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يشغلني التفكير هذه األيام
كنمــات في منهج بن باديس في
التربية والتعليم  .كيف
استطاع مجابهة سياسة التجهيل المتعمدة
والمفروضة من قبل االستعمار الغاشم ؟
ورغم أني كتبت مقاالت وبحوث عميقة
وموثقة في هذا الموضوع أرغب اللحظة أن أقدم نقاطا
واضحة ومركزة تساعد في مواجهة غلق المدارس
والجامعات في وجه طالب العلم بسبب الوباء رفعه اهلل
علينا بقدرته ولهذا كان مشروعا متكامال ليقظة أمة
برمتها وفي كل مجاالتها من إصالح العقيدة واألخالق
للعالقات األسرية واالجتماعية والسياسية وكل شؤون
الحياة  .هل يوفقني اهلل وأتمكن من توضيح فكرتي
سأحاول التركيز على مقولة شغلنا بتأليف الرجال عن
تأليف الكتب .منهج بن باديس في التربية منهج
تطبيقي واليعتمد على الحشو وكثرة األقوال والوصفات
وتضييع الوقت في النقاش العقيم والتعقيبات والزيادات
المضللة الكتساب العلم حتى يصير خبرة ومهارة .
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ظـــــالل

التدكين اإللكتركني النسائي

نافـذة بــدون ستـار
بقلم :د /ليلى فياللي

بقلم :د  /ليلى فياللي

ال تختلف مهمة المدكف باختالؼ النوع االجتماعي،
فالهدؼ األساسي هو المعلومة الصادقة ك التوعية الصحيحة ك
التأثير اإليجابي السديد ،كالمالحظ أفٌى كثيران من الدراسات
الغربية ناقشت موضوع النوع االجتماعي كربطته بالسياؽ
الدعائي كاإلعالمي الذم يقدمه المسؤكؿ عن االتصاؿ /اإلعالـ،
لكنها تبقى تيعالج إشكاليات مختلة تعانيها المجتمعات الغربية
التي تتحيٌز للرجل (رغم ادٌعائها مساكاة الجنسين) كتيضيٌق
الخناؽ على المرأة لتجعل دكرها التدكيني محصورنا في تقديم
المضامين الهشة التي تتكئ على اإلثارة كالتسلية كاالستهالؾ
ليتصدٌر الرجل بدكرق تقديم المضامين الرقمية الهادفة من
تقديم كتحليل كسبر لألحداث كالمجريات كما كرائياته.فكيف
استفادت المرأة المدكنة في الوطن العربي من مزايا الفضاء
اإللكتركني ؟
التدوين اإللكتروني كمتغير فاعل في المجال اإلعالمي
تنشأ أسباب علمية تدفع الباحثين في العلوـ
االجتماعية لإللماـ بمفهوـ النوع االجتماعي  ،ألنه كعينة
تحليلية يسهم في تبياف أكجه االختالؼ في تأثير السياقات
االجتماعية كالسياسية كالثقافية كاالقتصادية على كل من
المرأة كالرجل كانعكاسها على مقاربة التدكين الرقمي كالنوع
االجتماعي في المجتمع العربي ،كهذا يعني النظر إلى الرجاؿ
كالنساء كفئتين منفصلتين كمترابطتين في آف كاحد ،كذلك في
إطار الثقافة التي ينتمياف إليها .كتستخدـ المدكنات
بالنسبة للمرأة أك الرجل -على حد سواء-
اإللكتركنية
كمجتمعات افتراضية مفتوحة لتبادؿ اآلراء ككجهات النظر من
خالؿ ما ينشر فيها من تعليقات أك آراء من المشاركين في طرح
الموضوعات كالمسائل المختلفة ،بحيث تؤسس فضاءات رقمية
للحوار كالنقاش الذم يعكس حجم التفاعل كالمشاركة في هذق
المواقع ،التي تعد كسيطا إعالميا بديال عن كسائل اإلعالـ
التقليدية ،فهي تمكن من االعتماد عليها أك التفاعل معها دكف
التعرض لسطوة المقص أك الرقابة المسبقة على األصوات كاآلراء
جراء كبح التعبير الحر عن القضايا المجتمعية المتنوعة .يرل
الصادؽ رابح في بحث له عن "المدكنات كالوسائط اإلعالمية
بحث في حدكد الوصل كالفصل" ،مقدـ إلى المؤتمر الدكلي
"اإلعالـ الجديد تكنولوجيا جديدة لعاـ جديد" ،بجامعة
البحرين أياـ 9-7أفريل  9ََ9أف المدكنة تعد كعاء مرجعيا
للمعلومات كهي تطبيق من تطبيقات اإلنترنت ،يعمل من خالؿ
نظاـ إلدارة المحتول كهي في أبسط صورها عبارة عن صفحة
على اإلنترنت تحتوم على مجموعة من المقاالت القصيرة التي
يتم تحديثها باستمرار كما في الصحيفة اليومية التقليدية ،كما
يمكن تعريف المدكنة بأنها آلية النشر االلكتركني على اإلنترنت
بأسلوب سهل يبعد المستخدـ عن التعقيدات التقنية المرتبطة
عادة بالنشر على اإلنترنت كتتيح لكل شخص أف ينشػػػػػػر كتابته

بسهولة بالغة ،كتتم المدكنة كفقا لتعاكف بين موفرم الخدمة الستضافة المدكنات على
الموقع كبين على الموقع كبين المدكنين كذلك بأف يقوـ مقدـ الخدمة بتوفير آليات أشبه
بواجهات البريد االلكتركني على اإلنترنت تتيح ألم شخص أف يحتفظ بمدكنة ينشر من خاللها
لقد قلصت ظاهرة انتشار المدكنات من
ما يريد بمجرد ملء نماذج كضغط بعض األزرار.
المتغيرات الفاعلة في المجاؿ اإلعالمي العربي احتكار الدكلة لوسائل اإلعالـ كاستطاعت أف
تنافس المعلومة الرسمية التقليدية كمكنت األفراد كالجماعات للتمتع بالحق في االتصاؿ في
الفضاء العمومي االفتراضي  ،بعد أف كانوا مهمشين بفعل احتكار السلطة النخبوية لوسائل
اإلعالـ المختلفة كاتخاذها كمنبر تىخاطيب أحادم االتجاق ،يتلقى من خالله الجمهور المعلومة
كالرأم .فتحوؿ هذا الجمهور الراكد إلى جمهور فاعل نشيط بفضل الشبكة العنكبوتية التي أهلته
ليكوف صانع محتول كمشارؾ فعاؿ.

تمظهرات التدوين اإللكتروني النسائي بالمجتمع العربي

كيشكل التمثل الثقافي االجتماعي للمدكنات مدخال هاما لفهم شرعيتها كخطاب اجتماعي
كثقافي جديد يختزؿ أحد أهم تحوالت الحداثة ،فهو نموذج تواصلي جديد أقل نخبوية كأكثر
ديمقراطية .فثمة تصور سائد أف الشبكة العنكبوتية قد شكلت -بالنسبة لفئات اجتماعية
عديدة كمنها المرأة – فضاء عموميا لممارسة أشكاؿ جديدة من العالقات خارج المنظومة
االجتماعية كالسياسية كالثقافية  .كاستفادت النساء من الوسائط اإلعالمية كتطبيقاتها من
منتديات كمواقع التواصل االجتماعي ك نوافذ الدردشة كالتحاكر اإللكتركني  ،إلنتاج خطاب
جديد يتخذ مسارا لمستويات التحرر لم يكن متاح للمرأة بلوغها اعتمادا على كسائل اإلعالـ
المقركءة التقليدية كالصحيفة كالمؤلف.
يقوـ حينها هذا التمثل  -حسب صادؽ الحمامي في بحثه "عالمهن المنكشف :المدكنات
النسائية العربية" -الذم يتمظهر في أشكاؿ مختلفة بدكر رئيس في تحديد أشكاؿ تعامل
المجتمع مع ظاهرة مستحدثة أم رفضها كمقاكمتها أك قبولها كإخضاعها لبيئة ثقافية جديدة.
كتلعب كسائط اإلعالـ دكرا هاما في تشكيل هذا التمثل كتحديد طبيعة تلقي المجتمع لظاهرة
المدكنات .كونها كسيلة النفتاح المرأة على العالم الخارجي ك آلية الندماج المرأة في فضاءات
عالئقية (الجماعات االفتراضية) ال تخضع فيها لمعايير التمييز كالتفرقة كالتراتبية التقليدية،
حيث تتسم المدكنات النسائية إضافة إلى عددها الهاـ نسبيا بطابعها الحميمي كالشخصي
بالرغم من أف بعض المدكنات تثير مسائل سياسية  .كما يغيب نسبيا عن هذق المدكنات الطابع
النسائي النضالي فال نكاد نعثر على مدكنات حوؿ هذا الموضوع .كتحتل المدكنات النسائية
مكانة غير هامشية في هذق المجتمعات ككما أنها تحصل على المراتب األكلى عندما تشارؾ في
مسابقات كطنية كعالمية.
كما تتخذ المدكنات اإللكتركنية النسائية األسماء المستعارة للتخفي من سلطة القانوف
كالمجتمع كالتمتع بالحماية ،ا ألف التعبير عن الرام يعد إشكاال متأصال في المنظومة السياسية
كاالجتماعية كالثقافية بالمجتمع العربي .كما تتخذ المدكنات صور المشاهير في البركفايالت
لجذب المتفاعلين كتحقيق أعلى قدر من التواصل ،األمر الذم يعكس رغبتهن في الثورة على
القيم االجتماعية كالثقافية في هذق المجتمعات المحافظة .كما أف المدكنة منظومة تواصلية
بين المرسل كالمتلقي كيشكل التفاعل بين المرأة كالرجل سمة مميزة في السياؽ القيمي العربي،
كهو نظاـ جديد للتواصل أرسته المدكنات ،كتصبح المدكنات اإللكتركنية للمرأة بهذا المدلوؿ
فضاء موازيا للمنظومة االجتماعية ،يمكن أف يتم داخله بناء عالقات اجتماعية صعبة التحقق
في مجتمعات كاقعية يتم الفصل فيها بين عوالم األنثى كالذكر.
كهكذا سمحت منظومة المدكنات اإللكتركنية النسائية بظهور عالم مختلف تنتفي فيه
أنواع المحظورات في الحياة االجتماعية كالسياسية كالثقافية ك أتاحت حرية النشر كالمشاركة
الفرصة للتعبير عن مختلف القضايا كالمسائل التي شغلت كتشغل المرأة منذ عقود ،كبذلك خلقت
المدكنات أسلوبا جديدا في التفاعل مع الشأف العاـ ك ممارسة العمل السياسي كالثقافي  ،كفضاء
للتنفيس كإبراز القيم كاآلراء الفردية .
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اإلستعجال السردي

و معضلة التجنيس
قراءة في رواية ( أمشاج )
لكريمة عساس
بقلم :د  /آمال كبير
تلتقي الركاية في كثير من األحياف بالقارئ عند
مغبة الصدؼ ،فأحيانا ال تجعل من الحكاية شيئا
يذكر خارج ترانيم الملل الدائم ،كفي أحياف
أخرل يستوم اللقاء حوارا صاخبا بين الحكاية
كالحكاية ،حتى لتكاد نياط القلب تتمزؽ صخبا
صامتا عند العتبات .كتلك هي الحكاية األكيدة
في كل ركاية تجود بها أقالـ الشباب من الكتاب
الكثيرين ،الذين صاركا يتزاحموف عند أبواب الكتابة
يتسولوف الحركؼ كالكلمات المتراقصة المراكغة ،علهم
يقتطفوف منها شيئا ذا أهمية  .كال أظن أف هذق الكاتبة قد
كقفت في الزحاـ طويبل ،فقد عرفت في األخير كيف
تمؤل قفة الحكاية بما لذ كطاب ،شهرزاد جديدة تؤجل
موتها لتقوؿ الموت مرارا في ركاية (أمشاج ) كعند باب
القيامة كاف مفترؽ السرد سلسا ككاف العبور عذبا إلى
جناف الحكاية ،ركاية امتؤلت بالعاطفة على الرغم من كهم
العقل كالتفكير الذم ساد مسارات األبطاؿ؛ كهما في
األخير بطبلف للحكاية الكونية األكلى (آدـ كحواء) في
عالم من الخطايا كالعبث كالتوبة كالغفراف ..ثم العودة
األكيدة إلى الموت الذم ال تكوف الحياة إال من خبلله.

مأزق الرواية الشبابية المعاصرة

يحتل مصطلح (الركاية) معظم أغلفة الكتب المعركضة
أماـ القارئ ،ككأنها صارت العبلمة اإلشهارية األكلى
لئلقباؿ على القراءة أك للتسويق إليها .األمر نفسه نجدق هنا
على غبلؼ (أمشاج) فنلج دهاليز القراءة محملين بمفاهيمنا
كقواعدنا المتأصلة حوؿ فن الكتابة الركائية كشركطها
كقواعدها كبنياتها...الخ ،لنصاب كل مرة بخيبة جديدة
أماـ كل كتاب جديد يصر صاحبه على تسميته بالركاية،
كماذا بعد؟ إف الخلط الشديد الذم تتعرض له الفنوف
السردية على يد الكتاب المحدثين صار مثارا للنقد
األكيد ،فقد أصبحت كل كتابة ركاية " تتخذ لنفسها
ألف كجه ،كترتدم في هيئتها ألف رداء ،كتشكل أماـ
القارئ تحت ألف شكل ،مما يعسٌر تعريفها تعريفا جامعا
مانعا "= (عبد المالك مرتاض ،في نظرية الركاية ،بحث
في تقنيات السرد ،ص ُٗ .).هذا العبث التصنيفي مس
الذائقة القرائية كقضى على الرصانة النقدية حتى بات
النقاد مشلولي األقبلـ كاألفكار من كثرة التصفيق في
الفراغ حينا ،أك العزكؼ عن الكبلـ أحيانا.لكن إلى أين؟
ذلك هو السؤاؿ المهم اآلف.إف ما يهمنا كنحن نتتبع تفاصيل
الكتابة الحديثة في الجزائر أك في الوطن العربي عموما-
مع بعض االستثناءات العابرة  -هو أف نحاكؿ التأسيس لنقد
يتماشى مع طبيعة المرحلة التي ينضوم تحت سقفها اإلبداع
الركائي خاصة ،مع ضركرة اإليماف بالمتغيرات التي طرأت
على العقل العربي على مستول الوجود الفعلي للفرد داخل

