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�إال  منعته  �لبناء  يكت�سب  وه��ل 

بتمتين �أ�سا�سه وت�سليب �أعمدته ؟

وهل ثّمة �أ�سا�س للبنيان �لعام و�أعمدة 

ل�سموخه غير �لتربية �لتي تتعّهد م�سالحة 

�ل��غ��ي��ري، و�ل��ف��ردي مع  �ل��ذ�ت��ي فينا م��ع 

�لمجتمعي، و�لمو�طني مع �لوطني ... في 

تخزين  على  يقوم  ال  تربوي  نظام  �إط��ار 

على  بل  �لمتعلّمين،  عقول  في  �لمعارف 

معرفية،  �سلوكيات  �إلى  وتحويلها  تمثّلها 

بحيث تتوجه �لعملية �لتعليمية �إلى تحقيق 

�ال�سطالع  م��ن  وتمكينه  �لمتعلّم،  ذ�ت 

قدر�ته  فتتعّرف  و�لبنّاء،  �لفاعل  ب��دوره 

وم��ي��ول��ه ل��ت��ع��زي��زه��ا، وت��رّب��ي ل��دي��ه روح 

�ل��ن��ق��د و�ل��م��ب��ادرة و�الإب������د�ع، م��ن خ��الل  

�لمعارف  على  �لقائمة  �لكفايات  �كت�سابه 

و�ل��م��ه��ار�ت و�ل��م��و�ق��ف و�ل��ق��ي��م، و�ل��ت��ي 

ت�ستجيب لالأهد�ف �لتربوية و�الجتماعية 

وتخدم  �لمتكاملة،  و�لج�سدية  و�لنف�سية 

و�لوطني  و�الجتماعي  �ل�سخ�سي  بناءه 

و�الإن�ساني.

منظومة  ه���و  ت���رب���وي  ن��ظ��ام  �أّي  �إن 

فرعية من نظام �أكبر هو �لبنية �الجتماعية 

�لتربوي  �ل��ن��ظ��ام  ه��ذ�  ُي��ق��يّ��م  �ل��ع��ام��ة. وال 

�لمر�سومة  �أه��د�ف��ه  تخّطت  �إذ�  �إالّ  �إيجاباً 

�ل��ع��ام��ة،  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �لبنية  ه���ذه  �سقف 

بو�قعها وتجلياتها وتد�عياتها في مختلف 

�لمجاالت؛ بحيث يالقي خطابنا �لتربوي 

�إلى  �ل�سعي  م�سار  في  �لثقافي،  خطابنا 

ومقاربة  و�لثقافية،  �لعلمية  �الأميّة  محو 

�لعميقة،  �ل��ت��ح��ّوالت  ب����روؤى  �لم�ستقبل 

و��ست�سر�ف  و�ق��ع��ن��ا،  ت�سكيل  و�إع�����ادة 

�لذين  و�لقلقين  �لحالمين  ب���اإر�دة  غ��دن��ا، 

يملكون حيوية �لعي�س �لمتطلّع �إلى تنمية 

و�لفقر  �لجهل  تحارب  ومتو�زنة  �ساملة 

م�ستوى  وترفع  �الجتماعية،  و�الأمر��س 

�ل��ت��ع��ل��ي��م، وت���وق���ف �ل���ه���در ف���ي �ل���م���و�رد 

من  �إن�ساننا  وتحّرر  و�لمادية،  �لب�سرية 

�لتبعية �لثقافية، وتعيد ت�سويب بو�سلته 

�لمادية  وثروته  م�سالحه  �سمان  باتجاه 

و�ل��م��ع��ن��وي��ة وو���س��ع��ه��ا ف��ي خ��دم��ة نمائه 

وتقّدمه.

�إن تفعيل �لحر�ك �لثقافي �لذي ت�سكل 

و�لطريق  و�لمنطلق  �لقاعدة  فيه  �لتربية 

ي�ستهدف   و�ل����ذي  و�ل���م���ورد،  و�ل��م��ن��ه��ج 

و��ستقر�ره،  وتما�سكه  �لمجتمع  وح��دة 

من خالل تنميته �أفقياً وعمودياً، من �ساأنه 

و�سور  �لثقافي  �الأم���ن  �سقف  ي��وّف��ر  �أن 

في  �لوطنية  لمنجز�تنا  �لح�سين  �لحماية 

و�ل�سياع  �ل��ت�����س��ّرب  م��ن  �ل��م��ج��االت،  ك��ل 

و�ال����س���ت���الب، وه���م���ا ���س��رط��ان الزم����ان 

ينتجه  م��ا  ي�ستهلك  �سعب  م��ن  ل��ل��ت��ح��ّول 

�الآخرون، �لى قوة �إنتاج و�إبد�ع تحجز لها 

مكاناً ومكانًة بين �الأمم، وتاأتلق بح�سور 

ي�سّكل  ���س��اط��ع  وت��ر�ث��ي  وث��ق��اف��ي  علمي 

�سمة �لتمايز عن �الآخرين، ويكون عالمة 

م�سيئة في �سماء �لحر�ك �الإن�ساني �لعام.

j رئي�س التحرير ـ امل�رشف العام

بالتربية 
نبني... 

وبالثقافة 
نحمي...

j فيصل طالب 

يف البدء...
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الفعل الثقافّي التربوّي وفاعلية الثبات والتحّول / مها خير بك نا�صر
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تعربرّ عن راأي اأ�سحابها وال ُتلزم املجلة.
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بول  الفرن�سي  ال�ساعر  ي��ق��ول 

هازار: »اأعطونا كتباً، يقول االأوالد، 

اأعطونا اأجنحة«.

اأج��ن��ح��ة  ل��ه��م  ي��ن��ب��ت  اأوالداً  ت���ري���دون 

اأر�سعوهم  ؟  بعيداً  و  عالياً  بها  يحلقون 

مع الحليب حب الثقافة   و�سداقة الكتاب. 

اأجنحتهم اأجنحة للبنان وطناً قوياً محلقاً.

ثقافتنا  ل��وزي��ر  محا�سرة  ف��ي  لفتني 

بعنوان  �سالمة  غ�سان  الدكتور  االأ�سبق 

»على   : قوله  ؟«  ال�سالم  خطر  في  »لبنان 

ل��ب��ن��ان م��ن اأج���ل اأن ي��ك��ون م���وج���وداً في 

من  هي  الثقافة  باأن  يعترف  اأن  ال�سيا�سة 

االآن ف�ساعداً مورد ا�ستراتيجي ذو اأهمية 

كبرى. عليه اأن يقوم بذلك خ�سو�ساً الأنه 

تكاثر  اإل��ى  نظرنا  اإذا  كبيراً  تزييفاً  يعاني 

التعليم  م��ن  اأك��ث��ره��ا  م��ا  )و   … الدكاكين 

قائالً:  يختم  و  الن�سر(.  دور  اإل��ى  العالي 

»على هذا البلد المعجون بالثقافة التم�سك 

يقاوم  ي��ك��ون و  ك��ي  ه���ذا،  االأول  ب��م��ورده 

 422- – ع��دد  ال��ن��ه��ار  )ملحق  وي��زده��ر« 

تاريخ 14-4 2000(. اأن يكون لبنان يعني 

الحّقة،  بالثقافة  معجوناً  وطنا  يكون  اأن 

االجتماعية  حياتنا  في  ما  على  منت�سراً 

ت�سّطح  و  رغ���وة  م��ن  و  ثقافة،  ادع���اء  م��ن 

اأن نتعلم و  اأن نرّبي يعني  وبريق خادع. 

نتثقف، ال اأن نكون اأ�سحاب دكاكين تمنح 

�سهادات تغطي افتقارنا اإلى الثقافة الحقة 

  .

يقول المار�سال فو�س »ال وجود الأنا�س 

با�ستمرار«.  يتثقفون  الأنا�س  بل  مثقفين 

�ساحب  اإل���ى  بالن�سبة  ال��ث��ق��اف��ة،  لي�ست 

ونحّط  ن�سلها  مرتبة  التثقف،  م�سروع 

الرحال، وال �سهادة ٌيزّين بها ال�سدر، في 

الثقافة.  وتقّل  ال�سهادات  فيه  تكثر  زم��ن 

 
ٍ
ووعي حر  بالتزام  ن�سنعه  قدر  فالتثّقف 

بل  ُت��ورث،  ال  الثقافة   « الأن  معاٍن،  �ساهر 

يقول  كما  ال�سخ�سي«  بالعناء  ُتكت�سب 

كيف  الثقافة  اأم��ر  عجيب  م��ال��رو.  اأن��دري��ه 

وترتقي،  وتت�سّفى  ُت�سقل  ذات��اً  ُت�سبح 

وخميرة لوجود نوعي ُتخّمر، على امتداد 

العمر، ب�سمت وخفاء وتوا�سع وفاعلية. 

فهل من عجٍب اأن يرتبط م�سروع التثقف 

الم�ستمر بم�سروع التعلم ال�سخ�سي، في 

م�سيرتنا  ويقود  ق��اد  ال��ذي  ال�سعار  اإط��ار 

في النهو�س التربوي: »وبالتربية نبني«، 

الثقافية  ال�سوؤون  عام  مدير  مع  ون�سيف 

نحمي«  »وبالثقافة  طالب  في�سل  االأ�ستاذ 

وُننمي ؟

الم�سروع ال�سخ�سي للتعلُّم والتثقُّف: 

انتقل  وكيف  »م�����س��روع«؟  كلمة  معنى  ما 

والتعليم؟  التربية  حقل  اإل���ى  ال��م�����س��روع 

التلميذ،  اأن��ا  ع��ن��دي،  يكون  اأن  معنى  وم��ا 

م�سروعي ال�سخ�سي؟ وما هي موا�سفاته؟ 

الحياة؟ وف��ي  المدر�سة  ف��ي  ج���دواه   وم��ا 

في الفكر الوجودي كان تعريف لالإن�سان 

بول  لجان  والتعريف  م�سروع،  اأن��ه  على 

���س��ارت��ر. واالإن�����س��ان ال��م�����س��روع اإن�����س��ان 

التربية والثقافة
المشروع الشخصي للتعّلم والتثّقف

  j د. أنطوان طعمة

بالتربية نبني وبالثقافة نحمي
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طاقة  وه���و  غ���د،  اإل���ى  يتطلع  م�ست�سرف 

حر  اإن�سان  اإن��ه  م�سيرها.  ع��ن  م�سوؤولة 

يميِّزه  م��ا  وه���ذا  وق����رار،  اإرادة  ���س��اح��ب 

الراهن،  و�سعه  في  ال�سجين  الكائن  عن 

اإن�������س���ان ال��ل��ح��ظ��ة ك��ال��ح��ي��وان. ف���ي ج��ذر 

دالل��ة  م�����س��روع  لكلمة  ال��ع��رب��ي  ال��م��ع��ن��ى 

ال��ن��اف��ذ بعك�س  ال��م��ف��ت��وح،  ال���وج���ود  ع��ل��ى 

م�سروع  الب�سري  فال�سخ�س  الم�سدود. 

م�سروع  وهو  اآٍت  غٍد  اإلى  م�سدود  مفتوح 

ح���ر م�����س��ت��ق��ل، غ��ي��ر اأن����ه ف���ي ت��ق��اط��ع مع 

م�ساريع اأخرى دون اأن يذوب فيها. ومن 

اإلى  »الم�سروع«  م�سطلح  انتقل  الفل�سفة 

النظير. كل  منقطع  التربية وعرف رواجاً 

ب�سياغة  مطالبة  غ��دت  تربوية  موؤ�س�سة 

المعلم  على  و�سار  الخا�س،  م�سروعها 

اأن يكون له م�سروعه  وللتلميذ م�سروعه 

ال��م�����س��روع فتعني  اأم����ا ���س��ي��اغ��ة  اأي�����س��اً. 

ت�ساورال�سركاء التربويين لر�سم االأهداف 

الحاجات  �سوء  ف��ي  االأول��وي��ات  وتحديد 

الطاقات  اإلى  وا�ستناداً  والملحة،  الطارئة 

وال��ق��درات واالإم��ك��ان��ات. ال ب��ّد م��ن و�سع 

خطة ا�ستراتيجية مرفقة بجدول تنفيذي. 

فعل  ب��اإر���س��اء  ت��م��ّر  ال��م�����س��روع  ف�سياغة 

�سراكة )عمل فريقي( للت�ساور والتخطيط 

ول�سرح الم�سروع المنجز واإقناع االآخرين 

ال��ت��خ��ط��ي��ط لمحطات  ث���ّم  ب���ج���دواه، وم���ن 

يتحقق،  لم  وما  تحقق  ما  تقي�س  تقويمية 

االأداء.  وت�����س��ّوب  االإع����وج����اج،   وت���ق���ّوم 

تربوية  موؤ�س�سة  كل  اأدع��و  اأنا  وللمنا�سبة 

ل�سياغة  ال��ج��ام��ع��ة  ال����ى  ال��م��در���س��ة  م���ن 

لمركز  يكون  واأن  ال�سنوي،  م�سروعها 

التوثيق والمكتبة م�سروعه المرفق بخطة 

عمل تنفيذية... فعلى �سبيل المثال تو�سع 

الوطني  المطالعة  بيوم  لالحتفال  خطة 

/ي��وم  االأب  االأم/  /ع��ي��د  /االإ���س��ت��ق��الل 

اأبرز اهتمامات م�سروع  المري�س... ومن 

المهني  للتوجيه  خطة  و���س��ع  المدر�سة 

ثم  المتو�سطة،  ال�����س��ه��ادة  م�ستوى  على 

)دع��وة  الثانوية  ال�سفوف  م�ستوى  على 

حياتهم  لم�سروع  ي�سهدون  محا�سرين 

والخ��ت��ي��ار ال��م��ه��ن��ة ال��ت��ي ي��م��ار���س��ون��ه��ا(. 

وي�����س��ت��م��ل ال���م�������س���روع ع���ل���ى ع��ن��ا���س��ر 

تبادل  المدر�سي،  الدعم  مثل  وم��ب��ادرات 

الكتب، حمالت بيئية )ت�سجير،نظافة...(. 

يتحقق  ال��ت��رب��وي  الم�سروع  خ��الل  وم��ن 

الج�سور  وتمتد  بالحياة  المدر�سة  رب��ط 

بين الموؤ�س�سة التعليمية وهيئات المجتمع 

على  ون���واٍد  بلديات  من  والمدني  االأه��ل��ي 

اختالف اأنواعها.

 الم�صروع ال�صخ�صي للتعلّم

لم�سطلح  االأف���ع���ل  ال��ت��وظ��ي��ف  ل���ع���ّل 

بالمتعلِّم.  المتعلق  ذاك  ه��و  »الم�سروع« 

بتعلمه  ال��م��ع��ن��ي  ه���و  االأن���ج���ح  ف��ال��م��ت��ع��لِّ��م 

المدر�سة  اإل���ى  ي��ذه��ب  ل��م��اذا  ي��ع��رف  الأن���ه 

)وبعدها اإلى الجامعة( وماذا ينتظر منها. 

اأك��ث��ر ال��ت��الم��ي��ذ ي��ذه��ب��ون اإل����ى ال��م��در���س��ة 

– يذهبون  – ال ملتزمون  ُملزمون  الأنهم 

اإر�ساًء لوطنهم واأهلهم وتقليداً لالآخرين. 

اأج�سادهم تذهب اإلى المدر�سة اأما عقولهم 

مكان  في  تكون  فقد  واأحالمهم  وقلوبهم 

ان��ط��وان  الفرن�سي  ال��ب��اح��ث  ي�����س��األ  اآخ���ر. 

المدر�سة؟  اإل��ى  الذهاب  “لماذا  برو�ست: 

وي�����س��ي��ف: ي��ب��دو ال�����س��وؤال ال����ذي اأ���س��ع��ه 

وهو  م��األ��وف  غير  ���س��وؤاالً  تفكيركم  اأم���ام 

كل مؤسسة تربوية 
مطالبة بصياغة 

مشروعها الخاص، 
على قاعدة تشاور 
الشركاء التربويين 

لرسم األهداف 
وتحديد األولويات في 

ضوء الحاجات

أكثر التالميذ 
يذهبون إلى المدرسة 

ألنهم ُملزمون – ال 
ملتزمون – يذهبون 

ارضاء لوطنهم 
وأهلهم وتقليدًا 

لآلخرين
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في فرن�سا، خالل العقد االأخير من القرن 

التربوية  الممار�سات  كثرت  الع�سرين، 

و�سعيات  في  التعلم  عمليات  تدير  التي 

التربوي،  العقد   ( وفردية  نا�سطة  تعلمية 

اال�ستقاللية، تعلم العمل ال�سخ�سّي(. هذه 

من  م�ستوحاة  كلها  التربوية  الممار�سات 

مبداأ واحد يقول باأن كل فرد، بالغاً كان اأم  

يافعاً، ال يتعلم اإال ما يعلمه لنف�سه بنف�سه.

)الم�سدر نف�سه(

موا�صفات م�صروع 

المتعلم المتثقف

م�سروع  والمتثقف  المتعلم  م�سروع 

وهو  ف��ري��دة،  ذات  المتعلم  الأن  �سخ�سّي 

م�����س��وؤول��ة  واع���ي���ة  ح����ّرة  اإرادة  ���س��اح��ب 

اإنه  اأح��د.  عن  ن�سخة  لي�س  وه��و  ومبدعة، 

وبا�ستقاللية  الم�سير  تقرير  بحق  يتمتع 

القرار.

يمتلك  ال�سخ�سي  الم�سروع  �ساحب 

وله  اختياره  وراء  تقف  وح��واف��ز  دواف��ع 

تخ�سع  م�ستقبله  ���س��اأن  ف��ي  رات  ت�����س��وُّ

للبحث والنقد .

اأن��ه  يعني  ال  ال�سخ�سي  ال��م�����س��روع 

وليد قرار فردي خا�سع للمزاج والمنفعة 

مع  يعي�س  فال�سخ�س  ف��ق��ط،  ال��خ��ا���س��ة 

اآخ���ري���ن وم���ن اأج����ل اآخ���ري���ن، وه���و لي�س 

م���ع���زوالً ع���ن م��ح��ي��ط��ه الأن����ه ف���ي ارت��ب��اط 

م��ت��ب��ادل م���ع اآخ���ري���ن م�����س��وؤول��ي��ن م��ع��ه: 

المجتمع...  االأ�سدقاء،  المعلمون،  االأهل، 

وال�سخ�سية الب�سرية تتطور من االرتهان 

االرت��ب��اط  اإل���ى  و���س��والً  اال�ستقاللية  ال��ى 

الم�سيري الم�سترك في �سن الن�سج.

����س���اح���ب ال���م�������س���روع ال�����س��خ�����س��ي 

واالح��ت��رام  التقدير  اإل��ى  بعط�س  م�سكون 

عن  بحث  في  اإنه  االجتماعي.  واالعتراف 

بالر�سى  ت�سعره  ل��ذات��ه  ���س��ورة  تحقيق 

اأن يكون مثل  اإلى  النف�س. وقد يتطلع  عن 

فالن اأو فالن، فهذا التطلع �سحّي اإذا اأثار 

�سلبي  وه��و  اإيجابية،  داخلية  حوافز  فيه 

ال�سخ�سية  ي�ستلب  �سغط  اإل��ى  ل  تحوَّ اإذا 

وي�سعفها ويمحوها.

ال�سخ�سي  ال��م�����س��روع  ���س��اح��ب  اإن 

الناجح هو الذي ي�سغي ويالحظ وي�ساأل 

وعن  االآخ��ري��ن،  م�ساريع  ع��ن  وي�ستعلم 

وع��ن  ال��ع��م��ل  و���س��وق  المجتمع  ح��اج��ات 

وفي  االأم���ة.  و�سالح  ال��ع��ام  الخير  خدمة 

�سوء هذه العوامل يبني التلميذ م�سروعه 

ال�سخ�سي وخياره المهني: طبيب ب�سري 

مخت�س  زراع�����ي،  م��ه��ن��د���س  ب��ي��ط��ري،  اأو 

�سابط  اإعالمي،  معلم،  االأغذية،  ب�سناعة 

في الجي�س...

����س���اح���ب ال���م�������س���روع ال�����س��خ�����س��ي 

لنف�سه  وي��ح��ج��ز  م�ستقبله  ي�����س��ت�����س��رف 

المجتمع، وي�ساعده هذا  مكاناً/مكانة في 

للمواد  معنى  اإع��ط��اء  على  اال���س��ت�����س��راف 

التي يدر�سها، وعلى اإدارة طاقاته وجهده 

اإن�����س��ان ق���ادر ع��ل��ى النجاح  ووق���ت���ه. ك���لُّ 

وتحقيق الذات اإذا اأح�سن اإدارة راأ�س ماله 

الذاتي ولم يهدر طاقاته.

ما  اإالّ  ال��ط��ال��ب  ي��ج��د  ال  ال��ح��ي��اة  ف���ي 

ال�سوؤال  م��ن  للمتعلم  ب��ّد  ف��ال  عنه،  يبحث 

دائ���م���ا: ع���ّم اأب���ح���ث؟ ع��ّم��ن اأب���ح���ث؟ وه��ل 

ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ي اأ���س��ت��خ��دم��ه��ا م��الئ��م��ة لما 

)كما  ال�سخ�سي  والم�سروع  عنه.  اأبحث 

اأي  �سرع  اللغوي:  المعنى  ذلك  على  ي��دلُّ 

في  ال��درا���س��ة  مقاعد  على  االآن  ي��ب��داأ  ب���داأ( 

و�سعاً  ولي�س  فيه  اأعي�س  ال��ذي  المحيط 

وه��م. اأو  حلم  اإل���ى  ل  ت��ح��وَّ واإال   م��وؤج��الً، 

ال�سخ�سي  الم�سروع  موا�سفات  اأب���رز 

تخت�سر في االآتي: 

ص���اح���ب ال���م���ش���روع 
هو  الناجح  الشخصي 
ويالحظ  يضفي  ال���ذي 
وي���س���أل وي��س��ت��ع��ل��م 
اآلخ��ري��ن،  مشاريع  ع��ن 
المجتمع  حاجات  وعن 

وسوق العمل

يفاجئنا الأننا نادراً ما نطرحه. وقد يكون 

االأح�����وال �سنذهب  ك��ل  ف��ي  اإن��ن��ا  اإذ  ن��اف��الً 

ال�����س��وؤال  اأن ه����ذا  ال��م��در���س��ة. غ��ي��ر  اإل����ى 

ج��وه��ري، ول��رب��م��ا ك���ان ال�����س��وؤال االأك��ث��ر 

هذا  طرح  عن  االمتناع  اإن  وجذرية.  عمقاً 

�سطح  على  البقاء  اإل��ى  يقودنا  قد  ال�سوؤال 

االأ�سئلة  عن  الجواب  اإلى  وي�سيء  االأم��ور 

طرحنا  اإذا  المثال  �سبيل  فعلى  االأخ���رى. 

المن�سي«،  ال�سريك  ه��ذا  »التلميذ  م�ساألة 

التلميذ  وجود  معنى  عن  نت�ساءل  لم  واإذا 

وهمياً  ���س��ري��ك��اً  نختلق  اأن  نخ�سى  ه��ن��ا، 

تلميذ  اأ�سا�س  على  الم�ساركة  نبني  واأن 

الذي  ه��ذا  الحقيقي،  التلميذ  ل��ه.  وج��ود  ال 

؟ وما  نواياه  ما هي  المدر�سة:  اإلى  يذهب 

والتربية  االإدارة  ؟” )مجلة  انتظاراته  هي 

)11 ����س   1991- ب���اري�������س   ،51  ع����دد 

التربوي  الباحث  يقول  ال�سدد  ه��ذا  وف��ي 

�سريك  »التلميذ  عنوان  تحت  ليزيلبوم  ن. 

التوقف عند واحد من  في تعلّمه«:  يجدر 

في  الحديثة  النف�س  علم  اكت�سافات  اأه��م 

الفرد-  ال��ت��زام  اأن  يبين  ال�سلوك،  مجال 

ما  ف��ي  ط��اق��ات��ه  ك��ام��ل  وت��وظ��ي��ف  التلميذ 

اإل����ى عملية  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ي�����س��ك��الن  ي��ت��ع��لَّ��م��ه 

ومفيدين  �سروريين  عن�سرين  االإع���داد 

ال�سخ�سي.  م�سروعه  في  التلميذ  لنجاح 
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على المتعلم أن 
يعرف قدر ذاته، ويعي 

قيمته وحضرته، وأن 
يكون صاحب مشروع 

بناء ذاته بذاته لذاته

• مع 	 ومن�سجماً  واقعياً  يكون  اأن 

ومحيطه  واأهله  التلميذ  امكانيات 

العمل  ���س��وق  ال��ج��غ��راف��ي، وم���ع 

وحاجات المجتمع والوطن.

• للعر�س 	 قابالً  وا�سحاً  يكون  اأن 

واالأه���ل،  واالإدارة  ال��رف��اق  اأم���ام 

ويمكن الدفاع عنه واالإقناع به.

• للتطوير 	 ق��اب��الً  م��رن��اً،  ي��ك��ون  اأن 

في  ح��تّ��ى،  والتغيير  وال��ت��ع��دي��ل 

����س���وء ال��ن��ق��ا���س م���ع االآخ���ري���ن 

وال�سرورات الخارجية.

• يبنى 	 اأن يكون م�سروعاً مفتوحاً 

اإعالمياً  اأك��ون  اأن  خطوة:  خطوة 

اأهتم منذ  اأن  الم�ستقبل يعني  في 

بالتقارير  الحائط،  بمجلة  اليوم 

طبيباً  اأك��ون  الن�ساطات...اأن  عن 

بجدية  اأدر����س  اأن  يعني  بيطرياً 

اأحب  واأن  والبيئة،  الحياة  علوم 

اأتاآلف  كيف  واأع��رف  الحيوانات 

اأو  البيئة،  اأ�سدقاء  ن��ادي  معها: 

عن  ال��دف��اع  اأو  بالحيوان،  الرفق 

اأجنا�س مهددة باالنقرا�س.

بع�س  ال�سخ�سي  الم�سروع  ويتطلب 

الكفايات والمهارات المتقاطعة:

• حب المعرفة واالكت�ساف.	

• ب�سبر 	 الطويل  والنف�س  االلتزام 

واأناة.

• ل��ع��ر���س 	 االأم  ال��ل��غ��ة  م���ن  ال��ت��م��ك��ن 

الم�سروع والدفاع عنه واالقناع به.

• ن من لغة اأجنبية اأو اأكثر الأن 	 التمكُّ

لمتابعة  كافية  تعد  ل��م  الترجمة 

ال���ت���ط���ور ف���ي م���ج���االت ال��ح��ي��اة 

بال�سرعة  التي تت�سف  الع�سرية 

والتغير والتعقيد.

• ال��ت��م��ك��ن م��ن ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا على 	

اخ��ت��الف م��ك��ون��ات��ه��ا )ان��ت��رن��ي��ت، 

في  نقع  اأال  �سرط  كمبيوتر...( 

االن���ب���ه���ار اأم������ام ال���غ���رب ون��ف��ق��د 

واأ�سالتنا  تراثنا  ف��ي  انغرا�سنا 

وهويتنا.

دعونا نذكر اأن للمعلم اأي�ساً م�سروعه 

مدعو  الأن��ه  المجال،  ه��ذا  في  ال�سخ�سي، 

التالميذ  يك�سب  ومثقِّفاً  مثقَّفاً  يكون  الأن 

كيفية تعاطي الثقافة بدافعية و�سغف. اإنه 

المتعلم  ليكون  الذكية  التمريرات  �ساحب 

هو من ي�سّجل الهدف. ولقد خ�ّس الباحث 

الكفاية  هذه  زاخارت�سوك  مي�سال  جان- 

المعلم  ع��ن��وان��ه:  ك��ام��ل  بكتاب  التثقيفية 

 L’enseignant ( الثقافة  الى  عبور  ج�سر 

ع�سرنا  »والأن    .)un passeur culturel
اإلى  بل  واعظين  معلمين  اإلى  بحاجة  لي�س 

�سفه  في  ينتج  »اأن  المعلّم  على  �سهود«، 

عليه  التعليمي.  هجرالنظام  الذي  المعنى 

هذا  ف��ق��دوا  ال��ذي��ن  لتالميذه  ال  ينتجه  اأن 

يقول  كما  اأي�����س��اً«،  ولنف�سه  ب��ل  المعنى، 

.)Altet الباحث )األتيه

زوادة من الت�صاوؤالت

يكون  اأن  اإل���ى  المتعلم  اأدع����و  خ��ت��ام��اً 

فاعالً في م�سروع تعلمه وتثّقفه ال متلقياً 

الم�سروع،  ه��ذا  ف��ي  �سريك  فهو  �سلبياً، 

المعنى  يكت�سف  اأن  وق���ادر  ب��ه،  وم��ع��ن��ٌي 

م��ن وج���وده ف��ي ال��م��در���س��ة. واأن���ا اأط��ال��ب 

قيمته  ويعي  ذاته،  قدر  يعرف  اأن  المتعلم 

م�سروع  �ساحب  يكون  واأن  وح�سرته، 

بناء ذاته بذاته لذاته، فالتربية الذاتية هي 

التربية الحا�سمة في تكويننا وفي تنميتنا 

الم�ستدامة. وان�سجاماً مع تعريف با�سالر 

للمعرفة باأنها جواب عن �سوؤال، وانت�سار 

ع��ل��ى ح��اج��ز اأو ع��ق��ب��ة، اأت��رك��ك��م م��ع ه��ذه 

الزوادة من االأ�سئلة:

- هل لدي جواب �سخ�سي �سادق عن 

ال�سوؤال: لماذا اأذهب اإلى المدر�سة ؟

اأعطاني  ما  اأعرف  باأن  اأنا مهتّم  - هل 

اأن  مني  تتطلب  وق���درات  م��واه��ب  م��ن  اهلل 

اأنميها واأال اأدفنها بجهل مني اأو تقاع�س.؟

اأع��رف ح��دودي  اأن  اإل��ى  اأ�سعى  - هل 

ح�ساباتي  في  معرفتها  واأدخ��ل  وثغراتي 

واأنا اأ�سوغ م�سروعي ال�سخ�سي ؟

- هل اأدرك بو�سوح اأنني ل�ست ن�سخة 

م�ستقبلي  لي  واأن  اأح��د  عن  االأ���س��ل  طبق 

الخا�س ؟

- هل لدي مالمح ت�سور معيّن للمهنة 

وعن  م�ستقبالً،  ممار�ستها  اأن���وي  ال��ت��ي 

الدوافع التي تقف وراء اختيارها؟

ه��ل ف��ك��رت ب��ج��ديَّ��ة ك��ي��ف ���س��اأ���س��ع ما 

اأتعلمه في خدمة من لهم ف�سل علي: اأهلي 

وبلدتي ومنطقتي ووطني...؟

مثقفاً  تلميذاً  ���س��ّم��ى 
ُ
اأ اأن  اأ�ستحق  ه��ل 

بل في  كتابه فقط،  يقراأ، ال في  اأن  يعرف 

كتاب الحياة واالآخرين ؟

هل اأعي اأنني في نهاية المطاف ل�ست 

تاأثيرات  رغ��م  واأنني  اأح��د،  يد  في  عجينة 

ال��ع��ائ��ل��ة وال��م��در���س��ة وال���وط���ن اأب���ق���ى اأن���ا 

وتربية  م�ستقبلي،  تقرير  عن  الم�سوؤول 

نف�سي تربية ذاتية؟

j  باحث واأكادميي
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ال��ث��ق��اف��ة ف��ع��ل خ��ل��ق وح���ي���اة... 

الالنهاية  على  مفتوح  ف�ضاء  وهي 

حيث ت�ّضاقط الحدود والحواجز، ويتجلّى 

التمو�ضع  على  المنت�ضُر  الجوهرّي  الكّل 

وال��ت��م��ذه��ب والإت��ن��ي��ة والإق��ل��ي��م��يّ��ة، ال��ك��ّل 

كرامة  الأ�ضا�س  هدفها  باإن�ضانيّة،  الناب�س 

الإن�ضان.

في  وتجاوز،  تاأ�ضي�س  فاعلية  الثقافة   

اللحظة عينها، لكونها تمار�س حركة دائمة 

نحو  تتجاوزه  اأ�ضل  مركزية  من  تنطلق 

اأمام اأكثر ات�ضاًعا وجمالً وحرّية واإبداًعا، 

ق��ادرة  ان��ط��الق  لمركزيات  يوؤ�ض�س  اأم���ام 

على تجديد ذاِتها من ذاتها، ولذاتها، فهي، 

وال��ع��الق��ات،  للنظم   تحديث  فاعلية  اإًذا، 

وط���اق���ة ح����ذق وف��ط��ن��ة وف���ه���م، وك��م��ون 

ت��ق��وي��م وظ��ف��ر وت��ه��ذي��ب وت��ع��ل��ي��م، وه��ي، 

المعرفة  على  الح�ضول  اإلى  �ضبيٌل  اأي�ًضا، 

والح�ضارات،  والفنون  للعلوم  الحقيقيّة 

وتوظيُفها  قدُحها  يتم  التي  المعرفة  هذه 

اأكثر  تطلعات  ع��ن  الإف�����ض��اح  عمليات  ف��ي 

جوهر  عن  تعبيًرا  اأكثر  روؤى  وعن  ج��دة، 

الحياة، وعن طموحات اإن�ضانها.

للفعل الثقافّي ثوابت معرفيّة واأخالقيّة 

ما  وفق  والتحديث  للتوليد  قابلة  وقيميّة 

تفر�ضه حركية الحياة ال�ضائرة نحو اأمام، 

مت�ضلّح  اإن�����ض��ان  وق��وام��ه  ال��ك��م��ال،  غايته 

الظفر  واإلى  الحقائق،  اإدراك  اإلى  بال�ضوق 

معادلة  �ضمن  وذل��ك  المجهول،  باأ�ضرار 

التربوّية  وثوابتُها  حدوُدها  لها  اأخالقيّة، 

والتطوير،  والتجديد  التحديث  تقبل  التي 

ال�ضيرورة،  وحتمية  اأي�ًضا،  يتوافق،  بما 

فاعليتَها  القيميّة  التربيُّة  تحّقق  بها  والتي 

على م�ضتوى التاأ�ضي�س والتحديث، وعلى 

م�ضتوى الأهداف الجتماعيّة وال�ضيا�ضيّة 

والأخ���الق���يّ���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��يّ��ة وال��ح�����ض��ارّي��ة 

والإن�ضانيّة.

 اإّن العالقة بين الثقافة والتربيّة عالقة 

دون  من  فاعلة  حقيقيّة  ثقافة  فال  جدليّة، 

فاعلة  تاأ�ضي�ضيّة  تربيّة  ول  قيميّة،  تربيّة 

من دون ثقافة ت�ضقل وتهّذب وتقّوم، لأّن  

الثقافة الحقيقيّة لي�ضت كلمات عابرة، واإّنما 

على  الدائم   التحري�س  قوامه  حياة   فعل 

�ضقل اأدوات العقل، وعلى تهذيب النفو�س 

وتقويم اأّي اعوجاج يحدثه النحراف عن 

والتهذيب  وبال�ضقل  الموؤ�ّض�ضة،  الأ�ضول 

على  التربوّية  العمليَة  ُت��خ��رج  والتقويم 

ال�ضك  على  المتعلمين  وتحّر�س  الجاهز، 

وال�����ض��وؤال وال��ب��ح��ث وال��ق��ب��ول وال��رف�����س، 

وعلى تبنّي معايير علميّة منطقيّة ترف�س 

والإف�ضاد  والف�ضاد  والت�ضليل  المحاباة 

وال���ض��ت��زلم،  والتبعيّة  وال�ضتن�ضابيّة 

تنمية  اإل��ى  الهادفة  الرغبة  تولد  ث��ّم  وم��ن 

المدارك،  واإلى تعزيز الطاقات والمهارات، 

والإ���ض��الح،  والك��ت�����ض��اب،  التعلّم  واإل���ى 

وبالتعلّم  والحذق،  والتقويم،  والتهذيب، 

بفكر  الإن�ضان  يتح�ّضن  والقيم  والإدراك 

اإل��ى  ال��ع��ب��ودّي��ة، وي��دع��وه  ح���ّر يعتقه م��ن 

الفعل الثقافّي التربوّي
وفاعلية الثبات والتحّول 

j د مها خير بك ناصر

بالتربية نبني وبالثقافة نحمي
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المحبة، والإيمان، و التاآخي، و الم�ضاواة، 

وب���ال���ح���رّي���ة ون��ت��ائ��ج��ه��ا ت��ح��ّق��ق ال��ث��ق��اف��ة 

ثقافة  على  الموؤ�ّض�ضة  اأهدافها  التربوّية 

مرادفة للحياة ذاتها، وعلى منهجية تقا�س 

عليها العملية التعليميّة التي ترتبط اأهدافها 

بق�ضية الإن�ضان وب�ضالمة المجتمعات. 

اإّن العالقة الجدلية بين الثقافة والتربيّة 

المفاهيم وال��دللت، فهي  ل تنح�ضر في 

الكلمتين  بنية  عنها  تك�ضف  جينيّة  عالقة 

المتماثلتين في بنية �ضوتيّة لفظية كتابيّة 

فالكلمتان  ال���ح���روف،  ت��م��اث��ل  ف��ي  َت��ظ��ه��ر 

بحرفين  وت��ب��داآن  مربوطة،  بتاء  تنتهيان 

م��ت��ق��ارب��ي��ن ف���ي ال��ل��ف��ظ ق��اب��ل��ي��ن ل���الإب���دال 

اإلى  التماثل  ه��ذا  اأ���ض��ار  وربما  والإدغ����ام، 

نوع من الإدغام في الإجراءات والأدوات، 

ال��دلل��ّي،  ال��ن��ات��ج  حيث  م��ن  تطابق  واإل���ى 

يتجلّى  دلليًّا  معنًى  ت�ضمران  فالكلمتان 

على  العقل  بقدرة  المفهومين  ارتباط  في 

الكت�ضاب والتوظيف والتدريب والتقويم 

والتهذيب والإ�ضالح.

الجينيّة  ال��ع��الق��ة  ه��ذه  اإل���ى  ا���ض��ت��ن��اًدا   

الحياة  حركيّة  اإّن  القول  يمكن  والجدليّة  

الوجود  مقا�ضد  بلوغ  ع��ن  ع��اج��زة  تبقى 

�س على التربيّة  من دون ثقافة فاعلة توؤ�ضَّ

ال�ضليمة،  ومن دون تربيّة �ضليمة قوامها 

الثقافة، ولذلك كان المثقف الحقيقّي، عبر 

م�ضيرته  يكّر�س  ت��رب��ويًّ��ا  الفكر،  م�ضيرة 

م��ث��الً اأع��ل��ى ل��الأج��ي��ال، وك����ان ال��ت��رب��وّي 

اأفعاله   تر�ضح  مثقًفا  اأي�����ًض��ا،  الحقيقّي، 

والإر�ضاد،  والتعليم  والتهذيب  بالتقويم 

ل  حياة  لم�ضيرة  عنواًنا  قيمه  من  فجعل 

الأكثر  البقاء  اأّن  وتوؤّكد  النهايات،  تعرف 

التربوّي  الثقافّي  الفعل  بقاء  ه��و  ج��م��الً 

وت��رب��وّي��ة  قيميّة  ل��ث��واب��ت  ي��وؤ���ّض�����س  ال���ذي 

تربط �ضلوَك المجموعاِت الب�ضرّيِة الفاعلة 

باأ�ضلوب الحياة نف�ضها التي تحّر�س على 

النقاء وال�ضفافيّة والثبات والتحّول. 

يب�ّضر الفعل القيمّي الثقافّي/ التربوّي 

�ضهام  اإط��الق  تجيد  اأدبيّة  اأقوا�س  بوجود 

تحمل معنى النحناء في ح�ضرة الإبداع، 

وانبعاث  توليد  طاقة  ح�ضورها  فتمار�س 

وخ���ل���ق، وت���ع���د ب��ان��ب��الج ���ض��ب��ح ي��ر���ض��ح 

عينها،   اللحظة  ف��ي  وبالكبر،  بالتوا�ضع 

معرفة   ت�ضّع  ط��اق��ة   القيميّة  الثقافة  لأّن 

النحناء  ممار�ضة  وترف�س  وت��وا���ض��ًع��ا، 

اأّن  وت��درك  ونفعيّة،  وانتهازية  ا�ضتزلًما 

ال�ضخ�ضيّة  الم�ضالح  �ضنم  اأمام  النحناء 

عن  عاجزين  عبيًدا  ممار�ضيه  من  يجعل 

الجباه  فتبقى  ال�ضم�س،  �ضوء  اإل��ى  النظر 

معّفرة بذل النبطاح والتبعيّة، مهما حاول 

ا�ضتطاع  ف��ه��ل  ال�����ض��ور.  تلميع  الإع�����الم 

المثّقف العربّي اأن  يكون القو�س وال�ضهم؟ 

وهل اأ�ّض�س لثقافة تربوّية قيميّة؟

ف�ضاء  اإل���ى  القيمّي  المثقف  ينتمي   

والممهورة  الفاعلة  الإن�����ض��ان��يّ��ة  الثقافة 

ي�ضير،  فهو  والأخ��الق،  المبادئ  باأ�ضالة 

محّدًقا  جلجلته،  درب  على  وثقة،  ب��اإرادة 

اإلى اأمام ل ُيرى ليزرع فيه بع�س نب�ضه، 

حياته  تج�ضيد  اإل���ى  ال�����ض��ع��ي  ُي��ت��ع��ب��ه  ف��ال 

ح�����ض��وًرا م��ده�����ًض��ا وج��م��ي��اًل، ح�����ض��وًرا 

والأم��ان��ة  وال�����ض��دق  بالمعرفة  مو�ضوًما 

والتهذيب والأخالق والت�ضحية، ح�ضوًرا 

اإلى  ال�ضوء  نب�س  تعيد  تربيّة   بنور  ي�ضّع 

م��ن  م�ضيرة  ف��اع��ل يجعل  ث��ق��اف��ّي  ح���راك 

ومتحّول،  ثابت  بين  وف��اء  رحلة  الحياة 

واأر�ضه  وبيئته  تراثه  في  يتاأ�ّضل  ثابت 

إّن العالقة الجدلية 
بين الثقافة والتربّية ال 
تنحصر في المفاهيم 

والدالالت، فهي 
عالقة جينّية تكشف 
عنها بنية الكلمتين 

المتماثلتين في بنية 
صوتّية لفظية كتابّية 

َتظهر في تماثل 
الحروف

ولغته وانتمائه، ومتحّول يتجاوز الأ�ضل 

ب���ق���در م���ا ي��ن��غ��ر���س ف���ي���ه، ف��ي��ق��ب�����س على 

التمو�ضع  على  به  وينت�ضر  القيم   جمر 

والتمذهب والإتنية والعرقيّة.

والتربيّة  الثقافة  اأّن  فيه  �ضّك  ل  مما   

الحّرة  الحياة  هي  واحدة  لحقيقة  وجهان 

الم�ضالح  �ضقطات  من  رة  المطهَّ الكريمة 

الُمذلِّة، واأّن المثقف القيمّي هو ذاك النب�س 

الإبداعّي الخالق نتاًجا فكريًّا ي�ضيء حياة 

الأق��وا���س  �ضتبقى  فهل  والأم���م.  الأج��ي��ال 

التربيّة  قيم  ت�ضهر  ن��اًرا  عا�ضقة   المبدعة 

حواجز  ومعها  بها  فتت�ضاقط  وال��ث��ق��اف��ة 

والمذهبيّة؟  والعرقية  والتنية  الطائفية 

وه���ل ���ض��ي��خ��رج ال��م��ث��ق��ف��ون ال���ع���رب على 

اآن���يّ���ة ل��ت��ر���ض��م  ك��ل��م��ات��ه��م قيامة  م�����ض��ال��ح 

الإن�ضان؟ 

j باحثة وناقدة
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الفنية  ال��ت��رب��ي��ة  اأه�����داف  ت��ك��م��ن 

ولي�س  متزنين  مواطنين  خلق  في 

الأم����ر تتبناه  ف��ن��ان��ي��ن. ه���ذا  ب��ال�����ض��رورة 

ال��ت��رب��ي��ة وال��م��در���ض��ة م��ع��اً, وال��ك��ث��ي��ر من 

ه��ذه  ال��ف��ن.  ب��وا���ض��ط��ة  التنمية  م��ن��ا���ض��ري 

ال��ت��ي ت��ع��ت��ب��ر ع���ام���ًا ي��م��ن��ح ال���ت���وازن في 

 CFMI اأن مجل�س  الطفل. نذكر هنا  اإع��داد 

اأه��داف  فيه  ح��دَّد  بياناً  اأ�ضدر  باري�س  في 

الممار�ضة الفنية المبكرة عند الطفل باأنها:

تركيب  بين  ت��وازن  خلق  في  ت�ضاهم 

الفكر المادي و�ضرورات تنمية الخيال.

التي  ال��ق��درات  م��ن  واأن��ه��ا تنمِّي ع���دداً 

تقوي الطفل في مجالت متعددة, كالإبداع 

الفني, والإكت�ضاف, والتخيل, والإ�ضغاء, 

وطرح  والتاقي,  والإعجاب,  والتحليل, 

الموا�ضيع, والإعادة, والبناء... .

اآخر  تحديداً   CFMI مجل�س  وي�ضيف 

اأكثر دقة, باأن الفن ي�ضمح باإختيار الخلق 

ومنطقه  م��راح��ل��ه  واإك��ت�����ض��اف  والإب������داع 

الفني بالن�ضبة  التطبيق  واأ�ضلوبه. ويعتبر 

لمعاهد فرن�ضا الفنية عاماً اأ�ضا�ضياً لتربية 

نموه,  على  با�ضتمرار  يوؤثر  اإن��ه  اإذ  الطفل 

وتنمية  ال��ح��رك��ة,  اكت�ضابه  ف��ي  وي�ضاهم 

ب��الإب��داع  ل��ه  ي�ضمح  كما  وق��درات��ه.  خياله 

مجموعة  وت��ن��م��ي��ة  م��ن��اه��ج��ه,  واك��ت�����ض��اب 

اإم���ك���ان���ات ل��دي��ه ت��ج��ع��ل��ه اأك���ث���ر ك���ف���اءًة في 

كالنتباه  المدر�ضة,  داخ��ل  متعددة  اأم��ور 

وح�ضن  والخ��ت��راع,  والحفظ  والتركيز, 

وي�ضمح  وال��ت��وا���ض��ل.  المنطق  اإ�ضتعمال 

حية  بطريقة  الثقافي  التراث  باكت�ضاب  له 

وجيدة.

الفنية  ال��ت��رب��ي��ة  اأه����داف  اأن  اإذاً  ن���رى 

متوازناً,  اإع��داداً  التاميذ  اإعداد  على  تقوم 

ينمّي فيهم قدرات لم تتمكن طرق التعليم 

والخيال,  كالخلق,  تنميتها  من  التقليدية 

والف�ضول, وال�ضتقالية, والح�س الفني, 

والمراقبة...

المدر�ضة  كل هذا �ضحيح, ففي داخل 

ي���وج���د ال��ك��ث��ي��ر م���م���ن ي������رون ����ض���رورة 

لم�ضاركة الفنون في التغيير وخا�ضة في 

وهذا  تطبيقها.  وطرق  ومفاهيمها  التربية 

اأكثر من م�ضدر,  اأمر يواجه بالرف�س من 

وجهة متخ�ض�ضة.

عادة  تقع  هنا  التطبيق  م�ضوؤولية  اإن 

ع��ل��ى ع��ات��ق وزارت�����ي ال��ت��رب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة, 

وم���راك���ز الإع������داد ال��ت��رب��وي, وال��م��ن��اه��ج 

التعليمية. وهذا ما قامت به وزارة الثقافة 

ترومان"  "كاترين  ب�ضخ�س  الفرن�ضية 

ثاثة  مع  مذكرة   1998 ع��ام  وّقعت  حين 

في  ع��ق��وداً  اأ�ضا�ضها  على  مت  نظَّ وزراء, 

�ضرورة  على  فيها  اأكدت  الوطنية  التربية 

طفل,  ل��ك��ل  المتناغمة  التنمية  ت�ضجيع 

ل  ج���زءاً  الفنون  تكون  اأن  على  وال�ضهر 

متوازنة  ب�����ض��ورة  تن�ضئتهم  م��ن  ي��ت��ج��زاأ 

ريا�ضيات  من  الأ�ضا�ضية  العلوم  كل  مع 

وطبيعيات وفيزياء ولغات...

هي  الفنية  التربية  اأن  اإل��ى  هنا  ن�ضير 

الفن والتربية 
)مقتطفات من الواقع األوروبي(

j د. �أكرم قان�صو

بالرتبية نبني وبالثقافة نحمي
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يعني  وهذا  �ضلبياً,  ولي�س  تطبيقي  تحفيز 

ال��ت��وا���ض��ل م��ع الأع��م��ال  التنبه م��ن خ��ال 

الفنية.

التوازن  مميزات  يمتلك  التطبيق  ه��ذا 

تكمن  الم�ضكلة  كافة.  والفكر  الج�ضد  بين 

���س ال��ف��ن��ون, ب��ل ف��ي الفنان  ه��ن��ا ف��ي م��درَّ

ال��ذي  المجتمع  ف��ي  يحتل  ال���ذي  نف�ضه, 

اأن��ه  وط��ال��م��ا  �ضاً.  مهمَّ م��وق��ع��اً  فيه  يعي�س 

في  عابرة.  باأعمال  بالقيام  عليه  محكوم 

الحالية  ال��درا���ض��ات  ت�ضمح  ل  الإط���ار  ه��ذا 

فكل  م���ا.  م��وق��ف  بتحديد  ال��م��دار���س  ع��ن 

والنظريات  الأفكار  تبدل  مع  يتغيَّر  �ضيء 

والتوجهات التربوية.

التربية  منا�ضرو  ق��دم  ال�ضبب  ل��ه��ذا 

اقت�ضادية  حججاً  ال��م��دار���س  ف��ي  الفنية 

الجمعية  فعلته  م��ا  وه��ذا  موقفهم.  لدعم 

 CNEA الوطنية للتربية الفنية في باري�س

ع��ن��دم��ا دع����ت ل��ل��ت��ح��ق��ق م���ن ال��م��و���ض��وع 

)ك��ه��دف اق��ت�����ض��ادي( واأظ��ه��رت ال��درا���ض��ة 

اأموراً ثاثة:

اأولً: ا�ضتهاك المواد الفنية والثقافية 

في تزايد م�ضتمر.

ثانياً: �ضوق اأعمال الفنون الجميلة في 

تقدم وازدهار.

ثالثاً: المهارة العالية لأ�ضاتذة الفنون, 

اق�ضى  اإل��ى  ال�ضركات  ت�ضتثمرها  والتي 

الحدود.

اإطار  في  الفنية  التربية  تدخل  هنا  من 

يتم  لم  الجانب  هذا  ولكن  الجدية,  العلوم 

التعمق فيه كثيراً, وهو ي�ضلط ال�ضوء على 

محتوى التعليم الفني بين ماهو معتمد في 

الفنون  معاهد  في  قائم  وماهو  المدار�س, 

الجميلة.

 1997 ال��ع��ام  م��ن  الأول  ك��ان��ون  ف��ي 

 )Monde de L'education( ن�ضرت مجلة

المرحلة  ط��اب  م��ع  اإح�����ض��اًء  باري�س  ف��ي 

 78% ن�ضبته  م��ا  ف��ي��ه  اأظ���ه���رت  ال��ث��ان��وي��ة 

الفنية  التربية  بتدري�س  يطالبون  منهم 

على  حكومتهم  ويلومون  مدار�ضهم,  في 

وطالبوا  التعليم.  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  اإه��م��ال 

كمواد  ال��ف��روع  ك��ل  ف��ي  الفنون  بتدري�س 

اإلزامية ل اختيارية كما هو حا�ضل اليوم. 

وه���ذه ال��دع��وة لق��ت ���ض��دى اإي��ج��اب��ي��اً من 

لجان الأهل.

لديهم  من  التالي:  ال�ضوؤال  نطرح  هنا 

هل  الفنون؟  لتدري�س  والكفاءة  ال�ضروط 

هم فنانون؟ هذا الأمر يواجه ممانعة قوية. 

اإذ اأن علم التربية يتعلق باأنا�س مخت�ضين 

ولكن  والتعليم.  التربية  في  ومتمر�ضين 

موجودون  الفنانون  ذلك  من  الرغم  على 

دين  في المدار�س, واإن باأعداد قليلة, مج�ضِّ

بذلك العاقة التي قد تتح�ضن بين اأع�ضاء 

الأ�ضرة التعليمية كافة.

ف��ت��اري��خ ال��ع��اق��ة ب��ي��ن ال��م��دّر���ض��ي��ن 

ينق�ضم  رف��ي��ع  بخيط  �ضبيهه  والفنانين 

التعليمية  الموؤ�ض�ضة  بين من يرغب داخل 

التعلم,  ف��ي  ج��دي��دة  ط��رق  على  بالإنفتاح 

وبين من يبقى على المناهج التقليدية.

الفرن�ضية  ال��م��دار���س  ف��ي  ال��ف��ن��ان��ون 

التعليم  م���راح���ل  ف���ي  وه���م  ح���ا����ض���رون, 

الوقت  في  قلياً  واإن  يتدخلون  الإبتدائي 

وهم  الفنون.  �س  مدرِّ جانب  اإل��ى  الحالي, 

المدر�س  باإ�ضراف  ه��ذا  بعملهم  يقومون 

وتدخله الإيجابي.

المعاهد  في  التعليم  اأن  العلم  مع  ه��ذا 

الخت�ضا�ضيين  اإل���ى  ي��ع��ود  وال��ث��ان��وي��ات 

هو  كما  العاديين  المدر�ضيين  اإل��ى  ولي�س 

الحال في التعليم الإبتدائي.

ويوؤّمن �ضفوف الفنون اخت�ضا�ضيون 

في هذا المجال. ولكن هل هم فنانون؟ هذا 

الى  ال�ضوؤال يقودنا  محتمل با �ضك. لكن 

اآخر: ماذا نعني بالفنان؟ وماهي �ضفاته؟ 

وعندما نقول اإن التربية الفنية ل يمكن اأن 

نتخيلها  �ضورة  ف��اأي  خاله,  من  الَّ  تتم 

ل��ل��ف��ن��ان ال��م��ق�����ض��ود؟ وم���اه���ي خ�����ض��ال��ه 

التربوية؟

نظرة  داخ��ل��ه  ف��ي  يحمل  اإن�����ض��ان  اإن���ه 

وينقلها  ال��خ��ارج��ي,  العالم  ع��ن  ح�ضا�ضة 

ي��ع��ر���س تقنيات  اإن����ه  ال��ف��ن.  اإل����ى  ب����دوره 

اإفهامها  واأ�ض�س الخلق والإبداع, ويحاول 

الى اآخرين, م�ضتعيناً بخبرته ال�ضخ�ضية, 

عن طريق �ضرح اأعماله ودوافعه وحوافزه 

على  ق���ادر  وه��و  المهتمين.  الأف����راد  عند 

ن�ضر الفن التثقيفي الذي طالما تعامل معه 

بعمق ودراية.

و�ضيلة  ال��ت��ام��ذة  اأم����ام  يبقى  ال��ف��ن��ان 

الطاقة  المخيلة مع كل  اإلى تو�ضيع  تهدف 

قادر  وهو  الن�ضاط.  يتطلبه  الذي  والزخم 

فهم  في  م�ضاعدتهم  على  عينه  الوقت  في 

العملية الإبداعية وت�ضجيعهم على تحفيز 

خيالهم الخا�س.

الآخ��ر  اإف��ه��ام  م��ن  اأولً  ه��و م��ن يتمكن 

باأن مبداأ الفن يكمن في اأنه عفوي,ويحرك 

ت�����ض��اب��ك  اإل�����ى  ال���ح���اج���ة  دون  ال��م�����ض��اع��ر 

المعرفة. وهو من ي�ضتطيع �ضرح )م�ضاألة 

تحفة  نخلق  اأن  يمكن  وكيف  التكوين(, 

غيره  ع��ن  يميزه  وم��ا  ل���ض��يء.  م��ن  فنية 

خال  م��ن  الم�ضاعر  اإظ��ه��ار  على  ق��درت��ه 

تقنية مكت�ضبة, ولغة مميزة.

م���ا في  ت���ع���اون���اً  ه��ن��اك  اأن  ال���وا����ض���ح 

المدّر�س  وبين  بينها  الفرن�ضية  المدار�س 

)التربوي(, وهو اأمر تلقائي. ولكن اإذا كان 

حوافز  اإث��ارة  الفنون  تدري�س  من  الهدف 

الخلق, وتن�ضيط القدرات الإبداعية للفرد, 

فالفنان  اأحا�ضي�ضه,  اتباع  على  وت�ضجيعه 

هو الوحيد القادر على نقل هذه ال�ضعلة.

التربية  م��در���س  ان  ن��ق��ول  ا���ض��ت��ط��رداً 

الفنية يجب اأن يكون فناناً وتربوياً في اآن, 

اأي مبدعاً يمتلك التقنيات والعلوم والثقافة 

والإجتماع  النف�س  بعلوم  ا  وملمًّ الفنية. 

التدري�س,  وط���رق  وال��م��ن��اه��ج  وال��ت��رب��ي��ة, 

وال��ت��ق��دي��م, وف��ه��م ع��ال��م الأط��ف��ال وكيفية 

التعامل معهم, والقدرة على اإدارة ال�ضف, 

وا�ضتثارة القدرات الإبداعية.

هذا ونرى واقع التربية الفنية في اأكثر 

من بلد عالمي م�ضجعاً ومقبولً.

ال��ي��اب��ان  ف��ي  المعا�ضر  ال��ت��رب��وي  ف��ال��ن��ظ��ام 
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ي���ع���ود اإل�����ى ف���ت���رة م���ا ب��ع��د ال���ح���رب ال��ع��ال��م��ي��ة 

الثانية)1947-1950(, وهو م�ضتوحى ب�ضكل 

على  ��ز  ركَّ ال��ذي  هذا  الأمريكي..  النظام  من  عام 

والر�ضم  ال��خ��ط  م���واد  وت��دري�����س  الفنية  التربية 

اليابانية..با�ضتثناء  المدار�س  في  والم�ضرح.. 

التامذة  بع�س  فيها  اأهمل  ب�ضيطة  زمنية  فترة 

للمدار�س  مغادرتهم  بعد  خا�ضة  الفني  المجال 

النمو  وحالة  اليوم  اأم��ا  التربوية.  والموؤ�ض�ضات 

باأمر  يهتم  الياباني  ف��اإن  م�ضتقرة,  القت�ضادي 

لاَ وهو متابعة ودرا�ضة الفنون 
اَ
اآخر غير العمل. اأ

على اأنواعها. لقد اأ�ضبح الأمر بالن�ضبة اإليه م�ضاألة 

)توازن(, خا�ضة واأن المبادىء الأ�ضا�ضية للنظام 

ال�ضخ�ضية  نمو  باإبراز  تهتم  الياباني  التربوي 

يميلون  اأ���ض��ح��اء,  مواطنين  وتن�ضئة  ال��ف��ردي��ة 

الإن�ضانية.  القيم  واح��ت��رام  والعدالة  الحق  نحو 

من  كبير  هام�س  لديه  وا���ض��ع  بتفكير  يتمتعون 

ال�ضتقالية.

منعطفاً  ال�ضبعينيات  مرحلة  لت  �ضكَّ ل��ه��ذا 

التي  ال��ت��رب��ي��ة  ل����وزارة  ال��ت��رب��وي��ة  ال�ضيا�ضة  ف��ي 

روي��داً  روي���داً  تتخلى  التعليمية  مناهجها  ب��داأت 

تطاول  تربية  لم�ضلحة  النخبوية  ر�ضالتها  عن 

ال��ق��درات  تنمية  لجهة  وت��ح��دي��داً  �ضخ�س,  ك��ل 

ال�ضخ�ضية, والفنون التعبيرية لديه.

اأما في المانيا ي�ضير اأ�ضتاذ التربية الفنية في 

)برنامج  ومدير  البريطانية  )واروي���ك(  جامعة 

للمجل�س  وال�����ض��ب��اب  ال��خ��ل��ق  وق�����درة  ال��ث��ق��اف��ة 

الدائم  الموؤتمر  اأن  روبن�ضون  كين  الأوروب���ي( 

على  �ضدَّد  الثقافية  وال�ضوؤون  التربية  ل��وزارات 

المانيا.  في  الفنون  تعليم  يرتديها  التي  الأهمية 

واأن هدفه هو تنمية الإمكانيات الخاقة )النظرية 

لفهم  الازمة  المواد  وتاأمين  والتطبيقية(,  منها 

على  واأن  وت��ف�����ض��ي��راً.  تحلياً  الفنية  الأع���م���ال 

المدار�س اأن ت�ضهل بلوغ الطاب للحياة الثقافية 

التراث  قيمة  ا�ضتيعاب  على  وت�ضجيعهم  والفنية 

البيئي والتاريخي والثقافي...

ال����ه����دف ه���ن���ا ه����و ال����رب����ط ب���ي���ن م��خ��ت��ل��ف 

والجمعيات  كالمتاحف  الفني:  المجال  فاعليات 

والموؤ�ض�ضات وتجمعات الفنانين... .

ال�ضعوبات  اإزال��ة  ي�ضاعد على  الأم��ر  اإن هذا 

اإل��ى  بالن�ضبة  الأذه����ان  ف��ي  عالقة  ت���زال  ل  ال��ت��ي 

المنفعة المتوخاة من التربية الفنية.

نحو  تتجه  المناهج  اأن  ن��رى  ه��ول��ن��دا,  ف��ي 

اإلى  تتجه  مما  اأكثر  الإن�ضانية  ال�ضخ�ضية  تنمية 

المعرفة كما  الإنتاجية وك�ضب  ال�ضخ�ضية  تنمية 

هو الحال في اأغلب الدول الأوروبية.

كل  قبل  اهتمامه  الإب��ت��دائ��ي  التعليم  ي��وج��ه 

اأحا�ضي�ضه  اأن  كما  التلميذ.  ح��وا���س  اإل���ى  ���ض��يء 

حجم  بقدر  تماماً  تربية  مو�ضع  هما  وج�ضده 

بحاجة  ه��و  ال��ت��ي  الأول����ى  المدر�ضية  ال��م��ع��ارف 

اإذاً  فهناك  الطالبية.  م�ضيرته  لموا�ضلة  اإليها 

مواد ل غنى عنها يتوجب اأن تكون موجودة في 

البرامج: كالتربية البدنية واللغات والجتماعيات 

والعلوم والتربية الفنية باأ�ضكالها المختلفة.

الفن  ح��ول  هاماً  برنامجاً  هولندا  في  ن��رى 

والتربية, ونحو خم�ضين موؤ�ض�ضة موازية تقدم 

ل��ل��م��دار���س م�����ض��اع��دات ه��ام��ة ف��ي م��ج��ال التربية 

الفنية.

وال�����ض��ورة  ال��ح��رك��ة  )دار  ط��ري��ق��ة  ف��ع��ل��ى 

الهولندي  الفنية  التربية  لمعهد  نرى  الباري�ضية( 

ميزانية خا�ضة غايتها دعم التعاون بين المدار�س 

التدابير  ت�ضجيع  ب��ه��دف  المحلية  وال��ف��اع��ل��ي��ات 

المتخذة لم�ضلحة النظم الفنية في المدر�ضة.

ق��ان��ون جديد  اإق����رار  ت��م   1988 ال��ع��ام  ف��ي 

لإ����ض���اح ال��ت��ع��ل��ي��م ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا ب��ه��دف رف��ع 

الم�ضتوى الذي و�ضف بالهبوط ال�ضديد على اأن 

البرنامج  )اأنظمة  والتوظيف  التربية  ق�ضم  يدير 

اأ�ضا�ضية  م��واد  للتدري�س  ط��رح  ال��ذي  ال��وط��ن��ي( 

واآخرى عامة.

البرامج  ه��ذه  �ضمن  كانت  الفنية  التربية 

وال��م��ه��ارات  وال��ر���ض��م  المو�ضيقى  ت�ضم  وه��ي 

الفني  للتعليم  الم�ضرحي.  والتعبير  والرق�س 

ويفهم  يعرف  اأن  الطالب  على  اأن  منها  اأه��داف 

اإلى  بالواقع  يقود  وه��ذا  وينجز...,  وي�ضتطلع 

والحرفيين,  الفنانين  قبل  م��ن  العمل  مراقبة 

وال��ت��ف��اع��ل ت��ج��اه الب��ت��ك��ارات وم��ح��اول��ة تقديم 

اأن  اإن��ن��ا نلحظ ه��ن��ا ك��ي��ف  اق��ت��راح��ات ج���دي���دة. 

تلك  م��ع  تت�ضابه  البريطاني  ال��ن��ظ��ام  معطيات 

ي�ضكل  الفني  فالمجال  فرن�ضا.  في  الموجودة 

قدرات  تفتح  على  ت�ضاعد  اأن  �ضاأنها  من  قاعدة 

الطالب وتنوير مواهبه ال�ضخ�ضية.

j املدير ال�سابق ملعهد الفنون اجلميلة يف اجلامعة 

اللبنانية

للتعليم الفني 
أهداف منها أن على 

الطالب أن يعرف 
ويفهم ويستطلع 

وينجز..., وهذا يقود 
بالواقع إلى مراقبة 

العمل من قبل الفنانين 
والحرفيين

يوجد في هولندا 
برنامٌج مهم حول الفن 
والتربية ونحو خمسين 
مؤسسة موازية تقدم 

للمدارس مساعدات 
مهّمة في مجال 

التربية الفنية
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اأذك����ر اأي����ام كن�ّا تالمذًة ف����ي المرحلة 

بالمرحل����ة  وم����روراً  االبتدائي����ة، 

ّ����ا  اأنن����ا كن� المتو�سط����ة، وم����ن ث����ّم الثانوي����ة، 

ن�س����رف عل����ى ق����راءة الكت����ب اأحيان����اً وقت����اً 

اأكب����ر مما كنّ����ا ن�سرفه ف����ي الدرا�سة اليومية 

العملي����ة  التطبيق����ات  واإج����راء  االعتيادي����ة، 

وكان  ال�س����ف.  ف����ي  المنف����ّذة  للدرو�����س 

المعل�ّم����ون يدفعوننا با�ستم����رار الى التعل�ّق 

بهذه الهواي����ة والتمّر�س بهذه الع����ادة، واإلى 

اأن ننح����و هذا النحو ما دام هدفنا هو النجاح 

في اأي مهنة تنتظرنا في الم�ستقبل.

وه����م  اأ�ساتذتن����ا،  بع�����س  اأّن  اأي�س����اً  اأذك����ر 

�سبي����الً  الق����راءة  انته����اج  عل����ى  يحف�ّزونن����ا 

لزيادة معرفتنا لي�س فقط بما يحيط بالمادة 

التعليمي����ة، ب����ل بما ه����و اأبعد من ذل����ك، كانوا 

ي�سرحون االأمر ويح�ّسون عليه، وبخا�سة 

والثانوي����ة،  المتو�سط����ة  المرحلتي����ن  ف����ي 

بقوله����م المتك����رر اإن الجه����ود الدرا�سية هي 

كم����ن يدخ����ل بيتاً ليتع����ّرف عل����ى موجوداته 

وم����ن يعي�����س في����ه، واإنَّ الق����راءة ف����ي الكتب 

غي����ر المدر�سية هي ح����ال الذي يطلع على ما 

حول البيت ف����ي االأبعاد القريبة والمتو�سطة 

والبعي����دة منه. فهل ي�سّح اأن ي�سكن اأحٌد في 

بيت ال يعرف الجغرافية الطبيعية والب�سرية 

واالجتماعي����ة واالقت�سادي����ة الت����ي يق����ع في 

نطاقه����ا، فيتفاع����ل معه����ا، ويك����ون ل����ه دور 

فيها؟!

و�سائ����ل  كان����ت  عندم����ا  قائم����اً  ذل����ك  كان 

الت�سلية والترفيه محدودة، ولم تكن بعد قد 

انفجرت تلك الثورة المعرفية ال�سخمة التي 

نعي�سها الي����وم، والتي نله����ث لل�ّحاق بركبها 

وتطوراته����ا وم�ستجداتها، من �سّدة ت�سارع 

خطواتها في اإنجاز كل ما هو جديد فيها.

وتمّر االأي����ام، ويت�ساءل االهتمام بالقراءة 

الورقية كل�ّما تو�ّسعت دائرة التاأثير المتاأتية 

م����ن الث����ورة االإلكتروني����ة، و�سي����وع مواق����ع 

التوا�س����ل االجتماع����ي  في ف�س����اء ال حدود 

ل����ه وال حواجز فيه، واإمكانية الح�سول على 

المعرفة باأي�سر ال�سبل وبدون كلفة وفقاً لما 

يطلبه القارىء من الجهاز المو�سوع اأمامه، 

وتاأثير االيق����اع ال�سريع للحياة وما يفر�سه 

من �سيق للوق����ت، وتنامي �سلطان ال�سوت 

الت�سويق����ي  االإع����الم  وال�س����ورة، و�سع����ف 

التعريفي بالكتب بغياب عوامل الجذب ذات 

ال�سل����ة، و�سرع����ة �سبكة االإنترن����ت في ن�سر 

المدّون����ات والكت����ب وعر�سه����ا للمعلوم����ات 

الحديث����ة الت����ي ال يق����در الكت����اب اأن يناف�سها 

في ذل����ك، م����ن دون تقييد هذا الن�س����ر بقيود 

المحمول����ة  الهوات����ف  وانت�س����ار  الرقاب����ة، 

وا�ستخدامها للتوا�سل والتحاور والتفاكر؛ 

ف�سالً ع����ن االأو�ساع االجتماعية والظروف 

ال�سعب����ة ف����ي بيئ����ات معينة، حي����ث ال ت�سهم 

المعطيات القائم����ة فيها في توفير المناخات 

الموؤاتية لالهتمام بالقراءة وتعزيزها. 

المطالعة بين تحّديات اإلنترنت
ومسؤولية التربية

j فيصل طالب

بالرتبية نبني وبالثقافة نحمي
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تراج���ع  اأ�سب���اب  اإل���ى  الباحث���ون  وي�سي���ف 

االهتمام بالمطالعة �سبباً تربوياً يتعلق بتغيير 

طرائق التدري����س التي انتقلت من المو�سوعية 

الكفاي���ات  اعتم���اد  اإل���ى  المعلوم���ات  وحف���ظ 

هدف���اً لها، بكل م���ا فيها من ق���درات ومهارات 

ومواقف. وهذا التغيير القائم على “النمذجة” 

والكيفي���ة ال الكمي���ة ت�سبّب بتراج���ع االأن�سطة 

التي تنطلق من الكتاب اأو تتوّجه اإليه، وتعتمد 

)المباري���ات  لممار�سته���ا  �سبي���اًل  المطالع���ة 

في ال�سع���ر والق�س���ة واالإلق���اء، والملّخ�سات 

واال�ستثمارات المختلف���ة للكتاب، واالإبداعات 

المتنوعة في التعبيرات الكتابية والفنيّة(.

كما اأّن اآخرين يعزون االأمر اإلى االأهل الذين 

ال يقارب���ون الكت���اب، وال يحل�ّونه ف���ي المكانة 

المنا�سب���ة في منازله���م، وال يجعلونه رفيقهم 

وجلي�سهم، وال يدّربون اأوالدهم على القراءة 

و�سرد الق�س�س قبل النوم، وال ي�سترون لهم 

الكت���ب الت���ي يحبّ���ون موا�سيعه���ا ويقّدمونها 

وال  المختلف���ة،  المنا�سب���ات  ف���ي  هداي���ا  له���م 

ي�سّجعونه���م عل���ى اإن�س���اء مكتب���ة �سغيرة في 

ّ���ون فيه���ا ترتي���ب كتبهم  غ���رف نومه���م، يتول�

والعناي���ة بها. وف���ي راأي ه���وؤالء الباحثين اأنه 

ل���و تم���ت مقارب���ة الكت���اب اإيجابياً ف���ي البيت، 

فاإن ذلك �سيف�سي حتماً الى تقريب مو�سوع 

المطالع���ة م���ن اهتمام���ات االأوالد، فيعت���ادون 

عليها م���ن خالل عنا�سر الت�سوي���ق والتحفيز 

التي يجب اأن تتخلل كل م�سار في هذا االتجاه.

واإذا كان االأم���ر كذل���ك فكي���ف ي�س���ّح اإذاً اأن 

ن�س���اءل تلميذاً عن �سب���ب عزوفه عن المطالعة 

اإل���ى كل ما عداها من و�سائل الت�سلية والترفيه 

واللع���ب؟ األي�س العلم في ال�سغ���ر كالنق�س في 

الحج���ر؟ ومت���ى اكت�سب االإن�س���ان في �سغره 

عادة فهل من ال�سهل تركها ؟

ف���ي ه���ذا ال�سي���اق ال ب���ّد م���ن ط���رح اأ�سئل���ة 

م�سروع���ة حول م���ا يكت���ب لالأطف���ال. فهل ما 

ي�س���در من كتب في ه���ذا النط���اق كاٍف؟ وهل 

كل الموؤلفين المعنيي���ن متخ�س�سون في علم 

نف����س الطفل وف���ي التربية، اأم ه���م طارئون اأو 

عابرون في هذا المجال؟

والواق���ع اأنن���ا اإذا اأردنا اأن نق���ارب مو�سوع 

المطالعة الورقي���ة مقاربة مو�سوعية ال بّد لنا 

من الق���ول، وب�سورة اإجمالي���ة، اإّن م�سوؤولية 

التراج���ع ال���ذي لحق ب�سحب���ة الكت���اب وخير 

الجل�ساء تقع في �س���كل اأ�سا�سي على االأمرين 

مع���اً: تفّج���ر الث���ورة االلكترونية، وع���دم بذل 

الجهود التربوية الالزم���ة الإبقاء المطالعة في 

حيّ���ز الحيوي���ة والممار�س���ة وتطوي���ر ال�سب���ل 

االآيلة اإلى ذلك. 

اإّن نظرة متابعة لل�سوؤون التربوية المت�سلة 

اإل���ى ت�سجي���ل  المطالع���ة تف�س���ي  بمو�س���وع 

النقاط التالية :

�سعي المدر�سة الى تحقيق اأعلى ن�سبة نجاح 

في االمتحانات المدر�سي���ة ومن َثّم الر�سمية، 

لك�سب ق�سب ال�سبق في المناف�سة والح�سور 

وت�سجي���ل االأّولية واالأرجحي���ة، بالمقارنة مع 

موؤ�س�س���ات تربوي���ة اأخ���رى، وذل���ك بالتركيز 

على الجوانب التعليمي���ة، من غير فتح النوافذ 

على روافد االأبحاث والتقارير ذات ال�سلة.

 عدم اعتماد التعل�ّم الذاتي الذي يقود التلميذ 

اإل���ى البحث والتق�ّسي ع���ن المعرفة في بطون 

الكتب غير المق���ّررة مدر�سي���اً، باالإ�سافة اإلى 

التعل�ّم انطالقاً من الكتب المدر�سية المقّررة.

تراج���ع االأن�سط���ة الال�سفي���ة، بم���ا ف���ي ذلك 

الن���وادي الثقافي���ة واأن�سطته���ا المحف���ّزة على 

مباري���ات  اأو  )كتاب���ات  ّ���ف  والتثق� االط���الع 

ثقافية...(.

ع���دم العناي���ة كم���ا يج���ب با�ستثم���ار المكتبة 

المدر�سية وتوظيف موجوداتها وتجهيزاتها 

عملي���ات  خدم���ة  ف���ي  التربوي���ة،  وو�سائله���ا 

المطالع���ة واإقام���ة االأن�سط���ة المنا�سب���ة، عل���ى 

قاع���دة اأن المكتب���ة لي�س���ت كتاباً فق���ط، بل هي 

مجال حيوي للتوا�سل الثقافي باأ�سكاله كافة 

)محا�سرات – ندوات – ور�س عمل ...(.

عدم جع���ل المطالعة ن�ساط���اً منظ�ّماً يخ�سع 

 إّن مسؤولية 
التراجع الذي لحق 

بصحبة الكتاب 
تقع في شكل 

أساسي على األمرين 
معًا: تفّجر الثورة 

االلكترونية، وعدم 
بذل الجهود التربوية 

الالزمة إلبقاء 
المطالعة في حّيز 

الحيوية والممارسة 
وتطوير السبل اآليلة 

إلى ذلك

الكتاب إذًا هو 
أساس المعرفة 

اإللكترونية،  وهو 
الذي يتيح للقارىء 

أن يحلـّق في أحالمه 
ورؤاه وتصوراته 

وأفكاره وأحاسيسه 
ومقارباته، في مسار 

البناء المعرفي 
والثقافي المتواصل 

والمتكامل
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للتقييم كغيره من االأن�سطة المدر�سية.

 ع���دم اإف���راد ح�س����س للمطالع���ة الموّجه���ة 

في اأثن���اء ال���دوام المدر�سي باإ�س���راف المعل�ّم 

المخت����س، تمرين���اً للتالم���ذة عل���ى المطالعة، 

وتظهيراً الإيجابياته���ا وفوائدها المحققة التي 

تع���ود على التالم���ذة برفع م�ستواه���م العلمي 

والتربوي والثقافي ...

النظ���ر الى المطالعة الح���ّرة، على اأنها ن�ساط 

اختي���اري، ق���د يقدم علي���ه تلمي���ذ ويحجم عنه 

اآخر، م���ن غير اأن يكون اأم���راً منظ�ّماً ومرتبطاً 

بمه���ل زمني���ة خالل الع���ام الدرا�س���ي الواحد، 

وذلك باالعتماد على تنظيم ا�ستمارة للمطالعة 

يطلب م���ن التالمذة ملوؤها بعد ق���راءة الكتاب، 

وتت���وزع عناوينه���ا على م���ا يلي، عل���ى �سبيل 

المثال ال الح�سر :

وع���دد  موؤلف���ه،  وا�س���م  الكت���اب،  عن���وان 

�سفحات���ه، وتاري���خ الطبع���ة ومكانه���ا، ودار 

الكت���اب،  ون���وع  عنه���ا،  �س���در  الت���ي  الن�س���ر 

وال�سخ�سي���ات واالأفكار الرئي�س���ة والثانوية، 

والمغ���زى العام للكت���اب اأو الر�سالة التي يريد 

الكتاب���ة،  واأ�سل���وب  قارئي���ه،  ال���ى  توجيهه���ا 

وملّخ����س الكت���اب، والتطبيق���ات العملي���ة في 

والبالغ���ة،  اللغ���ة  قواع���د  لدرو����س  الكت���اب 

والتعليق ال�سخ�سي للتلميذ، وغير ذلك...

ع���دم االهتم���ام باإ�س���دار مج���الت مدر�سية 

ومج���الت حائ���ط، والعم���ل عل���ى ن�س���ر بع�س 

المحلي���ة،  ال�سح���ف  ف���ي  مو�سوعاته���ا 

وتخ�سي����س جوائز لمن يكتب اأف�سل بحث اأو 

مقال���ة اأو ق�س���ة ق�سيرة اأو ق�سي���دة اأو اأف�سل 

ملخ�س لكتاب مقروء...

م���ن اأجل ذلك تق���ف التربية الي���وم في حيرة 

م���ن اأمرها لمجابه���ة طغيان الث���ورة المعرفية 

الجدي���دة، وتراج���ع الق���راءة بن�س���ب خطي���رة 

ل���دى النا�سئ���ة، وم���ا ي�ستتب���ع ذلك م���ن ن�سوء 

ّ���ف. اإنه���ا تحّديات  جي���ل متعل�ّم لك���ن غير مثق�

كبيرة تواجه التربية، الإعادة اللحمة والعالقة 

ال�سوية بين الق���ارىء والكتاب، بما يوؤّدي الى 

تحقي���ق اأه���داف التربي���ة الت���ي ال تقت�سر على 

بناء تلمي���ذ يح�سل على العالم���ات المدر�سيّة 

التي توؤّهله لالنتقال من �سف اإلى اأخر، وينال 

بنتيج���ة ذل���ك ال�سهادات المنا�سب���ة، بل ليكون 

اإن�س���ان الم�ستقبل الناج���ح، فيتزّود الأجل ذلك 

بموؤونة االنخراط في م�سالك الحياة المتنوعة 

والوا�سعة والمفتوحة على كل جديد؛ بحيث ال 

يقت�سر اإعداد هذا التلميذ في المدر�سة لينجح 

فيه���ا فق���ط، ب���ل لتك���ون ه���ذه المدر�س���ة حيّزاً 

مكاني���اً وفر�سًة زمني���ة الإط���الق االهتمامات 

الطالبي���ة باال�ستعداد للحي���اة بالحياة للنجاح 

فيه���ا. وهذا هو المهم واله���دف اال�ستراتيجي 

الأية خطط تربوية.

اإن م�سوؤولية التربية عن المطالعة والت�سجيع 

عليها، وتعزيز ح�سورها وفاعليتها في البناء 

التربوي للتلميذ، كانت ولم�ّا تزل قائمة. وهي 

اليوم تب���دو اأكثر اإلحاحاً م���ن اأي وقت م�سى، 

بالنظ���ر الى التحّدي���ات التي تفر�سه���ا الثورة 

االإلكتروني���ة وتداعياته���ا عل���ى الن����سء؛ عل���ى 

قاعدة اأن م���ن يبحث عن المطر ال يجده اإالّ في 

ال�سح���اب، ومن يفت�س عن البذور ال يجدها اإالّ 

ف���ي االأر����س، ومن ي�س���َع اإلى المحدث���ات فلن 

يحظ���ى بها اإالّ ف���ي رح���م البن���اء االإن�ساني اأال 

وهي التربية. ذلك اأن الثورة االإلكترونية رغم 

كل م���ا تقّدمه لالإن�سان م���ن معرفة وتوا�سل، 

ّ���ره ف���ي ه���ذا ال�سبي���ل م���ن مخ���زون  وم���ا توف�

�سخ���م لكل ما يفك�ّر فيه وما يبحث عنه، فاإنها 

تبقى مج���االً حيوي���اً موؤاتياً لتراج���ع االهتمام 

بالمطالعة الورقية، في غياب النازع  الداخلي 

للق���ارىء ال���ذي يج���ب اأن يق���وده اإل���ى ح�س���ن 

العالقة بينه وبين الكتاب. ولذلك نجّدد القول 

اإن م�سوؤولية تراجع هذه العالقة كما ن�سهدها 

في الوق���ت الراهن ال تقوم عل���ى تقدم و�سائل 

االت�س���ال الحديثة وتفج���ر المعلوماتية فقط، 

بل ه���ي التربية الت���ي تتحمل ب�س���كل اأ�سا�سي 

الم�سوؤولي���ة. فلو اأن المطالعة تراجع االهتمام 

بها ب�سبب الث���ورة االإلكترونية وحدها، فماذا 

نق���ول عن البالد التي ج���اءت منها هذه الثورة 

وم���ا يزال اأبناوؤه���ا يقبلون على الكت���اب اإقباالً 

ملحوظاً، لي�س ف���ي بيوتهم اأو مكتباتهم فقط، 

ب���ل حتى في و�سائل النقل  )المترو- البا�س- 

القطار ...(، ولو كان���ت مدة الرحلة ال تتجاوز 

الع�سرة دقائق.

بن���اًء عل���ى ما �سب���ق يتق���ّدم �س���وؤال م�سروع 

الق���راءة  بي���ن  العالق���ة  ه���ل   : نف�س���ه  ليط���رح 

االإلكتروني���ة والق���راءة الورقي���ة ه���ي عالق���ة 

توا�س���ل وتكام���ل، اأم  عالق���ة تناب���ذ وتباع���د 

و�س���راع ؟ وم���ا ه���و م�ستقبل الكت���اب في هذا 

ال�سياق ؟

م���ن المفيد في الج���واب عن هذا ال�س���وؤال اأن 

نلفت النظر الى الحقائق التالية:

٭ اإنَّ م���ن اخت���رع  �سبكة االنترن���ت وزّودها 

ف���ي  ال���ذي تعلّ���م  وتثق���ف  بالمعلوم���ات ه���و 

المدر�سة، واعتمد على مه���ارة  التعلّم الذاتي، 

من خ���الل الدر�س والبحث والمطالعة. وكذلك 

االأم���ر بالن�سب���ة ال���ى تحديث ه���ذه المعلومات 

عل���ى االإنترن���ت، ف���اإن  م���ن يق���وم به ه���و ذلك 

المطلع على اآخر اال�سهامات الفكرية والعلمية 

واالأدبي���ة وغيرها، التي وردت اليه من الكتب، 

ولي�س من اأي  م�سدر اآخر.

المعرف���ة  اأ�سا����س  ه���و  اإذاً  الكت���اب  ٭ 

االإلكتروني���ة،  وه���و ال���ذي يتي���ح للق���ارىء اأن 

يحل�ّق في اأحالمه وروؤاه وت�سوراته واأفكاره 

البن���اء  واأحا�سي�س���ه ومقاربات���ه، ف���ي م�س���ار 

المعرف���ي والثقاف���ي المتوا�س���ل والمتكام���ل؛ 

وهو ما ال تفعله االإنترن���ت التي تقدم المعرفة 

ب�سورة مخت�سرة وموجزة واأحياناً �سحلة، 

ف�س���اًل عّم���ا تحفل به م���ن فو�سى ف���ي الن�سر 

االإلكتروني والتدوين���ات البعيدة من المعايير 

ّ���ن  تمك� ال  فه���ي  ولذل���ك  الفني���ة؛  اأو  العلمي���ة 

م�ستخدمه���ا م���ن تنمي���ة عقله ب�س���كل منهجي 

ومن�ّس���ق،  وال ت�ستثير ذاكرت���ه ومخيلته، كما 
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تفعل  القراءة في الكتاب عامة .

٭ �سيظ���ل الكت���اب المعي���ن االأ�سا�س���ي للعلم 

والمعرف���ة، ولن تكون االإنترنت اإالّ و�سيلة من 

و�سائل  التعلّم  ال تغني عن الكتاب ومركزيته، 

ف���ي عملي���ة بن���اء االإن�سان عق���اًل وروح���اً، في 

�سي���اق �سحب���ة اأ�سرف  �سخ�سي���ات الع�سور 

الما�سي���ة، كم���ا يق���ول دي���كارت، وف���ي من���اخ 

الح���وار ال�سامت والتالقح الفكري ومجال�سة 

خير االأنام، ومعاقرة تجاربهم وخبراتهم، في 

نطاق ا�ستكمال المعارف المدر�سية المكت�سبة 

بول���وج ميادين المعرفة المفتوحة  التي تحفل 

بها بطون الكتب. فمن تعلّم �سيئاً بذاته ير�سخ 

ر�سوخاً اأقوى من اأي تعلّم بوا�سطة الغير.

٭ اإن الكت���اب يمن���ح موؤلفه موقع���اً اعتبارياً، 

ّ���ر لقارئ���ه عالق���ة حميم���ة ب���ه، ويتيح له  ويوف�

اإمكاني���ة اإهداء ن�س���خ منه اإلى اأ�سدق���اء تقديراً 

لمحت���واه وتعميم���اً لفائدته، ويحف���ظ لموؤلف�ّه 

حقوق الملكية والن�سر. 

٭ يتميز الكتاب باإمكانية حمله في كل مكان، 

وبكتاب���ة مالحظ���ات الق���ارىء عل���ى جوان���ب 

ال�سفح���ات وهوام�سها، وتظلي���ل االقتبا�سات 

واالأف���كار  المفاتي���ح  الكلم���ات  وتحدي���د 

االأ�سا�سية؛ ف�سالً عن توفيره الراحة للقارىء 

ف���ي جلو�س���ه، بعي���داً م���ن التحدي���ق الم�ستمر 

والمتعب لعينيه في �سا�سة الحا�سوب ... 

بي���ل   “ اأن  ال���ى  االإ�س���ارة  الطري���ف  م���ن  ٭ 

غيت����س” اأبرز رج���االت الث���ورة  االإلكترونية ، 

عندم���ا اأراد اأن يتح���دث عن تجربت���ه في عالم 

ثورة المعلومات واآفاقها، اأ�سدر كتاباً بعنوان 

“ العمل ب�سرعة الفكر”. فهل بعد ذلك �سّك في 
بق���اء الكتاب بق���اء االإن�سان بعنا�س���ر وجوده 

كافة ؟

٭ اإن ال�سبكة العنكبوتية ت�سهم في التعريف 

بالكتب وترويجها ون�سرها، واإثارة الف�سول 

حوله���ا، م���ن غي���ر اأن تح���ّل محل�ّه���ا )التجربة 

االألمانية(.

٭ اإن توثيق المعلوم���ات في الكتاب الورقي 

اأكثر دق���ة ومرجعية م���ن توثيقه���ا اإلكترونياً، 

حي���ث تنت�س���ر اأ�سالي���ب القر�سن���ة وا�ستخدام 

االأ�سماء الوهمية، و�سيوع فو�سى المدّونات.

تجدر االإ�سارة في هذا ال�سدد اإلى اأن طباعة 

الكت���ب ون�سرها ازدادت وتط���ّورت وتو�ّسعت 

ف���ي اأوروب���ا بعد الث���ورة االإلكتروني���ة. وت�ُقام 

له���ذه الغاي���ة اأكب���ر المعار�س الدولي���ة للكتاب 

في العال���م في فرانكف���ورت ولن���دن وباري�س 

المكتب���ات  اأن  كم���ا  وغيره���ا...  وبولوني���ا 

المدر�سي���ة والعام���ة والخا�س���ة، ل���م تك���ن في 

الزم���ن الذي �سبق الث���ورة االلكترونية بالقدر 

ال���ذي ه���ي علي���ه الي���وم، لجه���ة تو�ّس���ع ه���ذه 

المكتبات ون�سوء الجدي���د منها، واغتنائها بما 

�سارت اإليه اأو�س���اع المن�سورات كم�ّاً ونوعاً، 

بالنظر الى تكاثر دور الن�سر وازدياد عمليات 

التاأليف وكث���رة الدورّيات و�سائر المطبوعات 

ذات ال�سلة.

