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تطبيع

«الثقافية التونسية» ...مجلة أدبية إلكترونية بــطموحات عربية
تونس ــ ريم بن خليفة
ل ـت ــون ــس تـ ــاريـ ــخ ح ــاف ــل فـ ــي إن ـت ــاج
امل ـجــات الـثـقــافـيــة .قـبــل االسـتـقــال،
ك ــان ــت ب ــاك ــورت ـه ــا ب ـم ـج ـلــة «ال ـف ـك ــر»
الـشـهــريــة ع ــام  .1955الحـقــا بــإيـعــاز
مـ ـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــة فـ ـ ــي ع ـ ـهـ ــد ال ـح ـب ـي ــب
بـ ــورق ـ ـي ـ ـبـ ــةّ ،أس ـ ـ ـ ــس ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي
م ـح ـم ــد الـ ـع ــروس ــي امل ـ ـطـ ــوي مـجـلــة
«ق ـصــص الـفـصـلـيــة» ع ــام  ،1966ثم
أطـلــق األدي ــب ووزي ــر التربية آنــذاك
محمود املسعدي سنة  1975مجلة
شهرية هي «الحياة الثقافية» التي
صـ ــدرت ع ــن وزارة ال ـث ـقــافــة .تلتها
محاوالت أخرى كمجالت «املعارف»
و«الثقافة» و«الفنون» و«املسار»…
وأم ــام امل ـ ّـد الـتـكـنــولــوجــي ،تــراجـعــت
ال ـص ـح ــاف ــة ال ــورقـ ـي ــة إلـ ــى أن ك ــادت
الـيــوم تصير ذكــرى بسبب عجزها
ع ــن االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار .ونـ ـح ــن ف ــي ص ــدد

ضبابية في المفاهيم على
غرار مفهوم المثقف الذي
ّ
إدوارد سعيد بمزاوجة
عرفه َ
بين تعريفي «المثقف البطل»
و«المثقف المثالي»
الـ ـتـ ـفـ ـكـ ـي ــر ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه اإلش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة،
ي ـط ــال ـع ـن ــا م ـ ــول ـ ــود ثـ ـق ــاف ــي ج ــدي ــد
ف ــي ت ــون ــس ،ه ــو م ـج ـلــة «ال ـث ـقــاف ـيــة
الـتــون ـسـيــة» اإلل ـك ـتــرون ـيــة .مــديــرهــا
ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ت ـ ـحـ ــريـ ــرهـ ــا الـ ـصـ ـح ــاف ــي
ّ
محمود الحرشاني يؤكد أن شكلها
يتماشى مــع املـســار الــذي انتهجته
وزارة ال ـث ـقــافــة م ـنــذ م ــدة م ــن خــال
ـرة «ال ـث ـقــافــة ع ــن ب ـعــد»،
تــرس ـيــخ ف ـكـ ّ
مـشـيـرًا إلــى أن ـهــا تـصــدر فــي نسخة
ور ّقـيــة فـقــط .وعــن تمويلها ،يجيب
بــأنــه مــا زال يقتصر عـلــى املجهود

ال ـش ـخ ـصــي ف ــي ان ـت ـظ ــار ال ـح ـصــول
ّ
على دعــم مــن وزارة الثقافة يمكنه
من تطويرها.
ت ـقــوم املـجـلــة عـلــى ف ـقــرات ع ــدة مثل
زواي ـ ـ ـ ــا «م ـ ـبـ ــدعـ ــون عـ ـل ــى ال ـش ـب ـك ــة»
و«ح ـ ـ ــوارات» و«م ـتــاب ـعــات ثـقــافـيــة»
و«ك ـت ــاب وآراء» يـنـشــرهــا جميعها
ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــع م ـ ــدي ـ ــره ـ ــا ورئ ـ ـيـ ــس
ت ـح ــري ــره ــا .ومـ ــن أبـ ـ ــرز امل ـســاه ـمــن
ف ـ ــي الـ ـتـ ـح ــري ــر أسـ ـ ــاتـ ـ ــذة ودك ـ ــات ـ ــرة
وإع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون ع ـ ـلـ ــى غ ـ ـ ـ ـ ــرار أحـ ـم ــد
القديدي ،ومحفوظ الزعيبي ،وعبد
اللطيف الفراتي وغيرهم.
