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 الملخص 
عملیات إبداعیة تتحول فیھا الذكریات المؤلمة إلى قصص عن   الخیال الصادمیتضمن 

المعاناة. تؤكد ھذه المقالة على أھمیة سرد القصص للصحة العقلیة للضحایا وتقدم منظوًرا  
أدبیًا حول كیفیة التعبیر عن تجارب بعض النساء في المعاناة في سرد القصص التقلیدیة، 

 للنساء في المجتمعات التركیة واألفغانیة. والتي تمنح بعض الحمایة من وصمة العار 
 

     ™  AMA PRA Category 1 Credit تحدد الجمعیة الطبیة األمریكیة نشاط التعلیم الطبي المستمر المستند على المجلة ھذا بحد أقصى 
 یجب أن یطاِلب األطباء فقط باالئتمان الذي یتناسب مع مدى مشاركتھم في النشاط. . TMA Ed HubAMالمتاح من خالل 

 
 تمثیل ما ھو غیر قابل للتمثیل 

في الحرب، تعتبر كل كلمة تُلفظ مھمة. تجد المعاني تعبیًرا في قصص المعاناة التي تتماشى مع نظرة المرء 
للعالم وتصوراتھ عن نفسھ والبیئة. یمكن أن یصبح سرد مثل ھذه القصص طرقًا فعالة لتوجیھ الصدمات وإنشاء  

رب، والصراع، والبیئات المعادیة أیًضا  یرمز سرد القصص من قبل النساء في الح 1مناظر طبیعیة للمقاومة. 
یقول  2إلى كیف أن "الكتابة من قوة خارجیة تقاوم الخطابات المھیمنة التي ترفض باستمرار تضمین قصصھا". 

"التي ال توصف":  الصدمات التاریخیةآرفا وروالند في عرضھما للواقعیة السحریة كاستراتیجیة سردیة لتمثیل 
والتي  3"یتطلب إنشاء صلة نظریة بین الكتابة الواقعیة السحریة والصدمة أداة مفاھیمیة متعددة التخصصات"، 

 . الخیال الصادمیسمونھا 
 

یھدف الخیال الصادم ... إلى وصف وعي مدفوع بالتعاطف یمّكن المؤلفین (والقراء كمؤلفین مشاركین 
للنصوص) من التصرف و / أو العمل من خالل الصدمة عن طریق الصور الواقعیة السحریة.…. یمكن  

صور العنف والخسارة. تصورھا أیًضا على أنھا وعي بالبقاء تلجأ إلیھ النفس عند مواجھة ... التكرار القھري ل
من خالل الكتابة الواقعیة السحریة، ینتقل الخیال الصادم إلى أحداث الذاكرة السردیة التي تم منعھا من السرد  

 3عن طریق الصدمة. 
 

تمثیل   إلعادةلقد انجذبنا إلى ھذا المفھوم عندما كان أحد الزمالء في أفغانستان، كما الحظ روالند وأرفا "یكافح 
بعد أن شھد 3ما ھو غیر قابل للتمثیل" 

https://edhub.ama-assn.org/ama-journal-of-ethics/module/2792397
https://journalofethics.ama-assn.org/article/historical-trauma-and-descendants-well-being/2021-06
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اعتبروھا قصیرة جدًا. نحن نطبق  عمالً عنیفًا شدیدًا من قبل سلطات طالبان تجاه فتاة صغیرة ترتدي مالبًسا 
الخیال الصادم على ھذا الصراع وعلى نطاق أوسع ھنا حیث نصف أھمیة روایة القصص للصحة العقلیة. كما 
نقدم منظوًرا أدبیًا حول كیفیة  تعبیر التجارب الفردیة للنساء عن المعاناة في القصص التقلیدیة وننتقد فكرة أن  

تعلقة بالعنف الجنسي في أماكن النزاع، تُسِكت أصوات النساء الالئي تعرضن قصص الصدمة، ال سیما تلك الم
 للصدمة. 

 
 الخیال الصادم وروایة القصص التقلیدیة 

في عملنا في أفغانستان وتركیا، رأینا كیف ولماذا یعد سرد القصص التقلیدیة، الذي یعبر عن الواقعیة السحریة 
إلقاء الشعر، مصدًرا للنساء اللواتي تعرضن للعنف. یمكن للخیال المتجذرة بعمق في روایة القصص الشفھیة و

الصادم أن یمّكن بعض النساء من التعبیر عن معاناتھن الناتجة عن الصراع. یمكن أن تكون القصص التقلیدیة، 
على وجھ التحدید، أن تكون بمثابة غطاء وقائي لرواة القصص المعرضین لخطر األذى أو وصمة العار إذا تم  

لتعرف علیھم شخصیًا. لقد تغیرت تقالید سرد القصص في تركیا حیث أصبحت تعبر عن التأثیرات الحدیثة التي  ا
یمكن أن تساعد على إلقاء الضوء على تجارب العنف في بیئات الصراع األخرى (على سبیل المثال، األسریة 

 4أو الدولیة). 
 

یة إلى أنماط الحیاة المستقرة، سرعان ما أصبحت حكایات  ونظًرا لوقوعھا في انتقاالت من أنماط الحیاة البدو
المسافرین الشفویة مثقلة بالطقوس الیومیة والعادات والمحرمات والتعویذات. بحلول القرن العشرین، ألھمت 

حیث أن الحركات الواقعیة  5الحقائق المعیشیة وتجارب الناس العادیین العصور األدبیة للكتابة التركیة. 
ة والوجودیة، التي سبقت وتلت فترة "روایة القریة"، على التوالي، عبرت عن وجھات نظر االجتماعی

 مجموعات األقلیات ومثلت تناقضات بین الحداثة والتقلید أو بین الشرق والغرب.
 

