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ب� ن�اء الم�ض مو�ن
إن صياغة القصص تتطلّب من الرواة مجهودا ً واسعاً .فهذه الصياغة
ميكنها تغيري عقلية الناس بالفعل .وبحسب ييلينا دزيكزينيفا ،عاملة األنرثوبولوجيا
يف ليون« ،إ ّن الصحافيني يخلقون العامل للناس ،فهؤالء يتخ ّيلون العامل استنادا ً
إىل ما ي َرون ويسمعون يف اإلعالم ،ويتق ّربون م ّمن يلتقون يف الشارع عىل هذا
األساس» .وعليه ،يصعب التقليل من شأن مضمون الروايات.

«� نّإ�
ف
الصحا� ي� ي� ن�
ي��خ قل� ن
و� العالم
ن
لل�اس».

لقد تناول الفيلسوف ميشال فوكو يف كتاباته عن السلطة مسألة تأثري
مهمً من أشكال السلطة
الحوار عىل إنتاج املعرفة وتحديدها ،كون الحوار شكالً ّ
رصفاتنا .وبالتايل ،تكون رواياتنا ،وكيفية رسدها ،مظهرا ً فعل ّياً
يؤث ّر يف أفعالنا وت ّ
من مظاهر السلطة.
تط ّرق العديد من املشاركني عن عملية صياغة القصص :كيف ميكن
تخلف تلك العمل ّية األرضار ،وكذلك املنافع .لقد تح ّدث لور مكارم من حركة
أن َ
قيايس يف
مناهضة العنرصية يف لبنان عن أ ّن األسلوب الكتا ّيب الج ّيد وتحطيم رقم
ّ
تغطية املشكلة ال يعنيان بالرضورة أ ّن النهج املعت َمد يف الصياغة هو جيّد ويقول:
«هذا ال يعني أنّهم ينوون نقل السلطة اىل األشخاص الذين يقابلونهم .يجب أن
وإل فقدت اآلداب املهنية والتدريب قيمتَها».
يكون مثة مشاركة يف السلطة ّ

يتذكّر مكارم أ ّن أحد الصحافيني ص ّور أحد أفراد حركة مناهضة العنرصية
«��ج ب�
ي
ن ث ة
بشكلٍ ج ّيد .فهو مل يشأ ،بحسب مكارم ،رسم صورة مؤث ّرة للشخص ،بل
أ� ن
م�
�
كو�
�
�
ي
ة ّ
ش ة ف
نفسك» .ويتابع مكارم« :إ ّن
سأل الشخص« :كيف تريد َ
أنت أن تص ّور َ
ا
إل
�
و
السلط�
�
�
م�
ارك� آ ي
هذه التفاصيل اململّة هي التي تصنع الفرق».
ن ة
ف� ق� ت
�
�
المه�
دا�
ال�
د�
ب
ي
كام عادت ريان بالذاكرة« :لقد اصطحبتنا إىل حيث تسكن ،وتكلّمت
ق تَ
ت
م�ها».
در� ب� � ي�
وال� ي
عن مشاكلها اليوم ّية -النقص يف املاء ويف سواها .غري أ ّن الفيلم املص ّور
أظهر ق ّوة هذه الفتاة .وأعتقد أنّها حني تكرب ،ستشاهد الفيلم وتكون
فخورة بنفسها».
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يتّخذ مع ّدو التقارير العديد من القرارات يف صدد بناء قالب لرواياتهم.
هم يختارون الزوايا والتو ّجهات ،كام التفاصيل التي سيضيئون عليها وتلك التي
سيحجبونها ،وكيفية وصف األشخاص واألماكن .لذلك ،حتى لو كانوا غائبني عن

مضمون القصة نفسهاّ ،إل أنّهم يبقون يف محور عملية الصياغة.
تعرتف فاطمة الح ّجي ،الصحافية يف برلني ،بوضعيتها اإلمتيازيّة« .أعلم
يل أن أراقب نفيس يف األوقات كافةً .وذلك أل ّن
أنّني يف وضعيّة مت ّدين بالقوة ،وأنّه ع ّ
اإلمتياز ميكنه أن يغ ّر الصحا ّيف فيستعمله للحصول عىل أفضل قصة ثم يتوقف».

ووافقت سكّر من «كامبجي» عىل كالم الح ّجي« :عىل الشخص الذي
يكتب مقاالً أن يفكّر آالف املرات بنوعية الرابط او العالقة التي يخلقها مع قصته».