يسعى مـ ّ
ـؤســس املجلة إلــى إشعاع
ي ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز حـ ـ ـ ـ ـ ــدود ت ـ ـ ــون ـ ـ ــس .ف ـف ــي
ّ
م ـس ـت ـه ــل ـه ــا ،ن ـج ــد ت ـع ــري ــف امل ـج ـلــة
عـلــى الـنـحــو الـتــالــي «مـجـلــة ثقافية
تونسية الـهــوى ،عروبية التوجه».
ّ
ك ـم ــا أنـ ـه ــا م ـف ـت ــوح ــة لـ ـك ــل األق ـ ـ ــام،
فــي تــوجــه يـعـكــس ربـمــا الــرغـبــة في
االنـ ـفـ ـت ــاح وت ــوسـ ـي ــع دائ ـ ـ ــرة الـ ـق ــراء
وتـ ـن ــوي ــع املـ ــواض ـ ـيـ ــع ،ل ـك ـن ــه ي ـع ـ ّـري
أي ـ ـضـ ــا هـ ــاجـ ــس املـ ـص ــاع ــب امل ــال ـي ــة
ال ـتــي ق ــد ت ـحــول دون ان ـت ــداب أق ــام
ص ـح ــاف ـي ــة فـ ــي امل ـج ـل ــة إل ـ ــى جــانــب
الكتابات الطوعية.
كل فقرات املجلة بمقاالتها ،جمعها
ص ــاح ـب ـه ــا ل ـي ـن ـش ــره ــا عـ ـل ــى م ــوق ــع
منشأ على  ،word pressوهنا أيضًا
ّ
تتضح أزمة إمكانيات مادية حالت
دون اعـ ـت ـم ــاد م ــوق ــع م ـه ـنــي ي ـكــون
ل ــه وجـ ـ ــود ف ـع ـلــي دي ـن ــام ـي ـك ــي عـلــى
محركات البحث.
ّ
ف ــي حـقـيـقــة األمـ ــر ،فـ ــإن ه ــذه األزم ــة
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة مـ ـ ـ ــا ف ـ ـت ـ ـئـ ــت ت ـف ـت ــك
بـ ــال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة امل ـ ـك ـ ـتـ ــوبـ ــة وتـ ـخـ ـن ــق
الصحف واملجالت حتى تحول دون
استمرارية بعضها أو االكتفاء على
أقصى تقدير بنسخة الكترونية في
ّ
ظل غياب الدعم واإلعالن العمومي
وع ــزوف الـقــارئ عــن اقـتـنــاء الــورقــي
أم ـ ـ ــام اسـ ـتـ ـب ــدال ــه ب ــال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
ّ
وال ـن ـس ــخ الــرق ـم ـيــة .ل ـك ــن الـصـحــافــة
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اإللكترونية أيضًا ليست في منأى
سهولة وصول
عن هذه األزمة .رغم ّ ّ
ّ
الرسالة من خاللها ،إل أنها تتطلب
مصاريف مــن قبيل سعة اإلنترنت
ص ـح ــاف ـي ــن وم ـص ـم ـمــي
وأج ـ ـ ـ ــور ال ـ ّ
املواقع واملدققني اللغويني وغيرهم.
ّ
ول ـعــل امـتـنــاع ال ــدول ــة عــن مـســاعــدة
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرائ ـ ـ ــد واملـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــات ال ـ ــورق ـ ـي ـ ــة
واإللـكـتــرونـيــة ،يـنـ ّـم أيـضــا عــن رغبة
في قمع صحافة الجودة ،باعتبارها

عـلــى ح ـ ّـد تـعـبـيــر هــابــرمــاس م ــوردًا
أساسيًا من موارد املجال العمومي
الــد ّيـمـقــراطــي ،وألن ال ـحــراك الفكري
يمثل املنبع األول للثورة والـحــراك
االجتماعي.
