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الع�شرين  ال�شنوات  خالل  الفا�شحة،  الحداثة  فيه  ب��داأت  الذي  العالم  هذا  في 

ا�شمه  الجديد،  العولمي  النظام  اأ�شبحنا نبحث عن »خطاأ« خارج هذا  المن�شرمة، 

العودة الى الذات... اأو ما يجب اأن تكون عليه ذواتنا.. ماذا ي�شيف اإ�شدار مجلة ثقافية 

ت�شدرها وزارة الثقافة في هذا الوقت بالذات؟

   �شوؤال م�شروع مفتوح على اأجوبة ال منا�ص من تعدادها؟

اأو ربما نحن بحاجة الى رائحة     ربما نحن بحاجة الى فرادة، ال الى كثرة ورق.. 

الحبر اأكثر من حياكة الوهم..

  �شيء ملمو�ص ن�شعه بين قّراء ومثقفين لبنانيين وعرب لنطلق �شرخة، اإن الحياة 

ال تموت وال يحّل مكانها الجفاف...

  والأن االحتكار الثقافي الورقي لم يزل مح�شوراً بفئات دون اأخرى، واأعمار دون 

، وتبتغي  المحّرمة  االأجوبة  تقّدم مادة تحا�شر  الوزارة  �شواها، كانت مجلة ت�شدرها 

وال�شابة  الجديدة  االأفكار    من  لجيل  م�شاحة  وتخلق  والماألوف،  التكرار  خارج  اأ�شئلة 

بغية اإ�شفاء م�شروعية البقاء على اأ�شا�ص االأ�شلح واالأف�شل واالأبدع.

  وقد اطلعت الوزارة بدورها، وذلك عبر قيامها، رغم اإمكانياتها المتوا�شعة مادياً، 

والثقافة  لالأدب  ينبغي  اأنه  على  موؤكدة  االإبداعي،  العمل  روح  عن  تعبّر  مادة  اإنتاج  الى 

مناخ  وتاأمين  باالآخر،  االن�شان  تربط  التي  العالقة  وجوهر  مكّون  عن  الك�شف  والفكر 

�شريح ومالئم دون اأية مواربة في التعامل مع الن�ص المغاير، ومدركة اأي�شاً اأن الثقافة 

هي �شلوك وبالتالي منارة ت�شّع على العالم وت�شيء، ال اأن تكون الثقافة مراآة فح�شب.

   اأجوبة قد ال تنتهي اإذا ما عك�شنا واقع حالنا اأمام ندرة التوّجه الى الكتاب وفي ظّل 

عولمة فا�شحة لكل طبيعة الحياة التي تنع�ص فينا اآمال البقاء لنجّدد المعنى، وح�شبنا اأن 

يكون ذلك باحت�شان التنوع من االأفكار ال االأحادي منها، ورف�ص التطّرف والت�شرنق، 

مكانها  من  الطبيعي  دورها  تاأخذ  اأن  يجب  التي  الجامعة  الوطنية  هويتنا  على  والتاأكيد 

ليكون لنا راأي في كل ما يدور حولنا وفي العالم اأجمع.

تبذل  التي  الناعمة«  »القوة  مبداأ  على  يقوم  الحديثة  الحروب  من  كبيراً  ج��زءاً  اإن     

فيها االأموال ل�شناعة الحدث اأو تغييره والتاأثير في عقول ونفو�ص غير المنتجين فكراً 

الغد...  لت�شنعوا  الحدث  �شناعة  الى  ندعوكم  المنبر  هذا  من  ونحن  وغ��الالً،  و�شناعة 

فالنظرية يجب اأن تذهب الى التطبيق...

  هو ما ندعوكم اإليه في هذه المجلة التي تفتح ذراعيها لكل اإبداع وخير وجمال ...

النظرية 
الى 

التطبيق
j نعيم تلحوق 

يف البدء

j رئي�س التحرير امل�س�ؤول
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رئيس التحرير المسؤول

نعيم تلحوق

عالقات عامة

أمل منصور

الهيئة االستشارية

د. أدونيس العكرة

د. وجيه فانوس

أ. أحمد قعبور

د. مها خير بك ناصـر

د. ميشال كعدي

د. موسى مرعب

د. عادل قديح

أ. سلمان زين الدين

أ. جورج كعدي

أ. غازي صعب

يف البدء...

النظرية الى التطبيق...  رئي�س التحرير نعيم تلحوق

 

ثقافة الإعالم واإعالم الثقافة

بيتي ت�أمالت/ �شوقي ابي �شقرا  

�شليم�ن تقي الدين..  الق�نونّي والإعالمّي المثّقف/ د. مه� خير بك ن��شر

العالقة التك�ملية بين الإعالم والثق�فة / خ�شر م�جد

 نحو ا�شتراتيجية اإعالمية لإعالء �ش�أن الثق�فة/اإلي��س العطروني

التغيير الموعود 

�شجر لن ترى اأنت ولن اأرى اأن� اأغ�ش�نه! / روؤوف قبي�شي

اأزمة الفكر في الثق�فة والإعالم/�شليم�ن بختي

ثقافة الفكر

المواطنية م�شروع ن�ش�ل في لبن�ن / د. اأدوني�س العكره

ثقافة التاريخ

مح�ولة في علم الت�أريخ في نظر فوؤاد اأفرام الب�شت�ني /د. ح�رث الب�شت�ني 

ثقافة الأدب

م�هية ال�شعر ال�شعر �شرُّ يبحث عن �شّر / د. زي�د نجيب ذبي�ن

ب�رت وم� بعد ب�رت من منظور ثق�في اإنتروبولوجي / د. اأ�شم�ء �شملي حلواني

»الع�ن�س« لخليل تقي الدين درا�شة تحليلية نف�شية /د. ج�ن نعوم طنّو�س

احلمراء - الربي�ستول - بناية حطب 
- مبنى وزارة الثقافة اللبنانية
هاتف رئي�س التحرير امل�سوؤول:

01/744250-1-2-3 - 01/756308
E-mail: naim_talhouk@hotmail.com

الغالف بري�شة الفنان ايلي كنعان

العنوان
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ثقافة الفن الت�سكيلي
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الأرابي�شك بين الدين والفل�شفة 1 / د. فط�م مراد

الفنون المع��شرة بين ب�ري�س وبرلين: 

 �شهوة ع�رمة للغرافيتي، وفن مفهومي، 

وعودة الى التجريد / د. ع�دل قديح

الفن والحرب / د. كلود عبيد

ثقافة ال�سينما

»ل �شحك من دون �شح�ي�« 

الكوميدي� في الحي�ة.. وفي ال�شينم� / نه�د يون�س

اأ�شئلة ال�شينم� والرواية 

والأفك�ر الجميلة / د. ق��شم ق��شم

ثقافة املكان

م�ش�هدات لجيء لبن�ني 

على �شفوح الألب / معمر عطوي

ثقافة اللغة

العالقة بين اللغة والهوية

واأثرهم� في المنظومة الإجتم�عية/ميراي اأبو حمدان

ثقافة التوا�سل

التوا�شل بين الثق�ف�ت 

واأي دور للثق�فة العربية فيه؟/د. اأني�س الأبي�س
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قراءة يف كتاب

العقل ل الغرائز، الوطن ل الطوائف/ راجح نعيم

غياب

ب�قة ورد حمراء على �شريح

اأنور �شلم�ن / نجيب البعيني

ن�س م�رسحي

�شفر المذاهب / يو�شف رقَّة

اإجنازات

ن�ش�ط�ت وزارة الثق�فة: 

م�ش�رك�ت وتف�عل مع المجتمع المدني

اإبداعات

لم كل هذا الحزن؟!/ ب��شم ممدوح �شبو

حين تنظر بلغة ك�ملة/منير مهن�

ال�ُشَور، اأمي/دارين حوم�ني

نرحل عن ال�شم�ل/رلى الجردي

�شدى الأي�م الموغلة/حكمت ح�شن

وداع�ً اأيته� الكلم�ت/ بالل الم�شري

اأن� والليل واأنت / لرا مالّك

الأ�شج�ر/ محمد ن��شر الدين

ل حلم قبل عينيك/ نغم ن�ش�ر

اأ�شدُّ قلبي - حين اأخبرتك / تغريد عبد الع�ل

بط�قت�ن/ ليلى الداهوك

ت�شيزوفريني� ع�طفية! / ي�قوت دند�شي

ك�أ�س ع�شق اأخيرة / ايفون ال�شيعة

... ولي�ست الأخرية

ق�شيدت�ن للع�شق والو�ش�ل / ط�رق اآل ن��شر الدين

الآراء الواردة يف »�سوؤون ثقافية« 
تعربرّ عن راأي اأ�سحابها ول ُتلزم املجلة.
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القمح  خ�صبة  العالمية  الآداب 

وال����ص���ج���ار، وح��ي��ث��م��ا ه��ي ف��ي اأي 

وع�صاقاً  ومحاربين  فر�صاناً  تبدو  مكان، 

وعا�صقات، وحيثما تكون القدا�صة ويكون 

القدي�س والقدي�صة، ويكون اأنا وغيري من 

البخور  وم��ن  تت�صاعد،  التي  البتهالت 

وحيثما  واأن��ف��ا���ص��اً،  ذك��ري��ات  يتبّدد  ال��ذي 

الغ�صون  ت��رك��ب  وحيثما  ال��م��اء  ي��ت��ح��ّرك 

على الجباه وعلى الخدود، وحيثما اللون 

اأرتفع  اأنا  وحيثما  ال�صحوب،  هو  ال�صفر 

الول��ى. ومن هذه  الطبقة  اإلى  الفوق،  اإلى 

وعلى  ال�صحن  على  المفتوحة  ال��ل��وح��ة 

ال���دار وع��ل��ى ال����رواق. والأه���م ال���ذي نقراأ 

وال����ذي ه��و ال��خ��ي��م��ة وه���و ال��غ��م��ام��ة وه��و 

ال�صباب، ذلك اأنا وربما كياني هو الغريق 

وه��و ال��ورق��ات ورب��م��ا ال��ه��دي��ة ك��ون��ي في 

واأ�صّب  الوجود،  والبط  والبط  ال�صنّارة، 

ال�صياد والق�صبة. واأ�صعر بي اأنني الممثل 

في  وان��ا  الخفاء،  في  ولكن  اأ�صرخ  واأنني 

قمقم الوجوه.

وفي  الحديد،  م��ن  التي  العليقة  وف��ي 

ال��ح��رك��ة ال��م�����ص��ط��رب��ة ج����داً. ول��ك��ن كيف 

اأ�صكر واأ�صكر وفمي  اأن  النجاة وكيف لي 

تلك  العقدة،  تلك  حلقي  وفي  العق�صة  في 

الغفران،  فعل  اأتلو  واأن  اأعلق  اأن  الو�صيلة 

ال�صيخ،  ول��دى  الكاهن  ل��دى  اأع��ت��رف  واأن 

واأنني ل اأتكلم ول اأنطق ول ما ي�صعدني، 

اأي �صيء اأي كالم واأي ك�صف عن �صريرتي 

النائمة في �صرير الك�صف عن الظلمة، وانا 

في الماأزق وفي الجورة. ول اأحد ها هنا، 

النمر لم يعلق  الفهد لم يعلق وحتى  حتى 

وحتى الثعلب لم ياأِت ولو طار الجوع من 

بطنه ومن وادي ال�صدى. والى اللقاء في 

ما بعد.

❊  ❊  ❊

البحر  اإل���ى  ول  بيتي  اإل���ى  اذه���ب  ول 

ال��ذي  ال��ب��ط��ل  الع�صكري  وال����دي  اإل���ى  ول 

ل  ق�صيدتي  اإل��ى  مرثاتي،  اإل��ى  اأ�صغى  اأن 

هو  وانما  الطاعة.  وع��دم  الهوان  يرت�صي 

الغياب  ف��ي  ولأن  غ��ب��اراً  ال��م��وت  ف��ي  لأن 

هو  ول  اأب�صره  ل  ولذلك  و�صتائر  �صتائر 

ع��دم  ف��ي  �صيكون  اأو  �صيخونني  اأي�����ص��اً 

م�صى،  ولبوؤ�صه  م�صى،  اأنه  ذلك  الروؤيا. 

ال��ث��وب، تحفظ  ل��ه  ال��وال��دة تحفظ  وك��ان��ت 

ان�صرافه  طال  لما  اأنه،  وذلك  كاملة  البدلة 

اإل���ى خ��دم��ة ال��م��وت، ل خ��دم��ة ال��دول��ة، لم 

ير�صب في قعر الفنجان، في قاع البحر اأي 

برع  لوؤلوؤة. ومهما  واأي  واأي �صدفة  حبة 

وراء  ما  في  فاإنه  والدولة  والرفاق  الغير 

الحب�س،  وراء  الده�صة،  وراء  ال�����ص��دى، 

ول���ن ي��غ��ف��ر ل���ه، ل���ن ي�����ص��ري ف���ي ال�����ص��رى 

وق��ت.  واأي  اأوان  اأي  الآوان  وف��ي  وح��ده 

بيتي ت�أمالت1

j شوقي ابي شقرا

ثقافة اإلعالم وإعالم الثقافة 

بعنوان:  نل�سن  دار  عن  �سي�سدر  كتاب  من   )1(

يتذّكر....” �سقرا  اأبي  “�سوقي 

هذا الن�ص لرائد من رواد ق�سيدة النثر العربية، �سوقي اأبي �سقرا، اال�سم الذي اأو�سل الكثيرين اإلى ال�سوء عبر منبر النهار الثقافي الذي 

كان �سلطة مفتوحة لكل الموهوبين والواعدين من الكّتاب واالأدباء وال�سحفيين.

تخاله لم يزل على عر�سه حين يكتب مذكراته.. هنا ن�ص من كتاب �سي�سدر له عن دار نل�سن بعنوان: »�سوقي اأبي �سقرا يتذكر....«
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وهي القدي�سة 
التي يف الكني�سة 

على �سدارة 
البهاء وعلى مرتع 

الكلمة وعلى راأ�س 
القلم اأو تلك الري�سة 
وال اأح�سب اأنها غري 
ذلك واأنها االأقرب 

اإلى احلقيقة، بل اأنها 
احلقيقة يف االأر�س 

ويف النف�س

ت�أمالتي  �إل���ى  �شكو�ي  �إل���ى  ي�شغي  ول��ن 

�ل�شترة  وال  طم�ق  وال  له  جزمة  ال  د�م  م� 

�لتي  �لفتح�ت  وحيث  �الأزر�ر  تغفو  حيث 

له،  �لط�عة  وف��ي  �لحي�ء  وف��ي  �لخجل  في 

�الآمر  هذ�  على  تثور  �أو  عليه  تتمّرد  كيف 

و�لذي ال �شوت له و�نم� �لعبير يلبث على 

�لكم�ل  �لذي يقترب من  �لجّو  ع�ّشه وعلى 

�لحيرة  �شبكة  في  و�أن���  �ل�شف�ء.  عدم  من 

�لق�ّشة وربم� يجمع  وفي �لفخ �لذي يلقط 

�أي  و�لي�ب�س،  �الأخ�شر  �أي  �لمتن�ق�ش�ت، 

�لذي  �ل��دب  وجلد  �الأ���ش��ر�ر  وكومة  �ل�شر 

وين�شى  له  م�  ين�شى  ور�ح  �لموعد  ت��رك 

�أحد  عليه  ي�شحك  لن  �لعر�ء  وفي  �أمالكه 

من �لقوم �لم�ش�فرين �أو �لذين يترّب�شون 

ال  �ذ  �لم�أ�ش�ة.  وف��ي  �لخجل  في  �لذين  �أو 

يرون �لخ�تمة وال �شت�رة تهبط �أو تتن�زل 

يمنع  �ل���ذي  �لملقط  ع��ن  �أو  مقعده�  ع��ن 

�شقوطه� �أو �أن ت�شد �لن�فذة وتح�ر �ل�ش�لة 

�لحيرة  مقعد  في  �أن���  و�أح���ر  و�ل�ش�هرون 

و�ل�����ش��رود ع��ن �ل��و�ق��ع وف��ي �الن��ت��ظ���ر �أن 

�شفير�ً  �ل�ش��شة، ويكون  �لبطل من  يجيء 

�أن��ه  �لنب�أ  ح�مل  وه��و  و�ل���دي،  وز�رة  م��ن 

و�أنه  �لث�نية،  �ل�شفة  على  و�أن��ه  هن�،  لي�س 

�شديق �لبروف�شور �أو م�ذ� يكون �أو لي�س 

يحر�س  ه��و  و�ن��م���  �لج�معة،  ف��ي  �أ���ش��ت���ذ�ً 

�ل��ب���ب دون  على  د�ئ��م���ً  �ل��م��وت، وال يقف 

ي�شرب  و�ن��م���  �ل��ج��دد،  و�لق�دمين  �ل���زو�ر 

�ل�ش�حب  �شديقه  مع  �ال���ش��ود  �أو  �لقهوة 

و�ل�ش�حك غ�شب�ً عنه. 

❊  ❊  ❊

و�أر�ني �أح�ّس بكوني �أقترب من �لبوح 

�العتر�في ومن �لظنون �لتي هي في حجم 

�لحبّة، �أي �لقمحة �أي �لحم�س �أي �لحنطة 

�لم�شهورة. و�أر�ني �أ�شتبق ذ�تي و�أحو�لي 

وزيت �لفخ�رة، وزيت �لزي�ح، �إلى ب�ش�ط 

�أي  �لحك�ية،  هي  كم�  و�لجلو�س  �لرحمة 

في �أي ح�لة و�أي مق�شورة. ومن هن�ك ال 

�أر�ني �أرى �أحد�ً، بلى تلك �لقدي�شة �لر�هبة 

�إل��ى  و�أن��ت��ه��ي  �الأف��ي��ل��ي��ة،  ت��ري��زي���  �لكرملية 

�لورق،  �لمكتوب على  بي�نه�  �إلى  مز�ره�، 

وع��ل��ى �ل��دف���ت��ر وع��ل��ى ق��ل��ب �ل����رب، قلب 

ي�شوع.

على  �لكني�شة  في  �لتي  �لقدي�شة  وهي 

وعلى  �لكلمة  مرتع  وعلى  �لبه�ء  �شد�رة 

�أح�شب  وال  �لري�شة  تلك  �أو  �لقلم  ر�أ����س 

�لحقيقة،  �إلى  �الأق��رب  و�أنه�  ذلك  غير  �أنه� 

�لنف�س.  وفي  �الأر�س  في  �لحقيقة  �أنه�  بل 

وعلى  �ل�شعود  على  �ل��ق���درة  تلك  و�أن��ه��� 

و�لموؤ�ش�ش�ت  حي�ته�  �ل��ح��ي���ة،  تف�شير 

وع��ل��ى �أن ت��ك��ون �ل��م��دى و�ل��رح��الت �إل��ى 

�ل�����ش��م���ء وه���ي ف��ي �ل��غ��رف��ة، وف���ي مت�شع 

�إلى  �الرتف�ع  م�شرح  وفي  �لخ�لدة،  �ل��د�ر 

�ل�شم�وي،  �لنور  و�لى  ي�شوع،  �إلى  �لرب، 

عر�س  �لروح�ني�ت،  عر�س  �لعر�س  و�ل��ى 

�ل��ت�����ش���وؤالت و�ل��ت���أم��الت ف��ي ك��ّل وجهة، 

�لوجه  من  �ل��وج��وه،  من  ذ�ك  �أو  ه��ذ�  نحو 

جميع  �لجميع،  �أل��و�ن  يحمل  �لذي  �لو�حد 

�لروح�ني�ت.