المنظومة العولمية التي امتصت االنتماءات الخاصة،
كحولتها إلى انتماءات هبلمية مائعة ال سبيل فيها إلى
الخصوصية أك التفرد أك االكتساح ،كلهذا فإف سطحية
االنتماءات تلك جعلت اإلبداع نفسه يقف عند سمة التحيين
كاآلنية ،كينزع بسرعة فائقة نحو االنمحاء كاالنتهازية
كالموت السريع.هذا التأثير السلبي لبلنتشار الفوضوم
للفكرة هو ما جعل الكتابة الركائية تغير مسار بنيتها إلى
مسارات شبيهة ،كتصر على أف تمنح لنفسها صفة األمومة
السردية لكل جنس حكائي بديل ،خاصة أف علماء السرد
لم يسلموا " يوما بأف الركاية "جنس ال قواعد له" أك أنها
"جنس ميٌت" حسب عبارة جوؿ ركنار( jules renard ).
بل على العكس من ذلك تماما ،لم يعش أم جنس أدبي ما
عاشت الركاية من ازدهار كنماء جعبلها تكتسح األجناس
جميعا ،كتف ٌتكٌي منها الريادة األدبية كتغدك قبلة القراء
األكلى ،كلم يشهد أم جنس أدبي ما شهدته الركاية من
إقباؿ النقاد كالدارسين كحتى الفبلسفة كعلماء االجتماع "
=( محمد القاضي كمجموعة من المؤلفين ،معجم
السرديات ،ص َِِ ).َِّ ،كالركاية التي بين أيدينا تحمل
الكثير من عبلمات التشويه البنيوم لجنس الركاية؛ كإف
كانت كما أسلفنا تحتوم عبلمات رائقة من السبلسة
كالجدية كاللغة كالتحليل كالخياؿ؛ إنها تخضع بالضركرة
لمقولة " ...حرية الركائي ،كحقه الكامل في حرية الخياؿ
كحرية الفكر كحرية التنفيذ .كهذا يتضمن حقه بل كاجبه
في عدـ الرضوخ للتقاليد كالقواعد البالية ،اجتماعية
كانت أـ فنية ،كالثورة عليها ،كلما كجد أنها تقف حائبل
بينه كبين االضطبلع بعمله كهو تصوير الحياة ككشف
حقيقة النفس اإلنسانية "= (مجموعة من المؤلفين ،نظرية
الركاية في األدب اإلنجليزم الحديث ،تر :إنجيل بطرس
سمعاف ،ص َٕ) .لكنها جاءت بعد كل هذا مستعجلة،
ككأف الكاتبة تسابق نفسها كي تفوز بنشر ما كتبته
على سبيل التعداد في قوائم كتاب الركاية ،في حين أنها
لو تريثت قليبل بعد لفازت بلقب الركائية كلجنبتنا مغبة
النقد ،كلكن !بالنظر إلى حجم الكتاب مبدئيا نعتقد أنها
ركاية قصيرة (ميني ركاية) كهو ميداف سردم يخضع
للتجريب منذ كقت ليس بالقصير ،لكن المشكلة هي أف
التسميات التي رافقت هذا التصنيف التجريبي لم تكن
على جانب أصيل من الدقة كالموضوعية؛ فقد ظهرت
(ركايات الجيب) كالتي من المفركض أنها ركايات قصيرة
تكتب من أجل التسلية؛ إذ تحمل في جيب القارئ لتمضية
كقت المواصبلت أك االنتظارات الكثيرة هنا كهناؾ،
لكننا نجد تحت هذا المسمى ركايات طويلة ال تصلح ألف
تكوف ركاية جيب ،كالسؤاؿ اآلف :هل يقوـ الكتاب -
الشباب خاصة  -بالتجريب الركائي باختراعهم هذق
األشكاؿ السردية المقتضبة؟ أـ أف األمر ال يعدك أف
يكوف مجرد انقطاع قسرم للنفس السردم تارة،
كاستعجاؿ كعجز عن االستمرار تارة أخرل؟ إف ما يهمنا في
الركاية النموذج اآلف هو أنها ركاية كانت قادرة على
االستمرار لو أف الكاتبة أعطت الفرصة لقلمها ،كلخيالها
مزيدا من الوقت ،الستدراؾ التفاصيل التي تحبها الكتابة
الركائية كتلح عليها ،غير أننا نبلحظ أف األحداث تمر على
شكل كمضات تجعلنا نفكر باختيار تسمية جديدة لمثل
هذق الركايات (السندكيتشية) كأف نسميها (الركاية
الومضة)
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على شاكلة (القصة الومضة) ! تبدأ الكاتبة ركايتها
بعرض قصة البطل (رؤكؼ) التي تسند إليه نصف عملية
السرد باعتبارق راكيا داخليا عليما ،كهي بهذا تتنصل من
ركاية الحكاية بإسنادها لؤلبطاؿ (رؤكؼ /مريم) كتبقى
مجرد مرافق ينظم التدرج في األحداث كيوجه الحكاية
صوب النهاية المطلوبة ،كلعل هندسة الركاية بهذا الشكل
كانت ستصبح سببا مقنعا إلطالتها كإكماؿ بنيتها ال
لتقزيمها بالقدر الذم أخل بقيمة الحدث الذم تحمله بين
طياتها (نصاؿ سكين حاؼ بقبضة سوداء غليظة ،األخ
النحيل األشعث األغبر ،مدجٌج بسكين ككثير من الحقد
كبعض الحق ،سركاله الرثٌ كبير المقاس ،كثير
الجيوب ،خطواته المزلزلة نحوم أطلقت دكمٌ البوؽ ..بوؽ
ملك أخبرنا عنه المعلم( =)..الركاية .ص َٔ)كباستعراض
بقية األجزاء الموسومة أعلى الورقة بوسم (رؤكؼ)  -ليعرؼ
القارئ أنه الراكم ،أك أف الحكاية حكايته  -نفهم أف
القصة هي قصة ركاب حافلة تعرضوا لحاجز إرهابي
كاف الجزائريوف يطلقوف عليه اسم (فوباراخ) أياـ األزمة
الدموية لسنين التسعينات (أكقفوا الحافلة التي تعجٌ بأركاح
بريئة ،تسير ببل هدؼ كال معنى ،كحتى لو كانت لديهم
أهداؼ فهي لن تضر أم طرؼ في أم شيء .سمعت السائق
يصيح مرتعبا – بعد – أف قفز المختبئوف من جحورهم
– كمن رأل الموت جاثما أك لعله رآق فعبل - :فو باراخ..
فوباراخ ..فو ببلد ..فو حياة ..إنها القيامة)= (الركاية .ص
ُٔ)إف الجاذبية السردية في هذق الركاية تتمثل في كوف
الكاتبة كانت تشتغل على جانب من التحليل الفلسفي
لؤلحداث في " مجتمع يتغيٌر كال تلبث أف تصبح تعبيرا عن
مجتمع يعي أنه يتغير "= (ميشاؿ بوتور .بحوث في الركاية
الجديدة .ص ٖٓ) .فهي لم تقدـ الواقع بطريقة العرض
كالنقل بل كانت تتوقف عند عتمة اللحظات الخاصة،
فتصف جانبها المخفي الذم ال تحتاج الفكرة الفعلية إليه
بقدر ما يحتاج إليه الفكر الواعي ،كهو انتباق جدير
باالهتماـ في مسار الكتابة؛ إذ يقدـ أنموذج كاتب على
جانب من الوعي كاالطبلع كالخياؿ ،فقليل من الكتاب من
يهتم بفلسفة المشاعر أك بتحليلها ،خاصة في ركايات األزمة
التي غالبا ما تعمل على تقديم الحدث في أكثر حاالت
كاقعيته تمثبل ،على الرغم من أف ركايات األزمة نفسها
كانت محفبل جريئا للتجريب بعد سقوط األفكار
اإليديولوجية منتقلة بالكتابة إلى ما بعد الكولونيالية كما
حاذاها .إذا فنحن أماـ كتابة تجتذب إليها أطراؼ
الحركة الفكرية الضاربة في عمق اإلنسانية ،تعرض هنا
فلسفتها عن اإلنساف بمفهوـ فكرم راؽ "اقترب مني
كثيرا كتبلمست أطرافنا ،سمعت دفات قلبه المتسارعة..
ربما خوفا ..كأحسست بلفحات زفراته الحارقة التي كادت
تلهب الغابة ،شعرت بعاطفة ما تجاهه ،كأشفقت عليه،
تعثر بحجر أثناء جرٌق لي ،ككدت أقف ألسندق ،فقد
يحدث للطفل أف يحنو على جبلدق ،نبٌهته ببراءة مشيج
صغير - :انتبه يا عم ! ككانت تلك آخر مرة أسمع فيها
صوتي( ="..الركاية ص َُ) .لكن السؤاؿ المهم هنا :هل
تعي هذق الكاتبة – بوصفها عينة للنقد– أنها تقف على
عتبات عبثية ركائية صمم لها الركٌاد هندسة كاعية هادفة
كمنتظمة كمشركطة ،أـ أنها تقف عند بوابات البوح غير
قادرة على التصنيف – كغيرها – معتقدة أف فكرة
الثبلثينات من القرف العشرين عن تبلحم فنية القصة
كالركاية مازاؿ أمرا قائما على مستول النقد؟كعلى الرغم
من أف مظاهر التجديد الركائي في هذق الركاية تبدك
كاضحة كمقبولة " أم السرد الذم يبرز فيه السارد أك
الراكم محايدا تماما ،بعكس الراكم كليٌ العلم في بنية

الركاية التقليدية ..هنا السارد ال يتدخل ،ال ينحاز ،ال
يعلق ،ال يفسر األحداث البلحقة كلذلك يطلق عليه النقاد
البنيويوف مصطلح (الراكم غير الظاهر) أك الراكم الشاهد،
كيشبهوف كظيفته الفنية بوظيفة الكاميرا السينمائية التي
تلتقط المشهد الماثل التقاطا آليا خارجيا "= (آمنة
يوسف ،السرد الركائي ،ص ٖٓ) .إال أف تحميل طفل
صغير صوت الفلسفة الوجودية العميقة كالمناجاة الصوفية
المتبتلة لم يكن أمرا منطقيا كال تفكيرا مدركسا من قبل
الكاتبة؛ (بلغني صوت احتكاؾ غريب سمعته صادرا من
رقبتي ،ثم تدفقت سوائل لجة ساخنة تنحدر كتسيل على
األرض ،لتتحوؿ إلى بلل كتمتزج بالتراب ،كأحسست بلزكجة
تمؤل رئتي ،لوحت للقدر ،عليٌ أشد انتباهه لوحت طويبل
ركلت الهواء بقدمي عليٌ أكوف عاصفة تحملني كذابحي
كسكينة إلى السماء ،أين يوجد كما قاؿ لنا المعلم
سلطاف ال يظلم عندق أحد ناجيت السلطاف " ..أمٌن يجيب
المضطر إذا دعاق"= (الركاية .صُِ) .لكن تنصلها التٌاـ
من تحمل دكر الراكم جعلها تقع تحت طائلة التلفيق السردم
على مستول الفكرة العامة للحدث أكال ،كمن ثم على
مستويات الحمولة االفتراضية للمقاؿ الموجه من قبل
األبطاؿ؛ فليس كل بطل قادر كفق اإلمكانات التفصيلية
لكينونته الوجودية داخل النص  -بعدٌق شخصية قابلة
للتركيب كالتحويل  -أف يعبر عما يود الكاتب التعبير
عنه .إف الطفل هنا يحتل مكانة غير مستساغة في سلم
القراءات الواعية ،فبل يمكن أف نتقبل ببساطة ساذجة
فكرة أف يتحدث طفل إلى إلهه الذم ال يمثل بالنسبة إليه
إال ملمحا ضبابيا غير مكتمل التفاصيل ،كال كاضح
التعابير -بل هو إشارات عابرة من كلمات المعلم أك األب -
بتلك الطريقة العقبلنية المشككة كالمتسائلة بحزـ ،ثم
نجد البطل بعد نجاته اإلعجازية من موت محقق ال يعترؼ
بوجود هذا اإلله ،بل كينكر أف يكوف هو الذم أسقطه
في حفرة الموت بحكمة كأنقذق بحكمة موازية،
كالمفركض أف هذا الطفل الذم يرل الموت في عيوف
الجبلد القاتل بذلك الشكل العبثي الفاخر يدرؾ قيمة
الحياة بعد استرجاعها بشكل ينبئ عن تنامي الوعي بفعل
المعجزة كليس العكس.كقد كاف جديرا بالكاتبة اتباع
النمط العكسي في تقديم األحداث بأف تكوف راكيا عليما
من خارج النص ،كتترؾ سيركرة األحداث ألصوات
الشخصيات لتنسجها كفق تدرج منطقي حكيم.تبدك الركاية
في أصلها حدثا اجتماعيا إنسانيا بالدرجة األكلى ،غير أف
الكاتبة انزاحت لتدثر الحدث بمسوح من الفلسفة الوجودية
المفركضة على النص من خارجه تارة كمن داخله تارة
أخرل؛ " ...فتفكك الزماف كاختبلط كجهات النظر
يسمحاف بإلقاء عدة أنوار على المادة الحية بدال من نور
كاحد ،كما يسمحاف بصنع مقاطع من زكايا مختلفة،
بحسب شتى التجسيمات "= (ر .ـ ألبيريس ،تاريخ الركاية
الحديثة ،تر :جورج سالم ،صُْٖ) .لكن كما أضافت
االنزياحات للنص مبلمح راقية التشكيل كأخرجته من زاكية
العادم كالمألوؼ ،أثرت عليه تأثيرا سلبيا جعل العبارات
اإلنشائية المجانية تطغى على سيركرة الحدث الذم كاف
يحتاج إلى تأصيل أكثر كعيا ،تأصيل لمشاعر إنسانية
كاقعة تحت ضغط األزمة غير المنتظرة؛ التي ال تحتاج فيها
الذات إلى الشاعرية المتقمصة بقدر ما تحتاج إلى
االسترساؿ التعبيرم المفعم بالركحانية كالشجن على خبلؼ
التفلسف كالعبثية المتصنعة.