ّ
وي ـت ـمــثــل ال ـش ــق ال ـث ــان ــي م ــن األزم ــة
فــي اكـتـفــاء الـصـحــافــة الـثـقــافـيــة في
أغـلــب األح ـيــان ًبــاإلخـبــار والــوصــف
امل ـف ـعــم شــاعــريــة إل ــى ح ـ ّـد الـتـمــاهــي
مع األعمال الفنية من دون الخوض

فــي تعبيراتها ومــدارس ـهــا ،إضــافــة
إلـ ـ ــى غ ـ ـيـ ــاب ع ـن ـص ــر الـ ـنـ ـق ــد ال ـف ـن ــي
عنها .وهـنــا يجب أن نشير إلــى أن
الـنـقــد الـفـنــي أح ــد أع ـمــدة الصحافة
ّ
ال ـث ـقــاف ـيــة .ف ـهــو ي ـمــكــن امل ـت ـل ـقــي مــن
الفهم وفــك شـفــرات الــرســائــل إذا ما
اس ـت ـع ـص ــت ع ـل ـي ــه ،ووض ـ ـ ــع ال ـع ـمــل
الفني في سياقه التاريخي وبسط
التيارات الفكرية واأليديولوجيات
املـ ـع ــاض ــدة وامل ـخ ــال ـف ــة لـ ــه ،وال ــرب ــط

ب ــن مـخـتـلــف املـ ـ ـ ــدارس .وبــال ـتــالــي،
ّ
ف ــإن غـيــابــه قــد ينفي عــن الصحافة
الثقافية صفة االخـتـصــاص .ويجد
الـ ـ ـق ـ ــارئ ن ـف ـس ــه إزاء مـ ـب ــدأ ال ـث ــال ــث
املـ ــرفـ ــوع ،ف ـ ّ
ـإم ــا أن ت ـح ـمــل امل ـق ــاالت
هـ ـج ــاء ك ـق ـص ــائ ــد اب ـ ــن ال ـ ــروم ـ ــي ،أو
مدحًا يشابه قصائد املتنبي ،وليس
ً
ع ـمــا صـحــافـيــا قــوامــه املــوضــوعـيــة
والدقة والوضوح في الكتابة ،وهذا
ّ
ال ينسحب طبعًا ّ على كل اإلنتاجات
الصحافية ولـكــنــه يشمل معظمها
لألسف.
ّ
ث ــم إن ال ـص ـحــافــة ال ـث ـقــاف ـيــة تـشـكــو
ضـبــابـيــة فــي تـمـثــل بـعــض املفاهيم
ّ
عرفه
على غرار مفهوم املثقف الذي َ
إدوارد سعيد بمزاوجة بني تعريفي
«املثقف البطل» و«املثقف املثالي».
ّأول التعريفني ألنطونيو غرامشي
بفكرة املثقف العضوي الذي يعتبر
أن وظـ ـيـ ـف ــة املـ ـثـ ـق ــف أو املـ ـفـ ـك ــر فــي
امل ـج ـت ـمــع ال ي ـق ــوم ب ـهــا ك ــل ال ـن ــاس،
وثــان ـي ـه ـمــا ل ـج ــول ـي ــان ب ـي ـن ــدا ال ــذي
يــرى أن املثقفني الحقيقيني هــم من
يشكلون طبقة العلماء واملتعلمني
النادرين.
واستنادًا إلى هذا التعريف يضطلع
املـثـقــف بــوظـيـفــة تــوعــويــة ومــراكـمــة
م ـع ــرف ـي ــة ض ـم ــن سـ ـي ــاق اج ـت ـمــاعــي
ّ
ليؤدي
وسياسي واقتصادي معني
إل ــى ط ـف ــرة ف ـك ــري ــة .وم ــن أج ــل ذل ــك،
يـطـلــق ع ـلــى امل ـث ـق ـفــن ل ـفــظ «طـبـقــة»
اسـتـنــادًا إل ــى تحليل مــاركـســي ّ
يقر
ب ــاشـ ـت ــراك ه ـ ــذه ال ـف ـئ ــة فـ ــي ظـ ــروف
اإلنتاج إن صح التعبير.