يتبيّ���ن م���ن كل م���ا تق���ّدم اأن لكل م���ن القراءة 

الورقي���ة والن�سر االإلكترون���ي ميزاته، واأن�ّهما 

الغاي���ة  تحقي���ق  ف���ي  ليتكام���ال  يتناف�س���ان 

ع���ن  اإن  والثقافي���ة،  والمعرفي���ة  االطالعي���ة 

طريق التوغ���ل في عمق المعرف���ة والتاأمل في 

التج���ارب االإن�ساني���ة ب�سحبة الكت���اب، اأو من 

خالل الحاجة اإلى االطالع ال�سريع اأو الموجز 

طوي���اًل  وقت���اً  ت�ستغ���رق  ال  الت���ي  الق���راءة  اأو 

بو�ساطة “االإنترنت”. المهم في هذا االأمر هو 

اأن نح�س���ن اإك�ساب ع���ادة المطالع���ة الأوالدنا، 

الأن الع���ادة كما يقال طبيعة ثاني���ة، واأن ن�سع 

الكت���اب ف���ي زجاج���ات الحلي���ب الأطفالن���ا كما 

 mettez leur un“ : يقول المث���ل الفرن�سي

livre dans le  biberon”. و�ساعتئ���ٍذ ال 
خوف  على القراءة م���ن التراجع، واإن تغيّرت 

فالكت���اب  والو�سائ���ل.  الو�سائ���ط  تع���ّددت  اأو 

م�ستمر ا�ستم���رار االإن�سان في وجوده الحي، 

وذاكرت���ه  واأحالم���ه  واأحا�سي�س���ه  باأف���كاره 

وروؤاه. ف���ال االإنترن���ت األغ���ى التلفزي���ون، وال 

التلفزي���ون األغ���ى الرادي���و، وال الرادي���و األغى 

األغ���ت  المرئي���ة  ال�سحاف���ة  وال  ال�سحاف���ة، 

ال�سحافة المقروءة ... وال الن�سر االإلكتروني 

�سيلغ���ي الكت���اب الورق���ي. �سيتج���اور الكتاب 

والن�س���ر االإلكتروني لفترة طويل���ة، و�ستبقى 

المعرف���ة غاية ال�ساعين اإل���ى االإم�ساك بخيوط 

الم�ستقب���ل الم�سرق النا�س���ح بعالمات التقّدم 

والرق�ّي وقيم االأخالق التي تحفظ لالإن�سانية 

مبرر وجوده���ا، و�سيك���ون القارئون، بوحي 

ه���ذه المنطلقات، قادة ال���راأي و�سن�ّاع القرار، 

خ�سو�س���اً اإذا كانوا يعرفون ماذا يقراأون كما 

يق���ول اأر�سطو، ويعرفون كيف يق���راأون، كما 

يقول فولتير.

اأخيراً ولي�س اآخراً، اإذا اتفقنا اأن ثّمة خيراً في 

�سحب���ة الكتاب، كما في االإنترنت، على قاعدة 

اأن كالًّ منهم���ا ي���وؤدي  ق�سط���ه للمعرف���ة، ف���اإن 

االأكي���د ه���و اأن جلي����س االأنام خير م���ن جلي�س 

الوحدة، و�ست�ّان بين الجلي�سين!

j مدير عام �شابق لل�ش�ؤون الثقافية.

ال اإلنترنت 
ألغى التلفزيون، 

وال التلفزيون 
ألغى الراديو، 

وال الراديو ألغى 
الصحافة، وال 

الصحافة المرئية 
ألغت الصحافة 

المقروءة
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الفن كمكّون ثقافي

ال��ث��ق��اف��ة ه���ي ج��م��ي��ع ال�����س��م��ات 

والعاطفية  والفكرية  والمادية  الروحية 

اجتماعية،  فئة  اأو  مجتمعاً  تميِّز  ال��ت��ي 

وال��م��ع��ت��ق��دات  والآداب  ال��ف��ن��ون  ت�سمل 

والتقاليد  وال���ع���ادات  وال��م��ع��رف��ة  وال��ل��غ��ة 

ونظم  والأخ����اق  الجتماعية  وال�سنن 

مجتمعه،  من  الفرد  يكت�سبها  التي  القيم 

من  المجتمع  يقّدمه  م��ا  ك��ل  تعني  وه��ي 

جيل  من  ينتقل  معنوي،  اأو  م��ادي  نتاج 

ال�سمات  يحدِّد  نموذجاً  وينتج  اآخر،  اإلى 

ويعي�ش  م��ا.  لمجتمع  المميزة  الثقافية 

النموذج كطريقة �سوية  في  الأف��راد هذا 

ل�سلوكهم.  ال�����س��اب��ط  ت�سكِّل  ال���وج���ود، 

ودعامة  ح��ي��اة،  طريقة  ه��ي  الثقافة  اإذاً، 

ع�سر  وف��ي  ال��ه��وي��ة.  لتعميق  اأ�سا�سية 

ال�سعوب  بين  الثقافي  الإحتكاك  بات فيه 

الثقافية  الهيمنة  ت�ساعفت  ِح��دَّة،  ي��زداد 

به،  يحتذى  اأنموذجاً  م�سّكلة  الخارجية 

المرتهنة  ال�سعوب  وت��راث  اأ�سالة  لتم�ش 

والمغلوبة على اأمرها.

ن��اً  وال���ف���ن ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي ب��و���س��ف��ه م��ك��وِّ

ث���ق���اف���ي���اً، ي��رت��ك��ز ع��ل��ى ال����واق����ع ل��ي��ع��اود 

الفنان  ي��ق��وم  ج��دي��د.  بت�سكيل  �سياغته 

الإبداعية والمفاهيمية،  بالبحث والتجربة 

اأولً  فهو  محيطه،  من  مفردات  م�ستلهماً 

بو�سائطها  الثقافة  هذه  منظومة  من  جزء 

فكر  لغة  اإنه  المتعددة.  وبيئاتها  المختلفة 

نمو  ف��ي  م��وؤث��راً  دوراً  يلعب  واإح�����س��ا���ش، 

ال��ف��رد ب��م��راح��ل��ه ك��اف��ة. وك��ك��ل ���س��يء في 

العالم  منظومة  اإلى  يحتكم  بات  المجتمع 

وملتقياته  الجاذبة  بو�سائله  الفترا�سي، 

الم�سلية  ال��ج��ام��ع��ة  ��ات��ه  وم��ن�����سَّ ال��اف��ت��ة 

والمتفاعلة، فتكاثرت المواقع الإلكترونية 

وان��ت�����س��رت ب��ري��ادت��ه��ا، وع����دد زواره����ا 

ينهلون ويبحثون عن منابع الفن العالمي. 

الإفترا�سية  المتاحف  فهم يترددون على 

الكتب  وعلى  مقتنياتها،  على  يتعرفون 

والمع�سات  الخالدة  والأع��م��ال  المتاحة 

ال��ق��ائ��م��ة ف��ي م���دار����ش ال��ف��ن  وات��ج��اه��ات��ه 

تعر�ش  عامة،  المواقع   هذه  المعا�سرة. 

تكبيرها،  اإمكانية  م��ع  وا�سحة  الأع��م��ال 

الجمهور  راأي  مع  التفاعل  للفنان  وتتيح 

اأن  فيه  �سك  ل  مما  انطباعاته.  وتر�سد 

هذه الأ�ساليب الع�سرية ت�ساهم في ن�سر 

مع  ملحوظة  مفارقة  البع�ش  ويرى  الفن. 

الملتقيات العربية التي تت�سف عامة بقلَّة 

المعلومات وغلبة الطابع ال�سخ�سي وعدم 

في  الهتمام  هذا  يزال  اإذ  التطور؛  مواكبة 

وقد  ه��ذا  المحلي.  ال�سعيد  على  ب��داي��ات��ه 

روؤية  بو�سع  المي�سورة  البلدان  با�سرت 

العالم  تعريف  بغية  فنونها  ون�سر  ثقافية 

م�ستخدمة  المواقع  بع�ش  لت  وت�سكَّ بها. 

كما  ال��زوار.  مع  للتحاور  الأجنبية  اللغات 

با�سرت برعاية الفنون الت�سكيلية وتنظيم 

الت�سويق،  وف��ر���ش  ال��دول��ي��ة  ال��م��ع��ار���ش 

واإتاحة الفر�ش لعر�ش مقتنيات المتاحف 

الفن ثفافة وتربية:

من السياسات إلى التطّلعات  
"الحاجات المستقبلية للفنون البصرية" 

j أ. د. هند الصوفي

بالتربية نبني وبالثقافة نحمي
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اأن�سطة  م��ن  ال��خ��ا���س��ة  ال��م��ب��ادرات  ودع���م 

وفعاليات ثقافية وور�ش عمل فنية.

م��ف��ه��وم ال��ف��ن م��ت�����س��ع وم��ت��ط��ور كما 

ع��اق��ت��ه ب��ال��ث��ف��اف��ة، ول��ع��ل اأه���م م��ا خلفته 

الفنون  هي  التاريخ  عبر  والأمم  ال�سعوب 

ال��ت��ي ت��ع��د م��ن ال��ت��راث الأن�����س��ان��ي وال��ت��ي 

م��ا،  اأم���ة  اأو  م��ا  �سعب  عظمة  ع��ل��ى  ت�سهد 

وعلى توا�سل الح�سارات. و�سوف نعالج 

في هذا المقال الموجز وفي ظل الم�ساريع 

المعنية،  الجهات  اأنجزتها  التي  الأخ��ي��رة 

في  الأخ���ي���رة  الم�ستجدات  ���س��وء  وع��ل��ى 

اأجل  من  التطلُّعات  طبيعة  التنمية،  مجال 

واأهمية   الت�سكيلية،  بالفنون  النهو�ش 

اأت���ت،  ال���م���ب���ادرات ال��ه��ادف��ة م��ن اأي ج��ه��ة 

حكومية كانت اأم خا�سة. 

ال�شيا�شات الثقافية الت�شكيلية: 

المفهوم والم�شمون

منذ العام 2009، اأ�سبحت ال�سيا�سات 

في  الرئي�سية  اله��ت��م��ام��ات  م��ن  الثقافية 

رافعة  الثقافية  والتنمية  التنمية.  مجال 

وال�سياحي  القت�سادي  للنمو  اأ�سا�سية 

وهي  والعالمي،  المحلي  الم�ستوى  على 

العمل،  فر�ش  م��ن  العديد  لتوفير  ق��اع��دة 

وهي من�سة مفتوحة لاأفراد والمنظمات 

مبا�سر  غير  اأو  مبا�سر  ب�سكل  تعمل  التي 

وال���س��ت��دام��ة.  وال��ت��ط��ور  التغيير  ب��ات��ج��اه 

اأن  عليها  ال��ن��اج��ح��ة،  ال�����س��ي��ا���س��ات  وك��ك��ل 

واأن  الأف���راد  احتياجات  من  نابعة  تكون 

ذات  ال��ج��م��اع��ات  ب��ي��ن  بالم�ساركة  ت��ح��دد 

من  المبا�سرة.  وغير  المبا�سرة  المنفعة 

التنمية الثقافية 
رافعة أساسية 

للنمو االقتصادي 
والسياحي على 

المستوى المحلي 
والعالمي، وهي 

قاعدة لتوفير 
العديد من فرص 

العمل
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المبالغ  ر�سد  يتم  عام،  وب�سكل  الثقافية. 

ال��ب��داي��ة،  ف��ي  الم�ستوفاة.  ال�سرائب  م��ن 

ل ب��د م��ن ر���س��د ال��ح��اج��ات وال��ت��وق��ع��ات 

بالم�ساركة مع الاعبين، من اأجل �سياغة 

العتبار  بعين  ت��اأخ��ذ  م��ح��ددة  �سيا�سات 

كما  والإ�ستمرارية.  الخ�سو�سية  مبادئ 

المنظمات  تفاو�ش  اأن  عليها  ال��دول��ة  اأن 

المانحة العالمية من اأجل تمويل الم�ساريع 

الموؤ�س�سات،  ه��ذه   بين  وم��ن  المختارة. 

الإتحاد  للتنمية،  خان  الآغ��ا  �سبكة  هنالك 

للتربية  الإ�سامية  المنظمة  الأوروب����ي، 

اليوني�سيف  اليون�سكو،  والثقافة،  والعلم 

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة 

لجامعة  التابعة  والعلوم  والتربية  الثقافة 

الدول العربية )الألك�سو(.

وف������ي ه������ذه ال���م���رح���ل���ة، ل ب������دَّ م��ن 

والعالمية  العربية  بالتجارب  ال�ستئنا�ش 

الأخ�����رى وت���ب���ادل ال��خ��ب��رات ك���ي ل نقع 

ففي  راف��ع��ة،  تجارب  وهناك  الف�سل.  في 

تون�ش/1980، اأعدَّت مجموعة من الخبراء 

اأر�سلت  اأجل م�سروع ثقافي«،  وثيقة »من 

لها   وو�سع  للثقافة،  الأعلى  المجل�ش  الى 

لدعم  منحاً   ت�سمن  للتمويل،  �سندوق 

الن�سر  ف��ي  والم�ساهمة  الثقافي  الإن��ت��اج 

والتوزيع. كان لهذا ال�سندوق اأثر كبير في 

الثمانينات.  خال  الثقافي  العمل  ازده��ار 

اأما في الأردن، فقد تمَّ دعم بع�ش الكيانات 

قبل  ومن  الثقافة  وزارة  خال  من  الفنية 

ال��ب��ل��دي��ات. ف���ي م�����س��ر و����س���وري���ا، ت��دع��م 

وزارة الثقافة بع�ش الأجهزة وقد اأن�ساأت 

الثقافية  التنمية  �سندوق  الت�سعينات  في 

التابع للوزارة، والذي يدعم اأن�سطة الدولة 

ب�سكل اأو باآخر.  

الواقع اللبناني: من الموازنة

اإلى الآليات  

  في البيانات الوزارية الأخيرة، لم تنل 

الثقافًة حيزاً هاماً ي�سمح بتحقيق م�ساريع 

ثقافية على م�ستوى الطموحات. فالهدف 

كحق  المواطنين  اإل��ى  الثقافة  اإي�سال  هو 

و�سّن  ثقافية«  »�سيا�سة  والمطلوب  لهم، 

ثقافية  روؤي���ة  اإق���رار  اأج���ل  م��ن  ت�سريعات 

من  ب��دلً  الخاّق،  الثقافي  »الفعل«  تحقق 

دعماً  الثقافة  وزارة  تقدم  الكمي.  الن�ساط 

الفنية ولكن  الم�سروعات  لبع�ش  محدوداً 

�سراء  الدعم،  وي�سمل  ثابت.  غير  ب�سكل 

لوحات، كما اأنها تدعم نقل الأعمال الفنية 

العالمية  البيانالت  بع�ش  في  والم�ساركة 

ولو ب�سكل مقت�سب، وت�ساهم في طباعة 

في  هي  اإذاً  الم�سكلة  المختلفة.  الكتيبات 

ال��م��وازن��ة ال��م��ح��ددة ل���ل���وزارة، )اأق����ل من 

العامة(، وهل هناك  الموازنة  0.02 % من 
م���وازن���ة اأ����س���ا؟ ول���دى ر���س��د ودرا���س��ة 

الواقع من خال طاولت م�ستديرة قامت 

بها جمعيات مهتمة، تبين اأنه:  

- تعاني المناطق نق�ساً في الف�ساءات 

الثقافية، ومنها ما يحتاج اإلى تحديث على 

موارد  واإل��ى  والمهني،  التقني  الم�ستوى 

�سرورية لا�ستمرارية... 

الثقافي  ال��ح��دث  تدعم  ل  البلديات   -

الفني اإلَّ ما ندر.   

- المعار�ش الكبيرة لي�ست متاحة اأمام 

فر�ش  في  تع�سر  وهنالك  وفير،  جمهور 

تجوالها من منطقة لأخرى، اإما  لنق�ش في 

�سيا�سية،  لظروف  نتيجة  واإم��ا  التمويل، 

واإما لعدم توفر م�ستلزمات العر�ش. 

دون  بالعا�سمة،  الم�ساريع  ح�سر   -

المعارض الكبيرة 
ليست متاحة 

أمام جمهور وفير، 
وهنالك تعّسر في 
فرص تجوالها من 

منطقة إلى أخرى

من  المعنيين  م�����س��ارك��ة  ي��ج��ب  ذل���ك  اأج���ل 

وفي  الثقافة،  مجال  في  وعاملين  فنانين 

���س��وق ون��ه�����س��ة ال���ف���ن، ك��م��ا وال��ب��اح��ث��ي��ن 

الأكاديميين والن�سطاء والطلبة واأ�سحاب 

ال�������س���الت وال���م���ن���ظ���م���ات وال��ج��م��ع��ي��ات 

والنقابات والإتحادات الفنية. ولكن، على 

مظلة  تحت  ين�سووا  اأن  الاعبين  جميع 

ال�سيا�سات  لهذه  الراعية  الأ�سا�سية  الجهة 

بالدرجة  الثقافة  وزارة  اأي  الت�سكيلية، 

الأولى والجهات الدولية التي تن�سق اأ�ساً 

الأول��ى، على  المرحلة  ال���وزارة. وفي  مع 

الوزارة اإعداد كوادرها الب�سرية وتحديث 

مواكبة  اأج���ل  م��ن  وق��وان��ي��ن��ه��ا  هيكلياتها 

�سوؤون  لمتابعة  ال�سواغر  وم��لء  الع�سر، 

الإبداع في لبنان. 

ال�سيا�سات  تبنى  اأن  المفتر�ش  وم��ن 

ال��ث��ق��اف��ي��ة ع��ل��ى م���ب���ادئ ت�����س��م��ن الإن���م���اء 

ال��م��ت��وازن ودم��ق��رط��ة ال��ث��ق��اف��ة واإت��اح��ت��ه��ا 

من  اأ�سا�سية  ال�سيا�سات  فهذه  للجميع. 

يجب  وع��ل��ي��ه،  الجتماعية،  ال��ع��دال��ة  اأج���ل 

في  الإداري���ة  الامركزية  على  تعتمد  اأن  

وتوزيع  الثقافية  الم�ساريع  دع��م  مجال 

ال�سناعة  واإن��م��اء  وال���س��ت��ث��م��ارات  المنح 
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مراعاة الإنماء المتوازن. 

ال����روؤي����ة ال���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة  - ف���ق���دان 

التي  الفر�ش  في  والتق�سير  الوا�سحة، 

طابع  ذات  م�����س��روع��ات  ب��ت��ول��ي��د  ت�سمح 

م�ستدام، وبمنظور اإنمائي �سامل.

- على ال�سعيد التربوي ل تزال الفنون 

في  المدر�سية  البرامج  في  منظورة  غير 

من  تنجز  اأنها  اأو  الموؤ�س�سات،  من  العديد 

قبل غير ذوي الإخت�سا�ش.

ب�سكل  ول����و  ال�������وزارة  اأدَّت  ف��ع��ل��ي��اً، 

الازمة،  الإمكانيات  توفر  لعدم  محدود 

والآث��ار  الفنون  جميع  طالت  نوعية  لفتة 

لك�سر  اإرادة  هنالك  اأّن  وتبيَّن  وال��ت��راث. 

اأداء مختلف  اأجل  من  المتبع �سابقاً  النمط 

الأخ��ي��ر  الإن��ج��از  وك���ان  ��ال.  ف��عَّ ت�ساركي 

التي  ثقافية«،  »���س��وؤون  مجلة  اإ���س��دار  في 

الت�سكيلية  للهموم  �سفحات  ت  خ�س�سَّ

وللتعريف عن فنانينا، عدا عن كونها منبراً 

والمع�سات  الم�ستجدات  لمتابعة  ح��راً 

على  انعكا�ساتها  ف��ي  وللبحث  العالمية، 

�سوؤون الإبداع محلياً.  

ال�شيا�شات الت�شكيلية: 

اآليات ون�شاطات  

ال��م��ر���س��د  اأن  ال��خ��ب��راء ع��ل��ى  ي��ح��ر���ش 

اإرث��اً  نملك  لأننا  الأول��ي��ات  من  لهو  الثقافي 

غبار  ونف�ش  ال�ستثمار  اإل��ى  بحاجة  غنياً 

منها  متعددة   اآليات  وهنالك  عنه.  الإهمال 

ما هو اأ�سا�سي ومنها ما هو ثانوي ينفذ في 

مراحل قادمة. واإن كان الهدف هو النهو�ش 

بالفنون الت�سكيلية، فن�سيف ما يلي:   

العالمية  النوعية  التظاهرات  دع��م   -

ب��ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى مناطق  ال��ط��اب��ع، وذل����ك 

مختلفة لاإنماء المتوازن.

- دعم التظاهرات المحلية الرامية اإلى 

ا�ستقدام عرو�سات فنية ذات طابع عالمي، 

واعتماد مراكز عر�ش في كل المناطق. كما 

يجدر بنا ت�سجيع الفنانين ليم�سوا �سيوف 

�سرف في كل المحافل الدولية. 

اإق����ام����ة م���ت���اح���ف ل��ل��ف��ن ال��ح��دي��ث   -

وال���م���ع���ا����س���ر، وت�������س���ج���ي���ع ال��م��ت��اح��ف 

المتخ�س�سة في المناطق، ودعم المتاحف 

ال�سغيرة لفنان ما في م�سقط راأ�سه. 

- ت�سجيع الأدبيات في مجال التاأليف 

والنقد الت�سكيلي.

اللبناني  الفن  ما يعيق م�سيرة  اأهم  اإن 

��ر ال��م�����س��ارك��ة ف���ي ال��ب��ي��ان��الت  ه���و ت��ع�����سُّ

الهامة، وذلك لجهة  اأو المعار�ش  العالمية 

التكلفة الباهظة للعر�ش ولنتقال الأعمال 

التعليق  وم�ستلزمات  ال�سفر  ولتكاليف 

والتجهيز. 

 - دعم م�ساريع التبادل والتفاعل مع 

وور���ش  فنانين،  ا�ستقبال  لجهة  ال��خ��ارج 

عمل وموؤتمرات و�سامبوزيوم وغيره. 

- حماية الملكية الفكرية لجهة اأر�سفة 

من  وترقيمها.  وترميزها  الفنية،  الأعمال 

اإلى  الحاجة  اأم�ش  اأخ��رى، نحن في  ناحية 

اللبنانيين  الفنانين  عن  مو�سوعية  درا�سة 

منذ ن�ساأة الفن الحديث. وفي هذا المجال، 

اأ�س�ست  الوزارة بنقلة نوعية عندما  قامت 

المتحف الإفترا�سي الأول لمقتنياتها. كما 

اأعلن وزير الثقافة عن تمكين هذا المتحف 

وتفعيل زواره بعرو�ش فردية تخ�س�ش 

�سهرياً لكل فنان على حدة. مبادرة لفتة 

تعزيز  اإل��ى  ال��ه��ادف��ة  الإيجابية  باأبعادها 

م��وق��ع ال��ف��ن��ان ال��ل��ب��ن��ان��ي  وال��ت��ع��ري��ف ب��ه. 

�سيا�سة  البلدان  من  العديد  وتعتمد  ه��ذا، 

اإقامة معار�ش لفنانيها عبر �سفاراتها في 

الخارج. 

- ال�سعي لتوزيع المنح الدرا�سية من 

المتخ�س�سة  وال��ج��ام��ع��ات  ال����وزارة  قبل 

بالفنون، من اأجل التخ�س�ش في الخارج.   

- ه��ن��ال��ك  ����س���رورة م��ا���س��ة لإي����اء 

دوراً  منها  والت�سكيلية  الثقافية  ال�سياحة 

والخدمات  ال�سناعة  تعزيز   في  اأ�سا�سياً 

والتنمية.

في المجال التربوي

هنالك  ال��ت��رب��وي،  ال�سعيد  على  اأم���ا   

فالثقافة  تفعيلها.  ينبغي  اأ�سا�سية  اآليات 

هامة  مكانة  تحتل  اجتماعية  تن�سئة  هي 

ج������داً، م���ن ���س��ن��وات ال��ط��ف��ول��ة اإل�����ى �سن 

الر�سد. خال هذه ال�سنوات الحا�سمة تتم 

بخ�سائ�سها  الجتماعي  النتماء  عملية 

ل الهوية  وديناميتها الأ�سا�سية، كما تت�سكَّ

الجتماعي  المحيط  يلعب  ال��ت��ي  ال��ذات��ي��ة 

ب��م��خ��ت��ل��ف م��ث��ي��رات��ه وو����س���ائ���ط���ه ال����دور 

تقت�سر  ول  مكانتها.  اإرث���اء  في  الحا�سم 

ت�سعى  ب��ل  ال��ه��وي��ة،  تكوين  على  الثقافة 

وتحديد  بمجملها  ال�سخ�سية  تكوين  اإلى 

المعرفية  العامة،  والتوجهات  ال�سلوكيات 

فهي  وب��ذل��ك  والجمالية...  والجتماعية 

للحوا�ش،  وتهذيب  فكري  ارت��ق��اء  عملية 

ولكن هي اأي�ساً اإعداد للم�ستقبل و�سناعة 

ل���ه. م���ن ه��ن��ا ن��ط��رح ال��ت�����س��اوؤل  ال��ت��ال��ي: 

المتغيرات  ب��ي��ن  ال��م��وازن��ة  يمكننا  ك��ي��ف 

عملية  ف��ي  بالهوية،  المرتبطة  وال��ث��واب��ت 

الفن  بوا�سطة  وال�سباب  الأط��ف��ال  تثقيف 

تكون  ق��د  ة  اله�سَّ الفئة  ه��ذه  والت�سكيل؟ 
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التقليدية  الثقافة  بين  اأمرها  في حيرة من 

الحديث.  والتوا�سل  الإعامية  والثقافة 

على  المحافظة  بين  جامع  خ��ط  م��ن  فهل 

الخ�سو�سيات واتباع المتغيرات العالمية 

المقدمة، نقترح باقة  المعا�سرة. من هذه 

من القتراحات العملية:

المنظومة  في  الفنية  التربية  اإدم��اج   -

قبل  م��ن  وت��ن��ف��ي��ذه��ا  وتنميتها،  ال��ت��رب��وي��ة 

تعليمية  ب��رام��ج  و�سع  م��ع  متخ�س�سين، 

ودع��م  ال��ت��خ�����س�����س��ات،  لمختلف  م��ائ��م��ة 

الأبحاث والدرا�سات الم�ستمرة التي تهدف 

ومناهجها  الفنية  التربية  برامج  تقييم  اإلى 

م��ن اأج����ل ���س��م��ان ج��ودت��ه��ا، اإ���س��اف��ة اإل��ى 

تدريب مهني م�ستمر للعاملين فيها.

- تطوير قدرات العاملين في الميدان 

الثقافي وتقديم اآليات ال�ستمرارية.  

    -   على الم�ساريع التربوية الفنية اأن 

تدخل �سمن منظور �سامل، واأن ل تكتفي 

باأن تكون م�سروعاً للمنا�سبات فقط.   

ال��ح��د م��ن ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة ف��ي ملفات 

الم�ساريع الم�ستركة. 

ودعم  ال�سابة  للمواهب  الإب���داع  دع��م 

ال��م��ع��ار���ش ال��م��در���س��ي��ة واق��ت��ن��اء اأع��م��ال 

ال�سباب.

ت��اأم��ي��ن ال��ف��ر���ش ل��ك��ل ال���م���دار����ش من 

اأج���ل زي����ارة ال��م��ع��ار���ش وال��ت��ع��رُّف على 

الفنانين... 

ت��ق��دي��م ب���رام���ج ال��ت��م��ك��ي��ن وال��ت��اأه��ي��ل 

الم�ساهمة  اأجل  من  المبدعين  لاأ�سخا�ش 

في ظهور الفنانين والحرفيين والإداريين 

والمدربين في مجالت الفن والثقافة.

ت��ع��ت��ب��ر ال��ت��رب��ي��ة ال��م��ك��ان الأ���س��ا���س��ي 

لدى  الفني  ال���ذوق  تنمية  ع��ن  ال��م�����س��وؤول 

الجمهور، وعن تنمية المعارف التي تّحفز 

على التجديد والإبداع. 

الثقافة  وزارة  بين  ���س��راك��ة  اإق��ام��ة   -

ر�سم  اأج��ل  من  والتعليم  التربية  ووزارة 

في  ال�ستراتيجيات  وو�سع  ال�سيا�سات 

مجال التربية الفنية. ويجب اأن ل ن�ستثني 

والمنظمات  والنا�سطين  الفنية  الجمعيات 

الهادفة  الن�ساطات  و���س��ع  ف��ي  الثقافية 

الم�سابقات  تنظيم  وف���ي  وف��ن��ي��اً  ت��رب��وي��اً 

وتوزيع المكافاآت. 

 

تعزيز ثقافة التذوق الفني 

والتوا�شل بين الما�شي 

والحا�شر

ف��ي ظ��ل ال��ت��ط��ورات الأخ���ي���رة، باتت 

ملحاً  ومطلباً  م��راداً  الإداري���ة  الامركزية 

ف���ي ل��ب��ن��ان، ف��ك��ل م��ن��ط��ق��ة ت�����س��ع��ى  نحو 

كان  هنا  من  تميِّزها.  التي  الخ�سو�سية 

في  والتربوية  الثقافية  لل�سيا�سات  ب��دَّ  ل 

مجال الفنون الب�سرية اأن يكون لها اأهداف 

وا���س��ح��ة وث���واب���ت اأ���س��ا���س��ي��ة ت��ق��وم على 

التعبير  وحرية  الثقافي،  التعدُّد  اح��ت��رام 

والإبداع.  ومن المكونات الجديدة المتبعة 

ف���ي ال��ع��ال��م ح��ي��ال ���س��ي��اغ��ة ال�����س��ي��ا���س��ات 

وم�ساركة  الجندر  مكوِّن  هنالك  العامة، 

الن�ساء. في فرن�سا تعمل الن�ساء في قطاع 

الثقافة بمعدل يبلغ  45 %، وفي لبنان جل 

اأ�سحاب الغاليريهات هنَّ من الن�ساء. فهنَّ 

يعملن  ب�سكل اأ�سا�سي في تنظيم الأحداث 

الفنية، كما واأن عدد الفنانات ن�سبة للذكور 

اأ�سبحت مع  المهنة  الن�سف. فهذه  تعدَّى 

الأم��ن��ي والق��ت�����س��ادي عر�سة  ال��و���س��ع 

لا�ستكانة، ل �سوق ول طلب فيها. بينما 

ل�سن  اأن��ه��نَّ  حيث  بالفن  الن�ساء  تتم�سك 

اإذاً،  العائلة.  عن  المبا�سرات  الم�سوؤولت 

في ظل الأزمات الراهنة، يعمد الرجل اإلى 

الذي  ال�سيء   ، اإيجاد فر�ش عمل م�ستدام 

ل توفره مهنة الفن.   

ال�شناعة الثقافية: مكون جديد

ت�����س��اه��م ال�����س��ن��اع��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة في 

الإ�سعاع الدولي وفي تقديم الهوّية الثقافية 

تنمية  اإلى  ال�سناعة  هذه  وتحتاج  ما.  لبلد 

تمكينهم  اأج��ل  من  فيها  العاملين  مهارات 

من مواجهة التحّديات. وقد تتطلب اإن�ساء 

بنى تحتية تكفل  التنمية والتعليم الموّجه 

العام.  ال��ذوق  تربية  بهدف  النا�ش،  لعامة 

المجال  هذا  في  الن�سطاء  وي�ستعين  ه��ذا، 

من�سورات،  وطباعة  عمل،  ور�سات  بعقد 

والمي�ّسرين  ال��ق��رار  ���س��نّ��اع  وا���س��ت��م��ال��ة 

بالإبداع  المعنية  والجمعيات  والإداريين 

م�ساألة  تطرح  الدائرة،  هذه  في  والثقافة. 

الثقافية،  ال�سناعة  في  النا�سطين  تاأهيل 

اإلى  المدار�ش  من  نبداأ   اأن  الطبيعي  ومن 

هكذا  المتخ�س�ش.  الجامعي  الم�ستوى 

في  متخ�س�سين  طاباً  نخرِّج  ان  يمكننا 

باتت الالمركزية 
اإلدارية مرادًا ومطلبًا 

ًا في لبنان، فكل  ملحَّ
منطقة تسعى  نحو 

الخصوصية التي 
تميِّزها
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الجديدة  غير مجال. ومن الخت�سا�سات 

في عالم الفن هنالك اقت�ساد الفن وتعزيز 

فر�ش الت�سويق الفني، وهناك النقد الفني، 

و�سو�سيولوجيا  الفني  ال��ح��دث  واإدارة 

الفن. وكل ما �سبق ذكره ي�ساهم في بلوغ 

قطاع  ب��ت��ط��ّور  وي�سمح  التنمية،  اأه����داف 

ال�سناعة الثقافية. 

ال�سناعة  تعمل  اأخ�����رى،  ن��اح��ي��ة  م��ن 

كما  فنية  �سوق  خلق  مجال  ف��ي  الثقافية 

في دبي، وفي مجال تنظيم قانون الملكية 

الفكرية. كما تجهد في كلِّ مراحل الإنتاج 

الإب����داع����ي م���ن ال��ت��ح�����س��ي��ر اإل����ى ال��ع��ر���ش 

والتاأثير  والت�سويق  وال��ت��وزي��ع  والطلب 

الثقافة  اأع����ام  و���س��ن��اع��ة  ال��ع��ام  ب���ال���راأي 

ا كانت هذه  والفن في و�سائل الإعام. ولمَّ

الأمور اأ�سا�سية في تطوير الإبداع، هنالك 

التعاون  اأط���ر  لتفعيل  م��ح��ال  ل  ���س��رورة 

والتن�سيق مع الم�سالح الحكومية. 

و�شائل الإعالم 

وتكنولوجيا التوا�شل

الإعام، ل  المتنامي ل�سلطة  الدور  في 

بدَّ اأن ي�ساهم قطاع الفن والإبداع في اإيجاد 

فر�ش له للظهور على ال�سفحات الإعامية 

هناك  فت�سبح  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  والف��ت��را���س��ي��ة 

لتلك  ال��ازم  التمويل  لتاأمين  ما�سة  حاجة 

اإلى خلق  الأح��داث  ال�سفحات،  من تغطية 

الإلكترونية،  ال�سبكة  على  جديدة  مواقع 

للعاملين عليها. ولذلك  الرواتب  تاأمين  اإلى 

�سة في النقد  فاإن ا�ستحداث فروع متخ�سِّ

�ساأنه  من  الجامعات  م�ستوى  على  الفني 

المعار�ش  نقد  ف��ي  الإعاميين  ��ه  ي��وجِّ اأن 

ال�سحافة  يعزز  اأن  �ساأنه  ومن  والأع��م��ال، 

اأعمالهم  ويقيّم  الفنانين  وي��وؤّط��ر  الثقافية 

وي�����س��نّ��ف ن��ت��اج��ه��م. اإن اأه���م م��ا ك��ت��ب عن 

اأنجز  الحديث  الفن  م�سيرة  ف��ي  الفنانين 

بفعل  اأ�سبحوا  الذين  الإعاميين  قبل  من 

يعود  الأول،  ال��ط��راز  من  ن��ق��اداً  الممار�سة 

اإليهم ت�سمية غالبية المدار�ش الفنية. 

الإ�سهار  فحمات  اأخ��رى،  ناحية  من 

والفنية  الثقافية  للمنا�سبات  وال��دع��اي��ة 

البنى  لكل  رقمية  كيانات  واإيجاد  مكلفة، 

وق��اع��ات  م��ت��اح��ف  م��ن  الثقافية  التحتية 

تزال  ل  فنية  ومعار�ش  وم�سارح  عر�ش 

في اأولى خطواتها في لبنان. وبالمقارنة، 

نرى في الغرب اآليات وتطبيقات للهواتف 

ال��ذك��ي��ة ت���ح���ثُّ ال��ن��ا���ش ع��ل��ى ال��م�����س��ارك��ة 

والترويج  لاأحداث الفنية. 

وف���ي اآخ���ر ال��م��ط��اف، ل ب���دَّ م��ن ذك��ر 

و�سبل  ال��ت��وا���س��ل  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأه��م��ي��ة 

كالنيو  المعا�سرة  ال��ف��ن  اأ���س��ك��ال  تفعيل 

م��ي��دي��ا وال��ف��ن ال��رق��م��ي وال��ت��ف��اع��ل��ي. في 

الري�سة  الفنان  ي�ستبدل  المنظومة،  هذه 

والمعجون  بال�سا�سة،  والخامة  بالفاأرة، 

اأم��ام  نحن  الرقمية.  ب��الأل��وان  التقليدي 

الت�سكيلي،  الفن  ثقافة  في  جديدة  طفرة 

اأ�سكال  اإب���داع  متعددة  برامج  عبر  تتيح 

واح��داً، هي  تياراً  لي�ست  ل تح�سى، هي 

وتحريفات  ت�سويهات  عديدة،  اتجاهات 

تخلط  وعلمية  وغريبة  هجينة  وم�ساهد 

بين الفنون والعلوم. لقد طال هذا الت�سويه 

كالجوكوندا/ خالدة  اأعمالً  والتحريف 

خير  اإل  ذلك  ولي�ش  دافن�سي،  ليوناردو 

اإبداعاته.  في  ع�سر  ا�سطراب  على  دليل 

�����ه م���ن م��م��ي��زات ه���ذه الإت��ج��اه��ات  اأنَّ اإل 

اأنها   تتيح  الخا�سة بالعالم الفترا�سي، 

وقت،  اأي  في  يعمل  اأن  للفنان  الفر�سة 

اأو وقت، تراه  اإلى م�ساحة  فهو ل يحتاج 

والتطورات  والأف��ك��ار  المعلومات  يجمع 

تتكاثر  هنا  م��ن  وال��خ��اق��ة.  المعلوماتية 

الفترا�سية،  ات  والمن�سَّ الملتقيات  هذه 

ال��ت�����س��اوؤلت ف��ي معنى واأب��ع��اد  وت��ط��رح 

فنانون  فيها  وي�سارك  المعا�سر،  الفن 

ال�سبكة  على  عاقات  تربطهم  ومفكرون 

بينهم  فيما  ت��واف��ق��وا  وق���د  العنكبوتية، 

كو�سيط  الحا�سوب  تقنية  ا�ستعمال  على 

ل�سناعة اللوحة الت�سكيلية . 

لهذه  ال��دع��م  نفتقد  لبنان  ف��ي  زلنا  م��ا 

الم�ستقبل.  لفن  توؤ�س�ش  التي  الفنية  الفئة 

وال����خ����ط����وة الأول���������ى ت����ب����داأ ف����ي ت��ن��ظ��ي��م 

باأر�سفتها  البدء  وف��ي  الرقمية  العرو�ش 

وت�سجيعها...    

فقط  ال��دول��ة  على  ليقع  الخاتمة،  في 

الفنون  ل�سيا�سات  العام  التخطيط  و�سع 

اأ�سليون  لع��ب��ون  فالفنانون  الب�سرية، 

تنظيم  اإليهم  يعود  المهنة،  اأ�سحاب  وهم 

�سيا�سات  ر�سم  في  والم�ساركة  اأحوالها 

والحفاظ  حمايته  كما  بالإبداع،  النهو�ش 

اإجراء  القرار  اأ�سحاب  على  اأنه  كما  عليه. 

ال�����س��راك��ة وتوحيد  اأج���ل  ال��م��ح��اولت م��ن 

في  خا�سة  الخا�ش،  القطاع  م��ع  ال��روؤي��ة 

ال��زم��ن ح��ي��ث يت�ساعد  ال��ح��ق��ب��ة م��ن  ه���ذه 

على  مجتمعاتنا  ويجتاح  الثقافي  الغزو 

ك���ل ال��م�����س��ت��وي��ات ال��ف��ك��ري��ة والإب���داع���ي���ة 

والتكنولوجية؛ الأمر الذي يوؤدي ل محال 

الفن  ل�سالح  الخ�سو�سيات  اإل��غ��اء  اإل���ى 

العالمي الم�سترك...  

 j فنانة ت�شكيلية واأكادميية
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ال��ت��رب��وي��ة  ال��ف��ل�����س��ف��ات  تختلف 

المقال  ه��ذا  في  ن�سهد  وتت�سارع. 

عقائد  اأو  ح��داث��ة  ال�سوبر  فل�سفة  ���س��راع 

العملية  ���س��ي��اق  ���س��م��ن  ت��خ��ل��ف  ال�����س��وب��ر 

اأم  اأداة قمع وتجهيل  العلم  التربوية. فهل 

منهج لتحقيق اإن�سانية الإن�سان وحريته؟ 

هذا يعتمد علينا نحن.

التقليدية  ال��ت��رب��وي��ة  الفل�سفة  تعتبر 

ُمحدَّدة  المعرفة  وبذلك  ُمحدَّد  الكون  اأن 

ل  اإذاً  م��ح��دَّدة  المعرفة  اأن  وب��م��ا  اأي�����س��اً. 

تحديد  عملية  في  لال�ستمرار   ٍ داع  يوجد 

العلمي  البحث  على  يق�سي  ما  المعرفة، 

التربوية  الفل�سفة  ه��ك��ذا  ال��ع��ل��م.  وي��غ��ت��ال 

اختزال  المعرفة من جراء  تلغي  التقليدية 

وهي  �سلفاً.  ُم��ح��دَّدة  عقائد  اإل��ى  المعرفة 

بذلك تجعل المعلم ناقالً للمعلومة وتبقي 

المبدع  على  فتق�سي  لها،  متلقياً  الطالب 

العلم  نقي�ض  وه��ذا  والطالب،   المعلّم  في 

لِما  م�ستمرة  ت�سحيح  عملية  العلم  لأن 

ُم��ح��دَّدة.  عقائد  مجموعة  ولي�ض  نعتقد، 

على  تعتمد  التقليدية  التربوية  الفل�سفة 

والمراجعة  لل�سك  القابلة  غير  اليقينيات 

للعن�سرية  ي��وؤ���س�����ض  م���ا  وال����س���ت���ب���دال، 

وال���ط���ائ���ف���ي���ة. ف��ح��ي��ن ت���ك���ون م��ع��ت��ق��دات��ن��ا 

لها  �سنتع�سب  اإل��ي��ن��ا  بالن�سبة  يقينيات 

العن�سرية  في  يوقعنا  ما  الآخر،  فنرف�ض 

ال��ذي  المجتمع  اأن  نجد  ول��ذا  والطائفية. 

التقليدي يعاني غياب  التعليم  يرتكز على 

الم�ساركة في بناء العلوم تماماً كما يعاني 

من التع�سب والقتتال الأهلي. هكذا الحل 

الما�سي  من  ر  التحرُّ في  يكمن  الأن�سب 

نحو  الدائم  وال�سعي  المخادعة  ومعارفه 

�سياغة معارف جديدة على اأ�سا�ض البحث 

والمنطقي.  المو�سوعي  والفكر  العلمي 

�سعب ل ينتج الجديد في العلوم والفنون 

والفل�سفة �سعب ميت. 

التربوية  العملية  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة 

توا�سلية  اأ�ساليب  وثمة  توا�سلية.  عملية 

عديدة ومختلفة منها اأن التوا�سل هو عملية 

التربوية  العملية  هنا  للمعلومات.  اإر�سال 

وُمر�َسل  المعلّم  ه��و  ُم��ر���ِس��ل  م��ن  تتكّون 

اإر�سال  مجرد  والتعليم  الطالب،  وهو  اإليه 

للمعلومات   ٍ وتلق  الُمر�ِسل  من  معلومات 

من  النوع  هذا  لكن  اإليه.  الُمر�َسل  قبل  من 

مجرد  الُمر�ِسل  يجعل  التربوي  التوا�سل 

مجرد  المتلقي  ويبقي  للمعلومات  ناقل 

متلق ٍ للمعلومات بدلً من منتج لها. وفي 

اآخ��ر من  ن��وع  ه��ذا ف�سل تربوي وا���س��ح. 

التوا�سل  اأن  التربوي كامن في  التوا�سل 

هو اإحداث تغيير. فمن دون اإحداث تغيير 

لكن  ح��ق.  توا�سل  يوجد  ل  المتلقين  في 

هنا اأي�ساً يبقى المتلقي للمعلومات متلقياً 

لها بدلً من مبدع لها فيف�سل هذا الخطاب 

اأي�����س��اً. ع��ل��ى اأ���س��ا���ض ه���ذه الع��ت��ب��ارات، 

الأ���س��دق  التوا�سلية  ال��ت��رب��وي��ة  العملية 

والأنجح قائمة في تحويل المعلم والطالب 

�سمن  جديدة.  لمعارف  منتجين  اإلى  معاً 

الفل�سفة الرتبوية .. 
و�رصاع احلداثة والتخّلف

j حسن عجمي

بالتربية نبني وبالثقافة نحمي
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التوا�سلية  العملية  التربوي،  ال�سياق  هذا 

اإنتاج  عملية  تغدو  وال��ط��ال��ب  المعلم  بين 

عملية  تبقى  اأن  من  بدلً  والعلوم  للمعرفة 

ا�ستهالك لمعارف ما�سوية وبذلك تحرر 

التربوية  فالعملية  معاً.  والطالب  المعلم 

تحقيق  الأع��ل��ى  هدفها  توا�سلية  عملية 

منتجاً  جعله  خالل  من  الإن�سان  اإن�سانية 

ل��ل��م��ع��رف��ة، ح�����ّراً ف���ي خ��ل��ق��ه��ا ع��ل��ى ���س��وء 

العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��م��و���س��وع��ي  التفكير 

الما�سي  خداع  عن  با�ستقالل  والمنطقي 

ذلك  يحدث  ول  الراهن.  الواقع  واأك��اذي��ب 

اإبداعية لدى  بناء قدرات  �سوى من خالل 

وب��ذل��ك ت�سبح  وال��ط��ال��ب.  المعلم  م��ن  ك��ل 

ق��درات  �سياغة  عملية  التربوية  العملية 

على �سناعة معارف وعلوم جديدة.

ال�سوبر  ع�سر  ف��ي  نحيا  ال��ي��وم  لكننا 

تخلُّف  ال�����س��وب��ر  اإل����ى  بالن�سبة  ت��خ��لُّ��ف. 

التربية  ه���دف  ع��ق��ائ��دي��ة،  ك��اأي��دي��ول��وج��ي��ا 

والتعليم هو تطوير التخلُّف. ويحدث ذلك 

الطالب  جعل  منها  ع��دة  ط��رق  خ��الل  م��ن 

جهل،  اأن���ه  على  العلم  تقديم  على  ق����ادراً 

كان  متى  ع��ل��م،  اأن���ه  على  الجهل  وت��ق��دي��م 

ذلك منا�سباً للموؤ�س�سة التربوية اأو للنظام 

ال�سوبر  التربوي  النموذج  في  ال�سيا�سي. 

م��ت��خ��لِّ��ف، ال��ت��خ�����لّ��ف ه���و ال��ق��ي��م��ة ال��ع��ل��ي��ا، 

والوظيفة الأ�سا�سية للموؤ�س�سات التربوية 

ويتم  والتجهيل.  الجهل  ن�سر  في  كامنة 

ذلك من جراء تمكين الطالب من ا�ستخدام 

والدين  والتكنولوجيا  وال��م��ع��ارف  العلم 

والتجهيل.  الجهل  هيمنة  تحقيق  اأجل  من 

يختلف  ال��م��ت��خ��لِّ��ف  ال���ت���رب���وي  ف��ال��ن��ظ��ام 

ال�����س��وب��ر متخلِّف.  ال��ت��رب��وي  ال��ن��ظ��ام  ع��ن 

الموؤ�س�سة التربوية المتخلفة ل تقدِّم �سيئاً 

نافعاً و�سادقاً للطالب والمجتمع بل تعيد 

يكت�سبها  التي  الكاذبة  المعارف  �سياغة 

ال��م��خ��ادع. لكن   م��ن محيطه 
ً
ال��ف��رد ع���ادة 

متخلفة  ال�سوبر  التربوية  الموؤ�س�سات 

على  والجهل  جهل  اأن��ه  على  العلم  ت��ق��دِّم 

خالل  من  التخلُّف  تطوير  بهدف  علم  اأن��ه 

كالعلم  الح�سارية  المنجزات  ا�ستغالل 

التع�سب  راي���ات  لإع���الء  والتكنولوجيا 

وكل  وال��م��ذه��ب��ي.  وال��ط��ائ��ف��ي  العن�سري 

والعلوم  الحقائق  ت�سويه  على  يرتكز  هذا 

الإن�سان.  اإن�سانية  على  الق�ساء  بغر�ض 

ال�سوبر تخلُّف.  التخلُّف عن  هكذا يختلف 

ال�سوبر  بينما  �سيئاً  ي��ق��دِّم  ل  فالتخلُّف 

التخلف  ك��ت��ط��وي��ر  ال��ك��ث��ي��ر  ي��ق��دِّم  ت��خ��لُّ��ف 

وقيمة  الأ�سمى  الغاية  التخلف  واعتبار 

ال�سوبر  التربوي  النظام  ويت�سف  القيم. 

م��ت��خ��ل��ف ب��ت��خ��ري��ج اأط���ب���اء وم��ه��ن��د���س��ي��ن 

واأك���ادي���م���ي���ي���ن وم��ث��ق��ف��ي��ن م��ن��ت��م��ي��ن اإل���ى 

جماعاتهم وطوائفهم ومذاهبهم مدافعين 

والمذاهب  الطوائف  �سد  جماعاتهم  عن 

اأداة  اإل��ى  التعليم  يتحّول  وبذلك  الأخ��رى. 

والحروب.  والعن�سرية  للطائفية  �سياغة 

واأداة  ق��م��ع  و���س��ي��ل��ة  ال��ع��ل��م  يم�سي  ه��ك��ذا 

ا�سطهاد بدلً من منهج للحرية واأداة لبناء 

اإن�سانية الإن�سان. 

من جهة اأخرى ، من الممكن التخل�ض 

من ال�سوبر تخلُّف، وذلك من خالل اعتماد 

حداثة.  ال�سوبر  كفل�سفة  معينة  فل�سفات 

المعرفة  ح��داث��ة،  ال�سوبر  اإل���ى  بالن�سبة 

الطبيعية  كالظواهر  ت��م��ام��اً  ُم��ح��دَّدة  غير 

المعرفة  اأن  وب��م��ا  ك��اف��ة.  والج��ت��م��اع��ي��ة 

اأن نحدِّدها نحن.  اإذن ل بد   ، غير ُمحدَّدة 

نحن  علينا  معتمدة  المعرفة  تغدو  بذلك 

المؤسسات التربوية 
م  السوبر متخلفة تقدِّ
العلم على أنه جهل، 

والجهل على أنه علم، 
بهدف تطوير التخـلُّف 

من خالل استغالل 
المنجزات الحضارية 

كالعلم والتكنولوجيا 
إلعالء رايات التعّصب 
العنصري والطائفي 

والمذهبي

دة  المعرفة غير ُمحدَّ
تمامًا كالظواهر 

الطبيعية واالجتماعية 
كافة. و بما أن المعرفة 

دة, إذًا ال بدَّ  غير ُمحدَّ
دها نحن من أن نحدِّ
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ُمحدَّد ، اإذن من الطبيعي اأن توجد نظريات 

علمية ناجحة في و�سف الكون وتف�سيره 

البع�ض  بع�سها  ع��ن  تختلف  اأن��ه��ا  رغ���م 

القائلة  الكم  ميكانيكا  كنظرية  وتتعار�ض، 

الن�سبية  وال��ن��ظ��ري��ة  ال���ك���ون،  حتمية  ب��ال 

لأين�ستاين القائلة بحتمية العالم؛ فلو كان 

الكون محدَّداً لوجدت نظرية علمية واحدة 

ر  ناجحة في و�سفه وتف�سيره. هكذا تف�سِّ

العلمية  النظريات  نجاح  حداثة  ال�سوبر 

رغم اختالفها، وذلك من خالل ل محددية 

اأن  رغ��م  ممكنة  المعرفة  وب��ذل��ك  ال��ع��ال��م. 

الكون غير ُمحدَّد.

ُم��ح��دَّدة  غير  المعرفة  اأن  بما  الآن، 

لكنها ممكنة من منظور ال�سوبر حداثة، 

اإذن ل بد للطالب والمعلم اأن ي�ساركا في 

عملية تحديد المعرفة. وبذلك ي�سبح كل 

من الطالب والمعلم منتجاً للمعرفة بدلً 

للمعارف  متلقياً  الطالب  يبقى  اأن  م��ن 

ويبقى المعلم ناقالً للمعرفة. هكذا تحّول 

والتعليم  التربية  حداثة  ال�سوبر  فل�سفة 

فتحررنا  للمعارف  اإن��ت��اج  و�سائل  اإل��ى 

ت�سجننا  التي  التربوية  الموؤ�س�سات  من 

ل  ال�سراع  الما�سوية.  المعرفة  بقيود 

وال�سوبر  ح��داث��ة  ال�سوبر  بين  ينتهي 

النهاية؟   في  �سينت�سر  َمن  لكن  تخلف. 

اإل��ى  بالإ�سافة  نحن.  علينا  يعتمد  ه��ذا 

فل�سفة  م��ع  ح��داث��ة  ال�سوبر  تتفق  ذل��ك، 

ال�سوبر م�ستقبلية التي تقول اإن التاريخ 

ال�سوبر  منطلق  من  الم�ستقبل.  من  يبداأ 

ُمحدَّدة  والحقائق  الظواهر  م�ستقبلية، 

الحقائق  وب��ذل��ك  الم�ستقبل  ف��ي  ف��ق��ط  

وال���ظ���واه���ر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

والما�سي،  الحا�سر  في  ُمحدَّدة  لي�ست 

ت��م��ام��اً ك��م��ا ت��وؤك��د ال�����س��وب��ر ح��داث��ة. من 

مع  م�ستقبلية  ال�����س��وب��ر  تن�سجم  ه��ن��ا، 

حقائق  اأن  وبما  حداثة.  ال�سوبر  فل�سفة 

ال��وج��ود وظ���واه���ره ُم���ح���دَّدة ف��ق��ط  في 

ال�سوبر  م��ن��ظ��ور  م��ن  اإذن  الم�ستقبل، 

في  ف��ق��ط   م��ح��دَّدة  المعرفة  م�ستقبلية 

اإلى  المعرفة  تحتاج  ولذلك  الم�ستقبل. 

فن�سمن  ِقبلنا  من  دائم  ب�سكل  تحديدها 

وت�سبح  العلمي،  البحث  ا���س��ت��م��راري��ة 

ما  تكوينها،  في  علينا  معتمدة  المعرفة 

يوافق نتائج ال�سوبر حداثة. هكذا تحّول 

ال�سوبر م�ستقبلية الموؤ�س�سات التربوية 

للمعرفة بدلً من  اإلى موؤ�س�سات منتجة 

اأن  وبما  للمعارف.  م�ستهلكة  تكون  اأن 

الم�ستقبل،  ف��ي  فقط   م��ح��دَّدة  المعرفة 

الما�سي.  في  محدَّدة  غير  المعرفة  اإذن 

من  م�ستقبلية  ال�سوبر  تحررنا  وبذلك 

تحويل  يحتم  ما  الما�سوية،  المعارف 

لإنتاج  اآليات  اإلى  التربوية  الموؤ�س�سات 

معلومات ومعارف جديدة. 

قائم  والتعليم  للتربية  الأول  الهدف 

الإن�سان  فاإن�سانية  التطور  تحقيق  في 

وحريته الكامنة في العلم والمعرفة. ول 

تطور من دون فل�سفات �سوبر حداثوية 

فل�سفة  لأن  وذل��ك  م�ستقبلية.  و�سوبر 

م�ستقبلية  وال�����س��وب��ر  ح��داث��ة  ال�����س��وب��ر 

وخ��داع  الما�سي  اأك��اذي��ب  م��ن  تحررنا 

ت��دف��ع  اأو  ال��م�����س��ّوه  ال��ت��اري��خ وال���واق���ع 

الطالب والمعلم اإلى اأن ي�سبحا منتجين 

معلومات  اإن��ت��اج  ب��ال  اإن�سان  للمعرفة.  

جديدة اإن�سان اأعمى. 

j ك�تب يف ال�س�أن الفل�سفي

الهدف األول للتربية 
و التعليم قائم 
في تحقيق التطور. 
فإنسانية اإلنسان 
وحريته تكمنان في 

العلم والمعرفة

نكون  اأن  من  بدلً  وتكوينها  ت�سكيلها  في 

ب��دلً  المعرفة  تحررنا  وب��ه��ذا  لها.  عبيداً 

الما�سوية.  اأن ت�سجننا في م�سلّماتها  من 

ف��ل��و ك��ان��ت ال��م��ع��رف��ة ُم���ح���دَّدة ف��ه��ي تحتم 

يحتم  م��ا  الما�سي،  م��ع��ارف  ف��ي  �سجننا 

ال�سوبر  المعرفة  لكن  حريتنا.  نخ�سر  اأن 

في  تعتمد  وبذلك  ُم��ح��دَّدة،  غير  حداثوية 

ي�سمن  ما  نحن،  علينا  وتكّونها  وجودها 

اأنف�سنا  وت�سكيل  ت�سكيلها  ف��ي  حريتنا 

بحثنا  ا���س��ت��م��راري��ة  اأي�����س��اً  ي�سمن  م��ا  اأو 

تتطلب  الُمحدَّدة  غير  فالمعرفة  المعرفي. 

ما  ت��ح��دي��ده��ا،  كيفية  ع��ن  م�ستمراً  ب��ح��ث��اً 

ب��دلً  العلمي  ال��ب��ح��ث  ا���س��ت��م��راري��ة  يحتم 

البحث  ا�ستمرارية  و�سمان  اغتياله.  من 

ت��م��ام��اً  ذات��ه��ا  ح��د  ف��ي  ف�سيلة  ال��م��ع��رف��ي 

كف�سيلة التحرر من المعارف الما�سوية. 

ف�سائلها  ح��داث��ة  ال�سوبر  تكت�سب  ه��ك��ذا 

على  توؤكد  حداثة  وال�سوبر  فمقبوليتها. 

باأنها تت�سمن فكرة  المعرفة علماً  اإمكانية 

لكونها  نحن  �سناعتنا  م��ن  المعرفة  اأن 

م�ستمر.  ب�سكل  نحددها  كي  اإلينا  تحتاج 

ذات��ه  ال��ك��ون  ح��داث��ة،  ال�سوبر  منطلق  م��ن 

ال��ك��ون من  ُم��ح��دَّد ورغ��م ل محددية  غير 

الممكن معرفته. فمثالً ، بما اأن الكون غير 
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تبقى التربية هي الق�ضية الأهم 

الثقافة  وتبقى  الأوط����ان،  بناء  ف��ي 

الذي  الأ�ضا�س  الجتماعي  المفهوم  هي 

النا�س  وع��اق��ات  ال��وط��ن  ���ض��وؤون  يلحظ 

المواطنة  تكري�س  على  القائم  بمجتمعهم 

الت�ضيي�س،  عن  البعد  كل  البعيدة  ال�ضليمة 

واإخ�ضاع  الطائفية،  والفتن  والتمذهب، 

التبعية  ل��خ��ي��ارات  المطلق  والفكر  العقل 

ال��ذي  ال�ضمير،  م�����ض��ادرة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 

الوطني  النتماء  لغير  ارتهانه  تمادى  اإذا 

ال�ضليم، ف�ُضد الوطن وتهدَّمت اأ�ض�س بنيانه 

اإلى  بالجميع  يوؤول  الذي  الخلل  فيه  ودبَّ 

ال�ضقوط.

ق��ائ��م��ة، ما  ل��ه  ت��ق��وم  اأي وط���ن،  ل  اإن 

مفاهيم  على  المتينة  مداميكه  ت��رّك��ز  ل��م 

التركيز  اإل����ى  ت��ه��دف  ���ض��ال��ح��ة،  ت��رب��وي��ة 

وتربية  تن�ضئة  على  والم�ضتمر  ال��ث��اب��ت 

الأج����ي����ال ال��م�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��م�����ض��ك 

عنوانها   ، وم�����ض��ارا  م�ضيرة  ب��ال��م��واط��ن��ة 

بغ�سِّ  الوطنية،  بالهوية  التم�ضك  الكبير 

ال��ن��ظ��ر ع��ن الن��ت��م��اء ال��دي��ن��ي وال��م��ذه��ب��ي 

وهذا  والمناطقي،  والعقائدي  وال�ضيا�ضي 

�ُضعداً،  بالوطن  ي�ضمو  اأن  يمكن  ل  الفعل 

اأ�ضوار  ذات  التربوية  المفاعيل  تكن  لم  ما 

الخزعبات  تخترقها  ل  و�ضلبة،  عالية 

ال�ضيطانية، التي يرجمها التاريخ باأقامه 

�ضحائفه  ف��ي  ي�ضجل  ح��ي��ث  ال�������ض���وداء، 

اإ�����ض����ارات ال��ح��ق وال�������ض���واب ال��ت��ي تبقى 

م�ضامين  على  فطموا  م��ن  عند  م�ضانة، 

في  المتجذرة  المدنية  والوطنية  التربية 

مزج  تت�ضمن  التي  وال�ضمائر،  العقول 

التعدديات الدينية في بوتقة وطنية واحدة 

الوطن واإعاء  الأول قيامة  ها  دة، همُّ موحَّ

العمل على  اإل���ى  اإ���ض��اف��ة  ���ض��اأوه و���ض��اأن��ه، 

تعا�ضد المواطنين اأجمعين، على اختاف 

م�ضاربهم واأهوائهم، من اأجل الحفاظ على 

الماأجور  ال�ضتغال  م��ن  ال��وط��ن  �ضيادة 

ال��م��دم��رة، وذل���ك ع��ب��ر �ضيانة  وال��ت��ب��ع��ي��ة 

�ضياطين  غ���در  م���ن  وا���ض��ت��ق��ال��ه  ح��ري��ت��ه 

والأخ���ي���ر،  الأول  ه��ّم��ه��م  ال��ذي��ن  ال��غ��ف��ل��ة، 

بالنخراط  ال�ضوي  الوطن  كيان  زعزعة 

في موؤامرات الم�ضتعمر الأجنبي دون اأي 

تحل  قد  التي  والمخاطر  بالكوارث  تفكير 

بالوطن.

اإن واجب الدولة في اأي وطن كان، هو 

الهتمام اأولً وقبل كل اأمر اآخر، بتكري�س 

اأ���ض�����س ال��ت��رب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ك���ي ي��ت��م ب��ن��اء 

م�ضامينها  مفاهيمها  واأ�ض�س  على  الوطن 

الخطيرة  ال�ضوائب  من  المعفاة  ال�ضليمة 

الوا�ضعة،  المعرفة  تت�ضمن  التي  الهدامة، 

والثقافة المجتمعية  ال��م��ت��ن��ور،  وال��ع��ل��م 

والإر�ضادية  التوجيهية  والدرو�س  النقية، 

قيامتها  ال���دول���ة  ت��ث��ب��ت  ك��ي  ال��م�����ض��ت��م��رة، 

ترف�س  وطنية  �ضيا�ضية  ب�ضلطة  البناءة 

والطائفية،  والمخا�ض�ضة  المحا�ض�ضة 

في  المكتوب  ال�ضيا�ضي  الم�ضار  وتعتمد 

الوطن  �ضقوط  ل��ع��دم  ت��وخ��ي��اً  الد�ضاتير، 

التربية والثقافة:
بناء المواطن وحماية الوطن

j سلوى الخليل األمين

بالتربية نبني وبالثقافة نحمي
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وو�ضعها  ال�����ض��ل��ط��ة،  غ��ي��اب  ت��ره��ات  ف��ي 

يبغي  منهم  ك��لٌّ  محليين،  زع��م��اء  ب��اأي��دي 

م�ضلحته الخا�ضة على ح�ضاب الم�ضلحة 

ي��وؤدي  بحيث  وال�ضاملة،  العامة  الوطنية 

واختال  النظام،  تعطيل  اإل��ى  الفعل  ه��ذا 

مقومات  ي�ضقط  ال��ذي  الوطني،  ال��ت��وازن 

العطب،  و�ضريعة  ة  ه�ضَّ ويجعلها  الوطن 

الأهلية  الحرب  منذ  لبنان  في  ح�ضل  كما 

ف�ضولها  تنته  لم  التي   ،1975 العام  في 

لتاريخه.

بالتربية  اإننا  القول:  ن�ضتطيع  هنا  من 

نبني الوطن، ونكر�س المواطنة الحقيقية، 

حيث  دولته،  بنظام  المواطن  ثقة  وندعم 

�ضوى  واآخ��ر،  مواطن  بين  التمايز  يتم  ل 

م����ن خ�����ال ق����درات����ه وك����ف����اءت����ه، وم����دى 

ا�ضتعداده للت�ضحية من اأجل ارتقاء الوطن 

الحقيقية  التربية  لأن  واإنمائه،  وتطويره 

لها  هي مجموعة قيم ومبادئ ومعتقدات 

معايير وطنية ثابتة ل تتزحزح ول تتبدَّل 

موؤثراتها  تنف�ضم  ل  واأب��ع��اد  تتغير،  اأو 

التقيد  ل��م��وج��ب��ات  ال���ت���ام  ال��خ�����ض��وع  ع���ن 

الإج���راء،  المرعية  والقوانين  بالد�ضتور 

من منطلق ما للوطن للوطن وما للمواطن 

القانون،  اأمام  مت�ضاٍو  والجميع  للمواطن، 

وتاأدية  الحقوق  نيل  في  �ضوا�ضية  والكل 

الواجبات.

اللبناني  المفكر  ق���ال  ك��م��ا  وال��ت��رب��ي��ة 

ال���راح���ل ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ع��ل��ي م��و���ض��ى 

في  لبنان  ف��ي  التربية  بناة  اأرك���ان  واأح���د 

التربية   .. الق�ضية«:«  هي  كتابه«التربية 

قد  واإن��م��ا  وح�ضب،  وكتابة  ق���راءة  لي�ضت 

مظاهرها.  اأب�ضط  والكتابة  القراءة  تكون 

ال����ق����راءة وال��ك��ت��اب��ة  ه��ي غ���اي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م. 

التربية  اأم��ا  لنف�ضه.  ال��ف��رد  يعد  والتعليم 

فتعده للمجتمع،  للوطن ولاأمة«.

من هنا يتوجب علينا القول بل ال�ضوؤال: 

الوطنية  ل��اأم��ور  كيف  المطلوب؟  ه��و  م��ا 

المنهجيات  ت��ع��دد  ظ��ل  ف��ي  ت�ضتقيم  اأن 

اإلى  اإ�ضافة  ال��واح��د،  الوطن  في  التربوية 

هنا  الوطنية؟  والمفاهيم  الثقافات  تعدد 

الامتجان�ضة  الأف��ك��ار  عبر  الخلل  يطفو 

المتعدد  ال�ضيا�ضي  الفلك  في  ت��دور  التي 

الم�ضامين  اإ�ضقاط  ، حيث يتم  التجاهات 

حذف  تمَّ  كما  الوطني،  لانتماء  الحقيقية 

مادة التربية المدنية من المدار�س الر�ضمية 

والخا�ضة، التي مقيا�ضها التربية الوطنية 

�ضوائب  م��ن  الخالية  وال��ث��اب��ت��ة،  ال�ضليمة 

اأبناء  بين  الأعمى  والحقد  والكره  البغ�س 

بم�ضارات  الرت��ب��اط  اأو  ال��واح��د،  ال��وط��ن 

ال�ضرق والغرب ولعبة الأمم، التي تهملها 

عادة ال�ضعوب القوية القادرة على �ضياغة 

التع�ضب  من  خالية  �ضليمة،  وطنية  تربية 

وال��ف��ت��ن وال��ع��ن�����ض��ري��ة ال��ب��غ��ي�����ض��ة. حيث 

مقالت  اأو  ير�ضل،  كاماً  لي�ضت  التربية 

ل  د�ضاتير  اأو  ت���وّزع،  منا�ضير  اأو  تكتب، 

خالية  واإر�ضادات  وحكم  مواعظ  اأو  تنفَّذ، 

تثبيت  على  القائمة  الفعلية  الممار�ضة  من 

اأ���ض�����س ال��م��واط��ن��ة، ب��ل ه��ي ت��رب��ي��ة مدنية 

معافاة، تحترم كرامة الإن�ضان في وطنه، 

اأو  منطقته  اأو  طائفته  ع��ن  النظر  بغ�سِّ 

مذهبه، لأن في النهاية: »الدين هلل والوطن 

ن�ضتطيع  ال�ضليمة  وبالتربية  للجميع«، 

بتنا  ال���ذي  ال��وط��ن��ي،  ال�ضعار  ه��ذا  تعميم 

به  ن�ضعر  وبتنا  لبنان،  وطننا  في  نفتقده 

الطي�س  لحظات  ف��ي  غ��اب  جمياً  ما�ضياً 

تاماً عن  غياباً  اأ�ضبح غائباً  ال�ضيا�ضي، بل 

بالتربية نبني الوطن، 
ونكرس المواطنة 

الحقيقية، وندعم ثقة 
المواطن بنظام دولته، 
حين ال يتم التمايز بين 

مواطن وآخر إالَّ من 
خالل قدراته وكفاءته 

وتضحيته

كيف لألمور الوطنية 
أن تستقيم في ظل 

تعّدد المنهجيات 
التربوية في الوطن 

الواحد، إضافة إلى 
تعّدد الثقافات 

والمفاهيم الوطنية؟
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ابتعاد الفرد عن المفاهيم والقيم الوطنية، 

العمل  خ���ال  م��ن  اكت�ضابها  يمكن  ال��ت��ي 

بجدية على اإر�ضاء مداميك التربية الوطنية 

ف���ي ال��م��ن��اه��ج ال��ت��رب��وي��ة، وع��ب��ر ب��رام��ج 

التلفزة  محطات  في  وتوجيهية  اإر�ضادية 

المحلية والف�ضائية، وعبر مختلف و�ضائل 

العن�ضر  الإعام، لأن الإعام بات ي�ضكِّل 

والقناعات  المفاهيم  قلب  ف��ي  الأ���ض��ا���س 

ع�ضر  نعي�س  ونحن  خ�ضو�ضاً  الوطنية، 

العالم  جعلت  التي  الحديثة  التكنولوجيا 

على  ينبغي  ل��ه��ذا  مفتوحة.  كونية  ق��ري��ة 

الم�ضوؤولين في الوطن تحويل التربية اإلى 

والتوجيه  التوعية  ت�ضتدعي  عامة  ق�ضية 

الحقيقي  التكوين  عن�ضر  لأنها  الدائمين، 

اآل��ة  لن��ت��م��اء ال��ف��رد وط��ن��ي��اً، بحيث ت��ك��ون 

الوطن  لمكونات  هدم  اآلة  ولي�ضت  تكوين 

ال�ضريرة  النوايا  ذوي  اأولأطماع  وكيانه، 

ال�ضعيفة،  النفو�س  القادرين على اختراق 

ب���دروع واقية  ت��زوي��ده��ا  ل��م يح�ضن  ال��ت��ي 

المدنية،  التربية  مادة  جعل  اأ�ضا�ضها 

اأ�سا�سية  المختلف،  التعليم  معاهد  في 

على  نتغلب  ك��ي  الر�سمي،  المنهاج  في 

ك���ل م���ن ح��م��ل م���ع���ولً ي���ه���دم ب��وا���ض��ط��ت��ه 

ر�ضالة  هي  التي  الحقيقية،  لبنان  �ضورة 

اأن  اأج��ل  ومن  والنور،  والإ�ضعاع  الإب��داع 

من  مواطنيه  ون�ضون  الوطن  هذا  نحمي 

عمليات الترهيب والترغيب ،التي تعتر�س 

الوقوف  اإلى  اإ�ضافة  ال�ضعبة،  الم�ضارات 

�ضرورهم  يعيثون  اأمام  الذين  منيعاً  �ضداً 

دون  اأر�ضه،  على  واإف�ضادهم  وف�ضادهم 

مجد  ي��ك��ت��ب  ال����ذي  ل��ل��ت��اري��خ،  ق�����راءة  اأي 

التربوية  بم�ضهدياتها  الكتب  في  الأوطان 

والثقافية الحقيقية والفاعلة.

القائمة  التنوير  حالة  فهي  الثقافة  اأما 

التثقيف  عملية  لأن  ال��خ��ل��ي��ق��ة،  ب���دء  م��ن��ذ 

وال���ت���ن���وي���ر م����ازم����ة ل���م���ج���رى ال��ت��ط��ور 

والرتقاء المجتمعي، لأن التطور الثقافي 

ف���ي م��خ��ت��ل��ف ال���ح���ق���ول ال���ع���ام���ة، وح��ت��ى 

مع  يتماهى  عقلي  تطور  يلزمه  الخا�ضة، 

والتوا�ضل  ال��ذات��ي،  المعرفي  الفكر  بناء 

وحكم  الآخ��ر،  ال��راأي  وقبول  المجتمعي، 

ومواثيقه،  بنظرياته  والل��ت��زام  القانون 

المدنية  الدولة  ثقافة  اإر�ضاء  اإل��ى  و�ضولً 

وم��ف��اه��ي��م��ه��ا، وث��ق��اف��ة ال��ت��ج��ذر ب��الأر���س 

وال�����وف�����اء ل���ل���وط���ن، وث���ق���اف���ة ال��م��واط��ن��ة 

ة الذي  وحيثياتها، التي ت�ضكِّل حبل ال�ضرَّ

يربط المواطن بالوطن .

لهذا ل يمكن اإهمال بناء المواطن ثقافياً 

التهام  على  نربِّيه  فكما  تربوياً،  نبنيه  كما 

المادة المعرفية التربوية ونزرع فيه القيم 

عن  بعيداً  والوطنية،  الأخاقية  والمبادئ 

يجب  تح�ضينه  ك��ذل��ك  ب��ال��وط��ن،  ال�����ض��رك 

ال��ت��ي تعتمد  ال��ب��ي�����ض��اء،  ال��ث��ق��اف��ة  ب��ان��ت��اج 

الفرد  تمكِّن  ال��ت��ي  الحماية  ا�ضتراتيجية 

وال�ضيا�ضية  المعرفية  الأف��ك��ار  تبادل  من 

وال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة، ب��ع��ي��داً ع���ن ال��ع�����ض��ب��ي��ات 

والمناطقية  والع�ضائرية  والقبلية  المحلية 

النمطية،  الحزبية  وح��ت��ى  والعن�ضرية، 

التي ل تقبل الحوار مع الآخر في الوطن، 

حيث من المفرو�س قيامة بنيانه ونه�ضته 

والموؤطّرة  المتطورة،  اليقظة  اأ�ض�س  على 

من  تجعل  التي  العامة،  المعطيات  �ضمن 

على  فاعاً  اإرث��اً  المنفتح  الثقافي  الم�ضار 

م���دى الأزم������ان وال��ع�����ض��ور، ب��ح��ي��ث يتم 

ت�ضكيل نقاط اللتقاء التي تهدف اإلى غر�س 

اإلى  الموؤدية  الممنهجة،  الوطنية  الخطط 

الثقافة هي حالة 
التنوير القائمة منذ بدء 
الخليقة، ألن عملية 
التثقيف والتنوير 
مالزمة لمجرى التطّور 

واإلرتقاء المجتمعي

اأذهان الجيل الجديد، الذي اأخذته العولمة 

مق�ضود،  باتقان  المفلو�ضة  مداراتها  اإلى 

ال�ضرقية  المجتمعية  اأ�ضقط خ�ضو�ضياتنا 

عبر مداراته المتلونة.

لي�ضت  التربية  اأن  التاأكيد  يمكن  لهذا 

م�����ض��روع��اً ن��ر���ض��م م�����ض��ارات��ه وج�����دواه، 

وم���ن ث���م ن��ن��ه��ي��ه ���ض��اع��ة ن�����ض��اء. ال��ت��رب��ي��ة 

ق�ضية ه��ام��ة ج���داً، ب��ل ه��ي الأ���ض��ا���س في 

معاً.  فبالتربية  وال�����ض��ع��ب  ال��وط��ن  ب��ن��اء 

ن��ل��غ��ي ال��ط��ائ��ف��ي��ة ال��ب��غ��ي�����ض��ة، وال��م��ذه��ب��ي��ة 

المزرعة  والوطن  اللعينة  والمحا�ض�ضة 

الحقيقة  ال��م��واط��ن��ة  ���س  ون��ك��رِّ وال��ق��ب��ي��ل��ة، 

ال���ت���ي ت�����ض��ك��ل ال������درع ال���ح���ام���ي ل��ل��وط��ن 

فبوا�ضطتها  ���ض��واء،  ح��د  على  وال��م��واط��ن 

ت��ت��ه��ذب ال���ن���ف���و����س، وت��ل��غ��ى ال�����ض��غ��ائ��ن 

والأحقاد، وت�ضتبعد الطائفية من النفو�س 

و  ال�ضعب،  حرية  وت�ضان  والن�ضو�س، 

تحفظ �ضيادة الوطن، حين ل قيمة لوطن 

والإم�����اءات  الأ���ض��ف��اد  تكبله  م�ضتعمر 

يطرح  م�ضتعبد  ول��م��واط��ن  ال��خ��ارج��ي��ة، 

�ضوق  ف��ي  ل��ل��م��زاي��دات  ال��وط��ن��ي  �ضميره 

ال�ضخ�ضية،  المغانم  اأج��ل  من  النخا�ضة، 

التي ت�ضكِّل و�ضمة عار وطني و�ضخ�ضي 

على المدى القريب و البعيد، وتعمل على 
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فوق القمم تتساوى 
القيم، ومن خالل قيمة 

اإلنسان يتّم الحصول 
على قيمة الوطن

مخزون  �ضمن  من  المجتمعي،  الإ�ضاح 

ول  تجمع  ن��ظ��ري��ات  ع��ل��ى  مبني  ت��رب��وي 

تفرِّق، بحيث تر�ضو فوق محطاتها مراكب 

الم�ضتمرة،  والنه�ضة  وال��ت��ن��وي��ر  ال��ن��ور 

اختافاتها  ب��ك��ل  ال��ع�����ض��ور  ت��واك��ب  ال��ت��ي 

تلويث  اأي  دون  المتنوعة،  وم�ضاراتها 

يتقبلون  الذين  النا�س،  من  العامة  لعقول 

ب�ضرعة الطروحات المقولبة تحت عناوين 

الهاك  اإلى  اقة، تودي بالوطن  مزيفة وبرَّ

الخطير،  ال�ضيا�ضي  والتلون  والت�ضرذم 

الذي يف�ضح المجال للمتاآمرين على الوطن 

نقاط  ا�ضتغال  من  والطامعين  والدخاء 

اأج��ل  ال�ضعف وال��ن��ف��اذ م��ن خ��ال��ه��ا، م��ن 

تخريب الوطن.

المجتمعية  الثقافة  اأهمية  تكمن  هنا 

ف��ي درء الأخ���ط���ار ال��ت��ي ت��واج��ه ال��وط��ن، 

ب��م��ع��ن��ى اآخ����ر ح��م��اي��ة ال���وط���ن وال��م��واط��ن 

التربية  مفاهيم  �ضخ  عبر  الأخ��ط��ار،  م��ن 

الوعي  ثقافة  ن�ضر  على  القائمة  ال�ضليمة 

والتوعية، التي تح�ّضن المفاهيم التربوية 

وت�����ض��ون ال��م��واط��ن م��ن الن���ج���رار خلف 

اأج��ل  م��ن  بالوطن  تحيق  التي  ال��م��وؤام��رات 

من  الثقافة  لأن  الخطر،  ب��وؤر  في  اإ�ضقاطه 

�ضوؤون  تلحظ  التي  الأ�ضا�ضية  المفاهيم 

مجتمع  اأي  اأّن  حيث  والأوط��ان،  ال�ضعوب 

مهما، اختلفت عناوين �ضيا�ضاته، ل يمكن 

وطنية  بثقافة  �ضوى  قائمة،  ل��ه  تقوم  اأن 

الج�ضور  مختلف  العبورعلى  ت�ضتطيع 

والترهات والموؤامرات،  كي يبقى العنوان 

عن  بع�ضها  ال��م��ج��ت��م��ع��ات  لتميز  ال��ك��ب��ي��ر 

البع�س الآخر، خ�ضو�ضا عبر ح�ضاراتها 

ال��م��م��ت��دة ده�����وراً وع�����ض��وراً م��ت��وا���ض��ل��ة. 

فالثقافة كما يعرف الجميع مت�ضلة ات�ضالً 

وثيقاً بحياة الإن�ضان وواقعه، اإن في العمل 

الأم���ور  اأو  البيئة  اأو  التنمية  اأو  العلم  اأو 

وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  وحتى  ال�ضحية 

الحياتية والمجتمعية.  الأمور  وغيرها من 

تغيير  على  الثقافة  قدرة  اأهمية  تظهر  لهذا 

الأهم  الدور  بامت�ضاق  تميّزها  كما  الواقع، 

في تحقيق حياة اأف�ضل لمجتمع اأرقى. لأن 

التميّز  الثقافي لاأفراد لي�س من الم�ضلّمات 

بل هو عملية اإنماء واإحياء، تخ�ضع لتطور 

التقدم،  اإلى  الآيلة  وم�ضتجداتها  الع�ضور 

تحكيم  على  ق��درة  للمواطن  ت�ضكل  بحيث 

الظروف  في  خ�ضو�ضاً  وال�ضمير،  العقل 

خالها،  م��ن  ال��وط��ن  يتعثّر  التي  ال�ضعبة 

ال��وط��ن  ح��م��اي��ة  اإل���ى  المثقف  يعمد  ح��ي��ث 

والتربوية  المعرفية  معاييره  �ضمن  من 

واأنماطه ال�ضلوكية، التي تتماهى قوة ردع 

جبارة تحمي الوطن من الغرق في براكين 

ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة  لأن  وال���دم���ار،  ال��ن��ار 

المثقف  ودور  الثقافة  اأهمية  ت��درك  التي 

القوة  اأمنت  قد  تكون  ال��وط��ن،  حماية  في 

عملية  ذات��ه��ا  بحد  تحمل  ال��ت��ي  ال�����ض��ارب��ة 

والخراب  الإب��ادة  محاولت  لكل  الت�ضدي 

والتدمير المبرمج من قبل دول ال�ضتكبار 

العالمي.

التاأكيد على  بد من  ل  النهاية  لهذا في 

اأن الوطن ل ت�ضان حدوده ول يبنى كيانه 

الفرد  �ضناعة  حيث  اأول،  بالتربية  �ضوى 

التميّز  التي تجعل منه �ضعلة  المواطن  اأي 

ورمز الت�ضدي �ضد كل اأ�ضكال ال�ضطهاد 

والظلم وال�ضتعباد من اأي جهة اأتى، حيث 

من خاله يقوم بناء الوطن الذي يحلق في 

الف�ضاء الأرحب دون تبعية اأو قيود تحطم 

الآمال والأحام والحرية المن�ضودة التي 

هي حق لاإن�ضان منذ بدء التكوين، ومنذ 

المتطورة  باأنظمتها  الدول  اأ�ض�س  انطلقت 

الإن�����ض��ان وحريته،  ت��راع��ي ح��ق��وق  ال��ت��ي 

التي ت�ضاهم في �ضيانة الم�ضلحة الوطنية 

يتم  الإن�ضان  قيمة  خال  من  حيث  العليا، 

فوق  اأّن  اإذ  ال��وط��ن،  قيمة  على  الح�ضول 

ذلك  اإل���ى  اأ���ض��ف  ال��ق��ي��م.  تت�ضاوى  القمم 

قيم  مع  المتجان�س  البعد  هي  الثقافة  اأن 

الخطر  من  الوطن  نحمي  بها  لأن  التربية 

ونحمي المواطن من الزلل، وبالثقافة يتم 

تروي�س الطباع الإن�ضانية ، وتعالي الخير 

تطورات  كل  على  والنفتاح  ال�ضر،  على 

المّد الب�ضري الطامح اإلى الكمال، وانتظام 

القوانين وتطبيق الد�ضاتير بوعي واإدراك 

ل يحيد عن الحق العام، وعن خ�ضو�ضية 

واللغة  والهوية  الوطن  بم�ضلحة  التعلُّق 

المدرك  العاقل  باأمانة  وحفظها  والتراث، 

لكل الأبعاد الوطنية التي من خالها نبني 

التاأثير  على  قادرة  باإرادة  الوطن  ونحمي 

في  الوقوع  دون  الحياة،  بمجرى  والتاأثُّر 

اإلى  بالجميع  وتودي  تهدم  التي  المطبَّات 

التهلكة، حيث التربية والثقافة في النهاية 

هما مركب واحد، نمخر به عباب اليم اإلى 

برِّ الأمان.

j �أديبة وباحثة
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م���ن الم�ؤّكد اأّن الق���راآن الكريم ي�شّكل 

والعربيّ���ة  الإ�شالميّ���ة  الثقاف���ة  روح 

وم�شدرها الأهّم.

ل���ن نبح���ث هن���ا ف���ي الجان���ب الإيمان���ّي من 

المعرف���ة ، والّ���ذي ه� الجان���ب المح�رّي في 

الق���راآن الكري���م ، كم���ا ف���ي غي���ره م���ن الكت���ب 

المقّد�ش���ة ، اإّنم���ا ينح�ش���ر بحثنا ف���ي الجانب 

المعرف���ّي القائ���م عل���ى ثنائيّ���ة مترابط���ة بين 

الق���راءة والكتاب���ة ، ب���كّل م���ا يتفّرع ع���ن هذه 

الثنائيّة من حق�ل دلليّة ومعجميّة متكاملة . 

وا�شح���ة  تب���دو  المعرفيّ���ة  الثنائيّ���ة  ه���ذه 

نزل���ت عل���ى النب���ّي 
ُ
من���ذ الآي���ة الأول���ى الّت���ي اأ

 :m محمد

ِي َخلَ��َق ١ َخلََق   بِٱۡس��ِم َرّبَِك ٱلذَّ
ۡ
Pٱۡق��َرأ

نَسَٰن ِمۡن َعلٍَق O٢ ) �سورة العلق : 1-2 (  ٱۡلِ
حيث ب���داأ فعل الق���راءة ب�شيغ���ة الأمر دللة 

عل���ى وج�به واأهميّته؛ ثّم تاأت���ي الآيات بعدها 

لت�ؤّك���د الغاي���ة م���ن الق���راءة وتربطه���ا بالعل���م 

وتربط العلم بالقلم اأداة الكتابة ونقل المعرفة. 

الدالّ���ة عل���ى  وتت����ّزع الحق����ل المعجميّ���ة 

القراءة والكتابة وارتباطهما بالعلم والمعرفة 

عل���ى م�شاحة كبيرة من �ش���َ�ر القراآن واآياته، 

ن�رد اأهّم ما يتعلّق بهذه الدللت.

لفظ���ة  اأّن  ال���دللت  ه���ذه  راأ����س  وعل���ى 

»القراآن« م�شتّقة من الق���راءة ولفظة »الكتاب« 

والمق�ش�د به القراآن م�شتّقة من الكتابة.

المعجميّ���ة  الحق����ل  ه���ذه  مف���ردات  م���ن 

المن�ش�ي���ة تح���ت الثنائيّ���ة م��ش����ع بحثنا، 

لفظة القرطا�س.

���ح اأّنه���ا م���ن اأ�ش���ل  والقرطا����س كلم���ة ُيرجَّ

اإغريق���ّي kartas وتقابلها ف���ي العربيّة كلمة 

»كّرا�س« وقد تك�ن ُعّربت منها .  

وق���د وردت هذه الكلم���ة مّرتين ف���ي القراآن 

الكريم : مّرة ب�شيغة المفرد:

كَِتٰٗب��ا  َعلَۡي��َك  ۡلَ��ا  نَزذَّ Pَولَ��ۡو 
يِۡديِه��ۡم 

َ
بِأ فَلََمُس��وهُ  قِۡرَط��اٖس   ِف 

بنِٞي  ِيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهَٰذآ إِلذَّ ِس��ۡحٞر مُّ لََقاَل ٱلذَّ
٧ O )الأنعام اآية 7 ( 

ومّرة ب�شيغة الجمع :

 P َتَۡعلُونَ��ُهۥ قََراِطي��َس ُتۡبُدوَنَها َوُتُۡفوَن 

َكثرِٗيۖا..O ) الأنعام 91 (
فالقرطا�س كتاب اأو جزء من كتاب . والكتاب 

من فعل كتب وم�ش���در الكتابة . والكتابة هي 

الأداة الأ�شا�شيّ���ة للمعرف���ة . وقد وردت لفظة 

كت���ب بالمعنى المجازي : ُقّدر ، فر�س ، حدث 

وبمعناه���ا الحقيقي اأي فع���ل الكتابة 57 مّرة 

في القراآن . 

ويهّمن���ا هن���ا التركيز على ما ي���دل على فعل 

الكتاب���ة الحقيق���ّي . فق���د وردت لفظ���ة الكتابة 

بم�شتقاته���ا ت�ش���ع مّرات ف���ي اآي���ة واحدة هي 

الآية 282 من �ش����رة البقرة وهي اأط�ل اآية 

في القراآن الكريم :

إَِذا  َءاَمُن��ٓواْ  ِي��َن  ٱلذَّ َه��ا  يُّ
َ
أ Pَيٰٓ

َس��ّ�ٗ  مُّ َج��ٖل 
َ
أ إَِلٰٓ  بَِديۡ��ٍن   تََدايَنُت��م 

بذَّۡيَنُك��ۡم  َوۡلَۡكُت��ب  فَٱۡكُتُب��وهُۚ 
َب 

ۡ
يَ��أ َوَل  بِٱۡلَع��ۡدِلۚ   َكتِ��ُبۢ 

  O...ۚ
ُ ن يَۡكُتَب َكَما َعلذََّمُه ٱللذَّ

َ
َكتٌِب أ

ثنائّية القراءة والكتابة 
للمفهوم المعرفّي في القرآن

j د. هاشم األّيوبي

القرطاس والقلم
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وفي �ش�رة البقرة اأي�شاً اآية 79 :

يِۡديِهۡم 
َ
ِيَن يَۡكُتُبوَن ٱۡلِكَتَٰب بِأ  Pفََوۡيٞل ّلِلذَّ

.Oِ ُثمذَّ َيُقولُوَن َهَٰذا ِمۡن ِعنِد ٱللذَّ
 وف���ي �ش�رة الن�ر اآي���ة P :  33فََكتُِبوُهۡم إِۡن 

.Oۖا َعلِۡمُتۡم فِيِهۡم َخرۡيٗ
فالكتاب���ة و�شيلة اإبالغ لنقل المعرفة والعلم 

وت�ثيقها وتبادلها .

اأّما لفظة كتاب فقد وردت في القراآن الكريم 

اأكث���ر من 280 مئتي���ن وثمانين م���ّرة . ومهما 

تن�ع���ت دللته���ا فاإنه���ا تق����م عل���ى معن���ى 

الكتابة واإن تن�عت الفروقات الدلليّة. 

ي���دّل عل���ى ذل���ك ارتب���اط الكت���اب ب���اأدوات 

الكتابة. 

والم���داد  القل���م  الأدوات  ه���ذه  طليع���ة  ف���ي 

والت�شطير : 

Pٓنۚ َوٱۡلَقلَِم َوَما يَۡسُطُروَنO  )القلم 1 (  
ِي َعلذَّ��َم  ۡك��َرُم ٣ ٱلذَّ

َ
 َوَربُّ��َك ٱۡل

ۡ
Pٱۡق��َرأ

بِٱۡلَقلَِمO)العلق 4 (
ۡسُطورٖ O  ) الطور 2 ( Pَوكَِتٰٖب مذَّ

Pَكَن َذٰلَِك ِف ٱۡلِكَتِٰب َمۡسُطوٗراO )الإ�سراء 
) 58

Pَكَن َذلَِك ِف الِْكَتاِب َمْس��ُطوًرا O ) الأحزاب 
)6

ٌم َواْلَْحُر  قلاَ
اَ
رِْض ِمن َشَجَرٍة أ

َ
نذََّما ِف اْل

َ
Pَولَْو أ

ا نَفِ��َدْت َكَِماُت  ْبٍُر َمّ
َ
هُ ِمن َبْعِدهِ َس��بَْعُة أ َيُم��ُدّ

اللَّ�هOِ ) لقمان 26 (
ُهْم  يُّ

َ
قْلَمُهْم أ

َ
يِْهْم إِذْ يُلُْق��وَن أ Pَوَما ُكن��َت َلَ

يَْكُفُل َمْرَيَمO ) اآل عمران 44 (
Pقُ��ل لَو كَن الَحُر ِم��داًدا لَِكِماِت َرّب َلَفَِد 
ن تَنَفَد َكِماُت َرّب َولَو ِجئنا بِِمثلِهِ 

َ
اَلحُر قَبَل أ

َمَدًداO ) الكهف 109 (

 وبالكتابة يرتبط الن�شر والترقيم  : 

Pَوُنرُِج َلُ يَوَم القِياَمةِ كِتابًا يَلقاهُ َمنش��وًرا
O ) الإ�سراء 13 ( 

ْس��ُطوٍر O  ) الطور  ��ورِ ﴾١﴾ َوكَِتاٍب َمّ Pَوالطُّ
) 1-2

ْرقُوٌم  ْدَراَك َما ِعلِّيُّ��وَن ﴾١٩﴾ كَِتاٌب َمّ
َ
Pَوَم��ا أ

)O 19 - 20

Oْرقُوٌم نٌي ﴾٨﴾ كَِتاٌب َمّ ْدَراَك َما ِس��ِجّ
َ
Pَوَما أ

المطففين 8-9 (

والكتابة تق�م على الخّط . 

