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  *الخطاب الفكاهي السائد وانعكاساته العنصرية وتحيزاته الذكورية

  
   **عبد الخالق السر

16/12/2008  

  
  : دـــتمهي

 يقوم على تفكيك بنى نص الخطاب الفكاهي السائد والذي تجسده            نقدياً تتوسل هذه الورقة منهجاً   
وبالقدر الذي باتت معـه      المختلفة   اإلعالميةظاهرة الجماعات الكوميدية المنتشرة عبر الوسائط       

 من مصادر القفشات الشعبية ذات التأثير الخطير على الوعي العام بكل دالالتهـا               مهماً مصدراً
 ال بأس به من الوعي بالمتغيرات الـسياسية، االجتماعيـة           وحموالتها الرموزية المستبطنة قدراً   

 كما يجـسده خطابهـا      –عات  وما يهمنا في هذه المقاربة النقدية هو موقف هذه الجما         . والثقافية
 والتي قـد    ،المهيمنة  للثقافة األخالقية وتماهيه مع منظومة القيم والمفاهيم والحموالت        -اإلبداعي

ومنطلقنا هنا هو مساءلة    . تتقاطع أو تلتقي مع جملة هذه المتغيرات في ديالكيتك ال يهدأ أو يفتر            
 الخطابات بكل أثقالها المفاهيميـة،      اللغة المستخدمة كوسيط غير محايد تعبر عن هذا النوع من         

ن كـان   إ ،ال لبس فيه قيم العدل والمساواة      القيمية التي تمس بشكل      وإشاراتهاالداللية، الرمزية   
 لمجابهة   رحباً جماال، وبالتالي يفتح مجاالً   إ الجندري أو العنصري أو الثقافي       ذلك على المستوى  

  . سؤال الهوية في أبعاده اللغوية والجندرية
  

  ": خيالء ود العرب"خاخ اللغة وف

 في أنها تقوم بتوظيف خطابهـا       - صادقة –الطريف والالفت في أمر هذه الجماعات أنها تعتقد         
 لتذويب الحساسيات والحواجز العرقية والثقافية التي أفسدتها سياسة المركز مجسدة في            اإلبداعي

بالمركز والهامش في أدبيـات      توترات ما يعرف     أنتجتمؤسسات دولة ما بعد االستعمار والتي       
الخطـاب    أن أزمة هذا   - كما سوف نوضح الحقاً    – سنجد   ،ولكن. السياسية السودانية المعاصرة  

. تكمن في جهله بتعقيدات اللغة وفخاخها التي ينسجها االستسالم لقانون بداهات السائد والمألوف            
 حين عملوا على نقد أيدولوجية       عظيماً  أن االستغراق في التناقض قد بلغ بهم مبلغاً        وسنجد أيضاً 

النظام الثيوقراطي الحاكم باستخدامهم لغة من قماشة ذات النسيج اللغوي المحتـوي علـى ذات               
  ! أليدولوجية النظامواألخالقيةالنظم القيمية 
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كان الدكتور عبد اهللا علي إبراهيم قد فطن قبل أكثر من ربع قرن إلـى هـذا المـستوى مـن                     
نها بنية لغة الثقافة المهيمنة وما تشيعه من مخزونان الصور النمطية عـن             الشوفينية التي تستبط  

الماركسية ومسألة اللغة في    "اآلخر في الوعي أهلها من مستعربة السودان، وذلك في كتابه القيم            
ـ           "السودان " خيالء ود العرب  "، حين نسب هذه البداهة والمسلمات اللغوية المفخخة إلى ما أسماه ب
 والشهير في األدبيات    1976محاولة االنقالبية للتجمع المعارض لنظام مايو في عام          بال مستشهداً

وذلك حين الحظ كيف كان اإلعالم الرسمي للدولة وقتهـا وشـهود            . السياسية بحادثة المرتزقة  
 على حقيقة واحدة وهي أن من قاموا بالمحاولة االنقالبية          أوالعيان من عامة المواطنين قد تواط     ا

