعلني يف تلك املدار�س؟

�إنن ��ى �أدرب املعلم�ي�ن بتعلي ��م الأطف ��ال .و�أريه ��م ،بقدر ما
�أ�ستطيع ،كيفية تدري� ��س املناهج احلكومية .كذلك �أحاول
�إيج ��اد طريقة للتدري�س �أحول به ��ا بديهيات الدميقراطية
لع ��ادات عقلي ��ة ميار�سه ��ا الأطف ��ال ال�صغار لأن ��ه ال حاجة
للتحدث �إليه ��م .هذه لي�ست الطريقة الت ��ي يجب �أن يتعلم
به ��ا الأطف ��ال؛ انها مث ��ل الكتابة عل ��ى الأ�سمن ��ت الرطب.
فه ��ذا �أمر غاية ف ��ى ال�صعوبة .انه حتد كب�ي�ر لأن هذه هي
العق ��ول التي دمرناها .ه� ��ؤالء النا�س لي� ��س لديهم �شيء.
ولذل ��ك ف�إنن ��ي �أح ��اول تدري ��ب املعلم�ي�ن من خ�ل�ال تعليم
الأطف ��ال� .أذه ��ب هناك ثماني ��ة �أو ت�سعة م ��رات يف ال�سنة
ولكننى �أحتدث معه ��م مرتني يف ال�شهر بالهاتف .بالأم�س
فق ��ط حت ��دث معى بع� ��ض املعلمني ع ��ن ال�صعوب ��ات التي
تواجهه ��م م ��ع امل�شرفني عليهم .ه ��م جميعا م ��ن املجتمع.
وكنت �أقول له ��م “كونوا �صبورين .فقط القوا نظرة على
حج ��م امل�ش ��اكل الت ��ى واجهتنى عل ��ى مدى ال�سن ��وات كى
�أح ��اول الكالم عل ��ى هذا النحو ال ��ذى عاينتموه “ .ولذلك
هو حتدي �شديد الأهمية.

� إن التعليم عادة ما يعني تعليم �أ�سا�سيات القراءة والكتابة،
ولكنك تتحدثني عن �ش ��يء �أعمق من ذلك بكثري .تتحدثني عن

الأخ�ل�اق بق ��در ما ال ميك ��ن تدري�سه ��ا لأنه ��ا لي�ست جمرد
الت�صرف عل ��ى النحو القومي .تذكر �أن الدميقراطية نظام
�سيا�س ��ي ،ولي�س ��ت بال�ض ��رورة نظام ��ا �أخالقي ��ا .والنهج
الدميقراط ��ي احلقيقي للتعامل مع من هم فى قاع املجتمع
ه ��و �أن نتذكر �أنن ��ا ال نر�سل فقط طفلن ��ا �إىل املدر�سة ملحو
�أميت ��ه .وه ��ذا يعلمني الكث�ي�ر عما �أقوم به م ��ع من هم فى
قم ��ة املجتمع .فف ��ي كولومبي ��ا ال �أعلم �أهل جن ��وب �آ�سيا.
ول�س ��ت هناك جللب �أخب ��ار دقيقة من م�سق ��ط ر�أ�سي� .إنى
�أوروبية ،ولذا �أعلم موادا باللغة الإجنليزية ،والفرن�سية،
والأملانية لط�ل�اب الدكتوراة يف مدينة نيويورك .ومن ثم
ل ��دي �أميون ال ميلكون �أر�ضا ب�أك�ب�ر دميقراطية يف العامل
فيم ��ا يفرت� ��ض .انه ��ا جتربة جي ��دة ملعرفة كي ��ف ميكن �أن
تكون دميقراطيا يف قمة املجتمع وقاعه.

 ولك ��ن عندم ��ا �أنظ ��ر �إىل حيات ��ك املهني ��ة ،يب ��دو �أن هن ��اك
مفارق ��ة عميق ��ة� .إنك تقوم�ي�ن بالتدري�س لطلب ��ة الدكتوراة يف
جامع ��ة كولومبي ��ا ،حي ��ث تعتربي ��ن الكاه ��ن الأعل ��ى للنظري ��ة
الأدبية ،وتقومني بتدري�س الكتب �شديدة التجريد ،مثل كتاب
“اجلراماتولوجى” لدريدا .لكنك �أي�ض ��ا نا�شطة منخرطة فى
العم ��ل باملدار� ��س مع طالب �أميني ،ال �ص ��لة لهم بعامل النظرية
ذات امل�ستوى الرفيع .فهل هناك حقا عالقة بني العاملني؟

نع ��م� ،إذا كن ��ت تتحدث عن تل ��ك احلقب ��ة يف فرن�سا عندما
كان النا� ��س يهتم ��ون بالنظري ��ة �أو يهتم ��ون بجرام�ش ��ي
يف حمب�س ��ه� .إنن ��ى �أي�ض ��ا مت�أث ��رة غاي ��ة الت�أث ��ر ب ��روزا
لوك�سمبورج ،التي �أمنت بالدولة .لكنني ال �أطبق النظرية
عندم ��ا �أق ��وم بالتدري� ��س يف ه ��ذه املدار� ��س �أو التدري�س
يف جامع ��ة كولومبيا .انه ��ا مثل �أن �ألق ��ى يف املاء وخالل
ذل ��ك �أتعل ��م ال�سباحة .و�أظ ��ل بكل مرة �أ�شع ��ر بالرعب قبل
الدخ ��ول �إىل الف�ص ��ل الدرا�س ��ى .ولك ��ن امل ��راد بع ��د ذلك،
عندم ��ا �أفكر يف التجرب ��ة� ،أ�ستطيع �أن �أمي ��ز النظرية مبا
تعلمت ��ه م ��ن التدري� ��س و�أي جزء من النظري ��ة يعي�ش لأن
فع ��ل التنظري هو �أي�ض ��ا ممار�سة .وهو م ��ا �أعلمه لطالبى
من �أهل القمة.

عن موقع حكمة
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ولدت اثناء الحرب العالمية الثانية  ،تنتمي الى عائلة من الطبقة المتوسطة  ،جرب الجد ان يعمل بالتجارة فخسر ما جمعه من
اموال طوال حياته  ،ولد األب في قرية على سفح جبال الهماليا  ،في مجتمع ال يرتدون فيه المالبس قبل سن السادسة  ،عندما
اجتاز امتحان الثانوية  ،قال له والده “ :يمكنك أن تعمل مديرا لمكتب البريد “  ،كان هذا قصى طموح الجد  ،لكن تطلعات األب
كانت اكبر بكثير فقرر أن يهرب عام  1917ليعيش في مدينة كلكتا  ،يكمل دراسته في كلية الطب بعدها يعمل طبيبا في االرياف
 ،اصر على ان تتعلم ابنته االنكليزية وهي لم تتجاوز الخامسة من عمرها  .عاشت والدتها التي تزوجت في سن الرابعة عشر
حياتها وهي تهتم بقراءة تعاليم الراهب الهندوسي “ سوامي شيفاناندا “ وكانت توصي ابنتها أان تسيطر على احتياجاتها ألن
هذا هو المكسب الحقيقي في الحياة  ،تقول انها عاشت وسط عائلة مثقفة أب مؤيد للنسوية وأم نسوية  ”:لقد تربيت تربية غير
عادية .وإننى مدينة بكل شئ ألبوى “  ،كانت في الخامسة من عمرها حين اندلعت الحرب الهندية الباكستانية وال تزال اعمال
الشغب التي حدثت بين الهندوس والمسلمين شاخصة امامها  ،تتذكر طالب والدها من المسلمين  ،الذين اصروا عندما تعرضت
عائلتها للتهديد أن يرتدوا مالبس الهندوس للدفاع عن استاذهم وهم يقولون له  ”:طالما نحن على قيد الحياة لن يمسكم احد”
 ،بعد هذا الصراع بدأت الطفلة الصغيرة تسمع البعض يصرخ “ هللا اكبر “ واصوات غاضبة تردد “ هارا هارا ماهديو “  ،عند ذاك
كانت ترى والداها يتهامسان  ،وستعرف فيما بعد ان نتيجة هذا الصراخ اراقة دم انسان بريء .

