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فعل الكتابة عودة �إلى ذاكرة الحبر...
�إلى الآداب الت�أ�سي�سية في تراثنا العظيم المكتوب...
ه��ذه المجلّة ،ح��روف التوا�صل بين وزارة الثقافة والمبدعين ومواطني
الجمهورية� ،أردناها منبراً ،وو�سيلة توارد بين الإدارة ،الحا�ضنة لأن�شطة الإبداع
وتوجهاتها.
الفنّي و�أقالم الكتّاب ولمعات المبدعين ،ون�شرة حول خطط الوزارة
ّ
�إننا في وزارة الثقافة ،وبالرغم من الظروف غير الم�ؤاتية على �أكثر من
�صعيد ،ما�ضون في تنفيذ الكثير من الم�شاريع المهمة.
ولع ّل مفيدا ً التذكير با�ستحداث جائزة ال��رواي��ة اللبنانية باللغة العربية،
للنا�شئين والأدب ��اء المك ّر�سين ،التي �ستُعلن لجنة التحكيم الفائ َز ْين بها هذا
الخريف� ،إ�ضافة �إلى إ�ط�لاق موقع المتحف الوطني الإفترا�ضي للفن الحديث
في و�سائل التوا�صل ،للإطالع على الحركة الت�شكيلية اللبنانية وم�ساراتها
عبر ال�سنين ،من خالل مقتنيات وزارة الثقافة ،مع ن�صو�ص و�شروح بالعربية
وبلغات عالمية...
�إن وزارة الثقافة تخ ّطط وتن ّفذ الم�ستطاع من الم�شاريع ،رعاي ًة وت�شجيعاً،
فيما المحيط العربي ،حرائ ُقه تلغي الإن�سان والمعالم الثقافية...
�إننا م�ؤمنون بمقاومة ثقافية ،ن�ستح�ضر من خاللها �إرثا ً ثقافيا ً هائل الأبعاد،
تركه لنا نه�ضو ّيونا الراحلون  -الحا�ضرون ،ووعودا ً �أكيدة ب�إبداعاتٍ ُ ،يغني من
خالل جي ٌل جديد من الأدباء والفنانين والمفكرين ،م�سار لبنان الثقافي الريادي،
و ُيثري اقت�صاد المعرفة.
من�صة تفاعل ح�ضاري ،بين ال�شرق
لقد مثّل لبنان ح��االً �إ�شعاعية ،وتب ّو أ�
ّ
والغرب ما�ضيا ً وحا�ضراً ،في �شبه عولمة لبنانية من خالل مبدعي االغتراب ،في
من�صة العالمية...
الأميركيتين و�أوروبا .وقد �أ�صابوا نجاحاتٍ وانت�شاراً ،واعتلوا ّ
هذا الـ«لبنان» ،نفاخر بح�ضوره وبعطاءات مبدعيه ..ونحن م�ؤتمنون على
هذا الإرث الواجب الوجود.
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يف البدء...
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j

وه���ل ت� �� ّأخ ��ر �� �ص ��دور ال�م�ج�ل��ة
ال�ت��ي تحكي وزارة الثقافة واق�ع�ا ً
ودورا ً و إ�ن �ج��ازات وت�ط�ل ّ�ع��ات؟ ث � ّم كيف
ال ي� �ك ��ون ل� �ل� �ح ��راك ال �ث �ق��اف��ي ال �ن��ا� �ش��ط
� �ص��داه ف��ي مطبوعة ت���ص��در ع��ن الجهة
الر�سمية التي تحت�ضنه وترعاه وتحفزه
وتدعمه وت�شارك فيه ،وتر�صد تجلّيات
ال�م���ش�ه��دي��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�م�ت�ن��وع��ة ال�ت��ي
ت�ع�ك����س ق�ل�ق�ن��ا و�أح��ا��س�ي���س�ن��ا و أ�ف �ك��ارن��ا
ور�ؤان��ا و�سعينا ال��ذي لم تنقطع �أنفا�سه
في � ّأي يوم ،ولم ت�ضعف اندفاعته ،رغم
كل ال�صعاب ،من �أج��ل �أن تكون الثقافة
ق��اط��رة �أو راف �ع��ة ،ب��ل ت�ظ�ه�ي��را ً متقدما ً
ل �ح��رك��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ،ن�ق�ي����س ب �ه��ا من�سوب
ونتب�صر �أ�سباب نمائـه �أو
الوعي العام،
ّ
نكو�صه ،وم�ستوى ان �خ��راط ال�سلطات
المركزية والمحلية المخت�صة ،وفاعليات
المجتمع المدني والهيئات الثقـافية و�أهـل
الفكـر والأدب والفـن والتراث ،فـي الفعل
الثقافـي ،على قـاعدة �أن الثقافـة لي�ست
ترفـا ً فكريـاً ،بل هـي البعد الأ�سمى لكـل
ع�م�ل�ي��ات ال �ب �ن��اء ال �ت��رب��وي -التعليمي،
و�سقف الحماية لكل �إنجازاتنا الوطنية
في مختلف الميادين والحقول ،وم�صدر
القدرة على مواجهة التحدّيات والأخطار
التي تهدّد مجتمعنا.؟
ً
واقع الحال �أننا ت�أخرنا كثيرا ليكون
لنا ال�صوت وال�صورة والإطار كي نتم ّكن
ل��س�ه��ام ف��ي ه��ذه الحركة الثقافية،
م��ن ا إ
ول �ت �ك��ون «�� �ش� ��ؤون ث�ق��اف�ي��ة» � �ص��دى ه��ذا

لي�م��ان ب��دور الثقافة ووظيفتها ،وذلك
ا إ
�ي ب�ي��ن م �ك � ّون��ات المجتمع
ال�ت�ف��اع��ل ال �ح� ّ
الثقافي الر�سمي والمدني المتطلّع �إلى
�إر�ساء قيم الحق والخير والجمال ،و�إلى
م�صالحة البعدين الإن�سانيين ال��ذات��ي
وال �غ �ي��ري� ،أو ال �ف��ردي وال�ج�م�ع��ي ،لدى
المواطن اللبناني ،و�إل��ى تر�سيح قواعد
متينة لأمننا الثقافي الذي يكفل في الوقت
عينه ��ص��ون وحدتنا الوطنية ،وحماية
�شخ�صيتنا الثقافية ،م��ن غير �أن نقطع
ال��و��ص��ل م��ع ال �ح��داث��ة وم��وج�ب��ات�ه��ا ،وم��ا
تقت�ضيه من انفتاح على الع�صر والتفاعل
مع �إنجازاته.
ً
ه� ��وذا �إذا ال� �ع ��دد الأول م ��ن مجلة
«���ش���ؤون ث�ق��اف�ي��ة» ،ن�ط��ل ب��ه ع�ل��ى ال ��ر�أي
ال �ع��ام برغبة جامحة ف��ي تطوير العمل
في وزارة الثقافة ورف��ده ب�أ�سباب النمو
واالرت �ق��اء ،ف��ي �سياق ال�سعي الحثيث،
ورغم الإمكانيات ال�ضئيلة في كل �شيء،
�إلى جعل هذه ال��وزارة �أكثر ح�ضورا ً في
�ساحة الحراك الثقافي ،و�أكثر قدرة على
لي�ل��ة
و��ض��ع الإط ��ر وت��وف�ي��ر المعطيات ا آ
�إلى تعزيز الإ�سهام الر�سمي في الم�شهد
الثقافي� ،آملين من كل المعنيين م��ؤازرة
الوزارة في هذا الجهد ،لنتم ّكن جميعا ً من
تحقيق �أهدافنا في هذا ال�سبيل.
 jمدير عام ال�ش�ؤون الثقافية  -امل�رشف العام على
املجلة

بري�شة الفنانة ايفيت �أ�شقر
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لغة الفكر

العربي
الفكر
ّ
وردة الفعل
بني الفعل الثقايف
ّ

مالمح من التثاقف العربي مع الغرب يف القرن الع�رشين
وجيه فانو�س

j

�ش َّكل القرن الع�رشون للعرب
�ي
م��رح �ل��ة م ��ن االح��ت��ك��اك احل �ي��ات� ّ
واملعريفّ والثَّقايف مع الغرب؛ الأم��ر الذي
�ي م��ع التَّغريب.
ي�سمى ال�تَّ�ثَ��ا ُق��ف ال � َع � َِرب� ّ
ومن املعروف � َّأن الغرب كان ي�سعى ،يف
معظم �إن مل ميكن يف ك َّل امل َّرات� ،إىل ج َّر ما
عربي نحوه؛ وقولبته �ضمن ما يمُ ْ ِك ُن
هو
َّ
من ال ُّر�ؤية الغربيَّة للوجود و ُن ُظم احلياة.
وهكذا دخلت عالقات التَّغريب �إىل كثري
م��ن أ�م��ور احل�ي��اة والفكر ل��دى ال�نَّ��ا���س يف
املنطقة ال َغربيّة من خالل م�سالك متع َدّدة،
ا�سي لبع�ض ال�� ُدّول
منها ال��وج��ود ال�سيَّ ّ
الغربيَّة يف احلياة ال َع َر ِبيّة ،ومنها امل�صالح
االقت�صاد ّية ،امل�شرتكة منها �أو املت�ضاربة
فيما بينها ،ل�ك� ِّل م��ن ال�ع��رب والغربيني،
ناهيك مبا ينتج عن التف ًّوق للغرب ،وما قد
يتبعه من �أمور ال ِّريادة املعا�رصة للغرب
يف جم��االت الفكر والفن و�سائر ميادين
املعرفة احلديثة.
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ت�ف��اع�ل��ت ه ��ذه الأم � ��ور جميعها عند
العرب ،من خ�لال ع��دد من املحاور التي
لِ�سالميِّة
منها �أهميَّة اله ِو َّية ال َع َر ِبيّة وا أ
وتراثهما عند العرب يف املجاالت الفكر َّية
ِّ
وال�سيا�سيّة و�سواها .و�ش َّكل
والدينيَّة
ه��ذا ال��واق��ع م��ا مي�ك��ن ان ي���ؤلِّ��ف �ساحة
وج��ود تثاق ِفيّة ب��رزت فيها ع � ِدّة تيِّارت،
مت�سك بعروبة تراثيَّة وا�سالم
منها ما
ّ
توجه نحو ما اعتربه
تاريخي ،ومنها ما ّ
ّ
بع�ض النا�س ايجابيَّات �أ�سا�سيَّة يف احلياة
الغربيَّة امل�ع��ا��صرة ،ومنها م��ا �سعى اىل
م�صاحلة بني التَّوجهني.
� َّإن ال �تَّ �ثَ��اق��ف ،ل �غ��ة ،ل�ف��ظ ع�ل��ى وزن
ي
َت َفاعل؛ و« َتفاعل» تعني َب��ذل جه ٍد ًم َع َنّ ٍ
لإحداثِ فع ٍل ي�شرتك فيه طرفان �أو �أكرث.
والتَّثَاقف�،أ�صالً لفظ عربي من جذر «ث
ق ف»،ال���ذي م��ن معانيه احل��ذق والفهم
و�رسعة التعلّم وتقومي امل ِ � ْع � َوج( .)1ولقد
ا�ستعلمت ال�ع��رب ،ق��دمي�اً ،اللفظ «تقف»

يف حديثها ع��ن ال� � ِّرم ��اح� ،إذ ق��ال��ت «ثقف
ال��رج��ل ال� � ّرم ��ح»� ،أي �أع�� � َدّه لال�ستعمال
وج� � َّه ��زه ل�ي�ك��ون ح��ا��ض�را ً وف� �ع ��االًَ وق��ت
ا�سخدامه يف املعركة �أو ا�صيَّد وغري ذلك
من الأغرا�ض .وقالت العرب،كذلك« ،رمح
ثقيف»�،أي رمح �صالح وجاهز للقتال �أو
ال�صيَّد و�سوى ذل��ك .فاملفهوم الأ�سا�س
يف اللفظة هو احلذف والإعداد والتَّجهيز،
أ� َّم��ا داللته عند العرب القدماء فكانت يف
ما يفيد �إع��داد ال� ِّرم��اح وجتهيزها ف�ضالًَ
�إعداد النَّا�س يف جمال الفطنة والتَّعلّم .ولقد
�شهد هذا اللفظ ،يف ال َّزمن املعا�صرِ ،حت ّوالً
يف داللته ،ولي�س يف مفهومه؛ �إذ ا�ستخدم
النا�س لفظ «ثقافة» و«مثقف» و«تثقيف»،
مل��اذا يفيد �إع��داد امل��رء للتع ّرف على ما يف
ع�رصه من علوم ومعارف وقيم ومفاهيم
وع��ادات والتفاعل عربها .ول��ذا ،فقد جاء
يف �أدبياتهم «رجل مثقف» و«ن�شاط ثقايف»
و«عملية تثقيف» و«جمتمع تثاقف».

��ش�ه��د ال �ع �ق��دان الأوالن م��ن ال �ق��رن
ال�ع���شري��ن ان �ه �ي��ار اخل�ل�اف��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة،
ون�شوب احل��رب العاملية الأوىل ،وانتقال
ال���س�ل�ط��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة م��ن يد
الأتراك اىل يد دول االنتداب الأجنبي التي
ّ
مت تعيينها عرب قرارات ع�صبة الأمم .فكان
ً
جم��ال رح��ب للعرب ،انطالقا من �أواخ��ر
العقد الثاين من هذا القرن ،لالنتقال من
ثقافة حياتية ومفاهيم عي�ش ُبنيت على
أ���س����س م��ن ال�ن�ظ��ام ال�ث�ق��ايف واالجتماعي
وال�سيا�سي الإ�سالمي العثماين وما �سبقه
من ت��راث احل�ضارة العربية الإ�سالمية،
اىل م��ا ك��ان��ت حت�ض عليه ك��ل واح ��دة من
الدول الأوروبية املنتدبة من مفاهيم وقيم
وفاقا ً مل�صاحلها يف املنطقة وبناء على ما
ن�ش�أت عليه من �أ�صول وتع ّودت عليه من
�أمور وممار�سات.
ً
كان للعرب �أن يعي�شوا ،تاليا� ،أحداث
احل��رب العاملية الثانية وم��ا حلق بها ،يف
الن�صف الثاين من هذا القرن ،من �رصاع
كبري ما انفك نا�شبا ً حول �أر�ض فل�سطني
لق��ام��ة عليها
وح��ق الفل�سطينيني فيها وا إ
و إ�ن���ش��اء دول�ت�ه��م اخل��ا��ص��ة على ترابها؛
آ�س
مع كل ما نتج عن هذا ال�رصاع من م� ٍ
�إن���س��ان�ي��ة وق���ض��اي��ا وط �ن �ي��ة ،وت�ف��اع�لات
اق��ت�����ص��ادي��ة و� �س �ي��ا� �س �ي��ة وع �� �س �ك��ري��ة
واج �ت �م��اع �ي��ة وف �ك��ري��ة وث �ق��اف �ي��ة ،ت��رك��ت
ب�صماتها وا�ضحة على جمريات الأحداث
ودمغتها بخامتها.
وكان للعرب �أن ينغم�سوا ،يف هذا القرن
�أي�ضاً ،يف مراحل �إعالن ا�ستقالل بلدانهم
عن الدول الأجنبية �أو املتنتدبة يف بالدهم،
و�أن يبد�أوا ممار�سة �أوجه ا�ستقاللهم بكل
ما يرتتب عن ه��ذه املمار�سة من �ش�ؤون
�سيا�سية واقت�صادية واجتماعية ف�ضالً
عن تلك الفكرية والثقافية ،وكل ما ميكن
�أن ينتج عن هذه املمار�سات من جتاذبات
بني القوى الفاعلة ،من حملية و�إقليمية
ومناطقية وعاملية؛ ناهيك بال�رصاعات

ال�ن��ا��ش�ئ��ة ع��ن ت �ع��دد ال � ��ر�ؤى ال�سيا�سية
والثقافية واختالف املعايري والطموحات
ب�ين ال �ع��رب �أن�ف���س�ه��م .ومل ي�خ��ل ال�ق��رن
الع�رشون من جتاذبات ،عا�شها العرب،
حول خ�يرات �أرا�ضيهم التي من �أبرزها
البرتول� ،ضمن �رصاعات دولية متمثلة يف
انحياز ملع�سكر ر�أ�سمايل تتزعمه الواليات
امل�ت�ح��دة ا أ
لم�يرك �ي��ة ،و آ�خ���ر �شيوعي �أو
ا�شرتاكي توىل االحتاد ال�سوفيتي زعامته،
�أو حم��اوالت ملمار�سة ما عرف ب�سيا�سة
عدم االنحياز واحلياد الإيجابي .ثم كان،
يف العقدين الأخريين من القرن الع�رشين،
بروز ما عرف بني النا�س ب�سيا�سة العوملة،
وما مهد لها من ر�ؤى فكرية واقت�صادية،
وما �سعى لتحقيقها من ممار�سات ثقافية
و�سيا�سية وحتى ع�سكرية.
وك� � ��ان ع� �ل ��ى ال � �ع� ��رب �أن ي� �ح ��ددوا
لأنف�سهم ،يف كل واح��دة من هذه املراحل
�أو امل�ن�ع�ط�ف��ات ،م��وق� ًع��ا وم��وق � ًف��ا وه��د ًف��ا
و ُه��و َّي��ة يف خ�ضم ه��ذه احلركيَّة الهادرة
التي عرفها هذا القرن؛ ومل يكن لهذا الأمر
�أن يكون لهم من غري تثاقف ميار�سونه
ويعي�شون ب��ه م��ن خ�لال م��ا عندهم وما
عند الفاعليات الأخرى امل�ؤ ِّثرة يف حركيَّة
القرن .وتتمظهر مالمح وجود العرب يف
حم ّطات هذه احلقبة على �أ�سا�س ما مت ّكنوا
من حتديده لأنف�سهم� ،أو ابتدعوه� ،أو قبلوا
ب��ه� ،أو فر�ضوا عليهم؛ كما كانت تتحدّد
خطوط كثرية ميكن �أن ت�ؤثر على ت�ش ُّكل
�آفاق تطلعاتهم وجماالت حتركاتهم ،ك ًّما
وكي ًفا ونتائج ،يف املرحلة التي تلت القرن
الع�رشين.
� َّإن لفظ «التّغريب» يف اللغة ،ي�أتي مبا
يدل على
التوجه نحو اجلهة الغربية �أو
ُّ
َ
ّ
الغرب خيث مغرِب ال�شم�س .بيد �أن اللغة
العربيّة عرفت ،وب�شكل خا�ص يف القرنني
املا�ضيني ،التَّغريب باعتباره
ا�صطالحا
ً
�وج��ه �أو االل�ت�ف��ات ال�سيا�سي �أو
يفيد ال�ت� ّ
االقت�صادي �أو الثقايف نحو بالد �أوروب��ا،

التثاقف العربي
يف مو�ضوع
العروبة  -الهوية
مل يكن يف �أغلب
�أحواله �إال ردات فعل
ً
فعال
ولي�س

مل يعد «التغريب»
لفظة لغوية
بل جهة �سيا�سية
وثقافية واقت�صادية
وع�سكرية
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لغة الفكر
عندما و�صل الأوربيون �إىل مرحلة مت ّكنوا
فيها من التفوق ال�سيا�سي والع�سكري
واالقت�صادي على ال��دول العربيّة .ولذا
مي �ك��ن ال �ق��ول �إن ال�ل�ف�ظ��ة ح��اف �ظ��ت على
لج �ي��ال ،التوجه
مفهومها العربي عرب ا أ
ح�صلت
نحو الغرب �أو االلتفات �إليه؛ لكنها ّ
داللة جديدة لها يف الزمن املعا�رص� ،إذ مل
يعد الغرب جم ّرد جهة جغرافيّة بل جهة
ثقافية و�سيا�سيّة واقت�صاد ّية وع�سكر ّية.
و� �ص��ار ال�تّ�غ��ري��ب ،م��ن ه��ذا املنطلق،
يعني كل حم��اول��ة ،من قبل دول �أوروب��ا
الغربيّة وال��والي��ات املتحدة الأم�يرك�يّ��ة،
جلذب العرب نحو ما يب�شرّ به نا�س هذه
الدول من ثقافة و�سبل عي�ش وفكر و�إنتاج؛
�وج��ه ع��رب��ي نحو
ك�م��ا ��ص��ار يعني ك��ل ت� ّ
الغرب متثالً لثقافة من فيه وح�ضارتهم
وتفاعالً �إيجابيًّا م��ع منتجاتهم يف كثري
من ميادين العي�ش .ولقد ج��اءت الدعوة
�إىل التغريب لتعني ،عند كثريين ،حماولة
لتحديث الوجود العربي وع�رصنته� ،أو
طرحا لبدائل عن كثري من قيم احل�ضارة
ً
العربية اال�سالمية وقيمها .وعلى هذا
الأ��س��ا���س فقد واج�ه��ت دع ��وات التغريب
مواقف عربية ،راوحت بني الت�أييد املطلق
واملتحفظ ،ف�ضالً عن املعار�ضة ال�صارمة،
�أو العمل على توافقيّة ما بني هذه الدعوة
وما ُيعتقد ب�أ ّنه متعار�ض معها من تراث
الثقافة العربيّة والإ�سالميّة.
ولقد عاي�ش العرب يف القرن الع�رشين
مم��ار� �س��ات ت�ث��اق�ف�يّ��ة وخ� �ي ��ارات ثقافية
كثرية ح��وت جم��االت ع��دب��دة م��ن التنوع
واالختالف والتباعد والتقارب ف�ضالً عن
التناق�ض.وكان لكل فرد �أو جمموعة من
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العرب �أن ينتقوا لذواتهم ما يرت�ضونه من
هذه اخليارات التثاقفيّة ،وما قد ينتج عنها
مهن �سمات ثقافيّة ،حتديد ل ُهو ّية العربي
الذي يتعامل معها ،فردا ً كان هذا العربي
�أو جماعة .فالتّثاقف ،من ه��ذا املنظور،
اختبار للقدرة على اال�ستقالل عن الآخر،
وم �ي��دان لفهم جم ��االت التفاهم م��ع هذا
لخ��ر وب��ه ،وحمطة ت�شري �إىل �إمكانيات
ا آ
الإب� ��داع ال �ف��ردي واجل �م��اع��ي و��س��اح��ات
العربي.
جتلّيه يف وجود الإن�سان
ّ
جتري الإ�شارة ،ههنا� ،إىل «العروبة»
و«الغرب» ،باعتبار كل واحد منها ي�ش ّكل
�أحد عنا�رص التثاقف الذي �شهده الإن�سان
�ي يف ال�ق��رن الع�رشين؛ وك��ان هذا
ال�ع��رب� ّ
ً
ً
التثاقف عامال �أ�سا�سا من عوامل ثقافة
الإن�سان العربي التي اختارها �أو فر�ضت
عليه �أو رف�ضها �أو ت�صالح مع واق��ع ما
لتحقيقها .ولقد ر�سم هذا التثاقف م�سري
ال�ع��رب يف ع�ق��ود ال�ق��رن الع�رشين ك��ا ّف��ة،
ريا من منعطفات م�سريتهم
ولعله يح ِدّد كث ً
يف القرن احلادي والع�رشين كذلك.
ّ
لم ��ر ،فالعروبة جتلت
وكيفما دار ا أ
يف ال��زم��ن امل �ع��ا��صر م��ن خ�ل�ال ع ��دد من
املمار�سات ،كان �أبرزها الدّعوة يف مطلع
القرن الع�رشين� ،إىل العروبة؛ يف مقابل
ال�� ّدع��وة �إىل ال � ّط��وران �ي��ة ،ال �ت��ي انت�رشت
لخ �ي�ر م��ن ال �ق��رن ال�تّ��ا��س��ع
يف ال�ن���ص��ف ا أ
ع���شر؛ وال �ت��ي ق�صد �أ�صحابها التمييز
بني رعايا اخلالفة العثمانيّة ،وحماوالت
جعل التّجمعات الإثنيّة يف ه��ذه اخلالفة
خا�ضعة ل�ق�ي��ادة العن�رص ال�ترك��ي �أو ما
يعرف بالطوراين .ومن هنا ،فقد �ساهم
ه��ذا امل�ف�ه��وم ل�ل�ع��روب��ة ،يف مطلع ال�ق��رن

ال�ع���شري��ن ،يف ال��دع��وة اىل التخل�ص من
االن �� �ض��واء حت��ت راي��ة ال��دول��ة العثمانية
ال �ط��وران �ي��ة ال �ن��زع��ة ،وال��دع��وة اىل كيان
عربي �سيا�سي قائم بذاته .وبالفعل ،فقد
ق��ام ال���شري��ف ح�سني ب��ن ع�ل��ي� ،رشيف
مكة ،يف العقود الأخرية من الن�صف الثاين
من القرن التا�سع ع�رش ،ومعه كوكبة من
زعماء العرب ومفكريهم ومنا�رصيهم،
اىل ات�خ��اذ ه��ذه ال��دع��وة ذري�ع��ة للخال�ص
من احلكم الرتكي للبالد العربية .وكان
م��ن بع�ض ال� ��دول الأوروب� �ي ��ة ال�غ��رب�ي��ة،
الطامعة يف تركة الدولة العثمانية زمنذاك،
وخا�صة بريطانيا� ،أن �شجعت �رشيف
م�ك��ة ع�ل��ى ه ��ذه ال ��دع ��وة؛ ووع� ��دت مب��ده
بامل�ساعدة اليه �إذا ما واج��ه ،على �أ�سا�س
هذا املفهوم للعروبة ،ال�سلطات العثمانية
وم��ار���س حت��رر الأرا�� �ض ��ي ال�ع��رب�ي��ة من
لت � ��راك .وم��ن ه�ن��ا ،ف ��إن
هيمنة �سلطة ا أ
ن�شاطات التثاقف العربي مع الغرب يف
مو�ضوع العروبة ،نه�ضت على �أ�سا�سني
وا�ضحني؛ الأول وع��ي عربي ب�رضورة
تعميق مفاهيم ال �ع��روب��ة ،وال�سيا�سية
منها ب�شكل خ��ا���ص ،للخال�ص م��ن ربقة
الطورانيني؛ والثاين وعي عملي ب�أهمية
التفاعل مع الغرب ال�سيا�سي والفكري يف
هذا املجال .وميكن القول ،ههنا� ،إن العرب
والغرب مار�سا معا ً فعل تثاقف مرتبط
بفعالية م��ا للعروبة يف �أواخ���ر الن�صف
ال�ث��اين م��ن ال�ق��رن التا�سع ع�رش ومطلع
القرن الع�رشين .ثم كان �أن �سقطت الدولة
العثمانية يف نهاية احلرب العاملية الأوىل،
بيد الأتراك الكماليني ،الذين قاد حركتهم
م�صطفى كمال؛ ف�أُعلنت تركيا جمهورية

م�ستقلة ،وانف�صلت عنها �أرا���ض عديدة،
منها الأرا�ضي العربية.
ه �ك��ذا ب � ��د�أت ال ��دع ��وة امل �ع��ا��صرة اىل
العروبة ،طريقا ً لها عرب تثاقف مع حاجة
واقعية قوامها الن�شاط ال�سيا�سي الداعي
لت � ��راك؛ بل
اىل اال��س�ت�ق�لال ع��ن �سلطة ا أ
هكذا بد�أت بت�أييد من قبل قوى �سيا�سية
يف العامل الغربي ،ك��ان لها �أن ت�ساهم يف
ت�ع��زي��ز ه��ذا ال�ت�ث��اق��ف وت��وج�ي�ه��ه ليكون
�سالحا ً �ضد احلكم العثماين الرتكي من
جهة ،وم��دخ�لاً لهذه ال�ق��وى الغربية اىل
املناطق العربية .لكن ،ومع تقدم العقدين
الأولني للقرن الع�رشين ،ما لبث �أن ات�ضح
ال�ت� أ�ي�ي��د ال�غ��رب��ي ل�ل��دع��وة اىل ال�ع��روب��ة مل
يكن بال�صفاء الذي اعتقده العروبيون يف
العقود الأخ�يرة من القرن التا�سع ع�رش،
ومطلع ال�ق��رن الع�رشين .حت�� ّول الدعم
الأوروب���ي الغربي للدعوة اىل ا�ستقالل
ال �ب�لاد ال�ع��رب�ي��ة ع��ن احل �ك��م ال�ترك��ي ،اىل
و�سيلة ل�سيطرة ه��ذه ال��دول الأوروب �ي��ة
الغربية على �أج��زاء كثرية من الأرا�ضي
العربية وعلى كثري جدا ً من مقدرات هذه
الأرا�ضي ونا�سها .فكان حتويل ق�سم من
الأرا� �ض��ي العربية اىل دول م�ستقلة ،ثم
املبا�رشة بانتدابها ،با�سم مقررات ع�صبة
الأمم ،من قبل بريطانيا وفرن�سا؛ كما كان
ا�ستمرار احتالل بع�ض الأرا�ضي العربية
ودولها ،با�سم حماية انكليزية على م�رص
�أو رع��اي��ة حمتلة للإيطاليني على ليبيا،
وللفرن�سيني على بالد املغرب العربي� ،أو
ب�سط ل�سلطة انكليزية قوية على �أرا���ض
وا�سعة الأرجاء يف �شبه اجلزيرة العربية.
أ�ط �لّ��ت ،يف ظ��ل ه��ذه ال �ظ��روف ،ب��وادر
احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ت � أ�خ��ذ مالحمها
ال��وا� �ض �ح��ة؛ فا�ستغلت ال� ��دول املنتدبة
واملحتلة وامل�سيطرة �سلطتها على الأر�ض
ال�ع��رب�ي��ة ،جل�ع��ل ب�ل�اد ال �ع��رب مطية لها
ولأغ��را� �ض �ه��ا يف ه ��ذه احل� ��رب .ويف ه��ذه
املرحلة ،حمى حترك كثري من �أهل البالد

ال �ع��رب �ي��ة � �ض��د ه ��ذه ال���س�ي��ا��س��ة؛ فكانت
العروبة يف هذا الطور ،فعل تثاقف يعنى
ب��ال��دع��وة اىل اال�ستقالل املبا�رش ع��ن كل
�سلطة �أجنبية يف الأرا�ضي العربية قاطبة.
لكن ه��ذا التوجه مل يحل دون �أن ت�شهد
مرحلة احل��رب العاملية الثانية اجتهادات
وممار�سات �سيا�سية عربية كثرية ت�سعى
اىل حم��ال �ف��ة ب�ع����ض ف��رق��اء احل� ��رب �ضد
فرقائها الآخرين ،اىل �أن انتهى الأمر بفوز
دول احللفاء على دول املحور.
برزت يف هذه املرحلة ق�ضية �أرا�ضي
فل�سطني ب �ق��وة؛ �إذ ��س�ع��ى االن�ك�ل�ي��ز اىل
تق�سيم فل�سطني ب�ين ال�ي�ه��ود وال �ع��رب،
و�إعطاء اليهود �سلطة �سيا�سية م�ستقلة
ع �ل��ى ال �ق �� �س��م ال� ��ذي �أن� �ي ��ط ب �ه��م .و�أدى
االعرتا�ض العربي على هذا الأمر اىل قيام
ح��رب  ،1948التي انتهت بت�رشيد ق�سم
كبري من فل�سطينيي الق�سم املناط باليهود
و�سواه من الأرا�ضي العربية يف فل�سطني؛
وب � ��روز م ��ا ب� ��ات ي� �ع ��رف ،يف الأدب� �ي ��ات
ال�سيا�سية املعا�رصة يف القرن الع�رشين،
بق�ضية فل�سطني .من هنا� ،صارت ق�ضية
ف�ل���س�ط�ين ،وع��روب��ة �أر� �ض �ه��ا ون��ا��س�ه��ا،
من أ�ب��رز ق�ضايا التثقيف العروبي التي
�شغلت العرب خا�صة ،والعامل قاطبة ،منذ
ذلك احلني.
ول�ق��د ق��ام��ت ،م��ن ث��م ،ث ��ورات عربية
�سيا�سية �ضد �أنظمة حكم عربية با�سم
ق�ضية فل�سطني ،ق�ضية ال �ع��روب��ة كما
ب��ات يعبرّ عنها ،وتغريت نظم �سيا�سية
عديدة يف البالد العربية نتيجة هذا الأمر.
وكان لهذا التغيري يف الأنظمة �أن �ساهم يف
دعوات عرب التثقيف العروبي ،اىل تغريات
كثرية يف م�ستوى الفكر واملمار�سة وكثري
من القيم ال�سيا�سية واالقت�صادية ورمبا
االجتماعية ف�ضالً عن الع�سكرية.
� �س �ع��ت ال� ��دع� ��وات امل ��وج� �ه ��ة ب��ا� �س��م
العروبة ،خالل عقود الن�صف الثاين من
القرن الع�رشين ،اىل �أن جتعل من العروبة

كان التثقيف العروبي
�أداة �سيا�سية لنيل ا�ستقالل
الإن�سان العربي عن كل
ثم �أ�صبح
�سلطة خارجيةَّ ،
بعدها �شعار ًا يهدف الى
رفع ال�ضيم عن عرب
فل�سطني و�أر�ضها
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لغة الفكر
طاقة م�ستوعبة لكثري من تيارات الزمن
املعا�رص العقائدية وال�سيا�سية؛ ف�صار
ث �م��ة ح��دي��ث ع ��ن «ع ��روب ��ة ا� �ش�تراك �ي��ة»
و�أخ���رى تتبنى ال��ر أ���س�م��ال�ي��ة املعار�ضة
للإ�شرتاكية بل اخل�صم العقدي لها .ومل
يقف الأم��ر عند ه��ذا احل��د ،بل ب��ات عرب
معا�رصون وهم ي�سمون بعروبة مادية
ال تقيم اعتبارا ً �أ�سا�سيا ً لأي معتقد ديني
غيبي؛ وحت ّول عرب معا�رصون �آخرون
اىل حديث عن عروبة م�ؤمنة ت�ضع املعتقد
ال��دي�ن��ي يف م��وق��ع أ�� �س��ا� �س��ي� ،إن مل يكن
جوهريا ً يف تكوينها وت�رصفات نا�سها.
ف �ت �ع��ددت ت��ي��ارات ال �ع��روب��ة ،وت��وزع��ت
جم ��االت ال�ت�ث��اق��ف ب �ه��ا ،وت �ك��اث��رت ه��ذه
التيارات وت�أ�صلت حتى �ش ّكل كل واحد
منها هوية ل�صاحبه يعادي بها العربي
الآخ��ر ويحاربه من �أجلها ويف �سبيلها؛
علما ً ب�أن العروبة هي يف املبد�أ هوية بحد
ذاتها .وهكذا حتولت العروبة ،ها هنا،
بفعل هذه املمار�سة للتثاقف مع الع�رص،
اىل قالب عام مفرغ من م�ضمونه ،ي�سعى
كل من �أراد اىل �إعطائه خ�صائ�ص و�أ�س�س
ع�ق��ائ��دي��ة م��ن ع �ن��ده ،و�إل�ب��ا��س��ه م��ا يجده
منا�سبا ً ملعتقده �أو هواه �أو م�صلحته من
�أزياء وقيافات.
ويف ال�ع�ق��دي��ن الأخ�ي�ري��ن م��ن ال�ق��رن
الع�رشين ،املرحلة التي عرفت انبثاقا ً
ق��وي �ا ً لأج� ��واء ال �ع��ومل��ة ال�سيا�سية وم��ا
تبعها �أو مهد لها م��ن تنظريات فكرية
وم �ع �ل��وم��ات �ي��ة وجم�ت�م�ع�ي��ة وت �ع �ب�يري��ة،
��ش�ه��د ك �ث�ير م��ن ن��ا���س ال �ع��روب��ة منحى
آ�خ��ر من مناحي التثقيف العروبي ،من
�آخرين تعودوا ،فيما م�ضى� ،أن يتخذوا
12
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م��ن العروبة هوية ل��وج��وده��م .وم ��ؤدى
ه��ذا التثقيف العروبي ،ان��زواء العروبة
ب��اع �ت �ب��اره��ا ه��وي��ة وج� ��ود وح �� �ض��ارة.
وبزوغ جنم العوملة الإن�سانية التي ال جتد
يف العامل القومي �أو احل�ضارة القومية �إال
خ��روج�ا ً عن �إي�ق��اع التفاعل الإيجابي يف
الزمن املعا�رص.
امل�ل�اح ��ظ يف ك ��ل ه� ��ذا �أن ال�ت�ث�ق�ي��ف
العروبي ال��ذي انطلق يف الن�صف الثاين
من القرن التا�سع ع�رش هوية وجود متيز
نا�س الأر�ض العربية من �سواهم ،وت�شكل
�أداة �سيا�سية لنيل ا�ستقالل الإن���س��ان
ال �ع��رب��ي ع��ن ك��ل �سلطة خ��ارج �ي��ة عنه؛
اتخذ مع م�سارات عقود القرن املتتالية
عدة منعطفات درامية .لقد �صار بدءا ً من
الثلث الثاين من القرن الع�رشين ،و�سيلة
لفر�ض �سيطرة �أجنبية بداعي االنتداب
على العرب وحمايتهم والو�صاية عليهم؛
وا�ستمر ،يف الوقت عينه� ،أداة ملحاربة كل
ما هو انتداب وحماية �أجنبية وو�صاية.
ثم بات التثقيف بالعروبة �شعارا ً �أ�سمى
يهدف اىل رفع ال�ضيم عن عرب فل�سطني
و�أر�ضها؛ و�آمن كثري من النا�س �أن �أف�ضل
ما ميكن إ�جن��ازه من ممار�سة للعروبة،
يكمن يف حترير الرتاب الفل�سطيني من كل
غا�صب له من امل�ستعمر وامل�ستغل .ومع
لح ��داث وت�سارعها ،يف العقدين
تطور ا أ
الأخ�يري��ن م��ن ال�ق��رن الع�رشين ،ب�بروز
هيمنة ال�ق�ط��ب ال�سيا�سي ال��واح��د على
العامل ،وجد نا�س العروبة و�أهلها �أنف�سهم
يف ح�يرة م��ن �أم��ره��م .م��ال بع�ض العرب
اىل تثقيف ع��روب��ي ي�سعى اىل م�صاحلة
م�رشوطة مع من كان يعتربهم غا�صبني

لل��أر���ض يف فل�سطني ،و أ�� �ص�ر بع�ضهم
ا آ
لخ � ��ر ع �ل��ى م �ت��اب �ع��ة رف �� �ض��ه للغ�صب
واالحتالل القائمني على �أر���ض العروبة
ونا�سها.
كل هذا ي�شهد ب�أن العروبة ،باعتبارها
هوية� ،صارت جماالً مار�س فيه العرب،
م��ن خ�ل�ال ال �غ��رب ،وب ��ه ،تثقيفا ً متقلبا ً
و�أحيانا ً متناق�ضا ً فيما بينه وبني ذاته.
فلئن كانت الهوية متييزا ً للذات و�صونا ً
لها ،ف�إن الهوية تفقد هذا املعنى لوجودها
عندما يكون التثاقف بها قائما ً على رد
فعل جت��اه الأف �ك��ار والأح � ��داث والنا�س
الذين تتفاعل معهم وبهم .ال تعود هذه
الهوية وجود حت�صني ،بل ت�صري جمرد
وجود انعكا�س للآخر ولي�س للذات .ومن
الوا�ضح �أن التثاقف العربي يف مو�ضوع
العروبة ،املفرت�ض �أنها الهوية مل يكن،
�إب��ان عقود ال�ق��رن الع�رشين ع��ام��ة ،ويف
معظم �أحواله و�أغلبها� ،إال من باب ردات
الفعل ولي�س م��ن ب��اب الفعل .لقد ثقف
الآخ � ��رون ،وال �غ��رب حت��دي��داً ،ال�ع��روب��ة
وال � �ع� ��رب ،وق� ��ل �أن ت �ث��اق �ف��ت ال �ع��روب��ة
وال�ع��رب مع الآخ��ري��ن .ولعل ما ت�شهده
العروبة اليوم ونا�سها من �أمور فيها كثري
من البلبلة وع��دم الو�ضوح ،فيما يتعلق
بحقيقة الهوية و�أ�س�سها ،ي�ؤكد �أن هذا
التثاقف مل يكن دائم الإيجابية بالن�سبة
اىل العرب ،لأنه بني على ردات فعل ومل
يقم ،يف معظم مراحله ومو�ضوعاته ،على
فعل!
 jناقد �أدبي وباحث يف ق�ضايا اللغة واحل�ضارة.
( )1يراجع :ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة ث ق ف.

بري�شة الفنان رفيق �رشف
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لغة الفكر

بني العوملة وفاعلية النهو�ض

اللغة العرب ّية والتحديات املعا�رصة
مها خري بك نا�رص

j

ال��ع��ول��م��ة والخ�صو�صية
الثقاف ّية

ت�شهد ال�ساحات الثقافيّة العالميّة
ح ��رك ��ة م �ع��ول �م��ة ت� �ه ��دف ال � ��ى �إل� �غ ��اء
الخ�صو�صية الثقافيّة ،وال��ى تهمي�ش
دور اللغات القوميّة و�إ��ض�ع��اف فعلها
ال�م�ع��رف��ي ،ا��س�ت�ق�ب��االً و�إن �ت��اج �اً ،ليحل
مكانها لغة عالمية ق��ادرة على تحقيق
ال �ت��وا� �ص��ل ب�ي��ن �أب��ن��اء ال �ق��ري��ة الكونية
المزعومة ،والتي �صارت في الأذه��ان
قدرا ً محتوماً ،لأن التطور التكنولوجي
� �س � ّه��ل ع �م �ل �ي��ات ال� �ت ��وا�� �ص ��ل ،وق � � ّرب
الم�سافات ،وفر�ض على �شعوب العالم
موجهة ،ولغة واحدة �صار �إتقانها
ثقافة ّ
�ضرورة تفر�ضها ظروف �سيا�سية �أو
وظيفية/معي�شية �أو علمية.
خ �ل �ق��ت ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال �ح��دي �ث��ة
�إح�����س��ا���س��ا ً ي �ب ��� ّ�ش��ر ب � ��إزال� ��ة ال �ع��وائ��ق
ال� �ت ��وا�� �ص� �ل� �ي ��ة ،وب � ��إل � �غ� ��اء ال� �ح ��واج ��ز
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الجغرافية /االجتماعيّة بين ال�شعوب،
االجتماعي
وب��ال �ق��درة على ال�ت��وا��ص��ل
ّ
والمعرفي ،ف�صار االنتماء ال��ى العالم
االفترا�ضي حاجة نف�سية وح�ضار ّية،
لأن ه ��ذا ال �ع��ال��م ،ف��ي ر�أي ال�ك�ث�ي��ري��ن،
عالم الحرية الفكر ّية وف�ضاء التوا�صل
ال �م �ع��رف��ي ال �م �ت �م��رد ع �ل��ى ال�ت�م��و��ض��ع
والتمذهب والقمع والمحدودية.
م�م��ا ال ��ش��ك ف�ي��ه �أن للتكنولوجيا
ال �ح��دي �ث��ة ف �� �ض�لاً ع �ظ �ي �م �ا ً ت �ج �لّ��ى ف��ي
تقريب الم�سافات ،وفي تبادل الأفكار
وال �م �ع��ارف وال �خ �ب��رات ،وف��ي ت�سهيل
الح�صول على المعلومات ،ولكن هذه
ال �خ��دم��ات ال �� �س��ري �ع��ة ل��م ت �ك��ن غ��اي�ت�ه��ا
التحري�ض على التفكير وعلى الم�شاركة
في �صنع ح�ضارة العالم االفترا�ضي
الجديد ،لأن معظم المنت�سبين الى هذا
العالم ه��م ف��ي حقيقة الأم��ر �أرق ��ام في
مجموعة خالية م��ن القيمة الإن�سانية

والمعرفية ،لأن التكنولوجيا الحديثة
ح �� �ص��رت دور ال�م�ن�ت���س�ب�ي��ن ال �ي �ه��ا في
دائ ��رة التلقي وح��ا��ص��رت�ه��م ف��ي غ��رف
�ج��ل وت��ح�����ص��ي ،ف�ف�ق��د
ت���راق���ب وت�����س� ّ
لن �� �س��ان ح��ري�ت��ه ال�شخ�صية ،و��ص��ار
ا إ
مك�شوفا ً فكريا ً واجتماعيا ً وعاطفياً،
وب��االن �ك �� �ش��اف ال �ن �ف �� �س��ي وال �ع��اط �ف��ي
�ري ت���س�ه��ل م �ع��رف��ة ال �م ��ؤث��رات
وال��ف��ك� ّ
العامة في �شخ�صية ال�شعوب ،وي�سهل
تدمير قيمها و�إلغاء خ�صو�صياتها.
ي�سعى �صانعو الح�ضارة الحديثة
ال� ��ى ال �ت �ق �ل �ي��ل م ��ن ال �� �ش �ع��ور ال��وط �ن��ي
وال �ق��وم��ي ،وال ��ى ال�ت�ح��ري����ض ع�ل��ى نبذ
ل�� �ص ��ال ��ة وع��ل��ى ت �ب �ن��ي م�ف��اه�ي��م
ق �ي��م ا أ
و إ�ي��دي��ول��وج �ي��ات وم �ن �ظ��وم��ات ج��دي��دة
وغ ��ري� �ب ��ة ع���ن ط �ب �ي �ع��ة ال �م �ج �ت �م �ع��ات،
وي���س�ع��ى ه�� ��ؤالء ،أ�ي �� �ض �اً ،ال ��ى ��س�ي��ادة
لغة عالمية علمية واح��دة ق��ادرة ،وفق
زعمهم ،على تن�شيط الطاقات الفكر ّية

وال�م�ع��رف�ي��ة والإب��داع �ي��ة ،ف���ص��ار تعلم
اللغة العالميّة والعلميّة حاجة معرفية
وتوا�صلية ،ف�أنتج ه��ذا ال��واق��ع الجديد
�شعورا ً ب ��أن اللغة القوميّة عاجزة عن
ت�ح�ق�ي��ق ال �ط �م��وح��ات وع ��ن ال�ح���ص��ول
العلمي
على المعارف ومواكبة التقدم
ّ
والح�ضاري.
والتكنولوجي
ّ
ال ي �م �ك��ن ل �ع��اق��ل �أن ي �ن �ك��ر �أه �م �ي��ة
التكنولوجيا الحديثة ،وال يمكن لعاقل،
�أي �� �ض �اً� ،أن ُي�ن�ك��ر الآث���ار ال�سلبية التي
تتركها العولمة با�سم التكنولوجيا،
فهذه العولمة بقدر ما تهدف الى تفاعل
إن�ساني،
وح�ضاري و�
واجتماعي
فكري
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ت��ه��دف� ،أي�����ض��ا ،ال ��ى ت���ش��وي��ه �أ� �ص��ال��ة
ال���ش�ع��وب واال��س�ت�ع��ا��ض��ة ع�ن�ه��ا ب��واف��د
غريب غايته الإب �ه��ار وتعطيب فاعلية
العقل والتخلي عن ال�ت��راث وع��ن اللغة
الأم التي بها تتم عملية تلقي المعرفة
و�إنتاجها ،لأن اللغة هي ال�شكل الأ�سمى
لتجليات العقل ،وحركية التفكير ،ف�إذا
ك��ان��ت �أدوات مختبر الإن� �ت ��اج معطلة
ت �� �ش � ّوه ال �م �ن �ت��ج ،وخ �� �س��ر ق��درت��ه على
اال�ستمرار في الآت��ي ،ومن ثم ت�ضعف
�إمكانية الم�شاركة في �إنتاج الح�ضارة.
ت �ن �بّ �ه��ت دول ،ل� �ه ��ا � �س �ي��ا� �س��ات �ه��ا
ال�خ��ارج�ي��ة وال��وط�ن�ي��ة وال �ق��وم �يّ��ة ،ال��ى
مخاطر العولمة ،وا�ست�شعرت خطرا ً
ي��ه��دد ح��ي��اة ل��غ��ات ت�ح�ت���ض��ن ال��ت��راث
والتاريخ والح�ضارة ،وكانت الناطق
الحقيقي وال�صادق والأمين بت�صورات
الفكر و�إب��داع��ات��ه ،ف�سعت الم�ؤ�س�سات
التربوية ،في معظم الدول ذات الأهداف
والمخططات القوميّة ،الى تعزيز مهمة
اللغة ورعايتها في المدار�س والمعاهد
وال� �ج ��ام� �ع ��ات ،وال � ��ى ن �� �ش��ره��ا خ ��ارج
الحدود الجغرافية ،لت�ضمن بقاءها لغة
حية قابلة للتوا�صل ،فدعمت الحكومات
مراكزها الثقافيّة المنت�شرة في العالم
لتهتم بتعليم اللغة الأم.

ت�شهد ال�ع��وا��ص��م وال �م��دن الكبرى
في العالم حركة ن�شطة لتعليم اللغات
ال �ف��رن �� �س �ي��ة والإ� �س �ب��ان �ي��ة والإي �ط��ال �ي��ة
وال��ت��رك��ي��ة وال��ف��ار���س��ي��ة وال��رو� �س �ي��ة
وال�صينية وغ �ي��ره��ا ،لأن ه��ذه ال��دول
ت � ��ؤم� ��ن ب�� � ��أن خ �� �ص��و� �ص �ي��ة الأف� � � ��راد
والجماعات وال ��دول ال ت�ستمر �إال من
خ�لال تعزيز دور اللغة القوميّة التي
تحت�ضن نتاج الفكر و�أ��ش�ك��ال الحراك
والعلمي.
ال�سيا�سي واالقت�صادي
ّ
ل ��م ت �ح� َ
�ظ ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �يّ��ة ب��رع��اي��ة
�ي
ت���ض�م��ن ل �ه��ا م �ق��اوم��ة ال �غ��زو ال �ث �ق��اف� ّ
ال �م �ع��ول��م ،فت�سللت م�ظ��اه��ر ال�ث�ق��اف�يّ��ة
�ي،
ال ��واف ��دة ال ��ى ف �� �ض��اء ال �ف �ك��ر ال �ع��رب� ّ
و�� �ص ��ارت ال �ل �غ��ة الإن �ك �ل �ي��زي��ة ه��اج���س�ا ً
ي�سيطر على عقول الأج�ي��ال ،ويغريها
ب��ال�ت�خ�ل��ي ع��ن ا� �س �ت �خ��دام ال �ل �غ��ة الأم،
وربما ،باحتقارها ونعتها بالعجز عن
مواكبة التكنولوجيا المعا�صرة؛ لأن
القيّمين على الأمن القومي وال�سيا�سي
واالقت�صادي واالجتماعي والتربوي
�أهملوا دور اللغة المعرفي والوجودي
�اري ،وغ� ��اب ع��ن مخططات
وال��ح�����ض� ّ
التنمية درا�سات تهدف الى تعزيز مهمة
اللغة العربيّة ،وتكري�سها لغة العلوم
والتكنولوجيا ،على ال��رغ��م م��ن إ�ق��ام��ة
الم�ؤتمرات والندوات الهادفة الى تعزيز
الأم ��ن ال�ل�غ��وي ،لأن معظم الملتقيات
الفكر ّية العربيّة تنتهي فاعليتها بتالوة
البيان الختامي والتو�صيات ،من دون
ا�ستنباط حل يخفف من هجوم العولمة
والثقافي
الفكري
وغزوها
والح�ضاري.
ّ
ّ
ّ
ف��ر���ض ال��ه��ج��وم ال �م �ع �ل��وم واق��ع��ا ً
ثقافيا ً جديدا ً ي�شي بالق�ضاء على دور
اللغة العربيّة وب�إفراغها من مقوماتها
وخ�صائ�صها .وع�ن��دم��ا تخ�سر اللغة
مقوماتها ال��ذات�ي��ة وت�ع�ج��ز ع��ن ت��دوي��ن
�إب��داع��ات ال�ف�ك��ر ،ي�سهل ت�صنيفها لغة
ع��اج��زة ع��ن م��واك �ب��ة ح��رك �ي��ة ال�ت�ط��ور

التكنولوجيا احلديثة
حا�رصت املنت�سبني اليها
يف غرف تراقب
وت�سجل وحت�صي،
ّ
َففَ قَ َد الإن�سان حريته
ال�شخ�صية و�صار
مك�شوف ًا عاطفي ًا
وفكري ًا واجتماعي ًا
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لغة الفكر

�ي وال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ،وب�غ�ي��اب لغة
ال�ع�ل�م� ّ
ق��وم �يّ��ة ج��ام �ع��ة ق � ��ادرة ع �ل��ى ��ص�ي��اغ��ة
م��ا ينتجه العلماء وال�م�ف�ك��رون العرب
بلغة عربيّة يتراجع ال�شعور باالنتماء
القومي ،لكون اللغة مكونا ً رئي�سا ً من
مكونات القوميّة العربيّة وعامالً �أ�سا�سا ً
من عوامل نه�ضتها.

ال��ل��غ��ة ال��ع��رب � ّي��ة وفاعلية
النهو�ض

ت�ؤكد الدرا�سات العربيّة والعالميّة
�أن اللغة العربيّة كانت لغة العلم والأدب
وال �م �ع��ارف عندما ك��ان ال�ن��اط�ق��ون بها
�أقوياء يفاخرون بانتمائهم الى �أمة قوية
ح ّققت في حقبة من التاريخ ح�ضورا ً
فكريا ً وعلمياً� ،سمته االبتكار والإبداع
الخلق والإ�ضافة والتجديد والتطوير،
ف�أثبتت اللغة العربيّة �أنها لغة حية قابلة
للتفاعل والتطويع ،وقادرة على التعبير
ع��ن �أ��ش�ك��ال ال�ح���ض��ارة ،وع��ن حاجات
الع�صر.
احت�ضنت اللغة العربيّة ابتكارات
العلماء ال�ع��رب وغ�ي��ر ال �ع��رب ،و ُد ّون��ت
العربي ،ونظريات
بها معادالت الجبر
ّ
الهند�سة والمثلثات والب�صريات ،وعلوم
ال �ل �غ��ة ،وع �ل��وم ال�م�ن�ط��ق ،وال��درا� �س��ات
الطبية ف��ي جميع م�ي��ادي�ن�ه��ا ،و�أ��س�م��اء
الأع�شاب والعقاقير والأدوات الطبية،
و�س ّجلت� ،أي�ضاً ،بهذه اللغة المناظرات
ُ
العلميّة واللغوية والفل�سفية والفكر ّية
والأدبية ،فكانت لغة عالمية �سعى الى
التعبير بها العلماء والأدباء والفال�سفة
من كل �أ�صقاع العالم .فكيف كانت هذه
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اللغة قادرة على تدوين العلوم وتعجز،
اليوم ،عن مواكبة حركة التكنولوجيا
المعا�صرة؟ وكيف تخ�سر اللغة العربيّة
قدراتها وفاعليتها وتعجز عن التدوين
واحت�ضان المعارف؟
العلمي/
تظهر عملية ر�صد للف�ضاء
ّ
�ي المعا�صر �أن العجز
�ي ال�ع��رب� ّ
ال�ث�ق��اف� ّ
لي�س ف��ي اللغة ب��ل ف��ي القيّمين عليها،
لأن غياب الفاعلية العلميّة والح�ضار ّية
ال ع�ل�اق��ة ل ��ه ب �ع �ج��ز ال �ل �غ��ة ب ��ل بعجز
الناطقين بها ع��ن الت�أ�سي�س لح�ضور
ف �ك��ري م�ع��اف��ى م��ن ال���ش�ع��ور بال�ضعة
وم��ن الإنبهار والتبعيّة ،لأن اللغة هي
المختبر ال��ذي ُين�ضج المعارف ويعيد
�صياغتها ب�أ�شكال وم�ضامين �أكثر جدة
و�أكثر تعبيرا ً عن حركية عقل ال تقيده
م�ؤثرات م�سبقة ال�صنع ،غايتها تقديم
واجبات جاهزة توحي بامتالء حقيقته
وهم و�شحم وورم واعتالل.
�إن ال�خ�لا���ص م��ن التبعيّة ال يكون
ب��رف ����ض ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وال ب�م�ح��ارب��ة
العولمة وال بالن�أي عن نتاجات الف�ضاء
العربي ،بل بالإفادة من
الإبداعي غير
ّ
العالمي ،ومن
والفكري
العلمي
الحراك
ّ
ّ
ّ
ثم تفعيله في مختبرات اللغة العربيّة،
و�إع� � ��ادة �إن �ت��اج��ه ف �ك��را ً ع��رب �يّ �ا ً ج��دي��دا ً
ب�ل�غ��ة ع��رب �يّ��ة �سليمة ت���أك��دت ق��درات�ه��ا
ع �ل��ى اح �ت �� �ض��ان ال��ع��ل��وم وال��م��ع��ارف
وال�ن�ظ��ري��ات ،لأن ت��دوي��ن ال�ع�ل��وم بلغة
العلمي
ع��رب�يّ��ة يعيد ال��ى اللغة دوره ��ا
ّ
والح�ضاري ،ومن ثم تفر�ض
والقومي
ّ
نف�سها لغة التعليم والتدوين واالبتكار
والإب � � ��داع ،لأن ال �ط��ال��ب ال� ��ذي يتلقى

ع�ل��وم��ه ب��ال�ل�غ��ة الأم ه��و الأك �ث��ر ك�ف��اءة
وق��درة على الفهم والإف �ه��ام والتفهيم
والخلق والتجديد.
�إن ال��دع��وة ال��ى بعث اللغة العربيّة
�اري
�ي وال�ح���ض� ّ
و إ�ح �ي��اء دوره ��ا ال�ع�ل�م� ّ
ترتكز على خ�صائ�ص اللغة العربيّة
التي �ساعدت على ال�ت��دوي��ن والت�أليف
وحفظ المعارف والعلوم وعلى �صياغة
الت�صورات والأفكار نظرياتٍ علمية ما
زالت فاعلة في مختبرات العلم الحديثة،
لأن ال �ع �ل��وم ال �ع��رب �يّ��ة ك��ان��ت أ�� �س��ا� �س �ا ً
وخميرة مباركة في الت�أ�سي�س لنظريات
علمية �أ�س�ست بدورها لنظريات تف ّعل
ن�شاط الفكر الإن�ساني.
ل��م ت�� ��أتِ ال ��دع ��وة ال ��ى �إح� �ي ��اء دور
اللغة العربيّة م��ن ف��راغ ب��ل م��ن ج��ذور
والفكري ،هذا
العلمي
العربي
التراث
ّ
ّ
ّ
ال �ت��راث ال ��ذي يك�شف ع��ن خ�صائ�ص
ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �يّ��ة ال �ع �ل �م �يّ��ة ال �ت��ي �أ ّك� ��دت
تمايزها بفاعلية االن��دم��اج الكيميائي
وبقدرات اكت�سابية تطويعية ح ّر�ضت
ع�ل��ى ال�ت�ف��اع��ل م��ع غ�ي��ره��ا م��ن ال�ل�غ��ات
الحية ،وعلى اقترا�ض المفردات غير
ال�ع��رب�يّ��ة وم��ن ث��م �إك�سابها خ�صائ�ص
�صوتية عربيّة �ساهمت ف��ي تطويعها
منطوقا ً عربيّاً ،له خ�صائ�ص المفردات
ال�ع��رب�يّ��ة عينها ،م��ن حيث اللفظ ومن
ح� �ي ��ث ال� �ت� �ع ��ال ��ق ال��ن�����ص��ي وق ��وان� �ي ��ن
الت�شكيل النحوي وفاعليته التوليدية
ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة .ف�ف��ي الجاهلية ُع� � ّرب عن
الفار�سية �ألفاظ كثيرة مثل« :ال��دوالب
وال��د��س�ك��ره وال�ج�ل�ن��ار» ،وع��ن الهندية
�أو ال�سن�سكريتية «الفلفل والجامو�س

وال �� �ش �ط��رن��ج» ،وع ��ن ال �ي��ون��ان �ي��ة م�ث��ل:
«القنطار والقبان والترياق».
ك �� �ش �ف��ت ق� � ��راءة ال � �ق� ��ر�آن ال �ك��ري��م،
لغوياً ،عن وج��ود م�ف��ردات غير عربيّة
�أك��د عجمتها ال�سيوطي ال��ذي ر�أى �أن
�أ�صولها �أعجمية ،وعندما وقعت للعرب
ع ّربتها ب�أل�سنتها وح ّولتها عن �ألفاظ
العجم ال��ى �أل�ف��اظ�ه��ا ،ف�صارت عربيّة.
فمن قال �إنها عربيّة فهو �صادق ،ومن
قال �إنها �أعجمية فهو �صادق.
ي�شير وج��ود الألفاظ الأعجمية في
القر�آن الكريم الى �أمرين� ،أولهما الدعوة
ال��ى تعظيم اللغة العربيّة ال�ق��ادرة على
تطويع ال�م�ف��ردات غير العربيّة والتي
� �ص��ارت م �ك��ون �ا ً م��ن م �ك��ون��ات الأل �ف��اظ
ال�ع��رب�يّ��ة ،لكونها �أل�ف��اظ�ا ً م��وج��ودة في
عربي
القر�آن الكريم الذي نزل بل�سان
ّ
م �ب �ي��ن ،وث��ان�ي�ه�م��ا ال ��دع ��وة ال ��ى تفعيل
ق��درات�ه��ا االكت�سابية ال�ت��ي ظ�ه��رت في
تحويل الغريب عنها ال��ى طبيعتها لما
في هذه الطبيعة من خ�صوبة.
ت �ظ �ه��ر ع �م �ل �ي��ة ا���س��ت��ق��راء ��س��ري�ع��ة
لمعاجم اللغة العربيّة خ�صوبة هذه اللغة
وق��درت�ه��ا على االق�ت��را���ض واالكت�ساب
والتطويع ،فالألفاظ التي ت�شير المعاجم
ال��ى �أ��ص��ول�ه��ا غ�ي��ر ال�ع��رب�يّ��ة ت��دخ��ل في
ن�سيج اللغة العربيّة و ُت�ستخدم من دون
�أن ت�م��ار���س ف��ي �أث �ن��اء عملية التوظيف
اللغوي �أي �شكل من �أ�شكال الن�شاز �أو
ّ
الت�شظي الداللي ،وهذا بيّن في مفردات
كثيرة نذكر منها على �سبيل المثال ال
الح�صر« :فل�سفة  -فيزياء  -منطق -
ال�سبت  -فهر�س  -الدفتر  -ف��ات��ورة
 ا�صطرالب  -ال�صكوك  -المنجنيق ياقوت  -الخندق  -الدرهم  -الديباج ال���ش��اوي����ش � -سكرتير  -بولي�صة قنبلة  -بيرق  -قفطان  -بقالوة -كوفية  -كرباج  -الكاهن  -ناهد -نهال
 -داي��ة � -ست  -ف�ي��روز  -ح��ان��وت -

ترعة  -كوز � -شفة ...وغيرها» ،وهذه
الكلمات لها �أ�صول �سريانية �أو عبرية �أو
فار�سية �أو تركية �أو يونانية �أو �إيطالية.
ت�أ�سي�سا ً على ما �سبق يجوز القول
�إن اللغة العربيّة ق��ادرة على اكت�ساب
ال�م���ص�ط�ل�ح��ات الأج �ن �ب �ي��ة وت�ط��وي�ع�ه��ا
�صوتيا ً ونحويا ً من دون �إ�ضاعة الوقت
في ترجمة الم�صطلحات والبحث عن
م�ع�ن��ى ك�ل�م��ة ��س��ان��دوي����ش ال �ت��ي ُع � ّرب��ت
ب �ج �م �ل��ة ه ��ي «ال�����ش��اط��ر وال �م �� �ش �ط��ور
والكامخ بينهما» ،والغريب �أن عملية
عربي
التعريب لم تل ِغ وجود لفظ غير
ّ
لأن كلمة الكامخ فار�سية ولي�ست من
عربي .فلماذا يخ�سر اللغوي وقته
�أ�صل
ّ
الثمين في البحث عن معنى يفيد داللة
م�صطلح كمبيوتر �أو فاك�س �أو تلفون �أو
براغماتية وغيرها من الم�صطلحات؟
العربي من دون قيمة؟
هل �صار الزمن
ّ
ل �م��اذا ال ي �ك��ون ال�ع�ل�م��اء الأوائ� ��ل ق��دوة
ومثاالً؟
�ي ال��ذي
�إن االق��ت��داء ب��ال�ف�ك��ر ال�ع�ل�م� ّ
تمايز به علماء العرب الأوائ��ل ي�ضمن
ت��راج��ع ح��ال��ة ال�ت���ش� ّ�ظ��ي ع�ل��ى م�ستوى
ت��رج�م��ة الم�صطلحات ال�ع�ل�م�يّ��ة وغير
ال�ع�ل�م�يّ��ة ،ف�ي�ك��ون �إق� ��رار وات��ف��اق على
تطويع الم�صطلحات غير العربيّة وغير
القابلة ال�ت��رج�م��ة ،وم��ن ث��م �إخ�ضاعها
لقوانين اال�شتقاق والتعالق النحوي،
فلفظة «كمبيوتر» ،على �سبيل المثال
ال الح�صر �أكثر تعبيرا ً في اال�ستخدام
وال�ت��داول من كلمة «حا�سوب» ،وكلمة
«تلفون» �أكثر ح�ضورا ً في اال�ستخدام
والتداول من كلمة «هاتف».
تتمايز اللغة العربيّة بطبيعة �صوتية
و�صرفية وتركيبية قادرة على تطويع
المفردات غير العربيّة ،وبهذه الخا�صية
يكمن تطويع ال�م�ف��ردات غير العربيّة،
فتزداد اللغة ثراء على م�ستوى المعجم
العربي ،وعلى الم�ستوى الإ�شتقاقي/
ّ

فر�ض الهجوم
ً
واقعا
املعومل
ثقافي ًا جديد ًا
ي�شي بالق�ضاء
على دور اللغة
العرب ّية و�إفراغها
من ّ
مقوماتها
وخ�صائ�صها

17
تموز/آب/أيلول  - 2015العدد 1

لغة الفكر
ّ
الت�شظي
ال �ت��ول �ي��دي ،ف �ت�ت��راج��ع ح��ال��ة
التي �أ�صيبت بها ترجمة الم�صطلحات
العلميّة وغ�ي��ر العلميّة ،وال �ت��ي جعلت
�ي ي�ستخدم الم�صطلح
المتلقي ال�ع��رب� ّ
عينه في �أكثر من مفهوم وداللة نتيجة
الترجمات غير الدقيقة.
�إن ال��دع��وة ال��ى ت�ط��وي��ع ال�م�ف��ردات
غير العربيّة وتوظيفها في اال�ستخدام
�ري
�ي وال�ف�ك� ّ
ال�ل�غ��وي والأدب� ��ي وال�ع�ل�م� ّ
يرف�ضها ع��دد كبير م��ن �أ��س��ات��ذة اللغة
العربيّة ويرون في هذه الدعوة �إ�ساءة
ال��ى ال�ل�غ��ة ال �ع��رب �يّ��ة ،غ�ي��ر �أن الإ� �س��اءة
تكمن ،وف��ق قناعتي ،في تحنيط اللغة
وف��ي �إف��راغ�ه��ا م��ن طاقاتها االكت�سابية
وال �ت �ط��وع �ي��ة ،وف� ��ي ق �� �ص��ر االه �ت �م��ام
بال�شكل من دون احترام قوانين النحو
التي يدعو معظمهم الى هتك حرمتها،
وربط اللغة العربيّة بال�سماع.
ت �ع �ك ����س ع�ل�اق��ة ال �ل �غ��وي �ي��ن ال �ع��رب
المعا�صرين باللغة العربيّة عالقتهم
ب��ال��دي��ن ،فالدين �صار طق�سا ً خارجيا ً
مف ّرغا ً من قيمه الروحية ومن جوهره
الإن�ساني القائم على الف�ضيلة والعدل
والت�سامح والمحبة والإخ���اء وال�ع��دل
والحرية والعمل ال�صالح وغيرها من
القيم الإن�سانية التي دعت اليها الأديان
ال�سماوية كلها ،وه��ذا ه��و واق��ع اللغة
ُتهتك ع�صمتها وج��وه��ره��ا و ُيحر�ص
ع �ل��ى � �ش �ك��ل ث ��اب ��ت ،وب��ال �ث �ب��ات وع ��دم
ال �ح��رك��ة ُت�ح�ت�م��ل �إ� �ص��اب �ت��ه ب��ال���ض�م��ور
وال �م��وت �إذا ل��م ي�شهد رع��اي��ة ت�ضمن
له حركة النمو والتعبير عن متطلبات
الع�صر ،لأن الج�سد ال قيمة له �إذا اعتلّت
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�ي ،وه �ك��ذا هو
ق��وان�ي��ن ت�شكيله ال�ج�ي�ن� ّ
الج�سد اللغوي �إذا م��ا �أ� �ص��اب قوانين
ت���ش�ك�ي�ل��ه خ �ل��ل ج �ي �ن��ي ،ف��ال �خ �ل��ل ينتج
ت�ش ّوها ً وورما ً واعتالالً .وربما الموت
والنهاية.
ت �ت �م��اي��ز ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �يّ��ة ب�ق��وان�ي��ن
ت���ش�ك�ي��ل ج �ي �ن��ي ت �خ �� �ض��ع ف ��ي بنيتها
وت��ول �ي��ده��ا وت �ع��ال �ق �ه��ا ل�م�ن�ط��ق علمي
ي�ضمن ��س�لام��ة �أي م��ول��ود ل �غ��وي له
هويته وخ�صائ�صه وداللته ومقا�صده،
وكان قانون اال�شتقاق عامل تخ�صيب
وتوليد يمنح الأل�ف��اظ تغايرا ً من دون
�أن يلغي عالقة الفرع بالأ�صل ،فتبقى
ال�ك�ل�م��ات الم�شت ّقة مرتبطة م��ن حيث
المعنى ب��ال��دالل��ة االل �ت��زام �ي��ة ،فالفعل
«كتب» ،مثالً ،ينتج مفردات مختلفة من
حيث ال�صياغة والمدلول عليه من دون
�أن تتخلى الألفاظ الم�شتقة عن المعنى
ل� �س��ا���س ،فالكلمات «كتب
الو�ضعي ا أ
ّ
يكتب -
كاتب  -كت َب  -ا�ستكتب -
َ
ُ
ِ
كاتب  -مكتوب ُ -م�ستكتب -
اكتب -
ٌ
ُم�ستكتَب  -مكتبة  -مكتب »...تتمايز
م��ن ح �ي��ث ال �م��دل��ول ع �ل �ي��ه ،ول�ك�ن�ه��ا ال
تتخلى عن الداللة االلتزامية �أي الكتابة،
�أم��ا كلمة  Writeف��ي اللغة االنكليزية
والتي تفيد معنى «كتب» فهي ال تتوافق
من حيث البنية ال�صوتية والتركيبية مع
كلمة « Bookالتي تعني الكتاب وكلمات
Office, Desk, Bureau, writing
 desk, lodgeالتي تعني مكتب ،وكلمة
 Libraryالتي تعني مكتبة.
ت �ح �ت��اج ع�م�ل�ي��ة إ�ح� �ي ��اء دور ال�ل�غ��ة
العربيّة وتن�شيط فاعليتها النه�ضوية

�ي نه�ضوي �شامل،
ال��ى م�شروع ع��رب� ّ
العربي،
قوامه اللغة العربيّة ،والتراث
ّ
وث�ق��اف��ة الآخ ��ر وت��راث��ه ،فيكون العمل
ع� �ل ��ى ت �ف �ع �ي��ل ال � �ت� ��راث وال � ��واف � ��د ف��ي
مختبرات اللغة العربيّة في�أتي المولود
الفكري �أكثر تعبيرا ً عن الذات العربيّة
ّ
ال��راغ�ب��ة ف��ي ال�ت�ح��رر م��ن التبعيّة وفي
تحويل ح�ضورها من ر ّدة الفعل الى
الفعل ،وم��ن اال�ستهالك ال��ى الإن �ت��اج،
وف��ي فر�ض نف�سها طاقة م�شاركة في
�ي وف ��ي �صنع
��ص�ي��اغ��ة ال��ق��رار ال �ع��رب� ّ
الح�ضارة.
�إن � �ص �ي��اغ��ة ال � �ق� ��رار ال� ��وج� ��ودي
�ي واالق �ت �� �ص��ادي
وال���س�ي��ا��س��ي وال �ع �ل �م� ّ
م �� �ش��روط ب��ا��س�ت�ع��ادة ال�ث�ق��ة ب��االن�ت�م��اء
القومي وباللغة الأم ،ومن ثم بالخروج
على حالة التبعيّة والذوبان �أو ال�صنمية
والإن �غ�لاق ،فيكون ال�سعي ال��ى �إنتاج
ثقافة ع��رب�يّ��ة حقيقية تعك�س التفاعل
الإيجابي مع �أ�شكال العولمة من دون
ل��س��اءة الى فاعلية اللغة �أو الى الذات
ا إ
القوميّة والهوية.
مما ال �شك فيه �أن للفاعلية اللغوية
دورا ً في حركة الترجمة ال�صحيحة وفي
ت� أ�م�ي��ن عملية اق �ت��را���ض الم�صطلحات
وتطويعها وتوظيفها في �سياقات لغوية
�سليمة و�صحيحة م�صانة بقوانين اللغة
وال �ن �ح��و ،لأن ه ��ذه ال �ق��وان �ي��ن ت�ضمن
�سالمة المنتج اللغوي الذي يك�شف عن
منطق عقلي ،وبالمنطق يتعزز الوعي،
وب��ال��وع��ي ت ��زداد ال �ق��درة ع�ل��ى التحرر
الفكري ،وعلى الإب��داع
من اال�ستالب
ّ
واالب��ت��ك��ار ،وع ��ل م�ت��اب�ع��ة الإن� �ج ��ازات

العلميّة العالميّة والإف ��ادة منها ،ومن
ثم يكون وعي ب��دور اللغة وتخ�صيبها
وتحديثها ل�ت�ك��ون ق ��ادرة ع�ل��ى ت��دوي��ن
ال� �ع� �ل ��وم وم ��واك� �ب ��ة م �ظ��اه��ر ال �ع��ول �م��ة
الإيجابية ،والإفادة من التجربة العلميّة
العالميّة الحديثة وا�ستيعابها وتدوينها.
ولذلك يمكن القول �إن الح�ضور القومي
الفاعل يحتاج الى لغة حية فاعلة ،واللغة
الحية الفاعلة تحتاج الى �أمة قوية يعتز
�أبنا�ؤها بانتمائهم وبلغتهم.
�إن تحديث اللغة يكون باللغة عينها،
وذلك بت�أ�صيل �أ�صولها والبناء عليها،
لأن كل جديد مهدد باالنهيار وال�سقوط
�إذا ك ��ان م��ن دون �أ� �س ����س ،ف��الأ� �ص��ول
ت �ح �م��ي ،وب��ال �ع��ودة ال �ي �ه��ا ت�ب�ق��ى اللغة
محافظة على قوتها وعافيتها ومناعتها،
ولذلك يمكن القول �إن المعرفة باللغة
�ي م�ط��ال��ب
ال ت �ك �ف��ي ،وال �م �ث �ق��ف ال �ع��رب� ّ
بدرا�سة �أ�صولها ومعرفة خ�صائ�صها
و�أ�� � �س � ��راره � ��ا .وب��ال��م��ع��رف��ة ت �ت �خ � ّرق
جمودية الق�شرة ويبقى الجوهر الحي
ال � ��ذي ال ي��ع��رف ال� �ف� �ن ��اء ،وب��ال �ج��وه��ر
ُت�ل�غ��ى ال�ت��راك�م��ات ال�ل�غ��وي��ة ال�م�ت��وارث��ة،
وي� �ك ��ون ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ف �ج �ي��ر ط��اق��ات
ال �ل �غ��ة ال��ذات��ي��ة ب�ت�ف�ع�ي��ل الأ�� �ص���ول مع
المعطيات والأ��ش�ك��ال الجديدة للعلوم
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ،ث ��م ي �ك��ون اق �ت��را���ض
واكت�ساب وتطويع وتوظيف مفردات
ّ
تب�شر بالجدة والتجديد.