قد تخدم القصة يف تغذية فهمنا لبعض املواضيع أو بالعكس ،قد تع ّزز
األمناط وتضيّق األفكار .ويصف الكاتب النيجريي «شيامماندا نجوزي أدييش»
يف فيديو متدا َول لحديث له يف العام  2009عىل « ،»9 TED Talksمسألة أنّنا
نحظى فقط بقصص يتيمة عن مشاكل وأماكن مع ّينة يف العامل ،ما يح ّد من فهمنا
لها .إ ّن القصص املنفردة ينقصها الوضوح والشموليّة ،وترسل م ّرة بعد م ّرة صورة
معي .وحني يحصل األمر ،أي حني ت ُروى قصة مف َردة مل ّرات
واحدة عن مكانٍ ّ
عديدة ،نعتقد أ ّن هذه هي الحقيقة الكاملة والوحيدة.

9 | https://www.ted.
com/talks/chimam_anda_ngozi_adichie
the_danger_of_a_single_story

تروي دزيكزينيفا ،عاملة االنرثوبولوجيا ،عن فيلامً شاهدته عن مغرتبني
وصلوا اىل إحدى الجزر اإليطالية« :لقد كان فيلامً رائعاً واستمتعت يف مشاهدته،
لكن مل نتع ّرف فيه سوى عىل األوروبيني .لقد دخلنا إىل مطبخ أحدهم ،وك ّنا عىل
منت قارب يعود آلخر ،ورأينا أحد أوالدهم يلعبون .أما املغرتبون فقد ت ّم تصويرهم
أي منهم».
يف الفيلم عىل أنّهم مجموعة من األفراد ،ومل نتع ّرف إىل ّ

« إ��ذ ا
ت ق
ة
إذا قام اإلعالم بتصوير املغرتبني أو الالجئني عىل أنّهم مج ّرد ُ
عد�د�،
أفراد يف مجموعات مجهولة ،ومل يعمد إىل تصوير مسريتهم الشخص ّية ،و جِ�د� � أصص ي
ص�ح ال�مر ن
لد�ه
سيقود األمر يف املجتمع اىل تهميش وإىل رهاب األجانب.
كم� ي
ي� ب
ش
ِم�كال».
يقول سيمون سبريا ،طالب الدكتوراه يف إيطاليا« :إ ّن اإلعالم يلعب

دورا ً أساس ّياً يف تصوير حوار بني «نحن» و»هم» خاص ًة يف أوروبا .إنّه يرسم لنا
فكرة أ ّن املغرتبني هم أشخاص يأتون يف القوارب ،عىل الرغم من أ ّن الهجرة يف
أوروبا غالباً ما تحصل بني دول أوروبية».
وأضاء الكاتب واملحارض يف اآلداب املقا َرنة يف كراتيش ،باكستان ،نُد َرت
كامل ،يف حلقة صوت ّية مص ّورة ،10عىل رضورة تفكيك هيمنة القصص املنفردة.
«إذا ُوجِدت قصص عديدة ،يصبح األمر كمن لديه ِمشكال ،يرى األمور
ال من وجهة واحدة ،بل من خالل قصص كثرية تحاور الواحدة فيها األخرى ،أو
تناقضها وتعقّدها» .فبالنسبة لكامل ،املسألة هي مسألة سلطة من الجوانب
السلطوي يف العامل ،فنحن بحاجة اىل
كافةً »:إذا شئنا ،وأنا أشاء ،إحالل التوازن
ّ
أقل من ناحية األشخاص الكائنني يف موقع السلطة،
املزيد من القصص .نريد قصصاً ّ
وقصصاً أكرث م ّمن هم مختلفون وليسوا بالرضورة أصحاب سلطة عامليّة».