�ل�شعب  ف���ي  �ل��ج��م���ع��ة،  ف���ي  و�أن���ن���ي 

�إل��ى قد�س  �الأفك�ر،  �إل��ى  �ل�شالة  �ل��ذي من 

�لممكن�ت، و�أنني، �أروح �إلى ت�أمالتي و�لى 

هذه �لزهر�ت �لتي على �ل�شرفة و�لتي في 

�إلى  عبره�  و�أ�شرخ  و�أرت��وي  �أقب�س  يدي 

�الأكمة  �إل��ى  �أن���،  حيث  �لكر�شي  من  �لبعد 

�أن�  �ل��ذي  �لم�شير  �لحدث و�ل��ى  و�ل��ى ذلك 

�لفر�س  وه��و  �الأت����ن  وه��و  �شهوته،  على 

و�للمح�ت،  �ل��ه��و�ء  حبور  وب��ي  و�ل�شرج 

ح��ب��ور �الن��ت�����ش���ب �إل���ى �ل��ج��ّو، �إل���ى من�خ 

�لقدي�شة. وعند �لر�هبة �لمده�شة �لحروف 

ومن  منه�  �آخ���ذه  م���  و�لقد��شة،  و�ل��دع��وة 

بئره� ذ�ت �لمع�ني �لتي تندلق من �بريقه�، 

�الخ��رى،  و�ل�شروح  و�لحبر  �لري�شة  من 

ومن تلك �لر�هبة �لتي ب�شطت على �لم�ئدة 

�لهيكل حيث هي،  �ألذه�. وم�  غذ�ء�ت وم� 

���ش��وى ك���ّل ه���ذ� وك����ّل �الع���ت���ر�ف����ت تبوء 

و�الهتز�ز�ت  �لترّدد�ت  دون  ب�أنه�  �أم�مه� 

وكّل �لت�شور�ت. وهن� تميل �لمر�كب على 

له�،  وترتمي  و�لرندحة  �لري�ح  مو�شيقى 

وتك�د ت�شجد لمن ك�نت ك�أنه� في �ل�شم�ء 

في  �أن��ه���  وعلى  �لي�ب�شة.  على  بعد  وه��ي 

مجمل ن�شو�شه� في �شرور �النق�ش��س 

وتغلب  �أم��ث��ول��ة  ه��ي  و�ذ  �ل�شج�عة.  على 

في  نق�ش�ن  و�ي  غلطة  �أي  عقدة  �أي  به� 

�ل��ع��ودة ن��ح��و ن��ه���ي��ة �ل��ن��ه���ي��ة، ن��ح��و �ل��ذي 

�إل��ى  ت���ر�ه  و�أن  �إل��ي��ه���  يلتفت  �أن  رج���وؤه��� 

جو�ره�. وك�أن �لك�تبة في حركة �ال�ش�بع 

�لف�علة  و�ل��ق��وة  �ل��ق��درة  �الإل���ه يم�شك  ت��دع 

تنب�س وتنب�س حتى �لبالغة، حتى �أبو�ب 

ف�إنه�  و�أبو�به�،  �لجحيم  و�أم���  �لفردو�س، 

كّل  ب��ل  ورب��ي��ع  خفق�ن  وبه�  به�  تب�لي  ال 

�لفردو�س  هو  م�  وكّل  و�لرو�ئح  �لف�شول 

ه� هن� �أو هن�ك.

اد ق�صيدة النرث العربية. j �صاعر، رائد من روَّ



8

تموز - آب - أيلول 2016 - العدد 3

كلماته  �أ�سرج  �سباح   عتمة  في 

و�لتمرد... �لرف�ض  عو��سف  على 

�لكلمات  في �ساحات  �سيّد  �لريح  فاأعلنته 

�ل��ف��ك��ر �لأ����س���ي���ل و�ل����ج����ريء و�ل��م��ل��ت��زم 

و�لتطييف  �لفرز  �سنميّة  من  و�لمتحّرر 

و�لتمذهب و�لت�سيي�ض و�لم�سالح �لآنيّة... 

���س��اءه  �ل�����س��ع��ي و�ل��ح��ل��م  ع��ل��ى دروب 

�أغ��رق��ت��ه  �أن  ب��ع��د   ، ق���ان���ون  �ل���ق���در رج����ل 

ع��ب��ق��ري��تُ��ه  ف���ي �أل����م �ل�����س��وق �ل��م��ع��رف��ّي، 

فاأبحر به �سوُقه و�أبحر في �سوِقه، وكان 

�أر�ًسا  �ل�سحافة  في  وج��دت  ثقافٍة   غيث 

�لعالم  و�قع  قر�أ  فكر  بذ�ر  باركت  خ�سبة 

و�لنزيه  �لمتب�ّسر  �لقانونّي  بعين  �لعربّي 

و�لعادل...

ُتف�سح  مو�قَف  �نتمائه  �سدُق  �أنطقه 

عن �سالبة ممزوجة بالقلق على م�ستقبل 

لن يفيد من تحّولت �لمجتمع و�ل�سيا�سة، 

�أف��ك��ار ع��ن ع��ال��م ج��دي��د، ول من  ول م��ن 

لأّن  �لتغيير؛  مخا�ض  في  �لعرب  روؤي��ت��ه  

�ل��م��و�ط��ن �ل��ع��رب��ّي، ف��ي ر�أي���ه، ل��م ُتو�َسع 

حقوُقه في �إطار حقوق �لوطن، ولم ُتر�سم 

و�لتربوّية  �لتنموّية  �لخطط  لمجتمعاته 

�لتعليم  ف�����س��ار  و�ل�����س��ل��ي��م��ة،  �ل�سحيحة 

م���و�زًي���ا �ل��ج��ه��ل، و�ت�����س��ع��ت د�ئ����رة �لفقر 

�ل��ذي  �لعنيف  �لرت��ج��اج  نتيجة  و�لأم��يّ��ة 

�أحدثته �سدمة  �لحد�ثة و�للبرلة...

�للبنانّي/  �لبعقلينّي/  �ل��ك��ات��ب  �إّن����ه 

�مت�سق  �لذي  �لدين  تقي  �سليمان  �لعربّي 

فاأّكد  وجريئًا،  و��سًحا  موقًفا   �ل�سر�حة 

في  ه��ي  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��ال��م  م�سكالت   “ �أّن 

�سدمتا  �أحدثته  �ل��ذي  �لعنيف  �لرت��ج��اج 

دو�ئر  في  �لقت�سادية  �للبرلة  و  �لحد�ثة 

�لفقر  �سيقة من مجتمع تت�سع فيه قاعدة 

وت��و�أم��ه��ا  و�لأم���ي���ة  و�لتهمي�ض  و�ل��ب��ط��ال��ة 

�ل��ت��ع��ل��ي��م غ��ي��ر �ل��م��ن��ت��ج و�ل�������س���ر�ئ���ح غير 

و�لمعاهد  �لمد�ر�ض  متخرجي  من  �لعادية 

�لمتنامية  و�لوظائف  �ل�سريعة  وجامعات 

لهذه �لقوى �لثقافية �لجديدة”.

يعتق  �أن  �لدين  تقي  �سليمان  ��ستطاع 

ولكنّه  �ل�سلطات،  نعيم  من  وروح��ه  قلمه 

�سلطة  �سلطتين؛  �إل��ى  ��ست�سالمه  ع�سق 

�إلى  �لأولى  فقادته  �لقيم،  و�سلطة  �لإب��د�ع 

و�لخالّقين،  �لمبدعين  �لمفّكرين  ف�ساء 

ومو�طنًا  قيميًّا  �إن�ساًنا  �لثانية  وكّر�سته 

وطنه  ق�سايا  وم��ل��ت��زًم��ا  وم��ح��بًّ��ا  �سالًحا 

و�أمته، فاأينع ��ست�سالمه �لجميل ن�سو�ًسا 

ت��ق��ول��ه وت�����س��وغ ح�����س��وره �لإن�����س��ان��ّي  

ومفكًر�  �سادًقا،  و�سحفيًّا  مبدًعا،  �ساعًر� 

روؤيوًيا...

  قالته كلماُته، كتابًة و�سوًتا، فعبرت 

به، وعبر بها �إلى حيث جعله �ل�سدق �سيّد 

�لمو�قف �لجرئية �لتي نطقت بحقيقة رجٍل 

�أن يو�زن بين م�سيئة قدر ن�سبه  ��ستطاع 

ذ�ت  جذور عرفانيّة، وبين طموحات  �إلى 

تحّر�سه على �أن يكون هو هو، فكان ذ�ك 

�أروم��ة  �إل��ى  �لمنت�سب  �لأ�سيل  �لعرفانّي 

و�لمو�قف  �لمعرفة  ف��ي  ر��سخة  ثقافيّة 

سليمان تقي الدين
 القانونّي واإلعالمّي المثّقف

j  د. مها خير بك ناصر

ثقافة اإلعالم وإعالم الثقافة 
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�لوطنيّة، وكان، في �لوقت عينه، حد�ثويًّا 

حقيقيًّا يقر�أ �لو�قع بعين ترى ما ل ُيرى...

�أن��ت��ج��ت م��ح��ارق ق��ن��اع��ات��ه �ل��ق��ان��ون��يّ��ة 

و�ل�����س��ي��ا���س��يّ��ة و�لج��ت��م��اع��يّ��ة و�ل��وط��ن��يّ��ة 

و�ل��ق��وم��يّ��ة  ت��ر�ت��ي��ل ح��ب��ر ورج����اء قيامة 

دون  م��ن  �أ���س��ئ��ل��ة  ف��ي  ت��غ��رق  لمجتمعات 

ج������و�ب، ورّب����م����ا ك����ان �ل�������س���وؤ�ل �لأك���ث���ر 

�إ���س��ك��ال��يّ��ة، ف��ي ف��ك��ره وق��ل��ب��ه ووج���د�ن���ه، 

�للبنانّي  بالم�سروع  �لمرتبط  �ل�����س��وؤ�ل 

�ل�����س��ع��ب، ل��ك��ون��ه �أدي���بً���ا �أ���س��ي��الً م��ب��دًع��ا، 

ومو�طنًا �سريًفا مخل�ًسا ي�سكنه حّب وطن 

بالوطن  �إليه، فعبّر عن عالقته  منه  يهرب 

و�لقانونّي  �لفيل�سوف،  �ل�سيا�سّي  بفكر 

منه  نهرب  �ل��ذي  لبنان  وقال:”  �لأدي����ب، 

به،  تعلقاً  �أك��ث��ر  ف�سرنا  و�أن��ك��رن��اه  �إل��ي��ه، 

ه��و م�����س��روع ك��ك��ّل م�����س��روع ف��ي �لتفكير 

�أن  �إما  �ل�سيا�سي، وهو معطى غير ناجز. 

يكون فكرة للم�ستقبل و�إما �أن يكون جثة 

من �لما�سي..”

�لف�ساء  �ل��دي��ن  ت��ق��ي  �سليمان  وه���ب 

�لثقافّي ح�سوًر� متمايًز�، لأّنه كان ُيدرك 

�لن�سبة  فالإعالم،  يقول،  ولماذ�  يقول  ما 

�إل���ي���ه، ل��ي�����ض م��ه��ن��ًة، ول م��ن��ب��ًر� ل��ل��ب��روز، 

وملء  وجمًعا  ��ستن�ساًخا  لي�ست  و�لكتابة 

ب���ل ه���ي ف��ع��ل ح���ي���اة، وحقيقة  ف���ر�غ���ات، 

تر�كيب  في  ينجدل  �سادق  وبوح  وجود، 

�سوًر�  �ألمه  من  حاكت  نثرّية  �أو  �سعرّية 

و�لدعوة  بالنقد  و�لأم���ل،  بالرف�ض  تنطق 

بالمعرفة  �لمقرون  �ل��و�ع��ي  �لتحّرر  �إل��ى 

و�لثقافة و�لمو�سوعيّة..

بكّل تجلياتها و�سماتها  �لثقافة   كانت 

�لتو��سع  �لأ���س��ا���ض  هويته  رج��ل  هاج�ض 

�لعلمّي و�لثقافّي، وهدفه �لأ�سمى تكري�ض 

تحتاج  ل  مطلقة  حقيقة  �لإن�سان  �إن�سانيّة 

�إلى تعليل �أو تف�سير �أو برهان، فحاك من 

تو��سعه تاج كبر مر�ّسع بعرفانيّة �لعالم 

�أ�سكالها  بكّل  �لمعرفة  عن  �لباحث  �لز�هد 

له  فتح  بك�سٍف  �ل�سعي  فاأتاه  وتجليّاتها، 

�ل�سكل  ب�سلطة  �لقائلون  �أو�سدها  �أب��و�ًب��ا 

�لماألوف،  �لفكر، وخرج ب�سعيه على  على 

و�أظ���ه���رت �أن����اه �ل��م��ف��ردة ت���ع���ّدًد� وت��ن��ّوًع��ا 

�ل��ف��ك��رّي،  �ل�سطح  ح�����س��رة  ف��ي  وت��م��اي��ًز� 

حيث ُتلغى �لأ�سماء، وي�سير كّل  ح�سور 

فكرّي  �أو  ن�سالّي  �أو  ثقافّي  �أو  ق��ان��ون��ّي 

معنًى يوؤّكد �أّن �سليمان تقي �لدين هو هو 

...

 ت��ع��ّرف��ت �إل��ي��ه ي���وم ك���ان �أم��ي��نً��ا ع��اًم��ا 

خالل  من  فاأّكد  �للبنانيين،  �لكتّاب  لتحاد 

�لمر�كز  �أّن  و�لثقافّي  �لإد�رّي  ح�سوره 

ولم  �لمركُز،  به  فكبُر  باأ�سحابها،  تكبر 

يكن �لمركز هذ� لي�سيف �إليه �إلّ �لمزيد من 

�لأد�ء  وبح�سن  بالكبر  �لممهور  �لتو��سع 

فّرغه  ثقافّي  و�ق��ع  على  �لخروج  وبرغبة 

�لت�سنيف  وجعلو�  �لمعايير،  من  بع�ُسهم 

فيه ��ستن�سابيًّا، فكان في كّل لقاء يحر�ض 

ليكونو�  �لأم��ن��اء  طاقات  توظيف  �أن  على 

م�ساركين في تن�سيط �لعمل �لثقافّي وفي 

رعاية كّل  محفل ثقافّي لبنانّي من دون �أن 

يختزل �لتحاد في �سخ�سه، لأّن �لمر�كز 

يعطيها  �إل��ي��ه��ا،  ي�سعى  ول  �إل��ي��ه،  ت�سعى 

من  �لمزيد  فتمنحه  ف��ك��ره،  في�ض  بع�ض 

�لرغبة في تفعيل �لحر�ك �لثقافّي �لذي به 

وحده نكون �أو ل نكون.... 

����س���ل���ي���م���ان ت���ق���ي �ل����دي����ن �لإن���������س����ان 

�ل�ستثنائّي، و�لقانونّي �ل�سّفاف، و�لمفّكر 

�لنموذج، و�لإعالمّي �ل�سادق ترك ب�سمة 

 تعّرفت إليه يوم 
كان أميًنا عاًما التحاد 

الكّتاب اللبنانيين، 
فأّكد من خالل حضوره 

اإلدارّي والثقافّي أّن 
المراكز تكبر بأصحابها

سليمان تقي الدين 
اإلنسان االستثنائّي، 
والقانونّي الشّفاف، 

والمفّكر النموذج، 
واإلعالمّي الصادق ترك 
بصمة خاّصة ُتعّرف به

�أ�سرج  فكٍر  وبر�سيد  ب��ه،  ُتعّرف  خا�ّسة 

�سيحمل  جموح  �أزرق  ج��و�د  على  كلماته 

تع�سق  �أجيال  �إل��ى  �سباح  ك��ّل  في  �لتحيّة 

لت�سيء  و�لأعا�سير،  و�لعو��سف  �لرعد 

ف��ي ع��ت��م��ة ك���ّل ���س��ب��اح ق��ن��ادي��ل �لأ���س��ال��ة 

�أبدية كلمات ل  و�لرف�ض و�لتمّرد، وتعلن 

تعرف �لموت.... 

j باحثة وروائية
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�أو���س��ع  وم��ع��ن��ى  م��ه��ام  للثقافة 

تكاملهما  م��ن  بالرغم  �الع���ام  م��ن 

ف��ي م��ج��االت وم��ح��ط��ات ك��ث��ي��رة، غير �أن 

تاأمين  هو  و�حد  هدف  و�لثقافة  لاإعام 

بهم  و�الت�سال  �لنا�س  بين  ما  �لتو��سل 

تعني  فالثقافة  �لمعلومة،  �ي�سال  بهدف 

�لتفاعل و�الت�سال بين �ع�ساء �لمجتمع. 

و�العام �لثقافي يعني �نتقال �لمعلومات 

�أو �الفكار �و �التجاهات �و �لعو�طف من 

�سخ�س �و جماعة �و و�سيلة �لى �سخ�س 

�و ج��م��اع��ة �خ����رى م���ن خ���ال �ل���رم���وز. 

وي��ع��ت��ب��ر �الع�����ام ث��ق��اف��ي��ا ع��ن��دم��ا ي��ق��دم 

م�سمونا �أو ر�سالة ثقافية معينة عبر نقل 

�لم�سمون �لثقافي عن طريق �لرموز في 

و�سائل �الت�سال و�العام.

و�لثقافة  �الع���ام  بين  �ل��ع��اق��ة  ه��ذه 

ال ب��د ل��ه��ا م��ن ن��ت��ائ��ج ت��ك��ام��ل��ي��ة م��ن �أج��ل 

�لثقافي  فالمنتج  بالمجتمع،  �لنهو�س 

�لى ت�سويق  ��سكاله يحتاج  مهما تنوعت 

و�نت�ساره  وت��روي��ج��ه  بم�سمونه  يرقى 

ب�سكل فاعل لتحقيق �لهدف �لمر�سوم له.

ل���ذل���ك ف������اإن �ل���ع���اق���ة ب���ي���ن �ل��ث��ق��اف��ة 

من  بالرغم  ومتكاملة  متد�خلة  و�الع��ام 

لكل منهما و�زد�دت  �لخ�سو�سية  بع�س 

�الع��ام  و�سائل  ف��ي  �لهائل  �لتطور  م��ع 

وال�سيما �لتو��سل �الجتماعي منها.

م�سمونا  �و���س��ع  �لثقافة  كانت  و�إن 

�أن �الأخير هو �ل�سباق في  �إالّ  من �العام 

�لتعبير  �لى  �الن�سان  حاجة  مع  �لوجود 

به  �لخا�سة  �لثقافة  خلق  قبل  و�لتو��سل 

�لناتجة عن �لعاد�ت و�لتقاليد وتر�كماتها، 

�لبقاء  ي�سعها  ال  ثقافة  �أي  �أن  �إلى  ��سافة 

لها  ج  ي������روِّ �ع�����ام  دون  و�ال����س���ت���م���ر�ر 

نقل  ل��م  �ن  مكانتها  وي��ث��ب��ت  وي��ن�����س��ره��ا 

ثقافية دون  ��ستحالة الأي معادلة  وجود 

�أن يكون لاعام ح�سور قوي ومتد�خل 

معها لما له من ثقل وتاأثير وتفاعل.

�لعامل �الأ�سا�س للعاقة هو �لمعرفة، 

وتعبير،  و�إب��اغ  تو��سل  دون  ثقافة  فا 

ثقافة  دون  ج��ي��د  بم�سمون  �إع����ام  وال 

�الول  �ل��دور  �ن  �ل��ى  باالإ�سافة  ت���وؤ�زره. 

�لثقافات  تاقح  في  �الع��ام  لو�سائل  هو 

�النترنت  ع�سر  ف��ي  ال�سيما  وتد�خلها 

و�لف�سائيات.

يكون  �أن  ب��دَّ  ال  �ن��ه  هنا  قوله  نريد  م��ا 

�ل�سحيح  ه���و  و�ل��ع��ك�����س  �ع����ام  ل��ل��ث��ق��اف��ة 

و�الج��ت��م��اع  ب��ال��ت��اري��خ  ت��رت��ب��ط  فالمعرفة 

�لب�سري وهي عاقة يجب �ن تكون حتمية 

�لدول  بين  �لمختلفة  �لعاقات  تكوين  في 

�لتاريخ  و�الفر�د و�لمجتمعات، فمع بد�ية 

�ل��ث��ق��اف��ي هو  �أو  �ل��م��ع��رف��ي  ك���ان �الع�����ام 

�ل�سوت ودق �لطبول في محاولة للتحذير، 

�أو �الع���ان ع��ن �ل��ح��رب وغ��ي��ره، ث��م كانت 

ورق  �أو  �لجدر�ن  على  و�لنقو�س  �لر�سوم 

بالكهنة  تخت�س  نخبوية  وكانت  �ل��ب��ردى 

مع  تحولت  ثم  و�لتجار  و�الم���ر�ء  �لملوك 

�لوقت �لى معرفة وثقافة �ل�سعوب.

العالقة التكاملية 
بين اإلعالم والثقافة

j خضر ماجد

ثقافة اإلعالم وإعالم الثقافة 



11

تموز - آب - أيلول 2016 - العدد 3

�ل��ث��ق��اف��ة و�الع������ام ك��اه��م��ا م��وه��ب��ة 

ي��ث��ق��ل��ه��م��ا ع��ل��م ب��م��ا ي��ع��ن��ي��ه م���ن م��ع��ارف 

�لحياة  وتو�رث ثقافات تتناول كل �وجه 

وتربوياً  و�جتماعياً  �قت�سادياً  �لب�سرية، 

وعلوماً وفنوناً على �ختافها.

