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ً
وغادرت
طويال
انتظرت نوبل
آسيا جبار..
َ
َ
العالم بصمت

آس��يا جبار أول عربية تدخل مؤسسة
الخالدين الفرنسية
اعداد  /منارات

الكاتبة الروائي ��ة وال�شاعرة اجلزائرية �آ�سيا
جب ��ار التي م ّثل ��ت �أيقونة �أدبي ��ة يف مواجهة
اال�ستعم ��ار الفرن�س ��ي والن�ض ��ال م ��ن �أج ��ل
التحرير واال�ستق�ل�ال .ا�سم �آ�سيا جبار الذي
طاملا �صن ��ع احلدث لكونه ��ا "مر�شحة دائمة"
لنيل جائزة نوبل ل�ل��آداب دون �أن تفوز بها.،
عرفه ��ا العامل با�سم "�آ�سي ��ا جبار" ،وكثري من
النا�س ال يعلم �أن ذلك ما هو �إال ا�سمها االدبي،
وه ��ي التي ن�ش�أت يف بيئة حتتم على الرجال
والن�ساء اعتماد �أكرث من ا�سم مثلما فعل قادة
الثورة التحريرية من جيلها.
ا�سمها الأ�صلي "فاطم ��ة الزهراء �إميااليان"،
ول ��دت يف بل ��دة �شر�ش ��ال على �ساح ��ل البحر
الأبي�ض املتو�سط غرب ��ي اجلزائر العا�صمة،
املنطق ��ة الت ��ي احت�ضن ��ت املوري�سكي�ي�ن
الهاربني من حماكم التفتي� ��ش الإ�سبانية بعد
�سق ��وط الأندل�س نهاية الق ��رن اخلام�س ع�شر
امليالدي.
برزت جبار مبك ��را عندما ن�شرت -وهي دون
الع�شري ��ن من عمره ��ا� -أول �أعمالها ال�سردية
"العط�ش" عام  ،1953لتتبعها برواية "نافذة
ال�صرب" ع ��ام  1957يف �أول �أح ��داث الثورة
التحريرية.
كتب ��ت ج ّب ��ار روايته ��ا الأوىل "العط� ��ش"
( )1953و�أتبعته ��ا برواي ��ة "ناف ��ذة ال�صرب"
( ،)1957كم ��ا كتب ��ت رواي ��ة م�شرتك ��ة م ��ع
زوجه ��ا الأول �أحم ��د ول ��د روي� ��س بعن ��وان
"�أحمر لون الفجر".
ولك ��ن الراوية التي لفت ��ت �إليها الأنظار لي�س
فقط ككاتبة بل كمحققة يف التاريخ و�صاحبة
منظور ن�سوي وا�ضح �أي�ض ًا ،وم�سائِلة عتيدة
للم ��ورث الدين ��ي واالجتماع ��ي ،ه ��ي رواية
"بعي ��د ًا ع ��ن املدين ��ة" الت ��ي كان مو�ضوعها
"الع�شرية ال�س ��وداء" التي عا�شتها اجلزائر
يف الت�سعينيات.
تناولت جبّار هذه احلقبة الدموية من تاريخ
بالده ��ا من زاوي ��ة حمددة وهي موق ��ع املر�أة
اجلزائرية يف كل هذه الأحداث وما تعر�ضت
ل ��ه خاللها� .أعمل ��ت �صاحبة "ظ � ّ�ل ال�سلطانة"
قلمه ��ا يف ه ��ذه الرواي ��ة لتفكي ��ك خط ��اب
بع� ��ض الن�صو� ��ص التاريخي ��ة الت ��ي ف�سرت
الن�صو� ��ص الإ�سالمي ��ة املقد�سة مث ��ل "تاريخ
الطربي" و"طبق ��ات ابن �سعد" و"�سرية ابن
ه�ش ��ام" .ومن خ�ل�ال ا�ستح�ض ��ار �شخ�صيات
ن�سائي ��ة تاريخي ��ة ،م ّثل ��ت ج ّب ��ار عل ��ى قدرة
امل� ��ؤرخ واملوث ��ق �أن يق�صي امل ��ر�أة من م�سار
الأحداث واملنعطفات الكربى.
وعن جتربتها هذه قالت يف �إحدى حواراتها
"لق ��د غ�صتُ يف تفكي ��ك تلك الن�صو�ص كلمة
كلم ��ة ،ف�ص�ل ً�ا بع ��د ف�صل ،كن ��ت بحاج ��ة �إىل
�سم ��اع لغتي الأم يف �إيقاعه ��ا وحتفظها ويف
ثغراتها �أي�ض ًا".
خ�ص ��ت ج ّب ��ار معظ ��م كتاباته ��ا وهواج�سه ��ا
ّ
للم ��ر�أة اجلزائري ��ة ،وكان ��ت ت ��رى يف ذل ��ك
�شيئ� � ًا من منح ال�صمت حنج ��رة لي�صرخ بها،
ه ��ي التي كتب ��ت يف عمله ��ا "ن�س ��اء اجلزائر
يف �شقته ��ن" ت�ص ��ف ن�س ��اء بالده ��ا" :ع ��امل
م ��ن الن�س ��اء ،حي ��ث ال حت ��دث �ضو�ض ��اء من
الهم�س ��ات ،م ��ن ال�ش ��كاوى املفق ��ودة ،م ��ن
رومان�سي ��ة غائب ��ة ،ي�صبح هذا الع ��امل فج�أة
بائ�س� � ًا منطوي ًا ،وتنك�ش ��ف احلقيقة من دون
مكي ��اج م ��ن دون ارت ��داد نح ��و قي ��م املا�ضي:

�أي الن�س ��اء ه ��ي؟ هل كانت املر�أة املتكئ ��ة؟ �أم تلك التي
جتل�س �أم ��ام “ال�شي�شة”؟ �أم هي تل ��ك اخلادمة التي ترفع
ال�ستائ ��ر الثقيل ��ة؟ �أم ه ��ي �ضمريهن امل�ست�ت�ر؟ هل دخلت
لوح ��ة "ن�س ��اء اجلزائر يف خمدعه ��ن" للفن ��ان الأوروبي
“�أوج�ي�ن ديالك ��روا” �أم �أدخل ��ت لوحت ��ه ع ��امل الن�س ��اء
اجلزائري ��ات؟ مل ��اذا هاجرت من بالدها وه ��ي التي دافعت
عنه ��ا بقلمه ��ا؟ مل ��اذا طلبت دف ��ن ج�سده ��ا يف بالدها وهي
الت ��ي تركتها؟ مل ��اذا مل تغب بني اجلموع وتغ�ي�ر انتماءها
كما تغري ا�سمها؟ وتغري ثقافتها كما �أجربت على تغري لغة
كتاباته ��ا؟ ملاذا مل ت�ت�رك وراءها كل ذل ��ك الأمل وترحل يف
�ش ��وارع باري�س؟ متخل�صة من عباءة القهر والظلم اللذين
�أحاط ��ا بامل ��ر�أة العربية وال يزاالن �إىل الي ��وم ،ملاذا مل ترم
حزنها بعيدا وت�ست�سلم للفرح؟

ال�صوت مكتوم حق ًا".
مل تكت ��ف ج ّب ��ار� ،أ�ست ��اذة الأدب الفرنكفوين
يف جامع ��ة نيوي ��ورك وع�ض ��و الأكادميي ��ة
الفرن�سية ،بالكتابة؛ فتقدمت بخطواتها نحو
الإخ ��راج ال�سينمائ ��ي ،وح ��از فيلمه ��ا "نوبة
ن�س ��اء جبل �شنوة" على جائ ��زة النقد العاملي
يف مهرجان البندقية للعام  ،1979كما ح�صل
فيلمها الثاين "زردة �أو �أغاين الن�سيان" على
جائزة �أف�ضل فيلم وثائقي يف مهرجان برلني
ال�سينمائ ��ي  .1982مل تخ ��رج ج ّب ��ار �س ��وى
هذي ��ن الفيلم�ي�ن الوثائقي�ي�ن ولكنه ��ا اجتهت
�أي�ض� � ًا لكتابة الن�صو� ��ص امل�سرحية والتي مل
تكن بنجاح رواياتها.
ع ��ن عالقته ��ا بالكتاب ��ة كتب ��ت ج ّب ��ار يف �أحد
ن�صو�صه ��ا�" :أكت ��ب �ض� � ّد امل ��وت� ،أكت ��ب �ض ّد
الن�سي ��ان� .أكت ��ب على �أم ��ل �أن �أت ��رك �أثر ًا ما،
ظ ًال ،نق�ش ًا يف الرمل املتح ّرك ،يف الرماد الذي
يطري ويف ال�صحراء التي ت�صعد" .ورغم �أن
ج ّب ��ار �صاحب ��ة "ال م ��كان يف بي ��ت �أب ��ي" قد
ُترجم ��ت �إىل ثالث�ي�ن لغ ��ة يف الع ��امل� ،إال �أنها
مل تق ��دم �إىل لغتها العربي ��ة الأم ،وقد رف�ضت
املحاول ��ة التي قدّمت لها لتعري ��ب "بعيد ًا عن
املدين ��ة" لأنه ��ا ر�أتها بعيدة ع ��ن روح الن�ص.
ومازال �أدب جبّار بالن�سب ��ة للقارئ بالعربية
جمهو ًال يف انتظار �أن يبادر املرتجمون.
توجه ��ت �آ�سيا جبار لدرا�س ��ة التاريخ ،وت�أكد
فيما بعد من خالل رواياتها «بعيدا عن املدينة
املن ��ورة» واجلزائريات يف �شققهن» و«�أطفال
الع ��امل اجلدي ��د» و«لي ��ايل �سرتا�سب ��ورغ»
و«احل ��ب الفانتازيا» ب� ��أن التاريخ ه ��و املتك�أ
الأ�سا�س جلميع كتاب ��ات �آ�سيا جبار ،التاريخ
اجلزائ ��ري والعربي الإ�سالم ��ي واملتو�سطي
حا�ضر بكثافة يف جمي ��ع رواياتها .رواياتها
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ه ��ي رواي ��ة املعرف ��ة ولكنها معرف ��ة يف قالب
«�شهوة احلكاية» وال�سرد والإمتاع..
كان ��ت �آ�سيا جبار تبح ��ث يف نف�سها عن كثري
من الطرق وامل�س ��ارات للتعبري ،كانت املتعدد
يف الواحدة ،فهي روائية و�شاعرة وق�صا�صة
وم�سرحي ��ة وه ��ي �أي�ض ��ا �سينمائي ��ة ،مل يكن
ذهابه ��ا �إىل ال�سينم ��ا م ��ن ب ��اب ال�صرع ��ة بل
كان ب ��اب البح ��ث عن �صوت جدي ��د من خالل
ال�صورة ،ف�أفالمها ح�صدت كثريا من اجلوائز
الدولي ��ة املحرتم ��ة ،وتدر� ��س يف اجلامع ��ات
وتع ��رف �إقباال كب�ي�را ملو�ضوعاته ��ا املرتبطة
�أ�ص�ل�ا بامل ��ر�أة يف كفاحه ��ا اليومي م ��ن �أجل
�شح ��ذ وعيها ال�شقي ومن �أج ��ل �صناعة مكان
لها حتت ال�شم�س يف جمتمع يهيمن فيه الذكر
هيمنة م�شرعة له م ��ن خالل ثقافة «جن�سوية»
عن�صرية.
تكتب �آ�سيا جبار بلغة فرن�سية �شفافة ،ما بني
اللم�س ��ة ال�شعري ��ة والع�ي�ن التاريخية ،تكتب
ب�س ��رد ينتم ��ي �إىل ال�شرق ولكن ��ه يقف و�سط
معمعة الواقع وحرا�س ��ة التاريخ ،مع كل ذلك
فكتاباته ��ا مل ت�سق ��ط يف الوظيفي ��ة املبتذلة.
تعت�ب�ر �آ�سيا جبار �أول كاتبة عربية و�إفريقية
تدخ ��ل حم ��راب الأكادميي ��ة الفرن�سي ��ة العام
 ،2005دخلته ��ا بق ��وة كتبه ��ا ،ومب ��ا �أحدثته
يف اللغ ��ة الفرن�سية م ��ن جتديد ومن حتريك،
و�أي�ض ��ا للر�سال ��ة ال�سامي ��ة الت ��ي حتمله ��ا
رواياتها الداعية �إىل ال�سالم والعدل والدفاع
عن حقوق املر�أة يف العامل الثالث ويف العامل
الإ�سالمي ب�ش ��كل خا�ص ،من هنا ف�آ�سيا جبار
فخر املثقف العربي واملغاربي.
لع ��دة موا�س ��م على الت ��وايل ،وم ��ع كل موعد
الإع�ل�ان عن الأ�سم ��اء املر�شح ��ة لأكرب جائزة
�أدبية عاملي ��ة وتعني بها جائزة نوبل للآداب،