وق���د ورد فعل الخط مّرة واحدة في القراآن 

الكريم ح�شب ما وجدت : 

ِم��ن  َتۡتلُ��واْ  ُكن��َت   Pَوَم��ا 
 O.. ُۖهۥ بَِيِمينَِك�� َقۡبلِ��هِۦ ِمن كَِتٰٖب َوَل َتُطُّ

)العنكبوت 48 (

وم�ا�ش���ع الكتاب���ة : اإ�شافًة اإل���ى القرطا�س 

والكتاب : الرّق والل�ح وال�شحف وال�رق .

وقد وردت معنا لفظة الرّق �شابقاً : »في رقٍّ 

من�ش�ر«.

ءٖ  ِ َشۡ
لۡ��َواِح ِم��ن ُكّ

َ
Pَوَكَتۡبَن��ا َلُۥ ِف ٱۡل

وِۡعَظٗة...O ) الأعراف 145 ( مذَّ
ِس 

ۡ
بِ��َرأ َخ��َذ 

َ
َوأ لۡ��َواَح 

َ
ٱۡل ۡل��َ� 

َ
َوأ  ...P 

...O ) الأعراف 150 (
ۥٓ هُ ِخيهِ َيُرُّ

َ
أ

  O ُۡفوظِۢ ِيٞد ٢١ ِف لَۡوٖح مذَّ Pبَۡل ُهَو قُۡرَءاٞن مذَّ
)البروج 22( 

اأّم���ا ال�ّشح���ف فق���د وردت ثمان���ي م���رات ، 

مقرونة مّرتين بالن�شر  : 

ۡتO )التكوير 10 ( ُحُف نُِشَ Pِإَوَذا ٱلصُّ
ن يُۡؤَتٰ ُصُحٗفا 

َ
Pبَۡل يُرِيُد ُكُّ ٱۡمرِيٖٕ ّمِۡنُهۡم أ

ٗة O) المّدثر 52 ( َ نَشذَّ مُّ
 ، ُتح���ّدد طبيع���ة ال�شح���ف والأل����اح  ول���م 

لفظة كتاب وردت في 
القرآن الكريم أكثر من 
280 مئتين وثمانين مّرة. 
ومهما تنّوعت دالالتها 
فإنها تقوم على معنى 
الكتابة وإن تنوعت 
الفروقات الداللّية
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ف���ي حي���ن وردت لفظ���ة ال����رق م���ّرة واحدة 

كم��شع للكتابة ) وهنا كتابة النق�د ( :  

َحَدُكم بَِورِقُِكۡم َهِٰذهِۦٓ إَِل 
َ
P...فَٱۡبَعُثٓواْ أ

ٱلَۡمِديَنةِ...O) الكهف 19 (
ويرتب���ط بالكتابة فعل الإمالء والإمالل من 

: اأملى يملي ، يمّل يملل  :

َعلَۡي��هِ  ِي  ٱلذَّ َوۡلُۡملِ��ِل  P...فَۡلَيۡكُت��ۡب 

...O ) البقرة 282 (
ٱۡلَقُّ

ول تكتم���ل الغاية م���ن الكتاب���ة اإلّ بالقراءة. 

لإي�ش���ال  كافي���ة  لي�ش���ت  وحده���ا  فالكتاب���ة 

المعرف���ة والمعل�م���ة المبتغ���اة . ف���ال ب���ّد من 

متعلّم للقراءة كما كان ل بّد من متعلّم للكتابة

نزل على 
ُ
وقد ذكرنا في البداية اأّن اأّول لفظ اأ

النب���ّي كان: اإق���راأ . ومع���روف ف���ي الأحاديث 

وال�شي���رة  اأّن الر�ش����ل كان اأّميّاً ، فاأجاب : ما 

اأنا بقارئ . كم���ا ذكرنا اأّن لفظ »قراآن« م�شتّق 

من فعل القراءة . 

وق���د ورد فع���ل الق���راءة ب�شيغ���ه المختلفة 

�شب���ع ع�شرة م���ّرة ، كما وردت لفظ���ة القراآن 

الم�شتّقة حكماً منه �شبعين مّرة .

مرتبط���اً  الق���راءة  فع���ل  ياأت���ي  م���ا  وكثي���راً 

بالكتابة: 

َِل َعلَۡيَنا  ٰ ُتَنّ P... َولَن نُّۡؤِمَن لُِرقِّيِ��َك َحتذَّ

ۥۗ ...O )الإ�سراء 93 ( ۡقَرُؤهُ كَِتٰٗبا نذَّ
ي��َن يَق��َرءوَن الِكت��اَب ِمن  ِل اَلّ

َ
Pفَاس��أ

قَبلَِك...O)يون�س 94 (
 O كَِتَٰبَك َكَفٰ بَِنۡفِسَك ٱۡلَوَۡم َعلَۡيَك َحِسيٗبا 

ۡ
 Pٱۡقَرأ

)  14 الإ�سراء( 

كَِتَٰب��ُهۥ  وِتَ 
ُ
أ َم��ۡن  ��ا  مذَّ

َ
 Pفَأ

بَِيِمينِهِۦ َفَيُقوُل َهآُؤُم ٱۡقَرُءواْ كَِتٰبَِيۡهO)  الحاقة 
) 19

والق���راءة تاأخ���ذ اأ�ش���كالً م���ن الت���دّرج ف���ي 

التاأثي���ر م���ن الق���راءة ال�شامت���ة اإل���ى الق���راءة 

الجهرّية والتالوة  ، ومع الن�ش��س القراآنيّة 

تاأخذ طابع الترتيل : 

Pَكَذٰلَِك ِلُثَّبَِت بِهِۦ فَُؤاَدَكۖ َوَرتذَّۡلَنُٰه تاَرِۡتيل 
O ) الفرقان 32 (

 Oۡو زِۡد َعلَۡيهِ َوَرتِّ��ِل ٱۡلُقۡرَءاَن تَۡرِتيل
َ
P...أ

المّزمل 4 (

ولقراءة القراآن اأدبيّاتها في هذا ال�شياق : 

ٱۡلُق��ۡرَءاُن  قُ��رَِئ   Pِإَوَذا 
  Oنِصُت��واْ لََعلذَُّكۡم تُرَۡحُوَن

َ
فَٱۡس��َتِمُعواْ َلُۥ َوأ

204 الأعراف(  

في حين اأّن التالوة ، واإن وردت في القراآن 

غالباً بمعنى تالوة القراآن اأو كتب الأنبياء : 

َنۡتلُوَه��ا   ِ ٱللذَّ َءاَيٰ��ُت   Pتِۡل��َك 
ۚ ِإَونذََّك لَِمَن ٱلُۡمۡرَسلنَِيO ) البقرة  َعلَۡيَك بِٱۡلَّقِ

) 252

 ِ بِٱلۡ��ِ�ّ ٱلذَّ��اَس  ُم��ُروَن 
ۡ
تَأ

َ
 Pأ

  O ۚنُتۡم َتۡتلُوَن ٱۡلِكَتَٰب
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
َوتَنَسۡوَن أ
44 البقرة (

فقد تاأتي اأحياناً قليلة غير ذلك : 

��َيِٰطنُي  ٱلشذَّ َتۡتلُ��واْ  َم��ا  َبُع��واْ  Pَوٱتذَّ
َكَف��َر  َوَم��ا  ُس��لَۡيَمَٰنۖ  ُمۡل��ِك   ٰ  َعَ
 ( O َْيِٰطنَي َكَفُروا�� ُس��لَۡيَمُٰن َوَلِٰك��نذَّ ٱلشذَّ

البقرة 102(

اإّن ثنائيّ���ة القراءة والكتاب���ة هذه وما يندرج 

تحتهم���ا من حق����ل مفه�ميّ���ة  ومعجمية  قد 

اأ�ش�ش���ت م���ن خ���الل الق���راآن الكري���م لمفه�م 

اأه���ّم  عل���ى  تق����م  عالميّ���ة  معرفيّ���ة  ثقاف���ة 

مقّ�م���ات المعرفة التي عّمت العالم واأ�شاءت 

لالإن�شانية دروب المعرفة الحّقة القائمة على 

الإيمان والعلم والعق���ل والأخالق وم�شلحة 

الب�ش���ر . والعظي���م ف���ي الأم���ر اأّن مبلّ���غ ه���ذه 

الر�شالة الإيمانيّة والمعرفية  وحامل اأمانتها 

ه���� الر�ش����ل الأمّي الّ���ذي ل يع���رف الكتابة 

.m والقراءة محمد

j عميد كلّية الآداب والعلوم الإن�سانّية يف جامعة 

اجلنان - طرابل�س.

ال تكتمل الغاية من 
الكتابة إاّل بالقراءة. 
فالكتابة وحدها ليست 
كافية إليصال المعرفة 

والمعلومة المبتغاة

القراءة تأخذ أشكااًل 
من التدّرج في التأثير 
من القراءة الصامتة 
إلى القراءة الجهرّية 
والتالوة
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غريبة  حكايات  االلتبا�س  يبني 

في  االإن�����س��ان  ي�ستظلها  وع���دي���دة 

حياته. منها ما يكون باإرادته ومنها ما هو 

المنطقي  البحث  خ��ارج  اأي   � العادة  فوق 

اأح��دن��ا في  ب��ه  اأن ي�سعر  م��ا يمكن  � وه��ذا 

اأن يمّر به كمثل �سيء ما  اأّي وقت يمكن 

يدفعنا لئال تهتّم قط، كاأننا فعل جماد من 

رماد. فنالحظ اأّن الوجود في الظاهر هو 

حقيقته  وه��و  الباطن.  في  العدم  عنوان 

فيه  نحن  اأحد.  يفهمها  ال  التي  الم�سمرة 

ريح عمياء ال تفهم �سوى اأنها ريح، دون 

اأن ت��ق��ّرر ل��م��اذا ك��ان��ت؟ وك��ي��ف ���س��ارت؟ 

رّبما هو ما يمكن اأو ي�سّح اأن نطلق عليه 

�سفة االلتبا�س في الن�س االأدبي.

العا�سفة  من  اأغبى  الوجود  في  لي�س 

ن�ساأتها،  معنى  ت��درك  ال  التي  ال��ه��وج��اء 

واحتدامها، ورحيلها وفي اأّي اتجاه هي، 

فال تعي علّة وجودها. لكنّنا نحن اأحياناً � 

ب�سفة اأو بغير �سفة � ن�سمِّم لنرتاح، اأن 

يتعبنا  ال  حتى  علّة،  بال  وع��ي،  بال  نكون 

ال��م��ع��ل��ول. ل���ذا، ك��م ���س��ي��ك��ون ق��ا���س��ي��اً اأن 

في  تحمل  تعود  فال  االنطالقة  نخت�سر 

طياتها �سوى الفواجع والنّكبات و�ستات 

ركام، ومفاوز متناحرة.

هي اإذاً، عا�سفة هوجاء تحرق نف�سها 

بال �سبب جدلّي يذكر، ولي�س بال�سرورة 

 � اأّن��ه  فالغرابة،  لتكون.  غيرها  تحرق  اأن 

في �سرقنا العربّي خ�سو�ساً � عندما يقع 

اإلى  يتحّول  فاجعة،   � م��اأزق  في  االإن�سان 

يفهم  وال  العقل،  يدرك  ال  غرائزي  م�سخ 

عالم  ه��و  المتقي  العقل  مفهوم  التقيَّة. 

لدينونة،  يخ�سع  ال  مباح،  غير  ج��ّوان��ّي 

 � الغالب  ه��و  دائ��م��اً  المتكلم.  ل�سمير  اأو 

الحا�سر لكن بمفهوم ال� »هو«!!

م��ت��ح��ّرك��ات  ل���وج���ود  م���ب���ّرر  ال  اإذاً، 

الخ�سو�سية،  المنفعة  في  ت�سّب  غائبة 

الأّنه  االلتبا�س،  لمعنى  العملي  بالمفهوم 

هوّية معلّقة غير وا�سحة، وغير محّددة 

اإ�سكالية  فااللتبا�س  وجودية.  �سفة  ذي 

اأح��ي��ان��اً  تفهمه  وال  ح��ي��ن��اً،  ال��م��دى  تفهم 

كثيرة. هو عنوان يخيف دون �سبب. هو 

الكل الذي ال ُيعرف، هو ال يفهم الخوف 

والجراأة، الأّنه انحطاط ال�سديم على عتبة 

فيه  االلتقاط  لذلك،  الم�سمرة.  الهيولي 

لتت�سّكل  ن��وراً  تنبج�س  التي  الحركة  هو 

الم�سافات. والذروة تنبثق منه لتكون كل 

 � الفكرة  اأي   � الأّنها  الفكرة،  باتجاه  االأم��ل 

هي الماآل والغر�س، والكمال االأرفع دون 

الثّبات..

لعالم  ج���ّوان���ي  ال��ت��ق��اط  ف��االل��ت��ب��ا���س 

ال��م��ك��ان ال����ذي ه��و ع��ق��دة ال���زم���ان .. من 

في  التوا�سل  عقدة  َم��َك��ان  ال��زَّ ي��اأت��ي  هنا 

�ساأن  المعرفة  وق��رار  و�سّرها.  المعرفة 

اأه���ّم م��ن المهّم ف��ي ال���ذات ال��ع��ارف��ة، الأّن��ه 

غير  ال�����س��اك��ن،  لل�سمور  م�ساك�س  فعل 

روحي  اتقاد  هو  الجهر  والأّن  المُجَهر، 

ل�سلوكيّة الدم في الحياة الف�سلى، وجب 

االلتباس في النّص
ريح هوجاء ال تفهم حتى نفسها

j  نعيم تلحوق

لغة االستدراك
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اأن يتحّرك القرار باتجاه ما، اإّما ليفعل اأو 

ليتّقد بعد الحركة..

لنو�ّسح االلتبا�س ومعناه نقول: لي�س 

في التاريخ �سوى رّدات فعل تاأبى تدارك 

الفعل.. الفعل ح�سور للحّرية، والتجاذب 

هو  بامتياز  فالحّر  للفكرة.  انقطاع  فيه 

العقل  بحقيقة  ي��ري��د  م���اذا  ي��ع��رف  ال���ذي 

ال  ال���ذات  الم�ستوطن  وال��ع��ق��ل  ال��ع��ارف. 

التي  الكاملة  الداخلية  اإال باالإرادة  يتحّقق 

ال تقبل التعاقد اإالّ مع الم�سروع الوا�سح 

الم�ستنير، الأنها � اأي الحرية � لي�ست اإطراًء 

اأو ن�سباً تذكارياً.. لكّن ال�سوؤال  اأو زهرة 

الحّر  ه��و  م��ن  ن��ع��رف  اأن  ه��ل يمكن  ه��ن��ا، 

بامتياز؟

ولكي ال نقع في اإ�سكالية الخروج عن 

اأن نوؤكد على  االأ�سا�س، يهّمنا  المو�سوع 

وعالقتها  بنائية  كحركة  الحّرية  مفهوم 

الحقاً  اإل��ي��ه  �سنعود  م��ا  وه��و  بااللتبا�س 

مع  ال��ت��ع��اق��د  اأه��م��ي��ة  اأّن  غ��ي��ر  بحثنا.  ف��ي 

بعيداً  الّريف،  مع  الطبيعة،  مع  االأر���س، 

�ساأن  ال�سخب وال�سجيج والقرقعة،  عن 

ف��ي م��ح��اول��ة لك�سف  اأي�����س��اً  ����س���روري 

المظهر  الطبيعة،  ففي  االلتبا�س.  هوّية 

ُم�ْستَِرَكيْن؛  والعقل  النف�س  تقيَّة  الالقط، 

االت�سال  ليقترب  الفو�سى،  تنوء  حيث 

الفاعل مع الحركة الداخلية للن�س بمعناه 

الو�ساعة  فت�سمحّل  المكاني.  ال  الزمني 

المحِقَقين  اليومي  واالب��ت��ذال  وال��ق��م��اءة 

التحقيق  فعل  وينبج�س  التبلي�س،  الإرادة 

البلوغ  الذات ال�سامرة الإثارة مكامن  مع 

وال�سمّو واالرتقاء لي�سير التبريك.

مفهوم االلتبا�س وهويته

تمويه  حالة  االلتبا�س  اأكثر،  م  ولنعمِّ

الك�سف بلغة القدرة على مجهول من�سي 

ُي��ع��رف ب��اأن��ه عالم  اأو م��ك��ب��وت.. الأن���ه ل��م 

بو�سفه  االإن�سان  اإل��ى  وينظر  ال�سعور، 

ُكالً قائماً غير منف�سل عن ظواهر وعوالم 

عن  غفلنا  ال���ذي  العقلية..لكّن  الحقيقة 

ال�سعور  اأو  الوعي  اأّن  هو  معرفته طويالً 

للتحّرر؛ واإّنما البّد  وحدهما غير كافيين 

من تحرير الالوعي والال�سعور الغائبين 

في  واالن��ق��ط��اع  الرف�س  جمع  يتّم  حتى 

االآخ��ر  االأف���ق  ه��ي  التي  الحجب  تجلّيات 

لمعنى االلتبا�س.

م��ّم��ا ي��ج��در االإ�����س����ارة اإل���ي���ه، ه���و اأّن 

اأو  االل��ت��ب��ا���س ال ي��ق��ي��م االن��ق��ط��اع ���س��ك��الً 

غير  وه��م��اً  ذل��ك  اأ���س��ب��ح  واإالّ  م�سموناً. 

هو  ال��ذات��ي  فااللتبا�س  وق��وع��ه..  محتمل 

اأن تتحّرك وال تتحّرك � اأي اأْن يراك االآخر 

تفعل بجدارة، وترى اأنت نف�سك ت�سمحّل 

اأنك  اأي   � المعرفي  النظام  م�ستوى  على 

االلتبا�س   � نف�سك  اأّن���ك  نف�سك  ف��ي  ت�سّك 

وبين  بينك  وبينك،  االآخ��ر  بين  ين�ساأ  هنا 

في  ال���دائ���رة  ال��م��تّ�����س��الت  وب��ي��ن  نف�سك 

ما  في  المجهول  في  مغامرة  فال  فلكك.. 

لم ُيعرف. وال تاأكيد على الذات والجماعة 

وال  ع��ن��ده��م.  اأو  فيهم  ل��ك  ه��وي��ة  ال  الأّن 

ن�ساأة للتغيير في المدركات القائمة.. الأّن 

االلتبا�س حركة غير فاعلة بالمعنى.

ال  �����َس،  ���سُّ
َ
ت��اأ ال  االل��ت��ب��ا���س،  ف��ي  اإذاً، 

حوار، ال هدف، ال م�سروع، ال انفتاح، ال 

تحّرك.. واإنما ت�ساوؤٌل فّظ.. تعدد �سكلي � 

الحيرة  تغّذي  وهميّة  افترا�سات   ، بنائي 

االلتباس بخالف 
الغموض والحّرية 
والمسؤولية، ألنه 
ال يخضع لمعايير 
مسبقة تحدده.. 
هو قيد مفتوح 

على كل االحتماالت 
وقد أوجد ذاته دون 

ذريعة أو قياس

االلتباس حالة 
نجهلها. هو 

منطقة خالء، 
الداخل فيها 

معدوم والخارج 
منها يقيم حركته 

مع العدم
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على  فعلية  هيمنة  وال�سك..  والغمو�س 

الح�ساري.   � النف�سي   � العقلي  الم�سروع 

�سباٌب كثيف يعمي روؤية المفارقة حتى 

لرحلة  افترا�ساً  يقيم  وال  اليد،  بب�سيرة 

الزمن..

االلتبا�س  اأهميّة معرفة مو�سوع  لذا، 

يعني ال�ساأن الهام في الداللة على الن�س. 

يَة وال داللة وال معنى في مفهوم  فال ن�سِّ

يكون  اأن  بالتالي  يمكن  وال  االل��ت��ب��ا���س. 

ال  خ��ط��اب.  �سيغة  اأو  ق�سيدة  االلتبا�س 

كتابة وال عمالً. باعتبار اأّن كّل خطاب اأو 

ق�سيدة ر�سالة، تحّرٌك في اتجاه  االآخر. 

خ��ط��وة الإق��ام��ة ات�����س��ال م���ا، ل��ب��دء ح��وار 

للمح�سلة  نتيجة  �سيئين  لتناغم  محتمل، 

االأولى � الفعل � اأّما االلتبا�س فيعني ن�ّسية 

ال�سلل،  ال�����س��ك��ون،  ال��ج��م��اد،  ال��الم��ع��ن��ى، 

بال  الزمن  خيانة  الداخل،  بمفهوم  القطع 

االلتبا�س  للتوا�سل.  دحر  الأّن��ه  �سروط، 

االنقطاع  و�سعيّة  يك�سف  ال   � حقيقة   �

واإنما  التحرك..  يفهم  ال  الأنه  واالقتالع، 

يلعب بنتيجة دور النفي وا�ستحالة اللقاء 

الما�سي  وهم  مع  التذاكر  هو  الغد..  مع 

�سّد  الأن��ن��ا  لي�س  »وه��م��اً«  اأ�سميناه  وق��د 

انقطاع،  الأن��ه  واإّن��م��ا  والما�سي،  الذكرى 

وق��د انقطع عن االأف��ق، بال ���س��ورة.. لقد 

التوا�سل،  حركة  الزمنّي  الوقوف  ��ن  دجَّ

ف��ل��م ت���ن���ت���ج.. ه��ن��ا ي���ك���ون ال��ت��ر���س��خ في 

زمن  في  ال��وق��وف  الأّن  عدمياً.  الما�سي 

ي�سير يوازي العودة اإلى الوراء اإن لم يكن 

اأخطر بكثير.

ت�سمحّل  ال���ذات���ي  االل��ت��ب��ا���س  ف���ي   -

ينو�س  ���س��ووؤه��ا،  يخف  تخبو،  ال��ط��اق��ة، 

االل��ت��ب��ا���س ح��ال��ة ف��ق��دان ل��ح��رك��ة ال��وع��ي 

وال�سعور، هو لي�س جنوناً، اأو حالة تناق�س 

هو  »�سي�سوفرانيا«.  االأ�سلي  الفعل  مع 

المكان القائم بين العقل والح�ّس ومتّ�سل 

ب�سائر اأفعال البدن االأخرى، وعلى �سلة 

اإّن االلتبا�س هو  كاملة بالمتّحد الروحي. 

كم�سطلح  حقيقة  ن�سّميه  اأن  يمكن  م��ا 

ال��ت��ي   chaos »ك����او�����س«  ث���اب���ت  ع��ل��م��ّي 

 � الخالء   � الغام�س  ال�سيء  اأ���س��الً:  تعني 

الماّدة  اأو   � الت�سوي�س  اأو  اال�سطراب  اأو 

االأّول..  الفعل   � الكون  خلق  قبل  االأول��ى 

ول��ي�����س م��ع��ن��ى »ال��ف��و���س��ى« ك��م��ا ت���ورده 

الفو�سى  اأّن  بحيث  القوامي�س،  بع�س 

ويتبعه  عقالني،  مح�سو�س،  مدبَّر،  فعٌل 

القائم.  الت�سرف  نتيجة  فعلية  م�سوؤولية 

فالعمل الفو�سوي يترّتب عليه م�سوؤولية 

ل�سيرورة  خا�سع  اإرادي  بفعل  قام  الأنه 

روحي.   � مادي  وات�سال  مكانية   � زمنية 

بين  القائمة  الحالة  هو  االلتبا�س  اأّن  غير 

ومرتبط  لكليهما،  منحاز  وغير  االثنين 

قائمة  كوحدة  االثنين  في  عملياً  ارتباطاً 

اأي  عاملة على تحقيق الغر�س المن�سود. 

الماآل الذي اإليه نزع االرتباط.

لي�س  الغمو�س،  بخالف  وااللتبا�س 

فيه اإقامة، وال هوية، والأّن الغمو�س ن�سٌّ 

اإذاً  المعنى والمبنى،  افترا�سي في  علني 

هو يتحّرك الأنه علم يفتر�س اأن يكون فيه 

ولو  عليها،  يقوم  تح�سنه،  ت��اأوي��ه،  جهة 

ُمتداخل،  م،  ُم�سمَّ هو  مختلفة..  بن�سب 

اأن  غير  ما،  �سورة  ما،  اإيقاع  على  مبني 

متى  نعرف  وال  نجهلها،  حالة  االلتبا�س 

نقع فيها، وكيف تجيء، من هو م�سببها، 

فعل القدرة على التحري�س البعيد المدى، 

يتعطل البّث في ظروف عديدة � كمخاطبة 

في  القراءة  فت�سبح   � المتعاقبة  االأجيال 

هذه الحالة عمليّة �سكونيّة �سلبية مغلقة. 

تتعامل  الأنها  الة،  فعَّ ديناميكية  عمليّة  ال 

م��ع ال��الن�����س، م��ع ال��ال���س��يء، م��ع ال��الاأث��ر 

تهيئ  هي  والتوّهج،  بالنمو  تتميز  لحياة 

الت�سال العدم بالعدم. وال جواب... اإنها 

باخت�سار، عالم ال يوجد، ال ينوجد، لكنه 

موجود في المعلول كفعل روؤيوي ال ُيقراأ 

منها،  الخروج  وبعد  الحالة  داخل  من  اإال 

ال من خارجها اأو من خلفيّتها االغترابية. 

النقطاع  مالم�سة  اأو  ���س��دى،  �سبه  اإّن���ه 

ذائب في حركة االقتالع.

ال م�سوؤولية في االلتبا�س

في  ت��دخ��ل  ال  االلتبا�سية  ال��ح��ال��ة  اإّن 

ْي���ن���َوة.. هي  ْي��نَ��نَ��ة وال ف��ع��ل ال���دَّ ف��ع��ل ال��دَّ

الال�سعور،  الالمنطق،  الالعدد،  ح�سور 

الالح�ْسر. لذا،هي وقوف �سروري على 

الن�ّس، ال ليقف، واإنَّما ليت�سذَّب، ليتجذَّر، 

لكن  ومعناه..  �سكله  لي�ستقيم  لي�سطرد، 

عمل  على  االإق��دام  ففعل  يخطو،  اأن  دون 

ال��ال���س��يء وه���و م��ا ن�سّميه  ال�����س��يء ف��ي 

غير  عمل   commission كومي�سين 

م�سوؤول، الأّن حركته غير موجودة اأ�سالً 

ال�سيء  عمل  ع��دم  وفعل  طبيعي،  بفعل 

اأومي�سين  ن�سّميه  م��ا  وه��و  ال�����س��يء  ف��ي 

معدومة  م�سوؤوليته  عمل   omission
اأ�سالً.

وال  االلتبا�س،  مع  م�سوؤولية  ال  اإذاً، 

م���خ���اط���رة، وب��ال��ت��ال��ي ال ي��م��ك��ن اع��ت��ب��ار 
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في  وه��ي  الجهات،  كل  العوامل،  كل  هي 

الوقت نف�سه ال تفتر�س عامالً، وال تلوذ 

ال��داخ��ل  اإل���ى ج��ه��ة.. ه��ي منطقة خ���الء، 

حركته  يقيم  منها  وال��خ��ارج  معدوم  فيه 

بموقعها  ت��ت��ح��رك  ه��ي  اأي   � ال���ع���دم،  م��ع 

 .� حركتها  يناه�س  محور  على  تقف  وال 

ومع  فعله،  تجاه  م�سوؤول  الغمو�س  اإذاً، 

الأّن  ُي�����س��األ  ال  االل��ت��ب��ا���س  بينما  االآخ����ر.. 

واح��دة  جهة  من  قائم  االآخ��ر  مع  ات�ساله 

غير كاملة وغير موؤّكدة الفعل..

االلتبا�س نقي�س الحرية

الحرَّ  اأّن  لدينا  وا�سحاً  ب��ات  وطالما 

بامتياز هو فعل حركّي اأّول ال نعيه، �سار 

االلتبا�س  ف��ي  نبحث  اأن  ال�����س��روري  م��ن 

وال���ح���ّري���ة، ه��ل االل��ت��ب��ا���س ح��ر ف��ي ذات��ه 

�سروط  فللحرية  ال،  بالطبع   .. ليكون؟ 

بيننا  تكمن  لم�سافة  قيٌد  الحرية  لت�سبح، 

نمار�سها  اأن  لي�ست  ه��ي  االآخ����ر.  وب��ي��ن 

اأن  اأن نمار�سها كما يجب  كما ن�ساء، هي 

تكون.. اإذاً، هي خا�سعة لمعايير م�سبقة، 

الطبيعي  الفعل  ب��ق��واع��د  م�سبوطة  ه��ي 

واالإن�ساني والكوني، هي قراءة في الذات 

ال�����س��غ��رى، ث��م ال��و���س��ط��ي، ث���ّم ال��ك��ب��رى. 

العدم،  من  الم�ستمّد  ال��وج��ود  يكون  بها 

ومنها ي�سير العدم وجوداً لمعرفة ال�سّر. 

الحرّية ال تجري بالمتناق�سات، م�سيئتها 

البنائية في الداخل اأمٌر َقَدرّي، وم�سيئتها 

مراء  ال  ج��بْ��رّي،  اأم��ر  الظاهر  في  البنائية 

هي  اإذاً  ت��م��وي��ه..  ال  ت�����س��وي��ف،  ال  ف��ي��ه، 

� التزامية بمعنى وجودها القائم  انتمائية 

الحا�سر، ال عدمها الغائب البعيد، هي كل 

اإيجابياً،  اأرادها له  اإذاً  �سيء في المتحرك 

ولم ي�ستعملها في االآخر منه �سلبياً. هي 

الحقيقة  تكتنزها  ال��ت��ي  ال��َع��ل��يًَّ��ة  الحقيقة 

الحقيقة  لتوؤلّف  معها  وتتعاون  فليّة  ال�سُّ

العظمى. وهي م�سوؤولة اأمام الحقيقتين.

اأن  باعتبار  االلتبا�س،  نقي�س  هي  اإذاً 

االلتبا�س ال يخ�سع لمعايير م�سبقة تحّدده، 

وهو قيد مفتوح على كّل االحتماالت، دون 

قيام فعل احتمال واحد..

االلتبا�س يقوم من الداخل مع الداخل 

في الداخل.. اإلى الخارج مع الخارج وفي 

الخارج.. دون اأن ي�سفي �سفة الفعل في 

الحركة.. وهو اإلى ذلك، يخالف الزمن وال 

يدرك فعل ال�سلب من االإيجاب الأّن الفعل 

الال�سعوري عامل فيه دون قرار �سابق، 

غير  اأعماله  اأّن  االعتبار  بعين  االأخ��ذ  مع 

يفعل  وال  يتحرك،  ال  وال��ذي  م�سوؤولة.. 

ٌج  وال ينفعل يكون غير م�سوؤول؛ هو تاأجُّ

يخال  ل��ل��روؤي��ة.  علني  و���س��م��ور  ���س��اك��ن، 

الملتب�س اأنه عارف بما ال ُيعرف، فيكون 

ال يعرف ماذا يدور في داخله ومن حوله. 

اأّن  اأ�سلفنا،  والعك�س يكون �سحيحاً، كما 

يدرك  الملتب�س  ما  في  فاعالً  ي��راه  االآخ��ر 

معرفة  وع��دم  �سكوناً  تجاهه  االآخ��ر  فعل 

لنف�سه  الملتب�س  معرفة  اأو  مقدرته.  في 

فعل  اإلى  �سكونه  يتحّول  اأن  بمقدوره  اأن 

اأقوى، لكّن �سيئاً يحول منه عن ذلك.

في  وت�سقط  ���س��ع��اراً  تحمل  اأن  ب��ي��ن 

القائمون  يحتاجه  عظيم  ���س��رٌّ  ه��الك��ك، 

ع��ل��ى ع��ر���س��ك؛ ووح�����دة روح����ك وب��دن��ك 

»ال��م��درح��ي��ة« ف��ال��ق��ائ��م ع��ل وح���دة ال���روح 

الخلق،  لحركة  الم�سيِّر  العتيق،  االإل��ه  هو 

نف�سك  اأنت  هو  البدن  وحدة  على  والقائم 

العقل  يبتكره  ب��م��ا  التمييز  ع��ل��ى  ال��ق��ادر 

الحاجات  اإذاً،  وف��ن.  اإب���داع  م��ن  والنف�س 

قائمة بحكم طبيعتها على التقاء كامل بين 

االت�سال  حركة  اأّن  غير  والثاني،  االأّول 

 � اأنهما  بين االثنين هوية مجهولة، ورغم 

االأّول والثاني � حاجة ما�ّسة لي�سير النظام 

الخلق،  وحركة  المجتمع  لتطور  الطبيعي 

غير اأنهما م�سوؤولين كلُّ تجاه االآخر. نحن 

محتاجون  بمعتقدنا،  ���س��روري��ون  اإذن 

لميزان يقيم الحركة بالبعد الذاتي و�سوالً 

للنقطة الفا�سلة بين الجمود والحركة. اإًذ، 

ال�سيء  بين  االت�سال  بمبداأ  قائمون  نحن 

ال  نحن  وع��دم��ه،  الفعل  وبين  وم��ح��ت��واه؛ 

قد  فهو  ًيُخلق..  ال  العدم  الأّن  ذات��اً  نخلق 

قيا�س، وهو  ذاته دون ذريعة وبال  اأوجد 

االأزل،  من  قائم  فهو  طيّاته.  في  يحملنا 

واإل����ى االأب�����د، وع��ن��وان��ه االل��ت��ب��ا���س، وه��و 

بحاجة لملكة تغذِّيه.

j �صاعر و�صحايف

االلتباس عالٌم ال 
يوجد، وال ينوجد، 
لكّنه موجود في 

المعلول كفعل 
رؤيوي ال ُيقرأ إال من 
داخل الحالة وبعد 

الخروج منها، ال من 
خارجها..
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    مفهوم الأدب المقاوم

�أن  و�قعنا،  في  نفتِّ�ش  �أن  علينا 

�أن  م��و�ه��ب،  �أ���ص��ح��اب  بو�صفنا  نعي�صه 

و�أن  ذل��ك،  على  قادرين  بو�صفنا  نتمثَّله 

وحيِّز  �ل��ق��درة  ممتلكي  بو�صفنا  نمثِّله 

�لفاعليَّة.

ق���د ن��ك��ون ع��ل��ى م��ق��رب��ٍة م���ن تحديد 

مفهوم �لأدب �لمقاوم. ومقاربة مثل هذ� 

�لمفهوم ب�صيطة جدَّ�ً. فالأدُب، في �أب�صط 

د تجربة �إن�صانيَّة  تعريفاته، لغٌة فنيَّة تج�صِّ

�أيَّاً تكن طبيعتها،  �لتَّجربة،  فريدة. وهذه 

�صاحبها  ك���ان  �إن  م��ق��اوم��اً  �أدب�����اً  ت��وؤت��ي 

لغٍة  في  تج�صيدها  على  وق���ادر�ً  �صادقاً 

وذلك  �لمعاني؛  �لإن�صان  �إلى  تنتمي  فنيَّة 

هذ�  ق���درة  �إل���ى  ي�صيف  تج�صيدها  لأنَّ 

يطرة  و�ل�صَّ وعيها  من  يمكِّنه  ما  �لإن�صان 

عليها، وهذ� ما ينقله للمتلقِّي. وقد تكون 

ة وظيفة �لأدب �لأ�صا�ش، وهو  هذه �لمهمَّ

لكلِّ  �ل��م��ق��اوم  �لأدب  �صفة  يكت�صب  بها 

ق��ات ل�صيرورة  �ل��و�ق��ع م��ن م��ع��وِّ م��ا ف��ي 

�لإن�صان �صيِّد و�قعه.

�لكتابة،  ميد�ن  في  �لأه��م،  من  ولعلَّه 

�إلى  �لأديب من �صياغة روؤيته  ن  يتمكَّ �أن 

يطرة  و�ل�صَّ فهمه  من  تمكِّنه  بلغٍة  �لعالم 

�ل��ق��درة  �ل��م��ج��ال،  عليه. ت��دخ��ل، ف��ي ه��ذ� 

وؤية للمتلقِّي، فيحقِّق  على �إي�صال هذه �لرُّ

و�إن  وظيفته،  ب��ه��ذ�،   ، �لجماليَّ �لن�صاط 

حدث عجز في �إحدى �لمهمتين فقد �لأدب 

في �لأولى حركة تجدُّده، وفقد في �لثَّانية 

ة فاعلة، و�لنجاح في  حركة �صيرورته قوَّ

من  �لنبثاق  في  نجاحاً  يعني  �لمهمتين 

�لو�قع، وفعالً في �صبيل �إعادة ت�صكيله.

�ل��ت��ج��رب��ة �ل���ت���ي ي���ري���د �لأدي�������ب �أن 

ي�صتوردها  �آخر  تجربة  لي�صت  ي�صوغها 

��ة  ك��م��ا ن�����ص��ت��ورد �لن���ج���از�ت �ل��ح�����ص��اريَّ

وجده  �إنَّها  �أو  يعي�صه،  ما  �إنَّها  �لأخ���رى. 

�آن.  في  و�لجتماعي/�لعام  �ل�صخ�صيُّ 

وُطرد  �أر�صه  �حتُلَّت  ل�صخ�ٍش  يمكن  ول 

كان  �إن  �لتَّجربة  ه��ذه  يعي�ش  �أن  �إلَّ  منها 

منَّا  يريد  فكيف  يكتبها.  �أن  و�إلَّ  �صادقاً، 

�أنَّ  ة  بحجَّ ذو�تنا  عن  نتخلَّى  �أن  بع�صهم 

�أط��ردن��ا  تغيَّر؟  ف��م��اذ�  ت��غ��يَّ��رت،  �لمرحلة 

�لحتالل �أم �أنَّ قوى خارجيَّة تريد تغيير 

�لمرحلة  تكن  ف���اإن  م��ع��ه؟  �لتعامل  �صبل 

تريد  خارجيَّة  ق��وى  �أنَّ  بمعنى  تغيَّرت، 

�لمحتل  �ل��ع��دو  م��ع  �لتعامل  �صبل  تغيير 

�أر���ص��ن��ا، ف��ه��و ت��غ��يُّ��ر ح���دث ب��ف��ع��ل ق��وًى 

خ��ارج��يَّ��ة ت��ري��د ل��ل��ن�����ص��اط �ل���ع���ام، وم��ن��ه 

تمليه  �آخ��ر  �صياٍق  في  ينخرط  �أن  �لأدب، 

م�صالحها، فهل يكون عدم �ل�صتجابة لها 

�صدقاً مع هموم �لمرحلة ون�صاطاً مقاوماً 

�أكثر حدًَّة؟

قد نفهم �أن يتمَّ �لتخلِّي عن �لذَّ�ت في 

�ل��ق��درة على  ن  ت��ك��وُّ �إل��ى حين  �أيِّ م��ي��د�ن 

األدب المقاوم: 
مفهوم وإشكاالت

j د. عبد المجيد زراقط

األدب المقاوم
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�أو ذ�ك،  تحقيق �نجاز�ت في هذ� �لميد�ن 

ميد�ن  في  عنها  �لتخلِّي  نفهم  ل  ولكنَّنا 

ة،  بخا�صَّ منها  و�لأدب  ��ة،  ب��ع��امَّ �لثقافة 

ل  و�لعام  �ل�صخ�صي  �لوجد  دون  من  �إذ 

يمكن �أن يكون �أدٌب �إن�صانيُّ �أ�صيل.

�ألي�ش  و�ل�صوؤ�ل �لذي ُيطرح �لآن هو: 

من �أدٍب مقاوم؟ ما مفهومه ودوره؟

على  م�صتهلكين  ن��ك��ون  �أن  لنا  ي���ر�د 

وج��ودن��ا  ي��ك��ون  و�أن  ��ع��د،  �ل�����صُّ مختلف 

وجوده  فاقد�ً  ثمَّ  �لإنتاج...  فاعلية  فاقد�ً 

على  �لمقاومة،  وخ�صو�صيَّته...  �لفاعل 

رف�ش  في  تتمثَّل  �لم�صتويات،  مختلف 

�لبديل  �لم�صروع  و�إيجاد  �لم�صروع  هذ� 

�أيُّ  �لأدب����ي،  �لم�صتوى  على  وتحقيقه. 

�ل�صخ�صيَّة  �لحياتية  �لتجربة  د  �أدب يج�صِّ

وم��ن  �ل���ع���ام،  بالمعنى  م��ق��اوم  �أدب  ه��و 

�لمقاومة  تجربة  �لحياتية  �لتجربة  ه��ذه 

�ل��ذي  ف����الأدب  �لم�صلحة،   – �لع�صكرية 

يمثِّلها هو �أدب مقاوم.

�لمقاوم  �لأدب  نماذج  لت  �صكَّ هل  ثمَّ 

�ت��ج��اه��اً وح�������ص���ور�ً ف���اع���اًل ف���ي �ل��ح��ي��اة 

�لعربيَّة؟

ل يمكن �لإجابة عن هذ� �ل�صوؤ�ل بنعم 

�أو ل، و�إنَّما ب�صرٍح قد يطول:

�لعام  بالمعنى  �لمقاوم،  �لأدب   -  1

د روؤية  �لذي ذكرته، �أي �لأدب �لذي يج�صِّ

نه  تمكِّ جميلة  بلغة  �ل��ع��ال��م  �إل���ى  �لأدي����ب 

�إلى  وت�صل  عليه،  و�ل�صيطرة  فهمه  من 

في  م��ت��و�ف��ر  م��م��ت��ع��ة...  كا�صفة  �لمتلقي 

وبين  بينه  يحول  ما  لكن  �لعربي،  �لأدب 

�لنَّقد        تق�صير   - أ  منها:  �أ�صباب  �لمتلقي 

ا ب�صبب  ب - عدم �لإقبال على �لقر�ءة، �إمَّ

����ص��ت��ه��الك �ل��ت��ل��ف��زة وو���ص��ائ��ل �لإي�����ص��ال 

عدم  ب�صبب  �أو  و�ل��م��ال،  للوقت  �لحديثة 

�لأدب  فقد   - ج  و�ل��م��ال،  �ل��وق��ت  وج���ود 

لكثير من وظائفه �لقديمة ومنها: �لإعالم 

و�لتحري�ش.

-2 �لأدب �لمقاوم بالمعنى �لخا�ش/

�أنَّ  �لو�قع  �لم�صلَّحة/�لتَّحرير.  �لمقاومة 

هذه  يمثِّل  غزير  �إب��د�ع��ي  �إن��ت��اج  من  لي�ش 

�ل��م��ق��اوم��ة. ي��وج��د �إن��ت��اج ل��ك��نَّ��ه م��ح��دود، 

كثيرة،  �لو�قع  هذ�  لت  �صكَّ �لتي  �لأ�صباب 

منها: 

�أتى في  – �لمقاومة  �لتحرير  �أنَّ   -  1

زم���ن �ل��ه��ز�ئ��م، ف��ي زم���ن �ن�����ص��رف فيه 

ف في خدمة م�صروع  �لكثيرون �إلى �لتوظُّ

�لجديد". �لعالم  "زيو�ش 
ت���اري���خ  ف����ي  ل  ت����ح����وُّ ح������دث   -  2

�لم�صروع  طبيعة  تغيَّرت  �إذ  �لمقاومة، 

– قومي  �لتحرري من م�صروع وطني 

�إ���ص��الم��ي  م�����ص��روع  �إل���ى  – ����ص��ت��ر�ك��ي 
ومعظم  �لأدب��يَّ��ة،  �صيغه  بعد  يبلور  لم 

�أو  تو�،  �صكَّ ��ا  �إمَّ �ل�صابقة  �لمرحلة  �أدب��اء 

و�صارو�  ائد،  �ل�صَّ �لركب  �إل��ى  و�  �ن�صمُّ

��ف��ي��ن ف��ي خ��دم��ة �لأن��ظ��م��ة، وقليل  م��وظَّ

و� �إلى �لتَّيار �لمقاوم؛ لكنَّهم  منهم �ن�صمُّ

وجدو� �أنف�صهم مجرَّدين من �لإمكانات 

�لتي تجعلهم ي�صكلون تيار�ً �أدبيَّاً فاعالً، 

من  ف��ردي��اً  �لتحقق  �إل���ى  �صعيهم  ف��ك��ان 

ف�صاء معاٍد ومعوِّق.

�لتاريخي،  �لمنعطف  ه��ذ�  ف��ي   -  3

متما�صك...  ثقافي  م�صروع  يتبلور  لم 

من  ي��خ��ل��و  �ل��ث��ق��اف��ي  �ل��م�����ص��روع  �إنَّ  �أو 

�لو�قع  من  �لمنبثقة  �لمتما�صكة  �ل��روؤي��ة 

�لمعي�ش... عالوة على �أنَّ هذ� �لم�صروع 

د،  غير �لمتبلور لم يتمكَّن دعاته من �لتوحُّ

ولم يتمكَّن كثيرون من �لت�صال بمعرفة 

�لمعي�ش...  وبالو�قع  �لمعا�صر  �لعالم 

�إن��ت��اج  ع��ن  �لعجز  �إل���ى  �أف�����ص��ى  كله  ه��ذ� 

ي���وؤدِّي  �أن  �لكبير  و�ل��خ��ط��ر  �لب������د�ع... 

عقيماً  ك��ان  وم��ن  �لعقم،  �إل��ى  �لعجز  ه��ذ� 

�إذ�ً من بلورة م�صروع  ينقر�ش...، ل بدَّ 

ة  ثقافي وتوفير �صبل نجاحه، وهذه مهمَّ

مقاومة.

»األدب المقاوم 
بالمعنى العام يجّسد 

رؤية األديب إلى 
العالم بلغة جميلة 

تمّكنه من فهمه 
والسيطرة عليه لتصل 

إلى المتلقي كاشفة 
ممتعة«

يراد لنا أن نكون 
مستهلكين على 

عد، وأن  مختلف الصُّ
يكون وجودنا فاقدًا 

فاعلية اإلنتاج... ثمَّ 
فاقدًا وجوده الفاعل 

ته... وخصوصيَّ
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م�شكلة الإبداع العربي

�لإب�����د�ع  م�صكلة  �أنَّ  ت��ق��دي��رن��ا،  ف���ي 

�لعربيُّ تتمثَّل في ذلك �لتخلِّي �لذي ُير�د 

حا�صر�ً،  �ل��ذَّ�ت  ق�صايا  عن  �لتخلِّي  منه 

وتزييفها م�صتقبالً في ما ننتجه من �أدٍب 

ير�د له �أن يكون ��صتهالكيَّاً يحتذي نماذج 

حا�صر�ً  وظيفته  �لأدب  فيفقد  �لآخ����ر، 

وم�صتقبالً؛ �إذ �إنَّ �لأدب ي�صهم في تكوين 

�لثقافة �لوطنيَّة وهويَّة �لإن�صان.

ما  ف��ي  تتمثَّل  �ل��ك��ب��رى  �لم�صكلة  �إنَّ 

�ل��ذَّ�ت  ع��ن  تخلٍّ  م��ن  بع�صهم  �إل��ي��ه  يدعو 

و�قعهم.  ق�صايا  عن  �نف�صاماً  مفتعلين 

قد نجد تف�صير�ً لذلك في هذ� �لكمِّ �لهائل 

من �لهز�ئم و�لخيبات �لذي ر�كمناه؛ وهو 

وؤ من �صيرورة  ما يدفع بع�صهم �إلى �لتَّبرُّ

يحلُّ  ل  وؤ  �لتبرُّ هذ�  ولكنَّ  ذل��ك.  �إل��ى  �أدَّت 

كان  فما  تعقيد�ً،  يزيدها  و�إنَّما  �لم�صكلة 

وق�صاوة  �لما�صي  خيبات  م��ن  وؤ  �ل��تَّ��ب��رُّ

�لو�قع حالًّ، لأنَّه، في كلِّ �لحالت، َفْقٌد ل 

كانت  �آخر، مهما  �إلى  �لهرُب  يعوِّ�ش عنه 

�قة. �إنجاز�ته برَّ

هنا،  يكمن  �لأ���ص��ا���ش  �ل��خ��ط��اأ  ول��ع��لَّ 

عد،  �ل�صُّ مختلف  ع��ل��ى  �ل��تَّ��ب��ع��يَّ��ة  ف��ي  �أي 

في  ون��ج��د،  �لأدب���يَّ���ة.  �لتَّبعيَّة  و�أخ��ط��ره��ا 

تبعيِّين  ت��اري��خ��ن��ا،  م���ن  �ل��م��رح��ل��ة  ه����ذه 

ج�����دد�ً �أره��ق��ت��ه��م �ل��خ��ي��ب��ات و�ل���ه���ز�ئ���م، 

ميزة  يظنُّونه  �نف�صاماً  يفتعلون  فر�حو� 

�لحد�ثة  عن  �لبعد  كل  بعيد  وه��و  حد�ثة، 

�لغرب  �إنجاز�ت  �إنَّهم ي�صعون  �لحقيقيَّة. 

منو�لها،  على  �لنَّ�صج  يحاولون  ن��م��اذج 

وي�صتخدمون مقايي�صها معايير يميزون 

بها �لجيِّد من �لرديء. و�لحد�ثة �لحقيقية 

�صيء �آخر تماماً. �إنَّها تتمثَّل كما يبدو لنا 

في �لحركة �لآتية:

الحداثة الحقيقيَّة

�لتر�ث  �لحياتيِّ  في  ل  يتحوَّ �لحياتيُّ 

�لن�صانّي  و�لتُّر�ث  �لجذور،  �أو  �لوطني، 

�لم�صتقبل.  و����ص��ت�����ص��ر�ف  و�ل��ح��ا���ص��ر 

ل �ل��ح��ي��ات��ي، وه���و ول��ي��د  ُي���ح���دث �ل��ت��ح��وُّ

�لعنا�صر �صالفة �لذِّكر، وجد�ً لدى �لأديب 

فريدة.  روؤي���ة  �إليها  وؤي��ة  �ل��رُّ على  �ل��ق��ادر 

لدى  ج��دي��د�ً  اً  ن�صَّ �ل��وج��د  ه��ذ�  د  ويتج�صَّ

لغًة  تجربته  �صوغ  على  �ل��ق��ادر  �لأدي���ب 

فنيَّة ترى وتك�صف.

لً  ل �لحياتيُّ يحدث تحوُّ ويظلُّ �لتحوُّ

�لوجد  على  ق���ادر�ً  �لأدي���ب  د�م  م��ا  �أدب��ي��اً 

لغًة  �ل��وج��د  ه��ذ�  �صياغة  وع��ل��ى  ب��و�ق��ع��ه 

لت  تعطَّ �إن  �لعمليَّة  ه��ذه  وتتوقف  فنيَّة. 

�إحدى �لقدرتين.

في هذه �لعمليَّة، يتمثَّل معنى �لحد�ثة 

�لحقيقيَّة �لُمْحَدثة بفعل دفق �لحياة �لذي 

في  �لأ���ص��ال��ة  ��صم  عليه  ُيطلق  م��ا  يدخل 

ينبغي  �لُمْحَدث  �أنَّ  يعني  وه��ذ�  تكوينه. 

اً، ولي�ش ُمختار�ً من �آخر،  �أن يكون خا�صَّ

ره �لح�صاري، لأنَّ  �أيَّاً يكن م�صتوى تطوُّ

بالو�قع و�صوغه.  �لوجد  ل  �لختيار يعطِّ

مقيا�ش  هو  �لآخر  �إنجاز  باأنَّ  فاإح�صا�صنا 

�لحد�ثة ل يلغي كونه نتاج �لآخر، ولي�ش 

نتاج �لأنا �لمبدعة هويتها.

أعيش حياًة محورها 
المركزي معاناة 

وطني، فكيف تكون 
كتابتي عن هذه الحياة 

بعيدًة عن المرحلة، 
أو عن الحداثة، إنَّ هذا 
ه، ويفتعل  فهم مشوَّ

انفصامًا، إن لم أقل إنَّه 
مشبوه

الأدب المقاوم والتعامل مع 

اإنجازات الغرب

حقَّق  �ل��غ��رب  �أنَّ  ف��ي  ���ص��كٍّ  م��ن  لي�ش 

�نجاز�ت  ولكنَّها  ة،  مهمَّ �أدب��يَّ��ة  �إن��ج��از�ٍت 

�آخر ل �أعاديها، و�إنَّما �أتعامل معها بجدِّيَّة 

وف��ه��م وت��م��ثُّ��ل، ول��ك��نِّ��ي ل �أح��ت��ذي��ه��ا، ول 

د  �آخذها مقيا�صاً؛ �إذ عليَّ �أن �أبدع ما يج�صِّ

ما  روؤي���ت���ي،  ع��ن  يف�صح  وم���ا  ت��ج��رب��ت��ي 

ل  حدثتا،  و�إن  وهزيمتي  خيبتي  يك�صف 

�أ منهما. عليَّ �أن �أر�صد �لو�قع و�أن  �أن �أتبرَّ

�أر�ه و�أريه.

وه������ذ� م����ا ي��و���ص��ل��ن��ا �إل������ى �ل���ح���د�ث���ة 

�ل��ذي  �لأدب����يُّ  �لإب����د�ع  وه��ي  �لحقيقيَّة، 

تكن  ��اً  �أيَّ عندنا،  �لحياتّي  ل  �لتحوُّ د  يج�صِّ

�أنَّ  �أو �نت�صار�ت، وطالما  طبيعته: هز�ئم 

كلِّ  ل��دى  وفريد  د�ئ��م،  �لحياتيَّ  ل  �لتحوُّ

مجتمع، وفي كلِّ مرحلة، يجب �أن يكون 

ور�ئياً  منه  منبثقاً  ده  يج�صِّ �لذي  �لإب��د�ع 

تعيد  جدليَّة  عالقٍة  في  فيه،  وفاعالً  �إليه 

�لذي  �لجديد  من  ينبثق  جديد  �أدب  �إنتاج 

ل  �لجديد  وهذ�  �صنعه.  في  �لأدب  �أ�صهم 

بدَّ من �أن يتميَّز بفر�دتنا ل بفر�دة �لآخر، 

�لجديد  �إن��ت��اج  توقَّف  ه��ذ�  يحدث  لم  و�إن 

�لحقيقي، وتمَّ �صدور �لمزيَّف �لمنف�صل 

عن و�قعه و�لتَّابع لنتاج �آخر.

المحور المركزي في حياتنا

�لمركزي  محورها  حياًة  �أعي�ش  �إنِّ��ي 

عن  كتابتي  تكون  فكيف  وطني،  معاناة 

عن  �أو  �لمرحلة،  ع��ن  بعيدًة  �لحياة  ه��ذه 

ويفتعل  ه،  م�����ص��وَّ فهم  ه��ذ�  �إنَّ  �ل��ح��د�ث��ة. 

�نف�صاماً، �إن لم �أقل �إنَّه م�صبوه ي�صبُّ في 

و�ل�صخ�صيَّة  �لوطنيَّة  للذَّ�ت  ر  �لتنكُّ خانة 

في  يندرج  ولعلَّه  ق�صاياها.  �أخ�����شِّ  في 

ائد  �ل�صَّ للنَّهج  �أي  ة،  �لعامَّ �ل�صيا�صة  �إطار 

لهذ�  تريد  �لتي  �لأ���ص��ع��دة  مختلف  على 

ر �أن يعم، فاإن يكن هذ� هو �لمق�صود  �لتنكُّ
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حين يسقط 
األدب أسير 
العامل اإلرادي 
يفقد حرية 
اإلبداع األدبي

�لثانية،  وبالحد�ثة  �لجديدة،  بالمرحلة 

فعالً.  خارجهما  �لحقيقي،  �لأدب  يكن 

ولي�ش من �صكٍّ في �أن �لأدب �لذي ينتمي 

�إذ  �لهويَّة؛  فقد  يحقِّق  �لمرحلة  ه��ذه  �إل��ى 

لأبنائنا  نقرئه  �أن  نريد  لأدب  معنى  �أيُّ 

ر  و�أن نبقيه لأحفادنا، وفي تاريخنا، يتنكَّ

لهويتنا وق�صاياها؟

دللة العداء للأدب المقاوم

في هذ� �لإطار من �لفهم، نفهم �لعد�ء 

لالأدب �لمقاوم، ون�صنِّف �لحملة عليه في 

�لهويَّة  �إفقادنا  هدفها  ة  عامَّ �صيا�صة  �إطار 

بهموم  �ل��وج��د  وه��و  ناتها،  مكوِّ �أه��م  ف��ي 

تاريخنا  م��ر�ح��ل  �أه���مِّ  م��ن  ن��ر�ه��ا  مرحلٍة 

�لحديث.

كما  �ل��م��ق��اوم،  �لأدب  نفهم  ل  ن��ح��ن 

وحما�صة  وخ��ط��اب��ة  ���ص��ر�خ��اً  �أ���ص��ل��ف��ن��ا، 

د  تج�صِّ فنيَّة  ل��غ��ًة  نفهمه  ��م��ا  و�إنَّ ج��وف��اء، 

ت��ج��رب��ت��ن��ا ف���ي م��ق��اوم��ة ك����لِّ م���ا ي�����ص��يء 

�أن  يجب  �ل���ذي  �لن�����ص��ان  ه��ذ�  لالن�صان، 

حياته  تحفظ  �ل��ت��ي  حقوقه  ب��ك��لِّ  يتمتَّع 

�إلى  و�صيره  وتقدُّمه،  وحرِّيته  وكر�مته 

�أرق���ى م��ر�ت��ب �لإن�����ص��ان��يَّ��ة. ون��ح��ن نفهم 

ووليد  �لإل��ز�م،  عن  بعيد�ً  �لمقاوم  �لأدب 

عي�ش �لتجربة �لحياتيَّة.

�ف�ش لاللتز�م بكلِّ معانيه،  �لأديب �لرَّ

�لمجرِّد،  �لأدب��يِّ  للجمال  ع�صقه  يكن  ��اً  �أيَّ

د، ل يمكن  �أدبيٌّ مجرَّ �إن ُوجد جماٌل  هذ� 

�إنَّ  �لآل����ة.  كما  للجمال  ��ات��اً  ن��حَّ ي��ك��ون  �أن 

مع  �لتَّعامل  ع��ن  بعده  يكن  ���اً  �أيَّ �لأدي����ب، 

�إلَّ  �ل�صيا�صة و�لجتماع، ل يمكن  ق�صايا 

عن  تخلَّى  ف��اإن  بروؤيته،  �لعالم  يلوِّن  �أن 

ذ�ته و�حتذى �إنجاز�ت �لآخر تكن روؤيته 

ل  مم�صوخ  �إنتاج  �إع��ادة  و�إنتاجه  تابعًة، 

يلبِّي  ل  �ل��ذي  �ل�صتهالك  �صوى  يحقِّق 

تالعب  عقيمة  �ل��ذَّ�ت  يبقي  و�إنَّما  حاجًة، 

بدَّ  ل  �لحقيقي  �لأدي���ب  �لآخ��ري��ن.  �أب��ن��اء 

م��ر�آت��ه  خ��الل  م��ن  �لعالم  يك�صف  �أن  م��ن 

ذلك  �أت���مَّ  ���ص��و�ء  �ل�صخ�صيَّة،  حريَّة  �ل�صِّ

بوعي �أم بال وعي، ون�صيحتنا �لمخل�صة 

�ألَّ يتخلَّى �أدباوؤنا عن �أدو�تهم و�إلَّ تخلُّو� 

هم. عن كلِّ ما يخ�صُّ

�ل�صخ�صيَّة  �ل��ح��ي��اة  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا 

�لمعي�صة، �أي خبرة �لأنا �لحياتيَّة، مرجع 

ه��ذ�  ي��ق��ول:  �أن  لأح���د  يمكن  ل  �لإب�����د�ع، 

وليد  ه��ذ�  �أو  �ج��ت��م��اع��ّي،  وه���ذ�  �صيا�صّي 

مرحلٍة م�صت. �لحياة �لمعي�صة هي �لتي 

تحدِّد، ومن يكن خارجها يكن �بن مرحلٍة 

تقبع خارج تاريخها، وفي �صياق تبعّي. 

وهذ� ما يجعلنا نرف�ش كل من يدعو �إلى 

ر لو�قعنا �لمعي�ش وق�صاياه؛ �إذ علينا  �لتنكُّ

ونبلور  ونك�صفه،  ون��ر���ص��ده  نحياه  �أن 

و�إلَّ  ��صتطعنا،  �إن  عنها  ونجيب  �أ�صئلته، 

على  و�لحثِّ  �لأ�صئلة  طرح  ف�صُل  لكفانا 

�لإجابة عنها. هذ� هو دور �لأدب، وينبغي 

�أن يتمَّ �لتز�ماً ذ�تيَّاً وبلغٍة فنِّيٍَّة.

�لأديب �لحقيقّي ل يفعل هذ� �نطالقاً 

�ل��ع��ام��ل  لأنَّ  وذل����ك   ، �إر�ديٍّ ع��ام��ٍل  م��ن 

ن��ة  �ل��م��ك��وِّ �ل���ع���و�م���ل  �أح����د  ه���و  �لإر�دّي 

�أهّمها؛  لي�ش  هو  ويقيناً  �لأدبيَّة،  للتجربة 

و�لمهارة  و�لثَّقافة  �لموهبة  هناك  �إنَّ  �إذ 

�لوطني  و�لتر�ثين:  �لحياة  مع  و�لتفاعل 

و�لإن�صاني و�لقدرة على تج�صيد �لتجربة 

و�لقدرة على �إي�صالها �لخ...

�لعامل  �أهم من  �لعو�مل جميعها  هذه 

�أ�صير  �لأدب  ي�صقط  وع��ن��دم��ا  �لإر�دي، 

�لعامل �لإر�دي يفقد مزيَّة �لإبد�ع �لأدبي.

ل��ه��ذ� �ل�����ص��ق��وط م��ظ��ه��ر�ن ه��م��ا: 1 - 

نماذج  �ختيار  �أي  و�لخ��ت��ب��ار،  �لختيار 

ُيعتقد باأنَّها مقيا�ش �لحد�ثة و�لن�صج على 

�إنَّه  �إذ  �إلز�م؛  �إلى  - �لن�صياع   2 منو�لها، 

ن�شٍّ  كتابة  يريد  �أن  ما  ل�صخ�ٍش  يكفي  ل 

�أدب���يَّ���اً. هناك  ��اً  ن�����صَّ ليبدع  م��ق��اوم  �أدب���ي 

�لعو�مل  وه��ذه  �أخ���رى،  ع��و�م��ل  قلنا  كما 

د.  جميعها �أهم من �لعامل �لإر�دي �لمجرَّ

فكثير�ً ما يريد �لإن�صان وكثير�ً ما تعوزه 

يوؤدِّي  �صعيٍد  على  ة  وبخا�صَّ �لإمكانات، 

�لعامل �لال�إر�دي فيه �لدَّور �لأهّم.

الأدب الحقيقي مقاوم

من حيث طبيعته

�لحقيقّي  �لأدب  �إنَّ  ق��ول��ن��ا:  هنا  م��ن 

م��ق��اوم م��ن ح��ي��ث ط��ب��ي��ع��ت��ه، ول��دي��ن��ا من 

ادق  �لأمثلة ما يكفي للقول: �إنَّ �لأدب �ل�صَّ

�إلى  رها  تطوُّ ود�ف��ع  �لمرحلة  �ب��ن  يكون 

تاأتي  وق��د  ك�صفها.  خ��الل  م��ن  �لأف�����ص��ل 

دللة �لأدب على نقي�ش موقف �صاحبها. 

كان  �لذي  بلز�ك  ذلك  على  مثاٍل  و�أ�صدق 

�صالح  ف��ي  ك��ان��ت  كتاباته  ول��ك��نَّ  ملكيَّاً، 

�لثَّورة و�لتَّغيير.

ناأخذه  �آخ��ر  مثالً  نقدِّم  �أن  ن�صتطيع 

ذل��ك هو  �ل��ح��دي��ث،  �لأدب����يِّ  تاريخنا  م��ن 

�لكاتب   ،)1996  –  1921( حبيبي  �إم��ي��ل 

في  ت�صلَّم  �ل��ذي  �ل��م��ع��روف  �لفل�صطيني 

"جائزة   ،1992 �ل��ع��ام  ���ار،  �أيَّ م��ن  �ل�صابع 

�أرف��ع  وه��ي  �لأدبي"،  ل��الإب��د�ع  �إ�صر�ئيل 

�أدبيَّة يمنحها �لكيان �لغا�صب عن  جائزة 

حفٍل  خالل  وذلك  �لأدبيَّة؛  �أعماله  مجمل 

مرور  بمنا�صبة  �لقد�ش  في  �أقيم  ر�صمّي 

�لكيان  �إن�صاء  على  عاماً  و�أربعين  �أربعة 

�ل�صتيطاني في فل�صطين "�إ�صر�ئيل".

في  وقبولها  �لجائزة  �إع��ط��اء  ي��ن��درج 
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�إل��ى  �م��ي��ة  �ل��رَّ �إ���ص��ر�ئ��ي��ل  �صيا�صة  ���ص��ي��اق 

�أبناء  وقوميَّة  �لفل�صطينيَّة  �لوطنيَّة  �إلغاء 

فل�صطين �لعربيَّة. وتعني �أنَّ حبيبي �لذي 

�لقد�ش"  1990،"و�صام  �لعام  في  ت�صلَّم، 

وهو  �لفل�صطينيَّة،  �لتحرير  منظمة  م��ن 

كيان  �إلى  ينتمي  فل�صطيني،  و�صام  �أرفع 

هذه  وك��اأنَّ  �لفل�صطينّي،  �لوطن  من  بديل 

�إليه  دع��ا  بما  ��رن��ا  ت��ذكِّ �أن  ت��ري��د  �ل��ج��ائ��زة 

من  �آنفاً  عنه  تحدَّثنا  �لذي  �ل�صحفيِّ  ذلك 

ر�أى  �لتي  �لمرحلة  تلك  لغة  عن  �لتخلِّي 

�أنَّها م�صت.

ر ونقارن فح�شب،... نتذكَّ

هذ�  �أنَّ  �أي�صاً  �لجائزة  �إعطاء  ويعني 

�لعن�صري  �لتَّمييز  ي��م��ار���ش  ل  �ل��ك��ي��ان 

وها  �أب��ن��اوؤه،  فكالهما  ويهود،  عرب  بين 

جائزة  �لعرب  �لمبدعين  �أح��د  يعطي  هو 

�لإبد�ع، وبهذ� يتمُّ تزييف و�قع �لحتالل.

ما ت�صعى جائزة �لإبد�ع �إلى تحقيقه، 

بعد  تنتِه  ��ا  ول��مَّ ���ص��ر�ع،  �صاأنه  ف��ي  ي��دور 

ر�ع، على خالف ما يزعم  مرحلة هذ� �ل�صَّ

ة �لعمل  بع�صهم، و�أعمال حبيبي وبخا�صَّ

د  توؤكِّ �لغول"  بنت  "�صر�يا  منها:  �لأخير 

�لعربي  ��رف  �ل��طَّ جانب  �إل��ى  وتقف  ه��ذ�، 

�لفل�صطيني فيه.

عمله  خ���الل  م���ن  ���د  ي���وؤكِّ �ل��ك��ات��ب  �إنَّ 

ون�صنِّفه   – وم�صموناً  �صكالً  �لأخ��ي��ر: 

تقرُّ  ل  �أنَّ��ه   – عربيَّة  فل�صطينيَّة  خر�فيَّة 

عين �لكرمل، ول تقرُّ عين �لبحر ول تقرُّ 

عين �صر�يا، ول يقرُّ ق�صٌر فيه �صر�يا بنت 

 = �صر�يا  تخلي�ش  يتمَّ  �أن  بعد  �إلَّ  �لغول 

فل�صطين من �لغول = �لكيان �ل�صتيطاني.

�صكلها  ت�صتمدُّ  �لتي  �لخر�فيَّة  تقول 

ب�صياغة  د  وت��ت��ف��رَّ �ل��ع��رب��يِّ  �ل���ت���ر�ث  م��ن 

مختلف  ح��ي��ث  م��ن  �ل���و�ق���ع،  م��ن  منبثقة 

عنا�صرها، هذه �لحقيقة و�إن كان �لموقف 

�ل�����ص��ي��ا���ص��ي �ل��م��ت��م��ثِّ��ل ب��ق��ب��ول �ل��ج��ائ��زة 

�أجل  �لعمل من  �إطار  وت�صلُّمها يدخل في 

��صتقر�ر تلك �لعيون وذلك �لق�صر، وهنا 

تتمثَّل �لمفارقة، فوجد �لكاتب �لذي تمثل 

خر�فيَّة ر�ف�صة ثائرة، �صوى موقفه �لذي 

تمثَّل قبولً وت�صليماً...

في  حبيبي  ي��ق��ول  كما   – ���ص��ر�ي��ا  �إنَّ 

– لن تبقى �بنة �لغول، لأنَّ  عمله �لأدب��يِّ 

جدولتها  تطيل  و���ص��ر�ي��ا  ق���ادم  �لحبيب 

�لإبد�ع  يقوله  ما  ت�صديق  �إلى  ونميل  له. 

حفٍل  ت�صديق  �إلى  ميلنا  من  �أكثر  �لأدب��يِّ 

ر�صميٍّ ُرتِّب في كو�لي�ش بعيدة كل �لبعد 

بدليل  و�لأدب��ّي،  �لحياتي  �لإبد�عين:  عن 

�أنَّ �لكاتب يقول: "لو �أهمل غيري �صر�ياه 

هذ�  على  يبقى  هل  �صر�ياي،  �أهملت  كما 

باع؟"، ويقول  �لكون �صوى �لذِّئاب و�ل�صِّ

�إنَّه يرى �بنة فرعون تردُّ �لطفل �إلى �أيدي 

ه. هات �صوى �أمِّ كلِّ �لأمَّ

�صاحبة  ه��ي  ف��رع��ون  �بنة  تكن  و�إن 

�ل���ق���ر�ر ف���ي �ل�����ص��ي��ا���ص��ة �ل��ع��ال��م��يَّ��ة، ف���اإن 

��ف��ل ل�صن  ���ه���ات �ل��ل��و�ت��ي ي��اأخ��ذن �ل��طِّ �لأمَّ

���ص��وى ذل���ك �ل��خ��ل��ي��ط م��ن ي��ه��ود �ل��ع��ال��م، 

فل، ولهذ� ي�صاأل  وهوؤلء ل �صاأن لهنَّ بالطِّ

�أتكتفي  �أين دور�؟  �لأّم؟  �أين هي  حبيبي: 

بالمر�قبة و�إ�صاحة �لوجه، وكاأنَّها ل ترى 

ما يحدث؟

ويك�صف  و�قعه،  �أ�صئلة  حبيبي  يطرح 

�أنَّ �صر�يا تطيل جدولتها في ق�صر �لغول. 

وما على �لحبيب �لمخلِّ�ش �إلَّ �أن ُيقِدم فهي 

لبنة  �لأخ��ي��رة  �لكلمة  تكون  ول��ن  تنتظر، 

هات  �أمَّ كلِّ  �إلى  فل  �لطِّ تعطي  �لتي  فرعون 

ه، فعلى �لأمِّ �أن تمدَّ يديها. �لعالم �صوى �أمِّ

هذ� ما بد� لنا، منذ �لبدء، �أنَّه �أدب مقاوم، 

لأنَّه ذلك �لأدب �لذي ينتمي �إلى و�قعه �صكالً 

وم�صموناً، ينبثق منه: تر�ثاً وق�صايا حياة 

معي�صه ويرى �إليه كا�صفاً محرِّ�صاً.

j قا�ص وناقد واأكادميي

األدب الصادق يكون ابن 
المرحلة ودافع تطّورها 
إلى األفضل من خالل 
كشفها. وقد تأتي 
داللة األدب على نقيض 
موقف صاحبها )بلزاك 
كان ملكيًا، لكن كتاباته 

كانت في صالح 
الثورة...

هات اللواتي  إن األمَّ
فل لسن  يأخذن الطِّ
سوى ذلك الخليط من 
يهود العالم، وهؤالء ال 
فل، ولهذا  شأن لهنَّ بالطِّ
يسأل حبيبي: أين هي 
األّم؟ أين دورها؟ أتكتفي 
بالمراقبة وإشاحة 

الوجه، وكأنَّها ال ترى ما 
يحدث؟



47

ت1 - ت2 - ك1 2015 - العدد 2

للفنان نزار �شاهر - زيتية - 35x55.5   - �شنة 1998

للفنانة فطام مراد - زيتية - 101x76 - �شنة 1998
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وه���ذه المياه التي ه���ي روح المدينة 

كانت هاج����س رجل ال�صح���راء, وهي 

محّمدية في غرناطة, كما ي�صعر بها وي�صفها 

الباحث خوليو بيلزا, وتبقى رمزاً لكل ما هو 

ا�صالمي ب���اِق في العا�صمة الن�صرية- ن�صبة 

ال���ى مل���وك بن���ي ن�ص���ر اآخ���ر ح���كام غرناطة 

الم�صلم���ة- تج�ّص���د �صحكة في ج���دول غابة 

الحم���راء, �ص���راً في اأعم���اق الج���ب, حزناً في 

الينب���وع ال���ذي يئ���ن في اللي���ل, حي���ن يروي 

تتح���دى  باقي���ة  اأ�صاطي���ر  تفا�صي���ل  خري���ره 

الن�صيان, وي�صترجع ذكرى ما كان ولم يعد.

الرومن�صيي���ن  غرناط���ة  مي���اه  �صح���رت 

الفرن�صيي���ن واألهم���ت اأي�ص���اً اأدب���اء و�صع���راء 

اأ�صب���ان كب���ار, مث���ل تربانت����س, لوبي���ه فيغا, 

خوزيه زوري���ا, اأنخيل غانفيدي���ف وخافيير 

اإيخيا.

لكن اأحداً من هوؤالء لم يذكر المياه الغرناطية 

في كلية اإنتاجه بقدر ما ذكرها لوركا: اّن لهذه 

المياه ح�ص���وراً وا�صحاً في اأول ق�صيدة رثى 

فيها غرناط���ة, وا�صتح�صر ف���ي اأبياتها عظمة 

مجِد راح, وغياب العرق االأ�صمر والنبيل الذي 

اأب���دع جماله���ا الفري���د وغ���اب عنها ال���ى االأبد, 

فغ���رق ق�ص���ر الحم���راء الخال���د ف���ي ال�صمت, 

واأراد ف���ي نهاية الق�صيدة اأن ين���ام غناوؤه بين 

خرابها, مثل ع�صفور جريح:

�إن مرثيتك يا غرناطة, هي �صمت �صدئ 

�صمت قد مات من كثرة �لحلم.               

عندما ته�ّصم �صحرك, نزفت �أوردتك,

�ل�صذ� �لباقي �لذي حّملته �لأنهار, 

في حبيبات بكاء نحو �لبحر �لمدوي.

           وكم���ا ف���ي ه���ذه المرثي���ة, الت���ي تظهر 

فيه���ا االأنهار �صلبية الوج���ود, في عالم مليء 

بال�صم���ت, ب�صم���ٍت �ص���دئ اأ�صب���ه بالم���وت, 

وتحم���ل �صح���ر غرناطة ال���ى البح���ر المدوي 

وتبقيه هن���اك, كذلك تظهر المي���اه الغرناطية 

ف���ي  الح�ص���ور  وا�صح���ة  االأول  نث���ره  ف���ي 

ق�صائده االأولى اأي�صاً التي لم ُتن�صر قبل عام 

1992, وف���ي كل دواوين���ه التالي���ة: ق�صي���دة 

الغن���اء االأندل�ص���ي, اأغ���ان, ق�صائ���د غجري���ة, 

و�صاع���ر في نيوي���ورك, وف���ي ق�صائد ديوان 

التماري���ت التي يتكثف فيه���ا ح�صور الموت, 

والت���ي نّظمه���ا في مزرع���ة عّم���ه “التمارين” 

الت���ي كان ا�صمه���ا قري���ة الفرغي اأي���ام الحكم 

الم�صلم.

الم���وت القدري, الفراغ ال���ذي يتركه وجود 

كان, ول���م يع���د موج���وداً الى االأب���د, والموت 

مج���دداً, هي االأحا�صي�س الت���ي توحيها قراءة 

تل���ك الق�صائ���د, وكثي���ر منه���ا مرتب���ط ب�صكل 

اأو باآخ���ر بغرناط���ة الم�صلم���ة الت���ي راح���ت, 

واأ�صب���ح وجوده���ا ذكرى يتهدده���ا تدريجياً 

الن�صي���ان, والتي �صع���ر فيديريكو الذي عا�س 

مياه غرناطة في شعر غرثيا لوركا
"لغرناطة نهران، 4000 ساقية، 50 نبعًا، وألف نافورة ونافورة"                           
فيريديريكو غارثيا لوركا

j د. ناديا ظافر شعبان

األدب العالمي
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اآخ���ر اأي���ام مراهقت���ه وكّل �صباه, ف���ي جزئها 

الموري�صك���ي, اأن فيه���ا " فراغاً ف���ي �صيء ما 

انتهى الى االأبد".

ولِ���د فيديريك���و غارثي���ا ل���وركا ف���ي قري���ة 

فوانتي���ه فاكيرو- الت���ي ا�صتعارت ا�صمها من 

المي���اه, اأي نب���ع فاكيرو- وه���ي تقع في قلب 

الغوطة, في االأرا�صي التي كانت ملكاً لملوك 

بن���ي ن�ص���ر, واأ�صبح���ت بالتال���ي م���ن اأمالك 

قا�صتالة بعد �صقوط غرناطة عام 1492.

يذكر خوليو بيلزا اأن اأرا�صي الغوطة كانت 

مليئ���ة باأ�صاطي���ر الم�صلمي���ن, الت���ي يتناقله���ا 

االأهال���ي �صفهي���اً, ويق���ال اإّن �صيخ���اً يرت���دي 

اللبا����س االأبي����س يظه���ر لي���اًل ق���رب االأنهار. 

وفوينتي���ه فاكيرو����س هي مث���ل غرناطة تقع 

بي���ن نه���ري الكوبيا����س وال�صني���ل ال���ذي هو 

ال���دارو - ه���و الح���درة العرب���ي-  م���ع نه���ر 

اأوحي���ا  اللذي���ن  غرناط���ة  نه���ري  م���ن  واح���د 

ال���ى فيديريك���و واح���دة م���ن اأروع ق�صائ���ده 

االأولى التي كان فيها النه���ران يرويان بتاأثر 

تاري���خ المملكة الن�صري���ة, الذي كان يحث به 

ال�صاع���ر اإح�صا�صاً عميقاً موؤث���راً. في فوينتيه 

فاكيرو����س, لع���ب ل���وركا م���ع اأقران���ه طف���اًل, 

وف���ي غرناط���ة الموري�صكي���ة كان خرير نهر 

ال���دارو الم�صل���م ي�ص���ل ال���ى غرفته ف���ي بيت 

يق���ع في طري���ق يحم���ل ا�صم النه���ر: ر�صيف 

ال���دارو. وكان البيت مواجه���اً لق�صر الحمراء 

العجي���ب, وعل���ى مقرب���ة من���ه, كان ال�صني���ل 

ي�صتل���ب  الي���ه,  بالن�صب���ة  الم�صيح���ي  النه���ر 

الح���درة وي�صيّع���ه ف���ي مج���راه, ويلغ���ي فيه 

ا�صمه. هكذا اأح����ّس فيديريكو تاريخ اال�صالم 

ف���ي وطنه, وهك���ذا رواه النه���ران في خواطر 

ن�ص���ر اأول موّق���ع ع���ام 1917 ويحمل عنوان 

البياّزي���ن - حي االأر�صتقراطي���ة الغرناطية- 

�صورة  لكابو�س".ت�صتوقفنا  مرعبة  “وهيئة 
الدارو الذي ي�صرخ بن�صيجه العتيق, الح�صاً 

وت�صتوقفن���ا  م�صلم���ة,  اأ�صاطي���ر  موا�ص���ع 

�صورة فناء مر�ص���وف في الطحلب, ترت�صم 

ظ���الل عربية عل���ى جدرانه, وفيه ج���ّب كبير 

خائف وعميق.

وبدءاً من ذاك التاريخ, تبكي المياه اأ�صطورة 

بعي���دة و�صيئ���اً راح ال���ى االأب���د, وتظ���ل مي���اه 

الجّب توح���ي بالخوف والموت- في حروب 

الموري�صكي���ون  كان  العبثي���ة,  اال�صت���رداد 

يرمون ف���ي جبب البياّزي���ن, ويموتون فيها, 

–الخوف-الم���وت مح���وراً  الب���كاء  وي�ص���كل 

ثابت���اً لعديد من الق�صائ���د اللوركية, وت�صبح 

رمزاً يج�ّصد الموت ب�صكل عام, والفراغ الذي 

يتركه وجود كان, ولم يعد غير عدم موؤثر.

في ق�صيدتين رائعتين  وموؤثرتين نظمهما 

فيديريك���و م���ا بي���ن 15 و17 حزي���ران ع���ام 

"البيَّازين")ه���ي  اأوالهم���ا  عن���وان   ,  1918

م���ن ت�صعين بيتاً(وعن���وان ثانيتهم���ا “الدارو 

وال�صني���ل” )172 بيت���اً (تلّم���ح مي���اه الجب���ب 

الى بع�س االأح���داث الماأ�صاوي���ة التي عا�صها 

الموري�صكي���ون , وتروي مياه االأنهار تاريخ 

المملكة الم�صلمة.

تبك���ي  �صف���اه  الموؤن�ص���ن  البيَّازي���ن  لح���يِّ 

تاريخ���ه, ويخبرنا الجّب بغمو����س و�صرية, 

ع���ن  الموري�صكيي���ن,  وما�ص���ي  معان���اة  ع���ن 

االأنين وال�صراخ في ليل مليء بالرعب.

       ما �لذي تريد �أن ترويه لنا �لجبب, 

       كل �لخوف �لذي في �أعماقك يختبئ,

       �صوت مياه يه�ّصمها �لقلق

       �رتعا�صات ل�صماء عزلء

       �صوت عميق يبكي عرقاً

       �صوت يرتع�ش ب�صدى بعيد

ويخبرنا عن مياه

        طعمها قدرّي ومّر

اأما الدارو الذي ي�صتلبه ال�صانيل, فهو:

        نهر �أحز�ن عتيقة وم�صلمة

يشكل البكاء –
الخوف – الموت 

محورًا ثابتًا لعديد من 
القصائد اللوركية، 
وتصبح رمزًا يجّسد 
الموت بشكل عام 
والفراغ الذي يتركه 

وجود كان، ولم يعد 
غير عدم مؤثر

يذكر خوليو بيلسا 
أن أراضي الغوطة 

كانت مليئة بأساطير 
المسلمين, التي 

يتناقلها األهالي 
شفهيًا، ويقال إّن 

شيخًا يرتدي اللباس 
األبيض يظهر لياًل 

قرب األنهار
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نه��ر ق�صيدة �صعبية, ب��رج ولبالب, نهر 

قمر في ليل غيوم 

نهر غّز�ل مغم�ش �لعينين  

مياهه تبكي �أ�صطورة بعيدة ....

و�ل�صنيل نهر م�صيحي

نهر ين�صد بمقام كبير

وفي خلفيته �لجبل, ي�صتلب �لد�رو

و��صمه يحجب...

االأ�صغ���ر  االأخ  ل���وركا  فرن�صي�صك���و  ويذك���ر 

لل�صاع���ر اأن موت نهر الدارو الم�صلم, كان يوؤلم 

فيديريك���و, فهو رمز حّي لتاري���خ كان ولم يعد 

�صوى ذكرى عر�صة للن�صيان تترك في غرناطة 

وف���ي كل االأندل����س فراغ���اً ل�صيء م���ا انتهى الى 

االأبد, يبكيه نهر الدارو وتبكيه القيثارة:

                مثلما تبكي �لمياه

                مثلما تبكي �لريح

.......              

                تبكي �أ�صياء بعيدة

رمال الجن���وب ال�صاخ���ن متعط�صةلكاميليا 

بي�صاء نقي���ة, والتي توّقف فيه���ا الزمن, هي 

وط���ن ل���وركا, ه���ي االأر����س التي تمثّ���ل فيها 

تاريخي���اً  ماأ�صاوي���اً  خا�ص���اً  رم���زاً  غرناط���ة 

لمنطق���ة بكاملها, عانت م���ن ا�صتالب هويتها 

االأ�صيل���ة بع���د اأن غرق���ت في �ص���الالت دماء, 

واحتمل���ت ب�صم���ت واأ�صى ثق���ل القدرية التي 

كتبت لها

           نهر �لو�دي �لكبير

          منابعه حمر�ء.

          نهر� غرناطة

          و�حد يبكي و�خر ينزف...

اإن درا�ص���ة الدور الذي تقوم به مياه الجبب 

واالأنه���ار والبرك والينابي���ع في �صعر لوركا, 

درا�صة ممتع���ة حقاً, ولكن المج���ال هنا يميل 

ع���ن ذكرها كله���ا. لذل���ك �صنكتف���ي باال�صارة 

اإل���ى مي���اه الجب���ب الت���ي تب���دو لن���ا هاج�ص���اً 

ف���ي ق�صائ���د ل���وركا نخت���ار منه���ا 3 ق�صائد: 

الق�صي���دة المروب�ص���ة م���ن ق�صائ���د غجرية, 

وق�صي���دة جريح المياه في دي���وان التماريت 

ال���ذي ي�صيغ فيه اأبياته وفقاً الأ�صلوب بداياته 

والأ�صلوب �صريالي  اعتمده في نيويورك.

ف���ي هذه الق�صائد �صتكون مياه الجب اأي�صاً 

رم���زاً للم���وت الذي اأح�ّس به ل���وركا في جبب 

البياّزين وفي الجبِّ الكبير الخائف والعميق.

ان غجري���ة الق�صي���دة المروب�ص���ة اأ�صيبت 

بالرقي���ة الموؤذي���ة لمي���اه الجب العتم���ة, التي 

تواطاأت م���ع القمر لتجتذبه���ا وتق�صي عليها 

قب���ل اأن ي�ص���ل اليه���ا الحبي���ب ال���ذي انتظرته 

طوي���اًل ولم ي���اأِت, وال���ذي ي�صت�صع���ر موتها, 

وهو على عجلة من اأمره في طريقه اليها.

وو�صل الحبيب بعد فوات االأوان الى موعد 

اللقاء

             على وجه �لجب

            كانت تتاأرجح �لغجرية

            جلد �أخ�صر, �صعر �أخ�صر,

            وعيناها من ف�ّصة باردة

ومي���اه الج���ب تغت���ال اأي�ص���اً االأطف���ال, رمز 

البراءة والذين هم م�صروع حياة. فالق�صيدة 

ال�صريالي���ة بو�صوح, المعنون���ة )طفلة تغرق 

ف���ي البئر( من دي���وان “�صاعر في نيويورك” 

ال�صدام  – يعتب���ره فرن�صي�صكو لوركا ثمرة 
بين الروحية الغرناطية وبين ح�صارة المادة 

واالأرقام- تبقي الطفلة مثل غجرية الق�صيدة 

المروب�صة ب���ال حراك في اأعم���اق البئر الذي 

تر�ّص���ع مثل ما�ّصة خاتمه, الأنها اأعجز من اأن 

تفل���ت من ا�صتدعاء المياه الراك���دة لها, المياه 

التي ال منفذ:

            يدين �صغيرتين من طحلب,

لتم�ص��ك به��ا وت�صربلها ف��ي �صباكها �لى 

�لأبد.

في ديوان التماري���ن التي تقوى وتبرز فيه 

الق���وة الم�صيط���رة للمي���اه التي يبق���ى الهدف 

من وجودها الق�صاء عل���ى الحياة االن�صانية, 

وكم���ا كان االأم���ر ف���ي جب���ب البيّازي���ن, التي 

ابتلع���ت مياهه���ا الموري�صكيي���ن المهزومين, 

تغتال المياه االأطفال.

           في كل �لع�صيات في غرناطة,

           في كل �لع�صيات يموت طفل,

           في كل �لع�صيات تجل�ش �لمياه,

           لتتحدث مع �أ�صدقائها.

وه���ذه االأحاديث لي�ص���ت مطمئنة وخلفيتها 

نه���ار جري���ح ويظلله���ا ف�ص���اء ف���ارغ عندم���ا 

يختنق الطفل في النهر.

في هذا الدي���وان وفي ق�صيدة جريح المياه 

يعلن لوركا:

           �أريد �أن �أهبط �لى �لبئر,

           �أريد �أن �أت�صلّق جدر�ن غرناطة,

           لأرى �لقلب �لمثقوب,

           بمخرز �لماء �لمظلم.

في �صعر لوركا يبقى الموت متاآلفاً مع مياه 

الج���ب ف���ي ق�صائ���د كثي���رة. فه���ل كان لوركا 

ي�صت�صع���ر موت���ه عندما كان الم���وت هاج�صه 

ف���ي ه���ذا الدي���وان االأخي���ر ال���ذي تحتف���ل فيه 

البرك, الجب���ب والينابيع, بع���ودة الحياة الى 

عدمها االأول في ق�صيدة جريح المياه؟؟.

j مرتجمة ورو�ئية
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للفنان �أ�صامة بعلبكي - �لدرب �لالهث - �إكلرييك على قما�ش - 190x220 - 2013 �صم.

للفنان خليل زغيب - » �لينبوع« - زيتية 100 ×61 �صم
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في  ال��وط��ن��ي  المتحف  ف��ي  ه��ن��اك 

بيروت، حيث ناوو�س اأحيرام م�سّجى 

بنقو�ٍس  ج��دران��ه  ُزرك�ست  وق��د  وق��ار،  بكل 

منطلق  لتكون  فينيقية،  بعبقرية  ُر�سفت 

الحرف الذي جاب مع الأبجدية العالم.

ومن المتحف اإلى بيروت و�سوارعها، 

التي  المطابع  ع�����س��رات  احت�سنت  حيث 

من  ال��م��ب��دع��ي��ن  ُع�����س��ارة  ولدة  ���س��ه��دت 

مختلف  م���ن  والأدب  ال��ف��ك��ر  اأ����س���ح���اب 

الرائد  ال��دور  لها  فكان  العربي،  الم�سرق 

في عالم طباعة الكتب والمجالت والجرائد 

وال�سحف..

وفي بلد يت�سّمن نظامه الموؤ�س�ساتي 

ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال���ق���وان���ي���ن وال��ت�����س��ري��ع��اٍت 

ع�سرات  �سهّل ولدة  ذلك  ف��اإنّ  المي�سِّرة، 

اآلف  تطبع  ال��ت��ي  الن�سر،  دور  م��ئ��ات  ب��ل 

الأدب  تطّور  في  �ساعد  ما  �سنوياً،  الكتب 

اللبناني ق�سة، �سعراً ورواية... 