منظمة  �ن  �لى  �ال�سارة  تجدر  وهنا 

�الأون��ي�����س��ك��و ف��ي دورت���ه���ا ع���ام 1948 

“�ن ك��ل مهنة  ت��ق��ري��ره��ا  �أق����رَّت ف��ي  ق��د 

منفتحاً  وذه��ن��اً  متنوعة،  ثقافة  تتطلب 

كال�سحافة، كما �أقّرت �نه من �ل�سروري 

يمار�سون  للذين  ك��اف  تثقيف  �إع��ط��اء 

م��ه��ن��ة �ل�����س��ح��اف��ة، �أم����ا �ل�����س��ح��اف��ي��ون 

ب�سقلهم  يكتفى  �ن  ر�أت  فقد  �لعاملون 

في دور�ت تدريبية وحلقات در��سية”. 

رو�ف��د  و�لتعليق  و�لمثال  �ل���ر�أي  وك��ان 

�لخا�سة  و�ل��م��ع��رف��ة  و�ل��ث��ق��اف��ة  �ل��ف��ك��رة 

يبقى  دونها  من  �لتي  و�الإب��د�ع  و�لعامة 

كرتونياً،  عر�ساً  �لجالة  �ساحبة  عر�س 

على  ق��ائ��م��اً  ز�ئ��ف��اً  �سلطاناً  و�سلطانها 

�ل��ج��ه��ل و�الإرت����ج����ال، وم��ح��ك��وم��اً عليه 

عاجاً �م �آجاً بالزو�ل.

�لموهبة  مع  �العامي  يحتاج  لذلك، 

و�لميل �لفطري �لى قدر كاف من �لثقافة 

�ل��ع��ام��ة �ل��م��ت��ع��ددة �ل��ن��و�ح��ي �ل��ى در����س��ة 

ج��ام��ع��ي��ة ت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى ب��ع��د �ل��ت��خ��رج 

ب��ال��م��ط��ال��ع��ة و�ل����در�����س، و�ل���رج���وع �ل��ى 

�لم�سادر و�لكتب، و�لمو�سوعات وبذلك 

يتخذ �لف�سول �لذي يعد من �هم �ل�سفات 

�لتي يجب �ن يتحلى بها �ل�سحافي معناه 

�لحق �لمجدي للنف�س وللغير، كذلك �الأمر 

بالن�سبة �لى �لموهبة و�لرغبة.

�لمثقف  �الع��ام��ي  �أن  �لبديهات  م��ن 

�ل���م�������س���وؤول ع���ن ت��ن��وي��ر �ل������ر�أي �ل���ع���ام، 

وتغذيته، ب�سورة د�ئمة باالأخبار و�الآر�ء 

من  �لعالم  وفي  حوله،  يجري  ما  كل  عن 

وتيار�ت،  و�كت�سافات،  وتغير�ت  �أحد�ث 

قارئه  �إ�سر�ك  عن  و�لم�سوؤول  ونز�عات، 

�لحياة  بحركة  م�ساهده،  �و  �سامعه  �أو 

و�لعام  �لوطني  �ل�سعيدين  على  �لعامة، 

����س��ت��ر�ك��اً ح��ي��اً م��ت��ف��اع��اً ب��ق��در م��ا تتيح 

�ت�سال  م��ن  �لمتطورة  �الإع���ام  و�سائل 

د�ئم و�سريع وفاعل، تتقل�س معه �الأبعاد 

و�لتطلعات  و�لعو�طف  �الأفكار  وتتوحد 

في عالم تحّول بف�سل هذه �لو�سائل �لى 

قرية كونية �سغيرة .

�ل�سحافي  �ن  �أي�ساً،  �لبديهيات  ومن 

�ل��م�����س��وؤول ع��ن ك��ل ذل���ك، و�ل��ط��ام��ح عبر 

قيادي  دور  باأعباء  �الإ�سطاع  �ل��ى  ذل��ك 

ور�سولي ال ي�سح �ن يكون دون م�ستوى 

فيما  وخبرة  وعلماً  ثقافة  �لعادي،  قارئه 

يتولى معالجته من �سوؤون .

�ل��م��اأث��ور:  �ل��ق��ول  �أ���س��دق م��ن  ولي�س 

�أم��ا  مري�ساً،  قتل  �أخ��ط��اأ  �إذ�  �لطبيب  �إن 

�أو  �سعباً  يقتل  يخطئ  �ل���ذي  �الع��ام��ي 

يعّر�س حياة �أمة للموت.

لي�س  �الإع���ام  في  �لثقافة  هام�س  �إن 

�هتمامات  فلاإعام  �ليوم،  عليه  هو  كما 

�لتكنولوجيا  فتطور  �لثقافة،  غير  �أخ��رى 

ج��ع��ل �الع����ام م��ت��اح��ا ل��ك��ل ف����رد، وفتح 

�لباب و��سعا للثقافات �لمتعددة لغزو كل 

منزل، بلحظات تنت�سر »تغريدة« �أو جملة 

لذلك  �الر����س،  بقاع  ك��ل  ف��ي  معلومة  �أو 

دون  للجميع  متاحة  �لثقافة  �أ�سبحت 

�يجاد  من  ب��دَّ  ال  لذلك  بالنخب،  ح�سرها 

مفهوم لل�سر�كة بين �لموؤ�س�سات �لثقافية 

م��ا يقدمه  �ل��ه��وة بين  ل���ردم  و�الع��ام��ي��ة 

�سمن  للنا�س،  �ي�سالها  وكيفية  �لطرفان 

تبقى  م��ا  ه��ي  فالثقافة  �ل��وع��ي.  ���س��ر�ك��ة 

ح�ساري  �أث��ر  من  يتجلى  وما  ذ�ك��رة  من 

�لهوية  يعك�س  م��ا  وه���و  �لمجتمع  ل���دى 

�الن�ساني  بعدها  في  و�لقومية  �لوطنية 

�لميد�ن  فهو  �الع���ام  �أم��ا  و�ل��ح�����س��اري، 

�لثقافة  �سنوف  �سائر  الزده���ار  �لرحب 

لنمو  �لخ�سب  و�لمرتع  و�لفكر  و�لفنون 

�ساحة  �أي�����س��اً  وه��ي  وت��ط��وره��ا  �أ�سكالها 

عملية  �ل��ى  ي��ق��ود  و�أدب����ي  ف��ك��ري  �سجال 

وعقلة  �ل��م��ج��ت��م��ع  ت��رك��ي��ب��ة  ف���ي  تن�سيط 

ووعيه ووجد�نه.

ال ثقافة دون 
تو��صل و�إبالغ 

وتعبري، وال �إعالم 
مب�صمون جيد دون 

ثقافة توؤ�زره

�لثقافة و�العالم 
كالهما موهبة 

يثقلهما علم مبا يعنيه 
من معارف وتو�رث 
ثقافات تتناول كل 

�أوجه �حلياة �لب�رشية، 
�قت�صاديًا و�جتماعيًا 

وتربويًا وعلومًا وفنونًا 
على �ختالفها



12

تموز - آب - أيلول 2016 - العدد 3

وقبولها وتبنيها و��ستخد�مها.

�ل���ت���وزي���ع �الج���ت���م���اع���ي �ل��م��ت��ف��اوت 

للمخاطر �لمت�سلة بالتكنولوجيا.

�لتكنولوجيا  ب��ي��ن  �ل��ع��اق��ة  تكاملية 

و�لن�ساطات �الجتماعية.

ت���غ���ذي���ة �ل���ن�������س���اط���ات �الف��ت��ر����س��ي��ة 

للن�ساطات �الجتماعية.

�لمائم  �لف�ساء  في  �الن��خ��ر�ط  ق��درة 

ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �الن���دم���اج ف���ي �ل�����س��ي��اق��ات 

�لمحلية.

من  كل  �أك��د  �ل�سلبية  �لتاأثير�ت  وم��ن 

ع�سر  �أن  �أدورن����و  وت��ي��ودور  هوركيمر 

وت�سنيع  �لهيمنة  ع�سر  هو  �لتكنولوجيا 

�لمنفعة،  ل��ق��ان��ون  و�خ�����س��اع��ه��ا  �ل��ث��ق��اف��ة 

�لتو��سل  و�سائل  �أن  �آخ���رون  ي��رى  كما 

�جتماعية  �سلبيات  خلقت  �الج��ت��م��اع��ي 

�الجتماعية  �لقيم  تهديد  �أبرزها  وثقافية 

و�ل���ه���وي���ة �ل��وط��ن��ي��ة ع��ب��ر �ل��ق�����س��اء على 

�أغلب  ���س��ار  �ن  بعد  �الأ���س��ري��ة  �ل��ع��اق��ات 

�سا�سات  �أمام  �لجلو�س  يف�سلون  �الأفر�د 

�لحا�سوب �أو �لهاتف �لمحمول. وبقدر ما 

�لعالم،  عبر  �لجغر�فية  �لم�سافات  �أز�ل��ت 

فاإنها �بعدت �لم�سافات بين �أفر�د �الأ�سرة 

�ل���و�ح���دة. ك��ذل��ك ف���اإن ����س��ت��خ��د�م��ات هذه 

�للغة  ��ستخد�م  على  ���رت  �أثَّ قد  �لو�سائل 

�الأم عبر �بتد�ع لغات خا�سة. كما �أن من 

�الجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  �سلبيات 

�و �الع����ام �ل��ج��دي��د ع��ل��ى �ل��ث��ق��اف��ات هو 

وت�سويق  �ل��ب��دع  عبر  �ل�سيء  �لتوظيف 

�الأفكار �الإرهابية و�لتكفيرية ��سافة �لى 

�لخاطئة  و�لمفاهيم  �ال���س��اع��ات  ت��روي��ج 

و�لكاذبة.

�الجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  والأن 

�ساح ذو حدين، فقد  �لجديد،  – �العام 
�ال�ستخد�مات  نظرية  �لمقابل،  في  �أثبتت 

مفيدة  تكون  قد  �لتقنية  �ن  و�ال�سباعات 

النها تلبي حاجيات �الأفر�د. وهي ت�ساهم 

االعالم الجديد والثقافة

يقودنا �لكام عن �لعاقة بين �العام 

و�سائل  في  �لهائل  �لتطور  �ل��ى  و�لثقافة 

ال�سيما  �لثقافة  على  وتاثيرها  �الت�سال 

�لتو��سل  م��و�ق��ع  ����س��ت��خ��د�م  ت��ط��ور  م��ع 

�أك��دت  خلدون  �ب��ن  فمقدمة  �الجتماعي، 

على �أن �الإن�سان كائن �جتماعي، �لتو��سل 

وفي  �ليومية  حياته  في  �أ�سا�سية  حلقة 

ع��اق��ت��ه ب��م��ح��ي��ط��ه، وق����د ���س��اه��م ظ��ه��ور 

�لجديد من ف�سائيات وفي�سبوك  �العام 

وت��وي��ت��ر وف��اي��ب��ر وو�ت�����س��اب �ل���ى ب��روز 

حديثة،  وم��ع��ارف  ج��دي��دة  ��ستخد�مات 

�أخرى  وبالتالي تد�خل ثقافات ونتاجات 

ج���دي���دة. م��م��ا ط���رح م��ا ع���رف ب��االع��ام 

�الإع���ام  �ل��ب��دي��ل وف��ر���س��ي��ة: ه��ل يتطلب 

من  �لجو�ب  لياأتي  بديلة؟،  ثقافة  �لبديل 

�أن  باعتبار  �لفوري  بااليجاب  �لكثيرين 

تعمل  �ل��ت��ي  و�ل�سياقات  �ال���س��ت��خ��د�م��ات 

�ل��ت��و����س��ل �الج��ت��م��اع��ي خلق  بها م��و�ق��ع 

ثقافة جديدة وبالتالي كان لهذ� �لتوظيف 

لهذه  و�اليجابي  �ل�سلبي  �لتاأثير  و�ل��دور 

ثقافة  من  وحّولها  �لثقافة  على  �لو�سائل 

معولمة  ثقافة  �ل��ى  و�سعوب  ح�سار�ت 

عليها  ق��ام��ت  �ل��ت��ي  �لمفاهيم  لكل  ع��اب��رة 

�سابقاً.

�لتو��سل  مو�قع  �لعلماء  ع��ًرف  وق��د 

�ل�سبكات  من  »منظومة  باأنها  �الجتماعي 

فيها  للم�سترك  ت�سمح  �لتي  �اللكترونية 

ربطه  ث��م  وم��ن  ب��ه  خا�س  موقع  باإن�ساء 

م���ن خ���ال ن��ظ��ام �ج��ت��م��اع��ي �ل��ك��ت��رون��ي 

م����ع �أع�������س���اء �آخ����ري����ن ب���ه���ذ� �ل���م���وق���ع، 

�الهتمامات  في  �الأف��ر�د  ه��وؤالء  وي�سترك 

لديهم  تخلق  �ل�سر�كة  وهذه  و�لهو�يات«. 

وفق  وجديدة  مندمجة  وثقافات  مفاهيم 

بخم�س  وول��غ��ار  �ستيف  ح��دَّده��ا  ق��و�ع��د 

هي:

�رت����ب����اط �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م����ن ج��ه��ة 

�لمخ�سو�سة  �الجتماعية  بال�سياقات 

في ت�سهيل حياتنا �ليومية عبر �لخدمات 

�لتي تقدمها و�ختز�ل �لم�سافات و�لوقت.

لبنان بلد الثقافة واالعالم

بين  �لكبيرة  ة  �ل��ه��وَّ م��ن  �ل��رغ��م  على 

�سناعة  ف��ي  و�ل��ع��ال��م  �ل��ع��رب��ي��ة  �لمنطقة 

ب��رع  �ل��م��ع��ل��وم��ات  وث����ورة  �لتكنولوجيا 

�ل���ل���ب���ن���ان���ي���ون ف����ي ق���ط���اع �الت�������س���االت 

لبنان  ليبقى  و�الع����ام.  و�لتكنولوجيا 

في  ��ستثنائية  وم��ن��اف�����س��ة  ن��م��و  رك��ي��زة 

�ل��م��ن��ط��ق��ة، ب�����س��ب��ب م��وق��ع��ه وج��ام��ع��ات��ه 

ملتقى  وه��و  و�لمبتكر.  �لمتعلم  و�سبابه 

ه����ام ل��ت��ل��ق��ي وت�����س��دي��ر �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

و���س��ن��اع��ة �ل��ب��ر�م��ج وو���س��ائ��ل �الت�����س��ال 

�لحديثة وي�سّكل موقعاً ��ستثمارياً ناجحاً 

ومتقدماً في هذ� �لمجال.

متقدماً  �عامياً  مركز�ً  لبنان  ويعتبر 

ومرموقاً في �لعالم حيث �أكدت �لدر��سات 

�لعالم  �لعالمية باأنه ياأتي في طليعة دول 

محور  وي�سكِّل  �لمجال،  هذ�  في  �لعربي 

�لتلفزة  محطات  م��ن  للعديد  ��ستقطاب 

و�لكتب  و�لمجات  و�ل�سحف  و�الذ�ع��ة 

�لعربية و�لعالمية، باالإ�سافة �لى �لمحلية 

و�لف�سائيات  و�لمتخ�س�سة  �لمتنوعة 

بحرية  ويتميز  �اللكترونية،  و�ل��م��و�ق��ع 

�لر�أي و�لفكر و�لمعتقد وبتوفر �لكفاء�ت 

و�ل���خ���ب���ر�ت ووج�����ود ك��ل��ي��ات ل��ت��دري�����س 

�خ��ت�����س��ا���س �الإع�����ام ب��ف��روع��ه �ل��م��رئ��ي 

و�ل���م�������س���م���وع و�ل���م���ك���ت���وب و�الع������ان 

و�لفنون  و�ل��ت��وث��ي��ق  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ع��اق��ات 

يوفر  مما  و�لتمثيل  و�لم�سرح  و�الخ��ر�ج 

�أر���س��ي��ة خ�����س��ب��ة ل��ه��ذ� �ل��ع��ال��م �ل��و����س��ع 

م���ن �الن���ت���اج و�الب���ت���ك���ار و�الب������د�ع عبر 

�سا�سات  على  جلياً  تبرز  �إعامية  طاقات 

و�لعالمية  �لمحلية  �الع����ام  وم��ح��ط��ات 

�لمختلفة.

ك��م��ا وت���زده���ر ���س��ن��اع��ة �الع����ام في 
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مع  فيه،  �العامية  �لمهن  وتتعدد  لبنان 

وجود �أكثر من ثماني محطات تلفزيونية 

م��ح��ل��ي��ة وف�����س��ائ��ي��ة ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��االإ���س��اف��ة 

�لعربية  �ل��م��ح��ط��ات  م��ن  ك��ب��ي��ر  ع���دد  �ل���ى 

و�الجنبية �لتي تتخذ من لبنان لها مقر�ً �و 

مركز�ً تطل عبره على �لعالم. مع مكاتب 

ل��م��خ��ت��ل��ف وك�����االت �الأن���ب���اء و�ل�����س��ح��ف 

و�لمطابع  و�لمحلية،  �لعالمية  و�لمجات 

ودور �لن�سر...

�ل�سعب  تمايز  مع  ياأتي  �الع��ام  ه��ذ� 

�ل��ل��ب��ن��ان��ي ب��م��و�ك��ب��ت��ه الأح������دث �ل��ع��ل��وم 

ثروة  وي�سكل  و�لثقافات  و�الخ��ت��ر�ع��ات 

ب�����س��ري��ة م��ب��ت��ك��رة وم��ت��خ�����ّس�����س��ة حيث 

حتى  مر�حله  بمختلف  �لتعليم  ي�سجل 

�لى  ن�سبة  �الرقام  �أعلى  �لعليا  �لدر��سات 

�الو�سط،  �ل�سرق  ومنطقة  �لعربية  �لدول 

متخ�س�سة  وط��ن��ي��ة  ع��م��ال��ة  �����ر  وفَّ م��م��ا 

�لمتعلمين  ن�سبة  �أن  �لى  �إ�سافة  وكفوءه. 

وهي  بالمئة   90 حو�لي  تبلغ  لبنان  في 

ن�سبة مرتفعة بالمقارنة مع دول �لمنطقة 

ب�سكل عام.

�لذي  �لثقافي  �الإرث  لبنان  يميز  وما 

�لح�سار�ت  لكثرة  �ل��ده��ور  عبر  ت��ور�ث��ه 

موقعه  بحكم  عليه  مرَّت  �لتي  و�لثقافات 

عا�سمة  بيروت  ت�سمية  وما  �لجغر�في، 

و�لعا�سمة   2009 ع��ام  للكتاب  عالمية 

�ساطع  دليل  �إالَّ   ،1999 للعام  �لثقافية 

على تمتع لبنان بمركز مهم، على �سعيد 

�لعالم.  في  و�لح�ساري  �لثقافي  �لتفاعل 

على  و�لتربوية  �لتعليمية  فالموؤ�س�سات 

ت��ن��وع ث��ق��اف��ت��ه��ا وم�����س��ت��وي��ات��ه��ا م��ت��وف��رة 

ب�����س��ك��ل ق����وي ور������س����خ، وك���ذل���ك دور 

و�لمتاحف  و�لم�سارح  و�لطباعة  �لن�سر 

و�لموؤ�س�سات �العامية... وهذ� ما جعل 

بين  للتفاعل  رئ��ي�����س��ي��اً  م��ق��ر�ً  ل��ب��ن��ان  م��ن 

ال  �و�سطية  �ل�سرق  �لح�سار�ت  مختلف 

بل �لعالمية، وقد �سجع على ذلك ما يتمتع 

به لبنان من نظام �سيا�سي ي�سمن حرية 

حقوق  وي�سون  و�لمعتقد  و�لفكر  �لقول 

�لملكية �لفكرية.