فاطمة الزهراء
ه ��ي الكاتبة اجلزائرية الفرن�سية �آ�سي ��ا جبار� ،أو كما كان
ا�سمه ��ا ي ��وم ميالدها فاطم ��ة الزهراء املحاي ��ن� ،سرنحل
معه ��ا بحثا ع ��ن �إجاب ��ات لتل ��ك الأ�سئل ��ة الكث�ي�رة ،نتعرث
قلي�ل�ا ،فلم ترتجم الراحلة جي ��دا بعد �إىل العربية ،رغم �أن
كتاباته ��ا ترجمت �إىل �أكرث من ع�شري ��ن لغة ،ورغم بعدها
�أو �إبعادها عن اللغة العربية مل تنكر جبار عربيتها فعربت
عنه ��ا بفرن�سية دفعتها �إىل �أن تكون يف م�ؤ�س�سة اخلالدين
الفرنكفوني ��ة �أي “�أكادميية اللغة الفرن�سية” التي دخلتها
ع ��ام  ،2005لتك ��ون �أول عربي ��ة تدخ ��ل ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة
وخام�س ��ة ام ��ر�أة تك�س ��ر ذكوريته ��ا ،رغ ��م �أنه ��ا َترجم ��ت
دم ��اء �شعبه ��ا باللغ ��ة الفرن�سية يف رواي ��ات وق�ص�ص عن
ت�ضحياته ��م ومعاناتهم من اال�ستعم ��ار الفرن�سي ،فدخلت
تل ��ك امل�ؤ�س�س ��ة كجزائري ��ة م�ضمخ ��ة ب ��دم �شه ��داء ح ��رب
التحري ��ر ،الذي ��ن تعت�ب�ر نف�سه ��ا “وارثة” له ��م ،ومل تكن
جب ��ار الأوىل يف هذه فقط ،بل كان ��ت �أول امر�أة جزائرية

يو�ضع ا�سم �آ�سيا جبار �ضمن القوائم املنتظرة
�أو املتوقع ��ة لني ��ل هذه اجلائ ��زة ،ولعل �آ�سيا
جب ��ار �إىل جان ��ب حمم ��د دي ��ب (ت ��ويف العام
 )2003هم ��ا �أكرث الكت ��اب املغاربيني اجماعا
يف النقد ولدى القراء عل ��ى �أهليتهما جلائزة
نوبل للآداب.
الأعمال الأدبية لآ�سيا جبار
*  ))1957 La Soif, romanالعط� ��ش
(رواية)
* Les Impatients, roman
 ))1958القلقون (رواية)
* Les Enfants du Nouveau
� ))1962 Monde, romanأطف ��ال
العامل اجلديد (رواية)
* (Les Alouettes naïves,
 )1967 romanالق�ب�رات ال�ساذج ��ات
(رواية)
* (Poèmes pour l›Algérie
 )1969 heureuse, poésieق�صائ ��د
للجزائر ال�سعيدة (�شعر)
* ))1969 Rouge l›aube, théâtre
* (Femmes d›Alger dans leur
)1980 appartement, nouvelles
ن�ساء اجلزائر يف �شققهن (ق�ص�ص)
* L›Amour, la fantasia, roman
 ))1985احلب ،الفانتازيا
* Ombre sultane, roman
 ))1987الظل ال�سلطان(رواية)
* Loin de Médine, roman
 ))1991بعيدا عن املدينة املنورة (رواية)
* (Vaste est la prison, roman
 )1995وا�سع هو ال�سجن (رواية)

* (Le Blanc de l›Algérie, récit
� )1996أبي�ض اجلزائر (ق�صة)
* (Ces voix qui m›assiègent:
En
marge
de
ma
 )1999( francophonie, essaiهذه
الأ�ص ��وات الت ��ي حتا�ص ��رين  :عل ��ى هام� ��ش
فرنكفونيتي (درا�سة)
* La Femme sans sépulture,
 ))2002 romanمر�أة بدون قرب (رواية)
* La Disparition de la langue
 ))2003 française, romanاندث ��ار
اللغة الفرن�سية (رواية)
* (Nulle part dans la maison
 )2007( de mon père, romanال
مكان يف بيت �أبي (رواية)
�أفالم:
* La Nouba des femmes du
 ))1978 Mont Chenouaنوبة ن�ساء
جبل �شنوة
* (La Zerda ou les chants de
 )1982( l›oubliالوليم ��ة �أو �أنا�شي ��د
الن�سيان

تنت�س ��ب �إىل دار املعلم�ي�ن يف باري� ��س ع ��ام  ،1955و�أول
�أ�ستاذة جامعي ��ة يف اجلزائر يف ق�سم التاريخ والآداب ما
بع ��د اال�ستقالل.هنا ن ��درك �أي الن�ساء هي ،هي املر�أة التي
مل تلد طفال� ،إال �أنها ولدت بالدا بلون ال�شم�س يف عا�صمة
الأنوار ،ه ��ي املر�أة اجلزائرية التي حملت ذخرية احلرية
من بالد ال�شه ��داء ودافعت عنها يف �أر�ض خ�صومها ،ومن
ث ��م حمل ��ت ذخ�ي�رة حربه ��ا الن�سوية �ض ��د الظ�ل�ام لتبقى
�أعوام ��ا طواال تنك ��ر التمييز وتدعو �إىل حري ��ة املر�أة� ،إذا
ه ��ي لي�ست تلك امل ��ر�أة املتكئة �أمام ال�شي�ش ��ة بل هي املر�أة
احلاملة لقلمها �سالحا يف وجه الظلم ،قلم حمل ا�سمها �إىل
الئحة املر�شح�ي�ن جلائزة نوبل ع ��ام  ،2009وجعلها �أول
كاتب ��ة عربية تفوز بجائ ��زة ال�سالم ع ��ام  ،2002اجلائزة
الت ��ي متنحه ��ا جمعي ��ة النا�شري ��ن و�أ�صح ��اب املكتب ��ات
الأملاني ��ة ،كما حظي ��ت بالتكرمي يف حماف ��ل دولية عديدة،
ولكنها مل تعرف عربيا �إال قليال.
موت الفرن�سية
مل ت�ت�ردد يف نق ��د كل �ش ��يء ،حت ��ى اللغة الت ��ي يكتب بها،
حيث �أطلق ��ت على �إحدى رواياتها عن ��وان “اختفاء اللغة
الفرن�سي ��ة” ،رواي ��ة ال تتوان ��ى ع ��ن رثاء لغ ��ة اال�ستعمار
اللغ ��ة التي در�س ��ت من خالله ��ا وكتبت من خالله ��ا ،اللغة
الت ��ي كانت �سم ��ة مثقفي اجلزائ ��ر طوال �سن ��وات ورمبا
�سمة بع�ضهم �إىل اليوم ،لغة حملتها جبار الغربة واحلزن
امل�شرق ��ي وال�شع ��ور باالغرتاب والبع ��د وال�شوق والفرح
ال ��ذي ينطق الدمع ب�شكله ولون ��ه ،نعم هو فرح امل�شرقيني
املبعدي ��ن ع ��ن بالدهم ،كما ح ��ال الكثري م ��ن مثقفي العامل
العرب ��ي اليوم وبالذات بالد الث ��ورات التي �أحالها ُ
الظلاّ م
�سجون ��ا ومقا�صل ال حدود لها وال دماء تروي نهمهم ،بالد
بات ��ت بوابات موت معلنة تفتح لت�ضم الأج�ساد كما �ضمت
�أر� ��ض اجلزائ ��ر م�ؤخ ��را ج�سد جب ��ار ،ليُكتب عل ��ى لوحة