نقطة على �سطر

تحتاج المجتمعات العربيّة الثقافيّة
العربي
ال��ى �صدمة تعيد ال��ى الإن�سان
ّ
وع �ي��ه ال��ق��وم��ي ،وت� �ح ��رره م ��ن ال�ق�ل��ق
واال�ضطراب ،فيعمل على ك�شف حالة
ّ
الت�شظي ،وم��ن ث��م ي�سعى ال��ى تحديد
الم�سارات ال�سليمة القادرة على تحرير
ه��ذه ال�م�ج�ت�م�ع��ات م��ن ال�ت�ب�ع�يّ��ة ،وعلى

خ �ل��ق ن�ه���ض��ة ع��رب��يّ��ة ،غ��اي �ت �ه��ا ت��ذل�ي��ل
ال�صعاب وال�سير ف��ي رك��ب الح�ضارة
العالميّة المعا�صرة ،ومن ثم الم�شاركة
ف��ي �صنعها بلغة ع��رب�يّ��ة ت�م��اي��زت عبر
التاريخ
الح�ضاري بعلميتها وبقدرتها
ّ
ع�ل��ى ال �ت �ط��ور وت��دوي��ن ال �ع �ل��وم ،وذل��ك
بف�ضل قوانين ت�شكل داخ�ل��ي �ضمنت
�سالمة بنياتها ،و�ساعدت على تطوير
�أل�ف��اظ�ه��ا و�أن�م��اط�ه��ا و�أن���س��اق�ه��ا ،وه��ذه
القوانين عينها �ستكون العامل الرئي�س
في نه�ضة اللغة وتكري�سها لغة العلوم
والتكنولوجيا والح�ضارة.
ت�أ�سي�سا ً ع�ل��ى ك��ل م��ا �سبق يجوز
القول �إن التعامل مع اللغة العربيّة من
منطلق علمي يعيد ال��ى ال�ل�غ��ة اع �ت��زاز
الفكري
�أبنائها بها ،ويعيد اليها دورها
ّ
�اري ،وي ��أت��ي النتاج
والعلمي وال�ح���ض� ّ
ّ
العربي مو�سوما ً بهوية
الثقافي
الفكري
ّ
ّ
ّ
ق��وم�يّ��ة ،وم�ت�ح��ررا ً م��ن �صنمية التقليد
وال�ت�ب�ع�يّ��ة .وب �ه��ذه المعطيات ت�ستعيد
اللغة دوره��ا ال��ري��ادي وت��واك��ب حركية
العربي عن
العولمة ،ويتحول الإن�سان
ّ
موقع التذمر والقلق والخوف والذعر
م��ن �أ��ش�ك��ال العولمة ال��ى عن�صر فاعل
وم�شارك في حركة فكرية معولمة ال
ت�ست�أذن �أحداً.
�إن الدفاع عن الكيان و�صون الهوية
القوميّة ال يكون بالتحدي ال�سلبي ،بل
بالعمل الفعال ،وبح�ضور �إبداعي قوامه
لغة عربيّة ف�صيحة ك��ان��ت لغة العلوم
وال�م�ع��ارف وال�ح���ض��ارة ،وه��ي ق��ادرة،
اليوم ،على �أن ت�ستعيد دورها الريادي
العربي ثقته بنف�سه
�إذا ا�ستعاد الإن�سان
ّ
واعتزازه بانتمائه.
j

اخلال�ص من
التبع ّية ال يكون
برف�ض التكنولوجيا
وحماربة العوملة ،بل
بالإفادة من احلراك
ّ
ّ
والفكري
العلمي
ّ
العاملي وتفعيله
يف خمتربات اللغة
العرب ّية و�إعادة
عربي ًا
�إنتاجه فكر ًا
ّ
جديد ًا

ن��اق��دة وروائ��ي��ة وباحثة يف ���ش ��ؤون الأدب
واللغة.
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التحديات لبقاء الرتاث
ّ
واللغة العربية
مي�شال كعدي

j

ي� ��وم اح �ت �ف �ل �ن��ا ع� ��ام  2012يف
ال �ث��ام��ن ع ���شر م��ن ك��ان��ون الأول،
باليوم العاملي للغة العربية ،حيث �أعلنته
اليون�سكو ي��وم �ا ً ع��امل�ي�اً ،ت � أ�ك �ي��دا ً لأهمية
لغة ال�ضاد ال�ضاربة يف عمق احل�ضارة
والتاريخ والإن�سانية� .إذ ذاك ،كنا نق�صد
م��ن ذل��ك ال �ي��وم ،ال�ت�ح��دي وال��وق��وف اىل
ج��ان��ب لغتنا وت��راث�ن��ا و إ�ب��داع �ن��ا الفكري
والأدب� ��ي وال�ع�ل�م��ي ،م��ن دون �أن نن�سى
منحى
تاريخ العلوم عند العرب ،الذي �أخذ
ً
ك��ون�ي�ا ً وا��س�ع�ا ً يف جم��االت ج � ّم��ة ،كالطب
والفيزياء والريا�ضيات وعلم احل�ساب
وال �ف �ل��ك وامل �� �س��اح��ة ،وم ��ا �أن �ت �ج��ه علماء
العرب من ثقافات وفل�سفة و�إبداعات كان
لها الف�ضل يف االنفتاح والّلقاح الفكري
والتفاعل بني ال�شعوب.
ان �ط�لاق �ا ً مم��ا ع��رف �ن��اه ع��ن ما�ضينا
املجيد ،وعن لغتنا التي ما عرفت � اّإل النمو
وال�ت�ط� ّور يف الأب �ع��اد الثقافية كلها ،وما
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كانت يوما ً كيانا ً خ�شبياً� ،إ�ضافة اىل �أنها
رافقت كل املعطيات احل�ضارية والثقافية
والتاريخية ،ثم حافظت على م�صادرها
الرتاثية ،واللغوية التي فر�ضت نف�سها
على م ّد الع�صور والقرون ،وحافظت على
النتاج واملعارف ال�شاملة وامل�صادر التي
�أو��ص��ت باحلفاظ عليها ،وعلى الأ�صالة
والت�أ�صيل.
ب �ع��د ذل ��ك ال� �ع� � ّز ،وم ��ع ت��راث �ن��ا ال��ذي
واجهنا به العامل يف ال�رشك املع ّد له ،يح ّل

ما كانت لغتنا
يوم ًا كيان ًا خ�شبي ًا بل
هي عرفت النمو
والتطور يف
ّ
الأبعاد الثقافية
ك ّلها

الق�صور ال�ل�غ��وي ،وامل ��ؤام��رة على اللغة
العربية ،ومبطلق ال�رصاحة �أقول� ،أخ�شى
�أن نبقى عاجزين ع��ن مواجهة حتديات
لنق�ص يف لغة ال�ضاد،
الع�رص والعوملة،
ٍ
بل لتق�صري العرب الناطقني بها ،ويف هذه
العجالة ،ال ميكن �أن نعدِّد الأ�سباب ،ولكننا
ن��و��ص��ي ب��ال�ع�م��ل اجل� ��دي ،ل�ل�ح�ف��اظ على
تراثنا وت�أ�صيله ونزع الالمباالة فينا.
ن��ح��ن ال � �ع� ��رب ،ال ن��رف�����ض ال �ت �ق��دم
احل���ض��اري ال ��ذي غ��زا ال��دن�ي��ا ،وال ميكن
�أن نرف�ض التكنولوجيا ،و�إمن ��ا نرف�ض
امل ��ؤام��رة على لغتنا ،ونرف�ض الق�صور
اللغوي ال��ذي �أ�صابها ،واال�ستهانة بها،
ك�م��ا �أن �ن��ا ال ن�ق�ب��ل الإع �ل��ام ال ��ذي ي�شكل
عائقا ً على م�ستقبل اللغة العربية ،كما
هو حا�صل اليوم ،يف زمنٍ نطلب اىل ذوي
ال���ش��أن� ،أن ي�ج�دّوا معنا لنعيد جم��د هذه
ال�ل�غ��ة ،ون���س��اه��م يف �صناعتها وجمالها
و�أ��س��ال�ي�ب�ه��ا وا��ص�ط�ك��اك ح��روف �ه��ا ،التي

اللغة العربية هي اخلزّ ان احلقيقي
بد من تثبيت هذه الهو ّية
لهويتنا ،وال ّ

بتعزيز االنتماء �إلى اللغة الأم
عرفناها يف الكتب ال�سماوية ،وعند عظماء
ال �ك�لام ،ون���ض� ّ�خ يف �رشايينها الإح �ي��اء،
لتبقى على �أ�صالتها و�ألفاظها وقواعدها،
وهويتها العربية ومعانيها التي تفخر بها
جمامع ال�ضاد.
نلح على التحديات الكربى
من هناّ ،
م��ن �أه�ل�ن��ا يف الأوط� ��ان العربية للوقوف
والنهو�ض ب��وج��ه ال�ع��وائ��ق ال�ت��ي ت�صيب
لغتنا ،وحتاول �ش ّل م�صادرها وت�أ�صيلها
وتقدّمها ال ّريادي.
أ�سجل بع�ض الهنات
وا�سمحوا يل �أن � ّ
ال�ت��ي جعلت العربية يف ت��راج��ع ،ولعلها
ال�سمة الظاهرة م��ن امل ��ؤام��رة على �أبعاد
ال �� �ض��اد ال �ت��ي ت �ك � ّون��ت ع �ن��دي م��ن خ�لال
التجارب املعا�شة ،وعرب هذه االنطباعات،
طلبت التحدي يف كتابي «الق�صور اللغوي»
وم��راق�ب��ة م��ا يجري حولنا ،وال���ش� ّد على
تراثنا احل�ضاري واللغوي وم�صادرنا
الرئي�سة.
ً
وق��د �أراين م�ضطرا لأق��ول على وقع
و�سائل االت���ص��ال والإع�ل�ام الإل �ك�تروين
ال��وا� �س �ع��ة االن �ت �� �ش��ار ،ورغ��ب��ة ��ش�ب��اب�ن��ا،
ت�شكل تهديد حقيقي على �سالمة لغتنا
وتراكيبها ومفرداتها وقواعدها� ،إ�ضافة
اىل ا�ست�سهال «ال�ف��اي���س�ب��وك» وال�ك�ت��اب��ة
بالأحرف الالتينية ،و�إن ق�رصت احلروف
ي�ستعان ب��الأرق��ام الهجينية� ،أو بلغة ال
عالقة للغة العربية بها.

وم ��ن ج�ه��ة أ�خ� ��رى ،الح�ظ�ن��ا ت��راج�ع�ا ً
ل�صالح العامية وال�ل�غ��ات الأجنبية التي
ت�أخذ م�ساحات كبرية يف الفتاتنا و�إعالناتنا
وهذا ما انتقدناه يف «�إحياء النادي العربي»
ويف ن�رشات الأخ�ب��ار التلفزيونية ،وعلى
املوجات الإذاعية ،وهنا أُ���سرع لأ�شري اىل
الأخطاء النحوية و�إلغاء حركات الإعراب،
ناهيك بالأخطاء يف خمارج احلروف ،ونرث
الكلمات العربية بلكنة عامية �أو �أجنبية
و�سوى ذلك.
ونحن اليوم ،جن �دّد عزمنا للت�صدي
ان�ط�لاق�ا ً م��ن �إمي��ان�ن��ا ب���أن اللغة العربية،
هي اخل � ّزان احلقيقي لهويتنا ،والو�سيلة
الف�ضلى ل�ل�إب��داع العربي واحل���ض��اري،
وثقافتنا التي نباهي بها الدنيا..
وان�سجاما ً مع ما نفكر به ،من حتديات
حلفظ امل�صادر ال�تراث�ي��ة ،يجب علينا �أن
نو�سع ن�شاطنا �أك�ث�ر ،لإق��ام��ة م��دار���س يف
ال�ع��امل ،لتعليم اللغة العربية ،و� اّأل نقبل
�سفراء وقنا�صل ال يتكلمون اللغة العربية،
وب��ه��ذا ن �ع��زز ل�غ�ت�ن��ا الأم ،م��ع اق�ت�ن��اع�ن��ا
باالنفتاح على الآخرين ،والّلقاح املتبادل.
ب �ع��د ه ��ذه ال��وق �ف��ة ،ال ب��د م��ن تثبيت
هويتنا ،وتعزيز انتمائنا اىل اللغة الأم،
و�إ�شاعة ثقافتنا التي �أريد لها االنحطاط.

العرب ال
يرف�ضون
التقدم احل�ضاري
والتكنولوجيا ،و�إمنا
يرف�ضون امل�ؤامرة
على لغتهم
والق�صور اللغوي
الذي �أ�صابها

 jباحث يف �ش�ؤون اللغة العربية.

21
تموز/آب/أيلول  - 2015العدد 1

لغة الفكر

عندما يفر�ض الأجنبي لغته على الآخرين،
ف�إنه يحب�س لغتهم يف لغته حب�س ًا م�ؤبد ًا،
ويحكم على ما�ضيهم باملحو والن�سيان،
ويق ّيد م�ستقبلهم بالأغالل التي ي�صنعها.
م�صطفى �صادق الرافعي
(بت�رصف)

العروبة لي�ست هوية عرق بل هوية ثقافية

وحتديات العوملة
اللغة العربية
ّ
في�صل طالب

عندما ا�ستطاعت اللغة العربية
�أن تتفاعل م��ع ال��واق��ع الح�ضاري
في بالد الروم وفار�س� ،إثر انت�شارها مع
الفتح الإ�سالمي خارج الجزيرة العربية،
فت�ستجيب لمفاعيل التوا�صل وال�ت��أ ّث��ر
والت�أثير� ،أثبتت ق��درة فائقة على تعريب
العلوم والفل�سفة والأدب والدواوين ...من
غير �أن تفقد �شخ�صيتها وخ�صو�صيتها
الثقافية ،و�أ ّك� ��دت ب���ص��ورة قاطعة �أ ّن�ه��ا
لي�ست لغة م��ن الما�ضي وللما�ضي ،بل
هي لغة حيّة تنمو وتغنى بكل ما يحمل
الحا�ضر والم�ستقبل م��ن ت�ح� ّدي��ات في
ح�ق��ول ال�سيا�سة والإدارة واالج�ت�م��اع
والثقافة والتربية واالق�ت���ص��اد ،...وبما
تمتلك م��ن ق���درات ذات �ي��ة ف��ي اال�شتقاق
وال�ت��ول�ي��د اللفظي وال�م�ع�ن��وي والقيا�س
وال��ت��رادف وال�ت���ض��اد وال �ن �ح��ت ،...وبما
حملت من مخزون ح�ضاري �إلى العالمين،
وم��ا حفظته من الإرث الثقافي والعلمي
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ل�ل�ح���ض��ارات ال�ق��دي�م��ة ،الإغ��ري �ق �ي��ة منها
على وج��ه الخ�صو�ص ،ونقلته بو�ساطة
ال�ت��رج�م��ة وع �ب��ر الأن��دل ����س إ�ل ��ى �أوروب� ��ا،
فو�ضعت بذلك حجر الأ��س��ا���س للنه�ضة
الأوروبية الحديثة.
ه��ذه اللغة التي لي�ست هي فقط �أداة
لالت�صال والتوا�صل ،بقدر ما هي �إحدى
�أهم مق ّومات الهو ّية القومية وال�شخ�صية
الثقافيةُ ،تو�صف ال�ي��وم م��ن قبل بع�ض
المغر�ضين ب�أ ّنها غير قابلة للتط ّور وغير
ق ��ادرة على م�سايرة رك�ب��ه وموجباته،
وذلك في �سياق ما نتع ّر�ض له من مخاطر
ت�ه� ّدد وج��ودن��ا الح�ضاري ،بما تفر�ضه
على عالمنا ثقافة العولمة من نمطية العي�ش
وم�صادرة �إرثنا وا�ستالب وجداننا ومحو
ذاكرتنا وا�ستبدال ل�ساننا ،وم��ا وج��دت
لدينا من ا�ستعدادات مقلقة وا�ستجابات
�سهلة للنفاذ �إلى عالمنا بق ّوة الحاجة �إلى
منجزاتها ،وب�ضعف مقاومتنا لإغراءاتها،

وتراجع ثقتنا ب�أنف�سنا نتيجة لما انتهينا
�إليه من انك�سارات و�إحباطات ،والنبهارنا
ال�سطحي بالح�ضارة ال�غ��رب�ي��ة ،وظنّنا
الزائف ب�أن هجر لغتنا القومية والتح ّدث
باللغات الأجنبية عالمة مميزة للتقدم
�ي .لقد �أم�ست اللغة العربية اليوم
وال��رق� ّ
�آخ��ر القالع والح�صون المقاومة للغزو
الثقافي الأج �ن �ب��ي� .إن �ه��ا ع �ن��وان عري�ض
للأمن الثقافي العربي بامتياز.
هل لنا �أن نقلق �إذا ً لما آ�ل��ت �إليه حال
اللغة العربية؟ وه��ل ث ّمة خ��ارط��ة طريق
تعيد �إلينا ل�ساننا ،في �سياق نهو�ض عام
ي�ستلهم م��ا ك��ان لنا م��ن �أول��وي��ة وفاعلية
وت�أثير في الح�ضارة الإن�سانية ،وي�أخذنا
�إل��ى م���ش��ارف ال�ت�ح� ّدي��ات ال�ت��ي يفر�ضها
الم�ستقبل ليكون لنا فيه م��وط��ئ ق��دم،
ن���س�ت��أن��ف م��ن خ�لال��ه دورن� ��ا ف��ي حركة
ال �ت��اري��خ ،و�إ��س�ه��ام�ن��ا ال ��ذي يليق ب�إرثنا
ال �ح �� �ض��اري ف ��ي ال �ث �ق��اف��ة الإن �� �س��ان �ي��ة،

و�صناعة الغد و�صياغة ح�ضورنا فيه،
وفاقا ً لمعادلة ذهبية تحفظ خ�صو�صيتنا
الثقافية وتتناغم مع الحداثة ومتطلباتها.
لنتفق �أ ّوالً ع�ل��ى �أنّ ال �ت��راج��ع ال��ذي
عرفته اللغة العربية لي�س �سببه ق�صور
اللغة �أو عقمها ،بل هو ق�صور �أبنائها عن
الغني والعميق،
تمثّل محمولها الثقافي
ّ
وعج ُزهُم عن ابتداع تلك المعادلة الذهبية
التي �أ�شرنا �إليها ،والتي اهتدت �إليها �أمم
�أخ� ��رى ،كال�صين وال �ي��اب��ان على �سبيل
المثال ال الح�صر ،في التم�سك بالهوية
القومية وولوج ع�صر الحداثة من �أو�سع
�أب��واب��ه ،م��ن دون ال��وق��وع ف��ي �إ�شكاليات
الثنائيات المتعار�ضة ،وم��ا تف�ضي �إليه
م��ن ا� �ض �ط��راب وت���ش� ّو���ش وازدواج في
ال�شخ�صيةالثقافية.
ولنتفق ثانيا ً على �أنّ التراجع الذي
ل�ح��ق باللغة ال�ع��رب�ي��ة لي�س م �ن �ع��زالً عن
التراجع ال�ع��ام ال��ذي �أُ�صيبت ب��ه جوانب
�أخ ��رى م��ن المنظومة المتكاملة للحياة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ،و�أ ّول� �ه ��ا ت�ح� ّول
المجتمعات العربية �إلى �سوق ا�ستهالكية
كبيرة لما تنتجه المجتمعات المتقدمة،
وغياب االنتاج واالبتكار اللذين ي�ؤهّالن
للتناظر والتماثل والتكاف ؤ� مع الآخرين.
ي�ق��ول ج �ب��ران« :اللغة مظهر م��ن مظاهر
االبتكار في مجموع الأمة او ذاتها العامة.
ف�إذا هجعت ق ّوة االبتكار ،تو ّقفت اللغة عن
م�سيرها ،وفي الوقوف والتقهقر الموت
واالندثار».
والأمة العربية ال تنق�صها القوة �إذا ما
�أح�سنت توظيف مق ّدراتها االقت�صادية
الهائلة ،وا�ستثمار �إرثها الثقافي الكبير
وت�ع��زي��ز ح���ض��وره ف��ي منظومة التنمية
الم�ستدامة ،وفي �ساحة الحراك الح�ضاري
العالمي ،على قاعدة ت�شجيع االبتكارات
العلمية والتكنولوجية ،وتحفيز الأدمغة
ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى اال��س�ت�ث�م��ار ف��ي م�ج��االت

تخ�ص�صها ب��دالً م��ن الإ� �س �ه��ام ب�صورة
ّ
غير مبا�شرة في تهجيرها ،و�إحالل اللغة
العربية مكانتها الطبيعية في الدفاع عن
الثقافة العربية ،وجعل الثقافة العربية
ال�سورالح�صينلحمايةالإنجازاتالعربية
المح ّققة في مختلف المجاالت من ال�ضياع
والت�س ّرب واال�ستيالء واال�ستالب.
�إنّ ال �م �ح��اوالت ال�ت��ي ه��دف��ت لتعزيز
�أو�ضاع اللغة العربية في بع�ض المجتمعات
ال �ع��رب �ي��ة ،وت � ّم��ت ب�م�ع��زل ع��ن منظومة
عمل متكاملة وخارج � ّأي �سياق ل�سيا�سة
ممنهجة وا�ستراتيجية وا�ضحة لحماية
هذه اللغة ،قد باءت بالق�صور ومحدودية
النتائج �إن لم نقل الف�شل .ذلك �أنّ �أي تطلّع
إ�ل��ى مثل ه��ذا ال��دور ال ي��ؤت��ي أ�ك�ل��ه �إالّ �إذا
انطلق من التربية وا�ستمر في �سيرورتها،
والتي هي البيئة الحا�ضنة والطبيعية لأية
م�شاريع بنائية تحتاج �إليها اللغة العربية،
بعيدا ً من التجميل
�أو ال��ت��رم��ي��م �أو
النهو�ض باللغة العربية يحتّم
اال�ستدراك ،وذلك
ب�ع��د ال��ح��ال ال�ت��ي علينا النظر �إلى هذا الأمر مبا يتجاوز
�آل ��ت إ�ل�ي�ه��ا نتيجة «لغويته» �إلى «ح�ضاريته»
ما �ش ّكله التداخل
�إن أ� ّية �سيا�سة تربوية تعليمية تهدف
الوثيق بين مثلّث العاميّات وا�ستخدام
اللغات الأجنبية وانت�شار اللغة الهجينة �إلى تح�صين اللغة العربية �ضد الأخطار
للإنترنت ،من م�شهد ثقافي مزعج �أرخى المحدقة بها يجب �أن ت�ستند �أوالً وقبل
خطورته وعبثيته على العربية الف�صحى �أي �شيء �آخر �إلى م�ضامين الإجابات عن
ف�ك��اد ي�صيب منها م�ق�ت�لاً .و أ�ك �ب��ر دليل ثالثة �أ�سئلة مركزية :م��ن نحن؟ ولماذا
على ما نذهب �إليه في هذا ال�سبيل هو �أن �إتقان اللغة العربية؟ وكيف ال�سبيل �إلى
المجتمعات العربية التي اكتفت بتعريب ذلك؟
ً
وا�ستطرادا يمكن �أن ن�ستولد من
العلوم والريا�ضيات في نظامها التربوي
والتعليمي ،و�أغفلت اللجوء �إلى إ�ج��راءات هذه الأ�سئلة الأ�سا�سية �أ�سئلة فرعية،
�أخرى مك ّملة ال ب ّد منها في ال�سياق المقاوم من بينها:
لهيمنة اللغة الأجنبية الواحدة و�شيوع لغة ‐ ‐هل العروبة هوية العرق �أو الن�سب �أو
الدين� ،أم هي هوية ثقافية؟
التخاطب الهجينة على مواقع التوا�صل
ّ
االجتماعي والهواتف الذكية ،لم ت�شهد ‐ ‐متى نتخل�ص من عقدة المغلوب الذي
يت�شبّه بالغالب في نحلته و أ�ح��وال��ه
تق ّدما ً في حال اللغة العربية ،بل ا�ستم ّر
وع ��وائ ��ده ك�م��ا ي �ق��ول اب ��ن خ �ل��دون؟
التراجع قائما ً في تعلّمها وح�ضورها.
�إنّ ث � � ��ورة ال� �م� �ع� �ل ��وم ��ات ف��ر� �ض��ت
ع�ل��ى الإن �� �س��ان ال�ع��رب��ي �شبكة متداخلة
م ��ن ال��ت��ح�� ّدي��ات ف ��ي م�خ�ت�ل��ف م �ج��االت
الن�شاط الإن�ساني :في التربية والثقافة
والتكنولوجيا واالق�ت���ص��اد وال�سيا�سة
والإعالم ،...وما ا�ستتبع ذلك من تح ّديات
لغوية في كل من هذه الأن�شطة .وبتعبير
�آخر يمكن القول �إنّ �أبرز المظاهر ال�سلبية
وتفجر المعرفة
لع�صر الثورة االلكترونية
ّ
هو العولمة اللغوية التي تتق ّدم بخطى ثابتة
كلّما �أمعنّا في تغييب ال�سيا�سة التربوية
الكفيلة ب��دع��م اللغة العربية ،و�أف�سحنا
المجال ل�سيطرة اللغة الأجنبية الواحدة،
و�أ�شحنا بوجوهنا عن كل ما ي ��ؤ ّدي �إلى
التح�صين �ضد الت�أثيرات ال�سلبية لنظام
العولمة ،وم��واج�ه��ة م�شكالتها بمناهج
ر�ؤي� ��وي� ��ة ت �ف��ر� �ض �ه��ا م��وج �ب��ات ال �ت �ق � ّدم
وم�ستلزماته.
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في مجمل البث الإع�لام��ي العربي؟
ومتى نر�سي دعائم �أمة ال غالبة وال
وه��ل ت�ستهدف ه��ذه ال�ب��رام��ج ردم
مغلوبة ،بل �أ ّمة ت�سعى لأن تحجز لها
ال� �ه� � ّوة ب�ي��ن ال�ف���ص�ح��ى وال�ع��ام�ي��ات
مكانا ً م�ش ّرفا ً بين الأم��م الفاعلة في
باالعتماد على العربية الأ�سا�سية؟
حركة التاريخ ،كما كانت حال الأمة
العربية في �سالف الأزمان ،من دون ‐ ‐ما هي حال المجامع اللغوية العربية؟
ولماذا هذا التع ّدد في غياب �أية ر�ؤية
عقد النق�ص �أو التف ّوق؟
تن�سيقية فيما بينها ب�إ�شراف ورعاية
‐ ‐هل اللغة العربية م�س�ؤولة عن حال
واحت�ضان المنظمة العربية للتربية
الأم� ��ة� ،أم ال�ل�غ��ة ت�ق��وى ب�ق��وة �أهلها
ً
والثقافة والعلوم؟ وا�ستطرادا هل
وت�ضعفب�ضعفهم؟
يتم تحديث المعاجم العربية كما هي
‐ ‐هل تعليم اللغة العربية لغر�ض ديني
ح��ال بع�ض المعاجم الأجنبية التي
فقط� ،أم لغر�ض االت�صال والتوا�صل
ً
يجري تحديثها تباعا (معجم Oxford
(مهارة الكالم والكتابة) ،واكت�ساب
الإنكليزي ،معجم  Robertالفرن�سي
الذائقة الأدبية �أي�ضاً؟
على �سبيل ال �م �ث��ال)؟ وه��ل يتم في
‐ ‐متى يتم العمل لن�شر الثقافة العربية،
هذا النطاق �إيالء التوليد الم�صطلحي
ومن �ضمنها اللغة العربية ،من خالل
ل�ل�م�ع��ارف واالب� �ت� �ك ��ارات االه�ت�م��ام
�إن�شاء مراكز ثقافية عربية في �أماكن
الالزم وفي التوقيت المنا�سب؟
ال �ت � أ�ث �ي��ر ال���س�ي��ا��س��ي واالق �ت �� �ص��ادي
‐ ‐ه� ��ل ي� �ج���ري ال �ع �م��ل
الرتاجع الذي حلق باللغة
ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ال�م�ح�ت��وى
ال��رق��م��ي ال��ع��رب��ي على
العربية لي�س منعز ً
ال عن
��ش�ب�ك��ة الإن� �ت ��رن ��ت ك � ّم �ا ً
الرتاجع العام الذي �أُ�صيبت
ون� � ��وع � � �اً ،ل� �ك ��ي ي �ل �بّ��ي
به احلياة ال�سيا�سية والثقافية االحتياجات المعلوماتية
ل�ل�م���س�ت�خ��دم�ي��ن ال �ع��رب
واالقت�صادية واالجتماعية
لل�شبكةالعنكبوتية؟
‐ ‐ه� � ��ل ي � �ت� ��م اخ� �ت� �ي ��ار
مو�ضوعات اللغة العربية في عمليات
والثقافي في العالم ،وا�شتراط �إتقان
ّ
ال �ت �ع �ل��م م��ن �إرث ال �ث �ق��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة
اللغة العربية للعمالة الأجنبية الوافدة
وا�ست�شرافها آ�ف��اق الح�ضور الفاعل
�إلى العالم العربي؟
في الثقافة الإن�سانية� ،أم يقت�صر الأمر
‐ ‐م��ا ه��و واق���ع ق��ون�ن��ة ال�ح�م��اي��ة للّغة
على الم�ستهلك والمك ّرر والم�ستغرق
العربية ت�شريعا ً وتطبيقا ً في الوطن
في �أمان الجواب المعلوم؟
العربي؟
‐ ‐هل ي�سند الإعالم ال�سيا�سة التربوية ‐ ‐هل تتم مراعاة االحتياجات اللغوية
للمتعلمين ف��ي مناهج تعليم اللغة
والتعليمية والثقافية ال�ه��ادف��ة �إل��ى
ّ
العربية ،وبخا�صة م��ا يتعلق منها
ت�ع��زي��ز ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ودع �م �ه��ا� ،أم
بق�ضايا النحو العربي وتد ّرجه من
ي�ش ّكل �أحد الم�صادر الآيلة �إلى تر ّدي
المالحظة والمحاكاة �إلى التقعيد...؟
�أو�ضاعها؟
ّ
الموجهة �إل��ى ‐ ‐ه��ل المطالعة ن�شاط منظم يخ�ضع
‐ ‐م��ا ه��و حجم البرامج
ّ
للتقييم� ،أم ن�شاط تط ّوعي يقوم على
المب�سطة
الأطفال والناطقة بالعربية
ّ
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المبادرات ال�شخ�صية والمنا�سبات
المو�سمية؟
‐ ‐هل ُيعاد النظر في مناهج تعليم اللغة
العربية دوري �ا ً لتواكب الم�ستجدات
في طرائق التدري�س وفي الم�ضامين
المعرفية؟
‐ ‐ه��ل ي�ت��م إ�ع � ��داد المعلمين وت��دري�ب�ه��م
الم�ستمر على ق��اع��دة تمهين التعليم،
ووف� ��اق � �ا ً ل��ل��ر�ؤي��ة ال��ج��دي��دة ل��وظ�ي�ف��ة
المعلّم القائمة على التحفيز والتن�شيط
والتن�سيق و�إدارة العملية التعلّمية التي
يبقى التلميذ فيها هو المحور ،وال�ساعي
�إلى التعلّم الذاتي والباحث عن المعرفة
بدفع من المعلّم و�إ�شرافه وتقييمه؟
‐ ‐�أخ� �ي ��راً ،ال ب� � ّد م��ن ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى �أنّ
النهو�ض باللغة ال�ع��رب�ي��ة ،وتح ّمل
�أع�ب��اء المواجهة مع ما يتر ّب�ص بها
من �أخطار ،يحتّم علينا جميعا ً النظر
�إل��ى هذا الأم��ر بما يتجاوز «لغويته»
�إلى «ح�ضاريته» ،فيكت�سب الم�شروع
ع�ن��دئ� ٍذ ح�ي��وي�ت��ه ،ب ��أب �ع��اد �شخ�صية
الأمة العربية التاريخية وح�ضورها
ال �م �ت �ن��اغ��م م ��ع م �ت �ط �ل �ب��ات ال�ع���ص��ر
وموجبات الحداثة ،لت�ؤكد هذه اللغة
م � ّر ًة �أخ��رى مرونتها وقدرتها على
ال�ت�ك�يّ��ف وال �ت��وا� �ص��ل واال��س�ت�ي�ع��اب
والتمثّل لكل ما تفرزه المتغيرات وما
تفر�ضه التح ّديات ف��ي عالم يتّ�سع
للجميع ،وال خير فيه لأحد ما لم يكن
هناك تكامل للثقافات ال �صدام بينها،
على قاعدة التن ّوع الذي يغني ويرفد
الثقافة الإن�سانية ب�أ�سباب المقاربة
ال�شفيفة لهموم الإن�سان المعا�صر
ال ��ذي ي �ن��وء ب ��أث �ق��ال ال�ق�ل��ق وال�ت��وت��ر
والتوج�س ،في�سعى لأن يكون هو
ّ
هو ،ثم ي�ست�أنف البحث عن ذاته في
و�سع دائرة
عيون الآخرين؛ �إذ كلّما ّ
التوا�صل مع الآخ��ر ازدادت معرفته
بنف�سه و�سطعت �شم�س حقيقتها!

بري�شة الفنان مو�سى طيبا
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لغة الفكر

اللغة انعكا�س لطريقة التفكري

�أزمة امل�صطلح يف التعريب
ديزيره ّ
�سقال

j

لقد عرف الإن�سان في المرحلة
الأخيرة ،وب��د ًءا من القرن التا�سع
ع���ش��ر ،ق �ف��زة ك�ب�ي��رة ف��ي �شتى العلوم
وم��راف��ق ال �ح �ي��اة ،م��ا �أدى إ�ل ��ى دخ��ول
م� �ع���ارف ج���دي���دة وت� �ط���وره���ا ،ك�ع�ل��م
النف�س ،وعلم االجتماع ،والعلوم العامة
و�سواها.
وح� �تّ���ى ال� �م� �ع ��ارف ال �ق��دي �م��ة
عرفت ت�ط��و ًرا ف��ي تناولها ،ف���إذا بالنقد
يخطو خ �ط��واتٍ وا��س�ع��ة ،وتنفتح أ�م��ام
ال�ن�ق��اد �أب� ��واب الل�سانيات والبنيويات
وال �� �س��ردي��ات ،و�إذا بالفل�سفة �أي��� ً�ض��ا
ت��زده��ر وتتفتح فيها ات�ج��اه��ات جديدة
ك��ال��وج��ودي��ة ،وال�ع�ب�ث�ي��ة ،والتفكيكية،
وغيرها.
ه� ��ذه ال �ق �ف��زة ال��وا� �س �ع��ة ف ��ي �شتى
المعارف حتّمت تطو ًرا للم�صطلح ،من
جهة ،ودخوالً لم�صطلحات جديدة ،من
جهة �أخرى.
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الم�صطلح والتعريب /الأزمة

وف��ي العالم ال�ع��رب��ي ،ب ��د�أت �إ�شكالية
الم�صطلح تط ّل مع القرن التا�سع ع�شر،
حين فر�ضت العلوم نف�سها على العالم
العربي ،وبات العرب �أم��ام حتميّة ال مف ّر
منها هي توليد م�صطلحات للتعبير عن
م�ستجدّات الحياة الح�ضارية ،ومواكبة
لها.
هنا عملت المجامع اللغوية العربية
ف��ي �سبيل تحقيق ه ��ذا ال �ه��دف ،وب ��د�أت
تتناول الم�صطلحات وت��ولّ��ده��ا .ف ��إذا بنا
�أمام م�صطلحات بع�ضها ولّدته توليدًا من
العربية ،كالب ّراد (�آلة التبريد) ،وال َطبّاخ (�آلة
الطبخ) ،وال�سيّارة (�آل��ة ال�سير مع �صيغة
مبالغة) ،والهاتف (من هاتف الج ّن الذي
ك��ان ُي�س َمع م��ن بعيد) ،والحا�سوب (�آل��ة
الح�ساب ،لأن الكمبيوتر كان للح�ساب)،
وغيرها من الم�صطلحات.
وي �ب��دو �أنّ الم�صطلح ال� �ي ��وم� ،أم ��ام

االن��دف��اع ال�سريع لالختراعات العلمية،
والتطور الهائل للعلوم على �أنواعها ،قد
ا�صطدم ب��أزم��ة ك�شف عنها اال�ضطراب
الظاهر فيه؛ فعلى �سبيل المثال� ،إذا �أخذنا
لفظة  linguistiqueوجدنا الم�صطلح في
العربي :الل�سانية ،والل َ َ�سنيّة ،وعلم الل�سان،
وعلم اللغة ،وهذه �أربعة م�صطلحات للفظ
واح��د منقول إ�ل��ى اللغة العربية .ومثله
م�صطلح  structuralismeال��ذي ُنقل �إلى
العربية تحت ا�سم :البنيانيّة ،والبنيو ّية،
وع �ل��م ال�ب�ن�ي��ة ،وه ��ي ث�لاث��ة م�صطلحات
أجنبي .وكذلك في الفل�سفة،
للفظ واح��د �
ّ
نجد مثال م�صطلح phénomenologie
ينقل �إلى العربية تحت ا�سم :الظاهراتية،
والظاهراني ّة ،والظاهر ّية ،وعلم الظاهرة،
وال �ف �ي �ن��وم �ي �ن��ول��وج �ي��ا ،وه � ��ي خ�م���س��ة
م�صطلحات للفظ أ�ج�ن�ب��ي واح ��د .وه��ذه
ن�م��اذج ب�سيطة لم�سائل الم�صطلح ال��ذي
ي�صطدم بم�شاكل كثيرة ف��ي التعريب.

خ�صو�صا في
وث ّمة م�شاكل �أعمق من هذه
ً
م�سائل العلوم ،كالريا�ضيّات ،والفيزياء،
والكيمياء ،وعلوم الأحياء ،بالإ�ضافة �إلى
الفل�سفة ...وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن م�ح��اوالت
بع�ضهم إ�� �ص��دار معاجم للعلوم باللغة
العربيّة ،كما فعل المجمع اللغوي
الم�صري
ّ
الذي �أ�صدر معاجم لم�صطلحات الكيمياء
والفيزياء و��س��واه��ا ،ف� ��إنّ ا�ستعمال هذه
الم�صطلحات يبقى رهنًا بمن ي�ستعمله،
ونجده مختل ًفا بين ا�ستعمال و�آخر.
ولع ّل �سبب هذه الأزمة يعود �إلى ثالثة
عوامل �أ�سا�سية:
اجتماعي ،ويكمن
 – 1الأول طابعه
ّ
في �أنّ بع�ض البيئات العربي لم تعد تجد
ا�ستعمال العربية � �ض��رور ًّي��ا ،وال �سيما
في العلوم ،وراح��وا يهجرونها لم�صلحة
اللغة الأجنبية الفرن�سيّة �أو الإنكليز ّية،
وفي هذا ق�ص ُر نظر كبي ٌر ،لأنّ ابتعادهم
عن العربيّة ال يعني أ� ّنها قا�صرة ،بل يعني
أ� ّنهم يت�صنّعون عج َزها لجهلهم ،فال�شعب
الذي يترك لغته الأم يفقد �شيئًا �أ�سا�سيًّا من
هويته وتراثه ،وكيانه ،لأنّ اللغة انعكا�س
لطريقة التفكير ولك ّل متكامل.
 – 2وال�سبب الثاني مردّه �إلى ت�شرذم
العرب ،وت�شرذ ِم المجامع اللغوية .فنحن،
في اللغة العربية الواحدة� ،أم��ام مجموعة
مجامع :ففي م�صر مجمع (وهو من �أن�شط
المجامع العربية) ،وف��ي �سوريا مجمع،
وفي الأردن مجمع ،وفي العراق مجمع،
وال �ل �غ��ة ال ��واح ��دة ال ت�ح�ت��اج �إل ��ى ك� � ّل ه��ذه
المجامع ،بل �إنّ كثرتها يمكن �أن ي�صيب
اللغة نف�سها بالمر�ض واالن���ش�ق��اق :لأنّ
المجمع الواحد قد يقوم باجتهاد ال يقبل
به المجمع الثاني �أو الثالث ،في�سبّب هذا
دخوالً ال�ستعماالت يج ّوزها لغويون ،وال
يقبل بها آ�خ��رون ،فت�أتي جهودهم هباء،
وال ت�سهم م ًعا في تطوير اللغة وتح�سينها.
من هذا القبيل ،الجدل القائم حول لفظتي
«ت� �ق ��وي ��م» و»ت� �ق� �ي� �ي ��م» ،ف�ب�ع���ض�ه��م يقبل

باللفظتين ،وله اجتهاده ،وبع�ضهم يرف�ض
لفظة «تقييم» لأ ّن �ه��ا مخالفة للقيا�س وال
م�س ّوغ لها ،وله اجتهاده � ً
أي�ضا ،كما ظهر
العراقي.
في بع�ض ن�شرات المجمع اللغوي
ّ
 – 3وال�سبب الثالث مردّه �إلى منهجيّة
العمل في التعريب :فالمجامع اللغوية لمـّا
توحد جهودها
تهت ِد إ�ل��ى و�سيلة واح��دة ّ
ال �ل �غ��و ّي��ة وت �ن ��� ّ�س �ق �ه��ا ف ��ي ��س�ب�ي��ل و��ض��ع
الم�صطلحات ،وهذا التن�سيق الغائب مردّه
إ�ل��ى م��ا ذك��رن��ا ف��ي النقطة ال�سابقة ،وهو
تعدّد المجامع اللغوية للغة الواحدة .فكيف
نقبل بالم�صطلح �أو نرف�ضه؟ وبناء على
� ّأي قاعدة؟ و� ّأي المعايير �أف�ضل من �أجل
قبول الم�صطلح �أو رف�ضه؟ وعالم يقوم
اختراعه� :أعلى القيا�س على الم�صطلحات
القديمة �أم بالنظر إ�ل��ى الأقي�سة اللغوية
الممكنة� ،أم ب ��إدخ��ال أ�ل �ف��اظ ج��دي��دة �إل��ى
ال �ع��رب �ي��ة؟ �أم بنقل ال�ل�ف�ظ��ة ك�م��ا ه��ي إ�ل��ى
الحروف العربية؟
ك � ّل ه��ذه ال�ه�م��وم ت�ضعنا �أم���ام �أزم��ة
حقيقية للم�صطلح ،حيث تنعك�س �أزم��ة
ح �� �ض��ار ّي��ة �أك �ب��ر م�ن�ه��ا ،ت��رت�ب��ط بنوعيّة
ال�ت�ف�ك�ي��ر ،وت�ع�ك����س ت���ش�تّ�تً��ا ف��ي مرحلة
العولمة ،وق�صو ًرا عربيًّا يتجلّى في �أمور
كثيرة جدًّا ،من بينها هذه الم�س�ألة.
ول �ي ����س م � ��ر ّد �أزم� � ��ة ال �م �� �ص �ط �ل��ح إ�ل ��ى
ك��ون اللغة العربية ع��اج��زة ع��ن ا�ستيعاب
الم�صطلحات ال�ج��دي��دة ،كما ي��زع��م بع�ض
المتعنّتين وال��داع �ي��ن �إل ��ى ت�غ��ري��ب اللغة.
ف��ال�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ف��ي ال �� �س��اب��ق ،وت �ح��دي �دًا
ف��ي الع�صر العبا�سي ،ق��د ا�ستوعبت ك ّل
العلوم الدخيلة ،كالفل�سفة ،والجغرافيا،
وال��ري��ا� �ض �يّ��ات ،وال �ج �ب��ر ،وال �ب �� �ص��ر ّي��ات،
والطبيعيّات ،و�سواها ،وكانت �آنذاك مفاجئة
للغة ،ومع ذلك لم يجد العرب أ� ّنهم بحاجة
�إلى هجر لغتهم من �أجل و�ضع تلك العلوم،
فلم ي�ضعوها باليونانيّة ،وال بالفار�سيّة،
وال بال�سريانيّة ،وال بالهند ّية ...بل جاءت
بالعربيّة .و�إذا كانت اللغة �آنذاك قد ا�ستوعبت

هذه العلوم ،فهي قادرة على هذا اليوم ،لأنّ
طبيعة العربية م ّطاطة وقابلة لال�ستيعاب،
فهي لغة ا�شتقاقيّة ،واللغات اال�شتقاقيّة �أكثر
ق��درة على ا�ستيعاب الأل �ف��اظ م��ن �سواها،
و�أكثر قدرة على التطور .ولهذا ال�سبب ،ف�إنّ
الق�صور م��ردّه �إل��ى المتعاملين بالعربيّة،
ال إ�ل��ى العربيّة نف�سها .وق��د ذك��ر �إبراهيم
اليازجي هذا في معر�ض تعليقه على �إن�شاء
ّ
الم�صري ،منتقدًا ق�صو َر
المجمع اللغوي
ّ
بع�ض العلماء الذين كانوا فيه �آنذاك .ويبدو
�أنّ التاريخ يك ّرر نف�سه ،ولكن ب�شكل �أخطر
هذه المرة ،لأنّ في �أيامنا الحا�ضرة دعواتٍ
إ�ل��ى التخلي ع��ن العربية بحجة كونها لم
حجة
تعد قادرة على مواكبة الع�صر ،وهي ّ
�صا من الهو ّية والثقاف ِة القومية.
ُتخفي تمل ّ ً
والعجيب في هذا �أ ّنك ال تجد �أجنبيًّا يته ّرب
ويتم�سك ،فما
من لغته ،بل تجده يعت ّز بها
ّ
أحوجنا �إلى الت�شبّه به�ؤالء في هذه الم�س�ألة!
� َ
نتيجة ال �ك�لام �إنّ ق�ضية اللغة مرتبطة
ب �ح��رك��ة ال �م �ج �ت �م��ع :ب��ال �ف �ك��ر ،وال �ث �ق��اف��ة،
والإبداعات الح�ضار ّية .وكلّما تط ّورت هذه
الحركيّة تط ّورت معها اللغة ،وا�ستوعبت
ط�ب�ي�ع��ة ه ��ذا ال �ت �ط��ور .وال� �ي ��وم ،ف��ي �إط ��ار
ال�ع��ول�م��ة ،ن�ج��د ك�� ّل ال���ش�ع��وب ت�ح�ت��اج إ�ل��ى
اال�شتراك في �صناعة الح�ضارة وتطويرها،
كما ال يخفى على �أحد دو ُر �شعوب ال�شرق
(وخ�صو�صا ال�شرق الأق�صى) في العمل
ً
والتقني.
الح�ضاري
ّ
ّ
ملحة �إلى االهتمام
من هنا ،ف�إنّ الدعوة ّ
بالعربيّة ،لأ ّنها بحاجة �أكثر من � ّأي وقت
م�ضى� ،إلى العناية والتح�سين ،وهنا ي�أتي
دور المجامع اللغو ّية في تن�سيق جهودها
م� ًع��ا م��ن �أج��ل ا�ستيعاب متطلبات الع�صر
اللغو ّية ،واالبتعاد عن الغرق في المماحكات
ال�سطحيّة التي ال تجدي ،والحياد عن التعنّت
والتع�صب للما�ضي ،لأنّ هذا من �ش�أنه �أن
ّ
يبقي اللغة في �سجن مميت.
� jشاعر وباحث يف �ش�ؤون الأدب.
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لغة الفكر

ال�شعر ر�ؤية وواقع

هل مات ال�شعر؟
�أ�سماء �شملي حلواين

j

�أن نت�ساءل هل مات ال�شعر يف
ح����ضرة ���ش��ع��راء جم��لّ�ين و�سفراء
للكلمة �أم��ر قد يبدو م�ستهجنا ً للوهلة
االوىل �أو ع��ل��ى الأق�����ل �أم����ر ي��دع��و �إىل
الغرابة� .إذ كيف نقيم احتفالية لل�شعر
ون��ت��داول منظومة ق��ي��م ط��امل��ا ارتبطت
ارتباطا ً وثيقا ً بال�شعر ونطرح عنوانا ً
كهذا؟
ال ل�ست واهمة فيما يتعلق باحلالة
ال�شعرية يف زمننا احلا�رض .من ميع ُن
النظ َر �رشقا ً وغربا ً ال بد له من الإقرار
ب��وه��نٍ �أ���ص��اب ال�شع َر ��شرق��اً ،بينما يف
الغرب ال�شعر يف حالة احت�ضار .وهنا
رب قائ ٍل ب�أننا يجب ان نعر�ض ح�رصا ً
لواقع ال�شعر يف ال�رشق و�إن لل�شعر يف
الغرب �أربابه ،و�أنه �شتان ما بني واقع
�شعري غ��رب��ي و��شرق��ي .ق��د ي��ب��دو هذا
��رح منطقي يف حقبة م��ا� ،أي حتى
ال��ط ُ
ال���ق���رن ال��ت��ا���س��ع ع����شر و�أوائ������ل ال��ق��رن
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الع�رشين حيث مل يكن العامل قد حتول
بعد تلك القرية ال�صغرية� ،إالّ �أن تفكري
كهذا يف واقع كالذي نعي�شه اليوم يبدو
على جانب كبري من ال�سذاجة .من امل�ؤكد
�أن ال�شعر يف ال�رشق ال يحت�رض كما هو
احلال يف الغرب� ،إال �أننا ال ن�ستطيع ان
ننكر حالة الوهن التي املّت به .وما هذا
الواقع ال�شعري املغاير لروح ال�رشق اال
نتيجة ل��واق��ع فكري غربي فر�ض ظله
وظ�لال��ه ��شرق��ا ً نتيجة هيمنته يف ع��امل
العلوم البحتة وعلوم االت�صال.
من يتفكر يف واقع ال�شعر املعا�رص،
ال ب��� ّد ل��ه م��ن االق�����رار ب��ارت��ب��اط ت��ردي
ال�شعر غربا ً برتدي االن�سانيات يف هذا
الغرب .للمرة الأوىل يف تاريخ االن�سانية،
�إ ّدع����ت ث��ق��اف��ة م��ا ،ه��ي ال��ث��ق��اف��ة الغربية
ان��ه��ا ال��ن��م��وذج الأوح���د ثقافيا ً وب���أن��ه ال
بد من الف�صل ف�صالً قطعيا ً وباتا ً بني
منهجني من املعرفة :معرفة ت�ستند اىل

علوم بحتة تقت�رص على ما ميكن ر�ؤيته
وقيا�سه وهي ما ع ّرفها الغرب بالعلوم
الو�ضعية ومعرفة �أدبية �شعرية فل�سفية
تاريخية ت�ستند �إىل الت�أويل ،قرر الغرب
�أنها ال ترقى اىل م�صاف العلوم البحتة.
وم���ا ن�����ش��ه��ده ال��ي��وم م��ن ان���ح���دار يف
االق��ب��ال ع��ل��ى الآداب وم���ا مي��ت ب�صلة
لالن�سانيات لهو خ�ير دل��ي��ل على نفاذ
هذا التوجه يف ال�رشق بعد ان مت الرتويج
ل��ه منذ ب��داي��ة ع�رص االن���وار يف الغرب.
�شيئا ً ف�شيئا ً ثم تهمي�ش الآداب اىل ان
مت اعتماد م�صطلح العلوم االن�سانية
ب���دالً م��ن م�صطلح االن�����س��ان��ي��ات ال��ذي
ك��ان رائ��ج��ا ً يف ال��غ��رب .ك��ان ال��ه��دف من
هذا امل�صطلح و�ضع االن�سانيات حتت
و�صاية العلوم الو�ضعية يف مرحلة �أوىل
وه��ي ع��ل��وم �أ�سا�سها امل��ع��ريف التجربة
احل�سية والربهان املح�سو�س وامكانية
الو�صول �إىل التجربة ذاتها يف كل مرة

ُت��ع��اد فيها التجربة .ث��م ك��ان��ت املرحلة
الثانية ،تلك التي نعي�ش نتائجها اليوم،
ح��ي��ث مت اع��ل��ان م����وت الآداب ل��ع��دم
قدرتها على جم���اراة العلوم البحتة يف
االلتزام باملنهج الو�ضعي.
ون�����س��ي ال���غ���رب ي��وم��ه��ا ان م��وت
���وت ل�لان�����س��ان ،كما
االن�����س��ان��ي��ات ه��و م ٌ
تنا�سى اي�ضا ً ان من �أعلن موت العلوم
االن�سانية وب��ال��ت��ايل م��وت االن�����س��ان مل
ي��ك��ن اح����دا ً م��ن ال��ع��ل��م��اء الو�ضعيني بل
مي�شال فوكو  Michel Foucaultاحد
كبار فال�سفة فرن�سا .ثم كيف ميكننا
االقرار بواقع مماثل بينما كبار فال�سفة
ال���غ���رب ك��ف��وك��و  ،Foucalutدي���ري���دا
 Derridaودول���وز  Deluezeوغريهم
مم��ا ال �سبيل حل����صره��م الآن ه��م من
يحددون خارطة وعي الغرب ال علماء
الكيمياء �أو الريا�ضيات او الهند�سة.
مل يكن م��وت ال��ع��ل��وم االن�سانية يف
ال��غ��رب اال م��وت��ا ً م�صطنعا ً مت ال�تروي��ج
له لإقرار ثقافة املال واالت�صال وهو ما
ع ّرفه توما�س دو كونينك Thomas de
« Koninckبالالثقافة» وادغ��ار م��وران
 Edgar Morinب��ظ�لام��ي��ة ن��ت��ج��ت عن
جتزئة املعرفة وعن ادعاء العلوم البحتة
والتكنولوجيا ً امتالكها اجوبة ي�ستطيع
االن�سان املعا�رص االكتفاء بها.
ويف ح�ي�ن ان��ت��ق��د ك��ب��ار امل��ف��ك��ري��ن يف
الغرب ه��ذا النظام املعريف فقال هيدغر
« :Heideggerالعلوم البحتة ال تفكر،
هي تقوم فح�سب بعملية ح�سابية» ،مل
مينع هذا االنتقاد تف�شي ما ا�سماه كبار
فال�سفة الغرب «ب�أزمة غباء» ،لي�س فقط

يف الغرب بل على �صعيد العامل �أجمع.
فقد أ����ش��ار ان��دري��ه غلوك�سمان André
 Glucksmannاىل ال��غ��ب��اء امل��ع��ا��صر
الذي يقدم للعامة على �أنه فكر ذكي(،)2
واك��د ميالن ك��ون��درا Milan Kundera
ب���أن اكت�شاف فلوبري  Flaubertلغباء
االن�����س��ان امل��ع��ا��صر ف���اق يف أ�ه��م��ي��ت��ه ما
��ص�رح ب��ه م��ارك�����س وف���روي���د .وي�شكل
هذا الغباء املعا�رص الذي يزداد مع تقدم
العلوم البحتة والتكنولوجيا و�أدوات
االت�صال قامو�سا ً من الأفكار اجلاهزة
املقولبة التي يتم برجمتها يف احلا�سوب
وت��ع��م��ل ع��ل��ى ن����شره��ا خم��ت��ل��ف �أق��ن��ي��ة
االت�صال(.)3
وي��ت��ح��دث ف��اك�لاف ه��اف��ل Vàclav
 Havelاي�����ض��ا ً ع��ن ازم���ة ك��ون��ي��ه للفكر
االن���������س����اين( ،)4م���ا ه���ي يف احل��ق��ي��ق��ة اال
م��وت املعنى ،وم��وت االن�����س��ان .لهذا ال
ي�ستطيع ذلك الغرب الذي يت�ساءل عن
معنى امل��ع��ن��ى( )5ان يكتب ���ش��ع��راً .وما
ن�شهده اليوم من موت لل�شعر يف الغرب
ي�ؤكده ان�رصاف بع�ض من ي ّدعون انهم
يكتبون ال�شعر اىل التغني ب�أ�شياء مادية
ك�صحن طعام �أو ان��اء والإ ّدع���اء ب���أن ما
يكتبونه هو ال�شعر.
ً
ه���ذا وق���د ادرك اخ��ي�را ك��ب��ار علماء
الغرب كلوي�س توما�س Lewis Thomas
أ�ن���ه ع��ل��ى خ�ل�اف الآراء ال�����س��ائ��دة ل��دى
ال��ع��ام��ة ،اظ��ه��رت ال��ع��ل��وم البحتة خالل
ال��ق��رن الع�رشين م��دى جهل االن�سان،
اذ تبني ان جمموع اكت�شافات االن�سان
ال��ع��ل��م��ي��ة ال ت��ت��ع��دى ط���رف���ة ع��ي�ن ،وان
اال�سئلة مت�شعبة وكثرية اك�ثر من ذي

وعى ال�رشق
تلك املعادلة ما
بني االن�سان والقيمة
والرقم ،فكان
ذلك ال�رشق الذي
حفلت االن�سانية
مب�آثره .ويبدو اليوم
وقد غفل عن
تلك املعادلة بعد
أ� ن �أ�صبح الغرب
يحدد له
هو من
ّ
خارطة وعيه
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ال �سبيل ان ميوت
ال�شعر يف
ال�رشق ،فال�شعر
وال�رشق �صنوان
يحمل �أحدهما
عبق الآخر
قبل ،بينما االن�سان بعيد غاية البعد عن
االجابة( .)6هذا االكت�شاف هو ما دعا هذا
املفكر ليقول اي�ضا ً اننا اليوم يف الغرب:
«ب��ح��اج��ة اىل جميع ان���واع الإدم��غ��ة
من خارج حقل العلوم البحتة وخا�صة
ادمغة ال�شعراء والفنانني واملو�سيقني
والفال�سفة وامل�ؤرخني والكتاب»(.)7
اال ان��ه ال يبدو ان��ه من املمكن احياء
ال�شعر غربا ً بعد مرور قرون افرز فيها
ذلك الت�صور املادي الغبي للكون الذي
هيّمن يف ال��ق��رن التا�سع ع�رش بح�سب
 koninckف��ك��رة م��وت االن�����س��ان كقيمة
وبالتايل نهاية ع�رص ال�شعر غرباً.
ومم��ا ال �شك فيه� ،أننا يف ال�رشق ال
ن���زال يف تلك امل��رح��ل��ة م��ن التفكري التي
تخطاها كبار املفكرين يف الغرب حيث
ك��ان��ت ع��ق�لان��ي��ة ع����صر االن�����وار ت�� ّدع��ي
ام��ت�لاك��ه��ا وح���ده���ا ل���ق���ان���ون اال���ش��ي��اء
وقدرتها املطلقة على الإجابة مع مرور
الزمن على جميع ت�سا�ؤالت االن�سان.
ال ي��زال �رشقنا للأ�سف غائبا ً عن واقع
الكون وال ي��زال فكره مغيّباً ،فخارطة
وع���ي���ه ت���ع���ود اىل ق���رن�ي�ن خ���ال���ي�ي�ن م��ن
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الزمان .وهو ال ي��زال يتم�سك مبفاهيم
عفا عنها الدهر ،على انها �سبيله للوعي
وللرقي� .إالّ �أن هذا ال�رشق على هناته
الي�����زال ي��ن��ط��ق ���ش��ع��راً .رغ���م ت�����ض��ا�ؤل
معارفه وتغييب وعيه ،ال ي��زال يتمتم
ال�شعر .ذلك ان ال�شعر يف ال�رشق فطرة
على عك�س غ��رب مل ينطق ال�شعر حقا ً
اال م���ع ال��رم��ن��ط��ق��ي�ين .وال�����ش��ع��ر اي�����ض��ا ً
يف ال����شرق لغة ت�سكنها ال���روح قبل �أن
تكون �أحرفا ً وهجا ًء ،فمعانيها وكلماتها
و أ�ح��رف��ه��ا في�ض م��ن ن���ور ،كلما مت ّعن
فيها ال��دار���س��ون ،كلما ازدادوا قناعة
ب��ت��ف��رده��ا .وال�����ش��ع��ر اي�����ض��ا ً يف �رشقنا
قيم ،لذلك ال �سبيل �أن ميوت ال�شعر يف
ال�رشق فال�شعر وال�رشق �صنوان يحمل
احدهما عبق الآخر.
ّ
ول���ل���دالل���ة ع��ل��ى جت�����ذر ال�����ش��ع��ر يف
ال�رشق �أود ان ا�شري اىل امل�ؤمتر ال�شعري
ال��ذي اقيم يف مدينة فا�س حيث ُّكرمت
ال�شاعرة مها خ�ير ب��ك لت�أ�صيلها فيما
تكتبه ل�شعر قيمي .خالل ذلك امل�ؤمتر
باق بقاء ال�رشق
ادركت متاما ً ان ال�شعر ٍ
عندما �سمعت يف املغرب العربي وعلى
مقرب ًة من اوروب��ا ق�صائد بلغة عربية
ت�أ�رس القلب ل�شعراء ال تتجاوز اعمارهم
عقدين من الزمن.
ال�شعر يف ال����شرق ع��ل��ى عك�س
الغرب مل ميت ول��ن مي��وت ،ذل��ك ان
�شعراءه كما يف القدم علماءه تو�صلوا
اىل ��سر تلك امل��ع��ادل��ة اخليميائية
التي غفل عنها الغرب ،اال وهي ان
العلوم البحتة على ارتباط وثيق
باالن�سانيات وبالقيم ل���ذل���ك ن��رى

اخلوارزمي يعرب مبعادلة ح�سابية عن
�سلم القيم كما يراه ف�إذا به يقول عندما
�سئل عن االن�سان:
اذا كان االن�سان ذا �أخالق فهو واحد
اذا كان االن�سان ذا جمال فا�ضف اىل
الواحد �صفرا ً = 10
اذا ك����ان ذا م����ال ف��ا���ض��ف ���ص��ف��را ً
�آخر = 100
اذا ك��ان ذا ح�سب ون�سب فا�ضف
�صفرا ً �آخر = 1000
ف�إذا ذهب العدد واحد وهو االخالق
ذه����ب����ت ق���ي���م���ة االن���������س����ان وب��ق��ي��ت
اال�صفار التي ال قيمة لها.
وع�����ى ال�������ش�رق يف خ����ارط����ة وع��ي��ه
تلك امل��ع��ادل��ة م��ا ب�ين االن�����س��ان والقيمة
وال���رق���م ،ف��ك��ان ذل���ك ال�����ش�رق العظيم
ال��ذي حفلت االن�سانية مب�آثره .ويبدو
اليوم وق��د غفل عن تلك املعادلة متاما ً
بعد ان ا�صبح الغرب هو من يحدد له
خارطة وعيه ف���إذا به يكتفي بال�ضحل
من الأف��ك��ار يرددها كببغاء ويتداولها
حتى الثمالة .فمتى ي��ع��ود ال����شرق اىل
ال�رشق حتى تعود القيم ،وننطق �شعرا ً
من جديد.
  jباحثة يف �ش�ؤون اللغة الفرن�سية و�آدابها.

(Cité par Thomas De Koninck, )2

.De la dignité humaine, p. 51

( )3امل�صدر ذاته� ،ص .60
( )4امل�صدر ذاته� ،ص .87
()5امل�صدر ذاته� ،ص .161
( )6امل�صدر ذاته� ،ص .68
( )7امل�صدر ذاته ،ال�صفحة ذاتها.

بري�شة الفنانة ناديا �صيقلي
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كتاب �شذرات من خطاب يف الع�شق
لروالن بارت �أمنوذجا

البعد القيمي لل�شعر العربي
يف الأدب العاملي
الهام �سليم حطيط

j

ل� �ئ ��ن ك�� ��ان ل �ل �م �ث��اق �ف��ة ه��وي��ة
�إن���س��ان�ي��ة �أدرك��ه��ا ب�ن��و الب�رشمنذ
القدم ،طاولت غريجانب من حركة الفكر
الإن�ساين بتجلياته املتعددة املناحي ،ما
�أدى اىل قيام ثقافة عاملية عزّزت التوا�صل
بني الإن�سان و�أخيه الإن�سان ،ف�إن الكاتب
الفرن�سي روالن بارت مل يخرج عن جادة
هذه القاعدة ،و�أ�سهم يف حركة املثاقفة يف
م�ؤلفاته الفكرية والأدبية.

فمن هو روالن بارت؟

�إن��ه كاتب ومفكر ون��اق��د �أدب ��ي و�أ�ستاذ
ج��ام �ع��ي ،ب� ��د أ� ع�م�ل��ه ك�م�ح��ا��ضر يف جامعة
بوخار�ست �سنة  ،1953وان�ت�ق��ل منها �إىل
جامعة اال�سكندرية ،ثم اىل جامعة باري�س،
حيث توىل من�صب مدير الدرو�س يف املعهد
التطبيقيللدرا�ساتالعليا،لي�صبح،بعدذلك،
�أ�ستاذا يف الكوالج دو فران�س ،ويحتل كر�سي
«ال�سيمياء الأدبية» اىل حني وفاته عام .1980
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د�أب ب � ��ارت ع �ل��ى ال �ت �� �ص��دي للنقد
الكال�سيكي ،منذ كتابه الأول «الدرجة
�صفر للكتابة» وحتى كتابه «�شذرات من
خطاب يف الع�شق» مو�ضوع درا�ستنا،
وال� ��ذي ك ��ان يل ��ش�رف ن�ق�ل��ه اىل ال�ع��رب�ي��ة
ب��ال �ت �ع��اون م��ع �أح� ��د ت�ل�ام��ذة ب� ��ارت ،وق��د
ن�رش الكتاب بهمة املجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب يف الكويت ،عام . 2001
انخرط تفكري بارت يف منظومة الأبحاث
املتخ�ص�صة يف البنيات والل�سانيات التي
ك��ان ف��ردي�ن��ان��د دي ��س��و��س��ور رائ���دا لها،
ث��م تبعته امل��در��س��ة ال�شكالنية الرو�سية،
ومدر�سة براغ (جوليا كري�ستيفا ) معتمدا
على نقد الأدل��ة ونقد الأ�سطورة ،وانتهاج
م �ب��د أ� ال�ن����ص وال �ت �ن��ا���ص ،ف �ـ «ك��ل ن����ص هو
ت�ن��ا���ص» ي�ق��ول ب ��ارت .وتطبيقا لنظريته
هذه ،و�ضع كتاب» ال�شذرات» الذي �شكل
ن�صا ً وتنا�صا ً وممار�سة داللية و�إنتاجية
ل�سيميولوجيا الع�شق.

ج�م��ع ب���ارت ،يف ك�ت��اب «ال�����ش��ذرات»،
من روائ��ع الفنون الأدب�ي��ة العاملية� ،أجمل
ما قيل يف الع�شق ،فتداخلت يف كتابه �شتى
ثقافات ال�شعوب والأمم ،واختزل يف طياته
جتربة �إن�سانية غنية ،م�ستمدة من نتاج
ه��ذه الثقافات ،ومنها :كتاب «الوليمة»
لأفالطون ،وم�ؤلفات نيت�شيه ،وكتاب «�آالم
الفتى فرتر» لغوتيه ،وم�ؤلفات املت�صوفة
 ،ك�أعمال رو��س�بروك وج��ان دي الك��روا،
وكتاب «طوق احلمامة يف الألفة والآالف»
البن حزم الأندل�سي� ،إ�ضافة اىل مطالعاته
يف املذاهب البوذية من «تاو» و«زن» وكتب
التحليل النف�سي ،وعلم النف�س (ف��روي��د،
فنيكوت ،وبيتلهم) ،وم��ا اط�ل��ع عليه من
خالل مداوالته مع �أ�صدقائه ،مثل :فرن�سوا
ف��ال ،ودون �ي��ز ف ��راري ،وفيليب �سولرز،
وج��ان ل��وي ب��وت ،وا أ�ط���وان كومبانيون،
وروالن هافانا ،وغريهم.
م ��ا ي �ث�ير اه �ت �م��ام �ن��ا يف ه���ذه امل��داخ �ل��ة

ه��و ال ��وق ��وف ع �ل��ى أ�ث� ��ر ال���ش�ع��ر ال�ع��رب��ي
القيمي يف «�شذرات» ب��ارت ،ومعاجلة �أحد
أ�ب�ع��اد التنا�ص واملثاقفة العابرة للأزمنة
وال���ش�ع��وب ،أ�ع �ن��ي م�ف�ه��وم الع�شق ال��ذي
ين�ساب ما بني �سطور الكتاب م�شكال خطا
بيانيا يجمع ما بني ر�ؤى الع�شق ،وميتد
من كتاب «الوليمة» لأفالطون ،اىل الرتاث
العربي ،املتمثل مبفهوم احلب العذري يف
كتاب «طوق احلمامة» الب��ن ح��زم ،وما
ك��ان للكتاب الأخ�ي�ر م��ن ت� أ�ث�ير ب��ارز على
ال�شعراء الغنائني اجلوالني «ال�تروب��ادور»
ال��ذي��ن ��س��اح��وا يف ج �ن��وب ف��رن���س��ا ،خ�لال
القرنني الثاين والثالث ع�رش ،وا�ست�شهد
بهم بارت يف كتابه.
�إن ت�أثري القيم ال�شعرية العربية ،من
خ�لال ��ش�ع��راء و�أدب� ��اء الأن��دل ����س ،عموما،
واب� ��ن ح ��زم خ���ص��و��ص��ا ،ع �ل��ى ال���ش�ع��راء
اجل ��وال�ي�ن (ال �ت��روب � ��ادور) ،وع �ل��ى �شعر
الغزل عندهم ،ودالالت��ه عند ب��ارت املت�أثر
بهم يف «�شذراته» ،ال يحتمل ال�شك .ففي
�شعر غيوم التا�سع دو بواتيه Poitiers
 Guillaume deوه � ��و �أول � �ش �ع��راء
ال�ت�روب ��ادور مم��ن ُح�ف��ظ ��ش�ع��ره��م ،وك��ان
يجيد العربية ،الكثري من اخل�صائ�ص التي
ال ميكن تف�سريها بت�أثر غيوم بال�شاعر
الالتيني �أوفيد� ،أو ال�شعر اليوناين الو�سيط،
�أو الأغ ��اين ال�شعبية امل�ع��روف��ة آ�ن���ذاك ،بل
تعود هذه اخل�صائ�ص اىل ال�سنوات الثالث
ال�ت��ي ق�ضاها غ�ي��وم يف ال ���شرق ،وت�ع� ّرف
خاللها على املو�شحات الأندل�سية يف بالد
ال�شام ،حيث كانت �شائعة ،فت�أثر بلحنها
وبطريقة نظمها وبقيمها يف احلب املرهف
وال��رق �ي��ق ،فبقيت كامنة يف نف�سه اىل �أن

�أيقظها ع�شق حقيقي ول��ه ب��ه ،ف�أدخلها يف
ق�صائده و أ�غ��ان�ي��ه التي �أه��داه��ا �إىل جارته
الكونتي�سة �شاتلرو ،متوجها اليها بعبارة:
« ،»mon véziم�ستخدما كناية قريبة من
الكلمة العربية« :جارتي».
ول �ئ��ن ت��و� �س��ل غ �ي��وم دو ب��وات �ي��ه ،يف
ق �� �ص��ائ��ده� � ،ص��ورا م�ستمدة م��ن ��ش�ع��راء
الأن��دل����س ،ف�ه��ذا يعني �أن القيم ال�شعرية
العربية كانت معروفة يف الغرب الأوروبي،
يف القرون الو�سطى ،بف�ضل �شعراء و�أدباء
�أندل�سيني ،كان ابن حزم يف مقدّمهم .
ومن املفيد يف هذا ال�سياق �أن نقف على
بع�ض �أوج��ه ال�شبه ما بني قيم الع�شق يف
�أغ��اين ال�شعراء الرتوبادور ويف �شعر ابن
حزم:
ي�ق��ول اب��ن ح��زم يف «ط��وق احلمامة»:«ل �ي ����س احل� ��ب مب �ن �ك��ر يف ال ��دي ��ان ��ة وال
مب�ح�ظ��ور يف ال���شري�ع��ة� ،إذ ال�ق�ل��وب بيد
اهلل ...إ�ن ��ه �إ�ستح�سان روح��اين وامتزاج
نف�ساين» (�ص.)63
ويف املقابل ،ي�ؤكد ال�شعراء الرتوبادور
�أن الع�شق «ه��و مت��اه��ي روح�ي�ن نبيلتني
واحتادهما».
حت ��دد «ال �ك��ورت �ي��زي��ا» �أي ق��واع��د �آدابالع�شق� ،سلوكا خا�صا بالع�شق ،فعلى
العا�شق ،م�ث�لا� ،أن يكون معتدال ،و�أن
يتقن فن العي�ش وح�سن الت�رصف؛ فهو
واج ��ب اج�ت�م��اع��ي م��ن ال��درج��ة الأوىل،
يح�سن
فيما يعترب ابن حزم �أن الع�شق
ّ
�سلوك الإن�سان ،وي�ترك اث��را �إيجابيا يف
نف�سه « :واحلب داء عياء ،وعلة م�شتهاة
ال يود �سليمها الربء ،وال يتمنى عليلها
الإفاقة»(�ص.)68

يجعل روالن
بارت نف�سه تبكي
ُليربهن �أن �أمله لي�س
وهم ًا ،فالدموع
عالمات ولي�ست
عبارات

املثاقفة هوية
�إن�سانية ،وقد
�أ�سهم روالن
بارت يف
حركة املثاقفة
يف م�ؤلفاته
الفكرية
والأدبية
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لغة الفكر
ف�ع�ن��د ك��ل م��ن اب ��ن ح ��زم وال���ش�ع��راء
ال�ت�روب ��ادور :ال�ع���ش��ق ه��و ن��ار م�ستعرة
ت�ل�ت�ه��م ال �ع��ا� �ش��ق ،ف�ت���س�ت�ت�ب�ع�ه��ا ال �ك ��آب��ة
والأمل ،كل ه��ذا ب�سبب �إع��را���ض املع�شوق
والمباالته « :نف�س الذي ال يحب من يحبه
مكتنفة اجلهات ببع�ض الأعرا�ض ال�ساترة
واحلجب املحيطة بها من الطبائع الأر�ضية،
فلم
حت�س باجلزء ال��ذي ك��ان مت�صال بها
ّ
قبل حلولها حيث هي» (�ص.)64
وكما عند ال�شعراء ال�تروب��ادور ،يرى
ابن حزم �أن التكتم على ا�سم احلبيب �أمر
��ضروري حفاظا على مقامه االجتماعي
الرفيع؛ فهو ي�شري اليه بعبارة «�سيدي»
�أو»م�� � ��والي» ،م�ستخدما �صيغة امل��ذك��ر
م ��ن �أج � ��ل ال� �ت ��وري ��ة ،وك ��ذل ��ك ي���س�ت�خ��دم
غيوم دو بواتيه �صيغة امل��ذك��ر يف مناداة
مع�شوقه ،فيقول� »midon« :أي «�سيدي»
ول �ي ����س «»� »madonaأو «� �س �ي��دت��ي» 27
(Les chansons de Guillaume IX,
)éd.A.Jeanroy, III,p 9

وت���ش�ك��ل ط��اع��ة احل �ب �ي��ب يف م �ف��ردات
�شعر الغزل عند الرتوبادور ركيزة هامة.
وه��ذه الطاعة مقتب�سة من ال�شعر العربي
اجل��اه �ل��ي ال���ذي ورث���ه اب ��ن ح� ��زم ،حيث
ي�ق��ول« :وال يقولن قائل �إن �صرب املحب
ع�ل��ى دل��ة امل�ح�ب��وب دن���اءة يف النف�س فقد
�أخط�أ» (طوق احلمامة� ،ص  .)128وي�شري
يف مكان �آخ��ر �إىل �سطوة املع�شوق :وقد
وط ��أت ب�ساط اخللفاء و�شاهدت حما�رض
امللوك ،فما ر أ�ي��ت هيبة تعادل هيبة حمب
ملحبوبه .وح���ضرت مقام املعتذرين بني
�أيدي ال�سالطني ،ومواقف املتهمني بعظيم
الذنوب مع املتمردين الطاغني ،فما ر�أيت
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�أذ ّل م��ن م��وق��ف حم��ب ه�ي�م��ان ب�ين ي��دي
حمبوب غ�ضبان ،قد غمره ال�سخط وغلب
عليه اجلفاء( ».طوق احلمامة� ،ص .)181
أ�م��ا ال�شعراء اجلوالني ( ال�تروب��ادور)
فهم دوم��ا يف خدمة احلبيب وج � ّل همهم
طاعته واخل�ضوع مل�شيئته .يقول برنار دو
فنتا دور � Bernard De Ventadourأحد
ال�شعراء اجلوالني�« :أريد دائما ما ي�سعدها،
و�أن��ا دائما حبيبها وخادمها» (Chanson
.)d`amour, 9, vv.22 -23
مما تقدم ،نخل�ص اىل �أن ال�شعر عند
الرتوبادور ،يف �أوروبا الع�صور الو�سطى،
قد ت�أثر ،اىل حد بعيد ،بقيم ال�شعر العربي
الأندل�سي ،حيث نقع على �أ�صدائه بو�ضوح
يف كتاب «ال�شذرات».

