القصة /األنا المثقف المؤنث /رجاء بكرية /نموذجا
ّ
الدكتور حبيب بولس
غبا ,تأتي نصوصيا اإلبداعية ناضجة وعمى نار ىادئة ,تصدـ قارئيا وتجعمو يتوقؼ
ألف رجاء بكرية تكتب ّ
ليمتقط أنفاسو ,ويستأنؼ بعد ذلؾ القراءة ,كما وتجعمو يشعر بأنو داخؿ عمى طقس معيف يعبؽ ببخور لو
التميز.
رائحة ممزوجة بالتجربة الفنية وبالفرادة و ّ
ونصوص بكرية التي نحف بصددىا ىي نصوص قصصية تمزج بيف التعبيرية والواقعية وألنيا كذلؾ تفتؽ
العادي وتخرج عف المألوؼ وتتناوؿ ما وراء الظاىرة ,فتنقؿ قارئيا أو مقاربيا إلى مناطؽ الشدىة ,وذلؾ
عندي ىو اإلبداع الصحيح.
أف االستقراء المتأني لنصوص رجاء بكرية القصصية المشار إلييا يثير عددا مف األسئمة المحرجة والمثقمة
نسيجيا بجوانب ثالثة
بالحاحات جوىرية .وكي ال تتشظى ىذه المقاربة وتفقد بالتالي مصداقيتيا ,سنحاوؿ أف ّ
ىي:
ىؿ فارقت ىذه القصص قصص المرحمة السابقة عمييا أـ أنيا انسجمت معيا واندغمت فييا وتماىت؟ بمعنى
ما الجديد الذي تضيفو ىذه القصص عمى ما قدمو ىذا الجانر القصصي محميا قرابة نصؼ قرف مف الزماف
أو يزيد؟
وثـ ىؿ عكست ىذه النصوص القصصية حساسية المرحمة؟ وتحديدا ىؿ عكست حساسية المثقؼ واحتقانو
ّ
وبالذات المثقؼ المؤنث؟ والى أي مدى وكيؼ؟ وأخي ار ىؿ ىي قصص قصيرة حسب المصطمح النقدي
المتعارؼ عميو أـ أنيا نصوص متمردة عمى قوانيف ىذا الجانر وحدوده وأسيجتو ولغتو؟!
بداية أقوؿ :لقد أصاب القصة القصيرة بشكؿ عاـ عربيا ومحميا الكثير مف التطور ,فمـ تعد كما كانت وسيمة
ترفييية ,كما أنيا لـ تعد تصمح لمتصفح قبؿ النوـ أو أثناء االسترخاء ,بؿ ىي كما يقوؿ د .محمود السمرة

حي معروض في صورة عضوية متفاعمة األجزاء متكاممة العناصر" وىي "تنطوي عمى لمحات
(" )1موضوع ّ
مثيرة مركزة تفضح شرخا في الحياة أو عيبا يعاني منو المجتمع ,كما تطرح أزمة اإلنساف المعاصر ومواقفو
الحضارية تجاه الكوف والحياة"( )2كما يقوؿ "د.أحمد زعبي".
والقصة أيضا ترتبط بانفعاؿ داخمي واحساس حاد في أعماؽ ,األديب يعكسو بسخرية مريرة حينا وجرأة الذعة
حينا آخر ,وتضعنا وجيا لوجو أماـ قضايا الوجود وأزمات العصر ومشاكؿ الحياة بحيث نشعر أنو ليس
باستطاعتنا أف ندفف رؤوسنا بالرمؿ ,إذ ال بد أف نكوف طرفا في المعركة والمواجية والواقع.
والقصة أيضا تحاوؿ مف ىنا النفاذ إلى جوىر األشياء ,إلى أعماؽ اإلنساف إلى ىمومو ومشاعره ,والى جوىر
الحياة بتناقضاتيا ومفاىيميا المختمفة ,كما وتحاوؿ بمورة مواقؼ فكرية ,اجتماعية ,سياسية ,نفسية مف وجية
نظر األديب وموقفو.
ىذا الكالـ معناه أنو ال يمكف لقصة ما أف تتنفس وتنمو وتتطور دوف الرجوع إلى المجتمع -الواقع -الوجود-
العصر.
إذف ىذه األمور جميعيا ىي مناخيا -متنفسيا ,وىي بالتالي مرجعيا الذي منو تستمد وعميو تشيد ولكف ىذا
الرجوع أو االرتداد ال يمكف لو أف يكوف سطحيا مباش ار ,واال وقعت القصة في التوثيؽ والتأرخة لمواقع.
يقوؿ " نجيب العوفي"" "أف صورة البنى واألشكاؿ األدبية ,متشارطة ومترابطة مع صورة البنى واألشكاؿ
االجتماعية .ولكف ىذا التشارط وىذا االرتباط ليسا مباشريف آلييف بالضرورة بحكـ تمايز واستقالؿ كؿ مف
الصيرورتيف عف األخرى(.)3
أف ظاىرة القصة تعتبر دليال قويا عمى التحوؿ الذي أصاب المجرى السوسيو ثقافي
ىذه المقولة تحيؿ إلى ّ
لممجتمع ,بمعنى أف تطور القصة مترابط ومتفاعؿ مع األحداث والمستجدات.
ونحف إذا أردنا أف نرى إلى جديد رجاء بكرية عمينا أف نحدد حالة القصة في الفترة التي سبقت ,مع اإلشارة
إلى أننا ىنا ال نبغي التحقيب لمقصة ,إنما ىي جردة مختصرة تقود إلى توصيؼ ما كانت عميو قصتنا في
مرحمتي التأسيس والتجنيس( )4أي إلى امتدادىا الزمني بيف الخمسينات والثمانينات.