القرب ،هن ��ا ترقد فاطمة الزهراء ابنة اجلزائر التي عا�شت
معظ ��م حياته ��ا خارجه ��ا وداخلها يف �آن ،كم ��ا كان احلزن
والف ��رح يف لوح ��ة الن�س ��اء اجلزائري ��ات يف خمدعه ��ن،
فه ��و خارج اللوحة وداخله ��ا يف �آن.رمبا عاد ج�سدها �إىل
بالده ��ا وبقيت هي خارجها ،فمن ��ذ �أن هجرتها �إىل فرن�سا
ع ��ام  ،1980مل تدخله ��ا �إىل قلي�ل�ا وبال ��ذات يف الع�شرية
ال�س ��وداء كما تعرف يف اجلزائر� ،أي فرتة احلرب الأهلية
املزلزل ��ة التي �ضربت البالد فقتلت ع ��ددا كبريا من �أبنائها
واغتيل عدد من مثقفيها ،بالد مل ت�شف من الدماء بعد ،تلك
الب�ل�اد اجلريحة هي ذاتها التي بقيت حا�ضرة يف روايات
جب ��ار ،ولكنها مل تكن يوما يف موقع املواجهة ال�سيا�سية،
وه ��ذا ما عرف عنها على �أقل تقدير ،لكنها يف �أوج احلرب
الأهلي ��ة تلك كتبت “اجلزائر البي�ضاء” و”وهران… لغة
ميتة” ،كتب ��ت عن املوت كما الكثري م ��ن الروائيني العرب
عموم ��ا وال�سوريني على وج ��ه اخل�صو�ص يكتبون اليوم
ع ��ن امل ��وت والدم ��اء الت ��ي تتناثر كحب ��وب الطل ��ع لتلقح
اخل�سائر بخ�سائر �أعظم.
م ��ن املفارق ��ة �أين �أكتب ع ��ن جبار م ��ن مدينة كتب ��ت عنها
رواي ��ة عن احلب “لي ��ايل �سرتا�سبورغ” ،خي ��ال الع�شاق
يعم ��ر هذه الرواية ولكنها مل تك ��ن �إال ق�صة تهرب فيها من
�أوج ��اع املوت اجلماعي واملجازر والكوارث التي عا�شتها
اجلزائر ومل تك ��ن �إال هربا من غربتها وخوفها من القادم،
ورمب ��ا حماولة للعالج بالكلمات وفر�صة لتفريغ املخاوف
واحلزن حربا على �أوراق فيذهب معها �إىل الآخرين الذين
ي�شاركونن ��ا تلك املفارق ��ات فت�صبح تلك الأوج ��اع �أقل �أملا
وتعرب كغريها ،لأن الإن�سان ال يقبل بالنهايات امل�ستعجلة،
ول ��ذا دوما يبح ��ث كما بحثت جبار ع ��ن طريقة للعالج من
اجلنون باجلنون.
تل ��ك الرواي ��ة عن احل ��ب املتخي ��ل يف بالد عام ��رة باحلب
الي ��وم ،ه ��ي ج ��واب ل�س� ��ؤال ملاذا مل ت�ت�رك جب ��ار هويتها
وترح ��ل يف ثقافة ال�شوارع الباري�سية؟ كيف لها �أن ترحل
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جابر بكر
فيه ��ا وهي كل يوم ترى �أهل جلدته ��ا وهم يعانون الغربة
مثله ��ا لأجل حياة بالكاد تقيهم �ش ��ر املوت جوعا ،كيف لها
�أن ترح ��ل وهي الت ��ي ورثت احلزن كم ��ا معظم امل�شرقيني
و�صله ��ا عرب احلبل ال�س ��ري ور�ضعته يف حليب �أمها التي
م ��ا تزال على قي ��د احلياة ج�س ��دا دون �إدراك وخا�صة بعد
م ��وت ابنته ��ا ،رمبا من ح�سنات جبار �أنه ��ا مل تنجب ،فلذا
كان ه ��ذا ما جنته عليها �أمها وهي مل جتن على �أحد ،حالها
الي ��وم كحال املعري ،ولكن هل �ستذك ��ر يف كتب العرب �أم
يف كتب الفرن�سيني؟ هل �سيقال عنها الكاتبة اجلزائرية �أم
الفرن�سية؟ �أين هي هويتها بعد كل ما �سبق؟ هويتها هناك
حي ��ث ولدت يف  30يونيو ع ��ام  1936يف مدينة �شر�شال
اجلزائري ��ة ال�ساحلية ،من �أب يعمل مدر�سا ،هناك هويتها
حي ��ث دفن ��ت ،ولكن للتاري ��خ كلمته ،فكي ��ف �ستكون هناك
وهي التي مل ترتجم �إىل العربية بعد؟
�آ�سيا جبار والعط�ش
تل ��ك العط�ش ��ى �إىل بالدها ع ��ادت �إليها يف ج�س ��د على �أمل
�أن تع ��ود �إليه ��ا لغ ��ة ون�صو�ص ��ا ،ه ��ي التي كتب ��ت رواية
“العط� ��ش” قب ��ل �أن تبل ��غ الع�شرين ،ي ��وم كانت ال تزال
طالب ��ة يف باري�س ،لتعالج �أزمة الهوي ��ة التي ا�ست�شعرتها
باك ��را ف�ت�روي ق�صة نادي ��ة ،املول ��ودة م ��ن زواج خمتلط
ب�ي�ن �أم فرن�سي ��ة و�أب جزائ ��ري ،نادية الت ��ي بقيت تبحث
ع ��ن “توازنها” وع ��ن ال�سعادة لي�س م ��ع زوجها ولكن مع
زوج �صديقتها ،ذاك البحث رمبا مل ي�صل �إىل مبتغاه بعد،
فنادي ��ة لي�ست �إال �آ�سيا الباحثة ع ��ن الراحة يف بيت �أهلها
ومل جتده ��ا �إال يف بي ��ت امل�ستعم ��ر ،فما �أق ��رب ال�شبه بني
زوج نادي ��ة واجلزائر وما �أقرب ال�شبه بني زوج �صديقتها
وفرن�س ��ا ،ب�ل�اد تتقن احلرية �إىل حد كب�ي�ر وحترتم املر�أة
بطريق ��ة خمتلف ��ة ع ��ن ال�ش ��رق ،فكي ��ف ال تك ��ون �صديق ��ة
مريح ��ة وجميل ��ة ،ولكنه ��ا مل تك ��ن يوم ��ا هوية.لأجل ذلك
كل ��ه عا�شت جبار متنقلة بني اجلزائ ��ر وفرن�سا والواليات
املتح ��دة حي ��ث كانت �أ�ست ��اذة الأدب الفرن�س ��ي يف جامعة
نيوي ��ورك ،رمب ��ا ه ��ذه املنا�ص ��ب والأعمال كان ��ت نتيجة
درا�ستها باللغ ��ة الفرن�سية وحرمانها م ��ن الدرا�سة باللغة
العربي ��ة يف اجلزائر ف�ت�رة اال�ستعم ��ار الفرن�سي الذي ما
�إن انتهى ونال ��ت اجلزائر ا�ستقاللها حتى عادت جبار �إىل
بالدها لتدر�س مادة التاريخ يف جامعة اجلزائر ،وتوقفت
ع ��ن الكتابة حتى الع ��ام  1980عندما هاج ��رت نهائيا �إىل
فرن�سا.
ويف فرن�س ��ا �أ�ص ��درت �أ�شه ��ر �أعماله ��ا ب ��دءا باملجموع ��ة
الق�ص�صي ��ة “ن�س ��اء اجلزائ ��ر يف �شقته ��ن” ع ��ام ،1980
ث ��م رواي ��ات “احلب..الفانتازي ��ا” ع ��ام  ،1985و”الظل
ال�سلط ��ان” ع ��ام  ،1987الت ��ي تدع ��و م ��ن خالله ��ا �إىل
الدميقراطي ��ة وح ��وار الثقافات وتدافع ع ��ن حقوق املر�أة
الت ��ي مل تغ ��ب ع ��ن كتابات جب ��ار وال عن هاج�سه ��ا العام.
كم ��ا عمل ��ت جب ��ار يف جم ��ال ال�سينم ��ا ،ف�أخرج ��ت فيلم ��ا
طوي�ل�ا للتلفزي ��ون اجلزائري ع ��ام  1977بعنوان “نوبة
ن�س ��اء جبل �شنوة” وهي منطقة قريب ��ة من م�سقط ر�أ�سها
�شر�ش ��ال ،ن ��ال الفيل ��م جائزة النق ��د الدولي ��ة يف مهرجان
البندقي ��ة ال�سينمائي ،ثم �أخرجت فيلم ��ا بعنوان “الزردة
�أو �أغاين الن�سيان” عام .1982
و�آخر ما كتبته جبار رواية “ال مكان يف بيت �أبي” والتي
�صدرت عام  ،2007رحلت جبار فيها �إىل �سريتها الذاتية،
وذكرياتها املرتبطة بذاك ��رة �شعبها .ق�ضت ج�سدا يف �أحد
م�ست�شفي ��ات باري�س يوم ال�سب ��ت  7فرباير  2015ودفنت
يف م�سقط ر�أ�سه ��ا �شر�شال غرب العا�صمة اجلزائر تنفيذا
لو�صيته ��ا ،وهنا ي�أتي ج ��واب �س�ؤالنا مل ��اذا مل ترم حزنها
بعي ��دا وت�ست�سلم للفرح؟ ب�أنها مل تك ��ن يوما �إال فرحة بكل
ما تقدمه لبالدها و�أهله ��ا و�شعبها ،فكيف لها �أن ترتك ذاك
احلزن الذي تر�سمه دموع الفرح.
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“الثمن باهظ ً
جدا كلما تعلق
الحال بمصير األنثى وصوتها
أو جسدها”
آسيا جبار

آس��يا جب��ار – ع��ن الص��وت الخ��ارق للصمت
المتفق عليه
ال ي�ستثن ��ى عمل واحد من جمم ��وع �أثر �آ�سيا
جب ��ار الأدب ��ي ع ��ن التلوي ��ح به ��ذا ال�ص ��وت
الآخ ��ر ـ امل�ؤنث ،اخل ��ارق لل�صمت املتفق عليه
واملتحدي لل�صوت املهيمن اجتماعي ًا ،بل لعل
اختياره ��ا للغة �أجنبي ��ة «الفرن�سي ��ة» مرتبط
به ��ذا التحدي للم�سكوت عنه! «غنيمة حرب»،
تدع ��و الكاتبة لغتها الأجنبية الباقية من �إرث
كولوني ��ايل طوي ��ل .لكنها يف الوق ��ت نف�سه.
غنيم ��ة دفع ��ت به ��ا ،مث ��ل �آالف املغربيات يف
�سن ��وات اخلم�سين ��ات ،خ ��ارج حمى احلرمي
كما ت�صرح.
بهذه اللغ ��ة الأجنبية انتقل ��ت �آ�سيا جبار �إىل
م�ست ��وى التعب�ي�ر ع ��ن تاريخها كام ��ر�أة ،يف
جمتمع يرزح ،رغم ثورته ،حتت ثقل عالقات
�أبوي ��ة ،و�ص ��و ًال �إىل خبايا اجل�س ��د الأنثوي
و�صوت ��ه املندفع ك�أنني عرب حق ��ب طويلة من
التاري ��خ .رغم ذلك ،تت�س ��م كتابات �آ�سيا جبار
باحلداثة يف الأ�سلوب وامل�ضمون على الرغم
من مت�سكه ��ا بالتقاليد العريقة للمجتمع الذي
تتح ��در منه .يف ه ��ذا احلوار ،تلق ��ي ال�ضوء
�آ�سي ��ا جب ��ار على �أهم م ��ا جابهت ��ه ككاتبة من
حتد:
كيف �أ�صبحت كاتبة؟
ـ مم ��ا ال �ش ��ك في ��ه� ،أن ��ه مل يك ��ن ُيق ��در يل �أن
�أ�صبح كاتبة لوال موا�صلة درا�ستي الثانوية.
والف�ضل يف هذا يعود �إىل �أبي الذي كان يعمل
معلم� � ًا .وكان بطبعه رجل القطيعة واحلداثة
يف وج ��ه االمتثال �أم ��ام التقاليد اجلامدة وال
�أقول التقاليد الأ�صيلة .كنت مت�شبهة بالأوالد
�آن ��ذاك .وكان �أول فع ��ل �أق ��وم ب ��ه ه ��و حرية
التنقل الذي كان �صعب ًا على الفتيات وخا�صة
يف الأماكن العامة.
�أنت متعلقة باجلزائر من خالل �إبداعاتك ملاذا
هجرت هذا العامل والتحقت بباري�س؟
ـ مل �أذه ��ب �إىل باري� ��س �إال يف عمر الأربعني،
وق ��د در�س ��ت فيه ��ا .ولكنني �أحتف ��ظ مب�سافة
م ��ن املجتم ��ع الفرن�س ��ي ال ��ذي ال �أمتل ��ك منه

