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مارس

المرأة مستقبل الرجل

األميرة نورجاهان تصطاد النمور
أدركـ ــت األم ـي ــرة نــورجــاهــان قـبــل ال ـثــورة
ّ
اإلشـهــاريــة ب ــأن االسـتـيــاء على السلطة
ّ
ّ
يمر عبر سحر الكلمات .ولذلك ،فإن أول
عمل قامت به بعدما أصبحت إمبراطورة
ه ــو تـغـيـيــر اس ـم ـهــا .كــانــت قـبــل زواج ـهــا
من اإلمبراطور املغولي جاهانجير سنة
 1611تدعى نــور املحل (أي نــور القمر)،
أما في ما بعد ،فقد أصبحت نورجاهان
ـم) .هكذا شــاءت أن يعرف
(أي نــور الـعــالـ ّ
العالم بأسره بأنها متفوقة في اقتناص
ال ـن ـم ــور« :اش ـت ـه ــرت ن ــورج ــاه ــان بــأنـهــا
قناصة نمور ممتازة ،تتفوق على ميرزا
رس ـتــم أف ـضــل ص ـيــاد ف ــي جــاهــانـكـيــر لو
تــذكــرنــا ب ــأن ه ــواي ــة أن ـجــر كــانــت الـعــزف
على الكمان...
ل ـ ــم ت ـ ـكـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــور ال ـ ـت ـ ــي اصـ ـط ــادتـ ـه ــا
نورجاهان أفضل انتصاراتها ،بل إن هذه
األخيرة تتمثل في نجاحها حني تمكنت
من التأثير على الفنانني .وهناك إحدى
املنمنمات التي تجسد ثورة حقيقية في
مجال فــن الــرســم ،حيث تــرى نورجاهان
في حفل إلــى جانب جاهانجير واألمير
خـ ـ ــرام ،وهـ ــي م ـع ــروض ــة ف ــي رواق Free
 Gallery of artفي واشنطن .والــواقــع أن
هذا العمل يشكل منعطفًا هامًا في الفن
ال ـشــرقــي ع ـمــومــا ،وف ــي طــري ـقــة تـصــويــر
نساء الحريم خصوصًا ،ويعود ذلك إلى
ثالثة أسباب على األقل.
يتمثل األول منها في أن الوجوه املرسومة
ت ـعــرب ع ــن م ـج ـهــود جــديــد بــذلــه الـفـنــان
إلض ـفــاء صـبـغــة الــواقـعـيــة عـلـيـهــا .كانت
املنمنمات وخاصة منها الفارسية حتى
ذل ــك ال ـح ــن ،ت ـجـ ّـســد وج ــوه ــا أس ـطــوريــة
مـسـتـمــدة مــن املــاحــم كــالـشــاهـنــامــة ،وال
عالقة لها بالواقع .كانت األميرة شيرين
بطلة دورة «نـظــامــي» الـشـعــريــة ،وكانت
شـخـصـيـتــا م ـل ـكــة س ـبــأ واملـ ـل ــك سـلـيـمــان
مستمدتني من التوراة.
إن املغول هم أول من أدخل رسم الوجوه
بــاملـعـنــى ال ـغــربــي ،أي رس ــم ينقل مالمح
الشخص بأكبر قــدر مــن الــوفــاء .ويعود
ال ـف ـض ــل إلـ ــى هـ ــذا ال ـت ـج ــدي ــد ف ــي تــدعـيــم
«شــرع ـيــة الـسـلـطــان ال ـح ــاك ــم» .وبتعبير
ّ
آخـ ــر ،فـ ــإن امل ـغ ــول ه ــم أول م ــن اسـتـعـمــل
الـ ـص ــورة امل ــرس ــوم ــة كــوس ـي ـلــة لـلــدعــايــة،
ال ـشــيء ال ــذي ك ــان يـعـ ّـد حـتــى ذل ــك الحني
رغـ ـب ــة ف ــي ال ـظ ـه ــور ونـ ـ ــزوة ل ـ ــدى م ـلــوك
املـسـيـحـيــة الـ ــذي يـتـسـمــون بــالـغـمــوض.