باختصار نقوؿ :لقد تميزت مرحمتنا التأسيس -والتجنيس بالبحث عف اليوية الوطنية -االجتماعية -الثقافية
وتبدؿ الحالة مف وطف إلى لجوء داخؿ الوطف
وذلؾ ألف صدمة االحتالؿ وما تالىا مف ضيـ وحكـ عسكري ّ
وما استتبع ذلؾ وثـ إلى ركاـ مف التمييز العنصري الصارخ ,ىذه الصدمة رجت وخمخمت البنى الثقافية
السائدة ,وذلؾ االلتحاـ عميؽ بيف المخاضيف الوطني والثقافي بحكـ انبثاقيما مف رحـ تاريخية مشتركة,
وبحكـ انشدادىما إلى ىاجس مشترؾ ىو صوف اليُوية واقالة عثارىا والبحث عف صيغة جديدة ليا .فالصحو
الثقافي الذي شيدناه في أعقاب االحتالؿ وال حاجة ىنا لذكر أسبابو -ىو جزء ال يتج أز مف الصحو,
السياسي -الوطني .وىكذا فأف االحتالؿ وما تاله وبعده بعقديف ,كاف المجتمى التاريخي الخصب ليذا الصحو
الثقافي -السياسي ,كما كاف المنطمؽ لتأسيس األدب المحمي وتجنيسو ووصؿ ما انقطع منو .وىذا األمر ذاتو
ىو الذي شكؿ فيما بعد المستودع -المخزف القصصي والمرجع .لذلؾ وجدنا قصتنا في المرحمتيف السابقتيف
تتمحور وتتبوأر عمى مضاميف مستمدة مف ىذا المناخ والواقع ,وعمى أشكاؿ تالئـ ىذه المضاميف وتتدغـ
معيا( .)6وبقدر ما حاولت القصة في المرحمتيف المومئ إلييما أف تتطور بقدر ما ارتكست بأزمة صعبة
ظمت في رأيي تعاني منيا حتى أواسط الثمانينات.
إف المضاميف والثيمات التي تمحورت عمييا قصتنا بسبب األحداث والمستجدات ,نستطيع تمخيصيا بقضية
اليوية -الوطف -األرض ( .)7وما نتج عنيا مف مقاومة وصمود الخ .مف ىذه المتوالية المعروفة .ولكنيا_
أعني القصة_ وىي تفعؿ ذلؾ ,لـ تنج مف شروخ عديدة ونواقص معنية عانت منيا في حينو ,نسجميا
باختصار فيما يمي (:)8
 .1لقد دارت معظـ القصص وبحكـ عكسيا لحساسية المرحمة النفسية والفكرية ,عمى محور ثيمي واحد.
 .2حضور القاص كراو ومحور في النص يفرض ديكتاتوريتو ويمارسيا بحيث تحوؿ النص إلى مرآة ال
يرى الكاتب فييا سوى نفسو.
القاص مف
 .3المباشرة والوعظية والنبرة التعميمية الخطابية وكاف ذلؾ بحكـ المرحمة وما استدعتو مف
ّ
ميمة تثويرية تنويرية.

 .4طغياف التاريخي -الواقعي -األيديولوجي عمى التخيمي -اإلبداعي القصصي .يقوؿ الكاتب عبد
الكبير الخطيبي " :إف التاريخ ىو الوحش المفترس لمكاتب" ( ,)9وىذا فعال ما كاف ,فقد سقطت
قصتنا في معظميا في براثف التاريخي ,ولـ تقدر أف تقيـ توازنا بيف الخطابيف :التاريخي واإلبداعي.
 .5الميؿ إلى البراني ,أي إلى الموضوع ,بمعنى التسكع عمى جدار الواقع ومحايئتو مف السطح ,دوف
الغور في أعماقو والنبش في سريتو ,لتجمو المضمر والمغيب فيو.
 .6النظرة األفقية والسرد األفقي الولوع في التفاصيؿ الكثيرة.
 .7المغة اإلخبارية والترىؿ السردي في الكثير منيا.
 .8العيف الرائية الفوتوغرافية بحيث اقتربت الكتابة القصصية مف الكتابة السينمائية ,بمعنى االستنساخ
اآللي لمواقع.
 .9الفضاء الزمكاني الفضفاض ,وبانورامية المكاف وتشعبو.
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القرية ىي المكاف األثير ,ألنيا تحتوي عمى المقاومة والصمود وااللفة والتجانس الطبقي.

.11

(النحف) ىو المسيطر دائما مع تغييب األنا.