10 | soundcloud.com/
user-968223567/
unlocked-bonus-episode-49
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إ ّن هذا كلّه مرشوط بكيفية صياغة القصص .وهو نتيجة خَيارات قد
ال يت ّم التنبّه إليها ّإل بعد تحقيق ذايت وتفكري .ضحى قايض من منظمة التنمية
واإلغاثة أكّدت أنّهم ب ّدلوا أسلوب رسد خربات الغري يف املنظّمة .وتقول« :نحن
منظّمة بدأت من الصفر ،وتعلّمت القواعد األخالق ّية تباعاً .ك ّنا ننرش صورا ً عىل
وسائل التواصل اإلجتامعي ألطفا ٍل يبكون وألشخاص يتلقّون مساعدات .لك ّن
الناس قالوا لنا« :نحن ال نريد أن نظهر عىل هذا الشكل ،فنحن من ّر حالياً مبرحلة
من الضيق ونحن لسنا كام ظهرنا» .واآلن أصبح لدينا أسلوب عمل مختلف .لقد
رؤوس أقالم ثم عملنا
أنشأنا ِقيَامً نحرص عىل املحافظة عليها .لقد وضعنا يف البدء َ
عىل تطويرها .وهذا املستند يحتوي اآلن عىل  15صفحة».
اإلعالمي آثاره يف الواقع .فقد ذكر العديد من املشرتكني أ ّن
للظهور
ّ
الصورة السلبيّة للمغرتبني والنازحني «تخلق عاملاً» ،عىل ح ّد قول دزيكزينيفا،
يعكس هذه السلبيّة.

وتط ّرقت قايض إىل تركيز اإلعالم عىل تصوير العائالت يف املخيّامت:
الطلب أو األجراء .ونحن
«العديد من النازحني ال يقطنون يف املخ ّيامت ،فهم من ّ
والصناعي من أجل حاجاتنا األساسيّة .ونحن
اعي
ّ
نعتمد عليهم يف العمل الزر ّ
الصحافيني نغفل تصوير هذا األمر ،ما يجعل الالجئني يشعرون بعدم أه ّميتهم
ويفقدون ثقتهم يف أنفسهم .إذا قيل لك مرارا ً وتكرارا ً أنّك عديم املنفعة ،سينتهي
بك األمر إىل اإلقتناع بذلك».

واشتىك سميح محمود من «كامبجي» من أ ّن وسائل اإلعالم العادية
تستم ّر يف نرش صورة سيئة عن الالجئني يف لبنان« :إذا ما ارتكب أحد السوريني
السوري
مثالُ فعالً غري مرشوع ،يقومون ببثّ جنس ّيته حتى لو مل يكن ملا قام به
ّ
عالقة بجنسيّته».
هذه التفاصيل الشائعة والتلميح اىل الجنسيّة أو العرق أو الجنس
ترسم الدور الذي تلعبه صياغة القصص يف تحديد فهمنا ملوضوع اإلغرتاب.
11 | theguardian.com/
uk-news/2015/jul/30/
david-cameron-migrant-swarm-language-condemned
12 | bbc.com/news/
world-europe-33204681
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فعىل مدى السنوات القليلة األخرية ،وعند إعداد تقارير عن الجئني
املنصات اإلعالم ّية الها ّمة باستعامل مصطلحات
ومهاجرين ،قامت العديد من ّ
كـ «موجة من األشخاص» ،أو كـ «طوفان» ألشخاص عرب الحدود :وهي كلامت
ت ُستعمل عاد ًة للطوارئ الطبيع ّية ،وليس للتح ّركات اإلنسان ّية.
وقد نُ ِق َل عن لسان رئيس الوزراء الربيطاين السابق دايفيد كامريون
أنّه قال 11أ ّن «أرساباً من البرش» ستأيت إىل الجزيرة .حتى تلفزيون البي-يب-يس
الربيطاين قد وصف 12املغرتبني يف تقاريره بأنّهم« :طوفان» و«تيارات»( ،وقد
استعمل للداللة عليهم صورا ً ملجموعات من املغرتبني عوضاً عن التعريف عىل
كل ٍ
واحد باسمه) .وش ّددت قايض عىل أ ّن منظّمتها تحرص عىل الكلامت التي
ّ