د .آمال كبير – جامعة العربي
التبسي  .تبسة
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عند نافذة اللغة جلست ابنة المجاز
تنسج من الحركؼ مجموعتها..
هي المرأة الصبارة ..تباركها
الفصوؿ ..كتنحني لشوكها آهات
األنين كالحنين" ..كقاؿ الصبار
بقلم :
ارتويت" مجموعة شعرية تنبض
عمقا كجماال ..للشاعرة المبدعة
"حسناء بن نويوة".استغرقت زمنا تلتحف الصمت..
كفي لحظة كعي سألها الحرؼ عنها كعنه ،فأجابت
كاثقة" :الشعر أف تتعرل منك ..كتطأ أرضا مليئة
باأللغاـ" .هي التي من كأس الصبر اغترفت..
شربة لم تظمأ بعدها أبدا ..هي "المرأة الصبارة"
التي عاشت كفية للصورة التي رسمتها ركحها ..كهي
"التي أجهضت رجبل لم تلتق به قط" .كفي
"المواسم اآليلة للسقوط" تستحضر الشاعرة
اإلندماج الركحي بين "ياني" كمعزكفته األخيرة..
كبحس فني عاؿ تضيع في لوحات سلفادكر دالي"..
كتطير مع السريالية إلى كاقع اليشبه هذا
الواقع..هي التي اشتهت طريقا ال يعرفها فيه أحد..
هي التي رفضت هذا الواقع كلسانها يردد مع
"محمود دركيش"" :يحاصرني كاقع ال أجيد
قراءته" ..هي "ابنة الليل ..ال اتجاق لها لتغيرق ..كهي
ابنة الظل تعرؼ شجرة لم يداعب أغصانها عصفور
فحل ..كهي ابنة النثر ..تطل من فصل خامس..
كهي ابنة المجاز لها في اللغة قصيدة كنشيد من
شوؽ كنار"".حسناء" التي تفتحت أكوانها على
إيقاع صوت اليشبه الصوت ..إنه الرنين المزهو..
يزلزؿ ضواحي القلب ..رعشة مدكخة ..صوت طفل
شقي لم يكبر ..هو ماء كهواء ..قارة ثامنة ..دكاء
للداء ..تهاليل مباركة في العيد ..مخرج في
الضيق ..هو صوت لكن إيقاعه كاف كافيا ليفتح
العوالم الجميلة "لحسناء" الشاعرة .كفي "،صور
محنطة في ذاكرة المعنى" رسمت الشاعرة كجوها
لبلنبعاث كالبلل كالرغبة كالمطر ..للبرد كالشوؽ
كاألرؽ ..للصداع كالطريق كالغركب كالليل ..للرؤل
كالعبور كالحنين ..للغياب كاألحجيات ..للوصاؿ
كاألسئلة كالهامش ..تقوؿ في مطلع قصيدتها:
أدؽ أبواب المجاز
أستظل بالمعنى
أتبصر بالضاد
أدركني من تيه المنحدرات العمياء
أتمرف على قتل ظلي بالكلمات
كلمة كلمة
كأتجلى من انبعاث جديد
ك"في مواكيل العزلة" كجدتني أسائل النص ..هل
العزلة زاكية صغيرة يقف فيها المرء أماـ عقله كما

قراءة في المجموعة الشعرية
"وقال الصبار ارتويت"
د  /نبيلة عبودم
قاؿ "دستويفسكي"؟ أـ أنها كطن لؤلركاح المتعبة
كما تصورها همنغوام؟ فأجابت "حسناء":
العزلة اختصار
لما لم نفعله كقت الضجيج
في العزلة
أحن إلى نفسي القديمة
كفي لحظات كثيرة
أنسى أنني كنتها
في العزلة
أتدثر بلحاؼ المجاز
أرتعش فتطير لغتي
إلى شاهق درب
كفي نص "بالشكل الذم أحب" تخرج الشاعرة عن
الصورة النمطية التي رسمها المجتمع للمرأة ..كهي
البيت المؤثث باألطفاؿ ..حيث األنوثة محتضرة
كاألحبلـ مختصرة ..المرأة المريدة كما رسمتها
"حسناء" بالكلمات هي تلك التي تريد االحتواء..
الحناف ..المشاركة في الحب كالحياة..
كفي "كحيدة المساء" تقاسمت "حسناء" الوحدة مع
الشاعرة "أسماء رمراـ" ..كأبدعتا في نص مشترؾ
يحكي تفاصيل المساء الذم أمطر كحدة..
هذا المساء كنت كحيدة جدا
كبرد غيابك
يخشخش في عركقي
أتأبط اللغة
أتكتك أصابعي الهشة
فوؽ لوحة المفاتيح
ألرسم بكلماتي الفاحمة
ما يستحق أحراش العتمة
هذا المساء كنت كحيدة جدا
كفي الوحدة تحولت إلى امرأة سماكية
طيرتني مني
إلى عالم غير آيل للنهب
كدكنما ضفاؼ
دكنما ضفاؼ
ما يستحق أحراش العتمة
هذا المساء كنت كحيدة جدا
كفي الوحدة تحولت إلى امرأة سماكية
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الساعة ال تخطىء حقيقتي
طيرتني مني
أعرؼ حزنا طويبل جدا
إلى عالم غير آيل للنهب
لم يذهب بعيدا
كدكنما ضفاؼ
فقط بكى كثيرا كثيرا
دكنما ضفاؼ
على قيامات الوقت
هذا المساء كنت كحيدة جدا
هذا بعض من كل ..كالتزاؿ المجموعة تخفي من
كبرد غيابك
الجماليات ما سترسمه القراءات الجادة في تذكرة
يخشخش في عركقي
أخيرة ..كأحبني أكثر ..لو ..الظمأ ..كاف في
أتأبط اللغة
القلب عابر يشبهك ..بطريقة ما ..للقلب ميبلد
أتكتك أصابعي الهشة
آخر ..أكواريوـ ..مريض هو النام ..للتراب أغفر
فوؽ لوحة المفاتيح
امتدادم ..الظل ..الوقت العابر دكنك ..نزلة برد
ألرسم بكلماتي الفاحمة
نزلة حنين ..غثياف ..أشياء ليست تقاؿ ..أشياء
ما يستحق أحراش العتمة
عالقة في لجة الغياب ..يوـ مزاجي ..حينما اكتمل
هذا المساء كنت كحيدة جدا
نصاب الجرح ..الجمعة ..على عتبة الشعر..
كفي الوحدة تحولت إلى امرأة سماكية
الكتابة ..إلى البياض أمتثل ..إلى شاعر ..من لك
طيرتني مني
غيرؾ ..ليل مقلوب على آخرق ..ظل معقوؼ القامة..
إلى عالم غير آيل للنهب
إضاءات..
كدكنما ضفاؼ
"كقاؿ الصبار ارتويت" مجموعة شعرية كتبت
دكنما ضفاؼ
أما نص "السمراء" ،فأهدته "حسناء"إلى ركح بمداد القلب ..تفتح العين الثالثة للقارلء على قراءة
الشاعرة "صافية كتو" التي كدعت الحياة قبل أف
تودعها ..رحلت كتركت صديقتها القيتارة للذين
يحسنوف العزؼ على أكتارها ..تقوؿ "حسناء":
آق يا سمراء
أنت العتيقة كجسر تيليملي
الطفيفة كفرح عابر
أنت المتوارية هناؾ
كنحن العالقوف في نشيج الشعر
كقلق األسئلة.
كفي "أرتب الوقت بدمي" يتجلى حضور الفوضى
التي تبرر الترتيب كما في قولها" :الفوضى تعج
بأنفاسي" ك"الشعر المركوف على الطاكلة"..أما
الوقت ،فيتمظهر من خبلؿ :خشونة الماضي..
أكررني في زحمة أشيائك ..الساعة تزكيني
لسقف هش كطوؿ انتظار ..كما يتبدل الوقت من
خبلؿ :حكايات الصبر ..البداية كالنهاية ..كالوجود
كالعدـ ..أما الدـ ،فمتوارم خلف المعنى المقصود
الذم ينفتح على التعدد ،حيث يفهم حسب السياؽ
كحسب االسقاط النفسي للقارلء من ذلك الحياة..
البقاء ..الوفاء.
كما أبدعت الشاعرة في "نثريات تتمشى فوؽ
قيامات الوقت" ..تلف الوقت بكفن الرحيل بعد أف ما بين السطور ..كتستفز الوعي للبحث في ما كراء
أنهكها االنتظار ..كحزف طاؿ كاستطاؿ ..حيث النص ..أما الشذرات التي ختمت بها "حسناء"
مجموعتها ،فتجليات لرؤيتها للوجود كالحياة
تقوؿ:
كمعايشة لتفاصيل اختزلتها الشاعرة في كلمات
عند عتبة
قابلة لإلسقاط كالتأكيل..
كل لقاء مؤجل
يحتضر الوقت انتظارا
د  /نبيلة عبودي
يطرؽ الوقت بابي
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تشدني إلى الكتابة أحاديث األدب كما
يمكن أف نجعله خيارات للثقافة السائدة
في أذهاف األدباء عموما  ،أشرد كثيرا
ل األدباء يجركف كراء نوازعهم
كأنا أرل ج ٌ
الذاتية في تأكيد فاعلية الكتابة عبر خربشات كتعابير تصدنا للوهلة األكلى عن االستمرار في
القراءة ،ألننا بالمختصر المفيد ال نستوعب ما يكتبوف كإف استوعبناق أخرجناق من دائرة النافع
كالمنتج كالمضيف .يا ترل ماذا تحتاخ البشرية في هذا الظرؼ العصيب بالذات من كل صاحب قلم
يرل العالم من برجه العاجي  ،كاألمة تحرقها التفاهة كالغياب في الوجود الفاعل  ،فال حديث إال
عن النفوس المهزكمة كالذكات المتهشمة ،كالخيانة المصطنعة كالشوؽ الكاذب كالتعابير التي ال
تضيف للغة إالٌ كسور الكالـ ؟؟هل نحتاج أف نبكي فناء جسد ظل لعمر حكائي ،يجرم كراء سراب
لحب فاشل ،تترجمه الكلمات النابية كالمرذكلة؟؟؟ !!! هل نحتاج أف نستورد المعاني كي نقوؿ
المحرـ كالشاذ ك المستهجن كالبذمء ؟؟ !!هل نحتاج أال نقوؿ شيئا كي نصنع على عين الموضة،
أدباء يشيخ نصهم قبل بداية القراءة ما السرٌ في كل هذا العبث؟؟؟ !!كهل تراني مبالغة إف قلت
أنٌنا قفزنا عن ذاتنا الحضارية حين استثمرنا في كتابة ال تزيدنا إال ابتعادا عما يجعلنا إنسانيين
؟؟ !!التراب حاضن الجسد  ،كالركح تحضنها السٌماء كاستقباؿ كليهما تحددها لحظة ينتهي فيها
حراؾ الركح.فما الذم يسعف األدب أف يتحرؾ ببصيرة ليهدم اإلنساف بصيرة أقول تمنحه
مشركعية الخركخ من مآزقه المتكررة في الواقع ك التاريخ؟ هل نحن مضطركف أف نلغي عقيدتنا ،كي
نكتب نصا متحضرا؟ هل نحن مضطركف أف نلغي ديننا  ،عمقنا الحضارم  ،ركحنا األخركية كي
نكوف في مستول ما يكتب الكبار؟ يا هذا القلق الذم يأكل كجودنا الحضارم ،كيمنحنا متاها يلعب
بعقوؿ الصغار ،كهو يمجد األساطير كالخرافة كيفعٌل السحر كالتناسخ كيرفض ما يمنحنا األماف
بحجة أف األدب هو حالة قلق تعلو على الواقع كتستعير من الخياؿ آلياته كي يهدينا الفرح .كثيرا
ما رفض النقاد العرب كال يزالوف  ،ربط عالقة حميمة بين األدب كالدين  ،أك فتح اتصاؿ األدب
بالتصور الديني أك اإلسالمي الذم ييرل فيه األدب يضيق كيضيق  ،ك هذا في الحقيقة تضييق
لدائرة هذا األدب الذم إذا فتحنا باب الحديث حوله ،كجدت سهاـ النقد ال تفتأ تسمه بالوعظية
كالسطحية ك الضحالة كالخركج من الحياة إلى حيث مواضيع الجنة كالنار كاهلل كمحمد  ك الزهد
ت
كالموت كالبرزخ كالعذاب كالنعيم كال غير .فإذا انفتحنا على المذاهب األدبية الغربية كجد ى
المادحين لها كثر ك الناعقين أكثر ،رغم أف هذق المدراس من الكالسيكية إلى الركمانسية إلى
الواقعية إلى البرناسية إلى الوجودية إلى السوريالية إلى … .هي بنت تربتها  ،ككانت مغرقة في
العقل أك العاطفة كالخياؿ أكفي الذاتية كالنفعية الضيقة التي تجعل من تضخم األنا  ،حالة كجود
مستقل يتعالى على العالم كما يحيط به من هموـ .كهي رغم أنٌها مذاهب خاضعة لظركفها المادية
كالفكرية التي تتجاكز تعميق الوجود اإلنساني في صلته باهلل على قوؿ شلتاغ عبود  ،إال أف نقٌادنا
تلقوها بال نقد  ،كنافحوا عنها دكف تعمٌق في مسارات هذق المذاهب التي تحتاج إلى كقفة نقدية
متٌزنة ،تستدعي طرح سؤاؿ النظرية األدبية العربية بركافدها اإلسالمية العميقة  ،التي ال
ترفض الدين  ،كإنٌما تستثمرق في إعادة التوازف بين الوجود كالغيب ك العقل كالعاطفة كالذات
كالمجتمع ك األنا كاآلخر كغيرها من الثنائيات التي مهما أنكرناها فهي في طبيعة الوجود أصل فما
بالك إذا تعمق كجودها في األدب .فربطت بين المادم ك األخركم .المعاني الترابية خنقت كثيرا
من الجماؿ  ،كجمٌلت القبح اإلنساني حين أطلقت جمالية القبح كجعلت من األدب الغارؽ في
النفعية كالجسدية كالعدمية مساحة لعبثية اإلنساف كترابيته حتى ضلٌ المعنى الذم غطت عليه
لعبة التشكيل فصارت الضحالة كالرذالة ك الالمعنى كاجهة الجماؿ األدبي  .صحيح أف األدياف
المادية الجديدة  ،كفرت لإلنساف بعض المنافع  ،فسلك في األدب مسالك كثيرة إلثبات الذات
الهاربة من العدـ بالخلود المادم كاالستمتاع الجسدم المغرؽ في الضحالة ،كلكنها لم تستطع إف
تهديه الفرح الوجودم ليشبع نوازع الركح الفطرية الملحة كالتي تبحث عن السمو كالرٌقي كتبحث
عن اإلنساف في داخل اإلنساف كهو يتفنٌن في احتضاف القيم العليا البانية للهمم الصانعة
للحضارات الالفتة لمعنى البعد األخركم في أم عمل أدبي فيكتب األديب بالمعاني السماكية
السامية ما يمكنٌ لالستخالؼ في األرض بالطريقة التي نرل فيها األدب فن فهم الحياة كالكوف
كالمصير فيستثمر في هذق الثالثية بأبعادها المختلفة ليحقق االستعمار ك االستخالؼ في األرض
بالصورة التي تجعل من األدب فنا للسمو بالحياة كرفض األدب الترابي الذم ال يصنع معنى إيجابي
للحظة المعيشة كيهفو لألدب السماكم الذم يبنيه تفعيل القيم الركحية أك جمالية القيم .فيا
ن
أدباء االرتقاء ،انتصركا فبركات األدب تعرؼ طريقها إليكم متى سموتم بمعاني الركح ألفٌ الف ٌ
د  /ليلى لعوير
الحقيقي ال يطمح ألكثر من هذا .