و�أخ��ي��ر� ال ب��دَّ م��ن �ال���س��ارة �ل��ى دور 

�لعام منه عبر  لبنان ال�سيما  �الع��ام في 

�الع��ام  وز�رت���ا  بها  تقوم  ��ستر�تيجية 

�الع���ام  وم�����وؤ�زرة  بم�ساندة  و�ل��ث��ق��اف��ة 

وه��ذ�  �لثقافية  و�لموؤ�س�سات  �لر�سمي 

و�لثقافي  �الع��ام��ي  �ل��ت��وج��ي��ه  يعني  ال 

�لهوية  وحفظ  �لوعي  تثبيت  هو  ما  بقدر 

�لوطنية و�لثقافية في ظل �لعولمة �لقائمة 

في ع�سرنا �لحديث. ولذلك تقوم مديرية 

في  �للبنانية  و�ل��م��ن�����س��ور�ت  �ل��در����س��ات 

�لن�ساطات  من  بمجموعة  �العام  وز�رة 

�لتقليدي  و�لن�سر  و�لندو�ت  و�لموؤتمر�ت 

�لعالمية،   �لتكنولوجيا  لمو�كبة  و�لحديث 

ف��ع��م��ل��ن��ا ع��ل��ى �ل��ت�����س��وي��ق و�ل��ن�����س��ر عبر 

م��خ��ت��ل��ف �ل��و���س��ائ��ط وب���ل���غ���ات م��ت��ع��ددة 

لتعميم �لوجه �العامي و�لثقافي �لم�سع 

و�القت�سادي  �ل�سياحي  وكذلك  للبنان، 

و�ل�����س��ي��ا���س��ي و�الج��ت��م��اع��ي وم�����س��ارك��ة 

بو��سطة  م��ع��ه  و�ل��ت��ف��اع��ل  �ل��ع��ام  �ل�����ر�أي 

و�لفي�سبوك  �لتويتر  �سفحات  من  �لعديد 

و�الن�������س���ت���غ���ر�م �إ����س���اف���ة �ل����ى �ل��م��وق��ع 

�اللكتروني �لمتعدد �للغات حيث يحاكي 

جهة،  من  �لخارج  في  �للبناني  �لمغترب 

�الأجنبي  و�ل�سائح  �لم�ستثمر  ويخاطب 

من جهة �خرى.

بين  و�ل���ت���و�أم���ة  �ل��ع��اق��ة  ت��م��اي��ز  �إن 

يتكامان  يجعلهما  و�ل��ث��ق��اف��ة  �الع����ام 

�النف�سال  لهما  قدر  و�ذ�  ينف�سان،  وال 

فالنتيجة هي ثقافة متقوقعة و�عام دون 

م�سمون.

وزارة  يف  واملن�شورات  الدرا�شات  ومدير  باحث   j

االعالم

�لطبيب �ذ� �خطاأ 
قتل مري�صًا، �ما 

�العالمي �لذي 
يخطئ يقتل �صعبًا 
ة  �و يعّر�ض حياة �أمَّ

للموت

ع�رش �لتكنولوجيا 
هو ع�رش �لهيمنة 

وت�صيع �لثقافة 
و�خ�صاعها لقانون 

�ملنفعة

يعترب لبنان مركزً� 
�عالميًا متقدمًا 

ومرموقًا يف �لعامل 
�صاحب �إرث ثقايف 

تور�ثه عرب �لزمن لكرثة 
�حل�صار�ت و�لثقافات 

�لتي مرت عليه
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فتغي���ر  الأمكن���ة  تتب���ادلن  كلمت���ان 

مواق���ع،  ف���ي  تتف���ق  ومع���ان  مفاهي���م 

وتتنافى في اأخرى.

فالثقاف���ة بمعناه���ا ال�شام���ل كنت���اج حياتي 

ن�شاط���ه  بحك���م  الإع���ام  ف���ي  تتواج���د 

البانورام���ي، والإع���ام متواجد ف���ي الثقافة 

بحكم الإ�شهار والنت�شار.

ق���د  ومكثف���ة  موج���زة  �شريع���ة  وبنظ���رة 

ن�شتطي���ع تحدي���د الأط���ر الت���ي يت���م التح���رك 

والتواجد �شمنها لكل من الثقافة والإعام.

ثقافة الإعالم

الثقاف���ة بمفهومها الحيات���ي العام موجودة 

ف���ي الإعام ب�شورة كيانية من زاوية الوعي 

والمعرفة، وبالرغم من بع�ض التحفظات فقد 

زادت و�شائ���ل الت�شال الحديث���ة في ارتفاع 

من�شوبها.

لكن الم�شكلة تكمن ف���ي تواجد هذه الثقافة 

ب�شكلها الإبداعي في الإعام.

فف���ي الإع���ام المرئ���ي عل���ى �شبي���ل المثال 

واإل���ى حد م���ا في الم�شم���وع تح�ش���ر الثقافة 

الإبداعي���ة م���ن قبيل رف���ع العت���ب، واأو اإكمال 

الديك���ور اأكثر م���ن ح�شوره���ا كعن�شر فاعل 

وموؤثر في تكوي���ن المجتمع لي�ض المثالي بل 

المقبول ن�شبياً.

ح���ول هذا يجاهر الم�شوؤول���ون في الإعام 

المرئ���ي بحج���ج واإن ب���دت واهي���ة لكنه���ا ق���د 

تك���ون مقنعة نوعاً ما انطاقاً من قواعد عالم 

ال�شتهاك.

المتعلق���ة  الثقافي���ة  البرام���ج  اإن  يقول���ون 

بالإب���داع ل ت�شتهوي المعل���ن الممول كونها 

اأي ه���ذه البرامج موجهة اإل���ى �شريحة معينة 

يمكن و�شفها بالنخبة.

وهذا غي���ر كاف لتحقيق مورد مالي ت�شعى 

كه���دف  اإلي���ه  المرئ���ي  الإع���ام  موؤ�ش�ش���ات 

من�شود.

وتج���د البديل في تكثي���ف البرامج المتعلقة 

بالف���ن ال���ذي ي�شته���وي ال�شريح���ة الأكب���ر.. 

وعلى الأخ�ض الغناء وتوابعه.

وينطب���ق ذل���ك عل���ى الم�ش���رح، فالم�ش���رح 

الج���اد �شب���ه غائ���ب اأو ه���و غائ���ب كلي���اً ع���ن 

�شا�شات الإعام المرئي ويحل محله م�شرح 

التهريج وال�شفاقة.

ويت���م ذلك وفق منطق التعتي���م على الثقافة 

المبدعة وات�شاع ال�شريحة المتلقية. والمعلن 

والمورد المالي.

وما ينطبق على الم�ش���رح ينطبق على كافة 

األوان واأ�شناف الثقافة بوجهها الإبداعي.

وهذا يفر�ض جدلية لن ت�شل اإلى نتيجة.

فهل المطلوب فقط هو المورد المالي؟

وه���ل مهمة الإعام مرئي���اً كان اأو غيره هو 

اأن يك���ون مج���رد تاج���ر ي�شع���ى اإل���ى تحقيق 

الأرباح وتكدي�ض الأموال؟

األي����ض له م���ن مهمة اأ�شا�شية ه���ي الأهم. اأي 

الم�شاهم���ة في رف���ع م�شتوى الت���ذوق الفني 

ف���ي مجتمع ما زال يعاني من تكل�شات قرون 

م�شت؟

وه���ل اجترار الو�شع على ه���ذه ال�شاكلة اإل 

زيادة في �شماكة هذه التكل�شات.

وهنا ينقلب ال�شيء اإلى �شده.

 نحو استراتيجية إعالمية
إلعالء شأن الثقافة

j  إلياس العطروني

ثقافة اإلعالم وإعالم الثقافة 
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وهن���ا ل نفيد المجتمع، ب���ل نزيد في اإلحاق 

ال�شرر به.

الثقاف���ة ف���ي الإع���ام تتعر����ض عل���ى م���دار 

ال�شاعة اإلى محاولة ت�شويه دائبة ومخاتلة.

وهن���اك من يق���ول اأن ثم���ة محاول���ة تجري 

لتكري�ض �شورة الثقافة على هذا ال�شكل.

اأي اعتي���اد المتلقي على تقبل هذا الم�شتوى 

من ال�شخ وتكري�شه كحالة طبيعية.

ولن ندخل هن���ا في معزوف���ة الموؤامرة اإنما 

ه���و الك�شب ف���ي نظ���ام ال�شته���اك. وتغ�ض 

الطرف ع���ن اأ�شا�شيات يج���ب التوقف عندها 

ومنحها ما ت�شتحق من اهتمام.

ركزنا على الإعام المرئي كونه الأهم نظراً 

لت�شاع رقع���ة ا�شتقطابه ل�شرائح وا�شعة من 

المجتمع.

لكن الأمر ينطبق كم���ا �شبق على الم�شموع 

واإلى درجة كبيرة في المطبوع.

المطل���وب تغيير ف���ي ا�شتراتيجي���ة الإعام 

لإيج���اد �شيغ���ة م���ا توف���ق م���ا بي���ن م���ا يجب 

المادي���ة  الم�شلح���ة  بي���ن  وم���ا  يح�ش���ل  اأن 

للموؤ�ش�شات التي ترفع بيرق ال� “بيزن�ض”.

وهن���ا يتطل���ب تدخ���ل الراع���ي، لك���ن تدخله 

يو�شلن���ا اإل���ى حال���ة الإعام الموج���ه فيكون 

النتق���ال الطوع���ي م���ن ال�ش���يء اإل���ى الأكث���ر 

�شوءاً.

اإعالم الثقافة

الحدي���ث ع���ن اإع���ام الثقافة  مح���زٌن بع�ض 

ال�شيء فخطه البياني في انحدار ل اأحد يعلم 

اأي���ن م�شتق���ره، ففي فت���رة تاريخي���ة كان في 

اأوجه وكان ف���ي اأق�شى تاألقه خ�شو�شاً على 

�شعيد المجات الثقافية.

وفي خ���ط انحداري متدرج ب���داأ بالخفوت، 

واختف���ت مج���ات ثقافي���ة عريق���ة كالأدي���ب 

وقبله���ا �شعر ث���م تبعتها حديث���اً الناقد وتعثر 

الآداب.

انح���دار  فعل���ى  �ش���يء  عل���ى  دّل  اإن  وه���ذا 

الم�شتوى الثقافي برمته..

فف���ي الفت���رة الذهبي���ة لاإع���ام الثقافي في 

لبنان وخارج���ه عربياً كانت هذه المطبوعات 

رحم���اً ل���ولدة اأكث���ر من رعي���ل عل���ى �شعيد 

الإبداع، ومنه���م من يحاول الي���وم الو�شول 

اإلى »نوبل«.

ال�شحاف���ة  ف���ي  بخج���ل  الثقاف���ة  تتواج���د 

اليومية، وتبدو كاأنها كما في الإعام المرئي 

والم�شم���وع ذاهب���ة اإلى خف���وت وال�شبب هو 

عينه، المعلن والمك�شب المادي، مع ماحظة 

ال�شفح���ات  احترم���ت  ال�شح���ف  بع����ض  اأن 

الثقافي���ة فاأبق���ت عليه���ا رغ���م تقلي����ض ع���دد 

�شفح���ات ال�شحيف���ة تق�شف���اً نظ���راً لل�شائقة 

المادية التي تعاني منها ال�شحافة المكتوبة.

بينما األغته���ا �شحف اأخ���رى اأو اأبقت عليها 

رمزي���اً بحيث يت���م �شدورها م���رة اأو مرتين 

في الأ�شبوع.

وم���ا ينطبق على ال�شحاف���ة اليومية ينطبق 

اإم���ا  الثقافي���ة  الأ�شبوعي���ات فزواياه���ا  عل���ى 

لغيت اأو قل�ّشت اإلى الحد الأدنى.
ُ
اأ

وما يحدث في ال�شحافة اليومية يبدو جيداً 

اأم���ام ما يحدث في الإع���ام المرئي با�شتثناء 

التركيز على تمري���ر اأحداث ثقافية لها خلفية 

�شيا�شية معظم الأحيان... اأو لقاء بدل مادي.

حتى اأخبار الن�شاطات الثقافية يتم التعامل 

معه���ا با�شتثنائية متع���ددة النتماء، �شيا�شي 

وحزبي وطائفي ومذهبي الخ...

وعلي���ه اإذا حاولنا تحديد م�شوؤولية تق�شير 

اأو ع���دم فعالي���ة الإع���ام الثقاف���ي الآن، فاإننا 

نراها م�شوؤولية الموؤ�ش�شات الثقافية في عدم 

تقديم ما هو قادر على التغيير ب�شبب الدوران 

في الحلق���ة المفرغ���ة، وب�شب���ب ابتعادها عن 

والجتماع���ي،  ال�شيا�ش���ي  الوطن���ي  الح���دث 

والتركي���ز عل���ى الن�ش���اط النتمائ���ي، وهذا ل 

يمكن���ه اأن ي�شكل اإعاماً ثقافياً قادراً على �شّد 

المتلق���ي وقبل ذل���ك رفع الم�شت���وى والوعي 

الثقافي الجتماعي ب�شورة عامة.

الجه���ات  الم�شوؤولي���ة  تتقا�ش���م  وكذل���ك 

الر�شمي���ة المفتر�ض بها اأن ت�شاهم بالإ�شافة 

اإلى الن�شاط الأهلي تحقيق هذا الهدف، وذلك 

لعجزه���ا نتيج���ة �شاآل���ة الإمكاني���ات المادية 

المو�شوع���ة بت�شرفها، ويكفي اأن ننظر على 

�شبي���ل المثال اإلى موازن���ة وزارة الثقافة وما 

خ�ش����ض لها في الموازنة العامة لنكت�شف ما 

لها من عذر، وكذلك وزارة الإعام التي تملك 

ا�شتراتيجي���ة برامج اإذاعة لبن���ان والإ�شراف 

على التلفزيون الر�شم���ي وفي الحالتين، في 

تتواجد الثقافة 
بخجل في الصحافة 

اليومية، وتبدو 
كأنها كما في 
اإلعالم المرئي 

والمسموع ذاهبة 
إلى خفوت والسبب 

هو عينه، الُمْعلن 
والمكسب المادي

الإذاع���ة والتلفزي���ون ثمة مح���اولت خجولة 

لإظه���ار الن�ش���اط الثقاف���ي في برام���ج نادرة 

بي���ن الفين���ة والفين���ة لتعود وتلتح���ق بالركب 

الإعام���ي العام ال���ذي ي�شود البل���د والتركيز 

م���ن  الكب���رى  ال�شريح���ة  ير�ش���ي  م���ا  عل���ى 

المتلقي���ن التي هي بحاجة اإل���ى توعية ثقافية 

بقدر م���ا هي بحاج���ة اإلى ما ير�ش���ي الجهاز 

اله�شمي.

اإذا اأ�شفنا اإلى ذل���ك بع�ض م�شاكل وعاهات 

م���ا ا�شطلح عل���ى ت�شميته ب���� “النخبة” ن�شل 

اإلى نتيجة ل ت�شر.

ال�ستنتاج

نتيجة اإلى كل ما �شبق اإلى ماذا ن�شل؟.. اإن 

على �شعيد ثقافة الإعام، اأو اإعام الثقافة.

ن�ش���ل اإل���ى اأنن���ا بحاج���ة اإل���ى ا�شتراتيجية 

ثقافي���ة �شامل���ة تحق���ق التغيي���ر النوع���ي في 

الأداء وفي التلقي.

ولك���ن كي���ف ال�شبيل اإل���ى تحقي���ق ذلك ول 

ي�ش���ل اإل���ى مواق���ع �شن���ع الق���رار اإلّ م���ن له 

اهتمامات كثيرة.. خارج هذا الهتمام.

وبهذه الحالة..

نحن بانتظار “غودو«

j كاتب وروائي لبناين.
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ق��ت�����ص��اد  الاٌ اأن�����ص��ار  م��ن  ل�صت 

ال��م��وج��ه وال��ث��ق��اف��ة ال��م��وج��ه��ة، وال 

ال�شعب  تعامل  التي  بال�شيا�شات  اأع��ت��ّد 

كطفل   ر�شيع، يحتاج اإلى توجيه وعناية 

دائ��م��ي��ن. ف��ي ه���ذه ال�����ش��ي��ا���ش��ات، يظهر 

ومن  النا�س  على  قوامون  كاأنهم  الحكام 

وال���راأي،  الفكر  �شفوة  وم��ن  خيرتهم، 

ال��دول  في  اأنهم  اأثبتت  التجارب  اأن  مع 

النامية من اأكثر النا�س ف�شاداً، واحتياجاً 

والثقافي  والروحي  الخلقي  التاأهيل  اإلى 

العربية  البالد  في  وحالنا  واالجتماعي، 

لهذا  وربما  ال�شبب،  لهذا  م�شداق.  خير 

اعتمدت  اأح��زاب  انهارت  وح��ده،  ال�شبب 

احتكاراَ  حكمها  وك��ان  ال�شيا�شات،  هذه 

وتع�شفاً.

االإن�شان بالفطرة يولد حراَ، وحريته 

الم�شكلة  ال��ط��ب��ي��ع��ة.  ق��وان��ي��ن  تفر�شها 

تحترم  ال  �شيا�شات  ف��ي  ه��ي  االأ���ش��ا���س 

عقل المواطن، وال تعباأ بحقه في االأمان 

والحرية. ولي�س الحاكمون ومن حولهم 

ه��ذه  ع���ن  االأج�������راء وح���ده���م وراء  م���ن 

الغيبية  العقائد  اأ���ش��ح��اب  ال�شيا�شات، 

في  يتحركون  وه��م  اأي�����ش��اً،  م�شوؤولون 

ال��دف��اع عن  ال��ع��ل��ن بحجة  ال��خ��ف��اء وف���ي 

يحدثه  لما  اآبهين  غير  الديني«،  »التراث 

م��ن تجزئة  ف��ي حياتنا  ال��م��وروث«  »ه��ذا 

اأح��دث��ه ف��ي الما�شي  وم��ن ت��دم��ي��ر، وم��ا 

والحجر.  الب�شر  على  ق�شت  حروب  من 

عن  البعيدة  والقومية  الدينية  الع�شبيات 

العلم الواقع،  تتحجر مع الزمن، وت�شبح 

ع���وام���ل ه���دام���ة ت��ج��ل��ب ال���وي���ل وال��ث��ب��ور 

وعظائم االأمور. هذا ما اأحدثته »القوميات 

ومو�شوليني،  هتلر  زم��ن  ال�شوفينية« 

اإي��ط��ال��ي��ا واأل��م��ان��ي��ا،  ف��ي  ال��م��ح��رك  فكانت 

الماليين،  �شحيتها  راح  حروب  و�شبب 

ثم اأخذت بعداً اآخر بعد الحروب، كما في 

فرانكو،  فران�شي�شكو  عهد  في  اأ�شبانيا 

وك��م��ا ف��ي ال��ب��رت��غ��ال زم���ن دك��ت��ات��وره��ا 

ال�شارم، اأنطونيو �شالزار.

يتجاهلها  التي  الحقائق  ه��ي  كثيرة 

ال���ح���اك���م���ون ف���ي ال������دول ال���ن���ام���ي���ة. هم 

ال ي��ه��ت��م��ون ب��م�����ش��ل��ح��ة ال�������ش���ع���ب، ب��ل 

بم�شالحهم الخا�شة، وم�شالح من يدور 

في فلكهم من الزبانية. يلجاأون اإلى اإثارة 

والع�شائرية،  والعرقية  القبلية  الغرائز 

الدينية  الفكرة  حتى  بالنا�س.  ليتحكموا 

اأن ت��ق��وم ع��ل��ى ال��خ��ي��ر،  ال��ت��ي ي��ف��ت��ر���س 

ي�����ش��يء ب��ع�����س ال��ح��ك��ام وب��ع�����س رج��ال 

�شد  �شالحاً  فتغدو  ا�شتخدامها،  الدين 

النف�س الب�شرية، وتوقها الدائم اإلى عي�س 

البريطاني  الفيل�شوف  لذلك يقول  كريم، 

برتراند را�شل اإن العقائد الغيبية �شفكت 

من الدماء عبرالتاريخ اأكثر من اأي عقائد 

اأخرى!

