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أشخاص

رجاء بن سالمة

الحرة بعشقها وحبرها
ا
ّ
لتونسية ّ

عادت إلى بالدها
بعد سقوط نظام
بن علي ،فأهدر
اإلسالميون
دمها ووصفوها
بـ«الدكتورة
الزنديقة»
انخرطت في
«الجمعية
التونسية للنساء
الديموقراطيات»
وواصلت عملها
في نقد الفكر
الديني والمجتمع
الذكوري

ناجي الخشناوي
ق � �ب� ��ل ع� � ��ام� �ي��ن ،غ� � � ��ادرت
رج � � � � � � � � ��اء ب � � � � ��ن س� �ل��ام� � ��ة
ال� �ج ��ام� �ع ��ة ال �ت��ون �س �ي��ة
رف � � � � � �ض� � � � � ��ًا ل � � �س � � �ي� � ��اس� � ��ة
ال� ��وص� ��اي� ��ة وال� �ت � ّ�دج�ي�ن
التي فرضها النظام السابق .لكنها لم
تعتزل التحريض على الثورة .وبعد
ان �ت �ص��ار ال� �ث ��ورة ف ��ي ك ��ان ��ون ال�ث��ان��ي
(يناير)  ،2011عادت من القاهرة إلى
بالدها .رجعت على جناح األم��ل ،من
أجل املساهمة في التغيير ،سواء من
خ�ل�ال ع�م�ل�ه��ا األك ��ادي �م ��ي ف ��ي «ك�ل�ي��ة
اآلداب وال � �ع � �ل� ��وم اإلن � �س� ��ان � �ي� ��ة» ف��ي
م �ن��وب��ة ،أو ن�ش��اط�ه��ا ف��ي ن�ش��ر ثقافة
حقوق اإلنسان واملواطنة ،مع رفاقها
ّ
العلمانية.
م��ن امل��داف�ع�ين ع��ن ت��ون��س
ع � � ��ادت إل � ��ى ب �ل��اد ال� �ط ��اه ��ر ال � �ح� ��داد،
وه ��ي ت �ع��رف أن ف �ت��وى إه � ��دار دم�ه��ا
تنتظرها ف��ي س��اح��ة «ال �ب��اس��اج» في
قلب العاصمة ،حيث ت� ّ
أوصياء
�وع��د
َ
ّ
الدين الجدد بشنقها .لكنها لم تخش
أن تكون «شهيدة الحق الليبرالي»،
كما وصفها الباحث شاكر النابلسي
ف ��ي م �ق��ال داف � ��ع ف �ي��ه ع ��ن «ال��دك �ت��ورة
الزنديقة».
في تلك الساحة التي ّ
تعج بالسلفيني،
ال �ت �ق �ي �ن��اه��ا م ��رت �ي�ن .ك ��ان ��ت «س� ��اف� ��رة»
بحسب معجم ال�ت��روي�ك��ا الحاكمة في
ت��ون��س ال� �ي ��وم .ال ت� ��زال ك �م��ا ع��رف�ن��اه��ا
ً
م�ن��ذ منتصف ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ،أس �ت��اذة
مل� ّ�ادة األدب القديم في ّ
كلية منوبة .في
ّ
ال �س��اح��ة ،ل��م ت �ق��ف خ��ائ �ف��ة ،ب��ل م�ع�ت��دة
ب ��ذات �ه ��ا ،م �ت��أن �ق��ة ،ودائ � �م ��ة االب �ت �س��ام.
ّ
ّ
يتهددها من
حدثتنا عن ال�ث��ورة ،وم��ا
أس��وار دوغمائية .تواعدنا على اللقاء
م� � ّ�رة أخ � ��رى ،ف��ي واح � ��دة م��ن م�س�ي��رات