وفرة  وم��ع  ت��ق��ّدم،  ما  ك��ّل  من  انطالقاً 

الإنتاجات الموّجهة للكبار نطرح الأ�سئلة 

ال��ت��ال��ي��ة: م���اذا ع��ن واق���ع اأدب ال��ط��ف��ل في 

الهتمام  الأطفال  كتب  تلقى  وهل  لبنان؟ 

الذي تلقاه كتب الكبار؟ وماذا عن مجاّلت 

الأطفال واأّي نوع من الأدب يقّدم لأبنائنا؟ 

واأّي  وال��م��ح��ت��وى؟  الم�سمون  ع��ن  م���اذا 

الإنتاجات  لتجتذب  ت�ستخدم  الأ�ساليب 

فتحتويها الأكفُّ وتقلّبها العيون... 

الن�سر  دور  اإ���س��دارات  على  جولة  اإّن 

لتمنحنا �سورة وا�سحة  كافية  المختلفة، 

باألوان  تزّينت  وقد  الإنتاجات،  غزارة  عن 

اإلى  ت�سير  باهرة  وت�ساميم  ور�سومات 

في  الن�سر  ت��اري��خ  ف��ي  جديد  جيل  ولدة 

لبنان، اإّنه جيل اأدب الأطفال.

ت��ت��ن��ّوع م��و���س��وع��ات الإ�����س����دارات، 

وتحتّل ال�سدارُة فيها العناوين الأخالقية 

ثّم  العلمية  ثّم  التربوية  ثّم  الجتماعية  ثّم 

الإن�سانية... لكنّها تت�سابك في الكثير من 

طرحها  وط��رق  الم�سامين  ف��ي  الأح��ي��ان 

العائلة-  الأب-  )الأم-  موا�سيع:  مثل 

الحوا�س  الف�سول-  ال��غ��ذاء-  المدر�سة- 

من  وغ��ي��ره��ا  ال��ح��ي��وان��ات...(،  الخم�س- 

العناوين البديهية.

وعلى الرغم من اأهميّة هذه العناوين، 

اأه��م��ي��ة  ت��ق��ّل  ل  اأخ�����رى  ع��ن��اوي��ن  اأّن  اإّل 

تحمل  التي  كتلك  تغييبها،  يالحظ  عنها 

تجيب  التي  اأو  للطفل  العميقة  الم�سامين 

)كموا�سيع  عنده:  الوجودية  الأ�سئلة  عن 

الطالق-  الجن�سين-  بين  الحب  الخلق- 

ال���م���وت- ال��ت��ح��ّر���س ال��ج��ن�����س��ي- ال��ت��ب��ّول 

في  عليها  ي�سرب  حيث  ال������الاإرادي...(، 

ال��ك��ث��ي��ر م���ن الأح���ي���ان اأغ�����س��ي��ة وخ��ط��وط 

من  ن��وع  وك��اأّن��ه  تناولها  في�سبح  حمراء، 

ال�سوء  ت�سليط  اأّن  حين  في  المحّرمات، 

مدرو�سة  تربوية  ب�سورة  وطبعاً  عليها، 

والتوعية،  والإر�سادات  المحاذير  لو�سع 

اأمر في غاية الأهمية. 

أدب الطفل في لبنان
بين الواقع والطموح

j زهراء بريطع

أدب الطفل
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م���ن ن��اح��ي��ة ث��ان��ي��ة ن��الح��ظ ن����درة في 

اللبنانية، �سواء  البيئة  التي تالم�س  الكتب 

الر�سوم،  حتى  اأو  الم�سمون  ناحية  من 

)كموا�سيع العي�س الم�سترك في ظّل تعدد 

اللبنانية-  والح�سارة  الآث��ار  الطوائف- 

الح��ت��الل-  مقاومة  اللبناني-  الفلكلور 

هذه  اأّن  وخا�سة  والتقاليد....(،  العادات 

الق�س�س قد ت�ساهم في تاأريخ تاريخ لبنان 

على المدى البعيد. )على �سبيل المثال في 

التي  الكتب  في  وفرة  نجد  العربية  ال��دول 

تتحّدث عن الحياة في ال�سحراء والعباءة 

العربية و...(. 

ب��ال��ع��ودة ل��م��ا ي��ت��ّم اإن��ت��اج��ه، ف����اإّن ه��ذه 

الإ�سدارات تغّطي مختلف الفئات العمرية 

الأخيرة  ال�سنوات  في  برزت  وقد  للطفل، 

الطفولة  لمرحلة  تتوّجه  التي  الق�س�س 

الأولى ب�سكل كبير.

التلقين  منحى  ح��ذت  الإنتاجات  ه��ذه 

اأن  وب���دل  وال��ت��ي،  المبا�سر،  والأ���س��ل��وب 

تكون المتنّف�س الذي ُيك�سب الطفل الفائدة 

تعيده  نجدها  والت�سويق،  الترفيه  بقالب 

معلومات  عليه  تالية  ال�سف،  محيط  اإل��ى 

دون  التعليمي  منهاجه  في  تلّقاها  قد  كان 

اإ�سافة تذكر.

الن�سر  دور  م��ن  كثيراً  ف���اإّن  بالمقابل 

ت��ج��اوزت ه��ذه الإ���س��ك��ال��ي��ة، وارت��ق��ت في 

الطفل  ي�سعر  بحيث  ال��ك��ت��اب��ة،  اأ���س��ال��ي��ب 

ب�سهولة وجمال ما يقراأ، فتوحي له الكلمة 

التي  الموؤثرة  الممتعة  بالفكرة  وال�سورة 

تهذب ذوقه، وتتيح لخياله اأن ينطلق.

وع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث ع��ن ك��ت��ب الأط��ف��ال، 

يجب األّ نن�سى الر�سوم التي ل تقل اأهمية 

د  لمجرَّ لي�ست  الر�سوم  فهذه  الن�س،  عن 

جذب  عامل  ولي�ست  والت�سويق،  التزين 

للتعبير  و�سيلة  هي  اإنما  فح�سب،  واإبهار 

��ة، وال��ت��ي  وع��ن�����س��راً م��ّك��م��ل ل��م��واد ال��ق�����سَّ

ت�ساهم في ت�سكيل الوعي الذوقي، وتنمية 

الح�سِّ الجمالي عند الطفل.

في  ُوّفقت  التي  الإنتاجات  هي  كثيرة 

وتح�سيل  المن�سود  الهدف  اإلى  الو�سول 

ال��غ��اي��ة ال��م��رج��ّوة م��ن��ه��ا، م��ع م���راع���اة كل 

وم��ادة  واأل���وان  ر�سم  من  الجذب  عنا�سر 

م��ك��ت��وب��ة، ل��ت�����س��ط��دم اإن���ت���اج���ات اأخ����رى 

على  المظهر  فري�سة  اأوق��ع��ت��ه��ا  بمطبّات 

على ح�ساب  الجوهر  اأو  الجوهر،  ح�ساب 

المظهر.

الطفل  كتاب  ت��ط��ّور  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

وال��ر���س��وم،  الن�س  �سعيد  على  اللبناني 

اأحد  كونه  من  وبالرغم  الت�سميم،  اأّن  اإّل 

اأّن الكثير من الدور  اإّل  اأعمدة هذا الكتاب، 

الكافية له، حيث  ل زالت ل تولي الأهمية 

نرى التداخل الالمنطقي والموؤذي للب�سر 

اإل��ى  ب��الإ���س��اف��ة  وال��ر���س��م،  الن�س  بين  م��ا 

اختيار  و�سوء  ال�سارخة  الأل��وان  فو�سى 

الخطوط المنا�سبة.

والرت��ق��اء  ال�سلبيات  ه��ذه  ت��ج��اوز  اإّن 

باأدب الطفل في لبنان هو وليد عوامل عدة 

اأبرزها:

اللبناني  وال��ر���س��ام  ال��ك��ات��ب  ت��ط��ّور   -

ب�سكل كبير، ومواكبته لالأ�ساليب والطرق 

ال��ح��دي��ث��ة، وق���د ل��م��ع��ت اأ���س��م��اء ع����ّدة في 

ال�سنوات القليلة الما�سية، تركت ب�سمتها 

في هذا المجال. 

- اإدراك دور الن�سر لأهمية هذا الأدب، 

وا�ستخدام  الكافية،  بالعناية  واإح��اط��ت��ه 

بجودة  الكتاب  لإخ��راج  الحديثة  التقنيات 

عالية من النواحي الفنية المختلفة.

من  ور�سامين  كتّاٍب  على  النفتاح   -

دول عربية واأجنبية، ما ي�ساهم في تنّوع 

الأفكار وتجديدها ب�سكل دائم. 

اللبنانّي  الطفل  لكتاب  جعل  ذل��ك  كل 

البلدان  في  ُي��وّزع  فمعظمه  رائجة،  �سوقاً 

الخليج  دول  ف��ي  وخ�سو�ساً  ال��ع��رب��يّ��ة، 

ال��دور  وتنتج  الأف��ري��ق��ّي،  ال�سمال  ودول 

من مجموع العناوين  اللبنانية نحو 30% 

ال�سادرة في الدول العربية كافة.

كما �ساعدت هذه الموا�سفات في بروز 

العربية  الم�سابقات  اأه��م  ف��ي  لبنان  ا�سم 

الم�سابقات  اأّم����ا  ال��ط��ف��ل.  ب����اأدب  المعنية 

العالمية فال تزال الم�ساركات فيها خجولة 

ومح�سورة لأق�سى الحدود.

فلن  الأطفال  بمجالت  يتعلّق  فيما  اأّم��ا 

نتّطرق للحديث عنه هنا. فعلى الرغم من 

وجدانه  اإث��راء  من  للطفل  تقّدمه  ما  اأهمية 

للمعرفة  ظمئه  واإرواء  تفكيره  واإث�����ارة 

المختلفة  احتياجاته  وتلبية  والكت�ساف، 

ال�سلوكية..  الثقافية  العقلية،  التربوية، 

هو  ع��ادة  المجلة  يميز  ما  اأه��م  اإّن  وحيث 

مو�سوعاتها  ت��ق��دي��م  ط���رق  ف��ي  ال��ت��ن��ّوع 

وال�سيناريو  والق�سيدة  الق�سة  بين  م��ا 

من  بالرغم  الترفيه..،  واأن�سطة  الم�سور 

ك��ل ذل���ك، ف���اإّّن���ه وم���ع الأ���س��ف ه��ن��اك فقر 

توقّف  وق��د  اللبنانية،  الأط��ف��ال  بمجالت 

يوجد  ل  وحالياً  ال�����س��دور،  ع��ن  معظمها 

�سوى مجلة واحدة �سهرية )مجلة مهدي(، 

�سها بالفئات العمرية  ما يميّزها هو تخ�سُّ

حيث تنتج ثالثة اإ�سدارات �سهرية لثالث 

فئات عمرية مختلفة.

الأدب  اأطفالنا ي�ستحقون، ولأّن  ولأّن 

تمنياتنا  نوّجه  الح�سارة،  اأوجه  اأهم  اأحد 

الإرث  ه��ذا  على  للحفاظ  المعنيين  �سطر 

لم�ستويات  به  لالإرتقاء  وال�سعي  الثمين 

تليق بفتيات و�سباب الم�ستقبل. 

المتمثّلين  الكما�سة  ف��ّك��ي  بين  فما 

ب���ت���رّدي ال��و���س��ع الإق��ت�����س��ادي و���س��وء 

الطفل في  ُي�سّجل لأدب  الأمني،  الو�سع 

لبنان قدرته على الفرار من براثن وقيود 

عليها  فيتغلّب  ال�سعبة،  ال��ظ��روف  تلك 

مظهراً بريقاً م�سبعاً بالأمل بغٍد اأف�سل. 

j  كاتبة �أدب �أطفال.
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�ش���ّكل الزج���ل اللبنان���ي حال���ة فريدة 

اللت�شاق���ه المبا�ش���ر بالحي���اة اليوميّة. 

فهو ع�ش���ب المحكيّة لغًة وارتباًطا. بداأ 

م���ع الم���راأة، مخالًف���ا كّل االجته���ادات لتحديد 

تاري���خ ظه���وره، فه���ي كان���ت تغنّي���ه بعفوّي���ة 

مطلق���ة لين���ام بالهن���اءة مولوده���ا، اأو لي���اأكل 

ولتحفظ���ه  االأول���ى،  الخط���وة  ويب���داأ  ويكب���ر 

»العناية« من اأي مكروه. وحين �شّب »زلغطت« 

اآويه���ا في العر�س، واكتمل الفرح م�شاركة من 

جارات وقريبات.

ه���ذه الم���راأة � االأم �شارك���ت الرج���ال ح���داًء 

حين عودتهم من انت�ش���ار، وزّينت ال�شهرات 

اأي���ام الموا�ش���م والغ���ال ب���رّدات )قرادّي���ات( 

رت بكفاٍف  اأ�شبحت اأغنيات غلبت التعب وب�شَّ

يلغ���ي عوًزا. وف���ي وجٍه اآخر للحي���اة اّت�شحت 

باالأ�شود حزًنا وندبت غياب اأهل واأحبّة.

التاريخ ل���م يتوقف عن���د ه���ذه الم�شهدّيات، 

وانح���از اإلى كتّاب فيه اأرجع���وا بدايات الزجل 

اإل���ى حوال���ى ثمانماي���ة �شن���ة مرتكزي���ن اإل���ى 

الملمو�س قراءة مع اأولى االأزجال التي ُعرفت 

وُحفظ���ت وُن�شب���ت اإل���ى �شليم���ان االأ�شلوحي 

)1270ـ  1335 من عكار(، وزجليّته موجودة 

ف���ي مكتب���ة الفاتي���كان )رق���م 214(، وهي من 

�شتّي���ن بيتاً ي�شف فيها خراب مدينة طرابل�س 

)1289(، بعد اأن دخلها الملك المن�شور �شيف 

الدي���ن ق���اوون فاتًح���ا، وه���و اأح���د المماليك 

البحريين.

غير اأن اأ�شهر الزجليّات التاريخيّة المعروفة 

الى اليوم، هي زجليّة اب���ن القاعي )المطران 

جبرائي���ل القاع���ي 1440 ـ 1516، م���ن لحفد 

ف���ي باد جبي���ل(، ي�شف فيها نكب���ة ك�شروان 

بع���د ح�شاره���ا �شن���وات �شب���ع، اإل���ى جان���ب 

زجليّ���ات اأخ���رى تاريخيّ���ة وعلميّ���ة ودينيّ���ة، 

ذكره���ا العاّمة البطريرك ا�شطف���ان الدويهي 

في كتابه »تاريخ االأزمنة«.

�شرجي����س  زجليّ���ات:  ب���رزت  بعده���م 

ال�شمارجبيلي )من �شمار جبيل(، ومنها مرثاة 

موؤث���رة لفت���ح جزيرة قبر����س، »منظومة على 

االأحرف االأبجدّية« )1570(، وثانية بالحرف 

الكر�شون���ي �َش���َرَح فيه���ا بع�س االأح���داث في 

طرابل�س وغيرها من القرى اللبنانيّة، وزجليّة 

الق�س عي�ش���ى الهّزار )اأواخر الق���رن ال�شاد�س 

ع�شر( الذي كتب مدائح وتراتيل دينيّة، دّونت 

ف���ي كّرا�س من 48 �شفحة. ثم اأزجال مخائيل 

عب���د اهلل حات���م )من �شكان ال�ش���ام(، وهو كتب 

ديوان���اً موؤرخ���اً ف���ي اآذار 1619، اإ�شاف���ة الى 

زجليّ���ات: البطريرك يو�شف حليب العاقوري 

الغزي���ري،  اليا����س  والق����س   ،)1647 )توف���ي 

والخ���وري كام���ل نجي���م، والمط���ران عب���د اهلل 

قرااألي ال���ذي كتب المدائ���ح واالفراميّات )71 

افراميّ���ة(... وغيره���م م���ن رجال دي���ن ودنيا 

ُحفظ���ت اأزجاله���م المخطوطة في غي���ر مكتبة 

نظ���ًرا  الفاتي���كان،  مكتب���ة  واأبرزه���ا  عالميّ���ة، 

لوجود عدد كبير من رجال الدين »الزّجالين« 

في المدر�شة المارونيّة )روما(.

مرحلة جديدة

من���ذ اأواخ���ر الق���رن ال�شاد����س ع�ش���ر، اأخ���ذ 

الزج���ل اللبناني اتجاهاً جدي���داً وابتعد، قلياً، 

ع���ن التاأري���خ والمو�ش���وع الدين���ي. وت���داول 

الموؤرخ���ون زج���ًا قال���ه االأمي���ر فخ���ر الدي���ن 

المعني الثان���ي رداً على اآل �شيفا الذين عيّروه 

بق�شر قامته:

الزجل اللبناني
َبَدأَ لهفًة مع المرأة - األم

j جوزف أبي ضاهر

التراث
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»نحنا ق�شار وفي عيون االأعادي كبار

اإنتم خ�شب حور ونحنا للخ�شب من�شار

وحّق طيبا وزمزم والنبي المختار

ما بعّمر الدير اإالّ من حجر عكار«.

كذل���ك ب���داأ تن���وع الزج���ل، وب���رز التق���ارب 

بي���ن اأوزانه وبع����س اأوزان ال�شع���ر الف�شيح، 

وال�شجع، مع تاأثير وا�شح للغة ال�شريانيّة في 

االأوزان والتعابير والمف���ردات، وكذلك تاأثير 

اللهج���ات المناطقيّة وهي امتزجت في الزجل 

م���ع الف�شيح من الكام. ُو�شف مغنّي الزجل 

ب���� »القّوال«، واختُ�شر ا�ش���م الزجل ب� »القول« 

اأو »المعنّ���ى«، علًم���ا اأن المعنّى هو بع�س غناء 

�شري���ان لبن���ان االأقدمي���ن، واأوزان���ه م�شتّق���ة 

م���ن اأوزان المزامي���ر واالأنا�شي���د والق�شائ���د 

ال�شريانيّة، يح���دده عي�شى ا�شكندر المعلوف 

باأن���ه م���ن اللفظ���ة ال�شريانيّ���ة »معني�ش���و«، اأي 

اأغني���ة، ويوؤكد ذلك جرجي زيدان م�شيًفا »اأن 

بع����س اأوزان الزجل غير موجودة بين اأوزان 

ال�شعر الف�شيح«.

للمعنّ���ى اأكث���ر من وج���ه واأ�شلوب غن���اء، بداأ 

موؤلًفا من بيت )�شطر وعجز + �شطر وعجز(. 

وبع���ده جاء ما يقاربه: الق�شي���د، وُيعرف في 

اأكثر م���ن وزن، تتنّوع قوافي���ه، وتكثر اأبياته، 

ث���م القّرادي الذي َيطلع منه المخّم�س مردود، 

المقلوب، المر�شود، والمهمل الذي ال وجود 

للحروف المنقطة فيه.

... ومن القرادي ال���ى المو�شح الذي ُتن�شب 

بع����س اأوزانه الى المو�ّشح���ات االأندل�شيّة، ثم 

الح���داء اأو الحورب���ة وُيّغن���ى ف���ي المنا�شبات 

وا�شتقب���ال  واالنت�ش���ارات  ال�شعي���دة 

ينح�ش���ر  ال���ذي  عك����س  عل���ى  المنت�شري���ن، 

ظهوره ف���ي المنا�شب���ات الحزين���ة وُيعرف ب� 

»الندب«.

تدخ���ل الى الئح���ة االأوزان الزجلي���ة اأغنيات 

فولكلورّي���ة مث���ل: الزلغوط���ة اأو الزغردة، اأبو 

الزلف، الموليّ���ا، العتابا )ُيجمع غير موؤرخ اأن 

االأخي���رة دخيلة على زجل لبن���ان، وهي مثل: 

البغدادي وال�شروقي(.

ات�شح���ت »ال�شخ�شيّ���ة« الخا�ش���ة بالزج���ل 

اللبنان���ي م���ع مطل���ع الق���رن التا�ش���ع ع�ش���ر، 

وبداي���ة االنفت���اح عل���ى الثقاف���ات، وانت�شرت 

اللغ���ة  اأ�ش���ول  درا�ش���ات وموؤلف���ات تناول���ت 

العربيّة العاميّة، للم�شت�شرق الفرن�شي هربن 

)باري����س )1775( ذك���ره نجي���ب العقيقي في 

 ،)1947 )القاه���رة  الم�شت�شرق���ون  كتاب���ه: 

وكتاب »اأ�شول اللغة العربيّة المحكيّة« الأحمد 

فار����س ال�شدي���اق )1856(... وغيرهم���ا. كما 

ظه���رت ف���ي ه���ذه المرحل���ة الممّه���دة لع�ش���ر 

النه�شة الزجليّة اللبنانيّة اأ�شماء اأعام، نذكر 

منه���م عل���ى �شبي���ل المث���ال: الخ���وري خلي���ل 

�شمع���ان فرح الفغالي )والد �شحرور الوادي، 

�ش���در ل���ه دي���وان: �شم����س المعنّ���ى الفريدة، 

القّوالي���ن  عزرائي���ل  ودي���وان  اأج���زاء،  ف���ي 

الجهاء،(، ومن�شور �شاهين الغريب، اليا�س 

اأي���وب،  اأمي���ن  الحوران���ي،  ابراهي���م  الف���ران، 

ر�شي���د ع�ش���اف فيّا�س )كت���ب ق�ش���ة الد�شت 

واأوالده م���ع حن���ا اليا����س حن���ا � 16 �شفحة(، 

من�شور �شافي، محم���د �شلطان، عبا�س نجم 

الحوميني، نا�شيف وابراهيم وخليل ووردة 

اليازجي، الدكتور فريد جبور )�شدر ديوانه 

ف���ي البرازي���ل تح���ت عن���وان »الزه���ر المنثور 

بلغة ال�شعور«...

النه�ضة الزجلّية

ع���رف الزج���ل اللبنان���ي م���ع مطل���ع الق���رن 

الما�شي نه�ش���ة اأّهلته لتخطي حدود الوطن، 

و�ش���والً ال���ى بع����س ال���دول العربيّ���ة وعال���م 

االغت���راب. تع���ّددت مدار�شه، وظه���ر التحّول 

في م�شيرته، فانتقل م���ن اإطار البيت والباحة 

والمنا�شبة الى المنب���ر. �شار احتراًفا مرتكًزا 

ال���وادي  م���ع �شح���رور  ثابت���ة  عل���ى قواعي���د 

 )1937 ـ   1894 الفغال���ي  الخ���وري  )اأ�شع���د 

ال���ذي اأ�ّش����س  اأّول جوق���ة زجليّ���ة �شنة 1928 

م���ع: اأمي���ن اأي���وب، يو�ش���ف عب���داهلل الكحاله، 

اليا�س القهوجي، ثم ا�شتقرت معه ومع اني�س 

روحان���ا، طانيو�س عبده، عل���ي الحاج واأخيراً 

امي���ل رزق اهلل، واأكمل���ت ه���ذه الجوق���ة فاتحة 

الب���اب اأمام جوق���ات اأخرى، حت���ى بعد غياب 

ال�شحرور.

بدأ تنّوع الزجل وبرز 
التقارب بين أوزانه 
وبعض أوزان الشعر 
الفصيح والسجع مع 
تأثير اللغة السريانة 
في األوزان والتعابير 
والمفردات
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ج���دد ال�شح���رور اأ�شلوب غن���اء الجوقة بدًءا 

بالق�شي���د فالمعنّ���ى، تن���اول فيهم���ا موا�شيع 

والوطني���ات،  االجتماعي���ات،  ث���م:  التح���ّدي، 

مكم���ًا بالق���رادي قب���ل االنتق���ال ختام���اً ال���ى 

المو�شح والغزل.

�شهرت���ه  ال�شح���رور  حم���ل   1936 �شن���ة 

و�شه���رة عل���ي واأني����س ال���ى م�ش���ر، فاأحي���وا 

حفات في اال�شكندرية، وفي االأوبرا الملكيّة 

ف���ي القاهرة. وقال ال�شح���رور رثاء في الملك 

فوؤاد، وترحيبً���ا بالملك فاروق، وتحية الى اأم 

كلثوم... و�شغل النا����س وال�شحافة واالذاعة 

التي ا�شتقبلت���ه في يوم عيدها ليلقي ق�شيدة، 

وامتدحت جرائد: االأهرام والمقطم والب�شير 

اللبنان���ي،  الزج���ل  �شع���راء  بديه���ة  �شرع���ة 

اأده����س  ال���ذي  االرتج���ال  عل���ى  وقدرته���م 

الجمهور الم�شري، فطالب بتمديد مدة اإقامة 

الجوق���ة ف���ي م�ش���ر، اإال اأن ال�شح���رور خت���م 

الرحلة ب�شوقه الى �شيف لبنان:

»جينا لم�ضر تالت اخوان

زرناها زيارة ولهان

خاطركم �ضار بدنا نروح

ا�ضتقنا ل�ضيفّية لبنان«.

بعد عودتهم الى لبنان ا�شتقبلتهم الحكومة 

نوعه���ا،  م���ن  االأول���ى  ه���ي  بمهم���ة  اللبنانيّ���ة 

و�شفه���ا علي الحاج في حديث )مجلّة ال�شعلة 

12 ـ 1 ـ 1970( قال:
»... وكان الجو المكهرب يخيّم على لبنان من 

�شنة 1943 الى �شنة 1946، فطلبت الحكومة 

م�شاع���دة جوق���ات الزجل القام���ة حفات في 

كل المناط���ق اللبناني���ة، يك���ون الق�ش���د منه���ا 

جم���ع �شف���وف اللبنانيين واالن�ش���واء تحت 

راية لبنان، لعلمها � اأي الحكومة � اأن الجماهير 

اأكثر طواعية حي���ال �شعراء الزجل منها حيال 

الخطباء والمر�شدين.

»... وكان���ت الحكومة تحّدد الزمان والمكان 

للحفات، ويرافق الجوقات موظف حكومي 

)ملح���م غ�شن(، ي�شع تقري���ره في نتيجة كلِّ 

حفل���ة، ويرفعه ال���ى مكتب الدعاي���ة الذي كان 

يديره تقي الدين ال�شلح«.

�شهدت ه���ذه المرحلة اأي�ًش���ا تكري�س ر�شيد 

نخل���ه اأمي���ًرا للزج���ل اللبنان���ي )1933(، وهو 

بدوره اأعلن ال�شحرور خليفته.

اهتمام عالمي

تط���ور الزجل، واهت���م به الكب���ار من رجال 

الفكر والعلم، فو�شعت مدار�س ومعاهد في: 

ايطالي���ا، فرن�ش���ا، رو�شي���ا، النم�ش���ا، المانيا، 

اللبنان���ي،  الزج���ل  ع���ن  درا�ش���ات  انكلت���را، 

و�ش���درت موؤلف���ات كثي���رة، عربيّ���ة واأجنبيّة 

االأوزان،  وتحدي���د  تاريخ���ه،  ف���ي  تبح���ث 

وتقابله���ا مع اللغة الف�شح���ى واأوزان ال�شعر 

فيها.

اإ�شاف���ة ال���ى ذل���ك ف���اإن: جب���ران، مخائي���ل 

نعيم���ه، اأمين الريحاني وايلي���ا اأبو ما�شي... 

كتب���وا  الف�شح���ى،  اأع���ام  م���ن  وغيره���م 

الزجل، وُترجم���ت اأ�شعارهم الى االنكليزية، 

و�شاعدت هذه االأزج���ال على اي�شاح �شورة 

معيّن���ة ف���ي حياته���م االجتماعيّ���ة. كم���ا كتب 

الزج���ل: الرئي����س اأي���وب تاب���ت، اأمي���ن نخله، 

بول����س �شام���ه، اليا����س اأب���و �شبك���ه، �شاح 

لبكي، ر�شدي المعلوف، ادوار حنين، فا�شل 

�شعيد عقل وغيرهم.

اأمام االنت�شار الكبي���ر للزجل اللبناني، كان 

ال ب���ّد م���ن تاأ�شي����س مج���ّات وجرائ���د، تنقل 

ق�شائد ال�شعراء وت�شّجل الحفات والندوات 

والمهرجان���ات، و�ش���ل عددها ال���ى اأكثر من 

22 مطبوع���ة، منها: الزج���ل اللبناني، ال�شعر 
القوم���ي، اأرزة لبن���ان )اأ�ش�شه���ا رفي���ق درب 

ال�شحرور خليل اأيوب الحتّي(، مرقد العنزة، 

االأرز،  بلب���ل  ال�شح���رور،  الراع���ي،  منجي���رة 

بن���ت  ال�شاع���ر،  �ش���وت  البي���در،  العندلي���ب، 

الع���رزال، ال�شل���وى، الم�ش���رح... وتاأ�ش�ش���ت 

جمعي���ات ُتعن���ى بالزج���ل، منه���ا عل���ى �شبيل 

المثال: اإمارة الزجل، رابطة الزجل اللبناني، 

الجامع���ة الزجلي���ة، وع�شبة ال�شع���ر اللبناني 

)تحّولت الى نقابة(.

... كما كثرت الجوقات مع: مي�شال قهوجي، 

طانيو����س الح���اوي، ولي���م �شع���ب، خلي���ل 

روكز، ك���روان ال���وادي، محم���د الم�شطفى، 

فرح���ان العري�ش���ي، مو�شى زغي���ب، زغلول 

الدام���ور، حنّ���ا مو�ش���ى، جري����س الب�شتاني، 

اأنطوان �شعادة... ودخ���ل الزجل اإلى االذاعة 

اللبنانيّة الت���ي خ�ّش�شت له ركنًا، اإ�شافة الى 

برنام���ج زجلي ف���ي تلفزيون لبن���ان، واحتل 

مكانة مرموقة في المهرجانات، وا�شتطاعت 

االغني���ة اللبنانيّ���ة بالزج���ل الراق���ي اأن تكون 

على كل �شفة ول�شان.

كذل���ك ظه���رت االأغني���ة االنتقادّي���ة مع عمر 

الزعني الذي لُّقب »فولتير ال�شرق«. وانتقلت 

ف���ي كل  االغت���راب  ال���ى  الزجليّ���ة  الجوق���ات 

العال���م، لتر�ش���م �ش���ورة م�شرقة ع���ن »�شعر 

لبن���ان« وتبّث الحني���ن في اأبنائ���ه المغتربين. 

وا�شتُقبل���ت ف���ي بع����س ال���دول العربيّ���ة التي 

له���ا مهرجان���ات واأياًم���ا تراثيّ���ة  خ�ش�ش���ت 

)�شوريا، االأردن، الكويت...(.

... وُعقدت ندوات وموؤتمرات ل�شرح اأهميّة 

هذا الن���وع من ال�شع���ر المغنّى منه���ا: موؤتمر 

الزجل اللبنان���ي )1946( مع م�شاركة عربيّة 

من باحثين و�شع���راء من: فل�شطين، االأردن، 

�شوري���ا، وموؤتم���ر ال�شعر العام���ي )1995(، 

وموؤتمر الثقافة ال�شعبيّة )1993( و)1997(.

ك��ث��ي��رة  زج���ل���يّ���ة  م���وؤل���ف���ات  و�����ش����درت   ...

ودواوي�����ن ل�����ش��ع��راء اأح��ي��اء و���ش��ع��راء غ��اب��وا 

الكتاب  ع��ب��ر  و���ش��ع��ره��م  �شوتهم  وا���ش��ت��م��ّر 

واال�شطوانة والكا�شيت في متناول ع�شاقهم.

ُترج���م بع�س ال�شع���ر الزجل���ي اللبناني الى 

لغات حيّ���ة، وُقدم���ت عنه درا�ش���ات وبحوث 

لنيل �شه���ادات الدكتوراه في جامعات محلّية 

وعربيّة وعالميّة.

المو�شوع���ة  اأوردت   1929 الع���ام  ف���ي 

الفرن�شيّ���ة الكبرى )غران الرو����س( نبذة عن 

ال�شع���ر ال�شعبي اللبنان���ي بالن�س التالي )�س 

المكت���وب  ال�شعب���ي  ال�شع���ر  »يتميّ���ز   :)551
باللغ���ة العربيّ���ة الدارج���ة بحيوّي���ة كبيرة مع 

كاب���ي ح���داد ور�شي���د نخل���ه واأ�شع���د �شاب���ا 

واأ�شعد ال�شبعلي«.

�شب���ق ذل���ك �شه���ادة م���ن االأدي���ب الفرن�شي 

موري�س باري�س  الذي زار لبنان �شنة 1914، 

ونزل في �شيافة ر�شيد نخله حيث اطلع على 

ال�شعر الزجلي، وتاأثي���ره في النا�س، ومكانة 

ال�شعراء. وقبل اأن يغادر قال لنخله:

»االآن عرفت م���ا كنت اأجهل���ه، فاأنتم جماعة 

بي���وت  ف���ي  تعي�ش���ون  ال�شعبيّي���ن  ال�شع���راء 

النا����س، ونحن نعي�س ف���ي كتبهم، فا بدع اأن 

نراكم اأ�شد حرارة منّا«.

j �ضاعر وباحث
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اأمني البا�شا - املراأة والطري - زيتية - 150× 95 �سم - 1990 

للفنان �شليبا الدويهي - زيتية - 45×62 �سم
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ال�شاعر  ي�شعى  الكتاب  هذا  في 

اإعادة تف�شير وتقويم  خليل حاوي 

ان��ب��ث��ق��ت عنها،  ال��ت��ي  ال��ف��ك��ري��ة  ال��م��ذاه��ب 

طبيعة  من  م�شتمد  بمقيا�س  عليها  وحكم 

ك��ائ��ن يعقل وي��وؤم��ن.  ه��و  بما  الإن�����ش��ان، 

العدل  المقيا�س  ل��ه��ذا  ح���اوي  وباعتماد 

القلب  اأو  العقل  حق  من  يتحيَّف  ل  ال��ذي 

نف�شها،  الم�شاألة  م�شدر  من  والم�شتنبط 

الطاغية  الأح��ك��ام  من  احتر�س  قد  يكون 

من  الم�شاألة  على  المفرو�شة  الم�شتبدة 

نف�شه،  الوقت  خارج، ويكون حاوي في 

للتوفيق  ال��و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى خ��ي��ر  ق��د وق���ع 

ال��ت��راث  ف��ي  متعار�شتين  نزعتين  بين 

على  الإي���م���ان  تغلب  ن��زع��ة  الإ���ش��ام��ي، 

العقل، واأخرى تغلب العقل على الإيمان.

محاولته  في  حاوي  خليل  يّدعي  ول 

المفكرين  لبع�س  ت��اب��ع  م��ن  اأك��ث��ر  ه���ذه 

اإل��ى  ال��ع��ودة  ف��ي  ي���رون  ال��ذي��ن  الغربيين 

منابع الروحية الأ�شلية في الع�شر بعثاً 

الح�شارة  ف��ي  المطلقة  بالقيم  ل��اإي��م��ان 

الغربية التي انتهت اإلى الن�شبية والنفعية 

في الأخاق وفي جميع مجالت ن�شاطها، 

لم  الأم���ور  بع�س  ف��ي  لهم  مفارقته  واإن 

ويعتقد  بنهجهم،  ي��ت��اأث��ر  اأن  م��ن  تمنعه 

والإي��م��ان  العقل  م�شاألة  ب��اأن  اعتقادهم، 

الفكر  هي  بل  الكبرى،  الفكر  م�شاألة  هي 

كله في كل زمان وح�شارة، واأن الفل�شفة 

ف���ي ال��ع�����ش��ر ال��و���ش��ي��ط ق���د ان��ت��ه��ت، في 

النتائج  بع�س  اإلى  الم�شاألة،  هذه  معالجة 

الحا�شمة في تاريخ الفكر التي ترجع، في 

العربي  التراث  في  كان  ما  اإلى  معظمها، 

من خميرة �شالحة فعلت في تطور الفكر 

حتى  فاعلة  ت��زال  وم��ا  وتقدمه،  الغربي 

التراث  هذه  نجرُّ  نحن  بقينا  بينما  اليوم. 

العميم.  الخير  من  فيه  مما  نفيد  اأن  دون 

والمهم هنا يقول حاوي: »اأن نعرف كيف 

ن�شتوعب التراث القديم ونتحّرر منه في 

الأفكار  على  اإل  يبقي  ل  تحرراً  واحد  اآن 

الحا�شرة،  م�شاكلنا  معالجة  في  المقيدة 

ويقينا من اآفة ال�شتغراق في رومنطيقية 

دينية تاريخية باطلة«.

اإل��ى  ك��ت��اب��ه  ف��ي  ح����اوي  ي�شتند  واإذ 

الفيل�شوف  مذهب  في  الرئي�شية  الفكرة 

الألماني عمانوئيل كانط في التوفيق بين 

اأبي حامد الغزالي وابن ر�شد، ل  مذهبي 

يفعل �شيئاً اأكثر من اإبراز بع�س النظريات 

ما  واإعطائها  المذهبين،  ف��ي  الأ�شا�شية 

ت�شتحق من القيمة، وا�شتخراج ما تنطوي 

في  م�شمرة  بقاوؤها  لول  نتائج  من  عليه 

المذهبين، لبلغ الفكر العربي في الع�شر 

الو�شيط من التاأليف بين العقل والإيمان 

ما بلغه الفكر الغربي على يدي كانط في 

الع�شر الحديث.

العقل والإيمان قبل الغزالي

اأث���راً  خلفت  ال��ت��ي  الفكر  ت��ي��ارات  م��ن 

عميقاً في الح�شارة الحديثة تلك التيارات 

الشاعر خليل حاوي عن:
العقل واإليمان بين الغزالي وابن رشد

j وفيق غريزي

كاتب وكتاب
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الإن�شان  ق��درة  على  بت�شديدها  المغالية 

ال��م��رج��ع الأول والأخ��ي��ر  ل��ه  واع��ت��ب��اره��ا 

وال��وج��ود.  الحياة  مع�شات  جميع  ف��ي 

اإيمانه  ي��ك��ون  اأن  عليه  ت��اأب��ى  ل��ذل��ك  وه��ي 

وت�شليماً  غيبي،  لوحي  ا�شتجابة  الديني 

ب�شريعة اأمر بها اآمر غير منظور، وت�شرُّ 

يكون  اأن  على  حاوي،  خليل  راأي  ح�شب 

من  ب��وح��ي  اكت�شفها  بمعتقدات  اإي��م��ان��اً 

ذاته لذاته، ومطلباً تبرِّره اإرادة العتقاد، 

ي�شتقر  ل  ال���ذي  النف�س  ح��اف��ز  وي���ب���رِّره 

من  »ك��ان  ولهذا  المطلب.  ذل��ك  ببلوغ  اإل 

اإلى  ينفذ  اأن  اليوم  الباحث  على  الع�شير 

ن�شاأت  ال��ت��ي  الو�شيطة  الح�شارة  روح 

وت�شليمه  الو�شيط  الإن�شان  ت�شديق  من 

على  ال��وح��ي  بها  �شبط  اإل��ه��ي��ة   ب�شريعة 

قلوب الأنبياء واأل�شنتهم«.

بقوى  الإيمان  تبرير  في  يذكر  ومما 

الغيب الخفية، اأّن عاطفة التقوى تنبع من 

حاجة الإن�شان لاعتماد على قدرة مطلقة 

م��ع��ال��ج��ة مع�شات  ع��ل��ى  ق��درت��ه  ت��ف��وق 

العتقاد  عاطفة  وكذلك  واأزماتها،  الحياة 

ب��ال��وح��ي ال��غ��ي��ب��ي ت�����ش��در ع���ن ح��اج��ت��ه 

لمعرفة تفوق معرفته.

الإي��م��ان  »اإن  ح���اوي؛  يقول  وال��واق��ع 

الكلي ال�شافي يفر�س على الموؤمن الحق 

اأن يقف الموقف ال�شارم فيبعد العقل عن 

الدين ما ا�شتطاع لذلك �شبياً«.

مذاهب  الع�شر  ه��ذا  ف��ي  نجد  واإن��ن��ا 

ال�شلفي  للمذهب  مماثلة  م�شيحية  �شلفية 

في  دع��واه  العقل  على  تنكر  الإ�شام  في 

ب��ل��وغ ال��ح��ق ب��ق��وت��ه ال��ذات��ي��ة، وت��ع��ار���س 

الإن�شاني  العلم  ب��اإرج��اع  ال��دع��وى  ه��ذه 

اأول، وبقولها في م�شاألة  اإلهي  اإلى وحي 

الإيمان باهلل، اإن هناك ق�شية مجمع عليها 

ف��ي ك��ل زم���ان وم��ك��ان وه���ي وج���ود اهلل 

اأنف�شهم، وفي كل جيل  الملحدين  باإقرار 

يرد النا�س جميعاً هذه الق�شية اإلى الجيل 

مو�شى  اإّنها  منهم  اإعان  وهذا  ال�شالف، 

بها من اهلل نف�شه.

الفل�شفة الم�شرقية

ل��ع��ل ال��م��ف��ارق��ة ال��ج��وه��ري��ة ب��ي��ن علم 

طبيعة  ف��ي  تنح�شر  والفل�شفة  ال��ك��ام 

والتي  منها،  ك��ل  ف��ي  المعتمدة  المبادئ 

وفي  الإي��م��ان،  معتقدات  الكام  في  هي 

الفل�شفة مبادئ العقل الأولية. وهنا يت�شع 

مو�شوع الكام، وتت�شعب مباحثه حتى 

ت�شمل جميع ق�شايا الفل�شفة من معرفة، 

و�شيا�شة.  واجتماع  واأخ���اق  ووج���ود، 

ومهما يتو�شل منهج الفل�شفة في البرهان 

اإيمانياً  علماً  ال��ك��ام  ي��ب��َق  وال���ش��ت��دلل، 

األ  التي يجب  العامة ونتائجه  في نظرته 

تتعار�س اأبداً مع نظرة الدين ومعتقداته.

في  المفيد  »م��ن  ح��اوي:  يقول  ولعله 

تو�شيحنا خ�شائ�س الفل�شفة الإ�شامية 

اأن التوازن بين موقفها وموقف الفل�شفة 

المثبت له،  الم�شيحية من الإيمان والعلم 

والمدافع عنه، هو علم الكام في الإ�شام 

وعلم الاهوت في الم�شيحية«.

الإ���ش��ام  فا�شفة  اأن  المعلوم  وم��ن 

روا  وف�شَّ مباحثهم،  ف��ي  العقل  اعتمدوا 

ال���وح���ي ب��م��ا ي��ت��ف��ق م���ع م���ب���ادئ ال��ع��ق��ل 

الفل�شفة  واأثبتتها  قررتها  كما  واأحكامه 

ال��ي��ون��ان��ي��ة. واأن��ه��م ك��ان��وا ي��رف�����ش��ون اأن 

طريقة  ال��ك��ام  علماء  بطريقة  يعترفوا 

نجد  بينما  والتمحي�س،  بالبحث  جديرة 

فالسفة اإلسالم 
اعتمدوا العقل في 
روا  مباحثهم، وفسَّ

الوحي بما يتفق 
مع مبادئ العقل 

وأحكامه كما قررتها 
وأثبتتها الفلسفة 

اليونانية

يقول حاوي إن 
اإليمان الكّلي يفرض 

على المؤمن الحق أن 
يقف الموقف الصارم 

فيبعد العقل عن 
الدين ما استطاع إلى 

ذلك سبياًل
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طبيعة  اإل��ى  يرجع  فاأمر  ومنطقه،  العقل 

اأن  يمكن  التي  الدينية  المعتقدات  بع�س 

ت�شتحيل بفعل العقل اإلى حقائق فل�شفية 

هامة ما كان العقل ليكت�شفها لو لم ي�شر 

اإليها الوحي ويوؤكدها«.

و�شيقت�شر حاوي في عر�س الم�شاألة 

التي  ال�شورة  على  الم�شائل  من  وغيرها 

اإليها في مذهب ابن �شينا. ذلك اأن  انتهت 

الفل�شفة الإ�شامية الم�شرقية بلغت طور 

ما  وا�شتكملت  المذهب  هذا  في  ن�شجها 

مذهب  واأن  ال�شابقة،  المذاهب  من  فاتها 

اب���ن ر���ش��د ي��ت��ع��ذَّر ج��م��ع��ه م��ع ال��م��ذاه��ب 

الم�شرقية لختافه عنها من وجوه عدة، 

��ه��ا ق��ي��ام م��ذه��ب ال��غ��زال��ي ف��ي الفترة  اأه��مُّ

التي تف�شل بين عهد ابن �شينا وعهد ابن 

الفل�شفة  عن  دفاعاً  المذهب  وكون  ر�شد، 

�شد هجمات الغزالي وت�شحيحاً لمذهبي 

الفارابي وابن �شينا وفقاً لمذهب اأر�شطو 

كما �شرحه وفهمه فيل�شوف قرطبا.

وقد ُوّفق ابن �شينا في العتقاد بقدرة 

المعقولت،  اإدراك  على  ال��ذات��ي��ة  العقل 

ال����ش���ت���ن���اد ف���ي ال��م��ع��رف��ة ع��ل��ى م��ع��ون��ة 

خارجية.

الم�شرقية  الفل�شفة  على  الحكم  واأم��ا 

يكون،  اأن  »فيجب  ح���اوي:  ق��ول  ح�شب 

حكماً عليها اأولها بما هي في ذاتها؛ مذهب 

�شامل في الوجود والمعرفة وفي الحياة 

المذهب  هذا  اأن  نعلم  ونحن  بعدها،  وما 

ق��د ان��ط��ل��ق م��ن ق��واع��د ال��ف��ك��ر ال��ي��ون��ان��ي 

للنظرة  وكان  بمناهجه  واأخ��ذ  ومعطياته 

اليونانية الأثر البالغ في تحديد اتجاهاته 

لها.  الحلول  واق��ت��راح  م�شائله  وتعيين 

قليل  غير  تاأثير  ال�شامي  للوحي  اأن  كما 

الوجود  اإلى  اليونانية  النظرة  تعديل  في 

من  اأن��ه  ذلك  للمعرفة،  مفهومها  وتعديل 

ت�شديدها  الإ�شامية  الفل�شفة  مميزات 

كطريقة  الإ���ش��راق��ي  الحد�س  اأهمية  على 

التي  النظري  ال�شتدلل  لطريقة  مكّملة 

اأن  وقف عندها اليونانيون القدماء واأبوا 

يعترفوا بطريقة �شواها في المعرفة«.

ب��ع�����س  ي��ج��م��ع  اأن  ال����غ����راب����ة  وم�����ن 

الم�شلمين  الباحثين  م��ن  المعا�شرين 

ما  ���ش��ّر  الفل�شفة  ه��ذه  على  حكمهم  ف��ي 

ف��ي م��ذه��ب��ي ال��غ��زال��ي واب���ن ر���ش��د فيها: 

اأنها  على  ال��دي��ن،  با�شم  حيناً  جموحها 

ف��ك��ر ه����ّدام ي��ع��ّط��ل ال�����ش��نّ��ة وي��ع��زز الكفر 

اأر�شطو  مذهب  با�شم  وحيناً  والزندقة، 

فيعّدونها تخليطاً واأوهاماً وفكراً مهجناً. 

الكاثوليكي  الفيل�شوف  يعتبرها  بينما 

الفا�شفة  من  و�شواه  جيل�شون(  )اأتيين 

بنظريات  ج��اء  اأ���ش��ي��اً  مذهباً  الغربيين 

وبالأخ�س  والوجود  المعرفة  في  اأ�شيلة 

على  الماهية  تقدم  التي  الإم��ك��ان  نظرية 

الوجود وتقول بثنائيتهما.

طبيعة ال�شك 

ونقد العقل عند الغزالي

ث��ورة  الغزالي  ي��دي  على  ال�شك  ك��ان 

التي  ال��م��وروث��ة  وال��ع��ق��ائ��د  التقليد  ع��ل��ى 

طرق  وعلى  والباطل،  الحق  فيها  يختلط 

لها  واإنكاراً  وعقلية،  ح�شيّة  من  المعرفة 

لأنها ظنّية يقاربها اإمكان الغلط والوهم، 

ما  ل�شّك  واأن���ه  اليقين.  العلم  ي��ورث  فما 

واأعمق  منه  اأ���ش��دق  الفكر  ت��اري��خ  ع��رف 

واأفجع. كان �شكاً كلياً مطلقاً جرف جميع 

ماأ�شاة  وك��ان  الن�شبية،  والقيم  الحقائق 

وما  الحياة  غايات  على  ان�ّشبت  كيانية 

يملك،  ما  باأعّز  الفجيعة  فاأورثته  بعدها، 

فيها  ي��رى  ك��ان  بعقيدة  ال��م��وؤم��ن  فجيعة 

بها  ف��اإذا  الآخ��رة  وخا�س  الحياة  معنى 

عقيدة من عقائد، عر�شة للوهم والباطل، 

اأف�شلية في مراتب  لها على �شواها  لي�س 

»وك��ان  ح���اوي:  وي��ق��ول  واليقين.  ال��ح��ق 

باعث ال�شك في نف�شه اإيجابياً بنّاء بمقدار 

اأن  مفجعاً، غر�شه  ما كان عميقاً �شادقاً 

ليعتمدها  اليقين  بالعلم  الحقيقة  يكت�شف 

المعتقدات والمذاهب،  للحكم على  قاعدة 

واأ�شا�شاً  وت��وح��ي��ده��ا،  بينها  وللتوفيق 

اأغ�شطين  عهد  م��ن  الم�شيحية  فا�شفة 

اإلى يوحنا يقدمون الإيمان على المعرفة 

ويعتبرون  عليه،  مكافاأة  يعتبرونها  التي 

الفل�شفة  من  مرتبة  اأج��ّل  علماً  ال��اه��وت 

يحق له الإ�شراف عليها ورف�س اأي اإثبات 

كان  ولئن  حقائقه.  مع  يتعار�س  فل�شفي 

ومنهجها  بمبادئها  ت�شتقل  اأن  للفل�شفة 

اأن  عليها  يجب  فاإنه  ديني  تاأثير  اأي  عن 

تخ�شع نتائجها النهائية لحكم الاهوت. 

وهذا الخ�شوع من منظار حاوي يبعدها 

عن الفل�شفة الإ�شامية الم�شتقلة عن علم 

الكام في المبداأ والمنهج والنتيجة، ويقرَّ 

ال��اه��وت  طبيعة  م��ن  ال�شيء  بع�س  بها 

ال��وج��ود  ف��ي  نظرتها  يقيّد  اإذ  وال��ك��ام، 

الفكر  وت��اري��خ  الإي��م��ان��ي��ة،  بالمعتقدات 

الم�شيحي في الع�شر الو�شيط يوؤكد هذا 

الراأي ويثبته، فلقد قام مفكرو الم�شيحية 

الفل�شفة  ت��ي��ار  بمعار�شة  وله��وت��ي��وه��ا 

ل  عدد  تاأثير  تحت  وقع  الذي  الإ�شامية 

الم�شيحيين  الفا�شفة  م��ن  ب��ه  ي�شتهان 

ع�شر،  والرابع  ع�شر  الثالث  القرنين  في 

تكّفر  الدينية  الموؤتمرات  اأي�شاً  »وقامت 

��ر  اب���ن �شينا واب����ن ر���ش��د وت��ك��فَّ م��ذه��ب��ي 

النظرة  اأن  ذل��ك  ف��ي  تها  وحجَّ اأتباعهما، 

ل  بها  ي��ق��ول��ون  ال��ت��ي  اليونانية  العربية 

اإل��ى  الم�شيحي  ال��ع��ال��م  ن��ظ��رة  م��ع  تتفق 

الكون والحياة«.

ف��ا���ش��ف��ة  ب��ع�����س  اأن  ع��ل��م��ن��ا  وم���ت���ى 

بعيد  حّد  اإلى  يعتمدون  كانوا  الم�شيحية 

اأتباع  مع  �شراعهم  في  الغزالي  مذهب 

اأي���ة �شلة  اأدرك��ن��ا  اب��ن �شينا واب���ن ر���ش��د 

الكام  بعلم  الم�شيحية  الفل�شفة  تربط 

الإ���ش��ام��ي، واأدرك��ن��ا الخ��ت��اف بينهما 

عن  الم�شتقلة  الإ�شامية  الفل�شفة  وبين 

الأ�شا�شية  لنظرته  المنكرة  الكام،  علم 

ومناهجه ونتائجه.

اأما اأن الفل�شفة يقول حاوي: »يمكنها 

من  �شيئاً  تفقد  اأن  دون  بالدين  تتاأثر  اأن 

مبادئ  على  حافظت  متى  خ�شائ�شها، 
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الإيمان  روح  وبعث  الدين  علوم  لإحياء 

لليقين  طريقاً  �شّكه  ك��ان  لقد  وال��ت��ق��وى. 

اإيمان  ول  اإ�شاح  يكون  ل  بدونه  ال��ذي 

ول نجاة«.

تقّررها  ال�شك  نتائج  اأن  ري��ب  ول 

وراء  الإيجابية  البواعث  ولول  بواعثه. 

ينه�س  اأن  ا�شتطاع  لما  ال��غ��زال��ي  ���ش��ّك 

فيها.  ت��رّدى  التي  ال�شف�شطة  وه��دة  من 

الغزالي  الديني وراء �شك  الباعث  ولول 

لما اختلف مذهبه عن مذهب الفيل�شوف 

الفرن�شي رينيه ديكارت في نتائج ال�شك 

واح��داً  واإيجابيته  كليته  ف��ي  ك��ان  ال��ذي 

لديهما معاً. ويرى حاوي اأن كاً منهما 

الح�شيّات والعقليات، وفي كل  �شك في 

ويقول  اليقين.  مطلق  دون  يق�ّشر  علم 

دي��ك��ارت  انتهى  بينما  »ول��ك��ن  ح���اوي: 

اإل����ى اإط����اق ال��ع��ق��ل م��ن ك��ل ق��ي��د وّح���د، 

و�شيطرة  ال��اه��وت،  �شلطة  عنه  وخلع 

وحدها  ال��ذات��ي��ة  بقدرته  وب��ل��غ  ال��وح��ي، 

والإلهيات،  الطبيعيات  في  اليقين  اإل��ى 

نجد الغزالي يعود اإلى اليقين بقرب من 

عجز  ع��ن  ل��ه  ك�شف  ال�شوفية  التجربة 

ال��ع��ق��ل وت��ب��ع��ت��ه ل��ل��وح��ي وال��ت�����ش��وف«، 

بجميع  بالإحاطة  م�شتقاً  لي�س  فالعقل 

جميع  عن  للغطاء  كا�شفاً  ول  المطالب، 

العقل  ط��ور  وراء  واإن  ال��م��ع�����ش��ات... 

طوراً اآخر تنفتح فيه عين اأخرى يب�شر 

في  الغزالي  ق��ول  ح��ّد  على  الغيب.  بها 

يجب  ولهذا  ال�شال،  من  المنقذ  كتابه 

تابعاً  بال�شرع  م��ت��اأدب��اً  العقل  يكون  اأن 

للت�شّوف.

الغزالي  كان  لو  اأن  على  حاوي  يوؤكد 

فيل�شوفاً عقلياً، لجاز لنا اأن نح�شر حكمنا 

عليه في احتمالين: هل كان الغزالي �شاّكاً 

يحاول هدم الفل�شفة والعقل والحقيقة اأم 

�شّكه ل يعدو تلك المذاهب المختلفة وتلك 

المناهج التي اتبعها الفا�شفة واأنه ك�شواه 

ليبني  ي��ه��دم  الإيجابيين  المفكرين  م��ن 

ويوؤلف.  بعد  فيما  ليركِّب  ويحلل  وينقد 

اأم���ا وق��د ك��ان م��ف��ك��راً، وم��وؤم��ن��اً بالوحي 

فاإن  الباطني،  بالك�شف  يقف  فاً  ومت�شوِّ

�شّكه في العقل ل يق�شيه عن الحقيقة ول 

ثقته في  اأن  المعرفة، كما  باب  ي�شّد عليه 

حقِّه هو في اأي مدى اعتمد الغزالي على 

في  �شك  اأن  بعد  الحقيقة  بلوغ  في  العقل 

الفل�شفة الإلهية واعتبرها علماً تخمينياً ل 

يورث اليقين.

الغزالي  ثقة  تكن  »ل��م  ح���اوي:  يقول 

بالعقل في حاٍل من الأحوال كلية مطلقة، 

المحتوم لدى مفكر يتوكاأ  واإنما كان من 

ي�شيّق  اأن  الت�ّشوف  وعلى  الإيمان  على 

يدع  واألَّ  ذل���ك،  و�شعه  م��ا  العقل  ن��ط��اق 

تقت�شيه  فيما  اإل  بالحكم  ال�شتقال  له 

البداهة، ول يم�س ع�شمة الوحي، اأو يقيد 

الك�شف ال�شوفي«.

دعوى العقلين الوثوقيين

ل  الذين  الوثوقيون  العقليون  يعتبر 

ول  العقل،  �شلطة  غير  ب�شلطة  يعترفون 

لثقتهم  اأن  معرفته،  غير  معرفة  ب�شاح 

تطوره.  ف��ي  الفكر  واق��ع  م��ن  �شواهد  ب��ه 

عن  بعد  مهما  مذهب،  لأي  لب��دَّ  اأن��ه  ذل��ك 

والم�شدر،  الأ���ش��ل  ف��ي  وم��ب��ادئ��ه  العقل 

وم���ه���م���ا ب���ال���غ ف����ي اإن�����ك�����اره ع��ل��ي��ه ح��ق 

له  لب��دَّ  وتوليدها،  للحقائق  الكت�شاف 

اإثبات دعواه من التو�شل باأدلة العقل  في 

الإق��ن��اع  مجال  ف��ي  �شوءها  ت�شلح  التي 

والقتناع.

»اإن  ال�شياق:  ه��ذا  في  ح��اوي  ويقول 

فيدعون  الأبعد،  اإلى  يذهبون  الوثوقيين 

اكت�شاف  من  كان  ما  المذاهب  اأ�شلح  اأن 

العقل  دف���اع  اأن  ذل���ك  ال��ع��ق��ل وت��ول��ي��ده��ا. 

اأ���ش��ح واأي�����ش��ر م��ا ي��ك��ون ع��ن ال��م��ذاه��ب 

ال��ع��ق��ل ع��ن نف�شه،  ال��ع��ق��ل��ي��ة، لأن���ه دف���اع 

ل  عقائد  عن  يكون  ما  واأع�شر  واأ�شعف 

تن�شجم كلياً مع مبادئه ونظراته، ول مع 

مراميه واأغرا�شه«.

ت��اري��خ  اأن  اإل����ى  وي�����ش��ي��ر ح�����اوي، 

العقل ليس مستقاًل 
باإلحاطة بجميع 

المطالب، وال كاشفًا 
للغطاء عن جميع 

المعضالت...

يقول الغزالي في 
المنقذ من الضالل:   

إن طورًا آخر وراء طور 
العقل تنفتح فيه 

عين أخرى ُيبَصُر فيها 
الغيب، ولهذا يجب 

على العقل أن يكون 
متأدبًا بالشرع تابعًا 

للتصوف«
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ل��م ي��خ��ل م��ن ن��ك�����ش��ات �شديدة  ال��ع��ق��ل 

م�شباحه  انطفاء  اأ�شّدها  كان  الوطاأة، 

في الح�شارة الإ�شامية في المغرب، 

وقيام الكني�شة ومن �شاندها من رجال 

من  كل  بالهاك  تنذر  بحملة  الاهوت 

يتجه بعقله اإلى اأثينا وين�شى اأور�شليم 

وح��ده��ا م�����ش��در ك��ل م��ع��رف��ة ك��م��ا هي 

م�شدر كل اإيمان.

ابن ر�شد وتبرير

 ال�شتغال بالفل�شفة

»ف�شل  ر���ش��ال��ت��ه  ر���ش��د  اب���ن  ي�شتهل 

يحثُّ  ال�شرع  اأن  على  بالتاأكيد  المقال« 

حين  وذل���ك  بالفل�شفة  ال���ش��ت��غ��ال  ع��ل��ى 

النظر  اإلى  ال�شرع  اآية دعا  بيَّن في روؤيته 

ف���ي ال���م���وج���ودات واع��ت��ب��اره��ا ب��ال��ف��ع��ل، 

ومعرفتها من حيث دللتها على الموجد، 

ولي�شت الفل�شفة اأكثر من ذلك.

ال���ن���ا����س  اأن  ر�����ش����د  اب�����ن  وي����اح����ظ 

وج��دل��ي��ي��ن،  ب��ره��ان��ي��ي��ن  اإل����ى  ينق�شمون 

من  م�شتمد  التق�شيم  وه��ذا  وخطابيين، 

وهي  ال��دلل��ة.  اأن���واع  في  اأر�شطو  منطق 

ب��ره��ان��ي��ة وج��دل��ي��ة وخطابية  راأي����ه  ع��ل��ى 

بها  يح�شل  بفئة  منها  نوع  كل  ويخت�س 

اليقين والت�شديق.

ول��ي�����س ي��ك��ف��ي ف���ي ح���ق ال��ج��دل��ي��ي��ن 

ال��م��وع��ظ��ة ال��م��ث��ي��رة ل��ل��خ��ي��ال ب��ال�����ش��ور 

يوؤمنوا بمعتقدات  اأن  الح�شيّة. ول يمكن 

اإل ب��اأدل��ة ت��ب��ّرر لهم ذل��ك الإي��م��ان  ال��دي��ن 

معارفهم  وب��ي��ن  بينه  التعار�س  وتنفي 

الترجيح  الأدل���ة  تلك  في  ويفي  العقلية. 

الذي يغلّب معتقداً على اآخر، دون اأن يبلغ 

اليقين البرهاني.

اأما البرهانيون فهم كما يقول حاوي: 

اأه��ل  وه���م  اليقيني  ال��ت��اأوي��ل  »اأ���ش��ح��اب 

الفطر الفائقة، وهم اأف�شل اأ�شناف الذين 

كنهها  على  الموجودات  اأف�شل  يعرفون 

ول  للعامة،  تتك�شف  ل  التي  وحقيقتها 

اأن  البرهانيين  على  وي��ج��ب  للجدليين، 

يك�شفوها لهم ثباتاً. اإذ اإنهم بذلك يهدمون 

المثل الح�شي في عقول العامة، والمعنى 

فيعقدون  الجدليين،  عقول  في  المرّجح 

حياتهم،  تنظم  ال��ت��ي  الف�شيلة  الإي��م��ان 

اإليها  الو�شول  باإمكانهم  يكون  اأن  دون 

كل  ك��ان  لهذا  اليقين«.  والعلم  بالمعرفة 

بوح بالحقائق البرهانية لمن ل يطيقونها 

كفراً من �شاحبه.

رد الثقة اإلى العقل

ع��ل��ى اب���ن ر���ش��د اأن ي��ع��ي��د ال��ث��ق��ة اإل��ى 

م���ب���ادئ ال��ع��ق��ل الأول���ي���ة ال��ت��ي ���ش��كَّ في 

اإلَّ  منها  ي��ب��َق  ول��م  ال��غ��زال��ي،  �شرورتها 

اإنه بدون  التناق�س، واإذ  على قانون عدم 

يمكن  ل  المبادئ  تلك  ب�شرورة  العتقاد 

اأن يقوم علم على الإط��اق، ول اأن يعود 

اأن  الإلهي، بعد  الفا�شفة  اإلى علم  اليقين 

اعتبره الغزالي علماً تخمينياً تفي براهينه 

ب�شروط المنطق.

اب��ن ر���ش��د ياحظ  اأن  وي���رى ح���اوي 

الت�شّو�س الذي وقع فيه المتكلمون ومنهم 

فا�شفة  بع�س  فيه  وق��ع  كما  ال��غ��زال��ي، 

الحالت  معظم  في  يقود  وهو  الإ�شام، 

والخلط  ال�شاهد،  على  الغائب  قيا�س  اإلى 

اأخطاء  اإل��ى  اأدى بهم  ال��ذي  الأم��ر  بينهما، 

وبالتمييز  �شيئة.  واإ�شكالت  ومحاولت 

في حق الآخر، وبين ما هو �شروري في 

حق الثنين معاً.

ول���ق���د اأخ����ط����اأ اأب�����و ح���ام���د ال��غ��زال��ي 

الغائب  حالي  في  ال�شرورة  نفى  عندما 

اأخ��ط��اأوا  قد  الفا�شفة  وبكون  وال�شاهد 

»اأما  اأطلقوها في حق الثنين معاً:  عندما 

ن�شر  كاأبي  الإ���ش��ام  اأه��ل  من  الفا�شفة 

اأن  لخ�شومهم  �شلّموا  فلّما  �شينا  واب��ن 

ال�شاهد  في  كالفاعل  الغائب  في  الفاعل 

اإلَّ  م��ن��ه  ي��ك��ون  ل  ال���واح���د  ال��ف��اع��ل  واإن 

الجميع  عند  الأول  وك��ان  واح��د  مفعول 

وجود  كيفية  عليهم  ع�شر  ب�شيطاً  واح��داً 

ال��ك��ث��رة ع��ن��ه«. غ��ي��ر اأن اب���ن ر���ش��د، وق��د 

فقط  ال�شاهد  ح��ق  ف��ي  �شرورية  جعلها 

واأخرج الغائب من حكمها، ا�شتطاع بذلك 

اأن يحّل الإ�شكالت والمحالت التي تلزم 

عن  الكثرة  ب�شدور  قولهم  من  الفا�شفة 

هذه  من  ل�شتراحوا  مفرد  ب�شيط  واح��د 

اللوازم، وخرجوا من هذه ال�شناعات.

ف���ي طبيعة  اب����ن ر����ش���د  ن��ظ��ري��ة  اأم�����ا 

ذاتية  هي  وهل  فعاليته،  وم�شدر  العقل 

�شيء  ف��ي  ذات��ي��ة  اأن��ه��ا  اأم  خارجية،  اأم  ل��ه 

اآخر، فا تخرج من  وخارجية في �شيء 

جميع  ف��ي  اأن  ي��وؤك��د  ال��ذي  مذهبه  منطق 

كامنة،  ذاتية  طاقة  الطبيعية  الموجودات 

الفاعل  فعل  ع��ن  بها  ت�شتغني  ل  لكنها 

ال��خ��ارج��ي، ف��اب��ن ر���ش��د ي��ق��ول ح���اوي: 

الإن�شاني  العقل  ات�شال  ب�شراحة  »يقرر 

ال بدافع من طبيعته المنجذبة  بالعقل الفعَّ

المعرفة،  بلوغ  على  ت�شاعدها  ق��وة  اإل��ى 

المجردة  العقلية  ر�شد  ابن  نزعة  وتظهر 

�شوفي  ون����زوع  دي��ن��ي  ت�شليم  ك��ل  ع��ن 

بو�شفه لطريق الت�شال هذه باأنها طريق 

الإيمان  طريق  ولي�شت  والتعقل«.  العلم 

بالمجاهدة  النف�س  �شقل  اأو  ب��ال��وح��ي 

البرهانيون كما 
يقول حاوي: »أصحاب 
التأويل اليقيني وهم 

أهل الفطر الفائقة، 
وهم أفضل أصناف 

الذين يعرفون 
أفضل الموجودات 

على كنهها 
وحقيقتها التي ال 

تتكشف للعامة، وال 
للجدليين
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التي تعدها لتقبل الإلهامات. اإذاً، فنظرية 

الإن�شاني  العقل  ع��ن  تنفي  ل  الت�����ش��ال 

منفعاً  عقاً  تجعله  ول  الذاتية،  فعاليته 

تلك  ع��ن  تعبّر  بالعك�س  واإن��م��ا  بالكلية، 

اإدراك جميع  التي تنزع به واإلى  الفعالية 

الموجودات، واإلى �شيرورته عالماً عقلياً 

مماثاً في كماله العقول المفارقة، ولول 

قول ابن ر�شد بفعالية العقل في المعرفة 

يفترق  بالت�شال  القائل  مذهبه  كان  لما 

الت�شّوف ومذاهب  في �شيء عن مذاهب 

الكام المعتمدة في المعرفة على معرفة 

خارجية.

وعن نظرية ابن ر�شد في كلية العقل 

الإن�شاني واأزليته وكونه طوراً فوق طور 

فاإنها  وال��ف��ن��اء،  التغيّر  وف��وق  ال�شخ�س 

م�شطربة  نظرية  ح��اوي،  اعتقاد  ح�شب 

اإل  تف�شيرها  يمكن  ل  المفاهيم،  غام�شة 

الأ�شا�شية  المذاهب  م��ب��ادئ  اإل��ى  ب��ردِّه��ا 

اأن  دون  منطقه،  مع  يتفق  بما  وتعليلها 

نحّمل الن�شو�س ما ل تحمل من التخريج 

اأن نعتمده من  »واأول ما يجب  والتاأويل. 

الكلي،  للمعنى  تعريفه  ر�شد  ابن  مذهب 

موجود  باأنه  فاعلة،  طبيعة  هو  حيث  من 

اأن  دون  حقيقياً  وج����وداً  ج��زئ��ي��ات��ه  ف��ي 

يحدث هذا الوجود تكثّراً فيه اأو تعدداً«.

العقل بين ابن ر�شد وكانط

ي��ت�����ش��ور  اأن  ي���ك���اد  خ��ل��ي��ل ح�����اوي 

البعيد  اأو  القريب  الم�شتقبل  في  الإن�شان 

يطالعه  ول  ذاتية،  تجربة  الإيمان  يعاني 

واإ�شراقة  ال�شك  حيرة  في  الغزالي  وجه 

ول  اأ�شّدها  بالعقل  ثقته  تبلغ  اأو  اليقين، 

تربطه  ال��ف��ك��ر  رح���م  م��ن  ب�شلة  ي��ع��ت��رف 

يطغى  اأو  ر���ش��د،  اب��ن  قرطبة  بفيل�شوف 

التوازن بين ملكتي الإدراك والنزوع في 

الذات ول يجد في محالة عمانوئيل كانط 

قدوة ومنارة.

ويقول حاوي: »نحن نعلم باأن وثوقية 

ابن ر�شد ل تتفق مع روح الفكر الحديث 

ونعلم  ال��ث��ق��ة.  على  ال�شك  يف�ّشل  ال���ذي 

اأي�شاً اأن نقد كانط للعقل كان بع�شه ثورة 

على المذاهب الوثوقية، ومنها مذهب ابن 

ر�شد«. فاإذا قالت الوثوقية بتطابق الفكرة 

اإدراك  ع��ل��ى  ال��ع��ق��ل  وال��ح��ق��ي��ق��ة وب���ق���درة 

وماهيته  وج��وده  على  والبرهان  المطلق 

وقيّد  والحقيقة  الفكرة  بثنائية  كانط  قال 

براهين  ونق�س  بالمظاهر  العقل  معرفة 

المغالطات.  ب��اب  من  وع��ّده��ا  الوثوقيين 

والوثوقيين  ر�شد  اب��ن  كانط  واف��ق  واإذا 

قبلية  اأول��ي��ة  م��ب��ادئ  العقل  ف��ي  اأن  على 

المبادئ  هذه  ب��اأن  اعتقادهم  في  خالفهم 

المعرفة،  في  اليقين  لبلوغ  بذاتها  تكفي 

الجمع  وليدة  اليقينية  المعرفة  اأن  ��د  واأكَّ

الحوا�س.  ومعطيات  المبادئ  ه��ذه  بين 

واإذا كان ذلك كذلك يت�شاءل حاوي: »فهل 

نقي�س؟  طرفي  على  المذهبين  اأن  يعني 

واأن الأخذ باأحدهما ي�شتدعي بال�شرورة 

بين  التوازي  اأن  وجوابنا:  الآخر؟  رف�س 

النظري  التجريد  �شعيد  على  المذهبين 

الح�شاري  واقعه  عن  الفكر  ي�شلخ  الذي 

اإط��اق��اً.  بينهما  التوفيق  احتمال  ينفي 

ال��واح��دة  ال��ن��زع��ة  اأن  المعلوم  م��ن  ول��ك��ن 

عنها  ين�شاأ  قد  مختلفتين  ح�شارتين  في 

م��ذه��ب��ان م��خ��ت��ل��ف��ان، وذل�����ك لخ��ت��اف 

لها  ت�شتجيب  التي  والبواعث  الأو���ش��اع 

تلك النزعة.

»اإن��ه��ا  ال��ق��ول:  اإل���ى  ح���اوي  ويخل�س 

ذات��ه،  م��ن  موقفه  ف��ي  الإن�����ش��ان  مع�شلة 

وبما يريد اأن يكون، ولبدَّ اإذا اأراد الكمال 

واب��ن  بالغزالي  ل��وج��ه  وج��ه��اً  يلتقي  اأن 

الإن�شاني  الكمال  فر�شان  وكانط  ر�شد 

الثاثة«.

j كاتب وناقد اأدبي

- العقل والإميان بني الغزايل وابن ر�شد

- خليل حاوي

دار نل�شن ـ بريوت 2015

يعتقد حاوي أن نظرية 
ابن رشد في كلية 

العقل اإلنساني وأزليته 
وكونه طورًا فوق 

طور الشخص وفوق 
ر والفناء،  نظرية  التغيُّ

مضطربة غامضة 
المفاهيم ال يمكن 
ها  تفسيرها إاّل بردِّ

إلى مبادئ المذاهب 
األساسية وتعليلها بما 

يتفق مع منطقه«

يعتبر حاوي أن 
معضلة اإلنسان في 

موقفه من ذاته، 
وبما يريد أن يكون، 

والبدَّ إذا أراد الكمال 
أن يلتقي وجهًا لوجه 

بالغزالي وابن رشد 
وكانط فرسان الكمال 

اإلنساني الثالثة
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كتاٌب على دقة حجمه، قد جاء 

مكتنز الم�ضمون منقطع المحتوى 

ال�����ّض��وان��ح-  �ضياد   - وا���ض��ع��ه  غير  ع��ن 

الأربعة عقود ونيّف من منازلة  �ضاحب 

داغ��ر،  اإ�ضكندر  الجاللة-  �ضاحبة  �ضاح 

لم يكن له ليرى نور،حيث  كان قد اعتقله 

اأن  اإل���ى  ال��غ��وال��ي،  معتقالته  اأث��م��ن  ب��ي��ن 

اإلى  م�ضافًة  قيمًة  اإطالقه  ب�ضرورة  لهم 
ُ
اأ

ميخائيل  النّقاد،  معلّم  الكبير،  مجموعة 

نعيمه، الّتي بلغت اأجزاوؤها الت�ضعة، فجاء 

والفرعي  الأ�ضلي  بعنوانه  الكتاب  ه��ذا 

ح����وارات   « ن��ع��ي��م��ه/  ميخائيل  ح��ّدث��ن��ي 

ال�ّضادر  العمر«،  محّطات  في  واأح��ادي��ث 

في  الملح  لي�ضكل  للن�ضر،  نل�ضن  دار  عن 

ال�ّضراج  واإ�ضعاع  النُعيمي  الفكر  طبخة 

ل���م تطلها  ع��ل��ى ج���وان���ب  ال��دي��وج��ي��ن��ي، 

مجموعة الموؤلّفات تلك. 

ف��م��ن م���ق���ّدم���ة »ح���ّدث���ن���ي م��ي��خ��ائ��ي��ل 

نعيمة«، بقلم جورج �ضامي، يقف القارئ 

بظروف  المتعلقة  الحقائق  بع�ض  على 

من  »�ضّمة  فالكتاب  م�ضمونه.  ومنابع 

اأحاديَث مطوّيًة اأدلى بها المفّكر العمالق 

على  توّزعت  متقّطعة  فتراٍت  في  النّا�ضك 

حفظها  حياته،  م��ن  �ضنًة  ع�ضرين  م��دى 

اق الّذين  ا�ضكندر وحافظ عليها كما الُع�ضَّ

يطوون �ضفحات كتبهم على ورق الورد 

الجوري«. 

�ضوؤاآٌل  نعيمه؟  كتابات  اأنطوت  ع��الَم 

يقول:  حين  نف�ضه  ال�ّضامي  عليه  يجيب 

كتبه  ف���ي  ال��م��ت��ن��اث��رة  وك��ل��م��ات��ه  »اآراوؤه 

ت��ن��درُج  ن�ضكه،  وله��وت��ي��ة  واأقا�ضي�ضه 

المحبّة؛  ب����ارٍز: ه��و  ع��ن��واٍن  ت��ح��ت  ك��لُّ��ه��ا 

ال�����ّض��الم  م�ضيرة  ه��ي  واح����دة  وم�����ض��ي��رٍة 

المناوئ للحرب دفاًعا عن الإن�ضانيّة الّتي 

ل بداية لها ول نهاية«. 

اأّم����ا اإن ت�����ض��اءل ���ض��ائ��ٌل، ل��م��اذا اأق���دم 

اأِ���ض��ك��ن��در داغ���ر ف��ي ه���ذه ال��ظ��روف على 

اإط����الق ال����ّدر م��ن ع��ق��ال��ه؟ ف��ع��ن��د وا���ض��ع 

حيث  كذلك،  اليقين  الخبر  الكتاب  مقّدمة 

قدم ب�ضجاعٍة وفوَّت، بعمله 
َ
»...اأ يف�ضح: 

خراج  في  يرعى  اأن  النِّ�ضيان  على  ه��ذا، 

ُمرتاح  وب��ات  الأب��د  اإل��ى  النّج�ضة  العقول 

راأى  واإن��ه  كما  ال�ّضمير...  وُمرتاح  البال 

يعود  – والكالم  وب�ضيرته  نظره  بثاقب 

المفكر  نعيمه  اأّن  ال��ك��ت��اب-  وا���ض��ع  ع��ن 

العمالق ي�ضتحّق م�ضح غبار النِّ�ضيان عن 

باأّن  الحين والحين،للتّذكير  �ضورته بين 

ذكره مخلّد... فكان ل بدَّ من ا�ضترجاعها، 

ففعل«.  

اأول����ى م��ق��اب��الت ا���ض��ك��ن��در داغ����ر مع 

العام  ف��ي  كانت  »ال��غ���رب���ال«،  �ضاحب 

 ،1967 ال��ع��ام  ف��ف��ي  ال��ثّ��ان��ي��ة  اأم���ا   ،1965
المقابالت  �ضنة1980.واآخر  في  والثّالثة 

الّتي ينطوي عليها الكتاب، واحدٌة اأجراها 

الّدكتور  اأخيه  اإب��ن  مع  ال��دُّر-  –كا�ضف 
رحيل  بعد  ال��ع��ام1993  ف��ي  نعيمه  نديم 

ليقف معه على  ب�ضنوات  ميخائيل نعيمة 

قراءة في كتاب اسكندر داغر:

»حّدثني ميخائيل نعيمه«
j سليمان يوسف إِبراهيم

كاتب وكتاب
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دقائق اللّحظات الأخيرة في حياة عّمه.... 

والفكرية،  الأدب��ي��ة  ل��الأم��ان��ة  وتر�ضيًخا 

يختم داغر كلمته متوّجها للقراء بالقول: 

»...ل بّد لي من الإ�ضارة، اإلى اأّنني ن�ضرُت 

ميخائيل  لي  قاله  ما  كلَّ  الكتاب،  هذا  في 

نعيمه، كما ورَد تماًما، في حينه، من دون 

اأّي تبديٍل اأو تحريٍف، �ضواء في مقدِّمات 

الأحاديث، اأو في الأ�ضئلة والأجوبة«.  

اأّن  الأول��ى، ن�ضت�ضفُّ  المقابلة     فمن 

نعيمه كّر�ض قلمه لن�ضر المعرفة وك�ضف 

الحقيقة، تعميم محبة لبنان في الم�ضكونة 

مختلف  بين  وال��م��ح��بّ��ة   ال�����ّض��الم  ون�ضر 

قاطنيها. فاأحّب ما ُيحبُّ لبنان وال�ّضالم: 

حبّه 
ُ
» اأحببُت لبنان منذ حداثتي، ل اأزال اأ

بكل جارحٍة من جوارحي، وهذه ال�ّضهادة 

وؤَدِّيها في لبنان، ل يجرحها  �ضيء، كون 
ُ
اأ

في  الّذي  النَّف�ض  وكون  ترابه،  من  ترابي 

حباه  بما  فلبنان  اأن��ف��ا���ض��ه،  م��ن  ���ض��دري 

ومجبّة  بمحبّتي،  حقيٌق  جمال،  من  الّل 

الحرب  وع��ن  ال��ج��م��ال«.  ق  تع�ضَّ َم��ن  ك��ّل 

ولو  الحرب،  كرهه 
َ
اأ ما  ك��ره 

َ
اأ اإّن   « يقول: 

لَنفيُت  ي���دي،  ف��ي  ال��ع��ال��م  �ضيا�ضة  ك��ان��ت 

الحرب من قامو�ض النّا�ض، اأحللُت محلَّها 

فنون  عن  حديثه  معر�ض  وفي  ال�ّضالم«. 

رحيل،  بعد  بقائه  حفظ  ُبغية  الإن�����ض��ان 

اأتفه الإن�ضان  ن�ضمعه يجيب محّدثه: » ما 

لكي  ال�����ّض��خ��ر  ع��ل��ى  اإ���ض��م��ه  ينق�ض  الّ����ذي 

يكتب لنف�ضه البقاء!«.ليعقب داغر نف�ضه، 

يكون  الكلمات،  هذه  يكتب  »َم��ن  بالقول: 

قد نق�ض ا�ضمه لعلى �ضخر، بل في �ضجّل 

نعيمة  ميخائيل  اإطاللة  فمنذ  الُحكماء«. 

بنثٍر و�ضعٍر ونقٍد، جعل  الأدب  دنيا  على 

بحاٍر،  خلف  من  واإن  مب�ضًعا،  قلمه  من 

منتزًعا  الأو���ض��اب  معالًجا 

اآداب  في  علق  وم��ا  الأدران 

المحنّطة  »والأق��الم  العربيّة 

وال��نّ��ف��و���ض ال�����ّض��ق��ي��م��ة« من 

بانبثاق  »ُم��ب�����ّض��ًرا  اأورام؛ 

طال  ليٍل  بعد  الجديد  الفجر 

اأم������ده... ولأج����ل ك���ّل ذل��ك، 

ع��ن��دم��ا ع����اد اإل�����ى ال���وط���ن، 

جاءه حاماًل غرباله وانطلق 

م�ضتخدًما  الأدب  م��ع��ال��ًج��ا 

قبل  بالعقل  المت�ضلّح  النقد 

ال��ع��اط��ف��ة، راف���ع���اً ع��ق��ي��رت��ه 

ف����ي وج�����ه ال��م�����ض��ت��ك��ب��ري��ن 

ما  قيمة  ف��ي  والم�ضتخفين 

هم عليه مقدمون من نتاجات 

الأدران  من  البيادر  تنقية  الوحيد،  »هّمه 

المميتة، ومن اأجل اأن تكون موا�ضم الخير، 

ال�ضوؤال  على  وبالجواب  واأط��ي��ب«.  اأوف��ر 

اأن  ، يكفي  ال�ّضخروب؟  اإلى  اأين عاد  »من 

ُ�غتََرب  بالم��� راأي���ه  لنعرف  ج��واب��ه  نذكر 

خروب  الأميركي، فيجيب: » ُعدُت اإلى ال�ضُّ

الع�ضرين،  القرن  من نيويورك، من بابل 

�ضاطئ  على  ال��ّراب�����ض  التّنين  حمى  م��ن 

 .»! والبَرَّ البحر  ليبتلع  فاه  والفاغر  البحر 

اللّقب  وه��و  ��خ��روب«-  ال�����ضُّ نا�ضك   « ع��اد 

يو�ضف  توفيق  الكاتب  عليه  اأطلقه  الّ��ذي 

من  نعيمه  عودة  اإثر  له  زيارته  بعد  عّواد 

ن��ي��وي��ورك، ف��ي ال��ع��ام 1932_وه����و يحنُّ 

الغرق في  ي�ضتطيع بو�ضاطتها  اإلى عزلة 

ذنيه 
ُ
�ضمٍت و�ضكوٍن يمكنانه من تطهير اأ

من ال�ضجيج مفرًجا عن راأ�ضه ليتخل�ض 

مّما علق فيه من يراكين ُمبرِّدا ما في قلبه 

روحه  كوى  ليفتح  وحنين...  �ضوٍق  من 
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اأنه  لنور الّل وللتاأليف الّذي كان يجد فيه 

جاع«  ُمكالمة النا�ض. وفي »المحارب ال�ضُّ

المحارب  اخ��ت��ار«  »ل��ق��د  ال��م��وؤل��ف:  يعقب 

ليدافع  ل���ه،  ���ض��الًح��ا  الكلمة  ال�����ّض��ج��اع«، 

ويحارب  وال�ّضالم...  والخير  الحّق  عن 

الباطل وال�ّضر والحروب...«. 

ن�ضمع  خرى، 
ُ
اأ مقابلٍة  اإلى  وبالّدخول 

ال�����ّض��روري  م��ن  »لي�ض   : ي�ضرح  نعيمة 

تنطح  عباقرٌة  ع��ام  ك��لِّ  ف��ي  لنا  يكون  اأن 

روؤو�ضهم ال�ّضحاب. فالعباقرة ل ينبتون 

����ه����م ن�����ادرون،  ك��م��ا ي��ن��ب��ت ال��ف��ط��ر. ولأنَّ

واح��ًدا  عبقريًّا  ول��و  لنا  ن��رى  اأن  فح�ضبنا 

في جيٍل واحٍد...«. 

ن��ادًرا  كتاًبا  نقراأ  ونحن  بنا  فالحرّي 

نقف  اأن  نعيمة  بها  تفّوه  اأح��ادي��ث  ي�ضم 

معظمها  زال  ل  اأم�����وٍر  ف���ي  اأرائ�����ه  ع��ل��ى 

نتب�ّضر  فلعلّنا  ال�ّضاعة  حتّى  علينا  ُي�ضكُل 

الأديب  حرّية  في  راأيه  فحول  ون�ضتزيد: 

�ضرقنا،  في   « يجيب:  ن�ضمعه  وحدودها، 

بحرّيٍة  يتعرَّ�ض  اأن  الكاتب  ي�ضتطيع  ل 

...ومعنى  التّقاليد  قّد�ضتها  لأ�ضياَء  تاّمٍة 

حياتنا  م��ن  نتلّهى  اأن  لنا  ُي��ب��اُح  ���ه  نَّ
ّ
اأ ذل��ك 

بالق�ضور، ول ُيباح لنا اأن نبلُغ الجذور.... 

ك��لِّ مكان  ف��ي  النَّا�ض  اأّن  اإل��ى  ذل��ك  وم���ردُّ 

اعتقادهم  ف��ي  ��ه��ا  ف��ك��اأنَّ الكلمة  ي��ره��ب��ون 

لي�ض  الذَّريَّة... فالخطر  القنبلة  اأخطر من 

في الحرِّية بل في الكبت«.

ب��ال��ح��ي��اة،  الأدب  ع��الق��ة  م���دى  وع���ن 

من  اإلّ  ل���الأدب  ح��ي��اة  »ل  ي��ق��ول:  ن�ضمعه 

ال��م��اء وال��ه��واء  ل��ه بمثابة  ف��ه��ي  ال��ح��ي��اة. 

ي�ضتمّد  ل  الّذي  والأدب  للج�ضد.  والغذاء 

قواه من الحياة - اإذا جاز اأن نتخيَّل مثل 

دٌب جهي�ض!«. 
ّ
هذا الأدب – اأ

بال�ّضيا�ضة،  الأدب  ع��الق��ة  ع��ن  اأم����ا 

نتجاهل  اأن  ل��ن��ا  ك����ان  اإذا   « ف��ي�����ض��رِّح: 

لالأدب  واأثرها في حياتنا، كان  ال�ّضيا�ضة 

يعطون  اأدب��اء  هنالك  اأنَّ  اإلَّ  يتجاهلها.  اأن 

ت�ضتحّق،  ما  فوق  الأهميّة  من  ال�ّضيا�ضة 

ل  ن��ت��اج��ه��م.وه��وؤلء  ك��لَّ  لها  فيكرِّ�ضون 

من  يب�ضرون  ل  دام��وا  ما  عليهم  تثريب 

 ٍ مجتمع  في  ع�ضٌو  اأنَّه  من  اأكثَر  الإن�ضان 

يرون  الّذين  الأدب���اء  ي��الم  ول   . �ضيا�ضيٍّ

الإن�����ض��ان  الّل،  ����ض���ورة  الإن�������ض���ان  ف���ي 

القت�ضادّية  الحدود  ه��ذه  يتخطى  الّ��ذي 

والجتماعيّة جميعها«. 

اإجابته عن مدى عالقة  وفي معر�ض 

»وج��ود  ي��ق��ول:  ن�ضمعه  بالجن�ض  الأدب 

اأن  يمكن  ل  اأم����ٌر  ال��ّط��ب��ي��ع��ة  ف��ي  ال��ج��ن�����ض 

نثى. 
ُ
يُّ عاقٍل. فهناك الذَّكر والأ

َ
يتجاهله اأ

اأنبل  ل  فغاية  منهما  الطبيعة  غ��اي��ة  اأّم���ا 

ل  لكي  النّ�ضل  تجديد  وهي  اأ�ضرف،  ول 

تنقر�ض الحياة من الأر�ض. والّطبيعة قد 

جارٍف  بفي�ٍض  الجن�ضيّة  الحاجة  رافقت 

الكائنات  ت��ت��وان��ى  اأن  م��خ��اف��ة  ال��لّ��ذة  م��ن 

ف���ي م��م��ار���ض��ت��ه��ا ف��ت��ن��ق��ر���ض ال��ح��ي��اة من 

بالإن�ضان  تنحطُّ  فالإباحيّة  الأر�����ض... 

العّفة  اأّما  الحيوان؛  م�ضتوى  دون  ما  اإلى 

ُيب�ضر  اأن  ي�ضتطيع  حيث  اإل���ى  فترفعه 

لوهة«. 
ُ
الأ مجد  اإلى  يتطلّع  اإن�ضاًنا  نف�ضه 

الحّق، ل يمكنه  الأديب  اأّن  كما واأّنه يرى 

الحياتيّة؛  الإن�ضان  ق�ضايا  عن  ينعزل  اأن 

انكفائيّة  خطوة  اإلّ  الق�ضري  انعزاله  وما 

ل��ي��رى الأم������ور ب�����ض��ره��ا وخ��ي��ره��ا على 

العلّة  ب�ضط  على  ي�ضاعده  مّما  حقيقتها، 

ت�ضيب  الّتي  لالأو�ضاب  العالج  وو�ضف 

لهم  ي�ضمح  ل  اأه��ل��ه  و�ضخب  المجتمع، 

اأّم��ا  م�ضاكلهم.  وح��َل  بهمومهم  التب�ضر 

عن التّطور الهائل الّذي اأحرزته الب�ضرّية 

يوؤمن  فنجده  المن�ضرمة،  الأع��وام  خالل 

الإن�ضان كائٌن عجيب ل حّد لمواهبه  »اأّن 

�ضوى  لي�ض  حّققه  م��ا  فكل  وط��م��وح��ه... 

ويتابع  ُم�ضتقبالً«  �ضيحقِّقه  لما  تمهيد 

واإِّنما  العجيبة.  الإن�ضان هو  »اإِّنما  خاتًما: 

العجائب الّتي انطوى عليها كيانه ل ًتقا�ض 

بذراع ول ُتكال ب�ضاع. فهو بنظري الإله 

الّذي ما يزال في الُقُمط«. 