.12

لقد كاف النص نسخة حرفية عف مرجعو ,بمعنى أنو لـ تكف مسافة بيف الداؿ القصصي

لمنص .مف ىنا كانت العالقة بيف
والمدلوؿ القصصي ,ولـ يكف ثمة تنوع أو إثراء في الحقؿ الداللي
ّ
النص ومرجعو انعكاسية آلية ,وكاف اإلرجاع القصصي مباش ار ومكشوفا بحيث طغى الواقع عمى
التخيؿ ,كما أسمفت.
.13

البنية المدماكية الحدثية بوحداتيا األرسطية ىي الغالبة نظ ار لمالءمتيا لبنية المجتمع

المتماسكة في حينو.
ىذا ما يمكف قولو عف قصتنا في المرحمتيف السابقتيف .ولكف ونحف نقوؿ ىذا يجب عمينا أف ننتبو إلى أف
المستجدات واألحداث الساخنة كانت تتوالى تترى بحيث أنيا لـ تميؿ كاتب القصة ليتممى في ذاتو ,ولـ تتح
لو الفرصة لسبر أغوارىا وحاجاتيا وانكساراتيا وقمقيا اذ كمما كاف يحاوؿ التقاط أنفاسو ولمممة شعثو انبثؽ

حدث جديد فاضطر إلى أف يجند قممو لو .لذلؾ فأف حدقة الكاتب كانت تمتقط الخارجي -الجماعة وال تمتقط
الداخمي األنا كما أنيا لـ تستطع التقاط التفاصيؿ الصغيرة والتحوالت االجتماعية التي بدأت تخمخؿ بنية
مجتمعنا منذ الثمانينات لمسبب ذاتو.
يقوؿ محمد برادة ( )11بيذا الخصوص " :القصة متعة ولذة ,والمذة تحرير لمجسد والمخيمة وبحث عف
الالمرئي الذي يمفصؿ الذات ومف ثـ تكوف القصة القصيرة قادرة عمى تجديد نفسيا عبر تجديدىا لمنسوغ
والخاليا .إنيا فاتنة وخالبة ,قاسية وصارمة تستطيع أف تجعمنا نجد عالمنا ال يحتمؿ أكثر مف ذي قبؿ",
ويضيؼ" :القصة بما تشتمؿ عميو مف محكي ووصؼ وخياالت وتأمالت تكوف مندرجة وممتحمة بمحظات
واسعة مف الجدلية االجتماعية ,فتنقؿ إلينا معرفة ما وتشرع أمامنا كوى ننفمت عبرىا لنبتعد عف المعرفة
المألوفة والعالقة الرتيبة لألشياء والظواىر واألناسي .والوصوؿ إلى ىذه المعرفة ال يكوف ممكنا إال بالتخمي
عف المقاربات االسقاطية وعف قياس النص المنطوي احتماال عمى جديد لمقوالت فكرية وأيديولوجية ومف
خالؿ القراءة التأويمية التي توفرىا القصة ,القراءة العبر -نصية التي تنطمؽ مف النصوص لتكشؼ ما
يالمسيا ويحاذييا ويخترقيا ,سنمتقي في القصة بالمجتمع الذي ىو حاضر عبر الكممات والرموز واإلشارات
واألشكاؿ.
القاص ألسئمة محرقة ال تحمؿ اإلرجاء ,ألنيا أسئمة تنبئ عف المأزؽ العاـ
إف االلتقاء بالمجتمع يعني مواجية
ّ
لممجتمع وتضع موضع التساؤؿ مجموعة القيـ والمثؿ والمبادئ والمراىنات التي كانت تخمؽ دينامية ما وترسـ
أفقا نتطمع إليو .إف القاص يجد نفسو وجيا لوجو مع ركاـ األشياء ,ركاـ مف الظواىر المرضية والسموكية
واالجتماعية ,ركاـ مف األحداث واألخبار والنوادر والكممات .وكؿ ىذه النوادر المتفجرة عف صمبنا وأحشائنا
تشكؿ جسما ىالميا ال يمكف أف نحكيو بنفس الوتائر والنبرات والمغات السابقة ,وىذا ىو مأزؽ القاص :كيؼ
يخطو ويحدد موقعا ألقدامو فوؽ أرض ساخنة مميئة بالندوب والبثور مميئة بيقينيات تنيار وأخرى تتبرعـ
وتتأسس".
ىذا الكالـ يشكؿ ذريعة لقصة المرحمتيف السابقتيف ,مف حيث صعوبة الكتابة القصصية في مجتمع متغير
يضج باألحداث ومنيا الجساـ مف جية ,أما مف أخرى فيشكؿ تحديا لمكتابة القصصية اآلنية والمستقبمية.
فطالما أف ىناؾ قيما تنيار وأخرى تتبرعـ وتتأسس " فال يعقؿ أف تظؿ قصتنا تراوح في مكانيا ,بؿ عمييا أف