تستعملها يف تقاريرها وخطاباتها« :نحن ال نستعمل مثالً مصطلح «مستفيد» ،بل
نستبدله بـ «عضو من الجامعة» أو بـ «مشارك».
يف إحدى املرات أع ّدت املنظّمة فيلامً مص ّورا ً عن مطبخ املجموعة
الرمضا ّين ،لك ّن الرتجمة ذكرت أ ّن املنظّمة «تُط ِعم عرش َة آالف نازح» .وتتابع قايض
بالقول أ ّن األمر كان خطأً« :نحن ال نستعمل هذه اللغة ،فنحن ال نط ِعم الناس
وكأنّهم يستلمون هذه املساعدات من دون مقابل».
وأيّدت سكّر من «كامبجي» كالم زميالتها عن مدى أهميّة اختيار
الخارجي،
الكلامت ،فقالت« :حني سافرت اىل الخارج ورأيْ ُت األمور من املنظار
ّ
أدركت أ ّن الرتكيز مثالً عىل موضوع الحجاب سيخلق رهاباً ض ّد اإلسالم» .فبالنسبة
إليها ،إ ّن وصف امرأة بأنّها مح ّجبة ال يعني بالرضورة شيئاً ،إنّ ا تقول« :إذا أردنا
التأن يف
نرش رسالة مو ّحدة بعيدة عن الكراهية ،وغري منتجة لألمناط ،علينا ّ
اختيار عبارات كهذه».
وبالنسبة إىل قايض ،إ ّن خيارا ً غري ذي أهم ّية بني كلمتي «حرب»
و«أزمة» قد يكون ذا مفاعيل من ِتجة« .فالعديد من الصحافيني يقولون« :األزمة
السورية» فيام نحن أمام «حرب سوريّة» ،وهذا األمر يؤ ّدي اىل التقليل من شأن
ما مي ّر به هؤالء الناس .فلو استعملنا عبارة «حرب» لتنبّهنا إىل أ ّن هؤالء األشخاص
ليسوا يف أمان يف بالدهم».
عند الكتابة عن اإلغرتاب ،تساهم معايري بسيطة يف إحداث تبديل
يف وجهات النظر .فعىل سبيل املثال ،يوجد فرق بني وصف الشخص عىل أنّه
اغرتب» ،ففي العبارة األوىل ،نحن نقلّص
«مغرتب» وقول «هذا الشخص الذي
َ
هويّة الشخص ونحرصها يف كونه مغرتِباً ،بينام نحافظ يف الحالة الثانية عىل سائر
جوانب شخص ّيته.
وقد يرتك أسلوب الصياغة لقصص اإلغرتاب أثرا ً نفس ًياً .ففي إحدى
ورش عملنا ،تق ّدم صحافيان من التابعية السوريّة وت ّم قبولهام للمشاركة يف
الورشة .الحقاً ،قاال أنّهام اعتقدا أنّه قد ت ّم قبولهام ملج ّرد أنّهام مغرتبان ،وليس
بنا ًء عىل كفاءتهام املهنيّة كام حصل فعالً.
إ ّن التحييد عن هيمنة القصص املنفردة يتطلّب ليس فقط نوعاً
آخرا ً من القصص ،إنّ ا أيضاً زياد ًة يف أعدادها .وهذا رأي سبريا ،طالب الدكتوراه
اإليطايل ،الذي يقول« :من يط ّبقون السياسات يستندون عىل معلومات ُمتدا ًولة
َ
استحال عليهم اإلستخفاف
عىل نطاق واسع ،فإذا ق ّدمنا العديد من القصص،
بهذه املعلومات الواسعة .إ ّن واجبنا هو إنتاج عدد ٍ
كاف من القصص ليكون من
الصعب عليهم تجاهلها».
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إ ّن صياغة القصص الجديدة ،املتن ّوعة والبديلة ليس بامله ّمة السهلة.
فالقليل م ّنا ،أو باألحرى ليس فينا من يقدر أن يح ّرر نفسه من التص ّورات املسبقة
واألفكار التقليديّة عن عاملنا .ومع ذلك ،مثة مجال للمحاولة .إ ّن الكاتبة األملانية
موستلني طرحت وسيل ًة غالباً ما نق ّدمها يف ورش العمل الخاصة بنا« :أن نستبدل
ٍ
بشخص آخر :إذا استبدلناه بأنفسنا ،سنالحظ األمناط التي
يف مخيّلتنا بطل القصة
منلكها عن الجنس اآلخر أو عن سائر هويّات املرء».
وقد عرضت الصحافية اللبنانية نور غصيني أن نقوم بتح ّدي الدماغ
بصورة متواصلة من أجل أن يتق ّبل التن ّوع .وتقول« :إ ّن أدمغتنا بحاجة اىل
كأي يشء آخر يف هذه الحياة».
التدريب متاماً ّ

األسئلة يف هذا الفصل:

كيف ميكن للرواة صياغة قصص أكرث تنوعاً وعدالة؟
ما هو تأثري الكلامت التي ت ُستخدم والطريقة التي نصف
فيها األشخاص؟
كيف ميكن للرواة تج ّنب إعادة إنتاج القصص املنفردة؟
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