أما التجديد الثاني في املنمنمة نفسها،
فـيـتـمـثــل ف ــي أن اإلمـ ـب ــراط ــور ُي ـ ــرى إل ــى
على أن
جانب زوجته ،الشيء الــذي يــدل
ّ
ه ــذه اإلم ـب ــراط ــورة ال ـتــي يـفـتــرض بــأنـهــا
سجينة كــانــت تـقــدم نفسها ســافــرة إلى
مــن يشاهد الـلــوحــة .لنتخيل بــأن بعض
ال ـق ــادة املـسـلـمــن ال ي ـظ ـهــرون زوجــاتـهــم
ّ
إل ــى ال ـي ــوم ،بـحـيــث أن ـنــا ال ن ــراه ــن البتة
في حفالت االستقبال الرسمية ...حينها
ً
ندرك بأن نورجاهان قلبت األمور فعال.
أمــا السبب الـثــالــث ال ــذي يجعل مــن هذا
املشهد رمزًا سياسيًا ،فهو أن امللكة تقدم
كضيفة ش ــرف« .ورغ ــم ّ كــون جاهانجير
يظل الوجه السائد ...فإنه أصبح يتقاسم
إثارة انتباه املشاهد مع نورجاهان التي
ت ـبــدو ب ــوض ــوح مـحــاطــة بـفــرقــة حرسها
ّ
املشكلة من النساء» .نستخلص من خالل
ه ــذه املــاحـظــة أن املـلـكــة لــم تتسلم زمــام
األمور فحسب ،لكنها أمرت فناني البالط
بأن يحتفوا بانتصارها الذي وصل إلى
قمته في ذلك الحفل الذي كانت صاحبة
فكرته ،حيث أنها نظمته لتكريم األمير
خ ــرام ،ابــن اإلمـبــراطــور مــن زوجــة أخــرى،
إث ــر عــودتــه املـظـفــرة مــن فتحه «لــدكــان».
ك ــان الـحـفــل ذا طــابــع سـيــاســي بــامـتـيــاز،
ح ـيــث ح ـض ــره س ـف ــراء ال ـق ــوى األجـنـبـيــة
ال ـك ـب ــرى ،وم ـن ـهــم «ال ـس ـي ــر ت ــوم ــاس رو»
م ـم ـثــل الـ ـت ــاج ال ـبــري ـطــانــي .إن تـفــاصـيــل
الحفل تستحق االنتباه :كــؤوس الخمر،
واألقمشة ،واألحجار الثمينة ،والفساتني
ذات الـ ـص ــدور امل ـف ـتــوحــة ،كـلـهــا عـنــاصــر
تنتمي إلى حياة النساء اليومية ،الشيء
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ً
ال ــذي يـشـكــل دل ـي ــا عـلــى أن ـهــن ل ــم يـعــدن
ّ
المرئيات بشكل كامل كما كن من قبل.
إن أس ــس الـتـمـيـيــز الـجـنـســي فــي الـشــرق
هشة في الواقع ،ألنها ترتكز إلى تقسيم
ً
املـجــال ارت ـكــازًا كــامــا .وإذا مــا اجتاحت
ال ـن ـس ــاء إلـ ــى املـ ـج ــال الـ ـع ــام ،فـ ــإن ركــائ ــز
السيادة الذكورية تتزعزع .وذلــك هو ما
يحصل اليوم ،إذ إن ولوج النساء بكثافة
إلــى املهن العلمية يقضي على الهيمنة
التي كانت للرجال في الشرق.