تنطمؽ لتعانؽ ىذا التغيير .وىذا ال يعني أننا ننتقص حؽ قصص المرحمتيف بؿ يعني أننا نطمح إلى التجدد
واالنطالؽ.
والسؤاؿ الكبير ىؿ استجابت قصتنا ليذه الدعوة أـ ظمت عالقة بمرجعيتيا القديمة؟ لإلجابة سنرتكز عمى
مجموعة رجاء بكرية ,الصادرة عف المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ,في بيروت ,عاـ  ,2112بعنواف
"الصندوقة" ,وذلؾ ألنيا مف المفروض أف تكوف ممثمة "لمكتابة القصصية الجديدة".
يقوؿ ىاني الراىب (" :)11المتتبع لمجرى المجتمع يرى أف ثمة تطو ار حدث استبدؿ قيما بقيـ ورؤية برؤية
وبنية اجتماعية ببنية أخرى كذلؾ فقد واكب ىذا التطور ضغط شديد عمى الحريات الفردية وعنت ال يقؿ شدة
في أمور العيش لقد خمقت حالة مف القمؽ والحصار مف اإلحباط والتشويش ,وقدمت حقائؽ وتفاسير مألوفة
متكاممة ال متالغية .بمعنى آخر لقد أوجدت ىذه التبدالت إشكالية حادة في رؤية الفرد لنفسو ولبيئتو,
واشكالية موازية في المغة التي باتت تقدـ الكثير .مف ىنا وازاء ىذا الواقع البشري الجديد بات النمط
التشيخوفي لمقصة الذي شاع في الخمسينات وبعدىا ال ينفع ,وبسبب المذكور آنفا باتت الواقعية التقميدية
متخمفة وقاصرة كفاعمية فنية ,اذ أف جممتيا الوثوقية الواضحة التي تنقؿ واقعا وثوقيا واضحا تتعثر اآلف في
شباؾ المعاني التي ال تعني والتجارب المتوجية إلى ىدؼ مراوغ تضميمي ,واف بنيتيا المحاكية والمتكونة
بدأب وبترابط تسمسمي تتناسب عكسا مع الخمخمة الشديدة التي أصابت بنية المجتمع مع طابع ,الشدة
والتقطع ,والتفكؾ الذي تتسـ بو الحياة اليوـ .مف ىنا فالواقع الجديد قد قمص إلى حد كبير إمكانية التعبير
وتعيف عمى التعبير المفظي أف يجد تقنية جديدة تنقؿ المستجدات
القصصي بأي نمط مف األنماط السابقة ّ
البالغة الخطورة في حياة األفراد والمجتمع والتي بدأت تتضح في ىذه الفترة .مف ىنا أيضا فاف البنية
المدماكية لمقصة التقميدية لـ تعد قادرة عمى استيعاب الواقع الجديد وذلؾ ألف المعطيات الجديدة كانت غزيرة
وكثيفة ,وثانيا ألف طبيعة التجربة الحياتية كانت بتخمخميا مناقضة تماما لمبنية المدماكية لمقصة .لذلؾ عمى
قصتنا الجديدة التي نكتبيا اليوـ أف تفتش عف بنى جديدة مالئمة لما نذكر "فيؿ تتجاوب مجموعة رجاء
بكرية مع ىذه الصرخة؟"
نص رجاء ومرجعيتو بدأت بالتخارج بعد تداخؿ ,فعالقة
أوؿ شيء نجده في ىذه المجموعة ّ
أف المسافة بيف ّ
النص الفكرية والفنية والوجدانية تطورت عندىا وذلؾ ألف المرجع تطور ىو اآلخر في ىذه المرحمة تاريخيا