اآخر:  يت�شاءل  وقد  ق��ارىء  ي�شاأل  قد 

العربية  ال�شعوب  لتنه�س  اإذن  الحل  ما 

من عثارها، وت�شير اإلى االإمام، وما على 

التغيير الموعود
شجر لن ترى أنت ولن أرى أنا أغصانه!

j رؤوف قبيسي

ثقافة اإلعالم وإعالم الثقافة 
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حكومات الدول العربية اأن تفعل حتى ال 

ت�شوء اأحوال الدول العربية اأكثر مما هي 

�شيئة، وال تبقى �شعوبها، كما هي اليوم، 

قبائل متناحرة تحكمها عقائد الما�شي؟

ال�شيا�شة  تقوم  المتطورة  الدول  في 

في  ال��ت��ج��اري��ة،  والم�شالح  العقل  على 

حين اأنها في البالد العربية ثقافة تقليدية 

في  بو�شوح  ذل��ك  يظهر  وقبلية.  دينية 

�شيا�شة هذه الدول على ال�شعيد المحلي 

الدول  هذه  اأن  ولو  الخارجي،  وال�شعيد 

والم�شالح  والمنطق،  العقل  ا�شتلهمت 

واآف���اق  الحا�شر  وت��ح��دي��ات  ال��ت��ج��اري��ة، 

ح��روب  بيننا  ان��دل��ع��ت  ل��م��ا  الم�شتقبل، 

ببالد  تفتك  الت���زال  م�شائب،  وظ��ه��رت 

وم�شر  ليبيا  مثل  ال��ت��اري��خ،  ف��ي  قديمة 

واليمن  ول��ب��ن��ان  وال���ع���راق  وال�����ش��ودان، 

و�شوريا، وحبلها على الجّرار!

 ال��ع�����ش��ب��ي��ات ال��دي��ن��ي��ة وم��م��ث��ل��وه��ا 

المحرك،  هي  ال��دول  ه��ذه  في  وجنودها 

اأ����ش���ل ال��م�����ش��اك��ل ه����ي، ب��ع��ده��ا ت��اأت��ي 

واإذا  والع�شائرية،  القبلية  الع�شبيات 

ك����ان ه��ن��اك م���ن ي�����ش��ت��ف��ي��د، ف��ه��م ممثلو 

ال��ط��ب��ق��ة ال��ح��اك��م��ة، وال������دول ال���ت���ي لها 

م�����ش��ال��ح م��ب��ا���ش��رة وغ��ي��ر م��ب��ا���ش��رة في 

اإذكاء ال�شراعات، وذلك كله على ح�شاب 

ال�شعوب المغلوبة على اأمرها، الخا�شعة 

ل�شلطتين: �شلطة التراث و�شلطة الواقع، 

اليوم مرتين:  اأي هي �شعوب تموت في 

طبقات  عليها  تفر�شها  ب�شيا�شة  م��رة 

موروثة  معقتقدات  بحكم  ومرة  فا�شدة، 

تفر�شها هي على نف�شها.

ك��ان��ت  واإذا  ث���ق���اف���ت���ه،  ���ش��ع��ب  ل���ك���ل 

ال�����ش��ي��ا���ش��ات ال���ع���رب���ي���ة خ������ارج ال��ع��ق��ل 

وال��م��ن��ط��ق، ف����الأن ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة لم 

من  الخير  ياأتي  لن  ال  لذلك  بعد،  تتغربل 

الثقافة.  ه���ذه  معجن  م��ن  ي��خ��رج  ح��اك��م 

عقلها،  ال  االأم����ة  غ��رائ��ز  �شيخاطب  ه��و 

وبوجوده تتعثر عجالت التطور، وتبقى 

عن  ال��ب��ع��د  ك��ل  وب��ع��ي��دة  �شعيفة،  االأم����ة 

منتجة،  اأمة  لتكون  توؤهلها  التي  الطريق 

لها مكانها الالئق بين االأمم.

هل تحتاج ال�شعوب العربية

 اإلى »توجيه« وما دور الإعالم 

في ذلك؟

اأ�شك اأن يكون ذلك حالً، الأن �شيا�شة 

اأ���ش��الً خ��اط��ئ��ة، وق��د عاناها  »ال��ت��وج��ي��ه« 

ال��ع��رب ك��ث��ي��راً ع��ن��دم��ا ف��ر���ش��ه��ا ال��زع��ي��م 

ال��واح��د ف��ي االأنظمة  االأوح����د، وال��ح��زب 

التي ا�شطلح على ت�شميتها  بال�شمولية. 

المطلوب �شيا�شة تراعي م�شالح حقوق 

عن  النظر  بغ�س  جميعهم،  المواطنين 

�شارت  هكذا  والعقيدة.  وال��ل��ون  العرق 

راقية غنية قوية ومتمدنة،  اأوروب��ا دوالً 

تح�شب  ال  التي  ال�شيقة  ال�شيا�شات  اأم��ا 

ح�شاباً اإال لفئة واحدة من المجتمع فماآلها 

االأخرى  الفئات  تدفع  �شيا�شات  الف�شل. 

»ال��م��ه��م�����ش��ة« اإل����ى ال��ت��م��رد وال��ع�����ش��ي��ان، 

»ال�����ش��غ��ب« وت��ظ��ه��ر »ف��رق  ع��ن��ده��ا يظهر 

اإلى  الدولة  وتتحول  ال�شغب«،  مكافحة 

ما  ه��ذا  تنتهي،  وال  ت��ب��داأ  ح��روب  �شاحة 

حدث في غير بلد عربي لم يراع حكامه 

قيم العدل والم�شاواة والحرية. واإذا كان 

الرخاء االإقت�شادي في بع�س الدول التي 

لو أّن الدول العربية 
استلهمت العقل 

والمنطق والمصلحة 
وتحّديات الحاضر 

وآفاق المستقبل، لما 
اندلعت هذه الحروب 

وكوت نيرانها بالدًا 
مثل ليبيا ومصر 

والسودان والعراق 
وسوريا واليمن...

 فكرة »التوجيه« أصاًل 
فكرة خاطئة، وقد 
عاناها العرب كثيرًا 

عندما فرضها الزعيم 
األوحد والحزب األوحد 

في األنظمة التي 
اصطلح عن تسميتها 

بالشمولية.
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ال تراعي هذه القيم يوؤخر »ال�شغب«، فاإن 

ظهوره اآت ال محالة!

جديدة  ثقافة  اإل��ى  يحتاجون  العرب 

معا�شرة متحررة من ثقافة الغيب، ولن 

عملية  ه��ي  حكامهم.  ي��د  على  ذل��ك  يتم 

طويلة ت�شتغرق ع�شرات ال�شنين، ومدينة 

ي��وم واح���د، كما  ل��م تبن ف��ي  مثل روم���ا 

يحرك  لن  اأمثالهم.  في  الغربيون  يقول 

وي�شّرعها  ه��ذه  البطيئة  التغيير  عملية 

الذكية  العقول  اأ�شحاب  المتنورون،  اإال 

وال�شمائر الحرة والنفو�س الحرة، الذين 

اإل��ى  حاجته  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��ال��م  يحتاجهم 

الماء والهواء.

لقد ظهر وال يزال يظهر في هذا العالم 

المتنورين،  من  كثيرون  البائ�س  العربي 

ومنهم  يكتب،  ي��زال  وال  كتب  م��ن  منهم 

من �شرخ وال يزال ي�شرخ، ومنهم الذي 

ا�شت�شهد،  م��ن  وم��ن��ه��م  ب�����ش��م��ت،  رح���ل 

لكنهم اأحدثوا الحراك المطلوب في المياه 

ما  اإلى  قيا�شاً  �شئيل  حراك  هو  االآ�شنة. 

في البحيرة من ماء اآ�شن، اإال اأنه يوؤ�ش�س 

ثقافة  محل  تحل  حرة،  ح�شارية  لثقافة 

فعلها  تفعل  تزال  ال  تقليدية  بالية  عربية 

في حياة النا�س، وتحجب عنهم ال�شوء، 

وه���ي ل���ن ت����زول اإال ب��ع��د وق���ت ط��وي��ل، 

وزيادة عدد المتنورين.

العاطفة،  م��ي��ع��ان  م��ن  اأث���ب  اأن  اأري����د 

ال�شاعر نعيم تلحوق  اإن �شديقي  فاأقول 

ف��ي هذه  اأك��ت��ب م��ق��االً  اأن  اإل���ي  ك��ان طلب 

في  الثقافي  االإع����الم  »دور  ع��ن  المجلة 

جاء  ل��و  اأن���ه  وال��ح��ق  المجتمع«،  توجيه 

ما  علّي  له  لي�س  اآخ��ر  �شديق  من  الطلب 

لهذا ال�شاعر ال�شديق من دالة العتذرت، 

رغم  على  الطلب  األ��ب��ي  اأن  اآث���رت  لكني 

كرهي ال�شديد لعبارة »توجيه المجتمع«، 

خ�شو�شاً اأن المواطن العربي قد »�شبع« 

فر�شها  �شيا�شات  م��ن  الكفاية  فيه  بما 

التاريخ  في  واأحزابهم،  الحكامون  عليه 

المعا�شر وعبر الع�شور.

اأق�����ول ل��ل�����ش��دي��ق ال�����ش��اع��ر اال ي��اأم��ل 

كني�شة   « م��ن  الخير  ينتظر  وال  ك��ث��ي��راً، 

اأمثال  تقول  كما  اأعور«  وخوري  خربانة 

الجبل. التغيير الحقيقي لن ياأتي من هذا 

اأو  ال��ح��زب  ه��ذا  م��ن  وال  ذاك،  اأو  النظام 

اأو ذاك، وال من  ذاك، وال من هذا الزعيم 

ال�شيخ  اأو ذاك، وال من هذا  المتمول  هذا 

االإعالم  وو�شائل  غلط،  القاعدة  ذاك.  اأو 

وال  االإرادة،  م�شلوبة  الجناج  مهي�شة 

فكراً  تنتج  اأن  ظ��رف«  اأي  يمكن،«تحت 

حرة  و�شائل  لي�شت  اإنها  خ��الق��اً.  واع���داً 

لتدعوا النا�س حتى يكونوا اأحراراً!

العملية طويلة ومعقدة اأيها ال�شديق 

ي��دور حولك  اإل��ى ما  اإنظر  الحالم دوم��اً. 

العالم  اأنظمة ومن ثوار في فلك هذا  من 

اليقين!  الجواب  ياأتيك  ال�شا�شع  العربي 

واالإرادات  الحرة  العقول  اأ�شحاب  اأم��ا 

يكتمل  وح���ده  بحراكهم  ال��ذي��ن  ال��ح��رة، 

التغيير الموعود، فهم ما زالوا في بالدنا 

ط�شت  ف��ي  اأذي��ب��ت  ع�شل  ملعقة  ق��الئ��ل، 

اإلى وقت طويل  الماء، �شجر يحتاج  من 

اعتقادي  اأخفي عليك  لينمو ويزهر، وال 

اأننا راحلون، ولن نعي�س اإلى زمن فترى 

اأحالم  اأغ�شانه، حتى في  اأنا  واأرى  اأنت 

عذاب!

j كاتب �شحفي

العرب يحتاجون إلى 
ثقافة جديدة معاصرة 
متحّررة من ثقافة 
الغيب، ولن يتم ذلك 

على يد حّكامهم.

وسائل اإلعالم مهيضة 
الجناج، مسلوبة اإلرادة، 
وال يمكن،»تحت أي 
ظرف« أن تنتج فكرًا 
خاّلقًا واعدًا، وهي ليست 
حّرة لتدعَو الناس  حتى 

يكونوا أحرارًا!
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حقيقي  ثقافي  اعللام  هناك  هللل 

هللنللا بمعنى  لللبللنللان؟ والللقلل�للصللد  فلللي 

ال  والحراك.  وال�صورة  والمعايير  الحاجة 

اأريد اأن اأزيد الطين بلة فيما خ�ّص ال�صحافة 

الأنها اليوم في اأزمة بنيوية وجودية عميقة. 

في  معاناة  ثمة  كان  وبعده  ذلك  قبل  ولكن 

كخبر  الثقافي  الحدث  مع  التعاطي  طريقة 

وتغطية وتقييم واأ�صداء ومتابعات. 

المكتوب،  االعلللام  �صعيد  على  هللذا 

فلكل  الللمللرئللي  االعللللام  �صعيد  علللللى  اأملللا 

تلفزيونه او مرناته )بح�صب ال�صيخ عبداهلل 

العايلي( وكل ي�صتن�صب وبمعايير ذاتية 

اللبنانية  الف�صائيات  اأن  علماً  مللحللددة. 

مثاً  �صهرياً  �صاعة  تخ�ص�ص  ال  العربية 

ال  التي  القاعدة  يوؤكد  واال�صتثناء  للكتاب 

واالعانات   amuse )الت�صلية(  عن  تزيح 

الأغرا�ص  المنحط  �صو  والتوك  والترفيه 

طواحين  ومللعللارك  ال�صيا�صي  الللخللطللاب 

راأ�صمال  هي  الثقافة  كانت  واإذا  الللهللواء. 

هي  بما  المجتمعية  الحياة  ومنهج  لبنان 

االن�صان  نظرة  عن  ومعبرة  للقيم  حاملة 

المدني،  المجتمع  روح  وهللي  للللللوجللود، 

وهي  الهوية،  وروح  االمللة  وجللدان  وهي 

ال�صاعر  كلمات  بح�صب  الوطن”  “نب�ص 
ال�صفحة  دور  محدداً  �صقرا  اأبللي  �صوقي 

الثقافية في جريدة “النهار” في الن�صف 

الثاني من القرن الع�صرين. اما اليوم فثمة 

واقلللع يللتللردى ويللتللبللذل وال�للصللبللاب كثيرة 

وغياب  التنويري  الفكر  انللدحللار  اولللهللا  

الللتلليللارات  و�للصللعللود  الثفافية  الم�صاريع 

ال�صلفية التي تنظر الى الحداثة والمثقفين 

وكللاأنللهللم كللمللا يللقللول اللل�للصللاعللر اأدونلليلل�للص 

العربية”  الللثللقللافللة  فللي  غللربلليللة  “عدوى 
اأي�صاً ال نريد  التقليل  اآخر  ولكن ثّمة بعد 

وقائع  فر�ص  في  اأي�صاً  �صاهم  �صاأنه  من 

جللديللدة فللي حلليللاتللنللا واأقلل�للصللد االنللتللرنللت 

ومواقع التوا�صل االجتماعي والمدونات 

التي  االلكترونية  والمجات  ال�صخ�صية 

رفللعللت �للصللقللف حللريللة الللتللعللبلليللر وازالللللت 

اأر�للصللاهللا االعللام  الللتللي  الحمر  الللخللطللوط 

الثقافي التقليدي، وو�ّصعت نطاق االأ�صئلة 

�صابة  الأ�للصللوات  الللبللاب  وفتحت  الللراهللنللة 

االقطاعيات  وا�صقطت  تعبر  الأن  جديدة 

اأو  اإطللار  با  حيوي  مناخ  ولكنه  الثقافية. 

على  تقوم  ثقافية  رافللعللة  بللا  االقللل  على 

العقل والفعل والتنوع والحوار.

هلللنلللاك دوائللللللر مللقللفلللللة ملللن اللل�للصللعللب 

ك�صرها بدون اإرادة نهو�ص حقيقية.

الدكتور ه�صام  الراحل  المفكر  اقترح 

)الت�صبيك(  اأ�للصللمللاه  مللا  �صبياً  �للصللرابللي 

التن�صيق  خللال   من  وذلللك   networking
واللللتلللعلللاون بلليللن الللمللثللقللفلليللن واالإعللللللام 

االجتماعية  والللحللركللات  واالكللاديللملليلليللن 

في المجتمع المدني مما يوؤدي الى حالة 

�للصللاأن  واللللى  فللعللاّلللة  نه�صوية  توا�صلية 

اأ�صا�صي في الحيز العام.

الللمللفللكللر  اأ�للللصللللدر   2009 اللللعلللام  فلللي 

بعنوان  كللتللابللاً  ملللوران  اوغلللار  الفرن�صي 

اأن رحى  العالم” واعتبر  ي�صير  اأين  “الى 
الفكر.  تخوم  على  تللدور  اليوم  المعارك 

�صبيل  العالم:  لفهم  �صبيان  هناك  واأن 

الللتللقللدم والللتللطللور وهلللو ذو طللابللع عقلي 

والرعب.  االرتللجللاجللات  ت�صوده  و�صبيل 

بالفكر. واأزمة  اليوم ماأزوماً  العالم  يبدو 

بالفكر  مللاأزومللة  الثقافة  واعلللام  الثقافة 

عالماً  ي�صبح  لكي  العالم  ي�صاعد  ال  الذي 

وال االن�صان لتحقق ان�صانيته. ولكن هذه 

الى  تللقللود  اأن  يجب  نعي�ص  الللتللي  االأزمللللة 

بالفرد،  الفرد  عاقة  في  عميقة  تحوالت 

والفرد بالمجتمع، والمجتمع باالن�صانية. 

المهم اأن يبقى ال�صراع الأنه دليل وجوب 

وعامة حياة. واالأهم اأننا بتنا بحاجة الى 

واإن�صان  جللديللدة  وروح  جللديللدة  والدات 

اأن ي�صهد  اإن دور االعام الثقافي  جديد. 

على كل ذلك وان يكون جزءاً ا�صا�صياً منه 

وفيه وله.

j كاتب ونا�رش

أزمة الفكر في 
الثقافة واإلعالم

j  سليمان بختي

ثقافة اإلعالم وإعالم الثقافة 



20

تموز - آب - أيلول 2016 - العدد 3

كيف نفهم المواطنية؟

ال�سيا�سية  القوى  من  العديد  اإن 

المواطنية  م��و���س��وع  ي��ط��رح  ل��ب��ن��ان،  ف��ي 

جهة  من  الديمقراطية،  ال��دول  في  ال�سائد 

الدولة  ال��ى  االن��ت��م��اء  لم�سكلة  ح��ّل  ه��و  م��ا 

والوالء لها، مع ما يتفّرع عن تلك الم�سكلة 

من ق�سايا اجتماعية و�سيا�سية وحقوقية، 

ت�سّب عموما، في بلدنا، في اإطار الطائفية 

الحياة  مفا�سل  من  بالعديد  يتحك�ّم  الذي 

وال��دول��ة  اللبناني  المجتمع  ف��ي  ال��ع��ام��ة 

َح�ّل  كم�سروع  مطروحة  اإنها  اللبنانية. 

ل��م�����س��ك��ات ك��ي��ان��ي��ة ت��ت��ع��لّ��ق ب��م��رت��ك��زات 

الدولة من جهة الروابط القائمة بين اأفراد 

العاقة  ج��ه��ة  وم���ن  ال��ل��ب��ن��ان��ي،  المجتمع 

– هذه العاقة  القائمة بينهم وبين الدولة 

و�سعيّة  لهم  تحّقق  اأن  فيها  المفتر�ض 

مواطنين.  تجعلهم  و�سيا�سية  قانونية 

فما ه��ي اإن��ج��ازات ه��ذا ال��م�����س��روع؟ وهل 

حّل  ف��ي  ه��دف��ه  يحقق  اأن  ف��ع��اً  ي�ستطيع 

المطروحة  ال��م�����س��ك��ات  م��ن  ال��ن��وع  ذل���ك 

ذاته  في  ي�سك�ّل  �سوف  اأن��ه  اأم  لبنان؟  في 

م�سكلًة ُم�سافة تحتاج الى حّل؟

وال��م��ب��ا���س��ر  ال��ب�����س��ي��ط  ال��م��ع��ن��ى  اإن 

�سائعاً  اقتراناً  يقترن  الذي  هو  للمواطنية 

اأي  الجن�سية،  بمعنى  العربية  ال��دول  في 

يكت�سب  ال��ت��ي  القانونية  الو�سعية  تلك 

بما  �سلطات دولته  بها من  ال�سهادَة  الفرُد 

مجموع  ال��ى  وانت�سابه  تابعيته  عن  يفيد 

انت�ساباً  ال��دول��ة  ه��ذه  مجتمع  ف��ي  االأف���راد 

يتمتع بف�سله بعدد من الحقوق المعترف 

عليهم  المفرو�سة  وال��واج��ب��ات  بها،  لهم 

ب��ال��ق��وان��ي��ن ال��م��رع��ي��ة. غ��ي��ر اأن ال��خ��ط��ورة 

بهذا  كاماً  اقتراناً  المواطنية  اقتران  في 

الجانب  بهذا  االكتفاء  ف��ي  تكمن  المعنى 

الداللي الذي من �ساأنه اأن يغيّب المدلوالت 

االأخرى  واالأ�سا�سية  ال�سيا�سية  الفل�سفية 

الجوهرية  االإنجازات  على  يق�سي  تغييباً 

بنيان  في  المواطنية  مفهوم  حققها  التي 

االج��ت��م��اع االن�����س��ان��ي وم��غ��زاه واأه��داف��ه، 

وفي مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة. 