غاياتري سبيفاك  ..عندما يريد التابع أن يتكلم
علي حسين

غايات ��ري �شاكرافورت ��ي �سبيف ��اك الت ��ي اختارتها جملة
االدب الفرن�س ��ي اجلدي ��د قب ��ل ا�شه ��ر �ضم ��ن الفال�سف ��ة
الع�شرة االكرث تاثريا يف العامل حاليا  ،ولدت يف الرابع
والع�شري ��ن م ��ن �شب ��اط ع ��ام  1942يف والي ��ة البنغ ��ال
الهندي ��ة  ،تويف والده ��ا عندما بلغت الثالث ��ة ع�شرة من
عمره ��ا  ،فتول ��ت تربيته ��ا والدتها الت ��ي تطوعت للعمل
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�أخ�صائي ��ة اجتماعي ��ة لرعاي ��ة املهجرين م ��ن مناطقهم ،
تتذك ��ر كي ��ف �أن امه ��ا كانت ت�ت�رك املن ��زل يف اخلام�سة
�صباح ��ا لتذه ��ب �إىل حمطة القطار للم�ساع ��دة يف �إعادة
ت�أهيل الالجئني .وظل منظر االم وهي توا�سي الهاربني
م ��ن العنف وتبح ��ث لهم عن �سك ��ن  ،اب ��رز امل�شاهد التى
مي ��زت طفولته ��ا � ..أدمن ��ت من ��ذ �صغره ��ا عل ��ى القراءة
ع�شقت يف مراهقته ��ا دو�ستويف�سكي الذي كانت ت�سميه
ن�ص�ي�ر ال�ضعف ��اء  ،ويف �شبابه ��ا �ستجد نف�سه ��ا ا�سرية
لكتاب ��ات ال�شيوع ��ي االيط ��ايل “ �أنطوني ��و غرام�ش ��ي”
حي ��ث وج ��دت عن ��ده م�صطل ��ح الهيمن ��ة ..كان ��ت حي ��اة
غرام�شي داخ ��ل ال�سجن وهو يعاين م ��ن �سوء �صحته ،
قد جعلت ��ه يقر�أ التاريخ قراءة جديدة دفعته لالميان ب�أن
الهيمنة كانت وراء ق ��وة الدولة وتفوق الطبقة احلاكمة
يف املجتم ��ع الر�أ�سم ��ايل احلديث ،ووراء ت ��ردد �أو عدم
ق ��درة اجلماه�ي�ر يف امل ��دن والأري ��اف عل ��ى االنتفا� ��ض
�ضده ��م  ،وق ��د �ساعدتها كتاب ��ات غرام�شي فيم ��ا بعد ان
ت�سل ��ط ال�ضوء عل ��ى مفهوم الهيمنة  ،فل ��م يكن غرام�شي
ينظر �إىل الهيمنة على انها امر مفرو�ض من اخلارج من
خالل القوة املادية �أو البنى االقت�صادية وال�سيا�سية ،بل
ان ه ��ذه الهيمن ��ة مت تبنيها من قبل الفالح�ي�ن كجزء من
ثقافتهم ووعيهم.
وج ��دت يف الكتاب ��ة و�سيل ��ة للهروب من الواق ��ع  ،كانت
تخج ��ل م ��ن مواجه ��ة �صديقاتها مب ��ا تكتبه  .ب ��د�أت يف
كتابة الرواي ��ة وا�ستلهمت احداث االقتتال بني امل�سلمني
والهندو� ��س  ،م ��ن خالل عذاب ��ات امراة جت ��د نف�سها يف
�أجواء جمتمع متطرف ،لكن االم �ستطلب منها ان تتمهل
يف الكتاب ��ة وتق ��ر�أ اك�ث�ر  .ارادت من كتاب ��ة الرواية ان
تتم ��رن على ط ��رح افكاره ��ا بو�ض ��وح  ..كان ��ت �صديقة
والدته ��ا ب�ي�ن مئ ��ات �ضحاي ��ا العن ��ف  ،وظل ��ت تتذكرها
ل�سنوات  .تق ��ول انها ارادت ا�سرتج ��اع املا�ضي امل�ؤمل .
بع ��د عقود �ستكتب  ”:يحتاج االمر اىل جهد كبري لر�ؤية
احلقائ ��ق  ،وحماربة ه ��ذا الواقع تتطل ��ب حماربة املرء
لذاته «
يف الثامن ��ة ع�شرة من عمرها ح�صلت على البكلوريو�س
م ��ن جامعة كلكتا ،كانت ت�أمل ان حت�صل على االمتياز �إال
ان عمله ��ا رئي� ��س حترير ملجل ��ة اجلامع ��ة  ،والنقد الذي
كان ��ت توجهه لال�ساتذة مل مينحها هذا االمتياز  ..قررت
ان تكم ��ل درا�سته ��ا يف امري ��كا  ،مل تك ��ن متل ��ك االموال
الالزم ��ة  ،لك ��ن االم �ستقرت� ��ض مبل ��غ تذك ��رة الطائرة ،
لتج ��د غاياتري �سبيف ��اك نف�سها تقدم طل ��ب للدرا�سة يف
جامع ��ة كورني ��ل  ،للتخ�ص�ص يف درا�س ��ة االدب املقارن
 ،ويف اجلامع ��ة تتع ��رف عل ��ى ا�ستاذها “ ب ��ول دي مان
“ البلجيك ��ي الأ�ص ��ل  ،و�أ�ستاذ كر�سي االدب املقارن (
 ، )1983 -1919كان دي م ��ان ق ��د تعرف على فيل�سوف
التفكيكية “ ج ��اك دريدا “ من خالل عدة زيارات قام بها
دري ��دا اىل امريكا  ،وق ��د ا�ستطاع بول دي مان وعدد من
طلبت ��ه وعلى ر�أ�سهم غاياتري �سبيفاك �أن ينفخوا الروح
يف املنهج التفكيكي  ،و�أن يجروا تغيريات مهمة  ،حيث