  "! مكسرة" البلد بقرينة أن لغتهم العربية دخالء على
  

 وبتفكيك المنظومـة القيميـة      ،بمالحظة نقدية تستند على تحليل النص اإلبداعي لهذه الجماعات        
واألخالقية التي يستند عليها خطابها اإلبداعي، سنجد أنه لم يخرج من فخـاخ هـذه الـشوفينية                 

عرب ماثلـة ال  هو مجسد في ال وعي ود الالعمياء والتي تجعل من مركزية التصور لآلخر كما        
 أنها تسعى لتكريس الصورة النمطيـة عـن   - كما سوف نبين – من ذلك    ىواألنك. تخطئها عين 

 وإنما التوغل   ،- من منظور لغة سليمة ولكنة مضحكة      –اآلخر ليس في مستواها اللغوي فحسب       
 جـزء    والتي هي أصالً   ألعمق من ذلك في تثبيت الصور النمطية لكل أقوام السودان دون فرز           

من ميراثٍ ضارب في جذور العنصرية واإلحن التاريخية بين هذه األقـوام المكونـة للنـسيج                
 خبيـث   ينه جعلي بالميالد، والشايق   أفالجعلي أحمق لمجرد    : ة المعاصرة القومي للدولة السوداني  

نه جنـوبي    أل  والجنوبي ساذج ومتخلف حضارياً    ، والهدندوي غبي وكسول   ،ومتآمر ألنه شايقي  
الخ من أشكال التنميط المتداولة والتي يغذيها هذا الخطاب بانتشاره الواسـع وبقـوة تـأثيره                ...

 التي تقـوم    األساسيةفعلى المستوى اللغوي الذي يهمنا في هذا السياق نجد أن التيمة            . المشهودة
في المـستوى الـداللي     قرأ  والتي يمكن أن تُ   " اللكنة" القفشات هي    أوعليها البنية اللغوية للنكات     

بكل محموالتها الرموزية المشككة في هوية اآلخر لمجرد عجزه عن مجاراة لغة الثقافة    " العجمة"
 هذه النكات من عنصر النكتة سـوف        إفراغومن الممكن القول دون تحفظ أن مجرد        . المهيمنة
 هذا الضرب من    ن عنصر المفارقة الذي يستند عليه      مجرد هراء وسماجة ال أكثر، أل      إلىيحيلها  
 جانب طغيان مسألة اللكنة، وهنا نجد أن النكتة في هذه الحالة تـستفيد              إلىرى   يكاد ال ي   اإلبداع

ويمكـن هنـا    . بالكامل من الموروث التاريخي للثقافة العربية المهيمنة في اسـتحقارها للكنـة           
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 للفـول   فتح مطعمـاً  نكتة الجنوبي الذي    : االستشهاد بعدد ال بأس به من هذه الشاكلة من النكات         
لى إض نكات الفالتة يحيلنا هو اآلخر والتطرق لبع.  والكثير من نكات الهدندوة والفالتة    ،واللحمة

 ألنه يجسد محنة التركيب المعقد لسايكولوجية ود العـرب المـدجج            اً وتعقيد طريق أكثر وعورةً  
ويجـدر  . دبية للغة العربية   في البنية األ   سياسياًأ ذهنيا بصور جمالية نمطية مستلفة تحتل مركزاً      

 وتمحور النكتـة     هندياً بنا هنا أن نستعين بنكتة الفالتي وزوجته حفصة والمتعلقة بمشاهدته فلماً          
فيما بعد في مالمح البطلة وتفاصيلها الجمالية المقاربة للصور المعيارية لما يجب أن يكون عليه               

نـه   عن أ   هذا النوع من النكات فضالً     ومأزق. سالميةإ-جمال المرأة كما تجسدها الثقافة العرب     
 لآلخر ذو الجذور األفريقية الكاملة إال أنه في ذات الوقـت يعمـق               مركباً  دونياً حساساًإيصدر  

ويزيد من غربة ود العرب عن روحه حين يستعذب الركون لمسلمات التنميط التـي تـضفيها                
 كما  – اليومية المتداولة، وهي صور      الصور الثابتة للمعايير الجمالية للمرأة والمدججة بها اللغة       