فما هي هذه الأ�صداء؟

ي�شتمل الإنغرام يف كتاب»ال�شذرات»
على �أن��واع التنا�ص كافة؛ فال يغيب عنه
احل��وار �أو التلميح �أو االقتبا�س من ذاكرة
الأدب العربي.
ف� � �ب � ��ارت ي��ق��ت��ب�����س م � ��ن اب� � ��ن ح ��زم
مبا�رشة يف إ�ح��دى �صور كتابه ،عنوانها:
«الو�صل» (،)Union P267, Fragments
ف �ي �ق��ول« :و� �ص��ل امل �ح �ب��وب ه��و ال���ص�ف��اء
ال��ذي ال ك��در فيه ،وال�ف��رح ال��ذي ال �شائبة
وال ح��زن م�ع��ه ،وك�م��ال الأم ��اين ومنتهى
الأراجي» (�ص .)Le collier 157
عند ب��ارت ،كما عند ابن ح��زم ،ي�شكل
ل�ن �غ��رام ،ويف ذلك
النظر نقطة ان�ط�لاق ل� إ
يقول ابن حزم« :وللحب عالمات يهتدي
اليها ال��ذك��ي؛ ف��أول�ه��ا النظر ،وال�ع�ين باب
النف�س ال�شارع ،وهي املنقبة عن �رسائرها،

وامل �ع�برة ع��ن ب��واط�ن�ه��ا» (ط ��وق احلمامة
�� ��ص .)70.وك��ذل��ك غوتيه يف رواي ��ة «�آالم
الفتى فرتر» حيث يقول« :عند نزوله من
ال�سيارة ،ر�أى فرتر �شارلوت داخل �إطار
باب منزلها تقطع احللوى للأطفال :نع�شق
بداية لوحة� ...إن اللوحة هي �أف�ضل �شيء
ميكن ر�ؤيته للمرة الأوىل ...تك ّر�س اللوحة
من �س�أع�شقه «(�شذرات� ،ص .)177
ي �ق��ول ب���ارت« :ال�ع���ش��ق ال���ص��اع��ق هو
تنومي مغناطي�سي»�« :إين مفتون ب�صورة
ما ،بداية تراين مرجتا ،ومكهربا ،ومهزوز
امل�شاعر» ،وقد وردت هذه ال�صورة عينها
عند اب��ن ح��زم حني يقول« :ونف�س املحب
متخل�صة عاملة مبكان ما كان ي�رشكها يف
امل �ج��اورة ،طالبة ل��ه ،قا�صدة اليه ،باحثة
عنه ،م�شتهية ملالقاته ،جاذبة له لو �أمكنها،
كاملغنطي�س واحل��دي��د» (ط ��وق احل�م��ام��ة،
�ص.)64
وه � �ك� ��ذا ت � �ت� ��واىل ال� ��� �ص ��ور وامل� �ع ��اين
امل�ت���ش��اب�ه��ة يف ك �ت��اب «ط��وق احلمامة»
و أ�غ � ��اين ال �� �ش �ع��راء اجل ��وال�ي�ن ويف ك�ت��اب
«ال�شذرات» ،ويتالزم الع�شق يف كل منها
مع عالمات مميزة  ،ومنها الإ�سرت�سال يف
البكاء:
يقول ابن حزم:
« دليل الأ�سى نار على القلب تلفح
ودمع على اخلدين يحمى وي�سفح
�إذا كتم ال�شغوف �رس �ضلوعه
ف�إن دموع العني تبدي وتف�ضح
�إذا ما جفون العني �سالت �ش�ؤونها
ربح»(�ص)80:
ففي القلب داء للغرام م ّ
وميتدح بارت الدموع ،فيقول« :عندما
�أبكي �أريد ان �أ�ؤثر على �أحد ما ،و�أن �أ�ضغط

ع�ل�ي��ه « .أ�ن �ظ��ر م��ا فعلته ب ��ي!»�...« ،أج �ع��ل
نف�سي تبكي لأبرهن لها على �أن �أملي لي�س
وهماً؛ فالدموع عالمات ولي�ست عبارات.
فمن خ�لال دموعي �أق�ص رواي��ة� ،أ�صوغ
�أ�سطورة الأمل� ،أتكيف معها� ،أ�ستطيع �أن
�أعي�ش معها ،لأين عندما �أب�ك��ي �أ�ستطيع
�أن �أعطي لنف�سي فر�صة خماطبة �شخ�ص
عظيم يتلقى �أ� �ص��دق ال��ر��س��ائ��ل ،ر�سالة
ج�سدي ولي�س ر�سالة ل�ساين« :فما �أهمية
الكلمات أ�م��ام دمعة واح��دة أ�ك�ثر تعبريا».
(مديح الدموع � ،شذرات �ص.)169
�أم� ��ا ب ��رن ��ار دو ف ��ون� �ت ��ادور ف �ي �ق��ول:
«جتري الدموع كالأنهر من عيوين» ،كما
ال ي�ك� ّ
�ف �أرن ��و دو م ��اروي  Mareuilعن
احلديث عن دموعه.
ول � �ئ� ��ن ك� � ��ان ال� ��� �ش� �ع ��راء اجل� ��وال �ي�ن
(الرتوبادور) يتباهون با�ستحواذ احلبيبة
ع�ل��ى إ�ع��ج��اب الآخ ��ري ��ن امل�ت�ه��اف�ت�ين على
ك�سب و ّده��ا ،ف��إن اب��ن ح��زم ي��رى الع�شق
م�ل�ازم��ا ل �ل �غ�يرة« :ع �ن��دم��ا �أع �� �ش��ق أ�ك ��ون
غيورا بالطبع» .وي�ضع ب��ارت الغرية يف
ق��ائ�م��ة ع�لام��ات الع�شق« :ك�غ�ي��ور ت��راين
أ�ت��أمل مرات �أرب��ع� :أوال لأين غيور ،وثانيا
لأين �ألوم نف�سي على كوين هكذا ،وثالثا
لأين �أخ �� �ش��ى �أن جت��رح غ�يرت��ي الآخ ��ر،
ورابعا لأين ا�ست�سلم لأمر تافه� :أت�أمل لأين
م�ستعبد ،وع��دواين وجمنون  ،وع��ادي».
(الغرية� ،شذرات� ،ص .)137
ويلفت بارت ،مرات عدة ،يف «�شذراته»
اىل �آداب الع�شق عند ال�شعراء اجلوالني ،ومن
�أهمها :الإ�ستتباع  vasselageوالتبعية اىل
حد الإ�ستعباد « :كل �صدع يف التعبد خط�أ:
�إنها �أ�سا�س الكورتيزيا .فاخلط�أ يظهر كلما

فكر العا�شق �أن ي�أتي بحركة ا�ستقاللية،
ول ��و ب�سيطة ،ع��ن امل �ع �� �ش��وق ( ».أ�خ��ط��اء،
�شذرات� ،ص  ،)110ويجاريه ابن حزم ،يف
ذل��ك ،حني ميتدح �سلطان الع�شق وقدرته
على الإ�ستعباد ،فيقول:
« لي�س التذلل يف الهوى ي�ستنكر
فاحلب فيه يخ�ضع امل�ستكرب
ال تعجبوا من ذلتي يف حالة
قد ذ ّل فيها قبلي امل�ستب�رص»
ويقول غيوم دو بواتيه « :لي�س بو�سع
�أحد �أن يطمئن اىل انت�صاره على املع�شوق،
�إذا مل ي��ذع��ن يف ك��ل أ�م� � ٍر لإرادت� ��ه» ( �أغ��اين
غيليوم التا�سع ،اجلزء ال�سابع ،الأغنية .)26
ي�ب�ق��ى �أن ب� ��ارت ق��دع��ر���ض يف ك�ت��اب
«ال�شذرات» لكل �أ�صناف الع�شق :الع�شق
الأف�ل�اط��وين ،والع�شق ال �ع��ذري الرقيق،
متمثال مبا ت�ض ّمنه �شعر الع�شق عند ابن
ح ��زم وال �� �ش �ع��راء اجل ��وال�ي�ن ،م���ض��اف��ا اىل
الع�شق الرومن�سي ،عند غوتيه ،والع�شق
ال �� �ص��ويف الإل �ه��ي ع�ن��د ج ��ان دي الك ��روا،
ورو� �س�ب�روك ،م � ؤ�ك��دا ً �أن الع�شق �شعور
ع��اب��ر ل �ل �ث �ق��اف��ات ك ��اف ��ة ،ل �ك��ون��ه م��رت�ب�ط�ا ً
ب��الإن���س��ان؛ فحوله تتمحور ك��ل ق�ص�ص
العامل ،وه��ذ ما تنوه به جوليا كري�ستيفا
يف كتابها «ق�ص�ص احلب» ،فتقول« :ما من
ق�ص�ص �إال وك��ان الع�شق م��ادة لها؛ ففي
الفل�سفة والدين ،كما يف ال�شعر والرواية،
جن��د �أنف�سنا أ�م ��ام حكايا الع�شق ،حتى
غدت هذه احلكايا ُمن�سلّة يف �أعماق الفكر
الإن �� �س��اين ،وه��ي الت ��زال ،اىل يومنا ه��ذا،
تثرينا وتده�شنا!».

يعترب بواتيه �أنه
لي�س بو�سع �أحد
�أن يطمئن �إلى
انت�صاره على
املع�شوق �إذا مل
ُيذعن يف كل
أمر لإرادته
� ٍ

ثمة �أوجه
ّ
لل�شبه بني �شعراء
الرتوبادور وابن
حزم يف
تف�سري احلب
لناحية متاهي
روحني نبيلتني
واحتادهما..

 jباحثة يف �ش�ؤون اللغة الفرن�سية و�آدابها.
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لغة الفكر

من ال �ضمري له ال �أدب عنده

ال�شعر بني العلم واملعرفة
نعيم تلحوق

j

�س�ألني �صاحبي ،هل ر�أيت اهلل؟
َ
ا�ستدرك عني:
رددت « :لم �أكن»...
«ك��ي ت��رى ،عليك �أن تنظر �أوالً»؟! ب��د�أت
رحلة اكت�شاف ال��ذات ب�س�ؤال « :من �أنا»
و�أطلق البحث معناه ليفي�ض في داخلي،
رح��ت م��ن ال�ت�خ�لّ��ي إ�ل ��ى ال�ت�ج�لّ��ي �أدر� ��س
نف�سي وكيف يمكن للإن�سان �أن يكون
بال قيم �أو بال ف�ضاء من اال�ستدراكات
الكثيرة والمختلفة...
طريق ال ب ّد من المرور فيه ،كي �أكون
عِلما ً لأ�صير بعد كثير من العلوم معرفة،
ف�أ�شهد �أني كنت وفق تج ٍل �إن�ساني حدثا ً
ف��ي م�ستقر �إ��س�م��ه ال�م�ك��ان ع�ل��ى طريق
الزمان...
وحين التقيت بقامة �أدبية كعمر �أبي
ري�شة� ،س�ألته  :ماذا عن المتنبي؟ �أجاب
لي�س المتنبي ��ش��اع��را ً ي��ا ف�ت��ى؟ �أعياني
الجواب ،ف�أ�صررت عليه؛فر َّد :لي�س الذي
ي �م��دح وي�ستعطي ع�ل��ى ب��اب ال�سلطان
36
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يحمل موا�صفات ال�شعر ...ال�شعر �أكبر
من ذلك بكثير...
اخترعت مفردة جديدة ،ال�شعر هو
اهلل ...يعطي وال ي�أخذ ...فهو يبري الكالم
كي ي�صير ملحا ً فخميرا ً فعجينا ً فخبزاً...
�أناط بي المعنى �س�ؤال الهوية ،لماذا
علي �أن �أكون �أ�صيالً ،وللحداثة �أ�شكال،
ّ
ولل�شعر أ�ن��واع ،و�أنماط و�أفكار ونفو�س
و�أهوال �صورية ت�أتي بال دراية منّا ،من
ال وعينا الأثير ،إ�ل��ى �أحالمنا الأر�ضية،
لتك�سبنا ق��راءة م�ستوفية ال�شروط بال
منّة وال ِد َعة ؟؟؟
ف�إذا كان ال�شع ُر وظيف ًة لتكري�س القيم
االن�سانية المتعارف عليها فما هي القيم،
وم��ا هو المتعارف عليه ؟ وه��ل الحداثة
فكر ًة �أو م�شروعا ً ؟
ه ��ذا ي �ق��ودن��ا ف��ي م �ح��ور ال�ب�ح��ث عن
الهوية ،كي نفهم القيم ون�ؤ�س�س عليها
تعارفا ً يليق ب�سمعة الحياة...

اعتبر عبد القاهر الجرجاني �أن �أعذب
ال�شعر �أكذبه ...وهو بهذه العبارة ق�صد
الإن��زي��اح ال�ل�غ��وي للمعنى ،ال االن��زي��اح
ال��ر�ؤي��وي لج�سد ال �ح �ي��اة ...فاللغة هي
ال� �ح� �ي ��اة ،وم� ��ن ال ح��ي��اة ف �ي��ه ال ح��رك��ة
تطاله ،ومن ال تطاله الحركة ال ير�صده
المعنى...
لن���س��ان،
للكتابة غ��ر���ض �أب�ه��ى ه��و ا إ
ال الب�شري ...وال ي�ستقيم �أدب بال قيم،
والف�ضائل والرذائل ال تقبل التجزئة ،على
ر�أي الكاتب �سعيد تقي الدين لن�ضيف
حركة على المعنى ،وهل يعقل �أن يكون
هناك �س ْد�س ل�ص و�سبْع محتال وخ ْم�س
�آدم��ي ور ْب��ع ام��ر�أة ،و ُث ْمن رجال...هناك
ب��ال�ت��أك�ي��د ل����ص واح� ��د� ..آدم� ��ي واح� ��د...
�إمر�أة واحدة ،ورجل واح��د�...إذا ً ال يمكن
�أن ن� �ج� � ِّزي َء ف��ي الأدب ب �ي��ن ال �� �ص��ورة
والم�ص ّور والعد�سة ،فكلهم واح��د في
الم�شهد القيمي...

و�إذا ك��ان االن��زي��اح ال�ل�غ��وي ،يق�صد
المعنى ،فهو يثير بلبلة ق�صدية في المبنى
ليقيم حركته ،وهو من قطيع الج�سم الذي
يحمل ايقاعه في حركة الروح ،لن�ستظهر
الفعل من الالفعل ،ولن�ستعير �إيقاعات
اخ��رى داخ��ل حركة الج�سد �أو خارجه،
ولنبلغ الم�ؤ ّدى او الغر�ض المعرفي من
كل هذا وذاك...
ّ
وقبل بلوغي ،علمني �أبي البالغة في
�سن العا�شرة ،فعرفت الإيجاز والبالغة
ف��ي ال �ح��دي��ث ع��ن ال �ق �ي��م وال �ل �ط��اف��ة في
ال �م ��ؤ َّدى ...فاختبرني ببالغة ال�صغير
والكبير ،ال بالمدرك الزمني بل بالبحث
القيمي ال��ذي على �ضوئه تت�أ�س�س فكرة
الأدب فهل �سمعتم� ..أن ل�صا ً �أو ن��ذالً،
ح �ق �ي��را ً �أو � �س��اف�لاً ،ب �خ �ي�لاً �أو م��راب �ي �اً،
كاذبا ً �أو جبانا ً يكتب �أدبا ً ؟؟؟ باهلل عليكم
�إذا ح�صل كيف يكون المعنى �صادقاً،
وكريماً ،ونبيالً ،وراقياً ،كي يتفق الكاذب
مع ال�شعر �إذا كان انزياحا ً عن �صاحبه
في �سمة وعيه لحركة الج�سم وال��روح
في �آن معاً...
�إذاً ،ال�ه��وي��ة� ،أ��س��ا���س لوعي ال�شاعر
�أو الأدي ��ب لمعنى حركته وعليها �-أي
الهوية -تتمظهر كل الوقائع والأح��داث
والأف�� � �ك� � ��ار ...ف�ل�ا ت� �خ ��رج ال �ل �ح �ظ��وي��ة
والبنيوية عن ظالل الهوية ...الن العمل
منحى �آخر ال يليق ب�سمعة
الفني �سينحو
ً
المعنى والمعنى الم�ضاعف �إذا خرج عن
ه��وي �ت��ه ...ف�لا تفكيكية دون معنى وال
ج�سم دون �سائر معانيه...
وب�م��ا �أن ال �ح��داث��ة م���ش��روع �إن�ت��اج��ي،
فنحن ل��م نلحظ حداثتنا بعد ،كوننا غير

منتجين ف �ك��را ً و��ص�ن��اع��ة وغ� �ل��االً ...فال
يعود هناك حق لمن ال يعمل وال خير لمن
ال ي�سمع ،وال جمال لمن ال يع�شق ويحب
ويفكر ،هنا �أ�ضفتُ الفكر للجمال ،لأن��ي
اعتبر ُته وازعَ خي ٍر للمدنية والب�سيطة ال
عامل �ش ّر...
الحداثة هوية متجذرة ومتجددة في
�آن ،ل��ذا ،اعتبر ان المتنبي �شاعر حديث
بامتياز ،كونه حديث ال�ساعة ،و�شعره لم
يزل يليق ب�سمعة الحياة ،فهو لم يخرج عن
طاعة المعنى الذي ت�أ�س�ست ق�صيدته عليه
ّ
بغ�ض النظر �أكنا نحبه ك�شخ�صية �أدبية �أو
كن�ص ...هو �شخ�صية ملتب�سة تقيم وزنها
داخل بيئتها وين�سحب مدلولها على بيئات
مختلفة ومتعددة ،مما ي�شير �إلى �أن حركة
المعنى جذرية بامتياز وغير قابلة لتفنيد
ال�سلوك البنيوي للن�ص اذا �أخذت بالمعنى
الجماعي ال الفردي البحت ،طالما ال�سلوك
الر�ؤيوي حا�صل ال محال ...ف�شعره ناتج
م�ع��رف��ي ل�ف�ع� ٍل ج�م��اع��ي � �س��واء ك��ان هدفه
فرديا ً �أم غير ذلك...
و�إذا ن ��زع أ�ح ��دن ��ا �إل� ��ى ق� ��راءة الن�ص
ب� � إ�ط ��اره ال �ب �ن �ي��وي ف �ه��ذا ي�ع�ن��ي أ�ن� ��ه ي �ق��ر�أ
الج�سم في وظيفته ال في كيفية خلقه �أو
�إبداعه ،وبهذا المعنى ال يمكن اعتبار فكرة
القبيلة والع�شيرة والطائفة فكرة حديثة،
�أو ح��داث��ة ،لأنها فكرة قديمة م�ك��رورة �أو
من�سوخة عن �سابقاتها ...الفكرة هنا لم
تتغير بل الأدوات� ،إذاً ،هناك فكرة جديدة
و أ�خ��رى قديمة� ،شعر قديم و�آخ��ر حديث،
البنيوية تكمن في جن�س الحركة �أكثر من
قيمة الحركة داخ��ل المو�ضوع�،أما قيمة
المو�ضوع تكون في حركة الحركة التي

�إذا نزع �أحدنا
�إلى قراءة
الن�ص ب�إطاره
البنيوي فهذا
يعني �أنه يقر�أ
اجل�سم يف
وظيفته ال
يف �إبداعه

للكتابة
غر�ض �أبهى
هو الإن�سان،
وال ي�ستقيم
�أدب بال قيم
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ما اجلدوى من
الأدب �إذا ما اعرتفنا
�أن اللغة هي
احلياة و�أي حياة
ال ترتبط بهوية
ومكان ور�ؤيا؟

احلداثة م�رشوع
�إنتاجي ونحن مل
نلحظ حداثتنا بعد
لأننا غري منتجني...
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تكمن في الكيف ال في المتى والأين!!.
�إذاً ،الثقافة ه��وي��ة ،والهوية متالزمة
مع الحياة القيمة ال الترف ،والقيمة لتكون
عليها �أن تقيم ارتباطها ال�سحري بالروح
وال��وج��دان وال�ج��ذور� ،أي ب��الأر���ض واللغة
وال �ت��اري��خ والم�ستقبل ،ف��ال�ح��داث��ة القيمة
تجمع الفكرة التي تنتج وعيها الثقافي ر�ؤي ًة
ومعرف ًة ،وال يقوم ذلك إ�الَّ بتفاعل الحوار
بين الفعل والإنفعال�،أي بتثوير الر�ؤية التي
ت�سمح للأفراد والتعدد والآراء �إقامة ف�ضا ٍء
�أو منارة يقتدي بها الغد ،فالتاريخ هو ما
�سيكون ولي�س ما كان فح�سب...
ح �ي��ن ي���س�م��ع �أح ��دك ��م ع ��ن «ال �� �ش��اع��ر
الكبير» ...فهذا تف�سير الماء للماء فال�شاعر
له موا�صفات �إما �أن يكون فار�ساً ،نبيالً،
م �ق��دام �اً ،ك��ري �م �اً ،ع��زي��زاً ،او ال ي �ك��ون...
فالكبير وال�صغير ،عبارة تنطلي هنا على
القيمة ال على الفرق �أو القيا�س ،من حيث
المعنى ،وه��ذا ي��دل على الداخل والخارج
وما يتماثل معهما في ال��ر ؤ�ي��ة ،ك��أن يقول
�أحدُكم« :وجهك جميل كالقمر» ...هنا كالم
ال ينبو �إال على تف�سير الماء بالماء ...ف�إذا
كان القمر �أخذ داللة الجمال ،رغم ب�شاعته
�شكالً فهذا ي�ؤكد بال�ضرورة �أن ا�ستعماالته
ال�ج�م��ال�ي��ة ام�ت�ل�ك��ت ه ��ذه ال���ص�ف��ة ،ف�صار
بامكاننا القول« :وجهك القمر»« ...وجهك
المف�سر �إذاً...
البدر» ،فلماذا نف�سر
َّ
وهذا ي�أخذنا �إلى تحقيق هوية نملكها
لت�شذيب حيوية الن�ص ،و�إزالة الح�شو من
داخلنا� ،أو ما يعرف بالثرثرة اللغوية �أو
الإن�شاء اللفظي .فالإن�سان ليتعفف وهي
من �شروط الأديب� ،أن يت�سم ما يلفظه بما
ي�ستطيعه� ،أو يتمناه او يبلغه عبر �إدخ��ال

ذاته في الم�شهد ( المعنى والمبنى) ال �أن
ي�صف الق�ضايا واال�شكال بعيدا ً عن معنى
هويته �أو ر�ؤيته .فالمدح والهجاء والرثاء
انماط ر�ؤيوية ل��زارع يحاول �إيجاد بذور
ن�صه عبر توليفية ن�صية لمناظرتها...
لكنه ال يدخل فيها� ...أما �إذا كان ال�س�ؤال �أن
الن�ص لعبة ال�سائل والكيف ،فهذا ي�أخذنا
حتما ً الى متاهة الك�شف والبحث عن قيمة
الن�ص وجماليته من داخلنا ال من خارجنا.
لنن ِه المتاهة ،هل الإنزياح اللغوي هو
غيره الإنزياح القيمي للن�ص ،ما الجدوى
من الأدب �إذاً� ...سيما �إذا ما اعترفنا ب�أن
اللغة ه��ي ال�ح�ي��اة ...و�أي ح�ي��اة ال ترتبط
بهوية وم �ك��ان ور�ؤي� ��ا ،ه��ي ح�ي��اة ثقافية
خ��ارج المر�سل والمتلقي ف��ي �آن واح��د،
فكيف يقوم الن�ص خارج الحياة ؟؟؟
ال �أدعو هنا �إلى الواقعية ،فالتخييل قدر
ال ا�ستحالة ف��ي ر�ؤي�ت��ه لكن متى �سقطت
ق�ي��م ال �ن ����ص� ،سقط � �ص��اح �ب��ه�،إذا ل��م يكن
�صاحب الن�ص ت�ضمينا ً فيه ،وه��ذا يعني
�أن اع�ت��وارا ً ي�صيب المعنى ،دون �أن نبلغ
�سر الحياة وج��دواه��ا ...فلنلعب بال�صور
اللغوية بمبناها ال ب�أ�سرارها ،علينا الك�شف
ع��ن ال�م�ع�ن��ى ال�ج�م��ال��ي ل��وج��ودن��ا ب�صور
وم �ف��ردات جمالية وذل��ك عبر �إدراك �ن��ا �أن
الإب� ��داع ه��و �سمة قيمة ال �سمة ف ��رق...
فالم�شكلة ه��ي �أن تحوز على فكرة م��اذا
تقول لتفوز بفكرة كيف تقول ماذا،ال النظر
�إل��ى الأ�شياء بالمفرد وبالتق�سيط ،فالقيم
�ضمير الجماعة و�ضمير الهوية ...ومن ال
�ضمير له ال �أدب عنده...
� jشاعر و�صحفي

بري�شة الفنانة ايفيت ا�شقر
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لغة الفكر

ّ
حم�صلة ما �أجنزته الثقافات
احل�ضارة

�أ�سا�س املجتمع ثقافته
عاطف عطيه

j

ال��ب��ح��ث ف���ي م�����س�� أ�ل��ة ال �ث �ق��اف��ة
وع�لاق�ت�ه��ا م��ع المجتمع ق��دي��م ق��دم
االجتماع االن�ساني نف�سه� .إذ من البديهي
القول �أن ال مجتمع �إن�سانياً ،كبر �أم �صغر،
دون ثقافة تخت�ص ب��ه ،كما ال ثقافة دون
مجتمع �إن�ساني ي�صوغها ح�سب متطلباته
وحاجاته في م�سيرة حياته اليومية ،وفي
تفاعالت ما هو مادي مع الفكر االن�ساني
ودواف� �ع ��ه ب ��إي �ج��اد ال �ط��رق ال�م�ن��ا��س�ب��ة� ،أو
الأدوات الالزمة ،لتلبية ما يدور في ذهنه،
�أو ت �ح��وي��ل ت �� �ص��ورات��ه �إل� ��ى واق� ��ع م��ادي
ملمو�س ي�سهم ف��ي ت�ق��دم��ه وت �ط��وره في
م�سيرته الحياتية ،وفي عالقته مع معطيات
البيئة التي تتيح له االف��ادة من معطياتها
الطبيعية ليحولها إ�ل��ى معطيات �إن�سانية
ت�سهم في �إيجاد المكان المنا�سب له �إلى
جانب المجتمعات التي تعمل على �إظهار
مدى ا�ستجابتها لمعطيات الطبيعة ،ومدى
�إفادتها منها لتحولها �إلى �إنجازات ب�شرية.
40
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الم�سيرة الثقافية في �أي مجتمع ،مهما
ك��ان ��ش��أن��ه ،ه��ي ه��ذا ال�ك��ل المركب ال��ذي
ي�شمل كل �شيء يكت�سبه االن�سان كع�ضو
في المجتمع .هذا الكل هو دائما في طور
الت�شكل ينتقل دائ�م�ا ً �إل��ى مما ه��و منجز
إ�ل��ى ما هو متاح �إن�ج��ازه لي�صير منجزاً،
ول�ي�ت�ح��ول ،م��ن ب �ع��د ،إ�ل ��ى منطلق جديد
لالنجاز ..ولي�صير في الأخير ،ما يتذكره
المرء ويمار�سه لحظة الحاجة �إليه بعد
�أن ين�سى كل �شيء .وهكذا ،في م�سيرة
�إن�سانية ح�ضارية ،يعمل كل مجتمع على
قدر �إمكانياته الطبيعية والمادية ،وعلى
ق��در طاقته الفكرية ف��ي �إغ �ن��اء الم�سيرة
الح�ضارية العالمية� ،إنطالقا ً من ثقافته
ال�م�خ���ص��و��ص��ة ،ال �ت��ي ي���ش��ع م��ن خاللها
على الح�ضارة االن�سانية .فت�صير هذه
الح�ضارة مح�صلة م��ا انجزته الثقافات
االن�سانية ف��ي م��وق��ع ال�ك��ل م��ن الأج ��زاء.
وم�ن�ج��زات الح�ضارة االن�سانية لي�ست

ح �ك��را ً ع�ل��ى المجتمعات ال �ت��ي �صاغتها
وبلورتها وجعلتها ف��ي خدمة االن�سان
ف��ي ه��ذا المجتمع �أو ذاك ،فح�سب ،بل
ه��ي ملك االن�سانية جمعاء ،وق��دره��ا �أن
تكون كذلك ،لأن االن�سان ،في �أي زمان،
وفي �أي مكان من العالم ،يحق له التمتع
بالحياة والمعرفة ،وبمنجزات الح�ضارة
االن�سانية ،بالحرية ال�لازم��ة .ه��ذا على
ا ألق��ل ما ظهر في �شرعة حقوق االن�سان
ومتفرعاتها ،كما أ�ق��رت�ه��ا منظمة ا ألم��م
المتحدة.
�إال �أن الم�سيرة االن�سانية الح�ضارية
ال�ت��ي أ�ت��اح��ت ل�ك��ل إ�ن �� �س��ان ع�ل��ى الأر� ��ض
ال �ت �م �ت��ع ب���إن��ج��ازات��ه��ا ،ت �ب �ق��ى م�ت�ف��اوت��ة
ال�ت��أث�ي��ر بين مجتمع و آ�خ���ر ،كما ج��اءت
و أ�ن �ج��زت ،وم��ا ه��و ف��ي ط��ري��ق االن �ج��از.
ذل��ك �أن االن�سان م��ا زال يكمل م�سيرته
الح�ضارية .وه��ي الم�سيرة ال�ت��ي ربما
ي��و� �ص �ل �ه��ا �إل � ��ى ن �ه��اي��ة م� ��دم� ��رة ،وذل ��ك

با�ستعمال الأ�ساليب الح�ضارية العلمية
ذات�ه��ا التي �أو�صلته ،وال ت��زال تو�صله،
�إل��ى درج��ة متقدمة من الرقي االن�ساني.
و� �س��وء ا��س�ت�ع�م��ال م �ن �ج��زات ال�ح���ض��ارة
االن�سانية ،نا�شئ عن تطلعات يغلب عليها
ن��زوع ط��اغ �إل��ى ال�سيطرة على مقدرات
العالم ،ورغبة ال م�ح��دودة في الهيمنة،
توجه
على �أوجهها كافة ،من �أجل فر�ض ّ
يخدم ا�ستراتيجية ال�سيطرة والهيمنة،
وي�ع�م��ل ع�ل��ى خ�ل��ق ام �ب��راط��وري��ة تحكم
العالم ب�أ�ساليب جديدة عمادها التبعية
ل�ل�أق��وى ،و�أدوات� �ه ��ا ال �ق��وة االقت�صادية
وال� � � � ��ذراع ال��ع�����س��ك��ري��ة ،وال ��و�� �س ��ائ ��ط
االع�لام �ي��ة ،وم ��ا تخلقه ه ��ذه مجتمعة،
من أ�ج��ل ب�سط مفهوم �شبه وحيد للفعل
ال�سيا�سي يت�سم بما تريده االمبراطورية
من �أو�صاف ب��دءا ً بالديمقراطية ،ح�سب
المعجم االمبراطوري ،مرورا ً بحق تقرير
الم�صير لالتنيات والعنا�صر والطوائف
والمذاهب في المجتمعات كافة ،و�صلت
هذه المجتمعات� ،أو لم ت�صل� ،إلى ممار�سة
فعلية للديمقراطية؛ �أو أ�ن �ج��زت� ،أو لم
تنجز بناء الدولة الحديثة .وال فرق لديها
�إن ن�ش�أ ،من خالل هذا التوجه المعولم،
ح��روب �أه�ل�ي��ة ،طائفية �أو عن�صرية� ،أو
إ�ت �ن �ي��ة� ،أو م��ذه�ب�ي��ة� ،أو ��ض�م��ن ال�م��ذه��ب
الواحد .كما ال فرق لديها �إن ن� أ
ش� عن ذلك
تفتت وتفكك وانق�سامات في المجتمعات
غير المح�صنة �ضد االع�ت�ب��ارات الأهلية
النا�شئة عن االرتباطات الأولية للقرابة
الع�صبية ،ومنها� :صلة الرحم � ،أو �صلة
الن�سب الديني والطائفي والمذهبي� ،أو
�صلة اللون الواحد� ،أو العن�صر الواحد.
ب��ل على العك�س م��ن ذل��ك� ،إذ ي�صب هذا
التوجه في �صميم ا�ستراتيجيتها �إما من
خالل تموين الحروب بالأ�سلحة الالزمة
المكد�سة في عنابرها ،وللجهات المتقاتلة
على اختالفها� ،أو من خالل عمليات �إعادة
�إعمار ما خلفته الحروب.

ين�ش�أ عن هذا التوجه المعولم اعتبارات
ثالثة في غاية الأهمية والخطورة؛ الأول
ت�ف�ك��ك وان �ق �� �س��ام ف��ي ب��ل��دان ا ألط � ��راف،
والبلدان العربية منها ،لدرجة العجز عن
ام�ت�لاك الت�صرف بم�صيرها ،فت�ضعف
وتفتقر وتنمو في تخلفها ،فت�صير بحكم
التابعة والخا�ضعة للهيمنة االمبراطورية
والمنطق المعولم؛ والثاني زيادة الهيمنة
وال �� �س �ي �ط��رة ل �ل �م��رك��ز االم� �ب���راط���وري،
وتعميق ال�ه��وة بين ال�شمال المغلق في
وجه الهجرة ،من ناحية؛ وفي وجة ال�سلع
ال�ط��رف�ي��ة ل �ع��دم ال �ق��درة ع�ل��ى المناف�سة،
�إال ب�م��ا ي�شكل ج���زءا ً م��ن ف��ول�ك�ل��ور ه��ذه
ا ألط��راف ،فتدخل عن طريق من �ساحوا
في م�شارق الأر���ض ومغاربها ببقايا ما
تبقى لديهم من نقود
غريبة ينفقونها في ال فرق بني املنطق الأ�صويل
�أروق� � � ��ة ال� �م� �ط ��ارات
�أو م�ع��ار���ض ال�ه��داي��ا التكفريي وبني َمن و�ضع
الوطنية ،م��ن ناحية �أوراقه كافة يف �س ّلة
ثانية ،والجنوب
الذي املنطق املعلوم االمرباطوري
ي���زداد ف �ق��را ً وكثافة
�سكانية ،والمفتوح،
رغ �م �ا ً ع �ن��ه ،ع �ل��ى ك��ل � �ص �ن��وف الهيمنة
وال�ت�ب�ع�ي��ة ؛ وال �ث��ال��ث ،ت��و��س�ي��ع م��روح��ة
اال�ستهالك لي�صير هاج�ساً ،وليدخل في
�صلب ثقافة �أي مجتمع ،لي�صير المنطق
المعولم ،في نهاية المطاف ،لي�س نزعة
�إلى ال�سيطرة والهيمنة فح�سب ،بل تدخل
هذه في ركاب الثقافة اال�ستهالكية ،هدف
العولمة وم�آلها.
المنطق المعولم ال يقف عند ح��دود
الجماعات االن�سانية وثقافاتهم .والمنطق
المعولم ال بد �أن ي�صطدم بثقافات الآخرين
وم�ع�ت�ق��دات�ه��م .وف ��ي ال��وق��ت ال ��ذي يعمل
على النفاذ �إل��ى داخ��ل �أي مجتمع ،يعرف
كيفية ال�ن�ف��اذ وب�سط ال�ن�ف��وذ .والأدوات
في ذلك متعددة ،منها ما يمكن �أن يكون
�إيجابياً ،ومنها ما يكون �سلبياً .وفي كل
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الأح��ول ،المتلقون ال �ش�أن لهم وال �إرادة
ف��ي ا إلي�ج��اب�ي��ات كما ف��ي ال�سلبيات .وما
عليهم �إال الر�ضوخ ،ب ��إرادة منهم �أو على
م�ض�ض .وال منا�ص هنا م��ن ذك��ر �أل��وان
الطعام والم�شروبات والأزي ��اء وو�سائل
االت�صال المفتوحة على كل الف�ضاءات،
وفي مجتمعات ال تزال تحر�ص على عدم
االخ �ت�لاط� ،أو على انتقاء أ�ل ��وان محددة
من الطعام والم�شروبات� ،أو على طريقة
محددة في اللبا�س ،ال تفر�ضها الموجبات
ال���ش��رع�ي��ة فح�سب ،ب��ل أ�ي �� �ض �ا ً موجبات
الح�شمة والأخالق .فتتداخل هنا اعتبارات
ال��رف ����ض وال �ق �ب��ول ،وف ��ي اح �ي��ان كثيرة
االعتبارات جميعها في ذهن
ال�سيا�سة عن�صـر ثقايف،
الفرد الواحد ،ذكرا ً �أو �أنثى،
وكذلك الدين والعالقات �أبا ً �أو �أماً� ،شقيقا ً �أو �شقيقة.
ف�ك�ي��ف ي �م �ك��ن ،وال �ح��ال
بني النا�س ،ووعي هذه
ه��ذه� ،أن يكون التعامل مع
امل�س�ألة هو ال�سبيل لوعي
المنطق ال�م�ع��ول��م والثقافة
اال�ستهالكية التي �أنتجها وال
االنتماء �إلى املجتمع
يزال ينتجها؟
ه��ل ي�م�ك��ن �أن يتلقى ج�م�ي��ع م��ن في
الأطراف تداعيات المنطق المعولم في كل
تجلياته بالقبول والخ�ضوع والالمباالة؟
وف��ي ه��ذه الحال إ�ل��ى �أي��ن يمكن �أن ي�صل
هذا المنطق؟
ه ��ل ي �م �ك��ن �أن ي �ت �ل �ق��ى ب �ع ����ض ه��ذه
الأطراف تداعيات المنطق المعولم في كل
تجلياته بالرف�ض المطلق ،و�إلى �أي مدى؟
وما هي تداعيات هذا الرف�ض وت�أثيره على
المنطق المعولم؟
ما هو ال�سبيل �إلى التعامل مع المنطق
المعولم؟ وهل يمكن �إيجاد المنطق البديل
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الذي يحمي من تداعيات العولمة ومنطقها
ال���س�ي��ا��س��ي واالق �ت �� �ص��ادي واالع�ل�ام��ي
وال �ع �� �س �ك��ري ،وم ��ن ت��داع �ي��ات ال��رف����ض
ال �م �ط �ل��ق� ،أو رف ����ض م��ا ال ي�ت�ن��ا��س��ب مع
المنطق الم�ضاد ال��ذي ب��د أ� يت�شكل كوجه
�آخر للمنطق المعولم؟
وه ��ل ي�م�ك��ن ل �ه��ذا ال�م�ن�ط��ق ال�م���ض��اد
في لبا�سه لبو�س الدين في �أ�شد �أرديته
��س��واداً ،رداء التكفير ،ليكون البديل عن
عولمة طاغية فعلت ،وال ت��زال تفعل ،ما
لم ي�صل �إليه المنطق الم�ضاد بعد ،و�إن
و�صل في داخل المجتمعات التي ينتمي
�إليها �أ�صحابه إ�ل��ى الفعل ف��ي �شركائهم
في الوطن والدين والمذهب ما لم يح�صل
في ه��ذه المجتمعات منذ مئات ال�سنين،
وب��ا��س��م �شمولية ال�ن�ظ��رة إ�ل ��ى االن���س��ان
والمجتمع.
وال �� �س ��ؤال ا ألخ �ي��ر ف��ي ه��ذا ال�م�ج��ال،
كيف يمكننا �أن نقبل ما يقوم به المنطق
المعولم على �صعيد العالم كله ،من فتح
حروب ونهب �شعوب وتفتيت مجتمعات
وت�سييد ثقافة غ��ري�ب��ة ،وت��وج�ي��ه العالم
وجهة الخ�ضوع لإرادة ق��اه��رة ال يمكن
مواجهتها؟ وال نقبل ما يمكن �أن تنتجه
من ردود فعل عنفية على �صعيد العالم
كله ،وخ�صو�صا ً ف��ي ال�غ��رب ذات��ه؟ و�إذا
كانت ردود الفعل في الأطراف غير قادرة
على المواجهة المبا�شرة� ،إذا ك��ان ثمة
مواجهة ،فما هو ال�سبيل �إل��ى المواجهة؟
وم��ا هو البديل في ه��ذه المواجهة ،ومن
الذي يدبرها ويغذيها؟ وما هي غاياتها؟
وما و�سائلها؟
االج ��اب ��ة ع��ن ه ��ذه اال� �س �ئ �ل��ة ،وكثير

غيرها ،بالمو�ضوعية الالزمة ،جديرة �أن
تبين لنا �أهمية الثقافة المجتمعية ،على
ال�صعيد المحلي وال��وط �ن��ي واالقليمي
والدولي.
�صحيح �أن الثقافة الزم��ة للمجتمع
ل ��زوم المجتمع نف�سه ل�ح�ي��اة االن���س��ان
وت �ف��اع �ل��ه م ��ع غ �ي��ره ف ��ي م�ح�ي��ط م�ع�ي��ن،
ولكنها ال�سبيل الوحيد بعنا�صرها كافة
لتطوير ح�ي��اة االن �� �س��ان ،والرت �ق��ائ��ه في
مجتمعه ،والرتقاء مجتمعه بالمقارنة مع
المجتمعات االخ��رى القريبة والبعيدة.
الثقافة �أ�سا�س المجتمع ،ومجمل ن�شاطات
االن�سان عنا�صر ثقافية .ال�سيا�سة عن�صر
ثقافي ،والدين باعتباره تعاطيا ً اجتماعيا ً
مع الإيمان واالعتبارات الدينية هو عن�صر
ثقافي �أي�ضاً .والعالقات بين النا�س كذلك.
ووعي هذه الم�س�ألة ،هو ال�سبيل الوحيد
لوعي االنتماء إ�ل��ى المجتمع .وح�صيلة
الوعي هذا تبلور ال�شعور بالمواطنية؛ وهو
ال�شعور النا�شئ لي�س فقط عن اال�شتراك
ف��ي الحياة م��ع الآخ��ري��ن ،ب��ل العمل على
زيادة بلورة هذا الوعي بالتن�شئة الوطنية،
والتربية على فهم م��ا تعنيه المواطنية
وال�ح����س ال�م��دن��ي ،و�أه�م�ي��ة وع��ي م�س�ألة
الم�ساواة ف��ي الحقوق وال��واج�ب��ات �أم��ام
ق��ان��ون م��وح��د ي�ط��اول الجميع ،ب�صرف
النظر عن االنتماءات الأهلية ،قرابية كانت
�أو طائفية �أو مذهبية �أو �إتنية �أو غيرها.
هذه هي ال�صناعة المدنية للمواطن .و�إذا
انتفت يلج أ� الفرد �إلى مالذه الأولي لينهل
منه ثقافته الأهلية ،بحيث ي�صير مطواعا ً
لذوي ال�ش�أن من �أ�ساطين طائفته ،وي�صير
لعبة في �أياديهم .ويذهب طائعاً مختاراً
�إلى ما ي�ؤمن �أنه يجد فيه �سعادته الأبدية.
ال ف� ��رق ي �م �ك��ن �أن ي��وج��د ب �ي��ن ه��ذا
ال�م��ؤم��ن الطائع وال�ط��ام��ع ب�سالم �أب��دي،
ح�سب ال��وج��ه الآخ ��ر للمنطق المعولم؛
وه� ��و ال �م �ن �ط��ق اال�� �ص ��ول ��ي ال �ت �ك �ف �ي��ري،
وب �ي��ن م��ن و� �ض��ع �أوراق � ��ه ك��اف��ة� ،أف� ��رادا ً

وجماعات ودوالً في �سلة المنطق المعولم
االم �ب��راط��وري .النتيجة واح ��دة و�ضرر
الب�شرية واحد و�إن اختلف الم�سببون.
ه �ن��ا ال ب ��د م ��ن ط� ��رح م �� �س � أ�ل��ة ه��ام��ة
ت��دور ح��ول كيفية ال�خ��روج م��ن تداعيات
ه��ذا التناق�ض المعولم ال��ذي ح��ط رحاله
ف��ي ب�لادن��ا ،باال�ضافة إ�ل��ى م��ا ه��و قائم،
و�إل��ى �أ�سباب قيامه ،وع��اث موتا ً وخرابا ً
وتدميرا ً للب�شر والحجر ،و�أعادنا ع�شرات
ال�سنين �إلى الوراء ،وزاد ،لي�س من تخلفنا
ومن بعاد بع�ضنا عن بع�ض ،بل �أ�ضاف
�إلى ذلك زيادة في وتيرة جهلنا وحقدنا،
ورم��ان��ا� ،أف � ��رادا ً وج �م��اع��ات ،ف��ي ح�ضن
الع�صبيات الأولية.
تتمثل هذه الم�س�ألة في �إيقاف حروبنا
الأهلية ،على اختالف �أ�شكالها ،بالت�سوية
ال�لازم��ة مهما ك��ان ثمنها ،لأن ال�خ��راب
يبقى كامنا ً ف��ي اال��س�ت�م��رار .والت�سوية
تبقى على غير ما يريده المنطق المعولم،
م��ن ه��ذا ال�ط��رف �أو ذاك .والت�سوية باب
االنفتاح وال �ح��وار .و�سكوت �آل��ة الحرب
ت�ط�ل��ق ال �ع �ن��ان ل �ل �ك�لام ول�ل�ج�ه��ر ب� ��الآراء
ال�م�خ�ب��أة ،و إلع�ل�اء ��ص��وت المنطق على
�صوت الجهل والتوتير والتع�صب والث�أر.
والعمل بالعقالنية الالزمة على الدخول
في قلب الع�صر وعلى �إ�شاعة الديمقراطية
واحترام كرامة االن�سان وحريته.
�إيقاف الحروب الداخلية لي�س �أهون
ال�شرور فح�سب ،بل هو خير ما يمكن �أن
يفعله العرب الم�شاركون والمتفرجون،
ف� ��ي خ� �ط ��وة �أول � � ��ى ت �ت �ب �ع �ه��ا خ� �ط ��وات.
وا�ستمرارها �شر على العرب جميعاً .ق ُرب
ه�ؤالء �أو ب ُعدوا عن لهيبها .وال فائدة منها
�إال ل��ذوي المنطق المعولم ،ف��ي وجهيه،
وال ي�شكل هما ً لهم عودُنا �إل��ى ب��دء ،ولو
و�صلت هذه العودة �إلى ظالمية �سوداء.

الثقافة الزمة
للمجتمع لزوم
املجتمع نف�سه
حلياة الإن�سان
وتفاعله مع
غريه ،والوعي
هو ال�سبيل
الوحيد لالنتماء
�إلى املجتمع
وال�شعور
باملواطنية
ال�صحيحة

 jباحث يف العلوم االجتماعية.
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جدلية العالقة بني اللغة العربية وال ّأمة يف التاريخ

من حمورابي وقدمو�س �إلى غوتنربغ
فرحان �صالح

j

يحاول المرء في متابعة للتطور
التاريخي لم�سار العولمة ،العودة
وال��وق��وف مع ه��ذا التراث ال�شفهي الذي
ت��م ال�ق�ط��ع م�ع��ه حينما ك�ت��ب ح�م��وراب��ي
وجلجام�ش ن�صو�صهما ف��ي ال�ق��ان��ون،
وفي البحث عن الحياة الأبدية ،بالحرف
ال�م���س�م��اري ال�م�ق�ط�ع��ي .ف �ه��ذه الكتابات
ت �ح��ول��ت وت� �ط ��ورت وك �ت �ب��ت ف��ي م��ا بعد
بالأبجدية الم�سمارية ،وق��د �سبق ذلك،
الكتابة على أ�ل ��واح م��ن الطين المخفور،
�إل��ى �أن جاء الفينيقيون ب�أبجديتهم التي
حملوها �إلى اليونان ،فقدمو�س �سجل عبر
هذه الأبجدية ،ح�ساباته التجارية .ومن
ي�سجل للفينيقيين م�ساهمتهم في
هنا،
ّ
ن�شر الأبجدية عبر و�ضع القامو�س الأول
ف��ي علم ال�ب�ح��ار ،وف��ي ال�ع�ل��وم ال��زراع�ي��ة
وال�صناعية الحرفية ،وف��ن البناء ،وفي
ن�شر ثقافتهم الإن�سانية الم�سالمة وغير
ذلك.
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ي �ت��اب��ع ال �م��رء ذل ��ك ال �ت��اري��خ ع �ل��ى يد
ال�ع�ل�م��اء ال�م���ص��ري�ي��ن (ال �ف��راع �ن��ة) ال��ذي��ن
ر�سموا ��ص��ورة لعالم الآخ ��رة ف��ي كتاب
«الموتى» ،وتبع ذل��ك ،ما قدمه �أخناتون
ف��ي تعاليمه التوحيدية ،كما ه�ي��أ علماء
م �� �ص��ري��ون ال �م �ن��اخ��ات ل�ع�ل��م ال�ه�ن��د��س��ة،
ونهر النيل ذاته الموحى لذلك .من ثم ما
�شرعت �إليه التعاليم التوراتية ،والتعاليم
الم�سيحية ،ك��ذل��ك م��ا ج��اءت ب��ه التعاليم
ال �ع��رب �ي��ة الإ� �س�ل�ام �ي��ة .ان ت �ل��ك ال �ع �ل��وم،
بخا�صة الهند�سية منها ،كانت قد تطورت
في ظل الح�ضارة العربية� ،أي في عهدي
بني �أمية والعبا�سيين ،و�أبرز من طورها
االدري���س��ي عبر ال�خ��رائ��ط ال�ت��ي ر�سمها،
و�أخ��ذ بها في ما بعد ،البرتغاليون الذين
حولوها �إلى علم قائم بذاته.
�إن م��ا ُي�شار �إل�ي��ه لي�س ��س��وى بع�ض
م��ن م�ن�ج��زات ال�ح���ض��ارة الهيروغليفية
ال�سومرية ،بمعنى اللغة التي تتكثف فيها

الر�سوم القديمة ،كما يقول هيرودوت،
تلك الثقافة التي قطع معها البرتغاليون
وط� ��وروه� ��ا .ل �ك��ن ه��ات �ي��ن ال�ح���ض��ارت�ي��ن
ك��ان�ت��ا ق��د �شكلتا ال �ق��اع��دة وال �م��رج��ع لما
ابتدعته الب�شرية و�أ��ض��اف��ت إ�ل�ي��ه ،وك ��أن
م �ن �ج��زات ه��ات �ي��ن ال�ح���ض��ارت�ي��ن �شكلت
منطلقا ً لعولمة ع�ل��ى ق��در م��ا أ�ت��اح��ت به
منجزات ذل��ك ال��زم��ن .لقد كانتا خال�صة
لح�ضارتي �آ�سيا وافريقيا ،وعالقتهما
ب��ال�ع��ال��م ال �ق��دي��م .ففيهما ب ��د�أت الكتابة،
وب ��د�أت العلوم التي أ�خ��ذت بها الب�شرية
وطورتها ،وبين ربوعيهما كانت ال�شرائع
القانونية الأول��ى ،وفيهما كانت التعاليم
الدينية وبروز علماء ذلك الزمن ،وبهذا لم
تكن التوراة التي كتبت بالآرامية� ،سوى
الم�ؤ�شر على عدم وج��ود تاريخ عبراني
ف��ي ذات ��ه ك�م��ا ي �ح��اول ال �ت��روي��ج ل��ه دع��اة
ال�صهيونية ال �ي��وم .فالعبرانيون كانوا
كما ت�ق��ول إ�ح ��دى ال��رواي��ات التاريخية،

يتكلمون لغة قديمة قريبة من الهيفية (�أي
لغة الخطوط الهيروغليفية ال�سومرية في
طبعتها الأولى ،كما لم تكن لغة الأناجيل)،
وال��ق��ر�آن أ�ي���ض�ا ً ال ��ذي يحمل بين دفتيه
�آالف ال �م �ف��ردات اللغوية ال �م ��أخ��وذة عن
الآرمية وال�سريانية وغيرهما ،تلك الكتب
من التوراة �إل��ى الأناجيل �إل��ى ال�ق��ر�آن ،لم
ت�ك��ن � �س��وى منجز م��ن م �ن �ج��زات هاتين
الح�ضارتين� .أم��ا ال�ق��ول ب ��أن ال �ت��وراة �أو
ال �ق��ر�آن ب�أنهما م��ن منجزات العبرانيين
ذات �ه��م �أو ع��رب ال �ج��زي��رة ،ف�ه��ذا مخالف
للعقل.
يقول العالمة اللغوي عبد اهلل العاليلي:
«�إن تراث الب�شرية في ذاك الزمن بخا�صة
ال�ت��راث ال�شفهي ،وبع�ضه الكتابي ،كان
خال�صة م��ن ت��راث�ي��ات ل�شعوب متعددة
وج � ��دت ف ��ي م��رح �ل��ة م ��ا ق �ب��ل ال �م �ي�لاد،
وب�ع��د تلك المرحلة و� �ص��والً لما �أت��ت به
الأيديولوجية العربية ـ الإ�سالمية� .أم��ا
�أهمية ما قام به العبرانيون ومن ثم العرب
الم�سلمون ،فهو في تجميع ه��ذا التراث
واالدعاء انه تراث خا�ص بهم .وما الوحي
ذاته �سوى انعكا�س واع لواقع اجتماعي
ومعبر عنه� .أما تلك الكتب التي يقال انها
من ّزلة ،فهي في نظري جميعها ت�ستقي
م��ن ج ��ذور ل�غ��وي��ة م�شتركة مرجعيتها
ال �ح �� �ض��ارة ال�ه�ي��روغ�ل�ي�ف�ي��ة ال���س��وم��ري��ة.
وم��ا ال �ق��ول ب� ��أن ال�ج��زي��رة العربية وهي
الممر وال�سوق التجاري ب�أنها المرجعية
للإ�سالم ،كذلك في النظر �إلى التوراة على
انها نتاج عبراني ف��ي ذات��ه� ،سوى قول
علينا ان ن�سعى �إلى ت�صويبه.
ان ك��ل ال �م �ك��ون��ات ال �ت��ي ب� ��رزت في
ذل��ك ال��زم��ن ح�ت��ى ت�م��ام ن���ش��وء الأدي� ��ان،
وحتى نهاية الع�صر العبا�سي في القرن
الثاني ع�شر ،لم تكن �إال من رحم هاتين
الح�ضارتين.
�أم ��ا الفينيقيون ،فقد ك��ان��وا وا�سطة
العقد بين هاتين الح�ضارتين؛ ف�أبجديتهم

العبا�سية التي �أفل�ست وانتهت في القرن
الثاني ع�شر ميالدي».

ذاتها لم تكن �سوى الخال�صة لما �أعطته
الب�شرية ف��ي ال�م�ج��ال ال�ل�غ��وي بخا�صة،
وف��ي المجاالت الأخ� � � � � ��رى ب� �ع ��ام ��ة.
وي � � � �م � � � �ك� � � ��ن
مو�ضوع اللغة يف التاريخ احلديث
ت�� �ل�� �خ�� �ي�� ��� ��ص
م� ��� �ش ��ارك� �ت� �ه ��م كان مبثابة هوية �أكرث منه خيار ًا...
ال�ح���ض��اري��ة بما
❈ ❈ ❈
ق��ال��ه ه��ي��رودوت م��ن ان الفينيقيين هم
من كانوا روادا ً لن�شر ثقافة هذه العولمة
خ� ��ارج ن �ط��اق �آ� �س �ي��ا واف��ري �ق �ي��ا .ويمكن • خ�صو�صيات لغوية �أم روا�سب من
للمتابع وه��ذا ما بينته في كتاب م�شترك لهجات اندثرت؟
في مو�ضوع العولمة والخ�صو�صيات
ن�شر في الجزائر ،ب ��أن اللغة الأمازيغية
�إذا كان ممكنا ً قول ذلك� ،أو كلهجة من لغة اللغوية ،يتابع ال�م��رء االن�ق�ط��اع ع��ن ذاك
وهذا هو الأقرب �إلى الحقيقة ،هي اخر ما الزمن الذي توقف في القرن الثاني ع�شر،
تبقى من اللغة الفينيقية في ع�صرنا ،هنا ت��ارك�ا ً ب�صماته في لغة عربية يتكلم بها
يمكن ال �ع��ودة لما كتبه عثمان ال�سعدي الماليين من العرب ،دون ان يتمكن العرب
وعبد ال�ق��ادر جغلول ،كذلك �إل��ى الكتاب من ابتكار �آلية التطور .ان تلك الح�ضارة
المهم «الفينيقيون بناة المتو�سط» لمحمد ال�ت��ي ك��ان��ت ع�ن��وان�ا ً ل��زم��ان�ه��ا ،ط��ال��ت ج ّل
ح�سين ف�ن�ط��ر ،وغ �ي��ره��م م�م��ن اع�ت�م��دوا م�ن��اط��ق ودول ال �ع��ال��م ال �ق��دي��م ،را��س�م� ًة
وا�ستندوا على الكتابات القديمة ،مرحلة �صورة تاريخية لموقعها في ذلك الع�صر.
م��ا قبل ال�م�ي�لاد� .أم��ا العربية الف�صحى ،فالمعرفة ال�ت��ي انتقلت م��ن القراطي�س،
فكانت بمنزلة قطار متجه نحو العولمة وم��ن على جلد ال �خ��راف ،كانت ق��د مرت
الممكنة ف��ي زم��ان �ه��ا ،ف�ضم �إل �ي��ه جميع بمراحل ومخا�ضات .ان تلك المخا�ضات
اللهجات واللغات التي كانت قائمة ،وهذا قد تولد عنها «الثورة الغوتنبرغية» �أي علم
ال يعني ان الف�صحى ا�ستطاعت �أن تمحو الطباعة ،هذه الثورة التي تواجه تحديات
اللهجات المحلية� ،إال انها و�ضعتها خارج اليوم ،تتج�سد بالثورة الحديثة �سوا ًء على
�شرعيتها .اما الإ�سالم بتعاليمه الدينية� ،صعيد ث��ورة المعلومات «االن�ت��رن��ت»� ،أو
فكان تعبيرا ً عن واقع �سائد �آنذاك ي�سعى «الفي�س بوك» و»التويتر» ،واالت�صاالت،
إ�ل��ى الأف�ضل ،وال�ق��ر�آن والوحي المن ّزل� ،أم �سوى ذلك من تقنيات حديثة.
ان ه��ذه ال�ث��ورة هي المنجز الب�شري
ك��ان انعكا�سا ً ل��واق��ع ت��اري�خ��ي ،وان كان
ال�ق��ر�آن في ذات��ه كتاب العرب إ�ل��ى العرب ال���ذي ت�ت�ك��وك��ب ح��ول��ه ،وت �� �ص��اغ ع�ب��ره،
و�إل ��ى غيرهم م��ن ال�شعوب ال�ت��ي انت�شر و� �ض �ع �ي��ات م��ن ع�ل�اق��ات دول��ي��ة ج��دي��دة
بين ربوعها .لقد ك��ان ال�ق��ر�آن بعد نزوله تحترم القوة وتحا�صر ال�ضعفاء ،حيث
م ��ادة ل �ت ��أوي�لات و� �ص��راع��ات اجتماعية يمنع ع��ن ه ��ؤالء توطين تقنيات الع�صر
وف��ت��اوى ��س�ي��ا��س�ي��ة ،وان ج���اءت با�سم ال ف��ي مجتمعاتهم ف�ح���س��ب ،ب��ل يمنع
هذه الفئة االجتماعية �أو تلك ،هذا ما كان عنهم االحتفاظ في علمائهم وكوادرهم
عليه الو�ضع �أي��ام الخلفاء ال�صراع على وك �ف��اءات �ه��م ال �ت��ي ي�م�ك��ن م�ن�ه��ا وع�ب��ره��ا
الخالفة ،وه��ذا ما عرفته الدولة الأموية االرت �ق��اء بم�ستقبل �شعوبهم ،وبالتالي
م��ع معار�ضيها ،كذلك م��ا عرفته الدولة بم�ستقبل الب�شرية.
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ل ��ذا ،ان ال�ح��دي��ث ع��ن خ�صو�صيات ك��ذل��ك ال�م�ع��ام�لات الحكومية وال�سيما
لغوية هو ذاته الحديث عن روا�سب من تلك المتعلقة بق�ضايا المواطنين ،باللغة
لهجات وبقايا ت��راث �إن�ساني كانت قد الفرن�سية او الإنكليزية ،كذلك الإعالنات
عرفته ال�شعوب العربية وغ�ي��ره��ا في وال�ت�ع��ري��ف بال�سلع� ،أي���ض�ا ً الو�صفات
الأزم�ن��ة التاريخية التي ك��ان لهم �ش�أن الطبية .لقد �أ�صبحت الأجيال الجديدة،
وح�ضور فيها.
وف ��ي �أح��ادي �ث �ه��ا وح ��وارات� �ه ��ا ،تتعامل
ان م��و���ض��وع ال �ل �غ��ة ف ��ي ال �ت��اري��خ �أي�ضا ً بلغات �أجنبية ،وت�ستعمل مفردات
ال �ح��دي��ث ،ك��ان بمثابة ه��وي��ة �أك �ث��ر منه �أجنبية.
خ� �ي ��اراً .ول �تُ�لاح��ظ الكيفية ال �ت��ي �أع�ي��د
ان كل ما نذكره ال ي�ساهم في ن�شر
فيها االن�ح�ي��از للعبرية� ،أي���ض�ا ً للكيفية ثقافة التغريب فح�سب ،ب��ل ف��ي تدمير
التي يحاول البع�ض من خاللها� ،إع��ادة ما تبقى من خ�صو�صيات تراهن عليها
�أو ي � ��راه � ��ن ع �ل �ي �ه��ا
اللغة مرتبطة بالإنتاج .فال�شعوب البع�ض �أي���ض�اً .ان ما
التي ت�ستهلك وال ُتنتج تتحول �إلى �آل���ت �إل �ي��ه الأم � ��ور من
اه� �م ��ال ال �ل �غ��ة الأم -
�سوق ا�ستهالكي دون قيم..
ل �غ��ة ال �ح �ل �ي��ب ،يجعل
الأج �ي��ال ال�ج��دي��دة في
االعتبار للهجات على ح�ساب اللغة الأم .ح��ل م��ن االق �ت��راب الفعلي والعقلي من
فهل يمكن ال�ح��دي��ث ع��ن خ�صو�صيات و� �ص��ف وت �ح��دي��د �أ���س��ب��اب ع���دم ت�ق��دم
ي�ستطيع ال �ع��رب االع �ت �م��اد ع�ل�ي�ه��ا في ال�ع��رب ،وبالتالي ف��ي ع��دم ال�ق��درة على
�صمودهم� ،أو ف��ي مواجهة م��ا تخططه و�ضع م�شاريع للمعالجة ،بخا�صة ان
الم�ؤ�س�سات التي تدير هذه العولمة التي الم�شاريع تبد�أ ب�إعادة النظر بما ذكرناه،
ي�ساهم العلماء المهاجرون العرب الذين و�إيجاد �صيغ مبتكرة للتعاون بين الدول
يتجاوز ع��دده��م المليون ،ف��ي االرت�ق��اء العربية وعلى الم�ستويات ك��اف��ة .دون
بالح�ضارة االوروبية � -أميركية ،دون ذلك �سيبقى العرب في �سجن الما�ضي،
ان ت�ستفيد ال�شعوب التي ينتمون �إليها ،في �سجن «�سايك�س بيكو» ،على الرغم
م��ن ه��ذه ال �ح �� �ض��ارة� ،أو م��ن ك�ف��اءات�ه��م من اال�ستقالالت ال�صورية التي منحت
وعلومهم وخبراتهم؟
لهذه الدولة �أو تلك.
ان ال�خ���ص��و��ص�ي��ات ال �ل �غ��وي��ة ،التي
ال�����س��ؤال :ما هي الخ�صو�صيات
يع ّدها البع�ض ق��اع��دة للهوية العربية ،اللغوية �أو غير اللغوية التي يمكن
ه��ي ف��ي و��ض�ع�ي��ة ال ��دف ��اع ،الح �ظ��وا �أن المراهنة عليها للبناء والتطوير،
ج ّل مناهجنا الجامعية وغير الجامعية ،وال�سيما على ال�صعيدين اللغوي
ما زال��ت ت ّدر�س العلوم البحتة باللغات والتعليمي ومنه الجامعي؟
الأجنبية� ،إذ ل��م ي�صر �إل��ى توطين تلك
�إن ال�خ���ص��و��ص�ي��ات ال �ل �غ��وي��ة ،هي
العلوم باللغة العربية ،وبالتالي لم ي�صر خ �� �ص��و� �ص �ي��ات م� ��ن روا��� �س� ��ب ل �غ��ات
لتدري�س العلوم الحديثة بلغتنا القومية ،اندثرت ،تلك اللغات التي جبّتها العربية،
ناهيك م��ن ان معظم �أ��س�م��اء ال���ش��وارع وكانت خال�صة لها ،ومنها ال�سومرية
والمحالت وال�شركات التجارية ما زالت وال�ه��روغ�ل�ي�ف�ي��ة والفينيقية بطبيعتها
تكتب ويعلن عنها باللغات الأجنبية ،الأم��ازي�غ�ي��ة الأح �ي��رة ،كذلك ال�سريانية
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والآرام� �ي ��ة وغ �ي��ر ذل��ك م��ن ب�ق��اي��ا لغات
قديمة ،وقد ادمجت �سواء في اللغة الأم،
�أم �أُدرجت في العاميات المتداولة.
�إن م�س�ألة التطور اللغوي ،ال يمكن
النظر �إليها في ذاتها وبذاتها� ،أي دون
التطرق لما تم تقديمه وعر�ضه ،فاللغة
هي مفردات لحاجات اجتماعية ،ولي�ست
منف�صلة ع��ن ذل� ��ك .ان �ه��ا م� �ف ��ردات من
ح��اج��ات ول �ح��اج��ات ب�ي��ن ال�ب���ش��ر ،هكذا
ق��ال �سيبويه وال �ج��اح��ظ وال�ف��راه�ي��دي
والجرجاني ،وهكذا ا�ستمرت �أجيال من
بعد ،تتبنى الجديد وتوظفه م��ن �أمثال
بطر�س الب�ستاني وجرجي زي��دان الذي
�ألّ��ف كتابا ً تحت ع�ن��وان «اللغة العربية
كائن ح��ي» ،وهكذا يقول �شوقي �ضيف
وعبد اهلل العاليلي وج��واد علي ومحمد
العربي ولدخليفة وعبد المالك مرتا�ض
وع �ب��د ال� �ق ��ادر ال �ف��ا� �س��ي ال �ف �ه��ري وع�ب��د
ال���س�لام الم�سدي وع���ص��ام ن��ور الدين
وغيرهم.
وال�����س���ؤال :م���اذا ي�ب�ق��ى ل�ل�ع��رب من
لغة منتجة يفتخرون بها ويقارنونها
مع غيرها من لغات؟ لقد ج ّفت المنابع
الإبداعية التي ترتوي منها اللغة ،فتوقف
نموها ،ح�صل ذلك ب�سبب هجرة العلماء،
وت�صفية اللغة المنتجة التي كان جدودنا
يتكلمون وينتجون حاجاتهم الزراعية
منها .تلك اللغة التي �سجلوا فيها قيم
حياتهم وتطلعاتهم لم�ستقبل �أف�ضل.
وبتدمير القيم التقليدية المنتجة،
(الح � �ظ� ��وا �أن ت��دم��ي��ر ك���ل ح ��رف ��ة م��ن
الحرف التي رافقت عمل الفالحين في
الما�ضي القريب ،كان يتم تدمير ثقافة
كاملة معها) .ك��ان يتم تدمير الأ�سا�س
ال��ذي يمكن المراكمة عليه ،دون و�ضع
الأ�سا�س لبدائل هي ما �أخذت به �شعوب
و�أمم �أخرى .ان عدم وجود بدائل قد �أدى
�إلى تحويل ال�شعوب العربية �إلى �شعوب
ت�ستهلك دون ان تنتج ،و�أدى �إلى تحويل

الأقطار العربية �إلى �أ�سواق ا�ستهالكية
دون قيم ،كذلك لم يتم االحتفاظ بهذه
ال �ك �ف��اءات م��ن ال�ن�خ��ب المنتخبة علميا ً
وفكريا ً ومادياً ،تلك النخب التي تعلمت
وتخ�ص�صت ف��ي ال �غ��رب ،فما تحتاجه
ب�لادن��ا ال�ف�ق�ي��رة لي�س � �س��وى م�شاريع
حياة ،ول��ن يتم ذل��ك اال ب��إع��ادة االعتبار
له�ؤالء العلماء ،وباحت�ضان مجتمعاتهم
لهم ،وبتعاون هذه الأقطار مع بع�ضها
البع�ض.
❈ ❈ ❈

ان العربية التي تعاني من م�شاكل
قديمة حديثة ،تعاني ب�سبب ف�شل لي�س
ما ي�سمى النظام الإ�سالمي ودولته فقط،
ب��ل �أي�ضا ً ب�سبب ف�شل ال��دول��ة الوطنية
القومية .ل��ذا ،ف���إن االرت �ق��اء باللغة هو
ذات��ه الحديث عن م�شروع عربي تكون
ال �ل �غ��ة وا� �س �ط��ة ال �ع �ق��د ف �ي��ه ،ل�ي����س على
�صعيد التربية والتعليم العالي فح�سب،
ب��ل منها يمكن الم�ساهمة ف��ي توطين
تقنيات الع�صر �أي�ضاً .ان ف�شل الم�شروع
الإ� �س�لام��ي ال ��ذي ي�ستح�ضر معطيات
ال �م��ا� �ض��ي دون الأخ� � ��ذ ف ��ي االع �ت �ب��ار
ا�ضافات الأج�ي��ال الجديدة الم�ستبعدة
من الم�شهد� ،أو ذاك الم�شروع الوطني،
ال��ذي ي�أخذ ال�شكل من الحداثة الغربية
دون �أن يعمل على توطين الت�صنيفات
العلمية ف��ي المجتمع ال�ع��رب��ي� .إن هذا
الم�شروع ،كما ذاك كانا قد ا�ستندا على
م�شاريع غربية «�سايك�س ـ بيكو» ،هو ما
�أدى �إلى تراجع العربية ،فالعرب الذين
ي�سكنون في �أمكنة اختاروها لأنف�سهم،
هم من ي�سيئون ا�ستعمال تعاملهم مع
ما اختاروا ،وحولوه �إلى �أوط��ان ودول
منعزلة عن بع�ضها البع�ض.
ون�ل�اح ��ظ م �ث�لا ك �ي��ف ي �� �ش �ج��ع ه��ذا
النظام العربي �أو ذاك على ت�أبيد اللغة.

وغيرها ،تلك المنظمات التي تعتبر �أن
حياة الإن�سان يبد أ� بعد موته ،وبالتالي
ف ��إن �ه��ا ت���س�ت�ب��دل ال�ح���ض��ور ال��وج��ودي
ل�ل�إن �� �س��ان ،ب�م���ش��اري��ع وه�م�ي��ة ،ه��ي ما
�أو�صلنا �إل��ى م��ا تعرفه مجتمعاتنا من
ب�ؤ�س وتخلف وخوف.
ان اهلل ه��و ال�م�ه�ن��د���س ل �ه��ذا ال �ك��ون،
وه ��و ال���ذي يحت�ضن ال �ف�لاح وال�ع��ام��ل
وال�صيدلي والطبيب وع��الِ��م االجتماع
وال�ف�ن��ان وع��الِ��م الآث ��ار ،وع��الِ��م الف�ضاء
واالق�ت���ص��ادي وع��الِ��م الكمبيوتر وغير
ذلك من علماء وعلوم �أر�ضية ،ولي�س اهلل
هو الذي ينطق با�سمه هذا ال�شيخ �أو ذاك
الراهب �أو ...ه��ذا �أو ذاك ال��ذي يحر�ض
على االخ��ر ويطالب ب��اه��دار دم ��ه ...لذا
على ه� ��ؤالء ال��ذي��ن ينطقون با�سم اهلل،
ان يتوا�ضعوا لأن الجنة الأر�ضية هي
للب�شرية جمعاء ،وما علينا �إال ان ن�سعى
ك��ي نعي�ش ف�ي�ه��ا ،والأر� � ��ض ذات �ه��ا هي
المبتد�أ والخبر...

و�سجنها في �سجن �سيبويه والفراهيدي
دون الأخ���ذ ب�م�ن�ج��زات الع�صر وقيمه
العلمية ،وبالتالي دون ما �أتى به جرجي
زي ��دان م��ن ان ال�ع��رب�ي��ة ه��ي ك��ائ��ن ح��ي،
وت�ت�ط��ور بتطور ال�شعوب ال�ت��ي تتكلم
ب�ه��ا .كما نجد �أن �أن�ظ�م��ة �أخ ��رى تتبنى
اللهجات ،وت�شجع على انت�شارها ،وهذا
ذات��ه ما �أدى �إل��ى االنحياز لغير العربية
في الكالم ال�شفهي والكتابي �أي�ضاً ،وان
ه�ؤالء الذين ي�شجعون اللهجات الدارجة
يعتقدون انهم بها �سيحققون م�شاركة
فعالة بالنظام العالمي .ان ه�ؤالء هم من
تنا�سوا ان م�ضمون هذا ال�صراع تح�سمه
ال �ث �ق��اف��ة ال �ع �ل �م �ي��ة ،وب��ال �ت��ال��ي م�صالح
الأق� ��وى ،بخا�صة ان ال�ع��ول�م��ة ت�ح��اول
تطويع ال�ضعفاء بالقوة واالكراه.
ان الأنظمة العربية التي تح�سب �أنها
تمثل (الإ� �س�لام ك��دي��ن) ،ال ت��زال تنظر
�إل��ى اللغة العربية على �أنها من والدات
اال�سالم ولي�ست بنت تاريخها ،وبالتالي
لي�ست مجموع
ت ��اري ��خ ال �ل �غ��ات
اللغة وعاء الهوية ،والأر�ض هي
ال� � �ت�� ��ي �أخ � � � ��ذت
م�ن�ه��ا ،و�أ��ص�ب�ح��ت املبتد أ� واخلرب...
ج � � ��ز ًءا م��ن��ه��ا� .إن
تلك الأنظمة التي تتاجر بالدين ،وك�أن
�إن ال�ل�غ��ة ،ب�م��ا ه��ي ال��وع��اء للهوية،
العالم اليوم يمكن المتاجرة معه بهذا هي منجزات مادية ومعنوية للأجيال،
التراث الذي يتم الترويج له عبر الأقنية ولي�ست �أداة للترويج لثقافة عفا عليها
ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة� ،أو غ �ي��ره��ا م��ن و��س��ائ��ل ال��زم��ن .كما ان الثقافة الدينية الم ّعلبة
م�سموعة �أو م �ق��روءة .وي�م�ك��ن ال�ق��ول ال�ت��ي تمنع الأخ ��ذ ب��إ��ض��اف��ات الأج �ي��ال،
�إن ما ن�سمعه من خ�لال ه��ذه الو�سائل ه��ي ذات�ه��ا التي ت�شجع على اال�ستبداد
مهمته �أوالً �إلغاء العقل ،بخا�صة انه لي�س والرهان على المجهول.
من م�شروع حياة عند تلك ال��دول التي
�إذا ما تفح�صنا ما ن�شير �إليه ون�شكو
تن�شر وت��روج لهذه الثقافة التي ترهن م �ن��ه ،ف �ع��ن أ�ي� ��ة خ �� �ص��و� �ص �ي��ات ل�غ��وي��ة
حرية الإن�سان وت�شيء وجوده .ان هذه نتحدث ،وعن �أية عولمة  -نحن العرب
الو�سائل الإع�لام�ي��ة التي تب�شر بحياة  -ن�سعى �إليها ،ون�سعى �إل��ى الم�شاركة
بعد الحياة ،هي التي ت�ساهم في تدمير فيها!
ّ
تح�ضر
ال�ع�ق��ول الب�شرية ،وه��ي ال�ت��ي
ال �م �ن��اخ��ات ل�ت�ن�ظ�ي�م��ات م �ث��ل «داع� �� ��ش»  jنا�شط ثقايف.

47
تموز/آب/أيلول  - 2015العدد 1

لغة الفكر

احلداثة يف جمتمعاتنا
واقع �أم وهم؟
ل�ؤي زيتوين

j

�ش ّكلت م���س��أل��ة ال �ح��داث��ة مثار
ج� � ��دالٍ وم� � ��دار ب� �ح ��ثٍ ط ��وي� � ٍل في
مجتمعاتنا اليوم� ،إذ �أنّ الأو�ساط الثّقافيّة
والم�صادر الإعالميّة تطرح هذا المفهوم
ف��ي إ�ط ��ا ٍر م��ن ال�تّ�خ�بّ��ط �أو م��ن الغر�ضيّة
الأي ��دي ��ول ��وج� �يّ ��ة .ف �م��ن ال� �م� �ع ��روف �أنّ
م�صطلح الحداثة ظهر ب�شكله الفاعل لدينا
مع �أن�م��وذج ّ
ال�شعر الح ّر وتجربة مجلّة
«�شعر» في خم�سينيّات القرن الما�ضي،
بما حملته من ط��روح��اتٍ ور ً�ؤى أ�ب��رزت
ما ُعرف بمفهوم الق�صيدة الحديثة .وهذا
و�سع ثقافيّا ً لي�شمل
الم�صطلح �أخ��ذ بالتّ ّ
جوانب الفكر الحديث التي ت� ّم التّرويج
لها م��ن منطلقات ال�تّ��أ ّث��ر ب�أفكار الغرب،
بعمق على النّواحي العلميّة
ف ُربط الإقبال
ٍ
بمو�ضوع الحداثة .وقد تط ّور ا�ستخدام
هذا المفهوم �إعالميّا ً وثقافيّا ً وعلى نح ٍو
تو�صف بع�ض
م�ش ّو�ش� ،إذ كثيرا ً ما كانت َ
المجتمعات العربيّة ب�أ ّنها حديثة ،وكثيرا ً
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ما بات يدور الحديث حول النّماذج الفنّيّة
عموماً ،والأدبيّة خ�صو�صاً ،ب أ� ّنها نماذج
حديثة .ولهذا كانت فكرة الحداثة م�س�أل ًة
جدير ًة بالطرح على م��دار البحث ،لأ ّنها
تحتاج �إل��ى تو�ضيح المفهوم �أ ّوالً ،ث ّم
تحديد موقعنا منها مجتمعاتٍ ودول.

�أ�ضواء على مفهوم الحداثة

نقر أ� في ل�سان العرب �أنّ الجذر «حدث»
بم�شتقاته يدور حول ظهور �أمر ما لم يكن
حا�ضرا ً من قبل ،ولذلك كان الفعل حدث
�أي وقع الذي لم يكن له �أي �أثر من قبل.1
الغربي
أ� ّما لدى الغرب ،فنرى �أنّ النّظير
ّ
للفظة «ح��دي��ث» ،و أ�ع�ن��ي لفظة، Modern
الالتيني Modernus
يرجع إ�ل��ى الأ�صل
ّ
وتعني :الآن .2...ومن الوا�ضح هنا �أنّ ما
ي��ورده هذا الكالم من تحدي ٍد للّفظة يتّفق
مع ما وجدناه في اللّغة العربيّة �آنفاً� ،إذ �أنّ
اقترانها باللّحظة الحا�ضرة يعني نق�ض

ما ي�سبقها ،وبالتّالي التّركيز يكون في
ال�ج��ذري��ن على م��ا يقع ف��ي لحظ ٍة معيّن ٍة
ويغيّر ما كان قائما ً قبلها.
وا�� �ص� �ط�ل�اح� �اً ،ن�ل�اح ��ظ �أنّ ل�ف�ظ��ة
«ال � �ح� ��داث� ��ة» ق��اب �ل��ت ال �تّ �ع �ب �ي��ر ال �غ��رب� ّ�ي
 ،Modernity\Modernitéح�ي��ث ي�ب��د�أ
الت�أريخ لمرحلة الحداثة ومفهومها مع
الفيل�سوف ال
ألماني هيغل  Hegelبو�صفه
ّ
المحوري للفكر الحديث ب�صورته
المطلق
ّ
يج�سد القطيعة
النّا�ضجة والنّهائيّة� .3إذ
ّ
ال�ج��ذر ّي��ة ع��ن ال�م��ا��ض��ي ،ان�ط�لاق�ا ً م��ن �أنّ
الخا�صة التي ترف�ض � ّأي
للحا�ضر قوانينه
ّ
ٍ
اعتراف من �أ�س�س العالم البائد .4في هذه
الحال ي�صبح دور العقل �أكبر عند هيغل،
فهو ي�صل �إلى مرتبة المطلق عند اقترانه
بال ّطبيعة وم�سار التّاريخ ،لكونه ق��ادرا ً
على احت�ضان الوعي والمعرفة والتّ�ص ّور
ال�ت��ي تم ّكنه م��ن ال�ق�ي��ام بالنّقد والحكم،
وبالتّالي االبداع.5

فاالن�سان غدا هو المحور الذي يدور
ح��ول��ه ال �ك��ون ،ول��م تعد الميتافيزيقيّات
ال�سلطة الأع �ل��ى ،ب��ل ال�ع�ق��ل .6ولهذا
ه��ي ّ
يبد�أ الحديث عن الحداثة «مع هذه الفكرة
الغريـبة وال�م�ت�ع� ّذرة اال�ستثمار �إج�م��االً
ّ
بال�ضبط
المتكلّمة عن كائنٍ هو �سيّد لأ ّنه
ع�ب��د ،ع��ن ك��ائ��نٍ يمكنه �أن ي�ح� ّل م�ح� ّل اهلل
ب�م��وج��ب ت �ن��اه �ي��ه» .7وب �ن��ا ًء عليه ت�صبح
الفل�سفي
مرحلة الحداثة قائمة ،بمعناها
ّ
والح�ضاري ،على �أقانيم ثالثة هي :عقلنة
ّ
الح�ضارة وعلمنة المجتمع وحر ّية الفكر؛
تتج�سد ف��ي م �ج��االت العلم
وه��ي ب��ذل��ك
ّ
8
والفن والأخالق .
لكن ي�صادفنا م�صطلح\Modernism
 Modernismeال ��ذي ي�ع�بَّ��ر ع�ن��ه بلفظة
الحداثة �أي�ضاً .وه��و عمليّا ً ي�ش ّكل ج��زءا ً
من مفهوم الحداثة العا ّمة ،Modernity
الخا�ص بالحداثة الأدبيّة.
ليُبرز المعنى
ّ
وهو يخت�صر البحث عن �أ�ساليب جديد ٍة
في الكتابة ،لغ ًة ور�ؤي ًة ،وهو بحث م�ضنٍ
نموذج قاد ٍر على التّكيّف
لأ ّنه ي�صبو �إلى
ٍ
9
ّ
ّ
الم�ستم ّر� ،أو الثورة �ضد الذات. ...