ن�ش� ��أت ب�سب ��ب ذلك منهجي ��ة تفكيكية امريكي ��ة مغايرة .
وق ��د اهدت �سبيفاك كتابها “ نقد م ��ا بعد اال�ستعماري “
اىل ب ��ول دي مان ال ��ذي كان قد تويف قبل �صدور الكتاب
ب�ست ��ة ع�شر عاما  ،وكتبت يف مقدمة الكتاب ان ا�ستاذها
الراح ��ل علم طلبت ��ه كيف ي�صبحون ق ��راء جيدين  .كان
دي م ��ان معروفا بانه م�ست�شار ممتاز لطلبته  ،ي�ساعدهم
يف الو�صول اىل اماكن جيدة  .عام  1974تقدم �سبيفاك
ر�سالته ��ا للدكتوراه بعنوان “ حي ��اة و�شعر و.ب ييت�س
“ حتت ا�شراف بول دي مان  .كانت حياة “ ييت�س “
بالن�سب ��ة ل�سبيفاك ت�شكم ��ل نوعا من االث ��ارة  ،فال�شاعر
ال ��ذي ح�ص ��ل على نوبل ع ��ام  ، 1923جم ��ع التناق�ضات
يف �شخ�ص ��ه ومعه ��ا ال�شعر املده� ��ش .كان �شديد اخلجل
والرغب ��ة يف �آن واح ��د  .من ��ح �إيرلن ��دا هوي ��ة ثقافي ��ة ،
�شع ��ره مه ��د لالنتفا�ض ��ة الإيرلندي ��ة ع ��ام  .1916اعترب
املواطن الإيرلندي �أذكى م ��ن االنكليزي ودعا �شعبه اىل
�إحياء لغته اخلا�صة  ،كان �أحد �صانعي �إريلندا احلديثة
وعا�ش �أمين ًا لتناق�ضاته.
بع ��د التخ ��رج  ،حت�ص ��ل �سبيف ��اك عل ��ى وظيف ��ة مدر�سة
للغ ��ة الإنكليزية يف اح ��دى املدار�س الثانوي ��ة  ..بعدها
�ست�صب ��ح �أ�ستاذة م�ساعدة يف ق�س ��م اللغة الإنكليزية يف
جامعة �آيوا.
يف �صب ��اح ي ��وم خريف ��ي م ��ن ع ��ام  1967تتغ�ي�ر حياة
�سبيفاك �إىل الأب ��د حيث عرثت على كتاب مل�ؤلف فرن�سي
غري معروف بالن�سبة لها  ،كان الكتاب بعنوان “ يف علم
الكتاب ��ة “ متعنت كثريا يف ا�س ��م امل�ؤلف “ جاك دريدا “
ال ��ذي مل ت�سم ��ع به من قب ��ل  ،اخذت الكت ��اب اىل البيت ،
وبع ��د �ساعات من القراءة �ستج ��د نف�سها قد وقعت حتت
�سحر �صاحب “ الكتابة واالختالف “  ،ما ان انتهت من
الكت ��اب حتى قررت ان ترتجم ��ه اىل االنكليزية  ،مل يكن
دريدا �آنذاك معروفا يف امريكا  ،وعندما �س�ألت ا�ستاذها
دي مان اخربها بكلم ��ات مقت�ضبة عن دريدا والتفكيكيه
 ،كان دي م ��ان ق ��د التقى دريدا للم ��رة االوىل يف جامعة
هوبكنز يف احدى امل�ؤمترات يف عام  ، 1966حيث ظهر
دري ��دا �آنذاك يف امل�شهد الفكري الأمريكي يف م�ؤمتر عن
البنيوي ��ة .وقد �صدم دري ��دا جمه ��ور احلا�ضرين عندما
عر� ��ض عليه ��م “التفكي ��ك” باعتباره الفل�سف ��ة اجلديدة
الت ��ي �ستنت�صر يف النهاية على ح ��د قوله  ،وقد فتح ذلك
امل�ؤمت ��ر الب ��اب عل ��ى م�صراعيه ام ��ام االهتم ��ام املتزايد
ببع� ��ض الفال�سف ��ة واملنظرين الفرن�سي�ي�ن امثال مي�شيل
فوك ��و وجاك دري ��دا وروالن ب ��ارت  .وج ��د دي مان انه
ي�شرتك م ��ع دريدا يف اهتمامهم ��ا بالفيل�سوف جان بول
�سارت ��ر  ،وق ��ررا ان ي�شتغ�ل�ا على ن� ��ص لرو�سو مل يحظ
ب�شهرة كبرية وهو” مقال يف اللغة « .
كان ��ت غاياتري �سبيفاك يف اخلام�س ��ة والع�شرين عندما
ع�ث�رت على دري ��دا  ،ر�أت يف كتابه “ يف عل ��م الكتابة “
منط ��ا جدي ��دا من التفكري تق ��ول �أنها بحثت ع ��ن كتابات
يف االنكليزي ��ة ع ��ن دري ��دا فوجدته ��ا �شحيح ��ة  ،ق ��ررت
ان تخو� ��ض حت ��دي من نوع �آخ ��ر  ،تفرغ ��ت عاما كامال
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لرتجمة الكت ��اب لتنتهي منه ع ��ام  ، 1969قدمت للكتاب
بدرا�س ��ة مطول ��ة ال ت ��زال من اه ��م الدرا�س ��ات عن جاك
دري ��دا ..بعد ثالث ��ة �سنوات على �ص ��دور الكتاب وجدت
نف�سها امام رجل ي�شب ��ه جنوم ال�سينما ب�شعره االبي�ض
الكثيف  ،ووجهه اال�سمر  ،وجاكيتته ال�سوداء وقمي�صه
االبي� ��ض املفت ��وح  ..وم ��ا ان ق ��ال له ��ا ان ��ا ج ��اك دري ��دا
حت ��ى �شعرت بال ��دوار ومل تكن تتوق ��ع ان تراه يف يوم
م ��ن االي ��ام  ،بعده ��ا �س ��وف ترتبط م ��ع دري ��دا ب�صداقة
متين ��ة حتى رحيل ��ه ع ��ام  ، 2004كان فيل�سوف التفكيك
معجب ��ا باملقدمة الت ��ي كتبتها هذه الفت ��اة اال�سيوية كما
كان ي�سميه ��ا  ،وكي ��ف انها ا�ستطاع ��ت ان تو�صل افكاره
با�سلوبه ��ا اخلا�ص رغم انها مل تدر�س الفل�سفة  ،وتتذكر
�سبيف ��اك انه ��ا كان ��ت تخرج م ��ع دري ��دا لتن ��اول الطعام
والتج ��ول بال�ش ��وارع ه ��و  ”:بب�شرت ��ه الداكن ��ة حت ��ى
كان ��ت النا�س تتوهم انه هن ��دي “  ،وهي بالزي الهندي
التقلي ��دي “ ال�ساري “  ..كان دريدا يق ��ول للذين يلتقي
ب ��ه وهو ي�ضح ��ك  :ان ��ا مواطن هن ��دي  ..وي�ش�ي�ر اليها
قائ�ل�ا  :وهذه الفت ��اة مغرمة بي وتفهم كتب ��ي اكرث مني
 ..فيم ��ا �سيبفاك ترد  :ان م ��ا كتبته عن دريدا هو تكرمي
منه ��ا حلياة معا�شة  ،ولي�س تف�س�ي�ر لن�ص فل�سفي عظيم
..وجدت يف كتاب دريدا نقدا لفكرة “ املركزية االوربية
“  ،وكان دري ��دا يعم ��ل على مواجه ��ة الفل�سفة الغربية
م ��ن داخلها .تكتب �سيبفاك ”:هكذا فهم ��ت ( التفكيكية )
 ،انها لي�ست جمرد تدمري بل وبناء� ،إنها حميمية نقدية،
ولي� ��س حيادية نقدية .ومن ث ��م ف�أنت تتحدث يف الواقع
م ��ن الداخ ��ل “ تتذك ��ر ان ا�ستاذه ��ا بول دي م ��ان �شرح
لطلبت ��ه ذات ي ��وم م�صطل ��ح التفكي ��ك قائ�ل�ا  ”:ميكنك ��م
فق ��ط ان تقوموا بتفكي ��ك ما حتبون  ،النك ��م �ستقومون
بالتفكيك من الداخل ب�ألفة حقيقية « .
ع ��ام  1975ا�صبح ��ت �سبيف ��اك ا�ست ��اذه ل�ل�ادب املقارن
 ،بع ��د عام متار�س عمله ��ا �أ�ستاذة للعل ��وم الإن�سانية يف
جامعة �شيكاغو .ثم تلتح ��ق بجامعة تك�سا�س لتدري�س
اللغة االنكليزية واالدب وهناك ت�ؤ�س�س مركز الدرا�سات
الثقافي ��ة ..تنتق ��ل يف الت�سعيني ��ات للعم ��ل ا�ست ��اذه يف
العل ��وم االن�سانية بجامعة كولومبيا  ..عملت م�ست�شارة
للعدي ��د من املجالت ابرزها جملة “ االختالف “ وجملة
“ عالمات  ،وجملة املراة والثقافة واملجتمع .بالإ�ضافة
لكتاب دريدا ،ترجمت رواي ��ة اخليال للم�ؤلفة البنغالية،
ماها�سويتا ديفي  ،واعم ��ال ال�شاعر وال�سيا�سي “ �إميي
�سيزي ��ر” � .صدر له ��ا العديد من الكت ��ب ابرزها “ عوامل
�أخرى :مقاالت يف ال�سيا�سة الثقافية “ و” هل ي�ستطيع
التاب ��ع �أن يتكلم؟ “ و” خمتارات م ��ن درا�سة التابع “ ،
وكتاب “ناقد ما بعد اال�ستعمار” و “ ن�ساء هنديات” و”

يف عامل �آخر” و”النقد ما بعد اال�ستعماري ا�ستعماري”
ف�ضال عن كتاب م�شرتك مع الفيل�سوفة االمريكية جوديث
بتل ��ر بعنوان “ م ��ن قلل مكان ��ة الدول ��ة “  ،وجميع هذه
االعم ��ال جعلها تتب ��و�أ مكانة كبرية يف درا�س ��ات ما بعد
اال�ستعمار( ما بعد الكولونيالية ) .
تو�صف �سبيفاك بانها امر�أة ترتدي اكرث من قبعة  ،فهي
�أ�ست ��اذ يف جامع ��ة كولومبيا تدر�س لطلبته ��ا االنكليزية
والفرن�سية واالملانية وتعترب ابرز دعاة النظرية االدبية
احلديثة  ،وتقوم بتدري�س كتب �شديدة ال�صعوبة  ،لكنها
يف الوق ��ت نف�س ��ه نا�شط ��ة منخرطة يف العم ��ل الن�سوي
ومفك ��رة مارك�سي ��ة  ،وم ��ن جهة اخ ��رى تق ��وم برحالت
مكوكي ��ة اىل الهند للعمل مع الطالب الأميني يف املدار�س
الريفي ��ة .اك ��دت انه ��ا ت�سع ��ى لإيج ��اد طريق ��ة للتدري�س
حتول فيها بديهيات الدميقراطية لعادات عقلية ميار�سها
الأطف ��ال .تذه ��ب اىل الق ��رى الهندية الفق�ي�رة ثمانية او
ت�سع ��ة مرات يف ال�سن ��ة حيث قالت انه ��ا ارادت ان تقدم