تَشكَّل األدب في النصف األخیر من القرن التاسع عشر بظھور الواقعیة السحریة، والتي كانت متجذرة في  
ت الواقعیة للمؤلف أو الراوي لما یحیط بھ، ولكنھا كانت مشبعة أیًضا بالصوفیة وكل ما ھو خارق التصورا

للطبیعة. كانت الواقعیة السحریة وسیلة الستیعاب الذكریات والقصص والموروثات التي سافرت إلى تركیا  
أیًضا للكاتب أو الراوي بـ   الحدیثة من بعید. ولكن، ربما ما ھو أھم من ذلك، ھو أن الواقعیة السحریة سمحت

، وبالتالي، كان لھا صدى لدى النساء الالتي یقاومن  6"التھرب من وجھات النظر المھیمنة وزعزعة االستقرار" 
كمفتاح   الفضاء الحدوديیناقش رضا وعمران   2النظام األبوي من خالل مشاركة قصص لم یسمع بھا أحد بعد. 

ھذا الفضاء الحدودي، حیث أنھ یكون علنیا على جانب واحد وال على  للواقعیة السحریة: "یزدھر الوجود في
الجانب اآلخر. یعتبر مثل ھذا التقیید شامًال ألنھ یمتص تناقضین. من خالل عدم الوجود ال ھنا وال ھناك، فھو  

من موجود في كل مكان، في كلتا المنطقتین عبر الحدود. وبالتالي، فإن قطاع الفضاء الحدودي سحري ویحد 
بمعنى أن القصة تربط بین الفضاء المتاخم للعنف وقوة راویة القصص،   7الحقائق الصارخة في وقت واحد." 

مما یضيء تھجین الصوت الذي لم یُسمع بعد والذي یتحدث. تعبر القصة الواقعیة السحریة عن منظور بشري 
تتحدث عن المعاناة خارج حدود صوتھا  یمكن تفسیر المرأة التي  7"یتم شرحھ كأداة سحریة في عالم الواقع". 

على أنھا روایة ضمن تقلید سرد القصص للواقعیة السحریة، والذي ینسج عادة تجارب الحیاة الیومیة بروحانیة  
 أكبر أو إحساس بالوجود.

 
ألَِلْف َشفَْق، یجادل رضا وعمران بأن سرد َشفَْق "یطور مفھوم التھجین من خالل  محرمفي تحلیلھم لكتاب 

تقدم الواقعیة السحریة طریقة لربط  7وظیف سمات الذات واآلخر من خالل السمات األسلوبیة والموضوعیة". ت
عبر الخیال الصادم، مما یتیح ھذا التحول السردي. بمعنى أن الواقعیة  بالشفاءالقصص الفردیة للمعاناة وربطھا 

دمة إلى قصة یمكن أن السحریة في روایة القصص التقلیدیة تساعد المؤلف أو الراوي على تحویل تجربة الص
 تقدم معنى لكل من الراوي والمستمع أو القارئ لمثل ھذه القصص.

 التطبیقات الصحیة للقصص في الصراع والسالم 
والنفسي في مجاالت الحیاة األسریة والعامة في أوقات الصراع   8تعاني النساء من أضرار العنف الجسدي 

، تصاعد العنف  2021طالبان على أفغانستان في أغسطس والسالم. وعلى وجھ التحدید، في أعقاب سیطرة 
ویسمح   9ضد المرأة في المنطقة، مما یدل على الحاجة المستمرة لروایة القصص في النضال الجماعي للمرأة. 

ربط قصة المرء بالقصص التقلیدیة لألفراد والمجتمعات المحلیة باالستفادة من "ممارسات محو األمیة التي 

https://journalofethics.ama-assn.org/article/what-does-it-mean-heal-historical-trauma/2021-06
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روایة القصص في  والمشاركة في تدخالت الصحة العقلیة المجتمعیة التي تستخدم  10األسریة"  تدعمھا الشبكات
 والتعافي. عالج الصدمات النفسیة

 
صص ال تخلو من المخاطر. إن النساء "بصفتھن راویات للمعاناة ھن مثال حي واألھم من ذلك ھو أن روایة الق

وینبع الخطر على سالمتھن من التعرف علیھن ومن وصمة العار   11لفھم مساحات الحرب التي یعشنھا" 
الناجمة عن معاناتھن من العنف. تذكرنا القصص في أوقات النزاع أن "الكلمات والصمت یتم تسلیحھما في 

، مما یعني أن قصة المرأة یتم إسكاتھا بسبب ما لدیھا من القدرة على الكشف عنھ، لكنھا ال تصمت أبدًا ؛ الحرب
تنطبق ھذه الدروس في أوقات السلم أیًضا، حیث   11القصص ھي أوعیة تنفس حیة للذات والعالم المحیط بھا." 

صھم باعتبارھا ذات صلة ومغزى، یمكن للمعالجین تسھیل روایة قصص المرضى من خالل السماح بسماع قص
من خالل النظر في دور الخیال في التدخالت المتعلقة بالعنف والحفاظ على الثقة، ومن خالل توفیر مساحات  

 لروایة القصص كمواقع للشفاء من الصدمات الفردیة والجماعیة على حد سواء. 
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