■■■
( )...في سنة  ،1612وبعد سنة من زواج
نورجاهان ،رسم أبو الحسن ،وهو أشهر
ف ـن ــان ف ــي اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة ص ـ ــورة امـ ــرأة

تفاصيل دقيقة
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حاملة بندقية تمثل حسب املتخصصني:
ّ
«صـ ــورة ن ــورج ــاه ــان ذات ـه ــا .إن واقـعـيــة
مــامــح الــوجــه ،وال ـقــوة الـتــي تنبثق من
التعبير ،واإلطار الطبيعي الذي يختلف
ع ــن داخـ ـ ــل الـ ـح ــري ــم ،وكـ ـ ــذا إمـ ـض ــاء أب ــو
ال ـح ـس ــن ....كــل ذل ــك يــدعــو إل ــى االعـتـقــاد
بأن األمــر يتعلق بتصوير حقيقي مللكة
ً
م ـغــول ـيــة» .إال أن رس ـمــا م ـمــاثــا للوجه
ً
يطرح ســؤاال آخــر :هل كانت نورجاهان
هي الوحيدة التي تبيح لنفسها مطاردة
النمور؟ وهل كان الصيد هواية نسوية
اعتيادية في الهند أيام املغول؟
ل ـقــد كـ ــان ه ـ ــؤالء املـ ـغ ــول م ـن ـحــدريــن من
ال ـ ّ
ـرح ــل ال ــذي ــن ي ـعــود أص ـل ـهــم إل ــى آسـيــا

*

الـ ــوس ـ ـطـ ــى ،وال ـ ــذي ـ ــن يـ ــدعـ ــون ب ــامل ـغ ــول
«امل ـ ـتـ ــأتـ ــركـ ــن» ،ك ـم ــا أن ج ــان ـك ـي ــز خ ــان
ك ــان مــن أســاف ـهــم .اسـتـمــر أب ـنــاء الــريــف
واألدغ ــال هــؤالء فــي إع ــادة خلق املناظر
الطبيعية ملاضيهم التائه .لقد احتفظوا
من ثقافتهم القديمة باألنشطة التي كان
يـمــارسـهــا ال ــرج ــال وال ـن ـســاء ف ــي ال ـهــواء
الطلق :مارست النساء خالل عقود لعبة
البولو والرماية ،وتبرز أوصاف الحريم
الـ ـق ــدي ــم ل ـ ــدى امل ـ ـغـ ــول نـ ـس ــاء مــدج ـجــات
بــاألس ـل ـحــة ي ـحــرســن أبـ ـ ــواب «ال ــزن ــام ــا»
وهي لفظة مرادفة لدى املغول للوصيفة
التركية.
لقد أده ــش حـضــور الـنـســاء لــدى املغول
وال ـ ـتـ ــرك ال ـ ّ
ـرح ــال ــة الـ ـع ــرب دائ ـ ـمـ ــا ،وه ــم
الــذيــن ص ـ ّـوروه ــم فــي شـهــاداتـهــم كأكثر
امل ـم ــارس ــن لـلـقـهــر م ــن س ــائ ــر ال ـش ـعــوب
ال ـش ــرق ـي ــة .وفـ ــي س ـن ــة  ،1334ق ـط ــع اب ــن
بطوطة آسيا الصغرى حتى الصني ،وقد
فــاجــأه تعظيم مـلــوك األتـ ــراك لنسائهم:
«ورأيـ ــت بـهــذه ال ـبــاد عجبًا مــن تعظيم
ّ
ال ـن ـس ــاء ع ـن ــده ــم ،وه ـ ــن أع ـل ــى ش ــأن ــا من
ال ـ ــرج ـ ــال» .وك ـم ـغ ــرب ــي أصـ ـي ــل ،ان ــده ــش
ابــن بطوطة على األخ ــص للتحية التي
يوجهها سلطان تركي إلــى زوجـتــه...« :
وي ـق ـعــد ال ـس ـل ـطــان ع ـلــى ال ـس ــري ــر ،وعـلــى
ي ـم ـي ـنــه ال ـ ـخـ ــاتـ ــون ط ـي ـط ـغ ـل ــي ،وت ـل ـي ـهــا
ال ـخــاتــون ك ـبــك ،وع ـلــى ي ـســاره الـخــاتــون
بيلون ،وتليها الخاتون أرودجــا ،ويقف
أسفل السرير على اليمني ولد السلطان...