جتربته ��ا احلياتي ��ة له� ��ؤالء االطفال واملعلم�ي�ن معهم ”:
كن ��ت اقول له ��م  ،كون ��وا �صبوري ��ن  .فقط الق ��وا نظرة
عل ��ى حجم امل�ش ��اكل التى واجهتنى على م ��دى ال�سنوات
“  .ت�ؤك ��د �سبيف ��اك �أن التعلي ��م احلقيقي ه ��و ممار�سة
�أخالقي ��ة .وه ��ي ت ��رى ان النه ��ج الدميقراط ��ي احلقيقي
للتعام ��ل مع من هم فى قاع املجتمع  ،هو �أن نتذكر �أننا ال
نر�سل االطفال �إىل املدر�سة ملحو �أميتهم فقط .ولكن لكي
نعلمه ��م كيف ميكن ان تعي�ش احلياة ب�صالبة “ :يف عامل
�أهل القاع ،احلق الأول هو احلق يف الرف�ض» .
م ��ن بني الدرا�سات املهمة التي ن�شرته ��ا �سبيفاك  ،درا�سة
بعنوان “ هل ي�ستطيع التابع �أن يتكلم ؟ “ – ترجمه اىل
العربي ��ة خالد حافظي “ وهو كم ��ا اعتقد الكتاب الوحيد
ال ��ذي ترجم لغايات ��ري �سبيفاك اىل العربي ��ة  ،والكتاب
كان يف الأ�ص ��ل بح ��ث القت ��ه يف م�ؤمت ��ر “ املارك�سي ��ة
وتف�سري الثقافة “ الذي عقد عام  ، ،1983يف هذا البحث
ت�صبح �سبيف ��اك واحدة من �أهم منظري درا�سات مابعد
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اال�ستعم ��ار” الكولونيالي ��ة “ وقد ج ��اء البحث ب�صيغة
ال�س�ؤال  :هل ي�ستطيع التابع �أن يتكلم؟ “ ،يبدو ال�س�ؤال
ك�أن ��ه نوع م ��ن اال�ستفه ��ام اال�ستن ��كاري ،فم ��ن الطبيعي
�أن يتكل ��م التاب ��ع ،فه ��و كائ ��ن ب�ش ��ري ي�ستطي ��ع الكالم،
والكتاب ��ة ،والتعب�ي�ر ،لك ��ن الفك ��رة الت ��ي تري ��د �سبيفاك
ان تطرحه ��ا هو ه ��ل توفرت ال�سياق ��ات الثقافية امل�ؤاتية
للتاب ��ع لك ��ي يتكلم؟ ه ��ل يتمكن م ��ن احلدي ��ث ،و�إ�سماع
الآخري ��ن �صوت ��ه؟ فال�شعوب امل�ستعم ��رة �سلب منها حق
متثيل نف�سها� ،أي �سلبت حق الكالم ،والكالم هو الو�سيلة
الوحي ��دة لت�أ�سي�س معرفة متما�سك ��ة عن التابع ،ووعيه،
ووجوده .بعبارة �أخرى فثمة فرق بني الفكرة القائلة �إن
التاب ��ع فرد مندمج يف جماعة ،والأخرى القائلة �إنه كائن
جرى متثيله عرب اخلط ��اب اال�ستعماري ،وجند �سيبفاك
حتاول ان تفح�ص الفروقات بني ما ي�سمى احلديث �إىل،
واحلدي ��ث عن  ”:ف�أنت حينم ��ا تتحدث �إىل الآخرين ،يف
املجتمع ��ات التي م ��رت بالتجرب ��ة اال�ستعمارية ،حتاول
يف الالوع ��ي� ،أن تظه ��ر اندماج ��ك يف ال�سي ��اق الثق ��ايف
للمخاط ��ب ،ولكن ��ك حينم ��ا تتح ��دث �إىل نف�س ��ك ،تري ��د
االنتم ��اء �إىل ال�سياق الثقايف الأ�صلي املعرب عن هويتك،
وبال�سم ��اح للتاب ��ع ب�أن يتح ��دث عن نف�س ��ه مينح خطابه
مي ��زة الت�ضامن الثق ��ايف بني جماع ��ات متباينة ،ونق�ض
مب ��د�أ �أن التاب ��ع يتح ��دث للآخرين ،ب ��دل �أن يتحدث اىل
نف�س ��ه ،ويف النهاي ��ة �سيتكر� ��س دور التاب ��ع يف ت�شكيل
هويت ��ه الثقافية ،و�إعادة دمج مكونات املجتمع”  .وترى
�سبيف ��اك ب�أن وعي التابع يتمثل لت�أث�ي�رات النخبة ،فتلك
الت�أث�ي�رات هي التي ت�صوغ ��ه ب�سبب قوته ��ا وهيمنتها،
فيتعذرا�ستع ��ادة �ص ��وت التابع ب�صورت ��ه احلقيقية ،بل
ال حقيق ��ة له ،لأن ��ه موجود فقط عربمتثيل ق ��وة النخبة،
وثقاف ��ة اال�ستعم ��ار  ”:باخت�ص ��ار فهوم�ش ��وه ،ومنبثق
�ضمن ا�سرتاتيجيات خطاب �أقوى ي�ستحيل اختزاله «
وبعك� ��س امل�ألوف لل�سيدات فان �سيبفاك وهي تقرتب من
عامها الثمانني  ،ال تزال تنب�ض باحلياة  ،تكتب وت�سافر
وجتري مقابالت ومداخالت مع ال�صحافة .وقبل اعوام
�ألقت حما�ض ��رة لطلبتها عن الزعي ��م ال�صيني ماو  ،ومن
اجل هذه املحا�ضرة تعلمت اللغة ال�صينية “ “ :لقد �أردت
�أن �أعطي �شعور ًا بان االن�سان ي�ستطيع التعلم حتى وهو
متق ��دم يف ال�سن “  ،كانت ن�ش ��رح لطابتها افكار ماو عن
الفالح�ي�ن من خالل ما كتبه يف مقاله “ حول التناق�ض “
 ،والت ��ي تبدو فيها تاث�ي�رات هيغل على م ��او  ،و�ستعود
اىل غرام�شي حيث تبح ��ث يف كتاباته عن مفهوم املثقف
 .واي�ض ��ا مفهوم “ التابع “ الذي ابتدعه املفكر االيطايل
وجعل ��ه جاريا عل ��ى الأل�س ��ن يف تو�صيف �أبن ��اء الطبقة
العاملة و�ضحاي ��ا الر�أ�سمالية ،وقد كانت افكار غرام�شي
ع ��ن التابع هي الدافع التي جعل ��ت �سبيفاك تكتب بحثها
ال�شهري “ “هل ي�ستطيع التابع �أن يتكلم ؟ « .
خ�ل�ال كتبه ��ا وحما�ضراتها كانت �سبيف ��اك حتارب على
اك�ث�ر من جبهة ثقافية  ،فه ��ي تت�صدى للثقافة الذكورية
يف اخلطاب ��ات الفكري ��ة يف املجتمع ��ات الغربي ��ة ،ومن
جهة اخ ��رى تدر�س بقاي ��ا الت�أث�ي�رات اال�ستعمارية يف
الع ��امل امل�ستعمر �سابق ��ا ،واجلبهة الثالث ��ة واملهمة هي
تهمي�ش املر�أة اجتماعيا وثقافيا و�سيا�سيا .
يف حما�ض ��رة لها بعنوان “ كي ��ف ميكن للعامل �أن يكون
ن�سويا؟ “ قالت  “ :ت�شعر الن�ساء ب�أنهن ملزمات برعاية
الآخري ��ن  ،م ��ا يق ��ود �إىل ا�ستغالله ��ن يف �أماك ��ن العمل
كونه ��ن ال ي�ستطع ��ن ت�ص ��ور �أنف�سه ��ن خ ��ارج النموذج
الذي يجعل اخلدمة مهمة ن�سائية بالطبيعة “  ،وتتناول
�سبيف ��اك حال املراة الهندو�سية يف الهند وكيف تتحول
اىل تاب ��ع من خ�ل�ال طقو�س حرق الن�س ��اء لأنف�سهن �إثر
م ��وت �أزواجه ��ن ،وهي جت ��د ان فعل املر�أة ه ��ذا ير�سخ
فك ��رة تبعية املر�أة للرجل بفعل هيمنة الثقافة الذكورية
ثم هيمنة الأبوية والهيمنة اال�ستعمارية ”:مادام �صوت
التاب ��ع  -وهو هنا امل ��ر�أة التي وج ��دت �أن فكرة احلرق
تعب�ي�ر عن الوفاء -خمنوقا و�س ��ط دوائر مت�ضافرة من
احلجب واملنع ،فهو �إذا �صوت �صامت وحمكوم بالف�شل
«.
ت�سخ ��ر �سبيف ��اك من النخب الت ��ي تعني نف�سه ��ا “ قادة
�أخالقي�ي�ن للمجتم ��ع امل ��دين” وجت ��د ان ه ��ذه النخ ��ب
غالب ��ا ما ال ت�ساع ��د الآخ ��ر �إال بفوقية  ،وت ��رى �سبيفاك
�أن  “ :عل ��ى الدميقراطي ��ة �أن ت ��رى النا� ��س مت�ساوين،
ال مت�شابه�ي�ن .و�إذا كان القان ��ون ال ��ذي يحك ��م املجتمع
مل يتم ��رن عل ��ى ما �أطل ��ق عليه مي�شيل فوك ��و ( ممار�سة
احلري ��ة )  ،فالقان ��ون �إذا موجود فقط ك ��ي ينفذ ق�سرا،
والذين يت ��م �إجبارهم عليه �سيجدون م ��ع مرور الوقت
ثغرات لاللتفاف حوله « .
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من رموز المرأة

غياتري جاكرافورتي سبيفاك
ترجمة  :د .كاظم العلي

ولدت غياتري جاكرافورتي سبيفاك في 24
فبراير شباط  1942و هي منظرة و ناقدة
أدبية هندية تصف نفسها على أنها “
تفكيكية نسائية ماركسية عملية” .و تعرف
سبيفاك على أفضل وجه بمقالتها “هل
يستطيع الهامشي أن يتكلم Can the
 « ? Subaltern Speakالتي تعتبر النص
التأسيسي للدراسات ما بعد االستعمارية و
لترجمتها كتاب جاك دريدا “في النحوية Of
 . « Grammatologyو تقوم سبيفاك حاليا
بالتدريس في جامعة كولومبيا حيث تم
تثبيتها أستاذة في مارس آذار.
ولربما تعرف سبيفاك على نحو أفضل أيضا
باستخدامها الواضح للنظريات السياسية و
الثقافية المعاصرة لتحدي اإلرث االستعماري
المتمثل الطريقة التي يتعاطى بها القراء مع
األدب و الثقافة .و غالبا ما تركز في النصوص
الثقافية للذين تهمشهم الثقافة الغربية
المهيمنة كالمهاجرين الجدد و الطبقة
العاملة و النساء .
ً
إن سبيفاك باحثة منتجة و تسافر كثيرا في
أرجاء العالم إللقاء المحاضرات ،وهي أيضا
أستاذ زائر بمركز دراسات العلوم االجتماعية
بكالكتا.