حياة  »ل  اأّن  نعيمه،يجد  فالكبير     

وق��ل��م��ه  ال��ك��ات��ب  دون  م���ن  ل��الإن�����ض��ان 

»وجود الجنس في 
الّطبيعة أمٌر ال يمكن 
أن يتجاهله أَيُّ عاقٍل. 
كر واأُلنثى.  فهناك الذَّ

أّما غاية الطبيعة 
منهما فغاية ال أنبل 

وال أشرف، وهي تجديد 
الّنسل لكي ال تنقرض 

الحياة من األرض«

العباقرة ال ينبتون كما 
ينبت الفطر، وألّنهم 

نادرون، حسبنا أن نرى 
ولو عبقريًا واحدًا في 

جيل واحد...
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الموؤلِّف  خبره  ما  اإل��ى  وكتابه«،اإ�ضافة 

نا�ضك  ل���دى   ٍ ع����ارم  ٍ ت��ف��اوؤل  م��ن  نف�ضه 

وفي  والإن�����ض��ان.  بالحياة  ال�ّضخروب 

الكتاب الكثير من الحالوات والمواقف 

م��ن ال��ح��رك��ة الأدب���يّ���ة، وح��رك��ة الأدب 

واللّبناني  ب��ع��اّم��ة  المعا�ضر  ال��ع��رب��ي 

العالميّة،  الآداب  اإلى  بالقيا�ض  بخا�ّضة 

وحقيقة الأ�ضباب الّتي تقف حائاًل بين 

ناهيك  ن��وب��ل،  وج��ائ��زة  العربي  الأدب 

والأدب  ال��ف��ك��ر  لم�ضتقبل  ب��ت�����ض��ّوره 

حياة  ف��ي  ال���ق���ارئ  ودور  ل��ب��ن��ان،  ف��ي 

اأّن  كما  ال�����ّض��واء.  على  والأدي���ب  الأدب 

ا�ضكندر داغر راأى في المتحّدث »قاهًرا 

ولعّل  الأ���ض��ب��اب،  مبيّنًا  لل�ضيخوخة« 

اأرق���ى م��ا ج��اء ف��ي ال��ح��وار،ع��ل��ى رقيّه 

اأورده  الّ����ذي  ال��م��ون��ول��وج  ب��الإج��م��ال، 

غير  م��ن  وقلمه،  نعيمه  بين  ال��م��ح��اور 

مهلني 
َ
»اأ ق��ائ��اًل:  يخاطبه  حيث  موقع ٍ 

قلياًل بعد يا قلمي، قلياًل وترتاح منّي، 

راج  ال�ضِّ ففي  م��ِه��ل��ن��ي. 
َ
اأ م��ن��ك.  واأرت����اح 

م��ا ت���زال بقيَّة م��ن زي���ت، وف��ي ال���ّدواة 

هذه،  المقابلة  وف��ي  ال��م��داد«.  من  بقيٌّة 

حياته  حول  اأ�ضئلٍة،  جملة  عن  اإجاباٌت 

ت�ضجيل  اإلى  اإ�ضافًة  الخا�ّضة،  اليوميّة 

ح��بّ��ه للعالم وف���اًء لِ��م��ا ي��دي��ن ل��ه ب��ه من 

�ضهرٍة حقَّقها على �ضعيد الفكر والأدب 

اإلى  و�ضوًل  خ���رى، 
ُ
الأ الحياة  ومنافع 

الدُّنيا.  هذه  في  الإن�ضان  ة  َمَهمَّ تحديده 

الكتاب  ها  الّتي ي�ضمُّ الأخيرة  والمقابلة 

الزلقا  ف��ي  اأج��راه��ا  ق��د  �ضاحبه  وك���ان 

نعيمه  ميخائيل  ان��ت��ق��ل  ق��د  ك���ان  ح��ي��ث 

وذل��ك  ال��ع��م��ر،  ت��ق��ادم  ب�ضبب  لل�ضكن 

بمنا�ضبة تر�ضيحه لجائزة نوبل لالآداب 

ال��ع��ام. وق��د ت��ح��ّدث نعيمة في  ف��ي ذاك 

وم�ضائَل  اأم��وٍر  حول  نف�ضها،  المقابلة 

حولها  م��ن  ال��م��واق��ف  زال���ت  ل  عالميّة 

�ضائكًة: كال�ّضالم العالمي، حّب التّملُّك، 

ل���ه م��وق��ف ع��ل��ى �ضبيل  وال��ت�����ض��لُّ��ط... 

الن�ضح لمحبّي التّملك : »كان حريًّا بهم 

قب�ضتَهم  فيفّكوا  ال��م��وَت  ي�ضتبقوا  اأن 

اأرادوا  هم  اإِذا  تلقائهم  من  الأ�ضياء  عن 

اأن تفّك الأ�ضياء قب�ضتها عن خناقهم«.  

فمن خالل كل الآراء الّتي اأوردها نعيمة 

في المقابالت جميعها، ينّم عن اأّنَك اإزاء 

اإن�ضاٍن موؤمٍن حتى العظم، بخالٍق اأعظم 

يدير �ضوؤون و�ضجون الكون  

بما وَمن فيه، واأظنَني ك�ضفُت عمَق 

اإيمانه من قوله »اأّن الإن�ضان اإله ما يزال 

دام  ما  خالقه  تمثّل  يمكنه  الُقمط«،  في 

منبثًقا عنه. 

مقابلٍة  على  الكتاب  ان��ط��وى  وق��د    

خ���ي���رٍة اأج���راه���ا ال��ك��ات��ب، ب��ع��د خم�ض 
َ
اأ

الحكيم  ��ر  ال��م��ف��كِّ رح��ي��ل  م���ن  ���ض��ن��وات 

الّدكتور  خيه 
َ
اأ اإِبن  مع  نعيمه،  ميخائيل 

نديم نعيمه يروي فيها ذكرياته مع عّمه 

ف�ضاًل  الأخ��ي��رة،  ال�ّضاعات  وتفا�ضيل 

اإِطالعه ا�ضكندر داغر على كتابات  عن  

مًعا؛  اآٍن  ف��ي  وال�ّضئيلة  الأخ��ي��رة  عّمه 

حياتي  ف��اأذك��ر  »اأذك����ره  ي�����ض��رِّح:  حيُث 

في  نعيمه  الكبير  باأن  ويقول  كلّها...«  

ما  ببع�ض  يكتفي  ك��ان  اأي��ام��ه  خ��ري��ات 
ُ
اأ

�ضجائره  علبة  على  النّهار  خالل  يكتبه 

...وك����ل  وَري���ق���ة  اأو  ج���ري���دٍة  ع��ل��ى  اأو 

كتابه  ُج��م��ع  م��ا  اإذا  يتعدى  ل  كتب  م��ا 

»الأوثان«. غير اأنه هناك مخطوطة غير  

م�ضروع  ي��ب��دو  م��ا  على  ٌمكتملة،كانت 

بعنوان  الّطريق  ربع  به  يجتز  لم  كتاٍب 

»الملك وال�ّضولجان« وهو على ما يبدو 

ن للقناعات  من المكتوب منه، كتاٌب يدوِّ

ميخائيل  عليها  ا�ضتقّر  الّ��ت��ي  الفكرّية 

غطاٍء  اأثقل  اأنَّ  »من  موؤلّفاته  في  نعيمه 

في  ال��تَّ��اج،  هو  لراأ�ضه  الإن�ضان  اّت��خ��ذه 

هو  لالإن�ضان  الحقيقي  ال��تَّ��اج  اأّن  حين 

لوهة...« فاآخر ما فعل ميخائيل 
ُ
الأ تاج 

اللّفافات  من  ع��دًدا  �ضعل 
َ
اأ اأّن  هو  نعيمه 

اإبنة  يخاطب  اأن  قبل  ب��اأخ��ي��رٍة؛  اأتبعها 

�ضيٍء  »ك��لُّ   : خافٍت  ب�ضوٍت  م��ّي  اأخيه 

على ما ُيرام ياُبنيّتي« قالها و�ضكت ولم 

يقل بعدها �ضيئًا«. 

   ما بين اإطاللة ميخائيل نعيمه  على 

اأر���ٍض،  عن  وجالئه  والأدب  الفكر  دنيا 

لإله  اإِلَّ  البقاء  وما  فانيًة  دوًم��ا  اعتبرها 

دوًم��ا  »يغم�ض عينيه  ك��ان  اأح��د،  واح��ٍد 

اأن  بعد   ،« نجوًما  الغيوم  خلف  ليب�ضَر 

كان قد  ابتنى بري�ضة دواته لنف�ضه في 

قلوب النَّا�ض وعقولهم منازل، ب�ضقوٍف 

م���ن ق���ن���اع���ات واأرك��������اٍن م���ن ج��م��الت 

بنيانها  زع��زع��ة  على  ت��ق��وى  ل��ن  ف��ك��ٍر، 

والأ�ضا�ضاِت دهوٌر اأو مرُّ اأزماٍن.  

لإفراجك  داغ��ر  ا�ضكندر  لك  �ضكًرا     

ف���ي خ��زائ��ن��ك  ك��ن��زت��ه  ق���د  ك��ن��ت   ، ُدٍرّ ع���ن 

اليوم  عليه  اأق��دم��ت  بما  وج��ئ��َت،  ل��الأّي��ام. 

له  تعيد  كتابك،  اأطلقت  التي  نل�ضن  ودار 

األقه والبريق؛ عّل اأجيال العربيّة النَّ�ضرة 

بت  وت�ضعَّ مواهبه  ت��ع��ّددت   ٍ قلم  ب��اأن��وار 

لغتنا  فيه  تترّنح  زم��ن ٍ ف��ي  ي�ضتنيرون، 

�ضربات  ت��ع��داد  تحت  اأجيالنا،  كما  م 
ُ
الأ

�ضولها والفروع من كلِّ 
ُ
الأ�ضواط، فوق اأ

يعتقدون  والنّا�ض،  ريح!  واّتجاه  �ضوٍب 

هي،  والحقيقُة  ي��ت��ط��ّورون...  اأنهم   
ً
خطاأ

اأّن الغرب ي�ضحب من اأفواهنا اآخر معاقل 

في  الحبيبة،  لغتنا   : الوطنيّة  كراماتنا 

الّذي ت�ضمر ح�ضارته، وهو  ال�ّضرق  هذا 

روح  ل  اآلآت  اقتناء  خلف  مت�ضابًقا  يلهث 

ب�ضارنا، وتتحّكم في 
َ
اأ اأنوارها  لها، تبهر 

ب�ضائرنا على غفلٍة من �ضحوتنا والتنبّه 

الالزمين. 

j كاتب وناقد
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“م�سي���رة  الكت���اب  عن���وان  اأعادن���ي 

التعلم عن���د العرب” اأربعي���ن �سنة اإلى 

ال���وراء، عندم���ا ج���رى اأول تعدي���ل للمناه���ج 

درجت 
ُ
التعليمية في لبن���ان عام 1970 حيث اأ

م���ادة “تاريخ العل���وم عند الع���رب” ل�سهادة 

البكالوري���ا اللبناني���ة الق�س���م الثان���ي العلمية 

بفرعيه���ا )الريا�سيات والعل���وم االختبارية( 

لتح���ل محل م���ادة الفل�سف���ة االإ�سالمي���ة التي 

كانت م�ستركة ل�سّفي الريا�سيات والفل�سفة 

في المنهاج القديم.

انك���ّب المعلم���ون، الذين ُعه���د اإليه���م اآنذاك 

بتدري����س هذه الم���ادة الجديدة، عل���ى درا�سة 

موا�سيعها والتنقيب عنها في التراث العلمي 

العرب���ي، متتبعي���ن لنثراته ف���ي اأمهات الكتب 

الجاهلي���ة  ع�س���ر  من���ذ  القديم���ة  والمراج���ع 

حتى ع�س���ر االنحط���اط، فاأ�سابه���م الذهول 

لِم���ا اكت�سف���وه من ث���روة دفينة نف����س الغبار 

عنه���ا بع����س الم�ست�سرقي���ن االأجان���ب اأمثال 

وزغري���د  وفولني���ه،  ما�سيني���ون،  “لوي����س 
هونك���ه، وبروكلم���ان، وج���ورج �سارطون” 

الذي���ن جزموا ب���اأن الح�س���ارة االأوروبية في 

ع�سر النه�سة )القرن ال�ساد�س ع�سر( مدينة 

بالكام���ل للع���رب، وبخا�س���ة ف���ي الميادي���ن 

العلمي���ة كالريا�سي���ات والفيزي���اء والكيمياء 

والطب.

اآخ���ر  تعدي���ل  ح�س���ل  عقدي���ن  بع���د  ولك���ن 

للبرام���ج التعليمي���ة، فارت���اأى القيّم���ون عل���ى 

التربي���ة ف���ي لبن���ان عدم ج���دوى ه���ذه المادة 

)تاري���خ العل���وم عن���د الع���رب(، فا�ستعا�سوا 

عنه���ا في م���ادة اللغ���ة العربية بق���راءات عامة 

تناولت اأفكار “طاغور” و�سواه !!

عندما قّدم ل���ي ال�سديق الدكت���ور عبد االإله 

المطالع���ة،  ه���ذه  مو�س���وع  كتاب���ه،  ميقات���ي 

ان�سرفت اإل���ى قراءته ب�سغف وحنين العودة 

عن���د  فاكت�سف���ت  والج���ذور،  االأ�سال���ة  اإل���ى 

ه���ذا ال�سدي���ق، عالوة عل���ى ثقافت���ه ومناقبه 

ودماثت���ه وح�سن اإدارته، دق���ة البحث العلمي 

والمو�سوعيّة في التقييم و�سعة االطالع في 

الت���راث متّ�سحة باالإيمان ال�س���ادق الرا�سخ؛ 

ولع���ّل الباعث لدي���ه الإنجاز ه���ذا ال�سفر القيّم 

هو الحيرة التي ت�سيب كل مفكر موؤمن حين 

يت�ساءل عن ال�سبب الذي جّر على �سعبه ويل 

الجهل والتخلّف، فح���زم اأمره وقّرر اأن يعيد 

اإل���ى النور ه���ذه االآثار الت���ي ُي�س���ّر م�سوؤولو 

االأمر الواقع عل���ى اإبقائها مطمورة، مقتنعين 

ب���اأن خير م���ا يفعل���ه المتعلمون ه���و الت�سليم 

باأنن���ا �سعب عاقر، ال حول وال قوة وال تاريخ 

لن���ا، واأن العم���ل المفي���د الوحيد ال���ذي ينبغي 

فعل���ه ال يج���وز اأن يتخّط���ى ما ُير�س���م لنا وال 

يق���وم اإال باالكتفاء بما يج���ود به الغرب علينا 

م���ن فتات بع�س موائده���م العلمية والثقافية، 

م���ا  وفيه���ا  منجزاته���م،  م���ن  يت�س���ّرب  وم���ا 

ُيغ���ري اأ�سح���اب الطاقات الوّق���ادة وي�سّدهم 

لالغت���راب الذي يرون في���ه خ�سبة الخال�س، 

فيرحلون اإلى العال���م الغربي وي�سعون هذه 

الطاق���ات الجبّ���ارة ف���ي اأح�س���ان مختبرات���ه 

العلمي���ة لت�س���در اإنج���ازات ح�ساري���ة ُتوّرد 

اإلينا كنت���اج علمي غربي �سنعت���ه اأياد عربية 

مغمورة!

الكت���اب  مقّدم���ة  ف���ي  الموؤلِّ���ف  يعر����س 

وميض من الجودة في الزمن الرديء
مسيرة التعلُّم عند العرب لـ عبد اإلله ميقاتي

j آصف ناصر

دراسة كتاب
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مو�سوع���ه باأ�سل���وب مب�ّس���ط ومكثّ���ف، خال 

م���ن التعقيد، فيقاب���ل بين الوثب���ة الح�سارية 

الجبّ���ارة الت���ي حققه���ا العرب الذي���ن �سقلهم 

االإ�س���الم بالر�سالة المحّمدية حت���ى “اأ�سبح 

علماوؤه���م منارات م�سيئة ف���ي تاريخ العلوم 

ال  اأ�سا�سي���ة  مراج���ع  موؤلفاته���م  واأ�سبح���ت 

ب���ّد ل���كل طال���ب عل���م اأن ينه���ل منها...وكانوا 

اأ�سا�ًس���ا للنه�سة االأوروبي���ة”1 . وبين الواقع 

الع���رب  “خ���رج  حي���ث  الحال���ي  الماأ�س���اوي 

ع���ن م�س���ار التق���ّدم العلم���ي، واأ�سب���ح بينهم 

وبي���ن الغ���رب ب���ون �سا�س���ع”2. ث���ّم يتط���ّرق 

اإلى التميي���ز، بمو�سوعيّة علميّ���ة رائعة، بين 

التعل���م والتعليم لما بينهما من لطائف دقيقة: 

“فالتعلُّ���م ه���و اكت�س���اب العل���م، والتعليم هو 
اإي�ساله اإلى الغير” م�ست�سهًدا باآراء اأ�ساطين 

الثقاف���ة والفك���ر. ويخل����س اإلى نتيج���ة هامة 

ج���ًدا وه���ي : “اأن ر�س���وخ العلم عن���د المتعلم 

يبل���غ ح���ّده االأق�سى عندم���ا يعلم���ه ل�سخ�س 

اآخر”3 ؛ ولعّل ذل���ك يعود اإلى قد�سيّة ر�ساليّة 

التعلي���م، والتي هي في اأ�سا�سها غيرّية، واإلى 

م���ا تحمله من خير لالإن�سانيّ���ة. فالتعلُّم يجب 

اأن يف�س���ي اإل���ى التعلي���م، اأي اإل���ى الم�سارك���ة 

ف���ي العلم. اأم���ا اإذا انكفاأ العالِم عل���ى ذاته فاإنه 

ينتهي اإلى االأنانيّة وال يعود علمه بالنفع على 

اأحد، والموؤمن���ون ي�ستعيذون باهلل من علم ال 

ينفع!! 

ل���ّب  ميقات���ي  الدكت���ور  يط���رح  ذل���ك  بع���د 

الما�س���ي  بي���ن  الجم���ع  وه���و   : المو�س���وع 

والحا�س���ر والم�ستقبل في بحث واحد؛ وهو 

م���ا يرم���ي اإلى نظ���رة ي�ست�سرف م���ن خاللها 

م���ا يمكن اأن ي�سكل اأمالً ف���ي اإنقاذ م�سير اأّمة 

طال غيابها عن دوره���ا االأ�سيل، فيبحث في 

مكامن القّوة ونق���اط ال�سعف في كل مرحلة 

ويق���ول ف���ي ذلك :”اأم���ا الجمع بي���ن الما�سي 

والحا�س���ر والم�ستقبل في بح���ث واحد فهو 

يهدف اإلى المقارن���ة بين الما�سي والحا�سر 

اأوالً، وا�ستخ���راج نقاط الق���ّوة في كل مرحلة 

والعم���ل عل���ى تعزيزه���ا واال�ستف���ادة منه���ا 

وت�سخيره���ا في �سبيل تحقيق الهدف وكذلك 

ا�ستخراج نقاط ال�سع���ف لمعالجتها والعمل 

عل���ى التخفيف م���ن تاأثيره���ا، اأو تحييدها، اأو 

الخروج منها”4. ويخلع في النهاية على اإطار 

بحث���ه م�سحة اإيمانية �سادق���ة ترى في النبي 

العربي المعلم القدوة فيورد ما قاله الر�سول 

ع���ن نف�س���ه :”... اإنما ُبعثت معلًم���ا”5، ويدعم 

كالمه االإيمان���ي ب�سه���ادة مو�سوعية جاءت 

ف���ي كت���اب “المائ���ة االأوائ���ل” لماي���كل هارت 

حي���ث يق���ول : “اإن اختي���اري محم���ًدا ليكون 

االأّول في قائمة اأهّم رجال التاريخ قد يده�س 

الق���ّراء ولكنه الرجل الوحيد ف���ي التاريخ كله 

ال���ذي نج���ح اأعل���ى نج���اح عل���ى الم�ستويي���ن 

الديني والدني���وي ]...[ اإّن الفتوحات العربيّة 

التي تّمت في الق���رن ال�سابع ا�ستمّرت لتلعب 

دوًرا هاًم���ا ف���ي تاري���خ الب�سرّي���ة]...[ اإّن هذا 

االّتحاد الفريد الذي ال نظير له للتاأثير الديني 

والدني���وي مًعا ُيخّول محم���ًدا اأن ُيعتبر اأعظم 

�سخ�سية مفردة في تاريخ الب�سرية”6. 

اأب���واب  اإل���ى ثالث���ة  يق�س���م الموؤل���ف بحث���ه 

يعر����س ف���ي االأّول منه���ا مرحل���ة االزدهار، 

الت���ي دعاها الما�سي الم�س���رق، ويتناول في 

الب���اب الثاني الواقع الماأ�س���اوي الراهن الذي 

ثم ي�سل  و�سع له عنوان “الحا�سر االأليم”. 

اإل���ى الب���اب الثال���ث ال���ذي ي�سّمن���ه اآمال���ه في 

الم�ستقبل ويدعوه “الغد المرتجى.”

�سنحاول ف���ي هذه الدرا�س���ة اأن َنبْ�سط اآراء 

الدكت���ور ميقاتي من خالل ه���ذا الكتاب بقدر 

م���ا ُيمك���ن م���ن المو�سوعيّ���ة اآملي���ن اأن نفيَها 

حقها كاأول ب�سي����س �سوء في النفق المظلم 

الذي يمّر ب���ه العالم العرب���ي واالإ�سالمي في 

هذا الع�سر.

يقّدم الموؤلف في الباب االأول عر�ًسا للتعلُّم 

في مرحلة بزوغ االإ�سالم ثم انت�ساره، وهي 

المرحل���ة التي �سهدت ظه���ور الدعوة منذ بدء 

التب�سي���ر حت���ى الق���رن ال�ساد����س الهج���ري، 

فيتن���اول ف���ي اأّول االأم���ر ت���الزم الدع���وة اإلى 

الدين الجدي���د مع الدعوة اإل���ى التعلم؛ ويذّكر 

ب���اأن اأول �س���ورة اأنزلت بداأت بكلم���ة “اقراأ”، 

ث���م يع���ّدد االآي���ات التي ح�ّس���ت عل���ى التعلُّم، 

وانتق���ل بع���د ذل���ك اإلى اآلي���ات التعلي���م واأطره 

واالأج���واء الت���ي كان ي���دور فيه���ا انطالًقا من 

الم�سج���د الذي ن�ساأ وترعرع فيه، في�سير اإلى 

اأّن التعلي���م في ع�س���ر التب�سي���ر “كان تعليًما 

ا، الأّن���ه كان تعليًم���ا للنا�س  منفتًح���ا وم�ستم���رًّ

جميًعا ولي����س تعليًما نخبوًي���ا خا�ًسا بجن�س 

 الجمع بين الماضي 
والحاضر والمستقبل 

في بحث واحد 
يهدف إلى استخراج 
نقاط القوة في كل 

مرحلة لتعزيزها، 
وكذلك نقاط الضعف 

لمعالجتها والخروج 
منها

إّن رسوخ العلم 
عند المتعّلم يبلغ 

حّده األقصى عندما 
يعّلمه لشخص 

آخر... والمؤمنون 
يستعيذون باهلل من 

علم ال ينفع!
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دون اآخ���ر، وال بفئ���ة دون اأخ���رى، ول���م تكن 

هن���اك حج���ب بي���ن المعل���م والمتعل���م، وكان 

تعليًما متوا�سالً ا�ستغرق حياة الر�سول منذ 

البعثة حتى وفاته”7، فيذكر عن تلك المرحلة 

ا�ستم���رار ال�سحاب���ة على المن���وال نف�سه في 

التعلي���م قائالً : “وا�ستمّر ال�سحابة، ر�سوان 

اهلل عليه���م، في تعليم النا����س اأمور دينهم في 

الم�سج���د، وزادوا عل���ى ذل���ك حلق���ات علميّ���ة 

متخ�ّس�س���ة؛ وكان طالب العلم يح�سر حلقة 

اأ�ست���اذه، وعندم���ا ي�ستكم���ل البرنام���ج الذي 

اأع���ّده له �سيخ���ه وينجح فيه، يجي���زه ال�سيخ، 

وي�سمح له بتدري�س الق�سم الذي تعلمه وبرع 

في���ه، في حلق���ة م�ستقلة ف���ي الم�سجد، وكان 

العلم���اء ف���ي الم�ساج���د ال يتقا�س���ون اأج���ًرا، 

واإنما يبتغون اأجرهم من اهلل.”8

في الع�سر االأموي، ومع تو�ّسع الفتوحات 

االإ�سالمي���ة و�سمولها اأمًم���ا ال تتكلم العربية، 

ن�ساأت الحاجة لتعلم هذه اللغة التي انت�سرت 

“انت�س���اًرا وا�سًع���ا”،  فق���د     ا�ستم���ّر التعلي���م 
ف���ي الم�سجد، فيورد الموؤلف ما قاله اأبو عمر 

الكلب���ي ع���ن : “الم�سج���د الجام���ع ال���ذي بناه 

االأمويون في دم�سق، وكثرة علمائه، ]...[ واإن 

عند كل عم���ود �سيًخا، وعلي���ه النا�س يكتبون 

العل���م، ]...[ كما حافظ الخلفاء االأمويون على 

ال�سبغة والثقافة العربيتين.”9 

بع���د ذلك ينتق���ل الموؤل���ف اإل���ى الحديث عن 

ظاه���رة “الكتّ���اب” و”حواني���ت الوّراقين” ؛ 

اإذ كان له���ذه الظاه���رة “اأثر كبير ف���ي التعليم 

المجتم���ع  ف���ي  العلميّ���ة  الحرك���ة  وتن�سي���ط 

االإ�سالم���ي، وكان معظ���م الوّراقي���ن من كبار 

الن�س���خ  بعملي���ة  يقوم���ون  فكان���وا  العلم���اء، 

والت�سحي���ح والتجلي���د، وتقديم ه���ذه الكتب 

لطالّبهم كمراجع ي�ستفي���دون منها في طلب 

العلم.”01

ينتقل الدكتور ميقاتي بعد ذلك اإلى الحديث 

عن ظه���ور المدار�س والمكتب���ات في الع�سر 

العبا�س���ي، اإذ “بني���ت ف���ي كل مدين���ة مدر�سة 

وف���ي الم���دن الكبي���رة ع���دة مدار����س، وكانت 

اأن�ساأه���ا  الت���ي  النظاميّ���ة  المدر�س���ة  اأواله���ا 

الوزي���ر نظ���ام المل���ك ف���ي ع���ام 459 ه���� ]...[ 

وانت�سرت ه���ذه المدار�س انت�ساًرا وا�سًعا في 

مختل���ف اأ�سق���اع الدول���ة، فكان���ت المدر�س���ة 

الظاهرّية ف���ي م�سر  والمدر�س���ة ال�سالحيّة 

ف���ي حلب والمدر�سة الم�ستن�سرّية في بغداد 

ومدر�س���ة الزيتونة في تون����س ]...[ والجامع 

االأزه���ر في م�س���ر، وكان الط���الب يلتحقون 

بهذه المدار�س بعد اأن يتخّرجوا من الكتاتيب 

]...[، وق���د تخّرج من هذه المدار�س عدد كبير 

م���ن العلم���اء المعروفي���ن اأمث���ال الخوارزمي 

وجاب���ر ب���ن حيّ���ان وال���رازي وغيره���م]...[، 

ول���م يخ���ُل فرع م���ن ف���روع العل���م والمعرفة 

من البحث والتو�ّس���ع والتطوير ]...[، وكانت 

ه���ذه المدار�س ت�سّمى المدار�س الوقفية الأنها 

كانت تعتمد على االأوقاف، من حيُث االإن�ساء 

واالإنفاق عليها.”11 

المكتب���ات  اإن�س���اء  الموؤل���ف ظاه���رة  يق���رن 

بوج���ود المدار����س فيق���ول :”فال ي���كاد يخلو 

م�سج���د م���ن مكتب���ة تابع���ة ل���ه، كما ل���م تخُل 

مدر�س���ة م���ن وج���ود مكتب���ة تتبعها م���زّودة 

بمجموع���ة من الكتب. وقد اأوقف المح�سنون 

من اأغني���اء الم�سلمي���ن، العديد م���ن المكتبات 

ه���ذه  وكان���ت   ،]...[ العل���م   طلب���ة  لم�سلح���ة 

وت���ارة  الكت���ب  دار  ت���ارة  ُت�سم���ى  المكتب���ات 

خزان���ة الحكم���ة.”21 وي�سي���ف “ونم���ت دور 

الكتب، في كل مكان، نمّو الع�سب في االأر�س 

الطيبة. فف���ي عام 891 ُيح�س���ي م�سافر عدد 

دور الكت���ب ف���ي بغ���داد باأكث���ر م���ن مئ���ة ]...[ 

ومكتبة �سغيرة، كمكتبة النجف في العراق، 

كان���ت تحوي في القرن العا�س���ر اأربعين األف 

مجل���د، بينم���ا ل���م  تحو اأدي���رة الغ���رب �سوى 

اثن���ي ع�سر كتاًب���ا ُربطت بال�سال�س���ل خ�سية 

�سياعه���ا.”31 يعّدد الموؤلف بع���د ذلك تناف�س 

الوزراء والوالة واأ�سحاب ال�ساأن على اقتناء 

الكت���ب  اقت���داًء بالخلفاء، وال عجبً���ا “فالنا�س 

عل���ى دين ملوكه���م”. ولم���ا كان داأب الخلفاء 

عل���ى ت�سجيع العلم فقد اقتدى بهم وزراوؤهم 

واأتباعه���م فبلغت اأعداد الكت���ب مئات االآالف، 

حت���ى اأ�سبح اقتن���اء الكتب قرين���ة على �سمو 

مكان���ة المرء. كانت الكت���ب ُتن�سخ باليد وكان 

بدل اأتع���اب النا�سخين ُيدف���ع ب�سخاء فيذكر، 

الموؤل���ف اأّن “اب���ن الهيثم تقا�س���ى 75درهًما 

كاأجر لن�سخ مجلد من مجلدات اأقليد�س، وهو 

مبل���غ ال ُي�ستهان به عا�س ب���ه ابن الهيثم �ستة 

اأ�سهر.”41

دور  للخلف���اء  كان  اأّن���ه  في���ه  �س���ّك  ال  مّم���ا 

اأ�سا����س ف���ي االزده���ار العلم���ي لِم���ا اأ�سبغوه 

من تكري���م واإجالل للعلم���اء وتقريبهم اإياهم 

واإ�سناده���م اإليه���م م���ن منا�س���ب هام���ة ف���ي 

مراف���ق الدولة، فيق���ول الدكت���ور ميقاتي عن 

اإرادة الخلف���اء واالأم���راء ف���ي تقري���ب العلماء 

والباحثي���ن والمترجمين اإنها :” �سّكلت �سنًدا 

كبي���ًرا وحافًزا مهًما ف���ي موا�سلة الن�ساطات 

العلمي���ة التي كانوا يقوم���ون بها. فباالإ�سافة 

اإل���ى ما تق���ّدم ذكره، ف���ي اإقام���ة الكتاتيب في 

الق�س���ور، وا�ستق���دام اأمه���ر المعلمين لتعليم 

والمكتب���ات،  المدار����س  واإقام���ة  االأوالد، 

كانت تق���ام مجال����س العل���م المتخ�ّس�سة في 

الق�س���ور والبالط���ات، وُيدع���ى اإليه���ا اأمه���ر 

العلماء واأو�سعهم �سهرًة و�سيتًا، وُتقّدم لهم 

االأعطيات الثمينة والهدايا الفاخرة.”51

ي�س���ل الموؤلف ف���ي نهاية الف�س���ل المتعلق 

باآلي���ات التعلي���م اإل���ى الجامع���ات فه���ي تمثّ���ل 

الحلق���ة العلي���ا واالأخي���رة ف���ي عملي���ة التعلم، 

ث���م يع���ود اإل���ى ه���ذا المو�س���وع ف���ي الف�سل 

ف���ي  التعلي���م  المكّر����س لدرا�س���ة خ�سائ����س 

ع�س���ر الح�س���ارة االإ�سالمية. يتكل���م الكاتب 

ب�س���يء م���ن التف�سيل على جامع���ة القرويين 

والتقالي���د الت���ي كانت تتبعه���ا ومنها تن�سيب 

�سلط���ان للطلبة فيقول :”وجامع���ة القرويين 

ه���ي وحده���ا الت���ي ُعرفت من���ذ تاري���خ قديم 

بعادة تن�سي���ب �سلطان للطلبة ربيع كل عام: 

يمتطي الج���واد االأميري وُترفع ف���وق راأ�سه 

مظل���ة ال�سالطي���ن وياأم���ر بتاألي���ف حكومة له 

من بين زمالئه ويزوره عاهل البالد في يوم 

م�سه���ود م���ن اأي���ام �سلطنته التي ت���دوم زهاء 

االأ�سب���وع”61؛ ولع���ّل ه���ذه الع���ادة ُتعتب���ر من 

اأق���دم التقاليد الُمتّبعة ف���ي الجامعات العريقة 

ف���ي العال���م، فالتقالي���د يراه���ا “غو�ستاف لو 

الموؤ�ّس�س���ات  لقي���ام  رئي�ًس���ا  �سرًط���ا  ب���ون” 

واالأمم وا�ستمرارها.    

يتن���اول الكاتب ف���ي الف�سل الثال���ث من هذا 

الب���اب اأهمية حرك���ة الترجمة والنق���ل،  )واإن 

كان لنا راأي مختلف في ترتيب هذه الف�سول، 

فحركة الترجم���ة �سابقة على النه�سة ولعلها 

م���ن اأه���م اأ�سبابها(، في���رى �س���رورة مواكبة 

ه���ذه الحركة م���ع انت�سار الدي���ن؛ اإذ يقول في 
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بداية الف�سل: “من المعلوم اأن االإ�سالم لي�س 

ديناً، بمعن���ى العب���ادات والفرائ�س وح�سب، 

ب���ل هو دين يدع���و اإلى االنفت���اح على ميادين 

عل���وم ومع���ارف �ستّ���ى، وعلى جمي���ع اأنواع 

الم�سل���م  ليقتب����س  االإن�سانيّ���ة،  الح�س���ارات 

م���ن كل ذل���ك م���ا يتما�س���ى م���ع روح العقيدة 

االإ�سالمي���ة، الأّن عم���ارة االأر����س الت���ي اأم���ر 

اهلل به���ا، وجعله���ا ج���زًءا م���ن عبادت���ه، لي�ست 

ق�س���ًرا عل���ى جي���ل دون اآخ���ر، اأو حك���ًرا على 

اأم���ة دون اأخ���رى، بل هي تراك���م الح�سارات 

المتعاقبة ]...[، كان البد، للعرب والم�سلمين، 

الت���ي  الح�س���ارات  خال�س���ة  ي�ستوعب���وا  اأن 

دينه���م  عل���ى  يعر�سوه���ا  واأن  �سبقته���م، 

وطبيعتهم الح�سارّية ]...[، ومن ثّم يقّررون 

كي���ف ُيمك���ن اأن ياأخذوا من ه���ذه الح�سارات 

م���ا يت���الءم م���ع مبادئه���م ومعتقداته���م ]...[. 

ولهذا، عمدوا اإلى تجنيد عدد من المترجمين 

لينقل���وا اإلى العربية العل���وم والنظم واالأفكار 

قال���ه  م���ا  ال���كالم  ه���ذا  يوؤّي���د  ال�سابق���ة.”71 

“توما�س اأرنولد” ب���اأن االإ�سالم دين ودولة، 
عقي���دة ونظ���ام81، وي�سهد به لوي����س غارديه 

حي���ث يق���ول :” االإ�سالم دين وه���و اأي�ًسا في 

commu�  مبادئه مك���ّون لمتّح���د اجتماع���ي

nauté sociale يح���ّدد با�س���م الدي���ن، ل���كّل 
ع�سو فيه ولكل اأع�سائه على ال�سواء �سروط 

الحي���اة وقواعده���ا : ب���دًءا بالحي���اة العائليّ���ة 

واالجتماعيّة ثم ال�سيا�سيّة والدينيّة المح�سة 

الت���ي تميّز بين الم�سلح���ة العاجلة في الحياة 

الدني���ا والفردو�س ل���كل موؤم���ن باالآخرة، كل 

ه���ذه االأمور مر�سومة في وح���دة كلية كبرى 

ينظمها االإ�سالم وينفخ فيها من روحه.”91

يالح���ظ الكات���ب اأّن الم�سلمين ل���م يتعاملوا 

م���ع الترجم���ة “بطريق���ة حرفيّ���ة جام���دة، بل 

�سرعان م���ا قام���وا بتفعيلها في اإط���ار ثقافّي 

وتعليم���ّي]...[، فاإنه���م ل���م يلبث���وا اأن اعتمدوا 

عل���ى اأنف�سهم وعل���ى المناه���ج العلميّ���ة التي 

والمعاه���د  المدار����س  فافتتح���وا  ابتكروه���ا، 

والمراج���ع  الكت���ب  واألّف���وا  والجامع���ات، 

المرا�س���د والم�ساف���ي  واأقام���وا  واالأبح���اث، 

والمختبرات.”02وبع���د اأن يعّدد العوامل التي 

كان���ت �سببًا في ازده���ار الترجمة وتطورها، 

يخل�س اإل���ى اأّن الح�سارة االإ�سالمية لم تقف 

عند حدود الترجمة والنقل بل اأ�سافت اأبحاثاً 

وفهًم���ا جديًدا وفك���ًرا اإبداعيًا خالق���اً، فيورد 

مقطًعا ي�سرد فيه نبذة عن عبقرية الفيل�سوف 

اب���ن ر�س���د؛ ذل���ك اأن الخليف���ة الموح���دي اأب���ا 

يعقوب يو�سف، بعد قراءته ترجمات اأر�سطو 

ول���م يفقه منها الكثير، طل���ب من ابن ر�سد اأن 

ي�س���رح هذه الترجم���ات ويعمل عل���ى تف�سير 

فاأنج���ز  عل���ى منتقديه���ا،  وي���رّد  م�سامينه���ا 

ابن ر�س���د العم���ل المطلوب من���ه و”اأ�سبحت 

اأعمال���ه الفل�سفي���ة والعلمية ُتدّر����س في اأرقى 

جامع���ات اأوروب���ا والعال���م منذ ذل���ك التاريخ 

وحت���ى االأم����س القري���ب. لذلك يمكنن���ا القول 

باأّن ابن ر�سد لم ُيعرف كقارئ لكتب اأر�سطو 

م�سامي���ن  ا�ستوع���ب  الأن���ه  ب���ل  المترجم���ة، 

ه���ذه الكت���ب وانطلق منه���ا في �سبي���ل تكوين 

منظومت���ه العلمي���ة الخا�سع���ة لمنط���ق العقل 

والتحليل واال�ستنتاج.”12 والجدير ذكره في 

هذا ال�سياق، اأّن موؤلف���ات اأر�سطو �سابها، مع 

مرور الزم���ن الكثير من الزوائ���د والمبالغات 

الت���ي بلغ���ت ح���د االأ�ساطي���ر، فلّم���ا در�س ابن 

ر�س���د الفك���ر االأر�سط���ي والن�س���ق المنطق���ي 

الفيل�س���وف  اآث���ار  ف���ي  دّق���ق  ب���ه  المع���روف 

االإغريقي الكبير فحذف منها ما ال يتالءم مع 

نمطه المنطق���ي وقّدم خال�سة ما انتهى اإليه، 

نج���زت في القرن 
ُ
وق���د اأثبت���ت االأبحاث التي اأ

الع�سري���ن اأّن الن�سخة التي تو�ّس���ل اإليها ابن 

ر�سد هي االأكثر دقة.           

ُينه���ي الدكت���ور ميقات���ي هذا الب���اب بف�سله 

الراب���ع حي���ث ينتق���ل بع���د ذل���ك ليبح���ث ف���ي 

الح�س���ارة  ع�س���ر  ف���ي  التعلي���م  خ�سائ����س 

مي���زة  وع�سري���ن  باأرب���ع  فعّدده���ا  العربي���ة، 

الدين���ي  بالتعلي���م  الب���دء  م���ن  به���ا  متدّرًج���ا 

و�سوالً اإل���ى جودة التعلي���م، وكلها على قدر 

كبي���ر من االأهمية. غير اأن ما يلفت النظر فيها 

التركي���ز عل���ى التربية قبل التعلي���م وهنا البد 

م���ن االعتراف باأن العرب �سبقوا االأوروبيين 

ب�ست���ة قرون قبل اأن يط���رح المفكر الفرن�سي 

االأخالق���ي  �سع���اره    Rabelais “رابلي���ه” 
  Science sans conscience n’est que
م���ن دون �سمي���ر  “عل���م   ruine de l’âme

لي�س اإال دماًرا للنف�س”22.    

اأثار الكاتب من بين تلك الخ�سائ�س م�ساألة 

ع���دم التجان����س ف���ي م�ستوي���ات المتعلمي���ن 

الغزال���ي  االإم���ام  عن���د  معالجته���ا  وكيفي���ة 

بف���رز الطالب وف���ق م�ستوياته���م، ثم عر�س 

مو�س���وع اللغ���ة العربي���ة فاألمح اإل���ى العناية 

الت���ي اأواله���ا الع���رب للنح���و وفق���ه اللغ���ة مع 

اإي���الء اللغ���ات االأخ���رى اأهمي���ة خا�س���ة، منذ 

بداي���ة الدع���وة المحّمدّي���ة، اإذ كان النبي يحّث 

بع����س اأ�سحاب���ه عل���ى اأن يتعلم���وا لغات غير 

العربي���ة. فطل���ب من زيد ب���ن ثاب���ت اأن يتعلم 

ومّم���ا  فحذقهم���ا32.  وال�سرياني���ة  اليهودي���ة 

اأ�س���ار اإليه اأي�ًس���ا �سرط االإج���ازة العلمية في 

مزاولة الط���ب وتعليمه فيق���ول ب�ساأنها :”اأما 

في االخت�سا�سات االإن�ساني���ة العليا والمهن 

الحّرة، فق���د اأوجد الم�سلمون نظ���ام االإجازة 

من الجهات المخت�سة، فمثالً في الطب، كلّف 

الخليف���ة المقتدر، ع���ام 931م �سنان بن ثابت 

ب���ن ق���ّرة اإج���راء االمتح���ان واإعط���اء االإجازة 

ل���كل من تثب���ت كفاءته”42. وم���ن االأمور التي 

توجي���ه   : ميقات���ي  الدكت���ور  انتب���اه  اأث���ارت 

التالمي���ذ ح�س���ب مواهبهم، وتكاف���وؤ الفر�س 

ومراحل���ه:  التعلي���م  وحلق���ات  التعلي���م،  ف���ي 

االبتدائي���ة، فالح���رة)اأي ما يقاب���ل الثانوية(، 

فالعالي���ة. ول���م يغ���ب ع���ن ب���ال الموؤل���ف م���ن 

الخ�سائ�س الح�ساري���ة م�ساألة تعليم االإناث 

والذك���ور ون�س���ر المعرف���ة فتوّخ���ي الجودة. 

ويختم هذا الب���اب بالتنوي���ه بر�ساليّة التعليم 

قائالً:”وبف�س���ل ذل���ك ل���م يك���ن التعلي���م ف���ي 

ع�سره���م مجرد تعليم م���ن اأج���ل المهنة، بل 

كان تعليًم���ا ي�سب ف���ي اإطار النم���و المتكامل 

لل�سخ�سيّ���ة االإن�سانيّ���ة في مختل���ف اأبعادها 

المعرفيّ���ة وال�سلوكيّة و�سوالً بها اإلى معرفة 

الخال���ق ع���ّز وج���ل وعبادته وتطبي���ق �سرعه 

وعمارة اأر�سه.

اأما الباب الثاني  فخ�ّس�سه الدكتور ميقاتي 

للواق���ع الماأ�ساوي الحال���ي وو�سع له عنواًنا 

ه���و “الحا�س���ر االألي���م” في�سرد ف���ي الف�سل 

االأول منه

 اأوالً: “تقري���ر التنمي���ة االإن�ساني���ة العربي���ة 

الراب���ع  الف�سلي���ن  “،  ال�سيم���ا   2002 للع���ام 

)ومو�سوعه بناء القدرة الب�سرية اأي التعليم( 

الق���درات  بتوظي���ف  )المخت����س  والخام����س 

الب�سرية في مجتمع المعرفة(.
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يتبين للموؤلف من هذين الف�سلين :

اأ- في االإنفاق على التعليم 

*-انع���دام التنا�سق بين مخرج���ات النظام 

التعليم���ي )في العال���م العرب���ي( واحتياجات 

�س���وق العمل والتنمي���ة، و�سبب ذل���ك انعزال 

العال���م العرب���ي ع���ن المعرف���ة والمعلوم���ات 

والمه���ارة العالمي���ة، “في وق���ت اأ�سحى فيه 

وتكوي���ن  المعرف���ة  اكت�س���اب  ف���ي  االإ�س���راع 

�سرطي���ن  المتقدم���ة  االإن�ساني���ة  المه���ارات 

م�سبقين الإحراز التقدم.

*- عدم تزايد االلتحاق بم�ستويات التعليم 

عل���ى وتي���رة واح���دة، فبينم���ا ارتف���ع موؤ�سر 

ن�سي���ب الفرد م���ن االإنف���اق عل���ى التعليم في 

الثمانينات حت���ى الع���ام 1987، اأعقبه تدهور 

في الفترة الباقية.52 

ب- في الجودة 

ال�سمة البارزة هي تناق�س الكفاءة الداخلية 

للتعلي���م في العالم العربي وه���ي تتجلى في: 

تدّني التح�سي���ل المعرفي، و�سعف التحليل 

واالبتكار واّطراد التدهور.

ثانيً���ا :”تقري���ر التنمي���ة االإن�ساني���ة العربية 

الوط���ن  ف���ي  الحّري���ة  نح���و   :”2004 للع���ام 

العربي.  

م���ا يهم الموؤل���ف في هذا التقري���ر هو ال�سّق 

التالي���ة  الفق���رة  فيذك���ر  بالتعلي���م  المتعل���ق 

“وم���ا اأن يدخ���ل الطفل المدر�س���ة، حتى يجد 
المناه���ج  عل���ى  تغل���ب  تعليميّ���ة،  موؤ�ّس�س���ة 

واأ�ساليب التعليم والتقيي���م فيها نزعة التلقي 

والخ�س���وع، الت���ي ال ت�سمح بالح���وار الحّر، 

والتعل���م اال�ستك�سافي الن�سط، وال تفتح، من 

ثّم، الباب لحّري���ة التفكير والنقد، بل ُت�سعف 

الراه���ن.  وتج���اوز  المخالف���ة  عل���ى  الق���درة 

ويتركز دوره���ا المجتمعي، في اإع���ادة اإنتاج 

الت�سلط في المجتمعات العربية.”62

ُيج���ري الدكت���ور ميقات���ي ف���ي ه���ذا الف�سل 

درا�س���ة م�سحيّ���ة قوامه���ا االإح�س���اء وي�سل 

بنهاية المطاف اإلى مقارنة موؤلمة بين الحالة 

التي �سار اإليها العالم العربي والحالة العامة 

ف���ي العال���م الغرب���ي، فيذك���ر، ح���ول التربي���ة 

والتعليم ف���ي الوطن العربي اأّن “حوالي ربع 

ال�س���كان العرب اأميّ���ون” ، واأن التعليم الجيد 

ال ي���زال ُمقت�س���ًرا عل���ى اأقليّ���ة نخبوّي���ة ممن 

ي�ستطيعون االلتح���اق بالمدار�س التي توؤّمن 

تعليًما جيًّدا، بينم���ا تلتحق االأكثرية بمدار�س 

ذات ج���ودة اأق���ل. اأم���ا في م���ا يتعل���ق بو�سع 

البح���ث العلم���ي “ف���اإّن العال���م العرب���ي –مع 

االأ�سف- في حالة مزرية من التخلف.”72 

وعنوانه:”تده���ور  الثان���ي،  الف�س���ل  ف���ي 

الح�سارة” يبحث الموؤلف عن االأ�سباب التي 

اأدت اإل���ى االأزم���ة مو�سوع الف�س���ل ال�سابق، 

ولكنه يبدو متفائ���اًل حين يقول “فقد �َسَحِت 

االأّمة من غفوتها لتجد نف�سها بعيدة كل البعد 

من تراثه���ا المجيد، وبعيدة اأي�ًس���ا من منابع 

الفكر االإ�سالمي الجامع، ومحاطة بح�سارة 

جديدة، تغزو فل�سفتها ومناهجها واأنظمتها، 

وتفر�س عليها مفاهيمها ونظرياتها، وتدخل 

اإل���ى عق���ول �سبابه���ا، م���ن خ���الل تكنولوجيا 

فتح���ت  الت���ي  والمعلوم���ات  االّت�س���االت 

االأبواب على م�سا ريعه���ا، فاألغت الم�سافات 

بمجمله���ا، وم���ن خ���الل مع���ادالت �سيا�سي���ة 

واقت�سادية مبني���ة على م�سالح غربية منها، 

ال تمّت اإل���ى م�سلحة ال�سعوب العربية ب�سلة 

اإن�سان���ي  فع���ل  عموًم���ا،  والح�س���ارة،   ،]...[

مميّ���ز، تولد من ج���راء حدث ممي���ز، ثم تنمو 

وتتق���دم، وتتفاع���ل وتتكام���ل وتت�سارع مع 

غيرها، ثم ت�سعف وتف�سد وتتدهور، وتكمن 

لفت���رة، وقد تم���وت وتندث���ر.”82 فهل �سحت 

االأم���ة من غفوته���ا حقاً؟ م���ن ال�سهولة بمكان 

اأن ُتلق���ى تبع���ات  الحالة المزري���ة التي ت�سود 

العالم العربي اليوم على الغير، ولكن المنطق 

ال�سليم ال بّد له من الغو�س في اأعماق الم�سكلة 

حتى يحّدد االأ�سب���اب التي اأفرزت هذا الواقع 

البائ�س. اإننا كلن���ا م�سوؤولون عّما نعاني منه، 

وال�سحوة في اأ�سا�سه���ا و�سع االإ�سبع على 

الجرح وت�سمي���ة االأمور باأ�سمائها فال ُنغلّفها 

بغالف ملطف ومخّفف لالآالم التي نكابدها. 

اإنه���ا روؤي���ة االأم���ور بحقيقته���ا مهم���ا كان���ت 

جارح���ة. الجه���ل الذي م���ا يزال يفت���ك بنا هو 

الذي يج���ر علينا ه���ذا الويل، اإن���ه ال ن�سعر به 

وال نعيه الأّنه ال يوؤلمنا، ولي�س اأقتل من داء ال 

ينبّه اإليه االألم، ومفكرونا ما زالوا ينكم�سون 

اأن  قابعي���ن وراء منافعه���م ال�سغي���رة واأكاد 

اأق���ول الدنيئة، وكلما قارب���ت �سجرة التخلف 

الذب���ول ب���ادروا اإلى ريِّه���ا م���ن الم�ستنقعات 

االآ�سن���ة؛ ما اأ�سب���ه حالتهم بحال���ة اأبي الطيب 

المتنب���ي ف���ي مديح���ه للممل���وك االإخ�سي���دي 

كافور، وما اأ�سبه غايتهم بغايته :”ي�سرجون 

الخي���ل وي�سه���رون اللي���ل ويقتحم���ون البي���د 

الرم���اح،  ويه���ّزون  البي����س  وينت�س���ون 

ليعّف���روا  والقل���م  القرطا����س  وي�سّخ���رون 

جباهه���م على اأعتاب ممل���وك قدره بالفل�سين 

م���ردود!!” ي���ا لي���ت االأّمة قد �سح���ت وعافت 

حالة الذل واله���وان. عفًوا يا �سديقي، فاإنني 

ل���م اأختل���ف مع���ك اإال في ه���ذه النقط���ة، الأنها 

بي���ت الق�سي���د. فال�سحوة الت���ي تن�سدها هي 

التي تحمل الحّل الج���ذري فتقتلع الجهل من 

العق���ول، وه���ي تتطلب وعيً���ا، والوعي يلزمه 

ثقافة تميّز الحق من الباطل: ثقافة “غاليليو” 

ال���ذي ما فت���يء يرّدد ف���ي ح�سرج���ة الموت : 

“ومع ذلك فاإنها ت���دور” اأو ثقافة النبي حين 
�سرخ  معلناً:”واهلل يا عّم لو و�سعوا ال�سم�س 

في يميني والقمر ف���ي �سمالي، على اأن اأترك 

هذا االأمر ما تركته حت���ى ُيظهره اهلل، اأو اأهلك 

فيه.”

اأّم���ا تعريف���ه للح�س���ارة فق���د ج���اء تطبيق���اً 

حيّ���اً لبالغ���ة االإيجاز ف���ي اأبعاده���ا االإن�سانية 

والتاريخية والمجتمعية.

 يعّدد الدكتور ميقاتي العوامل التي ت�سبّبت 

ف���ي التده���ور الحال���ي وكلها �سحيح���ة : من 

غي���اب الرع���اة، اإلى خ���روج العلم ع���ن اأهدافه 

ال�سامي���ة، اإل���ى ال�سّح ف���ي االإنف���اق على دور 

العل���م، فاالإره���اب ال���ذي يمار�س عل���ى الفكر 

فينج���و من���ه المداهن���ون وُي�سل���ب االأحرار. 

اأّم���ا “م�س���اكل التعليم في الع�س���ر الحا�سر” 

فق���د اأ�سبعها الموؤلف در�ًس���ا وتمحي�ًسا وهو 

الخبير في هذا الميدان.

ي�س���ل الموؤلف في الف�س���ل الرابع اإلى االآفة 

الت���ي اأ�سبح���ت م�ستع�سي���ة وه���ي “تراج���ع 

ا�ستعم���ال اللغ���ة العربي���ة” وينعته���ا بالجرح 

النازف. 

يب���داأ الدكتور هذا الف�سل بالكالم على اللغة 

العربي���ة ومزاياه���ا داح�ًس���ا االأقاوي���ل الت���ي 

طلق���ت من���ذ ب�سعة عق���ود فرمته���ا بالجمود 
ُ
اأ

العلم���ي  التط���ور  مواكب���ة  ع���ن  وبالق�س���ور 

الحديث حت���ى اأن بع�سهم بلغ به���م التطّرف 

ح���ّد اعتبارها من اللغ���ات االآيلة اإل���ى الزوال، 
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فاأخذوا يب�ّسرون باللغات العامية وا�ستعمال 

الحرف الالتين���ي، ولكّن هذه الم�ساعي باءت 

بالف�س���ل و�سم���دت ه���ذه اللغ���ة وا�ستم���ّرت. 

بع���د عر�س �سري���ع الأغرا�س اللغ���ة ال�سعرية 

م���ن مديح وهج���اء وغ���زل، يم�س���ي الموؤلف 

في حديث���ه عن قابلي���ة العربية ف���ي الميادين 

العلمي���ة، فيقول :”وما اإن ب���داأت رحلة العلم، 

بحرك���ة الترجم���ة والنقل، حت���ى وجد العرب 

في لغتهم، من ال�سعة والمرونة والقدرة على 

مواكب���ة جميع العلوم المعروفة في ع�سرهم 

عل���ى تنّوعه���ا، ما يكفي لنقل ه���ذه العلوم من 

كل بق���اع االأر�س، ومن مختل���ف لغات اأهلها. 

لي����س ه���ذا وح�سب، ب���ل م���ا يزيد عل���ى ذلك، 

وج���دوا في لغته���م كل ما يل���زم ليتما�سى مع 

انطالق���ة العلم���اء الع���رب، في رحل���ة االإبداع 

وتطوي���ر هذه العلوم، وما ي�ستوجب ذلك من 

األف���اظ وم�سطلح���ات وم�ستق���ات وت�سميات 

]...[، وق���د كان م���ن عبقريتها- ي���وم كان لها 

رجال- اأنها ا�ستوعب���ت الح�سارة االإن�سانيّة 

واالإ�سالميّ���ة]...[ وعنه���ا ُنقل���ت الح�س���ارات 

والثقافات االإن�سانيّة اإل���ى ال�سعوب االأخرى، 

واللغ���ة   ،]...[ االأوروبيّ���ة  ال�سع���وب  ومنه���ا 

العربي���ة لي�س���ت لغ���ة من اأرق���ى لغ���ات العالم 

فح�س���ب، بل ه���ي اأرقاها وال يعوزه���ا اإال اأّمة 

تعرف قيمتها.”92 

ه���ذه الفقرة تحمل النظ���رة العامة التي راأى 

فيها الموؤلف مزايا هذه اللغة، وحّدد منزلتها- 

ي���وم كان له���ا رجال-، وق���د اأ�س���اب في هذا 

الق���ول ل���ّب المو�س���وع؛ فاللغ���ة العربي���ة من 

اأغن���ى لغات العالم –اإذا لم نق���ل- اإنها االأغنى 

عل���ى االإط���الق بما تتمتّ���ع به م���ن ا�ستقاقات، 

ولن�سرب مثالً واح���ًدا، كي ال  ن�ستطرد، فلو 

اأخذن���ا فعل “كتب” على �سبي���ل المثال، فاإننا 

نج���د اأن م���ن م�ستقات ه���ذا الفع���ل ُت�ساغ كل 

الكلم���ات التي تتن���اول ما له عالق���ة بالكتابة: 

كت���اب- كاتب- مكت���ب- مكتبة... ال���خ، واإذا 

اأخذن���ا م���ا يقابل ه���ذا الفعل ف���ي الفرن�سية اأو 

ف���ي االإنكليزي���ة لراأين���ا األفاًظا ال تم���ت ب�سلة 

   Livre=كتاب ، Ecrire=لفعل الكتابة : كت���ب

 .Bibliothèque=مكتب���ة Bureau=مكت���ب

ا�ستنبط���وا  رج���ال  العربي���ة  للغ���ة  كان  ي���وم 

الكلمات وعّربوه���ا، فاأدخلوا كلمة مو�سيقى، 

ول���م  فل�سف���ة،  جغرافيا،وكلم���ة  وكلم���ة 

يقف���وا مكتوف���ي االأي���دي اأم���ام تعري���ب كلمة 

“�سندويت�س”.
 ي���وم كان للغة رجال و�سعوا هم باأنف�سهم 

الريا�سي���ات  ف���ي  العلمي���ة  الم�سطلح���ات 

فكلم���ة “الجب���ر” و�سعه���ا الخوارزم���ي ف���ي 

كتابه”الجبر والمقابلة” حين ا�ستنبط حلول 

المع���ادالت ال�س���ت، وكان اأول عالِ���م ريا�سي 

ف���ي التاريخ وج���د حالً للمعادلة م���ن الدرجة 

الثانية. ويوم كان للغة العربية رجال، اأبدعوا 

علم   المثلثاتTrigonometrie    وا�ستنبطوا 

قوانين���ه الت���ي مّه���دت لح�س���اب اللوغاريتم، 

فه���ذا الف���رع م���ن الريا�سي���ات بكامل���ه اإبداع 

عربي. االأمثلة كثيرة جدًّا وال مجال لالإفا�سة 

اأكثر من ذلك.

بقي اأن نذكر اأن اب���ن الهيثم كان اأعظم عالم 

ب�سري���ات في ع�سره، فلم يعتمد على نظرية 

بطليمو����س التي كانت �سائ���دة في العالم قبله 

والت���ي كان���ت تعتب���ر اأن ال�س���وء ينطل���ق م���ن 

عي���ن الرائي اإل���ى الج�سم المرئ���ي، بل ن�سفها 

من اأ�سا�سه���ا واأثبت اأّن لل�سوء وج���وًدا ذاتيًا 

م�ستق���ال واأّنه ينبعث م���ن الج�سم المرئي اإلى 

عي���ن الرائي، وقد اأثبت العل���م الحديث �سّحة 

نظرية ابن الهيثم. وهو الذي اكت�سف قوانين 

انعكا�س ال�سوء وانعطافه قبل ديكارت ب�ستة 

قرون)علًم���ا اأن الرائ���ج ف���ي علم الفيزي���اء اأّن 

ه���ذه القوانين ُتدعى قواني���ن ديكارت(، وهو 

ال���ذي �س���ّرح العي���ن وو�س���ع كلم���ة “قرنية” 

الم�ستعملة حاليًا.”03

اأم���ا الي���وم فق���د و�س���ل االأم���ر ف���ي زم���ن   

بعملي���ة  با�س���روا  اأنه���م  الب�سري���ة  القطع���ان 

م�س���خ اللغة وراح���وا ُيطلقون األفاظ���اً يلب�سها 

الخط���اأ وال اأ�سا����س لغوًيا لها، ومنه���ا ما ُعّمم 

ا�ستعمال���ه ف���ي المجل����س النياب���ي اللبنان���ي، 

وعّم���ا قري���ب �سينت�سر في العال���م العربي اإذا 

لم ُي�ستدرك، فالنائب هو من ينوب عن غيره، 

ولفظة نائب هي ا�س���م فاعل وبالتالي تحتمل 

التذكي���ر والتاأني���ث، فم���ن الخط���اأ الج�سيم اأن 

يقال الإح���دى ال�سيدات في المجل����س النيابي 

“النائ���ب فالن���ة”؛ واأ�س���ل ه���ذه ال�سماجة اأن 
اإح���دى النائب���ات ال�سابق���ات اأرادت اأن يك���ون 

لها �َسبَق على �سواه���ا واأن ُتظهر للراأي العام 

مدى �سلوعها باللغة الفرن�سية، ولما لم يكن 

ف���ي الفرن�سي���ة ما يقاب���ل ا�سم الفاع���ل فكانت 

لفظ���ة député كلم���ة جام���دة ف���راأت النائب���ة 

المعنيّ���ة اأن نت�سبّ���ه بالفرن�سيين فاأدخلت هذا 

الت�سويه اإلى لبنان ولم يت�سّد اأحد الإزالة هذه 

القباح���ة، ولم تعرف النائبة ال�سالفة الذكر اأن 

االأكاديمي���ة الفرن�سية قد اأّنث���ت اللفظة ف�سار 

 Madameو Monsieur le député ُيق���ال

la députée. اإنني م���ن خالل هذه المطالعة 
اأنا�س���د اأ�سحاب الذوق ال�سلي���م من المعنيين 

اأن يبادروا اإلى ت�سحيح ه���ذا الخطاأ الج�سيم 

واإزالة هذه اللفظة ال�ساذة من التداول!

ف���ي  للبح���ث  ذل���ك  بع���د  الموؤل���ف  ينطل���ق 

مو�س���وع اللغ���ة بعاّمة، فيكت���ب تحت عنوان 

اللغة وع���اء الفكر:” اإّن اللغ���ة لي�ست فقط لغة 

الل�س���ان، ولكنّه���ا اأي�ًس���ا لغ���ة الفك���ر والثقافة 

والتعل���م، وهي لغة الدين والعب���ادة والتفكر، 

وهي اأي�ًسا لغة التاريخ والح�سارة والهوية، 

وال�سخ�سي���ة  العق���ل  تكوي���ن  لغ���ة  وه���ي 

واالنتم���اء. وكل جي���ل، ب���ل كل ف���رد موؤتم���ن 

على الحفاظ عليها، وعلى �سيانتها و�سونها 

وا�ستخداماتها، بما ُيعّزز دورها وانت�سارها. 

فاللغة وعاء الفكر.”13

يوؤّي���د ذلك ما قالت���ه الدكتورة مه���ا خير بك 

نا�س���ر ف���ي “مناه���ج تدري�س النح���و العربي 

ف���ي الجامعات”ف���ي بداية الكت���اب: “تك�سف 

عملي���ة ا�ستق���راء �سريع���ة لحركيّ���ات االإبداع 

العالم���ي اأّن اللغ���ة اأ�سا����س اأي اإب���داع علمي اأو 

اأدب���ي، ف���ال اإب���داع م���ن دون لغة ق���ادرة على 

ق���دح كمون الفك���ر، لغة تتماي���ز بخ�سو�سية 

تت���رك �سماتها ف���ي اأي منتج علم���ي اأو اأدبي، 

�سمت���ه االإب���داع والف���رادة، الأّن االإب���داع وليد 

حالة م���ن الع�سف الذهن���ي الفاعل والخالّق، 

وه���ذا الع�سف ال تكتمل فاعليته من دون لغة 

تتقّم�س���ه ويتقّم�سها، فالعالق���ة بين االإبداع 

واللغ���ة عالقة جدلي���ة حتمية، لذل���ك ال يمكن 

المراهنة على نجاح العملية التربوية الهادفة 

اإل���ى تعزي���ز دور ال�س���ك المنهج���ي والبح���ث 

واالإب���داع، م���ن دون تعزيز مقّوم���ات البحث 

العلمي للدرا�سات النحوية، ومن دون ابتكار 

مناه���ج اأكثر ارتباًطا بتفكير الطالب الجامعي 

الطام���ح اإل���ى التح���ّرر م���ن االإع���ادة والتكرار 
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والببغاوية التعليمية.”23

وفي المو�س���وع ذاته يق���ول الدكتور كمال 

“اإن اللغ���ة، ف���ي اأ�سا�سه���ا،  يو�س���ف الح���اج: 

هي ق�سي���ة فل�سفية، ال مج���ّرد م�سكلة لغوية 

ُين���اط كل البحث فيه���ا باللغويي���ن والمجامع 

اللغوي���ة. اأج���ل البحث في اللغ���ة هو بحث في 

االإن�س���ان ال���ذي يتكلم اللغ���ة- اإذ ال لغة بدون 

اإن�س���ان-، وكل بح���ث ف���ي االإن�س���ان يتّخ���ذ، 

بال�س���رورة، طابًع���ا فل�سفيً���ا. ل���م تك���ن اللغة 

بعد اأن كان االإن�س���ان حتّى يحق له الت�سّرف 

به���ا كم���ا يري���د، اأي ا�سطالًح���ا. لق���د ُوجدت 

اللغة من���ذ اأن �ُسوِّي االإن�س���ان اإن�ساًنا، فكانت 

عين���ه، ب���ل عين عين���ه. اللغة هي ف���ي مغار�س 

العق���ل الب�سري، المدفوع اإل���ى الكالم بحاجة 

طبيعية ُرّكبت ف���ي جوارح نف�سه. بها قوامه، 

وبها بقاء نوعه.]...[. م���ن هنا اأن منطق اللغة 

ه���و منطق الطبع الب�سري، ال منطق اللغويين 

والمجام���ع اللغوية. منط���ق ال�سليقة والفطرة 

في االإن�س���ان. منطق كينون���ة االإن�سان. اللغة 

حياة، وحي���اة اللغة هي فوق ُمحنَّطات قواعد 

�سرفها ونحوها.”33  

يتط���ّرق الموؤلف بعده���ا اإلى االأخط���ار التي 

ته���ّدد اللغ���ة العربي���ة، في���رى اأّنه���ا تكمن في 

التراج���ع الم�ستمر ف���ي تداوله���ا ال�سليم على 

جميع االأ�سعدة:

على ال�صعيد الإعالمي

اأ- االإعالن���ات االأكث���ر انت�س���اًرا تتوّج���ه اإلى 

النا�س باللغة العاّمية

   ب - الر�سائ���ل االإلكتروني���ة عبر الهواتف 

الخلوية، ف���ي معظمها، كلمات عربية مكتوبة 

باأحرف التينية.

على ال�سعيد العلمي 

اأ-االأبح���اث العلمية، في ع���دد كبير جًدا من 

االأجنبيتي���ن  باللغتي���ن  تت���م  االخت�سا�س���ات 

االإنكليزية والفرن�سية.

ب-ع���دد كبير من الموؤتم���رات الدولية التي 

ُتعقد في الدول العربية تكون اللغة االإنكليزية 

هي اللغة الرئي�سة.

ج- تدري����س الم���واد العلمي���ة يت���م باللغ���ات 

االأجنبي���ة بحج���ة ع���دم وج���ود الم�سطلحات 

اأكث���ر  اأو بحج���ة وج���ود  الالزم���ة بالعربي���ة، 

المراج���ع العلمي���ة باللغ���ات االأجنبي���ة، وهذه 

اإ�س���ارة اإلى اأّن الغزو الثقافي قد اأحرز نجاًحا 

متقّدًما.

ي�سي���ف الموؤل���ف نقط���ة عل���ى جان���ب كبير 

من االأهمي���ة، هي تبعية العديد م���ن المثقفين 

للغرب. وم���ا دمنا نتكلم في اأمور اللغة يجدر 

بن���ا اأن ن�سع دماث���ة الدكتور ميقات���ي جانبًا، 

ون�سّمي االأم���ور باأ�سمائها. فبع�س االأ�ساتذة 

الذي���ن دَر�س���وا االأدب العرب���ي ف���ي اأوروب���ا 

يعتب���رون اأّن الكم���ال مح�سور ف���ي ما تلقوه 

في قراءاتهم عن “باختين” و”دو �سو�سور” 

و”اأو�ست���ن” و�سواه���م، ويحاول���ون اإ�سقاط  

ما تعلم���وه على ق�سايا لغوي���ة واأدبية عربية 

)ال �سيم���ا ف���ي مي���دان االأل�سني���ة(، م���ن دون 

اأن يتحقق���وا اإذا كان���ت هذه الق�ساي���ا قد تّمت 

معالجتها م���ع �سيوخ اللغة العربي���ة منذ األف 

ع���ام مع اب���ن �سين���ا، والفاراب���ي، وابن جني، 

والجرجان���ي، الذي���ن تطّرقوا اإل���ى الكثير من 

ه���ذه الموا�سي���ع وعالجوه���ا معالج���ة علميّة 

رائدة! هذه التبعيّة للغرب األمح اإليها الدكتور 

ميقات���ي متخّوًف���ا من تزايدها ويح���ّذر من اأن 

تفاقمه���ا �سينته���ي اإل���ى الحقيق���ة الم���ّرة التي 

تنب���ئ بفق���دان الهوي���ة االأ�سلي���ة ... كل ذلك، 

�س���وف يقود، ال محالة، اإل���ى فقدان ال�سعوب 

العربي���ة هوّيتها االأ�سلي���ة وانتماءها الفكري 

والح�س���اري. وما ذل���ك اإال خط���وات متقّدمة 

عل���ى طري���ق الغ���زو الثقاف���ي ال���ذي تن�س���اق 

اإلي���ه ال�سع���وب العربية من حيث ت���دري اأو ال 

تدري.”43 

يت�ساءل جبران خلي���ل جبران عن م�ستقبل 

اللغ���ة العربية فيق���ول: ما ه���و م�ستقبل اللغة 

العربية؟ ويجيب:

“ اإّنم���ا اللغة مظهر م���ن مظاهر االبتكار في 
مجم���وع االأّمة، اأو ذاتها العاّم���ة، فاإذا هجعت 

ق���ّوة االبت���كار توقف���ت اللغ���ة ع���ن م�سيره���ا، 

وف���ي الوقوف التقهقر، وف���ي التقهقر الموت 

واالندث���ار]...[. اأم���ا ق���وة االبت���كار فه���ي في 

االأم���ة ع���زم داف���ع اإل���ى االأم���ام ]...[. ه���ي في 

االأف���راد النبوغ وفي الجماع���ة الحما�سة]...[. 

الأن  يتاأّه���ب  ال�ساع���ر  كان  الجاهلي���ة  فف���ي 

الع���رب كان���وا ف���ي حال���ة التاأّه���ب]...[، وظّل 

ال�ساعر يت���دّرج ويت�ساعد ويتلّون فيظهر اآناً 

كفيل�سوف، واآونة كطبي���ب، واأخرى كفلكّي، 

حت���ى راود النعا����س ق���وة االبتكار ف���ي اللغة 

العربيّة فنامت، وبنوِمها تحّول ال�سعراء اإلى 

ناظمي���ن والفال�سف���ة اإلى كالميي���ن واالأطبّاء 

اإلى دّجالين والفلكيون اإلى منّجمين.”53 

اللغ���ة رك���ن اأ�سا�س ف���ي ت�سكي���ل االأّمة وبها 

تتحّدد هويتها. فها هو اأمين الريحاني ينادي 

االأم اللبناني���ة ويطل���ب منه���ا اأن تعل���م اأبناءها 

العربي���ة  باللغ���ة  واالعت���زاز  الوط���ن  محبّ���ة 

:”اأيتها االأّم علمي اأبناءك محبّة الوطن الحقة! 

قولي لهم اإّن االأجنب���ي ال يحتقر لغة اأجداده، 

بل يحتقر في قلبه من يحتقرون لغة االأجداد. 

قول���ي له���م اإّن الل�سان العرب���ي ل�سانهم، واإّن 

اللغ���ة العربي���ة لَِم���ن اأ�س���رف لغ���ات االأر�س! 

فليتعلموها، وليتقنوها، وليعّززوها.”63 ينبّه 

الموؤل���ف اإلى �س���رورة االهتم���ام باللغة فهي 

تزده���ر باأبنائها اأو تذوي من جّراء تخاذلهم. 

وي�س���رب مث���اًل اللغ���ة العبري���ة الت���ي كان���ت 

اإل���ى االأم����س القري���ب لغ���ة مندث���رة “لت�سبح 

الي���وم لغ���ة التدري�س ف���ي الجامع���ات العبرية 

لدرج���ة اأن علوم الطب ُتدّر����س في الجامعات 

الدكت���ور  ُينبّ���ه  بالعبرّي���ة.”73  االإ�سرائيلي���ة 

ميقاتي اأي�ًسا من “دعوة بع�س اللغويين اإلى 

تغيي���ر قواعد النح���و وال�س���رف، وغير ذلك، 

بحج���ة تب�سيطه���ا وتقريبه���ا م���ن المتعلمين، 

الأن ذل���ك �سوف ي���وؤّدي اإلى ق�س���ور في فهم 

القدي���م، واإل���ى بع���د اأكبر عن كت���اب اهلل و�سنّة 

ر�سوله.”83 

اأم���ا ع���ن م�ساألة تي�سي���ر اللغ���ة العربية، فقد 

با�س���ر بع�س االأ�ساتذة، وه���م ُيدّر�سون مادة 

بالقواع���د  با�ستخف���اف  بالتعّر����س  النح���و، 

وانتقاده���ا اأم���ام طالبهم، و�سن���رى بعد قليل 

نتائ���ج ه���ذه المواق���ف التدميري���ة. وف���ي هذا 

ال�س���اأن يق���ول الدكت���ور كمال يو�س���ف الحاج 

:”اأما القول بتي�سير قواعد اللغة العربيّة، فاأنا 

مّمن ُيق���ّرون بمبداإ �سعوبة �سرفنا ونحونا. 

مّم���ن يقول���ون اإن اللغة كائن ح���ّي، ويجب اأن 

يتط���ّور، م�سايًرا الن�س���وء واالرتقاء. ولكنّني 

ال اأواف���ق على الت�سّرف به���ا اعتباطيًا، فنغيّر 

ونبّدل كما يعّن ببالنا. لهذا الن�سوء واالرتقاء 

واإال  نحترمهم���ا،  اأن  علين���ا  ومنط���ق  دي���وان 

كان عملن���ا خبًط���ا ع�سوائيًا. االإ�س���الح الذي 
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اأن يك���ون م���ن داخ���ل اللغ���ة  نتوّخ���اه يج���ب 

ذاته���ا، ال م���ن خارجه���ا. اإّن �سعوب���ة اللغ���ة 

العربي���ة ال تب���ّرر ن�سفه���ا مطلق���اً. ال  اأرى في 

اللغ���ة العربية تعقي���ًدا يزيد بكثي���ر عّما نجده 

ف���ي باق���ي اللغ���ات. اإّن تعقيده���ا مج���ّرد ظ���ّن 

فين���ا اأّنه���ا معّق���دة. ول���و اأردن���ا نح���ن لكان���ت 

�سهل���ة، َمرنة. الق�سي���ة ق�سية تربي���ة الن�سء 

اللبنان���ي، من���ذ الخطوة االأولى، ف���ي اأح�سان 

اللغة العربية. نح���ن ال نتلقن لغتنا في المهد. 

لغتنا، عند الكثيرين منّا، دخيلة على ل�سانهم 

ال اأ�سيل���ة. م���ن هنا تبداأ ال�سعوب���ة.]...[ وفي 

الخت���ام اأق���ول: لم اأ�س���رب قلم���ي فل�سفيًا في 

الأرّد  اإال  باقت�س���اب،  اللغ���ة،  مع�سل���ة  اأبع���اد 

ع���ن الل�س���ان العرب���ّي الهجمات الت���ي ُتثيرها 

علي���ه �سلّ���ة م���ن المغر�سي���ن. اأج���ل، العربية 

محّط رماية، ولكنّه���ا ذات ح�سن منيع... اإّن 

مزاع���م اأعدائها تخلو م���ن كّل ركيزة فل�سفية. 

تم�ّسه���ا  اأن  دون  م���ن  الري���ح  م���ع  �ستذه���ب 

لِهيَّ���ة لِيلعب 
ُ
ب���اأذى]...[ اأجل العربي���ة لي�ست اأ

به���ا المغر�سون. قد تج���وز اللغة باللعب، اأّما 

اللع���ب باللغ���ة فجريم���ة تجاه التاري���خ. ومن 

الموؤ�س���ف اأال ينتب���ه القائم���ون عل���ى �سوؤوننا 

التربوية، وال�سيا�سي���ة، تنبًّها كافيًا لخطورة 

اللغة-االأم)وه���ي عندن���ا، اللغ���ة العربية( في 

رفع بناء االأّمة عاليًا، وتركيز �سخ�سيّة المرء 

على مدامي���ك ثابتة. لو كانت اللغة ُكرة، لجاز 

اإهمالها اأو تغييرها �ساعة ن�ساء وكيف ن�ساء؛ 

ولكنّه���ا من االإن�س���ان بمنزلة العي���ن والقلب. 

اأكث���ر م���ن ذلك، ه���ي بمنزلة النف����س، كما كان 

الريحان���ي يق���ول: اأح���ب لغت���ي الأّنن���ي اأح���ب 

نف�سي”93 

�سبََق اأن األمحن���ا اأّننا �سنرى نتائج المواقف 

التدميرية الت���ي يتّخذها بع����س اأ�ساتذة اللغة 

ف���ي الجامع���ات، ف�سنعر����س، ف���ي م���ا يل���ي، 

بع�ًس���ا من ه���ذه النتائ���ج. �سّمن���ت الدكتورة 

مها خيرب���ك كتابها، “مناه���ج تدري�س النحو 

ف���ي الجامع���ات”، درا�سة ميداني���ة في بع�س 

الجامع���ات ف���ي لبن���ان، وف���ي ه���ذه الدرا�س���ة 

تعّر�س���ت الأمور كثي���رة، يهّمنا منه���ا اأمران: 

1- االأ�سئل���ة ومعايي���ر التقيي���م، 2- االختبار 

والخلل المنطق���ي. نقتب�س من ه���ذه الدرا�سة 

ما يلي:

1- االأ�سئل���ة ومعايير التقييم:  “قبل الكالم 

على القيمة العلميّ���ة لالأ�سئلة، تجدر االإ�سارة 

اإل���ى ال�سرع���ة ف���ي و�سعه���ا، وه���ذه ال�سرعة 

ت�س���يء اإل���ى �س���كل الم�سابق���ة، وت�سي���ر اإل���ى 

توظي���ف  ع���ن  والط���الب  االأ�سات���ذة  تق�سي���ر 

المعطي���ات  ق���راءة  ف���ي  المالحظ���ة  مفه���وم 

نتيج���ة  اأي�ًس���ا،  وه���ذا  الخط���اأ،  واكت�س���اف 

ا�ستخفاف بعملية التقييم، فاإذا كانت �سروط 

االمتحان���ات توجب الدق���ة وااللت���زام بكتابة 

الرق���م ال�سحي���ح لل�سن���ة المنهجيّ���ة، وللع���ام 

الجامعي، فكيف �سمح���ت دائرة االمتحانات 

ب���اأن ُيعي���د اأح���د االأ�سات���ذة طالب���ه اإل���ى العام 

الخط���اأ  ه���ذا  1909-1908؟ )ورد  الجامع���ي 

في النم���وذج الخام�س م���ن النم���اذج الواردة 

ف���ي الكت���اب(، وه���ذا يتراف���ق م���ع ال مب���االة 

ب�س���كل الم�سابق���ة وبنوعيّ���ة االأ�سئل���ة، فه���ي 

مكتوب���ة بخط غي���ر وا�س���ح، واالأ�سئلة تفتقر 

اإل���ى الترتيب. فكي���ف ُيحا�س���ب الطالب على 

الترتيب؟ 

يتجلى ه���ذا اال�ستخفاف ف���ي مواقع كثيرة 

وذل���ك في معظم ما ُيق���ّدم للطالب من اأ�سئلة، 

فنذكر على �سبيل المثال اأّن اأحد االأ�ساتذة كتب 

الم�سابقة بخط يده، بمعنى ال احتمال لوجود 

خط���اأ مطبع���ي، وكان ال�سوؤال:”ا�ستخرج من 

الن����س االأدوات، واذكر عمله���م في الجملة”، 

وه���ذه ال�سياغة تكّررت مّرتين في الم�سابقة 

عينه���ا، وُوّزع���ت عل���ى الط���الب م���ن دون اأن 

يلحظ اأّي منهم الخطاأ.

الختبار والخلل المنطقي

اأّكدت اإجابات الطالب غي���ر المنطقيّة الخلل 

الفك���ري ف���ي عمليّ���ة اال�ستقب���ال واالإر�سال، 

فاالأجوبة تعك�س حالة العجز اللغوي، وحالة 

الطال���ب  ح�س���ول  الأّن  المعرفيّ���ة،  الت�سظ���ي 

العربي���ة  اللغ���ة  ف���ي  اإج���ازة  عل���ى  الجامع���ي 

واآدابه���ا م�سروط باإتق���ان قوانين ه���ذه اللغة 

]...[ اإّن ال�سوؤال الذي يفر�س نف�سه هو: كيف 

ا�ستط���اع ه���وؤالء اجتي���از االختب���ارات، وهم 

على ه���ذا الم�ستوى المتدّن���ي؟]...[ ومن هذه 

االأخطاء: )االأجوبة في االإعراب(

راأى: فع���ل ما����س مبني عل���ى ال�سكون في 

محل رفع فاعل

وراأى: الواو حرف جر

راأى ا�سم مجرور

يحر�س���ون: فاع���ل مرف���وع وعالم���ة رفعه 

النون

يحر�س���ون: فعل م�سارع مجرور وعالمة 

ج���ره الواو والنون عو�س التنوين في اال�سم 

المفرد.04     

    يخت���م الموؤل���ف الب���اب الثان���ي بالف�س���ل 

الخام�س ال���ذي يتناول في���ه العولمة الجديدة 

وعالمي���ة االإ�س���الم؛ فعولمة الي���وم يرى فيها 

موؤّيدوه���ا، ح�سب تعبير الموؤل���ف، اأنها تقوم 

ال�سيا�س���ي  المح���ور  مح���اور:  ثالث���ة  عل���ى 

الخا����س بن�سر القي���م في الحي���اة ال�سيا�سية، 

من حّري���ة ال���راأي والمعتق���د، والديمقراطية، 

وقبول االآخ���ر، والحوار، وااللت���زام بالنظام 

م���ع  المن�سج���م  الثقاف���ي  والمح���ور  الع���ام. 

المح���ور ال�سيا�س���ي، وُيعنى ب�س���وؤون الفكر 

والتربي���ة، وبن���اء �سخ�سية الف���رد، ووجوده 

في المجتمع، و�سلوكه واأخالقياته، وعالقته 

ب�س���واه. اأم���ا المح���ور الثال���ث، وه���و االأه���م، 

فه���و المح���ور االقت�س���ادي، لِم���ا يتميّ���ز ب���ه 

ه���ذا الع�س���ر م���ن ث���روات ماّدّية ظه���رت في 

منت�سف القرن الع�سري���ن وتالأالأت مغريات 

ا�ستثماره���ا، فيتول���ى ه���ذا المح���ور ترتي���ب 

مجرياته���ا  وتي�سي���ر  االقت�سادي���ة  االأم���ور 

م���ن تجارة ح���ّرة، وفت���ح االأ�س���واق، وهيمنة 

قانون العر�س والطلب، وتاأ�سي�س ال�سركات 

متع���ّددة الجن�سي���ات، وب���زوغ الدبلوما�سي���ة 

االقت�سادية التي تهدف اإلى تحقيق الم�سالح 

المادية دون �سواها.

ثم ي�ستعر�س الموؤل���ف اآراء معار�سي هذه 

الظاه���رة م���ن اأ�سح���اب ال���راأي الكال�سيك���ي 

ال���ذي اعتاد اأن يدر����س االأنظمة على اختالف 

وتمحي����س  بتعريفه���ا  ب���دًءا  توّجهاته���ا 

خ�سائ�سه���ا، وه���ذا اأم���ر ال يتواف���ر ف���ي هذا 

التي���ار الجارف! فمن هوؤالء َمن ي�سفها باأنها 

“حافل���ة ت�سير من دون �سائ���ق”، ومنهم من 
يق���ول اإنه���ا ت�سي���ر بغي���ر قواع���د، ومنهم من 

ي���رى اأّنها ته���دف اإلى جني االأرب���اح متخطية 

الم�سالح الوطني���ة وي�سل في نهاية المطاف 

اإل���ى راأي المفكر ج���ورج طرابي�سي ب���اأّن لها 

مدلوال واحًدا هو �سيرورة العالم واحًدا.14 
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والح���ق يقال اأّن عقدين م���ّرا والعالم بكامله 

يتح���ّدث بالعولم���ة ك�س���اأن قائم م���ن دون اأن 

ي�س���در اأّي تعري���ف له���ا. فباللغ���ة الفرن�سية 

بداأ ال���كالم عليها بت�سميتها في ب���ادئ االأمر: 

Mondialisation ثم تغيّر اال�سم في ما بعد 
Glo� :دوبع اأن بانت بع�س مالمحها لي�سبح

balisation. وال�سائد اليوم تخلي ال�ساحات 
الفكرية ع���ن المفه���وم ال�سقراط���ي بالحديث 

ع���ن االأ�سي���اء، والقائ���م على تعريف م���ا يراد 

الكالم ب�ساأن���ه وتحلي���ل خ�سائ�سه. ن�سرب 

مث���ال على ذل���ك، هو اإط���الق كلم���ة اأ�سوليين 

والمتع�ّسب���ون  المتطّرف���ون  به���ا  ليو�س���ف 

اأ�سول���ي  �سف���ة  كان���ت  واالإلغائي���ون، بينم���ا 

�سابق���اً تعني من يت�سّرف ح�س���ب االأ�سول؛ 

وال اأدري اأه���ي خطاأ بريء اأم يراد منه تعميم 

فكرة �سلبية عن ماهية االأ�سول؟

كيفما كان االأمر فالموؤلف يبادر فوًرا اإلى 

الحدي����ث ع����ن عالميّ����ة االإ�سالم الت����ي تجلت 

باالآي����ة الكريم����ة ف����ي �س����ورة الحجرات:”يا 

اأيُّه����ا النا�����س اإّن����ا خلقناك����م م����ن ذك����ر واأنثى 

اإّن  لتعارف����وا  وقبائ����ل  �سعوًب����ا  وجعلناك����م 

اأكرمك����م عن����د اهلل اأتقاكم.”فاأين هذه الدعوة 

من تلك الجائحة؟

ي�س���ل الموؤل���ف بع���د ذل���ك اإلى اأخط���ر نقطة 

ف���ي ه���ذا ال�سياق، وه���ي هج���رة االأدمغة وقد 

اأ�سرن���ا اإليها في بداي���ة هذه المطالع���ة. يتابع 

الدكتور ميقاتي عر�سه الآثار العولمة فيدعو 

اإل���ى التعامل معه���ا بحكمة كاأم���ر واقع، علينا 

اأن نح�ّس���ن مجتمعاتن���ا بمواجهت���ه لحماي���ة 

خ�سو�سيتنا وم�سالحنا.

بعد هذه الدرا�سة الر�سين���ة العلمية، ينتقل 

الموؤل���ف اإلى الباب االأخير الم�سّمخ بالتفاوؤل 

وال���ذي ال اأج���د تعليق���اً علي���ه اإال بالتعبير عن 

الثن���اء عل���ى المجه���ود الكبير ال���ذي بذله، مع 

التنويه باإثارته في الف�سل الثالث للمرتكزات 

الثالث���ة الت���ي ُيبنى عليه���ا، وه���ي : “االإيمان 

والعل���م والعم���ل”، فهذه ه���ي االأقانيم الثالثة 

التي يقوم بها اأّي عمل نه�سوي.

النه�س���ة ال تق���وم من فراغ ب���ل هي انطالق 

م���ن و�سع جامد، خام���ل، اإلى الوقوف بوجه 

االأن���واء، اإنها ن�س���اط حركي يبع���ث االأّمة من 

رقادها فتتحّول الفو�سى اإلى نظام، وتجعل 

م���ن ال�سعف ق���وة، وم���ن التبعي���ة المالم�سة 

اأم���ًرا  الواج���ب  في�سب���ح  حّري���ة،  للعبودي���ة 

�سادًرا من وجدان الفرد ولي�س مفرو�ًسا من 

الغير. وهكذا نكون قد حققنا المراد من االآية 

الكريمة من �سورة الرعد:

“ اإّن اهلل ال يغيّ���ر م���ا بق���وم حت���ى يغيّروا ما 
باأنف�سهم”.

ه���ل هذا االأم���ر م�ستحي���ل؟ اأكاد اأج���زم باأنه 

معق���ول وممكن. األ���م نقراأ في الذك���ر الحكيم 

اأنه، �سبحان���ه، ُيخرج الحي من الميت ويولج 

النهار في الليل؟

في ه���ذا الليل الطويل، راأيت في هذا الكتاب 

ب�سي����س �س���وء ي�سي���ر اإل���ى اإمكاني���ة انبالج 

النه���ار، ويدّل اإلى الخروج م���ن النفق المظلم 

. اإّن���ه “وم�س���ة الجودة في الزم���ن الرديء”. 

اإّن���ه كتاب تجدر قراءته باإمع���ان لعّل �سرارته 

توقظ الوجدان. 
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�ش�أن  الم�شرح  اأن  في  ج��دال  ال 

م��ن ���ش��وؤون ال��ث��ق���ف��ة، ب��ل ه��و �ش�أن 

اأخ���ذن���� بتعريف  م���  ب���م��ت��ي���ز،اإذا  ث��ق���ف��ي 

اأخ���ذت  – اإذا م���  ب���أن��ه���  ل��ل��ث��ق���ف��ة  ك��روب��ر 

بمعن�ه� االإثنوغرافي الوا�شع – » هي ذلك 

المعرفة  على  ي�شتمل  ال��ذي  المرّكب  الكّل 

والق�نون  واالأخ���اق  والفن  والمعتقدات 

ن��وع  ب�لطبع  وال��م�����ش��رح  وال����ع�����دات...«. 

ال��ف��ن��ون التح�م�ً  اأك��ث��ر  ال��ف��ن، ب��ل م��ن  م��ن 

اإجتم�عية.  مم�ر�شة  اإذن  فهو  ب�لمجتمع. 