وتـجـلــس ب ــن يــديــه ابـنـتــه اي ــت كججك.
وإذا أت ــت إح ــداه ــن ،ق ــام ل ـهــا الـسـلـطــان
وأخــذ بيدها حتى تصعد على السرير.
وأم ــا طيطغلي ،وه ــي املـلـكــة وأحـظــاهــن
ع ـنــده ،فــإنــه يستقبلها إل ــى ب ــاب الـقـبــة،
ّ
ف ـي ـس ــل ــم ع ـل ـي ـه ــا ويـ ــأخـ ــذ بـ ـي ــده ــا ،فـ ــإذا
ص ـعــدت إل ــى ال ـســريــر ،وجـلـســت حينئذ
يجلس السلطان ،وهـكــذا كله على أعني
الناس دون احتجاب».
م ــن شـ ــأن هـ ــذه ال ـت ـفــاص ـيــل ال ــدق ـي ـق ــة أن
تزعزع التصور الخاطئ الذي يقول بأن
ال ـح ـضــارة اإلســام ـيــة م ـعــاديــة لـلـنـســاء.
ويـ ـق ــدم ابـ ــن ب ـطــوطــة ال ــدل ـي ــل ع ـلــى عــدم
وجود ثقافة واحدة في العالم املسلم .إذ
إن القاعدة هي التعدد والتسامح تجاه
االخ ـت ــاف ــات ال ـث ـقــاف ـيــة .ل ـقــد ك ــان ال ـعــرب
يـحـجـبــون ن ـســاء هــم ويـسـجـنــونـهــن .أمــا
األتــراك واملغول فال .كان املغول ّ
يقدرون
فــن الــرســم ،ويـظـهــرون ملكاتهم ،وكانت
هـ ـ ـ ــؤالء يـ ـظـ ـه ــرن أمـ ـ ـ ــام األن ـ ـ ـظـ ـ ــار ك ـش ــأن
نــورجــاهــان ،ويـطـلــن منمنمات تضمن
لهن نوعًا من الخلود ،وتشهد بعبورهن
على هذه األرض بعد موتهن .أما العرب،
ف ـكــانــون ي ـج ـهــدون ف ــي إخ ـف ــاء نـســائـهــم،
ويـتـصــرفــون بطريقة تجعل الـتــاريــخ ال
يحتفظ ب ــأي شــاهــد عـلــى سلطتهن .إال
ّ
أن ه ـنــاك امـ ــرأة اس ـتــولــت عـلــى السلطة
فــي الـقــرن ال ـســادس عشر فــي مـكــان غير
بعيد عن طنجة ،وهــي املدينة التي ولد
بها ابن بطوطة ،حيث أصبحت من أكبر
قراصنة املتوسط وأكـثــرهــم خـطـرًا .وقد
وص ـل ــت ب ــامل ــزاح إل ــى مـ ــداه األب ـع ــد حني
جعلت شمال املغرب املشهور بمحافظته
ّ
الشديدة (إنـنــي أقــول ذلــك عــن دراي ــة ألن
أصلي لوالدتي ريفي) ّ
يلقبها بـ «حاكمة
تطوان» .لن تجدوا أي أثر لهذه املرأة في
تاريخ املغرب الرسمي« :إننا ال نعثر في
املصادر العربية على معلومات عن هذه
امللكة التي مارست السلطة خالل ثالثني
سنة (مــن  916ه ـ ـ  )1542وهــو التاريخ
الــذي تسلم فيه زوجـهــا املنظري الحكم
إلــى سـنــة ( 949ه ـ ـ  )1540الـتــي أزيـحــت
فيها عن السلطة.
* فاطمة املرنيسي ( 1940ـ ـ  )2015ـ ـ مقتطفات
من كتاب «شهرزاد ترحل إلى الغرب» ـ املركز
الثقافي العربي ـ ـ  2002ـ ترجمة فاطمة الزهراء
أزرويل
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