ال �ح� ّ
�ري��ة ال �ت��ي ال ت�خ�ل��و م�ن�ه��ا ش ��وارع
ّ
تونس هذه األيام.
ّ
ّ
التونسية
تتمسك الباحثة واألكاديمية
بفكر االختالف ،والنقد والتحرر .ربما
ّ
ألن� �ه ��ا ول � ��دت ف ��ي م �ط �ل��ع ال�س�ت�ي�ن�ي��ات،
أي ف ��ي ال �ع �ق��د ال� ��ذي ه � ّ�ب ف �ي��ه ال �ط�لاب
ال �ب��اري �س �ي��ون ل� � ّ
�دك أرك � ��ان ال�ب��دي�ه�ي��ات
ال �ث �ق��اف �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة وال �ج �ن �س� ّ�ي��ة،
ّ
األبوية في العائلة،
وقضوا على الهيبة
وهيبة رأس امل��ال في املصانع ،وهيبة
األس��ات��ذة ف��ي امل ��دارس .ب��ن س�لام��ة هي
ابنة تلك الحقبة التي شهدت صعود
حركات تحرر املرأة في أوروبا ،وانهيار
األن �ظ �م��ة ال �ش �م��ول� ّ�ي��ة ،وان �ف �ج��ار أف �ك��ار
دوب��وف��وار ،وب��وردي��و ،ودري��دا ،وفوكو،
وبارت.
«أن��ا ابنة فكر االختالف ،وام��رأة ّ
حرة
ف��ي ع�ش�ق��ي وح� �ب ��ري» .ب �ه��ذه الجملة
تقنعك صاحبة «ن�ق��د ال�ث��واب��ت» (دار
ّ
الطليعة )2005 /ب ��أن ت��اري��خ امل�ي�لاد
ل�ي��س م�ه�م��ًا ،ب��ل ال �س �ي��اق ال ��ذي ن��ول��د
فيه .ول��دت رج��اء في مدينة القيروان
ف��ي ال��وس��ط ال �ت��ون �س��ي ،وه ��ي مدينة
عقبة بن نافع ،وابن رشيق القيرواني،
واإلم � ��ام س �ح �ن��ون ،وع �ل��ي ال�ح�ص��ري،
واب� � ��ن ال � �ج � ��زار .ه ��ي اب� �ن ��ة ع��ائ �ل��ة ب��ن
س�لام��ة ال �ت��ي ت �ق��ول ك�ت��ب ال �ت��اري��خ إن
جزءًا منها سافر إلى تونس مع عقبة
بن نافع خالل الفتوحات اإلسالمية،
ّ
ف� ��ي ح�ي��ن ح� � ��ل ج� � ��زء ث� � ��ان م �ن �ه��ا ف��ي
الجزائر وامل�غ��رب م��ع ط��ارق ب��ن زي��اد.
م� � ّ�دت س�ل�ي�ل��ة ب��ن سل��ام��ة ف�ت��وح��ات�ه��ا
إلى ميدان العلم واألدب ،وصارت في
ه��ذا املضمار ،ال تعترف ب� ّ
�أي ح��دود.
هكذا ،حازت عام  2001دكتوراه دولة
ّ
العربية،
في اللغة واألدب والحضارة
ع��ن أط��روح��ة حملت ع�ن��وان «العشق
وال �ك �ت��اب��ة :ق� ��راءة ف��ي امل� � ��وروث» .كما