�سيا�سي  كم�سروع  المواطنية  اأهمية  اإن 

ال�سهادة  ف��ي  فقط  اخت�سارها  يمكن  ال 

التي تمنح الفرد �سفة االنت�ساب  الثبوتية 

االإ���س��م��ي ال���ى ح��يّ��ز ال���دول���ة ال��ج��غ��راف��ي، 

وت��ب��ع��ي��ت��ه ل���م���ج���ال رع���اي���ت���ه���ا االإداري��������ة 

في  تكمن  اأهميتها  اأن  ب��ل  والتنظيمية، 

والمترابطة  الكاملة  التعاقدية  االأنظومة 

العقد  اأط�����راف  ت��ح��ّدد  بكيفية  ال��ع��ن��ا���س��ر 

واأدواره���م،  ال�سيا�سي  للكيان  الموؤ�ّس�ض 

ما  في  الرابطة  العاقات  ماهية  تحّدد  كما 

بينهم وتنّظم اأ�سول ممار�ستها وتطبيقها، 

وت�����س��ع م���رت���ك���زات ال���ه���وّي���ة ال��ج��م��اع��ي��ة 

ومبادئ ال�سلطة ال�سيا�سية واأ�سباب الوالء 

لها، ومبّررات االنتماء ال�ى الكيان الجامع.

تعاقدية  اأنظومًة  المواطنية  فباعتبار 

�سيا�سية  و�سعيٌة  منها  تنبثق  وقانونية 

عنا�سَره  ال��م��واط��ن  م��ف��ه��وُم  ي�ستوفي  ال 

ثم  با�ستتبابها،  اإال  الفعلية  وم��دل��والِت��ه 

وتطويرها  تنميتها  ال��ى  ال��دائ��م  بال�سعي 

في  هنا  نجدنا  واأ�سلح،  اأكمل  هو  ما  نحو 

المواطنية مشروع 
نضال في لبنان

j د. أدونيس العكره

ثقافة الفكر
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التي تتعيّن بها  العنا�سر  اإبراز  الى  حاجة 

�سفة المواطنية ويتحق�ّق بف�سلها مفهوُم 

ال��م��واط��ن ف���ي ال��ح��ي��اة ال��ع��م��وم��ي��ة داخ���ل 

�سفة  ذات  ه��ي  العنا�سر  وه���ذه  ال��دول��ة. 

اأ�سكال  جوهرية، اأي ثابتة ال تتغيّر بتغيّر 

ال�سيا�سية  االأن�ساق  واختاف  ممار�ستها 

تازماً  تتازم  وهي  لتطبيقاتها،  الناظمة 

تاأ�سي�ساً  المواطن  تعريف  في  �سرورياً 

على المميزات النوعية االآتية:

اأ�ساً، حّر و�سيّد نف�سه بحيث  اإنه،  اأ( 

ت�ستمّد منه الدولُة مبداأ �سيادتها.

اإنه �ساحُب ال�سلطة االأ�سلية التي  ب( 

وال��دول��ُة  �سرعيت�َه،  الحاكُم  منها  ي�ستمّد 

حق�َها باالأمر. 

ال�سلطة  ممار�سة  في  م�سارك  اإنه  ج�( 

َعبر  ال�سيا�سي  ال��ق��رار  وات��خ��اذ  الفعلية 

ال��ع��ام��ة واال���س��ت��ف��ت��اء، وَعبر  االن��ت��خ��اب��ات 

ن�ساطه في االأحزاب وموؤ�س�سات المجتمع 

المدني.

عن  تعبير  ه��ي  ال��دول��ة  قوانين  اإن  د( 

اإرادته بما يملي عليه واجب الخ�سوع لها 

طالما هي كذلك.

ه����( اإن����ه ���س��اح��ب ح��ق��وق ي��م��ار���س��ه��ا 

ويحققها بكفالة الدولة وعبر موؤ�س�ساتها.

لدى  مت�ساوون  المواطنين  جميع  و( 

وال�سيا�سية  المدنية  الحقوق  في  القوانين 

اأو  ال��ع��ام��ة، دون ت��م��اي��ز  ال��واج��ب��ات  وف���ي 

تف�سيل.

اليها  ي�ستند  ال��ت��ي  ال��م��ع��اي��ي��ر  اإن  ز( 

المواطنية  في  والواجبات  الحقوق  تحديد 

العامة،  ال�سعب  اإرادة  الى  باال�سافة  هي، 

االإع��������ان ال���ع���ال���م���ي ل���ح���ق���وق االن�������س���ان 

والمواثيق الدولية ذات ال�سلة. 

هل  الخ�سائ�ض،  ه���ذه  اإل���ى  ا���س��ت��ن��اداً 

الد�ستور  ف��ي  ق��ائ��م  ال��م��واط��ن  مفهوم  اأن 

اللبناني؟

اللبناني:  الد�ستور  في  المواطنية 

المفهوم الملتب�س

ق��ي��ا���س��ا ع��ل��ى ال��خ�����س��ائ�����ض ال�����س��ب��ع 

االأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي اأوردن���اه���ا اأع����اه، نجد 

العنا�سر  يت�سّمن  اللبناني  الد�ستور  اأن 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال��م��ك��ّون��ة ل��م��ف��ه��وم ال��م��واط��ن 

ال��م��واط��ن��ي��ة، وي��ع��ت��رف بها في  ول��م��ب��ادئ 

جاء  فقد  م��واده.  من  العديد  وفي  مقدمته 

»ال�سعب  اأن  المقدمة  م��ن  )د(  الفقرة  ف��ي 

م�����س��در ال�����س��ل��ط��ات و���س��اح��ب ال�����س��ي��ادة 

الد�ستورية«.  الموؤ�س�سات  عبر  يمار�سها 

التي  االإنجازات  اأب��رز  المبداأ  هذا  يخت�سر 

الع�سر  ف��ي  ال�سيا�سية  الفل�سفة  حققتها 

ال��ح��دي��ث وال��م��ع��ا���س��ر، وال���ت���ي ان��ت��ق��ل��ت 

االأنظمة  مرحلة  من  االن�ساني  باالجتماع 

على  القائمة  الحالية  المرحلة  الى  القديمة 

اإن  وثقافتها.  وقيمها  الديمقراطية  مبادئ 

المواطنين،  مجموع  اأي  ال�سعب،  اعتبار 

هو  ال�سيادة،  و�ساحب  لل�سلطة  م�سدرا 

ي�ستمل  ما  بجميع  حكماً  يعترف  موقف 

ومقّومات  خ�سائ�ض  من  المبداأ  هذا  عليه 

تحّدد مفهوم المواطن، وت�سع للمواطنية 

مبادئها وقيمها النظرية والتطبيقية. ثم اأن 

االإعان  بهذا  يكتفي  ال  اللبناني  الد�ستور 

العام �سعاراً اإيديولوجياً قاباً اإلقاَء الغطاء 

اأخرى  د�ستورية  ون�سو�ض  اأحكام  على 

تتنا�سى م�سامينه االإجرائية، بل اأنه ين�ّض 

الم�سامين  لب�ض على تلك  �سراحة وبغير 

التف�سيلية التي ت�ُبرز مغزاه وجدواه. 

ال��ع��ام��ة،  ب��ال��ح��ري��ات  يتعل�ّق  م��ا  ف��ف��ي 

ي��ك��ّر���ض ال��د���س��ت��ور ال��ل��ب��ن��ان��ي ه���ذا ال��ح��ق 

المحق�ِقة  ب��ال��ق��وان��ي��ن  ممار�سته  وي��ك��ف��ل 

تلك  طليعة  وف���ي  وف��ل�����س��ف��ت��ه،  ل��روح��ي��ت��ه 

]الفقرة  والمعتقد  ال��راأي  حريُة  الحريات 

وحرية   ،]9 وال��م��ادة  المقدمة،  م��ن  )ج����( 

االجتماع،  وحرية  والتعبير،  ال��راأي  اإب��داء 

وح���ري���ة ت��األ��ي��ف ال��ج��م��ع��ي��ات واالأح�����زاب 

ي�سمن  بما  المدني  المجتمع  وموؤ�س�سات 

الفري�سة  ومعنى   – الحّق  مبداأ  للمواطن 

ال�سلطة  م�سدر  كونه  ال��ى  ا�ستناداً  عليه، 

وفي  ال�سيا�سية  الحياة  في  بالم�ساركة   –
 ،]13 ال�سيا�سي]المادة  ال���ق���رار  ات��خ��اذ 

]المادتان  الم�ِلكية  التمل�ّك وحرمة  وحرية 

 .]10 ]المادة  التعليم  وحرية  و15[،   14
للمواطن  اأي�����س��ا  ال��د���س��ت��ور  ي��ك��ّر���ض  ك��م��ا 

 .]8 ]المادة  وي�سونها  ال�سخ�سية  حريته 

الد�ستور  ف��اإن  الم�ساواة،  مبداأ  جهة  ومن 

المواطنين  جميع  بين  الت�ساوي  ي�سمن 

وفي  وال�سيا�سية،  المدنية  الحقوق  ف��ي 

اأو  بينهم  ف��رق  ما  دون  العامة  الواجبات 

)ج�(  الفقرة  ]المقدمة،  تف�سيل  اأو  تمايز 

7[، وال م��ي��زٌة الأح��د على االآخ��ر  وال��م��ادة 

حيث  م��ن  اإال  العامة  الوظائف  تول�ّي  ف��ي 

واأما   .]12 ]المادة  والجدارة  اال�ستحقاق 

اليها  ي�ستند  التي  بالمعايير  يتعل�ّق  ما  في 

الد�ستور والقوانين المن�سجمة معه، فهي 

القائلة  المقدمة  في  ب�سراحة  من�سو�سة 

لبنان »ملتزم مواثيق  باأن  الفقرة )ب(  في 

لحقوق  العالمي  واالإع��ان  المتحدة  االأمم 

االن�سان. وتج�ّسد الدولة هذه المبادئ في 

جميع الحقوق والمجاالت دون ا�ستثناء«. 

ن�ستنتج مما تقّدم اأن مفهوم المواطن 

في الد�ستور اللبناني م�ستوٍف م�سامين�َه 

وكاملة،  تامة  بكيفية  النظرية  وعنا�سره 

الفل�سفات  قّدمته  لما  مطابقاً  يجعله  م��ا 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة وال��م��ع��ا���س��رة من 

مع  ومن�سجماً  المجال،  هذا  في  اإنجازات 

في  المتقدمة  العالم  دول  في  عليه  هو  ما 

الد�ستوَر  يفت  ولم  الديمقراطية.  اأنظمتها 

من  )ج����(  ال��ف��ق��رة  ف��ي  يعلن  اأن  ال��ل��ب��ن��ان��ي 

ديمقراطية  جمهورية  »لبنان  باأن  مقدمته 

اعتراف�َه  االإع��ان  بهذا  متّوجاً  برلمانية«، 

التماهي  ت�ستلزم  التي  المواطنية  بمبادئ 

الحديث،  بمعناه  ال��م��واط��ن،  مفهوم  بين 

والنظاِم ال�سيا�سي الديمقراطي.

اال���س��ت��ن��ت��اج��ات  م���ن  ال���ح���ذر  اأن  اإال 

اإن���م���ا ه���و ����س���رورٌة علمية  ال��م��ت�����س��ّرع��ة، 

وواجٌب مفرو�ض. الأننا اإذ نتابع ا�ستنطاق 

بمجموعها  ال��ل��ب��ن��ان��ي  ال��د���س��ت��ور  م����واد 

االأحكام  من  جملٌة  تفاجئنا  وبتفا�سيلها، 

حما�سه  م���ن  ت��خ��ّف��ف  ال��ت��ي  ال��د���س��ت��وري��ة 

خال  فمن  ملحوظاً.  تخفيفاً  للمواطنية 

التي يخت�ّض  االأ�سا�سية  المميزات  تعدادنا 

الديمقراطية،  االأنظومة  في  المواطن  بها 

اأم��ًة  االأف���راد  مجموع  يجعل  م��ا  اأن  يتبيّن 

وتج�ّسدها  ال��دول��ة  موؤ�س�سة  عليها  تقوم 

العقد  ه��و  ال�سيا�سي  وج��وده��ا  وت��ح��ق��ق 

المبرم بينهم، من جهة كون كّل منهم فرداً 
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اإن ما اأنجزه الفكر الفل�سفي ال�سيا�سي 

تلك  هو  العقد،  فال�سفة  من  ب��دءا  الحديث 

الثورة الكوبرنيقية التي انتقلت باالن�سان 

والخ�سوع  التبعية  حالة  من  االجتماعي 

ال��م��ف��رو���س��ة عليه  ل��ل��ق��وان��ي��ن وال�����س��رائ��ع 

في  ال�سيادة  حالة  الى  اإرادت���ه،  خ��ارج  من 

م�سّرعا  تجعله  التي  المواطنية  الو�سعية 

كونه  وبحكم  الحّرة،  اإرادت��ه  بفعل  ًلنف�سه 

وه��ذا  المدنية.  لل�سلطة  اأ�سلياً  م�����س��دراً 

الد�ستور  م��ن  التا�سعة  ال��م��ادة  اأن  يعني 

ال��ل��ب��ن��ان��ي ت���ن���ت���زع م����ن ال���م���واط���ن ح��ق��ه 

للطوائف  ال��ح��ق  ه���ذا  وت��م��ن��ح  بالت�سريع 

و�سرعية  �سلطتها  ت�ستمد  ال��ت��ي  الدينية 

هذه ال�سلطة من اهلل ولي�س من المواطنين. 

التا�سعة  المادة  اأحكام  اأن  ذلك  الى  اأ�سف 

ت��ت��ع��ار���س، ف���ي م��و���س��وع ال��م�����س��اواة، 

ال�سابعة  ال��م��ادة  م��ع  ج��وه��ري��اً  ت��ع��ار���س��اً 

�سواء  اللبنانيين  »كل  اأن  على  تن�ّس  التي 

بال�سواء  يتمتعون  وه��م  ال��ق��ان��ون،  ل��دى 

اإذ   ،»)...( وال�سيا�سية  المدنية  بالحقوق 

اللبنانيون  ال��م��واط��ن��ون  ي��ت�����س��اوى  ك��ي��ف 

بال�سواء  يتمتعون  وكيف  القانون،  ل��دى 

منهم  فئة  لكل  اأن  طالما  المدنية  بالحقوق 

ما  ف��ي  الخا�سة  وت�سريعاِت�ها  قوانين�َها 

؟ 
)2(

يتعلق باأحوالهم »ال�سخ�سية« المدنية

اإن عبارة »الأحوال ال�صخ�صية« هي يف حقيقتها   ) 2
على  للدللة  وخادعة  ملتب�صة  �صيغة  اللغوية 

م�صمون وا�صح و�رصيح. ف�صفة »ال�صخ�صية« 

هنا ل تدّل باأي حال من الأحوال على ما يتعلـّق 

ب�صوؤون الفرد باعتباره ذاتا خ�صو�صية مفردة 

هذا  يف  بالفرن�صية  يقابلها  ما  فــاإن  وبالتايل   ،

ال�صياق الدليل لي�س كلمة “personnel “ ول 

“مدين”،  “اأي   civil“ كلمة  بل   ”privé“ كلمة 

والإرث  الزواج  ان  ذلك  و«مدنّية”)باملوؤّنث(. 

و�صوؤون  م�صائل  من  بها  يتعلق  وما  والطالق 

هي ق�صايا قائمة على مبداأ العقد والتعاقد، اأي 

الروابط احلقوقية  اجتماعية من  اأنظومة  على 

اأو  الطبيعيني  الأ�صخا�س  عالقة  تنّظم  التي 

الأطــراف  متنح  بحيث  بينهم  ما  يف  املعنويني 

منها  تنبثق  واجبات  عليهم  وتفر�س  حقوقا 

واجلماعية.  الفردية  امل�صوؤوليات  من  اأنظومة 

ــرة  دائ مــن  خرجنا  قــد  نــكــون  املعنى  فبهذا 

الذاتية.  باإرادته  وفاعال  نف�سه  و�سيَد  حرا 

م�����س��دراً  مجتمعين،  يجعلهم،  م��ا  وه���ذا 

لل�سلطة العامة داخل موؤ�س�سة الدولة التي 

القوانين  يجعل  بما  اإن�سائها  على  تعاقدوا 

ففي  ال��ع��ام��ة.  اإرادت���ه���م  ع��ن  تعبيرا  فيها 

اإنهم  الجماعي،  ال��وج��ود  م��ن  النمط  ه��ذا 

مواد  بع�س  الى  ننظر  فعندما  مواطنون. 

الد�ستور اللبناني من خالل هذه ال�سورة 

اأمامنا �سورة مختلفة  للمواطنية، ترت�سم 

.
)1(

عنها ومتعار�سة معها

لقد ن�ّست المادة التا�سعة من الد�ستور 

االع��ت��ق��اد مطلقة.  »ح��ري��ُة  ي��اأت��ي:  م��ا  على 

هلل  االإج����الل  ف��رو���َس  بتاأديتها  وال���دول���ُة، 

والمذاهب،  االأدي��ان  جميع  تحترم  تعالى، 

الدينية تحت  ال�سعائر  اإقامة  وتكفل حرية 

حمايتها، على اأن ال يكون في ذلك اإخالٌل 

لالأهلين  ت�سمن  وه��ي  ال��ع��ام.  النظام  في 

على اختالف مللهم احترام نظام االأحوال 

ال�سخ�سية والم�سالح الدينية«. اإن �سماَن 

ال�سخ�سية ال يعني  االأح��وال  الدولِة نظاَم 

ف��ق��ط ���س��م��اَن��ه��ا ح��ق��وَق االأف������راد ب��ح��ّري��ة 

المعتقد، وحرية التفكير والتعبير، كما جاء 

العالمي لحقوق االن�سان، بل  في االإعالن 

انها تعني َم�نَْح الطوائِف الدينية ومذاهبِها 

الحقَّ بالت�سريع وو�سع القوانين المتعلقة 

واالإرث،  وال���ط���الق،  ال������زواج،  ب��ق�����س��اي��ا 

�سخ�سية  م�سائل  م��ن  عنها  ي��ت��ف��ّرع  وم��ا 

ّ��ة  وع��ائ��ل��ي��ة ذات ���س��ف��ة ح��ق��وق��ي��ة وم��دن��ي���

طائفة  بين  وتنظيمها  اإجرائها  في  تختلف 

ف��اإذا  واآخ��ر.  واأخ���رى، وبين مذهب  دينية 

�سوء  على  الد�ستورية  المادة  هذه  قراأنا 

الخ�سائ�س النوعية التي تجعل الفرد في 

الدولة مواطناً، نجد اأن �سفة المواطنية قد 

�سقطت منها بع�ُس ركائزها االأ�سا�سية.

درا�صة  ن�صار  نا�صيف  الدكتور  العميد  و�صع   )  1
يف غاية الأهمية حول هذا املو�صوع بعنوان:”يف 

يف  �صادرة  وهي  املواطنية”،  الرتبية  فل�صفة 

 – الرتبية  كلية  الرتبوية”،  “الأبحاث  جملة 

ثم   .1986  ،  17 العدد   ، اللبنانية  اجلامعة 

اأعاد ن�رصها يف كتابه :”يف الرتبية وال�صيا�صة”، 

؛   2000 الأوىل،  الطبعة  الطليعة،  دار  بريوت، 

والطبعة الثانية 2005 . 