االإن�ش�ن  ابتكره�  التي  الفنون  م��ن  وه��و 

عن  والتفتي�ش  ه��واج�����ش��ه،  ع��ن  للتعبير 

والم�ورائي�ت  الوجود  واأ���ش��رار  اأ���ش��راره 

ف�شاً  ال��خ��اق��ة.  الجم�لية  اللعبة  ب��ه��ذه 

ع���ن اأن�����ه ف���ن ي���ق���وم ع��ل��ى ال�������ش���راع بين 

االإغريق،  االآلهة والب�شر عند  التن�ق�ش�ت: 

الكا�شيكيين  ع��ن��د  وال���واج���ب  ال��ع���ط��ف��ة 

واأي�ش�ً  وال�شعب،  ال�شلطة  الفرن�شيين، 

�شك�شبير  ع��ن��د  ال��ت��ق���ل��ي��د  ���ش��د  ال�����ش��راع 

االإليزابيتي.االإن�ش�ن واالآلة في  والم�شرح 

واالإلح�د  ال�شن�عي،االإيم�ن  الع�شر  بداية 

مع بروز الفل�شفة االإ�شتراكية التي تمددت 

ال���ى اأوروب������ واأق������ش��ي اآ���ش��ي���، ث��م القلق 

الوجودي مع العبثيين وال�شوري�ليين في 

اأوروب� ب�شكل خ��ش.

وف�����ش��اً ع��ن ذل���ك، ف����إن ال��م�����ش��رح في 

كب�ر  ف��ي��ه  ت��ب���رى  فل�شفي  ���ش���أن  ج��وه��ره 

الفا�شفة  لبع�ش  وك���ن  واالأدب����ء.  ال�شعراء 

و���ش���رت��ر  وفيخته  ونيت�شه  هيغل  اأم��ث���ل 

وك�مو و�شيلر و�شيلنغ دور كبير في التنظير 

وجم�لية  فكرية  اأ�ش�ش  وو���ش��ع  للم�شرح 

من  الكثير  وعمل  ال��ع���ل��م،  ف��ي  انت�شرت  ل��ه 

الم�شرحيين، كتَّ�ب�ً ومخرجين ومهند�شين، 

م�شرحي�ت  ك��ت��ب  م��ن  وم��ن��ه��م  ب��م��وج��ب��ه���. 

ليعبّر من خاله� عن تي�ره الفل�شفي، اأمث�ل 

ج�نب  الى  و�شيلر،  وك�مو  وفيخته  �ش�رتر 

التم��شف  نظرية  �ش�حب  ب�لطبع  بر�شت 

)distanciation( الم�شهورة.

الم�شرح  اأبدى  اأخرى فقد  ومن ن�حية 

كفن اإجتم�عي مرونة ف�ئقة في التع�طي مع 

ال�شو�شيولوجية،   – الت�ريخية  التحوالت 

اأزم�ته�  عن  ويعب�ّر  يم��شيه�  ت���رة  فك�ن 

وم�����ش��ت��ح��دث���ت��ه��� وت���ح���والت���ه����، وط�����وراً 

ي��ع���ر���ش��ه��� ط����رح����ً ن��ف�����ش��ه و���ش��ي��ل��ة من 

بوجه  والفكري  االإجتم�عي  النقد  و�ش�ئل 

جديدة  ث��وري��ة  اأف��ك���راً  ومقدم�ً  االإج��م���ل، 

عملية  ف��ي  ف�علة  وظيفة  للم�شرح  ت��ح��ّدد 

الكي�ني  ال��وع��ي  وف��ي  االإن�����ش���ن��ي  الترقي 

لحق�ئق الوجود ، وف��شح�ً زيف العاق�ت 

من  االإن�ش�نية  ال���ذات  وم��ع��ّري���ً  المعقدة، 

وهو  للقدرية.  وال��رك��ون  ال�شع�دة  اأوه���م 

في مم�ر�شة هذا الدور، وت�أكيداً على عظم 

ب�لعلوم  ا�شتع�ن  فق�د  وه�دفه،  م�شوؤوليته 

وال�شعر  االأدب  م��ث��ل  ك���ف��ة،  االإن�����ش���ن��ي��ة 

والفل�شفة وعلم االإجتم�ع والعلوم الدينية 

والت�ريخ وال�شي��شة وعلم النف�ش وغيره� 

الى  �ش�ملة  نظرة  واإن  نف�شه؛  ع��ن  ليعبِّر 

 امل�رسح بني الإرادة الواعية 
واحلاجة الجتماعية

j د. نبيل أبومراد

المسرح
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المو�شوعة  القيّمة  الم�شرحية  الن�شو�ش 

على مّر الت�ريخ، والكتب والدرا�ش�ت التي 

واال�شتنت�ج  والتحليل  ب�لدرا�شة  تن�ولته� 

توؤكد لن� هذا الكام.

هذا م� يجعل من الم�شرح، كم� األمحن� 

م��  بك�ل  ثق�في�ً  ���ش���أن���ً  ال��م��ق���ل،  ب��داي��ة  ف��ي 

وثيق�ً  ارتب�ط�ً  ويرتبط  معنى،  من  للكلمة 

اإن  الحقيقة  وف��ي  االج��ت��م���ع��ي.  بن�شيجه 

تحديداً،  الم�شرحي  العر�ش  اأو  الم�شرح، 

هو  ك��م���  ذات���ه  وي��ح��ق��ق  م��ع��ن���ه  يكت�شب  ال 

ن�شّميه  م���  ال��ن������ش،اأو  اأم�����م  اإال  م��ع��روف 

بين  ف���ل��ع��اق��ة  ال���ن���ّظ����رة،  اأو  ال��ج��م��ه��ور، 

العر�ش وجمهوره عاقة مب��شرة تف�علية 

حية، وقد �شدد كل الب�حثين في الم�شرح 

على هذا الج�نب من العاقة. ويقول ج�ن 

دوفينيو ب�أن االإحتف�ل الدرامي هو احتف�ل 

اجتم�عي موؤّجل ومعلّق، اأي اأنه يبقى على 

اإن  ي��ق��ول  �شيلر  وك����ن  الحقيقة.  ه�م�ش 

الم�أ�ش�ة االإغريقية رّبت ال�شعب االإغريقي. 

اإن  اآرت���و  اأن��ط��ون��ي��ن  ي��ق��ول  المعنى  وب��ه��ذا 

يجمع  عندم�  القبيلة  خلق  يعيد  الم�شرح 

�شريحة من الن��ش في بوتقة واحد؛ لفترة 

من الزمن لتت�آزر في الم�ش�ركة والهموم. 

معتقدات  ي��ح��ّرك  ال��م�����ش��رح  الأن  ه���ذا  ك��ل 

اأو  جمهوره،  هواج�ش  عن  ويعبّر  واأه��واء 

ينقل اليهم مع�رفه التي تق�بله� التف�عات 

الن�تجة من م�ش�عر هذا الجمهور.

المتعددة  ال��ج��وان��ب  ف����إن  ذل��ك  وع��ل��ى 

للمم�ر�شة االإجتم�عية للم�شرح توؤل�ف كّا 

حي�ّ�ً يحمل دين�ميكية قوية ته�ّز في بع�ش 

وموؤ�ش�ش�ته�،  الجم�عة  منظومة  االأحي��ن 

اأنه�  كم�  دوفينيو.  ج���ن  اأي�ش�ً  يقول  كم� 

التي  ال�����ش��ل��ة  ه���ذه  ن��ن�����ش��ىء  اأن  ل��ن���  تتيح 

الجم�لي  ال�����ش��يء  بين  عنه�  البحث  ط���ل 

ولحمة  الفني  االإب��داع  وبين  الحي�ة،  وبين 

الوجود.

وب��ن���ء ع��ل��ي��ه ف�����إن ال��م�����ش��رح ي��ت��ج���وز 

اأحداث  اأو  المعلوم�ت  ينقل  م�شرح�ً  كونه 

الت�ريخ وين�ق�شه� ويحلل الق�ش�ي� الع�مة 

رف�شه  الذي  االأمر  اأدبي�ً؛  اأو  علمي�ً  تحلياُ 

العبثيون رف�ش�ً ق�طع�ً، الأن الم�شرح قبل  

اأي �شيء اآخ��ر ه��و ف��ن ؛ ب��ل ه��و م��ن اأق��دم 

ال��ف��ن��ون. وق��د رب��ط علم�ء االإج��ت��م���ع بين 

الن�ش�ط الخاَّق للفن�ن والثق�فة الت�ريخية 

يعي�ش  ال��ذي  المجتمع  بين  اأو  المتطّورة 

فيه،كم� األمحن�؛ ووافق الم�شرحيون على 

ذلك بكل �شرور. اأي�ش�ً االأمر نف�شه ينطبق 

للم�شرح  المرافقة  الجم�لية  االأ�شك�ل  على 

التي تمّر هي بدوره� بتغيرات وتعديات 

ن��وع  ي��ق��رره���  العملية  وه���ذه  م�����ش��ت��م��رة. 

الح�ش�رة ووظيفته� في المجتمع.

واإذا ك�ن النقد الحديث قد ا�شتط�ع اأن 

وو�شع  والم�شمون،  ال�شكل  بين  يف�شل 

هذا  اأن  اإال  لذلك،  و�ش�رمة  محّددة  قواعد 

لم يوؤّثر على دور الم�شرح، الأن ال�شكل لم 

ي�شتطع اأن يطغى على الم�شمون، وحيث 

من  مهم�ً  ج�نب�ً  يفقد  الم�شرح  ف���إن  طغى 

�شحيح؛  والعك�ش  ومعن�ه.  خ�شو�شيته 

ال�شكاني  ج���ن��ب��ه  ال��م�����ش��رح  اأه��م��ل  ف����ذا 

ال��ج��م���ل��ي ال��م��ت��م��ث��ل ب��������الأداء واالإخ������راج 

من  اأ�ش��شي�ً  ج�نب�ً  اأي�ش�ً  ف�ََق�د  والتن��شق 

ف�ل�شكل  وهويته.  ومعن�ه  خ�شو�شيته 

يبقى هو الرب�ط بين الفن�ن المبدع ولغته 

الجم�لي  التعبير  ف�إن  وب�لت�لي  الجم�لية، 

م��ه��م��� ح�����ول ال��ت��م��لّ�����ش م���ن م�����ش��وؤول��ي��ت��ه 

فهو  المكت�شبة  وال��خ��ب��رات  االج��ت��م���ع��ي��ة 

ال��ع��زل��ة، وي�شبح  ف��ي  ب���ل��وق��وع  ي��خ���ط��ر 

م�شطراً البتداع و�ش�ئل خ��شة به للتعبير 

�شرط اأال تفتقر هذه الو�ش�ئل الى روابطه� 

االجتم�عية.

والذي يراقب عن كثب م�ش�ر الم�شرح 

�شعور  عموم�ً،ينت�به  ال��ع���ل��م  ف��ي  ال��ي��وم 

وجودي  اإرب���ك  ح�ل  يع�ني  الم�شرح  ب�أن 

اأ�ش�ع بو�شلته، وبداأت ثقته  عميق وك�أنه 

اجتم�عي  ثق�في  كمحرك  وب��دوره  بنف�شه 

تحته  من  االأر���ش  وب��داأت  ت�شعف،  ه�ئل 

جديدة  علوم  توافد  ب�شبب  وتهتّز  تنزاح 

وو���ش���ئ��ل ت��ع��ب��ي��ر ف��ن��ي��ة م��خ��ت��ل��ف��ة اأخ���رى 

جذري  وتحّول  االإت�ش�الت،  وتكنولوجي� 

ف���ي ال��ن��ظ��رة ال���ى ال��م�����ش��رح ك��م��وؤ���ش�����ش��ة، 

وجدواه� بعد االآن في التوا�شل والتعبير، 

ف�شاً  برّمته�؛  الثق�فية  الم�شرح  وقيمة 

في  خ�شو�ش�ً  االإقت�ش�دية،  االأزم���ت  عن 

الم�سرح �سنة 1359
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الدول الن�مية، والتي تلعب دوراً مهم�ً في 

وا�شتقط�ب  وانت�ش�ره  الم�شرح  ازده����ر 

ج��م��ه��وره. و���ش��ي��ك��ون ع��ل��ى ال��م�����ش��رح اأن 

ووه��ج��ه  دوره  لي�شتعيد  ب��ق��وة  ين��شل 

ال�ش�مل  ال��ث��ق���ف��ي  ال��ح��راك  ف��ي  وم��ك���ن��ت��ه 

ب��ي��ن االأم����م. ف��ه��ل �شبب ه���ذه االأزم����ة هو 

هذه  كل  مواكبة  على  الم�شرح  ق��درة  عدم 

هل  وب�لت�لي،  ذكرن�ه�؟  التي  التحوالت 

يفت�ش عن و�ش�ئل ولغة وتقني�ت  اأن  عليه 

بديلة ال�شتع�دة هذا الدور وهذه المك�نة؟ 

ال�����ج�����واب ع����ن ذل�����ك ي��ت��ط��ل��ب ب��ح��ث���ً 

ال��م��ج���ل  يت�شع  ال  وم�شتفي�ش�ً  ط��وي��اً 

وم��ع��ق��دة؛  �شعبة  الم�شكلة  الأن  ه��ن���،  ل��ه 

ال�شكل  �شعيد  على  الم�شرح  ب����أن  علم�ً 

االإنت�ج و�شخ�مة  وال�شينوغرافي� وعظمة 

وم�  االأزي���ء  وفخ�مة  المرافقة  المو�شيقى 

ل��وازم زخرفية، في بع�ش  الى هن�لك من 

االأنواع الم�شرحية، قد ا�شتط�ع اأن يواكب 

التطور في الفنون االأخرى، خ�شو�ش�ً في 

هذه  بع�ش  ويتخطى  بل  واأميرك�،  اأوروب� 

ب��شتثن�ء  المج�ل  ه��ذا  في  اأحي�ن�ً  الفنون 

ال�شينم� طبع�ً . اإال اأن اأزمة الم�شرح لي�شت 

هن�. فالأزمة هي في: ماذا يريد الم�سرح 

يقدمه  جديد  من  وهل  بعـد؟  يقول  �أن 

اأعاه،  اثبتن�ه  الذي  وب�لمعنى  للإن�سان؟ 

الوعي  م�ش�ألة  في  ف�عل  دور  له  بقي  فهل 

اأم  ؟  بر�شت  اأو  هيغل  عنه�  ت��ح��دث  ال��ت��ي 

اأق��وى  ات�ش�ل  وو�ش�ئل  اأخ��رى  فن�وَن  اأن 

الم�شرح؟  من  ال��دور  هذا  �شرقت  واأ�شرع 

الم�شرح  يكون  اأن  هو  نخ�ش�ه  م�  واأك��ث��ر 

االأق��ل  على  اأو  ال�����دور،  ه��ذا  فعاً  ف�ََق�د  ق�د 

اأوتا�شت  بعيد،  ح�ّد  ال��ى  ت�أثيره  �شعف 

والتغيير،  الثورة  على  التحري�شية  قوته 

ه���ذه ال��ق��وة ال��ت��ي ه��ي ه���دف اأ���ش������ش من 

اأهداف الم�شرح والتي تب�رى في �شرحه� 

الب�حثين  الكثير من  الكثير  والت�أكيد عليه� 

ذل��ك،  �شحَّ  واإذا  وح��دي��ث���ً.  قديم�ً  والنق�د 

فيكون اأن اللحمة واالأوا�شر بين الم�شرح 

الى  ت�أثيره�  وخب�  �شعفت  قد  والمجتمع 

ح�ّد بعيد.

ب���ن����ء ع��ل��ى م���� ت���ق���دم، ف������إن ال�����ش��وؤال 

ا���ش��ت��ط���ع،  ي��ط��رح نف�شه ه��ن���: ه��ل  ال����ذي 

عموم�ً  ال��درام��ي  الفكر  ي�شتطيع  ه��ل  اأو 

وي��راف��ق  ال��م��ب���درة  ي�شتعيد  اأن  ل��وح��ده 

فيتطور  والمن�ظر  االأ���ش��ك���ل  ف��ي  التطور 

الع�مة  النظرة  وبتطور  الثق�ف�ت،  بتطور 

وال�ش�ملة للحي�ة، وب�لتي�رات الفكرية التي 

لتطور  كنتيجة  المتنوعة  اأ�شك�له�  اأخ��ذت 

المجتمع�ت والقيم االإن�ش�نية من اأخاقية 

�شحَّ  اإذا   – واأي�����ش���ً  واإجتم�عية،  ودينية 

التعبير- ب�شبب تطور قيمة االإن�ش�ن كفرد 

فيه،  يعي�ش  ال��ذي  المجتمع  ال��ى  ب�لن�شبة 

الواقع  يواجه  اأن  يريد  االإن�ش�ن  واأ�شبح 

تحقق  ال��ذي  العلمي  التقدم  اأ���ش������ش  على 

بمفرده؟

ق��د ي��ق��ودن��� ه���ذا ال��ت�����ش���وؤل ال��ى   

فر�شية ربم� تحت�ج الى النق��ش، وهي اأن 

الم�شرح قد فقد توازنه ووعيه االجتم�عي 

وهدفه االأخاقي، هذا الهدف الذي و�شعه 

الم�شرح المع��شر على م� يبدو في الج�نب 

���ش��دام  بنتيجة  اه��ت��م���م���ت��ه،  م��ن  الخلفي 

�شموئيل  عليه  تكلم  ال���ذي  ال��ح�����ش���رات 

يقيم  الم�شرحي  الك�تب  وب�ت  هنتنغتون، 

يتخّطى  اج��ت��م���ع��ي«  ف���راغ   « ع��ل��ى  ن�����ّش��ه 

فل�شفة العبثيين ومنهجيتهم.

توازنه  فقد  الم�شرح  ب���أن  القول  لكن 

من تجارب لغة �لج�سد عند غروتوف�سكي�سك�سبير ر�ئد �لم�سرح �لعالمي
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يقودن�  واالأخ��اق��ي،  االجتم�عي  ووع��ي��ه 

فمّم�  االأغ����وار.  عميق  فل�شفي  ج��دال  ال��ى 

)ب�لمفهوم  االإن�ش�ن  وع��ي  اأنَّ  فيه  ال�شك 

يوؤ�ّش�ش،  اأو  ي�شكل،   ) للكلمة  الفل�شفي 

وفق�ً  تعمل  واإرادت�����ه  للحقيقة،  ل�����ش��ورة 

لهذه ال�شورة النمطية،  لذلك، وكم� يوحي  

الذي  الوعي  مفهوم  عن  حديثه  في  هيغل 

االإن�ش�ن  عاقة  ف�إن  بر�شت،  به  ا�شتر�شد 

الواعي  الت�أثير  دقة  على  تعتمد  ب�لحقيقة 

بر�شت  ا�شتف�د  وق��د  اإرادت���ه.  وق��وة  عنده 

وجعله  ل�ش�لحه  وحّوله  المفهوم  هذا  من 

يكون  اأن  بهدف  م�شرحه،  جوهرية  ف��ي 

م�شرحه ن�فع�ً ب�لمعنى االجتم�عي ولي�ش 

م�ش�حة للت�شلية المج�نية، - وهذا ب�لطبع 

م�شرح  في  الوعي  لمعنى  كبير  اخت�ش�ر 

اأي�ش�ً ي�شّدد على  بر�شت -  وك�ن بر�شت 

اأن يط�ل الوعي الم�ش�هدين بغ�ية اأن ي�شهل 

لهم فهم�ً اأكبر للحقيقة ومعنى االإرادة في 

يطمح  الذي  والت�أثير  التف�عل  مدى  �شوء 

المجتمع  اليه عند جمهوره، وب�لت�لي في 

الك�تب  اأن  ب��رّم��ت��ه. وف��ي ظ��نّ��ه  االإن�����ش���ن��ي 

الفعل  طريق  عن  الع�لم  يقّدم  اأن  يح�ول 

مجموعة  هي  والم�شرحية  واالأح����داث... 

في  يوّح�ده�  اأن  الك�تب  ي��ح���ول  اأح���داث 

تنمو مع  االأح��داث  ح�دث ع�شوي. وهذه 

وبيئتهم،  االأ�شخ��ش  بين  الق�ئمة  العاقة 

ال��واع��ي��ة  االإرادة  ب��ي��ن  ال��ع��اق��ة  ف���ي  اأي 

اأن  ذل��ك  وي�شتتبع  االجتم�عية.  والح�جة 

تتم��شى خبرة الك�تب مع خبرات الجم�عة 

منطق  ت�شّكل  االأنظمة  وه��ذه  واأف��ك���ره���. 

الك�تب الدرامي وو�ش�ئله في تف�شير حي�ة 

�شخ�شي�ته وتبريره�. 

ال �شك ب�إن ارتب�ط الح�جة االجتم�عية 

ب�لوعي اأمر ال بد منه لتبرير دور الم�شرح، 

ومنهم  الثق�في.  معن�ه  الكتم�ل  وب�لت�لي 

والم�شرح  عموم�ً،  الفن  دور  يو�ّشع  من 

خ�����ش��و���ش���ً، ل��ي��ط���ل م�����ش���أل��ة االأخ�����اق 

من  الع�ديد  عليه�  ���ش��دَّد  التي  المجتمعية 

م�  واإالَّ  واالإن�����ش���ن��ي���ت؛  االج��ت��م���ع  علم�ء 

الم�شرح؟  ا�شمه  ال���ذي  ال��ف��ن  ه��ذا  ج���دوى 

وهل يمكن تقزيم دوره ونت�جه الغزيرفي 

الت�شلوي  ال�����ش���أن  ف��ي  وح�شره  ال��ت���ري��خ 

فقط؟ ال، هذا مح�ل. 

ال�����ش���أن  اإق���ح����م  ي���ب���دو  اأال  ي��ج��ب  ل����ذا 

الوا�شع  الفل�شفي  ب�لمعنى   ( االأخ��اق��ي 

والم�شرح  عموم�ً  الفن  ب�شوؤون  للمفوم( 

مك�نه،  غير  وف��ي  ن���ف��راً  �ش�أن�ً  خ�شو�ش�ً 

ب���أن  ي��رون  المنّظرين  بع�ش  اأن  ب�عتب�ر 

للتنظيم  و�شيلة  اأو  مو�شوع�ً  لي�ش  الفن 

وت��ح��دي��داً  ال��ف��ن،  اأن  �شحيح  االأخ���اق���ي. 

في  مب��شرة  اأق��ل  ت�أثيره  يبقى  الم�شرح، 

ال�شي��شة  وت��ل��ع��ب  ال��م��ج��ت��م��ع���ت،  تنظيم 

واالقت�ش�د والتربية دوراً اأكثر فع�لية في 

ننكر  اأن  ن�شتطيع  ال  اأنن�  اإال  المج�ل،  هذا 

المجتمعية  ب���الأخ��اق  يتعلق  م���  ف��ي  اأن���ه 

يلعب  الم�شرح  ف�إن  الثق�فية،  وجهته�  من 

دوراً فع�الً في تربية الفرد وتوعيته وفي 

تطوير الذائقة الجم�لية عنده، واإن بوتيرة 

االإج��ح���ف ف�شل  م��ن  ي��ب��دو  ل��ذل��ك  بطيئة؛ 

العاقة كلي�ً بين الفن واالأخاق. ففي اأثين� 

اجتم�عية  قوة  للفنون  ك�نت  مثاً  القديمة 

اليون�نيين  اأن  ح��د  ال��ى  كبيرة  واأخ��اق��ي��ة 

والفنون  الجميلة  الفنون  بين  يف�شلوا  لم 

ال��ن���ف��ع��ة؛ ف��ك���ن االف���ت���را����ش ال�����ش���ئ��د اأن 

الفنون كله� يجب اأن تكون ن�فعة. واعتبر 

اأن  يجب  بمجمله�  الفنون  ب���أن  اأف��اط��ون 

الى  للو�شول  التفكير  ب��ل��ورة  ف��ي  ت�شهم 

الحكمة والتعقل. هذا يدح�ش مقولة »الفن 

ن���دى به� جم�عة من  التي  الفن«  اأج��ل  من 

الع�شرين،  ال��ق��رن  اأوا���ش��ط  ف��ي  الفن�نين 

»الفن  بمقولة  االآخ��ر  البع�ش  وا�شتبدله� 

الواقعية  م�����ش��رح   ( ال��م��ج��ت��م��ع«  اأج���ل  م��ن 

ال  الجم�ل  اأن  يقينهم  وفي   ،) االجتم�عية 

ينبغي  ب��ل  فقط،  ذات��ه  يبرر  اأن  ي�شتطيع 

المجتمع،  لهموم  تبع�ً  يق��ش  اأن  اأي�����ش���ً 

ذاكرتن�  على  وي�أتي  االأخ��اق.  بينه�  ومن 

الذي  بل  كايف  االجتم�ع  ع�لم  قول  هن� 

ف�ّشر عاقة الفن ب�الأخاق ب�شكل وا�شح 

اأخاقي،  فن  ك�ل  »اإن  ق��ل:  حين  وح��شم 

الأن االأعم�ل الفنية و�شيلة مب��شرة للخير. 

عمل  ب���أن��ه  �شيء  على  نحكم  اأن  فبمجّرد 

اأهمية  ذو  ب�أنه  عليه  حكمن�  قد  نكون  فني 

ق�شوى من الوجهة االأخاقية«.

j ناقد م�رسحي و�أكادميي

يبدو من اإلجحاف فصل العالقة كليًا بين 
الفن واألخالق. ففي أثينا القديمة مثاًل كانت 
للفنون قوة اجتماعية وأخالقية كبيرة الى حّد 
أن اليونانيين لم يفصلوا بين الفنون الجميلة 
والفنون النافعة؛ فكان االفتراض السائد أن 
الفنون كلها يجب أن تكون نافعة. 
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ب���أن  النف�سية  ال��درا���س���ت  اأثبتت 

��ل في  ���ش��خ�����ش��ي��ة االن�������ش���ان ت��ت�����ش��كَّ

ال�شنوات االأولى من عمره.. حتى اإن بع�ض 

العلماء اأطلقوا على الطفل من 1 - 5 لقب اأبو 

االن�شان.. والح�شيلة التي يخرج بها الطفل 

اإلى  تبقى معه  التي  الخام�شة هي  �شّن  بعد 

ل مع  اآخر العمر. و�شخ�شية الطفل ال تت�شكَّ

والدته، بل يكت�شبها بفعل تفاعله وات�شاله 

ببيئته وهي تتهيَّاأ نتيجة التاأثيرات الثقافية 

ول��ي��دة  ف�شخ�شيته  ل���ذا  ب���ه،  ت��ح��ي��ط  ال��ت��ي 

في  ت��وؤث��ر  التي  ال��ع��وام��ل  م��ن  واإن  الثقافة. 

تكوين ثقافة االأطفال، نظرة المجتمع نف�شه 

اإلى  الثقافة  الطفولة، وو�شائله في نقل  اإلى 

االأطفال.

بين الأدب والم�سرح

ك��ان��ت ال��ح��ك��اي��ة ت��ث��ي��ر خ��ي��ال االأط��ف��ال 

مرحلة  بلوغه  قبل  حتى  انفعاالته  وتحرك 

اإن  اإذ  وللمفارقات.  للكلمات  التام  االإدراك 

يدفعه  الحكاية،  اأثارته  ال��ذي  الطفل،  خيال 

والت�شبُّه  ال��ح��ك��اي��ة  ف��ي  ذات���ه  اإ���ش��ق��اط  اإل���ى 

الذكاء  بالغة  محاولة  في  وذل��ك  باأبطالها. 

وهذا  بمعاي�شتها.  والتمتع  الحكاية  لفهم 

االإ����ش���ق���اط ي��ك��ون ع��ل��ى درج�����ات ي��ح��دده��ا 

م�شتوى القوى المعرفية لدى الطفل.

االأطفال  لدى  غريزياً  التقليد  كان  ولما 

عند  يقف  ال  الحكاية  باأبطال  ت�شبههم  ف��اإن 

حدود ال�شورة الهوامية بل هو يتعداها اإلى 

لعبه.  خ��ال  ال�شورة  ه��ذه  تعقيل  محاولة 

»وهكذا يتقمَّ�ض الطفل �شخ�شية بطله اأثناء 

الم�شرحة  اإل��ى  اللعب  يحوِّل  حتى  اللعب، 

التي تج�شد �شخ�شية الطفل النامية ومعها 

م�شتوى تطوره االإدراكي واأ�شلوبه الخا�ض 

والمعطيات  القيم  تج�شد  كما  بالمعاي�شة، 

كا�شتجابات  للطفل  انتقلت  التي  الثقافية 

ل��ت�����ش��اوؤل��ه وف�����ش��ول��ه«. وب��ه��ذا ف���اإن نظرة 

من  ج��دي��دة  اأب��ع��اداً  تكت�شب  للحياة  الطفل 

للعالم  اإدراك��ه  الم�شاهمة في تطوير  �شاأنها 

ال���خ���ارج���ي ك��خ��ط��وة ع��ل��ى ط���ري���ق ت��م��اي��ز 

�شخ�شيته. وهكذا فاإن اأدب االطفال )�شواء 

بمفهومه  االأدب  اأو  ال��م��روي��ة  ال��ح��ك��اي��ات 

االح�شا�ض  على  اأقدر  الطفل  يجعل  الراهن( 

ال��زم��ان  ف��ي  نف�شه  موقعة  وع��ل��ى  بتمايزه 

والمكان. وهذا ما يدفع باالأطفال اإلى اإدمان 

الحكايات التي يرون فيها متنف�شاً وتعبيراً 

ق�شورهم  ب�شبب  المكبوتة  رغباتهم  ع��ن 

عن التعبير. وي�شل هذا االإدمان الى درجة 

واأحياناً  الحكاية.  �شماع  دون  النوم  رف�ض 

اأن  ي��درك  الأن��ه  الحكاية  بتكرار  الطفل  يقنع 

لها اأبعاداً جديدة مع هذا التكرار.

الطفل  »اإن  ال��ب��اح��ث��ي��ن:  بع�ض  وي��ق��ول 

ه��و ال���ذي ي��ح��دد لحظة خ��روج��ه م��ن رحم 

الذي  للموقف  تدعيم  القول  هذا  وفي  اأم��ه. 

ه�شمية  قناة  اأنه  على  للطفل  النظر  يرف�ض 

ومن  وع��ي«.  ب��دون  وتفرزه  الطعام  تتلقى 

الذين  ه��م  االط��ف��ال  اإّن  نقول  المنطلق  ه��ذا 

الراشد يخترع أساطيره والطفل حكاياته

الطفل من األدب إلى المسرح
j موسى مرعب

الطفل والمسرح
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يكتشف الطفل 
اللغة حين يدرك أن 

لألصوات التي يصدرها 
أثرها في اآلخرين، 

خاصة في أّمه، فيبدأ 
لعبته اللغوية لتعلُّم 

الكلمات

إن الطفل هو انسان 
غير مكتمل الدراك 

المفاهيم، ومن هنا 
عجزه عن التعامل 
مع األدب كوسيلة 
لترسيخ المفاهيم

ال�شعبية  بالحكايات  ونبداأ  اأدبهم.  اأوج��دوا 

كانت  اأن��ه��ا  ف��ن��ج��د  ل��اأط��ف��ال  المخ�ش�شة 

ا�شتجابة مبا�شرة لمتطلبات الطفل. فهو اإن 

تكن  لم  فاإنها  الحكايات  هذه  على  ُيقبل  لم 

الطفل  حاجات  ف��اإن  وهكذا  اأ���ش��اً.  لتوؤلف 

اإدراكاته  تطوير  على  ت�شاعده  و�شائل  اإلى 

وت���ل���ذذه ب��اك��ت�����ش��اف ه���ذه االدراك������ات هما 

اللذان اخترعا اأدب االطفال. وكانت الحكاية 

هي  الحكايات  وه��ذه  البداية.  هي  ال�شعبية 

يخترع  ال��را���ش��د  فكما  االأط���ف���ال.  اأ���ش��اط��ي��ر 

حكايته.  الطفل  يخترع  فكذلك  اأ�شاطيره 

ومثله مثل الرا�شد يتدخل الطفل في تعديل 

بح�شب  حكايته  يعِّدل  فالراوي  ا�شطورته. 

ال��ق��ب��ول  ب��ي��ن  ت���ت���راوح  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ل  ردود 

متفاوتة  بدرجات  تحظى  والتي  والرف�ض، 

من التفاعل واالهتمام، والتي يطالب الطفل 

بع�شها  ت��ك��رار  راف�����ش��اً  بع�شها  ب��ت��ك��رار 

االآخر.. اإلخ.

الأنها  ال�شباقة  كانت  ال�شعبية  والحكاية 

ح�شب  التعديل  وبقابلية  بالحرية  تت�شم 

ت�����ش��اي��ر م��زاج��ه  ال��ط��ف��ل ح��ت��ى  ردود ف��ع��ل 

وم���ق���درات���ه ال��م��ع��رف��ي��ة. وف����ي ه����ذا ال��ل��ون 

فقراً  تعني  ال  ال��ت��ي  الب�شاطة  �شمة  تغلب 

االأ�شلوب  ب�شاطة  تعني  واإنما  المعنى،  في 

وال��ل��غ��ة وال��ب��ن��اء وال��م��و���ش��وع. وم���ع ذل��ك 

فاإنها تحتفظ بقدرتها على ا�شتيعاب القيمة 

و«وجهة النظر« التي يّود الرا�شد نقلها اإلى 

الطفل.

في  ال�شعبية  ال��ح��ك��اي��ة  دخ��ل��ت  وه��ك��ذا 

ال����ت����راث االن�����ش��ان��ي ف��ت��ن��اق��ل��ت��ه��ا االج���ي���ال 

في  �شاأنها  ال��ح�����ش��ارات،  عبر  وان��ت�����ش��رت 

ال�شعبية. ولكن هذا ال  االأ�شاطير  ذلك �شاأن 

يعني قبولنا غير الم�شروط لهذه الحكايات. 

فاالأمر يقت�شي المراجعة الدقيقة الأن بع�ض 

يحمله  لما  االإ�شقاط  واج��ب  الحكايات  هذه 

من ت�شوية للقيم وتزييف للحقائق.

اإن الطفل هو ان�شان غير مكتمل الإدراك 

مع  التعامل  عن  عجزه  هنا  ومن  المفاهيم، 

االأدب كو�شيلة لتر�شيخ المفاهيم. ومن هنا 

الأن  ل���اأدب،  م�شتهلك  هو  الطفل  اإن  قولنا 

فما  ومتطلباته.  حاجاته  له  ير�شي  االأدب 

هي هذه الحاجات؟

يولد  اللبونة  ال��ح��ي��وان��ات  عك�ض  »ع��ل��ى 

ال��ن��م��و، بحيث  ن��اق�����ض  ال��ب�����ش��ري  ال��ط��ف��ل 

هذا  يتابع  ك��ي  خا�شة  عناية  اإل���ى  يحتاج 

يبداأ  ف�شيئاً  النمو ب�شورة طبيعية«. و�شيئاً 

اأم��ه  خ��ال  م��ن  العالم  على  التعرُّف  الطفل 

عمره  من  الخام�ض  ال�شهر  في  ي�شل  حتى 

لع�شو  اكت�شافه  ه��و  خطير  اكت�شاف  اإل��ى 

يده  الم�شت  م��ا  ف���اإذا  ج�شمه.  اأع�����ش��اء  م��ن 

هي  يراها  التي  القدم  ه��ذه  اأن  اأح�ض  القدم 

لعبته  ت�شبح  وعندها  يم�شها،  وه��و  قدمه 

اأن  يلبث  ال  ثم  بقدمه.  يعبث  اأن  المف�شلة 

�شعادته  قمة  اإل���ى  في�شل  اللغة  يكت�شف 

ي�شدرها  التي  لاأ�شوات  اأن  ي��درك  عندما 

وهنا  اأمه.  في  وخا�شة  االآخرين  في  اأثرها 

تبداأ لعبته اللغوية فيجهد لتعلم الكلمات ثم 

يمر في فترة يحاول خالها اختراع كلمات 

الملّح  وال�شوؤال  اأخ��رى،  وا�شتنباط  جديدة 

ولكنه  ي�شمعها؛  التي  الكلمات  معاني  عن 

يعجز عن فهم الكلمة ما لم يدرك مفهومها، 

وبعدها  الوقوع  من  خوفه  اأوالً  ي��درك  فهو 

– تحت(، ثم ي�شتغرق  يدرك مفهوم )فوق 

���ش��ن��ي��ن ك��ام��ل��ة ل��ي��ف��ه��م ه��ات��ي��ن ال��ك��ل��م��ت��ي��ن. 

على  القدرة  الكت�شاب  بالن�شبة  عليه  وق�ض 

م��وق��ع��ة ذات����ه ف��ي ال���زم���ان وال��م��ك��ان. ه��ذه 

في  اإال  الطفل  لها  يتو�شل  ال  التي  ال��ق��درة 

والحادية  التا�شعة  بين  المتراوحة  ال�شن 

اأن  يعني  ال  وه��ذا  عمره.  �شني  من  ع�شرة 

اإلى ذروتها بل هي تظل  القدرة ت�شل  هذه 

ن�شبية طوال الحياة.فهو في هذا العمر يبداأ 

طوال  يبقى  ولكنه  الموت،  لمفهوم  اإدراك��ه 

حياته عاجزاً عن ا�شتيعابه كظاهرة.

الطفل  ف���اإن  مجتمعة  االأ���ش��ب��اب  ل��ه��ذه 

العمل  اإل��ى  تجذبه  مغريات  اإل��ى  يحتاج  ال 

االأدب�����ي، ف��ه��و ينظر ل��ه��ذا ال��ع��م��ل ع��ل��ى اأن��ه 

ولرغبته  لف�شوله  ي�شتجيب  ذهني  تمرين 

ال���غ���ري���زي���ة وال���م���لّ���ح���ة ل��ل��ف��ه��م ول��ت��ح��ق��ي��ق 
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واالإدراكية.  المعرفية  لقدراته  االنت�شارات 

االطفال  األعاب  اإن  نقول  المنطلق  هذا  ومن 

ور���ش��وم��ه��م ال��م��ت��ح��رك��ة وم�����ش��رح��ي��ات��ه��م 

خانة  ف��ي  جميعها  تن�شوي  وح��ك��اي��ات��ه��م 

اأن  �شرط  جميعاً  عليها  يقبل  وه��و  اأدب��ه��م. 

مبا�شرة  يرتبط  ال��ذي  ف�شوله  مع  تتوافق 

هنا  وم��ن  واالإدراك����ي.  المعرفي  بم�شتواه 

ويبقى  ه��ذاال��م�����ش��ت��وى.  اح���ت���رام  وج����وب 

متعلقاً  االط��ف��ال  الأدب  الحقيقي  ال��ن��ج��اح 

بعوامل رئي�شية ثاثة هي:

التربوية  ال��ق��ي��م  م��ع  ت��ع��ار���ش��ه  ع���دم   -

ال�شائدة في المجتمع ودعمه لها.

الطفل  ف�شول  ا�شتثارة  على  قدرته   -

واهتمامه.

اال�شكاليات  عن  االإجابة  على  قدرته   -

التي يطرحها االأطفال.

وهذه العوامل هي عوامل متغيِّرة بتغيُّر 

الثقافات واالأجواء التربوية المحيطية.

اأدب الأطفال العربي

وثيقاً  ارتباطاً  االبداعية  العملية  ترتبط 

ك��ان  ه��ن��ا  وم���ن  ل��ل��م��ب��دع،  العقلية  ب��ال��ح��ال��ة 

ولكن  النف�شية.  للدرا�شات  ميداناً  االإب���داع 

علم النف�ض اإذ يدر�ض ويراقب ويحلل العملية 

وخ��ف��اي��اه��ا،  خ��دع��ه��ا  ويكت�شف  االإب��داع��ي��ة 

ف��اإن��ه ي��ظ��ل ع���اج���زاً ع��ن ب��ع��ث��ه��ا. ول��ك��ن ه��ذا 

العجز يبقى ن�شبياً؛ اإذ ي�شعى علماء النف�ض 

انتاج  و�شبل  مبادئ  الإر�شاء  المعا�شرون 

ال��ط��ف��ل ال��ع��ب��ق��ري، وذل���ك ���ش��واء م��ن خ��ال 

التحكم  خ���ال  م��ن  اأو  ال��م��ك��ث��ف��ة،  ال��ت��رب��ي��ة 

بالخ�شائ�ض الوراثية. ومع ذلك فاإن تقييم 

النتاج االإبداعي في مجتمع ما يبقى منتمياً 

اإلى النقد المتخ�ش�ض الذي بدوره ال يغفل 

النقد  وه��ذا  واالجتماعي.  النف�شي  العامل 

م��وج��زاً  ت��اري��خ��ي��اً  ا���ش��ت��ع��را���ش��اً  ي�شتدعي 

هنا  ونف�شل  االأطفال.  اأدب  وتطور  لن�شاأة 

ا�شتبدال كلمة اأدب بكلمة ثقافة. ونوجز هذا 

اال�شتعرا�ض بالنقاط التالية:

ي��ح��ت��وي ال���ت���راث ال��ع��رب��ي ع��ل��ى بع�ض 

تراثنا  في  نجد  اإذ  الطفل،  بثقافة  االهتمام 

�شة  المخ�شَّ ال��م��ق��اط��ع  ب��ع�����ض  ال�����ش��ع��ري 

ل����اأط����ف����ال، وم���ن���ه���ا م����ا ه����و م��خ�����ش�����ض 

مخ�ش�ض  ه��و  م��ا  ومنها  االأط��ف��ال،  لتنويم 

لترقي�شهم.

لثقافة  الحديثة  ال��ب��داي��ات  ارت��ب��ط��ت 

بالترجمة.  ال��ع��رب��ي  ال��ع��ال��م  ف��ي  ال��ط��ف��ل 

على  مجبرين  كانوا  المترجمين  اأن  اإالَّ 

اأنهم كانوا  الت�شرف في ترجماتهم )اأي 

تتاءم  حتى  يترجمون(  وال  ب��ون  ي��ع��رِّ

اإليها  الم�شار  الثاث  العوامل  الق�شة مع 

اأع��اه. وهكذا عّرب محمد عثمان جال 

حكايات الفونتين La Fontaine ونظمها 

�شعراً في اأواخر القرن الما�شي.

هذا  في  تجربته  �شوقي  الأحمد  كان 

اأ�شلوب  محاكاة  على  عمل  اإذ  المجال؛ 

الفونتين ونظم �شتاً وخم�شين منظومة 

ال��ن��وع. وع��ل��ى ه��ذا النمط كان  م��ن ه��ذا 

العرب  الب��راه��ي��م  ال��ع��رب«  »اآداب  ك��ت��اب 

وفيه 99 ق�شة �شعرية.

اأدب االأط��ف��ال  ب��داي��ات ت��وظ��ي��ف  م��ن 

لاأغرا�ض التعليمية نذكر موؤلفات محمد 

الهراوي. والكتب الثاث لحامد الق�شبي 

التعليم  »تمائم  اأي�����ش��اً  ون��ذك��ر   )1929(

والتربية« للر�شافي.

في مطلع الربعينيات، بداأت ق�ش�ض 

االأطفال النثرية بالظهور.

اأدب  بداأ  االأخيرة،  �شنة  الثاثين  في 

االأطفال العرب بالتمايز وبمواكبة تطور 

الطفل  ثقافة  يرفد  ب��ات  حتى  االت�شال 

تفّرغ  الحقبة  ه��ذه  و�شهدت  باالإجمال. 

عدد من المبدعين لاهتمام بهذا الميدان.

العقل  تكوين  مرحلة  هي  والطفولة 

وال�����ش��خ�����ش��ي��ة و����ش���ورة ال������ذات؛ وم��ن 

اإ���ش��ارة وكل  ك��ّل  الطفل يرف�ض  ف��اإن  هنا 

ال��ذي  الم�شتوى  م��ع  ت��ت��اءم  ال  معلومة 

ب��ل��غ��ه ف��ي ه���ذه ال��م��رح��ل��ة وه���و يرف�ض 

وعيه.  اإط���ار  خ��ارج  يقع  م��ا  ك��ل  غريزياً 

لم  ما  المترجم  االأدب  رف�شه  هنا  وم��ن 

وال��ى  فهمه  اإل���ى  وت��ق��ري��ب��ه  تعريبه  ي��ت��م 

اإدراك����ات����ه. وب��ذل��ك ي��داف��ع الطفل  ح��ق��ل 

نوعياتها،  وع��ن  ت��ط��وره  ���ش��ي��رورة  ع��ن 

وي�شبح بذلك خارج اإطار االأ�شر العقلي. 

اإال اأن دفاعات الطفل العربي ما لبثت اأن 

تهاوت اأمام تطور و�شائل االت�شال التي 

مراحل  كل  وفي  بيته  في  الطفل  تابعت 

ت��ط��وره؛ االأم���ر ال���ذي اأوق��ع��ه م��ب��ك��راً في 

الم�شاألة  وه���ذه  العقلي.  االأ���ش��ر  حبائل 

بين  والمناق�شة  الطرح  ت�شتحق  ق�شية 

)اجتماع  االخت�شا�ض  مختلفي  العلماء 

وبين  اإل��خ(،  وت��اري��خ....  وتربية  ونف�ض 

و�شعراء  ور���ش��ام��ي��ن  )ك��ت��اب  المبدعين 

وم�شرحيين ...اإلخ(.

ت��زداد  التقليد  ح��دوث  احتماالت  اإن 

اإذا ما زادت ن�شبة التماثل والت�شابه بين 

النموذج وال�شخ�ض المتعلم.

ال��و���ش��ط  اأو  االأق������ران  م��ج��م��وع��ة  اإن 

االجتماعي له تاأثير بالغ في اإتمام عملية 

التقليد.

اأو  ال��ل��غ��وي  ال��ت��وج��ي��ه  ا���ش��ت��خ��دام  اإن 

الرمزي اأو كليهما ي�شاعدان على ت�شهيل 

عملية التقليد..

يقول اأفاطون: 

على  اأط��ف��ال��ك  ت����دّرب  اأن  ل��ك  ينبغي 

جو  اأي  ودون  العبة  بطريقة  درا�شاتهم 

ا�شتبانة  ه��ي  اأب��ع��د  االإك��راه..ب��غ��اي��ة  م��ن 

منهم  ك��ل  ل�شخ�شية  الطبيعي  ال��م��ي��ل 

ب�شرعة اأكبر....

ي������رى ع���ل���م���اء ال���ن���ف�������ض وال���ت���رب���ي���ة 

ال��ط��ف��ل يجد  اأن  واالج��ت��م��اع  وال�����ش��ح��ة 

به  ي�شعر  ل��م��ا  متنف�شاً  ال��ق�����ش�����ض  ف��ي 

م���ن رغ���ب���ات م��ك��ب��وت��ة، ع���دا اأن���ه���ا تغني 

باأنواعها  غنية  هي  كما  اللغوية  ثروتهم 

ح��ك��اي��ات،  اإل���ى  تق�شم  واأل����وان����ه����ا....اإذ 

وق�ش�ض  حيوان،  وق�ش�ض  وخرافات، 

وق�ش�ض  فكاهية،  وق�ش�ض  مغامرات، 

خيال تاريخي وعلمي.

j كاتب وخمرج م�رسحي
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الفن  بحداثة  معرفة  ن��زداد  لن 

نهاية  ف��ي  ب��داي��ات��ه��ا  ح�����ص��رن��ا  اإذا 

ال���ق���رن ال��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر واأوائ������ل ال��ق��رن 

دقة  اأكثر  نكون  اأن  حاولنا  اأو  الع�شرين، 

بالفترة  التاريخية فربطناها  الناحية  من 

وبعدهما،  العالميتين  الحربين  بين  م��ا 

تعمقنا  قيمة اإذا  اأكثر  بعائد  نحظى  ولن 

الثورة  وبين  بينها  الو�شائج  بحث  ف��ي 

ال�����ش��ن��اع��ي��ة وال����ث����ورة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة، 

الخلفيات،  ه��ذه  فكل  وعلمانية،   مدنية 

خلفيات  م��ح�����ض  ت��ظ��ل  على اأهميتها، 

الإم�����ش��اك  على  م�شاعدتنا  ف��ي  تفلح  ل 

ت�شميته  ع��ل��ى  ا���ش��ط��ل��ح��ن��ا  م���ا  ب��ج��وه��ر 

الحداثة في الفن.

ومع اأنه �شيظل من ال�شعوبة بمكان 

محاولة الإم�شاك بهذا الجوهر، وتحديده 

ب��دق��ة ت��ح��دي��داً ق��اط��ع��ا ون���اج���زاً ل��م��ا لهذا 

فكرية  اأب��ع��اد  م��ن  الجوهرالم�شتع�شي 

وم�شتبكة  متراكبة  و�شيا�شية  وفل�شفية 

اأن  ن�شتطيع  اأن��ن��ا  اإل  التعقيد،  و���ش��دي��دة 

قد  ال��ت��ي  من المالحظات  جملة  ن��الح��ظ 

ِب��نَ��ا ر���ش��ده��ا م��ن مالم�شة ه��ذا  ي��ق��ت��رب 

الجوهر، مجرد مالم�شة.

اخترت،  مقيا�ض  باأي  الحديث،  فالفن 

ان��ق��الب��اً  يمثل   ، ن��ظ��رت  ن��ح��و  اأي  وع��ل��ى 

ي���ك���اد ي���ك���ون ت���ام���اً ع��ل��ى  ����ش���ورة ال��ف��ن 

حتى  والأب�شار  الأذه���ان  الم�شتقرة في 

نهايات القرن التا�شع ع�شر. ومع اأنه من 

ال�شحيح اأن كل مرحلة فنية تحتوي على 

التفارق والمغايرة لأفق الفن  عنا�شرمن 

اأي  يبلغ في  لم  الفن  اأن  اإل  ال�شابق عليه، 

الكاملة  ال��ث��ورة  ح��د  ع�شوره  م��ن  ع�شر 

كما  عليه  ال�شابقة  الفنون  على معطيات 

ح��دث ف��ي ال��ف��ن ال��ح��دي��ث؛ ت��م��ام��اً كما اأن 

وال��ح�����ش��اري  وال��ت��ق��ن��ي  العلمي  المنجز 

لإن�شان الع�شر الحديث يكاد يفوق كل ما 

حققه الإن�شان على مدى تاريخه ال�شابق.

ليغطي  ال��ح��داث��ة  م�شطلح  ا�شتخدم 

م��ج��م��وع��ة م���ن ال���ح���رك���ات ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي 

ن��اه�����ش��ت ال���ت���راث وال���دي���ن واع��ت��ر���ش��ت 

الفنان  اأح�ض  على كل ما هو قائم بعدما، 

التي  القيم  لكل  كامل  بانهيار  الأوروب��ي 

مجموعة  نتيجة  ح�شارته،  عليها  قامت 

والقت�شادية  الظروف ال�شيا�شية  م��ن 

ال��ح��روب،  ال��ى  اأدت  ال��ت��ي  والجتماعية 

عالم  به  المحيط  العالم  ان  فجاة  واأدرك 

بالغ اله�شا�شة والزيف.

ال��ف��ن��ان��ي��ن والُدب�������اء  ك����ان رد ف��ع��ل 

ت��ح��ط��ي��م ال���م���دار����ض ال��ق��ائ��م��ة واإن�������ش���اء 

كالنطباعية  منها،  بديالً  جديدة  مدار�ض 

وال���دوام���ي���ة  والتعبيرية والوح�شية 

والتكعيبية.اأما  والتجريدية  وال��رم��زي��ة 

اعترا�شها  في  المتطرفة  الحركات  اأب��رز 

ع���ل���ى ك����ل م����ا ح�����دث وي����ح����دث، وال���ت���ي 

والمعايير  ال��ق��ي��م  ل��ك��ل  رف�����ش��ه��ا  اأع��ل��ن��ت 

و����ش���ج���ب���ت م���خ���ت���ل���ف ال����ن����ظ����م،  ف��ه��ي 

الدادائية  وال�شريالية.

مصطلح استخدم لمناهضة التراث والدين

حداثة الفن وفن الحداثة
j كلود عبيد

الفن والحداثة
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من مالمح الحداثة في الفن

 م���ن اأه����م م��الم��ح ال��ح��داث��ة ف���ي ال��ف��ن 

ال��ف��ن��ان، فهو  ال��ن��اب��ع م��ن ح��ري��ة  ه��و النقد 

ولدتها،  عالمة  وهو  لها  الفارقة  العالمة 

النقد بمعناه البحثي والإبداعي والعلمي.

�شدَّ  الفن  اأ�شبح  الثاني:   الملمح  اأم��ا 

طوال  نف�شه  �شد  فن  اإّنه  با�شتمرار،  الفن 

ال���وق���ت، ه���و ف���ي ح��ال��ة ����ش���راع ون��ق�����ض 

وتقنياته  ومكت�شفاته  دائمين لحلوله 

كل  على  واأ���ش��ال��ي��ب��ه  ومكت�شباته  وروؤاه 

ملتزم  فن  المعنى  بهذا  وهو  الم�شتويات، 

ب��ح��ق��ي��ق��ت��ه. ال��ف��ن ي��ت��رّج��ح ب��ي��ن م��ح��اول��ة 

غياب   ( ذات���ه،  اإل��غ��اء  وم��ح��اول��ة  تكري�شه 

هذا  ال��ف��ن��ي،  للعمل  كمو�شوع  الإن�����ش��ان 

الإن�شان  تاأكدت �شطوة  ال��ذي  الوقت  في 

وح�������ش���وره ع��ل��ى ال��ط��ب��ي��ع��ة م���ن ح��ول��ه 

وامتالكه المتزايد لو�شائل ال�شيطرة عليها 

حتى،  اجتماعي  فن  وهو  فيها(.  والتحكم 

على  الحديث  المجتمع  اآل��ي��ات  فهمنا  اإذا 

وديناميت  ال�شكون،  ل  الحركة  جدل  اأنها 

التحول والتغير في الزمان والمكان.

وم���ن م��الم��ح ه���ذا ال��ف��ن اأي�������ش���اً،  اأن��ه 

والمقد�ض  والمطلق  للعلوي  ف��ن��اً  يعد  ل��م 

وال��م��ع��ج��ز وال��ك��ل��ي ف���ي ال��ف��ك��ر وال����روح 

م�����ش��اه��د  الإن����ج����ي����ل،  م���وا����ش���ي���ع م���ن   (

القدي�شين،موا�شيع  حياة  م��اأخ��وذة  من 

مخا�شمات  ح��ب،  ر���ش��ائ��ل  ميتولوجية، 

يعد  (، ول���م  بطولية  ق�ش�ض  الآل��ه��ة،  بين 

ال��ب��رج��وازي��ة  والطبقة  والأم�����راء  للملوك 

الجزئي  فن  هو  بل  رع��اي��ة،   اأو  �شلطة  اأي 

والب�شيط  والعابر  �ض  والمهمَّ وال�شغير 

على  واقعية،  اأكثر  لذلك  وهو  والم�شادر، 

عك�ض ما يبدو، من فنون الواقعية الفخمة 

يتوقف  يعد  ل��م  فهو  �شابقة،  م��راح��ل  ف��ي 

ال��ب��اذخ  ال��خ��ارج��ي  ال��واق��ع  يمثله  م��ا  اأزاء 

الأف��الط��ون��ي��ة،  او  الأر���ش��ط��ي��ة  ال��ن��زع��ة  ذو 

لر�شد  م�شراعيه  على  الباب  يفتح  واإنما 

واقع  اأكثر عمقاً ومعنًى وجمالً هو واقعه 

والأح���الم  بالت�شورات  المليء  الداخلي 

والأوه���ام والإح��ب��اط  ولغة ال��الوع��ي من 

والريا�شية  والمنطقية  والذهنية  ناحية، 

والهند�شية من ناحية اأخرى .

المفهوم  ول���د  ل��ق��د  غ������ارودي:  ي��ق��ول 

ال��ح��دي��ث ف��ي ال��ف��ن م��ن ت��اأك��ي��د اإ���ش��ت��ق��الل 

الفن  يعد  الوقت،لم  ذل��ك  فمنذ  الإن�����ش��ان. 

هذا  غوته  اإبداعاً.ويوؤكد  بات  تقليداً،واإنما 

المفهوم للفن المبدع في نقده لتجارب فن 

الت�شوير عند ديدارو، فيكتب »اإن اللتبا�ض 

بين الطبيعة والفن هو داء ع�شرنا، فالفن 

في  ال��خ��ا���ش��ة  مملكته  ي��وؤ���ش�����ض  اأن  ي��ج��ب 

طبيعة  منها  اإنطالقاً  يخلق  واأن  الطبيعة، 

ثانية«. وقد �شيطر هذا المفهوم للفن الذي 

منذ  فرن�شا  الفن،على  ح��داث��ة  اأ���ش��ل  يعد 

بداية القرن التا�شع ع�شر.

اأن  يمكن  ل  اللوحة  اإن  بولدير  ويقول 

عليها  ينعك�ض  ك��م��راآة  ل  الآن،  بعد  تعتبر 

يعر�ض  ك�شا�شة  ثابت،ول  خارجي  عالم 

كنموذج  ولكن  اأزل��ي،  داخلي  عالم  عليها 

اأي بين  ب��ي��ن ع��ال��م��ي��ن،  ال��و���ش��الت  م���رن 

الإن�شان والعالم. اأما غوتيه فيوؤكد لنا باأن 

يقول  كما  للواقع،  جديد  ت��اأوي��ل  هو  الفن 

مجرد  لي�ض  ال��ف��ن  »اإن  وك��ا���ش��ي��رر  فيدلر 

ترديد لواقع  اأو  ج��اه��زة  لحقيقة  ت��ك��رار 

قائم من ذي قبل، بل هو اكت�شاف لحقيقة 

جديدة«.

كفن  فن  ال��ى  مثال،  النظر،  اأمعنَّا  ول��و 

الت�شوير لوجدنا اأن هذا الفن ل ينزع نحو 

خلق  ميال الى  ه��و  م��ا  بقدر  العالم  روؤي���ة 

عالم اآخر، يكتب اأندريه مالرو، ثورة الفن 

بع�ض  اع��م��ال  ف��ي  ق���راءة  الح�شارة،  على 

الفنانين. 

ع��ن��د  ب�����دت  الن���ط���ب���اع���ي���ة  ج������ذور  اإن 

ف��رن�����ش��ي�����ش��ك��و غ��وي��ا ع��ن��دم��ا ت��و���ش��ع في 

المتالألئة،  ال��رم��ادي��ة  الأل����وان  ا���ش��ت��خ��دام 

الزاهية  الأل���وان  ثناياها  بين  تبرز  والتي 

تعبيريته،  اأم���ا  ب��ه��اًء.  فتزيدها  الجريئة 

النزوات وهي تلك  فتجلّت في مجموعات 

�شخريته  فيها  جام  �شب  التي  الر�شوم 

تهكماً   باأ�شره،  الإ�شباني  المجتمع  على 

ال�شائد  والإيمان  ال�شائعة  بالعادات  مريراً 

ب��ال�����ش��ي��اط��ي��ن وال��ع��ف��اري��ت وخ��زع��ب��الت 

ال�����ش��ح��رة. وف���ي ه���ذه ال��ر���ش��وم الخ��ي��رة 

بالتحديد التي اأف�شح فيها المكان لتج�شيد 

و�شخ�شيات  الباطن  عقله  وروؤى  اأحالمه 

خياله الذي لم يعرف الكلل، تكمن البذور 

الأولى لل�شريالية.  

القول  المطاف با�شتطاعتنا  نهاية  في 

ان غويا فنان تمثلت فيه وفي اأعماله بحق 

الطليعية والريادة للمذاهب الفنية الحديثة 

رومان�شية  من  بعده  التي  اأتت  تلك  كلها، 

وتاأثيرية  وتعبيرية و�شيرالية.

لقد تغا�شى ادغار ديغا عن التفا�شيل 

خالل  من  بالتعبير  واكتفى  ر�شومه  في 

لل�شكل  العام  الكل  عن  الفر�شاة  �شربات 

الإن�شاني اأثناء تاأديته على الم�شرح، وكان 

هذا واحداً من التحّولت الهامة في تناول 

التفا�شيل  باتت  فقد  الإن�شاني؛  العن�شر 

يعنى  الفنان  وب���داً  ت��ذك��ر،  قيمة  ذات  غير 

بجوهر الأ�شياء. 



88

ت1 - ت2 - ك1 2015 - العدد 2

اأهالي  اأن ر�شم لوحته الذي خلد فيها  بعد 

وه��م  من  »اأرن�����ان«،  ال�شوي�شرية  قريته 

الب�شطاء والفقراء .

   وبالعودة اإلى مونيه، ن�شمعه يقول: 

اأ�شتعيد  وبعدها  اأعمى  اأول��د  اأن  اأري��د  كنت 

نظري لأ�شاهد الأ�شكال والألوان، اأ�شكالً 

واألواناً لي�ض لها عالقة با�شتعمالها المراد 

الأ�شاتذة  من  اأ�شتلهم  الذي  مانيه  اأما  لها. 

فقد  غ��وي��ا...  فال�شكيز،  تيتيان،  الكبار، 

حقق ثورة على ما كان معتمداً في  الفن. 

يقول  ج��دي��د،  فجر  ه��ن��اك  ك��ان  مانيه  م��ع 

ب���ات���اي. ل��ق��د رف�����ش��ت ل��وح��ات م��ان��ي��ه في 

�شالون باري�ض مع مئات اللوحات لغيره، 

معر�ض  بتنظيم  ن��اب��ول��ي��ون  اأم����ر  ول��ك��ن 

عليه      اأطلق  المرفو�شة  باللوحات  خا�ض 

»�شالون المرفو�شات«، والذي كان نقطة 

تحدد  وبف�شله  ال��ف��ن  ت��اري��خ  ف��ي  ت��ح��ّول 

موعد لبدء تاريخ الفن الحديث.

من  ومعتوقاً  ه��ادئ��اً  لأ�شبح  »رح��ل��ت 

فناً  اإل  اأعمل  اأن  اأري��د  ل  الح�شارة.  تاأثير 

بالطبيعة   لأتعمق  بحاجة  واأن���ا  ب�شيطاً، 

ال��م��ت��وح�����ش��ي��ن،  اإل  اأ���ش��اه��د  ل  ال����ع����ذراء، 

الطفل، وحدهم  اأعي�ض حياتهم كما يعي�ض 

طيبون، وحدهم حقيقيون«، يقول غوغان 

الفنان الذي اأتبع حلمه واأ�شتلهم من الحياة 

من  غوغان  المتوح�شة.  الفطرية  البدائية 

الذين اأحدثوا تحولً هاماً في النتقال من 

تناول المظهر ال�شكلي للطبيعة ب�شورتها 

القائمة الى تناولها بمنطق ذاتي، وقد عمد 

في  وتر�شيبه  جوهرها   في  الغو�ض  ال��ى 

لتنحو  الت�شكيلية  العالقات  من  مجموعة 

الذي  لها  التقليدي  التناول  ذلك  عن  بعيداً 

كان قائماً في ع�شره. 

  لقد كان تاأثير غوغان على طائفة من 

القرن  ا�شتهلوا  ال��ذي��ن  ال�شباب  الفنانين 

عليها  اأطلق  فنيةجديدة  بحركة  الع�شرين 

ا�شم »الوح�شية«، كتاأثير �شديقه فان غوغ 

كان  فقد  التعبيرية،  المدر�شة  بعث  ال��ذي 

فان غوغ بحكم طاقته النفعالية الكبيرة، 

ح��ول��ه،  م��ن  م��ع  م�شالحته  ع���دم  وب��ح��ك��م 

يتعامل مع م�شطح اللوحة بعنف وب�شكل 

المظاهر  بت�شجيل  الهتمام  دون  مبا�شر 

الطبيعية، فكان  اتجاهه يفي�ض بالعواطف 

غير  بالحركة  المنفعلة  ال��ح��ادة  الجامحة 

غوغ بالتج�شيم  ف��ان  يهتم  ل��م  ال��م��ت��زن��ة. 

كل  له  بالن�شبة  اللون  ك��ان  بل  التظليل  اأو 

عنده  ال��ل��ون  اأهمية  ات�شحت  وق��د  ���ش��يء. 

ي�شبح  وبذلك  التفا�شيل،  واإلغائه  بحذفه 

العمل بوؤرة من ال�شوء.

    اأما الفنان الباحث في فنه عن الأزمنة 

ال�شحيقة، عن العتمة البدئية، بول كلي، فقد 

والفن البدائي  الأط��ف��ال  بفن  �شلته  كانت 

والالوعي ج�شور عبر عليها، في محاولته 

التق�شيات  وراء  م��ا  عالم  اإل��ى  للو�شول 

فيما  تكمن  فالحقيقة  المبا�شرة.  الب�شرية 

يقول  والمرئي،  والمبا�شر  الظاهر  وراء 

كلي في اإحدى لقاءاته »اإن من ال�شعوبات 

الكبرى والحاجات الكبرى، البدء من نقطة 

ال�شفر. اأريد اأن اأكون كما المولودالجديد،  

اأكون �شبه  اأن  اأري��د  �شيئا،  يعرف  ل  ال��ذي 

بدائي.

�شاغال  اأعمال  في  الخو�ض  اأردنا  واإذا 

ن��ج��د اأن ال�����ش��ك��ل خ��ا���ض م��ع��رك��ة ال��ح��ري��ة 

بت�شكيل  اه��ت��م��ام��ه  اأع���م���ال���ه،  ف��ك��ان  ف���ي 

ال��ط��ب��ي��ع��ة، ول��ذل��ك اأط���ل���ق ع���ن���ان ال��خ��ي��ال 

ل��ل��خ��روج ع��ل��ى واق�����ع الأ����ش���ي���اء ت��ح��دوه 

لقد ُرفضت لوحات 
مانيه في صالون باريس 
مع مئات اللوحات، لكن 
نابليون أمر بتنظيم 
معرض خاص باللوحات 
المرفوضة أطلق عليه 
»صالون المرفوضات« 
والذي كان نقطة 
ل التحوُّ

في تاريخ الفن

ال�����ذي ا����ش���ت���رك مع  اأم�����ا ري����ن����وار   .   

النطباعي  الأ���ش��ل��وب  اب��ت��داع  ف��ي  مونيه 

ولم  ت�شويرال�شخا�ض،  اإل��ى  يميل  فكان 

واإنما  ذات��ه��ا،  في  غاية  الألوان عنده  تكن 

ال��ذي  الإن�����ش��ان��ي  ال�����ش��ك��ل  و���ش��ي��ل��ة  لبناء 

والحيوية.  ب��ال��ق��وة  ت�شويره  ف��ي  يتميز 

يهتم  الجدد  اأ�شتاذ الأنبياء  �شيزان  ونجد 

ب��ال��ع��ودة اإل���ى ال���ج���ذور، اإل���ى ال���ب���دء، اإل��ى 

ال��ع��ذوب��ة. ي��ق��ول ���ش��ي��زان » ي��ج��ب اإع��ط��اء 

كل  الآن ونن�شى  ن�شاهده  ما  عن  �شورة 

القوانين  على  تمرد  لقد  قبل«.  من  كان  ما 

المفهوم  وا�شعاً  الجمال،  لعلم  الفل�شفية 

الفكري عن�شراً موؤ�ش�شاً للوحة بديالً من 

اأ�شتاذه  المفهوم الجمالي ال�شلب، معتبراً 

كوربيه اأبا الحداثة الحقيقي، فكوربيه هو 

الق�شور  من  الفن  الذي نقل  ال�شعب  فنان 

في  اأعماله  رف�شت  وال���ذي  ال�شعب،  اإل��ى 

ب�شيط  ق��روي  فنان  باأنه  واأُت��ه��م  باري�ض، 
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انني أضع على 
اللوحة ما يتراءى 
لي من الرؤى 
المفاجئة  التي 
تفرض نفسها على 
مخيلتي

وعبور  الوعي  اأ�شرار  عن  الك�شف  �شهوة 

الفرحة  �شاغال  اأع��م��ال  المجهول.  اأب���واب 

ولل�شعادة  للفرحة  الروحية  تج�شيد  هي 

في  دائ���م���اً  ن�����ش��وة محلقة  ه��ي  ال��داخ��ل��ي��ة، 

ال�شماء، تنبت لالإن�شان اأجنحة، ولقد اأنبت 

�شعراء  من  لكوكبة  الأجنحة  هذه  �شاغال 

ال�شواء  على  والفرن�شيين  الرو�ض  ع�شره 

نذكر منهم مايكوف�شكي وبريتون وايلوار 

اأكبر  باعترافهم،  لفنه  وك��ان  وابوللينير. 

الأثر عليهم جميعاً. 

    اأم����ا م��اغ��ري��ت ف��ق��د ج����اءت ل��وح��ات��ه 

عا�شه  ال���ذي  نف�شه  ال���م���اأزق  ع��ن  ت��ع��ب��ي��راً 

الإن���������ش����ان الأوروب�����������ي ال���ح���دي���ث ب��ي��ن 

�شبابية  وع����ن  الحربين العالميتين، 

زعيم  عنه  يقول  المجهول.  وع��ن  القيم، 

اأول��ئ��ك  اإن  ب��ري��ت��ون«  اأن���دري���ه  ال�شريالية 

بالق�شور  ماغريت  ي�شمون منهج  الذين 

البال�شتيكية  الع�شر  لغة  ع��ن  الت�شكيلي 

اإلى  النظر  في  ق�شورهم  عن  يف�شحون 

ال���ى ان نفتح  ال���رج���ل، ف��ه��و ي��ح��ف��زن��ا  ف��ن 

للحياة  تماماً  ،وننتبه  وب�شيرتنا  ب�شرنا 

والأ���ش��ي��اء  والأم���اك���ن  للنا�ض  الم�شتترة 

بينها.  الحميمة  ال���ى الأوا����ش���ر  ب��ان��ت��ه��اء 

بقوله:  الفنية  فل�شفته  ماغريت  ويلخ�ض 

بع�ض  من  بالرهبة  ماألوف  اإح�شا�ض  »ثمة 

الأ�شياء التي يمكن اأن ن�شفها بالغمو�ض، 

اأن  يمكن  بالرهبة  الإح�شا�ض  قمة  ولكن 

التي لي�ض من الماألوف  الأ�شياء  تتاأتى من 

العادية  الأ���ش��ي��اء  بالغمو�ض،  ن�شفها  اأن 

تماماً.

لقد حدث الإنقالب في التقاليد الممتدة 

ب��ي��ك��ا���ش��و زع��ي��م  ي���د  ال�����ش��ن��ي��ن ع��ل��ى  اآلف 

التكعيبية التي ثارت على قواعد المنظور، 

وان��ت��ه��ج��ت ال��ت��راك��م ال��م��ت��ع��دد ال�����ش��ط��وح 

للج�شم  الم�شّكلة  المكعبات  لمجموعة 

لمجموعة  تحولها  ف��ي  والعنق  والأي����دي 

الإ�شقاط  ظ��اه��رة  ذل��ك  ف��ي  ال�شطوح.  م��ن 

ب�شكل  ال��ع��ي��ن  تمثيل  تت�شح  ف��ي  ال��ت��ي 

جانب  اإلى  جانبي،  ب�شكل  والوجه  اأمامي 

اللتفاف  على  القائم  الدينامي  التحريف 

حول ال�شخ�ض المر�شوم لتمثيله من اأكثر 

من زاوية للروؤية. يقول بيكا�شو:

يتراءى  م��ا  اللوحة  على  اأ���ش��ع  »اإن��ن��ي 

تفر�ض  ال��م��ف��اج��ئ��ة  التي  ال����روؤى  م��ن  ل��ي 

نف�شها على مخيلتي، ول�شت اأعرف مقدماًً 

ما  �شتتمخ�ض عنه هذه الروؤى..«

وفي النهاية

     لعل م�شطلح الحداثة في الفن. الذي 

ين�شحب  ل  الغمو�ض،  م��ن  الكثير  يطاله 

بذاتها،   مدر�شة   اأو  بعينه  فني  اتجاه  على 

 ..... وال�شريالية  والتجريدية  كالتكعيبية 

ال��روح  كل  الدقة  وج��ه  على  مايعني  بقدر 

ال���ج���دي���دة ال���ت���ي ����ش���رت ف���ي دم���اء ال��ف��ك��ر 

اإلى رف�ض  به  اأوروب��ا، وحدت  المبدع في 

والإقت�شادية  الجتماعية  الموا�شعات 

ال��ح��رب.  اإل���ى  اأودت  ال��ت��ي  وال�شيا�شية، 

هذا  من  نتجت  التي  الأف��ع��ال  ردود  ولعل 

الوعي الجديد على �شعيد الفن، وتبلورت 

والج��ت��ه��ادات  من التجاهات  ع��دي��د  ف��ي 

والتيارات، تكون هي �شانعة الحداثة في 

 ( جديدة  وروح  كامل  نتاج  هي  التي  الفن 

قامت  ج��دي��د(،  وخلق  وحياة  طريقة فكر 

الطويلة  ال�شتيتيكية  المفاهيم  نقد  على 

المدى في وعي الفن اإبداعاً ونقداً.

للواقع  المتعمد  الت�شويه  خا�شية  اإّن 

ال��م��ادي ه��ي ث���ورة ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي ف��ي كل 

م���راح���ل���ه، ول���ك���ن ب����درج����ات م��ت��ف��اوت��ة.  

ع�شر  وفن  والإغريقي،  فالفن الفرعوني 

روؤي��ة  على  ال��ق��درة  ه��ذه  تمثّل  النه�شة، 

ال���واق���ع ال��ج��زئ��ي، وت��ح��وي��ل��ه ل��م��و���ش��وع 

ذي مت�شمنات عالمية. ولعل هذا ما جعل 

ما  الفن  اأن  ي��رون  الوجوديين  الفال�شفة 

الأ�شكال المادية  لإك�شاب  محاولة  اإل  هو 

ع��م��وم��ي��ة غ��ي��ر م����وج����ودة ف���ي م��ظ��ه��ره��ا 

الفردي العر�شي.

 1960 ال��ع��ام  وم��ن��ذ  ال��ن��ق��اد  بع�ض  اإن 

بل  واحدة  لي�شت  الحداثة  باأن  ي�شرحون 

ولكن الحداثة  الحداثات.  من  العديد  هناك 

وعي  ت�����ش��ّورات  م��ن  �شامالً  نظاماً  تبقى 

متغيّر، وهي المُوقت، والعابر، والطارىء، 

وهي ن�شف الفن.واأما الن�شف الآخر فهو 

ت�شتحق  حتى  وبكلمة  وال��ث��اب��ت.  الخالد 

ذلك  ت�شتخرج  اأن  يجب  الخلود  الحداثة 

الجمال الغام�ض الذي ت�شعه فيها ل اإرادياً 

الحياة الن�شانية.

j نقيبة الفنانني الت�شكيليني
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�صامتين  نبقى  �أن  لنا  يحق  ال 

بلدنا..  في  �لم�صرح  معاناة  تجاه 

وكلمة م�صرح تبد�أ من �ل�صالة �لتي فيها 

�لم�صرحي،  �ل��ن�����ص  لت�صمل  �ل��م�����ص��رح، 

ما  �أو  �ل��رّو�د،  �إلى  و�لم�صرحية، و�صوالً 

و�إليكم  �لم�صرحي..  بالجمهور  ي�صمى 

يا  �آخ  ن���ق���ول:  �ل��ت��ي ج��ع��ل��ت��ن��ا  �الأ����ص���ب���اب 

م�صرحنا.. 

�أوالً بالن�صبة ل�صاالت �لم�صارح، فاإننا 

ورو�ده��ا،  و�أ�صحابها  �لك�صار�ت  نح�صد 

�أن  ف��م��ع  م��ن��ه��ا.  ي�����ص��ت��ف��ي��دون  �ل���ذي���ن  �أي 

�لك�صار�ت ت�صّوه �لطبيعة، وتلحق �ل�صرر 

يد�فعون  �أن�صارها  ف��اإن  و�لبيئة،  بالنا�ص 

“�لديمقر�طية”  �ل��و���ص��ائ��ل  بجميع  عنها 

�صو�رع  قطع  �إط��ار�ت،  �إح��ر�ق  تظاهر�ت، 

بو��صطة �ل�صاحنات، و�صوالً �إلى �لمطالبة 

ع��ل��ى ماليين  و�ل��ح�����ص��ول  ب��ال��ت��ع��وي�����ص، 

�لدوالر�ت.. “رزق �هلل على �إيام �للير�ت..” 

�أق��ف��ل��ت معظم ���ص��االت  ل��ق��د  وب��ع��د.. 

ولم  و�لنور  �الإ�صعاع  بلد  في  �لم�صارح 

ت�صتنكر  �أو  تعتر�ص  و�حدة  كلمة  ن�صمع 

�أما  �لخ�صارة..  عن  بتعوي�ص  تطالب  �أو 

ما بقي من م�صارح فهو كمري�ص يعي�ص 

ب��و����ص��ط��ة �ل��ت��ن��ف�����ص �ال���ص��ط��ن��اع��ي، الأن 

فترة  بين  تطل  �لتي  �لم�صرحية  �الأعمال 

لذكرها،  م��ج��ال  ال  والأ���ص��ب��اب  و�أخ����رى، 

الأنها  �أوالً  ل�صببين:  �الهتمام  ت�صتحق 

للم�صرح..  �ال�صطناعي  �لتنف�ص  تمثل 

�لم�صرحي..  �لم�صتوى  لمعرفة  وثانياً 

يبرر  م��ا  يوجد  ال  �الأح����و�ل  جميع  وف��ي 

و�الإعالميين  �لمثقفين  قبل  من  �ل�صمت 

باالإ�صافة �إلى �لم�صتثمرين.

�لم�صارح  ب��اأن  �لتذكير  هدفنا  �لمهم 

تلحق  وال  و�الأط��ب��اع،  �لطبيعة،  ت�صوه  ال 

�لك�صار�ت  تفعل  كما  ب��ال��رو�د،  �ل�صرر 

ف��ي �ل��ب��ي��ئ��ة و�الأج�������ص���اد. و�إل����ى ذل���ك �إن 

لم  فيها  �لعاملين  �أو  �لم�صارح  �أ�صحاب 

ي�صتعملو� �ل�صارع للتظاهر، ولم يحرقو� 

لكي  �لطرقات..  يقطعو�  ولم  �الإط���ار�ت، 

يح�صلو� على مطالبهم الزدهار �الأعمال 

�ل��م�����ص��رح��ي��ة �الأ����ص���ي���ل���ة، ك��م��ا �أن���ه���م لن 

عن  كالتعوي�ص  تعوي�ص  على  يح�صلو� 

وبالن�صبة  �لك�صار�ت..  من  و�حدة  �إقفال 

الأهل �لم�صرح فاإن �لتعوي�ص �صيكون في 

من  �نطالقاً   ، �لثقافة  وز�رة  من  موقف 

من  ن�صتح�صر  ثقافية  بمقاومة  �إيمانها 

خاللها �إرثاً ثقافياً هائل �الأبعاد ..

�إن �لم�ص�رح في �لعالم �لمتمدن ُيعتبر 

�أف�صل مظهر للح�صارة و�لثقافة.. ويق�ول 

�لكاتب �لمك�صيكي فكتور باند�: »�إن دور 

ويزعج،  ويلهم،  ي��وؤّث��ر  �أن  ه��و  �لم�صرح 

ويثقف،  ويك�صف،  ويحّم�ص،  وي�صّو�ص، 

نتبادل  حديث  فهو  وينتهك،  ويحّر�ص، 

�أطر�فه مع �لمجتمع«.. �لم�صرح هو �الأول 

مع  �لعدم،  مع  يتو�جه  �ل��ذي  �لفنون  بين 

ك��الم،  ينبثق  ك��ي  �ل�صمت،  وم��ع  �ل��ظ��الم 

حركة، �أنو�ر وحياة. لي�ص �لمبدعون فقط 

هم �لذين يعبّرون من خالل �لم�صرح، بل 

�لمجتمع �لمعا�صر باأ�صره..

غياب  مرئيين:  �أع����د�ء  للم�ص�رح  �إن 

�لطفولة  مرحلة  خ��الل  �لفنية  �لت�ربية 

�لذي يمنعنا من �كت�صافه وبالتالي �لتمتع 

به، �لفقر �لذي يجتاح �لعالم، و�لذي ُيبعد 

�لم�صاهدين عن �أماكن �لعر�ص، ال مباالة 

بن�صر  �ل��م��ول��ج��ة  �ل��ح��ك��وم��ات  و�زدر�ء 

�لم�صرح و�إنمائه. 

�الآل��ه��ة و�لب�صر  ك��ان  �ل��م��ا���ص��ي،  ف��ي 

فاإن  �ليوم  �أم��ا  �لم�صرح،  في  يتو��صالن 

�آخرين.  �أنا�صاً  يخاطب  �أ�صبح  �الإن�صان 

�أكبر  �أن يكون  لهذ� �ل�صبب على �لم�صرح 

و�أف�صل و�أرقى من �لحياة نف�صها..

بقيمة  �إي����م����ان  ف��ع��ل  ه���و  �ل��م�����ص��رح 

�لحقيقة في عالم مجنون. هو فعل �إيمان 

�أو  م�صيره  ع��ن  �لم�صوؤولة  باالإن�صانية 

قدره �لخا�ص..

ترى متى �صننتمي �إلى عالم ي�صتحق 

�لم�صرح ..؟

حتى  �صعب  �ل��ج��و�ب  �صر�حة  بكل 

�إ�صعار �آخر...

j كاتب وناقد

آخ على مسرحنا ...!
j جورج �أني�س خاطر

�مل�رسح
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في  ال�����ص��ورة  انت�صار  ي�صكل 

�أ�سا�سياً  م���ؤ���س��ر�ً  �ل��ح��ال��ي  �ل��زم��ن 

ل��ت��ط��وي��ر وت���ق���دم ال����ق����درات وال��ت��ق��ن��ي��ات 

اإلى  يدفع  ما  ه��ذا  الإن�صانية.  والمفاهيم 

ال��ت�����ص��اوؤل ح���ول ال��و���ص��ائ��ل والأ���ص��ب��اب 

تفوق  هل  النت�صار.  ه��ذا  اإل��ى  اأّدت  التي 

من  الم�صكلة  الدراك  منظومة  وا�صتقامة 

معطيات  وم��ن  والن��ط��ب��اع��ات  الم�صاعر 

الحوا�س هي التي تنتج الإح�صا�س بالعالم 

اإلى  وتنقله  �صورة  �صكل  على  الخارجي 

الداخل الواعي، اإلى فكر وذهن الإن�صان، 

عن  الك�صف  محاولة  وه��ل  الباطن؛  اإل��ى 

ال��ت�����ص��اوؤل؟ ه��ل تختلف  ذل��ك تجيب ه��ذا 

ال�������ص���ورة ال���ي���وم ع��ّم��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه في 

تتناق�س مع  ال�صورة  البدء؟ وهل حداثة 

اأ�صالتها واأ�صلها؟؟ وهل اختلفت النظرة 

ب��ي��ن الأم�������س وال���ي���وم؟ وه���ل الخ��ت��اف 

عمليات  الإن�صان  اإت��ق��ان  من  ياأتي  اليوم 

ال��ت�����ص��ن��ي��ف وال��ت��ف�����ص��ي��ل وال����ص���ت���دلل 

مع  ت��ت��واف��ق   معايير  ح�صب  وال��ت��رت��ي��ب 

يعي�صه  ال���ذي  المت�صارع  ال��واق��ع  ق���راءة 

وت��اأت��ي  المعا�صر،  المجتمع  ف��ي  ال��ف��رد 

ال�صور  التقاط  تقنيات  تطور  من  اأي�صاً 

وتظهيرها وتخزينها وبثها؟

ت��ك��م��ن م��ت��اه��ة ال���وج���ود ب��ي��ن ال��ع��ي��ن 

وال���دم���اغ، وت��خ��ت��ب��ئ ك��ل الأ����ص���رار بين 

حتى  المعتقد  م��ن  وال��ب�����ص��ي��رة،  الب�صر 

الأح���ام.  حتى  الرغبات  وم��ن  الإي��م��ان، 

المحن  وك��ل  الفتن  بكل  ال�صورة  تتلون 

والن��ك�����ص��ارات، وي��ب��ق��ى الن��ت�����ص��ار في 

بكل  ال�����ص��ور  تعي�صها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ولت 

حللها وحالتها ال�صعار المطروح للبحث.

تقاطعات ال�صور

بين الب�صيرة والب�صر

الأدلّ���ة  �صياق  ف��ي  ال��ب��ارزة  الم�صاألة 

ال���وج���ودي���ة ال��خ��ا���ص��ة ب��ال��ك��ائ��ن وال��ت��ي 

لتو�صيح  والم�صاءلة  الم�صاألة  بين  تكمن 

العاقات التي تحكم المنظومة الإدراكية 

الخارجي.  والعالم  الذهني  الداخل  بين 

فكيف تتبلور ال�صورة؟

الذهنية،  وال�صورة  الفنية،  ال�صورة 

وال�������ص���ورة الأدب����ي����ة، و����ص���ور ال���واق���ع، 

و�صور  الرغبة،  و�صور  المثال،  و�صور 

ال���ح���ل���م، و�����ص����ورة ال����رم����ز، وال�������ص���ور 

وكيف  ال�صور؟  تقاطعت  كيف  المتخيلة؛ 

ال�صور،  في  وذاب��ت  الم�صاعر  ت�صابكت 

والمبنى؟  المعنى  ف��ي  الم�صمون،  ف��ي 

للتفكير  و�صيلة  هو  بل  يكفي  ل  الت�صاوؤل 

والتاأمل؛ »كلمة �صورة ل ت�صتطيع �صوى 

لفت النظر لتبيان عاقة الوعي وال�صمير 

للمو�صوع..  الخارجي  بال�صيء  التاأملي 

بتعبير اآخر كيفية ظهور ال�صيء لاإدراك؛ 

حددا  قد  والوعي  ال�صمير  يكون  وهكذا 

)1(
هدفهما.« 

الوردة في الحديقة تبقى في الحديقة 

يغري  الذي  الجميل  ال�صيء  ت�صكِّل  وهي 

 بين الموهبة والمنهج 

تجليات وتحديات االبداع في الفنون البصرية
j الياس ديب

فنون بصرية

موؤ�صراً  الحالي  ال��زم��ن  ف��ي  ال�����ص��ورة  انت�صار  ي�صكل 

والمفاهيم  والتقنيات  ال��ق��درات  وت��ق��دم  لتطور  اأ���ص��ا���ص��ي��اً 

الإن�صانية. هذا ما يدفع الى

تقاطعات ال�صور بين الب�صيرة والب�صر

«        »
)٢(
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ورب��م��ا  اللم�س  وي��ن��ادي  والأن����ف  ال��ع��ي��ن 

ال��������ذوق... ك���ل ال���ح���وا����س ت�����ص��ت��رك في 

ال��وردة من  ال��وردة. تنتقل �صورة  قراءة 

ال��داخ��ل، وما  اإل��ى  الحديقة  ال��خ��ارج، م��ن 

اأزهار الباطن �صوى اأ�صداء الظاهر.

ال�����ص��يء )ال������وردة( ي��ب��ق��ى ���ص��ي��ئ��اً في 

الباطن؛  في  اآخ��ر  �صيئاً  وي�صير  الظاهر 

الظاهر والباطن،  الم�صافة بين  وهنا، في 

ال�صور  تتبلور  والب�صيرة،  الب�صر  عبر 

وتحمل ظواهرية الوجود. �صورة ال�صيء 

في  الوعي،  غياهب  في  الممحوة  المغفلة 

الاوعي تظهر من جديد ب�صكل عمل فني 

ويدفن  الحياة  واأح��ام  الحلم  حياة  يقتل 

الإب��داع، فالإبداع حركة م�صتمرة  اأنفا�س 

وتقاطع  وتواتر  وتفاعل  وحب  وتوا�صل 

حياة  وه��ذه  الحياة  فن  هذا  وتحديات... 

الفن التي تكمن في عمق اأعماق الإن�صان، 

هذه  ت�صمية  بالم�صتطاع  وهل  كان،  اأينما 

التو�صيفات اإبداع؟

الن�صخة  �صور  بين  ال�صورة  تترّجح 

من  الآتية  الوهم  وال�صورة  الخارج  عن 

ازدواجية  مفهوم  يدخل  وهكذا  الداخل. 

من  ال�صور  ا�صتيقظت  ما  اإذا  ال�صورة. 

ثباتها تنادت ازدواجياتها وا�صتح�صرت 

وج���وده���ا ال��ف��ن��ي، وج���وده���ا ال��م��ع��ن��وي 

المر�صومة  ف��ال��وردة  الوهمي؛  وج��وده��ا 

ل��ي�����ص��ت وردة  الأب���ي�������س  ال������ورق  ع��ل��ى 

الحديقة، بل تبقى ورقة بي�صاء وخطوط 

الداخل  تنادي  كي  ال��وردة  �صكل  تر�صد 

المبطن باألف رداء وغ�صاء.

تتبلور ال�صورة في الداخل وتتقاطع 

فت�صبح  ذوات��ه��ا،  اأ���ص��داء  وم��ع  ذاتها  مع 

وكاأنها غياب ال�صيء لتظهر كاأنها ح�صور 

الباطن  في  يتجذر  غياباً  يحمل  م�صتقل 

والب�صيرة.  النف�س  ب�صبغات  وي��ت��ل��وَّن 

العالم  ���ص��ورة  تنقل  الذهنية  ال�����ص��ورة 

الم�صيطر  العاطفي  اللون  وفق  الخارجي 

موهبة  يملك  الذي  الإن�صان  ب�صيرة  على 

اإنتاج ال�صور، اأو بالأحرى اإعادة اإنتاجها 

ور�صد ما يختلج في داخلها كي يلب�صها 

م�صاعره.

الت�صدير  في  الجودة  معيار  كان  لقد 

الت�صابه  ق��ان��ون  الإغ��ري��ق  عند  وال��ر���ص��م 

ال�صيء كما هو في  اإنتاج  اأي  الطبيعة  مع 

الفنون  الأ�صلوب  ه��ذا  طبع  وق��د  ال��واق��ع. 

على  انتباهه  الفنان  رك��ز  حيث  القديمة، 

بالغة.  بدقة  الخارجي  العالم  اإنتاج  اإعادة 

و�صار التوازن والن�صجام لإنتاج اكتمال 

الفنية دلياً ومعياراً  الواقع في ال�صورة 

ع��ل��ى ت���واف���ق الإم���ك���ان���ي���ات ال��ج�����ص��دي��ة. 

والتحكم  وال��ف��ك��ري��ة  العقلية  وال���ق���درات 

بها. من هنا جاءت ال�صنعة وبراعة الفعل 

الفني نحتاً اأو ت�صويراً.

ه����ك����ذا ن�������ص���اأت ال���م���ع���اي���ي���ر ال��ف��ن��ي��ة 

والجمالية الأولى التي اأطلقها الأقدمون، 

موؤلفه  في  اأف��اط��ون  الفيل�صوف  خا�صة 

»الجمهورية« و�صرح العاقة بين ال�صيء 

واأي�صاً  ال�صيء.  وفكرة  ال�صيء  و�صورة 

اإلى  الأق��رب  ال�صيء  �صورة  اإنتاج  �صار 

بها  يتمتع  التي  الموهبة  يدلُّ على  الواقع 

للفكر  البدء  في  ال�صدارة  بقيت  الفنان. 

ي�صمح  الذي  الأ�صا�س  الفكر هو  وقد كان 

بالتمييز بين ال�صيء و�صورته، فجاء ذلك 

كي يرجح كفَّة المفهوم والمعنى.