واجتماعيا ,مف ىنا يتحوؿ التناقض الذي كاف صريحا ومباش ار سابقا في نصوصيا إلى تناقض ممغوـ وغير
مباشر.
وكذلؾ نجد في نصوص رجاء أف العالئؽ بيف الكاتب والمتمقي والنص والمرجع بدأت في االلتباس وااللتواء
بعد أف كانت واضحة محدودة .والتباس ىذه العالئؽ عندىا ناجـ عف االلتباس االجتماعي لممرجع ,وىو يشؼ
عف أف (النحف) لـ يعد منسجما متماسكا كما كاف عميو في السابؽ ,بؿ أضحى منشقّا ومتصدعا بفعؿ
المالبسات والمؤثرات الجديدة ,وأصبح ظيور "األنا" و "األنت" و "االيو" ,متاحا ,بعد انييار أسطورة "النحف".
في ىذه القصص نجد أف الذات المؤقنمة التي طغت سابقا بدأت تتشظى إلى ذوات اجتماعية مختمفة بناء
عمى الصراعات والتفاعالت االجتماعية .نتيجة لذلؾ ستتشظى أيضا العالئؽ والصراعات والتفاعالت
القصصية.
قارئ قصص رجاء يشعر بأف "األنا" ىي المركز ,ىذه "األنا" بقمقيا -بيموميا -بانكساراتيا -بنفسيتيا
المتعبة -بجسدىا الالئب ,الباحث عف احتياجاتو جيا ار -وبعاطفتيا المصطرعة ولكف دوف تغييب لمجماعي
فالكاتبة تعي جيدا أف الفرد ىو وليد مجتمعو وواقعو لذلؾ "أناىا" القصصية ال تدور في فراغ ,بؿ تأتي
مرتبطة بالواقع ,ولكف الواقع ىنا أو التأريخ ليس جيي ار كما في السابؽ أنما ىو مضمر ومغيب في الثنايا,
نستشفو مف ركاـ الرموز واإلشارات واألحداث.
ولطغياف "األنا" عمى "النحف" في القصص أثر كبير ألف طغيانو يعني االنشغاؿ في القصص بالجواني-
الذات ,واالبتعاد عف البراني -الموضوع بمعنى النبش في خفايا النفس البشرية وفي صراعيا مع المجتمع
ومع الناس ومع نفسيا ومع عواطفيا ومع رغباتيا وطموحاتيا ومشتياىا وشيواتيا ,ومرجعية "األنا" عند رجاء
في مجمؿ القصص ىي "األنا" المؤنث المثقفة ,فالمرأة بما تعانيو في مجتمعنا مف تناقضات ىي المستودع-
المخزف الذي منو تستمد رجاء وىذه "األنا" المؤنث المثقفة تطرح مأزوميا مف خالؿ معادلة بسيطة ومركبة في
آف مفادىا :ىي=ىو .الثنائية الضدية التاريخية .وبعد أف كانت المرأة كوجو قصصي غائبا تقريبا أو موظفا
كخمفية ديكورية أو لمجرد وعاء لتفريج الكرب ,وتصريؼ كافة التوترات واالحتقانات ,أي بعد أف كانت غائبة
كقضية وضحية ترتفع ىنا لتصبح ىي المركز ,فقيرىا االجتماعي مضاعؼ ,ألنو قير اجتماعي -طبقي-
بطريكي ,بالغ التعقيد .والوضعية في قصص رجاء في تناوليا "األنا" المؤنث المثقفة تكوف أكثر حرجا مف

التناوالت السابقة ,ألف المؤنث في ىذه القصص يتحدث عف المؤنث ويالمس مباشرة البرميؿ الساخف .المرأة
إذف ىي عصب قصص رجاء وىي لب األحداث وتفاصيميا .المرأة المقموعة ,المرأة والتابوات االجتماعية
التي تسيج أحاسيسيا وشيواتيا ,وفي المقابؿ يقؼ الرجؿ القامع والمقموع في آف معا.
القصص برمتيا تتمحور حوؿ ىذه العالقة المتناقضة بيف الرجؿ والمرأة .المرأة بعواطفيا وأحاسيسيا ,الرجؿ
بخياناتو ونرجسيتو ,كما في قصة "تمؾ المدينة" وقصة "ورقة مف مفكرة ضائعة" .ولكف ىذا العالقة رغـ
عطالتيا ال يمكف االستغناء عنيا ,اذ ال أحد يعرؼ شيفرة "الصندوقة" النسوية ليدخؿ الييا سوى الرجؿ ,فيو
الذي يممؾ مفتاح مغالؽ الجسد والروح األنثوييف ( .)12مف ىنا نجد أف عالقة المرأة بالرجؿ تدور حوؿ
قطبيف في القصص :الرجؿ المرغوب فيو ,والمرغوب عنو فيو مرغوب فيو طالما أنو يعرؼ كيؼ يحرر
الجسد والروح .كما في قصة "الممكة فكتوريا" وقصة "أشواؽ نازحة" وقصة "محاولة اغتياؿ" ,وىو مرغوب عنو
طالما أنو يخوف وال يفيـ عالـ المرأة واحتياجاتيا النفسية والجسدية ,كما في قصة "ورقة مف مفكرة ضائعة".
وال تنسى الكاتبة وىي في خضـ تصوير ىذه العالقة أف تجعؿ في خمفية ىذه العالقة ما يحددىا ويجدد
صراعاتيا أعني الخمفية السياسية واالجتماعية ,كما في قصة "أشواؽ نازحة" و "الممكة فكتوريا" وغيرىما
(.)13
أخمص إلى القوؿ :إف األنثى المثقفة ىي الشخصية القصصية المحورية في مجموعة "الصندوقة" واف أزمتيا
المتجمية في عالقتيا بذاتيا و "باليو" الرجؿ ,ىي الموضوعة القصصية المحورية ,مع ما ينتج عف ذلؾ مف
رموز وايحاءات ومضاعفات.
وطالما أف "األنا" المؤنث المثقفة ىو المركز وىو قطب الرحى في القصص ينبثؽ سؤاؿ مشروع :ىؿ تعتبر
ىذه القصص تراجـ ذاتية؟ انو سؤاؿ ىاـ كاف قد طرحو مرة (برنار دي فوتو) في كتابو "عالـ القصة" .يجيب
( )14دي فوتو " :ال شؾ أنيا كذلؾ ( )....السيرة الذاتية عبارة عف مغناطيس تحت الصفحة " وىذا يدؿ
عمى فيـ لحقيقة العمؿ القصصي ,ووصؼ دقيؽ لو .ومغناطيس الذات الكامف في العمؿ القصصي يتفاوت
مف حيث درجة الجاذبية والسمؾ ,وىو اف كاف في بعض األعماؿ متخفيا تحت الصفحة وخمؼ السطور ,فيو
عند رجاء مغناطيس بارز فنصوصيا ممغنطة بيذا المغناطيس الذاتي دائرة في مجاؿ جاذبيتو دورانا مستم ار.
فيي "يوميات ميربة إلى عينيو" كما تقوؿ رجاء.