الحداثة في مرحلة
ال ّنه�ضة العرب ّية

عند الخو�ض في مفهوم الحداثة عند
العرب نالحظ �أنّ تخبّطا ً في �إلحاق مفهوم
ال�ح��داث��ة بمجتمعاتنا ،فمنهم َم��ن ي ��ؤ ّرخ
لحداثة العرب مع حملة نابليون �إلى م�صر،
و�إدخ��ال منجزات الح�ضارة الغربيّة �إلى
عالمنا
العربي ،10والبع�ض الآخ��ر يقرنها
ّ
بتط ّور ع�صر النّه�ضة في القرن التا�سع
ع�شر ومطلع القرن الع�شرين ،11كما �أنّ
كثير من الباحثين يقرنها بمرحلة ما بعد
الحرب العالميّة الثّانية وانطالقة الحركات
التّح ّرر ّية العربيّة والنكبة.12
�وج��ه �إل���ى ع�صر
ل �ك � ّن ال �نّ �ق��د ال���ذي ي� َّ
ً
النّه�ضة نف�سه يخرجه كلّيّا م��ن مفهوم
أ�سا�سي� ،إذ �أنّ انق�سام حركة
الحداثة ال
ّ

ه ��ذا ال�ع���ص��ر �إل� ��ى ن �م��وذج �ي��ن� ،أح��ده �م��ا
ي�سعى �إل��ى ا�ستنها�ض الما�ضي والآخ��ر
�إلى مجاراة الغرب ،يجعل منهما وجهين
من وجوه التّقليد� ،13إالّ في ما خال بع�ض
النّتاجات الأدب �يّ��ة والفكر ّية ذات ال ّطابع
تج�سد هذا االنق�سام في
الفردي .14وقد
ّ
ّ
النّماذج الأدب �يّ��ة التي عمل بع�ضها على
تقليد لغة الما�ضي و�أ�شكال بنائه ّ
ال�شعر ّية
خ�صو�صاً� ،أو التي �أخذ بع�ضها الآخر عن
المدار�س الأدبيّة الغربيّة من رومان�سيّ ٍة
�أو رم��ز ّي�ةٍ ،وه��ذه الأخيرة �أب��رزت �أوجها ً
العربي لم تتخذ طابعا ً
تجديد ّي ًة في الأدب
ّ
عا ّما ً لأ ّنها بقيت م�ستند ًة �إلى ر�ؤي ٍة غربيّة
في معظمها� ،إالّ بع�ض النّتاجات المعتمدة
على م�ن�ظ��ورات متقدّم ٍة ف��رد ّي��ة ال ّطابع،
ال�سيّما تلك التي قدّمها جبران ونعيمة.
�إلى ذلك ،ف�إنّ علينا عدم �إغفال الغياب
�اري ق��ائ��م ب��ذات��ه
ال� �تّ��ا ّم ل ّأي ك �ي��ان ح �� �ض� ٍّ
ف��ي ب�لادن��ا ح�تّ��ى الأرب�ع�ي�ن��ات م��ن القرن
ال �م��ا� �ض��ي� ،إذ �أنّ ان�ق���س��ام ال�نّ�م��وذج�ي��ن
الفكر ّيين المذكورين على قاعدة التّقليد
كان انعكا�سا ً لتبعيّ ٍة �شبه تا ّم ٍة للنّموذجين
ال�سيا�سيّين �آنذاك :النّموذج الممثّل لأفكار
ّ
ال�ح���ض��ارة القائمة على ال �تّ��راث ال� ّدي�ن� ّ�ي
المتج�سد في المتف ّوق
اال�سالمي ،والآخر
ّ
ّ
ً
الغربي ع�صر ّيا .وعليه فال وجود لر�ؤي ٍة
ّ
ح��دي�ث��ة� ،إذ تنتفي �أق��ان �ي��م ال �ح��داث��ة التي
�أوردناها �سابقاً� ،أو �أحدها على الأقل.

الحداثة المعا�صرة

ِي على نح ٍو �أكثر
ْ
و�ص ُف الحداثة أُ�عط َ
ل�صوقا ً �إل��ى المرحلة التي تبعت الحرب
العالميّة الثّانية والنّكبة ،انطالقا ً من التّغيّر
�ذري ال��ذي لحق ب ��الأدب ف��ي بالدنا،
ال �ج� ّ
ً
ً
ّ
وال ��ذي �شكل قطيعة ت��ا ّم �ة م��ع ال�نّ�م��وذج
الأدب� ّ�ي التّ
قليدي ،بف�ضل عوامل عديدة،
ّ
ولع ّل �أبرزها تهديم القلعة الكال�سيكيّة،
اب�ت��دا ًء من العام� ،15 1947إذ ابتعد ّ
ال�شعر
نهائيّا ً ع��ن النّظرة التي تربطه بالإيقاع

ال ميكننا احلديث
عن احلداثة يف
جمتمعاتنا العربية
لأن �أ�س�سها منتفية
يف حركة هذه
املجتمعات

احلراك الثقايف ّ
جله
ظل خا�ضع ًا لهيمنة
ال�سلطات على
�أنواعها فعك�س
ح�ضور الأفكار التي
تطلقها تلك ال�سلطات
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واقترب من طبيعة بنائه على �أ�سا�س الحال
الكيانيّة
وال�صورة .16وهو ما بيّنه يو�سف
ّ
ال �خ��ال بو�صفه ل�ل��أدب ع�ل��ى �أ ّن� ��ه «ن�ت��اج
عقليّ ٍة حديث ٍة تبدّلت نظرتها �إلى الأ�شياء
تب ّدالً جذر ّيا ً وحقيقيّا ً انعك�س في تعبي ٍر
ج��دي��د» .17وه��و م��ا �شرعت ب��ه مجموعة
مجلّة «�شعر» ،بما �أطلقته من أ�ف�ك��ا ٍر وما
�أثارته من ج��دالٍ حول التّراث والحداثة،
وحول انطالق ّ
ال�شعر خ�صو�صاً ،والأدب
ع �م��وم �اً ،م��ن ر�ؤي�� � ٍة ج��دي��د ٍة إ�ل ��ى ال�ح�ي��اة
والكون والف ّن.18
وب�ن��ا ًء عليه ،ف���إنّ الحداثة ف��ي الأدب
غير قائم ٍة على فراغ بل مبيّنة على ر�ؤي ٍة
ح�ضار ّي ٍة عا ّمة تولّد �أدبا ً حديثاً .فالحداثة
في الأدب لي�ست �سببا ً بل نتيج ًة بدورها،
على اعتبار �أنّ «ق�ضيّة الحداثة ال تت ّم على
م�ستوى الثّقافة وحدها ،بل تبد�أ من �أب�سط
�أمور حياتنا �إلى �أ�شدّها تعقيدا ً « .19ولع ّل
هذا ما قد يقر ّبنا من ر�ؤى الحداثة الغربيّة،
باعتبار �أنّ الحداثة الأدبيّة Modernism
�� �ص ��ادرة ع ��ن م �ف �ه��وم ال��ح��داث��ة ال �ع��ا ّم��ة
 .Modernityوه ��ذا م��ا أ�ت���اح ل�ل��أدب في
مجتمعاتنا العربيّة الو�صول �إلى م�ستوى
المناف�س للنّتاجات الأدبيّة الغربيّة.
على �أنّ الحال في هذا الجانب لم تكن
نف�سها عند تو�سيع دائرة النّقا�ش ،لأنّ تلك
تتو�سع في المجتمعات
ال ّر�ؤى «الحديثة» لم
ّ
العربيّة .فالتفكير التّ
قليدي ال��ذي يعود
ّ
ب� �ج ��ذوره إ�ل� ��ى م �ق��ارب��ة م���س��ائ��ل ال�ح�ي��اة
وم�ستجداتها ،بقي م�ستم ّرا ً ومتج ّذرا ً في
المجتمع ،من خ�لال المنظورات الدّينيّة
وال ّطائفيّة والإقطاعيّة والع�شائر ّية� ...إلى
ج��ان��ب ت�ب� ٍّن لأ��ش�ك��الٍ غ��رب�يّ� ٍة ف��ي التّفكير
ال�سيا�سيّة.
ال
أكاديمي وفي بناء الأنظمة ّ
ّ
ً
ّ
�إال أ� ّن �ه��ا بقيت �أ��ش�ك��اال م�ضمونها يتقيّد
في أ�ط��ر المنظورات المذكورة �آنفاً .لهذا
كانت الحاجة �إلى تغيير في التّفكير يكون
نابعا ً من ال ّذات التي ت�صل �إلى مرحل ٍة من
المعرفة والنّ�ضج ت�ؤهّلها لإنتاج نموذجها
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الح�ضاري المرتكز على العقل .20فمع �أنّ
ّ
النّظم النّا�شئة قد ا�ستفادت من النّظريات
الغربيّة وتجارب تنفيذها� ،إالّ �أن ّها ما تزال
غير مهتدية �إلى الأ�س�س التي قامت عليها
تلك التّجارب ،وهذا ما جعل حيّز الإقطاعيّة
وال�ع���ش��ائ��ر ّي��ة والهيمنة وال �ف��ردي��ة تبقى
متغلغل ًة في الأنظمة العربيّة «الجديدة»،
�إ�ضاف ًة �إلى التّبعيّة والف�ساد ،وهي الحال
ال �ت��ي أ�ن�ت�ج��ت ان� �ح ��داراتٍ م�ت�لاح�ق� ًة على
يا�سي ،لي�ست
وال�س
الح�ضاري
الم�ستوى
ّ
ّ
ّ
21
النّكبة �أ ّولها .
العلمي ،فح�ضور
ال�صعيد
أ� ّم��ا على ّ
ّ
ّ
الإن� �ت ��اج ل��دي �ن��ا م �ت��وق��ف ع �ل��ى اح�ت���ض��ان
الم� ّؤ�س�سات الغربيّة ومرجعيّتها العلميّة،
أ� ّم� ��ا ال�ح���ص��ول ع�ل��ى ال�م�ع��رف��ة فتخ�ضع
ل �ل��ر ؤ�ي��ة ال �غ��رب �يّ��ة ول�م���ص��ال�ح�ه��ا وت�تّ�ف��ق
بالكامل مع �إرادتها ومنهجيّاتها .وال ب ّد
العلمي لم يبلغ ح ّدا ً
من التّنويه ب�أنّ البحث
ّ
العربي ،بل بقي االعتماد
م ؤ� ّثرا ً في العالم
ّ
الأ��س��ا���س على ا ّت �ب��اع المنجزات العلميّة
المقدّمة ب�شك ٍل جاه ٍز عن الغرب.
قافي بقي تحت
وبما �أنّ ال�ح��راك الثّ ّ
ال�سلطات ذات الم�ضمون التّ
قليدي،
ّ
�إدارة ّ
ّ
ف� � ��إنّ ال�م�ن�ح��ى ال �ث �ق��اف� ّ�ي ال� �ع ��ا ّم ف��ي تلك
المجتمعات بقي �سطحيّا ً بعيدا ً عن الفاعليّة
الح�ضار ّية ،وبالتّالي بعيدا ً عن مفهوم
ال�ح��داث��ة ،و�إن ت�ض ّمن �أوج �ه �ا ً تجديد ّي ًة
كثيف ًة في بع�ض المراحل .ف��أدب ينطلق،
تمجيدي
ع�ل��ى �سبيل ال �م �ث��ال ،م��ن ف �ك � ٍر
ٍّ
ائفي وال
إقطاعي ال يمكن �أن
ّ
للموروث ال ّط ّ
يكون �إالّ طائفيّا ً و�إقطاعيّا ً بحتاً ،لي�س فيه
ملمح من مالمح الحداثة.
� ّأي
ٍ

حقيقة الحداثة عرب ّيا ً

بعد ه��ذا اال�ستعرا�ض لحال الحداثة
ف��ي مجتمعاتنا ،يمكننا �أن ن �ق��ارن بين
�أ�س�س ال�ح��داث��ة كما ت�ش ّكلت ف��ي م�صدر
مولدها ،لأ ّنها �أ�سا�سا ً مفهوم ور�ؤية طبعا
الغربي .وبنا ًء
مرحل ًة ب�أكملها في العالم
ّ

عليه ينبغي الحكم على حداثة المجتمعات
ال �ع��رب �يّ��ة ان �ط�لاق �ا ً م��ن ه ��ذا ال�م�ق�ي��ا���س ال
غيره .فمن المعروف �أنّ الحداثة قائمة
على ال�ح��ر ّي��ة وعقلنة الح�ضارة وعلمنة
ال�سلطة
ال�م�ج�ت�م��ع ،ان �ط�لاق �ا ً م��ن ج �ع��ل ّ
المطلقة للعقل ال غيره ،بعد �أن كانت هلل،
وبات االن�سان والحياة التي يح�ضر فيها
هما محور االه�ت�م��ام بعد �أن ك��ان العالم
الآخر.
من خ�لال ه��ذا اال�ستيعاب لم�صطلح
ال�س�ؤال :هل المجتمعات
الحداثةُ ،يط َرح ّ
في الأقاليم العربيّة تتّ�صف بالحداثة؟ �أي
هل يمكن �أن ن�صف المرحلة الح�ضار ّية
التي نعي�شها اليوم بمرحلة الحداثة؟
بالعودة �إلى ما ناق�شناه �سابقا ً حول
حياة المجتمع منذ م��ا ُي �ع � َرف بانطالقة
ع�صر النّه�ضة م��ع نهاية ال�ق��رن الثّامن
ع�شر ،وحتّى اليوم ،نالحظ �أنّ العقل لم
ال�سلطة الأعلى في الم�سيرة
يتح ّول إ�ل��ى ّ
الح�ضار ّية ،بل بقي في هام�ش الح�ضور
العام ،لأنّ النّخب الفكر ّية والعلميّة ال تملك
التّ�أثير في بناء الحال الح�ضار ّية .عدا �أنّ
العلمي قائم على اال�ستيراد من
االنتاج
ّ
الغرب في �أغلب الأحيان ،وحتّى الو�صول
ال�سلطة العليا ومحور
�إلى المعرفة .بينما ّ
لل�سلطة الغيبيّة في معظم
التّفكير يبقى ّ
� �ش ��ؤون ال�ح�ي��اة ،و�أي خ��روج للعقل عن
ال�سلطة �أو �أي تجاو ٍز لها يتح ّول
دائرة هذه ّ
ٍ
تجديف وكفر.
�إلى
ف��ي � �ض��وء ذل��ك ن�لاح��ظ �أنّ الأن�ظ�م��ة
الكيانيّة العربيّة بمعظمها ما زالت تربط
وج��وده��ا ب��ال� ّدي��ن بو�صفه م���ص��درا ً �أ ّوالّ
ورئ�ي���س�ا ً لت�شريعات ال�ح�ك��م ،وم�ن�ه��ا ما
يربط ن�ش�أته ب�إرادة �إلهيّة .ولذلك ال وجود
لف�صل بين ال� ّدي��ن من جهة وبين الدّولة
ال�سيا�سي،
وال�سلطة الق�ضائيّة ال�ح��راك
ّ
ّ
ً
وتبقى المجتمعات لدينا خا�ضعة للفكر
ّيني ال��ذي يع ّد م�صدر التّ�شريع ،بما
الد ّ
ّ
يعنيه ذلك من تحكم بحركة المجتمع.

ال�سياق نف�سه ،ما زالت الحياة
وفي ّ
غ�ي��ر خا�ضعة لمفهوم ال �ح��ر ّي��ة� ،إذ �أنّ
ال�سلطات ت�ح� ّد م��ن أ�ط��ر التّفكير
ت��راك��م ّ
وت�سيّرها .فما تزال النّظرة �إلى المواطن
ت�ك��اد ت�ك��ون م �ع��دوم��ة ،ع�ل��ى اع�ت�ب��ار �أ ّن��ه
جزء من الع�شيرة �أو الطائفة �أو العرق �أو
االقطاعة ...وبالتّالي ف�إ ّنه محكوم ب�إرادة
المجموع ال��ذي ين�ش�أ �ضمنه وينخرط
فيه ،وال حياة له خارج هذا الإطار.
ا�ستنادا ً �إلى ذلك ،ال يمكننا �أن نتح ّدث
ع ��ن م��رح �ل��ة ال��ح��داث��ة ف ��ي مجتمعاتنا
ال� �ع ��رب� �يّ ��ة� ،أو ع� ��ن ع�����ص�� ٍر ل �ل �ح��داث��ة،
لأنّ �أ� �س �� �س �ه��ا م�ن�ت�ف�ي��ة ف��ي ح��رك��ة ه��ذه
المجتمعات� .أ ّم��ا المحاوالت التّحديثيّة،
وح�تّ��ى ال �ثّ��ورات م��ن �أج��ل تغيير الواقع
نحو الحداثة ،لي�ست �سوى تح ّركات بال
جذور لأ ّنها غير مبنيّة على حداث ٍة عا ّمة؛
وهذا ،ما يـبقينا دوما ً في حاج ٍة �إلى ثور ٍة

حداثيّ ٍة متوا�صل ٍة .22دون �إغفال لبع�ض
�ري ال ��ذي ع�م��ل ع�ل��ى نح ٍو
ال �ح��راك ال �ف �ك� ّ
ج ّد ّي من �أجل تر�سيخ �أقانيم الحداثة في
ال�سلطة
المجتمع ،و�إن لم تبلغ م�ستوى ّ
فكري عا ّم في
القادرة على �إحداث تغيير
ّ
هذا الإطار.
ّ
قافي
مع الإ�شارة إ�ل��ى �أنّ الحراك الث ّ
ال�سلطات على
جلّه ظ ّل خا�ضعا ً لهيمنة ّ
�أنواعها ،فعك�س في الكثير من الأحيان
ال �ح �� �ض��ور الأف� �ك���ار ال �ت��ي ت�ط�ل�ق�ه��ا تلك
ال�سلطات ،وتح ّول �إلى �أدا ٍة في خطابها
ّ
يا�سي التّ
رويجي.
ال�س
ّ
ّ
ّ
الحداثي الوحيد يبقى
على �أنّ الح�ضور
ّ
أ�سا�سي من حياة المجتمع ،وهو
جانب �
في
ٍ
ٍّ
الجانب الفنّ ّي الأدب� ّ�ي� ،إذ أ� ّنه بنى ح�ضورا ً
حداثيّا ً وا�ضحا ً ال �سيّما ابتدا ًء من �أوا�سط
القرن الما�ضي ،غيّر المفاهيم الأدبيّة التي
كانت �سائد ًة ،و�أدخلت مفاهيم جديد ًة في
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لغة الفكر

ذكريات و�أ�سئلة يف مئوية
العالمة ال�شيخ عبد الـلـه العاليلي
�سليمان بختي

j

ح��ي��ن زرت ال �� �ش �ي��خ ع��ب��داهلل
العاليلي للمرة الأول��ى ف��ي منزله
ف��ي ح��ي البطريركية ف��ي ب�ي��روت برفقة
ال�صديق الراحل المدقق محمود ع�ساف
في العام  1993ما ك��دت ا�صدق ان��ه هو
هناك ي�سكن اال�سطورة .و�أ ّن��ى ل�صورة
في ذهن او بال ان ت�ضاهي اال�سطورة.
اذك ��ره ف��ي جل�سته ال�ه��ادئ��ة ك��راه��ب في
�صومعة او �إمام في محرابه ،او زارع ورد
في حديقته .والكتب مزدانة حوله .كيف
لرجل ان يعي�ش في كتاب ،في ال�سر الذي
قبل الكتاب وفي المدى الذي يليه .حياته
مخت�صرة وم�ستغرقة في الفكر والكلمة
واالن���س��ان .وف��ي داخ�ل��ه ج��ذوة م�شتعلة
تجري وتبحث وت�سبق وت�ضيء الجهات.
وفي الركن الذي انتحاه من الغرفة ك�أنه
القنديل الطافح بال�ضوء والمقيم على
دربة النور .ودعانا الى ك�أ�س من ال�شاي
و�شربنا وت��وال��ت ال��زي��ارات ن�غ��رف من
52
تموز/آب/أيلول  - 2015العدد 1

بحره وه��و الممتلئ ب��الأف��ق مثل البحر.
وحين يتذكر �أمرا ً �أو دعابة ي�ضحك فت�أتي
�ضحكته  -في توا�ضعه المهيب  -طيبة
وحنونة مثل �ضحكة الجد الفرح بحفيده.
ق�صدته لحوار خا�ص لكتابي «ا��ش��ارات
الن�ص واالبداع»( )1وكانت �صحته تتدهور
وت�ستقيم واح�ي��ان��ا ي�صعب ال�ن�ط��ق .وال
يفوته أ�ب��دا ً اذا لم ت�سعف الذاكرة او تعثر
النطق �أن ي�شير ال��ى الكتاب المو�ضوع
ع�ل��ى ه ��ذا ال ��رف او ذاك ،وال ��ى الف�صل
واح�ي��ان��ا ال�صفحة .ودائ �م��ا بعباءة تقيه
اللفح وتحيط بج�سمه ال�ضئيل وتق�صر
كثيرا عن فكره الم�ستنير في ع�صر فقد
بو�صلة ال���ض��وء �أو ك��اد .ورغ��م مر�ضه
وال�ن��وب��ات ا��ص� َّر برحابة �صدر وانفتاح
على متابعة ال �ح��وار ،ول��م يبخل ،وعلى
ت�سديد �أجوبته باكتناز وايجاز واخت�صار
م�ستهدفا المعنى .ربما ه��ذا ال�ح��وار مع
ال�شيخ او «�شيخنا» كما اعتدنا مخاطبته

م��ن ال��ح��وارات القليلة ال �ن��ادرة ال�ت��ي لم
ت�ساعدها ال�ظ��روف لالكتمال والتو�سع
والم�شارحة واحاطت والى حد ما ب�آراء
واج�ت�ه��ادات كثيرة لل�شيخ العاليلي في
�صيغة ال�س�ؤال والجواب .ال ازال ا�سمع
��ص��وت��ه ف��ي ال���ش��ري��ط يخترقه ال�صمت
تلو ال�صمت .وادرك بين الكلمة والكلمة
مبلغ الفقدان والخ�سارة والغياب .فحين
�شجرة با�سقة وارفة الظالل يانعة الثمار
ت �ت��رك او ت�غ�ي��ب وال ت�ل�ب��ث ف��ي مكانها،
فال ي�صيب القلب والعقل والعين �سوى
الح�سرة وال�صمت وال��ذه��ول .فيا للوعة
الظل يا للهفة الع�صافير .وك��ان �س�ؤالي
الأول بين الفكر واللغة رواب��ط واوا�صر
وعالقات في ر�أيك هل هناك تفكير خارج
ش� ح��ال��ة تفكير
ال�ل�غ��ة؟ ه��ل يمكن ان تن� أ
معينة خارج اطار اللغة؟
مقوم اللغة �أ�سا�سا ً في وج��وده��ا ،ان
تفكر ،وكونك تفكر ،فانت لغوي .ان �إمكان

التف�سير ي�ستند الى اللغة التي ت�ستخدم
في اب��راز عنا�صر الفكر ،ففر�ض ان�سان
بدون لغة معناه فر�ض ان�سان بدون فكر.
• بهذا المعنى ما وظيفة اللغة؟
وظيفة اللغة ه��ي انها الو�سيلة التي
يمكن بوا�سطتها تحليل اي � �ص��ورة او
فكرة ذهنية الى اجزاء وخ�صائ�ص والتي
بها يمكن تركيب هذه ال�صورة مرة اخرى.
في مو�ضوع اللغة هناك �شكوى من
روائيين من ال�صعوبة في كتابة الحوار
في العربية او حتى الم�ستويات ك�أن ت�ضع
جملة ف�صيحة على ل�سان فالح مثال.
ي �ع �ن��ي ان ال ي��ك��ون ه��ن��اك واق �ع �ي��ة،
ح �ل ّ��ه ي �� �س �ي��ر ،الن ال �ع��رب �ي��ة ا� �س��ا� �س��ا اذا
ا�ستخدمتها مب�سطة عندئذ العامية نف�سها
تغدو ف�صحى .ثم ما الفرق بين العامية
وال�ف���ص�ح��ى :ب�ع����ض م��ن م��ف��ردات أ�ن�ي�ق��ة
والإعراب� .أُحذف الإعراب فال يعود هناك
ف�صحى وع��ام �ي��ة .الإع � ��راب ه��و ا��س��ا���س
ك��ل ��ش��يء وال �ح��ل تهذيب ال�ع��ام��ي القابل
للتف�صح واجرا�ؤه على موازين الف�صحى
لتبين م �ف��ردات العامية ال�ت��ي ت��رج��ع الى
ا�صل ف�صيح ول��و مح َّرفاً .او العمل على
تف�صيح العامية ،ولكي ت�ستقيم العامية
المهذبة وتنت�شر ،ينبغي اع�ت�م��اده��ا في
م��راح��ل التعليم المختلفة وب��ذل��ك تقترب
من اللغة االدبية الرفيعة وتت�صل بها �صلة
متينة.
• ث��م��ة م���ح���اوالت ف��ي��ه��ا ه����روب من
االعراب وك�سر للقاعدة بغية االي�صال
واالي�ضاح؟
اذا ع��رف��وا كيف ي�ه��رب��ون .ال ب� أ����س.
ول �ك��ن اه��رب��وا م��ع اح �� �س��ان .ام��ا ال�ه��رب
المتعرج �أو المتعثر او القان�ص او الالحق
ف��ه��ذا غ �ي��ر ر� �ش �ي��ق .ال �م �ه��م ال� �ق ��ول في
المو�ضوع .الهرب اذا كان ر�شيقا ً يعتبر
حال للم�شكلة� .أما الهرب المتع�سر فمعناه
ب�أ�س وم��ا هو �أ��س��و�أ .والعربية الحقيقة،
وال �� �ش �ك��وى اذا ك ��ان ه �ن��اك م��ن �شكوى

العالّمة ال�شيخ عبد اهلل العاليلي

ه��و م��ن ي�سرها ال م��ن ع�سرها ذل��ك الن
فيها من القابليات �سعة هائلة ج��دا .لكن
النا�س يت�شكون النهم ن�ش�أوا على منطق
ال�شكوى .يعجبني نقاد عا�شوا في عهد
�شك�سبير فكان انتقادهم له انه ال يعرف
ق��واع��د النحو .فــ«المخب�ص» ف��ي قواعد
ال�ن�ح��و ف��ي االن�ك�ل�ي��زي��ة ب ��ات ال�ق�م��ة التي
تحتذى .ف��ي ه��ذا المنحى المهم القول،
ال�م�ح�م��ول ب��ات أ�ه ��م م��ن ال �ح��ام��ل .هناك
الغاية والطبع .والغاية هي بذاتها غاية.
مثالً ال ي�شكك اثنان ان العلوم الريا�ضية
ع ��ام ��ة ه ��ي غ� ��اي� ��ات .غ��اي �ت��ك م ��ن ال�م�ت��ر
وال�سنتم هي غاية مطاوعة لقيا�س �شيء
معين .كذلك اللغة هي غاية مطاوعة .حين
اقول اللغة غاية في ذاتها ،غاية ال و�سيلة،
فاعني هذا المعنى .حين تجد �شاعرا مثل
ابي تمام يقول «والعي�ش غ�ض والزمان
غالم» اي ال تزال فيه الفتوات وال�صبوات.
ويتابع :اع��وام و�صل كان ين�سي طولها
 /ذكر النوى وك�أنها اي��ام ثم انبرت ايام
هجر اذرفت  /نحوي ا�سى فك�أنها اعوام
ث��م ام�ح��ت تلك ال�سنون واه�ل�ه��ا فك�أنها
وك�أنهم احالم .
• في ر�أيك التخلي عن �أوزان الخليل
في ال�شعر الحديث افاد اللغة و�ساهم

ّ
مقوم اللغة
وجودها� .أنت تفكر
�إذ ًا �أنت لغوي...

الغاية هي بذاتها
غاية .ال ي�شكك اثنان
�أن العلوم الريا�ضية
غايات...
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لغة الفكر
في �إن�ضاج التجربة ال�شعرية؟
نف�سه لم يعد ق�ضية .عبّر كيفما ت�شاء ما
وللنا�س في ما يع�شقون مذاهب� .أنا دم��ت تعبر عن �شيء له محتوى وقيمة.
من الذين يزعمون العك�س.
ال �ي��وم يبحث ع��ن القيمة الفكرية بقطع
• هل حاولت اال�ضافة او ادخال اوزان النظر عن الحامل� ،أي الن�ص ،هل هو انيق
�شعرية جديدة؟
�أو غير �أنيق.
أ�ق��ول ،كل منغومة نف�سية �أو خالجة • ه��ل يفتر�ض بالكتب الأدب��ي��ة �أن
نف�سية تخلق لها قالبا ً ا�سمه �شعر .وهذا ُت َ�ش َّكل؟
القالب ال يقف عند حد و�أنا من طبعي ،اذا
الكلمة التي تت�ضمن معنى يجب �أن
َّ
لم ي�ستبد بي انفعال عميق وعنيف برح تُ�شكل� ،أي غير مفهوم اال بال�شكل .ومن
انحاء نف�سي �أو جوانب نف�سي ،ال افرغ هنا �صعوبة ال�ع��رب�ي��ة� ،أو على م��ا يقول
م�شاعري في القوالب ال�شعرية� .أما القالب �صاحبنا قا�سم �أمين :الأجنبي يقر�أ ليفهم
ال�شعري فاني �أتوجه اليه ن�شدانا ً تنف�سيا ً بينما العربي يفهم ليقر�أ .ه��ذا م��رده الى
عن انفعال عميق يهز �سرائري �أو نف�سي .ال�شكل.
• كتبت مقدمات كثيرة ل�شعراء وادباء • ك��ي��ف يمكن �أن ت��واك��ب العربية
من كان يعجبك؟
بتعابيرها وم��ف��ردات��ه��ا ال��ت��ط��ورات
م � ��ارون ع��ب��ود ،ب��ول ����س � �س�لام��ة في واالختراعات العلمية الحديثة؟
ه � ��ذه ال �م �� �س ��أل��ة
م � � � � ��وج � � � � ��ودة ل� �ه ��ا
البيان مل َيعد ق�ضيةَ .ع رِّب كيفما
ال� �م� �ج ��ام ��ع ال � �ي� ��وم.
تعب عن �شيء له
�شئت ما دمت رّ
ال �م �ج��ام��ع ال�م�ن���ش��أة
ف��ي ب�غ��داد والقاهرة
حمتوى وقيمة
ودم���ش��ق ه��ي لأج��ل
«ملحمة الغدير» وا�ستحق عليها و�ساما ذلك .والتعريب اذا �ضمن نقل الفكر فيها،
من اي��ران في �سنة  ،1940و�أي�ضا ً �أمين في اللغة فانه يعجز �أبدا ً عن نقل خيالها...
نخلة.
ف �ل �غ��ة ت �ف �� �س��ح ل �ل �ت �ع��ري��ب ف ��ي وج ��وده ��ا
ً
ً
• كان يعجبك �أمين نخلة ك�شاعر او ت�ضمحل �أدب��ي��ا وت �ب��ور ف�ن�ي�ا .ولإج���ازة
كناثر؟
التعريب �شرطان� ،أن ينقل الم�صطلح على
ً
هو ناثر �أكثر منه �شاعرا ،على �أن في مقت�ضى نطق الحروف العربية البحتة.
نثره �شعراً.
و�أن ي��راع��ى ف��ي ال �م �ن �ق��ول وزن ع��رب��ي
• كيف ترى النثر العربي اليوم في محفوظ.
ً
االجادة والتبلور؟
• ثمة اتهامات �أن في اللغة ق�صورا عن
ً
�أرى �أن��ه يتقهقر ،ك��ان البيان �أ�سا�سا ذلك؟
ِ
ق�ضية الق�ضايا .اليوم لي�س ق�ضية .البيان
حين تك ّونت المجامع لم تعط الكثير.
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والم�شكلة لي�ست في المجامع ولكن في
اللغويين .و�أح�ي��ان�ا ً حين تعطي �أو تولد
ه��ذه المجامع نراها تهمل وال تدخل في
الحياة او تجري على �أل�سنة النا�س؟
ورب
لأنها لي�ست م�ستوفاة ال�شروطَّ .
كلمة قد ال تعبِّر ولكنها تعي�ش لأن فيها
�شروط اال�ستعمال مثل ال�شرتوني الذي
و�ضع كلمة الجريدة في مقابل الجورنال
وا��س�ت�ع�م�ل��ت ال�ك�ل�م��ة رغ ��م �أن م�ق��وم��ات
اال�ستعمال لي�ست م��وج��ودة فيها ،الن
الجريدة في العربية �أ�سا�سا ً معناها القائمة
عن الحوائج والحاجات ال �أكثر وال �أقل.
ور�أوا �أن مفردات االخبار تذكر وتوجد
في الجرائد م�صفوفة بع�ضها تلو بع�ض،
واط�ل�ق��وا عليها كلمة ج��ري��دة .واالط�ل�اق
�أ�سا�سا ً مولد من العهد العبا�سي ولي�س
�أ�صيالً في العربية.
• �أي مجالت �أدبية لعبت دورا ً هاما ً
في تطوير الحياة الفكرية والثقافية
واالدبية في لبنان والعالم العربي؟
�أكثرهم �أثراً .ولكن في الدرجة االولى
الم�صرية مثل «ال��ر��س��ال��ة» الحمد �أمين،
و�أي�ضا ً «المقتطف».
والمجالت التي �صدرت في لبنان مثل
«الأديب» و«الآداب» و«�شعر».
ك��ل واح��دة ف��ي مو�ضوعها ومجالها
تركت اثراً.
• كيف تتمثل اللغة �إعجازا ً في القر�آن،
وكيف ترى العالقة؟
�إعجاز ال .تمتين �أوا�صر نعم وتماماً.
ال �ق��ر�آن حفظ الآ� �ص��رة ال�ع��رب�ي��ة .ودائ �م �ا ً
و�أبدا ً كلما ت�ألفت جزئيتان ال ب َّد �أن يت�ألف
منهما قاعدة.

• في عالقة ال�شعر باال�سالم .نهي ام
تمنع ام غير م�ستحب؟
ً
ال .النبي كان لديه ال�شعراء �أي�ضا مثل
ح�سان والخن�ساء ورجاالته .القر�آن يقول
م��ا علّمناه ال�شعر وم��ا ينبغي �أن يقوله.
ال�شعر المق�صود فيه المغوي والخزين
بالأباطيل بحيث تقول �شيئا ً مم ّوهاً .لي�س
معناه �أن �ألفاظه لي�ست �ألفاظ الخليل.
موحد
• يقال :لن يبقى من العرب
ّ
�سوى اللغة؟
�وح��دة .ل��م يبق
ح�ت��ى ال�ل�غ��ة لي�ست م� ّ
ً
موحد .ما �سمعت مغربيا �أو
منهم �شيء ّ
ً
م�صريا ً �أو عراقيا يقر�أ العربية ب�سالمة.
ف إ� ّما مرققة �أو غير ذلك ،وهناك من يرققها
بال�شكل الجهوري ،ولكن لي�ست العربية
ه��ي ه��ذه .كنت ف��ي ��ص��دد بحث عنا�صر
المو�ضوع من قولهم لغة ال�ضاد .لماذا
ال يقولون لغة ال�صاد او الطاء (ي�ضحك).
وتبين لي بعد
التمح�ص والتتبع �أن المعنى
ُّ
الحقيقي ب�ضاد ي�ضيد ه��و يائية العين
بمعنى اكتنز و�أو�سع في االكتناز .اللغة
القابلة لأن تكتنز و�أن تكون على �سعة
من مرئيات عليك �أن تكتنزها وتت�صيدها
�أي�ضاً .يعني اللغة المت�صيدة ال�صائدة.
وعجبت لهذا المعنى يغفل عنه اللغويون
وال يهتمون بلغة ال���ض��اد .ولي�س دفاعا ً
ع��ن حديث م��زع��وم «�أن��ا �أف�صح م��ن نطق
بال�ضاد» و�إنما هو في الواقع لداللة الكلمة
على معنى ��ض��اد ول��م اخ�ت�ي��رت ال�ضاد.
لأن معناها اكتناز ،بحيث تقبل المعنى
المكتنز معنى اكتنازيا ً �آخر .و�أنا هنا ل�ست
من منزع �أو مترع قومي ألن��ي �أن��ا اليوم
ال �أ�ؤم��ن بالقوميات .هذه خرافة ومرحلة
مررنا بها .ال�شيء الذي كفرت به كفرا ً كليا ً
هو القومية.
للتوحد اللغوي
• هل هناك �إمكان ّية
ّ
على �صعيد العالم؟
�إن �شاء اهلل� .أنا دعوت �إلى ذلك كثيرا ً
في مقاالت �سابقة« .الأ�سبرنتو» وهي لغة

العالم الواحدة للعلوم والفنون واالداب.
غاية الأمل اذا تحقق ذلك يوماً.
• بماذا ي�ؤمن العاليلي اليوم؟
لن���س��ان وق��د عبرت
ا�ؤم ��ن ال �ي��وم ب��ا إ
عن ه��ذا بكتابي «�أي��ن الخط�أ»� .أن��ا �أ�ؤم��ن
لن �� �س��ان ف��ي ل �ب �ن��ان ول �ك��ن ال �أ�ؤم� ��ن
ب��ا إ
ب�إن�سان لبناني .الإن�سان �أينما كان وفق
التعبير القر�آني تماما ً «ولقد كرمنا بني
�آدم» الكلية الآدمية هي التي كرمته التي
جعلته كريما ً ثم «لقد خلقنا االن�سان في
�أح�سن تقويم» االن�سان في معناه الآدمي
كذلك.
• المعاجم العربية التي ا�شتغلت
عليها .ال ي��زال النق�ص قائما ً في هذا
المجال.
«بدك مين ين�شر».
• ولكنك ن�شرت المعجم الع�سكري.
طبع ون�شر ووزع مجانا ً ونفد.
• هل �أنت في �صدد ن�شر معجم جديد
�أو كتاب جديد؟
�أتمنى �أن �أن�شر معجمي الو�سيط لأن
المعجم الكبير �أتلف ودون ذل��ك �أه��وال.
للكتابة هناك افكار ولكن �سبقني العمر.
علة الثمانين.
• هل �أنت را�ض عن تجربة �إعادة طبع
كتبك التي �صدرت؟
ي�خ�ل�ط��ون ف�ي�ه��ا ال��ج��د .را�� ��ض ألن �ه��ا
�� �ص ��درت ع �ن��ي ،ول �ك �ن��ي ل �� �س��ت را� �ض �ي �ا ً
بت�شكيلها بال�شكل الذي ت ّم.

�أنا ال �أ�ؤمن بالقوميات.
هذه خرافة .ال�شيء
الذي كفرت به كفر ًا
كلي ًا هو القومية...

توحد
دعوت �إلى ّ
لغوي وا�سميته
«الأ�سربنتو» لغة العامل
الواحدة للعلوم
والفنون والآداب...

jهذا الن�ص و َّلفه الناقد �سليمان بختي من حديث
كان قد �أجراه مع ال�شيخ عبد اهلل العاليلي� ،ضمن
�سل�سلة حوارات الفكر والأدب والفن ،وقد ارت�أينا
يف «�ش�ؤون ثقافية» ن�رش هذا احلوار ملا يت�ضمنه
من �أهمية فكرية و�أدبية ،يف ذكرى مئوية العالمة
العاليلي من «�إ�شارات الن�ص والإبداع ...حوارات
يف الفكر واالدب والفن» ،عن «دار نل�سن» يف 309
�صفحات� ،1995 ،ص .235 - 225
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العقل مع الي�أ�س ال يعطي الإميان بقدرة التغيري

قوة الفن وقوة احلياة
ذكاء احلر

j

ق��ال هيجل م��رة �« :إن العقول
املت�شابهة تعرتف ببع�ضها وتلتقي
يف احل � ��ب» .وحت���ت م�ظ�ل��ة ه���ذه ال�ع�ق��ول
املت�شابهة ن�شهد االن��دف��اع ن�ح��و �إق ��رار
م �ب��د�أ ال�غ�ل�ب��ة و�إر�� �س ��اء احل ��ق يف الهيمنة
والإخ�ضاع مبمار�سة كل �أ�شكال العنف
ظاهرا ً وباطناً ،ث ّم تلميع ب�شاعة التوح�ش
ب�شعارات جانحة نحو امل�ث��ل االن�سانية
يف احل ��ق واخل �ي�ر واحل ��ري ��ة وال �� �س�لام .
وامل�ضحك املبكي �أنه حتت لواء هذا املثل،
غدت كرتنا م�رسحا ً يقدّم يوميا ً عرو�ضا ً
ل�ل�خ��داع وال�ع�ن��ف وللعبة ال��دم والتدمري
والإبادة ،وحتت مظلة العقول املت�شابهة .
هذا هو الوجه ا ألب��رز ل�شكل حياتنا،
نحن أ�ب�ن��اء ه��ذه الأم��ة امل ��أزوم��ة بثقافتها
ونظمها الرتبوية واالعالمية ،واملهزوم
بعقول �سا�ستها وع�ج��زه��م و�أنانيتهم،
واملرجومة بلعنة الف�ساد و�سقوط القيم،
واملردومة طاقاتها الفاعلة والبنّاءة  -فكرا ً
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وثقافة وعلما ً وتربية و�إبداعا ً وفنا ً  -حتت
ت ��راب ال �غ� ّ
�ث ال ��ذي يطفو يف م�ستنقعات
الثقافة ال��راك��دة ،وح�ف��ر ال�ف�ن��ون املبتذلة
واملنخورة ب�سو�س ال�سخف وال�سطحية
والت�ش ّوه  .واالعالم املرئي فيه الأدلة التي
ت�ؤكد حقيقة هذا الوجه امل�ش ّوه وامل�ش ّوه
حلقيقتنا ولثقافتنا ولطاقاتنا وقدراتنا
وطبيعة حياتنا .

الفن �شهادة التاريخ

وال ج��دال يف �أن للفن دورا ً وج��ودي�ا ً
مب��ا يكتنزه م��ن م��واق��ف يعلنها الإب ��داع
واملبدعون يف مواجهة الإن�سان لق�ضاياه
وه �م��وم��ه و��ص�راع��ات��ه ول �� �ش �تّ��ى ح��االت��ه
وحتدياته  .الفن دوماً ،يقدم ذاته �شهادة
على تاريخ ما يف حلظة تقاطع زمن ما مع
مكان ما  .وغالبا ً ما يولد الزمن املتمرد من
رح��م �أدب عبقري ،وف��ن عبقري ،وبطل
عبقري ،حيث كان الفن عموما ً  -والأدب

خ���ص��و��ص�ا ً  -ي�ت�ل� ّم����س ذات� ��ه ع�ب�ر نب�ض
احلياة ،و�إيقاع حركتها ليبني ت�ضاري�سه
الفنية  .ومل مينعه ذل��ك م��ن فتح نوافذ
و أ�ب ��واب يف ج��دران احلياة لينفذ منها �إىل
اجلمالية ال�صعبة �أو الأ�شبه بامل�ستحيلة .
فجر الأدب والفن نوافري جمال وعمق
كم ّ
وابداع فان�س ّل بطواعية �إىل م�ساحات جمد
را�سخ على مدار الإن�سانية والتاريخ.
واحلقيقة �أن الفن دائما ً يك ّوننا ،يعيد
خلقنا ب�رشا ً �سوياً ،وجدانا ً وقيما ً ومبادئ
ومواقف ،فهو دائما ً يهدي ّ
ع�شاقه باقات
�ب ووع� ��ي و�إدراك وط �م��وح
� �ض��وء وح� � ّ
�إىل إ���شراق��ة تعيد اللهب �إىل رم��اد ال��روح،
وال�شعاع �إىل العتمات العميقة ،واخل�صوبة
�إىل ال��وج��دان العقيم  .ال�ف��ن  -مم��زوج�ا ً
بدم احلياة ومن�سوجا ً مع حركة �شهيقها
وزفريها -هو املخا�ض النبثاقات جديدة،
ور�ؤى ج��دي��دة ،آلف��اق �إب��داع فيها ع�شب
العذاب ووجع الف�صول و�صالة الرجاء.

�أثمة ح�ضور لهذا الفن يف يومنا ؟ �أثمة تظ ّل امكانات الن�أي بالفن عن ثبات املعايري
ح���ض��ور للثقافة يف ت��اري�خ�ن��ا امل�ع��ا��صر؟ وجمود النظم قائمة وقادرة على حتويل
ال�شكوك حتتل ك��ل م�سام ال��وع��ي ،وها م��ادة احلياة ،ب�أبعادها املادية واملعنوية،
�إن دخ��ان اخلطر يت�صاعد معلنا ً الإجهاز من مادة �صلبة متما�سكة� ،إىل مادة �سائلة
سر ال�سحر
على ما يتي�رس من نزهات للعقل يف رحاب من�سابة بطراوة وح�لاوة .و�� ّ
الفكر والإبداع  .كيف ال ،وك ّل �آذان اللحظة مو�شح بغمو�ض يغلّف م��ادة احل�ي��اة� ،أو
م �� �ش��دودة �إىل هدير
برباعة يف �صياغة
اجلهل النامي غريزة
التعبري
املتج�سد
ّ
�شتّان بني الظم�أ
ً
ً
ً
وت �خ �ل �ف �ا ً وان �ح��راف �ا
بيانا �أو �إيقاعا �أو
�
أ
والظم
احلياة
إلى
�
و� �ض �ي��اع �ا ً وخ � ��وا ًء.
ل ��ون� �ا ً وخ� �ط� �اً� ،أو
ح��رك��ة �أو ��ش�ك�لاً
ك� � �ي � ��ف ن�����س��ت��ع��ي��د �إلى ملذات احلياة
ح�صانتنا الثقافية
وكتلة  .الفن حياة
والفنية ،وهي بذاتها خط دفاع عن حقيقة يف احل�ي��اة ،ب��ل ه��و �أرق��ى �أ�شكال احل�ي��اة .
وج��ودن��ا ا إلن���س��اين ،وه��ي ال��واق�ي��ة لدمنا وه �ك��ذا نفهم ك�ي��ف حت��ول مقتل الطالب
الثقايف ك��ي يتجدد ويتدفق فينا وج��دان�ا ً «�إيفوناف» الذي �أثار خيال العامة م�صدرا ً
وت ��ذوق� �اً .م��ع ال�ف�ن��ون ي�شعر �أح��دن��ا أ�ن��ه ملو�ضوع رئي�س م��ن مو�ضوعات رواي��ة
كغريه ،انه كائن مت�شابه عميق التجذر يف «املم�سو�سون» «لدو�ستويف�سكي» .لذا
�أر��ض��ه ويف �إن�سانيته  .مع الفنون تطفح ن ��رى �أنّ الأرواح احل �ي��ة يف ممار�ستها
�أنف�سنا ب�سواها وتتوهج بالآخرين  .ولكن للحياة والفن ت�صنع �أرواحا ً حية عند خلق
مع هذا الزمن املتوكئ على عكاز ،هل ميكن ا ألث��ر الفني ،قدرها اال�ستمرار وجت��اوز
�أالّ يكون املثقف واملبدع جمرد متفرج على حلظتها الزمنية .
�إحت�ضار القيم والفن والإن�سانية؟ وهل
والتاريخ يف �أ�صفى �أ�شكاله يعلن �أن
ميكن ل��ه �أن يبتعد ع��ن م��واق��ف ال�ه��روب االرت �ق��اء ب��احل�ي��اة �أه ��م بكثري م��ن جم � ّرد
والي�أ�س وعدم االنغما�س يف ال�سائد العقيم احلياة .لذا تدفعنا عوا�صف حياتنا القامتة
ال��ذي يئد العقل وطاقاته اخلالقة ،والفن �إىل �أن نح ّرك عا�صفة ثقافية وفنية فتية
واب��داع��ات��ه وحركته املغتذية م��ن احلرية وق��وي��ة مت�ت��د �إىل ك��ل خ�لاي��ان��ا ا إلب��داع �ي��ة
بهاء وبريقا ً ونقاء و�ألقا ً �أ�صيالً؟
والفكرية والتفكريية ،فالعقل مع الي�أ�س
الثقافة ال ت�شيخ والفنون ال تهرم �إال ال يعطي الإميان بقدرة التغيري ومواجهة
�إذا اعتقل العقل و أُ���سر الفكر ،وانقطعت الأزم� ��ات .فعلينا االع�ت�راف ب ��أن �ضعفنا
��شراي�ين ال�ت��وا��ص��ل م��ع احل �ي��اة واحل��ري��ة وق�صورنا يف الفن ه��و م��ر�آة ل�ضعفنا يف
 .فالفن مو�ضوعه ا إلن �� �س��ان وجت��ارب��ه ،احل �ي��اة .فنوننا م ��أزوم��ة وحياتنا ت��رزح
بطابعها االجتماعي �أو امليتافيزيقي .
حت� ��ت ن�ي��ر ال� �ع� �ن ��ف و�� �ص� �خ ��ب اجل��ه��ل
و�ضو�ضاء الغباء واخل��واء! فنوننا فقدت
الإبداع ثراء االيحاء
رسة مع ن�سغ احلياة التي يتح ّكم
حبل ال� ّ
الإب� ��داع امل�ف�ت��وح ع�ل��ى احل �ي��اة يحمل بها ج��وع ووج��ع وع ��وج .غ��ري��ب �أم��رن��ا!
ثراء يف م�ستويات الإيحاء ،يتجاور فيها ف�ق��وة اجل ��وع يف ح�ي��اة ال���ش�ع��وب �أنتجت
وي �ت �ح��اور الن�سبي وامل�ط�ل��ق الإن �� �س��اين .قمما ً �أدبية� ،شعرية وروائية و�سينمائية
وبالرغم من تعدد النظريات والفل�سفات وت�شكيلية ،وق��وة ال��وج��ع �أنتجت روائ��ع
ح��ول عملية التفاعل ب�ين الفن واحل�ي��اة ،فل�سفية و�أدبية وفنية� .أ ّما قوة االعوجاج -

ومع اجلوع والوجع  -فقد ولدّت الثورات
االجتماعية وال�سيا�سية والفكرية والفنية.
ق��وة االع��وج��اج يف �أم�ت�ن��ا أ�ن�ت�ج��ت خ�ل�لاً يف
التفاعل ب�ين حياتنا وفنوننا .كما تنتج
�شكالً للحياة خاليا ً من املعنى ،ل��ذا يفقد
الفن تاليا ً معناه .فقدان املعنى يقود �إىل
حماوالت �شا ّذة ،جريئة يف �إثارة الغرائز،
ف��ارغ��ة م��ن ال ��دالالت الفكرية .واحلقيقة
�أن فقدان املعنى يرتبط غالبا ً بحاالت من
ال�ضياع والت�شتت وقد ت�صحبها �أعرا�ض
أ�ق � ��رب �إىل احل � ��االت امل��ر� �ض �ي��ة م�ن�ه��ا �إىل
احلاالت الإبداعية.

املظاهر تزوير للفن

وامل � ؤ�� �س��ف �أن عاملنا ال �ي��وم ق��د اعتاد
على هذا الأم��ر .وكرثة هم امللتقون الذين
يلم�سون الن�شاز يف �أ�صوات فنوننا التي
تبدو أ�ح�ي��ان�ا ً وك� أ�ن�ه��ا منبعثة م��ن ظلمات
قبور ،فال ت�صل الينا نحن الأحياء ،لأنها
لي�ست من رحم احلياة .ولن ت�صل مهما
بالغ �أ�صحابها يف ا�ستخدام علب الطالء
ل�صبغها بلون احلياة احلقيقية .فمن يقدر
على اخرتاع �صباغ فني لغوي �أو �إيقاعي
�أو ت�شكيلي ليخفي معامل النكبات الكبار،
ومظامل العنف اخلانق ،وحماقات املفا�سد
املادية واملعنوية� .إنها عملية تزوير ونفاق
بحق الفن وبحق احل�ي��اة وبحق ا إلب��داع
معنى ومتعة جمالية ور�سالة .ون�ستعيد
ما يقوله «ت�شيخوف» يف «العنرب رقم :»6
�أن العقل هو املنبع الوحيد للمتعة .وهو
الذي يرى �أن الإن�سان الذي يقذف به �إىل
هذا الوجود ،بدون �إرادة منه ،يحاول �أن
ي�ستنبط معنى لوجوده وهدفاً.
وال���س��ؤال الآن :ه��ل ن�ح��اول نحن �أن
ن�ستنبط معنى لوجودنا؟ هل ي�ؤرق فنوننا
وفكرنا وثقافتنا هذا ال�س�ؤال؟ �أو مبعنى
�آخر ي�ؤرقها هذا القلق الفكري والوجودي
الذي يتجلّى يف الفن ويف الثقافة العاملة؟
ال بد من ا إلق ��رار ب ��أن فكرنا متوقف
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ع ��ن احل ��رك ��ة وال��ف��ع��ل ،وه� �م ��وم احل �ي��اة يزقزق من جديد.
�اج��ة ب� � ��االالم�� ،ص� ّ
اليومية تكاد تنح�رص يف اجل�سد وامل��ادة.
�خ��اب��ة
ح �ي��ات �ن��ا � �ض� ّ
ك��ل ال�ت�لاف�ي��ف امل �خ �يّ��ة م� ّ
�وظ �ف��ة للحوا�س ب��الأوج��اع ،والأمل  -كما حفظنا  -درب
و�إ�شباعاتها املادية .ندور مع ق�رشة الأر�ض ل�لارت �ق��اء وال�ت���س��ام��ي والتطهر.حياتنا
ح��ول ال�شم�س ول�ك��ن طاقاتنا الإدراك �ي��ة متخمة مب���ش��اه��د ت � ��ؤذي ال �ع�ين والأذن
تتيب�س وال ت �ت �ج��دد ،ف�ت�ع��اري��ج �أدم�غ�ت�ن��ا وال �ن �ف ����س وال �ع �ق��ل وال��ق��ي��م :ق� � ��ذارات -
ل�ي���س��ت م���ش�غ��ول��ة
أ�م� � ��را�� � ��ض -ف �� �س��اد
أر�ض
�
اللغة
بالبحث عن معنى.
غ� � ��ذائ� � ��ي -وب �ي �ئ��ي
ا أل� �س��ن يف دورات
العجائب والفنون وم �ه �ن��ي و�سيا�سي
واق �ت �� �ص��ادي وفني
ح� �ي���ات� �ن���ا ّي �ج �ع��ل �أر�ض امل�ستحيل
الأمزجة كلها ثقيلة
و�إع��ل��ام�� ��ي -دم� ��اء
وغري قابلة ل�سيولة
وق� � � � � �ت � � � � ��ل -ظ � �ل� ��م
متناغمة مع حيوية احلياة واخ�رضارها.
وع��دوان -ا�ستباحة للإن�سان و�إن�سانيته
 ج��وع وح��رم��ان� -أم��را���ض -خماطر-مفاهيم اال�ست�سالم
خم � � ��اوف ورع � � ��ب وق � �� � �س� ��وة -ع �ن��ف-
ل ��ذا ال غ��راب��ة م��ن ه�ي�م�ن��ة ��ش�ك��ل من ا�ستغالل -ا�ستباحة -ت�شوهات روحية
�أ�شكال الغباء الفني ،الذي يدّعم ا�ستمراره ونف�سية و�سلوكية .ومهما اجتهدت اللغة
و� �ش �ي��وع��ه ن���وع م ��ن اجل�ب�ن ال� ��ذي يبني ال تفي الواقع اليومي ح ّقه من ال�صدق يف
�أ� �س��وارا ً �سميكة ب�ين الإرادة والعقل من الت�صوير والتحديد .مع ذلك كله ما زلنا
جهة ،واالختيار وجر�أة االقتحام للك�شف ن��دور م��ع ق���شرة الأر� ��ض ح��ول ال�شم�س
واالكت�شاف من جهة �أخ��رى .فتتم عملية وباالنتظام نف�سه والروتني عينه والرتابة
اجل �م��ود وال �ت �ك��رار وال ي �ح��دث ال�ت�ح��ول ك �ل �ه��ا .وف �ن��ون �ن��ا ت���س�ب��ح يف ع� ��وامل ف��وق
�أو ال��رغ�ب��ة وال �ت��وق ل�ل�خ��روج م��ن �رشنقة جم ّرتنا ،عوامل ال �أمرا�ض فيها وال ف�ساد
ال�سائد .ويبدو يل ك�أنّ عقلنا العربي ح ّطم وال ق��ذارات وال معاناة� .أحلم بنوبة جت ّل
ال�ساعة  -وهي �آلة قيمة للفعل النه�ضوي �أدب��ي فني مت �دّين بقوة �أم��ل م�ستمدة من
واحل �� �ض��اري  -وح � ّط��م م�ع�ه��ا دالالت �ه��ا ق��وة إ�ب ��داع جم��دول على ع�صب احل�ي��اة.
ووظيفتها ،فع�ش�شت مفاهيم االنحطاط الفن احلقيقي �صعب ال ينال اختال�سا ً �أو
واال� �س �ت �� �س�لام ف��ي��ه ،و�� �ص ��ار م�ن���ش�غ�لاً �صدقة �أو �صدفة .ف�أ�رصخ قائلة :املرحلة
بتقدي�س اجلمود فكرا ً وفل�سفة وفقها ً وفنا ً ق��ات �ل��ة وق �ت �ي �ل��ة! ك �ي��ف ن �خ��رج م��ن كفنها
وعلما ً و�سيا�سة .هياكل �ساعاتنا املح ّطمة لنبعث نحن املوتى (وب��الإذن من عبقري
حت��ول بيننا وب�ين ال�ق��درة على ا�ستعادة امل�رسح هرنيك �إب�سن) فكرا ّ وفنا ّ و�شعرا ّ
احلياة لأوراق ع�شب ا�صف ّرت وتناثرت ،ون�ثرا ّ وغناء و�إع�لام�ا ّ و�إب��داع�ا ّ وعلماّ .ثم
ولع�صفور يف ع��راء جليدي م�صقع كي كيف نبني لأعمارنا ا�ستمرارا ّ ال يحفظ
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هياكل �أج�سادنا� ،إمنا يحفظ هياكل فكرنا
وفننا املتناغمة ب�شكلها وم�ضمونها مع
م�ضمون حياتنا ومع حقيقتنا وواقعنا،
فقوة الفن ال ت�ستغني عن قوة احلياة.
لذلك كلما قر�أت �أو �شاهدت �أو �سمعت
�أو تابعت �أثرا ً فنيا ً �أت�ساءل� :إىل �أين �سيحيل
التاريخ هذا الأثر؟ فالزمن هو الناقد الأكرث
ب�صرية وحكمة و�سطوة .و�أحلم مرات لو
�أن ب�إمكاين �إحالة بع�ض النتاج املري�ض �إىل
م�شفى �أو �إىل خمترب للتعقيم والتطهري .كم
كنت �أود لو �أننا مل نتعفن فكريا ً وفنيا ً �إىل
هذه الدرجة ،وبخا�صة غناء ومو�سيقى
ودراما .وكم يزورين املتنبي مردداً « :قد
�أف�سد القول حتى �أُحمد ال�صمم».

«ديوجني» واحلياة

ن�ق�ط��ة الأمل الأق � ��وى ه��ي �أوالً جعل
�أج�ي��ال�ن��ا الطالعة كب�ش ف ��داء ل�ه��ذا العفن
الإع�لام��ي وال�ث�ق��ايف والفني وال ��ذي اب�ت��د أ�
ين�صهر بعفنٍ تربوي وتعليمي ،وثانيا ً
�إن جمتمعنا مل ي �ع��زم ب �ع��د ع �ل��ى وق��اي��ة
م�ستقبله و�أجياله من هذا العفن وتداعياته
و�آثاره املنهكة ،ال بل املدمرة .وهل هو �أمر
�صحي وطبيعي ومنطقي �أن يظ ّل املجرم
امل�صح،
خارج ال�سجن ،واملجنون خارج
ّ
واملرتكب الفا�سد واملف�سد خارج املحاكم
والعقاب؟؟
ال �أح�سد �إال «دي��وج�ين» ،ألن��ه ملا فهم
احلقائق وجتلّت جواهر الوجود لب�صريته
ع��ا���ش داخ ��ل ال�برم �ي��ل ،وك ��ان أ���س�ع��د من
أ�ه��ل ال��رف��اه واجل ��اه وال�ث�روة وال�سلطة.
«دي��وج�ين» تع ّمق فهمه للحياة فتعملق
فكرا ً وفل�سفة واحتقر العامل التافه الذي

تتق ّزم فيه احلكمة والفطنة ،فانعتق هو
وفكره الطليق من القيود ومار�س حريته
وه��و يح�رص ج�سده داخ��ل برميل ،لكن
م�صباحه مل ينطفئ« .دي��وج�ين» و�أمثاله
ير�سمون معنى للحياة وقوتها مبقولة �أنه
�شتّان ما بني الظم�أ �إىل احلياة والظم أ� �إىل
ملذات احلياة .واحلياة �صارت ،وبعرف
دور املثقفني
جمتمعنا املادي اال�ستهالكي ،كالً من متع
ل� ��ذا ف �ع �ل��ى امل �ث �ق �ف�ين وامل� �ب ��دع�ي�ن �أن
ج�سدية م��ادي��ة .وك���أن كوجيتو اللبناين
يناق�ض «ك��وج�ي�ت��و دي �ك��ارت» �أي� :أن ��ا ال ي�سرتجعوا دوره��م ويعودوا �إىل املعنى،
�أفكر �إذن �أنا موجود� .أنا �أهتم بج�سدي ،معنى فعلهم يف الثقافة والإبداع ،فالغيوم
�أري�ح��ه� ،أمتعه� ،أجملّه� ،أزي �نّ��ه� ،أ�ستجيب ال�سود تتكاثف وتغزونا ،وعتمة الفكر
أكحل عيني بربامج االبتذال والعقل تخزينا .و�رشقنا مكتئب لوثته
له ،ال �أرهقهّ � ،
والعري واخلواء ،و�أر ّوي �أذ ّ
ين بال�صخب ال�ه�م��وم ون�ح��ن نعتب ون �ل��وم .علينا �أن
والن�شاز� ،أنا ال أ�ق��ر�أ ،ال �أفهم ال �أالحظ ،ال ن�ق��رر م��ا ال ��ذي ميكن إ�ن �ق��اذه م��ن براثن
�أقارن ،ال �أ�ستنتج ،ال �أكت�شف ،ال �أدرك ،ال دورات اجلهل واالنحطاط ،فاملثقف عني
�أحلّل ،ال �أعلّل� ،أنا ا�ستهلك �إر�ضاء جل�سدي اجلماعة و�أذنها و�صوت عقلها وفكرها
�إذا ً �أنا موجود .فهل على فنوننا �أن تكون وحني يتوقف عن ذلك فليعلن �أنه اختار
م���ر�آة ل �ه��ذه احل �ي��اة ال �ف��ارغ��ة؟ �أع�ل�ي�ه��ا �أن التنكر الكامل ،التنكر للجراح النازفة التي
ت�شارك يف عملية اغتيال العقل وحتنيطه؟ ت�سببها فظائع االن�سانية الرعناء العمياء،
�أو يف تعطيله وتخديره؟ �أو يف تركه غافياّ ،ف��اجل��راح احلقيقية العميقة ال ت�شفيها
معلوالً؟؟ العقل بحاجة �إىل �أوك�سجني متدّه املراهم امل�خ��درة ،ننتظر من أ�ه��ل الثقافة
ب��ه احل�ي��اة احلقيقية بقوتها وب�أن�شطتها وال �ف��ن ان ي�ك��ون��وا «ن���وح» ه��ذا الع�رص،
وبفنونها و�آداب�ه��ا وابداعاتها ،وم��ا يقدم ل �ي �ع �ي��دوا جت��دي��د ال �ب ���شري��ة وت�ط�ه�يره��ا
لح �ق��اد ،ويوقف
�إل �ي��ه ال �ي��وم ه��و �أق ��رب �إىل ث��اين �أوك�سيد بطوفان يغ�سل غبار ا أ
ال � � � � ��دوران ح ��ول
ال �ك��رب��ون! ال ب � ّد من
ال �ن �ق �ط��ة ال���ص�ف��ر،
ال�سعي احل�ث�ي��ث �إىل
علينا النظر �إلى
ح�� � � � � ��ول حم � � ��ور
درب ت� �ن ��وي ��ر ف�ن��ي
أل:
س�
ون�
احلياة
آة
�
مر
الع�صبية.
ث�ق��ايف ي��واج��ه رائحة
ط��وف��ان يط ّهر
ح�ي��ات�ن��ا ال �ت��ي ت��زك��م من �أنا...من نحن؟
ث�ق��اف�ت�ن��ا وف�ن��ون�ن��ا
�أن� ��وف � �ن� ��ا وت �� �ض �غ��ط
على �أ�صداغنا ،وت�صيبنا بغثيان �أو �إغماء و ُي�ع�ي��د إ�ل�ي�ه��ا اجل �م��ال وال �ن �ق��اء ،ث��م يط ّهر
فنتحول �إىل حالة ال وعي �أو حالة غرابة عاملنا لي�ستمر الع�شب �أخ�رض والأر���ض
خ�صبة «م �ل � ّون��ة ،وال �� �س �م��اء �أف �ق �ا ً للبناء
�أطوار.
أ�ت��ذك��ر ق��ول «م ��ارك �أوروي � ��ل» :لي�س والعطاء ال�سامي ،واالرت �ق��اء من �إن�سان
احلي للأمل؟؟ فهل نلبّي بدائي يتطلع �إىل االقتناء والبقاء ،ثم يعلو
الأمل �إال الت�صور
ّ
ّ
هذا القول ونعيد ت�صور �آالمنا حني نبدع� ،أكرث فيتطلع �إىل �أن يكون �إن�سانا ،وبعدها
ف�ن�ح���س��ن ت �� �ص��وي��ره��ا وال ن�ح�ج�ب�ه��ا عن يعلو �أكرث فيتطلع �إىل �أن يبدع .هذا النوع
ال��ر ؤ�ي��ة .وف�ك��رة احل�ج��ب ع��ن ال��ر ؤ�ي��ة من من الت�سامي والتطهر يذكرنا «بدانتي»
�أقدم الأفكار يف الأ�ساطري القدمية ،وت�شكل
دورا ً حموريا ً يف فل�سفة �أفالطون .ولكن
يطيب يل �أن أ�ت�ب�نّ��ى مقولة «�إن الإن�سان
يف املفهوم البوذي كي ي�صل �إىل احلقيقة
ي �ج��ب �أن مي � � ّزق �أج �ح �ي��ة «امل ��اي ��ا» (امل��اي��ا
بال�سن�سكريتية تعني الوهم).

و�شخ�صيات الكوميديا الإلهية التي عليها
�أن تنتظر الدخول �إىل املطهر.