 Joseph( ك���وزي���ث  ج����وزف  اأط���ل���ق 

»الإع����ام«،  ف��ك��رة   1965 ع��ام   )kosuth
خ���ال م��ع��ر���س ف��ي م��دي��ن��ة ن��ي��وي��ورك/ 

الفكرة  ط��ورت  وق��د  المتحدة؛  ال��ولي��ات 

بعدها كي )يكتب كوزيث عام 1969 ن�ساً 

 art عنوان:  تحت  مرجعاً  ذلك  بعد  �صار 

الفل�صفة( بعد  )الفن    after philosophy
العام  اأكتوبر/ نوفمبر من  ن�صر في عدد 

 ،studio international مجلة  في  نف�صه 

مناق�صة  الممكن  غير  من  »اأن��ه  فيه  وذك��ر 

قانون  اإلى  اللجوء  دون  عام  ب�صكل  الفن 

تح�صيل الحا�صل )tautologie(، وبعدها 

بفهم  ت�صمح  التي  ال�صبل  اإدراك  محاولة 

ال��ف��ن م��ن خ���ال و���ص��ائ��ل وط���رق اأخ���رى 

العاقة  غير  اأخرى  وخ�صائ�س  وميزات 

وارتباطاتها.  مبا�صرة  الفنية  بال�صورة 

ه����ك����ذا ب�������داأ ت����ن����اول ال����ف����ن ف����ي ���ص��ج��ل 

.
)2(

المفهوم( 

ات��ج��ه ال��ف��ن ال��م��ف��ه��وم��ي اإل����ى اع��ت��ب��ار 

المادي  الإن��ج��از  من  اأهمية  اأكثر  الفكرة 

التح�صيرات  اأخ����ذت  وه��ك��ذا  ال��ن��ه��ائ��ي. 

المفهومي )ماحظات، تخطيطات  للعمل 

ومج�صمات،  ماكيتات  ت�صاميم  اأول��ي��ة، 

من  كبيرة  اأهمية  وغ��ي��ره��ا...(  ح���وارات 

العمل النهائي المنجز.

تواتر الظاهر والباطن: 

الوهم، الحلم والواقع

اليقظة  اأح���ام  بين  الم�صافة  ت��ط��ول 

وك��واب��ي�����س ال���رق���اد، وب��ع��د ال���ص��ت��راح��ة 

اإلى  ال�صور  ت�صاق  ال��اوع��ي،  باأح�صان 

ال��ن��وم،  ف��ي  ال��ث��ب��ات  عند  ال��وع��ي  �صطوح 

وي��ق��ت��رب ال��وه��م م��ن ال��واق��ع ك��ي ي�صير 

حلماً، ثم يتج�صد في النتاج الفني اأحام 

يقظة المبدع.

والباطن،  الظاهر  تواتر  يح�صل  هنا 

وال��ف��راغ،  الم��ت��اء  والإن�����ص��ان،  الطبيعة 

ال��وج��ود وال��ع��دم والن��ع��ت��اق م��ن رت��اب��ة 

ال���ح���ي���اة ���ص��ع��ي��اً خ���ل���ف ت���ج���دد ال��ع��ط��اء 

والجود... بما هو موجود. هكذا هو الفن 

الظاهر  ال��وه��م  ت��وات��رات  تح�صل  وه��ك��ذا 

العمل  اإب��داع  الإب��داع،  الباطن في  والحلم 

في  وردة  ال��ح��ي��اة؛  اإن��ت��اج  ف��ي  اأو  ال��ف��ن��ي 

حديقة اأو جنيناً في رحم الأم اأو الأر�س 

� الأم � الدم وغيرها من منظومات التجدد 

والتقدم؛ وحتى ي�صير الوهم القائد الذي 

ملمو�صة  حقيقة  ب��رغ�����ص��ون  عليه  تكلم 

وواقعاً فنياً اأو علمياً اأي اإبداعاً بامتياز.

هكذا تاأخذ ال�صور ازدواجيتها خال 

.و  ت�صكيلية  فنية  اأم  �صعرية  اإب��داع��ه��ا، 

موجودة  تكون  ال�صورة  اأن  »ال�صحيح 

دون اأن ترى؛ هي حا�صرة دون تقديمها، 

ثم اإعادة تقديمها والم�صافة بين التعبيرين 
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القيا�س  وكاأنها  تظهر  والتقدم،  الح�صور 

)3(
بين المادة بذاتها، واإدراكها الوعي« 

وه���ن���ا اأي�������ص���اً م����ن خ�����ال ح�����ص��ور 

ال�������ص���ورة ال����م����زدوج ف���ي واق����ع ال��ع��ال��م 

تفقد  ال��ذه��ن��ي  الإدراك  وف���ي  ال��خ��ارج��ي 

اإليها  ي�صاف  كي  بذاتها  قيمتها  ال�صورة 

البعد ال�صخ�صي والإح�صا�صات الوهمية. 

تدخل ال�صورة بعد ذلك في مرحلة زمنية 

خ��ا���ص��ة، وي�����ص��ي��ر ل��ه��ا زم��ان��ه��ا؛ وه��ك��ذا 

لزمن  القيا�س  وح��دة  هي  النظرة  ت�صبح 

اإل��ى  المعجب  ي��ع��ود  م���رة  ك��م  ال�����ص��ورة. 

اأعجبته  �صورة  في  فني،  عمل  في  النظر 

اأزمنة  ف��ي  جديد  م��ن  للدخول  واأ���ص��رت��ه، 

هذه ال�صورة الخا�صة بها.

ي��خ�����ص��ع ال��م�����ص��اه��د ل��ل�����ص��روط غير 

واإي�����ص��اح  ال��ظ��اه��ر  لتبيان  المو�صوعية 

تجددها  التي  الداخلية  للتجربة  المرئي 

ال�صخ�صي،  الذاتي،  الف�صاء  في  النظرة 

الحديثة  ال�صورة  »تطورات  الباطن.  في 

مع ظهور اأدوات التقديم الجديدة وت�صكل 

ال��م��ادي  الفيزيائي  المو�صوعي،  البعد 

���ص��وف تتعر�س  ال��ت��ي  ال�����ص��ورة  ل��زم��ن 

اأن  ه��ذه  المنا�صبة  ف��ي  )ن��ذك��ر  لإ���ص��اف��ات 

اإلى  الأ�صكال المعا�صرة لل�صورة ترتقي 

ال�صورة  فزمن  الفنية،  ال�صورة  و�صعية 

الكامن في النظرة � الزمن الباطن � والزمن 

والأدوات،  المحامل  ف��ي  يكمن  الظاهر 

الواحد  ح�صرياً  متازمين  لي�صا  وهما 

بين  التمييز  المعنى يمكن  بهذا  والآخر(. 

تتوافق  التي  ال�صور،  من  عائات  ث��اث 

م���ع ال��م��ن��ظ��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي: ال�����ص��ور 

ال�صور  وال�صينمائية،  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 

)4(
الإلكترونية وال�صور الرقمية.« 

ت��وات��ر ال��ظ��اه��ر وال��ب��اط��ن ل ي��ح��ددان 

الك�صف  دون  ال��ف��ن��ان  اإب��داع��ي��ة  وح��ده��م��ا 

بها،  يتمتع  ال��ت��ي  الموهبة  م�صتوى  ع��ن 

والمحامل  الأدوات  اج��ت��م��اع  يكفي  ول 

كي  ال�صورة  مجال  في  العمل  اإرادة  مع 

تتميز النتاجات بالفنية والإبداعية. هناك 

وهي  المعادلة  ف��ي  تدخل  اأخ���رى  اأ�صياء 

التي تظهر التجليات وت�صنع ال�صور بعد 

عمليات الإنتاج اأمام تحديات الإبداع.

�صيرة الموهبة وم�صيرتها

ب��ال��ق��درة  الب�صر  م��ن  البع�س  يتمتع 

ال��ذاك��رة  م��ن  ال�����ص��ور  ا�صتح�صار  ع��ل��ى 

واإنتاجها. فاإذا حاكت الطبيعة وكان الذي 

اأنتجها طفاً قيل عنه اأّنه �صاحب موهبة، 

الماحظة وحفظ  يتمتع بقوة  بذلك  واأّن��ه 

واإع��ادة  ال�صور  وتخزين  واللون  ال�صكل 

اإنتاجها )ر�صماً ونحتاً(. كما يفقد الإن�صان 

هذه القدرة اإذا ما بلغ عمر المراهقة، واإن 

احتفظ بها بعد هذه العتبة العمرية تتاأكد 

الفنية،  الم�صيرة  فيتابع  موهبته  اأ�صالة 

وي�صير ثبات القدرة على الإبداع موؤ�صراً 

في  تقدمه  ه��ذا  وي�صكِّل  ال��م��وه��ب��ة؛  على 

والمعرفي.  الب�صري  الت�صكيلي،  المجال 

يكمن في هذه الآلية البعد ال�صتك�صافي، 

الفنان  عودة  الحديث  الفن  تاريخ  و�صهد 

اعتماد  اإل��ى  الر�صم  فن  اأتقن  ال��ذي  البالغ 

اأ�صلوب الأطفال العفوي كي يعبر ب�صدق 

ع���ن م�����ص��اع��ره وان��ط��ب��اع��ات��ه؛ وه�����ذا ما 

البدائي  والفن  الفطري  الفن  في  يكت�صف 

حيث تظهر قدرة الفنان البالغ بالحتفاظ 

بنظرة الطفولة ال�صادقة.

في  وا���ص��ح��اً  النف�صي  ال��ب��ع��د  ي��ظ��ه��ر 

الإدراك  ويتجلى  الفنية  الأع��م��ال  بع�س 

»اللحظة  في  والاواعية  الواعية  بحالتيه 

ال��ت��ي تجتاز م��راح��ل ع��دة مع  الإب��داع��ي��ة 

وتخ�صع  م��ت��غ��اي��رة.  داخ��ل��ي��ة  م�����ص��اع��ر 

المنطقي  بين  والتمايز  الثنائية  الحركة 

الموافق للعقل وما هو مخالف للعقل اأي 

)5(
غير المعقول...« 

وطرائق  للثبات  النف�صي  الم�صار  عبر 

التي  الإب��داع��ي��ة  ال��ق��درات  تكمن  البتكار 

اأحياناً،  المنتظر  غير  الحادث  عن  تظهر 

ال�صدفة  بعد  الفنية  الممار�صة  وخ���ال 

الفني.  العمل  تجديد  ف��ي  ت�صاهم  ال��ت��ي 

اتجه الفن المفهومي 
إلى اعتبار الفكرة 
أكثر أهمية من اإلنجاز 
المادي النهائي، وهكذا 
اخذت التحضيرات 
للعمل المفهومي 
أهمية أكبر من العمل 

النهائي المنجز

تواتر الظاهر 
والباطن ال يحّددان 
وحدهما إبداعية 
الفنان دون الكشف 
عن مستوى الموهبة 

التي يتمتع بها
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يتقن الفنان الموهوب 
انتاج الوهم وقد كان 
ذلك في عصر النهضة؛ 
من هنا كان ارتقاء فن 
األرابسك الهندسي 
الذي يحمل تجريد 
األرقام وتحديد القياس 
وضبط اإليقاع واضاءة 
األلوان بنور البصر ونور 

البصيرة

في الفنون البصرية 
تشهد الصورة على 
حضور الموهبة، 
والسعي الكتشافها 
يشبه القبض على 
الريح أو العثور على 
النسمة، إّن العاصفة 
تهبُّ عندما يقوم 
صاحب الموهبة بانتاج 

عالمه الخاص

ذلك  ويظهر  الموهبة،  م�صيرات  تتعدَّد 

جلياً في ابتكارات الموهبة ب�صتى العلوم 

والفنون.

عوالم  وبناء  والتقنيات  الختراعات 

حا�صل  اأو  اجتهاد  نتيجة  تكون  جديدة 

جمع  كيفية  في  يظهر  الأهم  اإنما  �صدفة؛ 

بناء  في  ت�صاهم  التي  العنا�صر  وترتيب 

ومتنوعة،  متعددة  الموهبة  العوالم.  هذه 

غريبة  وروؤى  اأ���ص��ك��الً  ي��اأخ��ذ  م��ا  فمنها 

لبناء عالمها الجديد. ر�صدها في المجال 

قراءتها  عن  يختلف  المو�صيقي  ال�صمعي 

الموهبة  تحولت  الب�صرية.  ن�صخها  في 

مجال  ف��ي  يح�صل  ال���ذي  غير  اللغة  ف��ي 

العدد والقيا�س والعلوم...

ال��ب�����ص��ري��ة فت�صهد  ال��ف��ن��ون  ف��ي  اأّم����ا 

ال�صورة على ح�صور الموهبة، وال�صعي 

اأو  الريح  على  القب�س  ي�صبه  لكت�صافها 

فتهب  العا�صفة  اأّم��ا  الن�صمة  على  العثور 

ع��ن��دم��ا ي��ق��وم ���ص��اح��ب ال��م��وه��ب��ة لإن��ت��اج 

عالمه الخا�س، وتتجلى موهبته وا�صحة 

ك��ال�����ص��م�����س ف���ي ن��ت��اج��ه ال��م��خ��ت��ل��ف عن 

منتوجات الآخرين من اأقرانه.

مناهج الفن الب�صري

وتجليات ال�صور

الموهبة  بين  الب�صري  ال��ف��ن  يتفتح 

والمنهج، فتح�صل عملية التعلّم ب�صهولة 

تلعب  كما  الموهبة؛  اأ�صحاب  عند  اأك��ث��ر 

دوراً  الفنية  ال��م��ه��ارات  اكت�صاب  عملية 

اأ�صا�صياً في تطوير الروؤيا الإبداعية لحقاً 

ال��ع��ي��ن ي�صكنها  ال��م��وه��وب.  ال��ف��ن��ان  ع��ن��د 

وتختبئ  المعرفة؛  بيت  والعقل  ال��ن��ور، 

غ���راب���ة ال����وج����ود ب��ي��ن ال��ع��ي��ن وال��ع��ق��ل. 

م��ع��ط��ي��ات ال��ح��وا���س ت��خ��ال��ف ف���ي اأغ��ل��ب 

الأحيان معلومات العقل خا�صة في مجال 

العالم  ل�صورة  مدخان  وج��ود  الب�صر. 

الرتباكات  من  واح��داً  ي�صكِّل  الخارجي 

اإلى  وتدفعه  العقل  تحيّر  التي  المتعددة 

ال�صتدلل  عبر  الفكر  لجانب  الن��ح��ي��از 

اليقين.  اإلى  للو�صول  والبحث  والتحليل 

ذنين. 
ُ
يملك الإن�صان اأنفاً وفماً وعينين واأ

للمحافظة  العقل  وتدريب  التعلّم  عملية 

على �صحة ال�صورة الذهنية دفعت الكثير 

ال�صورة  بين  التمييز  اإل��ى  الباحثين  من 

�صبكة  على  مقلوبة  تولد  التي  رة  المحوَّ

مراكز  اإل���ى  ال��دم��اغ،  اإل���ى  ل��ت��رّح��ل  العين 

والإنتاج  والت�صنيع  وال�صهر  التخزين 

من جديد.

تفتح  ال��ت��ي  الأول����ى  العقبة  ه��ي  ه��ذه 

ملف اإ�صكاليات ال�صورة مروراً بال�صكل، 

وغيرها  والحركة  والأل���وان،  والخطوط 

علم  والت�صليل.  التحوير  عمليات  م��ن 

الوهمي  العمق  على  للدللة  ظهر  الأبعاد 

ول  ال��ب��ع��دي��ن،  ذات  ال��ل��وح��ة  �صطح  ف��وق 

الوهم  غير  الخارجي  بالواقع  له  عاقة 

الذي يلغي البعد الثالث اأي عمق الف�صاء. 

الواقع  �صورة  غير  الم�صطحة  ال�صورة 

اللم�س  بوا�صطة  نقراأها  التي  المح�صو�س 

وهي ثاثية الأبعاد.

الوهم،  اإنتاج  الموهوب  الفنان  يتقن 

من  النه�صة؛  ع�صر  ف��ي  ذل��ك  ك��ان  وق��د 

الهند�صي  الأراب�صك  فن  ارتقاء  ك��ان  هنا 

ال����ذي ي��ح��م��ل ت��ج��ري��د الأرق������ام وت��ح��دي��د 

الألوان  واإ�صاءة  الإيقاع  و�صبط  القيا�س 

هنا  م��ن  الب�صيرة.  ون���ور  الب�صر  ب��ن��ور 

كي  الب�صرية  ال��ف��ن��ون  ف��ي  المنهج  ج��اء 

مهارة  لإكمال  التعلُّم  دورة  انتظام  يوؤكد 

خيوط  من  ين�صج  ال��ذي  الب�صري  الفنان 

العنكبوت تجليات ال�صور.

الأبعاد  علم  كافة،  العلوم  ت�صافرت 

الخطوط  وه���م  لإن��ت��اج  الهند�صة  وع��ل��م 

لدرا�صة  الفيزياء  وعلم  ال��واق��ع،  لتمثيل 

عند  الأبي�س  النور  ان�صطار  بعد  الأل��وان 

علم  ُي��ْع��ت��َم��د  كما  المن�صور،  ف��ي  م���روره 

وال��ده��ان  الم�صاحيق،  ل�صنع  الكيمياء 

ل���ط���اء الأ����ص���ي���اء وت��زي��ي��ن ال��ف�����ص��اءات 

في  دور  العلوم  ه��ذه  من  لكل  الداخلية. 

���ص��ي��اغ��ة م��ن��ه��ج ال��ف��ن��ون ال��ب�����ص��ري��ة في 
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حلّتها المادية. اأما العلوم الإن�صانية، علم 

الجتماع، علم النف�س، الفل�صفة...، وعلم 

القيا�س وغيرها... فقد تداخلت مع مناهج 

م�صتقلة  علوماً  لت�صكِّل  الب�صرية  الفنون 

عرفت بعلوم الفن، منها فل�صفة الفن التي 

اجتماع  وع��ل��م  الجماليات  م��ك��ان  اأخ���ذت 

الفن)sociologe de l’art(، علم المعرفة 

 ،)épistemologie optique( الب�صرية 

 sémiologie de( ال�صورة  دللت  علم 

limage(، �صكلَّت هذه العلوم بتقاطعاتها 
ن�صتطيع  ما  اليوم  الفنون  مع  وتداخلها 

وهو  الب�صرية  الفنون  بمنهج  ت�صميته 

يعتبر الأ�صا�س لكل بحث اأكاديمي خا�س 

بالفنون اأو بالنقد الفني وتاريخ الفن.

في  الب�صرية  ال��ف��ن��ون  منهج  �صاهم 

حتى  وتجلياتها  ال�����ص��ورة  ع��ال��م  اإث����راء 

اأم�صت اليوم و�صيلة التوا�صل الجتماعي 

عبر ا�صتعمالتها للتقنيات الحديثة، والتي 

تظهر في عالم الت�صالت وميدان الطب 

الهند�صة  الإ���ص��ع��اع��ي،  )الت�صوير  م��ث��اً 

ال�صكنر  بوا�صطة  الطبي  الم�صح  الجينية، 

وما   ،)imagerie médicale( لاأع�صاء 

عالم  عبر  م�صتمرة  الك��ت�����ص��اف��ات  زال���ت 

التكنولوجيا المت�صارع التغيير.

تحدِّيات الإبداع 

بان�صهار المعرفة والموهبة

لقد حققت ال�صورة اليوم انت�صارات، 

انبهار  ل في  وهي ما زالت تتفتح وتتحوَّ

وان��ت�����ص��ار، ت��خ��ت��ال ح�����ص��ن��ى ف���ي ع��ي��ون 

واأذهان الب�صر. �صل�صلة ال�صور من العالم 

ال��خ��ارج��ي، م��ن ال��ف�����ص��اء، م��ن ال��م��اوراء 

كما  وبالعك�س.  ال��دم��اغ  اإل��ى  تندفع  ربما 

»اأن الجزء الب�صري من الدماغ له منطقة 

خا�صة وله اأي�صاً خياراته، واأف�صلياته ل 

بع�س   .)cortex( الدماغ  ق�صرة  تفهمه. 

لماذا؟  ب�صعة،  واأخ���رى  جميلة  الأ���ص��ي��اء 

كل  رغ���م  ف��ك��رة  اأو  ���ص��اه��د  اأي  ي��وج��د  ل 

المو�صوع.  بهذا  قيلت  التي  النظريات 

ف��ي زم���ان بعيد من  الإج���اب���ة م���وج���ودة 

وق��د  ل��ل��دم��اغ،  ال��ب�����ص��ري  الق�صم  ت��اري��خ 

اف��ت��ق��دت م��ن ه���ذه الآل��ي��ة ال��ج��دي��دة التي 

)6( 
تعطي نظرتنا الذهنية للعالم.«

ال���ت���ح���ّدي ال��ك��ب��ي��ر ي��ك��م��ن ف���ي عجز 

تتم  التي  الإبداعية  ال��دورة  اأمام  الحوا�س 

عبر ال�صور، وهذا ما ياحظ في ال�صور 

منذ  المتعاقبة  الح�صارات  اأنتجتها  التي 

فجر التاريخ الب�صري وحتى اليوم.

لعب الفن البصري في 
القرن العشرين دور 
المختبر ألكبر الفنون 
التشكيلية، والتحديات 
اإلبداعية كانت تتجلى 
بتجاوز المألوف 

من الصور وابتكار 
المفاهيم الجديدة

Laurent LAVAUD, L’image (textes choisis(, Flammarion, 1994, Paris, p.68 – 1 )ترجمة بت�رصف(
             Hervé GAUVILLE L’art depuis 1945 – groupes art mouvements, edition Hazam, 1999 Dijon/France, p.23 – 2

Henri BERGSON, matière et mémoire (Essai sur la relation du corps à l’esprit(, Quadrige/ puf, 1939/Paris, p.32 – 3
                                                                                                                          Op. cit L’image, p.42 – 4

 Claudine ROSSELET- Christ, Art plastique et psychologie (les pionniers de Freud à Kris( Editions Delval 1988, –  5
Cousset (Fribourg( Suisse، p. 67

 R.L. Gregory, L’œil et le cerveau (la psychologie de la vision(. Texte Français de Colette vendrely, L’univers des –  6
connaissances, Hachette, paris, p. 224

ل���ع���ب ال���ف���ن ال���ب�������ص���ري ف����ي ال���ق���رن 

للفنون  الأك��ب��ر  المختبر  دور  الع�صرين 

الإب����داع  ت��ح��دي��ات  وك��ان��ت  الت�صكيلية، 

ت��ت��ج��لّ��ى ت�����ارة ب���ت���ج���اوز ال���م���األ���وف من 

والمذهل،  المده�س  بابتكار  اأو  ال�صور 

والتاأويل  التف�صير  معايير  بقلب  وط��وراً 

والتجاهات  الجديدة  المفاهيم  لبتكار 

اأ���ص��م��اء   1945 م��ن��ذ  ن���ق���راأ  ال��م��ع��ا���ص��رة. 

وع����ن����اوي����ن ال����م����دار�����س والت����ج����اه����ات 

وتجمعات الفنانين فنجد:

 

 Art brut – Art et language –
 Art corporel – Art soriologique
 – EAT )expérimentes in Art and
 technologie( – Expressionisme
 abstrait – Art concret – Madi –
 Minimal Art – Nouveau Réalisme –
 Narrative Art – Nouvelle Figuration
 – Opart – Réalisme socialiste –
 Spatialisme – Supports – Surfaces

القائمة   Tachisme –…وتطول 

الإب��داع  وتحديات  تجليات  هي  ه��ذه 

الفنون  اإلى  اإ�صافة  الب�صرية،  الفنون  في 

الف��ت��را���ص��ي��ة وال���ف���ن���ون ال��رق��م��ي��ة وف��ن 

التي  الحداثة  بعد  ما  فنون  اأي  التجهيز، 

المتجددة  الب�صرية  الفنون  طريق  ت�صق 

في القرن الواحد والع�صرين.

j فنان وباحث يف الفن وعلوم الفن
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للفنان مي�صال املري - 91x72.5   - �صنة 1969
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ال�����س��ي��ن��م��ا، م���ث���ل ك����ل و���س��ائ��ل 

تاأثريها  متار�س  اجلماعي  االت�سال 

عرب قناتني:

وطرق  باأجهزة  وتتمثل  التقنية،  القناة 

املعنوية،  والقناة  االت�سال،  وو�سائل  عمل 

املحمولة   الر�سالة  باالأحرى  اأو  امل��ادة  وهي 

التي يراد اإي�سالها اىل االآخرين.

من  ي��خ��ل��و  ال  االأول  ال�����س��ق  ك���ان  واإن 

االأهمية كون من ميتلك الو�سائل وي�سنّعها 

يتحّكم بديهيا يف اآلية عملها: اأين وكيف ومع 

املتعلّق  الثاين  ال�سق  ف��اإن  ال��خ،  ومل���ن...  من 

االآخرين  اىل  اإي�سالها  ي��راد  التي  بالر�سالة 

اأكرث  ع��رب،  كمواطنني  لنا  بالن�سبة  يبقى، 

اأهمية، الأنه ميثّل ال�سق الثقايف؛ وهو يخ�سع 

ب�سكل اآيل ملن ميتلك القناة التقنية.

الن�رش  و�سائل  اإح��دى  هي  ال�سينما  اإن 

الثقايف بل اأخطرها؛ اإذ هي �سالح ذو حّدين؛ 

فهي من جهة قادرة على االإ�سهام يف تاأكيد 

ومن  لالأّمة،  الثقافية  الهوية  اأو  ال�سخ�سية 

على  نف�سها  وب��ال��ق��وة  ق���ادرة  اأخ���رى،  جهة 

ت�سويه هذه ال�سخ�سية، وذلك تبعاً للر�سالة 

الثقافية التي تبث من خاللها.

�سلبي  ال�سينما كمو�سل  اأن  واىل جانب 

وت��راث  اإب����داع  فهي  للر�سائل،  اإي��ج��اب��ي  اأو 

فهي  ول��ذل��ك  وجت����ارة؛  �سناعة  و..  واأدب 

ت�ستغل عدة مرافق مادية وب�رشية لتحقيق 

غايتها.

والأن الغرب، وحتديداً الواليات املتحدة 

االأم��ريك��ي��ة ه��ي م��ن ميتلك اأك���رث م��ن غريها 

على  �سيطرتها  اىل  باالإ�سافة  االأجهزة،  تلك 

اأ�سواق العر�س يف معظم بلدان العامل، فهي 

تهدف بالدرجة االأوىل اىل ت�سويق �سورتها، 

على  القائمة  قوتها  بكامل  تر�سمها،  كما 

اإمي��ان��ه��ا ب��ق��درت��ه��ا ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى االإم�����س��اك 

عليها  التاأثري  وبالتايل  ال�سعوب،  مب�سائر 

بكل الو�سائل بدءاً من الرغيف وو�سوالً اىل 

غ�سل االأدمغة..

واالنتاج ال�سينمائي، وبخا�سة ما يعرف 

بال�سينما اجلماهريية اأو ال�سعبية املوجهة اىل 

وبهدف  العامل،  يف  املتفرجني  من  عدد  اأك��رب 

يف  وحت��دي��داً  ه���وؤالء،  عقول  على  ال�سيطرة 

ال�سينما  ه��ذه  توفر  ال  الثالث،  العامل  بلدان 

م��ق��درات  الإظ��ه��ار  وت�ستثمرها  اإالّ  فر�سة 

الفرد االأمريكي يف �سورة البطل ال�سوبرمان 

الذي ال يقهر؛ فهو يف خدمة اجلميع وحلماية 

اجل��م��ي��ع )وخ�����س��و���س��اً ال��ن�����س��اء واالأط��ف��ال 

والكبار يف ال�سن( )كما يف االأفالم التي يكرث 

فيها احتجاز رهائن!( من االأ�رشار الذين )يف 

اأع��راق  اىل  الغالب  يف  ينتمون  ال�سينما(  هذه 

�سلفاً  م�سنّفة  واأق��ل��ي��ات  و�سعوب  واأدي����ان 

على اأنها »م�سدر اإزعاج« ل�سيا�سة الواليات 

لوائح  على  ومو�سوعة  وحلفائها،  املتحدة 

�سوداء جاهزة للظهور يف اأي وقت.

اأين موقعنا نحن كعرب يف هذه ال�سينما؟ 

طوال  العربي  ال�سينما  هذه  اأظهرت  وكيف 

تاريخها؟

يخلو  ال  اإذ  عنده؛  التوقف  يجب  �سوؤال 

أين نحن
على خارطة سينما الغرب؟

j نهاد يونس

السينما
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أين نحن
على خارطة سينما الغرب؟

من مغالطة مق�سودة ي�ستهدف من ورائها 

القيمون على هذا القطاع اإظهار العربي من 

خالل مناذج خمجلة:

الن�ساء،  على  املتهافت  التافه،  ال�ساذج، 

امل���ه���ّرب، امل���ه���ّرج ال��غ��ب��ي، الإره���اب���ي ع��دمي 

الرحمة، عدمي الكفاءة، الرثي املبذر... الخ.. 

وت�سويق هذه النماذج يف الغرب... كما عند 

العرب.

الأف��الم  من  عدد  على  �رسيعة  جولة  اإن 

كافية  هوليوود  ا�ستديوهات  من  اخلارجة 

الينا  التي ُينظر بها  لتبيان نظرة ال�ستعالء 

من خالل هذه الأف��الم، واإدراك عمق الهوة 

اأ�سلحة  م��ن  عليها  القيمون  ميتكله  م��ا  ب��ن 

اليه نحن من ردود تكون  نفتقر  فاعلة وما 

بحجم هذا التجنّي!

بحق  من�سفن  ن��ك��ون  ول��ك��ي  ول���ك���ن، 

نتهمه  كنا  واإذا  اأنف�سنا،  بحق  كما  ال��غ��رب 

الن�����س��ان  ع��ن  منطية  ���س��ورة  يعطي  ب��اأن��ه 

باملثل  ي���رّدون  اأي�ساً  ال��ع��رب  ف��اإن  العربي، 

الن�سان  عن  منطية  �سورة  يعطون  بحيث 

كما  النيّة،  �سيئو  هناك  الغرب  يف  الغربي... 

ق�سايانا  مع  واملتعاطفون  املتجاوبون  فيه 

املتبعة  الم��رك��ي��ة  ال�سيا�سة  وي��ع��ار���س��ون 

مور  مايكل  فيلم  ذل��ك  على  ومثال  حيالنا، 

.FEHRENHEIGHT 9/11

ولكن نت�ساءل: هل يجب دائماً ح�سول 

و�سيا�سية  اأمنية  ونكبات  ه��زات  ك���وارث، 

كي  الب��ري��اء  م��ن  الكثر  بنتيجتها  يذهب 

ال��غ��رب ه��دن��ة م��ع نف�سه وي��راج��ع  ي��اأخ��ذ 

�سيا�ساته واأولوياته جتاه الن�سان العربي، 

على غرار ما حدث يف فيتنام يف ال�سبعينات، 

جحيم  يف  الغارق  الأمركي  اجلندي  حيث 

ل يعنيه ب�سيء، اأو العائد املهوو�س بالقتل 

واخلائف واملهزوز نف�سياً!

جادّين  خمرجن  حماولت  ورغم  ولكن، 

املعاجلة  م��ن  ن�سيبها  الق�سايا  لإع��ط��اء  ك��رث 

الي��ج��اب��ي��ة ل��ك�����رس ال�����س��ورة ال��ن��م��ط��ي��ة ال��ت��ي 

كر�ستها �سينما الغرب عن العرب، اإل اأن تاأثر 

الأفالم اجلادة على املواطن العربي والغربي 

على ال�سواء هو اأقل من تاأثر الفالم ال�سعبية 

اجلماهرية.

فيه  ي���ح���اول  ال�����ذي  ال���وق���ت  ه�����ذا، ويف 

اظهار  ال��دوام  على  اأفالمهم  يف  المركيون 

ج�سور  مل��ّد  وا���س��ت��ع��داده��م  ن��واي��اه��م  ح�سن 

ال��ت��ع��اون وال����وّد م��ع واف��دي��ن م��ن الف�ساء 

اخلارجي، نراهم يف الواقع عاجزين عن بناء 

عالقات هي اأقرب اىل الإن�سانية مع �سعوب 

الأر�س من اأدناها اىل اأق�ساها!

ال�����س��ورة املجحفة  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 

الن�سان  عن  اأف��الم��ه  يف  الغرب  قّدمها  التي 

العربي، ورغم بع�س ال�ستثناءات الإيجابية 

يف هذا املجال، )ومنوذج �سالح الدين الذي 

ظهر موؤخراً بكامل هيبته وحكمته، يف فيلم 

 Kingdom of )ريديل �سكوت )مملكة ال�سماء

من  قليلة  قلّة  عدا   - العرب  ف��اإن   ،)Heaven

لل�سينما  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  اجل��ادي��ن  املخرجن 

ال��ع��رب��ي��ة اأف���الم���اً ن��ف��خ��ر ب��ه��ا - ه��م الأك���رث 

التمادي  عرب  اأنف�سهم،  اىل  بالإ�ساءة  ت�سبباً 

وال�سطحية،  الغباء  متجيد  يف  اأف��الم��ه��م  يف 

وب���الب���ت���ع���اد ك��ل��ي��اً ع���ن ال��ه��م��وم ال��ف��ع��ل��ي��ة، 

العميقة،  وامل��وا���س��ي��ع  اجل����ادة،  والق�سايا 

الغرب �سوتاً و�سورة  واللهاث وراء تقليد 

بعيداً من اأي م�سمون؟!

اأن��ه بالدرجة الأوىل  ن��درك  اأن  لنا  اآن  اأم��ا 

وال��ك��ّف  اأن��ف�����س��ن��ا،  اىل  نظرتنا  تغير  ي��ج��ب 

من  عليه  نحن  م��ا  على  الآخ���ري���ن  ل���وم  ع��ن 

واإح�سا�س  فكري  ووه��ن  وتقوقع  ان��غ��الق 

للت�سنيع  ال�رساخ  عن  والتوقف  بالدونية، 

بالغزو الثقايف، والتذكر الببغائي بال�سالة 

لتحقيق  ���س��ي��ئ��اً  ن��ف��ع��ل  اأن  دون  وال��ه��وي��ة، 

ث��ق��ايف ث��ري وح���ّي يف اخل���ارج ويف  ح�سور 

داخل املجتمع العربي نف�سه.

الهزائم،  اأن نخرج من قمقم  اآن لنا  اأما 

بعد اأن اأدمنا الهزمية من كل، نوع اىل حيث 

ن�سع اأقدامنا على الأر�س ومن�سك باأول اآلة 

بدائية ا�ستعملها الن�سان األ وهي الفكر؟!

j كاتبة �سينمائية

يحاول األميركيون في 
أفالمهم إظهار حسن 
نواياهم واستعدادهم 
لمّد الجسور مع الفضاء 

الخارجي، فيما هم 
في الواقع عاجزون عن 

بناء عالقات أقرب الى 
االنسانية مع شعوب 

األرض!

أما آن للعرب 
الخروج من قمقم 

الهزائم بعد 
إدمانهم الهزيمة 

والفشل، والكفِّ عن 
لوم اآلخرين
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يعود تاريخ �سناعة ال�سينما في 

جرت  ففيه   ،1929 العام  اإلى  لبنان 

�سينمائي  فيلم  لت�سوير  الأولى  المحاولة 

بتمويل فردي، اإذ اأنتج هاٍو اإيطالي ُيدعى 

�سامتاً  فكاهياً  فيلماً  بيدوتي  ج��وردان��و 

وكان  مبروك«،  اإليا�س  »مغامرات  عنوانه 

الإخبارية  الأف���ام  بع�س  ي�سّور  يومها 

الفرن�سية.  ناتان«  »باتيه  �سركة  لم�سلحة 

1931 فيلم »مغامرات  ثم �سّور في العام 

اأنتجه ر�سيد علي �سعبان  الذي  اأبو عبد«، 

فيه  ومثّل  الجر�س«،  عبد  ب���»اأب��ي  ال�سهير 

لأنه  اللقب  هذا  حمل  وقد  وابنته،  ابنه  مع 

وي��ق��ف عند  ���س��غ��ي��راً  ك���ان يحمل ج��ر���س��اً 

مدخل قاعة العر�س ال�سينمائية المعروفة 

»الكوزموغراف«،  با�سم  الوقت  ذل��ك  في 

وي��ن��ت��ق��ل ب��ج��ر���س��ه اإل����ى ���س��اح��ة ال�����س��ه��داء 

العرو�س  م�ساهدة  اإل��ى  الجمهور  داع��ي��اً 

ال�سينمائية. 

رج��وع  ح��ول  الفيلم  ه��ذا  ق�سة  ت��دور 

اأف��ري��ق��ي��ا، وم��ا ي��ح��دث معه  اأب���ي العبد م��ن 

م�ساهد  ال�سريط  وتتخلّل  مغامرات،  من 

والرو�سة،  ال�سهداء  �ساحة  في  م�سّورة 

اأف��ام  من  م�ستعارة  م�ساهد  اإل��ى  اإ�سافة 

العبد  اأبا  اأن  يعتقد  المتفرج  تجعل  اأجنبية 

ك���ان ف��ي اأف��ري��ق��ي��ا، واأن����ه ���س��اه��د الأف��اع��ي 

ال��ك��ب��ي��رة وال��ح��ي��وان��ات ال��م��ف��ت��ر���س��ة. بعد 

�ستوديو  اأول  اأن�����س��ئ  ال��م��ح��اولت،  ه���ذه 

ا�سم  وحمل   ،1933 ال��ع��ام  ف��ي  لبنان  ف��ي 

ال�����س��ي��دة هيرتا  اأ���ّس�����س��ت  »ل��م��ن��ار ف��ي��ل��م«. 

غ��رغ��ور ه���ذا ال���س��ت��ودي��و ب��ال��ت��ع��اون مع 

تملك  كانت  التي  وح���داد«  »ق��ط��ان  �سركة 

عدداً من ال�سالت ال�سينمائية في �سوريا 

ولدة  ال�سراكة  هذه  من  ونتجت  ولبنان، 

اأول فيلم �سينمائي ناطق في العام 1934، 

توقف  بعلبك«.  هياكل  »بين  عنوانه  وكان 

العمل  عن  �سريعاً  فيلم«  »لمنار  �ستوديو 

اأن  اإل  الثانية،  العالمية  ال��ح��رب  ب��دء  م��ع 

مجدداً  لتنطلق  ع��ادت  اللبنانية  ال�سينما 

علي  المخرج  قّدم  عندما   1943 العام  في 

»كوكب  ثم  ال��ورد«،  »بيّاعة  فيلم  العري�س 

اأميرة ال�سحراء« في العام 1946.

في  ال�سينما  كانت  المرحلة،  تلك  في 

من  ع��دد  ا�ستقطاب  من  تمّكنت  قد  م�سر 

العربي،  الم�سرق  من  وال�سابات  ال�سباب 

وذل�����ك م���ن خ����ال ال����س���ت���ودي���وات ال��ت��ي 

وغيره.  م�سر  ا�ستوديو  مثل  من  ظهرت، 

م���ع ب���داي���ة ال�����س��ي��ن��م��ا ف���ي ال��ع�����س��ري��ن��ات، 

ثم  داغ��ر  اآ�سيا  من  ك��لٌّ  م�سر  اإل��ى  و�سلت 

اأختها ماري كويني، وكان لهما دور  ابنة 

الم�سري  ال�سينمائي  الإن��ت��اج  ف��ي  كبير 

الهدى  اأدت نور  ثّم،  الثاثينيات.  بدءاً من 

في  وه���ب���ي  ي��و���س��ف  م���ع  ال��ب��ط��ول��ة  دور 

وظهر   ،1943 العام  في  »ج��وه��رة«،  فيلم 

ار  بكَّ محمد  والممثل  والملحن  المطرب 

في العام 1944 مع تحية كاريوكا في فيلم 

»ن��ادوج��ا« من اإخ��راج ح�سين ف��وزي. في 

مطلع العام 1945، قّدمت اآ�سيا داغر الوجه 

أول استديو أنشيء في لبنان عام 1933
السينما في لبنان: تاريخ وحقائق

j عبودي أبو جودة

السينما
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الجديد، �سباح، في فيلم »القلب له واحد«. 

دور  دك��ا���س  ل���ور  اأّدت   1946 ال��ع��ام  ف��ي 

وظهرت  »المو�سيقار«،  فيلم  في  البطولة 

»الخير  من�سيين:  فيلمين  ف��ي  ن��وره��ان 

وال�سر« و«ابن ال�سرق«. في الفترة نف�سها، 

و�سلت مغنية اأخرى من لبنان هي �سهام 

رفقي، ف�ساركت في فيلم »عودة الغائب«، 

ثم اأّدت دور البطولة في فيلمي »البريمو« 

و«ال��زي��ن��ات��ي خ��ل��ي��ف��ة«. ف��ي ال��ع��ام 1946 

���س��ل��م��ان وال��ك��ات��ب  ���س��ارك محمد  ك��ذل��ك، 

وفيق العايلي في اإنتاج فيلم »لبناني في 

الجامعة«، ثم اأنتج محمد البكار فيلم »قلبي 

�سباح  واأّدت   ،1947 العام  في  و�سيفي« 

دور البطولة في هذين الفيلمين. في العام 

القاهرة  ف��ي  محمد  �سعاد  ح��لّ��ت   ،1948
حيث اأّدت بطولة فيلم »فتاة من فل�سطين«، 

اأم��ي��ر واإخ����راج محمود ذو  اإن��ت��اج ع��زي��زة 

محمد  �ساهم   ،1949 العام  وف��ي  الفقار. 

�سلمان في اإنتاج اأول فيلم عراقي - لبناني 

واأّدت  العراق«،  »ليلى في  م�سترك عنوانه 

في  البطولة  اأمامه دور  نورهان،  زوجته، 

الإن��ت��اج،  ه��ذا  مع  بالتزامن  ال�سريط.  ه��ذا 

�سّور عدد من الفنانين الم�سريين م�ساهد 

لأفامهم في لبنان، و�ساهموا في �سناعة 

اأفام دعائية ترّوج لل�سياحة الم�سرية في 

ل�ساح  لبنان«  في  »ال�سيف  منها  لبنان، 

و«الإ�سطياف   ،1946 العام  في  بدرخان 

ف��ي ل��ب��ن��ان« م��ع ب�����س��ارة واك��ي��م ف��ي العام 

محمد  ع���ّرف   1950 ال��ع��ام  وف���ي   .1947
فوزي  ح�سين  الم�سري  المخرَج  �سلمان 

ت��وراب��ي��ان،  اأرت��ي��ن  اللبناني  المنتج  على 

ونتجت من هذا اللقاء ولدة فيلم »عرو�س 

وحنان  �سلمان  محمد  بطولة  من  لبنان« 

واللبنانية  الم�سرية  ال��وج��وه  م��ن  وع��دد 

المعروفة. ق�سى حريق القاهرة على هذا 

ال�سريط لاأ�سف في العام 1952، ولم يعد 

له اأثر.

دفع المردود المالي الجيد لا�ستثمار 

ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي ب��ع�����س ال���ت���ج���ار ال��ح��ل��ب��ي��ي��ن 

وال��ب��ي��روت��ي��ي��ن اإل����ى ت��اأ���س��ي�����س »ال�����س��رك��ة 

العام  في  الم�ساهمة«  اللبنانية  ال�سورية 

»ليلى  لها،  فيلم  اأول  اأنتجت  التي   ،1947
 ،1948 ال��ع��ام  ف��ي  م�سر  ف��ي  ال��ع��ام��ري��ة«، 

للت�سوير  �ستوديو  ب��ن��اء  ف��ي  �سرعت  ث��م 

�ساتيا  م�ستديرة  من  بالقرب  ال�سينمائي 

في محلة �سبرا، لكّن الخافات المالية بين 

في  فتحولت  بال�سركة،  ع�سفت  ال�سركاء 

»ال�ستوديو  ا�سم  اإلى  الخم�سينات  اأوا�سط 

اأكثر  ت�سوير  فيه  ج��رى  ال��ذي  الع�سري« 

القرن  الأول��ى من �ستينات  المرحلة  اأف��ام 

الما�سي. مع اأوائل الخم�سينات بداأ ظهور 

»�ستوديو  مثل  اللبنانية،  ال�ستوديوهات 

اأنتجت »فرقة  الأرز«.  هارون« و«�ستوديو 

العام  ف��ي  ال�سمير«  »ع���ذاب  فيلم  الأرز« 

ق��اع��ي، واعتمد  اإخ���راج ج��ورج  1952 م��ن 
الحوار فيه اللغة الف�سحى ل�سمان رواجه 

منه  ُت��بَ��ع  ل��م  اأّن���ه  غير  العربية،  ال��ب��اد  ف��ي 

والأردن  ال��ع��راق  اإل���ى  ن�سخ  ث��اث  ���س��وى 

والكويت، ولم يتمكن الفيلم من تاأمين كلفة 

اإنتاجه، على رغم الإقبال الذي ح�سده عند 

يعود تاريخ صناعة 
السينما في لبنان إلى 

العام 1929، ففيه جرت 
المحاولة األولى لتصوير 
فيلم سينمائي بتمويل 

فردي، إذ أنتج هاٍو 
إيطالي ُيدعى جوردانو 
بيدوتي فيلمًا فكاهيًا 

صامتًا عنوانه »مغامرات 
إلياس مبروك«

من الكتاب
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عر�سه في مجمل المناطق اللبنانية. 

ب��ع��د ت��وق��ف لأرب�����ع ���س��ن��وات، ع���ادت 

العام  في  اللبنانية  ال�سنيمائية  ال�سناعة 

»زه���ور  ف��ي��ل��م  اأّول���ه���م���ا  ب��ف��ي��ل��م��ي��ن،   1956
حمراء« من اإنتاج واإخراج مي�سال هارون 

وثانيهما  ه����ارون«،  »���س��ت��ودي��و  �ساحب 

ج��ورج  اإخ���راج  م��ن  وج�سد«  »قلبان  فيلم 

ال�سبحة  ك���ّرت   1957 ال��ع��ام  ف��ي  ق��اع��ي. 

م��ع ع����ودة م��ح��م��د ���س��ل��م��ان م��ن ال��ق��اه��رة، 

درا�سته  بعد  اأميركا،  من  ن�سر  وج��ورج 

اأخرج محمد �سلمان  الإخراج ال�سينمائي. 

التوليفة  على  فيه  واعتمد  الأول«،  »اللحن 

ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ج��م��ع بين 

خفيفة،  ق�سة  ف��ي  وال�ستعرا�س  الغناء 

في  القاهرة  في  ُع��رف  ال��ذي  للتقليد  وفقاً 

هذا  نجح  وقد  والخم�سينات.  الأربعينات 

لبنان  ف��ي  ج��ي��دة  اإي�����رادات  وح��ق��ق  الفيلم 

ن�سر  جورج  اأخ��رج  جهته،  من  و�سوريا. 

»اإل��ى اأي��ن«، وفيه ح��اول تقديم اإح��دى اأهم 

وهي  يعانيها،  لبنان  كان  التي  الم�سكات 

في  �سعوبة  واج���ه  لكنه  �سبابه،  ه��ج��رة 

عر�س فيلمه في ال�سالت، ب�سبب احتكار 

الأفام الأميركية والم�سرية لهذه الدور. 

في العام نف�سه، ظهر فيلم »ذكريات« الذي 

ج��ورج  واأخ��رج��ه  الأرز«  »�سركة  اأنتجته 

ظهور  اأي�����س��اً   1958 ال��ع��ام  �سهد  ق��اع��ي. 

ث��اث��ة اأف�����ام، »م��ه��رج��ان ال���ح���ب«، »لمن 

الأم���ل«.  م��ع  و«م��وع��د  ال�سم�س«،  ت�سرق 

م�سترك  اإنتاج  اأول  الحب«  »مهرجان  كان 

حلمي  بين  جمع  وق��د  ولبناني،  م�سري 

كيروز  واأنطوان  ومخرجاً،  منتجاً  رفلة، 

�سركات  لإح����دى  م��دي��راً  عمله  ب���داأ  ال���ذي 

توزيع الأفام الأميركية، ثم افتتح مكتبه 

الموزعين  م��ن  واح���داً  واأ�سبح  الخا�س، 

الأو�سط.  وال�سرق  لبنان  في  الم�ستقلين 

توقيع  ال�سم�س«  ت�سرق  »لمن  فيلم  حمل 

المخرج ال�سوري يو�سف فهدة، وكان من 

بطولة نور الهدى. وكان »موعد مع الأمل« 

في  �سلمان.  محمد  المخرج  اأف���ام  ثاني 

اللبنانية  الأف��ام  عدد  و�سل   1959 العام 

لإبرهيم  القاتل«  »العقد  وهي:  خم�سة  اإلى 

الغريب،  لجوزف  القدر«  و«حكم  طقو�س، 

و«اأي��ام  �سلمان،  لمحمد  حبيبي«  و«اأن��غ��ام 

م��ن ع��م��ري« ل��ج��ورج ق��اع��ي، و»ف��ي قلبها 

نار« للمخرج الم�سري اأحمد الطوخي.

م���ع ن��ه��اي��ة ال��خ��م�����س��ي��ن��ات، اأ���س��ب��ح��ت 

بيروت اأحد اأهم المراكز التجارية ومركزاً 

الأف���ام  ت��وزي��ع  �سركات  لمعظم  اإقليمياً 

اإلى  الأف��ام  ت��وّزع  كانت  ومنها  العالمية، 

ال�سرق الأدنى واإيران وتركيا و�سولً اإلى 

بع�س  بنى  وق��د  واأفغان�ستان،  باك�ستان 

اللبنانيين الذين اأداروا بع�س هذه المكاتب 

لتاأ�سي�س  لح��ق��اً  اأّهلتهم  م��ع��ارف  �سبكة 

معتمدين  ال��خ��ا���س��ة،  توزيعهم  ���س��رك��ات 

التي  ال�سغيرة  ال�سركات  م��ن  ع��دد  على 

اأ�سبحوا يمثّلونها في هذه المناطق، وعلى 

تولّوا  التي  والم�سرية  الم�ستقلة  الأف��ام 

واأوروب���ا  العربي  الم�سرق  ف��ي  توزيعها 

ال�سينمائي  الإنتاج  و�سل  والأميركتين. 

وذل��ك  �سنوياً،  اأف���ام  �ستة  اإل���ى  اللبناني 

والتوزيع  التمويل  �سعوبات  رغ��م  على 

حينها،  اللبنانية  ال�سينما  واج��ه��ت  ال��ت��ي 

والتي اأرجعها الموّزعون اإلى عائق اللهجة 

لبنان  ف��ي  ال��ت��وزي��ع  ح�سر  م��ا  اللبنانية 

التي  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���دول  وبع�س  و���س��وري��ا 

ي�سكن فيها مهاجرون لبنانيون.

في  كبير  نحٍو  على  ال�سورة  تغيّرت 

ال��ت��ح��ّول نتيجة  ال�����س��ت��ي��ن��ات، وج����اء ه���ذا 

العربية  الجمهورية  اأّم��م��ت  ع��دة.  ع��وام��ل 

ال��ع��ام  ف��ي  ال��م�����س��ري��ة  ال�سينما  ال��م��ت��ح��دة 

للمخرجين  الأف��ام  عدد  وح��ّددت   ،1962
وال��م��م��ث��ل��ي��ن، وح����اول����ت ت��غ��ي��ي��ر ن��وع��ي��ة 

في  م�سر.  ف��ي  تنتج  كانت  التي  الأف���ام 

وا�ستهر  بعلبك«،  »�ستوديو  ظهر  المقابل، 

الأكبر  ال��دور  له  وكان  الحديثة،  باأجهزته 

ف���ي ت���ط���ّور ال�����س��ن��اع��ة ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة من 

ازدياد  اأم��ام  ومونتاج.  و�سوت  تحمي�س 

على  العربي  العالم  ف��ي  ال�سينما  ق��اع��ات 

اأفي�ش اأيام زمان من كتاب »هذا الم�ساء«

مع نهاية 
الخمسينات، أصبحت 

بيروت أحد أهم 
المراكز التجارية 
ومركزًا إقليميًا 

لمعظم شركات 
توزيع األفالم العالمية، 

ومنها كانت توّزع 
األفالم إلى الشرق 

األدنى وإيران وتركيا 
وصواًل إلى باكستان 

وأفغانستان
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اأف��ام  ع��ر���س  اإل���ى  وحاجتها  كبير،  ن��ح��ٍو 

عربية، تحّول الموزعون اللبنانيون الذين 

الم�سرية في  الأفام  تمّر�سوا في توزيع 

وا�ستقطبوا  منتجين،  اإل���ى  الخم�سينات 

الم�سريين  ال�سينمائيين  من  كبيرا  ع��ددا 

اإلى لبنان للم�ساركة في اأفامهم، فو�سل 

التي  الم�سرية  اللبنانية-  الأف����ام  ع��دد 

 1962 بين  ما  اللبنانية  ال�سركات  اأنتجتها 

و1967 اإلى نحو ثاثين فيلماً في ال�سنة.

ف��ي ال��وق��ت ن��ف�����س��ه، ون��ت��ي��ج��ة ل��ت��ط��ّور 

وتحّول  �سوريا،  في  ال�سيا�سية  الحوادث 

ال��ن��ظ��ام اإل����ى الإ���س��ت��راك��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإل��ى 

ال��م��ع��وق��ات ال��رق��اب��ي��ة، اأخ����ذ ال��م��ن��ت��ج��ون 

ال�����س��وري��ون ي�����س��ّورون اأف��ام��ه��م م��ا بين 

لبنان و�سوريا، وبداأوا بتوزيعها من خال 

اإنتاج عدد  �سركاتهم في لبنان، كما جرى 

من الأفام الم�ستركة ما بين لبنان وتركيا 

واإيران، �ساهم فيها منتجون ومخرجون 

وم��م��ث��ل��ون ���س��وري��ون وم�����س��ري��ون. بعد 

الإن��ت��اج  ت��راج��ع   1967 ه��زي��م��ة ح��زي��ران 

في  ن���ت���ج 
ُ
اأ ح��ي��ث  ل��ب��ن��ان،  ف��ي  ال�سينمائي 

اإنتاج  1968 ع�سرون فيلماً، ن�سفها  العام 

م�����س��ت��رك م��ع ت��رك��ي��ا واإي������ران، وت�����س��اءل 

 1969 العام  في  اأف��ام  ع�سرة  اإل��ى  العدد 

ن�سفها اإنتاج م�سترك، وثاثة منها تمجد 

ا�ستقطبت  ال��ت��ي  الفل�سطينية  ال��م��ق��اوم��ة 

وقد  العربي.  ال�سينمائي  الجمهور  وقتها 

من  اأكثر  دبلجة  ب�سبب  اأي�ساً  الإنتاج  تاأثر 

التركية  الأفام  �سنة من  اأفام كل  ع�سرة 

الأ�سواق  في  لتوزيعها  العربية  اللغة  اإلى 

العربية ما بين 1965 و1969.

ب��دت الأف����ام ال��ت��ي ظ��ه��رت ف��ي لبنان 

التي  ب��الأف��ام  متاأثرة  الحقبة  تلك  خ��ال 

الغنائية  ب���الأف���ام  ب����دءاً  ع��ال��م��ي��اً،  راج���ت 

وبداية  الخم�سينات  اأواخ��ر  في  والعاطفية 

ال�سيتينات، اإلى الأفام الغنائية ذات الطابع 

المجموعة  خال  من  ب��رزت  التي  البدوي 

اب��ت��داء من  ت��وف��ي��ق  ق��ّدم��ت��ه��ا �سميرة  ال��ت��ي 

المغامرات  اأف���ام  وتبعتها   ،1962 ال��ع��ام 

والجا�سو�سية التي ظهرت بين 

اأثر  1963 و1968، وفيها ظهر 
اأفام جيم�س بوند وما يماثلها، 

م�ساهد  من  بع�ٌس  ���ُس��ّور  وق��د 

هذه الأفام الأجنبية في لبنان 

ما بين 1964 و1972. من جهة 

الفترة  تلك  في  راج��ت  اأخ���رى، 

ال�سورية   - اللبنانية  الأف���ام 

اأدوار  اأدى  ال��ت��ي  ال��م�����س��ت��رك��ة 

دري��د  ال��ف��ن��ان��ان  فيها  ال��ب��ط��ول��ة 

الأفام  موجة  وبعدها  قلعي،  ونهاد  لحام 

التي حملت لواء المقاومة الفل�سطينية، ثم 

اأوائ��ل  في  والجن�س  الإغ���راء  اأف��ام  موجة 

ال�سبعينات، اإل اأن هذا لم يمنع ظهور اأفام 

لبنانية ذات طابع اجتماعي، مثل »الأجنحة 

جبران  رواي��ة  من  الم�ستمّدة  المتك�ّسرة« 

معلوف  ي��و���س��ف  اإخ�����راج  ج���ب���ران،  خليل 

�سامة،  وب��ي��ار  الأ���س��ق��ر  ن�����س��ال  وتمثيل 

و«الأخ��ر���س  كربيتيان،  ل��ك��اري  و«غ���ارو« 

وال���ح���ب« لأل���ف���رد ب���ح���ري، ب��ط��ول��ة منير 

اإل��ى  اإ�سافة  ج��ب��ارة،  وري��م��ون  معا�سري 

ثاثية الأخوين رحباني وفيروز، مع حفظ 

ح��ق��وق ال��م��خ��رج��ي��ن، وف���ي الأخ�����س فيلم 

التاريخي  الفيلم  ُيعّد  ال��ذي  برلك«  »�سفر 

نن�سى  ول  ال��ي��وم.  حتّى  الوحيد  اللبناني 

هنا فيلمي المخرج والناقد �سمير ن�سري، 

»�سباب تحت ال�سم�س«  و«انت�سار منهزم«. 

لقد كان الغر�س الأول لاإنتاج ال�سينمائي 

م��لء  ال�سبعينات  اأوائ����ل  ح��ت��ى  ل��ب��ن��ان  ف��ي 

نق�س العائد من تقل�س الإنتاج ال�سينمائي 

ف��ي م�سر وال��و���س��ول ال��ى اأك��ب��ر ع��دد من 

اأه��داف��ه  اأ�سمى  وك��ان  ال��ع��رب  الم�ساهدين 

اآنذاك محاكاة ال�سينما الم�سرية والعالمية 

ال�سينمائين  ع���ودة  م��ع  ب��ه��م��ا.  وال��ت�����س��ب��ه 

التاأميم  واأل��غ��اء  ب��اده��م  ال��ى  الم�سريين 

اأوائ��ل  ال�سينمائي  والإن��ت��اج  ال�سركات  عن 

المنتجين  م���ن  ع���دد  اف��ت��ت��ح  ال�����س��ب��ع��ي��ن��ات 

م�سر  ف��ي  ل�سركاتهم  م��ك��ات��ب  اللبنانين 

وتعاملوا مع مخرجين وفنانين م�سريين 

في �سناعة اأفامهم في م�سر )نرى بع�س 

ال�سبعينات:  في  الأف��ام  هذه  من  النماذج 

»اأبناء   ،1972 »حبيبتي«   ،1972 »الزائرة« 

  ،1973 حياتي«  اأيام  »اأجمل   ،1972 للبيع« 

واأفام عديدة اأخرى(.  قبل اندلع الحرب 

الأهلية، عاد اإلى لبنان عدد من المخرجين 

ال�سباب الذين تابعوا درا�ستهم ال�سينمائية 

وم��ارون  علوية  برهان  مثل  ال��خ��ارج،  في 

ال�سهال  ورندا  �سعب  وجو�سلين  بغدادي 

ورف��ي��ق ح��ّج��ار وج���ورج �سم�سوم وج��ان 

�سمعون واآخرين. في البداية، �سّور هوؤلء 

وعالجوا  الوثائقية،  الأف���ام  المخرجون 

ع��ل��ى ن��ح��ٍو خ��ا���س الأو�����س����اع ال��ت��ي ك��ان 

يعي�سها لبنان قبل انفجار الحرب الأهلية، 

وك����ان ل��ث��اث��ة م��ن��ه��م اأف��ام��ه��م ال��روائ��ي��ة 

الطويلة: جورج �سم�سوم في فيلم »�سام 

ب��ع��د ال���م���وت«، وب���ره���ان ع��ل��وي��ة ف��ي فيلم 

فيلم  ف��ي  ب��غ��دادي  وم���ارون  »كفرقا�سم«، 

»بيروت يا بيروت«. في هذا ال�سياق، �سرع 

رفيق حّجار في ت�سوير فيلم »المطاردة« 

ث��م، ظهرت  اإن��ت��اج��ي��ة.  ول��م ينهه لأ���س��ب��اب 

الثمانينات،  في  الجديد  الجيل  ه��ذا  اأف��ام 

لبنانية  ل�سينما  الأف��ام ولدة  ومثلت هذه 

من  الثاني  ال��ج��زء  ق�سة  �ستكون  ج��دي��دة 

كتابنا عن تاريخ ال�سينما في لبنان. 

j �ساحب دار الفرات للن�رش والتوزيع

غالف كتاب »هذا الم�ساء«
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في  به  اللقاء  على  اأحر�ص  كنت 

ب��غ��داد،  ف��ي��ه��ا  اأزور  ك��ن��ت  م���رة  ك���ل 

ما  في  ا�ستوطنها  التي  لندن  وكذلك 

بعد  حديثنا،  ك��ان  فيها.  وف��ات��ه  حتى  بعد 

وال��رم��اد،  ال��ح��روب  بكائيات  على  ال��ك��ام 

ي������دور ح�����ول �����س����وؤون ث��ق��اف��ي��ة واأدب����ي����ة 

وم��و���س��ي��ق��ي��ة. وك���ن���ت غ��ال��ب��اً م���ا اأ���س��غ��ي 

المو�سيقى  م���دارات  في  يبحر  وه��و  اإل��ي��ه، 

الم�سيرية«  و«م��واج��ه��ات��ه��ا  الكا�سيكية 

بفرادة ال تقاوم، مختبئاً وراء هدوئه حيناً 

ل�سروطها  م�ست�سلماً  اآخر،  حيناً  و�سخبه 

ال�سحرية مفرطة التكثيف واالأثيرية.

نجيب  الكبير  ال��راح��ل  ك���ان  ول��ط��ال��م��ا 

تق�ّسيه  ل��ح��ظ��ات  اإل����ى  ي�����س��ّدن��ي  ال��م��ان��ع، 

الظال واالأطياف في وقائع »ال�سيمفونية 

الكبير  الفرن�سي  للمو�سيقار  الخيالية« 

مرحلة  ف��ي  خ�سو�ساً  ب��رل��ي��وز،  هيكتور 

االأول��ى منها، وعمق  الحركة  ما قبل نهاية 

اأوا����س���ط ال��ح��رك��ة ال��ث��ان��ي��ة ك���ذل���ك. وك��ن��ت 

العمل  هذا  االأول��ى،  وللمرة  وقتها،  اأ�سمع 

المانع  منزل  ف��ي  الكبير  االأورك�����س��ت��رال��ي 

العراقية،  العا�سمة  الق�ساة« في  في »حي 

ح��ي��ث ت��ف�����س��ّل ع��ل��ّي ���س��دي��ق��ي ال��ع��راق��ي، 

برليوز  ملحمة  اإلى  اال�ستماع  بنعمة  لي�ص 

اأي�ساً  ال�سهيرة هذه فقط، واإنما زاد عليها 

ن��ع��م��ة ���س��رح ال��م��ع��ان��ي، وف����رز ال����دالالت 

الكامنة وراءه��ا.. طبعاً من وجهة  العميقة 

نظره »ك�سّميع« خبير وا�ستثنائي باالأمداء 

لبرليوز.. ولغيره  الكا�سيكية  المو�سيقية 

اأي�ساً من اأعمال عمالقة هذا الفن الذي ن�ساأ 

محترماً  وا�ستمر  ع�سر،  الثامن  القرن  في 

واأظ��ن  ه���ذا..  يومنا  اإل��ى  و�سامياً  وم��ق��دراً 

فناً  ب��ات  الكا�سيكية  المو�سيقى  ف��ن  اأن 

في  البحث  البتة  يمكن  وال  التجّدد،  ثابت 

الزمني  الخّطي  التقدم  موقع  من  ظاهرته 

اأو تراجعه. 

وعندما نقول اإن نجيب المانع هو خبير 

بالمو�سيقى  ا�ستثنائي،  ب��ل  ع���ادي،  غير 

الكا�سيكية، فاإننا نكون حقيقة مق�ّسرين 

كامنا  اق��ت�����س��ر  اإذا  ال���رج���ل،  ب��ح��ق  ج����داً 

عند  ال��ق��ائ��ل  اأح���د  يقيناً،  فهو  ذل���ك،  على 

ال��ع��رب وغ��ي��ر ال��ع��رب م��م��ن خ��ب��روا الفن 

فيه،  وخّو�سوا  العظيم،  االأورك�سترالي 

وق��راءات  وتقييماً  نقداً  ن�سائجه،  وفّككوا 

االأبعاد.  عميقة  واأوقيانو�سية  ت�سريحية 

من  اآل��ة  بكل  يعرف  المانع  نجيب  كان  كما 

اآالت العمل االأورك�سترالي، الوترية منها، 

والنحا�سية.. الخ�سبية  النفخ  اآالت  وكذلك 

اإلخ. كان خبيراً بكل حركة من حركات اأي 

�سيمفونية ي�ستمع اإليها، وبخا�سة ما يعود 

الع�سر  نهايات  رم��وز  اإب��داع��ات  اإل��ى  منها 

ع�سر(،  الثامن  القرن  )منت�سف  الباروكي 

يقت�سر  �سيمفوني  ع��م��ل  ك��ل  ك���ان  ح��ي��ث 

ات��ج��ه بعدها هذا  ث��م  ث��اث ح��رك��ات،  على 

العمل، )خ�سو�ساً مع موتزارت وهايدن( 

اأما لماذا  اأربع حركات.  لي�سبح موؤلفاً من 

ك��ان��ت ال��ح��رك��ة ال��راب��ع��ة ���س��روري��ة ب���راأي 

»الت�ساري�ص  ف��اأن  ال��ع��راق��ي؟..  ال�سديق 

اللحنية بمواقعاتها ومتجان�ساتها، وختام 

مطابقاتها، ينبغي اأن تعود �سريعة لتكون 

الموسيقى الكالسيكية فن ثابت التجّدد

مع برليوز ونجيب المانع في بغداد
j أحمد فرحات

لغة الروح
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مثل مبتدياتها �سريعة وقاطعة اأي�ساً«.

المانع  نجيب  ك��ان  التي  الرموز  وم��ن 

يحت�سد ل�سمفونياتها، وبنوع من التقدي�ص 

وال��ك��ب��ري��اء ال���ذوق���ي���ة: ب��ي��ت��ه��وف��ن اأ���س��ت��اذ 

فاغنر،  ريت�سارد  لي�ست،  فرانز  برليوز، 

بارتوك،  �سترافن�سكي،  ديبو�سي،  ب��اخ، 

ك��ور���س��اك��وف، رح��م��ان��ي��ن��وف، ف��ي��ردي.. 

وغيرهم.. وغيرهم.

ف��وؤاد ر�سا  للعراقي  اأن��ه يدين  لي  قال 

ال�سمفونية  االأع���م���ال  م��ن  تقريبه  لجهة 

والبدء باأبجديات تذوقها واالإيغال الواعي 

فيها. لكنه عاد هو بمفرده، فدخل اأن�ساقها 

م����ج����دداً، وب���ق���وة ع�����ّدة ث��ق��اف��ي��ة را���س��خ��ة 

من  ت�سلُّعه  بعد  ا�ستمدَّها  كان  وم�سّددة، 

ثروات االأدب الكا�سيكي العالمي و�سبكة 

االأخ����رى،  ب��ال��ف��ن��ون  االأدب  ه���ذا  ع��اق��ات 

ونحت  وب��ال��ي��ه  وم�����س��رح  مو�سيقى  م��ن 

وت�سوير و�سينما اإلخ... فمن دون االإلمام 

الجوهري بالم�سارات الفنية الكبرى على 

اختافها، ال يمكن )في راأيه( الأي مبدع اأن 

يكون مجلياً في اإبداعه، �سواء اأكان �ساعراً 

..اإلخ.  م�سرحياً  اأم  ت�سكيلياً  اأم  روائياً،  اأم 

ال�سعراء  غالبية  ع��ل��ى  م��اأخ��ذه  ه��ن��ا  وم���ن 

والكتاب العراقيين والعرب، فقد كان يرى 

و�سحالة  تجاربهم،  في  فا�سحاً  »نق�ساً 

حجر  م�ّص  عن  وعجزاً  تحملها..  يمكن  ال 

االإب��داع��ات  بين  م��ا  ف��ي  ال��ج��ام��ع  الكيمياء 

كلها«.

من جهة اأخرى، وعلى الرغم من متانة 

ج�سده وقامته الممتلئة، كان نجيب المانع 

رجاً رقيقاً، �سفَّافاً، وذا ح�سا�سية عالية، 

كل  في  وتجلياتها  نفاذهها  عمق  ت�ستبدل 

المتغازرة،  العميقة  بثقافته  وكان  لحظة. 

كلها،  االأزم��ن��ة  اأن�سنة  اإل��ى  ي�سعى  وك��اأن��ه 

�سلماً  واأق��داره��ا..  بمحطاتها  واالإم�����س��اك 

وعدالة وو�سطية، ابتكر هو معانيها واتكل 

على نف�سه في اإعادة خلقها.

الب�سرية  اإلى  وال غرو، فقد كان ينظر 

وتاريخها على هذا النحو: ثمة فريقان من 

والهاربون  الحرب  الى  الذاهبون  الب�سر، 

ل��ه��ذه  ح����ّد  ل��و���س��ع  االأوان  واآن  م��ن��ه��ا. 

ال��م�����س��خ��رة ال��ب�����س��ري��ة ع��ل��ى ك���ّر ال��ت��اري��خ، 

االإن�ساني  والحق  والعدالة  ال�سلم  وجعل 

من بديهيات االأمور.

ي��ن��ت��م��ي ن��ج��ي��ب ال���م���ان���ع اإل������ى ج��ي��ل 

والعالم  العراق  في  االأدب��ي  الخم�سينيات 

�سردية  لحداثة  اأ�س�ص  جيل  وهو  العربي. 

و���س��ع��ري��ة ون��ق��دي��ة وف��ك��ري��ة ع��ل��ى غ���رار 

ف��ل�����س��ف��ي. وك����ان ه��و و���س��ط ه���ذا ال��ج��ي��ل، 

وال�سرد  المقالة  ف��ي  ه  ن�سِّ على  يقب�ص 

من  ودائماً  اليقين،  قب�ص  والنقد،  الروائي 

ومتكاملة،  متنامية  اإبداعية  وح��دة  خال 

وذروتها ت�سمو بها.

الذي  اأنا  القول،  الثقة  بملء  واأ�ستطيع 

ماهية  لنجيب  اإن  اً،  ن�سَّ �سخ�ساً  عرفته 

ا قبلها وما  اإبداعية منف�سلة برياديتها عمَّ

ه  بعدها.. وتبعاً لذلك، اأدعو هنا كل من يهمَّ

هذا  بروا�سم  االحتفاء  واج��ب  اإل��ى  االأم���ر 

في  مظاّنها  وا�ستكمال  االإبداعية،  الرجل 

الراهن، وفي مظاّن �سمائر  �سمير جيلنا 

االأجيال الثقافية العربية الاحقة.

اإنه ي�ستحق منَّا كل تكريم، وكل اإ�سارة 

وتقويم  نتاجه،  ق��راءة  اإع��ادة  �سرورة  اإلى 

نجيب  وح��ق��ي��ق��ة  ال؟  ك��ي��ف  ال���ن���ت���اج..  ه���ذا 

االإبداعية يقينها قائم في متنها، وهي قطعاً 

ال تعوز ما دونها كي ي�سيب ويقتنع بها. 

j �شاعر وباحث

»ينتمي نجيب 
المانع إلى جيل 
الخمسينيات األدبي 
في العالم العربي 
وهو جيل أّسس 
لحداثة شعرية 
وفكرية ونقدية 
على غرار فلسفي«

»أحد القالئل 
الذين خبروا الفن 
األوركسترالي العظيم 
ضوا فيه، وفككوا  وخوَّ
نسائجه نقدًا وتقييمًا 
وقراءات«
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رحل  ال�سنونو  طائر  يرحل  كما 

اأ���س��ع��د ن��ع��م��ان ذب���ي���ان م��ح��ل��ق��اً في 

رجال  من  واع���داً  بغيابه  افتقدنا  ال�سماء. 

وحملة  وال��ت��رب��ي��ة  وال��ن��ق��د  وال��ف��ك��ر  الأدب 

الأق��الم. وافاه الموت َعِجالً في عزِّ عطائه 

اأخ���الق  ���س��اح��ب  ك���ان  وال��ف��ك��ري.  العلمي 

حديثه  اإلى  ت�سدُّك  نبيلة،  و�سفات  رفيعة، 

بابت�سامته  المحببة،  و�سخ�سيته  ال�سيِّق، 

الم�سرقة، وبب�سا�سته الدائمة التي فيها �سّر 

الأ�سرار، اإ�سراق وحب واإخال�ص وموّدة.

ن��اج��ح��اً، وكاتباً  ت��رب��وي��اً  ك��ان رج���اًل 

�سليعاً،  ول��غ��وي��اً  م��م��ي��زاً،  واأدي��ب��اً  بليغاً، 

الناجحين،  الكلمة  فر�سان  من  وفار�ساً 

ومنا�سالً  وم��ن��ق��ب��اً،  وع��ال��م��اً،  وب��اح��ث��اً، 

ال�سباب  اأي��ام  في  حياته  وكانت  محنكاً، 

كفاح،  اإل��ى  وكفاحاً  ن�سال،  بعد  ن�سالً 

ال�سواء  الكلمة  اأداء  �سبيل  في  ُم�ستميتاً 

وو�سعها في اإطارها ال�سحيح.

اأ�سعد  اأكثر ما ي�ستهوي الدكتور  كان 

الر�سينة دون  الهادئة  الم�ستمرة  الكتابة 

والحرب  والكون  الوطن  عن  ملٍل  اأو  كٍل 

وال�سعر  وال��دي��ن  والفل�سفة  والم�سير 

والديمقراطية  والحق  والعدالة  وال�سالم 

القيد  من  والنعتاق  والتقّم�ص  والموت 

وال��ع��ب��ودي��ة. اأ����َس���َرت���ه ال��ك��ل��م��ة ال��ح��ل��وة، 

دليالً  تعطي  التي  المنا�سبة  وال��ح��روف 

ما  اإبهام،  ول  فيه  لب�ص  ل  معبِّراً  �سادقاً 

يدلُّ على التزامه بق�سايا الأمة، والم�سير 

الم�سترك، وعالقات الطوائف بع�سها مع 

العربية،  باللغة  التامة  وعنايته  بع�ص، 

رافقه  وق��د  وال��ن��ح��و،  ال�سرف  وم�سائل 

الحياة على  ال�سغر، يوم وعى  القلم منذ 

حقيقتها تلميذاً على مقاعد الدرا�سة.

دلل��ت��ه��ا  ل��ه��ا  ك���ان  "وطن"  ك��ل��م��ة  اإّن 

عظيماً.  �سيئاً  له  تعني  وكانت  ومغزاها، 

والإ�سراق  الأمل  له  تعني  "الوطن" كلمة 
لبنان  بم�ستقبل  والإخ����ال�����ص  وال��ث��ق��ة 

وازدهاره وح�سارته وتقّدمه.

"تاريخ" فقد كانت ملت�سقة  اأّما كلمة 

عنه.  النفالت  تاأبى  حميميَّاً  الت�ساقاً  به 

وكان من اأكثرهم حباً لتاريخ الأمير فخر 

الدين المعني الكبير، والكتابة عن تاريخ 

�سيا�سة  ف��ي  دوراً  لعبت  التي  ال��ع��ائ��الت 

الوطن، ووحدة لبنان و�سعبه.

وال����ت����اري����خ ال�����م�����زّور ال�������ذي ك��ت��ب��ه 

تاماً،  رف�ساً  يرف�سه  ك��ان  ال���م���زّورون، 

ول يوؤمن به، لأنه يعيدنا اإلى الوراء، اإلى 

طريق النهزام ال�سيا�سي. واآلمه التدهور 

القت�سادي والجتماعي والتربوي الذي 

انحالٍل  اإل��ى  اأّداه  ما  واأّدى  البالد  اأ�ساب 

كما  الوطن.  بناء  عن  وت��خ��اذٍل  وتقاع�ٍص 

الوطن عن  بهذا  الإي��الم ما حّل  اأ�سدَّ  اآلمه 

بغي�سة،  وطائفية  معقدة،  وم��اآ���ٍص  اآلم 

واإلى ما اأ�ساب البالد في ال�سميم.

وم�سنفات  موؤلفات  الكريم  للراحل 

ك���ث���ي���رة، ا����س���ت���رك ف����ي م���ن���ح ����س���ه���ادة 

كما  ال��ج��ام��ع��ي��ي��ن.  ل��ل��ط��الّب  الماج�ستير 

ا�سترك في منح �سهادة الدكتوراه.

�سائبة  واآراء  مناق�سات  ل��ه  وك��ان��ت 

التربوية  الق�سايا  من  عدد  حول  �سديدة 

ب�سورة  وال�سعرية  والنقدية  واللغوية 

ب�سورة  وال��ف��ك��ر  ال�سعر  وف��ي  خ��ا���س��ة، 

عامة.

���س��غ��ل م��ن�����س��ب ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

في  اللبنانية  الجامعة  ف��ي  الجتماعية 

بيروت. وكانت له �سداقات وا�سعة متينة 

والمفكرين  الأ�ساتذة  من  عدد  مع  وقوية 

والأدباء وال�سيا�سيين والمبدعين ورجال 

الفكر واأهل ال�سحافة.

ذبيان  نعمان  اأ���س��ع��د  ال��دك��ت��ور  حمل 

ومحبة  و�سرف  باأمانة  يديه  بكلتا  القلم 

و�سدق وتجّرد واإخال�ص. قاد مظاهرات 

رحل أسعد نعمان ذبيان وبقي »الوطن«
نجيب البعيني

غياب
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ال��م��رح��وم  اأول ���س��ب��اب��ه م��ع  ط��الب��ي��ة ف��ي 

المدر�سة  اأن�ساأ  ك��رم.  كرم  ملحم  النقيب 

"الع�سرية" في بيروت، ثم اأن�ساأ مدر�سة 
"لمرتين" قرب حو�ص الولية، ببيروت. 

بنف�سه  نف�سه  در�ص  بالمئة  مئة  ع�سامّي 

حتى و�سل اإلى ما و�سل اإليه.

م�سى اإلى مالقاة ربه را�سياً مر�سيّاً 

بكّل هدوء وطماأنينة و�سالم بعد تعّر�سه 

في  م�سعود  نعمان  بن  �أ�سعد  د.  ولد 

تلقى   .1940 �سنة  في  �ل�سوف  مزرعة 

ثم  القرية،  مدر�سة  في  االبتدائية  علومه 

الفاروق«  »مدر�سة  في  واحدة  �سنة  دخل 

درا�سته  واأنهى  بيروت.  في  االإ�سالمية 

الخيرية  المقا�سد  كلية  ف��ي  الثانوية 

االإ�سالمية في بيروت، ثم التحق بالجامعة 

في  مجازاً  اللي�سان�س  فاأحرز  الي�سوعية، 

العربية واآدابها في ال�سنة 1965. 

ان�سرف اإلى التعليم في مدر�سته التي 

مدر�سة  اأن�ساأ  ثم  الع�سرية«،  »المدر�سة  با�سم  اأن�ساأها 

»المرتين« بدالً من المدر�سة الع�سرية في �سنة 1974.

�سهادة  ف��اأح��رز  اللبنانية،  بالجامعة  التحق 

اللغة  في  دول��ة  دكتور  �سهادة  ن��ال  ثم  الماج�ستير، 

العربية واآدابها من جامعة الي�سوعية في بيروت.

علّم في الجامعة اللبنانية في �سنة 1986. وخالل 

واالأدب��ي��ة  اللغوية  االأب��ح��اث  من  ع��دداً  ن�سر  تعليمه 

ف�ساعدته على نيل اإجازة في االأ�ستاذية.

الماج�ستير  �سهادة  منح  لجان  في  ع�سواً  اختير 

لف االإ�سراف والقراءة والمناق�سة  و�سهادة الدكتوراه. وكِّ

والتقويم زهاء خم�س ع�سر �سنة. هو اأ�ستاذ الماج�ستير 

والن�سو�س االأدبية في كلية االآداب. عيِّن عميداً لمعهد 

عليها  فاأدخل  الخم�سة  الفروع  ذي  االجتماعية  العلوم 

كثيراً من التطور والتجديد.

والتربوية  الثقافية  الموؤتمرات  من  عدد  في  �سارك 

عن  الم�سوؤولين  العرب  للوزراء  الرابع  »الموؤتمر  منها: 

التعليم العالي« في دم�سق. في �سنة 1989.

في  ال�سعبية  للثقافة  االأول  الموؤتمر  في  و�سارك 

والم�سلمون  »االإ�سالم  وموؤتمر  لبنان. 

فندق  في  بيروت  في  متغير«  عالم  في 

كارلتون �سنة 1994.

والم�سنفات  الكتب  من  الكثير  له 

وال��م��ج��االت  ال�سحف  ف��ي  وال��م��ق��االت 

جانب  اإل��ى  تّميز  والعربية.  اللبنانية 

العربية  اللغة  م��ن  وت�سلعه  علمه 

والكيا�سة  باللطف  واآداب��ه��ا،  وفنونها 

وب�سدق  ال��ج��ّم،  واالأدب  واالإي��ن��ا���س 

واإخال�س في المودة والكرم واالأريحية.

اأما الكتب التي األفها فهي:

االأح��الف  �سدَّ  �سعبنا  �سرخة  اأو  اآذار   27 ذك��رى 

الع�سكرية.

�سنة  للطباعة،  الها�سم  دار  القمم،  م�سارف  من 

.1969
الدكتوراه،  لنيل  اأطروحة  تحقيق،  االأمثال،  تمثال 

دار الم�سيرة، في �سنة 1982، في جزءين.

اأم��روؤ  الن�سو�س،  من  المنتقى  في  المخ�سو�س 

القي�س، دار الفكر اللبناني، �سنة 1985.

المخ�سو�س في المنتقى من الن�سو�س، الحطيئة.

الماج�ستير،  ر�سالة  تحقيق  لل�سابئ،  البالغة  غرر 

دار الكلمة، 1983. 

وله كتب مخطوطة تركها، منها:

فحولة ال�سعراء لالأ�سمعي.

م�سنف مب�سوط في المخطوطات وتحقيقها.

واالأح��داث،  المنا�سبات  مختلف  في  خطب  دي��وان 

م�سرفاً  العليا،  الدرا�سات  ر�سائل  في  مناق�سة  وديوان 

وغير م�سرف.

ال�سيرة الذاتية

اأ�سعد نعمان ذبيان

ل��ح��ادث م��وؤل��م األ��زم��ه ال��ف��را���ص ودخ���ول 

ل  فتحمَّ قليلة،  اأ�سهر  لبع�سة  الم�ست�سفى 

وال��ه��م��وم  وال��م��ت��اع��ب  والأوج�����اع  الآلم 

والأحزان حتى اآخر لحظة من حياته.



106

ت1 - ت2 - ك1 2015 - العدد 2

منذ �إنتخابي، قبل ب�سعة �أ�سابيع، 

للبناني  �ل��ث��ق��اف��ي  للمجل�س  رئ��ي�����س��اً 

للدكتور نزيه كبارة، تو�فقنا  �ل�سمالي خلفاَ 

على  للمجل�س  �لجديدة  �لإد�ري���ة  �لهيئة  في 

متابعة �هتماماتنا كفريق عمل و�حد باتجاه 

تنفيذ  م��و����س��ل��ة  ف��ي  ه��و  �لأول  م�����س��اري��ن، 

بها  �لقيام  �عتدنا  �لتي  و�لفعاليات  �لأن�سطة 

طر�بل�س  �سعيد  على  �لثقافي  �لمجل�س  في 

�ل��م��ث��ال ل  ع��ل��ى �سبيل  و�ل�����س��م��ال، وم��ن��ه��ا 

و�لفنية  �لثقافية  �ل��م��ب��ار�ة  �إج���ر�ء  �لح�سر، 

�لر�سمية  �ل��ث��ان��وي��ات  طلبة  ب��ي��ن  �ل�����س��ن��وي��ة 

�للغتين  في  م�سابقات  وتت�سّمن  و�لخا�سة 

�لعربية و�لإفرن�سية �إ�سافة �إلى مادة �لر�سم. 

عقد  �لحالي  للمو�سم  برنامجنا  يت�سمن  كما 

�لملتقى �ل�سعري �ل�سابع لالإطالع على نتاج 

و�إبد�عات �سعر�ء طر�بل�س و�ل�سمال، و�إقامة 

�لمجل�س  �عتاد  �لذي  �لت�سكيلي  �لفن  معر�س 

�لكتب  �إ�سد�ر  ومتابعة  �سنوياً،  تنظيمه  على 

�لثقافية  للمو�سوعات  �لتاأريخية  و�لموؤلفات 

و�لفكرية و�لأدبية،�لتي كان قد بد�أ باإعد�دها 

و�إ���س��د�ره��ا �ل��دك��ت��ور ك��ب��ارة ب��ال��ت��ع��اون مع 

و�أدب��ي��ة  ثقافية  هيئات  �أو  �لمجل�س  �أع�����س��اء 

ومنها:  �لما�سية  �ل�سنو�ت  خ��الل  �أخ����رى، 

ع��ام،  مئة  ف��ي  و�ل�سمال  طر�بل�س  �سحافة 

ديو�ن �ل�سعر �ل�سمالي في �لقرن �لع�سرين، 

طر�بل�س في �لذ�كرة، �أدباء طر�بل�س و�ل�سمال 

ف���ي �ل��ق��رن��ي��ن �ل��ت��ا���س��ع ع�����س��ر و�ل��ع�����س��ري��ن، 

�ل�سمالي،�سخ�سيات  لبنان  ف��ي  �لم�سرح 

�ل��ع�����س��ري��ن، �لأدب  �ل���ق���رن  ف���ي  ط��ر�ب��ل�����س��ي��ة 

�لق�س�سي في لبنان �ل�سمالي.

من  و�ب��ت��د�ء  �لتو�لي  على  لي  �سدر  كما 

�لطبابة في  �لآتية: تاريخ  �لكتب   2004 �لعام 

في  �لبلدية  �لنتخابات   ،)2016( طر�بل�س 

 ،)2013( عاما   130 خالل  و�لميناء  طر�بل�س 

 ،)2011( و�ل��زم��ان  �لمكان  ذ�ك���رة  طر�بل�س 

و�ل�سمال  طر�بل�س  في  �لنيابية  �لنتخابات 

2010(، �سيء من �ل�سحافة  خالل مئة عام) 

�سيء من طر�بل�س)2004(، ويتم حالياً �إعد�د 

و�سخ�سيات،  �أح��د�ث  طر�بل�س  هما:  كتابين 

وط��ر�ب��ل�����س ف���ي �ل���رب���ع �لأخ���ي���ر م���ن �ل��ق��رن 

�لع�سرين.

�لموؤتمر�ت  �لمجل�س فعاليات  �أ�سدر  كما 

وموؤلفات  كتب  في  تنظيمها  على  �إعتاد  �لتي 

�لخطاب  م��وؤت��م��ر  ومنها  ت��وزي��ع��ه��ا،  وج���رى 

و�لممار�سة،  �لمفهوم  لبنان  في  �ل�سيا�سي 

تحقيقه  وكيفية  �ل��ع��رب��ي  �لنهو�س  م��وؤت��م��ر 

�لقرن  في  �لعربي  للعالم  تربية  �أي  ،موؤتمر 

و�لإن�سهار  و�لع�سرين،�لمثقفون  �لحادي 

�ل��وط��ن��ي، �لأح�����د�ث �ل��م��ن��ح��رف��ون �إل���ى �أي���ن؟ 

�لمو��سم  مجلة  �لأطفال،  ثقافة  حول  ندو�ت 

لمحمد  �لنهر  �لمجل�س،رو�ية  عن  �ل�سادرة 

حرفو�س، ومذكر�ت فرديناند دي لي�سب�س.

وي�����س��اف �إل���ى ذل��ك �إ���س��د�ر �ل��ع��دي��د من 

�ل��م��وؤل��ف��ات و�ل��ك��ت��ب م��ن ت��األ��ي��ف �أع�����س��اء في 

�لما�سية،  �ل�سنو�ت  �م��ت��د�د  على  �لمجل�س 

وغربية،  تر�ثية  مو�سيقية  �أم�سيات  وتنظيم 

من  �ل�سنوية  �لمنحة  �إل��ى  ��ستناد�ً  ذل��ك  ك��ل 

نحو صيغة تشاركية بين
الهيئات الثقافية في الشمال

j أ. �صفوح منّجد�

�أن�صطة
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لن يكون العمل 
يسيرًا ولن تكون 

الطريق »مفروشة« 
بالورد، فالالمباالة 

بالشأن الثقافي 
وبالعمل الثقافي 

المجرد عن الغايات 
والطموحات الفردية، 

كانت هي السمة التي 
زت وتمّيز مثقفينا  ميَّ
وتستنزف طاقة من 
يحاول جمع الكلمة 

ولّم الشمل

�لوحيد  �لمالي  �لمورد  وه��ي  �لثقافة  وز�رة 

����س��ت��ر�ك��ات  ج��ان��ب  �إل���ى  للمجل�س  �ل��م��ت��وف��ر 

�لأع�������س���اء، ح��ي��ث ي��ت��ج��ن��ب �ل��م��ج��ل�����س وم��ن��ذ 

�أعمال  باأي  �لقيام   1970 �لعام  في  تاأ�سي�سه 

ذ�ت طابع ريعي.

�لمجل�س  با�سر  �ل��ذي  �لثاني  �لم�سار  �أّم��ا 

لإقامة  �ل�سعي  فهو  له  و�لتمهيد  �لتح�سير 

�أوث�����ق �ل��ع��الق��ات وت��ج��دي��ده��ا م���ع �ل��ه��ي��ئ��ات 

لأهمية  نظر�  و�ل�سمال  طر�بل�س  في  �لثقافية 

�لهيئات  ه��ذه  بين  �لت�ساركية  �لعمل  �سيغة 

�أعقاب  في  �لر�هنة،  �لظروف  في  وبخا�سة 

هذه  من  �لعديد  طاولت  �لتي  �لغفوة«  ه��ذه« 

لأ�سباب  و�لمجال�س  و�لملتقيات  �لهيئات 

�أو�ساعها  من  �لناتجة  �لذ�تية  منها  عديدة، 

�لتي  �لأو�ساع  �إلى  يعود  ما  �لد�خلية،ومنها 

�متد�د  على  و�ل�سمال  طر�بل�س  على  خيّمت 

�لعقود �لما�سية، وما حملته من �آلم و�أوجاع 

�لثقافة »ترفاً«  �أن ت�سبح معها  ودماء، كادت 

ل جدوى منه.

ه��ذه  م��ن  �سل�سلة  �ل��م��ج��ل�����س  �أق����ام  ك��م��ا  

�لهيئات  مع  �لت�ساركية  و�لفعاليات  �لأن�سطة 

�متد�د  على  و�للبنانية،  �ل�سمالية  �لثقافية 

بالرغم  عنها  ينقطع  ولم  �ل�سابقة،  �ل�سنو�ت 

من  �سل�سلة  فعقد  �لمختلفة.  �ل�سعوبات  من 

و�لتربوية  �لوطنية  و�ل��م��وؤت��م��ر�ت  �ل��ن��دو�ت 

�لجامعة  �لثقافة،  وز�رة  بم�ساركة  و�لفكرية 

�لمجل�س  �للبنانيين،  �لكتاب  �إتحاد  �للبنانية، 

�لثقافي  �لمجل�س  �لجنوبي،  للبنان  �لثقافي 

في بالد جبيل، �لحركة �لثقافية – �إنطليا�س، 

�لبيادر  �ل�سنّية، ملتقى  �لثقافي في  �لمنتدى 

�ل��ث��ق��اف��ي ف���ي ع���ك���ار،م���رك���ز ����س���الح �ل��دي��ن 

�لثقافي،و�لهيئات �لثقافية في �لكورة.