 أوهـام    ال وجود لها في سحنة السوداني أو السودانية المستعربين، بقدر ما أنهـا             -هو معروف 
ا االستعانة بمختلف يمكن هن( لدونية يتمظهر في كل أوجه حياتنا با عالٍمتخيلة وعاكسة إلحساسٍ

تل واجهات الالفتات المضيئة بصالونات الحالقة وكـوافير التجميـل النـسائية            حالصور التي ت  
فتات  الصور التي تزين هذه الال     معظمبمختلف أنحاء العاصمة الكبرى، وهنا سيكتشف المرء أن         

  !). ال تحتوي على سحنة سودانية
  

  : التحيزات الذكورية

 لنرى ،ه الجماعات من المرأة كذاتنقارب في هذا الجزء من الورقة موقف الخطاب الفكاهي لهذ  
 اللغة المستخدمة في سياقاتها     - كالعادة – معه؟ ومعيننا     للسائد والمألوف أم متماه    إن كان مفارقاً  

 بكم هائل من القفـشات أو النكـات         * المستمع إلغراقربما ال يسعفني الوقت     . الداللية المختلفة 
النسوية الواعية بحقوقها اإلنسانية في العـدل       المستخدمة التي تعمل بهمة للتهكم على التطلعات        

والمساواة بكافة أشكالهم، ولكن سأكتفي هنا باإلشارة إلى النكتة الشهيرة المتداولة والتي فحواها             
 زار قرية تتميز بكم هائل مـن النـساء غيـر المتزوجـات أو                رفيعاً  حكومياً أن هناك مسئوالً  

شخص المؤدي، والتي طالبه أهلهـا بتـوفير أزواج         حسب اللغة المستخدمة من قبل ال     " العوانس"
الخ ... لهؤالء النسوة، فما كان منه إال أن أمر بإحضار بص كامل من العرسان على نفقة الدولة               

ال يجد المرء هنا مشقة في كشف أبعاد النسق الذي تتحرك فيه اللغة المـستخدمة بكـل                 . النكتة
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عراف البطريركية لمجتمع    منظومة القيم واأل    حرفياً فهي لغة تجسد  . تجلياتها المفاهيمية والقيمية  
 ى موضوع إلى جانب احتاللها موقعاً إسالمية المهيمنة والذي تتحول فيه المرأة إل-الثقافة العرب

تعمل هذه الموضعة على تنمـيط موقـع المـرأة          . أدنى في منظومة التراتبية األبوية الصارمة     
 إعـادة نتجة لصور محددة وواضحة تقوم اللغة بمهمـة         االجتماعي وباتساق تام مع المفاهيم الم     

لى العقل الجمعي باضطراد منتظم لتندغم بحكم قوانين العـادة فـي نـسق              إ وتصديرها   إنتاجها
.  ال مفكر فيه حسب تعبيـر أركـون        إلىالبداهة والمسلمات التي تحيلها هي األخرى عبر اللغة         

 النكتة يقتـات  هالخطاب الفكاهي كما تجسده هذ سنجد أن ،ولما كان األمر هنا يتعلق بفخاخ اللغة   
 بالحرج في تواطئه مع المنظومة القيمية للمجتمع التقليـدي  إحساسمن ذات البداهات دون أدنى      

 أبعد من ذلك إلىبل أننا في الحقيقة نجده يذهب في التآمر        .  للمرأة والتقليل من شأنها    اإلساءةفي  
 للمرأة والمتمثلة في استقالليتها ونيلها لحقوقها فـي         حين يعمل على تبخيس المنجزات التاريخية     
 لخلق علة سببية بين توظيـف المـرأة وتـضاؤل           حقلي التعليم والعمل وذلك حين يعمل جاهداً      

 ال غرابة حين نجد أن محور القفشات يقوم على خلق صورة نمطيـة        ، لذا .حظوظها في الزواج  
 حسب التفنن في نحت     "البايركس" أو   "البوران"ـ ب تكون فيها صورة المرأة الموظفة مرتبطة آلياً      