هل �سيموت الكون

ال��و��ص��ول �إىل ن�ق��اء امل��وق��ف و�صالبة
ال �ع��زمي��ة يف ت��وط �ي��د ُع� ��رى ال �ف �ك��ر وال �ف��ن
بالواقع يحتاج �إىل مبدعني يحاكون �أبطال
الرتاجيديا� ،أو «�سيزيف» ال��ذي يطيب له
�أن يحمل �صخرته �إىل القمة دومنا ي�أ�س �أو
ارتباك حينما تتدحرج �إىل ال�سفح وعليه �أن
يعيد الفعل نف�سه.
فالتخطي يحتاج �إىل حماوالت تهتدي
باالجتهاد واملعرفة ،ويح�رضين �س�ؤال
ال���ش��اع��ر ت�� ��.س� .إل �ي��وت ح�ين ق ��ال« :ه��ل
��س�ي�م��وت ال �ك��ون ب��ان�ف�ج��ار �أو ب���أن�ي�ن؟؟!
علينا �أن نفكر كيف جنيب حت��ت وط ��أة
املرحلة التي اغتالت اجلمال ،كما اغتالت
احلق واخل�ير .العامل اليوم يكاد يختنق،
ول �ك��ن علينا �أن ن �ح��وك خ�ي��وط�ا ً لنن�سج
جديدا ً جميالً حتت ال�شم�س .فاللغة �أر�ض
العجائب والفنون �أر�ض امل�ستحيل .علينا
�أن ن�ق��رع ه��ذه ا ألب� ��واب .فالفنان �صياد
باحث عن لغز حتويل حقيقة احلياة �إىل
حقيقة فنية .ال�صياد املاهر يعرف كيف
ينتقي مكانه وم��وق�ع��ه و�أدوات � ��ه ،وكيف
ي�ج�م��ع ع �ن��ا��صر � �ص �ي��ده ب� �ت� ��ؤدة ومت�ع��ن
وت��ف�� ّر���س ،ف��ال �ل �ه��اث � �س � ّم ي�ف�ت��ك ب �ج��ودة
االب � ��داع وامل �ب��دع�ي�ن ،وع �ل �ي��ه �أن يتو�سد
�ضمريه وذاكرته وقيمه و�إن�سانيته ،وال
يخنق الغ�ضب الكامن فيه عندما ي�ست�سلم
�صادقا ً ل�سلطة الفن ،وللجمال الفني وهو
يغمز له وحلريته يف اجلهر والتعبري .ك ّل
مثقف منّا عليه �أن ينظر �إىل نف�سه يف املر�آة
وي�س�أل من �أنا؟ م�ستوحيا ً مما فعله وقاله
«ه��ارول��د ب�ن�تر» �أح��د أ�ب ��رز ك�ت��اب امل�رسح
االنكليزي .علينا �أن ننظر �إىل مر�آة احلياة
ون�س�أل  :من �أنا .من نحن؟؟!
� jشاعرة وباحثة يف �ش�ؤون الأدب العربي.
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لغة النقد

«�أقمار من وطني» جلوزف مه َّنا:

بني جمالية ال�شكل و�أخالقية امل�ضمون
�سلمان زين الدين

j

ل �ع � ّل �أه � � ّم م��ا ي�م�يّ��ز ل�ب�ن��ان هو
غنى م��وارده الب�شرية وتن ّوعها.
فهذا الوطن ال�صغير الذي قال فيه �سعيد
عقل:
لي�س �أرزاً ،وال جباالً وما ًء
وطني الحب ،لي�س فيه الحب حق ُد
وهو نو ٌر،فال ي�ض ُّل ،فك ُّد
وي ٌد تبدع الجمال ،وعقل
وق� ��ال ف �ي��ه ال �� �ش��اع��ر ال��رق �ي��ق ف� ��ؤاد
الخ�شن:
الق�صي.
ل ًّم كالقلب ولكن ظل ُّ ُه الكون
ُّ
هذا الوطن لي�س تاريخا ً على عراقته.
ولي�س جغرافياً ،على ا�ستراتيجيّتها.
وال طبيعة ،على خالبتها .ب��ل ه��و �أوالً
وقبل ك ّل �شيء ،موارده الب�شرية الغنيّة
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والمتن ّوعة .فقلّما نجد منطقة لبنانية
تخلو من منتج �أو مبدع �أو فنان واحد
�أو �أكثر ،في هذا الحقل المعرفي �أو ذاك.
ولع ّل كتاب «�أق�م��ار من وطني» للأديب
ج ��وزف مهنا (دار ن�ل���س��ن) خ�ي��ر دليل
على ما نقول .فهو ي�ض ّم حوالي ثمانين
�شخ�صية لبنانية منتجة ف��ي الحقول
المعرفية المختلفة.
ك �ت��ب ج � ��وزف م �ه �ن��ا م��ق��االت��ه بين
 1998/4/21و� ،2013/9/2أي
خالل ما يقارب عقدا ً ون�صف العقد من
ال�سنين ،ون�شرها في ال�صحف اللبنانية،
وت �ت��راوح م�ساحة ال�م�ق��ال ال��واح��د بين
�صفحة واحدة في الحد الأدن��ى و�إحدى
الق���ص��ى� ،أي
ع�شرة �صفحة ف��ي ال�ح��د أ
�أن �ن��ا �إزاء م �ق��االت ق�صيرة ومتو�سطة
وط��وي �ل��ة ،ع �ل��ى �أن ال�م�ت��و��س�ط��ة تغلب
ع��ددا ً على م��ا ع��داه��ا .وه��و يتناول ،في
ثمانية وت�سعين مقاالً ،ت�سعة و�سبعين

�شخ�صية لبنانية ،منتجة �أو عاملة ،في
ح �ق��ول الأدب ،وال���ش�ع��ر ،وال�سيا�سة،
والرواية ،والق�صة ،والدين ،والق�ضاء،
والفن ،وال�صحافة ،والتربية ،والتاريخ،
والم�سرح ،والدبلوما�سية ،والإدارة،...
فنحن �إزاء تن ّوع في الحقول المعرفية،
وت� �ع� � ّد ٍد ف��ي ال���ش�خ���ص�ي��ات ،واخ �ت�لاف
�أن�صبتها من ال�شهرة ،وتفاوتٍ كبير في
عدد العاملين في هذا الحقل المعرفي �أو
ذاك.
بح�صة
ي�ست�أثر ال�شعراء في الكتاب
ّ
الأ���س��د ،يليهم الأدب � ��اء وال�سيا�سيون
ورجال الدين والأ�صدقاء وغيرهم .على
�أننا اعتمدنا في هذا الت�صنيف الإح�صائي
ال�صفة الغالبة على ال�شخ�صية الواحدة
ال �ت��ي ق��د ت �ك��ون منتجة ف��ي غ�ي��ر حقل،
وعاملة في غير م�ضمار.
ب��ال��دخ��ول ف��ي ل�غ��ة الأرق�� ��ام ،يمكن
ال� �ق ��ول �إن ج� ��وزف م �ه �ن��ا ي �� �ض��يء في

كتابه على  :ت�سعة وع�شرين �شاعراً،
�أحد ع�شر �أديباً� ،سبعة �سيا�سيين� ،ستة
رج� ��ال دي ��ن ون �� �س��اء ،ث�لاث��ة م��ن ذوي
القربة ،و�شخ�صيّتين اثنتين في ك ّل من
حقول الإدارة ،والنقد ،والدبلوما�سية،
وال� �ت ��رب� �ي ��ة ،وال� �م� ��� �س ��رح ،وال� �ت ��اري ��خ،
والكتابة...
والتفاوت في العدد ال يقت�صر على
ال�شخ�صيات المنتجة في هذا الحقل �أو
ذاك وح�سب ،بل يتع ّداها �إل��ى المقاالت
المتمحورة حول هذه ال�شخ�صية �أو تلك،
فهو ُيفرد ثالثة مقاالت لك ٍّل من :اليا�س
حب�شي ،با�سمة بطولي ،موري�س النجار،
ويخ�ص�ص
منيف حمدان ،وغادة غانم.
ّ
مقالين اثنين لك ٍّل من  :جوزف ال�صايغ،
ج��ورج غريب� ،إميل كبّا� ،أني�س م�سلم،
�أ� �س �ع��د م� ّ
�خ��ول ،وع �� �ص��ام ح� ��داد .بينما
يقت�صر ح�ضور ال�شخ�صيات الأخ��رى
على مقال واحد لك ٍّل منها .مع اال�شارة
�إل� ��ى �أن ع���دد ال��م��ق��االت ال�م�خ��� ّ�ص���ص��ة
ؤ�شرا ً
لل�شخ�صية ال ُي�ش ّكل بال�ضرورة م� ّ
على �أهميتها ،فالم�س�ألة لي�ست كميّة،
وح�صة �سعيد عقل في الكتاب اقت�صرت
ّ
على مقال واح��د ،على �سبيل المثال ال
الح�صر.
�أما منا�سبة الكتابة فمتع ّددة بدورها.
تتراوح بين �صدور كتاب ،ورحيل عزيز،
وح �� �ض��ور م���س��رح�ي��ة ،وح �� �ض��ور حفل
غ�ن��ائ��ي ،ون�ي��ل ج��ائ��زة ،والم�شاركة في
تكريم ،وتحقيق كتاب..وقد ال يكون ثمة
منا�سبة مح ّددة .والغالب على منا�سبات
الكتابة هو �صدور كتاب جديد.و�إذا كان
الأدب العربي عرف في ع�صوره الأولى
�شعر الإخوانيات الذي تبلور في القرن
ال��راب��ع ال �ه �ج��ري ،ودار ح��ول �أغ��را���ض
التهنئة ،والتعزية ،وال�شكر ،واالعتذار،
اله��داء،
وال��ود ،وال�شوق ،والمداعبة ،و إ
وال�شكوى ،واال�ستعطاف ،والقري�ض،...
ف�إننا في «�أقمار من وطني» نتع ّرف �إلى

نثر الإخ��وان �ي��ات بما ينطوي عليه من
�أغرا�ض المدح ،والتقري�ض ،والإعجاب،
وال��ود ،والتكريم ،والتهنئة ،والتعزية،
وال�شكر...
الح �� �ص��ائ �ي��ة
م��ن ه ��ذه ال��ب��ان��ورام��ا إ
�أدخ� ��ل �إل� ��ى ال �ك �ت��اب ،و�أب� � ��د�أ ب��ال�ع�ن��وان
«�أقمار من وطني» .تنتمي كلمة «�أقمار»
�إل��ى الحقل المعجمي لل�سماء ،والقمر
بالمعنى ال�ج�غ��راف��ي وال�ل�غ��وي «كوكب
ي���س�ت�م� ّد ن���وره م��ن ال���ش�م����س فينعك�س
على الأر����ض فيرفع ظلمة ال�ل�ي��ل» .في
الكتاب ،يطلق جوزف مهنا الكلمة على
ال�شخ�صيات ال�ت��ي يتناولها م��ن جهة،
وعلى ن�صو�صه من جهة ثانية ،بقرينة
قوله في «التوطئة»...« :كلمة تع ّر�ضت
�ت
ل ��ي ،ف� أ�م�ك�ن�ت�ن��ي م��ن ن�ف���س�ه��ا ،ف��وق�ع� ُ
عليها ،فحملت �أقماراً� ،أطلقتُها من قلمي
حيناً�( »...ص ،)15وقوله « :ح�سبنا� ،أننا
رمنا تجديدا ً في فِلذِنا التي �أثبتناها في
«�أقمارنا» هذه بتزامن هلها�( »...ص.)16
وهكذا« ،الأقمار» هي ال�شخ�صيات التي
ت�ستم ّد نورها من �شم�س المعرفة لترفع
به ظلمة الجهل ،وه��ي الن�صو�ص التي
ي�ضيء بها الكاتب �شخ�صياته ،فتغدو
ن�صو�صه نورا ً على نور.
ت�ن�ت�م��ي ك �ل �م��ة «وط � ��ن» �إل� ��ى ال�ح�ق��ل
ال�م�ع�ج�م��ي ع�ل��ى الأر� � ��ض ،ح�ت��ى �إذا ما
�أ�ضيفت �إلى ياء المتكلم ،يمت ّد انتما�ؤها
�إل ��ى ال ��ذات ال �ت��ي ت�ح��ب م��ا ينتمي �إليها
ويتعلّق بها.بهذا المعنى ،يحيل العنوان
على تلك ال�شخ�صيات الالمعة ،الم�ضيئة
التي انبثقت من �أر�ض الوطن �إلى �سمائه
ل �ت��رت � ّد ع�ل�ي�ه��ا ���ض��وءا ً وم �ع��رف��ةُ .يحيل
العنوان على تلك ال�شخ�صيات الالمعة،
الم�ضيئة التي انبثقت من �أر���ض الوطن
�إلى �سمائه لترت ّد عليها �ضو ًءا ومعرفة.
ُيحيل على الإعجاب والحب معاً .وهكذا،
يكتنز ال �ع �ن��وان ال �م �ت��ن ،و ُي �� �ش � ّك��ل خير
مفتاح للكتاب .وت � أ�ت��ي م�ق��االت الكتاب

تظهر براعة
الكاتب اللغوية
وغنى خمزونه
اللفظي يف
ا�ستخدام فعلني اثنني
م�شتقني من اجلذر
نف�سه

هل �أراد مه َّنا �أن
ي�شغلنا ب�أقماره
الن�صو�ص عن الأقمار
ال�شخو�ص؟
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لت�ص ّدق هذا المقترب ،ولتُ�ش ّكل تطبيقا ً
لما ذهب �إليه جوزف مهنا في «التوطئة»
حين قال �« :إنها ينابيع الحب في خافقي،
تدفق على الرقاع ب�أع�سالها� ،ش�أني في
أدب تامني منذ اليفاع تائمه» (�ص� )15أو
� ٍ
«هي لغة القلب» التي تقع في القلب ،على
ح ّد قوله�( .ص)15
ُيغدق جوزف مهنا على �شخ�صياته
الحب ،ويكيل لها المديح ،فيقترب منها
من م�صاف المثال والكمال« ،ال ي�أتيها
الباطل من بين �أيديها وال من خلفها».
ب �ع �ي��ن ال��ر���ض��ى ي �ك �ت��ب «�أق� � �م � ��اره» عن
«�أقماره» ،فال يرى في � ٍّأي منها عيباً.
عيب كليلة
وعين الر�ضى عن ك ِّل ٍ
ولك ّن عين ال�سخط ُتبدي الم�ساويا
ع�ل��ى ح��د تعبير الإم� ��ام ال�شافعي.
وترفد تلك العي َن ي ٌد تتقن حياكة الجمال
وت �ح �ت��رف � �ص �ن��اع��ة ال �ت �ح��ف ال �ن ��� ّ�ص �يّ��ة
الجميلة ،فما تراه العين الرا�ضية تح ّوله
اليد ال�ب��ارع��ة ،المم�سكة بالري�شة� ،إل��ى
ن�ص جميل تق ّر له العين وتطيب النف�س.
ٍّ
ع �ل��ى �أن ال �ت �ح��ف ال �ف �ن �ي��ة ت�ت���س��م ع���ادةً
بالعراقة ،وكثيرا ً م��ا تتح ّدر م��ن �أزمنة
ي�صح على ن�صو�ص مهنا
ما�ضية .وهذا
ّ
التي تبدو ،على جمالها ،خ��ارج الزمن
الحا�ضر ،و�أقرب �إلى زمن جميل م�ضى
كان للغة فيه التاج وال�صولجان.
�أدلتي على ذلك ما يزخر به الكتاب
م� ��ن :ف �� �ص��اح��ة ال �ك �ل �م��ة وم�ع�ج�م�يّ�ت�ه��ا،
بالغة التركيب ،ق� ّوة ال�سبك ،ا�ستخدام
مح�سنات البيان والبديع على �أنواعها،
ّ
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ا� �س �ت �ع �م��ال ال �ت �ع��اب �ي��ر ال �ن �ح��وي��ة قليلة
اال� �س �ت �ع �م��ال ،ت� �ن� � ّوع � �ص �ي��غ ال� �ك�ل�ام...
و�إذا الكتاب متحف ب�لاغ��ات ومعر�ض
جماالت .هو ن�سيج وحده ،وفريد وقته
في �صناعة الكتابة ،لكنه ،مع ذل��ك ،لم
ين أ� عن ال�سقوط في ال�صنعة والت�صنع
�أحياناً.
��ص�ح�ي��ح �أن ل �غ��ة ال �ك �ت��اب ت�ن�ب��ع من
القلب لكنها تم ّر بمختبر العقل الجمالي.
ه��ي ل �غ��ة ت�� أ�ت��ي م��ن زم ��ن �آخ� ��ر وم �ك��ان
مختلف .يتّخذ مهنا م��واده الأول�ي��ة من
جملة م�ك� ّون��ات ،تح�ضر ،كلها �أو جلها
وبن�سب
�أو بع�ضها ،في المقال الواحد،
ٍ
م �خ �ت �ل �ف��ة م ��ن م� �ق ��ال �آخ� � ��ر .وم� ��ن ه��ذه
المك ّونات :ال�صفات ،الم�آثر ،المواقف،
الن� � �ج � ��ازات ،ح��ق��ول ال �ع �م��ل ،الآراء،
إ
الأفكار ،والم�ؤلفات..
ُيدخل هذه المواد في مختبره اللغوي
ن�صه ،في�أتي �آية
المالي ،وي�صنع منها ّ
في الإتقان والفن .وهكذا ،يكون الكتاب
م �ع��ر���ض � �ص �ف��ات وق �ي��م و�أخ�ل�اق� �ي ��ات،
وي �ك��ون متح ًفا ل �غ��و ًّي��ا ،ب�لاغ �يًّ��ا ،جمليًّا
في �آن .يجمع بين �أخالقية الم�ضمون
وجمالية ال�شكل ،ويحقق غايتي الأدب
في الفائدة والإمتاع.
في «�أق�م��ار من وط�ن��ي» ،ي�ستعر�ض
ال�ك��ات��ب ق��درات��ه اللغوية على م�ستوى
ال��م��ف��ردة ،وم��ه��ارات��ه ال�ت�ع�ب�ي��ري��ة على
م�ستوى التركيب .وال يمنعه ذل��ك من
االت �ك��اء ع�ل��ى م �ف��ردات و��ِ�ص�ي��غ ج��اه��زة
وتعابير نحوية عرفتها اللغة العربية
في ع�صور �سابقة ،فينف�ض عنها غبار
النوم في بطون المعاجم وكتب النحو

وال �ب�لاغ��ة ،و ُي� ّ�ط�ع��م بها ن��� ّ�ص��ه ،فتمنحه
الأ�صالة واالنتماء.
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال� �م� �ف ��ردة ،ي���س�ت�خ��دم
الكاتب م�ف��ردات معجمية ،ي�شرح بع�ضها
في الحوا�شي ،ويحتاج البع�ض الآخ��ر �إلى
معجم لفهمه .و�إذا كانت هذه التقنية تبرز
ت ّقعر الكاتب اللغوي ،وتغني معجم القارئ،
ف ��إن ا�ستخدام م�ف��ردات معجمية ب��دالً من
�أخرى م�ستعملة وم�أنو�سة يبدو �أقرب �إلى
التمحل وعر�ض الع�ضالت اللغوية.
ّ
تظهر براعة الكاتب اللغوية وغنى
م�خ��زون��ه اللفظي ،على �سبيل المثال،
في ا�ستخدام فعلين اثنين م�شتقين من
ال �ج��ذر نف�سه ،مختلفي ح��رك��ة العين،
م���ض��اف�ي��ن �إل� ��ى ح��رف��ي ج ��ر مختلفين
للتعبير ع��ن معنيين مختلفين ،كقوله:
«ت�غ� ُر���ض �إل�ي��ه وال تغر�ض منه» بمعنى
«ت���ش�ت��اق��ه» للفعل الأول ،و«ت �م � ّل منه»
للفعل الثاني�( .ص)63
وتظهر ف��ي ق��درت��ه على اال�شتقاق،
وا��س�ت�خ��دام �ستة م�شتقات م��ن ال�ج��ذر
نف�سه في �سطرين اثنين ،كقوله« :يوم
�ش ّد الأب ج��وزف دك��ا���ش رحله �صوب
العالء ،وهو ي�صرخ من الأعماق يا رب،
�إن�ن��ي ال �أم�ل��ك � �ش � ًّدا وال �إرخ� ��ا ًء� ،ش ّد هّ
الل
على ي��ده ،فت�ش ّدد .منذئ ٍذ لم ي�شا ّد هذا
المتو ّم�ض تو ّم�ض ال�م�ن��ارة ف��ي �سدف
الليل م�شا ٌّد�( »..ص� ،)60أو كقوله« :ويا
لل�شعر �أر� �ض �ا ً خ�م��رة يم�سك خمارها
فيذهب بمخامر ع�ق�ل��ك ،»...على �سبيل
المثال�( .ص)81
ع �ل��ى م���س�ت��وى ال�ت�ع�ب�ي��ر وال �ت��رك �ي��ب،
ي�ستخدم مهنا ت�ع��اب�ي��ر ج��اه��زة عرفتها

العربية في ع�صور �سابقة ،ويعود بع�ضها
�إلى الع�صر الجاهلي ،كقوله :كثير الرماد،
ف�سيحة ال �ج �ن��اب ،ذك��ت ن��اره��ا ،البوحة
ال �ج��ري� ،أخ��و ث�ق��ة ،رق�ي��ق ال�ح��وا��ش��ي،...
وي�����س��ت��خ��دم ت ��راك� �ي ��ب ن� �ح ��وي ��ة ن � ��ادرة
اال�ستعمال ،كقوله�« :أذهلني البدر بها�ؤه»،
«ال��رو���ض م �ن � ّورة �أزه � ��اره»�� � �(...ص،)24
وي�ستخدم �صيغ ال�ك�لام المختلفة التي
عرفتها البالغة العربية رغ��م �أن بع�ضها
بات مهجوراً ،فيقول« :يا طيّب هّ
الل ثراه»
ف��ي م�ع��ر���ض ال��دع��اء ،و»ن �ع � َم م��ا �صبحنا
م �ن �ي � ًرا ق �م � ًرا ف��ي م�ع��ر���ض ال �م��دح ،و«�أي ��م
الحق» في معر�ض الق�سم ،و«�أي ربي» في
معر�ض النداء ،على �سبيل المثال.
ّ
يتوخى التعبير
ولأن ج��وزف مهنا
عن �أفكاره بلغة جمالية ،ت��راه يلج�أ �إلى
التعبير بال�صورة �أح�ي��ا ًن��ا فيقترب من
لغة ال�شعر ،و�إلى البيان �أحيا ًنا فتنت�شر
الكنايات واال�ستعارات و�أخواتهما بين
ن�صو�صه .ورغ��م م��ا ُت�ضيفه ال�صورة
والبيان من جمال على التعبير ،ف�إنهما
�سالح ذو ح ّدين ،قليلهما يطيّب الكالم،
وكثيرهما يف�سده .وق��د ي��دف��ع التعبير
بهما �إل ��ى ال���س�ق��وط ف��ي الإط��ن��اب فيما
الي �ج��از ،فيتم التعبير بجملة
ال�ب�لاغ��ة إ
ع� ّم��ا يمكن التعبير عنه بكلمة واح��دة،
كقوله« :تع ّرق �شجرها بعيدا ً في تراب
المعرفة �إب��داع��ات ومنا�شط �ألقت ع�صا
ترحالها على غالل البركة ،وموا�سم علم
وفير ».تعبي ًرا عن معرفة ال�شخ�صية...
(����ص )71لعله الإن �� �ش��اء ُي �غ��وي ال�ك�تّ��اب
ب��الإط�ن��اب ،في�سقطون ف��ي حبائله ،من
حيث يق�صدون �أو ال يق�صدون.

�إن ال �ه��اج ����س ال �ج �م��ال��ي ال�م�ت�ح� ّك��م
ّ
يتمخ�ض عن نثر جميل.
بجوزف مهنا
وه��و لفرط جماله ،ينحرف عن الغاية
م�ن��ه ك�� ��أداة ت��وا� �ص��ل ك��ي ي�صبح غاية
بحد ذاته ،فين�شغل القارئ بال�شكل عن
الم�ضمون ،وبالن�ص ع��ن المو�ضوع،
وب��ال �م �ب �ن��ى ع ��ن ال �م �ع �ن��ى .ه��ن��ا ،ي�غ��دو
الن�ص حجا ًبا ب��دالً من �أن يكون م��ر�آة.
�إن اللغة المفرطة في جماليّتها تُبعدنا
عن الغر�ض ال��ذي تتناوله�،سوا ٌء �أك��ان
�شخ�صية �أم ك �ت��ا ًب��ا .ع�ل��ى �أن حجاب
ال��ج��م��ال ُي�����ض��اف �إل� �ي ��ه ح� �ج ��اب �آخ ��ر
ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �م �ع �ن��ى ال ب��ال �م �ب �ن��ى ،حين
يرقى الكاتب بال�شخ�صيات �إلى مرتبة
المثال والنموذج ،ويكتفي بذكر الم�آثر
والإنجازات والإيجابيات دون المثالب
وال �� �س �ق �ط��ات وال �� �س �ل �ب �ي��ات ،م ��ا يقطع
ال���ش�خ���ص�ي��ات ع��ن ال ��واق ��ع ،وي��رف�ع�ه��ا
�إل� ��ى ع��ال��م ال �ك �م��ال .ه��ل �أراد ج��وزف
مهنا �أن ي�شغلنا بـ«�أقماره» الن�صو�ص
الق �م��ار» ال�شخو�ص؟ ه��ذا �س�ؤال
ع��ن « أ
ت �ط��رح��ه ق � ��راءة ال �ك �ت��اب ،وق ��د ت�ت�ع� ّدد
الإجابة عنه.
غير �أن��ه �أ ًّي���ا يكن ال �م��راد ،و�أ ًّي� ��ا تكن
الإجابة�« ،أقمار من وطني» قمر في الكتابة
النثرية ،و�صاحبه قم ٌر بين الكتّاب ،وفي
المكتوب عنهم �أقمار .وق��ارئ الكتاب ال
ب ّد �أن يه ّل عليه ال�ضوء من قمر الكاتب �أو
قمر الكتابة �أو قمر المكتوب عنهم ،وقد
يه ّل من الأقمار الثالثة ،وهو لن يعود من
الغنيمة بالإياب.

ينحرف جوزف
مهنا عن غاية
اجلمال ك�أداة
توا�صل .فهو
يفرط بجمال
ً
غاية ،لي�شغل
النرث
القارئ بال�شكل عن
امل�ضمون ،وبالن�ص
عن املو�ضوع،
وباملعنى عن
مما يجعل
املبنىّ ،
الن�ص حجا ًبا ال مر�آة..

� jشاعر وناقد روائي.
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لغة احلرف

ُح ِ�صـرت الكتابة قبل الإ�سالم ب�شبه اجلزيرة العربية

اخلط العربي ..تاريخ وفن و�صالة
علي عا�صي

j

ق �ب��ل ال� �ب ��دء ب� �ت ��اري ��خ وت �ط��ور
الكتابة الخطية والوقوف على �أهم
مراحلها حتى و�صلت ما و�صلت �إليه من
تزويق وزخرفة ومتعة ب�صرية ،ال ب ّد من
ذكر �أهمية هذه الكتابة وتبيان جذورها
و أ���ص��ول�ه��ا ف��ي ت��اري��خ ا ألم ��م ال��ذي �سبق
الإ�سالم.
ول�م��ا ك��ان لكل �أم��ة لغتها وكتاباتها
ورم � ��وزه � ��ا ،ال� �ت ��ي ت �� �ش �ك��ل ج � � ��زءا ً م��ن
ح�ضارتها ال�ن��اط�ق��ة ف��ي ت��اري�خ�ه��ا ال��ذي
دون�ت��ه منذ ن�شوء واخ �ت��راع تلك الكتابة
التخطيطية «ال�خ��رب���ش�ي��ة» الأول� ��ى التي
تو�صل الإن �� �س��ان �إل��ى ت�سجيل أ�ح��داث�ه��ا
على �صخور الكهوف والتي ال زالت غير
محللة ف��ي �ضرائب ال�سند وف��ي ال�شرق
وع �ل��ى ال��ر� �س��وم وال �� �ص��ور ال�م�ع�ب��رة في
�أوروبا ،فرن�سا� ،إنكلترا� ،إ�سبانيا وجنوب
المتو�سط ح�ت��ى ال�ه�ن��د وال���ص�ي��ن وب�لاد
الأفغان.
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�إن ل �ن �� �ش ��أة ال �ك �ت��اب��ة ارت �ب��اط �ا ً وث�ي�ق�ا ً
بالإن�سان منذ عا�ش على ه��ذه الأر���ض،
ح�ي��ث ال ت�ق��ل أ�ه �م �ي��ة ع��ن ب�ق�ي��ة ال�م��راح��ل
التاريخية المرتبطة بحياته عندما عرف
�إن�سانيته.
يقول الدكتور ج��واد علي «واخ�ت��راع
ال�ك�ت��اب��ة م��ن االخ �ت��راع��ات ال �ك �ب��رى التي
غيرت مجرى الب�شر .هو اختراع ال تقل
�أهمية عن �أعظم االختراعات والمغامرات
التي قام بها الإن�سان منذ يومه الأول حتى
يومنا هذا».

�أ�صل الخط�أ ون�ش�أته

ذهبت الم�صادر العربية مذاهب �شتى
ف��ي ب�ي��ان �أ� �ص��ل ال�خ��ط ال�ع��رب��ي ون�ش�أته
وا�شتقاقه الأول��ي ،منها من قال �إن الخط
لي�س من �صنع الب�شر و�إن الكتابة �شيئا ً من
عند اهلل ،ومنها من قال �أن �أول من و�ضع
الكتابة كلها هو �آدم عليه ال�سالم وقيل �أن

الخط ا�شتق من الخط الم�سند الحميَري
خط التتابعة في اليمن وكان ي�سمى خط
ال�ج��زم �أي القطع ،وقيل �أول م��ن و�ضع
ال �ح��روف ث�لاث��ة رج ��ال م��ن ب ��والن وه��ي
قبيلة من طي نزلوا مدينة الأنبار وعلموا
الكتابة لأهلها وتعلم منهم �أه��ل الحيرة
وثم انتقلت إ�ل��ى مكة والطائف (الحجاز)
قبيل ظهور الإ�سالم.
كانت الكتابة قبل الإ�سالم مح�صورة
ب�شبه جزيرة العرب ولم يت�سع نطاقها �إال
بعد ظهوره وانت�شاره لأنها لغة الر�سول
ال �ك��ري��م ول �غ��ة أ�� �ص �ح��اب��ه ول �غ��ة ال� �ق ��ر�آن
ال�شريف الذي كان لها قامو�س «�إلهي» ال
تتبدل كلماته وال تن�سخ �آياته .وعندما ظهر
الإ�سالم كان بخط معروف �إال �أنه لم يكن
�شائعاً� ،إذ انت�شر مع انت�شاره في جزيرة
ال�ع��رب ،وورث فيها جملة خطوط وحل
محلها و أ���ش�ه��ره��ا ال�خ��ط الم�سند والقلم
النبطي والقلم ال�صنوبري .ولما انت�شر

نق�ش �أم اجلمال الأول 250م

ف��ي ب�لاد ال�ج��زي��رة وال �ع��راق ورث الخط
ال�ع��رب��ي ال�خ�ط��وط الآرام �ي��ة كال�سرياني
والكثير من اللهجات.
ع �ن��د ظ �ه��ور ا إل�� �س�ل�ام ك��ان��ت الأم �ي��ة
متف�شيَّة بين النا�س فقليل منهم كان يعرف
القراءة والكتابة التي كانت مح�صورة في
نفر قليل من ال�صحابة ،لذلك ك��ان �أ�سير
ال�ح��رب م��ن قري�ش يح�صل على حريته
مقابل تعليم ع�شرة من الم�سلمين.
�أخذت الخطوط العربية �أ�سماء المدن
ال �ت��ي ت �ح��ل ف�ي�ه��ا ك��ال �ك��وف��ي وال�ب���ص��ري
وال�م�ك��ي وال �م��دن��ي وت���ارة ك � أ�خ��ذ �أ��س�م��اء
ال��خ��ط��اط��ي��ن �أوج� � ��دوه� � ��ا وط � ��وروه � ��ا،
كالياقوتي �أو الم�ستع�صمي ن�سبة إ�ل��ى
ياقوت الم�ستع�صمي والريحاني ن�سبة
�إلى علي الريحاني والخط الريا�سي ن�سبة
�إل ��ى ال�ف���ض��ل ب��ن ��س�ه��ل ذي الريا�ستين
وزي��ر ال�م��أم��ون ،والخط الغزالني ن�سبة
إ�ل��ى م�صطفى غ��زالن الم�صري .ويرجح
�أن ت�سمية الخطوط ب�أ�سماء المدن �إلى �أن
العرب الذين كانوا يجهلون الكتابة قبل
الإ�سالم كانوا قد تلقوا الخطوط مع ال�سلع
المتبادلة ب�أ�سماء ال�ج�ه��ات ال�ت��ي وردت
منها.
أ�م��ا الخط ال��ذي د ّون ب��ه ال �ق��ر�آن فهو
الخط المكي (الحيري) ،وه��و المعروف
عندنا بالخط ال�ك��وف��ي ،وق��د قيل للقر�آن

نق�ش �أم اجلمال الثاين (مطلع القرن ال�ساد�س امليالدي)

الم�صحف لأن��ه �أ�صحف �أي ُجعل جامعا ً
لل�صحف المكتوبة بين الدفتين.
وعند وف��اة الر�سول واج��ه المجتمع
ه��زة عنيفة بحركة ال ��ردّة وم��ات الكثير
من حفظة القر�آن في حادثة اليمامة (11
ه �ـ) ،وك ��أن ال�ق��ر�آن لم يجمع بل ُد ّون في
�صحائف ورق� ��اق .ل��ذل��ك �أ� �ش��ار ع�م��ر بن
ال �خ �ط��اب ع�ل��ى ال�خ�ل�ي�ف��ة أ�ب���و ب�ك��ر بجمع
ال� �ق ��ر�آن ب �ع��دم��ا ف �ق��د ا إل�� �س�ل�ام حفظته،
وهناك رواية لإبن النديم في الفهر�ست،
والزنجاني في (تاريخ القر�آن) تقول �أن
ر�سول اهلل قال للإمام علي بن �أبي طالب يا
علي �إن القر�آن خلف فرا�شي في ال�صحف
والحرير والقراطي�س ،فخذوه واجمعوه،
وال ت�ضيعوه كما �ضيعت اليهود التوراة.
جمع القر�آن في عهد الخليفة عثمان
بن عفان ،وهناك اختالف في عدد ن�سخها
فمن قائل �أربعة ومن قائل �سبعة وزعت
ع �ل��ى م �ك��ة وال �� �ش��ام وال �ي �م��ن وال�ب�ح��ري��ن
والب�صرة والكوفة و�أبقي على واحد في
المدينة كمرجع �أ�سا�سي.
مرت الكتابة الخطية بمراحل التي�سير
الثالث التي تهدف �إل��ى �ضبطها ،وكانت
�أواله��ا ما قام به �أب��و الأ�سود الد�ؤلي من
�شكل ال �ح��روف بطريقة النقط الحمراء
ال �م �� �س �ت��دي��رة ،ف��وق �ه��ا ل�ل�ف�ت��ح ،و أ���س�ف�ل�ه��ا
للك�سر ،وعلى ي�سارها لل�ضم.

دون
اخلط الذي ّ
به القر�آن هو
اخلط املكي
(احلريي) ،وهو
املعروف عندنا
باخلط الكويف،
وقد قيل للقر�آن
امل�صحف لأنه
�أ�صحف �أي ُجعل
جامع ًا لل�صحف
املكتوبة بني
الدفتني
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خط ح ّر

خط ثلث

وق��د تميزت ك�ت��اب��ات ��ص��در الإ� �س�لام
بخل ّوها من الأعجام وال�شكل ولما انت�شر
الإ�� �س�ل�ام واخ �ت �ل��ط ال �ع��رب ب��ال�ع�ج��م ظهر
اللحن وخيف �أن يتطرق �إلى القر�آن الكريم
ف �ج��رى الإع� �ج ��ام ب��وا��س�ط��ة �أب���و الأ� �س��ود
الد�ؤلي الذي طلب من ا إلم��ام علي بن �أبي
طالب �أن ي�ضع له النحو فن�صحه بالفعل

ّ
خطها
لكل � ّأمة
ورموزها ،ومن
�أ�صل �سبعني نوع ًا
ا�ستقر
من اخلطوط
ّ
العدد على
ثمانية فقط...
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خط ديواني

واال� �س��م وال �ح��رف ،وك��ان وال��ي الب�صرة
زي ��اد ب��ن �سمية ال ��ذي ط�ل��ب م��ن ال��د�ؤل��ي
طريقة لإ�صالح الأل�سنة – ف�أبى ،حينها
دبر له حيلة� ،إذ ن�صح رجالً من �أن �أتباعه
�أن يجل�س في طريق �أب��ي الأ��س��ود ويرفع
�صوته بالقراءة ،وقر أ� قوله تعالى�« :إن هلل
بريء من الم�شركين ور�سوله بك�سر حرف
ال�ل�ام ف��ي كلمة ر�سوله ب��دالً م��ن �ض ِّمها،
فغ�ضب �أبو الأ�سود وقال حا�شا هلل �أن يتبر�أ
من ر�سوله ،وات�صل بوالي الب�صرة موافقا ً
على م�شروعه ،فعين له كاتباً ،حيث قال له
�أبو الأ�سود خذ الم�صحف و�صبغا ً يخالف
ل��ون ال �م��واد ،ف ��إذا ر�أيتني ق��د فتحت فمي
بالحرف ف�أنقط واحدة فوقه .و�إن ك�سرته
فاجعل النقطة تحت الحرف ،و�إن �ضممته
ف�أنقط نقطة بين يدي الحرف وقد ا�ستعمل
اللون الأحمر في و�ضع النقاط وقد ا�ستمر

�أبو الأ�سود على ذلك حتى �أعرب الم�صحف
كله.
�أما المرحلة الثانية فقد جرت زمن عبد
الملك بن مروان وقد كان خطاطاً ،ابتكرت
النقاط لكثرة الت�صحيف� ،إذ نزع الحجاج
إ�ل��ى كتابه و�س�ألهم �أن ي�ضعوا عالمات
التمييز الحروف المت�شابهة ،فدعا ن�صر
بن عا�صم ويحيى بن يعمر لهذا الأم��ر،
وق��د ق��ررا و�ضع النقط لتمييز الحروف
المت�شابهة.
وق��د �صار ال�شكل بلون م��داد الكتابة
نف�سه ت�سهيالً للأمر ،زمن العبا�سيين� ،أما
المرحلة الثالثة ،فقد ن ّمقت على يد الخليل
بن �أحمد الفراهيدي ال��ذي و�ضع طريقة
�أخ ��رى لل�شكل غير طريقة أ�ب��و الأ��س��ود
الد�ؤلي ،والتي نتبعها اليوم وهي عبارة
عن حروف �صغيرة ت�ضاف �إلى حروف

خط ح ّر

الكتابة فجعل للفتحة �ألفا ً �صغيرة مائلة
فوق الحرف وللك�سرة ياء �صغيرة راجعة
ت �ح �ت��ه ،ول�ل���ض�م��ة واوا ً ��ص�غ�ي��رة ف��وق��ه،
وو�ضع لل�سكون ال�شديد (الت�شديد) ر�أ�س
�شين بغير نقط.
وبما �أن للخط الجميل قواعد و�أ�صوالً،
فقد م ّر في �أدوار ومراحل ،وكان لكل �أمة
خطها ورم��وزه��ا ،حتى �أن �سبعين نوعا ً
م��ن الخطوط كانت ف��ي ال �ت��داول �صالحة
للتعبير ع��ن �أ�صحابها وجهاتها ،ولكن
ه��ذه ال��رم��وز الكتابية وا ألن ��واع الخطية،
قد انقر�ضت فمنها من كان �شبيها ً بنوع
�آخر ،ومنها ما لم ت�ست�سغه النا�س ،ومنها
ما هو غليظ على الكتابة� ،إل��ى �أن ا�ستقر
ال �ع��دد ع �ل��ى ث �م��ان �ي��ة :ال �ك��وف��ي ،ال�ن���س��خ،
الريحاني والإج���ازة والثلث والديواني
والرقعة وال�ف��ار��س��ي .وق��د تفرع ع��ن كل
خ ��ط ج� � ��وازات و أ��� �ش� �ك ��ال ج ��دي ��دة ي�ب��دع

خط فار�سي

فيها الخطاطون كالطغراء وجلي الثلث
وجلي الديواني ،ا�ستعملت في الزخرفة
والتزيين والتوريق والأ�شكال النباتية،
ا��س�ت�ع�م�ل��ت ك�ل�ه��ا ف��ي ك �ت��اب��ة ال�ن���ص��و���ص
وع�ن��اوي��ن الكتب وال �ل��وح��ات وال�صحف
وا إلع�لان��ات وغيرها .وقد كان هذا �سببا ً
كبيرا ً للإعتراف ب�أن الخط العربي �أجمل
رمز كتابي في العالم ،و�أ�صبح له مكانة
ممتازة بين الفنون الإ�سالمية حيث �سما
به عالم الزخرفة �إلى رتبة لم يحظ بها �أي
حرف في �أية لغة من لغات العالم.
�أ� �ص �ب��ح ال �خ��ط ال �ع��رب��ي ف �ن �ا ً عظيما ً
على ق��در كبير من الزخرفة والمطاوعة
والليونة ،ا�ستعمل في الكثير من التزيينات
لقباب الم�ساجد والمحاريب والأع �م��ال
التاريخية المجيدة.

يعترب اخلط
العربي �أجمل
رمز كتابي يف
العامل حيث
�سما بني الفنون
الإ�سالمية �إلى
َ
يحظ
رتبة مل
بها حرف يف
العامل

 jباحث يف �ش�ؤون اخلط العربي.
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لغة امل�رسح

«امل�رسح  -املخترب»

م�رشوع ت�أ�سي�س وت�أ�صيل
الإبداع امل�رسحي يف املناطق
�شكيب خوري

j

�أب�صرت وزارة الثقافة النور بعد
حرب �أهلية ح ّققت الإنهيار الأفظع
ف��ي ت��اري��خ لبنان .ح��رب �س ّممت �شرايين
االنتماء �إن لم �أقل قطعتها .وانطلقت الوزارة
�وح��د.
ب��ر� �س��ال��ة ال �ت �ن��اغ��م ال �ح �� �ض��اري ال �م� ّ
وتعاقب عليها وزراء وم ��دراء و�إداري ��ون
مثقفون �ص ّمموا على دعم الفنون والفكر
والآداب والحفاظ على التراث .وكان الرواد
وجيل جديد من الم�سرحيين ي�ستعيدون
ح�ضور الم�سرح في بيروت ،وي� ّؤ�س�سون
ح� ��رك� ��ات ج� ��دي� ��دة ت �� �س �ت �� �ش��ف ع��رو���ض��ا ً
ت�ستوحي �آفاقا ً ترتقي الى م�سرح الألفية
الثالثة .م�سرحيات تناولت دوافع الم�أ�ساة؛
انطالقة م�سرحية ت�صنع ال��وع��ي ،تطور
المعارف ،هدفها �صالح الإن�سان.
وم � � � ّر �أك � �ث� ��ر م� ��ن ن �� �ص��ف ق � ��رن ع�ل��ى
النه�ضة الم�سرحية وتجربة تلو أ�خ��رى،
ك��ان ي�شهد المعنيون وال�م�ت�ت�بّ�ع��ون �شح
الموارد وفر�ص العمل ال�ضحلة التي حاول
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ه ��ؤالء الم�سرحيون الع�صاميون التغلب
عليها ب ��أم��وال �ه��م ال�م�ت�ي��� ّ�س��رة ك��ي يحققوا
�دج�ن��وا ال�ي� أ����س ف�لا تتوقف
طموحاتهم ،ي� ّ
عجلة الإب��داع .وعانى �أي�ضا ً الم�س�ؤولون
في وزارة الثقافة من ميزانية متوا�ضعة.
ونمت حيرتهم �أك�ث��ر عندما ب��رز م�ؤلفون
ومخرجون وممثلون وم�صممون وتقنيون
ي �ح �� �ص��دون ال��ج��وائ��ز ف ��ي ال �م �ه��رج��ان��ات
العربية والدولية التي �شاركوا فيها .وكان
الأكثر ت�ضررا ً الم�سرحيون الذين در�سوا
ال�ف�ن��ون الم�سرحية ف��ي ج��ام�ع��ات لبنانية
و�أوروب �ي��ة و�أميركية ورو�سية ،و�أبهجوا
بيروت و�صيدا و�صور وطرابل�س والقرى
ب�ع��رو���ض ت�شعل ال��ذك��اء وتطلق الخيال،
تر�سخ خ�صو�صية
تبتكر الأ�ساليب التي ّ
ّ
المبدع
وتن�شط التفاعل الفكري والتربوي،
وانت�شال الفرد من الإرب ��اك ،والحث على
�إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ب ��أع��راف �سقطت دواف�ع�ه��ا،
و�إقامة عدالة ت�ساوي بين الأنثى والذكر،

ونظام ديموقراطي �سليم وثابت وحرية
ت�ع�ب�ي��ر ت�ن�ي��ر دروب الإن �� �س��ان ال ��ى م��رف � أ�
ال�سعادة.
واق��ع ال معقول يحث ال��ى �إي �ج��اد حل
معقول ي ؤ� ّمن �أمكنة االختبار الم�سرحي بال
مقابل ،والدعم ال�لازم والحيوي� ،أال وهو
م�شروع «الم�سرح  -المختبر» .م�شروع
يتناغم مع �أ�س�س اهتمامات وزارة الثقافة،
ومن �أهدافه خلق الأج��واء الفنية والثقافية
في بيروت والبلديات ،يعبّد طريقا ً يقود كل
من ي�سير عليه الى «مختبر» تفعيل االبتكار
و�صقل المهارات والتقنيات ،و�إيجاد فر�ص
عمل ،م�شروع يتحدّى «الثوابت» �ساجنة
الفكر والخيال ،ي�ستميل الفنان ،الأدي��ب،
م�ج��ال����س ال �ب �ل��دي��ات ،ال �ق �ط��اع الم�صرفي،
وال �م ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة ال��دول��ي��ة وك��ل
نا�شط ف��ي ال���ش��أن ال�ع��ام ،ويح ّفزهم على
الم�شاركة فيه؛ �إن تم ّكنت وزارة الثقافة
م��ن تحقيقه جعلت م��ن المناطق اللبنانية

ل�ب��داع الم�سرحي والن�شاطات
عوا�صم ل� إ
الثقافية و«الفنون الب�صرية .»Vidio Arts
فا�ستخدام الم�سرحي للتقنيات االلكترونية
�ساهم في تطوير الم�شهديات.
م��ن ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ال�صحيحة لمبادئ
وزارة الثقافة �أدع��وه��ا ال��ى تبني م�شروع
«ال �م �� �س��رح  -ال�م�خ�ت�ب��ر» ال� ��ذي ��س�ي��واك��ب
الق�ضايا الم�ستجدة بيئية واجتماعية،
وعقائدية التي �سيطرحها المنتمون اليه
من م�سرحيين؛ الم�سرحي طبيب مبدع،
يعالج النف�س المحبطة ،يبل�سم ال�ج��راح،
و�أب � ��دا ً ع�ي��ن ع�ل��ى ال���داء وع �ي��ن ت�ستك�شف
ال ��دواء� .أدوات ��ه :ال �ح��وار ،اق�ت��راح الحلول،
االتهام ،الت�شخي�ص ،ويميّز بين الأ�صيل
والدخيل؛ ولأن كل م�سرح مختبر هو منارة
ثقافية وج���س��ر تعبر م�ن��ه وال �ي��ه الأج �ي��ال
ف�لا ب��د م��ن م�شاركة البلديات الم�صارف
لي�ستمر ،ودائ �م �ا ً ف��ي إ�ط��ار مركز �صالح،
يت�سع للعرو�ض ،وقاعات م��ز ّودة بمعدات
ال �ـ« ،»vidio artsوالغرافيك�س ،Graphics
و�آالت الت�صوير وتوليف/منتجة م�شاهد
ق�صيرة .ويتمتع بميزانية من البلدية �أو
بلديات مجتمعة ،ويحظى بمنح مالية من
القطاع الم�صرفي ت�سمح له ب�إنتاج �أعمال
درامية ومطبوعات ،وبذلك يط ّور تلقائيا ً
ر ؤ�ي� ��ة ال �م �ب��دع ال�م���س�ت��وح��اة م��ن �شجون
انتكا�سات ق�ضايا �إن�سان ع�صره و�أف��راح
انت�صاراته.

�أ  -المبادرة والنموذج

ت�أخذ وزارة الثقافة المبادرة وتختار،
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ب�ل��دي��ة ب �ي��روت ،ب�ي�ت�ا ً �أث��ري �ا ً
مطابقا ً لن�شاطات «الم�سرح  -المختبر»
ال���ذي ��س�ت�ق��ام ف��ي رح��اب��ه :االخ �ت �ب��ارات،
والندوات� .إن تخ�صي�ص ٍ
�ري لن�شر
بيت �أث� ٍ
الثقافة �سيبهج الم�س�ؤولين وي�ؤكد توقهم
الى ا�ستعادة عا�صمتهم دورها الح�ضاري
الذي ما زال �أن�شودة مثقفي العالم العربي
والغربي.

ب -القطاع الم�صرفي

ي�ث��ق أ�� �ص �ح��اب ال �م �� �ص��ارف ب�ج��دوى
التفاعل الثقافي ويعترفون ب��أن الإب��داع
ي��زده��ر بتوفير الإم �ك��ان �ي��ات ،وي��درك��ون
�أي���ض�ا ً �أن��ه كلما انتك�ست ال�ف�ن��ون وبهت
وج��ه ال��وط��ن ال �ح �� �ض��اري ،خ�سر الأداء
االقت�صادي منبرا ً مك ّمالً لح�ضوره الفاعل
في العالم �إن م�ساهمة قطاع الم�صارف
والبلديات �ستح ّول القحط ال��ى خيرات
ت�غ��ذي العقل وال�خ�ي��ال وتحقيق ال ��ذات.
ول��ذل��ك ي�ستح�سن �أن ت�ستميل وزارة
ال�ث�ق��اف��ة ال �ق �ط��اع ال�م���ص��رف��ي ك��ي يرعى
«ال �م �� �س��رح  -ال�م�خ�ت�ب��ر» ب���ش�ك��ل منتظم
ودائ� ��م .ب��و��س��اط��ة ه ��ذه ال �م �ب��ادرة تكون
وزارة الثقافة قدّمت النموذج ال�صحيح
وحثّت البلديات مجتمعة لتحذو حذوها.

�إن تخ�صي�ص بيت
�أثري لن�رش الثقافة
�سيبهج امل�س�ؤولني
وي�ؤكد توقهم
الى ا�ستعادة
عا�صمتهم دورها
احل�ضاري

تو�صيف م�شروع بيت
«الم�سرح  -المختبر»

«الم�سرح  -المختبر» محترف حر
للخيال والتجريب وتطوير فرادة الإبداع
ف��ي �إط ��ار م�ساحة بما ي�ع��رف بم�سرح
ال �ج �ي��ب؛ «م �� �س��رح  -م�خ�ت�ب��ر» لتجارب
تحاكي التداعيات ،تداوي الجروح ،تر ّمم
الج�سور االن�سانية؛
ي���ش�ج��ع المبتدئين
ي�ستح�سن �أن ت�ستميل وزارة
امل��� �م� ��ع��ن�اه�خ� ��د� ّرواي�ل�� ��هج��� ��واة�ي الثقافة القطاع امل�صـريف
وال�م�ح�ت��رف�ي��ن على كي يرعى «امل�رسح  -املخترب»
ال � �� � �س� ��واء؛ ي �ج ��� ّ�س��د ب�شكل منتظم ودائم
الم�سرحي المنتمي
ال �ي��ه ت �ج��ارب��ه ال �ت��ي ��ش� ّ
�خ����ص دواف �ع �ه��ا
وناق�ش تح ّوالتها النف�سية والروحية
والوطنية التي اختبرها من خالل ر�ؤية
درامية خا�صة ت��ز ّود الم�شاهد بمعرفة
من هو ....حقيقة انتمائه ،معنى وجوده
الإن�ساني� .إن خ�صو�صية الإب��داع هذه
ه��ي ه��دف «ال�م���س��رح  -ال�م�خ�ت�ب��ر» .كل
�إنتاج هو ح�صيلة معرفة فكرية و�إن�سانية
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تتوافق مع طلب الكاتب الأميركي تن�سي
ويليامز�« :أري ��د للم�سرح �أن ي�ست�أنف
ال �ح �ي��وي��ة ال�ن���ش�ي�ط��ة ك �ج��زء م ��ن ث�ق��اف��ة
الب�شرية».

�إدارة م�ستقلة

تنظم هيئة �إداري��ة م�ستقلة ن�شاطاته،
م��ؤل�ف��ة م��ن رئي�س و أ�م �ي��ن �سر وخم�سة
م�ست�شارين من �أ�صحاب االخت�صا�ص؛
تتابع الهيئة وتر�شد وتبرمج العرو�ض
وال �م �� �س��اب �ق��ات ال��ور� �ش��ات
يج�سد امل�رسحي
ّ
الفنية والتقنية وال �ن��دوات
الثقافية.
جتاربه من خالل ر�ؤية

تزود
درامية خا�صة ّ
امل�شاهد مبعرفة من هو:
حقيقة انتمائه ومعنى
وجوده االن�ساين...

ب  -ن�شاطات بيت
«الم�سرح  -المختبر»

 ي � �ب � �ح� ��ث ع � � ��ن ل �غ��ةم�شهدية ت�ستك�شف �أ�ساليب
متطورة في فنون العر�ض:
ت ��أل �ي��ف ،ت�م�ث�ي��ل� ،إل �ق��اء،
رق�ص تعبيري� ،إخراج و�سينوغرافيا.
 يقدّم عرو�ض المنت�سبين اليه داخلالبيت وفي حديقة عامة.
 ي �� �س �ت �ق �ب��ل أ�خ �� �ص��ائ �ي �ي��ن أ�ج ��ان ��بولبنانيين لإدارة ور�شات عمل تطبيقية
ونظرية ،تناق�ش النظريات وتع ّرف الى
التقنيات الم�ستحدثة.
 ي �ن � ّظ��م ور�� �ش ��ات خ��ا� �ص��ة بتعليمال�سينوغرافيا.
 يقيم ن ��دوات و أ�م���س�ي��ات مو�سيقيةو�أم�سيات لقراءة م�سرحيات نالت جوائز
م�سابقات الت�أليف الدرامي في المحافظات
اللبنانية.
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 ين ّظم المهرجانات الم�سرحية. يمنح ثالث جوائز مالية:�أ -جائزة لأف�ضل �إخراج م�سرحي.
ب -جائزة لأف�ضل ممثلة وممثل.
ج -ج ��ائ ��زة لأف �� �ض��ل ن ����ص درام� ��ي
لم�ؤلف �شاب (� 35-28سنة).
(تعلن الهيئة الإدارية مواعيد م�سابقة
الت�أليف ال��درام��ي قبل �سنتين من تاريخ
ت�سليم الن�صو�ص للجنة التحكيم).
 - 2م �ك �ت �ب��ة م �� �ش �ت��رك��ة لأر���ش��ي��ف
الإخت�صا�صيين :م�سرح وفنون ب�صرية
تحتفظ المكتبة بالم�سرحيات المحلية
والغربية والكتب التي تعنى بم�ؤلفات حول
الم�سرح وال�سينما وال�ف�ن��ون الب�صرية،
وب�أر�شيف لمقاالت ال�صحف والمجالت
وال�صور الفوتوغرافية ولوحات ت�شكيلية
ومل�صقات ال�ع��رو���ض و�أق��را���ص مد ّمجة
للعرو�ض؛ وت�صدر مجلة �أبحاث دورية
تعنى بالفنون الب�صرية والم�سرحية.
ه� � ��ذا ه � ��و دور وم� �ن� �ط ��ق ال� �ت� �ط ��ور
ال�ح���ض��اري ال�ل��ذي��ن ي �ت��وق ال�ي�ه�م��ا فنانو
بيروت والمناطق والمولعون بالفنون من
هواة ومحترفين� .إنه م�شروع الت�أ�سي�س
والت�أ�صيل ال��ذي يجب �أن تطلقه وزارة
الثقافة .ولي ثقة ب�أنها �ستتمكن من �إقناع
البلديات وال�م���ص��ارف وتوفير الأج ��واء
المطمئنة على المثابرة واالنت�صار على
هاج�س الإح �ب��اط ،فيغتال الإب ��داع ظالم
الخوف والجهل والإ��ض�ط��راب وتتعافى
�شرايين االنتماء واالنفتاح والت�آخي.
 jخمرج وباحث يف �ش�ؤون امل�رسح.

لغة امل�رسح

مالحقة ال�شخ�صيات املت�صارعة للقب�ض على املعنى

ف�صل عبثي على امل�رسح اللبناين
مو�سى مرعب

j

احلياة فن! وال حياة �إن�سانية من
دون فن! ومنابع الفن �أ�سا�سا ً هي يف
النزعات الإن�سانية ،التي متثِّل التجارب
احل�ي��ات�ي��ة ،وا��س�ت�ن�ب��اط امل�ف�ه��وم وال��دالل��ة
وتر�سيخ ه��ذا اال�ستنباط وتو�صيله اىل
الآخرين!
واملتتبع للحركة امل�رسحية اللبنانية،
تواجهه م�س�ألتان عند كل طرح ومناق�شة..
هل بالفعل عندنا م�رسح؟ وما مدى عالقة
هذا املرفق الفني بحياتنا؟
وهل للأ�شكال امل�رسحية عندنا عالقة
بامل�ضمون؟
وما هو مبد�أ االلتزام بق�ضية ما �سواء
يف عملية االب ��داع ل��دى امل �ب��دع؟ �أو عملية
التقييم ل��دى الناقد املتلقي؟ �أو اجلمهور
املتلقي؟
املفهوم �أنه من خالل النزعة الإن�سانية
امل� �ت ��ول ��دة م ��ن ج��وه��ر الإن� ��� �س ��ان ي �ت��ولّ��د
م��ا ن�س ّميه ال�ت�ج��رب��ة الفنية ال�ت��ي ه��ي يف

�صميمها جتربة حياتية ،على بعد زمني
 �أي يف عالقة جدلية بني زم��ن وزم��ن -ق�رص �أم طال هذا الزمن ..وامل�رسح عمل
ف �ن��ي ،يعتمد ع�ل��ى �إ��س�ت�ح���ض��ار ع�لاق��ات
توتر بني احلا�رض واملا�ضي .وبني الوعي
وال�ل�اوع��ي ،وب�ين الفعل وال�ق�ي�م��ة .وبني
املبدع واملتلقي ،وهذا اال�ستح�ضار يحاول
�أو يطرح التف�سري للر�ؤيا.
وب�ق��در م��ا يحافظ ه��ذا اال�ستح�ضار
توحد املعنى والقيمة وال�شكل ف�إنه
على ّ
ي�ش ّد العالقة اجلدلية م��ع ال��واق��ع ��س��وا ًء
يف ن�ش�أته عند املبدع �أو يف تل ّقيه من قبل
املتلقي...
�أم� ��ا �إذا ان �ت �ف��ى وج� ��ود ه ��ذا ال �ت �ن��اول
اجل� ��ديل ل�ل�ت�ج��رب��ة احل �ي��ات �ي��ة ل ��دى امل �ب��دع
�أو ل ��دى امل�ت�ل�ق��ي .ف� ��إن االب� ��داع والتلقي
ي�صبحان عمليتني ميكانيتني ال يالم�سان
ع�صبها و�إيقاعها .وعندها ي�صبح �أ�سلوب
الت�شكيل عن م��ادة التجربة وتفقد مادة

التجربة املعنى والداللة ..فال م�ضمون يف
العمل الفني مبعزل عن ال�شكل الذي تت�أَ َّطر
ف�ي��ه ال�ت�ج��رب��ة يف امل�ع�ن��ى امل �ف �ه��وم ،ولي�س
هناك �صيغة بال معنى  -فكلمات ال�س�ؤال
واحدة واملعنى يتحدّد من خالل ال�صياغة
ال�صوتية.
وال���س��ؤال امل�ط��روح �أي�ضاً� :أي��ن امل��ادة
امل ���سرح �ي��ة يف م���سرح�ن��ا امل���س�ل��وخ��ة من
حياتنا ..وهل عالقتنا مع امل��ادة احلياتية
ع�ضوية تتن ّف�س من روايانا؟ �أم �أنها عالقة
( )...ال �شكل لها وال معنى؟.
و�أين هو ال�رصاع الذي يتحدّد يف هذه
العالقة ويتجدّد من خالل ال�شكل ليتحدّد
مفهوم عالقتنا بامل�رسح؟.
�أن ن���س�ت�خ�ل����ص ق ��وان�ي�ن ف �ن �يّ��ة (ك�م��ا
�شاهدنا يف الكثري من الأعمال امل�رسحية)
الب� ��داع الفني �أو
لفر�ضها ب��ال�ق��وة على إ
على املتلقي للعمل امل�رسحي .فهذا جه ٌد
م ��ؤَدل��ج (ن�سبة اىل االيديولوجيات التي
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مهمة الناقد
هي يف
ر�صد التيارات
واالجتاهات،
وعليه �أن يعرف
�أن القوانني النقدية
تظل دائم ًا و�أبد ًا
ن�سبية ال ترقى
الى املطلق،
وتعريفاته يجب �أن
تكون مرنة وح ّية
وديناميكية
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تع�صف رياحها يف �ستاراتنا وكوالي�سنا)
وال وجود للفن يف هكذا جهد..
ذلك!
�إن ال �ف��ن ن �� �س� ٌ�ق رم� ��زي ال يكت�سب
وج��وده احل��ي �إال عندما يت�صل باحلياة
لي�صبح م��ن خ�لال تفاعله معها جتربة
فنية ..و�إن ما �شاهدناه �سابقا ً و�أخ�شى �أن
ي�ستمر على هذا املنوال  -لي�س �إال نظريات
درامية خمتلفة واعية ،حتاول �إمال َء �شكل
معني يعك�س ويخدم �إجتاها ً فكريا ً معينا ً -
�سوا َء كان فرديا ً �أم جماعياً..
والدراما ن�شاط معريف  -وهي املعرفة
عن طريق الت�صارع �أو اجلدل قبل ن�ش�أة
ال �ت �ي��ارات ال�ف�ك��ري��ة امل �ع � ّق��دة ،وب �ع �ي��دا ً عن
فو�ضى النظريات الدرامية املغر�ضة..
والتجربة الإن�سانية منذ بداية اخللق
كانت دائ�م�ا ً جتربة ��صراع ب�ين االن�سان
وغ �ي��ره م ��ن ال��ب����ش�ر� ،أو ب�ي�ن االن �� �س��ان
والطبيعة والقدر .واملبد�أ الذي يحكم هذا
الن�شاط املعريف اجلماعي هو «اجلدل».
وفل�سفة امل���سرح كما تقول د .نبيلة
اب��راه�ي��م ت�ترك��ز ح��ول احل ��وار ال��دائ��م بني
الن��ت وت�صفهما ب�صفة م�ستمرة
الأن��ا و أ
يف مواقف متبادلة حتى ت�صبح الأنا �أنت،
والأن ��ت ت�صبح الأن ��ا ،ويف ه��ذه احل��ال��ة ال
ي�ؤدي حديث الأخذ والرد دوره املرجعي
امل �ت �� �ص��اع��د ف �ح �� �س��ب (ح� �ت ��ى ي�ت�ك���ش��ف
املوقف احلا�رض يف الظروف االجتماعية
احل��ا��ضرة) بل �إن��ه ي ��ؤدي دوره الدنيا يف
املت�صاعد كذلك اىل �أن يتح ّول اجلدل بني
الأن ��ا والأن���ت اىل ج��دلٍ ب�ين ع��امل ال��درام��ا
وعامل املتفرج».
�أي �أن اجلدلية تقوم بني عامل امل�رسح

الوهمي وعامل املتفرج الواقعي ...فيالحق
امل�ت�ف��رج ج��دل ال�شخ�صيات املت�صارعة
ليقب�ض على املعنى....
وح�ت��ى ن�صل اىل «ال��وج��ود احل��ي» يف
م�رسحنا ال بد �أي�ضا ً اىل �أن نطرح الأ�سئلة
الآتية:
«ه��ل احلقيقة �سبقت جت��ارب�ن��ا � -أو
وليدتها؟
وه��ل امل�ع��رف��ة عندنا ت�سبق التجربة
وت�شكلها؟
�أم �أن املعرفة ح�صيلة التجربة؟ وهل
احلقيقة مطلقة �أم ن�سبية ..وهل ثابتة �أم
متغيرّ ة؟ و�أين هي هذه احلقيقة يف التجربة
�أم خارجها؟ �أما معاً؟ �أم بني بني؟
املعنى ك��ان خ��ارج متغريات التجربة
وب�ع�ي��دا ً ع��ن احل��وا���س الإن �� �س��ان �ي��ة ...لأن
البع�ض اقتب�سوا نظريات ميتافيزيكية
فردية جديدة وحاولوا �إر�ساء قواعدها.
الخ � � � ��ر ت� ��رج� ��م ن� �ظ ��ري ��ات
وال� �ب� �ع� �� ��ض آ
ميتافيزيكية تاريخية عفا عليها الزمن..
وك�لاه�م��ا ح ��اول �إق �ن��اع املتلقي بقبولها
والتعامل معها باعتبارها (املعلف الذي
ي��رب��ط ال �ي��ه احل �� �ص��ان) وه���ل احل���ص��ان
�أ��ص�ي�لاً� ..أم ( )...وح��ده امل�ي��دان الطويل
ي �ك �� �ش��ف ال��ف��ر���س الأ�� �ص� �ي ��ل  -ف��ان �ح��از
املتلقي  -الناقد واجل �م �ه��ور ...بع�ضهم
اىل ه�ن��ا وبع�ضهم اىل ه�ن��اك  -م��ن دون
تع�صب �أعمى .و�إذا كان
�إعمال للفكر .بل ّ
للجمهور ع��ذره لأن��ه مل يواكب احلركات
الفنية .ومل يت�شبّع من الثقافة لعدة �أ�سباب.
�أهمها الثقافة ال�شون�سونية التهريجية
 ال��دي�لارت�ي��ه  -فلي�س للناقد ع ��ذره...وي �ك��اد ي �ك��ون ع �ل��ى م���س�ت��وى واح� ��د من

امل�س�ؤولية ،مع �أ�صحاب االيديولوجيات
الذين جا�ؤونا بالنظريات املعلّبة من بالد
يتعاطفون معها - ..دينيا ً �أم �سيا�سيا ً -
لأنه عن �سابق ت�ص ّور وت�صميم �أخذ بيد
اجلمهور اىل اجلب الذي حفروه لنا .وها
نحن قد وجدنا �أنف�سنا فيه ،ويحاول كل
واحد منا � -أق��ول كل واحد منا �أن يخرج
منه بطريقته.
وح �ت��ى �أق��ط��ع ال �ط��ري��ق ع �ل��ى جدلية
اجل �ه��ود امل�ت�ع��ار��ض��ة ان �ه��ا دل �ي��ل ع��اف�ي��ة..
�أق�� ��ول :مم��ا ال � �ش��ك ف �ي��ه �أن ك��ل جت��رب��ة
فنية لها خا�صيتها املتفردة التي تتبلور
م��ن خ�لال م��زاج ال�ف�ن��ان نف�سه وظ��روف��ه
اخلا�صة ،وامل�ؤثرات االجتماعية والفكرية
التي تعر�ض لها .وما �أحوجنا يف جمتمعنا
ال��ذي
ي�ضج ب��ال�ت�ي��ارات الفكرية وي�ضج
ُّ
بالنظريات املتعار�ضة ،وتع�صف به رياح
الطائفية  -اىل م���سرح يت�صارع فكريا ً
فين�شط العقل  -والعقل ميزة الإن�سان.
وحتى يت�أتى لهذه ال�صحوة �أن تكون
وت�ستمر ال ب � َّد و�أن يواكبها ت�ي��ار نقدي
واع وم �� �س ��ؤول ..يتمتع �أوالً وق�ب��ل كل
ٍ
�شيء بثقافة فكرية وم�رسحية وا�سعة.
يعني «�أن ي�ت��أب��ط م�ك�ت�ب��ة» ب ��روح علمية
وح�س
مو�ضوعية ،ورحابة عقل و�صدر
ٍ
فني ينبع �أ��س��ا��س�ا ً م��ن االط�ل�اع الوا�سع
وال �ف��اه��م مل�خ�ت�ل��ف ال �ت �ي��ارات امل���سرح�ي��ة
والأط� ��ر ال�ف�ك��ري��ة ال �ت��ي ت�صاحبها دون
حماباة �أو جماملة� .أو ( )...ودون انغالق
على لون واحد  -ل�صحبة ما مع �شخ�ص
واح ��د ..ل�سبب واح��د ال غ�ير  -بحيث مل
يعد ي��رى �إال ه��ذا ال�شخ�ص ال��واح��د ..وال
يكتب �إال عن هذا ال�شخ�ص الواحد .ودون
التم�سك ب�رضورة االلتزام بقالب درامي
واح��د ..وبهذا احل�س نبني جمهورا ً نقيا ً
معافى ..وذ ّواقة فن..

من خالل النزعة الإن�سانية املتو ّلدة من
ن�سميه التجربة
جوهر الإن�سان يتو ّلد ما ّ
الفنية التي هي يف �صميمها
جتربة حياتية بني زمن وزمن  -ق�رص �أم
طال هذا الزمن..
والأ� �ش �ك��ال امل���سرح�ي��ة ال �ت��ي �شهدنا
ال ت�ع� رّّب� ع��ن ق��وم�ي��ات .ب�ق��در م��ا ت�ع� رِِّّب� عن
تيارات فكرية( ..اللهم جننا من جتارب
ال���ش��ون���س��ون�ي��ه) ..فبع�ض ال �ن � ّق��اد ال��ذي��ن
رشعون يف
تع�صى عليهم التف�سريات ي� ّ
وج��ه �أي جتربة جديدة يف الهجوم عليها
لأن�ه��ا ال تتفق وفكرتهم امل�سبقة ورمب��ا
يهاجمونها من دون م�شاهدتها  -لأفكار
م�سبقة �أي�ضاً ..ه ��ؤالء النقاد ين�سون �أو
يتنا�سون حقيقة النقد الأوىل وه��ي �أن
الفن ال ينف�صل عن الفكر ...و�إن القوانني
الفنية و أ
ال� �ش �ك��ال ق��د تختلف م��ن فنان
اىل �آخ ��ر ،وم��ن ع�رص اىل �آخ��ر باختالف
الر�ؤية ..ومهمة الناقد �أن يتك�شف طبيعة
�شكل العمل الدرامي يف �ضوء الر�ؤية التي
ي �ح��اول جت�سيدها .ث��م ر� �ص��د ال�ت�ي��ارات
والإجتاهات وعليه �أن يعرف �أن القوانني
النقدية تظل دائما ً و�أب��دا ً ن�سبية ال ترقى
اىل املطلق وتعريفاته م��ن عمل اىل �آخ��ر
ويجب �أن تكون مرنة وحية وديناميكية..
«فاحلدث» يف امل�رسح الرمزي يختلف عنه
يف امل�رسح الواقعي .على الناقد اجليد �أن
ير�صد �أوجه الت�شابه واالختالف..
ون�ع��ود اىل ط��رح ال���س��ؤال جم ��ددا ً هل
�ستكون لنا احتفالية ج��دي��دة؟ وم��ن �أي��ن
�ستكون البداية؟ البداية هي يف الإمتالء
الذي يحل حمل الفراغ  -وهي يف تخطيط
«ال��ق��ل��م ال ��ر�� �ص ��ا� ��ص» ع �ل��ى ال���ص�ف�ح��ات

البي�ضاء ...البداية هي مغامرة يف الفكر...
واالحتفالية اجلديدة �أ�سئلة و�إ�شكاليات...
االحتفالية اجلديدة هي يف الت�أ�سي�س لفنٍ
تعبريي جديد ،ال يف جتديد فن م�رسحي.
االح �ت �ف��ال �ي��ة اجل ��دي ��دة ه��ي يف �إع� ��ادة
�صياغة جمموعة م��ن الأ�سئلة ب�ن��ا ًء على
ت�����ص��وراتٍ ج��دي��دة مت��ام��ا ً ك �م��ا �أف��رزه��ا
ال��واق��ع امل��ر وامل � أ�� �س��اة العلقم واحل ��روب
ال �� �س��وداء ..وه��ي ه��ي يف �إع���ادة النظر يف
الق�ضايا املطروحة ..وهي يف «�أن نكون �أو
ال نكون» - .من دون �أن نتقيّد بالتعريفات
واال�صطالحات واملفاهيم.
ما يهمنا هو االبداع يف �أعلى مراتبه -
والإن�سان يف عيده االحتفايل.
ولنعرتف �رصاحة �أن امل�رسح كحاجة
ثقافية اجتماعية ما زال غريبا ً عنا  -غري
م�ت�ج� ِّذر يف حياتنا �أو غ�ير مثمر فيها...
وحتى ال يبقى الوافد الطارئ ،وال�ضيف
ب�لا ه��وي��ة حم� � �دّدة ...علينا �أن نفكر به
ون�ت�ح��دث ع�ن��ه وح��ول��ه ول�ك��ن لي�س فيه،
لأننا مل نعتد ومل نتقن بعد قراءة العر�ض
امل�رسحي  -املعرفة  -لنناق�ش ونتبادل
الآراء حول ر�سالته الفكرية والأدبية وما
هم �إن اختلفنا �أو �إتفقنا يف وجهات النظر -
املهم �أن نحدِّد هويتنا امل�رسحية.
 jخمرج وباحث يف �ش�ؤون امل�رسح.
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لغة امل�رسح

املوهبة الفنية
تُولد يف املدار�س

امل�رسح حكاية م�ضحكة مبكية كما احلياة ،لكنه �أكرث �صدق ًا منها

()1

علي فرحات

j

يجمع الم�سرح ال�ف�ن��ون كلها
م ��ن رق ����ص وم��و� �س �ي �ق��ى و�أل � ��وان
��ش�ع��ر وك�� أ�ن��ه �أب ال �ف �ن��ون وح��ا��ض�ن�ه��ا.
ف��ي ه��دوئ��ه وق��ار ال�شيخ الحكيم ،وفي
تمرده ثورة ال�شباب الباحث عن البدائل
الأف�ضل والأ�سمى .هو الراف�ض للرتابة
والخنوع .فعلى خ�شبته جرت حياة ،بل
ج�سدت عالما ً يعبِّر عن ال��ذات
حيواتّ ،
وع��ن العامة ،عن حالة ما وع��ن ق�ضايا
النا�س ،وما �أكثر الق�ضايا.

ن�ش�أة الم�سرح المدر�سي

ولأن� �ه ��ا م�ع�ن�ي��ة ب��ال �� �ش ��أن ال�ث�ق��اف��ي
المتنوع ال �سيما الفنون� ،أطلقت وزارة
ال�ث�ق��اف��ة م�ن��ذ م��ا ي��زي��د ع�ل��ى �أح���د ع�شر
عاماً ،المهرجان الم�سرحي المدر�سي.
وك�أنها بذلك ت�ستذكر الحركة الم�سرحية
النا�شطة ف��ي ال�م��دار���س ال�ت��ي ب ��د�أت في
الربع الأخير من القرن التا�سع ع�شر� ،أي
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بعد �سنوات قليلة على بروز الم�سرح في
لبنان على يد مارون النقا�ش ،حيث كانت
بع�ض ال�م��دار���س تنهي ال�ع��ام الدرا�سي
باحتفال تقدم خالله الم�سرحيات ،ومن
هذه المدار�س :المدر�سة الوطنية لبطر�س
ال�ب���س�ت��ان��ي ،وم��در� �س��ة ال �ث�لاث��ة أ�ق �م��ار،
ومدر�سة البطريركية ،والكلية الي�سوعية،
وم �ع �ه��د ال �ف��ري��ر ،وم ��دار� ��س المقا�صد
الإ�سالمية ،ومدر�سة الحكمة وغيرها.
ول��م تقت�صر العرو�ض الم�سرحية على
مدار�س بيروت ،بل تعدتها الى مناطق
�أخرى كطرابل�س و�صيدا وجونية وزحلة
والبترون وغيرها من المناطق ،حتى بدا
وك�أن العر�ض الم�سرحي المدر�سي دليل
1
على تق ّدم المدر�سة وتط ّورها.
وي �� �ش �ه��د ال �ف �� �ض��ل ل �ه��ذه ال �م��دار���س
ف��ي دي �م��وم��ة ال �م �� �س��رح .ف�ع�ن��دم��ا كانت
تتوقف الحركة الم�سرحية ق�سرا ً مت�أثرة
بظروف �أمنية قاهرة ،كالحرب العالمية

الأول��ى مثالً ،وما ت�سبّبت به من مجاعة
قاتلة ،ا�ستمرت العرو�ض الم�سرحية في
المدار�س.

المهرجان الم�سرحي المدر�سي

وف� � ��ي ال� � �ع � ��ودة ال� � ��ى ال� �م� �ه ��رج ��ان
الم�سرحي ال�م��در��س��ي ،ب��دت الف�ت��ة منذ
انطالقته ف��ي ال�ع��ام  ،2003تلك اللهفة
التي �أبدتها المدار�س الم�شاركة ،خا�صة
ال �م��وج��ودة ف��ي ال �م �ن��اط��ق ال �ب �ع �ي��دة عن
ب �ي��روت ،كحا�صبيا ورا� �ش �ي��ا وال�ب�ق��اع
الغربي والبقاع ال�شمالي وعكار وجبل
لبنان الأعلى ،ف�ضالً عن المدن والبلدات
في المناطق.
ت �ج��ري ال �ع��رو���ض ف��ي ك��ل ع ��ام ،في
الأ�سبوع الأخ�ي��ر من �شهر �شباط ،على
م �� �س��ارح م��در��س�ي��ة ت�م�ث��ل ال�م�ح��اف�ظ��ات،
وهي مج ّهزة �أو تج ّهز بتقنيات ال�صوت
والإ�ضاءة بدعم مالي من وزارة الثقافة.

ُي �خ�ت��ار م��ن ب�ي��ن ال�م���س��رح�ي��ات �أف�ضلها
وت��ز ّود بالمالحظات لتح�سينها ،لتنتقل
ال��ى المرحلة الثانية بجهوزية �أف�ضل.
وت �ج��ري ال �ع��رو���ض ع�ل��ى م���س��رح ق�صر
الأوني�سكو ف��ي الثلث الأخ�ي��ر م��ن �شهر
�آذار.
وق��د تن ّوعت الم�سرحيات من حيث
الموا�ضيع و�أ��ش�ك��ال العر�ض .و�ساهم
ب �ع ����ض ال� �ط�ل�اب ،ال � �س �ي �م��ا ال ��ذي ��ن هم
ف��ي مرحلة التعليم ال �ث��ان��وي ،باختيار
ال�م��وا��ض�ي��ع وك�ت��اب��ة ال �ح��وار وت�صميم
رق �� �ص��ات ت �ع �ب �ي��ري��ة ،وال �م �� �س��اع��دة في
الإخراج.
بدا المهرجان وك�أنه عدة مهرجانات
تجري ف��ي المناطق .وم��ن البديهي �أن
ت �ت �ف��اوت ال �ع��رو���ض ف��ي ق�ي�م�ت�ه��ا ،تبعا ً
لمن�سق العر�ض �أو المخرج وم��ا يملكه
من خبرة ،ف�ضالً عن الدعم المالي الذي
تقدمه بع�ض المدار�س لت�أمين تكاليف
الم�سرحية وم�ستلزماتها م��ن ناحية
الديكور والأزياء وغير ذلك من متطلبات
العر�ض الم�سرحي� ،إ�ضافة الى االهتمام
الج ّدي الذي يوليه بع�ض الم�س�ؤولين في
الثانويات الر�سمية والخا�صة ،وال��ذي
ي ��دل ع�ل��ى �إي��م��ان ه � ��ؤالء ب�م��ا للم�سرح
م��ن ت��أث�ي��ر إ�ي �ج��اب��ي ف��ي ب �ل��ورة وتعزيز
�شخ�صية الطالب ،ليتمكن م�ستقبالً من
م��واج�ه��ة ال���ص�ع��اب ف��ي ال�م�ج�ت�م��ع ،بعد
�أن ت��د ّرب على مواجهتها أ�م��ام مجتمع
�صغير (الجمهور)..
ومنذ انطالق المهرجان وحتى اليوم،
بلغ عدد الم�شاركين فيه �أكثر من ثالثمئة
مدر�سة وثانوية ر�سمية وخا�صة ،من
جميع المناطق اللبنانية ،بل �إن هناك �أكثر
من ع�شرين مدر�سة �أ�صبحت ت�شارك كل
�سنة في المهرجان ب�شكل دائم ،ت�ستفيد
من تجاربها ال�سابقة وتعمل على تطوير
وتح�سين عر�ضها الم�سرحي م��ا يليق
ب �ط �م��وح �ه��ا ،وق ��د ���ش��ارك ب�ع���ض�ه��ا في

م�ه��رج��ان��ات م�سرحية ف��ي دول عربية
�شقيقة بت�سمية م��ن وزارة ال�ث�ق��اف��ة،
ك�م��رك��ز ع�م��ر ال�م�خ�ت��ار ال �ت��رب��وي ال��ذي
�شارك بم�سرحية «المطيع» في مهرجان
تون�س الم�سرحي ،حيث نالت الم�سرحية
ا�ستح�سان اللجنة التحكيمية.
�أما �أ�شكال العر�ض ،فقد تن ّوعت بين
عرو�ض كال�سيكية واختبارية و�إيمائية
وغنائية فولكلورية (رحبانية) ..وظهرت
الع�شرات من المواهب الالفتة جدا ً والتي
كانت ب�أم�س الحاجة الى هذا المهرجان
وه ��ي ت�ستحق ال��رع��اي��ة .وب��الإ���ش��ارة
ال��ى الم�سرح الإي�م��ائ��ي ،فقد ب��رع ن��ادي
الم�سرح في م�ؤ�س�سة ال�ه��ادي للإعاقة
ال���س�م�ع�ي��ة ال�ب���ص��ري��ة ب�ت�ق��دي��م ع��رو���ض
�إيمائية الفتة ،دون �أن يتنبّه الجمهور
�إلى �أن ه�ؤالء الفنانين الفتيان والفتيات
لديهم �إعاقة ما.

المهرجان الم�سرحي الجامعي

�إن ال �ه��دف م��ن االه�ت�م��ام بالم�سرح
ال�م��در��س��ي جعل وزارة الثقافة تلتفت
�أي�ضا ً ال��ى ال�ط�لاب الجامعيين ،خا�صة
ف��ي ال�ج��ام�ع��ات المتخ�ص�صة بتدري�س
م ��ادة ال��درام��ا .ل��ذل��ك انطلق المهرجان
الم�سرحي الجامعي عام  2008بم�شاركة
عدة جامعات وبعرو�ض عك�ست الن�ضج
والعالقة الجدية بالم�سرح.

الحفلة الختامية

ف��ي نهاية المهرجانين ت�ق��ام حفلة
ختامية ،تعر�ض فيها م�سرحيتان :واحدة
ع��ن ال�م��دار���س و�أخ ��رى ع��ن الجامعات.
ف�ضالً عن تكريم وزارة الثقافة فنانين
�أعطوا �أعمارهم في �سبيل ديمومة هذا
ال�ف��ن ال�ع��ري��ق .وف��ي الحفلة ال�ت��ي جرت
في  15أ�ي��ار من هذا العام � ،2015أكدت
ال��وزارة بل�سان مديرها العام على دور
وزارة الثقافة« ،في م�سار تعزيز واقع

الم�سرح وح�ضوره في حياتنا وجعله
جزءا ً ا�سا�سيا ً من وعينا الثقافي ،لي�شكل
ه��ذا ال��وع��ي ��ص��ورة متقدمة ع��ن تظهير
الوعي العام وقابليته لالغتناء والنمو
وقدرة المنخرطين في �ش�ؤونه و�شجونه
ع �ل��ى ن �ق��ل الأح��ا� �س �ي ����س واالن��ف��ع��االت
والأفكار المرتبطة بالحياة وتطلعاتها،
ف��ي �إط ��ار العمل الفني وت�سريبها إ�ل��ى
ف�ضاءات الحيوية والتفاعل والت�أثير ،كي
يندرج الإن�سان بفاعلية في �سعيه الأبدي
�إلى تمثل قيم الحق والخير والجمال.»...

ت�أثير الم�سرح

وبعد ،ف�إن عبارات ذات داللة ت�صل
الى م�سامعنا �صادرة عن بع�ض طالب
المدار�س ..طالب يمثلون الجيل الواعد:
«م��ع الم�سرح تغيرت كثيراً» �« -صرت
�أك �ث��ر ث�ق��ة بنف�سي» « -ال�م���س��رح �ش ّكل
ل��ي ال��وع��ي» « -الم�سرح �ساعد ف��ي حل
م�شاكلي ف��ي المدر�سة وم��ع أ�ه �ل��ي» -
«ك�ن��ت خجولة أ�م��ا ال�ي��وم ف� إ�ن��ي �أ�ضحك
على نف�سي كيف كنت»« ..كنت �ضائعا ً
فوجدت دربي من خالل الم�سرح».
ع �ب��ارات ��ص��درت بعفوية م��ع �شيء
م��ن ال�ضحك ..لكنها ع �ب��ارات �صادقة،
�أك� ��دت ع�ل��ى �صدقيتها ج �ه��ات ت��رب��وي��ة
و�أهلية م�س�ؤولة ،لتثبت ما للم�سرح من
دور كبير وفاعلية ف��ي ال�ت� أ�ث�ي��ر ..دور
يتجلى ف��ي ح �ي��اة ت �ج��ري أ�ح��داث �ه��ا في
دقائق ،وفي حيّز ال يتعدى �أمتار ..لكنها
حياة يرغبها النا�س ..كل النا�س .لأنها
تالم�س م�شاعرهم فيعي�شونها ،وتحاكي
�أوج��اع�ه��م فيع�شقونها ..ح�ي��اة تبكيهم
حتى ال�ضحك ،وت�ضحكهم حتى البكاء.