�سوى اللغ ��ة التي �أ�صبح ��ت �أر�ضي الوحيدة
يف نهاي ��ة املط ��اف .وعل ��ى الرغ ��م م ��ن انني
ا�ستخ ��دم اللغة «الأجنبية» كم ��ا يقال �إال �إنني
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طرحت من خاللها عالقتي بتاريخي وهويتي
وحمظ ��ورات املجتمع اجلزائري وغريها من
الأ�سئل ��ة ال�ساخن ��ة .لقد دفعنا ثمن� � ًا غالي ًا من
�أج ��ل اال�ستقالل الذي حتول �إىل جمرد ذاكرة
وو�شم للثورة واملعارك.
كيف ينظر الفرن�سي ��ون لأدبكم الذي يطلقون
عليه الفرانكوفونية؟
ـ ال ي ��رى النق ��د الفرن�سي يف كتاب ��ات الأدباء
«الذي ��ن ا�ستعم ��روا �سابق� � ًا» غ�ي�ر مفاتي ��ح
للتف�سري ال�سو�سيولوجي املبا�شر .وكان علي
و�أن ��ا �أ�ستغ ��رق يف �سريت ��ي الذاتي ��ة �أن �أعبرّ
ع ��ن خ�صو�صيتي اجلزائري ��ة و�أعمل جاهدة
عل ��ى �إخ ��راج ه ��ذه اللغة م ��ن ظالله ��ا الثقيلة
وما�ضيه ��ا املثري يف اجلزائ ��ر .ولكني �أعترب
�أن مهم ��ة الكات ��ب ه ��ي مهم ��ة اللغ ��ة بالدرجة
الأوىل .ه ��ذه اللغة يف الأربعني عام ًا العنيفة
الت ��ي �أطل ��ق عليها «ح ��رب اجلزائ ��ر الأوىل»
مل تتق ��دم �إال عل ��ى طري ��ق الدم ��اء واملج ��ازر
واالغت�صاب .واملجتمع اجلزائري �ش�أنه �ش�أن
جميع جمتمع ��ات اجلنوب والبح ��ر الأبي�ض
املتو�سط يتميز بتقالي ��ده الإ�سالمية وثقافته
الأندل�سي ��ة التي متث ��ل خليط ًا م ��ن الثقافات.
�أم ��ا الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر فكان قرن� � ًا تدمريي ًا

يف اجلزائ ��ر لأن ��ه �شهد على حروب ��ه .وعانى
املجتمع الأمرين� ،أو ًال با�ستعمار فرن�سا للبلد
وثاني ًا بقي ��ام هذا املجتم ��ع بن�ضييق اخلناق
على �أبنائه وخا�ص ��ة الن�ساء الالتي حجزهن
يف عزلة قاتل ��ة داخل ج ��دران البيوت .كانت
الن�س ��اء اجلزائري ��ات يع�ش ��ن يف الثالثينات
والأربعينات مثلم ��ا �صورهن الر�سام يوجني
ديالك ��روا يف لوحات ��ه اال�ست�شراقي ��ة يف
البيوت املغلقة والأزمنة امل�ؤجلة.عندما بد�أت
الذه ��اب �إىل املدر�س ��ة الفرن�سي ��ة ع�ش ��ت بني
عاملني عامل امل�ستعمر وعامل االنغالق.
هل خ�ص�صت رواية لهذا املو�ضوع ؟
نعم يف رواي ��ة «احلب والفانتازيا» وروايات
�أخرى.
هل �أنت عربية �أم بربرية؟
لقد حتدث ��ت عن ذل ��ك يف روايتي «م ��ا �أو�سع
ال�سج ��ن» م�ؤك ��دة عل ��ى �أن اللغ ��ة الرببري ��ة
يف املغ ��رب له ��ا ح�ض ��ور �أكرث قدم ًا م ��ن اللغة
العربي ��ة لأن العربي ��ة دخل ��ت م ��ع الق ��ر�آن
والإ�س�ل�ام �إىل مناط ��ق الربب ��ر اجلبلي ��ة .وال
ت ��زال منطق ��ة القبائ ��ل الكب�ي�رة ال تتحدث �إال
باللغة الرببرية فقط.
يف �إحدى رواياتك تتحدثني عن �أم تبحث عن
ابنها ال�سجني يف فرن�سا؟
نع ��م �إنه ��ا رواية م�ستق ��اة من �س�ي�رة الذاتية
وه ��ذه الأم ه ��ي �أم ��ي .يف البداي ��ة ،كان ��ت
روايات ��ي متخيل ��ة ا�ستخدمت فيه ��ا معرفتي
للمجتم ��ع ومعم ��ار البي ��وت و�أ�سل ��وب حياة
النا�س .وحاولت �أن �أع�ّبعرّ عن ال�شباب الذين
يحاولون خرق التقاليد املتزمتة.
توجه ��ت �إىل ت�صوير الأفالم ال�سينمائية ،هل
كان الأدب قا�صر ًا يف التعبري عن عواملك؟
كال مل يك ��ن الأدب قا�صر ًا �أب ��د ًا كما لن يكون.
لكني عرب ال�سينم ��ا وت�صوير الريبورتاجات
كن ��ت �أ�شع ��ر باحلاج ��ة �إىل التوا�ص ��ل م ��ع
الفالح�ي�ن والقرويني املنحدرين م ��ن �أ�صول
متنوع ��ة .وبع ��د �أثن ��ى ع�ش ��ر عام ��ا عل ��ى

سمير عواد

اال�ستق�ل�ال ع ��دت �إىل قبيل ��ة الأم ،احلا�ضن ��ة
الأوىل لكل �أفعالنا.
هل حاولت الكتابة باللغة العربية؟
كتب ��ت �أرب ��ع روايات خالل ع�ش ��رة �أعوام من
عم ��ر الع�شري ��ن �إىل الثالث�ي�ن .وكن ��ت حينها
روائية وجامعي ��ة .ويف تلك الفرتة ،ت�ساءلت
فيم ��ا ل ��و كان م ��ن املمك ��ن �أن �أكت ��ب بالعربية
لكنني وجدتها معق ��دة وحتتوي على لهجات
متع ��ددة عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن كاتب� � ًا �سوداني ًا
يمُ ك ��ن �أن ُيق ��ر�أ م ��ن قب ��ل مغرب ��ي �أو عراقي.
وقد �أث ��رت الأفالم امل�صري ��ة يف ن�سائنا ،فهن
يف القرى اجلزائرية يعرفن الرق�ص والغناء
امل�ص ��ري .ويفهم ��ن اللهج ��ة امل�صري ��ة كما لو
ع�ش ��ن هناك .للأ�سف ال�شدي ��د ا�ستعنت كثري ًا
باللغ ��ة الالتيني ��ة واليوناني ��ة وكان ��ت اللغة
العربية بالن�سبة يل لغ ��ة ميتة على الرغم من
درا�ستي للقر�آن.
فيلم ��ك «نوبة الن�ساء» حاز عل ��ى جائزة النقد
يف مهرجان فيتني�سيا عام 1979؟
كانت لدي ثقافة �سينمائي ��ة وكنت �أتردد على
�ص ��االت ال�سينم ��ا كث�ي� ً
را .وعندما ع ��دت �إىل
فرن�س ��ا ع ��ام  1974مل �أك ��ن �أع ��رف م ��ا �أقوم
ب ��ه .وكانت اجلامعة تريد من ��ي �أن �أوقع على
حق ��وق �إعداد �إح ��دى روايات ��ي للتقدمي على
ال�شا�ش ��ة .فقل ��ت له ��م� :إنن ��ي �أريد �شيئ� � ًا �آخر
وه ��و �أن �أخرج هذا الفيل ��م بنف�سي .وبالفعل
فقد �أخ ��ذت معي �سائق� � ًا ومهند�س� � ًا وم�صور ًا
وقم ��ت بت�صوير � 40ساعة م ��ن املحادثات مع
الن�ساء.
ه ��ل ميكنن ��ا �أن نتح ��دث ع ��ن م�سع ��ى للكاتبة
يف حتري ��ر �أ�ص ��وات ن�سائها ب ��ل و�أج�سادهن
و�ص ��و ًال �إىل حتري ��ر احلا�ض ��ر الأنث ��وي بعد
حترير املا�ضي؟
لك ��ن الثم ��ن باه ��ظ ج ��د ًا كلم ��ا تعل ��ق احل ��ال
مب�صري الأنثى و�صوتها �أو ج�سدها.

عن البيان الإماراتية

آس��يا جب��ار صاحب��ة «الح��ب والفنتازيا»
و«أغاني النسيان»
الأوىل دائم ًا
كان ��ت �آ�سي ��ا جب ��ار املول ��ودة يف �شر�شال/اجلزائ ��ر العام
 1936الأوىل يف كل جم ��ال دخلت ��ه تقريب ��ا .فكانت تدر�س
يف مدر�سة (�سيف ��ر) العليا النخبوية ،وكانت �أوىل الن�ساء
اجلزائري ��ات اللوات ��ي يعمل ��ن يف الإخ ��راج امل�سرح ��ي
وال�سينمائ ��ي يف بالده ��ا بنج ��اح .وكان ��ت �أول �أ�ست ��اذة
جامعي ��ة للتاري ��خ والعلوم الأدبية ،مار�س ��ت التدري�س يف
الرب ��اط واجلزائر .و�أخريا كان ��ت �أول كاتبة عربية حازت
على جائ ��زة ال�سالم الت ��ي يقدمها احت ��اد النا�شرين الأملان
وكان ذل ��ك يف الع ��ام  ،2000وبع ��د �أن ف ��ازت بالكث�ي�ر من
اجلوائز الأدبية الدولية .امتازت روايات و�أفالم ومقاالت
�آ�سي ��ا جب ��ار ب�أنه ��ا مبثابة احتج ��اج على ال�صم ��ت املطبق
للن�س ��اء اجلزائريات ،كما ت�ش ��رح بنف�سها ق�ضي ��ة كتاباتها
وت�ض ��ع الق ��وة اجللي ��ة واحل�سا�س ��ة للكتاب ��ة يف مواجهة
ال�صمت اخلانق للم�سلمات على حد تعبريها.
�آ�سي ��ا جبار مقاتل ��ة ن�سائية تنطق با�س ��م �أخواتها املقيدات
يف بيوته ��ن ،وتنتق ��د �إخوانه ��ا التقليدي�ي�ن بج ��ر�أة ،وهي
كاتبة واثقة بنف�سه ��ا تن�شر ر�سالتها دوليا .غري �أنها لي�ست
حمارب ��ة قا�سي ��ة ،ب ��ل هي متم ��ردة ناعم ��ة حتق ��ق �أهدافها
ع�ب�ر الكلمات املقنع ��ة ب�صفتها روائي ��ة وم�ؤلفة م�سرحيات
وق�صائد ومقاالت وب�صفتها م�ؤرخة و�صحافية .يحتفل بها
يف وطنه ��ا اجلزائر كرمز للحرية وامل�صاحلة ،ويف الوقت
نف�سه مازال بع�ض اجلزائريني يعتربونها ف�ضيحة.
ترب ��ت �آ�سي ��ا جبار يف اجلزائ ��ر كبنت لأ�ست ��اذ مدر�سي ،ما
مكنه ��ا م ��ن االلتح ��اق باملدر�س ��ة االبتدائي ��ة الفرن�سية �إىل
جان ��ب املدر�س ��ة القدمية الت ��ي تلقب بالكتاب م ��ع الت�شديد
على التاء .ولوال ذلك ملا كانت �ست�صبح �أديبة فيما بعد .فقد
ذكرت يف كلمة ال�شكر حني ت�سلمت جائزة احتاد النا�شرين
الأملان العام  :2000كان �أبي رجال ي�ؤمن باحلداثة وخالف
تقاليد املجتم ��ع التي كانت �ستفر�ض عل � ّ�ي حياة يف �سجن
كما كان هو حال بقية البنات اللواتي هن يف عمر الزواج.