بين األدب الترابي واألدب السماوي
د  :ليلى لعوير
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الثنائية "الذكرية و األنثوية" و مسألة "الصّالحية"
بقلم :علجية عيش
"األدمية" عند بعض المفكرين و الفالسفة يراد بها "ثنائية المرأة و
الرجل" و العالقة القائمة بينهما ،و هذه العالقة تقوم على مبدأ أو قاعدة
تحقق إنسانيتهما ،ألن كل عالقة تقوم على بُعْدٍ واحد أو مستوى واحد
تكون ناقصة ،و قد أشار المفكرون إلى رؤية الرجل لجسد المرأة دون روحها
النقية ،و عدم رؤيته لهذه الروح قد تقوده إلى االنحراف ،عكس المرأة ،فهي
عندما تتعلق بالرجل فهي تنظر إليه شيئا كامال متكامال ( جسدا و روحا)،
فاإلنسان بإنسانيته وحده القادر على تغيير السلب إلى إيجاب ،و األسود إلى
أبيض ،و الكراهية إلى محبة ،الباطل إلى حق ،و تحويل الشرّ إلى خير ،و
القبح إلى جمال و التحول من االنغالق إلى االنفتاح ،و االنفصال إلى تواصل و
هلم جرّا ،و قد تكلم العديد من المفكرين و الفالسفة عن آدمية اإلنسان ،أي "الثنائية
الذكرية و األنثوية" ،فإذا حدث انفصال بين الزوجين مثال ،فهذا يدل على أنهما غير متكامالن
من ناحية الوعي ،أو أن ثنائية الوظيفة الجسدية و النفسية لكل منهما غير متكاملة حتى لو
أنجبا أطفاال ،..فوجود اإلنسان في هذا الكون ليس من أجل تحقيق رغباته البيولوجية  ،ألن
الحيوان يقوم بها أيضا و يحقق دوافعه البيولوجية .و إذا فكر اإلنسان بهذه الطريقة ،و جعلها
مقياسا أو قاعدة في حياته ،فهو ال محالة سيعجز عن تحقيق آدميته ،فقد يكتشف الطرف األول
أنه ال يستطيع تحقيق االستمرارية مع الطرف اآلخر ،و لذا يبحث عن الشيء الذي يفتقده ،و هذه
حاالت نفسية ،يسميها علماء النفس بــ ، eâ’d uotee le : :قد يكون السبب في عجز الطرف
الثاني ( المرأة) في االحتفاظ بهذه العالقة ،ألن األسرة في المجتمعات المحافظة ( حتى ال نقول
الجاهلة) ال تلقن أبناءها مبادئ العالقة بين المرأة و الرجل ،أو ما يمكن اصطالحها بـ" :التربية
الجنسية" و تعتبرها من "الطابوهات" ،و يبقى الرجل أو المرأة أسيرا العائلة و يتقيدان بأوامرهما
حتى في فترة الزواج ،و يعجزان عن مواجهة الحياة ،و حل مشاكلهما الزوجية دون تدخل األسرة،
ألن األسرة لم ترب أبناءها على مواجهة الحياة و قساوتها ،يحدث هذا في المجتمعات العربية و
اإلسالمية ( الجزائر نموذجا) قبل ظهور اإلنترنت و انتشار مواقع التواصل االجتماعي  ،حيث جعلت
من "السياط" األداة في تربية أبنائها ،و لم تفتح لهم مجاال للحوار ،فجعلت منهم شخصية معقدة و
منطوية على نفسها ،لدرجة أن الفتاة ال تستطيع أن تعبر عن مشاعرها تجاه الرجل ،و تخجل من أن
ترفض رجل اختارته لها العائلة كزوج ،و تقول أنها تحب شخصا آخر ،حتى بعض الزوجات تجد
نفسها عاجزة عن الدفاع عن نفسها ،أمام زوجها ،هذا الزوج الذي يرى أن زوجته انتهت مدة
صالحياتها ،ألنها كرست وقتها لتربية أبنائها و لم تعد تهتم به  ،فتجده يبحث عن أخرى قد
تكون زوجة ثانية ،أو خليلة يربط معها عالقة في السر ،سؤال طرحه علماء النفس التربوي و
هو :هل تسهم التربية في تكامل الرجل و المرأة؟ وكان الجواب أن الوعي اإلنساني وحده هو الذي
يحقق هذا التكامل ،و الحق أن كلمة" آدم" ال تتضمن معنى الرجل بقدر ما تعني الجنس
البشري ،أي اإلنسان الواحد في الزمكان و لما كان الجنس البشري منذ نشأته ذكرا و أنثى،
فيمكن القول أن الرجل آدم و المرأة آدم  ،الرجل إنسان و المرأة إنسان ،و ليست إنسانة  ،و لذا تضفي
صفة اآلدمية على الرجل و المرأة معا ،و هو ما أشار إليه األديب السوري ندرة اليازجي في دراساته
عن حضارة البؤس تطرق فيها إلى"الظاهرة اإلنسانية" ،و قال أن صفة "اآلدمية" ليست صفة
ذكرية ،إنما الرجل و المرأة بقطبيه  ،فمن هنا أصبح الحديث عن "الذكورة" غير مجدي في
عصرنا الحالي ،طالما المجتمع مركب من رجل و امرأة ،و لم يعد للعقلية البدائية وجود ،تلك
العقلية التي تتشاءم من والدة األنثى ،ففي أحوال كثيرة نجد الرجل عندما تلد زوجته بنتا يقال
عنه "زوجته ولدت له قنبلة" و هذه حاالت تحدث في المجتمع الجزائري ،و وصلت إلى حد الطالق
عند بعض األسر التي عجزت عن رسم صورة لإلنسان المتكامل ،ألنها ال تعي أن المرأة و الرجل
يشتركان في "اآلدمية " و في "اإلنسانية" ،ألن صفة آدم ليست صفة ذكرية بل إنسانية ،لكن
أن تخرج اآلدمية عن خطها األحمر مثلما ما نقرأ عنه اليوم في ( جمعية فيمن) فتلك هي الطامّة
( و هذا حديث آخر مستقل)

علجية عيش
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القلم النسوي بين
فرض الذات
واالستحواذ
الذكوري
بقلم:ليلى طبيب

كجود أك قيمة إال تحت مظلة
اللفظ  .رفض الرجل(الذكر) كلوخ
المرأة عالم الكتابة ،كونها عاطفية
عقل
تتطلب
كهشٌة،كالكتابة
الرجل،لذا فالقوامة للرجل على
المرأة في هذق الحالة،إضافة إلى أفٌ
كتابات المرأة غير ناضجة كال تغطي
كل المجاالت؛تكتب تحت سيطرة
هواجس عاطفية كتصاعد نبرة

اقتحمت المرأة عالم الكتابة
،فوجدته يحتكم إلى سلطة
ذكورية ،سنٌ فيه الرجل منذ
البداية قوانين الكتابة كاستحوذ
على القلم؛هذا االستحواذ كانت
بداياته منذ التاريخ القديم ،
أين ايختزلت المرأة في المعنى
كالرجل في اللفظ فقيل":خير
الكالـ ماكاف لفظه فحال
كمعناق بكرا"تفضي هذق العبارة
إلى قسمة ثقافية غير عادلة
،يأخذ فيها الرجل أخطر مافي
اللغة كهو اللفظ ،كللمرأة المعنى
،السيما كأفٌ المعنى خاضع كموجٌه
بواسطة اللفظ ،كليس للمعنى من االحتجاج كالشكول –أدب نواح-

سيكولوجية المعقول
والتوازن النفسي
بقلم :منى فتحي
حامد

الراقي المفيد بال االنجذاب لألمور
ك
الغوغاء
ك
العشوائية
الهمجية.االضطرابات النفسية ك الال
اتزاف تعددا في اتخاذ أك مردكد بعض
القرارات ،كي يتم االتزاف كاالرتقاء
يجب علينا االبتعاد عن األشخاص
الكاذبة كالخائنة ماقتين النجاح،
الحاقدين على العلم كالثقافة

التوازف النفسي السيكولوجي له
اإليجابية الفعالة في تكوين
شخصية ك ذات الفرد ،يختلف
من فرد آلخر ،من رجل إلى
امرأة ،على حسب المقدرة
كاالستيعاب كنطاؽ الظركؼ
المجتمعية كاالختالؼ من
مجتمع آلخر كمدل تقبل
المحيطين لألفكار كالمفاهيم
المفيدة.بالعلم
المتطورة
كالثقافة كالقراءة كالخبرة
كالتعامل الميداني كاالجتماعي
بالتنشئة كالتربية كالمبادئ ك
األخالقية ...إلخ،
القيم
جميعهم يزيدكف من قدرة الفرد
على التعامل الواضح الصادؽ
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كيضيف الرجل في هذا الصدد أ ٌف
اقتصار دكر المرأة في الكتابة ال يعدك
كونه موضوعا مثيرا كمستفزا ال
غير  .أماـ هذا الوابل من االنتقادات
الذم كصل حد السخط كالتهميش
على المرأة حيث قيل عنها":إذا
صاحت الدجاجة صياح الديك
فاذبحوها"ككأنها بالتقاطها للقلم
ارتكبت كزرا،كبذلك راحت تدافع
المرأة مع بنات جنسها عن
في
كشغفهن
حلمهن
الكتابة ،كمقاكمتهن للهيمنة
الذكورية ،التي كلفتهن
أنوثتهن
عن
التخلي
(االسترجاؿ)في سبيل الولوج
إلى عالم اإلبداع.إف الصراع
بين الذكورة كاألنوثة في
مجاؿ الكتابة صراع ابدم
الزاؿ الذكر فيه يناؿ حصة
األسد ،رغم حدٌة مواجهة
المرأة كتطور قوانينها ،تجد
المرأة نفسها في نهاية
المطاؼ تفر من الرجل إليه.

ليلى طبيب
كالمعرفة ،كارهين مساعدة أبنائنا
كأصدقائنا كأخواتنا بالتعليم كالخبرة
لالرتقاء كالتميز كالنبوغ بالعلم
كالدراسة كاإلثراء كالتنبؤ كاليقين في
شتى الميادين.مثاؿ التعاكف كالمحبة
كالسالـ أفالطوف من دعا للحق
كالخير كالجماؿ كي يتم تشييد
كبناء مجتمعات متزنة ثقافيا كعلميا
ككجدانيا ،أكطاف تهتم
بتعديل كتنمية العقوؿ
كتطويرها بالتعامل بما
يتناسب معها في ظل
العولمة
كاالنفتاحية.باإلضافة إلى
القراءة كاالطالع لماضينا
كربطه بواقعنا كالقضاء على
الجهل كالمرض كالفقر
بالعلم كالمعرفة كحسن
التعامل باتزاف ك بثقة ،بهذا
يتم تحقيق النجاح ك
الوصوؿ لحياة راقية.

منى فتحي حامد
ػ مصر

 2222ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص02 :

دار القبس للنشر اإللكتروني
بومرداس  38ـ  35ـ  22ـ 2662

موسوعة

النظام الجزائري
من (  0962الى ) 2209
قراءة موضوعية في أهم
األحداث و المواقف و
القرارات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مارس2220
 53ـآفريل
امعدد23:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعدد:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سبقلا
ص0520:
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سبقلا
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مقاء امشهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األديبة المخضرمة وحيدة ميرا رجيمي

بيني و بين الحرف حكاية حب
حاورها  :م  /رباعة

وحيدة ميرا رجيمي  ،أديبة جزائرية مخضرمة  ،من جيل اإلستقالل  ،عايشت
جميع األجيال الجزائرية  ،بداية من جيل و أدباء الثورة بن هدوقة  ،محمد ديب ،
الطاهر وطار ،الى جيل ما بعد اإلستقالل  ،ثم األجيال الشابة التي تكتب أدب
الساندويتش ( القصة القصيرة جدا  ،و شعر الهايكو  ،و حتى الرواية القصيرة و
القصيرة جدا ) تكتب القصة القصيرة بنفس شعري و تعشق السرد و الحكايات
الطويلة  ،و تغوص أحيانا في عمق التراث  ،هي أيضا عزيزة بونة التي حاضت
تجربة جميلة في أدب الرسائل  ،نلتقي بها في هذا العدد لنحاورها في بعض
القضايا الثقافية .
بداية من هي الكاتبة كحيدة ميرة الجامعة ألظل بها كلكن كموظفة برتبة
كمكانة  ..كمع ذلك كنت أسعى ألف أحقق ذلك
رجيمي ؟
الحلم الذم يتململ بداخلي  ..الصحافة ..
اسم الشهرة أدبيا ميرا  ..ك عزيزة بونة..
من مواليد ُٗ نوفمبر ُّٔٗ بعنابة ..ك فيها أقيم .كما كاف  ..قد كاف ..
الحالة اإلجتماعية أرملة ك أـ لبنت
"لينة" ..متحصلة على شهادة الليسانس في
الحقوؽ  ..جامعة باجي مختار عنابة  ..دبلوـ
دراسات عليا في المناجمنت "إدارة األعماؿ"إطار
بجامعة عنابة برتبة مستشار  ..بكلية العلوـ
الطبية مكلفة بمصلحة الدراسات ما بعد التدرج ك
البحث العلمي .منذ ُّٖٗٗ/ٔ/
متى ك كيف كاف دخولك عالم الكتابة ك
األدب ؟
تنتمي إلى جيل الثمانينيات األدبي في الجزائر.
كتميزت في كتابة القصة القصيرة ك القصيرة
جدا  ..القصيدة النثرية  ..لكن أنا سردية
باألساس ..كتبت في أدب الرحبلت ك أدب
الرسائل ..أكتب فصيحا ك زجبل في أدب
الحكي الشعبي ..باحثة في الموركث الشعبي..
كأنا طالبة جامعية حقوقية الدراسة ،لها ملكة
الكتابة ..كلكنها محاطة بالحياء كالحشمة ..
لذلك كنت أدس قصاصاتي بين صفحات كتبي
كمراجعي القانونية  ..كنت أخفيها كأنني دكف
قصد أدخرها لمستقبل تشرؽ فيه شمس مواهبي
المتعددة كلكن في أدبيات الثقافة كأنماطها عدت إلى طي أكراؽ كقصاصات كنت ركنتها
المتنوعة  ..تحصلت على الشهادة كتخرجت من طي مراجعي القانونية ..
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ألتسلل إلى حيث يبلغني خبر ندكة أدبية أمسية
شعرية  ..كبعيدا عن الصفوؼ األمامية كنت
اجلس بعيدا عن عيوف آالت التصوير  ..كحتى ال
أقع في حرج السؤاؿ  ..لو سألني أحدهم ما قولك
في ما قرأت  ..كجمعت ما جمعت من معطيات
كأفكار كتصور  ..ألنطلق
ببطء كلكن بثبات ..بدأت
الرحلة في ََِٗ بدخوؿ
شبكة التواصل اإلجتماعي ك
التعرؼ على ناس الكتابة ك
األدب.
بمن تأثرت من االدباء
الجزائريين ك العرب ؟
كنت عاشقة للشعر العمودم
قراءة كإف كنت ال أجيد
كتابته  ..اقرأ بالعربية ك
الفرنسية ..فيكتور هيغو ..
ك ارنست هيمنغوام..
من العرب  ..غادة السماف..
مي زيادة  ..كوليت خورم..
كمن الجزائر عبد الحميد بن
هدكة ..الطاهر كطار ..ك
بالزاؾ الجزائر محمد ديب..
ك كنت متتبعة جيدة
لكتابنا في الجرائد كقتها..
مراد
النصر..
خاصة
بوكرزازة ..فضيلة فاركؽ..
الطيب عبادلية  ..نادية
نواصر...
اعمالك
اهم
ما
اك
كرقيا
المنشورة
الكتركنيا ؟
إصدارتي
ُ -في أكت َُِٓ  -كحيدة
ك الدركب أحزاني  -نصوص
نثرية عن المؤسسة الصحفية
المسيلة من تقديم الشاعر
عمر خزار باتنة.
ِ -على حبل الذاكرة  :نصوص نثرية في جويلية
َُِٖ عن دار المثقف باتنة .من تقديم الشاعرة
نادية نواصر عنابة.
ّ -أكؿ مجموعة قصصية "القلب قبلته من يحب "
عن دار الواحة يسطركف بالقاهرة مصر في جانفي
َُِٗ .من تقديم الركائي الطيب عبادلية تبسة

