98editions is 98weeks' new editorial project. Every six months, three to
four writers and artists are invited to compose a text in which they
question, forget, revisit, and reconfigure their relationship to language,
be it written or visual. 98editions is a blank page on which to publish
“something else”, not publishable through more conventional channels
(magazines, journals, books). In the tradition of the literary pamphlet,
each issue presents a single text. For our inaugural launch, 98editions
will feature new work by Chaza Charafeddine, Hisham Awad, Christopher
Pérez and Mirene Arsanios, as well as a new series of postcards titled
“Ruby in Paradise” by designer Karine Wehbe. The launch will feature
author readings, drinks, and assorted other merriment/mayhem. (April
19, 2013).
Chaza Charafeddine
Charafeddine’s publication entitled hal almar'a insan? (Is Woman a
Human Being?), is composed of scanned pages taken from Al Hilal
magazines where she underlines, highlights and comments through
marginalia and playful doodles on the magazine’s views on women and
their role in society in the 70s.
http://www.98weeks.net/2013/04/98editions-launch-readings.html

Scroll down to view an excerpt of the publication

هل املرأة إنسان؟
سؤال طرحته عىل غوغل ،فجاءين هذا الجواب:
حي األوروبيني طويال ...فقد اجتمعوا يف عام ٥٦٨م لبحث هذا األمر وانتهوا بعد
«سؤال رّ
املناقشات بأن املرأة إنسان خُلق لخدمة الرجل».
ومل ِ
ميض سوى  ٣٠سنة عىل ذلك االجتامع حتى أىت الرسول (صلعم) ليعلن للعامل أجمع
أن النساء «شقائق الرجال» وأن «من سعادة ابن آدم املرأة الصالحة».

وبعد  ١٤٣٤سنة عىل مجيء مح ّمد سأل األعرايب:
«هل املرأة ناقصة العقل وهل تر ِّوض نفسها ،أم أنها تحتاج إىل َمن ير ِّوضها؟».
فأجابه أعرايب نبيه آخر« :املرأة مثل الرجل ،بحاجة إىل الحب والحنان.»...

98editions

قراءة لعددين من مجلة الهالل*
(مايو وأبريل  )١٩٧١أُعدَّ فيهام ملفّان حول
«الرتبية الجنس ّية» و«العالقة الجنس ّية قبل الزواج».
القراءة تقدّ مها شذا رشف الدين بالنيابة عن «مجموعة أكسيدان».

أسسها جرجي زيدان يف .١٨٩٢
*الهالل :مجلة شهرية تصدر يف مرصّ ،
هي أ ّول مجلة شهريّة عرب ّية ،وما زالت تصدر حتى اليوم.

98editions
Beirut

الجنس قبل الزواج (أو الجنس قبل «الرتاث»).
موضوع متقادم؟ أكيد .فلقد مىض عليه الزمن ،من دون أدىن ّ
شك ،بالنسبة ملن سيقرأون منشورا ً
أسايس بالنظريات حول الف ّن املعارص واألفكار الفلسف ّية
تصدره  ،98Weeksاملهتمون بشكل
ّ
التي تتكلّم عن «انسحاب الرتاث عقب الكارثة الفائقة» وأشياء من هذا القبيل…
لكن هذا املوضوع الذي تو ّرطت فيه ألسباب غري واضحة ،مل مي ّر عليه الزمن بالنسبة للغالب ّية
يف مجتمعنا .أيضاً من دون أدىن شك ،لن تقرأ الغالب ّية املذكورة هذا املنشور ألنها غري معن ّية
بـ  98Weeksومل تسمع بها أصالً ،وإن أخربت البعض عنها ،فسوف ينظرون إ ّيل باستهجان
ويتساءلون ملاذا أفعل هذا .هؤالء ليسوا أم ّيني ولدى العديد منهم نظريات ال بأس بها حول
املرأة وتح ّررها ،لكن مج ّرد الكالم عن الجنس قبل الزواج ،قد يُحدث تغيريا ً حا ّدا ً عىل وجوههم
ويؤدي عند البعض ،يف حال «حصلت املصيبة» لبناتهم ،إىل ردود فعل كارثية.
لكن لندع هذه الغالبيّة جانباً .أتساءل ما إذا كان ملثقفي مرص اليوم رأي يف املوضوع يختلف
عن رأي زمالئهم يف  ،١٩٧١وما إذا كانت تجرؤ مجلّة الهالل ،التي ال تزال ح ّية ترزق ،عىل
طرح هذا السؤال عىل «أهل الرأي» هناك ،يف أحد أعدادها القادمة .أجزم بأنها لن تفعل،
فاإلسالميون سيعتربون إثارة موضوع كهذا ترويجاً للدعارة ،وقد يحرقون مبنى املجلّة يف اليوم
الذي يصدر فيه العدد.
أتساءل أيضاً إن كان ممكناً يف لبنان ،البلد األكرث انفتاحاً بني الدول العرب ّية ،نرش رأي مثقفيه
أي جريدة أو مجلّة دون إثارة جدل حا ّد ،ودون أن يأيت جو معلوف ما ،لين ّدد
يف املوضوع يف ّ
أي إعالمي آخر «حريص» عىل املحافظة عىل تقاليدنا و«تراثنا».
ويشتم املؤيّدين أو ّ
مل مي ّر الزمن عىل موضوع «الجنس قبل الزواج» يف مجتمعاتنا .ورغم يقيني بأن بعض األصدقاء
فقط هم من سيقرأون هذا املنشور ،وأن املوضوع بالنسبة لهم صار وراءهم منذ زمن ،يبقى
سؤاالن يشغالنني -١ :ملاذا أطرحه إذا ً طاملا لن يقرأه املعن ّيون باألمر؟ -٢ .ماذا تضيف 98Weeks
عىل الحياة الثقاف ّية ألهل مار مخايل؟
(خامتة لق ّراء منشورات « :98Weeksالكارثة الفائقة حلّت عقب هجوم االرتاث» علينا).
شذا رشف الدين
بريوت -مار مخايل النهر ،شباط 2013