طالبات المتوسـطة أو  "بل يتمادى الخطاب في غيه حين يروج لزواج القاصرات      . المصطلحات
المـرأة   في حد ذاتها بمعزل عـن        اًفي حالة تشيوء مزرية تجعل من السن والجسد قيم        " الثانوي
 الكامل على نمطية الصور التي تستبطنها ن يتم هذا لو ال االستنادأ الممكن  منوما كان. اإلنسان

 وهـذا   ، بالتناقض إحساسدون أدنى   " اإلبداعي"اللغة المستخدمة في مثل هذا النوع من الخطاب         
  .  فخاخ اللغةإلىما نسبناه 

  
  : الحركات النسوية وغياب العقل النقدي

عقـل العربـي    يشخص المفكر صادق العظم أزمـة ال      " ذهنية التحريم "في كتابه النقدي الشهير     
الدوغمائي في شخصية أحد زمالئه الذي يدرسون مادة الفلسفة بالجامعات ألكثر من ربع قـرن               

الفلسفة نفسها قائمة علـى      مع أن    - على حد تعبيره   –" لم يساوره شك قط   "من الزمان ومع ذلك     
  !الشك

 هذا هو في تقديري حال المنظمات النسوية العاملة في حقـل مناهـضة كـل أشـكال العنـف                  
 حيال هذا النـوع مـن    واضحاً واالضطهاد الواقع على المرأة ومع ذلك ال يجد لهم المرء موقفاً          
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إما أن الناشطات فـي     : ، وهذا يعني أحد أمرين     خطاباً اإلبداعالعنف اللفظي أو اللغوي المتوسل      
لعنـف  م لديهن معنى ا   ز للدرجة التي يتقا    ومفاهيمياً  وثقافياً هذه المنظمات غير منخرطات فكرياً    

بتعدد مصطلحاته وأبعاده، أو أنهن متواطئات مع المنظومة البطرياركية وبالتالي يفضلن القيـام             
 مع  نوية الضيقة والمتصالحة دوماً    بتطلعاته األ  - البرجوازي الصغير  – لألفنديبالدور التقليدي   

لثقافية، اده ابعألمشهد السوداني بمختلف تجلياته وقيم الواقع التقليدي كما هي شاخصة في مجمل ا     
 ن العنف اللفظي الماثل في هذا الخطاب يجدر بـه أن يتطلـب حـشداً              أ. السياسية، االجتماعية 

ومقاومة عنيفة من هذه المنظمات وتعبئة تفضح مكنونات تواطئه مع قوى التخلف بكافة أشكالها              
  . ومسمياتها ألن ذلك علة انخراط هذه المنظمات في العمل العام من أجل المرأة

  

  : ةــاتمخ

عملت هذه الورقة منذ البداية على مقاربة الخطاب الفكاهي السائد والمتمدد في غيـاب الفعـل                
 الـصورة   إنتـاج عادة  إلوحدها بالساحة لتعمل بقوة ل    هذه الفرق الفكاهية    تفرد  الدرامي الجاد لتس  

 إعـادة  على   ياً تعمل آل   مفخخةً  لغةً  مستخدمةً ،رة للتحيزات العنصرية والعرقية والجندرية    المجذَّ
 التنميط بكافة أشكاله وصوره وبالشكل الذي يجهض جهود هذه الجماعات فـي اسـتخدام               إنتاج

الكوميديا لفضح التناقضات والظواهر االجتماعية والثقافية من منظور استخدام الفن كآلية نقدية            
بفعـل  مؤثرة تقف بحزم ضد مؤسسات القوى المتخلفة والساعية لفرملة التطـور االجتمـاعي              

لة وكان منهجنا في هذه المقاربة هو مساءلة اللغـة المـشكِّ          . المصالح الطبقية أو الفئوية الضيقة    
 إلـى لعصب هذا الخطاب وتحليل بنيتها المفاهيمية والقيمية التي تستبطنها حتى يسهل التوصل             

  . ليهإفحوى وقيمة هذا الخطاب وما يهدف 
  
  
، وذلك بناء على دعوة من      21/12/2008 في   ،مانمدرأ ،قدمت هذه الورقة بالمسرح القومي     *

  ".مسرحيون من أجل التغيير"جماعة 
  

  .، كاتب سوداني مقيم بأسترالياعبد الخالق السر** 

 

  