حياتها:

ول ��دت غيات ��ري جاكرافورت ��ي �سبيف ��اك مبدين ��ة كالكت ��ا
يف  24فرباي ��ر �شب ��اط  . 1942و بع ��د �إكم ��ال درا�سته ��ا
املدر�سي ��ة مبدر�سة ( الإعدادية للبن ��ات حازت على درجة
البكالوريو� ��س مبرتب ��ة ال�ش ��رف يف اللغ ��ة الإنكليزية يف
الع ��ام  1959م ��ن كلي ��ة (  ) Presidencyبكولكات ��ا
 ) ) Kolkataوه ��ي كلي ��ة تابع ��ة جلامع ��ة كالكت ��ا
(  .) University of Calcuttaو �أكمل ��ت بع ��د
ذل ��ك درا�ستها للماج�ستري يف اللغ ��ة الإنكليزية يف جامعة
كورنيل  ،و تابعت درا�سة الدكتوراه مع قيامها بالتدري�س
يف جامع ��ة �آي ��وا .وكان ��ت �أطروحته ��ا عن ال�شاع ��ر دبليو

مع جاك دريدا
ب ��ي ييت�س  ،الت ��ي �أ�شرف عليها بول دو م ��ان  ،بعنوان “
نف�س ��ي التي يجب �أن �أعيد خلقه ��ا :حياة و �شعر دبليو بي
ييت� ��س . « Yeats .و ح�ي�ن كان ��ت يف جامع ��ة كورنيل ،
كانت �أول �أمراة تنتخب ع�ضوا يف “جمعية تيليورايد و
تزوج ��ت �سبيفاك لف�ت�رة ق�صرية من تالب ��وت �سبيفاك يف
�ستيني ��ات القرن الع�شرين .ومتثل رواية تالبوت �سبيفاك
“ العرو�س ارتدت الذهب التقليدي « �سرية ذاتية تتناول
ال�سنني الأوىل لهذا الزواج.
أعمالها:

�إن ترجم ��ة �سبيف ��اك لكت ��اب دريدا “يف النحوي ��ة”  ،الذي
ت�ضمن مقدمة للمرتجم ��ة و�صفت منذ ذلك احلني على �أنها
“ت�ؤ�س� ��س ملعيار جديد لالنعكا�س الذاتي يف املقدمات” ،
جلب ��ت ال�شهرة له ��ا .قامت بعد ذلك ب�سل�س ��ة من الدرا�سات
التاريخي ��ة و النق ��ود الأدبي ��ة للإمربيالي ��ة و الأنثوي ��ة
 /اجلن�سوي ��ة الدولي ��ة.و غالب ��ا كان ��ت م ��ا ت�ش�ي�ر لنف�سها
عل ��ى انه ��ا تفكيكي ��ة جن�سوي ��ة مارك�سي ��ة عملي ��ة .و كان
ان�شغاله ��ا الأثنو  -ال�سيا�سي املهيمن ه ��و ميل اخلطابات
و املمار�س ��ات امل�ؤ�س�ساتي ��ة و الثقافية ال�ستثناء و تهمي�ش
التاب ��ع و خ�صو�ص ��ا الن�س ��اء املق�صي ��ات.و ي�شري ادوارد
�سعيد �إىل انها “ كانت رائدة الدرا�سة يف النظرية الأدبية
للن�ساء غري الغربيات و انها �أنتجت واحدة من الدار�سات
املبكرة و الأكرث متا�سكا املتوفرة لنا عن ذلك الدور».
وي�ستك�شف كتابها الأخري “ نقد العقل ما بعد اال�ستعماري
« A Critique of Postcolonial Reason
ال�صادر يف  1999كيف �أن الأعمال الأ�سا�سية للماورائيات
الأوربية ( مثل �أعمال كانت و هيغل) ال متيل �إىل ا�ستثناء
املهم�ش�ي�ن م ��ن مناق�شاته ��ا فق ��ط ب ��ل متن ��ع بفاعلي ��ة غري
الأوربي�ي�ن من احتالل مواقع بو�صفهم خملوقات �إن�سانية
كاملة.
لقد �شكلت �سبيف ��اك امل�صطلح “ اجلوهرية الإ�سرتاتيجية
« ال ��ذي ي�شري �إىل ن ��وع من الت�ضامن امل�ؤق ��ت لأجل العمل
االجتماع ��ي .فعل ��ى �سبي ��ل املث ��ال� ،إن وجه ��ة النظ ��ر ب�أن
للمجامي ��ع الن�سوي ��ة العدي ��د من الربام ��ج املختلفة جتعل
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م ��ن ال�صع ��ب على النا�شط ��ات العمل يف الق�ضاي ��ا العامة.
�إن “اجلوهري ��ة الإ�سرتاتيجية” تتعل ��ق باحلاجة للقبول
امل�ؤق ��ت مبوق ��ع “جوه ��ري” للتمك ��ن م ��ن الق ��درة عل ��ى
الت�صرف.
در�ست �سبيفاك يف جامعات عدة قبل القدوم اىل كولومبيا
يف  .1991و كان ��ت زمي ًال �ضمن زماالت غغنهامي و حازت
عل ��ى ع ��دة ت�شريفات �أكادميي ��ة مبا فيها درج ��ات دكتوراه
فخرية من كلية �أوبرلني ،و كانت �ضمن اللجنة التحريرية
ملجالت اكادميية مثل جملة باوندري .و يف  9مار�س �آذار
 2007ع�ي�ن رئي� ��س جامعة كولومبي ��ا يل بولنغر �سبيفاك
مبرتبة (�أ�ستاذ) و هي �أعلى مرتبة علمية جامعية  .و كتب
يف ر�سالة لكليتها يقول:
�إن عمله ��ا البحث ��ي ذا ال�سمع ��ة العاملي ��ة  ،امل�ؤ�س�س على
النظري ��ة التفكيكي ��ة الأدبي ��ة  ،ال ميتد ب�ش ��كل وا�سع من
انتق ��اد اخلط ��اب م ��ا بع ��د اال�ستعم ��اري �إىل اجلن�سوية
و املارك�سي ��ة و العومل ��ة فح�سب  ،ب ��ل �إن بحثها امل�ستمر
ع ��ن ا�ستب�صارات جديدة و فهم جديد قد جتاوز احلدود
التقليدي ��ة للمنهج يف الوقت الذي حتتف ��ظ فيه بالوهج
للمعرفة اجلديدة الذي هو عالمة العقلية العظيمة.
و بدفاعها عن �أ�صوات و ن�صو�ص جماميع الأقليات ف�إن
�سبيف ��اك حتدت بع�ض الأف ��كار املهيمنة للفرتة الراهنة.
و بع� ��ض ه ��ذه الأف ��كار تت�ضم ��ن  ،عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال،
مفه ��وم �أن الع ��امل الغرب ��ي �أكرث حت�ض ��را و دميقراطية
و تط ��ورا من العامل غ�ي�ر الغرب ��ي � ،أو �أن الفرتة مابعد
اال�ستعماري ��ة احلالية �أك�ث�ر حداثة و تقدم ��ا من الفرتة
التاريخي ��ة املبك ��رة لال�ستعماري ��ة الأوربي ��ة يف الق ��رن
التا�سع ع�شر.
و�صف البع�ض كتاب ��ات �سبيفاك ب�أنها مبهمة  ،و �أُوحي
�أي�ضا ان عملها يق ��دم الأ�سلوب على اجلوهر .و ترد يف
دفاعه ��ا على ذلك بالقول ب�أن هذا النوع من النقد يك�شف
عن ع ��دم رغب ��ة بالتعاط ��ي الواقع ��ي م ��ع ن�صو�صها .و
تلح ��ظ جودث بتل ��ر �أن لغة �سبيفاك املغلق ��ة افرتا�ضيا
تلق ��ى �صداه ��ا ل ��دى ع�ش ��رات الآالف م ��ن النا�شط�ي�ن و
الباحث�ي�ن و �أنها غ�ي�رت بعمق تفكريهم.و م ��ع ذلك ف�إن
الناق ��د الأدب ��ي املارك�س ��ي ت�ي�ري �إيغلت ��ون يق ��ول “و