يركز الجان��ب العريب عىل ش��خصية األديبة الجزائرية آس��يا جبار الحائزة
جائ��زة الس�لام التي يقدمها س��نويا اتح��اد النارشين األمل��ان عىل هامش
معرض فرانكفورت للكتاب.
ويذكر أن هذه األديبة التي عاش��ت بعيدا عن وطنها األصيل لديها جمهور
عريض يف الغرب وهي من أبرز األديبات العربية اللوايت لهن مواقف ناقدة
للكثري من األنظمة السياس��ية العربية واالسالمية ويف الوقت نفسه تسعى
من خالل أعاملها إىل إيضاح الهوية العربية واإلسالمية عىل طريقتها الناقدة
والتي أكس��بتها احرتام وتقدير الكثريين داخل العامل العريب واإلس�لامي
أيضا.
ف�ت�رك له ��ا �أبوه ��ا جم ��اال للتح ��رك خالف ��ا لعم ��وم الآب ��اء.
وتابعت فقالت يف املنا�سبة نف�سها :لوال ذلك ،ولو مل �أمتتع
بحرية التجول يف �شوارع املدن بحما�س ومراقبة الأ�شياء
مث ��ل ال�صبي ��ان ،وه ��و ما �أمار�س ��ه �إىل هذا الي ��وم ،ملا كنت
�س�أ�ش ��ق الطريق الأدبي بعد خم�س �أو �ست �سنوات من ذلك
الوقت.
با�ش ��رت �آ�سي ��ا جب ��ار درا�س ��ة التاري ��خ يف مدر�س ��ة �سيفر
العلي ��ا العام  1955ك�أول طالب ��ة جزائرية ،ومت طردها من
هناك بع ��د �سنتني مل�شاركته ��ا يف �إ�ض ��راب �سيا�سي للطلبة
اجلزائريني الذين كانوا ينا�ضلون لأجل ا�ستقالل اجلزائر
يف باري� ��س .يف الوق ��ت ذاته احتفلت ال�صح ��ف الفرن�سية
ب�آ�سي ��ا جبار البالغ ��ة  21عاما من العمر �آن ��ذاك لإ�صدارها
�أوىل روايته ��ا (العط�ش) .وكان هذا �أول كتاب لها احتجت
في ��ه عل ��ى معاملة الن�س ��اء يف جمتمع �ص ��ارم وكان مفاد ما
�أرادت �أن تقول ��ه ان م ��ا يقف يف طري ��ق حترير املر�أة لي�س
الإ�س�ل�ام كم ��ا ن�شره الر�س ��ول حممد (�ص) و�إمن ��ا التقاليد

التي جتري ن�سبتها ظلما للإ�سالم.
�ألف ��ت الكاتب ��ة روايتها خ�ل�ال �شهرين �أثن ��اء اال�ضطرابات
الطالبية ومل جتر�ؤ �أن تن�شرها با�سمها احلقيقي خوفا من
�أن الرواية لن تعجب �أبيها .فطلبت من خطيبها اجلزائري
املطلوب من ال�شرطة الفرن�سية �آنذاك �أثناء الذهاب �إىل دار
الن�ش ��ر ،وهما يف �سي ��ارة الأجرة� ،أن يردد له ��ا �أ�سماء الله
احل�سنى لكي تنتقي منها ا�سما م�ستعارا منا�سبا ،فاختارت
ا�س ��م (اجلبار) له ��ا .قورنت رواي ��ة (العط� ��ش) يف فرن�سا
برواي ��ة �ساغ ��ان (�أهال باحل ��زن) بينم ��ا �أخذ عليه ��ا النقاد
اجلزائري ��ون �أن (العط�ش) ال تعرب ع ��ن الو�ضع ال�سيا�سي
الراهن.
توجهت �آ�سيا جبار �إىل الفيلم لكي ت�ستطيع الو�صول على
الأمي�ي�ن �أي�ض ��ا و�إىل الذين مل يق ��ر�أوا م�ؤلفاته ��ا .فاز �أول
�أفالمه ��ا (نوبة ن�ساء جب ��ل �شنوة) للع ��ام  1979باجلائزة
الدولي ��ة يف مهرج ��ان البندقية� .أم ��ا فيلمها الث ��اين (زردا
�أو �أغ ��اين الن�سيان) الع ��ام  1982وهو عب ��ارة عن توثيق

لطبيع ��ة احلي ��اة يف املغرب العرب ��ي يف الن�صف الأول من
الق ��رن الع�شري ��ن ،فقد ف ��از بجائ ��زة �أف�ضل فيل ��م تاريخي
يف مهرج ��ان برل�ي�ن ال�سينمائي .و�شارك ��ت �آ�سيا جبار يف
ال�سبعينات يف الكثري من الإنتاجات ال�سينمائية كمخرجة
م�ساع ��دة ،وكمخرج ��ة الع ��ام  1973مل�سرحية ت ��وم �أين�س
ع ��ن مارل�ي�ن مونرو بعن ��وان (العاه ��رة البي�ض ��اء واملمثل
ال�صغ�ي�ر) .وبا�ش ��رت �آ�سي ��ا جب ��ار تدري� ��س ال�سينم ��ا بعد
عودتها �إىل جامعة اجلزائر.
بعد فرتة �صمت ا�ستغرقت ع�شر �سنوات �صدر كتاب (ن�ساء
اجلزائ ��ر) العام  .1980ي�شري العن ��وان �إىل لوحة للر�سام
ديالك ��روا ،وتغام ��ر امل�ؤلف ��ة يف جمموع ��ة الق�ص� ��ص هذه
ب�أ�سالي ��ب جديدة مثل احلوارات ب�ي�ن الن�ساء ورنني اللغة
وتقنية املونتاج كما ت�ستخدم يف الأفالم.
(احل ��ب والفانتازي ��ا) ه ��و اجل ��زء الأول لرباعي ��ة تهت ��م
بالأوج ��ه املتنوعة للمغرب العرب ��ي يف ما�ضيه وحا�ضره،
وكان اجلزء الثاين هو (ظل ال�سلطانة) للعام  .1987ويف
(بعي ��دا عن املدينة) ت�ص ��ف الكاتبة حي ��اة الن�ساء يف زمن
الر�س ��ول حممد (� ��ص) .وتربط رواية (ال�سج ��ن الوا�سع)
التي �صدرت يف العام .1995
كتبت �آ�سيا جبار يف العام  1997رواية حب بعنوان(ليايل
�سرتا�سبورغ) ردت بها ب�ص ��ورة غري مبا�شرة على اجلرح
الذي تعر�ضت له نتيجة الو�ضع امل�أ�سوي يف اجلزائر.
كتب ��ت (ام ��ر�أة مل تدفن) الذي �صدر الع ��ام  2002هو كتاب
بني الرواية والتوثيق ،ففي هذا العمل حتاور بنات ورفاق
زليخ ��ة بطل ��ة املقاوم ��ة اجلزائري ��ة بعد عقود م ��ن وفاتها،
وحت ��اول امل�ؤلفة �أن تر�س ��م حياة تلك امل ��ر�أة ال�شجاعة من
جدي ��د� .أما يف الع ��ام  2003ف�صدرت رواي ��ة �أخرى لآ�سيا
جبار (اختفاء اللغة الفرن�سية)
عمل ��ت �آ�سي ��ا جب ��ار �أ�ست ��اذة جامعي ��ة ومدي ��رة يف مرك ��ز
الدرا�سات الفرن�سية يف جامعة لوزيانا بالواليات املتحدة.

عن احلوار املتمدن
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الجزائرية آس��يا جب��ار ..الكاتبة
التي ال تغيب