ح ��ازت ال �ع��ام امل��اض��ي ماجستير في
التحليل النفسي م��ن ب��اري��س ،وه��ي
ّ
املدينة التي تزورها كل شهر تقريبًا.
ق��د ي�ك��ون خلق ميلها إل��ى علم النفس
ت��أث��ره��ا ب�ش�ق�ي�ق�ه��ا ف�ت �ح��ي ب ��ن س�لام��ة
امل �ح �ل ��ل ال �ن �ف �س��ي امل� � �ع � ��روف ،ص��اح��ب
«اإلس�ل�ام والتحليل النفسي» الكتاب
ال ��ذي ع� ّ�رب �ت��ه رج ��اء وص ��در ع ��ام 2008
ّ
ع��ن «دار ال �س��اق��ي» .ل�ك��ن األك �ي��د أن من
ب�ي�ن دواف � ��ع ه ��ذا امل �ي��ل ،م��ا ت �ف� ّ�س��ره في
ك �ت��اب��ات �ه��ا« :ل ��م ي �ب��رح ط �ي��ف ش �ه��رزاد
ّ
ومخيلتي ،منذ أن كنت أصغي
ذاكرتي
إل � ��ى ال � �خ � ��راف � ��ات .ان �ه �م �ك��ت ف� ��ي مل�ل�م��ة
خ��راف �ت��ي ،وب �ن ��اء ذات� � ��ي» .أول �ي ��س علم
ً
ّ
معرفية ناجعة
النفس التحليلي أداة
لتفكيك النفسيات املنغلقة على ذاتها
واملتقوقعة في دوامة التقديس؟
ت��درك رج��اء بن سالمة م��اذا تختار من
إرث� �ه ��ا ال �ح �ض��اري وال �ث �ق��اف��ي .ت�خ�ت��ار
ّ
أن ت �ت��درب ع�ل��ى ال �ت �م� ّ�رد ،ل�ت�ش��ق أفقها
ال � �ت � �ح� � ّ�رري ب �ع ��دم��ا ق ��ات �ل ��ت امل� � ��وت ف��ي
م �ن �ج��زه��ا ال �ن �ق ��دي «امل � � ��وت وط �ق��وس��ه
م��ن خ�ل�ال صحيح ال�ب�خ��اري وم�س�ل��م».
أص� ��درت ال �ك �ت��اب ع ��ام  ،1997ع��ن «دار
الجنوب» ،بعد وفاة والدهاّ ،
وعرت فيه
املوت والطقوس الجنائزية ،بما تملكه
م��ن م�ع��اول أن�ث��روب��ول��وج�ي��ة ومعرفية،
ب �ع �ي �دًا ع��ن ث �ق��اف��ة ال �خ��وف وال�ت��ره�ي��ب
وعذاب القبر.
أم � � ��ام ط �ل��اب «ك �ل �ي ��ة اآلداب وال �ع �ل ��وم
اإلن �س��ان �ي��ة» ف ��ي م �ن��وب��ة ،ت �ف �ت��ح رج ��اء
ّ
ب � ��ن س�ل��ام� ��ة ن� � ّ�ص � �ه� ��ا .ت �ع ��ل �م �ه ��م ك �ي��ف
ي � �ش � �ي ��دون س � �م � � ً
�اء أوس� � � ��ع م � ��ن ال �ل �غ ��ة،
وكيف يتجرأون على إشعال الحرائق
ف� ��ي ب � �ي� ��ادر امل� �س� �ل� �م ��ات وال �ب ��دي �ه �ي ��ات
والحقائق الجامدة .غير أن هذا النص
امل �ف �ت��وح ،وه ��ذا امل�ن�ه��ج امل �ت �ح��رر ،دف�ع��ا
ب�ب�ع��ض األص��ول �ي�ي�ن وامل �ت �ش��ددي��ن إل��ى

«ت �ج �ن �ي��د» ط��ال �ب��ات ،ل �ك �ت��اب��ة ش �ه��ادات
ّ
بالتهجم
ض��د أس �ت��اذت �ه��ن ،وات �ه��ام �ه��ا
ّ
يثن
�م
�
ل
�ك
�
ل
على اإلس�ل�ام وال �ق��رآن .ك��ل ذ
ِ
رجاء بن سالمة عن السير في خطوات
م� �ت� �ق � ّ�دم ��ة ف� ��ي ن� �ق ��ده ��ا ل �ل �ف �ك��ر ال��دي �ن��ي
واملجتمع الذكوري ،من خالل مؤلفاتها
ال �ت��ي ت �ع� ّ�د إض��اف��ة ن��وع�ي��ة إل ��ى املكتبة
العربية الحديثة ،وخصوصًا «صمت
البنيان» (املجلس األع�ل��ى للثقافة في
مصر )1999 /و«نقد الثوابت» و«بنيان
الفحولة» (دار بترا .)2005 /فما كتبته
ّ
لكن ّ
تمردها
«لم يكن من السهل نشره».
لاّ
في الكتابة لم يكن إ جسرًا لعبورها
ن �ح��و امل �م��ارس��ة امل �ي��دان �ي��ة ،ف �ك��ان��ت من
أوائ� � � � ��ل امل � �ن � �خ� ��رط� ��ات ف � ��ي «ال �ج �م �ع �ي��ة
التونسية للنساء الديموقراطيات» ،تلك
ّ
ال�ت��ي ق��ض��ت مضجع ال�ن�ظ��ام التونسي
ال�س��اب��ق .ك�م��ا ك��ان��ت ع��ام  2007م��ن بني
املؤسسات لـ«رابطة العقالنيني العرب»
دعمًا للمشروع التنويري العربي .كما
أشرفت على مجلة «األوان» اإللكترونية
منبر الرابطة وفضائها الحر.
ي �ن��در أن ت �ق��ع ب�ي�ن ي��دي��ك ع��ري �ض��ة ،من
دون أن تعثر فيها على توقيع «رج��اء
ب ��نّ س�ل�ام ��ة ،ك��ات �ب��ة وب ��اح� �ث ��ة» (ه �ك��ذا
ّ
ت��وق��ع) .كما أن هتافاتها في املسيرات
امل��داف�ع��ة ع��ن ال�ح��ري��ات تنقر مسامعك
من بعيد ،فتغريك بأن تتوقف عند هذه
ّ
السيدة التي تترك أريكتها الدافئة في
منزلها ال��واق��ع في حي النصر الراقي،
وت �ن ��زل إل ��ى ال� �ش ��ارع ج�ن�ب��ًا إل ��ى جنب
مع البسطاء والفقراء ،لتواجه هراوات
البوليس ،وغازاته املسيلة للدموع.
ع�ل��ى صفحتها ال�ف��اي�س�ب��وك� ّ�ي��ةّ ،
تسبب
ّ
ً
مواقفها سيال من التعليقات ك��ل يوم.
ه��ي ك��ائ��ن اف�ت��راض��ي ب��ام�ت�ي��از ،يصعب
م� �ج ��اراة ن �س��ق إب� �ح ��اره ع �ل��ى ال�ش�ب�ك� ً�ة.
ّ
ه��ي م��وج��ودة ف��ي ك��ل األوق � ��ات ،ك�ت��اب��ة