ّ
ّ
وإذا سلمنا بالفكرة السابقة فإنه
ّ
ّ
لـ ـي ــس ب ــإمـ ـك ــان كـ ـ ــل م ـ ـحـ ــرر ث ـقــافــي
اإلملـ ــام بــالـثـقــافــة وامل ـعــرفــة الـكــافـيــة،
وه ـ ـ ـنـ ـ ــا ت ـ ـ ـبـ ـ ــرز حـ ـ ــاجـ ـ ــة الـ ـصـ ـح ــاف ــة
ال ـث ـق ــاف ـي ــة ل ـل ـم ـح ــرر امل ـث ـق ــف أي ـض ــا
أكـ ـث ــر م ــن حــاج ـت ـهــا مل ــال ـك ــي ق ــواع ــد
الـنـقــل واألخ ـبــار أحـيــانــا .أضــف إلــى
ذلــك امل ـغــاالة فــي قــذف املصطلحات
وامل ـفــاه ـيــم املـ ـج ــردة وامل ـب ـه ـمــة على

جـســد امل ـق ــاالت حـتــى ت ـتــوه املـعــانــي
عــن ال ـق ــارئ .تـعـقـيــد مـ ـ ّ
ـرده االعـتـقــاد
السائد بأن وجود املجالت الثقافية
ك ــان م ــن أج ــل الـ ـق ــراء امل ـث ـق ـفــن دون
ً ّ
سواهم ،وهي ال تلقى إقباال إل لدى
ه ــذه الـفـئــة .وي ـبــدو أن الصحافيني
امل ـت ـخـ ّـص ـص ّــن ف ــي املـ ـج ــال أنـفـسـهــم
صاروا يتبنون هذه الفكرة.
وإن تـ ــراجـ ــع دور «األراذل» ك ـمــا
ّ
يسمي املثقفني
كــان أن ــور ال ـســادات
ح ـ ـن ـ ـقـ ــا أو كـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـ ـقـ ـ ــول ج ـ ــوزي ـ ــف
غــوب ـلــز  -وزي ـ ــر ال ــدع ــاي ــة ال ـن ــازي ــة -
ّ
ع ـن ـهــم «ك ــل ـم ــا س ـم ـعــت ك ـل ـمــة مثقف
ّ
تحسست مسدسي» نحو االلتصاق
بــال ـس ـيــاســة وال ـس ـيــاس ـيــن أح ـيــانــا،
ً
ك ــان عــامــا آخ ــر مــن عــوامــل تــراجــع
مكانة الصحافة الثقافية ،حيث لم
ي ـعــد امل ـث ـقــف مـســاهـمــا ف ــي االرت ـق ــاء
ب ــال ــوع ــي ال ـج ـم ـعــي مل ـق ــاوم ــة سـلـطــة
رأس امل ـ ـ ــال أو حـ ـت ــى لـ ـيـ ـك ــون سـ ـدًا
منيعًا أم ــام رســائــل إع ــام املـجــاري
و«ش ـع ـب ــوي ــة» م ــا تـ ـ ـ ّ
ـروج ل ــه م ــواق ــع
التواصل االجتماعي.
لـقــد أش ــاح ــت الـثـقــافــة بــوجـهـهــا عن
امل ـث ـق ـف ــن وأفـ ـسـ ـح ــت امل ـ ـجـ ــال ن ـحــو
انكشاف أزمة معرفية عميقة وعجز
ع ــن ال ـت ـط ــوي ــر والـ ـتـ ـط ــور وال ـتــأث ـيــر
وال ـ ـتـ ــأثـ ــر .فـ ــا تـ ـت ــوق ــف ت ـم ـظ ـه ــرات
م ـ ــا ذك ـ ــرن ـ ــا عـ ـن ــد إبـ ـ ـ ـ ــداء اآلراء فــي
امل ـن ــاب ــر اإلع ــام ـي ــة ،إن ـم ــا ت ـت ـجــاوزه
ن ـح ــو ال ـك ـت ــب واملـ ـ ـق ـ ــاالت الـسـخـيـفــة
واملـ ـ ـ ــأجـ ـ ـ ــورة ف ـ ــي بـ ـع ــض األحـ ـ ـي ـ ــان.