قصص مف ىذا النوع تجعؿ المرأة مركزىا ال بد أف تفوح منيا رائحة العطش الجنسي ,والمرأة والجنس أو
المرأة واحتياجات الجسد موضوع طالما تكتمت عميو القصة المحمية سابقا وأسقطتو( )15مف حساباتيا
لحرجو ,واف وجد في بعضيا فقد وظؼ توظيفا ميكانيكيا ,ىذا الموضوع عند رجاء يطفو عمى السطح,
ويوظؼ بشكؿ ناجح وبيذا ( )16تكسر رجاء التابو الذي أحيط بو جسد المرأة تكسر المعادلة المتناقضة
القائمة في ذىف مجتمعنا الذكوري البطريركي ,مجتمعنا الذي يريد مف المرأة أف تكوف صقيعا قبؿ الزواج
لتبقى عذراء وأف تصير ليبا ( )17لتكوف زوجة".
وطالما أف قصص رجاء تأتي لتنبش في العالقة األبدية المرأة -الرجؿ ,وطالما أف "اليي" ىي المركز" ,اليي"
ذات النفس القمقة والجسد المتفور ,فمف الطبيعي أف يكوف القص استبا ار ليذه الذات عمى شكؿ بوح ودفؽ
وانثياالت وتداعيات الذاكرة وانيياليا أو عمى شكؿ "عواء ذاكرة" كما عبرت عف ذلؾ رجاء في رواياتيا
السابقة.
الكاتبة في ىذه النصوص تتغور نفسيات بطالتيا وتنبش في سريتيا وفي سرية المجتمع المحيط بيا ,لذلؾ
تنزؼ ىذه النصوص مأزوميا كشالؿ دافؽ بال انقطاع ونحس بالنفس الراعشة وبجوانية قمقيا واصطراعيا
وألف القصص كذلؾ يصبح المونولوج الداخمي وآلية التداعي ( )18الوسيمة المسيطرة لنقؿ التوترات والرعشات
والتموجات ,ولكنو المونولوج الواعي أو الذاكرة اإلرادية ,فخيوط القصص جميعيا منسوجة عمى ىذا المنواؿ
في شكؿ تداعيات شعورية محكومة بالوعي ,فكأف عينا خارجية تراقب العيف الداخمية ,ويتمظير ىذا المونولوج
الواعي في القصص بوتائر ثالث ىي :التذكر ,والنجوى ,والتخيؿ (.)19
إف استخداـ المونولوج والتداعي كوسيمة قصصية يعني انتقاؿ القص عند رجاء مف السرد األفقي -الزمف
الحسي إلى السرد العامودي -الزمف النفسي .فطغياف السرد العامودي بارز بحيث يجعؿ األفقي خادما لو
فيتخذ السرد عندىا بالتالي وتيرة عامودية فيضية بدؿ وتيرتو األفقية الخيطية التي تحكمت بالسرد في
قصص المرحمة السابقة عمييا ,حيث كاف الزمف الحكائي لمنص مطاطيا وطويال وذلؾ بسبب اتساع الفضاء
الزمني ووفرة المادة الحكائية ,مف ىذا السبب نشأت سيطرة الزمف العامودي في قصتنا الحديثة (.)21
والمراوحة في الزماف وفي المكاف ىي أجمى مظير عمى احتقاف الزمف وانحساره حيث فييا تركد السيولة