جبار ..نشيد ضد النسيان
آسيا ّ
د .المعز الوهايبي

�آ�سي ��ا جب ��ار ( 1936ـ  ،)2015كاتب ��ة جزائري ��ة بل�س ��ان
فرن�س ��ي ،تطب ��ع درا�س ُته ��ا للتاري ��خ منج َزه ��ا ال�س ��ردي.
فالتاري ��خ ،بعِ ي� � ُد ُه وقري ُب� � ُه ،يح�ض ��ر حم ��ورا مركزي ��ا يف
خمتل ��ف رواياته ��ا وق�ص�صه ��ا (معظمه ��ا مل يُرتج ��م �إىل
حاور ِ�سيرَا
العربي ��ة)؛ بل هي ت�شكِ ل منه عالمَ ه ��ا الأدبي ف ُت ِ
و�أخب ��ارا تاريخي ��ة� ،أ�ضح ��ت مقد�س ��ة �إىل درج ��ة ما بفعل
التقليد ،حماوَ َرة تتب ��ع فيها تقنية «ا َ
جلرح والتعديل» ـ �إذا
ما تو�سلن ��ا بهذا امل�صطلح الفقه ��ي ـ لكنها ال جترح وتعدل
بو�صفها م�ؤرخ ��ة ،و�إمنا بو�صفها �أديب ��ة خم ِيلة؛ ف�إذا هي
حت ��ل الزم ��ن ال�سردي حم ��ل التدوي ��ن التاريخ ��ي فا�سحة
املج ��ال �أم ��ام امل�شافه ��ة الن�سوي ��ة يف مواجه ��ة املكت ��وب
الذكوري.
لفه ��م اال�شتغ ��ال �أدبي ��ا ،لدى �آ�سي ��ا جبار ،عل ��ى التاريخ ال
ب ��د من ب�س ��ط طريقته ��ا يف حتوي ��ل جمريات ��ه �إىل زمنية
 temporalitéكتابية؛ فال يتعلق الأمر ،هاهنا ،بالزمن
ال ��ذي ت�ستغرقه حركة حدوث ال�ش ��يء �أنطولوجيا؛ و�إمنا
با�ستجالب �أزمن ��ة خمتلفة وعركها يف زمنية الكتابة .هي
تن�س ��ج م�ؤلفاتها من خليط تاريخي وثقايف ي�شكل الرتاث
ال ��ذي يبق ��ى هاما لديها؛ فهي حتي ��ل �إىل �أحقاب غابرة من
التاري ��خ العرب ��ي الإ�سالمي ،لكنه ��ا حتي ��ل بالأ�سا�س �إىل
حلظ ��ة ا�ستعمار اجلزائر يف بداي ��ات القرن التا�سع ع�شر،
ث ��م �إىل خم�سيني ��ات الق ��رن املا�ضي عندم ��ا اندلعت حرب
اجلزائ ��ر� ،أو �إىل �أح ��داث قريب ��ة م�ؤملة فجرته ��ا احلركات
املت�ش ��ددة يف ثمانيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي وت�سعيناته يف
�سعيها املحموم �إىل حتويل وجهة البالد.
ولك ��ون الكاتب ��ة ام ��ر�أة؛ ف� ��إن ذلك م ��ن �ش�أن ��ه �أن ي�ؤثر يف
نوعي ��ة الكتابة لديها ويف �أ�سل ��وب ال�سرد وحتى يف بنية
اللغ ��ة� .إال �أنن ��ا و�إن كنا نهتم بهذا البع ��د ،ف�إننا ال نهتم به،
هاهنا� ،ضمن االجت ��اه املو�سوم بـ«الن�سوي» �سواء ا�ستقر
بع� � ُد م�صطلح ��ا وا�ضح ��ا �أو مل ي�ستقر .و�إمن ��ا نهتم به من
حيث هو يفيدن ��ا يف التق�صي عن مكونات �إن�شائية الن�ص
الذي يكون جممل �أثرها الأدبي.
ت�أنيث التاريخ
فلم ��ا كانت الكتاب ��ة �أ�سلوبا حي ��ث الأ�سل ��وب ال متييز فيه
ب�ي�ن �شكل وم�ضم ��ون ،ف�إن فاطمة الت ��ي تنتف�ض معرت�ضة
يف رواي ��ة «بعيدا عن املدينة» ( )1991هي فاطمة �أ�سلوب
الكاتب ��ة ،وجلو� ��س �سلم ��ى بن ��ت مال ��ك يف هودجه ��ا �إبان
معركته ��ا �ض ��د خال ��د ب ��ن الوليد ه ��و حتما غ�ي�ر جلو�سها
يف اللغ ��ة العادي ��ة وغ�ي�ر جلو�سها يف الواق ��ع؛ �إنه هودج
يرتف ��ع و�س ��ط غبار لغ ��ة �آ�سيا جب ��ار يف معركته ��ا �ضد ما
تنا�ست ��ه ذاكرة التاريخ وهي تن ��زاح بعيدا عن املدينة .بل
ه ��و جمل �آخر ذاك الذي يته ��ادى يف معهود اللغة ،فزمنية
ته ��ادي اجلم ��ل يف الكتابة هي زمنية فع ��ل لغوي تخييلي
يف جم ��ل متخيَل ،وزمنية ته ��ادي اجلمل يف اللغة العادية
ه ��ي زمني ��ة الإخبار ع ��ن جمل واقع ��ي م�شار �إلي ��ه بعالمة
«اجلمل» .و�إذا كان ميكن قيا�س الفارق بني زمنية ما ينجز
يف اللغة العادية وزمنية ما يجري يف الواقع قيا�سا كميا؛
ف� ��إن زمنية الكتاب ��ة بو�صفها زمنية ذاتي ��ة �إمنا هي تقا�س
بغ�ي�ر مقيا�س الك ��م .ذلك �أن زمنية الواق ��ع عقارب ال�ساعة
�أما زمنية الكتابة فمقيا�سها متثلها بالقراءة والت�أويل.
يف ه ��ذه ال�سردي ��ة الروائي ��ة للتاري ��خ تغ ��دو �سلمى بنت
مال ��ك ،و�أم احلكيم ،و�سجاح ،وغريه ��ن �أخوات �صغريات
ت�أخ ��ذ ب�أيديهن ،قب ��ل �أل ��ف و�أربعمائة �سنة ،ه ��ذه الكاتبة
اجلزائرية (بعيدا عن املدينة) لتطلق �أل�سنتهن من جديد..
�إنه نوع م ��ن الوجودية الن�سوية Existentialisme
.féministe
هناك� ،إذن� ،ضرب م ��ن ت�أنيث التاريخ ت�صري مبوجبه تلك
امل ��ر�أة املنت�سب ��ة �إىل زم ��ن الر�سال ��ة منت�سب ��ة �إىل الراهن
الن�س ��وي (الن�س ��اء املقه ��ورات واملنك�سرات ،ولك ��ن �أي�ضا
الن�س ��اء املتم ��ردات يف «بعي ��دا ع ��ن املدين ��ة»)؛ فن�صادف
عندئ ��ذ ن�س ��اء ي�ستكمل ��ن بف�ض ��ل الكتابة �صورته ��ن التي
برتته ��ا فجوات ال�صم ��ت الكث�ي�رة التي تخ�ت�رق التاريخ