الجزائر ك الناقد ك الشاعر ابراهيم موسى النحاس
القاهرة مصر.
ْ ػ صدر لي كتاب مشترؾ مع الركائي الطيب
عبادلية "رسائل بياف ككجداف بين ميرا
كالمايسترك"  ..في جانفي ََِِ بالقاهرة عن دار

الواحة يسطركف..
من تقديم الناقد ك الشاعر المصرم ابراهيم
موسى النحاس..
ك كتاب الرسائل
*كالمجموعة القصصية
شاركت بهما بمعرض القاهرة الدكلي للكتاب
من ِِجانفي الى َٓ فيفرم ََِِ.
جديدم في مام َُِِ
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كتاب عن أدب الرحبلت "رحالة زادق القلم "
تقديم األستاذ الناقد ابراهيم بادم عنابة ك الركائي
الطيب عبادلية تبسة.
ٔ -مجموعة قصصية  ..ميرامار  ..سيدة البحر.
من تقديم األديب الشاذلي كليل خنشلة عن دار
ايكوزيوـ أفوالم سوؽ أهراس ..كل هذق
الكتب كرقية  ..كتاب الكتركني كحيد" ..هذا
أنت" ترجمي من العربية الى األمازيغية بالمتغير
الشاكم من طرؼ الباحث الكاتب مازيغ يدر "
بشير عجركد " عن دار فنتازيا للنشر اإللكتركني
تونس..

تجربتي قد ساهمت في إحياء أجناس أدبية
أصبحت ( منسية ) كأدب الرحبلت كأدب
الرسائل ،كأدب الحكي الشعبي في الزجليات.
ما هو الفارؽ بين أدب ك أدباء السبعينيات
ك أديبات
ك الثمانينيات  ،ك أدباء
( الفيسبوؾ ) من جميع النواحي ؟
حسب رأيي المتواضع  ..ثقافة القراءة ك
الكتاب  ..لعبت دكرها في السبعينات ك
الثمانينات ..مع نقصاف فادح حتى ال نقوؿ اندثرت
في عهد الفايسبوؾ ..ك نشير هنا للنشر
اإللكتركني ك ما له من أثر على اإلنتشار

عاصرت العديد من ركاد ك قامات األدب
الجزائرم الحديث  ،ما هي انطباعاتهم
عنك ؟
بيني (كحيدة رجيمي ) كبين الحرؼ عبلقة كأم
عبلقة كحكاية حب حصنها كفاء كإخبلص كل
منا لآلخر ،كهي مستمرة منذ عقود ،من ثمانينات
القرف الماضي ..نعم عاصرتهم لكن ما عرفتهم ك
ال عرفوني ..القليل الذين تعرفت عليهم ك الفضل
لشبكة التواصل اإلجتماعي يعتبركنني عضو
ناشط في نادم القصة القصيرة ،كالقصة القصيرة
جدا ،لما تتميز به جملي السردية بالتكثيف
كالقصر كاإلبهار ،ككحدة العضوية في النسق
كاإليقاع ،كهذا طبعا بشهادة النقاد  ..ك أف

المعلوماتي  ..كفي ذات الوقت قلة المعرفة ك
تدهور الثقافة  ..جيل السبعينات ك الثمانينات ..
جيل عصامي تعب ألرساء قاعدة له ..ك التعريف
بابداعه ..ك خاصة النساء  ..يمكن القوؿ أف
التكنولوجيات الحديثة لئلعبلـ قد سهلت ك
كثيرا كعبدت الطريق لكتاب هذا الجيل
الصاعد ..جيل الفايسبوؾ  ..سهل عليه األمر ك
قد يظهر كاتب أك شاعر بين ليلة ك ضحاها ك ال
يزاؿ الكثير من مبدعي الجيل األكؿ غير
معركفين كقد يظلو كذلك لؤلبد .مع األسف ..
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أنا صوت الثورات
بقلم :لطيفة
حرباوي
أنا الطابور
أنا من يقف كراء نقيضه
كقاتل محترؼ
كعندما أصل كحيدا
أقوؿ لبائع الخردة
آق
الموتى الذين فارقوا الدكر
كانوا أصدقائي
بل أعزٌى أصدقائي
أنا المكترث في ضيافة الالـ
أنا الثقيل كالجثة
المثقل بوجودق
أنا المتحامل على األمكنة
الناقم على مساقط الرأس
أنا الحداثي المستفز
الذم لم ينتبه
بأف األرض
سجادة صالة
كبأف الكيمياء ال تفي بالقلق
أنا المتزمت
الداعية الٍميدٌىعًي
أنا بوابة الجنة المهدد بالنار
أنا آثار الغرؽ
أنا تلويحة المستنجد
أنا المنارات الخائنة
أنا عزة اللبس
أنا الغامض كاشف العورات
أنا الوضوح الملغم
أنا حائط الشك كالمشكوؾ فيه
أنا قىبٍو
التاريخ الملطخ بالكذب
أنا خطوة المؤرخ المدركسة
أنا الفائض بالنعم

ملح البحر

بقلم :نصيرة بن ساسي
ياميقلتي..
صار الليل لك
فالبسيه مأكا...
ياظالمي جثم بصمته
فابلى..
فقير كضع الجوع في جيبه ثمٌ صلٌى
لطيور اتعبها الضوء
فقرأت على فمه حزنا

المتناقص
الناقص
أنا حذاء الوقت النتن في يد إًسكافي مشلوؿ
أنا اإلًطٍفىائًيٌي التائه في الجحيم
أنا المسافة المحددة بين قشورالرؤية
كالجوهر
بين الكينونة المهددة
كقارعة األىسمىنٍت
أنا
صوت
الثورات
ككرسيها المنشود
أنا الحزب
كالطائفة
كالمذاهب
أنا المترشح
كالمنتخب
المعارض
كالموالي
أنا اليتيم إبن الجميع
أنا الشجرة التى تحتفل كل عاـ بعيد ًاحٍتراقها
أنا من أشعل الغابة
أنا السياسي الذم غنى ..سنة حلوة ياجميل..
أنا من أسرؼ في الهبوب
عندما
طعنت الريح
في شرؼ الغيمة
أنا المستعجل كالموت
البطئ كالخيانة
أنا من يريد الحرب
كال يريدها
أنا البداية
كالنهاية معا
أنا الشاعر الذم أختلطت عليه الشواهد
أنا من دفن أناق في اللغة
كاختار أف يكوف مقبرة

لطيفة حرباوي الجزائر
كشواهد تتلى...
ها أنا ..انصهري في تنفس األرض
أعاتبي بعضي الذم كلى..
اقضمي أصابعي كطفلة
تحيا بأمل لوال..
فلوال ...ملح البحر الذم المس كجهي
لما سقط حزني في كفٌ الفجر
ييذكرني ...
بمن كاعدني أف ألقاقي فولٌى....
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نصيرة بن ساسي ـ وهران
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ُولِد القمر!
بقلم :مريم خضراوي
كتناقلوا الخبر  ،على مواقع التواصل...
كمحطات الياسمين :
)كلد القمر !)
شهدكق منتصب الحلم يمشي في أحياء الريف كنهوج
المدينة ،
قلدكق كساـ الوطن كنقشوا على الوساـ
بالدـ المهدكر نشيد الحماة ...
شاهدكق يستفيق فينا كنور
في عيوف خائفة....
يقوؿ ناسك الحيٌ ؛هذا بعث...
كتقوؿ كادحة في الحقل؛ كم غازلته كتمنيت أفيهديني حبا بكرا قبل هطوؿ اليأس على دىكٌارنا ...
اااق ،لقد جاءنا الحب ...
كيقوؿ سياسي قديم ؛ إنه الحلم البديل....هل حقا جاء القمر؟!
نعم ،رصدكق أحفادم عند نافذة العمريلوٌح بمنديل العيوف،
للتوت المجفف في أثواب الكادحين..
كتدلٌت النجمات من الليل
كأنها ضحكات طفل أغر ...
كتجمعوا في كل شارع كحيٌ يتساءلوف
عن النبأ العظيم :
 أىكيلًد القمر؟هل جاء إلينا رغم الضوء البارد؟
كأنما يولد الوطن رغم الحياة الراعفة،
بعض عركقها حمر
كبعض عركقها بيض ...؟!
آق من ينقذ الضوء .
كما لبثت أسأله كيف جاء رغم
الضوء يهرب منا كمنه !..
كاًستمع لي كاستمتع
بضحكات الماء كالحجر ..
حين فتح اهلل باب السماء
كاندلق القمر قمطت كليدم برموش الحلم

اإلنتظار
بقلم :زينب الجزيري
لي ما يقاربي العًقٍدينً لمٍ أرٍكبٍ الحافلة،
هينا المحطٌة ك ها أنا أنتظر،
جلست بين فاصًلتينً،
أشمٌي عبق الخياؿً ،ك أستريحي على قارعة العشرين،
حيٌتني العصافيري،
تبسٌمتٍ لي الغيمات،
نثرت الفراشات لوف الزهر في عيني،
كلٌها كما هي لم تتغيٌر..
حتٌى الطريق نصف المعبٌدة ك الجدراف،
سقف الحافلة ك نوافذها ..لم تتغيٌر،
إالٌ أنا فقد زحفت الحالزين على جلدم،

كمسحت جسمه الطرم
بعرؽ إخوته حتى يتعمد بحبهم..
كخرجت على الناس،
البد أف أتباهى بك يا جرح أبي
كالشمس تشهد كربيع المدينة؛
يا أبناء كطني؛ لقد جاء القمر
أفيقوا من رؤيا أبيكم
ال تتركوا يوسف على رصيف الحقد
كالضغينة
ال تصالحوا في الدـ
يا إخوتي لقد كلد القمر ...
ماذا!!! عاد الحلم الضاؿ فينا!؟
باألمس طوؿى الحلم بكينا كقصىصٍنا على الليل عقم هذا
البلد..
كيف كلد القمر! من أبوق؟
هل خانت السماءي ليلىها فانجبته لنا ؟
يا إخوتي ،بيدمٌ هاتين اًحتضنته
كأذٌنت :اهلل أكبر كالوطن في مسمعه....
كعصرت حلمتيه من دمع الجرح
ليرضعنا الحب ...
قالوا كفاؾ تغني الخبر..فإنك تجهش بجراح قديمة،
غرباء نحن عن كجه القمر
جئنا للحياة الجئين
نحمل في قلوبنا المثقوبة
كطنا جمعناق فتى ىبعٍثرنا .....
تعاؿ أيها القمر أخبرهم أنك هنا تستحم
في شوارع الماء كالضوء ..
 قاؿ القمر :يبدأ الحلم مجركحا كينتهي
عريشة للوطن ،
كحلمكم مجركح من الوريد إلى الوطن..
ترل أخفيتي موتي عنك،ترل من مات فينا؟
حولي دماء كال قتلة ،فوقي سماء كال قمر....
ما الخبر يا إخوتي ؟
أنقذكا القمر آااق من ينقذ القمر؟

مريم خضراوي..تونس
ك تكلٌس كبدم،
رمقت الراكبين ك الرزنامة،
ستاره من الخربشات بينهما..
أراهم من حيث ال يركنني..
فيهم قليل..قليل من النور..
زفرت حنجرة خلفي:
جوٌالي"
تلبٌد الكالـ في عيونهم،،
ك سالت غيمة في عيني:
"الجوٌاؿ فيه صٌورم ك شًعرم
ك خصلةه من شٓعرم"..
نهض جسدم فعانقته ك نزلت.

زينب الجزيري ـ
تونس
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فصل
العــودة

بقلم :زبيدة
أحمد الحذيفي
ارتميت
في احضاف العزلة
مختبئة
في دفاتر الزمن
تجالسني
عقارب الساعة
في صمت ك شجن
ك تخاطبني
مرآتي المنكسرة
بلغة الكفن
مكتظة هي مشاعرم
بالوحدة
ك انا ك القلم ك القمر
نحتسي
كؤكس األنس
ك نخب المحبة
ك المودة
رفيقتي هي النجوـ
في الليل
ك حركفي تنتشي

من خمرة
البؤس
أم بؤس هذا
في غير انتماءو
ك أم بأس
قد يرتعش
على ألحاف
الجماؿ
من غياهب النور
تطل علينا
الحياة
بفجرها ك دغنها
كأنها قصة
سرمدية الخطى
عفوية الندل
تمطر لؤلؤا
ك زمردا
ك ترحل
رحيال طويل المدل
ك يبقى مزنها
المطير
ضيفا خفيف
الظل
على مر الزمن
تستعيد الركح
معاقل الغدؽ
من قبضة اليأس
ك ترؼ جفوف

مســاومة

بقلم :د /جنات زراد
لم يبق لدم ما يبتزق الزمن
ساكمني فبعت بأبخس ثمن
لم يبق في قلبي مايبتزق األلم
سياف عندم الوجود أك العدـ
آااااق ....ثم آااااق....ثم آااااق
ال بعرؼ اآلق
إال من ذاؽ حرقة الحمم
كل األشياء بداخلي
تتشكل على هيئة رحيل
كحمرة الشفق كقت األصيل
فيا أيها الحزف الجميل
مر على قلبي هونا
فضلعي كاهن
كجسدم عليل
كحظي عاثر
كنصيبي من الدنيا قليل.