َ��ي��ل ال��د���س��ت��وري م��ن م��ب��داأ  اإن ه���ذا ال��ن���

تدمير  ع��ل��ى  ف��ق��ط  يقت�سر  ل��م  ال��م�����س��اواة 

عبر  المواطنية  مبادئ  من  اأ�سا�سي  ج��زء 

م��و���س��وع »االأح�������وال ال�����س��خ�����س��ي��ة«، بل 

على  انعكا�ساته  في  بعيداً  ذاهباً  تجاوزها 

وذلك  المواطنية،  في  ال�سيا�سي  الجانب 

الحريات  لمو�سوعي  تعّر�سه  خالل  من 

مجال  في  وذل��ك   معاً،  والم�ساواة  العامة 

الم�سوؤوليات  ف��ي  المواطنية  الم�ساركة 

ن�ستغرق  لن  ولكننا  الدولة.  داخل  العامة 

المعروفة  الم�ساألة  هذه  �سرح  في  طويال 

لدى الجميع، بل �سنكتفي بالقول اخت�ساراً 

اأن  تفر�س  الد�ستور  م��ن   24 ال��م��ادة  ب��اأن 

بين  بالت�ساوي  النيابية  المقاعد  ت���وّزع 

بين  ون�سبياً  والم�سلمين،  الم�سيحيين 

المادة  وتفر�س  الفئتين.  من  كل  طوائف 

95، )الفقرة اأ( اأن تتمثّل الطوائف ب�سورة 
ومنا�سفة  الحكومة،  ت�سكيل  ف��ي  ع��ادل��ة 

وظائف  في  والم�سلمين  الم�سيحيين  بين 

ا�ستندنا  اذا  اأما  ب(.  )الفقرة  االأول��ى  الفئة 

ال���ى ال���ع���رف ال��م��ي��ث��اق��ي غ��ي��ر ال��م��ك��ت��وب، 

وب�سورة   1943 العام  منذ  يحكم،  والذي 

و�سرامتها  ق��وت��ه��ا  ف��ي  ت��ع��ادل  اإل��زام��ي��ة 

ن�����س��و���س ال��د���س��ت��ور ال��م��ك��ت��وب��ة، ق��واع��َد 

ّ��ي ال��رئ��ا���س��ات ال��د���س��ت��وري��ة ال��ث��الث:  ت��ول���

ال�سلطتين  ورئا�ستي  الجمهورية  رئا�سة 

الى  ب��اال���س��اف��ة  والتنفيذية،  الت�سريعية 

الموؤ�س�سات  ف��ي  العليا  ال��م��راك��ز  بع�س 

الع�سكرية،  فاإننا نجد اأي�ساً اأن االعتبارات 

الذي  االأ�سا�سي  المعيار  ت�سك�ّل  الطائفية 

يتجاوز جميع المعايير الناتجة عن مبادئ 

المواطنية وقيمها. 

يظهرها  ال��ت��ي  ال��ف��وري��ة  ال�����س��ورة  اإن 

ا���س��ت��ع��را���س م����واد ال��د���س��ت��ور ال��ل��ب��ن��ان��ي 

وال��م��ي��ث��اق ال���وط���ن���ي ال���ع���ائ���د ال����ى ال��ع��ام 

الطبيعة  ل�صنن  اخلا�صع  الطبيعي  الن�صان 

دائرة  يف  ودخلنا  املح�س،  والذاتيات  املح�س، 

اأو  اجلماعة،  ــرة  دائ يف  اأي  املنّظم،  الجتماع 

على  تنعك�س  التي  العامة  الجتماعية  الهيئة 

واآثار  مفاعيل  واجلماعية  املدنية  حياتها  منط 

تلك الأحوال وال�صوؤون التي اأطلقنا عليها �صفة 

دقيق.  وغري  �صائب  غري  “ال�صخ�صية” اإطالقا 
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ظاهر  تناق�ض  على  بو�سوح  ت��دّل   1943
ف��ي ال��م��وق��ف ال��د���س��ت��وري ال��ل��ب��ن��ان��ي من 

من  ي�ستتبعه  وم��ا  المواطنية  م��و���س��وع 

مخالفات نظرية �سريحة لمبادئها وقيمها 

باالإ�سارة  هنا  ن�سارع  ولكننا  وفرائ�سها. 

الى اأن هذا التناق�ض النظري لي�ض تناق�سا 

يكفي  بحيث  االأكاديمي  بالمعنى  منطقياً 

المنطق  اأ���س��ول  ال��ى  ا���س��ت��ن��اداً  ت�سحيحه 

المواطنية  مفهوم  ي�ستقيم  حتى  وقواعده 

اأر����ض  ع��ل��ى  م��ب��ادئ��ه  ل��ب��ن��ان وتتحقق  ف��ي 

ال���واق���ع ت��ح��ق��ق��اً ت��ت��ن��اغ��م ب��ف��ع��ل��ه ال��ن��ظ��ري��ة 

ناتجاً  تناق�ساً  لي�ض  اأن��ه  كما  وتطبيقاتها. 

عن اإجراء كيفّي ي�سدر عن اإرادة �سلطوية 

ت�ستخدم مفهوم المواطنية �سعاراً اإعامياً 

وت�سويقياً كما يح�سل في االأنظمة الكل�ّية 

واال�ستبدادية. بل على العك�ض من كّل ذلك، 

اللبناني  الد�ستور  في  التاأرجح  هذا  اإن  اإذ 

الحديث  المواطنية  لمفهوم  تبن�ّيه  بين 

اإلى مبادئها وقيمها االأ�سا�سية،  وا�ستناده 

اأ���س��ا���س��ي��ات  لبع�ض  وت��ق��ي��ي��ده  ج��ه��ة،  م��ن 

مقت�سياتها التطبيقية من جهة اأخرى، اإنما 

طبيعة  فر�سته  منطقي  اإح��راج  نتيجة  هو 

تكّون المجتمع اللبناني تكوينا طائفيا.

اإن ق�سية المواطنية تطرح نف�سها في 

لبنان وفق معادلة متناق�سة في اأ�سا�سها:

الموؤ�ّس�ض  التعاقد  اإن  اأول��ى،  جهة  فمن 

اأف��راد  بين  تعاقداً  لي�ض  اللبناني  للمجتمع 

اإيجاد هوية تعاقدية  مختلفين يهدفون الى 

جامعة تتج�ّسد في كيان �سيا�سي هو الدولة 

اللبنانية، بل هو تعاقد بين جماعات مختلفة 

لكل منها، وتهدف  الذاتية  الهوية  من حيث 

الى اإيجاد هوية تعاقدية جامعة تتج�ّسد في 

ب�سرط  اللبنانية،  الدولة  هو  �سيا�سي  كيان 

المتعاقدة  الجماعات  تلك  من  اأي  تفقد  اأالّ 

هويتها الجماعية الخا�سة.

خيار  المواطنية  اإن  ثانية،  جهة  ومن 

وجودهم  حيث  من  االأف��راد  على  مطروح 

حيث  من  الجماعات  على  ولي�ض  الفردي، 

وجودها كيانات جماعية. اأما م�سمون هذا 

الخيار فهو كونه �سيغة وجود �سيا�سي، 

بين  التعاقد  مبداأ  من  تنبثق  عمومي،  اأي 

االأفراد وتمنح كاّ من االأطراف المتعاقدة 

باعتبارها  الذاتية  بهويته  االحتفاظ  حق 

الحريات  مجال  في  يندرج  خا�ساً  �ساأناً 

وت��ف��ر���ض  وال��خ�����س��و���س��ي��ة،  ال�سخ�سية 

الهوية  الى  االنتماء  واجب  منهم  كّل  على 

���س��اأن��اً  ب��اع��ت��ب��اره��ا  الم�ستركة  ال��ت��ع��اق��دي��ة 

عمومياً يندرج في مجال الحقوق المدنية 

وال�سيا�سية.

الى  المعادلة  ه��ذه  عنا�سر  ت���وؤدي 

اال�ستنتاج باأن �سروط العقد القائم بين 

الجماعات ال يتاءم بطبيعته مع مبادئ 

الجماعة  الأن  و�سروطها،  المواطنية 

والأن  مواطناً،  تكون  اأن  بامكانها  لي�ض 

المواطن هو فرد ولي�ض جماعة. فكيف 

المواطنية  م��ف��ه��وم  تطبيق  ب��االم��ك��ان 

الموؤ�س�ض  العقد  اأن  طالما  لبنان  ف��ي 

للمجتمع اللبناني هو عقد بين جماعات 

ولي�ض بين اأفراد؟

اللبناني،  الم�سّرع  على  ك��ان  لقد   

ل��ل��دول��ة  التاأ�سي�سية  ال��م��رح��ل��ة  خ���ال 

كاهما  اأمرين  بين  يختار  اأن  اللبنانية، 

بحذافيرها  المواطنية  مبادئ  اإّم��ا  م��ّر: 

 - وهذا غير قابل 
وتطبيقاتها ال�سارمة)3 (

المبرم  العقد  للتطبيق في لبنان ب�سبب 

  – االأف���راد  بين  ولي�ض  الجماعات  بين 

الديني  ال�س�يا�س�ي  النظ�ام  مبادئ  واإما 

– وهذا ما  المتنوعة وغي�ر المتجان�س�ة 

المواطنية،  مفهوم  اإ�سعاف  الى  يوؤدي 

واأح��ي��ان��اً ال��ى اإل��غ��ائ��ه اإل��غ��اء ت��ام��اً. وكا 

هذين االأمرين يعّر�ض الوحدة الوطنية 

لمخاطر التفّكك وانهيار الدولة اللبنانية 

حفاظاً  الم�سّرع،  على  فكان  برّمتها. 

على بقاء الكيان النا�سئ، اأن يجمع بين 

طرفي هذه المناق�سة، ما اأدى الى بروز 

هذا االلتبا�ض الحاد في مفهوم المواطن 

اللبناني،  ال��د���س��ت��ور  ف��ي  وال��م��واط��ن��ي��ة 

اإل  الدقيق  مبعناه  املواطنية  مفهوم  ي�ستقيم  ل   )  3
م�سدر  هو  ال�سعب  باأن  القائل  املبداأ  على  بناء 

ال�سلطة يف الدولة. وقد جاء هذا املبداأ بديال عما 

اهلل  باأن  اأوروبــا  يف  القدمي  النظام  يف  �سائدا  كان 

التي تبّنت  اأدى بالدول  ال�سلطة، ما  هو م�سدر 

هذا املفهوم اجلديد اىل حتولها من حالة الدولة 

الدينية اىل حالة الدولة املدنية الدميقراطية.

هجين  مفهوم  ال�سيغة  تلك  عن  فنتج 

للديمقراطية في لبنان هو »الديمقراطية 

 Démocratie ال��ك��ون�����س��و���س��ي��ائ��ي��ة 

يترجمونها  ال��ت��ي   ”consociative
بالتوافقية، وهي ترجمة ت�سّوه المعنى 

ينبغي  بحيث  كاماً  ت�سويهاً  الحقيقي 

تو�سيح هذه ال�سيغة للديمقراطية قبل 

ي��وؤدي  ال��ذي  الخاطئ  با�سمها  ال��ت��داول 

م�ستوى  على  اأ�سا�سية  خ��اف��ات  ال��ى 

الممار�سة ال�سيا�سية في لبنان.

خال�سة 

المواطنية  ت��ك��ون  اأن  ال��م��وؤ���س��ف  م��ن 

للم�سكات  الجذرية  بالحلول  ج��اءت  قد 

منها  عانت  التي  وال�سيا�سية  االجتماعية 

ط��وي��اً دول ال��ع��ال��م ال��دي��م��ق��راط��ي خ��ال 

وال��ن��زاع��ات،  ب��ال��ح��روب  المليء  تاريخها 

قائمة  م�سكلة  تطرح  لبنان  في  هي  بينما 

ب��ذات��ه��ا. ول��ك��ن على ال��رغ��م م��ن ذل��ك ف��اإن 

الو�سعية االجتماعية وال�سيا�سية القائمة، 

والم�سكات العديدة والمتنوعة التي عانى 

منها اللبنانيون منذ اال�ستقال حتى اليوم، 

والنزاعات الحادة والدموية التي عّر�ست 

وال��زوال،  لانهيار  م��راراً  اللبنانية  الدولة 

باال�سافة الى مجموع ما قدمه المفكرون 

وال���ب���اح���ث���ون وال��م��ث��ق��ف��ون ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون 

اأفكار  من  المدني  المجتمع  وموؤ�س�سات 

ودرا�سات ومقترحات تهدف الى االنتقال 

وال��خ��اف��ات  ال��ن��زاع��ات  ح��ال��ة  م��ن  بلبنان 

الدائمة الى حالة ال�سام االأهلي الدائم، لم 

ت�ستطع جميعها اأن توحي باإمكانية اللجوء 

الى غير المواطنية م�سروعاً للبنان جديد. 

ن�سال  م�سروع  المواطنية  ف��اإن  وبالتالي 

الخو�ض  من  ب��ّد  وال  االأم��د،  وطويل  مرير 

في غماره، وتحّمل م�سوؤولياته، باعتباره 

الطامحة  اللبنانية  لاأجيال  الوحيد  الوعد 

الى االنتماء الى وطن �سيّد، حّر وم�ستقّل 

تجدر في �سبيله جميع الت�سحيات.

j باحث ورئي�س الحتاد الفل�سفي العربي
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 Et je suis à moi seul toute«

l’humanité« »واإني بذاتي الإن�سانية 
ج��م��ع��اء«؛ ب��ه��ذا ال��ب��ي��ت خ��ت��م ����ش���ارل ق��رم 

ق�شيدة بالفرن�شية اأهداها اإلى �شديقه ف�ؤاد 

 »De Viris« بعن�ان  وهي  الب�شتاني  اأف��رام 

اأي »في الرجال«. 

الب�شتاني  ك��ان  ق��رم  ل�شارل  بالن�شبة 

القرن  اإن�شانيي  ع��ن  ���ش���رة  ب��ذاِت��ه  ُيعطي 

ال�شابع ع�شر وفال�شفة القرن الثامن ع�شر. 

وكان عن حق ال�ريث المكمل لرواد النه�شة 

الم�شت�شرق  ل�شان  على  ج��اء  كما  العربية 

جيرار تروب� Gérard Troupeau الأ�شتاذ 

 Ecole desو  Collège de France ف��ي 

يق�ل:  باري�س،  في   langues orientales
اأن ي��ك���ن م���ؤ���ش�����س  »ل��ي�����س م���ن ال�����ش��دف 

وم�ؤلف �شل�شلة »الروائع العربية ال�شهيرة« 

و«دائ�������رة ال���م���ع���ارف ال��ج�����ش��ي��م��ة«، ع��ال��م��اً 

بالفعل  فاإنه  المارونية  الطائفة  اإلى  ينتمي 

العلماء  م��ن  منقطعة  غ��ي��ر  دوح����ة  وري����ث 

على  ه�ادة  دون  من  عمل�ا  الذين  الم�ارنة 

الم�شيحية  العربية،  الثقافة  ون�شر  تعريف 

والإ�شالمية. 

للبروف�ش�ر  �شرور،  بكل  اأه��دي،  لذلك 

ف�ؤاد اأفرام الب�شتاني للتعبير له عن اإعجابي 

وت��ع��ل��ق��ي ب���ه، ب��ح��ث��ي ف���ي ك��ت��اب »ال��ق���اع��د 

اأ�شهر  ب��اري�����س  ف��ي  ن�شره  ال���ذي  ال��ع��رب��ي��ة« 

ال�شابع ع�شر:  القرن  عالمان مارونيان في 

جبرايل ال�شهي�ني وي�حنا الح�شروني«. 

علم  �شم�لية  اإل��ى  يدع�  الب�شتاني  كان 

���ش��اأح��اول  ال��ت��ي  ال�شم�لية  ه��ذه  ال��ت��اري��خ. 

اإيجازها في ن�شي هذا... 

اإذا كان الإن�شان الذي ظهر على ك�كبِنا 

اأ�شبح  قد  الأع����ام  من  ماليين  ب�شعة  من 

التي  الح�شارة  ف��اإن  ال�شن.  في  ج��داً  طاعناً 

الكثيفة  ال��زراع��ة  تثنيات  باختراع  اأن�شاأها 

لها  فلي�س  ن�شبياً.  فتية  الكتابة هي  ثم  ومن 

فيما  �شنة  اآلف  ع�شرة  ���ش���ى  العمر  م��ن 

فيما  �شنة  اآلف  و���ش��ت��ة  ال���زراع���ة  َي��ُخ�����س 

يخ�س الكتابة. 

ه� ع�شر الإن�شانية الجديد، الذي يمنح 

الإن�شان �شفة البراعة المفكرة، وا�شعاً حداً 

لحقبة ما قبل التاريخ. 

ه����ذا، وه���  ال��م��ت��ح�����ش��ر  الإن�������ش���ان  اإن 

ُيفجر  الأول�����ى،  ال��ت��اري��خ  �شفحات  يكتب 

فيه.  الكامنة  ال��ق��درات  كل  عينه  ال�قت  في 

وُت�شبح عندها كُل حق�ل الن�شاطات �شهلة 

رغباته  يطلق  اأن  يمكن  وهكذا  عليه.  المنال 

وتما�شكاً  معنى  �شكالً،  ويمنح  واأح��الم��ه، 

قيم  وه��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة.  ُتج�شد  ال��ت��ي  للقيم 

متبادلة عالمياً. األي�س الإن�شان ه� نف�شه في 

كل مكان؟ ل ي�شعر بالغربة حيثما وجد؟ 

م��ق��اب��ل اأح����ادي����ة ت��رك��ي��ز ال��ح�����ش��ارة 

با�شتخدام  الحق  نملك  ه��ل  ووحدانيتها، 

الح�شارة بالجمع؟ اآخذاً في العتبار تكاثر 

اأ�ش�لً  تتبنى  التي  والثقافات  الح�شارات 

مختلفة. يبدو لنا طبيعياً طرح ال�ش�ؤال على 

مفه�م  اإع���ادة  علينا  ب��اأن  ونعتقد  اأنف�شنا. 

محاولة في علم التأريخ 
في نظر فؤاد أفرام البستاني

j د. حارث البستاني

ثقافة التاريخ
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الح�شارة اإلى واقعه الأ�شلي وال�شحيح. 

ونحن نتابع �شير الح�شارة عبر الزمن 

وال���م���دى ح��ت��ى ت��غ��ط��ي��ة الأع�������ام ال��ع�����ش��رة 

لم  اأن��ه��ا  ن���درك  عنها،  تف�شلنا  ال��ت��ي  اآلف 

�شح  اإذا  ولّ���دت،  فقد  منتظماً.  ��اً  خ��طَّ تتَّبع 

اإذا  اأو  دنيا  ندع�ها  تابعة  ح�شارات  الق�ل 

رغم  على  تحافظ  خا�شة  ح�شارات  �شئنا 

الأ�شا�شية  ال�����ش��م��ات  ع��ل��ى  خ�ش��شيتها 

للح�شارة العامة التي اإنحدرت منها. 

الطريقة،  ب��ه��ذه  ال��ت��اري��خ  كتابة  اإع����ادة 

ال��ت���اري��خ  اإع����ادة دم��ج ك��ل  ت�����ازي، عملياً 

لي�شت  ال��ت��ي   – ال��خ��ا���ش��ة  اأو  ال�شخ�شية 

فتتته  ال��ذي  – بالتاريخ  اأح��ادي��ة  درا���ش��ات 

�شظايا تقليد ط�يل في العمل التاريخي. 

اإن الم�ؤرخين المن�ش�يين اإلى العالمية 

مدع�ون اإلى اإعادة بناء حقيقية التاريخ. اإل 

الخت�شا�شيين  اأن  بما  قا�شية  مهمتهم  اأنَّ 

ل�ففر  ل��شيان  بح�شب  ال��ت��اري��خ  ج���زوؤوا 

جزء  ك��ل  ي��اأخ��ذ  ل  م���ّذاك  الالمعق�ل.  حتى 

اإلى  بالن�شبة  اإل  وقيمته  معناه  التاريخ  من 

اأمام  ثانية.  وم�حداً  جامعاً  العام.  مفه�مه 

ال��ك��ام��ل��ة وال��ف��ري��دة �شتك�ن  ال��ل���ح��ة  ه���ذه 

 – مراجعة  فر�شة  لحظة  ك��ل  ف��ي  للم�ؤرخ 

في  عن�شر  كل  – اإ�شهام  ح�شاب  اإج��راء  اأو 

راأ�شمال الإن�شانية: ماذا تلقى؟ وما اأعطى؟ 

العالمي  للتاريخ  الجديد  التنظيم  ه��ذا 

�ش�ف يق�د طبيعياً اإلى �شلّم ِقيم جديد على 

ال�شرق  �شي�شتعيد  حيث  الدولي  الم�شت�ى 

غام�شين  معتبران  كيانان  وهما  والغرب 

وتجاوزهما الزمن، قيمتهما الذاتية المقدرة 

مالءمته  اأعيدت  بتاريخ  قيا�شاً  المرة  ه��ذه 

قراءة  اإع��ادة  على  ننكب  اأن  وعلينا  عم�ماً. 

وعلى  فيها  المتنازع  التاريخ  م�ا�شيع  كل 

تحليق �شريع ف�ق مراحل تاريخ الح�شارة 

حتى زمننا الحا�شر. 

والي�نان،  الفرع�نية  م�شر  �شت�شتعيد 

روم��ا  والإغ���ري���ق،  فينيقية   – كنعان  ب��الد 

وب���ي���زن���ط���ي���ة، ال���ه���ن���د وال�������ش���ي���ن، ال���ع���رب 

مكانهم  �ش�اهم،  نذكر  لئال  والعثماني�ن 

الذي  ال�شامل  المنظ�ر  اإط��ار  في  الحقيقي 

يجب اأن ُي�شكل ا�شتراتيجية البحث من اأجل 

تاريخ عالمي جديد. 