العرب ��ي الإ�سالم ��ي ..ف�آ�سيا جبار تقول م ��ن خالل كتابتها
ب�أن لها ن�صيبا يف املا�ضي ولها �شراكة مع تلك الن�سوة.
وهي تقول يف «هذه الأ�صوات التي حتا�صرين» ()1999
«يف م ��ا يخ�ص الدميومة التقي بن�ساء من �أر�ض طفولتي،
ن�س ��اء من كل الأعمار (عجائز� ،أو �شابات� ،أو حتى بنيات)
رامي ��ات يل با�ستم ��رار ح ��دة كالمهن ،طلق ��ات �أ�صواتهن،
�ضحكاته ��ن ،تنهداتهن املكظومة ،وبعب ��ارة واحدة لغتهن
املتحركة ،واحلياة نف�سها ..ولكل منهن كالمها» .و�إجماال،
ف� ��إن الوثاق الرابط ب�ي�ن كل رواياتها هو ال�صوت الراوي
الأوتوبيوغرايف ن�سويا.
هك ��ذا يجاور  /يزام ��ن ُ
القرن الع�شرون الق ��رنَ ال�سابع يف
ُ
والقرن الواح ��د والع�شرون
املدين ��ة باجلزي ��رة العربي ��ة،
يزام ��ن  /يج ��اور ،يف ق�ص ��ة «ن�س ��اء م ��ن مدين ��ة اجلزائر
ب�شقته ��ن» ( ،)1978الق ��رنَ التا�سع ع�ش ��ر .فالكتابة لديها
ُخرج الن�س ��وة/ الطرائد من غفوتهن التاريخية ف�إذا
فعل ي ِ
بال�سرد متزيق ل�ستائر التاريخ.
�سردية الغياب
يف روايت ��ه «�أبي� ��ض اجلزائ ��ر» ( ،)1995ت�سع ��ى �إىل �أن
تفه ��م بلده ��ا م ��ن خ�ل�ال �إعط ��اء الكلم ��ة للغائب�ي�ن� ،أولئك
املثقف�ي�ن اجلزائريني ،وبخا�صة غي ��اب �أ�صدقاء ثالثة لها،
مت اغتياله ��م يف ( 1993حمفوظ بو�سب�سي ،طبيب نف�سي
وكاتب .حمم ��د بوخبزة ،عامل اجتماع وكاتب .عبد القادر
علول ��ة ،كاتب وخمرج م�سرح ��ي) .فبما �أنها مل تكن تعي�ش
يف بلده ��ا ،ف�إنها ولئن كانت حتتفظ مب�سافة �إزاء الأهوال
الت ��ي هزته يف الت�سعينات ،ف� ��إن ذلك ال يحول دون �سعيها
ب�ل�ا كل ��ل �إىل فهم م�ص ��ادر ال�شر ال ��ذي �أ�صاب ��ه ،وبخا�صة
االغتي ��االت التي طالت �أ�صدقاء لها يف الع�شرية ال�سوداء.
ولذل ��ك ف�إن «�أبي� ��ض اجلزائر» هي رواية ح ��داد يف تذكري
بلون امل�آمت يف بع�ض بلدان �شمال �إفريقيا .ف�آ�سيا جبار �إ ْذ
تعطي الكلمة ملوتاها �إمنا جتعل روايتها �صرخة من خلف
بيا� ��ض احلداد �ضد مواكب اجلن ��ازات التي كانت تتالحق
يف جزائر تلك احلقبة .ولديها يتخذ الف ْق ُد والغياب مالمح
كث�ي�رة ومتنوع ��ة؛ فه ��ذا الغي ��اب ه ��و الكلم ��ة الثاوية يف
ال�صمت ،وهذا ي�سمح لها با�ستعادة �إبداعية لبع�ض حلقات
حرب اال�ستق�ل�ال التي كانت قد مرت ،ه ��ي بدورها ،حتت
جُ نح ال�صمت .ه ��ذه اال�ستعادة من �ش�أنها �أن تنري التاريخ
الالحق للح ��رب الأهلي ��ة يف الت�سعيني ��ات .ويف اجلملة،
ف�إنه ��ا وهي تتذكر غائبيها ال تفعل غري �أن تعيد بناء بلدها
منذ العقود الغابرة �إىل اليوم.
تت ��وىل «لغة املوت ��ى» ،عنوان الف�ص ��ل الأول م ��ن «�أبي�ض
اجلزائ ��ر» ،ب�س ��ط ذكريات عن نقا�شات كان ��ت قد متت قبل
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رحيل �أ�صدقاء الكاتب ��ة ،بل وحتى ثرثرة من وراء املوت،
وحوارات تخرتعها �آ�سيا جبار حلظة �إن�شاء ق�صتها .وهي
تقول عن موت �أ�صدقائها الثالثة «يحل م�صحوبا ب�صخب
يف ال ��دم امل�سف ��وح ،فهو يهز �أجلن ��ا ويغت�صبه ،يرتكنا يف
لهاث» .فم�س ��ار الق�ص ،يف هذه الرواي ��ة وغريها ،تتخلله
فقرات خارج �سياق تعاقب الأحداث بحيث ميكن اعتبارها
جت�سم الف ��راغ والغي ��اب املقرتنني
مبثاب ��ة الثقوب الت ��ي ّ
بال�صمت.
ا�ضط�ل�اع الكتاب ��ة برتمي ��م الغياب يتحق ��ق كذلك يف كثري
م ��ن �أعمال �آ�سيا جب ��ار؛ فهي ال تفعل يف «ام ��ر�أة بال حلد»
( )2002غري �أن تبني قربا من ال�سرد ،بل مزارا من الكتابة
لزليخة ،تلك املر�أة الت ��ي �صعدت �إىل اجلبال للمقاومة يف
ربي ��ع  ،1957ثم ا ْع ُتبرِ ت مفق ��ودة بعد �سنتني من �إيقافها.
ه ��ذا القرب ال�س ��ردي ُت�شي ��ده الكاتبة من �شه ��ادات ابنتيها
وهم ��ا تتحدثان عنها �أما ،ومن �شه ��ادات �أخريات يتحدثن
عنها �صديق ��ة وحبيبة .ف�إذا بالرواية ن�شي ��د �ضد الن�سيان
والتق ��اء حمي ��م بن�ساء عادة ما ين�ساه ��ن اخلطاب ،مبا يف
ذلك الأدب ��ي ،قابعات يف بيوتهن �أو على هام�ش الأحداث.
لك ��ن هاهنا نن�صت �إليهن ونن�صت من خالل �أ�صواتهن �إىل
زليخة تتكلم من وراء �ستار غيابها.
�شعرية ال�صمت
املا�ض ��ي بالن�سبة �إىل ن�سائها ه ��و ال�صمت .ولذلك هي متد
لهن حب ��ل اللغة م�شتغل ��ة على �إدراج ال�ص ��وت املكتوم يف
كتابتها.
لك ��ن كي ��ف ميك ��ن �أن نع ��رف ال�صم ��ت ،مادي ��ا� ،إن مل يكن
بوا�سط ��ة الغي ��اب؟ وكيف نتعرف على ه ��ذا الغياب عندما
نن�شغ ��ل بن� ��ص مكت ��وب؟ يف الواق ��ع ،كان روالن بارت قد
تكف ��ل م ��ن قبل بالإجابة ع ��ن مثل هذه الأ�سئل ��ة؛ وذلك يف
«الدرجة ال�صف ��ر للكتابة» .فمن بني احللول التي يقرتحها
خلق كتابة بي�ضاء يحددها على �أنها «حمررة من كل خدمة
لنظ ��ام للغة معلوم» .لكن كتابة �آ�سيا جبار بعيدة �أن تكون
بي�ضاء باملعني الذي يق�صده بارت .فهي تعرب عن ال�صمت
بعالمات ومف ��ردات خمتلفة جند من بينه ��ا «الإ�ضمار» �أو
«احلذف» �أو «الإيجاز» على نحو يتواتر بكرثة يف «�أبي�ض
اجلزائ ��ر» ،وبتف ��اوت يف «ن�س ��اء من اجلزائ ��ر املدينة يف
�شقتهن» .ف�ضال عن ذلك ،هي ت�صف ال�صمت بجمل ق�صرية
�أو مبلخ�صات عن الأحداث التي دامت طويال.
لديه ��ا ت�ستحيل الكتابة ف�ضاء لاللتق ��اء بن�ساء حمبو�سات
يف التاريخ ف�إذا به ��ا ،عندئذ ،متكني وجودي جديد لن�ساء
�أخر�سته ��ن كت ��ب الأخب ��ار وال�س�ي�ر .لكنها ال تت ��وىل فقط
�إحي ��اء ن�ساء من التاريخ بل حتيي ن�س ��اء من اال�ست�شراق
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املتل�ص�ص؛ ف ��ك�أن الواحدة من «ن�ساء م ��ن مدينة اجلزائر
ب�شقتهن» تق ��ول كونها تريد اخلروج م ��ن لوحة ديالكروا
الت ��ي تت�سم ��ى با�سمه ��ا الق�ص ��ة (ر�سمه ��ا يف فرن�س ��ا �سنة
 .)1834فه ��ذه اللوحة لي�ست �إال عالمة على انتماء خادع،
تري ��د اخل ��روج م ��ن ه ��ذا ال�سك ��ون ال ��ذي يغلفه ��ا ب�صمت
الن�سي ��ان ،تريد التدثر بحرارة الكلم ��ات .على �أن بيكا�سو
ق ��د مهد لها الطري ��ق عندما متثل لوحة ديالك ��روا تكعيبيا
( .)1954فه ��ي ت�ؤك ��د ،وه ��ي تت�أم ��ل لوحت ��ه «ال �أث ��ق �إال
بالب ��اب املفتوح على ال�شم�س متام ��ا ،الذي �أقامه بيكا�سو،
فهو حتري ��ر جم�س ��د ويومي له� ��ؤالء الن�س ��وة» .ون�سا�ؤه
مر�سوم ��ات عاري ��ات كم ��ا يف حم ��ام ق�صته ��ا ال ��ذي تدخل
�إلي ��ه بطالته ��ا .فهي تفهم ع ��ري الن�س ��اء يف اللوحة هكذا:
«البط�ل�ات عاريات متاما ،كما ل ��و �أن بيكا�سو قد عرث على
حقيق ��ة املف ��ردة امل�ستخدم ��ة يف العربية ،الت ��ي متاثل بني
(مك�شوف ��ات) و(متعري ��ات) .كما ل ��و �أنه به ��ذه التعرية ال
ي�ض ��ع فق ��ط عالمة حت ��رر ،و�إمن ��ا بالأحرى عالم ��ة والدة
جديدة له�ؤالء الن�س ��وة يف �أج�سادهن»؛ ال خارجها .وهي
والدة �أ�صواته ��ن �أي�ض ��ا حي ��ث اجل�س ��د الع ��اري لفاطمة،
املدلك ��ة ،وقد ُع � ِ�رك بكلم ��ات الن�سوة وثرثرته ��ن تنبج�س
م ��ن م�سامه حكايات الن�س ��وة وو�شو�شاتهن �إذا ما جتولتْ
يف اجلزائ ��ر املدينة ك�أن هذه امل�سام طبقات �أ�صوات ن�ساء
�أخريات كثريات.
ت�سع ��ى الكاتب ��ة� ،إذن ،وه ��ي تف ��ك ال�شف ��رات الب�صري ��ة
للوحت�ي�ن �إىل �أن تنقل ه� ��ؤالء الن�سوة من �إط ��ار الت�شكيل
�إىل �إطار الق�ص ،م ��ن الف�ضاء الب�صري �إىل ف�ضاء احلكي.
فتحرره ��ن باقتالعهن من املوديالت التي خلقها الر�سامان
وتوف ��ر له ��ن ،يف الوقت نف�سه ،حتررا عيني ��ا مبا �أن الأمر
يتعل ��ق بتخلي� ��ص امل ��ر�أة من �أف�ضي ��ة االنغ�ل�اق وبخا�صة
احل ��رمي� ،أي �إخراجها من دائ ��رة ال�صمت .فهي حتيي بني
ه�ؤالء الن�سوة النقا�ش الذي جمده ديالكروا يف اللوحة»؛
وق ��د خلعت عليهن �أ�سم ��اء و�أخرجته ��ن �إىل الف�ضاء العام
م�ستخدم ��ة لق�صتها م�سارات تعبري خا�ص ��ة باحللم (الذي
يطغى على اللوحة) ،حتى ت�ستطيع �أن ت�شتغل عما تخفيه
�صور الر�سام.
و�إذ مت ��د �آ�سيا جبار حبل التعبري للن�س ��اء فهي تنطلق من
اجل�سد مبا هو لغ ��ة نحو ال�صوت .ويف ذلك ال تزهد البتة
يف و�ص ��ف ح ��وار الأج�ساد كم ��ا هو ال�ش� ��أن يف «القربات
ال�ساذج ��ة» ( :)1967ج�سد ر�شيد وج�س ��د زوجته نفي�سة.
اجل�سد يتكلم الأحا�سي� ��س ،والرغبات ،والطموحات التي
جتعلها اليقظة قابلة للقراءة بو�ضوح .على �أن لغة اجل�سد
ه ��ذه لي�ست فقط ثم ��رة لر�ؤية الكاتب ��ة بو�صفها �سينمائية
�أي�ض ��ا؛ و�إمن ��ا هي اللغة الت ��ي ت�ستخدمها الن�س ��اء تلقائيا
عندما تعز القدرة على الكالم .وي�ضاف �إىل ذلك �أن اجل�سد
وال�صرخة مقرتنان حميمي ��ا .وهاهنا نلفي معجم الكاتبة
غني ��ا� :ص ��راخ ،نواح ،له ��اث ،نحيب� ..أ�ص ��وات متف�صلها
�آ�سيا جبار لتحويل ال�صمت �إىل عبارات.
«عروبة» الفرن�سية
ظلت �آ�سيا جبار طيل ��ة م�سريتها الأدبية ت�ست�شعر �إحراجا
مالزم ��ا له ��ا با�ستم ��رار يف م ��ا يخ� ��ص كتابته ��ا باللغ ��ة
الفرن�سية التي حولت �إليه ��ا �أ�صوات ن�سائها و�صرخاتهن
املحبو�س ��ة ،ن�سائها اللواتي ال يعرفن ه ��ذه اللغة الدخيلة
التي ينطقن بها يف ن�صو�ص الكاتبة .وقد قالت هي نف�سها
ذات م ��رة ب�أنها تكت ��ب بالفرن�سية ،لغ ��ة امل�ستعمر القدمي،
التي �أ�صبحت لغة تفكريه ��ا ،يف حني �أنها توا�صل احلب،
والأمل ،وال�ص�ل�اة �أي�ضا بالعربي ��ة ،لغتها الأم� .أما العربية
الف�صحى ،لغة القر�آن ،فهي تقول عنها يف «احلب ،املحفل»
( )1985ب�أنه ��ا ذات ق ��وة م�ؤث ��رة حيث «نل ��ج �إليها كما يف
احل ��ب ،بفحيح يخل ��ب القلب» .وقد كتب ��تْ �أي�ضا يف «هذه
الأ�صوات التي حتا�صرين»« :اللغ ��ة الفرن�سية التي �أكتب
به ��ا تق ��وم على موت لغات ��ي� ..أم ��ا اللغ ��ة الأم فتنبثق من
قربها».

عن جريدة العربي

عيسى مخلوف
إص��دار جدي��د ًا للكاتب��ة الجزائري��ة باللغ��ة الفرنس��ية
ال
َ
ويت��م تداوله
متجدد
ف��إن قدميها
جبار ،ومع ذلك
ّ
ّ
ّ
آس��يا ّ
باس��تمرار ،والكاتبة حارضة يف املشهد الثقايف الفرنيس
من خ�لال مؤلفاتها وكذلك الس��جاالت الت��ي فتحتها
باألخ��ص موضوع الهوية واالس��تعامر
وتتن��اول
ّ
واملرأة واللغة .ولقد جرى مؤخّ ر ًا يف املدينة
الجامعي��ة يف باري��س لقاء ح��ول كتابها "ال
مكان يف بيت أيب" الذي يحيك سرية فتاة
تعي��ش يف الجزائر العاصمة ،تخرج من
الثانوي��ة حيث تتابع دروس��ها وتجول
فر َح ًة مبا ترى ،مأخوذة
يف الش��وارع ِ
أن
بفض��اءات املدينة وبالش��عر .غري ّ
الحرة العذبة جاءت قبل
هذه الحياة ّ
هز البلد
عام واحد من انفج��ار كبري ّ
بأكمله.
يف هذا الكتاب الذي يروي جزء ًا من ال�سرية
ال��ذات�ي��ة للكاتبةّ ،
مت ال�ترك�ي��ز �أي���ض� ًا على
بع�ض املو�ضوعات الأخرى :جروح الوطن
وجروح الذات املقيمة يف الوطن .ويك�شف
الكتاب عن ح��ال التم ّزق �أم��ام واق��ع �شديد
التناق�ض والتعقيد والق�سوة .ي�ضاعف من
ح�دّة املواقف �أنّ الكاتبة عا�شت بني لغ َتني
وثقاف َتني ،وع�ّب�رّ ت يف نتاجها الأدب��ي عن
هذه االزدواجيّة ب�أ�شكال خمتلفة.
تقول �آ�سيا جبّار�" :أكتب �ض ّد املوت� ،أكتب
�ض ّد الن�سيان� .أكتب على �أمل �أن �أترك �أثر ًا
ما ،ظ ًال ،نق�ش ًا يف الرمل املتح ّرك ،يف الرماد
الذي يطري ويف ال�صحراء التي ت�صعد."...
وراء هذا الن َف�س ال�شعري ،نقر�أ �أي�ض ًا �أنّ
الكتابة فعل �أمل وتعبري عن التزام بالإن�سان
وت�ط� ّل�ع��ات��ه وه �م��وم��ه .وه��ي ه��ذه النزعة
الإن�سانية بالذات ما طبع نتاجها املتعدِّد،
�شعر ًا ورواي��ة وم�سرح ًا و�أف�لام� ًا وثائقية
جت ّلت يف �أفالمها "نوبة ن�ساء جبل �شنوة"
( )1977الذي حاز على جائزة النقد العاملي
يف مهرجان البندقية للعام  ،1979وفيلم
"زردة �أو �أغاين الن�سيان" ( )1982الذي نال
جائزة �أف�ضل فيلم وثائقي يف مهرجان برلني
ال�سينمائي ،وقد اهتمّت يف عملها ال�سينمائي
بر�صد الواقع اجلزائري ،واملر�أة والذاكرة،
وه��ي ،كما �أ�شرنا ،من امل�ح��اور الأ�سا�سية
التي تطالعنا يف عملها الأدبي .ولدت الأديبة
�آ�سيا جبار وا�سمها احلقيقي فاطمة الزهراء
ع��ام  1936يف مدينة �شر�شال حيث تلقت
درا�ستها الأوىل يف املدر�سة القر�آنية قبل
�أن تلتحق باملدر�سة االبتدائية الفرن�سية يف
مدينة موزايا ثم البليدة فاجلزائر العا�صمة.
وك��ان لوالدها دور مهم يف ت�شجيعها على
متابعة حت�صيلها العلمي ودفعها دائم ًا �إىل
الأم��ام ،وه��ي ت�صفه "بالرجل ال��ذي ي�ؤمن
باحلداثة واالنفتاح واحلرية" .ومل متنعها