كـمــا أنـهــم لــم يـكـ ّـونــوا رؤي ــة مغايرة
للقضايا املطروحة الـيــوم .فــي حني
ك ـ ــان امل ـث ـق ــف فـ ــي مـ ــا م ـض ــى يــوجــه
ويشكل الــرأي العام ويرفع درجــات
األمامية
الوعي ليكون في الصفوف
ّ
دفــاعــا عــن قـضــايــا مـجـتـمـعــه ،فــإنـنــا
الـيــوم إزاء تبعية املثقفني للسلطة
وتـعـلـيــل تـقـصـيــرهــم ال ــدائ ــم بضآلة
دعم وزارة الثقافة.
athagafia.blogspot.com
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أمل بوشارب تترك القارئ على قارعة النهاية
الجزائر ـــ سارة سليم
ال ـك ـتــابــة بـشـكــل ع ــام ن ــوع م ــن أن ــواع
ّ
الـ ـتـ ـم ـ ّـرد ،ي ـم ــارس ــه ال ـك ــات ــب ع ـلــى كــل
مــا يمكن أن يشكل فــي نـظــر الـقــارئ
أو املـ ـجـ ـتـ ـم ــع تـ ـك ــريـ ـس ــا .ه ـ ــي ث ـ ــورة
ّ
على كــل مــا هــو تقليدي .وال نقصد
ب ــالـ ـتـ ـم ـ ّـرد ال ـت ـع ــري ــف الـ ـس ــائ ــد الـ ــذي
الـتـصــق بالكلمة ،وإن ـمــا الـتـمــرد هو
الـكـتــابــة بشكل جــديــد ومـخـتـلــف في
ثــوب غير الــذي اعتدناه ،وبحكايات

موهبة في تحويل الخيال العلمي
إلى مادة دسمة لرواياتها
ّ
ب ـك ــر غ ـي ــر ت ـل ــك الـ ـت ــي أل ـف ـن ــاه ــا .ل ـعــل
كـ ـت ــاب الـ ـج ــزائ ــري ــة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة أم ــل
بـ ـ ـ ــوشـ ـ ـ ــارب (« )1984امل ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــردة»
Buendia
( L›anticonformistaـ ـ .2019
ّ
 ،)Books. Italiaجــاء لـيـ ّ
ـرســخ ويفند
م ــا أردنـ ــا ق ــول ــه .ال ــذي ي ـقــرأ أعـمــالـهــا
ب ـ ـ ـ ـ ــدءًا بـ ـمـ ـجـ ـم ــوعـ ـتـ ـه ــا ال ـق ـص ـص ـي ــة
العربية «عليها ثالثة عشر» (2013
ـ ـ مـنـشــورات «الـشـهــاب» الـجــزائــريــة)
وروايـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ال ـب ــول ـي ـس ـي ــة «س ـ ـكـ ــرات
نجمة» (  2015ـ منشورات «الشهاب»)

وع ـم ـل ـه ــا األخ ـ ـيـ ــر «ثـ ــابـ ــت ال ـظ ـل ـمــة»
( 2018ـ ـ ـ مـ ـنـ ـش ــورات «الـ ـشـ ـه ــاب»)،
يدرك أنه أمام ّكاتبة ال تستسهل أبدًا
فعل الكتابة .إنها تكتب ألن الكاتب
داخـلـهــا أراد أن ي ـقــول شـيـئــا .ولـهــذا
نلحظ أن هناك فترات متباعدة بني
أعمالها .هذا ما ملحناه فيها مقارنة
ببعض الكتاب والكاتبات من أبناء
ج ـي ـل ـهــا ال ـ ـ ــذي ص ـ ــار الـ ــواحـ ــد مـنـهــم
ّ
ً
يكتب ك ــل سـنــة ع ـمــا ،ويـثـيــر خلفه
الكثير مــن الــزوابــع الـتــي ســرعــان ما
تنطفئ بفعل التراكم .هي تشتغل في
نصوصها على صناعة القارئ الذي
ّ
يــريــد أن ي ـقــرأ أدب ــا حقيقيًا يمتعنا
ّ
مطعم باملعرفة ،متعوب
كـقــراء .أدب
عليه لغة وسردًا وموضوعًا.