د  /جنات زراد ـ تبسة .

الفؤاد
باأللق
ك تعترم أجنحة
الضباب
الظنوف ك الحيرة
مرتشفة من فنجاف
السكوف رشفة
الوداع األخير
فوؽ األديم
عالمي
على حافة االنتظار
يرتقب هطوؿ المطر
ليرقص األقحواف
على نغمات عبيرق
الفواح
فتسعد الكائنات
بقدكـ الربيع
ك أسعد أنا
بعودتي من
ذاؾ الخريف
الباهت
في كضح النهار
لعلي اتذكؽ
حالكة السمر
في أحضاف الحب
زبيدة أحمد الحذيفي

بقايا رماد

بقلم :سوسن اإلدريسي
أحببت الحياة كفراشة
تحمل قلبها بين يديها
محلقة عبر الزمن
بين العصور
ترقص بين أحالمها
تصحو متمردة مع ازيز
الريٌاح
يحملها بين حكاية
استوطنتها أشباح
مالمحها من بقايا رماد
األموات
في كف الخطايا
رقصة على آخر السطر
لم يكتمل نبضها
جائعة أفكارم
تابوت كاف مرقدها األخير
توشحت بطهر المالئكة
لتهجر بينهم
خلف المرايا
ضباب كثيف
أشعر بالوحدة
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كقمر في ساعة الخسوؼ
تمزقه خيوط الصمت
يهول الهبوط

في سفح الجبل عويل
هل هم أحياء
سوسن االدريسي
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نزف الغياب

بقلم :جميلة بن حميدة

ؼ الغيابي على ضفافًكى يىقبعي
نزى ي
ؽ سوطه في الوسادةً يىقرعي
ك الشو ي
ـ خاصمىني ك عىكٌىر صىفٍوتي
فالنو ي
كالقلبي من كجٍدم بدمعي ييقلىعي
د حريقًها
النٌىاري تىلفحيني ك صىهٍ ي
ف األضالعً يىصفىعي
ه كىن ي
بًجًريكحً ً
ك البيعدي ىف ٌتتىني ك ألقىى سيمٌىهي
حوٍلي بًالمىرىارىةً يىصٍرىعي
حوٍلي ك ى
ى
ىيعٍوم المكافي بما ييخيفي ك يىل ىتوًم
ف من ال ىنٌوىل ىتتىربٌىعي
كتىرل الشٌيجو ى
ت نوىارسينا على أعتىابًنا
شاخ ٍ
ك ىيليفٌينا حىبلي الجيسيورً فنىرجًعي
ل حريقًي في دىمي
ما عيدتي كحٍدم ب ٍ
كعلى لهيب الركحً تسرم األدمعي
جىم هع من الموتى ييرافقي مىجٍلسي
ك على ظاللي شىمسي عىرشي تيقٍطعي
م
فأنا كىسي هر زى ٍينى ىبتٍهي غمائ ه
ع
ن لًوصلًي يىهػػػػػػػػر ي
ك إذا أتيتي فمى ٍ
ك صىدىل الحنًينً يىلو يكنًي ك أليوكيهي
ف نبضًػػػػػػػػهً ييصرىعي
لكنٌى قلبي دك ى
ركحي تيغ ٌردي في زكايا غيربتي
فأنا تعبتي ك مىنٍ لقلبػػػػػػػي يىشفعي
كحدم غريبه ك المنافيى غىصٌتي
كأنا ك أزرا ير الجيسػػػػػػػػػػػػػػو ًر نيشيٌىعي
ب شيموسينا
ما كنتي أدرم أف تغي ى
صبحا به أنػػػػػػػػػػػػوارينا ال تىسطعي

ســـامبـــا

بقلم :د /وردة سعيد
من فتنة الورد ..أخفى حبه..
فحال
كاشتاؽ حتى اصطلى بالشوؽ فاكتحال
في ظل تينته يتلو الهول سوىرا
كزاد من حسنه أف في الجول نحًال
كالزاد " زاد حيديرو "..
كالسماءي دىنتٍ..
كالرمل من تحته فيلٌه
ككاف فال
في هدأة الليل ..راقت
حينما ازدحمت فيه المعاني
شعىال
كضاءت في الحشا ي
يمشي ككوكبه المحموـ أغنيةه
شفٌت
ككاف مزاجي النوتة الغزال

"بيضاء ال كىدىره ..كالياسمين"..
بها..
ة البكرً..
بالرٌشف ً
ماؿ الكوفي ..كاعتدال
بيضاء من عسلو
ؽ لها
راقت فر ٌ
كدار دكرة كجدو ..عندها عقال
لما تجلى تجلٌت فيه أجوبةه
تنقٌر الحىبٌى من كف الذم سأال
ثم انثنى الورد بعد الكشف في كلهو
"سامبا" مع الكوف..
جعًال
حتى كاحدنا ي
يا سيد الليل يسرم الليل في عجلو
ككاف قبل الهول
يمشي به
مهًال

د  /وردة سعيد ـ األردن
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دار القبس للنشر اإللكتروني ـ بومرداس

عقيدة المسلم المعاصر ،
بشكل جديد و أسلوب
بسيط  ،تحليل عميق  ،و
تقديم جميل و أنيق ألهم
عناصر و أبعاد العقيدة
اإلسالمية
ألول مرة في الجزائر ،
كتاب غير أكاديمي
موجه للطلبة و الشباب
المثقف  ،يحلل ظاهرتي
الحداثة و ما بعد
الحداثة و يقدم موقف
اإلسالم منهما
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صيّاد
ال ّ

بقلم :دينا بدر الدين

قيرًعى الجرسي معلننا انتهاء الدٌكاـ المدرسيٌ،
حمىلى الحنيني األستاذ نضاؿ إلى منزله الذم
ى
دمٌرت الحرب اإلسرائيليٌة الثٌانية في عاـ
ألفين كاثني عشرى نصفه ،توسٌد حجارته،
شعرى بحناف الطٌوب يغمرق كييواسيه،
كقضباف الحديد المعوجٌة أصابع أـٌ حانية
تتحسٌس خدٌيه ،كجرٌاء توكيٌئه تحركت
بعض الحجارة ،الحت له صورة قبٌة
الصٌخرة التي رسمها كالدق الشٌهيد ،أخرج
الصٌورة من بين الحيطاـ ،ذهب بها مهركلنا
إلى أمٌه ،كما أف رأتها حتى امتزجت
دموعها بالتٌراب الذم غطٌاها ،فثارت رائحة
الحنين ،احتضن امتداد األب نبع الحناف،
ففاضت كلماتها طالبة الرٌحمة لشهداء
الحريٌة كالكرامة.
 :كانت ليلة ليبلء أصرٌ كالدؾ أف يوزٌع
كلٌ ما أنعمت به شباؾ الصٌيد بين
المعوزين ،متجاهلنا جبركت قنابل العدك
التي التهمته؛ لتستقبله السٌماء بذراعيها،
لقد رأيته أكثر من مرٌة جالسنا تحت شجرة
ظليلة منادينا :إنٌني انتظرؾً يا فوزيٌة فبل
تتأخٌرم.
كبينما كانا يتحدٌثاف دخل صالح البيت،
ككالزٌكبعة توسٌط الغرفة ،فغر فاق
مستغربنا :أين كجدتىها؟
نضاؿ :بين الحطاـ بينما كنتي يائسنا من
كاقع مرير فجاءت لتبدٌد عتمة اليأس،
أخبرني كيف الصٌيد؟
صالح :كم تمنيتي لو اهتزٌت الشٌباؾ لو
كذبنا ،كمًن نافذته رأل رسميٌة ،فاقترب
من النٌافذة هامسنا :كيف حالكً؟
بادرته بسمفونيتها المعتادة :متى ستنتهي
معاناتنا يا صالح؟
صالح :إف البطالة كالحصار يفتكاف
بالشٌباب ،ككالدؾً يطلب مهرنا مرتفعنا،
كأنٌه ال يعيش في غزٌة ،إنٌني أحبكً...
أحبك.
تورٌد خداها ،أغلقت نافذتها تاركة إياق في
بركاف حيرته ،توجٌه إلى المقهى علٌه يجد
بين أقرانه المواساة ،ىرحٌىبى به محمود قائلنا:
لقد مضى قطار العمر كنحن نعاني
العزكبيٌة.
أحمد :هذا ما تسعى إليه إسرائيل ،ال تريد
ألبناء غزٌة أف يتكاثركا.
صالح :الحصار ييطبق علينا فبل من داخل،
كال من خارج ،منذ الصٌباح كأنا أصارع
البحر ،كلم أحظى بسمكة.
أدهم :ييشاع أفٌ ككالة التعاكف كالتنمية
التركيٌة (تيكا) ستيقيم عرسنا جماعينٌا،
فما رأيكم لو سجٌلنا أسماءنا؟
صالح :أحقنٌا تقوؿ؟ سأكوف قبالة باب
الجمعيٌة قبل صياح الديك.
في صبيحة اليوـ التالي ،حيٌا رفاؽ الصٌيد،
ثيمٌ اعتلى مركبه قائلنا :اللعنة عليكً يا
إسرائيل ،البحر أمامي كال أستطيع أف
أتعدٌل أكثر من ستة أمياؿ.
أبو محمد :إياؾى أف تغامر ،الموت سيكوف
مصيرؾى يا كلدم.

صالح :إف نفسي تراكدني ،انظر يا عمٌاق
حولكى ،إفٌ التٌلوٌث يحيط البحر من كلٌ
الجهات ،إنٌنا نقتات على أسماؾ مسمومة.
أبحرى صالح بمركبه ،ككاد أف يقترب من
منطقة الممنوع ،كلكنٌ كجود أبي محمد
بالقرب منه حاؿ بينه كبين ذلك ،كقد
توعٌدق إف فعلها ثانية ،فلن يخاطبه أبدنا.
عاد صالح إلى بيته صفر اليدين ،كأمضوا
المساء على أضواء الشٌموع؛ فالتٌيار
الكهربائيٌ قلٌما يصل ،أحضرت جارتهم أـ
أنور طعاـ العىشاء؛ صىدىقىة عن ركح ابنها
الشٌاب الذم استشهد في الحرب.
كاف أحدهم ينادم األستاذ نضاؿ؛ فخرج
إليه ،إنٌه األستاذ حاتم :أتيتيكى هاربنا من نار
(الكارفاف)؛ إنٌه جهنٌم على األرض ،كيزداد
األمر سوءنا بانقطاع التٌيٌار الكهربائيٌ.
نضاؿ :أضحت (الكارفانات) ىهمٌنا ال بدٌ
منه ،جاءتني فكرة ،كجلسا يتجاذباف
أطراؼ الحديث ،في اليوـ التٌالي التفٌ
التٌبلميذ حوؿ األستاذ نضاؿ يحملوف
الشٌموع مضاءة ،كيسيركف بانتظاـ في
الشٌوارع ،كيرفعوف الفتات كيتب عليها(غزٌة
صديقة الشٌموع) ،ككاميرات المصوٌرين
تلتقط لهم الصيور ،كمندكبي القنوات
الفضائيٌة يتحدٌثوف مع الطٌبلب كاألساتذة
الصٌامدين ،كاف المعلم نضاؿ يهتف
كالجميع يردٌد خلفه :لن تنطفئ أنوار غزٌة،
كلو كلٌف األمر أف نجعل دماءنا كقودنا لها.
سمعت رسميٌة الهتاؼ؛ فانضمٌت إليهم،
ىل ىمحىهىا نضاؿ بين الزٌحاـ ،فعادت ذاكرته
إلى ما قبل سنوات عندما رآها تخيط ديمى
من قماش ،فسألها لمن كلٌ هذق الدٌمىى؟
فأجابت :إنٌني أكزٌعها يوـ العيد بين أطفاؿ
الشٌهداء كاألسرل .كبيرت رسميٌة في
نظرق ،فأحبٌها ،كلكنٌه عندما علمى بالحب
الذم يربطها بأخيه ،مسح رسمها من
مخيٌلته .كعلى غير موعد رأت رسميٌة
صالحنا ،فأخبرها أنٌه سجٌل في ككالة
التعاكف كالتنمية التركية (تيكا)،
كسىييزفٌاف في العرس الجماعيٌ بعد عدٌة
أشهر ،فطارت من الفرح ،كلكن سرعاف
ما هبطت أجنحتها :كم تمنٌيتي لو كاف
يوـ زفافنا يخصٌنا كحدنا ،اللعنة عليكً يا
إسرائيل.
سامي :يوماف كأخي ينتظر على معبر رفح؛
كي يسمحوا له بدخوؿ األراضي المصريٌة؛
لمتابعة دراسته الجامعيٌة ،أليس هذا
حراـ؟! ما ذىنٍب الطٌلبة المساكين يقفوف
أماـ المعبر كالمتسوٌلين؟ ثيمٌ ال ييسمح لهم
بالدٌخوؿ.
البقٌاؿ :إفٌ لي قصٌة مع المعبر ال تينسى،
فقد مرضتي في...
كاف صالح يسمع حديثهما فيزداد حنقه
على العدك الذم يحارب المواطنين العيزٌؿ
حتى في علبة الدٌكاء .عاد األستاذ نضاؿ
إلى بيته ،ليجد أمٌه تخيط األعبلـ ،كهي
تغني أغنية البحريٌة التي كاف ينشدها
زكجها ،كهو يصطاد سمك البورم ،كعندما
أنجزتٍ مهمٌتها ،ذهبت إلى الجمعيٌة تحملي
بين ذراعيها أعبلمنا مقدٌسة نزلت من
السٌماء ،ككأفٌ السٌيٌدة العذراء لفٌت بها
المسيح فور كالدته.

سبقلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امعدد 53 :ـ مارس

األسماؾ
تمؤل
الشٌباؾ،
تتراقص أماـ
صالح
كعرائس
البحر ،كاف
يأخذ ثمنها
كضميرق
يعذٌبه ،إفٌ
السٌمك
ملوٌث ،كجميع أهل غزٌة يعرفوف هذق
الحقيقة ،كلكن ماذا سيفعلوف؟ إنٌهم
محاصركف برٌنا كبحرنا كجوٌنا ،كحتى خيالنا
كحلمنا .قاؿ ألبي محمد :ليخسأ العدك،
سأبحري بمركبي حتى أبلغ نهاية البحر.
أبو محمد :هل جيننت؟ عدٍ إلى بيتكى
كزكجتكى ،كسآتي عندكم لتناكؿ الشٌام،
ماذا دهاؾ؟ قيلٍ :تفضٌلٍ.
أثناء تناكله الشٌام همس أبو محمد
لنضاؿ :إنٌنا لم نعد قادرين على كبح جماح
صالح ،أكثر من مرٌة حاكؿ أف يجتاز
المنطقة المسموح بها في الصٌيد ،كأنتى
تعرؼ عاقبة من يجتاز تلك المنطقة.
في اليوـ التالي توجٌه نضاؿ إلى مدرسته،
كباله مشغوؿ على صالح ،كشرع في شرح
الدٌرس ،فقاطعه عيبادة متسائلنا :متى سيأتي
الصٌبح يا أستاذ؟ الصٌبح الذم سنجد فيه
اإلسمنت؛ لبناء بيوتنا التي ديمٌرت؟ كالذم
سنشرب فيه كوب ماء عذب.
نضاؿ :لقد أتى الصٌبح ،إنٌه أنتم ،فأنتم
من سيكسر الحصار ،ستكونوف المفاتيح
ألبواب المستقبل ،فما زاؿ على هذق األرض
ما يستحق الحياة.
رجع نضاؿ إلى البيت مشتعلنا حماسة،
كانت كالدته تعبٌئ "بابور الكاز" بالوقود،
اقترب من رسميٌة كسألها :ألم يخبرؾً
صالح عن ساعة عودته؟
فأجابت :ال ،مضى اليوـ كصالح لم يعد،
فانشغل نضاؿ ،كفجأة كصلت مجموعة من
الصٌيادين أماـ البيت ،كلكنٌ صالح لم
يكن بينهم ،أخبرته دموعهم :لقد اجتاز
المنطقة المسموح بها ،سمعنا أصوات
تحذير من الجهة الميعادية ،لكنٌه لم يرضخ
لها ،فما كاف منهم إال أف أطلقوا النٌار
عليه؛ ليعود معنا شهيدنا .زغردت أـٌ نضاؿ
كتبعتها رسميٌة ،ردد معهما ماء البحر،
كرماؿ الشٌاطئ ،كقفت األسماؾ تيحيي
الشٌهيد ،كتهتف لركحه بالخلود ،أقسمى
البحر أف يهدم صالحنا كلٌ ليلة محارة من
لؤلؤ .كانت طيور النٌورس كلٌ صباح
تجتاز الحدكد المسموح بها ،تحمل
األسماؾ بمناقيرها ،ثيمٌ تيحٌلقي فوؽ مركب
الشٌهيد ،كتىرٍمي بها داخل المركب ،ليأتي
من لم يجد قوت يومه كيأخذ ما أكدعته
طيور النٌورس .ما زاؿ مركب الشٌهيد
راسينا ،كما زالت طيور النٌورس على عهدها
تتحدٌل الحصار بأجنحتها ،كتنطلق إلى
فضاء دفع من أجله صالح حياته كشبابه.

دينا بدر الدين ـ
األردن
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دموع الطشت ( ) 0
بقلم :وردة بوعفار

اللٌيل اللٌيل اللٌيل...ق مطلع أغنية
لمحمد عبدق الزاؿ صوته يتسلٌل من
مذياع أبي القديم جدٌا قدـ
الذكرل ..كاف الصٌوت الشجني
يقبض على شيء داخلي يهدهدق ثمٌ
يمسكه فيسحقه ثمٌ يذرٌق في
عيوف قلبي الشٌاخصة على نبض
أمٌي طواؿ اللٌيل ..كنت أخاؼ
أف يتوقف نبضها في أمٌ كقت
هذا ما أخبرها به الطبيب لقد
سمعته بأذني لكنٌها كانت
تخبرني أنٌه يمزح....لقد كانت
أمٌي مريضة طواؿ الوقت
كاللٌيل تماما الذٌم أصاب أبي
باألرؽ كاالتدخين حتٌى ساعات
متأخرٌة من اللٌيل ..كاف
الراديو سميرق ..كعنددالفجر
يخرج للصٌبلة يتحدثً إلى اهلل
كنت
..كحدم
كثيرا
أسمعه..فاألنصات إلى نجول
اليتطلٌب
اآلخرين
مجالستهم...لقد كاف يبكي
أيضا أف تكوف لك زكجة
مريضة مرضا مزمنا كعشرة من
األطفاؿ كعمل يديوم بسيط
يجعل جسدؾ كلٌه عيوف
باكية مبكية...كنت أحسٌ
بوحدته ...كدموعه كغصٌة
في
المحجوزة
البكاء
حلقه...تعلٌمت منه بعد ذلك كيف
أحونؿ المأساة إلى ملهاة..كيف
أكوف سعيدة دكف قناع ..كيف
أنصت ألقداـ إخوتي كهم راجعوف من
المدرسة..كيف أضع خططا ألجعل
الجميع سعداء..كلو بترتيب غرفة..أك
غسل اكاني..تعلٌمت كيف أراقب
جارتنا كهي تعجن الخبز كي أفاجيء
الجميع يوما بخبزق ...بينما ينتشر
المرض أكثر في جسد أمي كتقتل
الوحدق كالهم ركح أبي يوما بعد
بوـ....لم أكن كحيدق لكنٌي كنت
أرغب في افتكاؾ المبادرة
االكلى...لم أكن أطلب مساعدة أحد
ككنت أنجح كلما صنعت شيئا
جديدا...فشلي سيضعف عزيمتي في
إعادة الكرٌة...أنا التي ال كلم أكرنر
تجربة فاشلة في حياتي مرٌة أخرل
مهما كاف نوعها...كنت أستعين

باهلل قائلة :يارب ساعدني !
ي شعبي ..
كنت أسكن في ح ٌ
كلكني ال أعرؼ أحدنا
كال يطرؽ بابنا أحده..ربما لسببو
فيزيائي هم يستيقظوف في السادسة
صباحنا كأنا أخرج في السادسة
صباحنا...ألشترم حاجيات البيت بينما
يخرج أبي للعمل...كنت غريبة ال
أحبٌ اللٌعب كثيرا..حتى هجرني
الجميع كهذا ما انا فيه لليوـ هجرني

الجميع في متتاليات حسابية..كل
عاـ يهوم جداره كنت آكم
إليه...العاـ الذم يليه تنبت لي شامةه
في أعلى القلب
كي أعيد ترتيب األشخاص ..ك
أيعيد تأكيل المشاعر كاألفعاؿ التي
تصدر حولي من أقاربنا ...في رأسي
تسير االموري في تتابعو هندسي..اخطط
للبداية كي ال أتوق عن
الطريق ..الطريق الذم أحمل فيه
الجميع على كاهلي..كنت أجيد
تقليد المشاهد المخزنةً سابقنا ...التي
أقلد فيها كثيرات حولي..كنن
اتظاهر كل مرةو أننا أنجزت رحلتي
بسبلـ كانني ال اعاني جركحا على
أصابعي الصغيرة..ككانت أصابعي
الذاتية.تتكفٌل بتلميع زجاج الواجهة
التي يراني من خبللي الجميع...أمٌي
كانت التزاؿ مستلقية مخذرٌة
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كلٌيا..ككنت أسمع العالم يتدفق من
حولي رغم األسى لمجرد أنها هنا
كأنٌها تتنفٌس ..أرل األشياء تتغير
كله ييبدؿ موقعه على الرقعة ..كأنا
ال أفعل شيئنا
سول مراقبة األياـ كهي تسقط تحت
عجبلت العدـ...ككقتي بين البيت
كالمدرسة اكل حقي في االستمتاع
بأغاني عبدق كعبددالحليم الذم كاف
صوته يهزٌ قلبي ككنت ال ازاؿ لم أبلغ
فهم تلك القصائد التي كاف
يقتلنا بها...لم يكن الوقت
مآؿ
شيئا...العدـ
العرؼ
العالم..تسليته الوحيدة كهو يفرؾ
بيديه قطع النرد ..ثم يتلفح
باألبدية
األبدية التي سيتبدد فيها الخوؼ
كتذكب حوافه...على يتم ليس
بيتم...ثمٌ ما معنى أف يتبدد
الخوؼ؟ أف تتوقف أمي عن تناكؿ
مضادات االكتئاب..أف ياتي لنا
ابي بزكجة جديدة  ..أف تسقط
المعاناة بين الجدراف...كالخارج
كلٌه نرجسية منسحق اليفكٌر
أحد بأحد ..أف نلفظ الجميع بفمو
متسعو
كال نندهش من جفائهم
العجيب ...أف يصمت أبي أماـ
كل فاتورة كهرباء كأنا عاجة
ألنني لم أكن اكبر بالسرعة
التي كنت أريد..كحين أصبحت
أنا من أسدد فواتير الغرباء..
مات التي فعلت ألجله كل
ذلك......اككؼ ياا للهراء !
لقد تورٌط الجميع في هذا العالم
البائس ..ا تورطنا في رمادق
كظلمه ....نفس المشكلة تحدث لي
منذ زمن بعيد ..ال أصل في الوقت
فاتها
امراة
المناسب..أنا
الوقت..كالمكاف.....اتوازل
كاهدافي...اليوـ ملك أشياءه كثيرةه
تليق بحياتي القديمة ...لكنها ال
تناسب حياتي الجديدة ..كعليٌ أف
أعيش في الحياتين ببل حياة .هذق هي
قاعدة المستحيل.....أعيد تشغيل
الليل....الليل..
هلوسات ساهدة ...كردة.
يقوؿ أحدهم" ..يناـ عميقنا  ،من ال
يملك ما يخاؼ عليه" !
تصبحوف على خير . .

وردة بوعفار

 2222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص25 :

بائعة الخبز
قصة من التراث السوداني
المعلمين بمنطقة ريف المناقل
(منطقة في السوداف ) يقوؿ أحد
األخوة :كنت أستاذان أدرٌس فى مدرسة
للبنات في الصف الثالث ابتدائي  ،كفي
كل يوـ كنت أرل خارج الفصل جانب
الشباؾ بنت مسكينة كجميلة تكسوها
البراءة كتبيع الخبزألمها
في الصباح كقد بلغتٍ سنٌ المدرسة،
لكنها لم تدخلها بسبب الوضع المادم
ألسرتها ،فلديها أربعة أخوة صغار،
ككالدهم متوفي ،كهي تسهم مع أمها
في مصاريف معيشتهم ببيع الخبز عند
المدرسة ،فساعدتٍ إخوتها بأف يدخلوا
المدرسة كيكملوا تعليمهم..في أحد
األياـ كنت أشرح للطالبات درسان في
الرياضيات ،كبائعة الخبز تتابعني من
شباؾ الفصل كهي بالخارج..فسألت
سؤاالن صعبان كخصصت له جائزةكلم
تجب عنه أية طالبة،كتفاجأت بأف بائعة
الخبز تؤشر بأصبعها من خارخ
الشباؾ كتصرخ :أستاذ أستاذ أستاذ
فأذنت لها باإلجابة ..
فأجابت ..ككانت إجابتها صحيحة!!..
منذ ذلك اليوـ راهنت
عليها ،فتكفلت برعايتها
من
مايلزمها
كبكل
مصركفات على نفقتي
كمن مرتبي القليل ،كعلى
قدر ما أستطيع من أمور
بسيطة تساعدها على
التعلم كاتفقت مع مدير
المدرسة على أف يتم
كطالبة
تسجيلها
كتشارؾ
بالمدرسة
باإلختبارات دكف دخوؿ
الفصل لعدـ قدرتها على
تحمل مصاريف المدرسة
كلها !!كأف يجعلها تبدأ
الثالث
الصف
من
كمستمعة لػتتعلم كلو
الشيء البسيط من
مع
التعليم..كاتفقت
جميع مدرسي المواد
األخرل على أف تظل الفتاة تستمع قدر
المستطاع من الشباؾ كل الحصص
كهي خارج الفصل ..فأجمعوا على
الموافقة.
ككانت المفاجأة في نهايةالسنة
عندماظهرت نتائج االختبارات
ككانت هي األكلى على المدرسة !!..
كسارت على هذا النهج برعايتي
كإشرافي اليومي عليها الى أف أكصلتها
بفضل اهلل إلى الصف األكؿ بالمرحلة
الثانوية ..
ثم كبر أحد إخوتها كعمل بعربة كارك
لبيع الماء كبقي يصرؼ عليهم ..
كهنا فارقت السوداف للعمل بالخارج،
كلم يكن هناؾ تلفونات في ذلك الوقت
لكي أكاصل متابعة أخبارها ..
كانقطعتٍ صلتها بي لمدة  61عامان ..
كبعد ذلك الغياب عدت إلى السوداف،

ككاف معي صديق بالدكلة التي كنت
أعمل فيها ،كصديقي هذا لديه إبن
بجامعة الخرطوـ كلية الطب ،فطلب
مني أف أرافقه للجامعة !!
كأثناء دخولي الجامعة مع صديقي
مكثت بعض الوقت في الكافيتريا ،فإذا
بامرأة على قدر من الجمػاؿ تحدؽ فيٌى
بشوؽ ،كقد تغيرت معالم كجهها عندما
رأتني ،كأنا ال أدرم لماذا تحدؽ فيٌى
بهذا التأثر؟
فسألت إبن صديقي إف كاف يعرؼ هذق
المرأة كأشرت إليها خيفية؟ فأجابني:
نعم بالطبع- ،بالرغم من عمرها
الصغير إال  -إنها البركفيسورة التي
تي ىدرًٌس طالب كلية الطب (السنة
السادسة كاألخيرة) فسألني :هل تعرفها
يا عمي ..؟
قلت :ال ،كلكن نظراتها لي غريبة
جدان!!
كفجأة كبدكف مقدمات جرت هذق المرأة
نحوم ك احتضنتي ،كعانقتني كهي
تبكي بحرقة ،كبصوت لفت أنظار كل
من كاف بالكافتيريا !!!
كظلت تحضنني لفترة من الزمن دكف
مراعاة ألم اعتبار ،كظن الجميع أني
كالدها!..
كهي تجهش بالبكاء كتقوؿ لي  :أال
تذكرني يا أستاذم ..؟
أنا البنت التي كانت حطاـ
إنسانة ،كحضرتك صنعتى
منها إنسانه ناجحة!!..
أنا البنت التي كنتى السبب
في دخولها المدرسة،
كصرفتى عليها من حرًٌ
مالك حتى كصلتي إلى ما
كصلت إليه !!
كذلك بفضل اهلل ثم رعايتك
كموقفك
كإهتمامك
اإلنساني الفريد
أنا إبنتك فالنة ( بائعة
الخبز )!!!..
فكدت أف أقع مغميان عليٌى
من دهشتي كشدة تأثرم من
جانب ،كفرحي بها من
جانب آخر!..
ككاهلل ،بكيت كثيران عندما
تذكرت كيف كانت ..؟!!
ككيف أصبحت على ما هي
عليه اليوـ ..؟!
ثم دعتني أنا كالذين معي كمجموعة
من الزمالء إلى منزلها ،كأخبرت أمها
كإخوتها كالموجودين عني ،كهي
تتحدث عن األستاذ اإلنساف  !!!..الذم
كقف معهم ،ككاف سببان في تغيير
مجرل حياتهم ..فألقيتي كلمة قلت
فيها جملة كاحدة كأنا أبكي  ( :ألكؿ
مرة في حياتي أشعر أني معلم
كإنساف )!!!..
العبرة باختصار ..
⁃ ابذر الخير أينما كنت بصدؽ
كسترل ثمارق مبهجة مفرحة..
⁃ اصنع المعركؼ مع كل من حولك
كستجد خيرق كبركته ..
⁃ افعل اإلحساف لكل الناس كسيسرؾ
نتائجه كآثارق كأجرق في الدنيا
كاآلخرة..
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شمــــوع
أزمة الركود الثقافي
بقلم :زينب مناصرية