 - 1من كتاب «امل�رسح اللبناين يف ن�صف قرن»
كري.
ملحمد مّ
 jخمرج م�رسحي.
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لغة الروح

الإيقاع املفقود
�أحمد قعبور

j

ك �ب��ت � �ض��اب��ط الإي � �ق� ��اع غيظه
وت �ك � ّوم على كر�سيه المعتاد عند
طرف الم�سرح ،و�ضع الرق على الأر�ض
وراح يت�أمل �أ�صابعه حين انهالت عليه
مالحظات المغني الو�سيم .هدوء غريب
ع � ّم ال�م�ك��ان ،ه��دوء ال ي��دري كيف ت�سلل
ف��ي ع��روق��ه ،نظر ع��ازف ال�ن��اي ف��ي وجه
الملك ،كان هذا لقبه ،و�أخذ ير�سل نغمات
حزينة من مقام الحجاز ،كان يعرف �أنه
يحب «ال �ح �ج��از» ،ط � أ�ط � أ� �ضابط الإي �ق��اع
ر�أ��س��ه المتعب و�أرخ��ى يديه ،و أ�ح����س �أن
�أ�صابعه المتخ�شبة �ست�سقط على الأر�ض،
ح � �دَّق ف��ي ج �ل��دة ر ِّق� ��ه ال �ق��دي��م ف �ب��دت له
�شفافة متلألئة وب��د�أت تت�سع على �إيقاع
نغمات الحجاز لت�صل الى �أمكنة كان قد
ن�سيها ،ت��راءى له وجه �أبيه و�سط بيارة
الليمون في حيفا ،تناول الملك الرق عن
الأر���ض وك��ادت عيناه الغائرتان تفلتان
من محجريهما .إ�ن��ه �أب��وه بقامته المديدة
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ووجهه البا�سم� ...إنه ه��و ...يحمله طفالً
ويجوب به بيارات حيفا ...وهذه هي «�أم
الخير» �شجرة الليمون التي �س ّماها �أبوه
على ا�سم ج��دت��ه� ...إنها «�أم الخير» التي
تعلّم بظلها �أول �إيقاعاته (دم ..تك ..دم..
تك) وت�سارعت ال�صور على وجه الرق.
وجه �أ�شقر يتلو على �أبيه بيانا ً لم يفهمه
قط (دم ..تك ..دم ..تك)� .أمه تندب �أخاه
و�سط الندابات (دم ..تك ..دم ..تك)� .أخته
الكبيرة ت�صرخ ب��ه «�أ� �س��رع» فيما وال��ده
جثة هامدة تحت «�أم الخير» (دم ..تك..
دم ..تك) .وفج�أة ،بد�أت تنح�سر �شفافية
الرقّ وبدت جلدته جافة �سميكة .انت�صب
�ضابط الإي�ق��اع و�أطلق �صرخة دوت في
�أرج ��اء الم�سرح�« :أي ��ن الإي��ق��اع»؟ التفت
العازفون اليه فيما وقف المغني الو�سيم
م�شدوهاً ...اقترب ع��ازف الناي النحيل
من «الملك» وارت�سمت على وجهه �أ�سئلة
محيرة« :ما الأم��ر يا ملك؟» تك َّوم �ضابط

الإي �ق��اع على كر�سيه م��ن جديد وهم�س:
�أرج��وك ل�ست ملكاً ،ثم اغت�صب ابت�سامة
ح�م�ق��اء وق���ال للمغني ال��و� �س �ي��م� :آ��س��ف
ي��ا �أ� �س �ت��اذ ...ل�ن�ع��اود التمرين ول��ك مني
�إيقاعات على خ��اط��رك ...تنحنح المغني
الو�سيم ورفع غ َّرة �شعره الممل�س وقال
بلهجة �أبوية مفتعلة� :شئت �أم �أبيت �أنت
الملك ...ملك الإيقاع� ..أنت الوحيد الذي
يفهم م��زاج��ي ...أ�ن��ت الوحيد ال��ذي يفهم
�إيقاعي ويعرف كيف يلبي رغبة الجمهور.
غدا ً الحفلة و�سترى ماذا �سنفعل �أنا و�أنت
بالجمهور ،لحظات وان���ص��رف المغني
ال��و��س�ي��م وت �ف � ّرق ال �ع��ازف��ون فيما وق��ف
ع��ازف ال�ن��اي ينتظر �صديقه الملك أ�م��ام
باب الم�سرح.
ليلتها لم يرجع �ضابط الإي�ق��اع الى
غرفته الموح�شة �إنما ا�ستلقى على �سرير
عتيق خلف الكوالي�س يت�أمل جلدة ر ّقه.
ل��م يكن المغني الو�سيم ينتظر هذا

الح�شد في حفلته ،فقد تك ّد�ست المعاطف
وال��ب��دل ع�ل��ى ال�ك��ر��س��ي ول ��م ي�ظ�ه��ر من
وج��وه المحت�شدين ف��ي ال�صالة �سوى
عيون بلهاء و�أفواه مفتوحة .ظهر المغني
الو�سيم على خ�شبة الم�سرح فتعالت
ال���ص�ي�ح��ات ود ّوى ال�ت���ص�ف�ي��ق .أ�ع �ط��ى
�إ�شارة البدء وب��د�أت الحفلة و�سط �أمواج
من العطور كادت تخنق الملك .وما هي
�إال لحظات حتى ك��ادت تنهدات المغني
الو�سيم ت��دم��ي ق�ل��وب الن�ساء الحيارى
وتنتزع �آه��ات الرجال .كان �إيقاع الملك
عنيفا ً وغريبا ً مما �أ�سعد المغني الو�سيم
و�أثلج �صدره فحمل المذياع واقترب من
الملك وراح يتمايل له �إعجابا ً به.
وكان كلما اقترب ازدادت عينا الملك
جحوظا ً و�إيقاعاته عنفاً .لم يهد�أ الرق بين
يديه برهة واحدة .كان ي�سعى الى �شيء
م��ا ل��م ي��د ِر م��ا ه��و .ك��ان ي�ضرب بجنون
لفت �أنظار الجمهور وانتزع منه �صيحات
الإ�ستح�سان ،ب��راف��و ي��ا م�ل��ك .بعد قليل
الحظ المغني الو�سيم �أن كل الأنظار تتجه
الى الملك ف�أنهى �أغنيته قبل �أوانها وانحنى
�أمام الجمهور .كان �ضابط الإيقاع يلهث،
كان يحدّق في ر ِّقه بحثا ً عن �شيء ما ..لم
ينتظر المغني الو�سيم طويالً كي يعطي
عازف الناي �إ�شارة البدء بالأغنية التالية،
حمل الناياتي ق�صبته والتفت الى الملك.
� �س��ادت ل�ح�ظ��ات �صمت ع�م�ي��ق ،ث�� ّم راح
العازف النحيل ير�سل نغمات من مقام
الحجاز غير المتفق عليه ف��ي التمرين.
كانت النغمات بعيدة بعيدة وك�أنها ت�أتي
من مكان عميق في ذاك��رة الملك .كانت
تن�ساب وت � أ�خ��ذ �شكل ال�ب�ي��ارات وتحمل
عطر زهر الليمون...
لم ينجح المغني الو�سيم في �أن يقنع
ع��ازف الناي بنظراته الم�ستهجنة ،فيما

�ضابط الإيقاع يت�أمل جلدة ر ِّقه التي بدت
�ش ّفافة من ج��دي��د� ...أم الخير ها ه��ي...
وها هو أ�ب��وه يعلمه الإيقاع الأول (دم..
ت��ك ..دم ..ت��ك)� .سمع �صوت الندابات
(دم ..ت��ك ..دم ..ت��ك) .نغمات الحجاز
تملأ المكان (دم ..تك ..دم ..تك) .عيون
ال�ح�ي��ارى ت ��زداد ب�لاه��ة و أ�ف� ��واه ال��رج��ال
تزداد ات�ساعا ً (دم ..تك ..دم ..تك) .لم يعد
الرقّ بين يديه مجرد �آلة �إيقاع ،بل تح ّول
الى غ�صن �أخ�ضر من �أغ�صان «�أم الخير».
وق��ف ��ض��اب��ط الإي��ق��اع � �ص��ارخ �اً :ل�ست
ملكاً ،و�أم�سك بعنق المغني الو�سيم� :أين
�إيقاعي...؟ ماذا فعلت ب�إيقاعي...؟ ُر َّد لي
�إيقاعي .ح��اول بع�ض الرجال االقتراب
منه فقفز الى ال�صالة ويده ت�ضرب على
ال ��رق إ�ي�ق��اع��ه الأول .خ��رج م��ن ال�صالة
و أ�خ ��ذ ي��رك����ض ف��ي عتمة ال �� �ش��ارع� :أي��ن
�إيقاعي...؟ ردوا لي �إيقاعي (دم ..تك..
دم ..تك ..دم ..تك ..دم ..تك).

ازدادت عينا امللك
جحوظ ًا و�إيقاعاته
عنف ًا .مل يهد أ� الرق بني
يديه برهة واحدة.
كان ي�سعى الى �شيء
ما مل يد ِر ما هو .كان
مما لفت
ي�رضب بجنون ّ
�أنظار اجلمهور وانتزع
منه �صيحات اال�ستح�سان:
برافو يا ملك

 jكاتب وم�ؤلف مو�سيقي.
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لغة اجل�سد

لكل �أمة مذاهبها و�أ�رسارها

تاريخ الرق�ص واحلركة عرب الع�صور
� jإكرام الأ�شقر

الرق�ص فن قدمي قدم اخلليقة،
منه ما هو ديني مقد�س ،ومنه ما هو
للتعبري واملتعة ،وق��د هامت به ال�شعوب
البدائية وذك��رت��ه الكتب ال�سماوية؛
�إذ �أينما وج��دت ه��ذه ال�شعوب فثمة
طقو�س دينية ،لأن الطقو�س عبارة عن
ممار�سة فردية �أو اجتماعية غايتها
�إيجاد حالة من التوازن بني املكونات
واال���س��ت��ع��دادات امل ��ؤه �ل��ة ل�ل�إن���س��ان
ف�ي��زي��ول��وج�ي�ا ً وع�ق�ل�ي�ا ً واج�ت�م��اع�ي�اً.
والواقع �أن هناك رق�صات ن�ش�أت من
الطق�س ال��دي�ن��ي ،تت�ضمن حيوية حركة
اجل�سد دون �أن ي�ك��ون لها ط��اب��ع الفن.
�ر ع��ن م���ش��اع��ره
ف��االن �� �س��ان ال �ب��دائ��ي ع�ّب رّ
العميقة عرب حركة ال حدود لها :الطبيعة
من حوله تتحرك ب�إيقاع ،وكذلك حركة
املاء ،وحركة الريح يف احلقول ،وال�شم�س
وال �ق �م��ر ب��دوره �م��ا ي ���شرق��ان وي �غ��رب��ان،
ودق��ات قلبه هي حركات �إيقاعية ،فكان
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من الطبيعي �أن يبتكر الإن�سان احلركة
الإي �ق��اع �ي��ة ت �ع �ب�يرا ً ع��ن � �ش �ع��وره بالفرح
والربح �أو باحلزن واخل�سارة.

وكما احتفلت ب��ه ال�شعوب البدائية،
ك��ان ل�ل�إغ��ري��ق �أي���ض�ا ً ت��اري��خ م��ع الرق�ص
واحل��رك��ة ،ف�ق��د احتفلت ب��ه أ���س��اط�يره��م
�ّب�ت عنه �أج���س��اده��م :فهذه الرق�صة
وع رّ
ت��رم��ز اىل � �ش��يء م �ع�ين ،وت �ل��ك ت��رم��ز اىل
��ش��يء خمتلف .م��ن هنا ن�ستطيع القول
�إن ه��ذه املمار�سات مل تكن نتاجا ً خا�صا ً
ب��ل ك��ان��ت اق�ت�ب��ا��س�ا ً م��ن ح �� �ض��ارات أ�ق��دم

م��ن احل���ض��ارة ال�ي��ون��ان�ي��ة ،كاحل�ضارات
ال�سومرية وامل�رصية والفينيقية ،حيث
كان للمو�سيقى دور مهم؛ �إذ �أدخلوها يف
طقو�سهم ال�شعبية والدينية ،ليربز بعد
ذل��ك الرق�ص والتمثيل وي�صيبا جناحا ً
وانت�شاراً.
وقد �أتقن اليونانيون القدماء الرق�ص
حتى جعلوا لكل حالة من حاالت النف�س
رق�صة متيزها عن الأخ ��رى .ل��ذا اعترب
�أر�سطو الرق�ص فنا ً من الفنون اجلميلة،
ومل يعد الرق�ص نقي�صة بل �أ�ضحى �أداء
يحرتمه الكهنة وجتلّه التقاليد ،ثم دخل
الح �ق �ا ً يف م��رح�ل��ة ال�ت�ه��ذي��ب اىل �أن �صار
ُي�ؤدّى على خ�شبة امل�رسح.
جم��دوا �آلهة
ثم �إنّ ال�شعراء الإغ��ري��ق ّ
الرق�ص (فري�سيكور) ،ومثّلها النحاتون
على �شكل ح�سناء حتمل بيدها قيثارة.
ويف الع�رص ال��روم��اين عظم االهتمام
ب��ال �ت �م �ث �ي��ل ال �� �ص��ام��ت واالع� �ت� �م ��اد على

الرق�ص عند امل�رصيني

ال�شخ�صية النمطية وال��رق����ص لي�صبح
عر�ضا ً من العرو�ض التي تطورت اىل نوع
حمدد هو «البانتوميم» الذي اعتمد ب�شكل
كبري على الرق�ص واحلركة.
ويف ع ���صر امل ���صري�ين ال �ق��دم��اء ك��ان
للمو�سيقى دور يف �أداء الطقو�س الدينية
ويف ال�سحر والعبادة ويف تقدمي القرابني،
كما مار�سوا الرق�ص الذي كان يعد طق�سا ً
مقد�سا ً ي�أمر به الكهنة وحترتمه التقاليد
االجتماعية وتنزله املنزلة الرفيعة ،فكانوا
يتفنّنون يف �إتقان حركات العجينة ،وقد
و�صلت الأم ��ة الفرعونية آ�ن� ��ذاك اىل حد
االعتناء بالرق�ص وتقدي�سه وتقدميه على
طقو�س عباداتهم كافة ،والدليل على ذلك
�أن الآث��ار امل�رصية حفظت لنا الكثري من
ال�شواهد ال�ت��ي ميكن �أن ن�ستند اليها يف
معرفة �أ�ساليب ودرا�سة �أ�ساليب الرق�ص
يف ذلك الزمن الغابر .ونذكر يف هذا ال�صدد
�أن هناك �أنواعا ً عديدة من الرق�ص كرق�صة
التحطيب والع�صا والزار وغريها.
�أم��ا الرق�ص يف ب�لاد م��ا ب�ين النهرين،
عند ال�سومريني والبابليني والأك��ادي�ين
ف �ك��ان ُي� � ��ؤدّى يف الأع��ي��اد ال��دي�ن�ي��ة ،وه��ي
�أع �ي��اد الآل��ه��ة ،وك ��ان ال�ن��ا���س ي�شاركون
ف �ي��ه ب ��امل� ���س�رات وال �ط �ق��و���س اخل��ا� �ص��ة،
وق� ��د ك� ��ان �أك �ث�ره� ��ا ق��د� �س �ي��ة االح �ت �ف��ال

 ..وعند الإغريق

ب��ر�أ���س ال�سنة امل�ق��د��س��ة� ،إذ ك��ان احتفال
البابليني والأك ��ادي�ي�ن ب�ه��ذا ال�ع�ي��د ،وم��ن
قبلهم ال�سومريون والأ�شوريون ،يعني
م�شاركة الأر�ض �أفراحها.
و أ�م��ا الرق�ص وم��ا نعرفه عنه يف بالد
الرافدين فكانت �إ�شاراته تتبدّى يف النقو�ش
والكتابات البابلية التي ت�سمح لنا ب�إعطاء
ر�أي عن الكيفية التي كانت متار�س بها تلك
الطقو�س ،وهي الطقو�س التي تت�ضمن �أداء
ال�صلوات والأغاين والأنا�شيد والرق�صات.
لذلك نرى �أن الرق�ص ظاهرة ارتبطت
بظواهر �أخرى ،لأنه كان يمُ ار�س يف ت�أدية
الطقو�س ،وه��و يكمن بالدرجة الأوىل يف
التكرار الفعلي من خالل عالقته بالر�ؤيا
الإميانية باعتباره نوعا ً من الو�ساطة بني
الأر�ض وال�سماء.
كما اهتم الفينيقيون بالفنون اجلميلة،
ويف تراثهم الفني �أمثلة عديدة على ما كان
عليه عهد ح�ضارتهم م��ن م�ي��ل اىل الفن
وعناية بالرق�ص واملو�سيقى والغناء ال
تقل �ش�أنا ً عن عنايتهم بالتجارة وال�صناعة
والعلوم والآداب؛ �إذ كانوا ي�ؤدون الرق�ص
يف جميع املنا�سبات ،ويبتدعون الرق�صات
يف املوا�سم واالحتفاالت.
ت ��ؤك��د ل �ن��ا ذل ��ك � �ص��ور �آالت ال �ط��رب
املقو�سة املنقو�شة على جدران معابدهم،

 ..ويف بالد ما بني النهرين
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ُيعترب الرق�ص من
�أقدم العادات
والتقاليد عند
ال�شعوب كونه
و�سيلة حية
لرتجمة �أحا�سي�سها
ومعتقداتها
وطبائعها

التعرف
متّ
ُّ
على املجتمعات
واحل�ضارات من
خالل النقو�ش
والر�سوم على
جدران املعابد
والكهوف .فهل
�سيكتب لهذه
ُ
النقو�ش البقاء؟
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بالإ�ضافة اىل متاثيل العازفني والراق�صني؛
�إذ ك��ان الكهنة يرق�صون ،ولكل رق�صة
م�شهد يرمز اىل معان و�أهداف ،ويزعمون
�أنهم بذلك يكرمون �آلهتهم وي�ستدرون
عطفها لرتد عنهم الغ�ضب والنقمة.
ومب��ا �أن لكل �أم��ة مذاهبها و أ���سراره��ا
ف� إ�ن�ن��ا ن��رى �أن ال�ه�ن��ود �أدخ��ل��وا الرق�ص
باليدين الذي ا�شتهروا به ،والذي كان وال
ي��زال عندهم فنا ً �سماويا ً م�ستقالً قائما ً
بذاته لتمجيد قيمهم وم�ؤ�س�ساتهم.
وق��د ا�ستند ال��رق����ص عند ال�ه�ن��ود اىل
نظام م��درو���س له �شيفراته امل�ح��ددة مثل
(امل � ��ودرة) ال�ت��ي تت�ضمن م�ع��اين دقيقة،
وال��ت��ي ت� ��روي ال��راق �� �ص��ات م��ن خاللها
حكايات الأ�ساطري.
ويف ال�صني ف ��إن الرق�ص واملو�سيقى
يف املمار�سات الدينية يرجعان اىل اخلرافة
والأ� �س �ط��ورة وال��رق����ص ال�شعبي ،وك��ان
الرق�ص �شائعا ً يف املعبد ،بحيث حافظ مع
احلركة الإيقاعية على دورهما الكبري ،وقد
دخال يف �أداء العرو�ض الدرامية ،وهذا ما
جنده يف �أوبرا بكني ،حيث ي�شكل الرق�ص
والغناء جزءا ً �أ�سا�سيا ً من العر�ض.
و�أ ّم � ��ا ال��رق ����ص ع �ن��د ع ��رب اجل��اه�ل�ي��ة
ف�ك��ان ت�ع�ب�يرا ً ع��ن امل�شاعر يف املنا�سبات
الدينية واالجتماعية ويف الأعياد الوثنية،
كغريهم ،ويثبت التاريخ �أن الرق�ص كان
مالزما ً للعبادة عند هذه الأمم ،بل �إنه كان
يعترب فرو�ضا ً ينبغي تقدميها للآلهة.
�إذاًُ ،يعترب الرق�ص من أ�ق��دم العادات
والتقاليد عند ال�شعوب ك��ون��ه و�سيلة
حية لرتجمة �أحا�سي�سها ومعتقداتها
وط�ب��ائ�ع�ه��ا ،وه��و ال يتبع طبقة �أو فئة

معينة ،بل هو ملكية �شعبية ذات �أهمية
اجتماعية ت�سجلها الأمم وتتوارثها جيالً
بعد جيل.
�إن ال�ب�ح��ث يف م��و� �ض��وع ال��رق ����ص عرب
الع�صور ،ويف خمتلف املجتمعات القدمية،
قادنا اىل معرفة التنوع من حيث العادات
والطقو�س وال�ت�م��اي��ز ،وال ��ذي ه��و يف حجم
اخل��زان احل�ضاري لكل الأمم وال�شعوب،
ف�ظ�ه��ر ع�ن��دن��ا ت��اري��خ ح �� �ض��ارات م�ت�ع��ددة
وم�ت�ن��وع��ة م��ع خ�صو�صية تت�سم ب�ه��ا كل
ح �� �ض��ارة ع �ل��ى ح� ��دة .ذل ��ك �أن احل �� �ض��ارة
يف ج��وه��ره��ا جمموعة خ�صائ�ص ،وي��أت��ي
الرق�ص من �ضمن ال�سجل احل�ضاري الذي
يفرزه تراكم الزمن يف جمتمع وبيئة معيّنني.
ويف درا�ستنا عن ال�سجل احل�ضاري
للمجتمعات االن�سانية كنا نتعرف عليها
م��ن خ�ل�ال ال�ن�ق��و���ش وال�ك�ت��اب��ات لتعطينا
ر�أي �ا ً قاطعا ً عن كيفية ممار�سة الطقو�س
وال�شعائر .وهنا نت�ساءل� :إذا كان قد ّ
مت
ال�ت�ع� ّرف على املجتمعات واحل���ض��ارات
من خالل النقو�ش والر�سوم على جدران
املعابد والكهوف ،فهل ُيكتب لهذه النقو�ش
البقاء واال�ستمرارية على م � ّر الع�صور
يف �ضوء ما ن�شهده من حمو ملعامل و�آث��ار
تلك احل �� �ض��ارات؟ وه��ل �سيكون متاحا ً
�أمام الأجيال القادمة �أن تت�ضمن معارفها
وث�ق��اف�ت�ه��ا امل� �خ ��زون احل �� �ض��اري الغني
الذي حالفنا احلظ باالطالع عليه قبل �أن
تقول قوى ال�رش والظالم واجلهل كلمتها
املدمرة؟
 jباحثة يف جمال العلوم االجتماعية.

بري�شة الفنان حممد الروا�س
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لغة الكتاب

�شعب يقر�أ ...بلد يرب�أ
الأ�سبوع الوطني للمطالعة
عماد ها�شم

j

�إن تاريخ الكلمة المطبوعة هو
ت��اري��خ ال�ب���ش��ري��ة 23 .ن�ي���س��ان هو
اليوم العالمي للكتاب وحقوق الم�ؤلف.
م��ن ب �ي��ن أ�ه � ��داف ه ��ذا ال��ي��وم ك �م��ا ت�ق��ول
الأوني�سكو ت�شجيع الأ�شخا�ص ،وخا�صة
ال�شباب ،على اكت�شاف متعة القراءة.
�شهد العام  1995انطالق ه��ذا اليوم
الذي يمثل قيمة رمزية في تاريخ الأدب:
التاريخ نف�سه من العام  1616ي�صادف
ت��اري��خ وف ��اة «ميغيل دي �سيرفانت�س»
م ��ؤل��ف رائ �ع��ة «دون ك�ي�خ��وت��ه» ال��ذائ�ع��ة
ال�صيت وتاريخ وف��اة الكاتب الم�سرحي
الأ�شهر ف��ي العالم وليم �شك�سبير .كما
ي�صادف ه��ذا اليوم ذك��رى والدة ووف��اة
عدد كبير من الأ�سماء الم�ؤثرة في تاريخ
الأدب مثل «موري�س دوريون»« ،فالديمير
نابوكوف» و«مانويل ميخيا فاييخو».
�إن الكتب ظلت عبر ال�ت��اري��خ العامل
الأقوى لن�شر المعارف والو�سيلة الأمثل
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لحفظها ،كما �أن ك��ل م�سعى ي�ستهدف
انت�شار الكتب من �ش�أنه �أن يعود بفائدة
كبرى لي�س فقط في تنوير �أذه��ان جميع
المنتفعين بها ،بل كذلك في تنمية وعي
ج�م��اع��ي أ�ك �م��ل ب �ث��روات ال �ت��راث الثقافي
الوطني والعالمي ،وفي ت�شجيع التفاهم
والت�سامح والتحاور .وعليه ،ف�إن �إن�شاء
ي��وم ع��ال�م��ي للكتاب ُيحتفل ب��ه ك��ل ع��ام
و ُيقترن بتنظيم مجموعة من الن�شاطات
ُيع ّد من �أكثر الو�سائل فعالية وقدرة على
النهو�ض بالكتاب وتعزيز الن�شر.
ب �ع��د ع� ��دة � �س �ن��وات م ��ن إ�ط �ل��اق ه��ذا
ال �ي��وم انبثقت عنه م �ب��ادرات ذات طابع
مهني ا�ستطاعت �أن تنجح في نيل دعم
الأوني�سكو وم�ساندة عدد من الدول ،من
بينها مبادرة «العا�صمة العالمية للكتاب»،
ح �ي��ث ي �ت��م اخ �ت �ي��ار م��دي �ن��ة ف ��ي ك ��ل ع��ام
و�إعالنها عا�صمة عالمية للكتاب ،على �أن
تقوم هذه المدينة بمجموعة من الن�شاطات

التي ت�صب في �إطار دعم الكتاب وت�شجيع
القراءة ،في �إطاراحتفالي مهرجاني.
لبنان ك��ان له م�ساهمته المميزة في
ه��ذا ال �م �ج��ال ،ب��اخ�ت�ي��ار ب �ي��روت عا�صمة
عالمية للكتاب عام  ،2010-2009حيث
�أدارت وزارة الثقافة حدثا ً ك��ان له �أث��ره
الكبير ف��ي ح�ي��اة ل�ب�ن��ان الثقافية محليا ً
وعالمياً ،على قاعدة الفعالية التي �أر�ستها
وزارة الثقافة منذ اثنتي ع�شرة �سنة والتي
تتمثّل ب�أ�سبوع المطالعة .ه��ذا الأ�سبوع
الذي كان فكرة من الهيئة اللبنانية لكتب
الأوالد ومن وحي اليوم العالمي للكتاب
في  23ني�سان.
��س�م��ح ب��ان �ط�لاق أ�� �س �ب��وع ال�م�ط��ال�ع��ة
ونجاحه انت�شار �شبكة المكتبات العامة
ال�ت��ي �أن�ش�أتها ال���وزارة ف��ي ك��ل المناطق
اللبنانية بدءا ً من العام  ،2001وذلك عبر
التعاون مع م�ؤ�س�سات المجتمع المدني
والأه�ل��ي (الهيئة اللبنانية لكتب الأوالد،

توزيع الدروع و�شهادات التقدير على المكتبات الن�شيطة

مجموعة �إقر�أ ،جمعية ال�سبيل)... ،؛ ومنذ
ذل��ك الوقت ف��إن الم�شاركين في ازدي��اد.
وبالإ�ضافة الى مئة وخم�سين مكتبة عامة
ومركزا ً ثقافيا ً ت�شارك في فعاليات هذه
االحتفالية ،ف��إن �أ�سبوع المطالعة يجذب
مكتبات بيع الكتب التي تعر�ض ح�سومات
ت�شجيعية للقراء ،ودور الن�شر وخا�صة
دور الن�شر للأطفال ،حيث ي�شمل �أ�سبوع
ال�م�ط��ال�ع��ة ن���ش��اط��ات خ��ا��ص��ة ب��الأط �ف��ال،
وكذلك الجمعيات والنوادي والم�ؤ�س�سات
الثقافية ،ف�ضالً ع��ن �إق��ام��ة االح�ت�ف��االت
ومعار�ض الكتب في بيروت والعديد من
مدن المحافظات.

المكتبات العامة في لبنان

�شهد لبنان منذ �سنوات ع��دة نه�ضة
كبيرة في المجال الثقافي ،وخا�صة بما
يتعلق بم�شروع المطالعة العامة .ويعود
ذلك ب�شكل �أ�سا�سي الى وجود رغبة جادة
وحيوية كبيرة في هذا االتجاه لدى كثير
من البلديات والجمعيات والأندية الثقافية
واالجتماعية ،وكذلك الى �سيا�سة الوزارة
الداعمة والراعية لذلك الم�شروع.

مراكز المطالعة والتن�شيط
الثقافي ()CLAC

في �أواخ��ر ع��ام � 2001أطلقت وزارة
الثقافة واحدا ً من �أكبر الم�شاريع الثقافية
ف��ي م�ج��ال المطالعة العامة ال�ت��ي عرفها
لبنان ،من خ�لال �إن�شائها ل�شبكة مراكز
المطالعة والتن�شيط الثقافي ،بالتعاون
مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية ،بهدف
الإن�م��اء الثقافي االجتماعي في المناطق
الريفية .وقد غ ّطى الم�شروع في البداية
�أرب���ع ع���ش��رة ق��ري��ة وب �ل��دة لبنانية .وق��د
عززت وزارة الثقافة �شبكة هذه المراكز
لت�شمل بلدات وق��رى عديدة في مختلف
المناطق اللبنانية ،لي�صل عددها حاليا ً الى
 45مركزاً.
وبما �أن تطوير المطالعة العامة هو �أحد
المحاور الأ�سا�سية ل�سيا�سة وزارة الثقافة،
انطلقت ف�ك��رة �إق��ام��ة �شبكة م��ن المكتبات
العامة بدعم الوزارة ،عبر تنمية مجموعات
الكتب و�إقامة الن�شاطات التدربية والثقافية
وتقديم الخبرة والم�شورة.
وق ��د ع �ق��دت ل �ه��ذه ال �غ��اي��ة ات�ف��اق�ي��ات
تعاون مع مكتبات الجمعيات �أو البلديات،

�أر�ست وزارة الثقافة
منذ اثنتي ع�رشة �سنة
تقليد ًا لبناني ًا جديد ًا
يتمثل ب�أ�سبوع املطالعة.
هذا الأ�سبوع الذي
كان فكرة من الهيئة
اللبنانية لكتب الأوالد
ومن وحي اليوم
العاملي للكتاب يف
 23ني�سان
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لغة الكتاب
وهو ما ا�صطلح على ت�سميته بالمكتبات
ال�شريكة ،وذلك اعتبارا ً من �شباط . 2003
ويوجد حاليا ً �أكثر من  106مكتبات
�شريكة لوزارة الثقافة.
ال����وزارة ت��ق��دم ال��دع��م للمكتبات
ب�أ�شكال مختلفة:
التجهيزات المكتبية وااللكترونيةالمختلفة.
مجموعات الكتب المختلفة وبلغاتعديدة للأعمار كافة.
 تدريب العاملين بهذه المكتبات. الن�شاطات الثقافية المختلفة.الم�شورة وو��ض��ع خبرتها ف��ي هذاالمجال بت�صرف القيمين على هذه
المكتبات.
لكن على المكتبات التقيد بحد �أدن��ى
من المعايير :عدد �ساعات العمل اليومية،
مجانية ا�ستعمال و�إعارة الكتب...،
المجتمع المدني  -جمعية ال�سبيل
وبموازاة تحرك وزارة الثقافة في هذا
ال�سبيل ،كان تحرك المجتمع المدني من
جمعيات ون��واد ثقافية وبلديات و أ�ف��راد،
وال���ذي ق��ام ب�خ�ط��وات ك�ب�ي��رة ومتقدمة،
وكان له الأثر البالغ في نه�ضة المكتبات
العامة وتطورها.
وال�شبكة الأهم حاليا ً والأكثر ن�شاطا ً
وت��و��س�ع�ا ً ج�غ��راف�ي�ا ً ه��ي �شبكة مكتبات
ال�سبيل ،التي ت�أ�س�ست عام  1997بهدف
�إن�شاء مكتبات عامة مجانية في لبنان.
ب��االت �ف��اق م��ع ب�ل��دي��ة ب �ي��روت أ�ن���ش��أت
جمعية ال�سبيل �أول مكتبة عامة في بيروت
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ع��ام  2000ف��ي ال�ب��ا��ش��ورة ،ث��م ف��ي مونو
والجعيتاوي .وهناك ع�شرة م�شاريع لدى
بلدية بيروت بالتعاون مع منطقة ايل دي
فران�س لإن�شاء ع�شر مكتبات عامة في
بيروت� .أبرز هذه المكتبات التي هي قيد
الإعداد والتجهيز ،مكتبة طريق الجديدة.
وت�ق��وم جمعية ال�سبيل بالعديد من
الن�شاطات الثقافية وال��دورات التدريبية
في العديد من المكتبات العامة في المناطق
اللبنانية ،بوا�سطة م�شاريع تمولها هيئات
ومنظمات دولية.
مكتبة بعقلين الوطنية :مكتبة عامة
ومركز ثقافي مجتمعي
ت�شغل مبنى �أثريا ً يعود بنا�ؤه للعام
 ،1897كان يعرف بـ«�سراي بعقلين» وكان
ي�ضم محكمة و�سجنا ً ومخفرا ً للدرك.
�أُن �� �ش �ئ��ت ع� ��ام  1987ب��م��ب��ادرة من
الأ�ستاذ وليد جنبالط حيث رمم المبنى،
و�أُع�ي��د ت�أهيله وتجهيزه بما يتنا�سب مع
دوره الجديد ،وزودت المكتبة بالكتب
وال� �م ��راج ��ع وف ��ري ��ق ال �ع �م��ل ال�م�خ�ت����ص.
و�ألحقت ب��وزارة الثقافة عام  .1996فيها
�أكثر من � 80000ألف كتاب وعدد كبير من
مجلدات ال�صحف والمجالت .م�ساحتها
حوالي  700م ،2ويبلغ عدد موظفيها ،22
وعدد الزائرين والرواد �أكثر من 30٫000
�سنوياً.
المكتبات الأجنبية
كذلك ،ف�إن البعثات الأجنبية في لبنان
عملت على �إن�شاء مراكز ثقافية ومكتبات
عامة:

ال �م��راك��ز الفرن�سية (ب �ي��روت� ،صيدا،النبطية ،دي��ر القمر ،طرابل�س ،زحلة،
بعلبك ،وجونيه).
المركز الثقافي البريطاني.ال �م��رك��ز ال �ث �ق��اف��ي الإي �ط��ال��ي (ب �ي��روتو�صور).
ال �م��رك��ز ال �ث �ق��اف��ي ال��رو� �س��ي (ب �ي��روتو�صور).
 -معهد غوته الألماني (بيروت وطرابل�س).

فعاليات الأ�سبوع الوطني
للمطالعة

ب��د�أت االحتفاالت بالأ�سبوع الوطني
للمطالعة برعاية وزارة الثقافة عام ،2003
تحت �شعار« :ب�ل� ٌد ي�ق��ر�أ ب�ل� ٌد يعي�ش»� ،أي
بعد �سنتين من انطالق �شبكة المكتبات
العامة في لبنان ،بن�شاطات �شملت مراكز
المطالعة والتن�شيط الثقافي الأربعة ع�شر
حينها .ومع تو�سع �شبكة مراكز المطالعة
و��ش�ب�ك��ة ال�م�ك�ت�ب��ات ال���ش��ري�ك��ة ل��ل��وزارة،
بدخول مكتبات جديدة كل عام في رحاب
وزارة الثقافة ،تو�سعت الن�شاطات التي
تنظمها ال���وزارة بالتعاون م��ع المجتمع
الأه� �ل ��ي وال �م��دن��ي ل�ت���ص��ل ال ��ى ذروت �ه��ا
ف��ي ال�ع��ام  2006م��ع ب��دء تنفيذ م�شروع
ل�ط �ف��ال ب��دع��م من
ال�م�ط��ال�ع��ة وال �ن �� �ش��ر ل� أ
الحكومة الفرن�سية ،لي�صل عدد الن�شاطات
المنفذة في المراكز الثقافية والمكتبات
العامة والمدار�س الى �أكثر من  700ن�شاط
�سنوياً.
وك��ان��ت ��س�ن��ة  ،2010-2009ع��ام
إ�ط�لاق بيروت عا�صمة للكتاب ،فر�صة
ذهبية لزيادة عدد الن�شاطات و�إعطائها

تو�سع �شبكة
�أبعادا ً وطنية ،ترافقت مع ّ
المكتبات العامة نحو قرى ومدن جديدة،
م��ع دع ��م كبير ق��دم�ت��ه وزارة ال�ث�ق��اف��ة،
لت�صل هذه الن�شاطات الى �أكثر من 1000
ن�شاط ُنفذ خالل فترة االحتفال باليوم
العالمي للكتاب التي ت��راوح��ت بين 15
و 20يوماً.
عام  2014تغيَّر �شعار هذا الأ�سبوع
بمبادرة من المدير العام للثقافة في�صل
«�شعب يقر�أ ...بل ٌد يبر�أ».
طالب لي�صبح:
ٌ

�أهداف �أ�سبوع المطالعة

م��ن خ�لال �أ��س�ب��وع المطالعة ت�سعى
وزارة الثقافة الى �إعادة ال�صلة بين الكتاب
والقارئ في لبنان ال��ذي لعب دورا ً هاما ً
في ن�شر الكتاب منذ ع�صر النه�ضة في
القرن التا�سع ع�شر الى يومنا هذا ،حتى
�أ�ضحى الكتاب ر�سالة لبنانية الى العالم
العربي و�سائر المعمورة.
ي�ه��دف ه��ذا ال �ح��دث ال��ىج�ع��ل الكتاب
جزءا ً من حياتنا اليومية ،عبر ا�ستراتيجية
ط��وي �ل��ة الأم� ��د ق��وام �ه��ا ال �ت �ع��اون م��ع كل
م�ؤ�س�سات �صناعة الكتاب ،وعبر العمل
ال�م�ت��وا��ص��ل وال �ت �ع��اون ب�ي��ن دور الن�شر
والمكتبات والمدار�س والق ّراء ،مما يجعل
من �أ�سبوع المطالعة حدثا ً ثقافيا ً يعني كل
اللبنانيين.
�أم���ا ال��ه��دف ال��رئ��ي�����س��ي م��ن ه��ذا
الأ�سبوع فهو:
 إ�ع��ادة إ�ح�ي��اء ع��ادة ال�ق��راءة وتعميمثقافة المطالعة في لبنان التي تعتبر
�إحدى ركائز بناء المواطن اللبناني

من مختلف الفئات والأعمار.
دع� ��م ال �ك �ت��اب ال �ل �ب �ن��ان��ي وال�ن���ش��روخ��ا��ص��ة ك�ت��اب الطفل وجعله في
متناول الجميع.
تعزيز المراكز الثقافية والمكتباتالعامة.
ت �ع��زي��ز ال �ح��ال��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة وال �ف �ن �ي��ةوالم�سرحية في كل المناطق اللبنانية.
تعزيز دور الكتاب ودور الن�شر فيالحراك الثقافي العام.
�إ�شراك الكتّاب والم�ؤلفين والفنانينوالر�سامين ،بمن فيهم ر�سامو كتب
الأط�ف��ال والر�سوم الم�صورة ،في
احتفاليات هذا الأ�سبوع من خالل
االت �� �ص��ال ال�م�ب��ا��ش��ر م��ع الجمهور
عبر الندوات والم�ؤتمرات وحفالت
ت��وق �ي��ع ال �ك �ت��ب وق�� ��راءة الق�ص�ص
وور�ش العمل والن�شاطات المختلفة.
تعزيز التعاون بين المكتبات العامةوال� �م ��دار� ��س وخ��ا� �ص��ة ال �م��دار���س
الر�سمية التي تفتقد بغالبيتها الى
المكتبات المدار�سية.

ي�صادف يوم 23
ني�سان وفاة «ميغيل
دي �سريفانت�س» ووليم
�شك�سبري ووالدة عدد
كبري من الأ�سماء امل�ؤثرة
يف تاريخ الأدب...
فكان انطالق اليوم
العاملي للكتاب..

الم�شاركون في �أ�سبوع المطالعة

ي���ش��ارك ف��ي ه��ذا الأ� �س �ب��وع مختلف
مكونات المجتمع المدني م��ن جميعات
و�أندية ومدار�س وجامعات وم�ؤ�س�سات
تربوية وم��راك��ز ثقافية ومكتبات عامة
وبلدات وبعثات ثقافية �أجنبية.

ومن �أبرز الم�شاركين في فعاليات
هذا الأ�سبوع:
•نقابة النا�شرين ،نقابة �أ�صحاب

85
تموز/آب/أيلول  - 2015العدد 1

لغة الكتاب

ال �م �ك �ت �ب��ات ف ��ي ل �ب �ن��ان ،ال�ه�ي�ئ��ة للمركز ال��واح��د ،كما �أنّ متو�سط �إع��ارة �أما ن�شاطات هذا الأ�سبوع القرائي
اللبنانية لكتب الأوالد.
ال�ك�ت��ب ي���ص��ل ال ��ى ح��وال��ي  500إ�ع���ارة فتت�ضمن:

•مجموعة اق��ر�أ ،جمعية المبرات،
مركز ال�صفدي الثقافي ،المراكز
الثقافية الفرن�سية في لبنان.
•ال� �م ��راك ��ز ال �ث �ق��اف �ي��ة الأج �ن �ب �ي��ة
(معهد غوتيه ،معهد جوفنت�س
الإ�سباني.)... ،
•� �س �ف��ارات ب�ل�ج�ي�ك��ا و��س��وي���س��را
والواليات المتحدة الأميركية...
•ج�م�ع�ي��ة ال �م �ك �ت �ب��ات ف ��ي ل�ب�ن��ان،
جمعية ال�سبيل ،نقابة الح�ضانات
في لبنان.
•م ��راك ��ز ال �م �ط��ال �ع��ة وال�ت�ن���ش�ي��ط
الثقافي  Clacوالمكتبات العامة
في لبنان.

دور هذا الأ�سبوع في تط ّور ن�سبة
القرائية في المكتبات العامة
ت�سهم ف�ع��ال�ي��ات ه ��ذا الأ� �س �ب��وع في
تعزيز ن�سبة القرائية ورف��ع ع��دد ال�ق� ّراء
وال �م �� �ش �ت��رك �ي��ن ف ��ي ال �م �ك �ت �ب��ات ال �ع��ام��ة،
باال�ضافة الى ارتفاع ن�سبة �إع��ارة الكتب
بن�سبة  43%خالل الفترة ما بين 2003
و.2010
الإح� ��� �ص ��اءات ال �� �ش �ه��ري��ة ت� � ؤ�ك ��د �أن
م �ت��و� �س��ط م��ع��دل ال� ��زي� ��ارات ال���ش�ه��ري��ة
ي�ت��راوح بين  900و 1200زائ��ر �شهريا ً
86
تموز/آب/أيلول  - 2015العدد 1

��ش�ه��ري�ا ً للمركز ال��واح��د .وخ�ل�ال فترة
االحتفال بهذا الحدث تتزايد ن�سبة ارتياد
ه��ذه المراكز والمكتبات لي�صل معدلها
الو�سطي الى .160%
ي���س�ه��م ه� ��ذا الأ�� �س� �ب ��وع ف ��ي ت�ع��زي��ز
المكتبات العامة التي تعمل حاليا ً على
إ�ع ��ادة �إح �ي��اء الم�شهد الثقافي كعن�صر
�أ�سا�سي في التالحم االجتماعي ،وعامل
من عوامل التنمية االجتماعية والثقافية،
ا�ستنادا ً ال��ى �أن الأن�شطة الثقافية غير
موزعة ب�شكل ع��ادل بين المدن والقرى
اللبنانية ،و�أحيانا ً داخل المنطقة نف�سها،
و أ�ح� �ي���ان� �ا ً أ�خ� � ��رى ب �ي��ن م ��راك ��ز ال �م��دن
و�أحيائها .من هنا تبرز �أهمية الن�شاطات
الثقافية وال �خ��دم��ات ال�ت��ي تقدمها ه��ذه
المكتبات.
ب�شكل ع ��ام ،ي�سهم ه ��ذا الأ� �س �ب��وع
في تعزيز ال�صلة بين القارئ والمكتبة
العامة؛ �إذ �إنّ زوار المكتبات العامة في
ت �ق��دم م�ستمر م��ع أ�ك �ث��ر م��ن � 700أل��ف
زيارة �سنوية ،باال�ضافة الى حوالي 25
�أل��ف م�شترك �سنوي وما يزيد عن 170
�ألف كتاب م�ستعار �سنويا ً وخا�صة بين
الأط� �ف ��ال 88%( .م��ن المكتبات لديها
م�ساحات للأطفال و 78%من المكتبات
ت �ق��دم خ��دم��ات �ه��ا م �ج��ان �ا ً وخ��ا� �ص��ة فيما
يتعلق ب�إعارة الكتب).

 ن�شاطات مختلفة لكل الأعمار.ن� ��� �ش ��اط ��ات ل �ل��أط � �ف� ��ال ،م �� �س��رحللأطفال ،م�سرح دمى ،ور�ش عمل
مع الر�سامين� ،أ�شغال يدوية.
ق ��راءات ق�ص�ص ل�ل�أط�ف��ال والكباريقوم بها م�ؤلفون وك�تّ��اب ،لقاءات
م��ع الم�ؤلفين ،معار�ض كتب ،بيع
و���ش��راء ك�ت��ب ب � أ�� �س �ع��ار مخف�ضة،
ندوات وحلقات حول الكتاب ،ور�ش
عن �صناعة الكتاب ،زي��ارة مطابع
ودور ن�شر ،لقاءات �شعرية ،قراءات
في الطبيعة ،ن�شاطات في الحدائق
العامة ،لقاءات ونقا�شات مفتوحة
مع المثقفين ،توقيع كتب� ،سهرات
م��و� �س �ي �ق �ي��ة ،م �ح �ت��رف��ات ت���ص��وي��ر
وف��ن��ون ،ن���ش��اط��ات ب�ي�ئ�ي��ة ،عر�ض
أ�ف��ل��ام ،ن �� �ش��اط��ات ف��ي ال �م��دار���س،
ح �م�لات ن �ظ��اف��ة ،أ�ن �� �ش �ط��ة ت��راث �ي��ة،
زي��ارات للأماكن الأث��ري��ة ،جل�سات
ح��واري��ة ح��ول موا�ضيع مختلفة،
الخ...
تجدر الإ�شارة �إلى �أن الق�سم الأكبر
من الن�شاطات ُتقام في المكتبات العامة
وال� �م ��دار� ��س وال �� �س��اح��ات ف ��ي مختلف
المناطق اللبنانية.

 jم�س�ؤول املكتبات يف وزارة الثقافة.

بري�شة الفنان اليا�س ديب
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املكتبة الوطنية:

حفظ الرتاث وحمايته من االندثار
جريار خاجريان ( - )1جلنار عطوي

في بلد يفخر ويعتز ب�أنه موطن
ال �ح��رف والأب �ج��دي��ة ومطلقها الى
العالم ،تغيب عن �ساحته �أحد �أهم و�أبرز
ت�ج�ل�ي��ات ال �ح �ي��اة ال�ث�ق��اف�ي��ة ف�ي��ه �أال وه��ي
المكتبة الوطنية ،ال�ت��ي ت�ه��دف بالدرجة
الأول � ��ى ك�م��ا ف��ي ك��ل ال �ب �ل��دان ال ��ى حفظ
التراث الفكري الوطني وحمايته و�إتاحته
للجميع.
اليوم ،وبعد مرور �سنوات على قيامة
لبنان من أ�ت��ون الحرب الأهلية ،ال بد �أن
ترى المكتبة الوطنية النور بعد �أن �أطف�أتها
الحروب في العام  ،1978بعد  59عاما ً على
ت�أ�سي�سها على ي��د الفيكونت فيليب دي
ط� ّرازي ( ،)1956 - 1865وهو من هواة
جمع الكتب النادرة والمطبوعات الدورية
في منزله .و�ش ّكلت مجموعته ال�شخ�صية
التي تحتوي على ح��وال��ي ع�شرين أ�ل��ف
وثيقة مطبوعة وث�لاث��ة �آالف مخطوطة
بلغات عديدة نواة الدار ،و�أطلق عليها ا�سم
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«دار الكتب الكبرى» ،واختار ثمانية �أدباء
لم�ساعدته ،وظل يحاول جاهدا ً مفاو�ضة
ال�سلطات لتعترف بها وت�ضمها الى �سائر
دوائرها الر�سمية ،حتى تم له ذلك في 8
ك��ان��ون الأول  ،1921ف�أ�صبحت منوطة
بمديرية المعارف العامة (الحقا ً وزارة
التربية الوطنية).
وب� �ت ��اري ��خ  25ت� �م ��وز  1922ج��رى
تد�شين المكتبة ف��ي موقعها الجديد في
مدر�سة «الدياكوني�س» في و�سط بيروت
وب�ح���ض��ور �أرك� ��ان ال�سلطتين اللبنانية
والفرن�سية وجمع غفير من �أعيان البالد
و�أدب��ائ�ه��ا .و ُع�يّ��ن دي ط � ّرازي �أمينا ً عاما ً
لها حتى عام  ،1939حين ق�دّم ا�ستقالته
ليخلفه ع��دد م��ن الأم �ن��اء ،منهم :يو�سف
�أ�سعد داغر ،عبد اللطيف �شرارة ،هكتور
خ �ل�اط ،خ�ل�ي��ل ت �ق��ي ال ��دي ��ن ،ن ��ور ال��دي��ن
ب�ي�ه��م واب��راه �ي��م م �ع��و���ض ،وع �م��ل فيها
فريق م�ؤلف من خم�سة وثالثين موظفا ً

�سهروا على ح�سن �سير العمل فيها .في
هذا الوقت� ،صدر القرار رقم  2385الذي
و ّقعه الجنرال ويغان في  17كانون الثاني
 1924و�ش ّرع بموجبه الإيداع القانوني.
وف��ي ال �ع��ام  ،1937انتقلت المكتبة
الوطنية ومجموعتها الم�ؤلفة من � 32ألف
كتاب ال��ى مقرها الجديد ال��ذي عمل على
�إن�شائه المهند�س مرديرو�س الطونيان في
مبنى مجل�س النواب في �ساحة النجمة في
بيروت ،الذي بقي مركزها الر�سمي الى
حين اندالع الحرب عام  .1975وقد جرى
حفل االفتتاح بح�ضور رئي�س الجمهورية
اللبنانية في ذلك الوقت الرئي�س اميل �إده
وعمل في المكتبة ثمانية �أ�شخا�ص �ألحقوا
بوزارة التربية الوطنية.
وق��د �ضمت المكتبة خ�ل�ال الأع���وام
الممتدة ما بين  :1975 - 1940مجموعة
م� ؤ�ل�ف��ة م��ن ح��وال��ي  200٫000ك �ت��اب �أو
مخطوطة ،وك��ذل��ك مجموعة ف��ري��دة من

الأر���ش��ي��ف (وث ��ائ ��ق �إداري� � ��ة وت��اري�خ�ي��ة
خلّفها الأت��راك عام 1918؛ بالإ�ضافة الى
م�ستندات ودرا� �س��ات ع��ن بعثة هوفالن
ال�ت��ي �ش ّكلت �أر��ش�ي��ف ال���س�ن��وات الأول��ى
للإنتداب) .وقد اعتُبرت المكتبة مرجعا ً
هاما ً للجامعيين والمد ّر�سين والم�س�ؤولين
الإداريين وباتت ت�ساعد المكتبات العاملة
ف ��ي ل �ب �ن��ان ،ال ��س�ي�م��ا ال �ج��ام �ع �ي��ة م�ن�ه��ا.
ُ
وخ�ص�صت فيها قاعة �ض ّمت �أثمن التحف
الفنية والمخطوطات القديمة ،من بينها
�شاهناما الفردو�سي ،كما �ضمت ر�سوما ً
زيتية لأرك��ان النه�ضة الأدبية منذ القرن
ال�سابع ع�شر حتى القرن الع�شرين.
الجدير بالذكر ،أ�ن��ه ف��ي �إط��ار تزويد
المكتبة بمجموعات الكتب ت � ّم التع ّرف
على هويات واهبين كثر نذكر على �سبيل
المثال �أول رئي�س للجمهورية اللبنانية بعد
اال�ستقالل ال�شيخ ب�شارة الخوري وبع�ض
جامعي الكتب مثل ج .يني �أو ج� .صفا
وكذلك عائالت بع�ض الم�ؤلفين اللبنانيين
على غرار حبيب فار�س.

ان������دالع ال���ح���رب وت��ج��م��ي��د
ن�شاطات المكتبة

اندلعت المعارك في العام  1975في
و�سط العا�صمة بيروت حيث تقع المكتبة
الوطنية ،وخالل �سنوات الحرب تع ّر�ضت
المكتبة لأ�ضرار ج�سيمة .فوفقا ً لبع�ض
الم�صادر ،فقدت المكتبة  1200مخطوطة
نادرة ،ولم يبق �أي ذاكرة �أو �سجالت عن
كيفية تنظيم المكتبة وط��رق �سير العمل
فيها .وفي العام � ،1979أ�صدرت الحكومة
م��ر���س��وم��ا ً ق �� �ض��ى ب �ت �ج �م �ي��د ن �� �ش��اط��ات
المكتبة ال��وط�ن�ي��ة ،و�أوك �ل��ت مهمة حفظ
المخطوطات واللوحات الزيتية والأعداد
الأول��ى للدوريات اللبنانية من مجموعة
دو ط ّرازي الى م�صرف لبنان ومن ثم الى
م�ؤ�س�سة المحفوظات الوطنية.
ف��ي ال �ع��ام ُ ،1983ن�ق�ل��ت ال�ك�ت��ب ال��ى

المكتبة الوطنية في ال�صنائع  -بيروت

م�ستودع ف��ي ق�صر الأوني�سكو بهدف
المحافظة عليها� ،إال �أن أ�� �ض��رار الحرب
ل�ح�ق��ت ب �ه��ا ،م��ا �أدى ال ��ى ت�خ��زي�ن�ه��ا في
ظروف �سيئة (رطوبة وح�شرات) ،الى �أن
أُ�ن�شئت وزارة الثقافة والتعليم العالي في
العام  1993و�أ�صبحت �إدارة دار الكتب
اللبنانية من �صلب مهامها.

محاوالت �إعادة الت�أهيل

مع انتهاء الحرب الأهلية ،وبعد زيارة
قامت بها بعثة خبراء من المكتبة الوطنية
الفرن�سية في العام  ،1994ت ّم و�ضع درا�سة
ل��واق��ع ح��ال المجموعة وخطة عمل �أول�ي��ة،
لتنقل بعدها ال��ى مقر م��ؤق��ت للمكتبة في
�سن الفيل وو�ضعت �صناديق الكتب في
م�ستودع جاف .وفي العام  ،1995ت ّم تعديل
ق��ان��ون ال�م�ط�ب��وع��ات ل�ت��وك��ل مهمة الإي ��داع
القانوني الى م�ؤ�س�سة المحفوظات الوطنية.
وف��ي ال �ع��ام � 1999إث ��ر ت�ق��ري��ر جديد
ل �خ �ب��راء ال �م �ك �ت �ب��ة ال��وط �ن �ي��ة ال�ف��رن���س�ي��ة
واالتحاد الأوروبي� ،أعلنت وزارة الثقافة
�أن ور�شة إ�ع��ادة ت�أهيل المكتبة الوطنية
ت �ن��درج ��ض�م��ن �أول ��وي ��ات ال �ع��ام .1999
وتق ّرر بموجب المر�سوم رقم  29ال�صادر
ع��ن مجل�س ال�� ��وزراء �أن ي��و��ض��ع مبنى
كلية الحقوق ف��ي الجامعة اللبنانية في
ال�صنائع ،تحت ت�ص ّرف وزارة الثقاقة

يف بلد يفخر
باحلرف والأبجدية
تغيب املكتبة
الوطنية ،التي
تهدف الى حفظ
الرتاث وحمايته..
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لغة الكتاب
لإقامة المقر النهائي للمكتبة الوطنية.
في ني�سان من العام  ،2000وبعد نقل
مجموعة الكتب والدوريات الى مقر الجامعة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي ال� �ح ��دث ،ج ��رى ت�ع�ق�ي��م ت��ام
للمجموعات تحت �إ�شراف المركز الدولي
لحفظ الكتاب ف��ي «�آرل» (فرن�سا) ،وذل��ك
في �إط��ار م�شروع «مانوميد» (مخطوطات
المتو�سط) .الحقاً ،تبنّى مجل�س الوزراء في
العام  2001م�شروع قانون يندرج �ضمن
نطاق عمل وزارة الثقافة ،تن�ش�أ بموجبه
المكتبة الوطنية كم�ؤ�س�سة عامة ،ويحدد
مهامها بو�ضوح ،وت ّم �إر�ساله الى مجل�س
النواب للم�صادقة عليه.
نقلت المجموعات في العام  2002الى
المقر الم�ؤقت للمكتبة في المنطقة الحرة
من مرف�أ بيروت ،حيث ج ّهزت محترفات
عمل فيها فريق من العاملين على تنظيف،
فرز ،وجردة محتويات المجموعات.

الم�ؤ�س�سة اللبنانية للمكتبة
الوطنية

ت�أ�س�ست عام  2000الم�ؤ�س�سة اللبنانية
للمكتبة ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي ت��ول��ت االه �ت �م��ام
بمجموعات الكتب المخزنة في �صناديق
ف��ي ال �ج��ام �ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي ال �ح��دث عبر
تعقيمها ت�ح��ت �إ�� �ش ��راف ال �م��رك��ز ال��دول��ي
للكتاب ف��ي �آرل  ،CICLب��دع��م م��ن إ�م��ارة
موناكو ،ونقلها الى المقر الم�ؤقت في حرم
ال�سوق الحرة في مرف�أ بيروت التي تتح ّمل
كلفة ا�ستثماره �إ�ضافة الى ت�أمين محتوياته.

م�شروع �إعادة الت�أهيل

انطلق م�شروع إ�ع��ادة ت�أهيل المكتبة
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ال��وط�ن�ي��ة ف��ي ال �ع��ام  2003ب�ت�م��وي��ل من
االت �ح��اد الأوروب� ��ي لمدة ث�لاث �سنوات،
وه��دف ال��ى المعالجة ال�م��ادي��ة والفكرية
للمجموعات ،وتدريب الموارد الب�شرية
و�إن�شاء المكتبة الوطنية كم�ؤ�س�سة عامة
م�ستقلة ،و�إع ��داد م�ب��اراة هند�سية دولية
لبناء المبنى وت��رم�ي�م��ه .وان�ت�ه��ى العمل
في الم�شروع في العام  2006بعد �إنجاز
المهام ودف�ت��ر ال�شروط الهند�سي لمقر
المكتبة ال��وط�ن�ي��ة ف��ي ال�صنائع �إ��ض��اف��ة
الى إ�ع��داد م�شروع هيكلية �أولية للمكتبة
وتو�صيف وظائفها.
وف��ي ت�شرين الأول م��ن ال�ع��ام ،2005
ق ّرر �أمير دولة قطر ال�شيخ حمد بن خليفة
�آل ثاني تقديم هبة قيمتها  25مليون دوالر
لترميم المبنى القديم وب�ن��اء الم�ساحات
الإ��ض��اف�ي��ة ال�لازم��ة للمكتبة الوطنية في
ال�صنائع .وفي العام � ،2007أن�ش�أت الدولة
اللبنانية م�شروع �إعادة النهو�ض بالمكتبة
الوطنية كتتمة لم�شروع الت�أهيل و�أخ��ذت
على عاتقها مهمة تمويله ،وتمحورت مهامه
حول فهر�سة مجموعات المكتبة الوطنية
وت�صنيفها ،ترميم الوثائق القديمة� ،إقامة
أ�ب�ح��اث لتنمية المجموعة الحالية� ،إن�شاء
موقع الم�شروع على �شبكة الإنترنت.
وب �ت��اري��خ  16ت���ش��ري��ن الأول �سنة
� ،2008صدر ال�ق��ان��ون رق��م  36المتعلق
بالم�ؤ�س�سات العامة المرتبطة ب��وزارة
الثقافة ،ومنها المكتبة الوطنية اللبنانية.
بموجب ه��ذا ال�ق��ان��ون� ،أ�صبحت المكتبة
الوطنية م�ؤ�س�سة عامة م�ستقلة تخ�ضع
لو�صاية وزير الثقافة.
وف��ي �أوائ ��ل ال�ع��ام  2010قامت الدولة

ال �ق �ط��ري��ة ب �ت �ل��زي��م � �ش��رك��ة اي ��رغ ��ا ERGA

الهند�سية لتنفيذ م�شروع بناء مقر المكتبة
ف ��ي ال �� �ص �ن��ائ��ع ،ا� �س �ت �ن��ادا ً ال���ى ال �ب��رن��ام��ج
الهند�سي .وفي  28كانون الأول �أقيم حفل
تد�شين البدء ب�أعمال الت�أهيل ،على �أن ت�صبح
جاهزة ال�ستقبال الرواد العام .2015

م�شروع النهو�ض بالمكتبة
الوطنية بالأرقام

يجري حاليا ً العمل في �إطار م�شروع
النهو�ض بالمكتبة الوطنية في المرحلة
الأخيرة قبيل افتتاح المبنى النهائي في
ال�صنائع ف��ي ال �ع��ام  .2015وف�ي�م��ا يلي
بع�ض الأرق� ��ام ال�ت��ي تعطي � �ص��ورة عن
العمل المنجز:
  4محترفات :تنمية المجموعات،الفهر�سة (الكتب  +ال��دوري��ات) ،تنظيف
الغبار والترميم.
ً
 � 30شخ�صا :فريق عمل. مجموعة المكتبة القديمة: � 117ألف وثيقة (كتب � -سجالت -خرائط  -من�شورات).... ،
  241أ�ل � � ��ف دوري� � � ��ة (���ص��ح��ف،مجالت)...،
  2719ع �ن��وان دوري ��ة منها 1164لبناني (عدة لغات).
 � 70ألف وثيقة (كتب ،دوريات)...،تمت �إ�ضافتها ال��ى المجموعة القديمة
وردت الى الم�شروع من م�صادر متعددة
�أهمها ،ISBN :هبات.... ،
( )1مدير امل�رشوع
( )2توا�صل و�إعالم

بري�شة الفنان ف�ؤاد جوهر
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لغة الرتاث

�إدراج الزجل اللبناين على القائمة التمثيلية لل�شعوب يف منظمة الأوني�سكو

الزجل �صوت الرتاث و�أغنيته
علي حممود بكري

j

ي ـعـتـبـر الـحـديــث عــن الـتراث
لــدى الـبعـ�ض �ضــربـا مــن �ضــروب
ال �ـ �ت �ـ��رف ال �ـ �ف �ـ �ـ �ك �ـ��ري والإج �ـ �ت �م �ـ��اع �ـ��ي.
لـكن ال�ت�ـ��راث هــو الخـلفـيـة الـفـكـريـة
والحـ�ضـاريـة لـلأمـم وال�شـعـوب وهـو
بـذلـك ,الـقـاعـدة الـمنـطـقـيـة لـلـتـطـور
والإرتـقــاء ,وال حـيـــــاة لأمــة بـال تـاريـخ,
وال وج��ـ��ود لـ�شـعـب ب �ـ�لا ح�ـ���ض�ـ��ارة,
وال ب�ـ�ق�ـ��اء لإن �� �س �ـ��ان ال يـعـتـمـد عـلـى
ا�سـتـمـراريـة أ�مــتـه فـي مـيـاديـن الإبـداع
والـخـلـق.
مـن هـنـا ,ف�ـ��إن الإنـ�سـان يـنـــتـمـي
�إلـى جـــذوره الـمـعـنـويـة الـتـي تـ�شكــل
إ�نـتـمـاءه �إلـى �شـعـبـه و�أمــتـه و�أر�ضـه,
وكـلـمـا غـا�صـت هــذه الجـذور فـي عـمـق
الـتاريـخ الحـ�ضـاري ,تو�ضـحـت ر ؤ�يــة
المـرء للـحـا�ضـر ,وتـبـلـورت تـطـلـعـاتــه
�إلـى الـم�ستـقـبـل .عـنـدهـا ,تـتـكـون لــديـه
ال�ـ�ق�ـ��درة علـى الـتـطـويـر والـتـحـديــث
والإرت �ـ �ق �ـ �ـ �ـ��اء ف�ـ�ـ��ي م�ـ�ع�ـ�ـ�ـ��ارج الـكـمـال
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الحـ�ضـاري.
فـي الـكـتـابـة عـن الـ�شـعــر نـ�شــــوة
وعــذوبــة و�صـفــاء .ذلــك �أن الـ�شعـر هـو
دفــق وح��ي ,ونـبـ�ض �شـعـور ,وعـمـق
فـكر ,وزهـو خـاطـر ,ورهـافـة �أحـا�سيـ�س
وجـدانـيـة ,ومـزيـج مـن بـنى �إيـقـاعـيـة
وتـراكـيـب بــالغـيــة عـلـى رنـيــم نـغــــم
وجـمـال �صــورة .ومـن يــدخـل هـيـكـلـه
يـخـ�شــع �أمـام روعـة �إبــداعــه :
�إذا الـ�شعر لم يحدث بنفـ�سك ن�شوة
ويطربك عند الـ�سمع ,ما هو بـالـ�شعر
ولـعـل الـ�شـعــــر الـعـامـي «الـزجــل»
مـن �أهــــم عـنـا�صـر الــتـراث ،وذلـك لـكثـرة
�شـيـوعـه ,وتــداولـــه ,وتـعـلـق الـنــا�س بـه,
لأنــه �أبـن الـبـيــئــة الـريفـيـة والـطبـيـعـة
الغنّاء.
وال �ـ �� �ش �ـ �ع �ـ �ـ��ر� ,إن ك��ـ��ان زج �ـ �ـ�لا �أو
فـ�صـيـحـاً ,كـتابـيـا ً �أو ارتـجـالـيـاً ،هـــــو

بـالـنـتـيـجـة واحـــد؛ �إذ ال�شعر هـو الـ�شــعــر
الـذي يـنــطــوي علــى الــذوق والـجـــمـال
والإب �ـ �ـ��داع ومـعـرفــة ال�ـ�ـ��ذات و�أط�ـ�ـ�ـ��وار
الـنــفـــ�س ورغـائـبـهــا ،مـن خـالل الـ�شـعـور
الـرقـراق والـحـنـيـن الـدفــاق.
و�إذا كـان الـ�شـعـر الـعـامـي « الـزجـل»
يـحــتـل مـكانــــة راق�ـ�ي�ـ�ـ��ة ف�ـ��ي قـلـوب
اللبنـانـيـيـن و�ضـمـائـرهـم ,فـ�إن الأغـانـي
ال�شـعـبــيـة �أهــم مــا فـي هـذا الـ�شـعــر,
و�أ�شــد تـمـ ّكــنـا ً فـي نـفــــو�س هـــ�ؤالء ,ذلـك
أ�نـهـا تـمـثـل مـا يـ�سـت�سـيـغـه الـ�شـعـب� ,أي
مـا هـو الأقـرب إ�لـى عـواطـفـــه ومـ�شـاعـره
وتـطـلـعـاتـه ,فـيـرددهــا فـي أ�فـراحــه
و�أح �ـ��زان �ـ��ه .ولـــقــد ك �ـ��ان لأغـنـيـاتـنـا
الـقـديـمـة في الذاكـرة ال�شـعـبـيـة مـثـل :
«ه �ـ �ي �ـ��ك م�ـ���ش�ـ��ق ال� �ـ ��زع� �ـ ��رورة»« ,ع
الـروزنــا»« ,الــدلـعـونـا»�« ,أب�ـ��و الـزلـف»
بــالـغ الأثــر فـي تربــيــة �أجـدادنـــا و آ�بـائـــنـا
وف�ـ�ـ��ي تـعـلـقـــهـم ب �ـ �ـ ��أر���ض لـــــبـنــــان
وج�ـ�ب�ـ�ـ��ال�ـ�ـ��ه ,و�سـهــــــــولـه وودي�ـ�ـ��ان�ـ��ه,

وج �ـ��داول �ـ �ـ��ه و��س�ـ�ـ��واق�ـ�ي�ـ�ـ��ه ,و�شـبـابـتـه
وراعيـــه ,ونــاطـوره وعـرزالــه ,ومـــوا�ســم
الـجـنـى فـيــه ،كـمـا فـي قـــول ال�شـاعـــر
جــوزف هـا�شــــم (زغـلـول الدامـور):
ال ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��دي رزق زي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ادة
وال ب��ـ��ع��ـ��ـ��ي��ـ��ـ��ن��ـ��ي م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ال
بـيـكـفـيـنـي ب��ـ���أر���ض ب��ـ��ـ�لادي
خ���ـ���ي���ـ���م���ـ���ـ���ـ���ـ���ة وع���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���زرال
وكـلـمـة زجـــــل تـعـنـي الـتـــطـريـب,
ورفـــــــع الـ�صـــوت ومــــــــده بـالـغـنـاء
والـترنـيــم لـرقـة لـفـظــه وعـذوبـة �إيـقـاعـــه.
ويـ�ؤكـــد �صـفـي الـديـن الـحـلـي ,فـي
مـعـر�ض كـالمـه عـن الـفـنـون الـ�شـعـــريـة,
�أنّ الـزجـــل هـو �أرفـعــهـا رتـبـة ,و�أ�شـرفــهــا
نـ�سـبــة ,و�أكـثـرهـا �أوزان�ـ�ـ��ا ,و�أرجـحـهـا
مـيـزانـا.
والـزجـل نـظـم كـالمـي عـلـى �إيـقـاع
مـو�سـيـقــي ,لـغــتـه رقـيـقـــة� ,شـفـافـة,
يـدخـل إ�لـى الـقـلـب بـحـالوة و�سـهـولـة,
وي �ـ �ج �ـ �ـ �ـ �ـ��ري ف�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ي ال �ل �ح �ـ��ن وال�ـ�ق�ي�ـ��ا���س
والإب � �ـ � �ـ� ��داع ,وال ي�خ�ـ���ض�ـ��ع ل�ـ���ض��واب�ـ��ط
ال�صـرف والـنحــو ,و�إن تـطابـقـت �أوزانـه
وت�شـابهـت مـع بـعـ�ض �أوزان الـ�شعــر
الـف�صـيـح؛ �إذ �إنّ الـفـ�صـيـح يـمـتـاز بـتقـنيـة
الـبـيـان ،والـزجـل يـمـتـاز بـتـقـنـيــــــة الـنـغـم،
كـمـا فـي قـول الـ�شاعــر �أ�سـعــد �سـعـيــد :
الـ�شعر زه��رة ,النحل من كل مـطرح
ق�صد م�ش لونهـا قـ�صدو �شذاهـــا
ال��ـ��ك��ل��م��ة ب���اب ع ال��ع��ال��م بـتـفتح
ط���وت ع��م��ر ال���زم���ان وم���ا ط��ـ��واه��ا
وخـال�صـة الـقـول :يــنــدر �أن نـجـد
غـر�ضــا مـن أ�غـرا�ض الـ�شـعـــــر الـفـ�صـيــح

�إال تـنـاولــه الـزجــل,
وم� �ـ ��ن ال �ـ �م ��ؤك �ـ �ـ��د أ�ن �ـ��ه
ت� �ـ� �ن� �ـ ��اول أ�غ �ـ��را� �ض �ـ �ـ��ا
�أخــرى لـم يـتـنـاولـهـا
الـ�شـعــر الف�صـيـح ،وقـد
يـكـون مـارون عـبـــــود
�أفـ�ضـل مـن �أ�شـار إ�لـيـهـا
بـكلـمـة مـخـتـ�صـرة
عـندمـا قـال:
«�إن الـعـاميـة اللـبـنـانيـة لـغـة دف
ومـزمـار ودربـكـة ونــاي ,ولـغــة عـاطفــة
وحـــب» ،وكـمـا فـي قـول ال�شـاعـر خـلـيـل
�شـحـرور:

ال�شـعـر الـزجـلـي الـيـوم بـخـيـر,
ويـبـ�شـر بـمـ�سـتـقبـل واعـــد،
وقــد بـات ثـروة وطـنـيـة
يـمـكـن ت�صـديـرهـا �إلـى الـعـالـم
�إبـداعــــــ ًا فـكريـ ًا وفـنـيــ ًا رائـــد ًا

زه���ـ���ر ال��ـ��ل��ـ��ي��ـ��م��ـ��ون ال��ـ��ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ذري
ب���ـ�������ص���ـ���ي���ـ���ـ���دا م����ـ����ع ���ص��ـ��ـ��ـ��ور
م��ـ��ع��ـ�����ص��ـ��ـ��ورة م��ـ��ن��ـ��ـ��و م��ـ��ـ��ـ��دري
م��ـ��ـ��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ك م��ـ��ع��ـ�����ص��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ور
�إن ال�شـعـر الـزجـلـي الـيـوم بـخـيـر,
ويـبـ�شـر بـمـ�سـتـقبـل واعـــد ،وقــد بـات
ث�ـ��روة وطـنـيـة يـمـكـن ت�صـديـرهـا �إلـى
الـعـالـم �إبـداعــــــا ً فـكريـا ً وفـنـيــا ً رائـــداً،
خـا�صــة بــعـدمــا تـــ ّم �إدراج الـزجـــــل
اللبناني عـلـى الـقـائـمـة الـتمثـيـلـيـة
لـلـتراث الـثـقـافي غـيـر الـمـادي
لـل�شـعـوب في منظمة الـيـــونـ�سـكـو،
بـفــ�ضـل ال��ـ��ج��ه��ـ��ود الـحـثـيـثـة
لــــوزارة الـثـقـافـة فـي هـذا الـمـجــال،
وبـالـتعــــاون مـع نـقـابـة �شـعـراء الـزجـل
واتـحـاد الـ�شـعـر فـي لـبـنـان ,وبـمـ�شـاركـة
فـاعـلـة مــن المـجـتـمـع الـمـحــلـي الـذي
قــــدم جــهـودا ً جـــبـارة لإنـجـاح هـــذه
الـمــــبـادرة الوطـنيـــة.
و�أخ �ـ �ي �ـ��را ً �أ�سـتطـيـع �أن اق �ـ��ول� :إذا
كـان لــكـل بــلـد تـراثــه و�شـعــره و�أدبـــــه

و�أغ�ـ��ان�ي�ـ�ـ��ه الـ�شـعـبـيـة ال �ت��ي تـطــبـعــــه
بـطـــابـعـه ال�ـ�خ�ـ��ا���ص ,فـيـفـتخـر بـهـا,
ويـحافـظ عـلـيـهـا عـبـر تـوالـي الـ�سـنـيـن,
فــحــري ب �ـ �ـ��وزارة الـثـقـافـة ,التـي لـي
�شــرف االنـتـمـاء �إلـيـهـا� ,أن تـ�شجـع عــلى
درا�سـة الـزجــل و�أغـانـيـنــا الـ�شـعـبـيـة,
وتـدخــل بـعـ�ضـا مـنـهـا فـي بـرامــــجـنـا
الـتعـلـيـــمـــيـة ,وخـا�صــــــة فـي مـواد
اال�ستـظـهـار ,والـغـنــاء ,والـمـو�سـيـقـى.
فـالـتـراث عـامـة ,والأغـانـي بـ�صـورة
خـا�صـة ,يـ�سـهـمان �إ�سـهـامـا قـويــا فـي
تـوحـيـد اللبـنـانيـيـن الـمقـيـميـن علـى
�أر�ض الـوطـــــن ,كـمـا ي�شـــدان مـن عـزيـمـة
المـغـــتربـيــن فـي الـعــــــودة إ�لـى �أر���ض
الأهــل والأجــداد ,وهـكـذا يـكونـان �أداة
تـوحـيــد بـيـن اللبـنـــانيـيــن علـى اخـتالف
مذاهـبـهــم وانتـمـاءاتـهـم ال�سـيـا�سيـة.
وخ�ـ�ت�ـ��ام�ـ�اً ,فـالـزجــل ف�ـ��ن �شـعـري
نـفـخـر بـه ,يـنـبــت كـالأزاهيـــر الـبريـة.
�شـــذاه كــامـن فـي �أ�صـــلـه ,وهـو مــــن
مـمـيزات الـذكـــاء الـمتــوقــد الـذي وهـبـه
اهلل لأبنــاء هـذا الـلـبـنـان مـن أ�جـل الـخـيـــر
والحـب والـجـمـال .فـلـنـمـجــد عـطـاءات اهلل
لــيـظـل لـبـنان مـ�شـرقــا عـالـي الـجـبـيـن.
� jشاعر زجلي.
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لغة الت�شكيل

�شفيق عبود:

()٢٠٠٤-١٩٢٦

جتريدي يحتفل بالطبيعة ،وينغم�س يف مغ�سل ال�ضوء
عادل قديح

j

�أ� �س��وة بالكثري م��ن �أق��ران��ه تتلمذ
�شفيق عبود على يد قي�رص اجلميل.
ا�ستهل م�شواره الفني بخطى �أكادميية
ت�شخي�صية قد تكون اث��رت على م�ساره
التجريدي الالحق .وال يبدو ان درا�سته
يف "الألبا" كانت خارج هذا ال�سياق .يتبني
من قراءة م�ساره �أنه كان متعط�شا ً لآفاق
خمتلفة .مل تر�ضه ه��ذه االنطالقة ،لأن��ه،
رمبا ،مل يعرث على ذاته يف املعجن اللبناين
فقط ال��ذي ك��ان ما ي��زال ي��راوح يف التقليد
ال�غ��رب��ي ،معجن حم�ك��وم بثقافة ال��واق��ع
و��ش�ظ��اي��اه��ا ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،يرف�ض"البدع"
الغربية اجلديدة ،يت�أ�سف على ما �آلت اليه
الأمور من " تراجع وانحطاط" .كان لعبود
ميالً خمالفاً� ،أراد ال��ره��ان على التغيري،
وركب املغامرة .فقد تعرف "على � أقطاب
فناين مدر�سة باري�س قبل حلوله فيها"(.)1
ل��ذل��ك غ��ادر يف ال�ع��ام  1947اىل باري�س،
عا�صمة الثقافة الت�شكيلية ،يف هذه الأر�ض
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وج��د عبود نف�سه يف مواجهة ما يح�صل
يف العامل الب�رصي ،فباري�س اختزلت هذا
العامل يف رحابها ،اختزلت الألق والتوهج
والت�سارع والأزم��ات "�صارت كلمة �أزمة
ترافقنا �أي�ن�م��ا ك ��ان ..و��س��ائ��ل االع�ل�ام ال
ت�ت�ح��دث اال ع��ن الأزم�� ��ات ..ا��ص�ب��ح الفن
�س�ؤاال يحتاج اىل جواب .)2(" ..هل احتفل
�شفيق عبود بالطبيعة؟ هل هو م�سكون اىل
هذا احلد بانعكا�سات الواقع على ذاكرته؟
هل اعتنق التجريد الغنائي لكي ال تغادره
الطبيعة؟ "هناك ،ي �ق��ول ،طبيعة داخ��ل
الطبيعة ويف ال�ل��وح��ات ...هل هناك فنان
غري مت�أثر بالطبيعة؟ من ال يت�أثر بالطبيعة
ي�صبح مهند�سا ً معمارياً " ..ومبا ان عبود
غادر الهند�سة ،عندما تخلّف عن درا�ستها
واعتنق الفن الت�شكيلي� ،أ�صبحت الطبيعة
م��أم�ن��ه .ه��ذا يف�رس ع��زوف��ه ع��ن التجريد
ال �ه �ن��د� �س��ي وان� �ح� �ي ��ازه اىل ال �ت �ج��ري��دي��ة
ال�غ�ن��ائ�ي��ة ،ه��ل �أخ �ت �ب ��أت الطبيعة ف�ع�لا يف