عندما تقرأ «ثابت الظلمة» ،تدرك أنك
أم ــام رواي ــة بوليسية حديثة تحمل
ف ــي ج ـع ـب ـت ـهــا ال ـك ـث ـيــر م ــن األس ـ ـ ــرار،
مثقلة بكم معرفي هائل ،تسرد قصة
جاسوسية متعلقة بمخطوط سري
موجود في منطقة األهقار ،وتتحدث
ع ــن ب ــارون ــات ص ــائ ــدي ال ـك ـنــوز .كما
أنها تتطرق إلــى الفساد الــذي ينخر
املـجـتـمـعــات ب ــدءًا بـفـســاد املـســؤولــن
واإلدارات ،ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ـم ــا ي ـح ــدث
فــي ال ـجــزائــر والـكـثـيــر م ــن القضايا
االج ـت ـمــاع ـيــة .نـلـمــس ذل ــك أي ـضــا في

ّ
سردي مثير
تعالج قضايا اجتماعية بالغة األهمية بأسلوب

خنجر اإلعالم السعودي في ظهر فلسطين
ُ
بالجملةّ ،
تتكرر فيها عبارات «التطبيع» ،وتشهر فيها
زينب حاوي
للمرة األولى النظرة العدائية للفلسطيني .ففي مقالة
«ال ـعــدو هــو ال ــذي ال ي ـقـ ّـدر وقـفـتــك مـعــه ويـسـ ّـبــك ليل بعنوان «الفلسطينيون ٌ
كراهية ال تنقضي!»
بحر من
ٍ
نهار أكثر من اإلسرائيليني .دخلنا حروبًا من أجل نشره محمد الساعد في صحيفة «عكاظ» السعودية
ّ
فلسطني وقطعنا النفط عن أميركا من أجــل قضية أول من أمس ،اتهم الكاتب السعودي الفلسطينيني بـ
فـلـسـطــن .وع ـنــدمــا أصـبـحــت لــديـهــم سـلـطــة ،دفعنا «الكذب والتزوير املمنهج واملقصود» ،وبتوقيع «وثائق
رواتبهم وتكاليفهم بالرغم من ّأننا أحق بهذه األموال .البيع للمنظمات الصهيونية» ،وبااللتحاق بـ«الكنيست
ّ
وح ــن ي ـجــدون أي فــرصــة ،ف ــإن أول مــن يهاجمونه اإلسرائيلي» ،والعمل في «جيش الدفاع اإلسرائيلي»،
الـ ـسـ ـع ــودي ــة» ...عـ ـب ــارات ســاق ـهــا امل ـم ـثــل ال ـس ـعــودي وبأنهم «وحدهم من اعترف بإسرائيل ومن تفاوض
ّ
راش ــد الـشـمــرانــي فــي مسلسل «مـخــرج ( »7تأليف م ـع ـه ــا» .امل ـق ــال ــة ت ــذه ــب أبـ ـع ــد م ــن هـ ــذه االتـ ـه ــام ــات
لتصب حقدها أكثر من خالل ّ
ّ
االدعاء بأن
خلف الحربي ـ إخــراج أوس الشرقي ـ ـ شبكة  mbcالعشوائية،
ّ
السعودية) ،ولم تكن مصادفة أن تتكرر ولو بصيغ الفلسطينيني استغلوا قضيهم باستخدام «االبتزاز
مختلفة في اإلعالم السعودي.
ّ العاطفي» ،وكــان هدفهم «االس ـتــرزاق واالنـتـقــام من
ّ
منا قد يصدق ،أن نصل يومًا إلى مرحلة ُ
شن
ي
من
ق ــدر خ ــروج ال ـب ـتــرول فــي أراضـ ــي ب ــدو ال ـص ـحــراء ال
فيها هجوم عنيف على الفلسطينيني وتتم شيطنتهم ،في مزارع حيفا ويافا»! ضمن السياق ذاته ،نشرت
ّ
واتـهــامـهــم ببيع أرضـهــم كجزء
مـ ـق ــال ــة أم ـ ـ ــس ف ـ ــي ال ـص ـح ـي ـف ــة
م ــن ال ـت ـم ـه ـيــد ل ـت ـفــريــغ الـقـضـيــة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «ال ـت ـط ـب ـي ــع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة م ـ ــن ج ـ ــذوره ـ ــا،
..التمثيل والواقع!» للكاتبة هيلة
ّ
والــدخــول مـبــاشــرة فــي عالقات
املـ ـ ـش ـ ــوح .م ــن ـن ــت األخـ ـ ـي ـ ــرة فــي
م ــع االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي .ما
مقالتها بــأن الـسـعــوديــة دعمت
مقاالت في الصحف
يـحـصــل الـ ـي ــوم ،ع ـلــى امل ـنـ ّـصــات
القضية الفلسطينية وضربت
تؤبلس
السعودية
الخليجيةّ ،
ّ
تعدى بأشواط تمرير
وتشجع على مـعـهــا «أن ـبــل امل ــواق ــف» ،وراح ــت
الفلسطيني
رســائــل مــن هنا أو هـنــاكّ ،
ّ
تبرر
املصروفة ،على
تعدد املليارات
ّ
إسرائيل
مع
التطبيع
الـتـطـبـيــع ،وتـعـمــل عـلــى صياغة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن .ول ـ ـعـ ــل امل ـق ــال ــة
ً
ص ـ ـ ــورة م ــؤن ـس ـن ــة ل ّــاحـ ـت ــال.