هك ��ذا ف� ��إن هن ��اك القليل من النق ��اد املهم�ي�ن يف ع�صرنا
م ��ن �أمثال �سبيف ��اك...و من املرج ��ح �أنها قام ��ت الكثري
م ��ن الأعمال الطويل ��ة الأمد م ��ن اخل�ي�ر ال�سيا�سي ،يف
ريادته ��ا للدرا�س ��ات اجلن�سوي ��ة و مابع ��د اال�ستعمارية
يف الأكادميية العاملية �أكرث من جميع زمالئها النظريني
تقريبا»
و تناق� ��ش �سبيف ��اك يف اخلطاب ��ات �أمللق ��اة و املن�شورة
من ��ذ  2002ق�ضي ��ة الإره ��اب مبين ��ة بو�ض ��وح �أن نيتها
ه ��ي و�ضع نهاي ��ة للتفجريات االنتحاري ��ة و ا�ستك�شفت
و حاول ��ت “ تخي ��ل نوعي ��ة الر�سائل التي ق ��د حتتويها
مث ��ل هذه الأفع ��ال .و �ضمت ت�أمالتها ه ��ذه �أو�صاف ًا مثل
“ ان عملي ��ات التفج�ي�ر االنتحارية �أعمال مطبوعة على
اجل�سد حني ال تنجح و�سائل �أخرى».
األعمال اإلنسانية:

�أ�س�ست �سبيفاك امل�شروع الرتبوي التذكاري و هو منظمة
غ�ي�ر ربحي ��ة يف  1997لتق ��دمي التعليم الأ�سا� ��س املتميز
للأطفال يف بع� ��ض املناطق الأ�شد فقرا يف العامل م�ستمرة
يف العمل الذي قامت به منذ  .1986و يدير امل�شروع حاليا
مدار�س ��ا ً يف غ ��رب البنغ ��ال و الهند .و �إن�ش ��اء املدار�س و
تقدمي التدري ��ب امل�ستمر للمعلمني املحليني الذين يديرون
تل ��ك املدار�س مب�ساع ��دة امل�شرفني املحليني ف� ��إن امل�شروع
ي�سعى لتزويد الأطفال يف هذه املناطق باملوارد لالنخراط
يف النظام التعليمي العام للمدار�س الثانوية و ما بعدها.
�إن امل�شروع ملت ��زم با�ستخدام املناهج احلكومية احلالية
و الكتب املقررة لتدريب املعلمني �إميانا منه انه با�ستخدام
ه ��ذه املواد انهم ي�ستطيعون ب�ش ��كل �أف�ضل متكني الطالب
للدخ ��ول �إىل النظ ��ام الرتب ��وي الوطن ��ي عل ��ى �أ�س� ��س
مت�ساوي ��ة م ��ع الآخري ��ن .و قالت �سبيفاك ع ��ن امل�شروع “
طاملا �أن الهند تفخر با�ستمرار بكونها �أكرب دميقراطية يف
العامل ،و �أن هذا جزء كبري من القاعدة االنتخابية ،ف�إن ما
�أحاول القيام به هو تنمية طقو�س العادات الدميوقراطي
.

عن موقع نور
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سبيفاك والقراءة التفكيكية
ً
ثقافيا
للمهمش
محمد كريم الساعدي
لق ��د ظهر ع ��دد من النقاد الذي ��ن �أ�سهم ��وا يف حركة النقد
ما بع ��د الكولوني ��ايل ،م�ستفيدين من درا�س ��ات (�سعيد)
وم ��ا �أثاره حول م�صطلحي (الأن ��ا) و (الآخر) �أو (املركز
والهام� ��ش)  ،وم ��ن ه� ��ؤالء الفاعل�ي�ن يف حرك ��ة م ��ا بعد
الكولونيالية الناقدة (�سبيفاك) التي ركزت يف درا�ساتها
على عدد من املفاهيم ومنها (املهم�ش  ،والتابع  ،والآخر)
�إذ �أ�سهم ��ت ب�ش ��كل فعال يف ت�أ�سي�س درا�س ��ات (التابع) ،
حي ��ث انخرط ��ت يف ج ��دل معمق ح ��ول تبعي ��ة الهويات
الثقافي ��ة  ،ومفه ��وم الهيمن ��ة اال�ستعماري ��ة والطبقي ��ة
واجلن�سي ��ة  ،ولعل بحثها (ه ��ل ي�ستطيع التابع �أن يتكلم
؟) �إذ ارادت الو�صول اىل اجابات حمددة اىل ان ال�شعوب
الت ��ي خ�ضعت للإ�ستعمار �سل ��ب منها حق متثيل نف�سها ،
وبالت ��ايل �سلب ��ت منه ��ا ح ��ق التعبري ع ��ن ذاته ��ا  ،وجاء
التعبري عن الذات الأ�صالنية بوا�سطة من ميثلها ولي�ست
بوا�سطته ��ا  ،فتبعيتها الثقافي ��ة تقع حتت ت�أثري اخلطاب
امل�سيط ��ر (الكولوني ��ايل) ال ��ذي تغلغ ��ل يف كل مفا�صلها
الثقافي ��ة  ،ملغي� � ًا مالم ��ح الآخ ��ر الثقافي ��ة  ،وجاعل منه
تاب ��ع له  ،وحتى �إذا تكلم فيك ��ون ال�صوت ممث ًال بخطاب
غ�ي�ر حقيق ��ي عن ذاته  ،ب ��ل بخطاب �صيغة ل ��ه على وفق
متطلب ��ات العمل الكولوني ��ايل  ،التي ترى فيه (�سبيفاك)
�أن وع ��ي التابع متثل ��ه النخبة وت�أثرياته ��ا التي تو�صف
الثقاف ��ة العامة .فتل ��ك الت�أثريات مت توجيهه ��ا وبثها يف
الثقاف ��ة التابعة من قبل اال�ستعمار ،الذي �سيطر على ذلك
الوعي الأ�صالين و�صورته احلقيقية ؛ لأنه م�ستعاد عرب

متثيل قوة النخبة وثقاف ��ة اال�ستعمار  .وهذه الت�أثريات
النخبوية هي من طب ��ق اخلطاب الكولونيايل  ،وخا�صة
يف عه ��د اال�ستعمار الربيطاين ال ��ذي �صاغ ثقافة جديدة
يف الهن ��د كمث ��ال �أول وح ��اول تطبيق ��ه عل ��ى ال�شع ��وب
الت ��ي وقع ��ت حت ��ت اال�ستعم ��ار الربيط ��اين � ،إذ تكم ��ن
مالمح ه ��ذا امل�شروع يف جع ��ل النخب الثقافي ��ة الهندية
 ،تتمث ��ل بهويته ��ا الهندي ��ة ولكنه ��ا بثقاف ��ة كولونيالي ��ة
وت�صب ��ح ناطق ��ة با�سم اخلط ��اب الثق ��ايف الكولونيايل ،
ولي�س باخلطاب الثق ��ايف الهندي اال�صالين .مما يجعل
اخلط ��اب الكولوني ��ايل ه ��و اخلط ��اب الر�سم ��ي املمث ��ل
للثقاف ��ة الهندية وبذلك مت �إعادة كتاب ��ة تاريخ الهند على
وفق نظرية النخب الثقافية.
ا�ستخدم ��ت (�سبيفاك) يف مفه ��وم (التابع) منهج(دريدا)
التفكيك ��ي ك�إط ��ار حتليلي للخط ��اب الكولونيايل  ،حيث
ت�أث ��رت بـ ��ه ومب�صطلحات ��ه وخ�صو�ص� � ًا (االخت�ل�اف) ،
يت�ض ��ح ذلك الت�أثري من خالل ترجمته ��ا وتقدميها لـ (علم
ان�ساق الكتابة)لـ(دريدا)  ،التي عدت من �أف�ضل املقدمات
التي يقر�أ بها الن�ص تفكيك ًا  ،وتناولت من خاللها مفهوم
(االخت�ل�اف) حي ��ث تو�ض ��ح ذل ��ك يف الن� ��ص الآتي :يف
�أثن ��اء قيامنا بفك �شفرة ن�ص ما عل ��ى نحو تقليدي  ،ولو
�صادفتن ��ا مفردة يبدو �أنها ت�ضمر تناق�ض ًا غري قابل للحل
ف�إنن ��ا من�سك بهذه املفردة .ولو ب ��د�أ �أن جماز ًا يطم�س ما
ينط ��وي عليه من ت�ضمينات ف�س ��وف من�سك بهذا املجاز.
و�س ��وف نقتفي �أثر مغامراته عرب الن� ��ص  ،فرنى الن�ص
يف طريق ��ه �إىل �أن ينحل من حي ��ث هو بنية �إخفاء كا�شف ًا
انتهاكه لنف�سه وكا�شف ًا عدم قدرته على احل�سم.
ان غاي ��ة النظ ��رة التفكيكي ��ة عن ��د (دريدا) ه ��ي مهاجمة
التمرك ��ز الغرب ��ي ح ��ول ال ��ذات  ،ال ��ذي ا�ستف ��ادت من ��ه
(�سبيفاك) يف نقدها ما بعد الكولونيايل ونقدها للثنائية