الحسية لمزمف وتتأسف وتجيش السيولة النفسية وتتوتر عبر آلية المونولوج والتداعي كما أسمفت لمتصريؼ أو
لمتخفيؼ فيصبح الزمف عبارة عف ساعة أو دقائؽ أو لحظات (.)21
والمونولوج كوسيمة فنية ىنا يعتبر إضافة إلى وظيفتو التي أومأنا الييا سابقا ,دليال عمى عدـ الوئاـ واالنسجاـ
مع الواقع الخارجي وصرخة احتجاج مخنوقة مف ذات فقدت طمأنينتيا وناءت بإحباط ما فمجأت إلى محارتيا
صدفتيا تتغورىا.
وىذا الشيء تحديدا تشي بو قصص رجاء ,فاألنا المؤنث مركز القصص قد أصيب بصدمة مجتمعية ذكورية
مما جعمتو يمجأ إلى أغواره ينبش فييا ليعمف بالتالي تمرده أو خنوعو .أنيا النفس المجروحة التي تنكأ الكاتبة
جراحيا وتفتحيا عمى مصاريعيا ليندلؽ منيا القيح المتراكـ في لحظات االنكسار .أنيا قصص تفرغ مأزوـ
ذات تعيش اغترابييف :اغتراب مجتمعيا :واقعيا واغترابا ربما ىو األقسى وىو السبب في األوؿ ,ىو واقع
وتغير ,فبعد أف كاف الفضاء
االحتالؿ والمعاناة في ظمو .ومثمما تأثر الزمف في القصص تأثر المكاف أيضا ّ
القصصي في المرحمة السابقة يحمؿ كثي ار مف بصمات قضائو المرجعي ,األمر الذي جعمو يتميز باالنتشار
والرؤية البانورامية وب ( )LONG SHOTبمغة السينما ,يأخذ في قصص رجاء باالنحصار وبالرؤية الجزئية,
وذلؾ ألف تغي ار ما حدث في الرؤية القصصية األيديولوجية في ىذه المرحمة مف البانورامية = الكؿ المتجانس
الموحد إلى الجزئية وأحيانا المجيرية أو الميكرو -رؤية التي ترى إلى الكؿ مفككا ومفتتا (.)CLOSESHOT
وىكذا نرى أف المكاف في قصص رجاء يحفؿ بتفاصيؿ جزئية كثيرة يومية وىامشية ( )23وينحصر في قفص
اسمو المدينة بعد أف كاف فضاؤه القرية المفتوحة الواسعة بما توحيو مف ألفة ودعـ ووحدة .المدينة ىي الوحش
الذي يفترس الفرد ىي مكاف قصص رجاء فييا تنتج خيوط عالقتيا بالرجؿ ,وفييا يكوف الصراع مع الذات
ومعو ,في عمبيا -بيوتيا -شوارعيا -مفاىيميا .والمدينة-المكاف تناسب ىذه القصص ألنيا تدفع إلى
االغتراب النفسجسدي ,وتثير القمؽ والخوؼ جراء المنافسة والسرعة وانعداـ الداعـ.
ما حدث لمزمكانية حدث أيضا لمحدث القصصي والصراع فبعد أف كاف ينبني سابقا بشكؿ مدماكي نراه اآلف
عند رجاء يتحمؿ مف ىذا االلت ازـ ليصبح أحداثا أحيانا أو ليصبح حدثا ذا بنية خطية متحررة منفمتة تستخؼ
بقواعد القصة التقميدية .وألف البنية الحديثة ىكذا وجدنا تداخؿ الضمائر في سردىا ,فيي تتنقؿ في القصة
الواحدة بيف المتكمـ ,والغائب ,والمخاطب ,ولكف رغـ ىذا التنقؿ بيف الضمائر يييمف "األنا" عمى السرد واف

تقنع برؤية أخرى ,بؿ يمكف القوؿ أف ظاىر الغائب ىو ذاتو ظاىر لممتكمـ بال أدنى تمايز واختالؼ ألف
المقوؿ النفسي في القصص يبقى كما ىو سواء كاف الراوي شاىدا (الغائب) أـ مشاركا (المتكمـ) أما استعماؿ
ضمير المخاطب أحيانا فميس معناه وجود ديالوج قصصي ,بؿ ىو عبارة عف مونولوج بصوت واحد (.)24
وىذا يؤكد ما قمناه سابقا مف أف بنية القصة عند رجاء ىي بنية مونولوجيو وليس ديولوجية .ىذه البنية التي
تجعميا رجاء نياجيتيا في مجموعتيا القصصية "الصندوقة" ىي عندي عمى صعوبتيا وتركيبيا ,البنية التي
تالئـ ما استجد عمى مجتمعنا مف تغيرات ,فحيث صار مركبا بعد توحد وتماسؾ ,وكمما كاف المجتمع مركبا,
كمما كانت التقنيات القصصية مركبة أيضا.
مما تقدـ نجد أف قصص رجاء قصص انفجارية خمخمت القصة الموباسانية التقميدية وجنحت نحو واقعية
جديدة ذات نظرة عامودية ولوع بالتفاصيؿ الصغيرة ,ىي قصص ذات تداخؿ أزمنة تحممت مف التسمسؿ
الزمني المنسؽ ,ىي قصص تطمح إلى التحرر مف الحدث التقميدي إلى تفكيؾ الحدث أو إلى خطيتو ,كما
أنيا قصص خمخمت الشخصية النمطية المتماسكة ,وتحولت مف البراني إلى الجواني ,مف الموضوع إلى
الذات ( .)25وخير دليؿ عمى انفجارية القصص وعمى أنيا عبارة عف كبسولة إبداعية ممغمة في زمكانيتيا
وفي مأزوميا ىو بدايات القصص ونياياتيا .فبدايات القصص تأتي مكثفة تفتح مسامات القصة عمى اآلتي
وتقرر إيقاعيا -مفرداتيا -أوصافيا ,وتشي بالمأزوـ ,الذي سينفجر في صمبيا والنيايات تأتي محكمة "نتيجة
الحدث ال ناتئة عميو" ,تنفجر في وجوىنا وتجعمنا نتأمؿ عالمنا مف جديد ,وتشرع كوى نطؿ عبرىا عمى
دواخمنا -واقعنا -انكساراتنا -خياناتنا -قيمنا -مفاىيمنا.
ولعؿ أىـ ما يميز قصص رجاء ويجعميا ذات فرادة وخصوصية ,لغة القصص الشعرية ,الجميمة الموحية
والدالة .فيذه المغة المحممة بالكثير مف الشفافية تنساب طيعة بيف يدييا ,مؤثثة بالكثير مف االستعارية
الطريفة .ىي لغة موقعة مموسقة تمتؼ بحداثية قواميا الضبابية وتالقي األضداد واإليحائية ,لغة تمممـ أطراؼ
المتمعثـ السردي لتصوغو في جمؿ تقوؿ ما لـ نتعوده منيا ,فتنقمنا إلى عالـ قصصي يمور في النفس ويغمي
ويكوينا بناره .أف ىذه المغة التي وصفناىا سابقا توائـ آلية المونولوج الداخمي وآلية التداعي والتذكر
واالنثياالت مف جية ,وتقرب القصة إلى القصيدة مف أخرى ,لدرجة أننا نستطيع أف نطمؽ عمى قصة رجاء
تمي از ليا عف قصص مجايمييا إبداعيا اسـ األقصودة وأعني األقصوصة -القصيدة.