األكثر ت ــداوال كانت من نصيب
نحن اليوم ،أمــام خطة سعودية
ال ـك ــات ــب ع ـبــد ال ــرح ـم ــن ال ــراش ــد
ُ
ممنهجة ،تستخدم فيها الدراما
الـ ـت ــي نـ ـش ــرت ق ـب ــل ي ــوم ــن فــي
ّ
ّ
وصناعها ،الكتاب والصحافة،
«الـشــرق األوس ــط» تحت عنوان
والـعــالــم اإللـكـتــرونــي ،لـضــرب القضية الفلسطينية« ،الـتـطـبـيــع لـيــس الـقـضـيــة» .وف ــي مـضـمــونـهــا ،تأكيد
وإلـغــائـهــا مــن ال ـت ــداول وال ــوج ــود حـتــى .ولـيــس وســم على أن الحكومات العربية غير عاجزة عن توسيع
«#ف ـل ـس ـطــن_ل ـي ـســت_ق ـض ـي ـتــي» ،ال ـ ــذي ان ـت ـشــر في الـتـجــارة وفـتــح األسـ ــواق .وهـنــا ،بــرأيــه «إســرائـيــل لن
الساعات القليلة املاضية ،من ِقبل الذباب اإللكتروني تكون استثناء» ،وتستطيع هــذه الحكومات توجيه
السعودي ،إال صورة واضحة ّ
عما يريده ّ
ولي العهد الــرأي الـعــام ،بما أنها تسيطر على اإلعــام والتعليم
السعودي محمد بن سلمان في اإلسهام في تصفية واملـســاجــد والـنـقــابــات وال ـش ــارع« ،نـحــو التصالح مع
وبجولة سريعة
القضية وزرع الشقاق بني السعوديني والفلسطينيني .الصديق
الجديد أو شيطنته»! هكذاّ ،
ّ
الطرح الدرامي في املسلسل املذكور ،وإلى جانبه «أم عـلــى مــا يـضــخــه اإلع ــام ال ـس ـعــودي بـكــل منصاته،
ّ
هارون» (تأليف محمد وعلي شمس ـ ـ إخراج محمد تتضح املشهدية أكثر ،باستكمال بن سلمان ،آخر
جمال العدل ـ ـ  ،)mbcيسعى إلسباغ صفات الطيبة حـفــاتــه الـجـنــونـيــة لتصفية الـقـضـيــة الفلسطينية،
واأللفة على الصهاينة ،مقابل شيطنة
الفلسطيني ،وشيطنة شعبها ،وتعميم صفات العمالة ،واالنبطاح
ً
وتذكيره بــأن السعودي صــرف على قضيته أمــواال عليه ...لصالح صــورة مالئكية لالحتالل ،ترسمها
طــائـلــة ،وح ـتــى خ ــاض حــروبــا كــرمــى ل ــه! يــأتــي دور ال ــدرام ــا الــرمـضــانـيــة الـحــالـيــة ،وت ـحــاول الـسـطــو على
ّ
تضج هذه األيام ،بمقاالت تاريخية فلسطني.