ون���دو�ت  محا�سر�ت  �لمجل�س  ون��ّظ��م 

م��ن��ه��ا م���ن���اه���ل �ل��م��و���س��ي��ق��ى ف����ي ل��ب��ن��ان، 

حتى  �لتاأ�سي�س  م��ن  �للبناني  �ل��ف��ن  م�سار 

و�قع  �للبناني،  �لظل  خيال  �ليوم،م�سرح 

و�لكاتب،  �لكتاب  وم�سكالت  �لن�سر�لعربي 

�لأول  �لإنمائي  �لثقافي  �لمهرجان  وتنظيم 

في �ل�سنية.

دوره���ا  ن���رى  ك��م��ا  �لثقافية  �ل��ه��ي��ئ��ات  �إّن 

�ل�سمالي  للبنان  �لثقافي  �لمجل�س  منظار  من 

يهم  ما  كل  في  �ل��روؤي��ة  توحيد  �إل��ى  مدعوة   ،

فلقد  و�لجتماعي،  و�لثقافي  �لوطني  �ل�ساأن 

�آن لها بعد �لغياب �أو �لتغييب �لذي فر�س عليها 

و�لإدلء  كلمتها  لإ�سماع  باأخرى،  �أو  بطريقة 

بدورها في م�سير �لوطن وم�ستقبله. وح�سناً 

فعلت �لهيئات �لثقافية في طر�بل�س و�ل�سمال 

في مر�حل �سابقة، وبدفع من �لمجل�س ومن 

باإن�ساء  �لمحلية،  �لأو���س��اع  لتطور  روؤي��ت��ه 

و�لفعاليات  �لأن�سطة  لتن�سيق  ثقافي  تجّمع 

بينها  مثمر  تعاون  وقيام  �لهيئات  ه��ذه  بين 

وبين �لمثقفين .

وطبعا لن يكون �لعمل ي�سير�ً ولن تكون 

�ل��ط��ري��ق »م��ف��رو���س��ة« ب���ال���ورد. ف��ال��الم��ب��الة 

�لمجرد  �لثقافي  وبالعمل  �لثقافي  بال�ساأن 

هي  كانت  �لفردية،  و�لطموحات  �لغايات  عن 

�ل�سمة �لتي ميّزت وتميّز مثقفينا وت�ستنزف 

�ل�سمل،  ول��ّم  �لكلمة  جمع  ي��ح��اول  م��ن  طاقة 

ولكن يبقى �لأمل بمجال�سنا وهيئاتنا �لثقافية 

في طر�بل�س و�ل�سمال قائماً في �إطار �ل�سعي 

و�لتاأكيد  و�إ�ساعتها  �لأ�سيلة  �لثقافة  لإغناء 

على هويتها من خالل �سيغة ت�ساركية تهدف 

�إلى بناء م�ستقبل �أف�سل لأجيالنا ولبلدنا .  

لذلك بات من �ل�سروري على �لم�ستوى 

كلمتها  �لثقافية  �لهيئات  تقول  �أن  �لوطني 

و�لحث  �لديمقر�طية  �لحياة  تعزيز  بوجوب 

�لموؤ�س�سات  قيام  �إلى  �ل�سريعة  �لعودة  على 

�لعمل  و�إب���ع���اد  و�إن��ت��ظ��ام��ه��ا،  �ل��د���س��ت��وري��ة 

�لمحاور  عن  معا  و�لإد�ري  �لعام  �ل�سيا�سي 

باإتجاه  �لوطني  �لتو�فق  وتطوير  �ل�سيقة، 

وعد�لة  و�إن�سانية  ديمقر�طية  و�أك��ث��ر  �أرق��ى 

�إجتماعية.

j رئي�س املجل�س الثقايف للبناين ال�شمايل 
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وال��ت��ط��ور  التنمية  عملية  ان 

لها  مجتمع  اأي  في  تح�صل  التي 

عالقة مبا�صرة بم�صاألة الثقافة.

ف������وزارة ال��ث��ق��اف��ة ت��خ��ط��و ك���ل ي��وم 

خطوات الفتة في �صبيل تحقيق التنمية 

وتطوير  وال�صاملة،  ال��ع��ادل��ة  الثقافية 

الثقافي  المجال  في  والتفاعل  التبادل 

الم�صاركة  كما  االأخ����رى،  ال��ب��ل��دان  م��ع 

الجدية في الن�صاطات العالمية.

والن�صاطات.  االإن��ج��ازات  وتتوالى 

ف���م���ن االه���ت���م���ام ب���ال���ت���راث واالأب���ن���ي���ة 

ورعاية  اإقامة  الى  وترميمها،  التراثية 

الفنانين  من  للمبدعين  التكريم  حفالت 

وال��م��ث��ق��ف��ي��ن، ك���ذل���ك اإق����ام����ة ورع���اي���ة 

ال���م���ع���ار����ض، ح��ي��ث ك���ان���ت ت���ق���ام على 

هام�ض كل معر�ض اأن�صطة فنية وثقافية 

ال�صعرية  االأم�����ص��ي��ات  م��ن��ه��ا  م��ت��ن��وع��ة، 

وزارة  التخ�ص�صية.وتولي  وال��ن��دوات 

الثقافة اإهتماماً كبيراً لت�صجيع المطالعة 

،وقد  ودعمها  الثقافية  المراكز  وتفعيل 

اأف�صل رواية  الغاية جائزة  اأطلقت لهذه 

باللغة العربية.

م��ن اأه����م ال��ن�����ص��اط��ات ال��ت��ي ���ص��ارك 

اأو رع���اه���ا وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة ك��ان��ت  ف��ي��ه��ا 

وزارة الثقافة: 
أهداف وإنجازات تتحّقق )2(

إنجازات

The Ministry of Culture launches ARCHEOMEDSITES اتفاق تعاون بين وزارة الثقافة والمجل�س الوطني للبحوث العلمية
Project in Tyre, Lebanon – 6th of February 2015

j غازي �صعب
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الثقافة  وزارة  بين  تعاون  اإتفاق  توقيع 

العلمية،  للبحوث  الوطني  والمجل�ض 

ل��ت��ح��دي��ث ال��ع��م��ل االأث�������ري ف���ي ل��ب��ن��ان 

والموؤ�ص�صاتي  العلمي  التعاون  وتفعيل 

في مجال البحوث العلمية. ولم يقت�صر 

 Art م�صروع  اأطلق  فقد  ذلك  على  االأم��ر 

فريدة  فنية  م��ب��ادرة  وه��و   On Board

من نوعها في لبنان وال�صرق االو�صط، 

في  فنية  اأع��م��ال  ب��ع��ر���ض  تتمثل  ح��ي��ث 

ال�����ص��ارع ي��ق��وم ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ط���الب من 

اللبنانية.ومن  وال��ج��ام��ع��ات  ال��م��ع��اه��د 

اهتمامات الوزير عريجي بالفن اطالق 

للفن  االف��ت��را���ص��ي  المتحف  م�����ص��روع 

الت�صكيلي بالتعاون مع جامعة »االألبا«، 

ال��دخ��ول  لي�صبح  ج��اري��ة  وال��خ��ط��وات 

بمتناول  اإلكترونياً  فيه  والتجول  اإليه 

م�صروعاً  ال����وزارة  واأن��ج��زت  الجميع. 

Archeomedsites بالتعاون مع  هادفاً 

االيطالية،  وال��ت��ع��اون  البحوث  جمعية 

بمواد  م���زودة  بمقطورة  يتمثل  حيث 

لمدينة  المادي  بالتراث  تتعلق  تثقيفية 

كمعر�ض  ا�صتعمالها  وي��ه��دف  ���ص��ور، 

ال�صفارة  ونظمت  ه��ذا  تثقيفي،  ت��راث��ي 

ال��م�����ص��ري��ة ف���ي ل��ب��ن��ان ب��ال��ت��ع��اون مع 

وزارة الثقافة، افتتاح اال�صبوع الثقافي 

الم�صري، حيث اأ�صار وزير الثقافة الى 

اأن العالقات الثقافية بين لبنان وم�صر 

الى  تعود  التاريخ  ف��ي  وعميقة  قديمة 

الم�صري  ال�صفير  الفراعنة، ولفت  زمن 

واالقت�صادية  ال�صيا�صية  ال��رواب��ط  ال��ى 

وزير الثقافة المحامي ريمون عريجي يطلق العدد االول لمجلة الوزارة 

»�صوؤون ثقافية«   بح�صور مدير عام  الوزارة في�صل طالب.

ال�صفير علي اأومليل متو�صطاً ممثل رئي�س مجل�س النواب النائب قا�صم ها�صم وممثل 

رئي�س مجل�س الوزراء الوزير روني عريجي. بمنا�صبة عيد العر�س المغربي

وزير الثقافة »الدولي لعلوم االن�صان« يطلق كتاب »مئة عام على الحرب الكبرى«وزارة الثقافة تطلق وال�صفارة االميركية حملة ترميم قلعة فقرا
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ب��ي��ن م�صر  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال���ع���الق���ات 

الفريدة  تلك  وخا�صة  العربية،  وال��دول 

االمر  يقت�صر  ول��م  وم�صر.  لبنان  بين 

العدد  الثقافة  وزير  اأطلق  فقد  ذلك  على 

االول لمجلة الوزارة: »�صوؤون ثقافية«، 

بح�صور المدير العام لل�صوؤون الثقافية 

المهتمين  من  كبير  وعدد  طالب  في�صل 

ب��ال�����ص��اأن ال��ث��ق��اف��ي، وق����ال: »اإن��ن��ا نطلق 

ال��م��واط��ن  ف��ي��ه  يعي�ض  وق���ت  ف��ي  مجلة 

مطلقين  واأ���ص��ا���ص��ي��ة  ج��وه��ري��ة  ه��م��وم��اً 

به  ون��ح��ن  الثقافية«  »ال��م��ق��اوم��ة  �صعار 

���ص��ائ��رون«. وق��د ���ص��ارك وزي��ر الثقافة 

في حفل ا�صتقبال بمنا�صبة عيد العر�ض 

المغرب في  اأقامه �صفير  الذي  المغربي 

مركز  اإط���الق  حفل  رع��ى  كذلك  لبنان، 

قدمو�ض الثقافي في مركز دون بو�صكو 

– زغرتا، الى الم�صاركة في حفل تكريم 
ال�صفارات  في  الثقافيين  الم�صت�صارين 

العربية ومجموعة من ال�صعراء العرب. 

و���ص��م��ن اه��ت��م��ام��ه ب���االآث���ار ف��ق��د اأط��ل��ق 

وزير الثقافة حملة لترميم اآثار الهياكل 

فقرا  قلعة  ف��ي  والبيزنطية  الرومانية 

الن�صب  تد�صين  ح��ف��ل  ف��ي  ���ص��ارك  اأو 

التذكاري لالأديب فوؤاد �صليمان في فيع 

– الكورة.
الجديدة،  باال�صدارات  االهتمام  اأما 

ف��ق��د اأط���ل���ق ال���م���رك���ز ال����دول����ي ل��ع��ل��وم 

»مئة  بعنوان  كتاباً  جبيل   - االن�����ص��ان 

ع����ام ع��ل��ى ال���ح���رب ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ك��ب��رى 

وزير الثقافة  برعاية   »2014  -  1914
الثقافية  ال�صوؤون  عام  مدير  وح�صور 

ان  عريجي  اعتبر  حيث  طالب،  في�صل 

العالمية االولى حفرت نتائجها  الحرب 

تزال  ال  كبرى  جيو�صيا�صية  تغييرات 

وقائعها حتى اليوم.

اأفتتاح  اإع���ادة  ال��وزي��ر ف��ي  و���ص��ارك 

لبيروت  اأع����اد  ال���ذي  ���ص��ر���ص��ق  متحف 

ب��ع�����ص��اً م���ن األ���ق���اه���ا ال��م��ا���ص��ي، ك��ذل��ك 

رع����ى اإف���ت���ت���اح م��ع��ر���ض اي�����ام ال��ع��ل��وم 

وزير الثقافة والمدير العام يقدمان للرئي�س تمام �صالم العدد االأول من مجلة وزير الثقافة يكرم نجاح �صالم

»�صوؤون ثقافية«

وزير الثقافة وال�صفير االإيطالي ما�صيمو ماروتي يطلقان »ور�صة عمل تقنية« 

تحت عنوان »االإتجار غير الم�صروع في الممتلكات الثقافية - اأطر المعالجة 

الحالية في لبنان«

لجنة »تكريم رواد ال�صرق« تكرم المو�صيقار فريد االطر�س لمرور 

اأربعين عاما على رحيله, بالتعاون مع وزارة الثقافة, في ح�صور 

المدير العام للوزارة في�صل طالب.
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وزير الثقافة يرعى توقيع كتاب المدير العام لل�صوؤون الثقافية في�صل طالب ” اإعالن الفائزين بجائزة وزارة الثقافة للرواية باللغة العربية

بيت في الق�صيد” خالل ندوة اقيمت في ق�صر االوني�صكو

كلمة لبنان في الموؤتمر 38 لالوني�صكوعريجي يفتتح معر�س االح�صا�س بروح ال�صين الدولي في االوني�صكو

كان  وقد  م�صلم.  وليد  بالدكتور  ممثالً 

الى  وف��د  ت��روؤ���ض  �صرف  الثقافة  لوزير 

ال�  الدورة  اأعمال  في  للم�صاركة  اأرمينيا 

الفرنكوفوني  ال���وزاري  للموؤتمر   31
�صالم  ف�صاء  الفرنكوفونية  ب��ع��ن��وان: 

وقبول االآخر وحوار وفهم متبادل. 

افتتاحه  عبر  الن�صاطات  وت��ت��وال��ى 

ماروتي  ما�صيمو  االيطالي  وال�صفير 

ور�����ص����ة ع���م���ل ت��ق��ن��ي��ة ت���ح���ت ع���ن���وان: 

الممتلكات  في  الم�صروع  غير  »االإتجار 

في  ال��ح��ال��ي��ة  المعالجة  اأط���ر  ال��ث��ق��اف��ي��ة: 

باال�صتراك  الوزارة  نظمتها  وقد  لبنان. 

جهة  من  االيطالية.  الثقافة  وزارة  مع 

اأخرى وبالتعاون مع لجنة تكريم رواد 

ال�����ص��رق ت��م ت��ك��ري��م ال��م��و���ص��ي��ق��ار فريد 

ال�صوؤون  عام  مدير  مثل  وقد  االأطر�ض، 

ريمون  ال��وزي��ر  طالب  في�صل  الثقافية 

ع��ري��ج��ي ف��ي االح��ت��ف��ال، ك��ذل��ك ���ص��ارك 

المطربة  تكريم  حفل  في  الثقافة  وزير 

نجاح �صالم الذي نظمه المعهد الوطني 

وزي��ر  اأط��ل��ق  ك��م��ا  للمو�صيقى،  ال��ع��ال��ي 

للطالب  تثقيفية  عمل  ور���ص��ة  الثقافة 

م��و���ص��وع��ه��ا ح��م��اي��ة ال���ت���راث ف��ي زم��ن 

ال��ح��رب ت��ح��ت ع���ن���وان: »ط����الب لبنان 

متحدون مع التراث«، في مقر المتحف 

االقليمي  المكتب  نظمه  ال��ذي  الوطني 

لمنظمة اليون�صكو في بيروت.

ك���ذل���ك ����ص���ارك وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة في 

ح��ف��ل االع����الن ع��ن ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة 

العربية  باللغة  للرواية  الثقافة  وزارة 

الثقافية،  ال�صوؤون  عام  مدير  بح�صور 

ورعى الوزير توقيع كتاب المدير العام 

لل�صوؤون الثقافية في�صل طالب » بيت في 

الق�صيد«، حيث اأقيمت ندوة عن الكتاب 

في ق�صر االوني�صكو في ح�صور جمع 

واالأدب��ي��ة.  الثقافية  ال�صخ�صيات  م��ن 

مع  وبالتن�صيق  ال��وزي��ر،  افتتح  وكذلك 

ال�صعبية  ال�����ص��ي��ن  ج��م��ه��وري��ة  ���ص��ف��ارة 

بروح  »االح�صا�ض  معر�ض  لبنان،  في 

في  الت�صكيلي  للفن  ال��دول��ي«  ال�صين 

اأق��ي��م  ال���ذي  ل��ب��ن��ان  محطته االول����ى ف��ي 

يقت�صر  وال  االون��ي�����ص��ك��و.  ق�����ص��ر  ف��ي 

االمر على ذلك فقد تراأ�ض وزير الثقافة 

الثامن  ال��ع��ام  الموؤتمر  ال��ى  لبنان  وف��د 

في  عقد  ال���ذي  لالأوني�صكو  والثالثين 

باري�ض، و�صم الوفد ال�صفير خليل كرم 

في�صل  الثقافية  ال�����ص��وؤون  ع��ام  وم��دي��ر 

طالب، المدير العام للتربية فادي يرق، 

د.  لليون�صكو  الوطنية  اللجنة  رئي�ض 

هنري عويط د. زهيدة دروي�ض د. معين 

حمزة وم�صت�صارة الوزير لين ق�صاطلي 
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كلمة  عريجي  ال��وزي��ر  وال��ق��ى  طحيني، 

لبنان في الموؤتمر. 

كذلك �شارك وزير الثقافة في اإحياء 

�شعيد  ال�شاعر  لغياب  االول��ى  ال��ذك��رى 

عقل الذي اأقامته جامعة �شيدة اللويزة، 

الموؤتمر  اأعمال  اأنطالق  في  �شارك  كما 

الدولي  المركز  ينظمه  ال��ذي  الفل�شفي 

لعلوم االن�شان في جبيل، الى م�شاركته 

للفن  �شالمة  طوني  متحف  افتتاح  في 

الثقافة  وزي����ر  م��ث��ل  وق���د  ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي. 

في  �شالم  تمام  ال��وزراء  مجل�س  رئي�س 

الفرنكوفوني  الكتاب  معر�س  افتتاح 

 Visual اف��ت��ت��اح م��ع��ر���س  و���ش��ارك ف��ي 

عام  م��دي��ر  بح�شور   ،Art Forum VI

اأي�شاً  وطالب  في�شل  الثقافية  ال�شوؤون 

بمنا�شبة مرور 10 �شنوات على افتتاح 

م��رك��ز ال�����ش��ف��دي ال��ث��ق��اف��ي ح��ي��ث مثّل 

الثقافة  وزي��ر  معيكي  مي�شال  االأ�شتاذ 

في االحتفال الذي اقيم لذلك.

بمدير  ممثاّلً  الثقافة،  وزي��ر  ورع��ى 

ع��ل��م االآث�����ار ���ش��رك��ي�����س خ����وري، ن��دوة 

اإتفاقية  تطبيق  ح��ول  »التوعية  بعنوان 

في  الثقافية  الممتلكات  لحماية  الهاي« 

حالة النزاع الم�شلح، التي نظمها مكتب 

وزير  رعى  كما  بيروت.  في  اليون�شكو 

الثقافة، ممثالً بن�شري البرك�س، اإطالق 

ال��دول��ي  ال�شينمائي  ���ش��ور  م��ه��رج��ان 

الثاني لالأفالم الق�شيرة.

ووقع وزير الثقافة اإتفاقيتي تعاون 

وجامعة  ال��ل��وي��زة  �شيدة  جامعتي  م��ع 

للمحافظة  الك�شليك  ال��ق��د���س  ال����روح 

كذلك  ال��وط��ن��ي.  ال��ث��ق��اف��ي  االرث  ع��ل��ى 

اأهمية  على  م�شدداً  البلمند  جامعة  زار 

للمناطق.  ال��م��ت��وازن  الثقافي  االن��م��اء 

وف���ي ن����دوة ح���ول ك��ت��اب »م��ت��ى ت��ع��ود 

الجمهورية« مثل وزير الثقافة الرئي�س 

ن��ب��ي��ه ب���ري ف��ي��ه��ا. ك��م��ا ت��ف��ق��د ال��م��واق��ع 

كذلك  دوما.  بلدة  في  واالأثرية  التراثية 

����ش���ارك ال���وزي���ر ع��ري��ج��ي ف���ي اإف��ت��ت��اح 

عريجي يوقع اتفاقيتي تعاون مع جامعتي الك�صليك واللويزة وزيرا الثقافة اللبناني والم�صري يفتتحان الأ�صبوع الثقافي الم�صري في لبنان

لترميم ا�صرطة فنية من الرث الثقافي الوطني وتحويلها رقمياً

عريجي يفتتح مع لر�صيه الدورة 22 لمعر�ض الكتاب الفرنكوفونيوزير الثقافة ي�صارك بالذكرى الولى لغياب ال�صاعر �صعيد عقل في جامعة اللويزة
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معر�ض بيروت العربي الدولي للكتاب 

في دورته ال� 59 في البيال.

ه�������ذا ب����اال�����ص����اف����ة ال�������ى اإط�������الق 

ال���م���ه���رج���ان���ات: م��ه��رج��ان��ات ب��ي��روت 

لبناني  ع��ل��م  اأك���ب���ر  واإط������الق  ال���دول���ي���ة 

بيروت  من  ال�صاد�صة  ال��دورة  واإفتتاح 

اآرت وي���ك. وب��رع��اي��ة وح�����ص��ور وزي��ر 

لجنة  اأق��ام��ت  عريجي  ري��م��ون  الثقافة 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����ص��رق،  رواد  ت��ك��ري��م 

وزارة الثقافة واتحاد الكتاب اللبنانيين 

واتحاد النقابات الفنية في لبنان احتفال 

الثقافية  ال�����ص��وؤون  ع��ام  لمدير  تكريم 

وزير الثقافة ي�صارك في افتتاح معر�س بيروت العربي الدولي تكريم بع�س الم�صرحيين في المهرجان الم�صرحي المدر�صي والجامعي الذي تقيمه وزارة الثقافة

الـ 59 للكتاب في البيال

من حفل تكريم المدير العام لل�صوؤون الثقافية في�صل طالب, لمنا�صبة وزير الثقافة ي�صارك في اطالق اكبر علم لبناني يلف العالم

بلوغه ال�صن التقاعدي.

ان��ت��ه��اء  ق���رب  لمنا�صبة  ط��ال��ب  في�صل 

خدمته في الوظيفية العامة و في ق�صر 

ح�صد  بح�صور  بيروت  في  االوني�صكو 

وق��د  وال���ف���ن.  واالأدب  ال��ف��ك��ر  اأه����ل  م��ن 

درع  به  دللمحتفى  الثقافة  وزي��ر  �صلم 

لعطاءاته  ووف��اء  تقديراً  الثقافة  وزارة 

باالإ�صافة اإلى دروع اأخرى من الجهات 

المنظمة ورعى وزير الثقافة االحتفالية 

التي نظمتها اللجنة الوطنية لالوني�صكو 

منظمة  الن�صاء  ال�صبعين  العيد  لمنا�صبة 

»نعتز  عريجي:  ق��ال  حيث  االوني�صكو 

باأن لبنان كان من بين الدول الموؤ�ص�صة 

الثقافة  بدور  اإيماناً  االوني�صكو  لمنظمة 

وال���ع���ل���وم ف����ي ت���ط���وي���ر ال��م��ج��ت��م��ع��ات 

الب�صرية«.

افتتاح  ال��ث��ق��اف��ة ف��ي  و���ص��ارك وزي���ر 

البراجنة:  ب��رج  لبلدية  ال��ع��ام��ة  المكتبة 

ح�صاري  ث��ق��اف��ي  ح���دث  المنا�صبة  »اإن 

هو  عامة  مكتبة  الفتتاح  نلتقي  اأن  راق 

المعرفة وتي�صير بلوغها  االحتفاء بن�صر 

ال�صرائح االجتماعية كافة«. كما قال  الى 

الوزير عريجي في كلمته. 

j مدير املكتبة الوطنية يف بعقلني
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ل���م يك���ن يظ���ن اأو يعتق���د ب���اأن الأي���ام 

�ستج���ور علي���ه به���ذا الَع�س���ْف، وباأنها 

�س���وف تبره���ن له ب���اأن جبران خلي���ل جبران 

كان محق���اً حي���ن ق���ال: »اأولدكم لي�س���وا لكم، 

اأولدك���م اأبن���اء الحي���اة«، بعدما تخي���ل نف�سه 

ولفترة طويلة باأنه لبوؤة تحافظ بالغريزة على 

جرائها. لذل���ك لم يكن على ا�ستعداد لمواجهة 

�س���روف الحي���اة، اأو اأن ي���رى كي���ف تهج���ر 

الع�سافير اأوكارها اإلى دنيا اهلل الوا�سعة، لأنه 

ب���كل ب�ساطة كان يعتب���ر نف�سه “�سيد اأو �سيخ 

قبيلته” التي ل ت�ستغني مطلقاً عن خدماته... 

كان )الم�سكين( يرى الأم���ور ب�سكل �سّفاف، 

ممزوج برومان�سية ال�س���رق )العليل(، والتي 

تت�سل�سل �سمن منهجية محّددة ل تخرج عن 

الأقانيم المتعارف عليه���ا منذ قرون: الزواج 

والإنج���اب والتعليم واإيجاد العمل الذي يجب 

الأولد  ث���ّم زواج  بالعائل���ة.. وم���ن  يلي���ق  اأن 

بروؤي���ة  ذل���ك  كل  وليتكلّ���ل  اأ�س���رة،  وتكوي���ن 

الأحف���اد وق�ساء �سيخوخة �سعيدة بعد رحلة 

ن�سال طويلة...

الم�سكي���ن، كان يعتق���د ب���كل ب���راءة الأطفال 

الت���ي ما تزال ت�سكنه، ب���اأن اأحداً ل يقوى على 

الخ���روج م���ن ه���ذا النامو�س، لأنه ه���و نف�سه، 

طبّق���ه بحذافيره، وكان وال���ده يكتفي باإيماءة 

اأو اإ�سارة تنبّهه، اإذا ما قام باأي عمل طائ�س، اأو 

انحرف ولو قليالً ع���ن الخط، فيقّومه ب�سدر 

رح���ب دون نقا����س اأو ح���وار، ك���ون المبادئ 

الو�ّس���اءة التي ترّبت في كنفه���ا عائالت ذلك 

الزم���ن، من تقاليد وع���ادات ل خالف حولها، 

تلزمه���م تقدي���م فرو����س الطاع���ة بي���ن الفينة 

والفين���ة وذل���ك م���ن ل���زوم م���ا يل���زم: ويجب 

الإ�سارة هنا، اإل���ى اأن الجميع وبدون ا�ستثناء 

كان���وا يخ�سع���ون �ساغرين له���ذا النامو�س، 

لأن �سلط���ة الأب من المقد�سات التي ل تم�ّس، 

والوي���ل ث���م الوي���ل لم���ن يتج���راأ اأو ت�س���ّول له 

نف�س���ه التفكير، نع���م التفكي���ر، بمعار�سته اأو 

التمّرد عليه...

وهو كان يعتقد اأنه �سيكون بمناأى عن حالت 

الع�سي����ان والرف�س الن����ادرة، لأنه كما يقولون 

وفّى ق�سطه وقام بواجبه على اأكمل وجه.

الم�سكي���ن تخيل اأي�ساً ب���اأن الثمار قد اأينعت 

واأت���ى مو�سم قطافها وجنيه���ا، خا�سة بعدما 

تخّط���ى الخم�سين من عمره���ن، و�سار يمنّي 

النف����س بقرب روؤي���ة الأحف���اد وبا�سمه يترّدد 

ثاني���ة عبر طف���ل من �سل���ب اأولده. لذلك كان 

يت���وق ل�سماع ذلك الن���داء ال�سح���ري الموؤلف 

من ثالثة اأحرف )جّدي(...

لك���ن الم�سكين، تلق���ى �سفعًة ل���م ينتظرها، 

ول���م تخط���ر في بال���ه اأب���داً.. �سم���ع كالماً عن 

�سفر وهج���رة، لأن اأبواب العمل هنا مو�سدة 

وغير متوافرة، اإلّ لمن يحظى بكتاب تو�سية 

وبالطبع لأبناء اأ�سحاب النفوذ فقط!

ال�سفع���ة لم تمّكن���ه من ا�ستع���ادة توازنه اأو 

التفكي���ر م���ن الزاوي���ة الأخ���رى، لأن اأحالم���ه 

ت�ساقط���ت فج���اأة مث���ل اأوراق الخري���ف، فل���م 

يق���ارع الحج���ة بالحج���ة، بل �سك���ت واأجه�س 

ببكاء �سامت وراح يرّدد ب�سوت خفيف:

قســـوة

j نزار سيف الدين

القصة القصيرة
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تفككت...( العائلة  تفككت...  “العائلة 
ه���ذه الكلم���ات تدحرجت من فم���ه ببطء من 

دون اأن ي�سغ���ي اأح���د اإليه���ا! الم�سكين �سمع 

كالماً قا�سياً وجارحاً... �سمع ما لم يكن يرد 

اإلى خاطره حين كان يحاور والده!

لك���ن الزم���ن تب���ّدل وتغيّ���رن و�س���ار نا����س 

ه���ذه القري���ة الكونية، بال قلب، �س���اروا عبيد 

دفء  ي���دروا  اأن  دون  وخ�س���روا  نزواته���م، 

البيت والعائلة...

لك���ن الرجل اأو كل م���ا فيه من اأب���ّوة وعزم، 

ل ير�س���خ، ب���ل رف����س وب�سوت ع���ال بعدما 

تحّول في لحظة اإلى ح�سان بري جامح...

الرجل غ����ادر الحدقات وال�سف����اه وهجر بيته 

وعائلت����ه اإل����ى الغاب����ة، وتخل����ى بع����د فت����رة ع����ن 

تن����اول مهدئات الأع�ساب، ورويداً رويداً تعّمد 

ا�ستعمال الإ�سارة كلغ����ة تخاطب مع الآخرين، 

وف����ي الوق����ت نف�س����ه ح����دث انقالب ف����ي حا�سة 

�سمع����ه، فما عاد ي�سم����ع الأ�سوات التي تزعجه 

وتقلقه...

لكن���ه بع���د م�س���ي اأ�سابيع، ط���رق الملل باب 

عزلته، فقد �سعر باأنه مجرد اأرنب جبان، واأنه 

ل ي�ستح���ق كل هذا الجم���ال البديع والخالب، 

بعدم���ا راأى ب���اأّم عينه كيف تداف���ع الورود عن 

نف�سه���ا وكي���ف تنا�س���ل حت���ى تنم���و وتكب���ر 

متحدية كل عوامل الطبيعة، وراأى الحيوانات 

ال�سعيفة، كيف ت�سارع من اأجل البقاء...

ل���ذا ق���ّرر اأن يعود اأدراج���ه للمواجهة. فهذه 

الجبال والغاب���ات والودي���ان والينابيع تقوم 

بم���ا ه���و عليها... و�س���ار من ال�س���روري اأن 

يق���وم بم���ا ه���و علي���ه، بعدم���ا اأيق���ن اأن هناك 

فل�سفة اأخرى، يجب اأن يعيرها انتباهاً، ومن 

ال�س���روري اأن ي���رى بعينيه ويفك���ر بمنطق؛ 

مختل���ف، ل���ذا �س���ار �سه���اًل علي���ه اأن ي�سرخ 

راف�س���اً تلك الن�سيابية ف���ي الختيار... واأن 

الأح���الم ل تتحق���ق دائماً، وع���ادات الما�سي 

اندثرت وهي الأخرى لن تعود...

وم���ا اأن ولج باب منزله حت���ى تلقفته الأيدي 

المعانق���ة.. اأخف���ى دموعاً خانت���ه... جل�س في 

مكان���ه المعه���ود، وطلب من زوج���ه اأن ت�سنع 

ل���ه فنج���ان قه���وة، وراح ي���روي م���ا ج���رى له 

خالل غيابه عنهم، ول���م يتوّقف عن الكالم اإلّ 

حي���ن �سمع ول���ده يعلم���ه باأنه ق���د ح�سل على 

)الفي���زا(، واأن اأيام���اً فق���ط تف�سل���ه ع���ن رحلة 

الهجرة اإلى كن���دا، وباأنه اأجرى عدة ات�سالت 

عبر الإنترنت، اأّمن م���ن خاللها عمالً يتنا�سب 

مع اخت�سا�سه في علوم الحياة، ثم اأو�سح له 

باأن العالقات �ست�ستم���ر بينهما عبر الإنترنت 

اأي�ساً، وباأنه يمكنه اأن يراه ويكلمه في اآن...

فاأجاب مبت�سماً:

م����ن الآن ف�ساعداً م����ن ال�س����روري اأن اعتاد 

على تقبيل زجاجه����ا، والكالم عبر الميكرفون 

م����ع فل����ذة كب����دي، لأن ه����ذا م����ا تفر�س����ه علينا 

المدني����ة الحديث����ة والح�سارة، ف����ي بالد ترغم 

اأولده����ا عل����ى الف����رار منه����ا، م����ن اأج����ل الأمان 

وممار�س����ة حرية الختي����ار، والعي�����س بكرامة 

وال�سعور بال�ستقرار، ف����ي ظل قوانين ترعى 

حق����وق الإن�س����ان وواجبات����ه، ب����دون تمييز اأو 

تفرقة...

وبعي���داً من غابة حروبه���ا التي تتنا�سل ول 

تتوقف!

j قا�ص وروائي

الصفعة لم تمّكنه 
من استعادة توازنه 
أو التفكير من الزاوية 
األخرى، ألن أحالمه 
تساقطت فجأة مثل 
أوراق الخريف، فلم 
ة،  ة بالحجَّ يقارع الحجَّ
بل سكت وأجهش 
ببكاء صامت، وراح 
يرّدد بصوت خفيف:
“العائلة تفككت... 
العائلة تفككت...(
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زاُل ربيبَة التاريْخ
َ
من �َصحوة التاريخ جئُت... وال اأ

َتم�صي الع�صوُر ُقبالتي ُمتـتاليَه

وُنقو�ُصها تبقى على �صدري �صواِهَد حالِـيَـه

تُـها الع�صوِر الّدالِـيَـه نا �َصـبِـيَـّ
َ
واأ

�صيْخ
َ
في َعتمِة الن�صياِن ما�صيٌة َت�صيُخ... وال اأ

✻ ✻ ✻

بيروت العنا�صر الأَربعة

ح�ُصنُها العنا�ِصْر
َ
نا بيروُت َتح�ُصنُني واأ

َ
هذي اأ

عي�ُش... 
َ
واأ

وا�ِصْر
َ
ِنها اأ ربعُة العنا�صر ُجمَِّعت بي منذ كانت في َتَكوُّ

َ
اأ

نا اخت�صرُت وجوَهها من يوم كاغت طفلًة 
َ
واأ

حتى �ُصحاها اليوَم في فِمها الـُمعا�صْر

لم يْطَغ في زمني اغتراْب

نا
َ
بيروُت �صيّدُة الرياِح اأ

و�صيّدُة المياِه... الناِر...

�صيّدُة التراْب

الَمه ر�صي وَتـن�صحق الظُّ
َ
تت�صارع الدنيا على اأ

رفُل ُحّرًة مرفوعة التاج المر�ّصع بالكرامه !
َ
ظلُّ اأ

َ
واأ

✻ ✻ ✻

 بيروُت الهواء

نا بيروُت �صيّدُة الرياْح
َ
هذي اأ

في كّل �صْقٍع من دمي ريٌح

َفــــريٌح للح�صاِد وللموا�صم والثََّمْر

والريُح في الغابات ناياٌت وتنُفثُها عطوراً لل�ّصَجْر 

وفمي حكاياُت الع�صور ولي�ش ُيدركها ال�صباْح

جمَحْت ببع�ش الريح عيُن العا�صَفه

�صقلوُپها يرنو اإِلى االإِع�صار َي�صربني ِبـريٍح قا�صَفه

وتوّطَدت عندي ماآ�صي الدهر َتهدمني بريٍح راعَفه

لكنّما غنّى هوائي بالن�صارِة وال�صفاْء

نبياْء
َ
ـنَْت عندي رياُح االأ وتوطَّ

ــِرّ تحملها �صيوٌف حارَبت عبثاً طواحين الهواْء طّوعُت ريح ال�صَّ

ر�صي
َ
وحملُت في ريحي ح�صاراٍت تالَقت فوق اأ

بـيروت... الّروح الملكّية
j هنري زغيب

لغة الشعر

“J’ai en moi une certaine vision de ce poème que je vois NEUF de par le sens, l’énonciation et le 
fond: Une ville qui se tient Fière d’elle-même, Forte de par ses composantes, Arrogante presque, 
Défiant l’univers par sa vulnérabilité et sa sensibilité. Voilà comment je sens Beyrouth… une ville qui 
a su rire des tempêtes et des obstacles et qui ne s’est jamais mise à genoux. Une Âme princière !”.
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وابتَنَْت عهَد الثقافات ال�صخيّة بالعطاْء

نا الحبُّ الوفيُّ الوعِد
َ
ع�ْصفي اأ

ح�ّصنني من الغدر المقنّع بالوداْد

رني... وريحي نه�صة الفينيق من قلب الرماْد. ريٌح تدمِّ

✻ ✻ ✻

بيروت الماء

نا بيروُت �صيّدُة المياه النا�صَعه
َ
 هذي اأ

عتى موجُه َنّواً بق�صف الفاجَعه
َ
لْـبحر حا�صرني واأ

َ
اأ

د الطوفاُن ُيغرقني بليٍل من ِمداه القاطَعه وَتَمرَّ

�صرَقت �ُصهولي بال�صيوِل

ورّنَقت حولي الجبال ولم ت�صاأْني خانَعه

لكّن مائي حيٌّة

بزَغت من الحلُم/الندى

َتروي حياًة هانئَه

َت�صقي عقوالً هادئَه

ر�ش تاأْتيني 
َ
قا�صي االأ

َ
َبْحري مراكُب َتحمل النوَر الم�صّفى من اأ

بروؤيا رائَِعه

ر�ش حاملًة روؤاَي الذائَِعه
َ
ق�صى االأ

َ
ومراكبي بالنور ُتقلُِع �صوب اأ

رّو�صُت اإِع�صار الُع�صوِر َفـالَن منه جحيُمُه

َفت �َصَعقاُتُه المتتاِبَعه وتق�صَّ

طّوعُت ُطوفاَن الدمار اإِلى ينابيع الحقول ال�صا�صَعه

ر�صي 
َ
مائي دٌم لـُعروق اأ

هلي
َ
خ�صبُها لعروق اأ

لي�ش في مائي �صوى ُن�ْصٍغ يغذي كّل روح جائَعه ! 

✻ ✻ ✻

بيروُت النار

نا بيروت
َ
هذي اأ

لَّفتْني البراكين الغ�صاُب

ْت ِفــيَّ حتى ُزلِزلَت مني �صهولي واله�صاُب  حمماً ت�صظَّ

�صابتني الحراُب
َ
اآويُت في �صدري المدّمى ما اأ

ُع�ُصراً َتهادْتني الحروُب

وكلَّ ع�صٍر كان ينه�صني الخراُب

لكّن بي ناراً مقّد�صًة َتماهت ِفــيَّ من فجر الزماِن

ماني
َ
�صلعي ومدى اأ

َ
َتحيا فتع�صمني وت�صكن اأ

نواراً جديَده
َ
وتغلُّ في �صعبي ُتـواعُدُه وَتخلق فيه اأ

ناري هي الروُح الم�صّعة في حياة م�صتعيَده

تنهلُّ فكراً، قّوًة، لِـَدمي َمجيَده

ناري لََفْفُت ِبها دمي 

�صاطيُر ال�صعيَده
َ
فتدثَّرْت فيها االأ

نقياْء
َ
 في قلوب االأ

َ
ْزَرُقها تالأالأ

َ
وپال اأ

ُ
ناري هي االأ

وَتوالََدت بي �ُصعلُة ال�صهداِء

طياٍف بعيَده
َ
رّدتني الأ

هلي
َ
رواح ُغيّابي ونب�صُة َوْهِجهم اأ

َ
فتعانقت اأ

وقاموا بال�صهامة ين�صبون هياكالً للحب يعبد كلُّهم ُقد�ش البهاْء

✻ ✻ ✻

بيروُت التراب

نا بيروُت
َ
هذي اأ

ر�صي تربٌة 
َ
اأ

ُجبِلَت ِبـهامات البطولة والهياكْل

ُكثباُن خ�صٍب نوُرها عدٌل �صرائُعُه الف�صائْل

لْغدُر داهمني ُف�صوالً واحتُِويُت مدًى
َ
اأ

وَهدَّْتني الزالزْل

ُـــرِّ راياٌت على هاِم المنازْل وت�صدََّعْت في وْهِج �صدري الْـحـ

لكّن �صدري َريِّــٌق 

ِبموا�صم الُحّب الكبيِر

موا�ِصم الخير الكثيِر

جنى العطاء وال مقابْل

لْمجُد غّذى تربتي �صَرفاً
َ
اأ

ْطلَْعُت الرجاَل مع ال�صنابْل
َ
فاأ

✻ ✻ ✻

بيروُت الروُح الَملَكّية

نا بيروت
َ
هذي اأ

ْفِقي الِنهائيٌّ
ُ
اأ

بنائي ُبناٌة الِنهائيّون في �َصّع ال�صياْء
َ
واأ

نا
َ
ِو�ْصَع المكان اأ

نا
َ
ِو�ْصَع الزمان اأ

ر�ش من �َصْهق الف�صاْء
َ
ف�صائي الُحبُّ يو�صل بي ُتخوَم االأ

َغنَّى بَي ال�صعراْء

نني قَدٌر َتـَملََّكُه ال�صقاْء
َ
وبكاِنَي ال�صعراُء ظناً اأ

لكنّني حوريُة البحر التي ال َي�صتبيها ُعْمُر ماْء

ريُح ال�صوى زَبٌد ولو ع�صَفت

وريحي هيبة الجبروت حين دٌم ُي�صاْء

م�ُش َقبَّل هاَمتي
َ
الأ

َ
اأ

ن يَقـبّل قامتي
َ
واليوُم َينَْهُد اأ

وغداً وكلَّ َغٍد �صتُ�ْصرق بالبهاِء قيامتي

نا المدى بيروُت
َ
فاأ

لي�ش له حدوٌد عالِـيَه

َتم�صي الع�صوُر قبالتي ُمتَتَالِـيَه

ــتُها الع�صوُر َتــُمرُّ ِبي نا �َصبيَـّ
َ
واأ

لَِق الربيع مليكًة
َ
ظلُّ في اأ

َ
واأ

وتظلُّ في �صدري ال�صواهُد حالِـيَه !!! 

j �صاعر و�صحايف
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سّيُد البياض والخميل
حممود نون

إبداعات

قراءة

»اإلى الراحل الكبير جوزف حرب«

مطُر الحكيِم حبـُرُه 

يا �سيَّد البيا�ِض والخميْل ؛

وهذه ال�سماُء فيَك

وكّل ما فيَك جميْل ؛

ولَك الغيوُم

والنجوُم

من �سباحك النّهيِل حتّى

�ساعْة الرحيْل ؛

والريُح في كّفَك ُب�سرَى ،

َمَطٌر

يميُل كيفما تميْل ،

َمَطٌر

يقيُم في البديِع اآيًة

وفي البيا�ِض روعَة العطوِر

والخميْل .

اإيــمــــا ن

غنيًّة بكّل اأنواِر ال�ّسموْع

كانت يدا اأبي ؛

وكانت الجموْع

ت�سبو اإليْه

وتب�سُر الغيوَم في عينيْه .

وكان دائماً على �َسَفْر

يبحُر في الكتاب والَقَمْر ،

يفي�ُض َبْعَد الرجوْع

يحكي عن الأنبياْء

وال�ّسمو�ِض والأولياْء ،

 ال�سلوْع
ُ
ويملأ

بالنوِر والرجاْء ،

ويمهُر ال�سماْء

بنجمِة ي�سوْع ،

وير�سُل الدموْع . 

كـتـابـة

األـغـُراْب ،

منُذ قابيَل

اإلى اليوم الذي فيه الح�ساْب ،

فوق َوْهٍم يغمُر الدنيا

�سيبقَى ،

واقفاً ،

ي�سكُب حبـَر البحِر

كي يكتَب ما خفَّ بِه

�سيُف التراْب .

واأرى ،

انَّ الغراْب

قد ي�سحُّ الحبـُر في البحِر

ول ينهي

ُرباعاً من م�ساميِن الكتاْب !

كــنــوز

وفي الُكنوْز ،

غيمُة حبـٍر ، في الربيْع

يـمدُّها بحـٌر يموُج بالبديْع ؛

ها وم�ُض الوجوْد يف�سُّ

في َقَطراٍت

َقَطراٍت مْن ُرموْز ،

وكلُّ قطرٍة

ت�سي ،

َت�سي باأجمِل الكنوْز .

قـول على قـول

وقال لي :

تحُت  الــحــبـــــِر  �ـــَض  كـــاآ  نـحت�سي  ونـــــحــُن  ـ 

ال�ّسجرْة ـ

في غ�سنِنا الجميِل زهرٌة

كنجمِة ال�سباِح ،

َن�ِسَرْة ؛

في َوعِدها ،

رغَم ال�سقيِع ،

فوُح �سارٍة ، وِطيُب َثَمرْة .

غداً ،

طيوُر الحبـِر تاأَن�ُض بها ؛

وقد تجيئُها �سواحُب العقوِل

اأْو

نوائُب الزماِن

في َدبيِب الح�َسَرْة .
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كيف هو العيش مع اللبنانّيين؟
كاتيا الطويل

كان خارًجا من القاعة بوجه م�سرٍق، 

كان  وابت�سامة.  ابت�سامة  بــاألــف  طــافــٍح 

ال�سوؤال المطروح عليه في ا�ستمارة طلب 

العي�ض  هو  »كيف  ب�سيًطا:  �سهلً  عمل، 

مع اللبنانييّن؟« لقد كان يبت�سم لأّنه على 

المّرة  هــذه  الوظيفة  ينال  لن  بــاأّنــه  يقين 

اأي�سًا.

كــاأن  هــو  اللبنانيّين  مــع  تعي�ض  »اأن 

تــكــون مــ�ــســافــًرا فــي عــطــلــٍة مــع مــهــّرج. 

اآلف  لــديــه  �ساحك،  ال�سخب  دائـــم  هــو 

النكات والنوادر والمقالب ليطلعَك عليها. 

ُيتعبَك توقه اإلى الحياة ومرحه ال�ساخر. 

للدعابة  رائــًعــا  ا  ح�سًّ الــمــهــّرج  هــذا  يملك 

يرّفه عنك وي�سلّيك ويرّوح  ينفّك  فهو ل 

عــن نــفــ�ــســك، وُيــنــ�ــســيــك مــاآ�ــســي الــحــيــاة 

واأوجاعها.

لــديــه دائــًمــا مــا يــقــوم بــه ومــا يقوله، 

ول�سَت مجبًرا بتاًتا على ال�سحك اأو على 

اإّنــه  يكفيه:  وحــده  فــوجــودك  م�سايرته، 

ويحيّيه  له  ي�سّفق  م�ساهٍد  اإلــى  بحاجٍة 

معطيًا بذلك معنى لبهلوناته وحركاته.

كوجودك  هو  اللبنانيّين  مع  العي�ض 

دائــًمــا فــي ح�سرة هــذا الــمــهــّرج الأبـــدي 

لعب  عـــن  يــتــوّقــف  ول  يــتــعــب  ل  الــــذي 

لو  كما  بظرافته  ُي�سعرَك  بامتياز.  دوره 

والحياة  الـــدوران،  عن  توّقف  العالم  اأّن 

اقت�سَرت عليَك وعليه وعلى هذه الفكاهة 

الخفيفة الم�سليّة.

العتمة،  حــلــول  ومــع  الــلــيــل.  ويهبط 

فيخبو  بالتل�سي،  المهّرج  قناع  يــاأخــذ 

�سخب �ساحبَك مع زوال الم�ساحيق عن 

مع  الفارهة  ابت�سامته  وتختفي  وجهه، 

�سفتيه.  عن  الفاقع  ال�سفاه  اأحمر  ذوبــان 

قب�سته  الليل  اأحكم  كلّما  حركته  وتخبو 

وال�سكينة،  العتمة  ففي  المدينة،  على 

�سديد  ان�ساٍن  اإلــى  المهّرج  هــذا  يتحّول 

التعا�سة، عقيم البوؤ�ض، يائ�ض النب�سات.

يرى الحياة �سوداء رمادّية، بل لون 

اأو رائحة. وتهبط الم�ساكل على  اأو طعم 

كتفيه وتقّو�ض ظهره وتزخرف  تجاعيد 

وجهه التي ظهرت على حين غّرة لتحّوله 

اإلــــى رجــــٍل عــجــوز حـــفـــَرت الــمــ�ــســائــب 

والويلت باأنيابها على خدَّيه اللذين كانا 

فرحين عند الظهيرة.

وعندما يزول التبّرج ال�سارخ، يبقى 

وجـــٌه عاب�ض مــتــاألّــم حــزيــن، وجــه رجــٍل 

خ�سر ولم ي�ستطع الن�سحاب اأو التوقف 

عــن الــلــعــب. فــيــعــود الــرجــل اإلـــى حياته 

اليوميّة بعيًدا عن قناعه المزرك�ض، يعود 

التي  لقمة عي�سه  ــدوؤوب عن  ال اإلــى بحثه 

بالية  خــبــٍز  قطعة  على  اأحــيــاًنــا  تقت�سر 

الخ�سار  بائع  اأخذها عنوًة من  وبندورة 

يعي�ض.  حيث  الــ�ــســارع  راأ�ـــض  فــي  الـــذي 

في  هــنــاك  يقبع  بــل  يعي�ض،  ل  يعي�ض؟ 

ركنه، يرمي ج�سده المنهك ويتوارى عن 

الأنظار...

اأن  هـــو  الــلــبــنــانــيّــيــن  مـــع  تــعــيــ�ــض  اأن 

ــاح، كــــّل �ــســبــاح،  ــب ــ�ــس تــ�ــســتــيــقــظ فـــي ال

قرب  التي  الملهي  مدينة  اإلــى  وتتوّجه 

مكان عملك. فتتنّقل بين الألعاب وتلعب 

حتّى  وتــكــراًرا  مــراًرا  تجّربها  كلّها.  بها 

غزل  ذلــك  عقب  تتناول  ثــّم  منها.  ت�ساأم 

البنات وتح�سر بعدها في معدتك المنهكة 

بائع  اإلــى  تذهب  ثّم  بّراقة.  فو�ساٍر  علبة 

دبٍّ  �سكل  على  بالوًنا  فيهديك  البالونات 

لطيف، فتم�سك به باإحكام كطفل �سغير 

إبداعات
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ُيحكم قب�سته على قطعة ال�سوكول التي 

عنها.  اأّمـــه  منعته  اأن  بعد  خل�سًة  اأخــذهــا 

الباهرة  المدينة  هذه  داخل  تائًها  وتكون 

وبهرجتها  واأ�سوائها  ومفاتنها  باألعابها 

و�ــســخــبــهــا وحــركــتــهــا و�ــســو�ــســائــهــا 

الذي  اللذيذ  وطعمها  وعطرها  وجلبتها 

ُي�سعل في الحنجرة لذعًة حارقة. 

الجموع فرًحا م�ستعذًبا  وت�سير بين 

ي�سلّيك  الــذي  ال�سل�ض  الرقيق  وجودهم 

تقلّدهم  اأن  وتحاول  تتاأّملهم  ويبهجَك. 

في �سحكاتهم وقهقهاتهم وتجاذباتهم. 

التي  الم�سرقة  اليانعة  وجوههم  تــرى 

تبعث فيك حّب الحياة وحّب الفرح.

العتمة،  حــلــول  ومــع  الــلــيــل.  ويهبط 

بمفردك  ليتركوك  اأدراجهم  النا�ض  يعود 

اأو  لــَك  يبت�سم  اأو  لمنزله  يدعوك  اأحــد  ل 

حتّى يلحظ وقوفَك واجًما هناك. وتقفل 

اأبواب مدينة الملهي وت�سجنك داخلها. 

وتــنــطــفــئ الأ�ـــســـواء وتــــروح الــدوالــيــب 

اأزيــز  وقــع  على  بمفردها  تــدور  العالية 

الرياح الثائرة المجنونة المنذرة باقتراب 

ــتــحــّول بــائــع غــزل  غــ�ــســٍب �ــســاعــق. وي

اللطيف  والــبــائــع  الف�سار  وبــائــع  البنات 

اإلى  الذي اأهداك بالونك المعلّق في يدك، 

الألعاب  تحر�ض  واأ�سباح  رجــاٍل  اأطياف 

وتجعلك  عليك  لتقب�ض  خلفك  وتــــدور 

واحًدا منها.

تبعث مدينة الدواهي هذه، الرعب في 

ورائحة  بالرهبة  ممزوج  رعــب  نف�سك. 

�سّكانها  مــن  اإلّ  خالية  هــي  فها  الــمــوت. 

ـــذيـــن يــحــ�ــســون خــطــواتــك  الأمــــــــوات ال

ــهــا ويــتــبــعــونــهــا فـــي الــتــربــة  ويــعــرفــون

تمت�ّض  تبتلعك.  اأن  تو�سك  التي  الموحلة 

هذه المدينة كّل نب�ٍض ي�سير في عروقك، 

في  متخبًّطا  يتدافع  الــذي  الــدم  ت�سحب 

اأو  �سرايينك. وتمنع عنط طريق الرحيل 

الهرب. 

الأرجوحة  ال�سباب  ثنايا  بين  وترى 

ال�سباح،  فــي  عليها  جال�ًسا  كنت  الــتــي 

باأّنها  فتظّن  منعزلة  وحيدة  هناك  تراها 

القاهرة،  العتمة  من  الليلة  لهذه  ملجوؤك 

فتتوّجه اإليها وعندما تقترب منها ت�سعر 

بــقــبــ�ــســة يـــٍد عــلــى كــتــفــك تــحــّركــك نحو 

حتى  ت�ستدير  اأن  تلحق  بالكالد  الأ�سفل. 

حّفار  ترى  التربة.  في  ُتغرقك  يــًدا  ترى 

قبور، بيده رف�ض، يحاول اأن يدفنك حيًّا 

اأمينة  كانت  التي  اأرجوحتك  عواميد  بين 

منذ برهة.

اللبنانيين، وفي  العي�ض مع  هكذا هو 

ـــى قناعه،  اإل كـــّل �ــســبــاح يــعــود الــمــهــّرج 

جلبتها،  اإلــــى  الــمــلهــي  مــديــنــة  وتــعــود 

وت�سبح اأنَت بائع حلوى لطيف قابع في 

تهدي  المنعزلة  الأرجــوحــة  قــرب  ركنَك 

الــ�ــســغــار الــحــلــوى فــي الــ�ــســبــاح لتعود 

فت�سلبهم اإّياها في الم�ساء.«

خرج من القاعة بوجه م�سرٍق، طافٍح 

يبت�سم  وكان  وابت�سامة.  ابت�سامة  باألف 

الوظيفة  يــنــال  لــن  ــه  بــاأّن يقين  على  ـــه  لأّن

هذه المّرة اأي�ًسا. لن ينال الوظيفة ولكّن 

ب�سورتها  عينيه  في  ت�سّع  كانت  بيروت 

الآ�سرة؛ امراأة فاتنة لن تتوانى عن تدليل 

ع�ّساقها قبل ذبحهم.

هكذا هو العيش مع 
اللبنانيين، وفي كّل 
صباح يعود المهّرج إلى 
قناعه، وتعود مدينة 
المالهي إلى جلبتها، 
وتصبح أنَت بائع حلوى 
لطيف قابع في ركنَك 
قرب األرجوحة المنعزلة 
تهدي الصغار الحلوى 
في الصباح لتعود 
فتسلبهم إّياها في 

المساء
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لم يعرف لماذا.

�سعر كاأّنها تناديه.

اأن  هــزائــمــه...  مــن  ينه�ض  اأن  حـــاول 

يبعد عنه حزنه. ابت�سم وزادت ابت�سامتها 

فرحاً.

اعتقد اأّنها مجّرد ريح عابرة، واأّنها لن 

تهّز كيانه. فجاأًة نادى بائعة الّزهور:

ـ اأعطيني دّزينة من كّل لون.

ا�ــســتــغــربــت الــبــائــعــة، لــمــاذا كـــّل هــذه 

الزهور؟ لكنّها لم ت�ساأله.

يهزمه  اأن  خائفاً  الــّطــاولــة  اإلـــى  تــقــّدم 

حزنه، واأن يعيده اإلى الكر�سّي.

وبــداأ  اإعــ�ــســاراً.  اأ�سبحت  ريحها  لكّن 

كيانه يهتز.

اأن تقع  اأع�سابه ترتجف، خاف  بداأت 

الّزهور على الأر�ض.

فتحت يديها عندما تقّدم اإليها.

ابت�سمت... حتى عيناها �سحكتا.

ـ اأّي لون تحبين؟ �ساألها.

ـ كل الألوان، اأجابته.

ـ جميعها لك.

�ساألته: »هل تحّب اأن تجل�ض«؟

ـ نرق�ض.

ا�ــســتــغــرب زمـــــلوؤه عــنــدمــا �ــســاهــدوه 

يراق�سها.

غير  على  ُدونــــا،  قــالــت  يبت�سم.  اإّنـــه  ـ 

عادته.

اأحـــد بــل كــانــوا مــاأخــوذيــن  لــم يجبها 

بالم�سهد.

في  �سادق:  طفولي  ب�سوت  لها  قــال 

عينيك هدوء.

ووجــهــك  اأحــــزان  مــديــنــة  عينيك  فــي  ـ 

كئيب.

ـ دعيني اأ�سبح في دنيا عينيِك.

ـ عيناي، فرحي، حناني، لك. من األب�ض 

وجهك هذا الحزن؟

ـ األب�سوه.

ـ دعني اأغمره بالفرح.

فاأح�ّض  وجنتيه  على  يديها  و�سعت  ـ 

بفرح فارقه منذ فترة طويلة.

كـــان يــ�ــســحــك ويــتــ�ــســرف كــالــّطــفــل، 

�ساألها بحنان:

ـ هل ا�سمك مكّون من اأحرف الحّب؟

ي�سكن  اأن  اأحـــّب  وكــم  كــاتــي،  ا�سمي  ـ 

ا�سمي الحّب!

ـ ا�سمي ُعمر من بلدة »كهف ال�سنديان« 

بلدة الوجع، من لبنان البلد المخطوف.

اإلى  تعيده  اأن  خافت  يكمل،  تدعه  لم 

اأحزانه.

الفار�ض المطعون اأح�ّض اأّن جرحه بداأ 

ي�سفى، واأّنه ي�ستعيد قواه.

ركع

ركعت

ـ لنرق�ض ونحن راكعان، قال لها.

ا�ــــســــتــــغــــرب الــــحــــ�ــــســــور، وبــــــــــداأوا 

زمــن  فــي  نعي�ض  نــحــن  يــتــ�ــســاءلــون:»هــل 

اآخر؟«.

حقل الر�صا�ص

غسان الديري

إبداعات
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المنظر  بــهــذا  الــمــاأخــوذ  والماي�سترو 

يطلب من فرقته:

ـ لنعزف لهما �سمفونية ت�سايكوف�سكي 

»الـــمـــدفـــع« فــهــذا الــفــتــى مــحــا�ــســر، لــكــّن 

ح�ساره جميل.

ركع الح�سور.

ت�ساَءلت دونا كعادتها بطريقة فظة:

ـ ما الذي يميّزها عنا؟

اأّن  ويبدو  �سراً  اإّن عنده  لكم  اأقــل  األــم  ـ 

�سره امراأة.

قالت كري�ستين ذلك والبت�سامة تعلو 

وجهها.

ويكرر  يعيد  المجنون  والماي�سترو 

مقطع »المدفع«.

ابتهاجاً  المدافع  »لت�سرب  وي�سرخ: 

لهما«.

خطفت اللحظة الماي�سترو وخرج عن 

بدقته  المعروف  وهو  المو�سيقية  النوتة 

المو�سيقية  الــغــرفــة  قــيــادة  فــي  ومــهــارتــه 

فكانت يداه تعلوان وتهبطان كموج البحر 

�ساحكاً  ينفجر  بالجمهور  فاإذا  الغا�سب. 

من خروجه النا�سز عن الإيقاع ولحركاته 

الخارجة عن ال�سوابط.

كـــانـــت �ـــســـلة، وكـــــان هـــو الـــراهـــب 

المتعبّد!

ـ لماذا تاأّخرت في المجيء؟ �ساألها.

ـ هكذا تريد الريح. ثّم تابعت:

ـ كنت انتظرك.

اأخ�سر  وكــدت  تكبر،  جــراحــي  كانت  ـ 

المعركة.

غمرها

قبّلها، قبّلته.

ـ طعم �سفتيك طيّب، قال لها.

جبهته  على  يدها  و�سعت  تجبه،  لــم 

وبداأت تحّدق في عينيه. 

�ــســبــاح الــخــيــر كــريــ�ــســتــيــن قـــال ذلــك 

وعــلمــات الــفــرح بــاديــة على وجــهــه، ثّم 

تابع: »�سباح الخير جميعاً«.

الــخــيــر«،  »�ــســبــاح  كــريــ�ــســتــيــن:  رّدت 

وبابت�سامة لطيفة تابعت:

ـ تبدو في مزاج جيّد، هل معها مفتاح 

القلب؟

ابت�سم ووجهه مفعم بالحياة.

�ساألته دونا كعادتها بخبث:

ـ اأنت فرح اليوم على غير عادتك؟

ــهــا، بــــل وّجــــــه حـــديـــثـــه اإلــــى  لــــم يــجــب

كري�ستين قائلً:

ـ للقلب لغة خا�ّسة.

الــمــديــر مــن مكتبه و�ــســرخ من  اأطـــّل 

هنالك.

عــيــديــن: عيدها  الــ�ــّســركــة  عــيــد  كـــان  ـ 

وعيدك، اأفرحت �سدري وكدت اأغار منك، 

التي  زوجــتــي  مــع  متاعب  لــي  �سبّبت  لقد 

�ساألتني:

ـ لماذا ل تتعلم منه لغة الحّب؟

اأجابه والفرحة تعلو وجهه:

ـ �سيدي، اأنت مدر�سة في الحب قائمة 

بذاتها.

ــســاركــهــم بــــوب فـــي الـــحـــديـــث على  �

طريقته المعهودة و�ساأله:

ـ هل تتقن فن ال�سحر؟ ثم تابع مازحاً:

اأّنكم تحبّون  اإلّ  ـ نحن ل نعرف عنكم 

ــكــم  ــ�ــســاء لــكــنّــنــا لــم نــقــراأ اأّن ــنّ الــجــنــ�ــض وال

تعرفون الحب!

ابت�سم ولم يجب.

�سديقتي  ــهــا  »اإّن كري�ستين:  اأخــبــرتــه 

المف�ّسلة، وكم تمنت اأن تكون لحظة اإعلن 

ويتداوله  ال�سحف  عنه  تكتب  حدثاً  حبها 

تفوق  لحظة  تكون  كثيرة.  لأ�سهر  النا�ض 

ما جاء به ن�سيد الأنا�سيد، وها هو حلمها 

المان�سيت  كتبت  وال�سحافة  تحّقق.  قــد 

& ن للهند�سة«  في �سفحتها الأولى: »ب 

تتحّول اإلى عر�ض للحّب.

ذلـــك، وهــا هو  بها  يليق  لــهــا،  فــرحــت 

حبيبها ُين�ّسبها اأميرة«.

اأتــــت دابــــي مــتــاأخــرة، لــكــنّــهــا وجهت 

تحيّة  تــلــقــي  اأن  قــبــل  ــمــر  ُع ــــى  اإل كــلمــهــا 

ال�ّسباح...

   كان عيد الّشركة 
عيدين: عيدها وعيدك، 

أفرحت صدري وكدت 
أغار منك، لقد سّببت 

لي متاعب مع زوجتي 
التي سألتني:

ـ لماذا ال تتعلم منه 
لغة الحّب؟

قالت كريستين 
ذلك واالبتسامة تعلو 

وجهها. والمايسترو 
المجنون يعيد ويكرر 

مقطع »المدفع«.
ويصرخ: »لتضرب 

المدافع ابتهاجًا لهما«.
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- �أين تعي�ش؟ �أخبريني يا �أمي..

�ليوم هنا وغد�ً ال ندري؟ ما  ال نعرف عنها �شيئاً.. 

يهمك من هي ومن تكون؟ لماذ� ال تقر�أ في عينيها وتكتفي؟ 

�شتجتاز  هل  قبلك..  عنها  �شاألو�  عنها؟  �شوؤ�لك  �شيغير  ماذ� 

�لبحار من �أجلها ؟ لكن �إن كنت م�شر�ً �شاأخبرك عنها

ث��و�ن  ف��ي  خيالية..تت�شلق  م��ز�ج��ي��ة،  ه��و�ئ��ي��ة،  خ��ر�ف��ي��ة، 

في  �لقمم  تلتم�ش  �لهو�ء..  كن�شمة  لحظة  في  وتعود  �لجبال 

بق�ش�ش  جديد  م��ن  لتحلم  �شرير  ف��ي  تغفو  وت��ع��ود  خيالها 

�أجمل..

تالل  على  �ل�شنوبر  حطب  ر�ئ��ح��ة  ج�شدها  م��ن  ت��ف��وح   

مهجورة بين �لوديان ..ت�شمها من بعيد ويبقى عبق عطرها 

ي�شري في دمائك.. تختفي عند هطول �أول زخات مطروتعود 

�إليها عند  يتاأّجج حنينك  �أول زهرة ربيع..  �إليك كل �شنة مع 

ها عن قرب..  ��شتعال موقد �ل�شوق.. فتحترق.. تريد �أن ت�شتمَّ

ت�شاأل عنها.. ال تجدها..

تتخيلها عند مرور كل زورق �شغير يبحر.. ترى طيفها 

�ل��ري��ح..  ه��ب��وب  م��ع  يتخبط  و�لمحيط  �الأف���ق  بين  بعيد  م��ن 

تطل  �لحنين..  �شو�طئ  على  تعي�ش  حورية  تغرق..  ال  لكنها 

بر�أ�شها لحظات، ت�شحرك وتختفي تاركة ج�شدك يتخبط في 

تيار�لع�شق �لم�شتحيل..

هم�شات  في  معها  وت�شيع  �شحكاتها  �شوت  من  تثمل 

يرتجف قلبك �شغفاً من داللها..تريد �أن ت�شمها مرة �أخرى.. 

تفت�ش عنها.. لن ت�شمع �شوى �أ�شد�ء �شوتها.. تاركة جنون 

حبها في قلبك.. تالحق جميع �الأ�شو�ت.. تناديها بال �أمل.. 

لن تجدها وت�شيع

�لحزين..  �لليل  مع  �شتجدها  عنها..  �بحث   .. �أردتها  �إن   

�شوى  عليها  ي�شهد  لم  دموع  لتنهمر  �ل�شم�ش..  غفوة  تنتظر 

�لقمر و�لنجوم.. تهد�أ قليالً وتعود في لحظة تغ�شب.. ترمي 

�أ�شالء  �لمبعثر على  �لعمر كالزجاج  ما ور�ءه��ا.. تلملم كاأ�ش 

قلبها.. تنزف في �شمت.. لكنها يا �شغيري ما ز�لت تعي�ش..

فراشة التوت
لونا قصير

إبداعات



124

ت1 - ت2 - ك1 2015 - العدد 2

كانت تعبُر 

فوق الدرب 

 
ُ
كانت تملأ

ح�سن الأب 

٭٭٭ 

فتح الباَب 

ودخل الداَر 

وراح يرحُب 

بالزوار 

٭٭٭ 

كان يغطي 

كف الأم 

قالُب حلوى 

غر�ست فوق القالِب 

�سمعه .

ح�سن الجُد 

ذراع  العم 

ملأت �سوفي 

ح�سن الأم 

نفخت مثل الأِم 

ال�سمعه 

٭٭٭ 

قر�ض العم 

خدود الدف 

�سقط الكُف 

بح�سن الكف 

غنى الجمع ل�سوفي 

غنوه 

�سنة مرت .. 

�سنة حلوه

عام ياأتي 

عام يرحل 

تكبر �سوفي 

تغدو اأجمل 

٭٭٭ 

عمَّ زوايا الدار 

ال�سخب 

رق�ض الأهل 

ورق�ض ال�سحب 

٭٭٭ 

ملأت �سوفي 

ح�سن الجد 

عبثت في لحيته 

اليد 

ولجدتها مال 

 الخد

٭٭٭

وقف الجد 

يحيِّي الجمع 

اأ�سغت جدة �سوفي 

ال�سمع 

وبعينيها �سحك 

الدمع 

غناٌء لحفيدتي األولى

ناجي بيضون

إبداعات
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تقطفني الفوا�سل من الكلم

ويف اآخر اللغة

تتمددين ك�سطر ر�سيق على كتفي

 �ساعر �سويف

j j j

فوق النوم ماء,

حتت احللم �صالة,

ويف ليلِك خامت �صحري يجعلني 

كالنهار...

j j j

لرنِم على الغد قلق البارحة

ثمة خوف كثري اليوم...

j j j

اأعّمر يف الغد بيًتا حلبيبي,

اأر�ّش الدرب اإليه بحبٍق ويا�صمني,

وبتعٍب قليل...

j j j

غريبة اأنِت,

كتفاحة يف حقل م�صم�ش,

غريبة اأنِت,

كقرية نائية يف مدينة...

j j j

لنخرج قليالً,

ثمة �صماء تنتظر اأن تظللنا...

j j j

اأ�صكب يف بحرك قهوتي املّرة,

وعلى باب اخليبة,

اأختار ندًما طيًبا يبت�صم خلطيئتي 

اجلديدة...

j j j

لكرثة ما انتظرُت,

ن�صيت اأنني اأنتظر...

j j j

اأحمُل يومني على ظهري,

يوًما يل ويوًما لِك,

وعندما اأتعب ي�صبح يومي يومِك...

j j j

خذي ما تبقَّى من هذا النهار,

خذي ظالل الأ�صجار وحياة 

ال�صاحرات,

خذي ده�صة ال�صف�صاف واأ�رسار 

الينابيع,

وقبل اأن تتكئي على الن�صيان,

د�ّصي بحرك يف قهوتي,

لأنام...

j j j

ل تخرجي اإىل ميني ال�صوء

لي قليالً متهَّ

يف ال�صمال خبز كثري...

j j j

�صن�صقط معاً,

كربجني يف معركة,

هكذا نبقى األفي �صنة اأو اأكرث,

ويف �صباح ما,

يتعرث طفل بقلبي,

ينف�ش عنه الأيام,

ويتهجى ا�صمك...

j j j

ل�صان الأحد
كامل ف. صالح

كمري�ٍش ينتظر ال�صباح,

اأقف اأمام بابِك,

اأ�صمعك,

الوقت لي�ش منا�صباً لل�صمت,

اأ�صمعك,

وكل هذا احلبق ينتظرِك,

لأخربِك كم اأحبك...

 

ً ليت لقلبي ل�صانا

j j j

يغفو نومك على يدي,

فاأخرج باحثاً عن نهار لهذا الليل,

اأتعرث ب�صم�ش مذبوحة على ر�صيف,

بعمر راكد يف طحني الأيام,

اأعي اأنني اأبي�ش,

اأبي�ش,

وخلفي مدينة بال اأحالم...

j j j

ال�صعر اأن جتل�ش �صاعات لتكتب,

فال جتد �صوى البيا�ش...

j j j

اأن حتبَّ لأجِل احلّب,

فاأنت �صجرة مثمرة يف �صحراء...

j j j

للتعِب ل�صاٌن ي�صخُر من نهار الأحد...

إبداعات
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�صماء بورجوازّية
زهرة مرّوة

�صاأبتعد

�ـــَســـْوَف اأغــــــادُر، اأنــــزل مــن الــقــافــلــة  في 

درب  عــلــى  اأرتـــمـــي  الــطــريــق،  منت�سف 

ُم�ساء.

تفوتني  اأكابد؛  ما  ولِكثرِة  �ساّقٌة،  لِرحلُة 
َ
اأ

ن�ساعُة الجو في الخارج. ماأخوذٌة اأنا، ل 

اأعرف اأكنُْت اأتلّذذ اأم اأتعذب؟

ل  نف�سه،  المقعد  في  اأجل�ض  اأن  تعودُت   

اأعي اأكاَن منا�سباً لأحلمي اأم ل؟

�ساأ�سّوب نظري الى اأول رقعة خ�سراء، 

الركاب  َولْيَعتقِد  عليها.  نف�سي  واأطـــَرُح 

اأني اأهذي واأخاطر. 

�سوف اأبتِعد...

م�ساءان

يلعبون.  اأطفال  اأنفا�ض  معه  يحمل  الهواء 

�سرخاتهم توؤّنبني. تدفعني الى اأن اأعود 

واأتعاطى  مع ال�سعادة. 

زراعة الحلم �سهلة في هذا الجو. �سوف 

وي�ستيقظ،  ينام،  كمن  لليل،  اأمانيَّ  ْوِدُع 
ُ
اأ

ال�سرفة  على  تركها  التي  الزهـــار  يــرى 

متفتّحة. 

معي  يتعامل  ب�سل�سة.  يم�سي  الوقت   

َكراق�سة باليه مع ج�سدها. 

لْـــِحـــُم تــلــك التي 
ُ
ــمــرايــا. اأ ــد تــرتــيــب ال اأعــي

�سّدعها م�ساٌء وح�سّي. 

وال�سل�ض(.  )الوح�سي  الم�ساَءْين  اأحمل 

ين�سهران،  َمـــْن؟  يربح  ــْن  َم يتواجهان. 

الأولــى  للمرة  غريب،  األوانهما.  تتداخل 

اأ�سادف لونا حياديا.

�سهل  اليوَم.  اأعدائَي  مجابهُة  عليَّ  �سهٌل 

اآلمي  اللغات.  جميع  مع  التوا�سل  ٌعلي 

من  الم�ساء  جّردها  هــواء،  كن�سماِت  تمّر 

براثنها، حّولها الى كائنات وادعة...

ْكِمُل رحلتي. النتوؤاُت التي خلَّفتها معركٌة 
ُ
اأ

في َج�َسِد ال�سجرة َتواَرْت. الجمل اللذعة 

لطيفة.  كلمات  ــى  ال تحولت  راأ�ــســي  فــي 

الرجل الذي طالما حلمت به وجدته على 

�سفحة ال�سماء يجذِّف الموَج معي.

j j j

�صماء بورجوازّية

اأتنّقُل فرا�سًة من نظرة الى اأخرى، األتقُط 

غيُر  نهاٌر  عينيها  في  للم�ساعر...  �سورا 

اأْجبََرها  قمُرها،  يكتمْل  لم  فْرحة  نا�سٍج، 

ن�سي  اأو  باكراً،  ال�ستيقاظ  على  اأحدهم 

اقفال �سبابيك ليلة يدخل منها الوهم...

متج�ّسدة،  غير  اأحــلم  نظرته،  في  بينما   

�سجر ينف�ض ري�سه على �سخور الياأ�ض، 

في عينيه �ساأٌم الى حد الموت.

حّطُم العد�سة التي اأ�سّور بها. اأثوُر على 
ُ
اأ

َنَظراٍت لم تدغدغني، لم تمنحني النّ�سوة. 

اأنبذ  معي..  ُتبحْر  لم  م�ساعَر  على  اأنقلب 

النا�َض ونظراِتهم.

األـــعـــيـــوُن فــ�ــســاوؤُهــا مــــحــــدوٌد. الــعــيــوُن 

هزيلة،  بخيلٌة،  العيوُن  النَّف�ُض.  حدوُدها 

تهّر اأوراقها. 

ال�سماء،  الــى  اأنظر  العد�سة.  اتجاه  اأغــيّــُر 

هي �سفَّافٌة ، بّراقٌة، ل محدودة. قما�ستها 

طويتُها،  و  لم�ستُها،  اإْن  اأتخيّل  �سل�سة. 

اأو  اأريده. ل تحاربني  الذي  ال�سكَل  تاأخُذ 

اأو  �سغفي  على  تح�سدني  ل  ت�سطهدني. 

في  بورجوازّية   من  تغار  ل  لمبالتي. 

ينعك�ض  طيّعة  م�سالمٌة  �سماٌء  عيوني. 

غيُمها  يتَّ�سع  زجــاجــهــا..  على  طموحي 

في قلبي ويفي�ض. ل تحا�سبني اإن َهبَبُْت 

مغامرة  فــي  معه  ذهــبــُت  اأو   هوائها  مــع 

مجنونة.

اأيــ�ــســا، حتى لــو حّطمْت  اأطــاوعــهــا  ـــا   واأن

تعود  اأنــهــا  اأعـــرُف  اأ�سرعتي.  عوا�سُفها 

وت�ّسمني.

إبداعات



127

ت1 - ت2 - ك1 2015 - العدد 2

وداع

�ساأغادر من نافذة ترى ال�سوء ر�سول قو�ض 

قزح

واأ�سياء ت�سلّيني...

اأمهل التراب يومين و�سنبلة

واأخاف على اللتين تحبّانني من موتي

- اأّمي وابنتي - 

ي�سيق بي جلدي وحلمي

ويت�سع قمي�سي...

ما اأنا �سوى ما كنُت...

مّطاٌط يدّرب نف�سه على اأن يغدر الموَت قبَل 

التوبِة

يرافقه الى اأّول الطفولِة

ويلتّف!

يتركه هناك حائراً في من يهرب من قدره.

ل �سيء ير�سيني �سوى �سريط حياتي

اللواتي  الن�ساء  �سوى  ي�سحكني  �سيء  ل 

عرفتهّن

ل �سيء ُيبكيني...

قصائد محترقة حّبًا

سرجون كرم

رسالة

ل �سيء يعفيني من الخطيئة

ما دمُت مجبولً من التراْب.

ولكنّني اأبقى النبّي والبهّي فيكُم

ما داَم تحَت عر�سكم ماٌء

وتحَت عر�سي ال�سحاْب.

سيغموند فرويد

اأجـــامـــل نــفــ�ــســي ل الـــرجـــل الـــذي 

ي�سكنْك

هذه عقدي على طاولة نردك

يغتال كياني اأن اأعرف اأّنك تعرفها

واأّنك تتقن مفرداتي بابت�سامة:

»اأحبَّك«: اأوّد اأن اأملكك

في  عــ�ــســفــوراً  اأوّدك  »اأ�ــســتــهــيــك«: 

قف�سي.

اأنا منه  ل �سيء يخرق الهواء الذي 

�سوى عينيك

تــحــيــلنــي ا�ــســفــنــجــة عــطــ�ــســى في 

محيط...

كم يقتلني اأّنك تعرف اأّنني اأ�ستهي 

اأن اأقتلك

اأن اأمّزق العاهرة التي ت�سكن فيْك.

مفرد

اأنا وهي التائبان...

اأنا وهو الداعران..

ال�ساكنان فّي غائبان

هي مندل المزاجات

وهو �سحاق الغيم

واأنا ال�سولجان

مفرد تذهله لغة المثنّى...

والمجنون فينا نحن

كوٌن ل يقول: �ساأكوُن

كي ل يكوَن كان.

إبداعات



128

ت1 - ت2 - ك1 2015 - العدد 2

بنف�س   ال�شجن 

  نم�شي   �شوب  غيمنا...

بنف�س الحبر

�ُش  لْكنَتك  ال�سمراء... نمِّ
ُ
  اأ

على  عطري

بحّمى  الغياب 

 اأ�سبُّ   �سوتك،

اأ�سمك   في  الكتاب...

بي  وبك تنتحر    الن�سور

م  المدن وعلى ِحده  اأق�سِّ

  على  احتماالت الموج،

تناولني  عوا�سم  ق�سائدَك

واألثُغ   ِبرحيلك  فوق

ج�شري..

بالليل   كلّه   

بالجهات كلّها

ي�سطادني  الجمر

ت�سطادني  يدك 

اأ�سيُل   على  زرقة  الحزن 

دون   �ِسباكي

)مجيء  كالر�سائل(

اأدخُل  المدن 

 من  االأمكنة  الهاربة..

واُخفي  موتك   االأخير  عنك...

اأنت  لم  ُتفلح    بالغياب  مرة،

وال جّمَل   الغياب  موتَك،

واأنا  الخ�سارة  الُمجنّحة  مرتين،

لم  ت�ْسعفني  مدن  ال�سرود،

ولم   يرّد  الغريب  ُجملتي،

وان  جئُْت  كالر�سائل

ني  فر�سي  الزرقاء    لم  تنجِّ

من  بردي  المجنون،

تني وال  نجَّ

اأمالُح  الكتابة...

ُزرقة الجهات
جميلة عبد الرضا

سناء البّنا

جميلة عبد الرضا

إبداعات

ً اأموت دوما

ما دون �سقف العدم

وابتلع جوف االنهزامات...

نك�سر الزمن

على قائمة الج�سد

عبور عمر في تقو�ش ياب�ش.

مواويل ال�سفق

ت�ستعل على راحات ال�سقوط

واالأقمار وح�سيّة الهم�سات

مقلوع نب�سي من ارتجافات ال�ّسفاه

والرمح يدوي لماعاً في قعر ذاتي. 

م�سكني الريح، 

اإطاري دوامة عند اأقدام المنفى، 

اأ�سير فوق قدمّي

اإلى درب ال�ّسليب

والنهر يفتت عنق اأحالمي..

يجتازني الفرح بالمجان

وي�سرق الدم من �سمرة اأجفاني. 

مالمحي، 

بطاقة �سفر على متن األف غربة، 

اأبحر في �سجن ماأواي 

والمنفى دوماً يطاردني.

غريبة اأنا عن ذاتي!

تتقم�سني لعنة ال�سماء

كلما كبر نهاري. 

اأنام عند اأقدام ال�سواحل، 

تلدغني حرقة العتمة. 

امتهنت اللعبة، 

اأغفو على هامة الظل، 

اأتوارى خلف منافي الوعي، 

واأحلق بين ق�سبان ال�سور العالي...

حريتي تاأتيني على طبق مع�سوب 

الكفين

واأنا اأحترف الرغبة باالعتقال.

ا�سمي مل�سوق على �سّك هويتي

واأنا غاربة عن اأي انتماء.

مرثية 
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التي أحبها ...
باسكال عّساف

 �لمر�أة �لتي �أحبها

 عادية جد�ً،

 ت�سبه كل الن�ساء...

 عندما تبت�سم

 �أزد�د �أنا جماالً،

 عندما تمّد اأناملها 

 لتريني �أظافرها

 �أ�صعر بوخز في �صدري،

 وكاأن األف فرا�سة ولدت فيه للتو...

 عندما تدمع عيناها،

 وتحني راأ�سها بانك�سار،

 يطّل قو�س قزح من خلف كتفي

 ويغار...

 عندما تغيّر ثيابها اأمامي،

 وت�ساألني عن راأيي،

 اأ�سعر وكاأنني اأحمل بين اأ�سابعي

 قطعة نقدية قيّمة، واأدورها

 كتعاقب الف�سول،

 عندما تتكلم، 

 عندما تقول اأي �سيء،

 حتى لو كانت تقراأ و�سفة طبية،

 اأ�سير رجالً يفهم لغة الموج...

 �لمر�أة �لتي �أحبها،

 ال اأعرف كيف اأ�سفها،

 لذلك اأكتب كثيراً،

 واأجّرب حظي...

 �لمر�أة �لتي �أحبها،

 عادية جد�ً،

 ولكن ما يجعل هذا العالم

 مميزاً ورائعاً وكامالً

اأنها تعي�س فيه...

Top of Form

�أنا ...
 عيون دافن�سي في الموناليزا،

 اأذنا فان غوغ المقطوعة وال�سليمة،

 �صارب د�لي،

 فم مونك في ال�سرخة،

 اأنف دو �ساد،

 يد اأنجلو الغا�سبة،

 رقبة غاي فوك�س،

 �سعر �سم�سوم،

 خوف هرقل،

 مطر زو�س،

 ع�سق لكتر،

 وعدالة جون كرايمر،

 وقاحة بوكوف�سكي،

 طيبة قلب جبران،

 جنوح نيت�سة الى العظمة،

 انحراف كونديرا الم�ستقيم،

 غثيان �سارتر،

 طاعون كامو،

 نبل دون كيخوته وطواحين ال�سعر،

 ابت�سامة اأبي عندما يقراأ ما كتبت،

 جمال اأمي لحظة حملتني بيدها

 في وجه العالم،

 ت�سايكوف�سكي عندما يدير ظهره للعالم،

 ذئب ليلى العائد من بين اأ�سنان الكذب،

 بيكا�سو ولعبة الذاكرة المرّبعة،

 اأ�سابع بيتهوفن على ج�سد امراأة،

 �أنا...

اأنا عندما تقولين اأحبَّك...

إبداعات
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... وليست األخيرة

سبقوا زمان العلم
طارق آل ناصر الدين

اأُْحنِي لَُكْم َقلَمي ، اأَُقبِّلُُكْم باأْبياِت الق�صيدِة

اأ�ْصتَعيُر ُوُجوَهُكْم َبْدَرا َفبَْدرا ..

اأَ�ْصتَِظلُّ ُخلوَدُكْم ُعْمراً َفُعمراً..

اأ�ْصتَقي ِمْن اآخِر الأحجاِر اأَْخباري

ُخ للَغِد الآتي ِمَن الأطالِل ُمْعِجَزًة اأُوؤَرِّ

َيُخرُّ لها الَجالُل ...

كان الم�صيُح ي�صيُر فوَق الماِء

اأنتُْم ت�صبحوَن على التراِب

و ترق�صوَن على ُدُفوِف الناِر

ل مطٌر يلوُح لُكْم

فتَْغتَ�ِصلوَن بالإ�ْصَراِر 

َينُْمو في َم�صاِم جلوِدُكْم

ثمٌر حالُل ...

تتراك�ُض الأحجاُر فوَق دروِبُكْم

ل تقبلوَن اأقلَّ ِمْن فرِح ال�صهادِة

َتبُْزُغوَن و َتْغُرُبوَن كاأيِّ �صم�ٍض 

ًة اأُخرى �صوَف ُت�ْصِرُق مرَّ

و تتَّ�ِصلوَن بالما�صي فيْعِرُفُكْم

و تتَّ�صلوَن بالآتي َفيَْعِرُفُكْم

َو َينْتَِف�ُض اٱل�صوؤاُل ...

َهْل ُهْم مالئكٌة ؟

و هذا الطيْن !

قدِّي�صوَن ؟

لْم ن�صمْع مواِعَظُهْم

�صراٌب ممطٌر؟

ا�ِصدين لَُه لكنَُّه ما زاَل يلمُع في عيوِن الرَّ

ملوٌك ل

لُهْم تيجاُنُهم ِمْن اأَْرَخ�ِض الأْحَجاِر

في بور�صاِت من �َصنَعوا العرو�َض

! 
ٌ
اإذاً نعو�ٌض حية 

هذا احتماُل ...

�َصبَقوا زماَن الِعلِْم

موروثاُتُهْم من دوِن ُمْختَبٍَر َت�صيُر

في  البِْكِر  الجماِل  من  ُم�ْصتَنْ�َصُخوَن  كاأنَُّهْم 

اأْحالِمنا

َتتَبَادُل الق�صماُت فوَق ُوُجوِهِهْم 

هذا �صالُح الديِن ل بْل خالٌد

هذا اأبو الَح�َصنَيِْن

َبَلْ هذا َجَماُل! ...

َنثَُروا الوروَد على َجنَائِِزِهم

فكاَد الورُد يخجُل مرتيِن

ًة اأُولى لأنَّ الورَد ل ُيْغنِي الطفولََة فمرَّ

اإنَّها ُتْغنِيِه

و الأَُخرى لأنَّ الِعْطَر من ِتلَْك النُُّعو�ِض

هو الكماُل ...

و َبُكوا على فلذاِتِهم �صوقاً اإلى اللْقيا

فاأَْطلََقِت الدُُّموُع �صنابالً و قنابالً

ً واٱخ�صرَّ وجُه القْد�ِض ُمْرَتاحا

وتلك �صفائُر الزيتوِن فوَق جبينَِها َتنُْمو

و يحِر�ُصَها الهالُل ...

ما اأجمَل الأطفاَل

ٍة �صاُغوا بِعْقِد عروبِة الألفيْن كم من درَّ

هذا العقُد ِملُْك النا�ِض ل ِملُْك الملوِك

واإنَّ هذا الممكَن ال�صحريَّ في اأياِمنَا

ما قيَل عنُه باأْم�ِصنَا

الأمُر المحاُل ...

يا �صادتي الأطفاُل

لن نخ�صى التفاو�َض بعَد َما قدَّْمتُُموُه

فاإْن اأُعيَد الجمُع بين وفوِدَنا الَقتْلى 

و بيَن القاِتِل الأبديِّ

و اآرتاَح القتاُل ...

فوف دُمُكْم �صيَْجلِ�ُض في ُمَقدَِّمِة ال�صُّ

َر  و يفتُح القراآَن يتلو ما تيَ�صَّ

اإن كبا متفاو�ٌض 

�صفعتُْه من اآياِت ربَِّك اآيٌة 

ُكْم فر�َض ال�صروط  و اإذا اأراَد عدوُّ

اأطلَّ فْر�ٌض ُمنَْزٌل

ُح�ِصَم الِجَداُل ...

َحدِّْق و �َصدِّْق ...

مُن اٱلعظيُم اإنَُّه الزَّ

َر�ُصولُنَا طفٌل

مغارُتنَا فل�صطيٌن 

ُننَا بالٌل َنْف�ُصُه  ُموؤَذِّ

 با�صِم جموِعنَا َحَجٌر 
ُّ
و الناطُق الر�صمي

اإَذا قالُوا تقدَّ�َض ِعنَْدما اٱمتَ�َصُقوُه

�َصدِّْق َما ُيَقاُل ...

وؤيا اٱلجميلَة َوَجُع الطفولِة ي�ْصنَُع الرُّ

اإنَُّه اٱلطوَفاُن اآٍتٍٍٍٍٍ 

�َصْوَف ُيْغِرُق ُكلَّ وجٍه غيَر َوْجِه اٱلُقْد�ِض 

ُنوٌح في كتاِب اهللِ َيْعِرُف َمْن �َصيَنُْجو 

َماُل ... َمْن �َصتَْدفنُُه اٱلرِّ

وا �َصَمالً حينََما اٱْنتََف�َض اٱلجنوُب  َفرُّ

و كاَن اأْطَفاُل اٱلِحَجارِة يلعبوَن

يالً َتَقمَّ�صوا في اٱلحاِل �ِصجِّ

و داَر اٱلَق�ْصُف 

و اآْنتََف�َض اٱل�صماُل ...

ِنيراُنُهم فتََحْت طريَق اٱلنُّوِر في اأْعَماَِقنا 

َحدِّْق و �َصدَّْق:

اإنَّ َقلَْب اٱلطفِل �َصاُروٌخ 

َو َقلََْب الأِم راجمٌة

َو َقلََْب الأِب األَغاٌم 

ْن يا بالُل ... فاأذِّ
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