لوحته ،كما يطرح عي�سى خملوف؟ يجيب
الفنان على ه��ذا ال�س�ؤال يف �سياق كالمه
ع��ن �ضيعته املحيدثة وامل�ن��اظ��ر املحيطة
بها ..":الإي�ق��اع ال��ذي حتمله ه��ذه اللوحة
(يف إ�� �ش��ارة اىل منظر طبيعي ر�سمه عام
 1942مل�شهد م��ن �ضيعته) ينعك�س يف
لوحاتي كلها .وهو موجود يف كل �شيء،
هذا امل�شهد الطبيعي يعاود بزوغه دائما ً
و�إن ب�أ�شكال وت�صورات خمتلفة"( .)3هو،
نعم ،بد�أ ت�شخي�صياً ،هذا ما تعلنه لوحته
"املجانني" ،و�إن ذهبت �صوب التب�سيط،
واحتوت عددا من الرموز التي ال متت اىل
املو�ضوع ب�صلة ب�شكل مبا�رش ،ت�أخذ من
موتيفات ال�رشق بع�ض اخل�صائ�ص مثل
زخ��ارف ور��س��وم ال�سجاد"( .)4مل ي�صل
ع �ب��ود اىل جت��ري��دي��ات��ه م��ن �ضمن م�سار
مفتوح ،اخترب انطالقته بتجارب �أولية.
الطريق اىل هدفه ميرمبلونة انطباعية من
خالل االنطباعيني �أنف�سهم او املتمردين

عليها �أمثال "النبيني" .مرر نف�سه �أي�ضا ً اىل
أ�ت��ون التكعيبية ،هذا ما تدلنا عليه لوحته
"ال�شابة" .لكن ه��ذه التجارب مل جتعله
يركن اىل اجتاهه النهائي .الفنان بونار
كان دليله اىل منتجعه التجريدي .اللوحة
غ��دت بالن�سبة له" ..م�ساحة م�سطحة
مغطاة ب�ألوان جمعت بنظام ما"( )5كان
امل�شهد الطبيعي لبونار مهما لكنه جعله
خلفية للعن�رص الرئي�س يف عمله ،العن�رص
الإن �� �س��اين .ام ��ا خم �ب��زه ال �ل��وين ف�ه��و من
مل �� �س��ات ع��اط�ف�ت��ه اجل �ي��ا� �ش��ة ال �ت��ي متثلت
بحركة فر�شاته على القما�شة ،فهو "بال
ري��ب وري ��ث م��ون�ي��ه ورينوار .)6("..هل
ح �ف��زه ب��ون��ار ع�ل��ى االن �ح �ي��از اىل مغ�سل
ال�ضوء؟ �أم �أنه انغم�س يف الطبيعة ي�شكلها
ثم يعيد ت�شكيلها اىل ان تبدو معاملها البينة
من خارج مرئيات الطبيعة نف�سها؟ �أم �أن
ض� الطبيعة �شده اىل عمقها يفت�ش عن
� ؤ
ذات�ي�ت��ه فيها؟ �أل�ي����س ه��و كما ي ��ورد جيل
بالزي م�سكون بال�صورة ،ولو ب�إطارها
الرمزي التب�سيطي كونه "ينتمي اىل الدين
االرثوذك�سي ال��ذي يقد�س ال�صورة ،من
خ�لال الأيقونات�" .)7("...أجد يف لوحتي
ن���ورا ً خ��ا� �ص �اً ،و أ�ع �ت �ق��د ان ه��ذا ال �ن��ور له
ع�ل�اق��ة ب � � ��أول ن� ��ور ر�أي� �ت���ه يف �ضيعتي
املحيدثة "( )8ي�ق��ول .هو اذا ً "عني ت��رى،
مثل رون��وار وفويار وبونار .يرى اللون
و��س�رع��ان م��ا يفككه اىل ن � ��ور� ...شفيق
عبود لي�س جتريدياً� .إنه يريد عري العامل
ب�إ�رصار .)9("...جت��ري��دي��ات��ه �إذا ً تكمن
يف اجل�سد احلقيقي الواقع "( )10فيما وراء
اللمعان وال �ت �ق �ن��ع ...تكمن يف حماولته،
م ��ن خ �ل�ال ��ض�رب ��ات ري �� �ش��ة م ��ن � �ض ��ؤ،
االن�ضمام ،فيما وراء الذوبان املوعود ،اىل
اجل�سد احلقيقي� ..إن عبود هو م�ستعمر
للنور "حمله معه يف رحلته" م��ن لبنان
حيث يهيمن ال�ض�ؤ .)11("..بع�ضهم يرجع
الف�ضل كله اىل ال�ضوء املوجود يف الطبيعة
اللبنانية فهو " �أح��د العنا�رص البارزة يف

التلوين اللبناين ،وه��ذا يرجع اىل طبيعة
لبنان " ..ك� أ�من��ا الطبيعة اخت�صت لبنان
ب��ال���ض��وء م��ن دون � �س��واه " ( .)12جت��رع
عبود ال�ضوء من حميطه ،لكنه ان�ش�أ مملكة
ال���ض��وء م��ن معاي�شته الب�رصية لفناين
النور ،هكذا ا�صبح عبود ينفث ن��ورا من
ذاته ،ف�أ�ضحت ذاته ولاّ دة للنور متاما ً كما
فعل النبيون .تنكروا للتجربة االنطباعية،
لكن ذلك "مل يف�صلهم يوما عن التجارب
ال�ضوئية املتقدمة لكلود مونيه ،والتي
دفعت بالتجريد الغنائي يف بع�ض اجتاهاته
من مثال مان�سييه اىل اعتماد ال�ضوء مادة
زمانية �أوىل يف احلركة"( .)13وف��وق ذلك
جن��د م��ن ي�ع�ت�بر ان عبود" رح ��ل خ��ارج
امل�سافات ال�شكلية خروجا كامال ..وانطلق
من امل�شهد الطبيعي امل�ستوحى من البيئة
اللبنانية اىل ما هو يف لونها فح�سب)14("..؛
يف ح�ين �أن ال�ف�ن��ان ذات��ه ي�ق��ول ع��ن لوحة
ل��ه �أجن��زه��ا �سنة  " 1959ان�ظ��ر اىل هذه
اللوحة .نورها من هذا العامل (مل يقل من
()15
لبنان)� .إن��ه نور الأ�شياء من حولك".
"التجريد باملعنى احلقيقي مل يعد قائما

انعك�ست على
عبود �أزمة الفن
التجريدي فبقي
حنينه يراوده
ويعيده الى ما�ضيه
الذي ت�أ�س�س على
الر�سم الت�شخي�صي
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ر�صع عبود �ألوانه
ّ
كمن يغر�س يف
م�ساحاته العري�ضة
�شظايا من الزجاج
املع�شق املتو�سطي
و�ألوانه الفردو�سية
املغتبطة
ال� �ي ��وم ،ك �ل �م��ة جت��ري��د ���ض��اع حت��دي��ده��ا
واُف��رغ��ت م��ن حمتواها�...صار االهتمام
بالتجريد مرتبكا وم�شو�شا .مل يعد كما
كان مع كاندن�سكي وموندريان،)16("...
فقد ك��ان يعي�ش يف مناخ ملتب�س انطالقا
من �سياق تطور نتاجه الفني"� .رصنا اذا
ر�سمنا م��ا ي�شبه املنظر الطبيعي عمدنا
ب�رسعة اىل حموه ...اما الآن ،فلقد �ضعف
التجريد وتعب وا�ستنفذ "( .)16انتمى
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عبود اىل التجريدية
ال�غ�ن��ائ�ي��ة م��ن دون
ل�ب����س ،ل�ك��ن اع�م��ال��ه
ظلت ت�شكك يف ذلك.
ه� ��و ال ي� �ع���رف اىل
اي م ��دى ا�ستغرق
يف ه ��ذا احل �ي��ز لكنه
يعرتف ب� أ�ن��ه تعب"
مل �أعد ا�شعر بلزوم
البقاء يف دائرته ،بعد
ع���شري��ن او ثالثني
� �س �ن��ة م���ن ال �ع �م��ل،
اكت�شفت �أين ح��راً،
�أ�ستطيع �أن �أر�سم ما
�أري��د دون �أن تكون
ل��وح �ت��ي جت��ري��دي��ة
بال�رضورة "(.)17
ه���ل ا�� �س� �ت� �ع ��ارت ل��وح��ت��ه م� �ف ��ردات
�رشقية؟ هل لب�ست يوما ما ي�سميه النقاد
روحا �رشقية؟ (وال�رشقية هنا قد تعني
خليطا مركبا م��ن �إرث م�ت��داخ��ل عربي
و�إ��س�لام��ي وارث��وذوك���س��ي وف��ن �شعبي
وفلكلور لبناين .)..يجمع الباحثون على
انتماء الفنان اىل التجريدية الغنائية ،يقول
رفيق دربه حليم جرداق" ان �شفيق عبود
لق��ل يف لبنان،
كان اول جتريدي ،على ا أ
()18
ان مل يكن على ال�صعيد العربي"  ،فهو
كما يذكر �أ�سعد عرابي در�س يف "املدر�سة
الوطنية العليا للفنون اجلميلة يف باري�س
مكت�شفا� ..أن الفنان املعا�رص اليوم قد
اندمج �أكرث من �أي وقت م�ضى مع هاج�س
االمتداد ومعانقة �شتى احل�ضارات ..بل
�أن مدر�سة باري�س نف�سها التي هاجر
اليها عبود يف بداياته ،ال ت�ضم �أي فنان
ب��اري���س��ي �أو ف��رن ���س��ي� ..إن اك�ث�ر رواد
النه�ضة الت�شكيلية املعا�رصة يف ا�سبانيا
مثال قد �أخ�صبها خارج مكان والدتهم:
بيكا�سو ،دايل ،م�ي�رو ،تابيي�س ،غ�لايف،
�ساورا الخ .)19( "...مل يكن وحده املعجب

مبدر�سة باري�س ،بل �شاركه يف ذلك كل
م��ن :ج��ان خليفة و�سعيد ع�ق��ل ون�ق��وال
منار وفريد عواد وايفيت ا�شقر " كما كان
يثري اهتمامهم خا�صة الفنان نيكوال دو
�ستاييل .)20("...ك��ان الفنان حا�رضا يف
العديد من التظاهرات الت�شكيلية العاملية "
وعدد اجلوائز التي نالها يعود اىل ارتباطه
ب�سياق تطور الفن الفرن�سي املمتد بعد
مدر�سة باري�س" ( .)21عا�ش الفنان قلقا
وت � ��رددا ،ه��ل ي �ع��ود اىل ال�ت���ص��وي��ري��ة؟ "
يف عملي ال�ي��وم �أ�ستعني ب��ال��ة الت�صوير
ال�ف��وت��وغ��رايف لأق ��ارن ب�ين م��ا ت��راه العني
وم��ا ت��راه الآلة"( ،)22لقد انعك�ست عليه
�أزمة الفن التجريدي فبقي حنينه يراوده
وي�ع�ي��ده اىل ما�ضيه ال ��ذي ت�أ�س�س على
الر�سم الت�شخي�صي ،وهو على كل حال
و�صل اىل باري�س يف حلظة "كان احلوار
الت�شخي�صي  -التجريدي فيها حاميا..
ك��ان ع�ب��ود ي�ت�ردد يف ب ��اديء االم ��ر على
م�شاغل فنانني ت�شخي�صيني مثل لوت
وف��ري��ز وليجه امل�ه��زوم�ين جميعا ببنية
اللوحة"( ،)23كان "ر�ساما ،ناق�ض فكرة
ا�ستحالة الر�سم م��ع انت�شار التجريد،
الر�سم بالن�سبة اليه �رضورة دائمة" (،)24
لأ ّن��ه ر�سام حقاً ،مبعنى ان الر�سم يعل ُن
فعليا عن بنيته العقلية "..لذلك كان �أقل
جت��ري��دي��ة م��ن غ�ي�ره ،فلوحته" ال ت�صل
اىل ح��دود التجريد املطلق ،كما عند جان
خليفة ،يف ل�ب�ن��ان ،او رون �ك��ي غ��ورك��ي،
يف �أم�ي�رك ��ا ،او ك��وك��و� �ش �ك��ا يف مرحلته
املت�أخرة ،بل يتوقف التجريد حني يبد�أ
الإيحاء"( .)25ف�ه��ل ا��س�ت�ن��د ال �ف �ن��ان اىل
خزينه وال وعيه الطفويل� ،أم �أن ذاكرته
�صاغت ر�ؤاه م��ن م��زي��ج م��رك��ب ومعقد
يتجلى بب�رصياته امل��وروث��ة ومعاي�شته
ل�صور من حياته اجل��دي��دة؟ هل يتجلّى
انغما�سه بتمظهر النور �رضورة انحيازه
اىل "الرت�صيعات الفردو�سية ت�ستح�رض
ج�ن��ان ف�ن��ون ال ���شرق ،او ال�ط��رف االخ��ر

من البحر املتو�سط� ، )26("..أم �أ ّنه " الفنان
الأق���ل (��شرق �ي��ة) ،مبعنى غ�ي��اب البحث
عن مراجع م�ستقاة من الثقافة العربية
او ال�رشقية يف اعماله" ،م��ن حيث "�إننا
جن��د يف عمله قيمة أ�� �س �ل��وب ت�صويري
انتع�ش يف باري�س بعد احل��رب وم��ا زال
ي�ضم ممثلني بارزين"()27؟ لذلك وجدنا
م��ن يعتقد �أن ر��س�م��ه ي � أ�خ��ذ معينه من
احل�ي��اة نف�سها" أ�ك�ثر م��ن ال�ت��أم��ل الثقايف
الذي كان يعرت�ض التطور احلر والبحث
يف ال �ل��ون و"الهارمونية" اخلا�صيتني
ب ��ه( .)28حتى يف جم��ال ق��راءة جتريبياته
ال�ل��ون�ي��ة ظ��ل بع�ضهم ي�ل�م��ح اىل وج��ود
م�ف��ردات "�رشقية " يف �أعماله "حمتجني
لل��وان
بالقيم ال�ل��ون�ي��ة امل�ستخدمة ،ب��ا أ
امل��و� �ص��وف��ة بـ"احلارة" امل �ق��رون��ة �آل�ي��ا
مبن� أ
ش� الفنان"( ،)29فما بالنا بتجربة
الوح�شيني وغ��وغ��ان قبلهم وف��ان غوخ
وبونار وكثريين غريهم؟ خا�صة و�أن
لغته الب�رصية" ..ملتب�سة تعلن �صياغة
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لغة الت�شكيل

املتحف االفرتا�ضي

ذاكرة جمالية وواقع فني حقيقي
مهى �أبو �شقرا

j

عندما نتكلم على الفن الت�شكيلي ال ي�سعنا اال �أن نبد أ� من اللوحة نف�سها؛ �أن نغو�ص يف عاملها الناب�ض بق�ص�ص من
ذاكرة االن�سان واملكان والزمان.
اللوحة ت�سجل رحلة حياة من املا�ضي �إىل امل�ستقبل.
كل لوحة من مقتنيات وزارة الثقافة هي قلب ناب�ض� ،سجل ي�شهد على واقع نحياه.
وبكالمنا على الفن الت�شكيلي ندخل يف عمق اللوحة ،يف �ألوانها وت�شكيالتها وت�أليفاتها اللونية ،وخفاياها التي تفتح نافذة
رشعة ملتذوقيها ،ملن يقدرون هذا الفن ،وهذا الرتاث.
م� ّ
كل عمل يحكي ر�ؤية وق�صة وم�سرية الفنان يف خطواته وتطوره وتطلعاته.
كل لوحة �شاهد على تاريخ حقبة م ّر بها الفنان وعامله املحيط به وظروف حياته بكل حيثياتها.

م��ق��ام��ات ذاك����رة م��ن خطوط
و�ألوان احلياة

يف �أواخ��ر القرن التا�سع ع�رش وبداية
ال �ق��رن ال �ع ���شري��ن ظ �ه��رت جم �م��وع��ة من
الفنانني املحدّثني الذين م ّهدوا لقيامة الفن
الت�شكيلي اللبناين .در��س��وا �أ��ص��ول هذا
الفن على يد �أ�ساتذة كبار ،واطلعوا على
�أ�ساليبه وتبنوا حقيقة وجوهر املدار�س
ال�ف�ن�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وع� ��ادوا ي�ح�م�ل��ون فنا ً
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نا�ضجاَ ،فيه الكثري م��ن خ�ب�رات وعلوم
وتقنيات الغرب ،وخلقوا فنا ً فيه قب�سات
و�إح�سا�سات ال�رشق ووم�ضات أ�ن��واره،
فل َ َم َعت يف فجر نه�ضة فنية لبنانية �أ�سماء
ومقامات عا�شت لهذا الفن.
حبيب ��سرور (� :)1927-1860أح��د
�أب� ��رز رواد ف��ن ال��ر� �س��م يف ل �ب �ن��ان ،تابع
درا� �س �ت��ه ال�ف�ن�ي��ة يف روم� ��ا ،وان�ت�ق��ل منها
�إىل م���صر .ر��س��م «ال �ب��ورت��ري��ه» واملناظر

الطبيعية�� .ص��اح��ب م��در��س��ة خ��ا��ص��ة به
�سعى �إىل �إب��راز اجلمال الإلهي الكامن يف
الطبيعة ،يف الأ�شخا�ص ،يف كل ما هو جميل
حوله ،ا�ستخدم الطبيعة لغة خا�صة عبرّ
بها عن مكنونات الروح.
داود القرم ( :)1930-1852يعترب
ال�ق��رم رائ ��دا ً يف ف��ن الر�سم يف لبنان ال��ذي
در� ��س �أ� �ص��ول��ه يف اي�ط��ال�ي��ا .ه��و �أول من
در�س قواعده و�أ�صوله الأكادميية ،ونقلها

توقيع اتفاق التعاون بني وزارة الثقافة و«الألبا» ب�ش�أن املتحف االفرتا�ضي

بالتايل اىل العديد من رواد الفن الت�شكيلي
اللبناين املعا�رص �أمثال م�صطفى فروخ،
قي�رص اجلميل...
خليل �صليبي ( :)1870-1928من
ر ّواد ال �ف��ن احل��دي��ث يف ل �ب �ن��ان وال �ع��امل
العربي ت�ضمنت لوحاته ر�سومات وجوه
(بورتريهات) ومناظر طبيعية.
يو�سف احلويك ( :)1883-1962هو
من �أدخل فن النحت �إىل لبنان.
جربان خليل جربان (:)1931-1883
�شاعر وكاتب ور�سام ،من �أدباء و�شعراء
املهجر .اع�ت�برت لوحاته الفنية و�أعماله
ب � أ�ن �ه��ا ت �ق��ف ع �ن��د احل � ��دود ب�ي�ن ال ���شرق
وال�غ��رب .قيل عنه ان��ه ير�سم بالكلمات..
ور�سمه تعبري دقيق عن �أفكاره.
�صليبا الدويهي (:)1994-1909
ر��س��م الطبيعة وان�ط�ل��ق م��ن الت�صويرية
ال�رصفة اىل مراحل التجريد ،وتخلى عن
الأب �ع��اد ال�ث�لاث��ة ��س��اع�ي�ا ً ع�بر م�سطحاته
امل�ستكينة املتال�صقة اىل اختزال م�شاهد
ال�ط�ب�ي�ع��ة ،م�ك�ث�ف�ا ً روح ال ���شرق يف قالب
ينتمي �إىل روح احلداثة.
ر�شيد وهبي ( :)1993-1917م�صور
االن�سان والطبيعة.
وم��ن ال��رع�ي��ل ال�ث��ال��ث ب��رز م�صطفى

ف ��روخ .وال ب��د م��ن التوقف للحديث عن
تيار انطباعي لبناين متثل يف املثلث الفني
ال��ذي كان قوامه  :م�صطفى ف��روخ ،عمر
الأن�سي وقي�رص جميل.
م�صطفى فروخ ( :)1957-1901برزت
يف وجوه �شخ�صياته قوة الر�سم واملعرفة
العميقة .خلّد الطبيعة بلوحاته.
عمر الأن�سي ( :)1969-1901متيز
بر�سوماته املائية ،ف�ص ّور بيوتا ً جبلية
ومناظر طبيعية ووجوها.
قي�رص اجلميل ( :)1958-1898برع
يف ر��س��م الطبيعة ،وا�ستهوته الأح ��داث
التاريخية فر�سم ل��وح��ة معركة عنجر،
ف�أ ّرخ ب�أ�سلوبه ما عا�شه «الزمكان».
ه ��ؤالء املبدعون الثالثة كانوا مبثابة
الأركان الأ�سا�سية التي متيزت نتاجاتهم
بانتمائها اىل الطبيعة مو�ضوعا ً وم��ادة
و�شكالً ،وهم ر ّواد اجليل الذي فتح الباب
ع�ل��ى م���صراع�ي��ه حل��داث��ة م �ه �دّت الطريق
للأجيال الالحقة.
ي �ق �� �س��م ال� �ن� �ق ��اد ه�� ��ذه امل ��رح� �ل ��ة اىل
جمموعتني ،الأوىل �ضمت خليل �صليبي
وحبيب �رسور وداود القرم ،وهي مرحلة
الع�رشينات .بينما �ض ّمت الثانية م�صطفى
ف��روخ وعمر الأن�سي وقي�رص اجلميل –

كانت عجلة
الفن تنمو وفق
ثالثة حماور :الر�سام
ولوحته ،الناقد
ون�صه ،امل�شاهد
وتذوقه الفني
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لغة الت�شكيل

يف العام 1943
اعرتفت احلكومة
اللبنانية بـ«الألبا»
ك�أكادميية ر�سمية
�أن�ش�أها �ألك�سي
بطر�س .ويف
مت
العام َّ 1966
�إن�شاء معهد الفنون
اجلميلةُ ،
وع نّي
النمار عميد ًا
نقوال ّ
له
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وه��ي مرحلة الثالثينات .وق��د ا�ستفادت
املرحلة الثانية من خربات املرحلة االوىل
مبا�رشة.
ً
نحاتون �أمثال مي�شال
وقد برز �أي�ضا ّ
ب�صبو�ص وحليم احلاج وناظم ايراين.
�أثمرت هذه الفرتة فنانني م ّهدوا لقيام
فن ت�شكيلي و�أر�سوا �أ�س�س تعليمه .ففي
ب��داي��ة الأربعينيات ت�أ�س�ست الأكادميية
اللبنانية للفنون اجلميلة (الأل� �ب ��ا) .ويف
ال�ع��ام  1943اع�ترف��ت احلكومة اللبنانية
بها ك��أك��ادمي�ي��ة ر�سمية أ�ن���ش� أ�ه��ا �ألك�سي
بطر�س .وقد تك ّون يف كنفها املناخ املالئم
لن�شوء احل��رك��ة الفنية امل�ع��ا��صرة ،وب��رز
م��ن ب�ين املتخرجني �شفيق ع�ب��ود وج��ان
خليفة و�سعيد عقل وف��ري��د ع��واد وايلي
ك �ن �ع��ان وم �ي �� �ش��ال ب �� �ص �ب��و���ص وع� ��ارف
الري�س ونقوال النمار وبول غرياغو�سيان
وغ�ي�ره��م ...ومنها ت��وج�ه��وا للدرا�سات
العليا يف �أوروبا.
مل تتوقف احل��رك��ة الفنية الت�شكيلية
عند ه��ذا احل��د ،ف�أجيال و�أف ��واج الفنانني
كانت تتواىل خالقة مناخات فنية جديدة.
لقد ب��رزت وت�ألقت �أع�م��ال الكثريين مثل
�أعمال منري جنم وعادل ال�صغري و�إيڤيت
�أ�شقر وجوليانا �ساروفيم ومي�شال املري
واليا�س �أب��و رزق وحليم ج��رداق و�أم�ين
� �ص �ف�ير ورف� �ي ��ق � �ش�رف و أ�م �ي��ن ال�ب��ا��ش��ا
وابراهيم مرزوق...
يف ه��ذا اجل��و الفني والأك��ادمي��ي الذي
� �ش �ه��ده ل �ب �ن��ان ظ �ه��رت ن �� �ش��اط��ات مهمة،
منها ت�أ�سي�س جمعية الفنانني الت�شكيليني
اللبنانيني للر�سم والنحت ال�ت��ي �ض ّمت
�أ�سماء مقامات وم �ن��ارات �إب��داع�ي��ة �أمثال

م�صطفى فروخ ،يو�سف غ�صوب ،ر�شيد
وهبي� ،صليبا الدويهي ،قي�رص اجلميل،
ايلي كنعان ،نقوال النمار ،حلني احل��اج،
�سميح العطار ،مي�شال ب�صبو�ص� ،شفيق
ع �ب��ود ،ف��ري��د ع ��واد ،م�ن�ير ع �ي��دو ،ع��ارف
الري�س ،ج��ان خليفة� ،سعيد عقل ،ايفيت
�أ�شقر� ،أمني �صفري.
ون�شطت حركة املعار�ض يف الداخل
واخل ��ارج ،وب��د�أ العمل على �إن�شاء معهد
الفنون اجلميلة يف اجلامعة اللبنانية .ففي
العام  1960حترك الفنانون بهدف �إن�شاء
معهد للفنون اجلميلة وحدّدت مهامه .ويف
ربيع  1966ا�ستقبل معهد الفنون الطالب
وعينّ نقوال الن ّمار عميدا له .ويف ظل هذه
النه�ضة الفنية ن�شطت املعار�ض ،كمعر�ض
ال��رب �ي��ع ،يف ق��اع��ات ق���صر الأون�ي���س�ك��و،
و أ�ن �� �ش �ئ��ت م�صلحة ال �� �ش ��ؤون الثقافية
والفنون اجلميلة يف مالك وزارة الرتبية.
ويف هذا اجلو الفني ظهر االهتمام بالت�أريخ
وال�ن�ق��د ال�ف�ن��ي وم��ن ر ّواده ن��زي��ه خاطر
وال�ي��ا���س أ�ب��و رزق وج��و ط��راب وزي�ن��ات
ب�ي�ط��ار و�أح �م��د ب ��زون وال��ر� �س��ام في�صل
�سلطان وزوجته مهى �سلطان.
ك��ان��ت ع�ج�ل��ة ال �ف��ن ت�ن�م��و وف ��ق ثالثة
حم ��اور� :أوالً :ال��ر��س��ام ول��وح�ت��ه ،ثانياً:
الناقد ون�صه ،وث��ال�ث�اً :امل�شاهد وتذوقه
ال�ف�ن��ي .ه��ذه اخل �ط��وط ال�ث�لاث��ة � �س��ارت يف
دائ ��رة تطورية على م��دى ال���س�ن��وات ،ثم
تغريت الظروف ع�شية احل��رب اللبنانية
وتال�شت ه��ذه احلركة مثل �سائر مرافق
املجتمع والنا�س وال��دول��ة .ولكن يف هذه
ال�ف�ترة ظهرت لوحة احل��رب التي تظهر
املعاناة وق�ساوة احلرب...

حفظ الذاكرة والرتاث
يف متحف الإبداع

ع�ن��دم��ا ه���د�أ أ�ت� ��ون احل���رب وال��دم��ار
وامل� ��وت ،ب ��د�أت م�ع��امل ال�سلم والإع �م��ار
ب��ال �ظ �ه��ور ،وج� ��اء ق� ��رار �إن �� �ش��اء وزارة
ال �ث �ق��اف��ة ،وب� � ��د�أت م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة من
ال �ت ��أ� �س �ي ����س وال �ع �م��ل ت� � ّوج ��ت يف ال �ع��ام
 1999يف �إع�لان ب�يروت عا�صمة للثقافة
العربية ،وكان التح�ضري و�إعداد املعر�ض
اال��س�ت�ي�ع��ادي ال ��ذي ��س�لّ��ط ال���ض��وء على
جم�م��وع��ة مقتنيات وزارة ال�ث�ق��اف��ة بعد
حفظها لهذا االرث والعمل على ترميمه
وعر�ضه لتعريف االجيال ال�صاعدة على
تاريخ الفن الت�شكيلي.
وط� ��وال ال���س�ن��وات ال�ت��ال�ي��ة مل يقف
االهتمام بهذه املجموعة بعد و�ضعها
يف م�ستودع خا�ص بها ،مثل امل�شاركة
ال��دائ �م��ة يف م �ع��ار���ض حم�ل�ي��ة واقليمية
وعاملية للتعريف بهذا ال�تراث ،والبحث
وال ��درا�� �س ��ة لإن� ��� �ش ��اء م �ت �ح��ف ال �ف �ن��ون
الت�شكيلية ،اىل �أن مت حتقيق البع�ض من
ه��ذه االمنية باتفاق ت�ع��اون ب�ين وزارة
الثقافة والأك��ادمي �ي��ة اللبنانية للفنون
اجلميلة (الألبا) ب�إن�شاء املتحف الوطني
االف�ت�را�� �ض ��ي ل �ل �ف��ن احل� ��دي� ��ث ،ب �ه��دف
ن�رش وتعريف اجلمهور على الفنانني
ّ
واالط�ل�اع على
الت�شكيليني اللبنانيني،
ق�سم من �أعمالهم التي ت�شملها املجموعة
الفنية التي متلكها وزارة الثقافة ،مما
يعزز هذا الفن ويف ّعل دور الوزارة بن�رش
هذه الثقافة ويرفع ا�سم لبنان.
�إن �إن �� �ش��اء ه��ذا امل�ت�ح��ف و�إدارت�� ��ه يف
امل�ستقبل ه�م��ا ه�ب��ة م��ن (الأل� �ب���ا)� .إن�ه��ا
جت�سد دورها ال�سبّاق وامل�ستمر
مبادرة
ّ
يف جمال الفنون اجلميلة منذ العام ،1937
جلهة ن�رش ثقافة الفن و�إمنائه وتعليمه؛
و�سوف يتم هذا العمل بالتعاون الوثيق
مع وزارة الثقافة.
ه��ذا امل�ت�ح��ف االف�ترا� �ض��ي ه��و املتحف

الوطني الأول املخ�ص�ص للفنون اجلميلة،
و��س��وف ي�شمل جمموعة قيّمة م��ن �أعمال
ر�سامني ونحاتني لبنانيني معا�رصين من
ّ
مقتنيات ال � ��وزارة وع��دده��ا ح ��وايل 2000
قطعة (ل��وح��ات ومنحوتات) ،منها م��ا هو
م��وج��ود يف ال�ق���صر احل �ك��وم��ي ،واملجل�س
النيابي ،والعديد م��ن امل�ق��رات احلكومية،
والباقي موجود يف م�ستودع وزارة الثقافة.
�أهمية املتحف االفرتا�ضي �أ ّن��ه ي�صل
�إىل ف�ئ��ة وا��س�ع��ة م��ن امل�ه�ت�م�ين ،ال �سيما
املقيمني خ��ارج لبنان؛ م��ع العلم �أن هذا
امل�ت�ح��ف ه��و خ �ط��وة ع�ل��ى ط��ري��ق إ�ن���ش��اء
متحف دائم للفنون الت�شكيلية.
�إن �أهم ما يت�ضمنه املتحف هو الآتي:
 جولة افرتا�ضية. معار�ض دائمة. ملحة كاملة م��وج��زة ع��ن ك��ل عملفني (ن�ب��ذة ذات�ي��ة ع��ن الفنان ون�صو�ص
ومقابالت)...
 معار�ض متخ�ص�صة.�إن دور وزارة الثقافة ال يتوقف �أب��دا ً
عند ه��ذا احل��د ،و إ�من��ا ه��ي تتابع وتدر�س
وحت� ��اول �إي� �ج ��اد الأف �� �ض��ل ل��دع��م ال�ن�ت��اج
الفني يف حا�رض �إبداعي وحفظه مل�ستقبل
م���شرق وواع ��د .وك��ل خ�ط��وة تخطوها يف
ال�ش�أن الثقايف هي �أ�سا�س يبنى عليه؛ بدءا ً
م��ن اجل ��ردة ملقتنيات ال�سنوات ال�سابقة
ال �ت��ي مت��ت إ� ّب � ��ان إ�ع � ��داد وت�ن�ف�ي��ذ املتحف
الإف�ترا� �ض��ي ،وال�ت��ي تعد �سجالً مف�صالً
م��ن �ش�أنه حماية ه��ذه ال�ث�روة؛ �إىل جانب
االهتمام باملواهب ال�شابة ال�صاعدة عرب
دع�م�ه��ا م��ادي �ا ً وم�ع�ن��وي�ا ً يف �سبيل �إغ �ن��اء
الر�صيد اجلمايل لي�س فقط ملا هو موجود
يف الوزارة و�إمنا �أي�ضا ً لكل مقتنيات لبنان
الفنية والثقافية ال�ت��ي ه��ي ج��زء م��ن كنز
�إن�ساين عاملي.

�أهمية املتحف
االفرتا�ضي ب أ�نّه
ي�صل �إلى فئة
وا�سعة من املهتمني
ال �سيما املقيمني
خارج لبنان

 jفنانة ت�شكيلية.
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لغة ال�سينما

«علينا كعرب �أن ّ
نتعلم من جتارب الآخرين»

احللم احلقيقة...
نهاد يون�س

j

 ..ت �ق��ول �أ���س��ط��ورة �إغ��ري�ق�ي��ة
�إنّ م ��ن ي �ع �ي ����ش ب �� �ش �ك��ل خمتلف
وا�ستثنائي ال بد �أن يحيا مبوت ال يقل يف
اختالفه عن حياته...
م�صطفى العقاد ،ال��ذي كان هاج�سه
طرد الفكرة النمطية لدى الغرب من �أن
ال�ع��رب وامل�سلمني متخلّفون وب��راب��رة،
ي��ذه��ب ه��و نف�سه �ضحية همجية تلك
الفكرة يف انفجار نفذه انتحاري يف �أحد
فنادق عمان �سنة .2006
يف خم�سينيات ال �ق��رن امل��ا��ض��ي كان
هناك  -يف �أح��د �أحياء مدينة حلب  -دار
لل�سينما يديرها «ج��ان كاليد�س» ال��ذي
كان يقطن مبنزل جماور ملنزل �آل العقاد.
وبحكم اجل�يرة ك��ان كاليد�س ي�صطحب
م�ع��ه ال�ف�ت��ى م�صطفى اىل دار ال�سينما
وين�رصف اىل مزاولة عمله �أمام املراهق،
من و�ضع بكرات على �آلة العر�ض اىل ق�ص
امل�شاهد املمنوعة و�إعادة تل�صيق البكرات
102
تموز/آب/أيلول  - 2015العدد 1

م��رة �أخ��رى ..ه��ذا الطق�س �شبه اليومي،
ك��ان له مفعول ال�سحر على الولد الذي
مل يعد له من هاج�س مذاك الوقت �سوى
ال�سفر اىل اخل ��ارج ودرا� �س��ة ه��ذا العامل
ال���س�ح��ري .ي�ق��ول يف م��ذك��رات��ه« :مل �أك��ن
�أت��رك ج��اري كاليد�س ...كنت �أالزم��ه يف
عمله و�أجل�س م�سحورا ً و�أنا �أراقبه ي�ضع
البكرات يف �آلة العر�ض بر�شاقة ،ع�شقت
ال�سينما وع���ش��ت ح�ل��م يقظة جميل مل
�أرد �أن �أ�ستفيق منه ،وهو �أنني خمرج يف
هوليوود ،مما جعلني �أ�ضحوكة يف حميط
الأهل واجلريان ...كنت كلما ذكرت �أنني
�أري��د �أن �أ�صبح خمرجا ً يف هوليوود كان
اجلميع ي�ضحك كما لو كنت �أروي لهم
نكتة!».
م�ؤمنا ً بقدراته وم�صمما ً على حتقيق
حلمه ،وبعد م�سرية �شاقة من التجارب
وال���ص�ع��وب��ات وال �ن �ج��اح��ات ال���ص�غ�يرة،
ا�ستطاع �أخريا ً ذاك ال�شاب الآتي من حلب

من اقتحام ح�صون هوليوود ،و�أ�صبح
من �أملع املخرجني .يقول :كي ننجح يجب
�أن نرمي وراءنا كل مركبات النق�ص التي
وجن�سد
ورثناها وننطلق اىل عمل ما نريد
ّ
�أحالمنا وقناعاتنا».
ع��ن ع ��دم ت�غ�ي�يره ال��س�م��ه م�صطفى
ذو ال��دالل��ة العربية والإ��س�لام�ي��ة وع��دم
تبديله �إياه با�سم �آخر يتما�شى مع الغرب
و�أج��واء هوليوود يقول�« :أردت �أن �أثبت
قدراتي كما �أنا با�سمي وجذوري العربية
والإ�سالمية� .أن �أتخلى عن ا�سمي يعني
التخلي عن هويتي ،و�أن �أتنكر للإن�سان
الآت � ��ي م��ن ح� �ل ��ب� ...أردت �أن �أف��ر���ض
احرتامي كما �أنا بكلي ولي�س بجزء مني!»
على الرغم من ال�صعوبات والعراقيل
ال �ت��ي واج �ه �ت��ه �أث��ن��اء حت�� �ض�يره لفيلمه
«ال��ر� �س��ال��ة» يف ب��داي��ة �سبعينيات ال�ق��رن
املا�ضي ،الذي يروي �سرية النبي حممد
وال��ر� �س��ال��ة ال �ت��ي �أت� ��ى ب �ه��ا ،و��ص�ع��وب��ة

َّ
العقاد
كان
يتوجه ب�أفكاره
َّ
عرب �أفالمه
�إلى جمهور
الغرب بلغتهم
مقدم ًا ر�ؤية
مو�ضوعية
بعيد ًا من
الكلي�شيهات
احل�صول على التمويل الالزم لإجنازه،
�إال �أن��ه بقي م�ؤمنا ً بقدراته على �إي�صال
�أفكاره .وبالفعل ر�أى الفيلم النور �سنة
 1976بن�سختني واحدة بالعربية مع طاقم
من املمثلني العرب ،و�أخ��رى باالنكليزية
مع طاقم من املمثلني الأجانب.
كان م�صطفى العقاد يتوجه ب�أفكاره
عرب �أفالمه («الر�سالة» و«عمر املختار»
وك ��ان يح�رض لفيلم ع��ن ال�ق��ائ��د �صالح
ال��دي��ن ول�ك�ن��ه ق�ت��ل ق�ب��ل �أن ي��رى الفيلم
ال �ن��ور) .ك��ان يتوجه اىل جمهور الغرب
بلغة الغرب وممثلي الغرب مقدما ً ق�ضايا
و�شخ�صيات تاريخية عربية و�إ�سالمية
ب��ر�ؤي��ة مو�ضوعية ح�ضارية بعيدا ً من
الكلي�شيهات ال�سائدة� ،إ�ضافة اىل احرتاف
مهني ع ��الٍ  ،من�صفا ً ه��ذه ال�شخ�صيات
�أمام جمهور يتحامل وي�ستفز ملجرد ذكر
ا�سم عربي �أو م�سلم �أمامه.
�أن ن��رى يف الغرب �سلبياته وال نرى
�إيجابياته ،ب ��ر�أي ال�ع�ق��اد ،تلك نقي�صة.
ذلك لأننا ،كما نطلب من الغرب �أن يكون
من�صفا ً حيالنا علينا �أي�ضا ً �أن نن�صفه .يف

الغرب حت�ترم حقوق االن�سان وحترتم
فر�صه يف �إثبات كفاءته بغ�ض النظر عن
دينه ولونه ومن �أين هو �آت.
ح �ل��م ال �ع �ق��اد ك� ��ان ب ��إن �� �ش��اء م��دي�ن��ة
�سينمائية ع��رب�ي��ة يف ال ���شرق ال�ع��رب��ي،
ع �ل��ى غ� ��رار � �س �ت��ودي��وه��ات ب��ارام��وان��ت
ويونيفر�سال �ستوديو وم�ترو غولدن
ماير ،ولكن عدم توافر النية لدى �أ�صحاب
القرار يف املنطقة وغياب التمويل الالزم يف
هذا ال�سبيل حاال دون حتقيق ذلك.
م�صطفى العقاد مبدع من غري ادعاء
ا�ستطاع اخرتاق معقل هوليوود بعناده
و�إ�رصاره وحرفيته العالية وب�أهم قناعة
لديه :احللم باملثابرة ال بد �أن يتحقق.
مع العقاد ،كان يل متعة اللقاء وحظيت
بجزء م��ن وقته �أث�ن��اء زي��ارة ق��ام بها اىل
ب�يروت �سنة  ،1994حيث �أج��ري��ت معه
�آنذاك مقابلة ل�صحيفة «احلياة» تكلم فيها
على اخليبات والنجاحات و ..الأح�لام
التي ال ب َّد �أن تتحقق!

َّ
يتخل
مل
العقاد عن
هويته ،بل
فر�ض احرتامه
بك ِّله ال بجزء
منه!

 jفنانة ت�شكيلية وناقدة �سينمائية.
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لغة ال�سينما

الر�سم قبل ال�سينما والتلفزيون والت�صوير

ال�سينما وفن الر�سم
ظافر هرني عازار

Cinéma et Peinture

j

لطالما حمل ف��ن الر�سم ت��راث�ا ً
كبيرا ً يمثل العراقة والترف الثقافي
لمتذ ّوقيه ومتقنيه عبر الأج �ي��ال .وفي
ع�صر النه�ضة الأوروب�ي��ة ال�شهيرة قبل
م �ئ��ات ال���س�ن�ي��ن ع ��رف ال �ف��ن الت�شكيلي
(بالر�سم والنحت) ازده ��ارا ً ال مثيل له،
وب���رزت ف�ي��ه عنا�صر ت�ك��وي��ن ال���ص��ورة
وغ�ن��ى الأل���وان وت��د ّرج��ات�ه��ا ورمز ّياتها
و«بيئوياتها» والمدى «البانورامي» وعمق
مجال وحقل الت�صوير ،وله في ال�سينما
والتلفزيون والفوتوغرافيا «م�صطلحاته
العلمية التقنية الجمالية» الدقيقة؛ نتذ ّكر
في هذا الملخ�ص هنا بع�ض القليل منها:
Des Mots Techniques:
1 - La Composition du cadre
cinématographique
2 - Le Rythme de l›image et de
la continue
3 - Les couleurs
4 - La Lumière
5 - La Profondeur de champ
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كلمات تقنية:
 -1تكوين �إطار الفيلم
� -2صورة الإيقاع واال�ستمرار
 -3الألوان
 -4ال�ضوء
 -5عمق الميدان
وم��رت الأجيال منذ كبار الر�سامين
ف��ي ال �ع��ال��م ال ��ى ��ص��ان�ع��ي ال���س�ي�ن�م��ا في
عوا�صم وم�ساحات كثيرة من كل مكان.
وكان «الر�سم» قبل ال�سينما والتلفزيون
والت�صوير الفوتوغرافي ي�س ّمى� ،أحياناً،
ف��ن ال�ت���ص��وي��ر ...ال ��ذي غ��ال�ب�ا ً م��ا تمتع،
بح�سب الم�ضمون ،بنوع من الخ�شوع
والروحانية والرومان�سية والتاريخية
وال��واق�ع�ي��ة (ت��زي��د م��ن عمقها ورهافتها
وغرائبيتها في ال�سينما اليوم ،الإ�ضاءة
ال�صناعية وحركة الكاميرا� ...إ�ضافة الى
م�ؤثرات الأ�صوات وغيره).

وفيما ن�لاح��ظ انعكا�س وت� أ�ث�ي��ر فن
الر�سم المتميّز ف��ي �آ�سيا على �صناعة
ال�سينما وجمالياتها المذهلة في ال�صين
وال �ي��اب��ان ،بخا�صة ،ف� ��إنّ أ�ب ��رز الأمثلة
ال �ت��اري �خ �ي��ة «ب��م��ي��زان ال �� �س �ي �ن �م��ا» على
ذل��ك ،المخرج الياباني ال�شهير « أ�ك�ي��را
كورو�ساوا»  Akira Kurosawaعبقري
ال�سينما العالمي ،ب�شهادة الأميركيين
والأوروبيين والرو�س:
«�أحالم» و«ظل المحارب» Dreams»,
 »Kagemushaوغيرها.
وي �ح �م��ل ال��ي��اب��ان��ي ال �ك �ب �ي��ر « أ�ك� �ي ��را
كورو�ساوا» مواهبه وعلومه الكثيرة في
�أفالمه ال�سينمائية ،بف�ضل عنا�صر جمالية
وفنية و�أدب �ي��ة و«عائلية» متنوعة ب��رزت
تلقائيا ً ف��ي �أف�لام��ه «الملحمية المثقفة»،
التي غالبا ً ما تناولت التاريخ الياباني� ،أو
اقتب�ست من الأدب العالمي الرفيع.

ق� ��ال ال� �ن� �ق ��اد وال �� �س �ي �ن �م��ائ �ي��ون ف��ي
«كورو�ساوا»:
ً
حين ي�صنع هذا الرجل فيلما تلتقط
ع �ي �ن��اك ف��ي ال �� �ص��ورة ،وب��ال��رغ��م م�ن��ك،
تكوينا ً غنيا ً دقيقا ً مده�شا ً ب�ألوان مذهلة
�أ�شد روع��ة و�إبداعية من أ�ل��وان الطبيعة
و�إمكانات الكاميرا ال�سينمائية نف�سها.
ومعظم م�شاهد �أف�لام��ه تعتمد ال�صمت
(و�أح �ي��ان �ا ً ب�لا مو�سيقى �أو م�� ؤ� ّث��رات)،
وح��رك�ي��ة وجمالية ف��ي ال �� �ص��ورة ،ك�أنه
ير�سم ل��وح��ات فنية متزاحمة مترابطة
متكاملة ،بالأ�ضواء والأل ��وان والإي�ق��اع
بح�س �شاعري (ميتولوجي) ال ي�ضاهى
وال يو�صف.
ف ��ي �أ���س��ا���س درا���س��ت��ه الأك��ادي �م �ي��ة
تخ�ص�ص «�أكيرا كورو�ساوا» في الفنون
الت�شكيلية لل�شرق الأق�صى؛ الأم��ر الذي
ترك �أثره الوا�ضح في �إنتاجه ال�سينمائي
(ال�صعب) في ما بعد.
ي ��د ّر� ��س ال �ف��ن ال�ت���ش�ك�ي�ل��ي وع�لاق�ت��ه
ب��ال���ص��ورة ال�سينمائية ك �م��ادة تعليمية
منهجية في الجامعات ومعاهد ال�سينما
ف��ي �أوروب� � ��ا ورو� �س �ي��ا وغ �ي��ره��ا؛ وه��و
ق��اع��دة ت� أ���س�ي���س�ي��ة ث�ق��اف�ي��ة كال�سيكية
م�ه�م��ة لل�سينمائي ال���ذي ي �ع��رف بفعل
الح�س وال�ع�ل��م ،فاعلية العين المرهفة
ف��ي تح�سين وظيفية ال �� �ص��ورة و�آف ��اق
جمالياتها الكبيرة .والر�سم هو �أف�ضل
م��د ّرب ومث ِّقف (بك�سر القاف) لها (في
«ال �ت �ك��وي��ن» و«ال �ح��رك �ي��ة» والإ� � �ض� ��اءة،
والأل� � ��وان ،وال ��زواي ��ا ،والإن �� �س �ي��اب �ي��ة...
وعنا�صر المو�ضوع الأ�سا�سية).
ا��ش�ت�ه��ر ال��ر� �س��ام ال �ه��ول �ن��دي الكبير

�أوغ�ست رنوار فيلم البنه جان رنوار

«رام� �ب ��ران ��ت»
المميزة للوجوه «Lumière De Portrait
 »- Rembrandt Lightالتي �أ�صبحت
مادة ومنهجا ً يد ّر�س في معاهد ال�سينما
والت�صوير ال�ف��وت��وغ��راف��ي ف��ي ع��دد من
المعاهد الأوروبية.
وارت �ب��ط ا� �س��م ال �م �خ��رج ال�سينمائي
الإيطالي الظاهرة «فريديريكو فلليني»
� Frederico Felliniساحر الـ«ت�شيني�شيتيّا»
 Cinécittaب�م��دي�ن��ة ال�سينما ال�شهيرة
التي �أن�ش�أها «مو�سوليني» في �ضواحي
«روم��ا» قبيل الحرب العالمية الثانية في
ال �ع��ام 1963؛ وه��و م�ع�م��اري وزخ��رف� ّ�ي
برزت موهبته في الكثير من «ديكورات»
�أفالمه «الأ�سطورية التاريخية» المركبة،
التي ت�صل الى نوع مما ي�سمى بـ«الجنون
وال �ه��ذي��ان» ال�م�ع�م��اري والت�شكيلي في
الفيلم ،وال�ع�م��ارة ،و«مج�سمات» النحت
ال�ضخمة Délire Cinématographique
.& Folie Architecturale
Rembrandt

ب��إ��ض��اءت��ه

در�س الفن
ُي َّ
الت�شكيلي وعالقته
بال�صورة ال�سينمائية
كمادة تعليمية؛ وهو
قاعدة ت�أ�سي�سية مهمة
لل�سينمائي
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لغة ال�سينما

«الفانتازيا»

Cinéma

Fantastique

وولت ديزني
ويعتبر «والت ديزني» Walt Disney

ال�سينمائي الأميركي (من �أ�صل �إ�سباني)
�أ�شهر �صانعي «�أفالم الر�سوم المتحركة»
ب ��إب��داع �ي��ة ودي�ن��ام�ي�ك�ي��ة وح ����س جمالي
و�إن �� �س��ان��ي وك��وم��ي��دي م �ت �ف��وق؛ وب�ل��غ
فيلمه «فانتازيا»  Fantasiaللعام 1941
ذروة ف��ي التناغم ال�سينمائي والعلمي
والت�شكيلي وال�م��و��س�ي�ق��ي (الكال�سيك
الأوروب ��ي) ومحطة الفتة وقيّمة فعالً،
ف��ي ت��اري��خ «ف��ن ال��ر��س��وم المح ّركة» في
ال�سينما.
وف���ي زم���ن «ال �ك��وم �ب �ي��وت��ر» ال �ي��وم
يبلغ «ف��ن ال�صورة» المر ّكبة والمع ّدلة
وال�م�ح� ّرك��ة Images De Synthèse,
Photo Shop, Images Animées
م�ستوى تقنيا ً وجماليا ً كبيراً؛ والمهم فيه
�أنه يعتمد على درا�سات ور�ؤى علمية -
خيالية  Science Fictionتعرفها �سينما
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(ب��إم�ك��ان��ات تقنية �أق��ل
ب��ال�ط�ب��ع) م�ن��ذ �سنين.
ونتذكر فيلم « آ�ف��ات��ار»
 Avatarل �ل �م �خ��رج
الأم� �ي ��رك ��ي «ج��اي�م����س
ك ��ام� �ي ��رون» James
 Cameronال� � ��ذي
أ�ح��دث (م��رة �إ�ضافية)
«ده� ��� �ش ��ة» ك �ب �ي��رة من
ح��ول��ه� ،شاهدناها من
قبل في أ�ف�لام «خيالية
 علمية» لـ«كاميرون»نف�سه ،وفي �أفالم كثيرة �أخرى� ،أكثرها
�شهرة و«�إده��ا� �ش �اً» �سينمائيا ً كوميديا ً
خ�ي��ال�ي�ا ً «�إي .ت��ي  -م�خ�ل��وق ف�ضائي»
 E. T/ Extra Terrestreلأم �ي��رك��ي
�شهير �آخر «�ستيفن �سبيلبرغ» Steven
( Spielbergق� � ّدم ف��ي مهرجان «ك��ان»
 Cannesف��ي ال �ع��ام  .)1982ويعتبر
فيلمه ه��ذا محطة مميزة في ه��ذا النوع
من ال�سينما الطفولية المجنونة �آ�سرة
للجمهور الوا�سع بالب�ساطة والفطرة
وعن�صر المفاج�أة المتالحق المتدفق
والإيقاع ال�سريع.
وم� ��ن ك� �ب ��ار «ر� � ّ�س ��ام ��ي ال �� �س �ي �ن �م��ا»
ال�ع��ال�م�ي��ة ب��ام �ت �ي��از ،ال �م �خ��رج ال��رو��س��ي
«� �س �ي��رغ �ي��ه ب��ون��دارت �� �ش��وك» Sergueî
 Bondartchoukمخرج «الحرب وال�سلم»
عن تحفة الأدي��ب الرو�سي الأمير «ليون
ت��ول���س�ت��وي»؛ وف�ي�ل��م «وات ��رل ��و» �أ�ضخم

�إنتاج رو�سي �أوروبي م�شترك عن هزيمة
«نابليون» الحا�سمة في النم�سا بعد دمار
جي�شه النهائي الكبير في ثلوج رو�سيا
(م�ق�ب��رة ال �غ��زاة ال�م��ر ّوع��ة عبر ال�ت��اري��خ،
القديم والحديث).
أ� ّم � ��ا �أف �ل��ام «ب��ون��دارت �� �ش��وك» وه��و
«� �س�لاف��ي � -أورث��وذك�����س��ي ج � ��داً» من
أ���ص��ل «�أوك ��ران ��ي» ،فقد تميّزت �أعماله
ال�سينمائية (ال�سوفياتية �ضخمة الإنتاج)
بت�صويرها ال ��ذي ي�ك��اد ي�ك��ون لوحات
فنية «بانورامية» مذهلة (��س��واء داخل
الق�صور الرو�سية والأوروبية ال�ضخمة
القديمة� ،أو المعارك الحربية الكبيرة
ببدالتها و�أزي��ائ�ه��ا ومعداتها و�أل��وان�ه��ا
ال �ب��اه��رة ال���س��اح��رة ف��ي حقبة الهجمة
«النابوليونية» ال�شهيرة ال�شر�سة على
�أوروب��ا في مطلع القرن التا�سع ع�شر).
و� �س��اع��د الإي� �ق ��اع ال �ب �ط��يء  -ال�م�ل��يء،
�أحياناً ،ل�سينما �سرغيه بوندارت�شوك،
على «التم ّعن» و«الت�أمل» �أكثر في مدى
�آف ��اق و« أ�ب �ع��اد» وجمالية ه��ذه «التحف
الفنية ال�سينمائية» التي يعجز عنها من
ي��وم�ه��ا �سينمائيون ك�ث��ر ف��ي رو��س�ي��ا،
�أوروب� � ��ا ،و آ�� �س �ي��ا (ال���ص�ي��ن وال �ي��اب��ان)
والواليات المتحدة الأميركية.
وبلغ المخرج البريطاني المتف ّوق
وال �ن��ا� �ض��ج (ب �ج �ن��ون��ه ال � �خ� ��ارق) �آالن
باركر  Alan Parkerذروة أ�خ��رى على
م�ستوى التكامل ال�سينمائي المو�سيقي
وال� ��� �س� �ي ��ا�� �س ��ي ،ح � ��ول ج � � ��دار ب��رل �ي��ن
ال���ش�ه�ي��ر ق�ب�ي��ل ��س�ق��وط��ه ،وف ��ن ال��ر��س��م

بال�صورة المر ّكبة والمع ّدلة
 de Synthèseم��ن خ�ل�ال «ال �ح��ائ��ط»،
وهوفيلم مذهل مده�ش حاب�س للأنفا�س
(الب�صر ّية وال�سمعيّة) ال ين�سى Pink
� Floyd the Wallشاهدناه في مهرجان
«ك��ان» مطلع الثمانينات م��ن موجة في
ال�ت�ق�ن�ي��ات �أح��دث��ت «�إب� �ه���اراً» ك �ب �ي��را ً في
ال�سينما الأوروب� �ي ��ة والأم �ي��رك �ي��ة عبر
أ�ف �ل�ام م�ث��ل Star Wars, Star Trek,
 Supermanفي الثمانينيات ،و�أواخ��ر
ال���س�ب�ع�ي�ن�ي��ات« ..ال�م�ن��ده���ش��ة» ب��دوره��ا
ب ��أالع �ي��ب «الإل��ك��ت��رون��ي��ات» ال �ج��دي��دة،
المتطورة با�ستمرار ،التي �ساعدت كثيرا ً
المبدع ال�سينمائي والمبدع الت�شكيلي
على المزيد من الإبداع و�إطالق المخيّلة
ال��ى م��ا ال ح ��دود ل �ه��ا .وت��ج�� ّددت �أف�ل�ام
الر�سوم المتحركة Dessins Animés/
 Cartoonsال �ت��ي أ�ع��ي��د �إن� �ت ��اج ال�ع��دي��د
منها ف��ي أ�ع �م��ال �سينمائية م�ستوحاة
(بعبقرية على جميع الم�ستويات :التقنية
ال���س�ي�ن�م��ائ�ي��ة وم ��ا ا� �س �ت �ح��دث لخدمتها
م��ن �إم�ك��ان��ات ال� � �ـ،Digital Numérique
ف ��ي ال ��ر�� �س ��وم ،ال� �م� � ؤ�ث ��رات ال���ص��وت�ي��ة
والمو�سيقية ،والمو�سيقى المرافقة،
والأداء المذهل للمدبلجين).
Images

وتناولت ه��ذه ال�سينما «الر�سومية
 الإل�ك�ت��رون�ي��ة» الكال�سيكية القديمة،وال��ج��دي��دة ال �م �ح��دث��ة« ،ح �ك��اي��ا» كثيرة
م��ن الآداب وال�م�ي�ت��ول��وج�ي��ات العالمية
�أي�ق�ظ��ت و أ�ح �ي��ت ال�ع�ي��ون ال�ه��ول�ي��وودي��ة
وال�سوريالية ،وغيرها ،وبدرجة كبيرة.
ول�� � ّق� ��ب ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي الإي� �ط���ال���ي

فيديريكو فلليني

�أحدث مطلع الثمانينات موجة يف التقنيات
ّ
�شكلت «�إبهاراً» كبري ًا يف ال�سينما الأوروبية
والأمريكية عرب �أفالم مثل Star Wars ,Star
« ..Trek ,Supermanاملنده�شة» بدورها ب�أالعيب
«الإلكرتونيات» اجلديدة
ف��ران�ك��و زفيريللي
(والإيطاليون هم �أبناء الإبداع الت�شكيلي
والعمراني الأكثر عراقة وعظمة و�أهمية،
في العالم كله ،وعبر التاريخ) بمخرج
الجمال؛ وبلغت �أفالمه «�أخي ال�شم�س...
أ�خ �ت��ي ال �ق �م��ر» ،و«ي �� �س��وع ال�ن��ا��ص��ري»،
و«روم��ي��و وج��ول�ي�ي��ت» ع��ن الم�سرحية
المعروفة للإنكليزي «وليم �شك�سبير»
Franco Zefirelli

ذروة في «الجمالية ال�سينمائية»؛ ونجح
زفيريللي ب�إبداع فكري � -إن�ساني فائق
ف��ي رب ��ط ال�ل�م���س��ة الإن �� �س��ان �ي��ة الجميلة
بنوع م��ن ال��ر�ؤي��ة «الغرائبية» بالموقف
ال��روح��ان��ي  -الديني ،وغير الديني ،ما
ي�ستحق جهدا ً وبحثا ً دقيقا ً عميقا ً رقيقاً.
 jناقد �سينمائي.
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لغة املكان

ق�رص الأون�سكو:
واقع ومرجتى
�سليمان اخلوري

j

انطلق ق�رص الأون�سكو يف العام
 ،1948ولبنان يزهو بال�سنوات الأوىل
لال�ستقالل ،را�سما ً لذاته م�سارا ً مي ّكنه من
بلورة تاريخ من �أعمال الفكر والعقل ،فنا ً
و�أدب ��اً ،يف امل�ج��االت ك��اف��ة ...فكان «الق�رص»
امل�ساحة املتاحة ،والنافذة املفتوحة...
لقد ك ّر�س نف�سه الحت�ضان الأعمال
الفنية ،روائ��ع وجماليات .فكانت خ�شبة
م�رسحه ي�شغلها بع�ض من كربيات وكبار
الأملعيات واملجلّني يف الغناء ..و�صدحت،
يف �أرجائه� ،أنغام �أورك�سرتا مهمة ،عاملية
ووط �ن �ي��ة ...و��ش�ه��د م���ؤمت��رات ون ��دوات
واح �ت �ف��االت أ� ّرخ� ��ت ل��ذاك��رة م�ضيئة من
م�سرية لبنان احل���ض��اري��ة ،وطبعتها يف
الوجدان ...كما واكب احلراك املجتمعي،
يف �أوجه عدة...
� اّإل �أن هذه الذاكرة تع ّر�ضت لعدوان
�إ�رسائيلي غا�شم يف العام  ،1982بق�صف
جوي د ّمر «الق�رص» ،بهدف حمو ذاكرته،
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ما ا�ستدعى �إعادة �إعماره وت�أهيله ،ليفتتح
جمددا ً يف العام ...1998
وه��ذا يعني �أن «الق�رص» ك��ان متوقفا ً
عن �أداء دوره ملدة �ست ع�رشة �سنة.
بيد �أن امل�س�ؤول ال�سابق عن «الق�رص»
املرحوم �أنطوان حرب ،عمل على ا�ستعادة
الذاكرة املفقودة ق�رساً ،ما �أمكن...

يف الواقع:

�� �س� �ن ��دا ً ل� �ه���ذه الإح�� ��اط�� ��ة امل���وج���زة
وال�رسيعة،يح ّق لنا �أن ن�س�أل :ما هو واقع
«الق�رص» اليوم؟
�إن لبنان ,كان وال يزال ،موئالً للثقافة،
ومرتعا ً للحرية ،متفاعالً مع ح�ضارات
العامل القدمي ،ومنفتحا ً على احل�ضارات
امل �ع��ا��صرة ...وه ��ذا ين�سحب على العلة
الوجودية للق�رص ,بحيث �أريد له �أن يكون
��صرح �ا ً م�ت��اح�ا ً خل��دم��ة احل� ��راك ال�ث�ق��ايف،
وبالتايل متكني �أهل الفنون كافة ،من �إبراز
�إبداعاتهم� ،سواء يف الكلمة �أو املو�سيقى

وال��ر� �س��م وال �ن �ح��ت ...ك�م��ا يف امل � ؤ�مت��رات
والندوات ذات الأبعاد الثقافية والفكرية،
حملية كانت �أم عاملية...
بيد �أن واقع «الق�رص» مل يكن متناغما ً
كليا ً مع الأهداف والغايات القائم لأجلها؛
�إذ �شهد «خروقات» خد�شت م�ساره العام،
ومنها على �سبيل املثال:
 إ�ق��ام��ة منا�سبات ذات طابع حزبي �سيا�سي ��صرف ،تظ ّهرت باحتفاالتجماهريية � -شعبوية ...وهذه تتنافى مع
جوهر ر�سالة «الق�رص».
 أ�ن� ��� �ش� �ط ��ة ذات ط� ��اب� ��ع خ ��ا� ��ص،كاحتفاالت تخ ّرج تالمذة ،وه��ذه ال متت
ب�صلة اىل املفهوم الرتبوي امل�شار �إليه يف
�سياق الأن�شطة املدرجة يف نظام ترخي�ص
الإ�شغال...
وم�ث��ل ه��ذه الأن�شطة تتطلب �إ�شغال
امل� ���س�رح ،م��ع م��ا ي�ع�ن��ي ذل ��ك م��ن �ضغط
�سلبي وا�ستنزاف هائل غري م�برر ،على

ق�رص الأوني�سكو

جتهيزاته ،من جهة ،وعلى دور الق�رص،
ثقافياً ،من جهة ثانية.
 اقت�صار دور «الق�رص» على تلقيالأن�شطة ،دون �إمكانية متاحة له للقيام
بدور املبادر.
 امل�ج��ان�ي��ة اخل��ال���ص��ة ل�ل�ح�ج��وزات،وعلى الرغم من �أهميتها يف �إتاحة الفر�صة
ل�ل�ف�ن��ان�ين والأدب� � ��اء يف �إق��ام��ة �أن�شطتهم
املختلفة � ،اّإل �أنها تفتح جمال اال�ست�سهال
�أمام «الطارئني» حلجز القاعات �أو امل�رسح،
م��ا ي�ح��ط م��ن ق��در «ال �ق ���صر» وي�ستنزفه
دون م�برر ...كما تدفع باملبدعني ونخبة
�أه��ل الفن اىل االن�ك�ف��اء ،وب��ال�ت��ايل ،ي�صاب
«الق�رص» بالرتاجع واالنحدار.
 واقع اجلهاز الب�رشي يف «الق�رص»،لناحية ازدواجية عالقة موظفيه بوزارتي
ال�ث�ق��اف��ة وال�ترب �ي��ة والتعليم ال �ع��ايل التي
ما زال��ت قائمة ،والتي يجدر ت�صويبها،
بال�رسعة الالزمة.
 �إن طبيعة عمل «الق�رص» ت�ستلزم�شكالً من الكيانية امل�ضبوطة؛ �إذ هو لي�س
بوحدة �إداري��ة عادية ،بل �إن��ه ،يف الواقع،
�إدارة تت�سم مبروحة وا�سعة من احلراك.
هذا بع�ض من الأ�سباب والعوامل التي
تعيق �سكة م�ساره.

يف املرجتى:

 -إ�ع� ��ادة ت � أ�ه �ي��ل «ال �ق ���صر» ،معنويا ً

وب �ب �ن��ى حت �ت �ي��ة وف ��وق� �ي ��ة ،ل�ي�ت�م�ك��ن من
اال� �س �ت �م��راري��ة يف �أداء دوره امل �ن��اط ب��ه،
�أ�سا�ساً ،وهذا ما يعمل عليه الوزير رميون
عريجي ،حقيقة.
 و��ض��ع ن�ظ��ام لرتخي�ص الإ��ش�غ��ال،و��س��واه من املتطلبات و آ�ل�ي��ات الت�شغيل،
وهذا ما يعمل عليه املدير العام لل�ش�ؤون
الثقافية في�صل طالب.
 التفاعل مع املجتمع الأهلي واملحلي،لناحية تفهمه لدور «الق�رص» الثقايف البحت،
بحيث يبادر اىل التقدم ب�أن�شطة ذات �أبعاد
ثقافية ،والن�أي عن الأن�شطة املنافية لذلك.
 قيام وزارة الثقافة ،وم��ن خاللهاق�رص الأون�سكو ،بديهياً ،ببلورة �أن�شطة
فنية  -راق�ي��ة يتجدد ،م��ن خاللها ،ت�ألق
احلراك احل�ضاري اللبناين.
�إن ق���صر الأون �� �س �ك��و ،ي �ج��در ب��ه �أن
يكون �أيقونة ثقافية  -ح�ضارية ،يحت�ضن
وي�ح��� ّ�ض ع�ل��ى ال��روائ��ع م��ن أ�ع �م��ال الفن
والفكر والإب� ��داع ..وليبقى ع�ن��وان�ا ً لهذا
ال��وط��ن امل��و��س��وم بالثقافة ،وق��و���س قزح
تتمايل �ألوانه يف الوجدان والبال ،ونغمة
ت�ت�ه��ادى ع�ل��ى امل���روج واجل��ب��ال ،وك�ت��اب�ا ً
ت�ن�ف�ت��ح د ّف� �ت ��اه ع �ل��ى ال �� �ش��اط��ئ وال �ت�ل�ال،
وتعبريا ً ومثاالً للقيم وعزم الرجال...
jرئي�س دائرة ق�رص الأوني�سكو بالتكليف.

اقت�صار دور ق�رص
الأون�سكو على
تلقِّ ي الأن�شطة دون
�إمكانية متاحة للقيام
بدور املبادر

جمانية احلجوزات
تدفع باملبدعني
ونخبة من �أهل الفن
الى االنكفاء وامل�ستوى
الى االنحدار...
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لغة القانون

قانون امللكية الفكرية
و�أدواته امل�ستعملة
و�سام العميل

j

ب ��داي ��ة ال ب ��د م ��ن ت �ع��ري��ف حق
امل ��ؤل��ف على �أن��ه م�صطلح قانوين
ي�صف احل �ق��وق امل�م�ن��وح��ة للمبدعني يف
م�صنفاتهم الأدب� �ي ��ة وال�ف�ن�ي��ة ،وي�شمل
ح��ق امل ��ؤل��ف �أن ��واع كثرية م��ن امل�صنفات
الأدب �ي��ة ،مثل ال��رواي��ات وق�صائد ال�شعر
وامل����س�رح��ي��ات وامل �� �ص �ن �ف��ات امل��رج�ع�ي��ة
وال�صحف وبرامج احلا�سب الآيل وقواعد
ال�ب�ي��ان��ات وا ألف �ل��ام وال�ق�ط��ع املو�سيقية
وت�صاميم الرق�صات وامل�صنفات الفنية،
مثل اللوحات الزيتية والر�سوم وال�صور
ال �� �ش �م �� �س �ي��ة وامل� �ن� �ح ��وت ��ات وم���ص�ن�ف��ات
الهند�سة واملعمارية واخلرائط اجلغرافية
والر�سوم التقنية.
وال بد من الإ�شارة اىل �أن الدور الذي
ي�ؤديه نظام امللكية الفكرية قد تزايد ب�شكل
�رسيع حيث �أ�صبحت امللكية الفكرية من
الأدوات الفعالة يف التنمية االقت�صادية،
وخا�صة مع بدء العمل بنظام العوملة التي
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�أ�صبحت تطبع ع��امل التجارة ،مما يعني
�أن �أع�م��ال الفكر مثل الكتب واملو�سيقى
والأف�ل�ام وك��ل �إن�ت��اج��ات العقل الب�رشي
مل تعد حكرا ً على �سكان دول��ة �أو منطقة
معينة ،ب��ل �أ�صبحت ملكا ً جلميع �سكان
الأر�ض ،وذلك بف�ضل التطور التكنولوجي
احلا�صل.
ك ��ان ل�ب�ن��ان م��ن ال �ب �ل��دان ال���س�ب��اق��ة يف
ت���شري��ع ق��وان�ين تتعلق ب�ح�م��اي��ة امللكية
ال�ف�ك��ري��ة ب�شكل ع ��ام ،وامل�ل�ك�ي��ة الأدب �ي��ة
والفنية ب�شكل خا�ص ،حيث �صدر القرار
رق��م  2385بتاريخ  ،1924ع��ن املفو�ض
ال�سامي الفرن�سي.
ويف �� �س� �ن ��ة � � � 1999ص� ��در ق ��ان ��ون
ح�م��اي��ة امل�ل�ك�ي��ة الأدب��ي��ة وال�ف�ن�ي��ة بتاريخ
 ،1999/04/03وال��ذي نظم حماية حق
امل � ؤ�ل��ف واحل �ق��وق امل �ج��اورة حل��ق امل�ؤلف
بقانون خ��ا���ص ،وخ�ص�ص ق�سما ً يتعلق
بالإدارة اجلماعية حلق امل�ؤلف .كما جتدر

الإ�شارة اىل وجود عدد من التعديالت على
هذا القانون �أمام املجل�س النيابي ،وتهدف
هذه التعديالت اىل جعل القانون متوافقا ً
م��ع �أح�ك��ام امل�ع��اه��دات ال��دول�ي��ة ،وال �سيما
منها معاهدتي الإنرتنت (معاهدة الويبو
ب�ش�أن حق امل�ؤلف) و(معاهدة الويبو
ب�ش�أن الأداء والت�سجيل ال�صوتي)،
ال�ل�ت�ين و�ضعتا ق��واع��د دول �ي��ة ت �ه��دف اىل
منع ال��و��ص��ول اىل امل�صنفات املحمية �أو
الإ�ستفادة منها على �شبكة الإنرتنت �أو �أي
�شبكات رقمية �أخرى دون موافقة �أ�صحاب
احل� �ق ��وق .وب� �ن ��اء ع�ل�ي��ه ت�ع�م��ل احل�ك��وم��ة
اللبنانية على تعديل �أحكام القانون لتمنح
ال�سلطات الإداري ��ة والق�ضائية الو�سائل
القانونية املنا�سبة حلماية حقوق امل�ؤلفني
على �شبكة الإنرتنت.
وال بد من الإ�شارة اىل �أن ثقافة امللكية
الفكرية ك��ان��ت وال ت ��زال بحاجة اىل عمل
د�ؤوب لن�رشها بني خمتلف قطاعات املجتمع

اللبناين ،وذلك حر�صا ً على حماية احلقوق
وت�شجيعا ً للإبداع يف بلد ا إلب��داع ،حيث �إن
التجارب �أثبتت �أن حماية امللكية الفكرية
ال تتم فقط عن طريق ال��ردع والعقوبات،
ول��ذل��ك ال ب��د م��ن متابعة وتكثيف ور���ش
العمل املتخ�ص�صة لدى كل �رشائح املجتمع
اللبناين ،بالتعاون مع املنظمات الدولية وال
�سيما املنظمة العاملية للملكية الفكرية.
�إن �سيا�سة ناجحة للملكية الفكرية
ت�ن�ط�ل��ق م��ن ت���أم�ي�ن ال� �ت ��وازن ب�ي�ن ح�ق��وق
املبدعني وامل�ؤلفني من جهة ،وبني ا�ستفادة
املجتمع ككل من ه��ذا الإب ��داع ،وهنا ي�أتي
دور ال��دول��ة يف ت ��أم�ين ه ��ذا ال� �ت ��وازن� .إن
حقوق امللكية الفكرية ،كغريها من وجوه
امللكية ،ت�سمح للمبدع �أي �صاحب حق
امل�ؤلف باال�ستفادة من عمله �أو ا�ستثماره،
وترد هذه احلقوق يف املادة  27من الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان ال��ذي ين�ص على
احل��ق يف اال��س�ت�ف��ادة م��ن حماية امل�صالح
املعنوية واملادية الناجمة عن ن�سبة النتاج
العلمي �أو الأدبي �أو الفني اىل م ؤ�لّفه.
�أما بالن�سبة للإجراءات املتبعة ملعاجلة
ال�شكاوى ،يعطي القانون رق��م 99/75
ال�صالحية لرئي�س م�صلحة حماية امللكية
الفكرية لتحريك ال��دع��وى �أم��ام النيابات
العامة ب�ش�أن التعديات الواقعة على حقوق
امل�ؤلف واحلقوق املجاورة �إما عفوا ً �أو بنا ًء
على �شكوى الفريق املت�رضر ،حيث ميكن
لرئي�س م�صلحة حماية امللكية الفكرية
تكليف مراقبني تابعني للم�صلحة القيام
ب�أعمال التفتي�ش ،ويقوم املفت�شون بتحرير
حما�رض ك�شف وجرد للب�ضائع املوجودة
يف امل�ح�لات امل�شمولة ب��أع�م��ال التفتي�ش،
وي��وق��ع عليها �أ� �ص �ح��اب ه ��ذه امل �ح�لات،
ويعود لرئي�س امل�صلحة �صالحية �إحالة
هذه املحا�رض اىل النيابة العامة املخت�صة
ب�ع��د إ�ب �ل�اغ أ�� �ص �ح��اب احل �ق��وق إ�ف���س��اح�ا ً
باملجال �أمام �أ�صحاب احلق ب�إقامة الدعوى
�أمام املحاكم املخت�صة.

ال �ت �ح��رك ب��ن��ا ًء ع �ل��ى � �ش �ك��وى :ميكن
ل�صاحب احل��ق �أن يتقدم ب�شكوى لدى
امل�صلحة �ضد م��ن يقوم بانتهاك حقوق
امللكية الفكرية اخلا�صة به ،كن�سخ كتاب
�أو قر�ص مدمج يحتوي على مو�سيقى،
�أو برنامج كمبيوتر ،على �أن يدفع الر�سم
املحدد يف القانون (مئة �ألف لرية لبنانية).
تقوم رئا�سة امل�صلحة بتكليف املراقبني
مبتابعة ال�شكوى وحترير حم�رض الك�شف
واجلرد املذكور �سابقاً ،والذي يوقع عليه
�صاحب املحل مو�ضوع ال�شكوى ،ويبلغ
املح�رض اىل مقدم ال�شكوى ال��ذي يعطيه
القانون مهلة  15يوما ً لتحريك الدعوى
�أمام املحاكم املخت�صة و�إال اعترب املح�رض
الغياً.
ك �م��ا ي�ع�ط��ي ال �ق��ان��ون احل ��ق لرئي�س
امل�صلحة بتحريك هذه الدعوى عن طريق
الإحالة اىل النيابة العامة .ف�ضالً عن ذلك
ف�إنه يحق للنيابة العامة �أن تتحرك عفواً.
وي��دف��ع ك��ل م��ن اع �ت��دى على ح��ق من
ح �ق��وق امل� � ؤ�ل ��ف �أو احل� �ق ��وق امل� �ج ��اورة
ت �ع��وي �� �ض �ا ً ع � ��ادالً ع ��ن ال �ع �ط��ل وال ���ضرر
امل��ادي واملعنوي الالحق ب�صاحب احلق،
تقدره املحاكم باال�ستناد اىل قيمة العمل
التجارية وال�رضر الالحق ب�صاحب احلق
وخ�سارته لربحه الفائت والربح امل��ادي
ال��ذي جناه املعتدي .وللمحكمة �أن ت�أمر
ب�ضبط الأغرا�ض اجلارية عليها الدعوى
والآالت وال� �ل ��وازم ال �ت��ي ا��س�ت�خ��دم��ت يف
التعدي� .إ�ضافة اىل ذل��ك يعاقب املتعدي
ب��ال���س�ج��ن م��ن ��ش�ه��ر اىل ث�ل�اث ��س�ن��وات،
وب �غ��رام��ة ن�ق��دي��ة م��ن خم�سة م�لاي�ين اىل
خم�سني مليون ل�يرة لبنانية� ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني ،وت�ضاعف العقوبة يف
حالة التكرار.