درا��س�ت�ه��ا
يف فرن�سا
م��ن امل�شاركة
يف ت� �ظ ��اه ��رات
الطلبة اجل��زائ��ري�ين
امل � � ��ؤي� � ��دي� � ��ن ل� �ل� �ث���ورة
اجلزائرية.
بني اجلزائر وفرن�سا توالت �أعمالها
الروائية ،من رواية "العط�ش" �إىل روايات
�أخرى" :بعيد ًا من املدينة"" ،نافذة ال�صرب"،
"احلب الفانتازيا �أو ّ
ظل ال�سلطان"�" ،شا�سع
هو ال�سجن" و"ليايل �سرتا�سبورغ" ...يف
هذه الروايات تروي الكاتبة �أي�ض ًا جزء ًا من
�سريتها و�سرية بلدها ،وت�ستند �إىل التاريخ
ك�أحد العنا�صر الأ�سا�سية يف بلورة �أعمالها
ب��دون �أن تنتمي ه��ذه الأع �م��ال �إىل �صنف
ال��رواي��ة التاريخية ،بل هي �أبعد ما تكون
ع��ن ذل��ك .فهي تنطلق م��ن وق��ائ��ع تاريخية
ثابتة وحم ��ددة كما يف رواي�ت�ه��ا "وهران
لغة ميتة" التي ت��روي فيها معاناة امل��ر�أة
اجلزائرية يف مرحلة �صعود التيار املت�شدّد
يف الت�سعينيات� ،أو كما يف كتابها "�أبي�ض
اجلزائر" التي حتكي فيه عن م�شكالت اللغة
امل�ط��روح��ة داخ��ل اجل��زائ��ر وال �ت��ي تعمّقت
بفعل مرحلة اال�ستعمار .وه��ي تعي هذه
امل�س�ألة متام ًا خا�صة �أنها ترعرعت يف كنف
الرببرية واملحكية اجلزائرية والفرن�سية.
من هنا ك��ان مو�ضوع اللغة من املوا�ضيع
ال �ت��ي ��ش�غ�ل��ت ال �ك��ات �ب��ة ط� ��وال م���س�يرت�ه��ا
الإب��داع�ي��ة وال ت��زال ت�شغلها حتى اليوم.
ولقد عبرّ ت عن هذا الهاج�س يف منا�سبات
عدة ال �سيما يف "الربملان العاملي للك ّتاب"
وهي من �أع�ضائه منذ ت�أ�سي�سه عام ،1994
حيث قالت �إنها "دائمة االن�شغال مب�س�ألة
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

رئي�س التحرير التنفيذي
-----------------------علي ح�سني
�سكرتري التحرير
-----------------------رفعة عبد الرزاق
الأل�سني والثقايف
ال� �ت� �ن ��وّ ع
يف اجلزائر ويف دول �أخرى".
عملت �آ�سيا ج�ب��ار منذ ع��ام  1997مديرة
يف "مركز الدرا�سات الفرن�سية" يف جامعة
لويزيانا ،ومنذ �أربع �سنوات تعمل ك�أ�ستاذة
حما�ضرة يف جامعة نيويورك ،و�أعمالها
الأدبية مرتجمة �إىل الكثري من اللغات .كما
�أن ا�سمها يف ال�سنوات الأخرية كان مطروح ًا
بني الأ�سماء املحتملة جلائزة نوبل للآداب.
وال ب � ّد م��ن الإ� �ش��ارة �أخ�ي� ً
را �إىل �أنّ جتربة
�آ�سيا جبار الأدبية ،ككل التجارب الإبداعية
اخلا�ص لتالم�س العام،
الكبرية ،تنطلق من
ّ
ومن معاناة الإن�سان يف اجلزائر لتالم�س
معاناة الإن�سان يف العامل �أجمع.
عام ّ ،2005
مت انتخاب الكاتبة اجلزائريّة
�آ�سيا جبار ع�ضو ًا يف الأكادميية الفرن�سية.
وج� ��اء ه ��ذا ال�ت�ع�ي�ين ت �ت��وي �ج � ًا لتجربتها
الإبداعية ،ومل�ساهمتها الفعّالة يف احلياة
الثقافية ،وك��ذل��ك للعب دور الو�سيط بني
ثقافتني ولغتني ،بل بني ال�شرق والغرب،
و َمن غري املبدع احلقيقي ي�ستطيع �أن يكون
ج�سر ًا بني الثقافات واحل�ضارات املختلفة
يف وق ��ت ن�ح��ن �أح� ��وج م��ا ن �ك��ون ف�ي��ه �إىل
توا�صل وتقارب
مثل هذه اجل�سور ،ك��أداة
ُ
و َتفاعل ،وذلك ل�صالح الإن�سانية جمعاء.

االخراج الفني
---------------خـالـد خ�ضري

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون

عن �صحيفة االخبار اللبنانية
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اسيا جبار وذكرياتها
سعد محمد رحيم
يف كتابها (بوابة الذكريات)* يوغل وعي �آ�س ��يا
جب ��ار عميق� � ًا �إىل ج ��وف الكينون ��ة� ..إىل بئ ��ر
الليبي ��دو التي منها ينب � ُّ�ث نور الوج ��ود .النور
ال�صانع لتلك الت�شكيلة املبهرة من ال�ضوء والظل
املج�سم ��ة ،الرجراج ��ة..
حي ��ث �ص ��ورة احلي ��اة
ّ
ال�سع ��ي اللتق ��اط حلظ ��ات الده�ش ��ة الأوىل ،لذة
اكت�ش ��اف معن ��ى �أن تك ��ون ذات� � ًا م ��ع الآخري ��ن،
ومائز ًا عنهم� ..إنها تتحرى عن الأ�سرار اخلبيئة
الوح�شي ��ة والربيئ ��ة ،م ��ن غري موارب ��ة وخوف
غالب� � ًا ،ومبن ��اورات جمازية قلي�ل ً�ا ،يف حماولة
للإم�ساك بجذر الأ�شياء وامل�شاعر والرغبات ،كما
ل ��و �أن العن ��وان امللحق ،الثاوي ب�ي�ن ال�صفحات
ه ��و :حكاي ��ة ج�سد يف الع ��امل ..مروي ��ة ج�سدها
با�ستحاالته الطبيعية والعاطفية والرغبية.
ت�ستخ ��دم امل�ؤلفة لغ ��ة مهمو�سة ،ح ��ادّة ،ورهيفة
كال�شف ��رة ،ل ُتح ��دث جروح� � ًا �صغ�ي�رة يف جل ��د
ذاكرتها ،لتقرتب ،وهي تعي�ش م�س ّرات االكت�شاف
ـ �أو بالأحرى �إع ��ادة االكت�شاف ـ واالعرتاف ،من
ذاته ��ا؛ عق�ل ً�ا وج�س ��د ًا وروح� � ًا� ..أن تعرف كيف
ح�سها املغمو� ��س با�ستعارات
ح�ص ��ل الأمر ع�ب�ر ّ
اللغ ��ة وكناياته ��ا ،املت ّب ��ل بال�شع ��ر ،واملعرو� ��ض
مبتع
يف �ص ��ور تث�ي�ر الف�ضول ،وتعطي وع ��ود ًا ٍ
خارقة.
ه ��و كتاب عن من ��و الوعي وتكوّ ن ��ه ،فوعي الأنا
ينبث ��ق عل ��ى مه ��ل ،م ��ع كل جترب ��ة عاب ��رة ،م ��ع
كل مغام ��رة �صغ�ي�رة �أو كب�ي�رة ،م ��ع كل انته ��اك
لنوامي� ��س وموا�ضع ��ات جمتمعي ��ة ق ��ا ّرة .فثمة

م�سحة �إيروتيكية للكتاب ،ق�شرة خفيفة وام�ضة،
لكنه ��ا مه ّذب ��ة ،مث ّقف ��ة ،هادئ ��ة ،غري منف ��رة ،غري
متطلب ��ة ب�إفراط ،طبيعية ج ��د ًا ،مت�سائلة �أحيان ًا،
مفعمة بالر ّقة ،ببع�ض اخل�شية ،وبنزر ي�سري من
احلياء ال�شرقي.
ً
ت�ستعي ��د �آ�سيا جبار بع�ضا من التفا�صيل الدقيقة
لتحوّ الت ج�سدها من طفلة �إىل مراهقة ،و�شابة،
�إىل ام ��ر�أة يف �أوا�س ��ط العمر ،ومن ث ��م ملّا تغدو
يف عم ��ر الكهول ��ة ،و�أخ�ي� ً
را حكيمة عل ��ى �أبواب
ال�شيخوخة ...ت�ستح�ضر ثانية تلك االنتفا�ضات
التي تثبِّتها ،يف النهاية ،ج�سد ًا ـ ذات ًا يف العامل..
اجل�سد الذي يت�ش ّب ��ع بالإيقاع فريق�ص ،وي�ضيق
ذرع ًا مبكبوتات ��ه فيتعرى حتى و�إن جزئي ًا بظهر
و�ص ��در مك�شوفني قلي ًال �أمام �أع�ي�ن القريبات يف
الأعرا� ��س ،حتى و�إن يف الفرا� ��ش ـ يف وحدتها ـ
حت ��ى و�إن يف �أحالمه ��ا غ�ي�ر الفاح�ش ��ة .وج�سد
الأنث ��ى املو�ش ��وم ،باعتب ��ارات الع ّف ��ة وال�ش ��رف
العائلي وال�س�ت�ر ،واملحبو�س بني جدران البيت
لهذا ال�سب ��ب ،البد من �أن جتد كوى للتنفي�س كي
ال يذبل وكي ال يختنق .فيما الرق�ص �أمام املرايا،
�أو يف الأعرا� ��س العائلي ��ة ،ق ��د يك ��ون اختب ��ار ًا
لإع ��ادة الثق ��ة بالنف� ��س ،ومترين ًا �أولي� � ًا ملواجهة
�شرور الدنيا فيما بعد.

من مقالة (بوابة الذكريات لآ�سيا ج ّبار:
لغة مهمو�سة وقليل من احلياء ال�شرقي)
�سبق �أن ن�شرها الراحل �سعد حممد رحيم
يف �صحيفة العرب اللندنية