الت ��ي تقابل بني املركز والهام�ش  ،لذلك عملت على اقتفاء
�أث ��ر مفاهيم (دري ��دا) ونق ��ده (للوغو�س) الغرب ��ي �أو ما
يطلق عليه (العقل امليتافيزيقي)  ،الذي يرى فيه (دريدا)
�أن ه ��ذا العق ��ل لي� ��س �سوى نظ ��ام �أنظم ��ة معرفية واحد
جتدده منظومة معين ��ة من القيم قد�ست �إنتاجه و�أ�ضفت
علي ��ه �صبغ ��ة العقالني ��ة الت ��ي مل تتخل� ��ص م ��ن قاع ��دة
الثنائي ��ات الت ��ي �أخذت �أ�شكا ًال تقابلي ��ة  :اخلري  /ال�شر ،
الرج ��ل  /امل ��ر�أة  ،ال ��دال  /املدلول  ،ال ��كالم  /الكتابة...
الخ .هذا ويق ��وم العقل الفل�سفي النق ��دي التفكيكي على
قدر كبري من الت�شكك يف اللغة ب�صفتها �أبعد ما تكون عن
التعبري املو�ضوعي.
لق ��د ركز (دريدا) يف تفكيكه عل ��ى (الكتابة) بدل (الكالم)
 ،وم�ص ��ور ًا ب� ��أن عملية الرتكيز عل ��ى (الكتابة) قد غريت
م ��ن مفه ��وم التمرك ��ز ح ��ول اللغ ��ة الت ��ي ترتب ��ط بالفكر
الغربي ،وم ��ا �أنتجه من ت�ص ��ورات بالأف�ضلية والتعايل
�ض ��د الآخ ��ر  ،دون مناق�ش ��ة الفجوات يف داخ ��ل (الأنا).
�أنَّ مفهوم الكتابة عن ��د (دريدا) �صيغ على وفق ثالثة من
امل�صطلحات التي تعمل يف املفهوم اجلديد للكتابة وهي
(االختالف والأثر والكتابة الأ�صلية (الأوىل) .
فامل�صطل ��ح الأول (االخت�ل�اف)  ،ال ��ذي ي�ش�ي�ر �إىل فعلني
 :االول يق ��ع يف �صيغ ��ة (�أن يختل ��ف  ،) differاي ال
يك ��ون مت�شابه ًا .اما الثاين في�أت ��ي يف �صيغة (�أن ي�ؤجل
) deferوالأول مكاين والثاين زماين .ويرى (دريدا)
�أن كل عالم ��ة ت�ؤدي هذه الوظيف ��ة املزدوجة(:االختالف
والت�أجي ��ل)  ،ولهذا ال�سبب تك ��ون بنية العالمة م�شرتطة
م ��ن قبل االخت�ل�اف والت�أجي ��ل  ،ولي�س من خ�ل�ال الدال
واملدل ��ول  ،و�إن العالم ��ة التي ت� ��ؤدي وظيفتها املزدوجة
ب�ي�ن االختالف والت�أجيل  ،ه ��ي �أثر ولي�ست متثيل مرئي
وحم�سو� ��س للكتابة  ،فهي تنطلق من كونه ��ا �أثر ًا ثقافي ًا
�أو نف�سي� � ًا �أو روحي� � ًا �أك�ث�ر من كونه ��ا طبيع ��ة مادية �أو
بيولوجي ��ة ،وبح�سب مفهومي االخت�ل�اف والت�أجيل يف
العالم ��ة وما ينتج عنها م ��ن �أثر � ،أ�صب ��ح للكتابة مفهوم
�آخ ��ر ل ��دى (دريدا) تعن ��ي النق� ��ش عموم� � ًا  ،ولي�س فقط
الكتاب ��ة احلرفي ��ة � ،إذ ي�شمل ه ��ذا املفه ��وم كل النتاجات
الأدبي ��ة والفنية ومنها الت�صوي ��ر ال�سينمائي  ،والرق�ص
 ،والبالية  ،واملو�سيق ��ى  ،والنحت  ،والعر�ض امل�سرحي
 ،وجميعها كتابة.
�إن فكر (دريدا) التفكيك ��ي �أ�صبح يبحث عن قلب املعادلة
الت ��ي ت�ؤكد فكرة (احل�ضور) ال ��ذي تبناه العقل الغربي ،
والبحث ع ��ن الغياب وما يخفيه من خ�ل�ال النظر بفعلي
االخت�ل�اف والت�أجي ��ل يف وظيف ��ة العالم ��ة  ،فالق ��ول
بالنقي�ض وحتويل الرتكي ��ز اجتاه الغياب هو ما متركز
علي ��ه التفكيك من �أجل الو�ص ��ول �إىل غايات وراء ما هو
حا�ضر .فالغياب يعني �أن يف الذات جانب ًا خفي ًا و�سري ًا ال
يح�ضر يف الوعي  ،وال ميكن �أن يتمثله ويعك�سه  ،فيبقى
دائم ًا غائب ًا.
لق ��د ا�ستف ��ادت (�سبيفاك) يف عمله ��ا التفكيكي من مفهوم
الغي ��اب يف �إتب ��اع م ��ا يخفي ��ه اخلط ��اب الكولوني ��ايل ،
وكذل ��ك البح ��ث ع ��ن �ص ��وت التاب ��ع يف ه ��ذا اخلطاب ،
فال�ص ��وت امل�ستبع ��د �ص ��وت الآخ ��ر ال ��ذي مث ��ل بخطاب
امل�ؤ�س�س ��ة الغربي ��ة  ،وال ��ذي ظهر يف خطابه ��ا من خالل
م ��ا هو خفي فيه � ،أي ع ��ن طريقة الإ�شارات الكامنة وراء
املعنى والدالة على �صناعة الآخر .وهنا عملت (�سبيفاك)
يف تو�صيف �صناعة الآخر من خالل �إ�شارتها �إىل العملية
الت ��ي يخل ��ق بوا�سطتها اخلط ��اب االمربي ��ايل (�آخرين)
بالن�سب ��ة لذات ��ه .وبينما يقاب ��ل (الآخ ��ر  )otherب�ؤرة
الرغب ��ة �أو القوة التي يت ��م �إنتاج الذات من خالل العالقة
به ��ا .فان الآخر ( )otherهو ال ��ذات امل�ستبعدة �أو التي
يتم الت�سي ��د عليها  ،التي يخلقها خط ��اب القوة .وت�صف
ال�سب ��ل املتعددة التي يخل ��ق بها اخلطاب
�صناع ��ة الآخر ُ
الكولونيايل تابعيه.
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هل يستطيع التابع أن يتكلم؟
د .عبدهللا ابراهيم

عرفت «دراسات التابع» منذ ربع قرن،
واستأثرت باهتمام كبير في أوساط
المؤرخين ،والمفكرين ،والنقاد ،وتشكل
اليوم الموضوع المركزي لـ «دراسات
ما بعد االستعمار» في إفريقيا ،وآسيا،
وأميركا الالتينية ،وتمثل لب «الدراسات
الثقافية» التي تخطت المفاهيم التقليدية
للنقد األدبي ،وفتحت األبواب بين األدب،
والفكر .والتاريخ  ،واالنثربولوجيا ،والسياسة،
باعتمادها على فكرة «التمثيل أي الكيفية
التي تتجلى فيها األحداث في الخطابات
بكل أشكالها ،فمعلوم بأنه ال توجد أحداث
مجردة ،إنما األحداث الواقعية «التاريخية»
منها أو المتخيلة «األدبية» تظهر في سياق
خطاب ،تعمل استراتيجياته على التحكم
في نوع الحدث ،وتظهره طبقا لسلسلة
متكاملة من التحيزات الثقافية الخاضعة
لذلك السياق.