يعيش القطاع الثقافي في جل
أقطار الوطن" نكبة ثقافية" ،
كركودا أثر سلبا على العمل
الثقافي المحلي ،كربما يعود سبب
الركود في اآلكنة األخيرة إلى ما
فرضته جائحة كوركنا.فهذا األخير
عرؼ شلال عاما منذ سنوات على
غرار بعض المناسبات العابرة
العرضية كالتي يطبعها لوف
مناسباتي ميز هذق الساحة
الثقافية ،ك الذم بدكرق يؤثر على
مكانة الجزائر دكليا بل يتعداق
ليشمل االنغالؽ النقدم كالفكرم
في اإلنتاج بسبب جملة من
العراقيل التي تواجه الناشرين ك
غياب الكتاب الذم يشهد تراجعا
كترديا هو اآلخر ،لتعلن الجزائر
بسبب
الثقافي"
"إفالسها
إستراتيجية"التقشف الثقافي"
كالتي إنعكست على المؤسسات
الثقافية التي تسير في نفق مظلم
 ،إندثار المبادرات الثقافية ،
غياب السينيما كالمسرح كالتي
تفتقر للجودة التي يأملها المتلقي
فقد أصبحت السينما ثقافة مغيبة
رغم توفر عدة قاعات في
الوطن .فكل هذق االزمات
الحضارية إنعكست على الشارع
الجزائرم كالذم يشهد تراجعا
مستمرا في إستهالؾ المادة
الثقافية المغيبة ،حيث تشير
االحصائيات إلى تدني عالمات
القراءة مقارنة بمراحل سابقة،
كهل يمكن أف نرجع هذا التدني
إلى التفاعل الرقمي العنكبوتي في
زمن العولمة؟ أـ أف هناؾ دكافع
مضمرة غير معلن كمسكوت عنها ؟

زينب مناصرية
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دار القبس للنشر اإللكتروني
بومرداس
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تأنيث الملعب وتأنيث السياسة
بقلم :د  /أسماء بن قادة
فشلت كانحصرت في دائرة المقاكمة الفكرية ،األمر الذم دفعني كم مرة بيني كبين نفسي إلى القياـ بتمارين ذهنية،
ألغي فيها الغربى تماما كهاجس كعامل صراع كليس كمعرفة كعلم ،أثناء تفكيرم في أم قضية من النوع الذم
يالحقني فيها عبء التاريخ كالماضي كالصراع كاالستعمار...الخ ...محاكلة إدراؾ طبيعة النتيجة التي ستؤكؿ إليها
تأمالتي في اإلشكاليات الكثيرة المتزاحمة التي يزخر بها كاقع أمتنا .كفي نفس السياؽ أيضا تخطت الكثير من
األديبات كالشاعرات العربيات المتميزات تحذيرات الفرزدؽ كانتقلت من لغة حكي شهرزاد إلى التأليف كالكتابة بعد أف
مهدت لهن مي زيادة كنازؾ المالئكة الطريق بتضحياتهما ،فتأنثت بذلك القصيدة كدخلت معاني األنوثة في نصوص

النثر فزادتها غنى كإثراء ،ككانت آخرهن الجزائرية أحالـ مستغانمي من خالؿ ذاكرة الجسد كفوضى الحواس ،كعابر سرير ...الخ...
كلكن عجزت هذق الكتابات عن استقطاب الفئات العريضة كاختراؽ الواقع الذكورم بما يستلزـ بناء ثقافة جديدة تسهم في تشكيل ذهنيات
جديدة تعرؼ كيف تضع مسافة بين معنى األنوثة كعورة األنثى! كما انتهت المبادرات كالنشاطات كالمطالبات القائمة على النزعة
اإليديولوجية القائمة على مزيج من النسوية كبقايا كآثار من التيارات الماركسية كالليبرالية ...الخ...مع العولمة ،كتأثير منظمات
المجتمع المدني ،كإعالـ الشبكات كهكذا...أما صناع القرار ،فكاف اهلل في عونهم كلما حاكلوا االقتراب بحذر من قوانين األحواؿ
الشخصية بهدؼ تحقيق مجموعة من الموازنات مع الداخل كالخارج ،بعضها يتمثل في الضغوط الدكلية متمثلة في االتفاقيات الصادرة
عن األمم المتحدة مثل اتفاقية مناهضة كل أشكاؿ التمييز ضد المرأة (سيداك) كفي تقارير المنظمات غير الحكومية كفي الداخل ما
يواجهونه من ضغوط التيار اإلسالمي من جهة كما يقابله من مطالب منظمات المجتمع المدني من جهة ثانية ،بينما األهم في خضم
هذق التفاعالت يكاد يكوف غائبا تماما ،إنها الدراسات المعرفية كالعلمية غير المتحيزة في تناكؿ هذا الموضوع كالتي من شأنها أف تؤهل
الفقهاء كعلماء االجتماع كالنفس كغيرهم إلى الدخوؿ إلى دائرة االجتهاد الفعلي ،كالسؤاؿ األساسي الذم يفرض نفسه بهذا الصدد
كالذم من شأف اإلجابة عليه فتح الباب الجتهاد حقيقي يكشف عن األبعاد االنسانية الهامة لعملية التأنيث يدكر حوؿ مفهومنا لألنوثة
كللذكورة ،فالطركحات التبسيطية كاالختزالية كالتجزيئية هي السبب فيما تعاني منه األمة ،كليس هناؾ قضية صغيرة أك كبيرة اليوـ،
باتت تعالج عن طريق االنطباع أك الوعظ أك الخطاب البسيط المباشر كالموجه ،ككل قضية باتت تخضع للدراسة التي تتوالها مراكز
البحوث الخاصة حيث تتناكلها تخصصات مختلفة تعتمد منهجيات مختلفة ،كما بات يعبر عنه ب (العىبٍر منهاجية) أك (البىيٍن -منهاجية)
أك تكامل المعارؼ في دراسة قضية معينة في عالم انتهت آخر النظريات فيه إلى التسليم بمبدأ التعقيد complexiteالذم تتسم به
ظواهرق االنسانية كالطبيعية ،كلعل ذلك ماجعل المجامع الفقهية تعتمد مؤخرا الخبراء من تخصصات مختلفة في كثير من القضايا
كهي خطوة أكلى إيجابية تدؿ على بداية استشعار التركيب كالتعقيد في القضايا اإلنسانية.كأف الفتاكل المباشرة كالتبسيطية التحمل
دائما في مضمونها استيعابا حقيقيا للواقع المعقد ،فما بالنا بمجاؿ الفقه الخاص بقضايا المرأة حيث ظل الرجل يحتل هذق المساحة
من حيث الفتول كالقضاء كالتفسير كالتأكيل قركنا طويلة ،بينما بقيت النساء كالعالمات منهن مغيبات عن قضايا تخصهن كطبيعتهن
بشكل مباشر ،في حين يتطلب العمل بمبدأ الزكجية الذم يقوـ عليه النظاـ المعرفي اإلسالمي في تحديد العالقة بين الرجل كالمرأة
إلى جانب التوحيد كالعمارة كاالستخالؼ ،أف تتوازف رؤية الرجل برؤية المرأة لما فيه مصلحة الجميع.كفي هذا السياؽ البد ابتداء من
االنتقاؿ في إدراؾ مفهوـ األنوثة من المستول الحسي المباشر إلى المستول االنساني الكلي كالمركب كالنهائي ،األمر الذم اليمكن أف
يتحقق إال بفتح آفاؽ جديدة لتعدد القراءات كتوفير أدكات منهجية تكسر طوؽ االنغالؽ المفاهيمي كالمعرفي في تناكؿ هذق المواضيع،
فلقد انبنت كل أشكاؿ التمييز بين المرأة كالرجل من منطلق مفاهيم مغلوطة للذكورة كاألنوثةحيث استخدمت الذكورة كاألنوثة دائما من
منطلق بعدهما الصفاتي ،كليس الجوهرم ،كأقوؿ الذكورة ألف الرجل نفسه بات عاجزا في كثير من األحياف عن إدراؾ الجوهر االنساني
للذكورة لسبب بسيط يتمثل في االشتراط القائم من أجل تحقيق ذلك اإلدراؾ كالمتمثل في الخركج من ذاته كاكتشاؼ اآلخر المؤنث
كإدراؾ مبدأ الزكجية إلدراؾ ذاته ،فإدراؾ كنه األنوثة المركبة هوالمرأة التي تتيح للرجل معرفة حقيقة جوهرق اإلنساني ،كعندما يصبح
كل من الرجل كالمرأة قادرا على إدراؾ تلك المعاني المزدكجة أحيانا كالمتداخلة أحيانا أخرل ،تكوف األمة قد دخلت في عملية البناء
الحضارم كنكوف قد استوعبنا كمسلمين حديث الرسوؿ  rحبب إلي من دنياكم ثالث...كأم مفهوـ لألنوثة ذلك الذم حبب إلى الرسوؿ
rآخذين في االعتبار أنه الرسوؿ  rكأنه قد حبب إليه ،أقوؿ ذلك حتى نسارع بإقصاء المعاني االختزالية المباشرة المتمثلة في المفهوـ
المباشر كالحسي للجسد كالشهوة .كبناء على هذا المفهوـ المركب لألنوثة ،ككفقا لمبدأ الزكجية ،تكوف مشاركة المرأة للرجل في صنع
القرار السياسي إثراء للقرار نفسه ،على اال تسعى المرأة لتغيير طبيعتها من أجل الدخوؿ في معايير المنافسة مع الرجل لكي تنتزع
التميز ،ففي طبيعتها األنثوية عناصر غاية في اإليجابية ،من شأنها أف تكمل عناصر أخرل ذكرية إيجابية فيكتمل المقصد االلهي من
هذق الزكجية في تعاكنهما المشترؾ ،فطبيعة المرأة مثال تنفر من الفساد أكثر من الرجل كفي هذا المجاؿ يصلح توليها لمناصب لها
عالقة باألمواؿ العامة التي غالبا ما تكوف ذات عالقة مباشرة بالدكائر السياسية ،كما أف المرأة بطبيعتها تنحو إلى السلم كما جاء في
القرآف الكريم عن الملكة بلقيس ،كأكثر استشعارا لضركرة حماية البيئة كلمخاطر تسرب الغازات كما يهدد المناخ ،كنجد غالبية أعضاء
منظمات الخضر من النساء كالمستشارة األلمانية انجيال ميركيل كانت كزيرة للبيئة على عهد هلموت كوؿ قبل توليها مناصب أخرل
كسبت من خاللها ثقة الشعب األلماني فأكصلها إلى المستشارية ،كمن هذا المنطلق اكتسبت النساء في دكائر صنع القرار في فنلندا
كالنركيج كالسويد ثقة شعوبهن بعيدا عن النزاعات النسوية االيديولوجية ،ككما يقوؿ الفيلسوؼ الفرنسي ركجيه غاركدم في كتابه في
سبيل ارتقاء المرأة  " Pour L'avenement de la femmeإف استبعاد المساهمة النسائية في إبداع الثقافة كإنشاء الدكلة
يشكل إفقارا لإلنسانية " ،ألنه تاريخيا يوجد أسلوب كطريقة معالجة مختصاف بالنساء تجاق كل مسألة ،من الحياة االقتصادية
كاالجتماعية إلى السياسة كالثقافة كالفنوف ،كيضيف غاركدم بهذا الصدد بأف " الجيش هو اختراع الرجاؿ مع ما يرافقه من معاني القوة
كالسيطرة كاالنتظاـ كالطاعة العمياء ،كالنفوذ كالسلطاف كالتوسع ،كالتي فقدت معها نظريات الحرب العادلة كالدفاع المشركع معناها
كلم يعد هناؾ تمييز بين هجوـ أك دفاع" كفي هذا السياؽ نجد فرقا شاسعا بين السيدة مارغريت تاتشر التي كانت من خالؿ معايير
الذكورة تقلد الرجل في جوانب السلطة كالسيطرة كمعاني القوة حتى كصفت بالحديدية كبين رئيسة فنلندا تارغا هولنن التي اتبعت
سياسة تكاملية هادئة فيما يخص تأنيث بعض دكائر صنع القرار فتحقق من خاللها االندماج الكامل للمرأة في كل استراتيجيات التنمية
كبلغ التمثيل النيابي للنساء  %24ككصل التمثيل الحكومي إلى حد  ،% 55بعيدا عن أم نزعة إيديولوجية أك مالمح صراع أك توتر،
حيث سارت األمور على مستول المجتمع بناء على التكامل كاإلثراء المتبادؿ بين الجنسين من حيث الطبيعة االنسانية المذكرة أك
د  /أسماء بن قادة ـ قطر
المؤنثة كمن حيث الكفاءة!
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مكتب األعمال و امسكريتاريا
و اإلستشارة اإلدارية
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وسيطكم
األمين في كل
التعامالت
العقارية
ـ بيع و إيجار شقق ،
فالت  ،هـيـاكـل ،
قــطــع أرضــيــة
صالحة لـلـنـشـاط
الترقوي .
ـ ـ تــعــامــالت مــع
الخواص
و الـــمـــرقـــيـــن

