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في تكريم نازك سابا يارد شهادة   

  أنطلياس – ة) الحركة الثقافي

(14/3/2017بتاريخ   

 عّزه شرارة بيضون

 ؛ دون إعالن سويةنازك سابا يارد ن  

 ن للنساء. اد  ها غير المهوفي  انتصار   هاكتابات   ها مبثوثة في ثناياسويت  ون  

 الذي تتعّرض اللواتي أظهرن إلى العلن العنف   ، مثالً،هي من األوائل

 هن؛له النساء في إطار أسر  

ب ْحن  ،نساء ها الروائية لتقدّم لنا شهاداتوذلك حين طّوعت مهارات   

  هن لهن.هن أو أقربائ  تعنيف أزواج   لها عن

يشيع الكالم عن العنف األسري، قبل أن  ،1994في العام  كان ذلك

ً من أنشطة  ه"كسر الصمت" حول   يصبح  وقبل أن  ً رئيسيا نشاطا

  الحركة النسائية عندنا،

وقبل تبنّي الدولة اللبنانية هذه المهمة في استراتجيات وزاراتها أو )

 .(تشريعاتها المناهضة للعنف ضد النساء في أسرهنفي 

 ،هاات  ه إلى رواييادة نازك في التصدّي للعنف ضد النساء وجد طريق  ور  

 أيضاً. 

 تْ ضعلينا نازك الفظاعات التي تعرّ  تقصّ  ، مثالً،اللعنة هاففي روايت  

 ها لها؛ اء اغتصاب أحد أقربائ  ها الطفلة جرّ له بطلت  

عاته ولتب   ،دراسة حالة لزنا المحارم ال تختلف كثيراً عن ،هذه الرواية 

 : هالمجتمع في معالجت   على الضحية، ناهيك بخبث  

ً هادفةً  هي رواية تكاد أن تكون   ال  ،للتأثيرلإلعالم وتطمح  ، تربويا

  حصراً.  للترفيه  
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عّرض الذي تت ال تقف عند تظهير العنف الفجّ  ،سوية نازكوتجليات ن  

 له النساء. 

نا نازك على عذابات النساء د  هّ ش  ت   ، مثالً،الذكريات الملغاةفي رواية ف

 لمناسبة انازك  ؛   تستغلّ حضانة أطفالهنمن رمن ح  لواتي اللبنانيات ال

 . فة في هذا المجالجح  بالقوانين الم  لتعّرفنا 

، برأيي، األكثر تعبيراً عن التمييز الالحق أوهاملكن تبقى روايتها  

 بالنساء. 

أصغر سناً منها؛ وهي تميل بتلقائية  إلى رجلهذه الرواية تميل  بطلة  

 ،يةفية والفنفي االهتمامات الثقا ك  ار  ش  وت   ، فكري تغذّت من تقارب  

  .بينها وبين ذلك الرجل

 أهم تابوهات النظام األبوي أحد  ها كان ؛ وخصم  متْ ز  ه   لكن البطلة 

 ها سناً.يصغر   : حب امرأة لرجل  القاهر

 اضع  خلعاطفي ا الرجال ارتباط    بأن ،للنساء تنبيه  الرواية بمثابة  

 . وامرأة بين رجل   عالقةجوهر الب  بأعْ ال ت   ،لشروط ذكورية

ن التمييز ضد النساء يتجاوز القواعد صراحة إ ولتقال نازك  

العالئقية  حيواتهنمجاالت حقهن إلى يالو ،ن المجتمعيةوالقواني

 ثر الذي تتركه الرواية فينا صريح.األالحميمة... لكن 

***** 

دلي بحماس بآرائها السياسة، مثالً، أو بمواقفها ت   يستمع إلى نازك منو

ه ، ال يفوت  (أم شاملةهذه المسألة محصورة كانت )تجاه مسألة بعينها،  

ً م  سويتها ن  أن   المتنّوع، هاوجود   في صلب   نفرداً، بلليست اتجاها

 .هابين في ما بين  ها التناغم  يسود   في وحدة  لكن  ،األبعاد

مكن ال ي التناغم أن هذا  هال يفوت   ها التي لم تكتمل،ذكريات  ومن يقرأ 

 ؛ كوده بالرّ وصف  
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احة ها المتفرص   غنية أدراتْ في حياة  ،وال تزال ،ه  بل إن نازك حّصلتْ  

 ظ  ق  ي   وبين التزام  ها، لة بذات  دية محتف  بين فرْ  بتوازن  و ،وشغف   بمهارة  

 بالقضايا المجتمعية. 

 حتْ تيص التي أ  ر  حيل ذلك إلى الف  وت   ،نازك نفسها محظوظةً  تحسب  

 ... هافي حيات   لها

 :ألقولها لذات  ها وصف   أستعير  

 ...محظوظاتأيضاً  -هاها وصديقاتزميالت -ننا نحنإ 

معها، في أكثر من  الفرصة لنعمللنا تيحت حين أ   ...محظوظات 

 مجال

 ...   قدوة لنا توائهاالس محظوظات 

 ،اطمن النشوفرة فيها  ،ناقادمة من عمر   نا التطلّع إلى سنوات  يسع   معها

 والكثير من المتعة... 

 شكراً نازك سابا يارد 