بعض املالحظات يف العددين املذكورين:
 تخترص املجلة يف مق ّدمتها «العامل العريب» مبرص ،إذ أن جميع املعلّقني مرصيون حرصا ً. تصف املجلة املوضوع بـ«املسألة الخطرية». جميع املعلّقني هم ض ّد «املسألة» باستثناء واحدة (نوال السعداوي) ت ّربر موقفها بح ّجة أن «املجتمع أساء فهم الدين اإلسالمي»يخص حقوق املرأة.
يف ما ّ
 األسباب األساس ّية لرفض «املسألة» هي «صيانة كرامة املرأة». أحد املعلّقني يضفي صفة «اإلنسان» عىل املرأة… مسألة الختان :ال يؤىت عىل ذكرها إال ع َرضاً ويف سياق الكالم عن ختان الذكور .يرفض الكاتب هذه العادةرسا ً يف األحاديث النبويّة ومنها إىل املجتمعات اإلسالم ّية.
ويتّهم اليهوديّة والصهيون ّية العامل ّية ّ
بزج هذا التقليد ّ
أما ملاذا يفعل اليهود ذلك ،فهذا ما ال يرب ّرہ الكاتب سوى بذكر «مكرههم ودهائهم»( .راجع ص١٢١-١٢٠ .من
عدد أبريل .)١٩٧١
 جرمية الرشف عند املرأة وعند الرجل:سبب القتل عند الرجل هو خيانة الزوجة له .الرجل يقتل حرصاً عىل كرامته ورشف العائلة و«تعبريا ً عن حبّه»
لنصفه الثاين ،وبالتايل ،يقتل جز ًءا من نفسه حني يقتل زوجته( .راجع ص ٨٩-٨٢ .من عدد مايو .)١٩٧١
أما املرأة فهي تقتل زوجها ليس بدافع الغرية (كام هو الحال عند الرجل) بل ألنها تريد خيانته من دون
أن يزعجها وجوده .هي مدفوعة بغريزتها للتملك (متلك العشيق) الذي تخضع لرغباته فيصفها الكاتب
باملازوشية قبل أن يصفها بالساديّة تجاه زوجها (راجع ص ٧٢-٦٦ .من عدد أبريل .)١٩٧١
(نشري إىل أننا مل نضف الصفحات املعن ّية من املجلّة كاملة وذلك لكرثتها ،واكتفينا بذكر محتواها بشكل
ملخّص .ملن يريد مراجعة العددين فهام موجودان يف مكتبة .)weeks 98
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أُنجز هذا املنشور جزئياً بدعم من الصندوق العريب للثقافة والفنون-آفاق
طُبعت و ُغلِّفت منه  ١٠٠نسخة
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