ولكف رغـ جمالية ىذه المغة التي أومأنا الييا ,إال أننا نالحظ أف الوظيفة المييمنة عمى لغة بعض القصص
ىي الوظيفة االنفعالية المتعمقة أساسا بالمتكمـ ,أما الوظيفة المرجعية القصصية المتعمقة بموضوع الخطاب
وسياقو فتطمس أحيانا وىذا األمر يجنح بمغة بعض القصص ال إلى المغة الشعرية والوصؼ الشعري بقدر ما
يجنح بيا إلى الغنائية والوصؼ الغنائي .ألف المغة الشعرية والوصؼ الشعري يخمواف مف الضوضاء والجمبة
االنفعالية الخارجية .وقد ميز ( )26الكاتب غالب ىمسا بيف األمريف في النص القصصي حيث قاؿ" :تمي از
لمغنائية عف الشعر فأنني أستعمؿ مصطمح الشعر ىنا بمعنى التكثيؼ والكشؼ المذيف ينخرطاف في صميـ
البناء القصصي ,بينما أعني بالغنائية ذلؾ التدفؽ االنفعالي البالغي الذي يقتحـ البناء القصصي أو يفيض
عنو" .إف ىيمنة الوظيفة االنفعالية والمغة الغنائية في بعض قصص رجاء ,أو إذا توخينا الدقة في دواخؿ
ِ
المرسؿ أليو ,وينتج عف
بعض القصص تؤدي إلى التشويش حيث يضطرب السياؽ التواصمي بيف المرسؿ و َ
ذلؾ المؼ والدوراف ومراكمة األشياء الزائدة بدوف غربمة واقتصاد ,عمما بأف القصة في مجاليا النصي ىي
كبسولة مضغوطة ,قد يكوف لكممة واحدة فييا نتائج أكبر مف نتائج خطاب طويؿ ( .)27كما يقوؿ (ميشاؿ
بوتور).
ىذا الشرخ تضاؼ اليو شروخ أخرى تشكؿ سوية بعض مزالؽ ىذا العمؿ القصصي الجميؿ والجاد ,أذكر
منيا :أننا في بعض القصص وجدنا أف شخصية "األنا" المؤنث المثقفة ىي المحورية المسيطرة غير موصوفة
بالقدر الكافي وغير متموضعة قصصيا .وعمى ما يبدو فأف مرد ذلؾ يعود إلى كوف الراوية ىي الشخصية
المحورية في القصص ترى إلى اآلخريف وال ترى نفسيا خارجيا .كما الحظنا أنو في بعض قصص المجموعة
برزت شخصية "األنا" المؤنث المثقفة سمبية مغتربة وضائعة ال تحسـ موقفا أو فعال .صحيح أنيا رافضة
حانقة محتجة ومنفعمة ,بيد أف ىذا كمو يظؿ مجرد صيحة بعيدة عف الفعؿ كما في قصة "ورقة مف مفكرة
ضائعة" ,وقصة "األبيض" .وأمر آخر أود أف أشير إليو لقد وجدفي بعض القصص مقاطع محكمة ناتئة عمى
الحدث القصصي كما في قصة "امرأة جميمة جدا" ( )28وفي قصة "محاولة اغتياؿ".
وبعد ,ىؿ أجابت ىذه المقاربة عف األسئمة التي طرحتيا في البداية ,أحسبيا قد فعمت ولكف يظؿ ىناؾ سؤاؿ
آخر كبير يقوؿ :وماذا بعد؟ ىؿ ستظؿ قصص رجاء تمتح مف نفس المخزوف القصصي وتحاكي الواقع

بنفس الوتائر السابقة (مزامير أيموؿ -عواء ذاكرة -الصندوقة) ,أـ أنيا ستنطمؽ لتقدـ الجديد في المستقبؿ؟
أنو سؤاؿ مشروع يجيء في ىذه المرحمة بعد أف تمرست الكاتبة وخاضت التجربة بنجاح.
أقوؿ ىذا ألني أخشى عمى ىذه الموىبة أف تظؿ عالقة بإسار ما كاف .ولكنني متفائؿ وبانتظار الجديد.
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