�س�أخ�ص�ص هذه املقالة ملناق�شة بحث �شهري جدا،
يعد من البحوث املعتمدة يف «درا�سات التابع»
قدمته «غاياتري �سبيفاك» يف م�ؤمتر «املارك�سية
وتف�سري الثقافة» الذي عقد عام  ،1983ثم ن�شر
يف عام  1988وعنوانه «هل ي�ستطيع التابع
�أن يتكلم؟ «فخالل عقدين نوق�ش هذا البحث،
وحلل ،يف ع�شرات من الدرا�سات ،واملناظرات،
وامل�ؤمترات ،فارتبطت درا�سات التابع به ،حيثما
�أثري جدل الثقايف حول الهويات الثقافية ،ومفهوم
التبعية اخلارجية «اال�ستعمارية» والتبعيات
الداخلية «الطبقية ،واجلن�سوية» وتعد «�سبيفاك»
�أهم منظري درا�سات مابعد اال�ستعمار ،وحينما
طلب �إليها تعريف نف�سها ،اكتفت بالقول �إنها مفكرة
�أخالقية عابرة للثقافات ،وتنت�سب �إىل التفكيك
التطبيقي ،وهذا يحيل على �أمرين :عدم انحبا�س
الثقافة يف مكان حمدد ،واالنتماء �إىل منهجية
التفكيك التي �أ�س�سها دريدا ،وبالفعل فقد ملع جنمها
يف العامل �إثر ترجمتها االجنليزية لكتاب دريدا
«يف علم الكتابة  »Of grammatologyالذي
�صدر يف  ،1967ون�شرت ترجمته جامعة «جون
هوبكنز» يف  ،1976مبقدمة وافية كتبتها �سبيفاك،
و�إىل تلك املقدمة يعود الف�ضل لي�س ل�شهرتها فقط،
�إمنا دخول التفكيك يف �صلب الثقافة الأجنلو
�سك�سونية ،ومنذ ذلك الوقت اعتمدت هي نف�سهاعلى ا�سرتاتيجيات التفكيك يف درا�ساتها النظرية
وحتليالتها الن�صية.

ولدت «�سبيفاك» يف كلكتا يف البنغال الغربي يف
 1942لعائلة من الطبقة الو�سطى ،وعلى هذا
فهي تنتمي اىل اجليل الأول من مثقفي الهند بعد
اال�ستقالل ،در�ست الإجنليزية يف جامعة كلكوتا،
ورحلت اىل الواليات املتحدة الأمريكية يف عام
 1960لدرا�سة الأدب املقارن ،فنالت املاج�ستري،
و�أعدت �أطروحتها للدكتوراه حول ال�شاعر «ييت�س»
و�صدرت يف كتاب بعنوان «حياتي التي يجب
�أن �أعيد خلقها :حياة و�شعر و.ب ييت�س «يف عام
 1974قدمها الناقد املعروف «بول دي مان» الذي
�أ�صبح �أحد �أهم �أعالم جماعة «ييل» للدرا�سات
التفكيكية  .عملت معه يف وقت مل يكن عرف �شيئ ًا
عن دريدا ،و�سبيفاك نف�سها مل تعلم �شيئا عن
امل�ؤمتر الذي عقد يف جامعة «جون هوبكنز» عام
 1966وت�شققت فيه البنيوية ،وانبثقت مدار�س
مابعد احلداثة ،ومنها التفكيك الذي ارتبط بدريدا،
وتوا�صلت �أعمالها التي اتخذت �شهرة عاملمية منها
«عوامل �أخرى :مقاالت يف ال�سيا�سة الثقافية عام
 1987و«هل ي�ستطيع التابع �أن يتكلم؟ « مو�ضوع
حديثنا ،و«خمتارات من درا�سة التابع «بامل�شاركة
مع» رانا جيت جحا» يف عام  ،1988ثم «ناقد ما
بعد اال�ستعمار :لقاءات ،ا�سرتاتيجيات ،حوارات
«يف عام  1990و«نقد عقل مابعد اال�ستعمار «يف
عام 1999م ف�ض ًال عن ع�شرات املقاالت ،والبحوث،
وامل�ؤمترات ،واللقاءات الأخرى ،وجميع هذه
الأعمال جعلتها تتبو�أ مكانة كبرية يف درا�سات ما

بعد اال�ستعمار ،ودرا�سات التابع ،فهي تدرج �ضمن
النخبة امل�ؤ�س�سة له�ؤالء النقاد والباحثني.
جاء البحث ب�صيغة ال�س�ؤال «هل ي�ستطيع التابع
�أن يتكلم؟ «ولأول وهلة ،يبدو وك�أنه نوع من
اال�ستفهام اال�ستنكاري ،فمن الطبيعي �أن يتكلم
التابع ،فهو كائن ب�شري ي�ستطيع الكالم ،والكتابة،
والتعبري ،لكن م�ؤدى الفكرة التي تريد �سبيفاك
طرحها هو هل توفرت ال�سياقات الثقافية امل�ؤاتية
للتابع لكي يتكلم؟ هل يتمكن من احلديث ،و�إ�سماع
الآخرين �صوته؟ فال�شعوب امل�ستعمرة �سلب منها
حق متثيل نف�سها� ،أي �سلبت حق الكالم ،والكالم
هو الو�سيلة الوحيدة لت�أ�سي�س معرفة متما�سكة
عن التابع ،ووعيه ،ووجوده .بعبارة �أخرى فثمة
فرق بني الفكرة القائلة �إن التابع فرد مندمج يف
جماعة ،والأخرى القائلة �إنه كائن جرى متثيله عرب
اخلطاب اال�ستعماري ،ف«�سبيفاك» تريد �أن تفح�ص
بدقة الفرق بني «احلديث �إىل» و«احلديث عن»
ف�أنت حينما تتحدث �إىل الآخرين ،يف املجتمعات
التي مرت بالتجربة اال�ستعمارية ،حتاول يف
الالوعي� ،أن تظهر اندماجك يف ال�سياق الثقايف
للمخاطب ،ولكنك حينما تتحدث �إىل نف�سك ،تريد
االنتماء �إىل ال�سياق الثقايف الأ�صلي املعرب عن
هويتك ،وبال�سماح للتابع ب�أن يتحدث عن نف�سه
مينح خطابه ميزة الت�ضامن الثقايف بني جماعات
متباينة ،ونق�ض مبد�أ �أن التابع يتحدث للآخرين،
بدل �أن يتحدث اىل نف�سه ،ويف النهاية �سيتكر�س
دور التابع يف ت�شكيل هويته الثقافية ،و�إعادة دمج
مكونات املجتمع .ترى �سبيفاك ب�أن وعي التابع
يتمثل لت�أثريات النخبة ،فتلك الت�أثريات النف�سية
ت�صوغه ب�سبب قوتها وهيمنتها ،فيتعذر ا�ستعادته
ب�صورته احلقيقية ،بل ال حقيقة له ،لأنه م�ستعاد
عربمتثيل قوة النخبة ،وثقافة اال�ستعمار ،لهذا
فهومنزلق دائما عما ينبغي �أن يدل عليه� ،إىل ذلك
فهو يتجلى مطمو�سا وممحوا يف حلظة جتليه؛
باخت�صار فهوم�شوه ،ومنبثق �ضمن ا�سرتاتيجيات
خطاب �أقوى ي�ستحيل اختزاله.
وتطرح �سبيفاك �إمكانية فك �شفرات كالم التابع من
خالل فكرة التمثيل اال�ستعماري له ،لكنها تذهب
�إىل البعد اخلا�ص من املو�ضوع من خالل ك�شف
طقو�س حرق الن�ساء لأنف�سهن �أثر موت رجالهن،
وهو طق�س معروف يف الهند ،ي�سمى « »Satiفثمة
ت�ضافر بني الهيمنات الكربى للن�صو�ص الدينية
الهندو�سية امل�شجعة على حرق املر�أة ،وبني فكرة
تبعية املر�أة للرجل بفعل هيمنة الثقافة الذكورية،
ثم هيمنة الأبوية ،والهيمنة اال�ستعمارية ،ومادام
�صوت التابع ،وهو هنا املر�أة التي وجدت �أن فكرة
احلرق تعبري عن الوفاء ،خمنوقا و�سط دوائر
مت�ضافرة من احلجب واملنع ،فهو �إذن �صوت
�صامت ،وحمكوم بالف�شل ،لأن قوة املتبوعني،
�سواء كانوا تقاليد دينية� ،أو ثقافة �أبوية� ،أو ثقافة
ا�ستعمارية حتول دون انبثاق �صوت التابع ،ولكنها
تقرتح حال ال يقف �أمام هذه النهاية يتمثل با�ستعادة
وعي التابع عرب �صوت املثقف املنبثق من �صلب
اجلماعة ،لكي ينوب عنها يف التعبري ،لكن ذلك بحد
ذاته يعيدنا �إىل فكرة التمثيل ،مبا فيه التي طرحها
مارك�س عجز عن ال�شرقيني على متثيل �أنف�سهم.
و�س�ؤال �سبيفاك يتخطى امل�ستوى املبا�شر اىل �آخر
فل�سفي متعال ،فهي تتحدث �أي�ضا عن �إمكانية حقيقة
لت�أثري كالم التابع و�صدقه� ،إذ لي�س كل كالم يحمل
احلقيقة ،فحديث التابع حماط ب�سياقات �ضاغطة
من ثقافات �أخرى جتعله غري قادر على التعبري عن
احلقيقة ،فقد جرى التواط�ؤ ،ب�سبب ال�سيا�سات
اال�ستعمارية ،على �أن التابع غري قادر على متثيل
نف�سه،وال بد �أن متثله ال�سلطة اال�ستعمارية ،ولهذا
تتناق�ض الإمكانية �أمام التابع ليقول �شيئا حقيقي ًا،
وهذا ينقل �س�ؤال �سبيفاك من امل�ستوى الواقعي اىل
امل�ستوى االفرتا�ضي املتعايل باملعنى الفل�سفي.