ال�سيا�سة الناجحة
للملكية الفكرية
تنطلق من ت�أمني
التوازن بني حقوق
املبدعني وامل�ؤلفني
وا�ستفادة املجتمع
من هذا الإبداع

ميكن ل�صاحب
احلق التقدم
ب�شكوى لدى
م�صلحة حماية
حقوق امللكية
الفكرية التي تقوم
بدورها بتكليف
مراقبني للمتابعة
وحترير حم�رض
ك�شف

الويبو :املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 jرئي�س م�صلحة حماية امللكية الفكرية يف وزارة
االقت�صاد.
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لغة املو�سيقى

�أندريه الحاج

الأورك�سرتا الوطنية اللبنانية
لبنانية الهوية ،عربية الروح� ،أوروبية التنظيم
ح�سني حمادة

بات المعهد العالي للمو�سيقى،
ب�أورك�ستراه ال�شرق عربية ،ي�سكن
في ال�ضمير الوطني الثقافي والح�ضاري.
ال� �ن� �ق� �ل ��ة ال� �ن ��وع� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ق �ط �ع �ت �ه��ا
الأورك���س�ت��را الوطنية اللبنانية ال�شرق
ع��رب �ي��ة ف ��ي ال �م��رح �ل��ة ال �م��ا� �ض �ي��ة �أ ّك� ��دت
ح�ضورها في ميادين المو�سيقى المحلية
والعربية.
مجلة «��ش��ؤون ثقافية» التقت المدير
ال�ف�ن��ي وال �ق��ائ��د الرئي�سي ل�ل�أورك���س�ت��را
اندريه الحاج ،وكان الحديث عن العناوين
تخ�ص م�سيرة الأورك�سترا:
العامة التي
ّ
ماذا عن الت�أ�سي�س؟
ت ��أ� �س �� �س��ت الأورك� ��� �س� �ت ��را ف ��ي عهد
المو�سيقار الراحل وليد غلمية عام 2000
الذي و�ضع قواعد ثابتة النطالقة �سليمة
ب��د�أت نتائجها تظهر تباعاً ،و أ�ن��ا �صاحب
مقولة �إني �أحمل �أمانة �أوكلني �إياها الفنان
غلمية منذ العام  ،2011و�أنا بكل �إ�صرار
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وع��زم وت�صميم �أكمل ما ب��د�أه غلمية في
الأورك�سترا ،ولن �أ�سمح ب�أي تراجع على
�أي م�ستوى ،و�سوف �أق��ود الأورك�سترا
الى �أق�صى ما نطمح �إليه من العالمية.
ه���ل م���ن ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة مع ّينة
للمتابعة؟
مالمح اال�ستراتيجية بد�أت من خالل
تكريم كبار الفنانين من لبنان �أوالً والدول
العربية ثانياً ،ونحن ننطلق من القواعد
الأ�سا�سية التي قامت عليها الأورك�سترا
في العمل الدائم والبذل ال�سخي في �سبيل
التطور المطلوب.
هل ت�ضع مجلة «�ش�ؤون ثقافية» في
�أجواء حفالت التكريم؟
مثال على ذل��ك تكريم الفنان الراحل
ودي� ��ع ال �� �ص��اف��ي ب�ي��وب�ي�ل��ه ال �م��ا� �س��ي في
ق�صر الأون�سكو بمنا�سبة مرور  75عاما ً
على احترافه الفن ،كما تكريم الأخوين
رح�ب��ان��ي ،وال�ف�ن��ان ف��ري��د الأط��ر���ش ،ال��ى

الفنانين مار�سيل خليفة ،ن�صري �شم�س
ال��دي��ن� ،إي �ل��ي � �ش��وي��ري� ،إح �� �س��ان المنذر
و�أخيرا ً كوكب ال�شرق �أم كلثوم.
ت � �م � �ي� ��زت ك�� ��ل ه � � ��ذه االح � �ت � �ف� ��االت
بالم�ستوى ال��راق��ي ع�ل��ى ال�صعد ك��اف��ة،
فكانت الأورك�سترا �شامخة ك�شموخ كل
الفنانين ،وعزفت في كل حفل المو�سيقى
الخلاّ قة ب�أبعادها كافة...
الى جانب برنامج التكريم الزاخر
بالأ�سماء الكبيرة ماذا �أي�ضاً؟
برعاية وزير الثقافة ريمون عريجي
قدّمت الأورك�سترا حفالً �ضخما ً في دولة
قطر  -الدوحة  -بم�شاركة الفنان �أنطوان
فرح ،الى جانب الفنانة �أميمة الخليل التي
قدّمت عدة �أغاني لل�سيدة فيروز ،وبع�ض
�أغنيات الفنانة الراحلة �صباح ،على م�سرح
م��رك��ز قطر ال��وط�ن��ي ل�ل�م��ؤت�م��رات ،وذل��ك
�ضمن ال�ف�ع��ال�ي��ات الم�صاحبة لمعر�ض
ال��دوح��ة ال��دول��ي ال�خ��ام����س وال�ع���ش��ري��ن

الأورك�سترا الوطنية اللبنانية

للكتاب ،وح�ضر الحفل ال�سفير اللبناني
ح�سن نجم �سفير لبنان ل��دى ال��دوح��ة،
وجمع من �أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي في
دول��ة قطر ،وع��دد من كبار الم�س�ؤولين،
وح�شد من الجمهور اللبناني والعربي.
وعلى ال�صعيد المحلي؟
ت�ن�ق�ل��ت الأورك� ��� �س� �ت ��را ف ��ي ال�م�ن��اط��ق
اللبنانية كافة وق� ّدم��ت عرو�ضا ً في عدة
ج��ام�ع��ات منها :الجامعة العربية ،روح
القد�س ،الكلية ال�شرقية  -زحلة  -زغرتا،
ج��ام�ع��ة البلمند ،ث��م ف��ي م�ع��ر���ض ر�شيد
كرامي في طرابل�س.
هل من عراقيل تواجه الأورك�سترا؟
ال عراقيل تذكر �أمام التطور المطلوب
�سوى ال�سعي الدائم والعمل الجاد لتحقيق
الهدف الأ�سمى.
على ال�صعيد الر�سمي؟
على ال�صعيد الر�سمي المطلوب الدعم
المعنوي الر�سمي ال��ذي ي�ش ّكل الحافز
الأول النطالقات كبيرة.

حلم يراود القائد؟
االن��ت�����ش��ار ع��ال��م��ي��اً ،و�أن ت �� �ش��ارك
الأورك�����س��ت��را ف��ي م �ه��رج��ان��ات �أوروب � ��ا
و�أميركا والمهرجانات العالمية الأخرى،
لأننا ن�ستطيع �أن نناف�س من حيث التراث
والكفاءة.
ون� �ح ��ن ن� �ع ��ول ال� �ي ��وم ع �ل��ى وزارة
الثقافة لتلعب دورها المطلوب في الدعم
وال �م��واك �ب��ة والت�شجيع ال��ر��س�م��ي (كما
ح�صل ف��ي ق �ط��ر) ،ح�ي��ث لم�سنا ك��م �أن
الجمهور اللبناني متعط�ش ل�سماع مثل
هذا النوع من المو�سيقى.

الأورك�سرتا الوطنية
اللبنانية هي �أوروبية
التنظيم عربية الروح
لبنانية الهوية

كلمة �أخيرة؟
الأورك �� �س �ت��را الوطنية اللبنانية هي
�أوروب�ي��ة التنظيم ،عربية ال��روح ،لبنانية
ال�ه��وي��ة .و�أ��ش�ك��ر مجلة «� �ش ��ؤون ثقافية»
على هذا اللقاء المفيد الذي ي�ؤكد التعاون
بيننا لن�شر هويتنا المو�سيقية و�صوالً الى
االنت�شار العالمي.
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لغة املو�سيقى

ً
عاما على غياب كوكب ال�رشق
�أربعون

�شم�س الأ�صالة التي ال تغيب
يف العامني  1954و� 1965أبدعت
�سيدة الغناء العربي �أم كلثوم غنا ًء
على م�رسح ق�رص الأوني�سكو .ويجيء
ال �ع��ام  2015لي�ستظل روح �ه��ا ال �ت��ي ما
تر�سخ يف الوجدان،
بارحت املكان� .صوت ّ
وح�ضور متاوج بني الأجيال ،لي�ؤكد من
جديد �أن الأ�صيل ال ميحوه البديل.
ب��ال�ت�ع��اون ب�ين وزارت� ��ي ال�ث�ق��اف��ة يف
اجلمهورية اللبنانية وجمهورية م�رص
العربية ،والتن�سيق م��ع بلدية ب�يروت
وال �� �س �ف��ارة امل���صري��ة يف ل�ب�ن��ان� ،أح�ي��ت
جل �ن��ة ت��ك��رمي رواد ال� ���ش�رق ال��ذك��رى
ال �� �س �ن��وي��ة الأرب � �ع �ي�ن ل��رح �ي��ل ك��وك��ب
ال�رشق (�أم كلثوم) يف قاعة م�رسح ق�رص
الأوني�سكو يف ب�يروت ،باحتفال غنائي
�شارك فيه وزي��ر ال�ش�ؤون االجتماعية
ر�شيد درب��ا���س ممثالً رئي�س احلكومة
متام �سالم ،الرئي�س ح�سني احل�سيني،
الرئي�س ف ��ؤاد ال�سنيورة ،امل��دي��ر العام
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لل�ش�ؤون الثقافية في�صل طالب ممثالً
وزي��ر الثقافة رمي��ون عريجي� ،سفري
م���صر حم�م��د ب ��در ال��دي��ن مم �ث�لاً وزي��ر
الثقافة امل�رصية جابر ع�صفور ،الوزير
�سجعان ق��زي ،والوزير ال�سابق غابي
ليون ،اىل جانب فعاليات و�شخ�صيات
�سيا�سية وف�ن�ي��ة وث�ق��اف�ي��ة وع�سكرية
و�إعالمية.
غ�صت
قاعة م�رسح ق�رص الأون�سكو َّ
ب��احل���ض��ور الكثيف ال�ل�ب�ن��اين وال�ع��رب��ي،
ومل ت �� �س �ت��وع��ب احل �� �ش��د ال �ك �ب�ي�ر ال ��ذي
زح��ف حل�ضور احل�ف��ل متعط�شا ً ووف�ي�ا ً
لفن ال�سيدة �أم كلثوم ،ف�ضاقت القاعة
بالوافدين الذين افرت�شوا املمرات جلو�سا ً
ووق��وف�اً ،مما ي�ؤكد على �أهمية االحتفال
وعنوانه وما يرمز �إليه من جت ّذر الأ�صالة
والفن الراقي يف النفو�س.
ا�ستهلت الإعالمية رمي��ا جنم بجاين
ال�ت��ي ق � ّدم��ت االح�ت�ف��ال ب��ال��وق��وف دقيقة

�صمت على �أرواح ال�شهداء الذين �سقطوا
جراء العمليات الإرهابية يف �سيناء املتزامن
مع �إقامة املهرجان.
ب �ع��د ع���زف م��و��س�ي�ق��ى ق���وى الأم���ن
الداخلي الن�شيدين اللبناين وامل�رصيّ ،
مت
عر�ض �رشيط وثائقي م�ص ّور عن م�شوار
�أم كلثوم ال�شخ�صي والفني ،و�ألقى رئي�س
جلنة رواد ال�رشق �أن�ط��وان عطوي كلمة
عن معاين تكرمي �أم كلثوم ودور اللجنة
على هذا ال�صعيد .رئي�س املجل�س البلدي
ملدينة ب�ي�روت ب�لال حمد ق��ال يف كلمته:
يف زم��ن العمالقة كانت ال�ست �أم كلثوم
قد ملأت الدنيا و�شغلت النا�س ،و�أيقظت
اجلمال والفن الكامنني يف هذا الكون.
من جهته �ألقى املدير العام لل�ش�ؤون
الثقافية مم�ث�لاً وزي��ر الثقافة رمي��ون
ع��ري�ج��ي ك�ل�م��ة ج ��اء ف�ي�ه��ا :يف ح�رضة
�أم ك �ل �ث��وم ت �ت �ك � ّرم الأ���ص��ال��ة يف زم��ن
نفتقد (مع ا�ستثناءات) الكلمة واللحن

�أم كلثوم ب�أ�صوات �شابة

وال�صوت والأداء ،ونتم�سك مبحفوظ
ال ��ذاك ��رة ك�م�ع�ي��ار ل��ل��ذوق وامل���س�ت��وى
والأل���ق ال�ف�ن��ي ،ون�ح��ن نتكاتف اليوم
ل�ت�ق��دمي وردة وف ��اء اىل ��س�ي��دة ال�غ�ن��اء
ال �ع��رب��ي احل ��ا��ض�رة �أب� � ��دا ً يف ال ��ذاك ��رة
والوجدان ويف الآذان والقلوب.
�سفري م�رص ب��دوره ال��ذي �ألقى كلمة
وزير الثقافة امل�رصي لفت �إىل �أن الثقافة
مت�ث��ل ج ���سرا ً ل�ل�ت��وا��ص��ل ب�ين ال�شعوب
العربية ،م�شريا ً اىل �أن العالقات الثقافية
امل�رصية اللبنانية خا�صة وفريدة ،وا�صفا ً
�أم كلثوم ب� أ�ن�ه��ا ت�ش ّكل �أه ��م رم��ز ثقايف
مو�سيقي حلياة املاليني من العرب.
تال ذلك الفقرات املع َّدة ب�إتقان لأداء
�أغ��اين �أم كلثوم ،ف�صدحت الأورك�سرتا
الوطنية اللبنانية للمو�سيقى ال�رشق -
عربية بقيادة املاي�سرتو �أن��دري��ه احلاج
التي راف�ق��ت امل�ط��رب��ات م�ستهلّة عزفها
ب��امل�ط�ل��ع امل��و��س�ي�ق��ي ل��رائ �ع��ة �أم كلثوم
�أل��ف ليلة وليلة ،ثم غنّت املغربية نزهة
ال�شعباوي «�أنا بانتظارك» ،حيث متيّزت
ب�ح���ض��وره��ا ال ��راق ��ي ،تلتها التون�سية
ي�رسا حمنو�ش ب�أغنية ق�صيدة «الأطالل»
ال �ت��ي ت � ّف��وق��ت مب���س��اح��ة امل��ق��ام��ات ،ثم

�أم كلثوم بري�شة فنانني لبنانيني وم�رصيني

اللبنانية نادين �صعب وق�صيدة «لل�صرب
ح � ��دود» ،ف �ح � ّرك��ت امل �� �ش��اع��ر ،وختمت
امل�رصية كارمن �سليمان بق�صيدة «هذه
ليلتي» التي كانت مبثابة حتية لكل من
املو�سيقار حممد عبد الوهاب وال�شاعر
جورج جرداق و�سيدة الغناء العربي �أم
كلثوم.
�أرب��ع جنمات �أبدعن يف تقدمي الأغ��اين
الكلثومية ،فكان لكل جنمة طريقتها يف
حماولة مقاربة احل�س الكلثومي؛ الأم��ر
ال��ذي جعل اجلمهور يتفاعل بكل حمبة
ويقظة مع الأداء وال�صوت واملو�سيقى،
وقائدها الذي عرف كيف يعطي كل �صوت
مداه املطلوب.
ت �ك��رمي ف ��وق ال��ع��ادة ب�ك��ل املقايي�س،
ولبنان ي�سجل م��رة ج��دي��دة ب�صمة فنية
ثقافية يف تاريخه احلافل بالعطاءات على
خمتلف ال�صعد.
ترافق مع مهرجان التكرمي معر�ض
ل�ل��وح��ات متثل ك��وك��ب ال ���شرق �أم كلثوم
لر�سامني من لبنان والعامل العربي ،حيث
ّ
مت عر�ض  40لوحة ،واللوحة التي و ّقعها
الر�سام برنار رنو ت�صدّرت امل�رسح نظرا ً
لروعتها وحرفية ت�شكيلها.

من مقدمة احل�ضور

تكرمي فوق
العادة بكل
املقايي�س ،ولبنان
ي�سجل مرة جديدة
ب�صمة فنية ثقافية
يف تاريخه
احلافل بالعطاءات
على خمتلف
ال�صعد
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�إجنازات

وزارة الثقافة:
ّ
تتحقق
�أهداف و�إجنازات
غازي �صعب

j

ال ��ش��ك ف��ي �أن ال�ث�ق��اف��ة �أل���ص��ق
الحاجات بكيان الإن�سان ،لأنها القوة
الأ�سا�س في التوا�صل والتفاعل بين النا�س،
لما فيه خير الب�شرية ونمائها.
على هذا الأ�سا�س تعمل وزارة الثقافة
لتكون خدماتها و�إم�ك��ان��ات�ه��ا ف��ي متناول
الجميع� ،أي �أنها ت�سعى لو�صول الثقافة �إلى
كل فئات ال�شعب اللبناني :ال�شباب ،طالب
المدار�س والجامعات ،هيئات وم�ؤ�س�سات
المجتمع المدني كافة...
�إنجازات وزارة الثقافة في هذا ال�سبيل
ال تح�صى وال تع ّد منذ �إن�شائها ،وحتى
ال�ي��وم ،وه��ي ال ت��زال م�ستمرة في العطاء
وال �ت �ط � ّور وم��واك �ب��ة مختلف الن�شاطات
ال�ف�ك��ري��ة وال�ف�ن�ي��ة والأدب� �ي ��ة ال �ت��ي ت�سهم
ف��ي تطوير الحياة الثقافية والعلمية في
لبنان .ول�ع� َّل �إع�ل�ان (الأل�ك���س��و) «ب�ي��روت
عا�صمة ثقافية للعالم العربي العام ،»1992
و»عا�صمة عالمية للكتاب ال�ع��ام ،»2009
خير دليل على الأهمية التي �أولَتْها الوزارة
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لتنظيم فعاليات هاتين االحتفاليتين في
االتجاه الذي تتحقق فيه �أهدافها.
في مجال الأن�شطة الثقافية المو�سمية
�أو الدائمة ،تحتفل ال��وزارة باليوم العالمي
للفرنكوفونية ف��ي � 20آذار م��ن ك��ل ع��ام،
وت�سعى �إل��ى توقيع االتفاقيات الدولية،
حيث ت ّم التوقيع على الميثاق اللغوي مع
المنظمة العالمية للفرنكوفونية ،واتفاقيات
التبادل والتعاون الثقافي مع العديد من
البلدان ،وم�شروع الإرث الثقافي ب�إ�شراف
البنك الدولي ،وم�شروع �إن�شاء دار الثقافة
وال �ف �ن��ون – ال �م��رك��ز ال�ل�ب�ن��ان��ي ال� ُع�م��ان��ي.
�إ�ضافة �إلى الم�شاركة الفاعلة في العديد من
الم�ؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية،
واج �ت �م��اع��ات ال�م�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة للملكية
ال �ف �ك��ري��ة ( ،)WIPOوم� � ؤ�ت� �م ��رات وزراء
الثقافة العرب ،والمهرجانات ال�سينمائية
والم�سرحية المحلية والعربية والدولية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن وزارة الثقافة
�أق��ام��ت �أو �أ�سهمت ف��ي اح�ت�ف��االت تكريم

المبدعين ومنحهم جوائز تقدير ودروع،
الخ � ��� � ّ�ص �أ�� �ص� �ح ��اب إ
وع� �ل ��ى أ
الن � �ج� ��ازات
الثقافية ،والفائزين في م�سابقات ال�شعر
والق�صة الق�صيرة ،والمهرجان الم�سرحي
المدر�سي والجامعي .وال يقت�صر الأم��ر
على ذل��ك ،فهي
ت�شجع الم�سرح اللبناني،
ّ
وتحتفل باليوم العالمي للم�سرح ،وتقدّم
ال��دع��م ل �ع��دد م��ن ال�م�خ��رج�ي��ن والممثلين
الم�سرحيين ،وتعمل على تكريمهم.
كذلك ،ن ّظمت وزارة الثقافة ،وبالتعاون
م��ع م�ع�ه��د ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ف��ي ب��اري ����س،
مهرجان ال�سينما العربية ،وقد �أولَ��ت هذا
ال�ق�ط��اع االه�ت�م��ام ال�ل�ازم ،م��ن خ�لال دعم
الإنتاج ال�سينمائي والمهرجانات ورعاية
الأن�شطة.
ال�� �ش ��ارة ه�ن��ا� ،إل ��ى �أن لبنان
وت �ج��در إ
ق��د ح� � َّل «��ض�ي��ف � �ش��رف» ف��ي ال�م�ه��رج��ان
ال�سينمائي العالمي الذي �أقيم في بروك�سل
من � 6إل��ى  11من �شهر ت�شرين الثاني من
العام .2012

المدير العام لل�ش�ؤون الثقافية يطلق �شعار الأ�سبوع الوطني للمطالعة�« :شعب يقر�أ ..بلد يبر�أ»

الوزير عريجي يتفقد مكتبة بعقلين الوطنية

«�شعب يقر�أ،
نهج الإنفتاح :حركة ثقافية ال تهد�أ ال�ع��ام  2014وه��و بعنوان:
�إنجازات هامة ،ومتابعة حثيثة
ٌ
عندما يلتقي وزي��ر مثقف م��ؤم��ن بقيم بل ٌد ي�ب��ر�أ» ،ت�أكيدا ً على ال�م��ردود الوطني لل�ش�أن الثقافي والإرث الثقافي

الب � ��داع،
االن �ف �ت��اح وال� �ح ��وار وال �ت��وا� �ص��ل و إ
ومدير عام مثقف يحمل ه ّم الثقافة والتربية
ف��ي عقله وقلبه ،ويكتنز خبرة وا�سعة في
هذين المجالين ،ف�إن الثقافة تنال فر�صتها
وتتو�سع في كل
لتنمو في كل اتجاه ،وتنت�شر
ّ
ّ
فيلتف كل مثقف وكل مبدع في الوطن
مجال،
ح��ول وزارة الثقافة وبرامجها و�أن�شطتها،
مقدّرا ً ما تقوم به من �أعمال ،على الرغم من
�ض�آلة الموارد في مختلف النواحي.

ف��ي المكتبات ،الت�شجيع على
القراءة والمطالعة

�إي�م��ان�ا ً منها ب�أهمية �إن���ش��اء المكتبات
العامة ،لن�شر الوعي المعرفي ،وت�شجيعا ً
للقراءة والمطالعة� ،سعت وزارة الثقافة �إلى
�إن�شاء المزيد من المكتبات العامة في عدد
من المدن والقرى اللبنانية ،بالتعاون مع
البلديات ،وتحويل هذه المكتبات �إلى مراكز
تثقيف وت��وع�ي��ة وت�ع�ل�ي��م وت��رب�ي��ة وبحث
و�إنتاج وتفاعل اجتماعي (و�صل عددها �إلى
 120مكتبة).
ال��س�ب��وع الوطني
ولقد ك��ان �إط�لاق « أ
للمطالعة» ال��ذي تك ّر�س �سنوياً ،ح��اف��زا ً
الن �� �ش �ط��ة ال�م�ت�ن��وع��ة ف��ي م��راك��ز
لإق��ام��ة أ
المطالعة والتن�شيط الثقافي ،وفي معظم
المكتبات العامة ،تحت ال�شعار الذي �أطلقه
المدير ال�ع��ام في�صل ط��ال��ب ،اع�ت�ب��ارا ً من

وال�م��واط�ن��ي ل �ل �ق��راءة الم�ستند �إل ��ى نم ّو
الوعي العام.
ومن نافل القول ،الت�أكيد على اهتمام
وزارة الثقافة ال��دائ��م بالمكتبة الوطنية،
ورعايتها لم�شروع النهو�ض بالمكتبة،
و�إعادة ت�أهيلها وتطويرها ،بهبة كريمة من
دولة قطر ال�شقيقة.
الجدير بالذكر ف��ي ه��ذا ال�صدد� ،أن
مكتبة بعقلين الوطنية التابعة مبا�شر ًة
ل��وزارة الثقافة والنا�شطة على ال�صعيد
ال�ث�ق��اف��ي ،ق��د دخ�ل��ت مو�سوعة غيني�س
العام  ،2011عبر مبادلة  1440كتابا ً في
و�سجلت
� 8ساعات ،ت�شجيعا ً للمطالعة،
ّ
بذلك الرقم القيا�سي الأول عالميا ً في
ه��ذا ال�م�ج��ال للبنان وللمكتبات العامة
اللبنانية.
ت�شجع على
كما �أن وزارة الثقافة
ّ
�إق ��ام ��ة م �ع��ار���ض ال��ك��ت��اب ،وت �� �ش��ارك
ف��ي ال �ع��دي��د م�ن�ه��ا ،المحلية وال�ع��رب�ي��ة
وال�ع��ال�م�ي��ة ،و�أه �م �ه��ا :م�ع��ر���ض الكتاب
ال �ع��رب��ي ال ��دول ��ي ،وم �ع��ر���ض ال�ح��رك��ة
الثقافية – انطليا�س ،ومعر�ض الكتاب
الفرن�سي ،والمعار�ض العربية كمعر�ض
ال�ق��اه��رة ومعر�ض ال�شارقة ال��ذي ح َّل
فيه لبنان «�ضيف �شرف» العام ،2013
والمعار�ض الدولية ،ومنها على �سبيل
المثال :لندن – بولونيا – فرانكفورت
– باري�س – نيويورك.

ت��و ّزع��ت اه�ت�م��ام��ات ال� ��وزارة ف��ي كل
اتجاه ،محليا ًوعربيا ًودولياً ،حتى �صارت
كخلية النحل .فعلى الرغم من الموازنة
ال�سنوية ال�ضئيلة ،تم ّكنت وزارة الثقافة
من �إقامة الكثير من الأن�شطة المتنوعة،
�أو �إطالقها� ،أو الإ�سهام فيها� ،أو رعايتها،
ف �� �ش��ارك��ت ف��ي ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن ال �ن��دوات
وال�م��ؤت�م��رات ،ومنها على �سبيل المثال
ال الح�صر :ندوة �إدارة الم�صادر التراثية
تحت ع �ن��وان« :ت�أ�صيل ال �ت��راث العربي
– ر�ؤية بين الحداثة والهوية وتحد ّيات
الم�ستقبل» ،بالتعاون مع المنظمة العربية
للتنمية الإدارية التابعة للجامعة العربية،
وم��ع م��دي��ري��ة ال��درا� �س��ات والمن�شورات
ف��ي وزارة الإع� �ل��ام ،وال �م �� �ش��ارك��ة في
افتتاح م�ؤتمر بعنوان�« :سيا�سة الحفاظ
ع �ل��ى ال� �ت ��راث ال �ح �� �ض��اري وال�ه�ن��د��س��ي
ف��ي ب �ي��روت» ،ال��ذي �أق��ام�ت��ه كلية الفنون
الجميلة والفنون التطبيقية ف��ي جامعة
ال ��روح ال�ق��د���س – الك�سليك ،بالإ�ضافة
�إل��ى �إط�لاق ور�شة العمل ال�شبابية تحت
عنوان« :حوار الثقافات والأدي��ان» ،التي
نظمها المركز الدولي لعلوم الإن�سان –
جبيل ،ثم الم�شاركة في �أعمال االجتماع
ال���س�ن��وي للمركز ل��و��ض��ع ا�ستراتيجية
العمل فيه والخطط والم�شاريع المنوي
تنفيذها خالل ال�سنوات القادمة.
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الوزير عريجي يطلق جائزة الرواية باللغة العربية

ج��ائ��زة وزارة الثقافة للرواية
باللغة العربية

ك ��ان إلط�ل��اق ج��ائ��زة وزارة ال�ث�ق��اف��ة
ل �ل��رواي��ة ب��ال�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة �أ�� �ص ��داء ه��ام��ة،
ت�شجع على االنتاج الإبداعي .فبعد
و�أبعا ٌد
ّ
البحث والدر�س في كل ال�ش�ؤون التنظيمية
الخا�صة بذلك� ،أطلق وزير الثقافة ريمون
عريجي جائزة رواية العام ،وجائزة �أف�ضل
�أول رواي��ة لكاتب نا�شئ ،في احتفالٍ �أقيم
في ق�صر الأوني�سكو ،ح�ضره ح�شد من
المثقفين والأدب� ��اء وال���ش�ع��راء والفنانين
الع�لام�ي�ي��ن ،وع��ر���ض فيه المدير العام
و إ
لل�ش�ؤون الثقافية في�صل ط��ال��ب �شروط
الم�شاركة في هاتين الجائزتين ،و�أهدافها
والمهل الزمنية ذات ال�صلة وتاريخ �إعالن
الفائزين ،و�ضوابط التحكيم ومعاييره.

�إطالق المتحف الوطني االفترا�ضي
للفن الحديث

تنفيذا ً لالتفاقية المو ّقعة بين ال��وزارة
والأك��ادي �م �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل�ل�ف�ن��ون الجميلة
�أطلق الوزير عريجي وعميد «الألبا» �أندره
بخعازي ،بح�ضور ح�شد من ال�شخ�صيات
الر�سمية والفعاليات الثقافية ،المتحف
الوطني االفترا�ضي الذي ي�ضع في متناول
المهتمين عبر الموقع االلكتروني (www.
� )artmodernemv.gov.lbأهم الأعمال الفنية
التي تملكها الوزارة.

وزارة فاعلة ومجتمع مدني نا�شط

ن �� �ش��اط��ات م �ت �ن � ّوع��ة وع ��دي ��دة �أخ���رى
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م�سابقة ال�شعر والق�صة الق�صيرة

من الأعمال الم�سرحية لطالب المدار�س والجامعات

�أ��س�ه�م��ت وزارة ال�ث�ق��اف��ة ف��ي �إج��رائ �ه��ا �أو
�شاركت فيها ،كما هي الحال في كل عام.
فمن �إج ��راء م�سابقة ال�شعر والق�صة
ال �ق �� �ص �ي��رة ل� �ط�ل�اب ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ث ��ان ��وي
والجامعي في القطاعين العام والخا�ص،
و�إق��ام��ة المهرجان الم�سرحي المدر�سي
وال�ج��ام�ع��ي� ،إل ��ى �إط�ل�اق ج��وائ��ز الإب� ��داع،
فاالهتمام بالتراث المادي وغير المادي،
رحلة ال تتوقف ،نعر�ض هنا بع�ضا ً منها،
ت ��أك �ي��دا ً ع�ل��ى �أه�م�ي��ة دور ال� ��وزارة الفاعل
والمتفاعل مع دور المجتمع المدني النا�شط
في مختلف المناطق اللبنانية.
• �شارك الوزير ريمون عريجي في
افتتاح معر�ض «ر�سوم و�أوراق مجهولة»
لجبران خليل جبران ،بمبادرة من م�ؤ�س�سة
الفكر اللبناني في جامعة �سيدة اللويزة.
• احتفاء باليوم العالمي للمتاحف،
� ْأحيَت وزارة الثقافة اعتبارا ً من العام ،2014
ليلة المتاحف في � 16أيار ،التي تهدف �إلى
�إلقاء ال�ضوء على المتاحف الموجودة في
العا�صمة وخارجها ،و�إلى ّ
ح�ض اللبنانيين
على زيارتها واكت�شاف مقتنياتها الأثرية
والفنية القيّمة.
• ن ّظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع
جمعية ت�شجيع حماية ال�م��واق��ع الطبيعية
والأبنية القديمة في لبنان ( )APSADيوما ً
تراثيا ً في �أميون ت�ضمن جوالت على الأماكن
ال�سياحية والتراثية والبيوت القديمة.
• دعم المهرجانات الدولية والم�شاركة
ف ��ي �إط�ل�اق� �ه ��ا :ب �ي��ت ال ��دي ��ن – ب�ع�ل�ب��ك –
بيبلو�س – �إهدنيات – �إهمج – البترون –

القبيات – ذوق مكايل...
• �أن�ش�أت وزارة الثقافة ،بالتعاون مع
وزارة الأ�شغال والنقل وبتمويل من �شركة
ط�ي��ران ال���ش��رق الأو� �س��ط ،معر�ضا ً دائ�م�ا ً
للقطع الأث��ري��ة في �صالة الأرز في مطار
رف�ي��ق ال�ح��ري��ري ال��دول��ي ،ب�ه��دف تعريف
ك��ل ف�ئ��ات المجتمع وال��واف��دي��ن �إل��ى لبنان
بتاريخه القديم ،وهي تع ّد العدّة للتعريف
ب�شخ�صياته الثقافية ال��رائ��دة في �صاالت
المطار و�أروقته.
• برعاية وزير الثقافة وح�ضور مدير
عام ال�ش�ؤون الثقافية� ،أقامت لجنة تكريم
رواد ال�شرق ،مهرجانا ً بمنا�سبة الذكرى
ال�سنوية الأربعين لرحيل كوكب ال�شرق
�أم كلثوم ف��ي ق�صر الأون�ي���س�ك��و ،ك��ان له
�صدى كبير في الأو�ساط الفنية والإعالمية
ً
المحلية والعربية.
• ومن الن�شاطات العديدة لوزير الثقافة
ريمون عريجي ،م�شاركته في منتدى وزراء
الثقافة ال�ع��رب ال��ذي �أق�ي��م ف��ي بكين �ضمن
فعاليات ال ��دورة الثالثة لمهرجان الفنون
العربية الذي ن ّظمته الأمانة العامة لجامعة
الدول العربية ووزارة الثقافة ال�صينية.
• م�شاركة وزير الثقافة ريمون عريجي
في �أعمال الق ّمة الفرنكوفونية في دورتها
الـ - 15داكار.
• ّ
د�شن وزير الثقافة ريمون عريجي
بح�ضور المدير العام في�صل طالب مق ّر
الموحد للفنانين الذي
�صندوق التعا�ضد
ّ
ي��و ّف��ر ال �ت �ق��دي �م��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ط�ب�ي��ة
الالزمة للفنانين.

الوزير عريجي يد�شن مقر �صندوق التعا�ضد الموحد للفنانين

• و�إيمانا ً منها ب�أهمية مواكبة التط ّور،
ق��ام��ت ال� ��وزارة بافتتاح المكتبة الرقمية
ب��ال�ت�ع��اون م��ع م�ؤ�س�سة ال��ول�ي��د ب��ن طالل
الإن�سانية ومنظمة الأوني�سكو في باري�س.
• ال تزال الوزارة تعمل على م�شروع
قانون حماية الأبنية التراثية ،م�ؤكدة على
التزامها ال�صريح والثابت بالحفاظ على
ال �ت��راث ال��وط �ن��ي وال �ت��روي��ج ل��ه وت�سليط
ال�ضوء عليه.
• �إط�لاق م�شروع لبناني – �أوروب��ي
في �صور لإدارة التراث الثقافي.
• ت��دري��ب موظفي ال� ��وزارة ب��إط�لاق
م�شروع تطوير قدراتهم في مجال اللغة
الفرن�سية ،بالتعاون مع ال�سفارة الفرن�سية
والمركز الثقافي الفرن�سي.
ً
• رع��ى وزي��ر الثقافة ممثال بالمدير
العام لل�ش�ؤون الثقافية الم�ؤتمر الثقافي
القيمي الأ ّول ب�ع�ن��وان« :ال���ش�ع��ر والفعل
الثقافي القيمي» ،الذي ن ّظمه المعهد العالي
للدكتوراه في الجامعة اللبنانية.
• م�شاركة وزارة الثقافة ممثلة بالمدير
العام لل�ش�ؤون الثقافية في�صل طالب في
�أعمال الم�ؤتمر الثاني للتعاون الالمركزي
الفرن�سي اللبناني.
ً
• برعاية وزي��ر الثقافة ممثال بمدير
عام ال�ش�ؤون الثقافية �أقيم في قاعة المكتبة
الوطنية – بعقلين يوم طرابل�س في بعقلين.
• �إحياء ي��وم المو�سيقى العربية في
ط��راب�ل����س ب�ح���ض��ور م��دي��ر ع ��ام ال �� �ش ��ؤون
الثقافية في�صل طالب ممثالً وزير الثقافة.

المدير العام في�صل طالب ممثال لبنان في م�ؤتمر وزراء الثقافة العرب في الريا�ض

• الم�شاركة في م�ؤتمر دولي �أقامته
منظمة الأوني�سكو ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة
الث ��ار الم�صرية في القاهرة
الخارجية و آ
حول «تدمير الآثار والح�ضارات في كل من
�سوريا والعراق ،وال�سبل الآيلة �إلى حماية
تلك الآثار ووقف تهريبها».
• �إط��ل ��اق ال� ��وزي� ��ر ع��ري �ج��ي ح�م�ل��ة
«متّحدون مع ال�ت��راث» بم�شاركة المديرة
العامة للأوني�سكو �إيرينا بوكوفا.
• بح�ضور وزير الثقافة ريمون عريجي،
�أطلقت المديرية العامة للآثار ،وبالتعاون مع
ال�سفارة الإيطالية في بيروت ،م�شروع �أعمال
�إعادة ت�أهيل الطابق ال�سفلي للمتحف الوطني.
• اف �ت �ت��اح �أع� �م ��ال م � ؤ�ت �م��ر ال��ت��راث
وحمايته والنهو�ض ب��ه ،بح�ضور وزي��ر
الثقافة ريمون عريجي.
• م�شاركة مدير عام ال�ش�ؤون الثقافية
في�صل طالب في ور�ش العمل التي نظمتها
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
(�أل �ك �� �س��و) ،ب��ال �ت �ع��اون م��ع الأون �ي �� �س �ك��و
ووزارات الثقافة في كل من قطر والكويت
و ُع��م��ان ،ح��ول ب �ن��اء ال��ق��درات ف��ي مجال
التراث الثقافي غير المادي.
• م�شاركة المدير العام في�صل طالب
ممثالً الوزير عريجي في م�ؤتمرات وزراء
الثقافة العرب ،وفي الم�ؤتمر العام للمنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم (�ألك�سو).
• توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون
الثقافي بين الجمهورية اللبنانية وكل من
المملكة الأردنية الها�شمية وال�صين وكوبا
و�أرمينيا وقطر والكويت....

الإنجاز الإداري الأه ّم

م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي ج� ��داً� ،أن ي �ك��ون التنظيم
الإداري في مقدّمة اهتمامات كل وزير
في �أي وزارة من ال��وزارات .لذلك ،وبعد
مخا�ض ا�ستمر لعدّة �سنوات ،كان لوزير
الثقافة وللمدير العام لل�ش�ؤون الثقافية
في�صل طالب ،ما �سعيا �إليه منذ و�صولهما
�إل��ى ال� ��وزارة ،فتحقق لهما م��ا �أرادا في
�إن� �ج ��از ال�ه�ي�ك�ل�ي��ة ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ل� �ل ��وزارة،
حيث �صدر المر�سوم رقم ( )622تاريخ
 2014/9/18المتعلق بتنظيم المديرية
العامة لل�ش�ؤون الثقافية ،بالإ�ضافة �إلى
ما تحقق من �إنجاز مماثل في المديرية
العامة للآثار.
وم���ن ال �ب��دي �ه��ي ال� �ق ��ول �إنّ التنفيذ
التدريجي لهذا المر�سوم �سيتيح تزويد
المالك الإداري ل��وزارة الثقافة بالموارد
المتخ�ص�صة وال�ك�ف��وءة ،التي
الب�شرية
ّ
تلبّي احتياجات العمل الثقافي بمختلف
م �ي��ادي �ن��ه وح� �ق ��ول ��ه ،وذل � ��ك ب��ال �ت �ع��اون
والتن�سيق م��ع مجل�س الخدمة المدنية،
لإجراء المباريات الالزمة في هذا ال�سبيل
لمختلف الوظائف الملحوظة ف��ي مالك
الم� ��ر ع�ن��دم��ا يتحقق
ال�� ��وزارة� .إن ه��ذا أ
�سيزيد من ق��درات ال��وزارة والإمكانات،
من �أج��ل تعزيز دوره��ا وتحقيق �أهدافها
واحت�ضان قوى الإبداع في الوطن.
 jمدير املكتبة الوطنية يف بعقلني.
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ق�صة ق�صرية

مرجان الوهم
اليا�س العطروين

j

قليل من الرجال كجبل ال�صوان،
«كالم قالته امر�أة ذات يوم» .ال يهدم
�إال من الداخل ،يت�ش ّقق ،ثم يتبدّد.
 ل��ن ي�ستطيع فعل ذل��ك �إال �إم���ر�أة.كالم �أ�ضافه خالي منذ زمن بعيد� ،أ�ضافه
ومات؟ ربما لأنه كان الرجل ،ربما لأنها
المر�أة ال �أعرف .حقيقة ال �أعرف.
ك��م تمنيت �أن ي�ن�ح�ت��وا ��ش��اه��د قبره
ال�صوان ،لكنه كان من رخام
الوحيد من ّ
�أبي�ض ،رخام ي�شبه امر�أة متوارية.
تلك كانت ق�صة خالي ،وك�لام قالته
امر�أة ذات يوم.
 ال ت�ؤنثها .ال تقل لها �سيدة� ،أيهاالنادل التع�س� .أنت ال تعرف ما تخفي هذه
الم�ساحيق من جحور ،وه��ذا الطالء من
نتن �أتفهم؟ ..لي�س �شعر الوجه فقط هو ما
ي�صنع الرجل.
�سمع ال��رج��ل ال�ك�لام ال�صامت كيف
�سمعه؟! .ال �أع��رف ،حقيقة ال �أع��رف( .ها
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اللوحة للفنان وال�شاعر الراحل زهير غانم

خالي وامر�أة في جنينة).
راح ي�ب�ت�ع��د ب���ص�ي�ن�ي��ة م��رط �ب��ات��ه مع
�إنحناءة اقتناع ،خائفا ً بع�ض ال�شيء؟...
ممكن.
ه��و ي�ب�ت�ع��د و� �س ��ؤال��ي ي �ل� ّ�ح كموم�س
وق� �ح ��ة ،ك �ي��ف ���س��م��ع؟ ..ي ��ا إ�ل� �ه ��ي كيف
�سمع؟..
ال ب�� َّد أ�ن ��ه ي �ع��رف خ��ال��ي ،لكنه م��ات،
خالي مات ودفن وحيدا ً في مكان نا ٍء لي�س
فيه �إال ال�سرو وال�صمت و�ص ّوان �س ّري،
حدث هذا منذ زمن بعيد.
 ما به هذا الأهبل؟ ..تمتمت. �أهبل ..قلت .ثم قلت :من؟ هذا.ك��ان �إ�صبعها ي � ُّ
�دل ع �ل� ّ�ي ،و�أن���ا �أرى
الرجل يبتعد خلفي.
 دعيني �أحدثك عن خالي ..قلت ،لميكن ي��دخ��ن .دخ��ان��ه داخ �ل��ي ،ه��ل �شممت
في حياتك رائحة �صوان يحترق؟ ..تقدح

ال�شرارات البي�ضاء .ثم تعبق تلك الرائحة
الحادة .ال رائحة ت�شبهها.
كانت �ساهمة.
حقيبتها ن�صف مفتوحة والن�سنا�س
على ال�ط��اول��ة الأخ ��رى ي��دف��ن ب�صره في
قاعها المظلم وي��رى م��ا ُي��رى ،مجموعة
الخوازيق ال�صغيرة المد ّببة ،والفرا�شي
ال�ت��ي ت�شبه رف��و���ش حفر م��ا زال يحدّق
َ
ب�ش َره ،خطوة واحدة تكفي.
ق��ال��ت ب �ح �دّة �إن �ه��ا ت��ري��د الإن �� �ص��راف،
مت�ضايقة ،هذا المكان ،وحركت �سبابتها
وكل يدها بحركة دائرية ،يبعث على الملل،
ي�ب��دو ك�ج�بّ��ان��ة ..ق��ال��ت ج �بّ��ان��ة؟! .تذكرت
خالي وم��اذا يفعل الآن؟ .وم��ا يمكن �أن
يقول لو كان هنا؟ ..ل�ست �صواناً ،ولكني
ل�ست قابالً للإحتراق.
قلت لها� :أ�سليك.
وجمت.
ق�ل��ت� :ضعي �سبابتك بين �أ�سناني،

ونع�ض معا ً
ُّ
و�أ�ضع �سبابتي بين �أ�سنانك
في اللحظة عينها ،وب�أق�صى ما ن�ستطيع.
من ي�صرخ �أوالً يكون �سعداناً.
ت �ب �� �س �م��ت ،ال��م��ك��ان ال��خ��ال��ي ي �غ��ري
باقتراف المختلف .كانت ب�سمتها ن�صف
موافقة ،وكنت بحاجة الى ن�صفها الثاني
ف�أ�ضفت:
ً
 يكون �سعدانا وي�أخذ بالرك�ض بينالطاوالت الخالية ،يرك�ض خطوتين ويقفز
في الهواء ثم يعود الى الرك�ض والقفز..
 وبعد ذلك؟ قالت وفمها مفتوح. بعد ذلك؟ .ال �أدري. ال تعرف .أ�ن��ا �أع��رف ،كل ما تريدهع�ض �إ�صبعي و�إيالمي وجعلي م�سخرة.
تهت ع��ن باقي كالمها .تعلّق نظري
بال�سعدان ال��ذي تقدم بالفعل ،عيناه في
عيني ويقترب ،يقترب منها وعيناه في
بقحة ن ��ادرة� .صار خلفها تماماً،
عيني ّ
الت�صق بها ربما.
 تنظر ال�ي�ه��ا ب�ك��ل ه��ذا ال�شبق �أي�ه��االأحمق؟!� .أنثاك هي الرائعة اللمعان تحت
ندى الغابات الق�صيّة ،العميقة الغور في
�صمتها الغام�ض المريح ،ل�صيقة الجذوع
ال�ضخمة الالعبة في ت�شققاتها بحثا ً عن
ظالل الأ�صيل.
قزمة ،ودوائ��ر العتم وال�ضوء .جميع
ال�ف���ص��ول ت��رك��ن ف��ي ال��ق��اع .ع�ج�ي��ب ه��ذا
الم�ستوعب الن ّقال ،عجيب كجعبة �ساحرة،
عجيب كحقيبة تنكر ،عجيب ككي�س مهرج،
عجيب ك�صندوق قمامة ثمين.
 ُق��م .تقدم ببطء� .أن��ت خلفها الآن.ت�ق��دم ب�ب��طء .ل��ن ت ��راكُ .خ � ْذ م��ا ت��ري��د .كل
�شيء لك .خذها �إذا �أردت� .أ�ستطيع قراءة

ما خلف عينيك.
�أن���ت �أه �ب��ل �آخ���ر أ�ي �ه��ا ال�ن���س�ن��ا���س .ال
تغ�ضب .عندما تقف م��ع الجميع تحت
الفتة واحدة ت�صبح رائعاً.
�أنثاك زهرة �سوداء تنبت وتموت في
�سكينة الدغل  -الأم� .أنثاك هي الأنثى.
و أ�ن� � ��ت ه �ن��ا ت��ف��رح ب��رائ��ح��ة ال �� �ص��د أ�
الكريهة .ج��اف الحلق وتلهث خلف هذه
الكومة المزيفة!.
خ��ذه��ا .لِ� َّ
�ف ذرا َع� ��ك ح��ول خ�صرها
واذه � ��ب ب �ه��ا ال���ى ال �ج �ح �ي��م ،ال���ى حيث
ت�ستحقان �أن تكونا معاً .غو�صا في مياه
مرحا�ض وابحثا هناك عن مرجان الوهم.
هذا الذي ما انفك ي�ستف ُّزني ،ولكن؟..
ولكن لماذا ي�صغر؟! ..يت�ضاءل ك�سمن
المقالة الحامية ..بات ميكرو � -سعدان.
ال �أعرف ماذا يخطط لها ،هي الالهية
عن كل �شيء ب�أكل الثلج الرخو الملون.
ت � أ�ك��ل م��ا ت�ح�م��ل ال�م�ل�ع�ق��ة ث��م تلعقها
ف�ي�ظ�ه��ر ب �ي��ا���ض و� �س��ط ل���س��ان�ه��ا كلطخة
طحلب على �صفحة م�ستنقع �آ�سن.
لم أ�ع��د �أراه .ال ب َّد و أ�ن��ه قبع في مكان
خفي.
و�ضعت قوتي في ب�صري و�أنا �أحدّق
ف��ي ك��ل الأم��اك��ن المك�شوفة منها دون
جدوى.
فج�أة لمحته.
ً
ي�ق��ف م �ح��دودب �ا ع�ن��د ط��رف الملعقة
المتجه الى فمها.
دخلها اللعين من فجوة مموهة ورحت
�أنتظر ..ماذا �سيحدث الآن؟..

تنظر اليها بكل هذا
ال�شبق �أيها الأحمق؟!
�أنثاك هي رائعة
اللمعان حتت ندى
الغابات الق�ص ّية،
عميقة الغور يف
�صمتها الغام�ض
املريح ،ل�صيقة
اجلذوع ال�ضخمة،
الالعبة يف ت�شققاتها
بحث ًا عن ظالل الأ�صيل

 jروائي وناقد ثقايف.
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لغة الإبداع

�ســر املنديــــل
ّ
�سنا احلاج

��ص�ح��وت ف��ي ف�ج��ر ذاك ال�ي��وم
م���ص��اب��ة ب��ذه��ول وه �ل��ع ك��اد يخلع
قلبي من مكانه ك�أنه يتهي�أ لحدث جلل..
�إره��ا���ص��ات و أ�� �س �ئ �ل��ة ك �ث �ي��رة ت���ض��ج في
ر�أ�سي:
ما معنى هذه الحياة؟
م��ا ال��ذي ق��د تقدمه الحياة لنا لتطفئ
هذه النار الم�شتعلة في الوجدان؟
ما مقدار الفرح الذي �إن جمعناه على
م ّر �أيام حياتنا الما�ضية ،يمكنه �أن يبل�سم
جراحنا من أ�ل��م الفقد ال��ذي يحدثه موت
ع��زي��ز ع�ل��ى ق�ل��وب�ن��ا� ،أو يخفف ع�ن��ا قلق
الآتي؟
ه��ل ا� �س �ت��رج��اع ال��ذك��ري��ات الجميلة
وال�سعيدة قادرة على �إعادة التوازن �إلينا؟
م��ا ال���ض��وء ال ��ذي ي�ق��اب��ل ه��ذه العتمة
ويزيحيها؟
علي  ..وال جواب،
�أ�سئلة و�أ�سئلة ّ
تلح ّ
� �س��وى �أن���ي نه�ضت م��ن ف��را� �ش��ي ه�شة
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�ضعيفة هائمة� ،أت �ح��رك ب��ان��دف��اع ال�ه��واء
و�سرت �إلي ِك �أمي ..هناك حيث كنتِ وحيدة
في �سريرك الأبي�ض ..و�صلت �أنا و�أخوتي
بلمح الب�صر �إلى الم�ست�شفى وك�أننا على
موعد لتوديعك ال ��وداع الأخ �ي��ر ..وكنتِ
باالنتظار..
أ�ب �ي��تِ �إال �أن تودعينا مجتمعين كي
تفي�ض روحك ب�سالم..تقدمت من ِك رفعت
يدك الباردة  ..قبلتها ..و�شممت راحتها
وهم�ست ل��ك ب���أن ال تخافي ب��ل �أرج ��وكِ
�إهدئي ..يكفيك خوفا ً من المر�ض والموت،
ي�ك�ف�ي� ِك �أل �م �ا ً وق �ل �ق �ا ً م��ن ف �ك��رة مفارقتنا
ل���س�ن��واتٍ ط��وي�ل��ة � ..آن ل��ك �أن ترتاحي
وترقدي ب�أمان ...خفقان قلبك يت�صاعد
 ..وعيوننا �شاخ�صة ترافق ان�سحابك من
بيننا روي��دا ً روي��داً ..دقائق قليلة و�أنتهى
الأمر ..توقف القلب الجميل عن الخفقان
و�ساد ال�صمت والوجوم.
رح �ل��تِ رغ �م �ا ً ع �ن � ِك وع ��ن ال�ج�م�ي��ع..

إ�ن��ه الموت ال��ذي حباكِ لتكوني له وحده
ليتن�شق عطركِ الآخاذ ..دخلتِ في العالم
الآخ ��ر و أ�ق�ف�ل��ت جميع الأب���واب وراءك..
لي�صبح بعدها ك��ل ات�صال بيننا وبينك
م�ستحيل..
�ت م��ن الم�ست�شفى �أدور في
خ��رج� ُ
ال �� �ش��وارع وال �م �ح��ال لأج �م��ع ل��ك بيا�ض
الورود كلها التي كنت تع�شقينها لأ�ضعها
على قبرك و�أنتظرك..
م ّر �أربعون يوما ً و�أنا �أتلهى بالمعزين
الذين قالوا لي ب�أني ق��ادرة على احتمال
ال�صبر ،وكم قالوا لي �أن راحتك في دار
الخلود حيث �ستكونين �سعيدة بال خوف
�أو ق �ل��ق� ..أم ��ا �أن ��ا فقد ح�سبتك م�سافرة
و� �س �ت �ع��ودي��ن م ��ن � �س �ف��رك ب �ع��د ق �ل �ي��ل..
كنت �أطيب خاطري ب�أنك لن ت�ستطيعي
اال�ستغناء عني لأنني كما كنتِ تقولين لي
دائما ً �أنت جزء مني ال ا�ستطيع اال�ستغناء
عنه  ..ها قد انتزع مني رحيلك ذاك الجزء

يف يوم الأربعني ،وجدت نف�سي �أطوف
يف منزلك و�أمل�س بقاياك ..وكمن يتلقى
ُ
�صدمت ..ف�رصخت و�أدركت
�صفعة مباغتة
ب�أين ما زلت يف الإنتظار..
الغالي على قلب ِك �آخذا ً معه طفولتي  ..فهال
تعيدينها �إلي؟
وف��ي ي��وم الأرب �ع �ي��ن ،وج��دت نف�سي
�أطوف في منزلك و�ألم�س بقاياك ..وكمن
يتلقى �صفعة مباغتة
�صدمت ..ف�صرخت
ُ
و�أدركت ب�أني ما زلت في الإنتظار ..وب�أن
ه��ذا االن�ت�ظ��ار لي�س �إال وه �م �اً ..و أ�ن ��ك قد
رحلتِ بالفعل..وقد هد�أ روعي ابت�سامتك
ال�م���ش��رق��ة ون �ظ��رات��ك ال �ت��ي رم�ق�ت�ن��ي بها
�صورتك المعلقة على ال�ح��ائ��ط ..فهد�أت
وبد�أت بمرا�سم ت�شييع هذا الوهم المتبقي
في وجداني..
�أول المرا�سم ك��ان ف��ي فتح خزانتك
فتن�شقت عبقها  ..وكان منديلك الأبي�ض
ُ
� ..أخذته بين يدي �شممته � ..ألقيت به على
عيني ،فزالت غ�شاوتها ،فتذكرت حقيقة
قمي�ص يو�سف مع �أبيه النبي يعقوب  ..ثم
مررت بالمنديل على قلبي فتنف�س ..
وب� ��د�أت ت�ل��وح ل��ي ابت�سامتك وت�ش ّع
ن � � ��وراً ..أ�خ��ذت��ن��ي ب �ي��دي �إل� ��ى ح��دي�ق�ت��ك
ال�صغيرة ..هناك حيث الحياة كانت تنب�ض
من رقة قلبك وحنانك ،وال��زرع الأخ�ضر
ينبت من راحتي يديكِ..
ه� ��ذه م � ��زارع ال �ح �ب��ق ح��دي �ث��ة ال�ن�م��و
خ�ضراء تعبق رائحتها بالمكان ،و�شتالت
المردكو�ش المدللة لديكِ..
وه��ذه �شتلة الكاردينيا الكبيرة بفعل
اه �ت �م��ام��ك ب �ه��ا م �ن��ذ � �س �ن��وات ق��د تفتحت
بزهورها البي�ضاء النا�صعة ،تلك الورود
الحمراء وال�صفراء ...ب��ددت من خوفي

ف�أخذت �أتنف�س كل ورقة وكل زهرة و�أمرر
بمنديلك عليها..
وه �ن��اك جل�ست تحت �شجرة اللوز
مكان �شرب قهوتنا معاً ..ثم انتقلت الى
مكانك المف�ضل حيث �شجرة ال�خ��روب
ال�صلبة ،لأنهل من �صالبتك ورقتك معاً،
كنتِ كال�شجرة البر ّية التي قال فيها علي
ب��ن �أب��ي ط��ال��ب« :اال و�أن ال�شجرة البر ّية
الخ�ضرة �أرقّ
ِ
�ب ع ��وداً ،وال��روائ��ع
أ���ص�ل� ُ
ج �ل��وداً ،والنابتات العِذية أ�ق��وى وق��وداً،
و�أبط�أ خموداً»...
وم�ن��دي�ل��ك م��ا زال م�ل�ق��ى ع�ل��ى كتفي
نظرت فيه و�س�ألته:
ما �س ّرك �أيها المنديل ،وما هذا العطر
الذي فاح منك ،ر�أفة ورحمة ف�أخمد النار
التي في قلبي؟
ع � ��ذرا ً �أم� ��ي ل ��ن �أق� �ل ��ق راح� �ت ��ك ،ول��ن
�أخبرك بعد اليوم �إال بما تحبين وبما كنت
تتمنينه لي وت�صلين وتدعين لتحقيقه..
��س�ي��راف�ق�ن��ي م�ن��دي�ل��ك الأب �ي ����ض دائ� �م� �اً..
�س�أغزل من خيوطه ردا ًء ُيدفي ُء ج�سدي
ال�ضعيف  ..و�س�أجعل منه قنديالً �أكتب
على �ضوئه حكايا للأطفال  ..ولأحفادك
ال�صغار..
��س� أ�خ�ب��ره��م ع��ن ��س��ر م�ن��دي�ل��ك بلونه
الأبي�ض ..عن بركاتك التي لم ولن تنتهي
بعد رحيلك..
فارقدي يا جميلتي ب�سالم ..وكوني
بخير  ..فتوقيت لقائنا م�ج�ه��ول ..لكنه
حتما ً �آت.

�س�أخربهم عن �رس
منديلك بلونه الأبي�ض..
عن بركاتك التي لن
تنتهي بعد رحيلك..
فارقدي يا
جميلتي ب�سالم..
وكوين بخري ..
فتوقيت لقائنا
ً
حتما
جمهول ..لكنه
�آت

123
تموز/آب/أيلول  - 2015العدد 1

لغة الإبداع

مراتب ال�صمت
حممد نا�رص الدين

�أول ال�صمت

منت�صف ال�صمت

�آخر ال�صمت

تفقد الطريق
�أذنا ً واحدة

تكون الأ�شياء تقريبية،

احتجاج �أخر�س

ي�صري الفن ممكنا ً

على العتبة

مثل ال�صمم و�أخطاء التكوين

احتمال معقد

�ضد املوت الزوبعة

يخرج رجل

�أبر�ص نوعا ً ما

�شيء من الوردة

فخذ �أثقل من �أن يذهب اىل احلرب

�شيء من املعدن

ر�ؤو�س عالية لل�صبار

يرتبها زرقاء

�شيء من الدابة

يقتلها امللل

بالأ�صفر املكتمل.

�شيء من �أنفا�س خائفة

تنتظر جرادا ً ال ي�أتي.

تعلق يف �شقوق حدقة العني.

املكيدة
لن حتيا طويالً

�أو �أ�رسقها

هنا �أي�ضا ً

�ضجة املحركات

مثل الع�صافري

من لوحة جورج براك

ميتلئ الأثاث بالغبار،

ثمة �أ�شياء

يف ال�سماء الوا�ضحة،

وقل لرفاقك

�أنتظر هبوطها اال�ضطراري

�أنك ا�صطدتها

الفطور يف ال�صباح
ن�أكله باردا ً

حتفر يف الوجوه الربونزية
لأولئك الرجال امل�صنوعني

على الأر�ض ال�صلبة

مبكيدة بارعة

�إذا خفت احلب،

من الظل والعرق،

و�أر�سمها

حلية الوقت

حلية الوقت تطول

ثمة من يحدثهم

بكثري من ال�شبهة
�شيئا ً من ال�صورة

نخبك

دون �أدنى انتباه،

�أن يف غري احلياة ال�سعيدة

نخب احلياة ال�سعيدة،

ال�ضجيج،

ال ميوت الرجال البتة

لكن حذار،

غازات الأ�شبمانات،

لأنهم ال يكذبون.

و�شيئا ً من الأحالم
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�إنعتاق

�إبحار
مقيمة
وراحلة
�أرجوان الريح يدرك
ب�أي ي ٍد
ير�سم مالحمه
ذات مرة
كان ثمة قلب
ج�سدي يبحر
يف قلبي

منازل احلقيقة

تركتها
متر �أمامي
هذه املرة
ومل �أحرك �ساكنا ً
مل �أحت�ضن فكرة
مل �أمنح �أحد منازيل
ترك ُتني
كما ت�شاء ال�سجية
التي �إنت�شلتها من �صقيعها املر
مل امنح �أحد منازيل
خلعت �أحد �أثوابي
وملعت الزجاج املبهور
ترك ُتني
كما ت�شاء البداية...

زاهر العري�ضي

بقايا �إن�سان
�أنا يف ورطة !
بقايا انتماء يف لغة عاجزة
وكثري من ال�صخب وامل�سلمات
�أتنكر بقبعات املهرجني
كمقامر فا�شل � ...أبحث عن وطن
و�أنا بقايا ن�ساء
يف م�ساء مدينة مهجورة
ويف خميلتي � ..صور يغتالها املمنوع
حتى خميلتي عاجزة  ...كجثت نرتل

حادة ك�سكني
المرئية كن�سمة
�شا�سعة كوجود ازرق
�أ�صمت قليال
وا�صعد �أملك اللولبي

ن�رسين كمال

ح ّدق يف بع�ضك
املطمور حيا ً
وع ّد �إن ا�ستطعت
اىل منزلك القدمي

حولها انف�صام اخللود
و�أنا مدن يف هياكل مندثرة  ...من مدن
حبلى بالب�رشية
مدن حتمل جثتها �إىل البحر مع كل
م�ساء
ويف هلو�ساتي  ...كل هذه الوجوه ...
�أ�صنام
حتى املر�آة ال تالحظ غيابي
ويف هلو�ساتي  ...يخيل يل ...
كائنات ف�ضائية تعبث يف هذا العدم
متى نخرج من ال�صندوق املقد�س ؟
ونقتل �آبائنا و�أجدادنا و�شعوذاتنا
وخرافاتنا
متى نبوح ب�شئ خمتلف عن الببغاء يف
�أفواهنا
جنرت حتى اجلوع ك�ضفدع يف وحل
امل�ستنقع
و�أنا كثري من اخليبات ...
�أطعم وجهي طبقاً�  ساخنا ً من احلزن

والزعرت
�أر�سم قرب نافذين ع�صفور يف قف�ص ملون
وانتظر الربيع ...
�أكتب على جدران بيتي  ...احلرية تبد�أ
من هذه الغرفة ال�صغرية
و�ألوم جارتي على �صباحي املتعكر ...
و�أتهم العابرين يف ال�شارع بقلقي اململ
�أنتظر ر�صا�صة بطولة يف �أعلى ر�أ�سي
من �سائق متهور  ...من حاقد موتور ..
من �أبله متنكر بربط عنق انيقة ..
�أو رجل �أمن بنظارات �سخيفة
كل هذا املوت املتوح�ش  ..و�أتفاج�أ ما
زلت على قيد احلياة ...
تب أً�  ...من �أنا ؟ ما زلت �أبحث يف هذا
الفراغ ...
وراء يدي  ...ي�ضج التمرد � ...أ�صوات
الريح ...
كم من �سنة �ضوئية بحاجة ليخرج هذا
الع�صفور من اللوحة ويغرد بحرية ؟
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مكرم غ�صوب

ال�سائر
(الوطن بعد الطفولة)

�سائ ٌر اىل حتفي

من جيبي ت�س ُق ُط الأمنياتُ
جائع
اليما ُم
ٌ
َ
حترتق املدينة!
ال �أنظ ُر اىل الورا ِء ،كي ال
المْ َدين ُة َ
جيج عا ِق ْر
�ض ٌ
كور
فيها اك َت َ�ش ْفتُ �أنَّ ك َّل الأَنبيا ِء ُذ ْ
َف َك َف ْر ْت!

�سائ ٌر اىل حتفي

ُ
ت�سقط ال�صو ُر القدمية
من جيبي
الك ّل هنا َي ُ
ن�ش ُد الـ "هناك"
والـ"هناك" عباءة ٌ بالية

ال �أنظ ُر اىل الورا ِء ،كي ال حتت�ش َم العاهرات!
�سا ٌئر اىل حتفي
احلزنُ فو�ضى
العيونُ تائهة
�أينَ اهللُ؟ متى اهللُ؟ من اهللُ؟
ال �أنظ ُر اىل الورا ِء ،كي ال ميوتَ اهلل ُ مرتني!!
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ك�أنّك الغياب
�إِب َت ِعدي � ،إِب َت ِعدي َع ّني
ِل َتقترَ ِبي ِمنَ ال َّت َو ُّح ِد ِبي…
جيج يف �أَعماقيَ ...و َ
َ
باب
�ض ٌ
�ض ْ
َك�أ َّن ِك ِ
ياب
الغ ْ
َت�سكُنيني �سرَ ابا
َح ّتى �صرِ تُ �أَ� أَ
س� ُل ِك َع ّني
َك أَ� َّنني �أَ ِ
نت محُ َ َّجب ٌة
َو�أَنا ا ِ
جاب.
حل ْ
َع َب ًثا �أُحاو ُِل ا�س ِتعا َد َة َمال ِم ِح ُخ ُطوا ِتي
َو ِبها �أَر َت ِ�س ُم َّ
الط ْ
ريق
ال ّز َمنُ أَ� رَ ُ
ال�صحرا ْء
كث ُع ُت ًّوا ِمنْ ر ِ
ِياح ّ
اللَّ َحظاتُ ر ٌ
ِمال ُم َت َح ِّرك ْةَ ،تب َتلِ ُع ذا َتها
َو ُك َّل عا ِب ٍر إ� َليها...
َع ِ
�سودا ْء!
يناك واح ٌة َ
الأَ�س َو ُد ُنو ٌر ِبال ِظ ّْل
الأَ�س َو ُد ِفع ُل اح ِتوا ْء...
ري
الإ�شاراتُ ع�صاف ُ
املالمح َ
�ش َجر
ُ
� ِ
أنت الغاب ُة الأخرية
ني الأ�صنا ِم �أَ ُ
و�أنا ب َ
بحث عن �إل ِه امل َ َطر!

ُ
حديث اخليول
نادين طربيه احل�شا�ش

ل�صهيلي في ليل ع�شتار ...ك�لا ٌم
يتعب منه البوح
ل ّمني �سيزيفي في جعبتك القمح ّية
ال�صخري
ل ّمني من �صقيع ليلي ّ
ل�صهيلي فيك ك ّل الآف��اق المعلّقة
على �صخرة الكبرياء
ل ّمني بروميثيو�س ل�شعلتك موط ًنا
ملَت جحافلي �سقم المطر الأخر�س..
كم من مفازة �ستهرقني فوق �صدر
الجنون..
قبل �أن ينتحلَني فج ُرك؟
ٍ
�سوط �س ُيداعب �أوهامي
كم من
�شم�سك في كياني..؟
تذوب
قبل �أن
َ
ُ
بي �شوق الخيول �إلى ال ّرحيل
الفجة
نحو ميادين الغابات ّ
يق�ضمه ُ
نحو �أفق لم ِ
حزن المغيب..؟

لغيابي هذا الح�ضور المقيت
تذ ّوقه..عمِّد جبين ذاكرتك به
عمِّد عنجه ّية ده ٍر ت�ض َّرج بدمائي
فار�س ٌة �أنا
ال�صمت �صهيل
تركت ف��وق عقم ّ
حبرها
فار�س ٌة �أنا
عانقها َّ
ال�شك ح ّتى �سقوط اليقين...
يهدهدُني تع ُبك
تجلِد ربيعي تجاعيد الأحالم
بح لي ب�أق�صى م�ساحاتك
عاقبي...راية
�إزرعني فوق موتك ال ّت
ّ
فينيق
راية رماد ناريّ
ُ
�ستمت�شق ال��غ��د...وع��د الق ّز
ب��ي
بمو�سم حرير

�صالحك الآلهة
بي �س ُت
ُ
�ستفتح لك �شبابيك الأولمب
مهابات الع�صافير الخريف ّية ...وك ّل
الحكايات الوحيدة
ما لي و للموت..؟!
ُي َ
حت�ضر ف��ي ع�صر ال��دَم��ع عند
احتراقي
ما لي وللموت؟!
عاج ٌز هو ...لهيبة عينيك ك ّل هذا
الخلود
عاج ٌز هو...ل�صهيلك في كبريائي
الأنثويّ ك ّل مفارق ال ّربيع اليانعة...

�أنتمي للحظة �صغرية
ادوني�س اخلطيب
ك��ل االن��ت��م��اءات ب��اط��ل��ة يا ع�شا�ؤنا ال�سري..
حبيبتي
فقط الأر�ض

هناك نحت�سي الماء والهواء وحدها �سيدة التراب..
والنار..

الأر�ض لي�ست وهما ً ..
االفكار ربما ..
الأر�ض مكاننا المقد�س

�إنها الحقيقة ذات العينين
الوالدة والموت...

وحدها ت�أوينا حين يجمدّنا
الوقت..

ع ّرابة �أنفا�سنا..

ه��ي حيث ُول���دن���ا ،وحيث كلنا يا حبيبتي

نموت

وحيث ُنبعث �شعرا ...

ننتمي فقط للوالدة والموت ..

لذا علينا قبل االنتماء الكبير
�أن ننتمي للحظة �صغيرة ..
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دائرة كهذا العامل
با�سكال �صوما
ال�شم�س احيانا ً تعود
رغما ً عنها
الى عالم يثقبها
كلما ا�ستنار
jjj

كل ما تعرفه ذاكرتي
�أنني كنت �أحدّث الدمى
ب�صوت عالٍ
تظ ّن �أمي �أن كان لي �أ�صدقاء
jjj

كل دخان يغادر فمي
ال يعني �أي �شيء
حزني
دخانٌ ال يت�صاعد

jjj

�أعوا ٌم
و�أنا احمل جواز غريبة
لم يعرفني �سوى بحرهم
لم �أعرف
حتى نف�سي
jjj

ٌ
موقوف بجرم مدينة
ُذكِر في البند العا�شر
�أن كل بح ٍر ي�صادق مدينة
�أكثر من �ألف عا ٍم
ُي�صلَب
jjj

وظ ّلي غريب
ن�صار
ليندا ّ

غريبة �أعدو
روحي �أنت
�أ�صنعني منك
موطني تائه في الغياب
علّني لم �أكن
ق�صيدة مفقودة
غريبة انطوت،
ّ
ال�صباح...
ورقة تر ّبعت على ظل ّ
قاحل هذا الكوكب
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الخلق رماح
ن�صنع عذارى ورق
فلكان نحن،
ال�صدى...
ي�أوينا ّ
�أترانا زمان �أم �شرر
رحلة تغ ّطي ّ
ال�شاطئ
يح ّرره المدى...
�أ�ست�سلم ل�ضحكة الوهم
ال ر�ؤية تراني،

نافذة وهي تفيق
والغد انتظاري...
ن�سيم يداعب غربتي...
مالمحي منهكة
ي�ؤرجحني الغيب
لأ�صنع عريي
وظلّي الغريب
على مقعد ال ّريح
حائر ي�ستريح...

�أريد �أن ين�صرف عنا الليل
وننام كطفلين
كطفلين وح�سب
jjj

ومن يدري
ربما كانت الأر�ض م�ستطيالً
قبل �أن يولد الحزن
والدائرة
jjj

مع الوقت
�شيء ما فينا يطلب حبا ً
بغير ت�ضحيات
ووطنا ً من دون �أوجاع

عتمة ت�سبقك �إلى البيت
ربيع �شلهوب

احلجر

فيه وجهي
وجوه �أ�صدقائي
وجوه الموتى
ومن �سوف يولدون...
في الحجر طفل
يحمل حجرا ً لأول مرة...

�صبي كان قا�سيا ً
مع الع�صافير
مراهق جعلته الفل�سفة �شاحبا ً

كثمرة ن�ضجت باكرا ً
ولم تحتج حجرا ً لت�سقط
�شاب
ن�سي في معركته
من �أجل البيت
�أن الحجر جندي مجهول...
تحجرت خطواته
رجل َّ
حين ن�سي التحدث عنها
في �سهرة مع الماء...

ميت
ال يرى الحجر
فوق قبره . ..
حجر واحد
فيه توائم لكل الحجارة...
�أي�ضا ً
مالمح كائنات لن توجد �أبدا ً
لكنها زارت هذا العالم
على طريقتها ...

العتمة
الق�صة كلها
تبد�أ حين تنتبه
�أن العتمة �أذكى منك
�سبقتك �إلى الفاكهة والبيت
تركت لك الطريق تذكاراً...
تحاول �أن ت�ستعين عليها
بنظارة الجد
ب�شمعة �صلعاء فوق طاولة الفل�سفة
ثم رويدا ً رويدا ً تعتادها...
تفل�س الع�صافير

تن�صرف الحجارة �إلى ما ال يعنيها
بعيدا ً عن دماغ المهند�س 
وقلب النبي...

الأطفال وحو�ش �صغار
وخلف كل ق�صيدة
ماكينة خياطة عظيمة...

بعد هذا لن تتفاج أ�
ووجدت
�إذا ا�ستيقظت
َ
مكان مخيلتك معمل �أ�شباح...

طبعا ً لن ي�شعر بهذا �سواك
و�أنت تجد نف�سك غير �صالح
لتناول طفالً ابت�سام ًة
�أو لإبداء ر�أي
في �إبادة جماعية...

لن يبقى العالم متما�سكا ً
النهارات دجاجات جائعة
تت�ساجل على قمح م�سموم
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 ...ولي�ست الأخرية

يـــ�أ�س
حممد علي اخلطيب

j

غلب الي�أ�س عل ّيا...
َ
وامتطى
�صهو َة عجزي...
فار�شا ً عمري �ضبابا ً
و�رسابا...
�رصت فكرا ً مظلما ً
الك�سب
عيني و�أفنى
�أطف أ�
َ
َ
يف حلم يد ّيا...
� َ
أم�سك اللي ُل ب�أحالمي
رص �ضيا ًء
فلم تب� ْ
يطلق الرغب َة من �أ�رس الظال ِم...
�سقطت فوقي �سمائي
ْ
�أجنما ً حريى و�شم�سا ً وباليا...
�صعدت من باطنِ ال ِ
أر�ض ال�ضحايا...
ْ
ُزمرا ً
ُ
تخبط يف فو�ضى
وتهت ُز عذابا...
ُ
رش
في�ض ح� ٍ
ِ
حكايات القيامه...
من
بني ُ�س�ؤْ ٍل ورجا ٍء
أنف�س عدال...
تطلب ال ُ
من زمانٍ
َ
التاريخ بحثا ً
مي�سح
ُ
ِ
رص ف�ضال...
الع�
ال�سابقني
د
جها
عن
َ
ِّ
احلق �ضيا ٌء للوجو ِد...
�صو ٌر يف ذروة
ُ
�ضاعت
ر
�صو
ْ
ٌ
�ضباب...
من
مب ٍّد
ِ
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ُ
أ�صول...
واختفت فيها املزايا وال
طبع خ ْونٍ
ِ
النا�س
حك َم الأفعال يف
ِ
و�أبالها بغد ٍر وجحود...
وطن يرعا ُه روحانِ :
غبا ٌء ُ
وغ ُ
لول...
ماتَ من فعليهما جو ُد الربي ِع...
ِ
اجلفاف...
وطغى ع�رص
وم�شى احلل ُم على جم ِر ال�صحارى،
ير�ص ُد الأجوا َء بحثا ً
عن نعي ِم الفيء يف �إ�شفاق واحه...
وطنٌ عا�شت بعيني ِه
جراثيم التعامي عن خطايا ُه
اخلطوب...
ف�أعمت ُه
ُ
وم�ضى ي�س�أل عطفا ً
ٍ
خبيث
من
وبنا ًء من � ٍّ
أكف
مت فيه اخلرابا...
ع ّم ْ
�ص ّد عن در�س الرزايا
كافرا ً بالفه ِم
ن ّواما ً على ِ
ال�صغارِ...
فر�ش ّ
تاركا ً �أر�ض اجلنانِ ال ُز ْه ِر
م�أوى
ل�شياطني الدواهي والدمارِ...

غلب الي�أ�س عل ّيا...
عندما �أدركتُ �أنّ الع ّز
يف �أبناء �أر�ضي م�ستحي ُل...
النا�س
ور�أيتُ
َ
حرب
يف
ٍ
فخ�ص ٌم قات ٌل خ�صما ً
على ك�سب املكانِ ...
ِ
النا�س
ور�أيتُ الدينَ يف
�ستارا ً
للنفاق...
ِ
ٌ
وهُ مو يف ظلّة الدينِ
وحو�ش
�أبدا ً عط�شى
ِ
�سفك الدما ِء...
اىل
روحهم �ض ّد املرو� ِآت
ثبات
ف َمحياه ّم
ٌ
يف خمازيه ْم...
و َملهاه ْم �رشو ُر...
غلب الي�أ�س عل ّيا...
و�سط الدياجي
و�أنا ْ
ٌ
واقف
يف ْ
�سطو ِة الإظال ِم عجزاً،
ال �أرى
ري...
كيف �أ�س ُ
 jم�رسحي و�شاعر