وت �ع �ل �ي �ق��ًا ون� �ق ��اش ��ًا ،إل� ��ى درج � ��ة ت �ش� ّ�ك
أن �ه��ا ت �ق��اس��م م� ��ارك زوك� ��رب� ��رغ ،م�ل�ك� ّ�ي��ة
م��وق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي الشهير.
«نستعمل الفايسبوك كوسيلة اتصال،
وال ن�ت��رك��ه يستعملنا ك��وس�ي�ل��ة إع�لام
م�ش� ّ�وه��ة وال م�س��ؤول��ة» ،ه�ك��ذا تتعامل
بن سالمة مع املارد األزرق .ومن يدخل
صفحتها ،سيعرف أن هذه املرأة ُجبلت
ع �ل��ى امل� ��واج � �ه� ��ات .ت �ك �ت��ب ع ��ن ال � ّج �ه��ل
امل �ق ��دس ،وع ��ن رج� ��ال ال��دي��ن امل�ق��ن�ع�ين،
وعن الخطر السلفي .تدعو إلى مأسسة
ال�ث��ورة التونسية ،وم�ق��اوم��ة املسامير
ّ
وتحرض على مقاومة الخوف
الصدئة،
والتردد لدى الخائفني أو من يعيشون
«فانتازم» السيناريو الجزائري.
ف ��ي ف �ل��ك ال �ح��ب «ال �ص �ي �غ��ة ال��وح �ي��دة
امل� �م� �ك� �ن ��ة ل� �ل� �ت ��ول� �ي ��ف ب �ي��ن ال � ��دواف � ��ع
الجنسية العمياء والقيم اإلنسانية»،
ت� ��دور رج� ��اء ب ��ن س�ل�ام ��ة .ك �م��ا ت�غ��ري
ّ
ك��ل م��ن يقترب منها إل��ى ال ��دوران في
فلك الحب نفسه .تفعل ذلك ببساطة،
إن تكلمت أو كتبت ،إن ّ
رددت جملة
م��وس �ي �ق �ي��ة أو رق � �ص� ��ت ف � ��ي ج �ل �س��ة
�اص ��ة .ح �ت��ى ف ��ي غ�ض�ب�ه��ا ت �ت� ّ
خ� ّ
�أج��ج
ّ
ّ
ّ
حبًا .كأنها تذكرنا دومًا بأنها مؤلفة
«العشق والكتابة» ،ذاك الكتاب الذي
هتكت فيه أحجبة الحب األخالقوية،
وح� � � �ف � � ��رت ع� �م� �ي� �ق ��ًا ف��ي
أخ � � � � ��ادي � � � � ��د ال � � �خ � � �ط � ��اب
ال � � �ع � � �ش � � �ق� � ��ي ،امل � � � �س� � � � ّ�ور
ب��ال �ع��ذري��ة وال �ص��وف �ي��ة
واألب� �ن� �ي ��ة األس� �ط ��وري ��ة
والالهوتية.
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تواريخ
1962
الوالدة في القيروان (تونس)
1997
أصدرت كتابها النقدي ّ
األول «املوت
وطقوسه من خالل صحيح البخاري
ومسلم» (دار الجنوب)
2001
نالت دكتوراه دولة في اللغة واألدب العربي
عن أطروحة بعنوان «العشق والكتابة :قراءة
في املوروث»
2007
شاركت في تأسيس «رابطة العقالنيني
العرب» في باريس
2012
تشارك من خالل «املعهد العربي لحقوق
االنسان» في تنظيم «منتدى االنتقال
الديمقراطي واملواطنة» تحت شعار من
«أجل العيش معًا»