الصحافة السعودية ،التي
رسمة الكاريكاتوريست الفلسطيني محمد سباعنة ّردًا على وسم «#فلسطين_ليست_قضيتي»

البوليسية «سكرات نجمة»
روايتها
ً
ّ
التي ال تقل قيمة عن األولى من حيث
ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي ت ـت ـنــاول ـهــا ف ــي طــرح
بــول ـي ـســي مـ ـش ــوق .هـ ــذا م ــا يــدفـعـنــا
لـلـقــول ب ــأن أم ــل بــوشــارب لــم تعتمد
على نمط واحــد فــي أعمالها ،وإنما
انتهجت أكثر من نهج .لذا ،فعمالها
ّ
يسمى بالرواية
يندرجان ضمن مــا
املعرفية وكذلك البوليسية الحديثة
(رواية «األسرار» .)Thriller
الـ ــافـ ــت أيـ ـض ــا فـ ــي ك ـت ــاب ــات ـه ــا أن ـهــا
ّ
متمكنة مــن جــوانــب عملها مــن دون
أن تفلت شـيـئــا .فــي بـعــض األح ـيــان،
ً
نقرأ أعماال عادية خالية من املعارف
الـعـلـمـيــة ،وال تـحـتــوي عـلــى األس ــرار
ً
واألل ـ ـغـ ــاز ،ل ـكــن كــات ـب ـهــا ف ـشــل فـشــا
ّ
ذريـعــا فــي التحكم بــزمــام نصه .لكن
هــذه الــروائـيــة واملترجمة الجزائرية
ت ـم ـت ـلــك ال ـص ـن ـع ــة ،وت ـش ـت ـغ ــل أي ـضــا
ّ
عليها .تكتب بحرفية عالية تتجلى
م ــن خــال ـهــا س ـعــة اط ــاع ـه ــا ،وكــذلــك
موهبتها الـفــذة فــي تحويل الخيال
العلمي إلــى م ــادة دسـمــة لرواياتها،
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب مـ ـع ــالـ ـجـ ـتـ ـه ــا ق ـض ــاي ــا
اجـتـمــاعـيــة بــالـغــة األهـمـيــة بأسلوب
ّ
سردي مثير .كما أن رواياتها خالية
م ــن الـ ــزوائـ ــد والـ ـشـ ـح ــوم اإلن ـشــائ ـيــة
التي تفسد فعل الكتابة .هي بالفعل

املتمردة على طقوس الكتابة ،حتى
استطاعت أن تخلق لنفسها مسارًا
يشبهها تكتب الــروايــة كما يكتبها
الراسخون في فعل الكتابة العارفون
بعواملها وطقوسها .بيد أننا كقراء
م ـل ـل ـنــا تـ ـك ــرار ال ـث ـي ـم ــات ن ـف ـس ـهــا عــن
قصص الحب والخيانة واملواضيع
التي ال يمكن بـ ّ
ـأي شكل من األشكال
أن تــرفــع ذائ ـقــة ال ـق ــارئ وال مـسـتــواه
الفكري .من هنا ،تبدو أمل بوشارب
مـخـتـلـفــة ت ـم ــام ــا ع ــن أبـ ـن ــاء جـيـلـهــا،
ً
ف ــال ــذي ي ـقــرأ أعـمــالـهــا وي ـق ــرأ أع ـمــاال
أخرى يستطيع أن يدرك حجم الفرق.
الجميل في أعمالها أنها تترك القارئ
ّ ً
محمال بالكثير
على قارعة النهاية،
من األسئلة .تتيح له املجال كي يسأل
ويـ ـتـ ـس ــاءل ،وه ـ ــذا ه ــو ب ــرأي ــي ه ــدف
ً
ّ
األدب .فال نريد أن نقرأ أدبًا يفكر ّبدال
منا ،وإنما نريد أن نقرأ أدبــا يحثنا
على التفكير ويدعونا دائمًا إلى كسر
جدار الصمت بطرح األسئلة.
ح ـق ـي ـق ــة ن ـ ـ ـ ـ ــادرًا م ـ ــا يـ ـشـ ـب ــه الـ ـك ــات ــب
ن ـصــوصــه ،لـكــن ه ــذه الـكــاتـبــة تشبه
نـصــوصـهــا إب ــداع ـي ــا وإن ـس ــان ـي ــا .في
أع ـمــال ـهــا ،ت ـح ــاول دائ ـم ــا أن تـحـتــرم
قارئها وترفع ذائقته ،فـ «هناك كتب
ل ـي ـســت مل ــن ي ـك ـت ـب ـهــا ،وإنـ ـم ــا ه ــي ملن
يعانيها» على ّ
حد تعبير ماركيز.