نتمكن  اأن  يجب  هذه  التقييم  اإع��ادة  في 

م��ش�عية  منهجية  اإل����ى  ال���ش��ت��ن��اد  م���ن 

الأن���ا، منهجية  م��ن  اإذاً  م��ح��ررة  و���ش��ارم��ة، 

على  التحليل،  بتقنيات  خلطها  عدم  ينبغي 

غالباً  ة  ال��م��دع���َّ وال��ت��اأوي��ل  الك�شف  غ���رار 

الإ�شتراتيجية  المنهجية،  هذه  في  مناهج. 

في تكتيك بحثها يجب اأن نتمكن من فح�س 

نب�شات التاريخ بالذات. 

يجب اأن تتر�شم، بمعنى اآخر، حقيقتها 

األ  بمعنى  ال��ذات��ي��ة،  جدليتها  على  العميقة 

ُتهِمل اختبار الآخرين. 

اإلى  الزمن،  وفق  التاريخ،  يلجاأ  �ش�ف 

فرنان  زم��ان  اإل��ى  كما  خ��ل��دون  اإب��ن  حد�س 

كما  البني�ية  اإ�شهام  اإل��ى  الط�يل،  بروديل 

ذلك  اإل��ى  وعلينا  اآخ��ره.  اإل��ى   ... المارك�شية 

الإن�شان  عل�م  كل  التاريخ  في  ن�شرك  اأن 

ه�  األي�س  طبيعياً.  علماً  ليغدو  والطبيعة 

ف�شالً  العل�م؟  علم  ي�شبح  اأن  اإلى  مدف�عاً 

الإجمالي  العالمي،  التاريخ  ه��ذا  ذل��ك  ع��ن 

الك�اكب باأ�شره، يجب  باأبعاد  اأنه  اأي  فعالً، 

ُي��خ��زن مجم�ع  اأي�����ش��اً،  ���ش��ام��الً  ي��ك���ن  اأن 

مظاهر الح�شارة اأو عنا�شرها. 

يخ�شهم  فيما  اأح�����ش���ا،  ال��ق��دم��اء  اإن 

الم�ؤ�ش�شة،  ال�شمات  هذه  من  مئة  من  اأكثر 

المعمارية  والهند�شة  الكتابة  با�شتئناء 

التعدين  ثمة كذلك  اللتين �شبق ت�شجيلهما؛ 

ل  الأخ��ي��ر  وه��ذا  وال��دي��ن،  الفن  والتمدين، 

كانت  مهما  ح�شارة،  لتك�ين  وحده  يكفي 

مهمة في مرحلة محددة، لي�شت الح�شارة 

ب�شهرها  بل  عنا�شرها،  كل  بتجميع  كذلك 

ف��ي م��زي��ج ف��ري��د. اإن ت��ن��اغ��م ت��ف��اُع��لِ��ه��ا ه� 

الم�ؤ�شر اإلى نزعة الح�شارة نح� العالمية. 

و�ش�ف تمثل الثقافة، فيما يخ�ّشها، الحال 

التي  للح�شارة  والحيّة  الراهنة  المحلية، 

تقريباً  اإنها  التاريخي.  الزمان  في  تن�شبط 

الح�شارة المعا�شة ي�مياً. 

للح�شارة  اأن  على  بعد  الت�شديد  ينبغي 

تدين  اأنها ل  الخا�س  ال�شاأن  الم�ؤ�ش�شة هذا 

بتفتحها لأحد اأو لأي تاأثير خارجي. 

لقد عرفت بالتاأكيد، خالل هذه الم�شيرة 

ُتعاني  لم  لكنها  وهب�طاً  �شع�داً  الط�يلة، 

حيّة  اإنها  العنيف.  اأو  البطيء  الم�ت  اأب���داً 

الي�م كما كانت في ما م�شى. 

اإلى اإن�شان الي�م، هذا »المتح�شر« الذي 

يجهل ذاته الممزق في ه�يته وال�شائع في 

الم�شتقبل  اأن  نق�ل  مفتت،  ت��اري��خ  خفايا 

ا�شتمرارية  ف��ي  ���ش��ف��اف��اً  ه��ك��ذا  ل��ه  �شيبدو 

الما�شي والحا�شر، لأنه لن يقراأ بعد الي�م 

اإل في كتاب واحد للتاريخ. 

j باحث يف علم الآثار

سوف يلجأ التاريخ، وفق 
الزمن، إلى حدس إبن 
خلدون كما إلى زمان 

فرنان بروديل الطويل، 
إلى إسهام البنيوية 

كما الماركسية ...

j فنان ومو�سيقي
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ربيعاً  تتفتح  ال�شعر  براعم 

في ريا�ض الأمة، تتج�ّشُد قوة في 

وعزيمًة  الوجود،  في  واإرادة  التحّدي، 

في الن�شر.

ال�سعر ـ وكان يوم الإن�ساُن كان ـ .

�سّر،  عن  يبحث  �سرُّ  الإن�سان  كما  هو 

تاهت  ف��ي بحثه  الإن�����س��ان  ت��وّغ��ل  وك��ل��م��ا 

الم�سافات وا�ستبكت المفارق وترجرجت 

الطريق.

الإن�����س��ان،  ف��ي  ال�سعر  ج���ذور  عميقٌة 

نبتت،  فيه  ال��وج��دان  منابت  اأق��د���س  ففي 

تاأخذ من النف�س �سوقها اإلى المطلق، ومن 

القلب حنينَُه اإلى الجمال، ومن العقل َتوَقُه 

الحق  واإل���ى  المعرفة  واإل���ى  الحقيقة  اإل��ى 

والخير والجمال.

فعلى ال��رغ��م م��ن ك��ث��رة الأوج����اع في 

الإب���داع  َي���َدع  ل��م  الكبير،  العربي  وطننا  

تظلم  اأن  للأجواِء  خا�سًة  وال�سعُر  عامًة، 

اأن تخبو وتنطفئ. حتى  وتدلهم وللآمال 

هو  الفكر  وك���اأن  ال��ف��ك��ُر  ه��و  ال�سعر  ل��ك��ان 

ال�سعُر.

م�سالك  ف��ي  ينطلق  المبدع  فال�ساعر 

غ��اي��ة ال��ف��ّن ال��ج��م��ي��ل��ة... وع��ل��ى ام��ت��داد ما 

رحلته  توا�سل  جاهدة  خطى  اإليه  ت�سعى 

المن�سودة.

من  ن�ستقبل  واأن  ب��ّد  ل  ال�سعر  وم��ع 

اأوزار  ح��روف��ن��ا  ت�سع  واأن  لب���دَّ  لغتنا.. 

تهيّاآتها، ل بدَّ وان تتلفََّح اأج�ساُده حناِجرنا 

بلغة  نتحاكى  بها...  نتحاكى  جديدة  بلغة 

ال��م��روءة  بلغة  نتحاكى  وال��م��وّدة،  ال��وف��اِء 

والمحبة.. نتحاكى بلغة القلب... وهل لغُة 

القلِب اإلّ لغُة ال�سعر.

بال�سعر  ال��م��ح��ا���س��رة،  ال��ن��خ��ب��ة  وم���ع 

ونولد،  يولدون  المقفى،  والَكلِم  والأدب 

الأدب  �سمفونيِّة  على  ونموُت  ويموتون 

وال�سعر، ول تمطنُّ نفو�ُسنا جميعاً وتكون 

را�سيًة مر�سيًة اإلّ اإل ركدْت �سكنت تحت 

اأو  ال�سعر  من  اأبيات  فوقها  ن  ُدوِّ بلطاِت 

من الكلم الحلِو الجميل.

واإذا كان العرب جميُعهم ربحوا رهاَن 

اأهل لبنان، اتخذوا من  ال�سعر واأبَدَتُه فاإن 

وا���س��ت��ق��ّروه،  �سكنوه  ل��ه��م،  وط��ن��اً  ال�سعر 

و�سهروا بطاقاِت انتمائهم اإلى جمهورّيته، 

ونزلوا بيوت القافية فاإْذ هي لهم داٌر للبقاء 

وللفناء في اآن.

بلد  عن  دفاعاً  ق�سوا  �سهدائنا  فُجلُّ 

ال���ع���رب، ك���ان���وا اأدب�����اء و���س��ع��راء وك��ت��اب 

اكتمالت  في  للوطن  ويوؤلفوَن  ينظموَنَ 

ال���ك���لم،  اأروع  ال����ك����لم،  اأج���م���ل  ال��ق��م��ر 

وي��ت��رك��ون لِ��ك��ْع��ِب ال��خ��ي��ِل ���س��ي��ط��اَن��ُه فيما 

يحتلك الأفُق بتبا�سيِر الغزاة.

ف��ي وج��دان��ن��ا ق�سيدة،  ال��ح��ّرُة  الأم����ُة 

وال�����س��ه��ي��د ع��ر���س ال��ق�����س��ي��دة، وم��ق��اوم��ُة 

الغازي اأجمل ق�سيدة.

الق�سيدة تنهُل لوَنها من �سماء اأ�سيلنا 

ح�سور  حول  اللتقاء  بوهج  معها  وننعم 

قدمت  التي  الكلمات  دم  في  قيمنا  ع�سق 

ماهية الشعر

الشعر سرُّ يبحث عن سّر
j د. زياد نجيب ذبيان

ثقافة األدب
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محبة  مذبح  على  �سعراً  اأرواح��ه��ا  وتقدم 

النا�س كل النا�س، والحرية والديمقراطية، 

وال�سلم.

الفكر  اأ���س��ا���س  ي��ق��وم ع��ل��ى  ف��ال�����س��ع��ر 

الهادف والم�سوؤول، اإذ اأنه براأينا ل يوجد 

اإب��داع��ي  اأو عمل  ال��ف��ن��ون الأدب��ي��ة  ف��ن م��ن 

يكن  لم  اإن  وحياة  ومعنى  قيمة  ذو  معين 

�سامية  بق�سية  وملتزماً  وم�سوؤولً  هادفاً 

بعيداً  الفن  ي�سورها  دينية  غير  اأو  دينية 

والم�سلحة  وال�سخ�سيات  الأن��ان��ي��ة  ع��ن 

الذاتية الخا�سة.

هناك في التاريخ القديم الملحم التي 

يمكن  ول  عديدة  �سعوب  بطولت  تحكي 

اأن يكتب الأدب العربي مثل هذه الملحم 

ماأ�ساته  عن  يعبر  ن�سالياً  اأدب��اً  يبدع  ول 

ومحنته، اإل اإذا كان هذا الكفاح له رد فعل 

تجربة  عندنا  كانت  وقد  ومثمر،  اإيجابي 

اأدب  تجربة   1975 اأح���دث  منذ  نعي�سها 

)المقاومة الجنوبية( و�سعر الجنوب، ولن 

فكانت  فقط  مرحلية  التجربة  ه��ذه  تكون 

اأدب )المقاومة الفل�سطينية( واأدب  تجربة 

)المقاومة اللبنانية(...

م�سلحاً  مبدعاً،  �سفاً  هناك  اأن  فلنقل 

الأدب  ف��ي  ���س��واء  عمالقة  يمثل  اأ���س��ت��اذاً، 

وال�سعر منهم )د. خليل حاوي( وال�ساعر 

ال��ق��روي وغ��ي��ره��م��ا ول���م ن��ج��د ال��ب��دي��ل اأو 

وجيلين  جيل  من  تلهم  ممن  التعوي�س 

حاوي  خليل  ود.  الخوري  �سليم  كر�سيد 

و���س��ع��راء ج��ب��ل ع��ام��ل وغ��ي��ره��م، وه���ذه 

خطاهم  ينتهجون  ممن  قلة  تجد  النماذج 

اإ�ساءتهم بالن�سبة  اأو ي�سيرون على درب 

اأول  اأن��ا  وكنت  الجريح،  وجنوبه  للبنان 

اأجد  وكذلك  المقاومة  �سعر  في  كتب  من 

ومحمد  ال�سيَّاب  �ساكر  وب��در  اأدون��ي�����س، 

علي  محمد  و  بك،  خير  وكمال  الماغوط، 

و�سوقي  بي�سون،  وعبا�س  الدين،  �سم�س 

محمود  فل�سطين  وف���ي  وغ��ي��ره��م  ب��زي��ع 

زي��اد  وتوفيق  القا�سم  و�سميح  دروي�����س 

وغ��ي��ره��م ف��الأر���س دائ��م��اً تلد ال��رج��ال.. 

والرجال ت�سع عقولهم فكراً وعلوماً.

ف��ي اإط����ار ع��اط��ف��ة ���س��ادق��ة اأت���ى معها 

عن  للتعبير  يكتب  ال�����س��اع��ر  الأ���س��ل��وب، 

معاناته بمو�سوعية، يعمل فيها الوجدان 

ع�سره  �ساهد  ه��و  فال�ساعر  معاً  والفكر 

اإح�سا�سه  ع��ن  ���س��ع��ره  ف��ي  ي��ع��ب��ر  ورب��م��ا 

ب��ال��غ��رب��ة... ودلل�����ة ذل���ك اأن����ه ي��ع��ب��ر عن 

التدخل  على  قدرته  عن  بالعجز  اإح�سا�سه 

لتغيير ما يراه من اأوجه الق�سور.

وع��ن��د ال�����س��اع��ر ت��ن��ب��ع ال��ف��ك��رة اأ���س��لً 

)العقل  النف�س  علم  ف��ي  عليه  يطلق  مما 

بمجرد  الق�سيدة  بكتابة  وي��ب��داأ  الباطن( 

ولتلح  تختمر  ويتركها  ال��ف��ك��رة..  انبثاق 

الفكرة  اختمار  ي�ستغرق  وقد  بقوة،  عليه 

فترة وجيزة.. اأو كبيرة.. وغالباً ما تكون 

كتابتها في البداية عملً اإرادياً.

ال��ذي  الإن�����س��ان  ل���دى  ال�سعر  وي��ب��ق��ى 

واأح�سن  وراأى  وانده�س،  وارتع�س  اهتز 

ما لم يره ويح�س�سه من قبل، وقال ما لم 

جديدة،  اأر���س��اً  دخ��ل  لأن��ه  قبل،  م��ن  يقله 

ق��ائ��م��اً مخيفاً،  وغ��ي��ر واق��ع��اً م��م��لً وج���واً 

والحياة  ال��ك��ون  وتغلف  الآف����اق  فتت�سع 

العنا�سر  جميع  واأث��م��رت  ج��دي��دة،  روؤي���ا 

لفظية،  �سياغة  ا�سطناع  على  المبدعة 

جمالها  اأ���س��رار  في  تحمل  فريدة  جميلة، 

اأده�����س��ت،  �سمعت  ك��ل��م��ا  وا���س��ت��م��راره��ا، 

حقبة  كل  في  الإن�سان  الإن�سان  فاأراحت 

القصيدة تنهُل لوَنها 
من سماء أصيلنا 

وننعم معها بوهج 
االلتقاء حول حضور 
عشق قيمنا في دم 

الكلمات التي قدمت 
وتقدم أرواحها شعرًا 

على مذبح محبة 
الناس كل الناس

يبقى الشعر لدى 
اإلنسان الذي اهتز 

وارتعش واندهش، 
ورأى وأحسن ما 

لم يره ويحّسه من 
قبل، وقال ما لم 

يقله من قبل، ألنه 
دخل أرضًا جديدة
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تاريخية. هذا التلحم يبقى خارج الزمان، 

يخ�سع لقوانين الغناء!!

العربية  ال��ل��غ��ة  اأن  ال��ق��ول  و����س���رورة 

ال�ساعر  ت�����زودان  ال��ع��رب��ي��ة  وال��ح�����س��ارة 

ومتقدمة  جديدة  بنظرة  اأي�ساً  وال��دار���س 

اإلى العالم!

وبراأينا اأن الفل�سفة وال�سعر يلتقيان... 

نف�سية  وان��ف��ع��الت  ول��ي��دا دواف����ع  ف��ه��م��ا 

الفل�سفة  في  العقل  يتدخل  وكما  م�ستركة 

يتدخل في ال�سعر، فالفن اأي�ساً يقوم على 

ال�سعر  اأن  البع�س  اعتبر  اإذ  عقلي..  منطق 

نزوة عاطفية ور�سٌم لنطباعات وجدانية 

يقع  ل  فال�سعر  خاطئة  نظرة  فتلك  فقط، 

فلك  في  تدور  التي  الموا�سيع  على  دائماً 

ق�سية واحدة.

ينطلق  ب��اأن��ه  ال�����س��اع��ر  ي�سعر  ول��ك��ي 

الإن�سان  فيها  ي��رى  اأب��ع��اد  ذات  روؤي���ا  م��ن 

ف��ي واق��ع��ه ال��م��ه��زوم.. ف��ي واق��ع��ه المهدد 

ب��الأخ��ط��ار وال��م��ح��اط ب���الأزم���ات، فعلى 

ال�ساعر اأن يحاول جاهداً �سمن المعطيات 

الفنية والفكرية التي يملكها اأن ي�سلّط عليه 

ال�سوء، فيعطيه ملمح ال�سورة المطلوبة 

والحركة،  ال�سوت  عنا�سر  عليها  مدخلً 

اأعمق  بها  الآخ��ري��ن  ح�ّس  ي�سبح  وب��ذل��ك 

وتغدو نظرتهم اإليه نظرة م�سوؤولة.

فاللتزام في الأدب عن ال�ساعر يدخل 

العامة  الم�ساركة  اإل��ى  التوّجه  نطاق  ف��ي 

يعي�سها  التي  الذاتية  التجربة  خ��لل  من 

في  التجربة،  تلك  تكون  عندما  ال�ساعر، 

عن  معبّرة  والمو�سوعي  الفني  �سكلها 

الإن�سانية  م�سامينها  تتعدى  معينة  حالة 

حدود عالم الفرد اإلى عالم الجماعة...

تكون  اأح��ي��ان��اً  “الكلمة  اأح��ده��م:  ق��ال 

ه��ذا  اإن  البندقية”  م��ن  ���س��لح��اً  اأم�����س��ى 

�سادقاً،  فقط  ولي�س  ماأثوراً،  يكون  القول 

بهذا   � ال��م��ق�����س��ودة  الكلمة  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا 

التنويه � كلمة موؤمنة، وذات بعد ت�سوري 

وم��ن��ط��ل��ق��ات ح�����س��يّ��ة ت�����س��م��و ع��ل��ى ك���ل ما 

تحمل ري�سة ال�ساعر اأو الكاتب من جنوح 

نف�سي واهتزاز عاطفي يوؤديان اأحياناً اإلى 

المحاباة والبتعاد عن الحقيقة في ما يريد 

اأن يقوله.

ولكي يكون الأدب والفكر ر�سالة عطاء 

واإبداع، يقت�سي اأن يكون الكاتب �ساحب 

عطائه  مجالت  في  ق�سية  و�ساحب  راأي 

واإبداعه فعلى ال�ساعر اأو الكاتب اأن يحمل 

وطنه في عينيه ويم�سي، واأن يكون جزءاً 

يحب  ج��راح��ه،  من  وج��رح��اً  معاناته،  من 

ب��ذرات  ت��راب��ه  ذرات  تمتزج  حتى  وط��ن��ه 

حروفه، ويكتب عنه ويكتب له، واأن تكون 

عن  حكاية  اأو  لوطنه  اأغنية  عنده  كلمة  كل 

�سعره  نواحي  بع�س  حمل  واإذا  وطنه... 

�سيا�سية  بق�سايا  ع��لق��ة  لها  م�سامين 

الذي  الوطن  لأن  يكون  اأخ��رى  واإن�سانية 

علمه  ال��ذي  ال��وط��ن  يكون  اأجفانه  ت�سمه 

على  والنفتاح  المحبة  وعلمه  ال�سمود، 

ي��رى في  ال���ذي  ال��م��واط��ن  ال��ع��ال��م ب�سعور 

له  وطنياً  اجتماعياً  واجباً  الم�ساركة  هذه 

الوعي  حيث  م��ن  �سرورته  ول��ه  اأ�سالته 

م�سيرة  اإل��ى  والنظرة  والل��ت��زام،  القومي 

م�سروع  حق  اأنها  على  ال�سعوب  انطلق 

لهم ويجب الدفاع عنه.

جماليتها  ل��ه��ا  داف���ئ���ة  ل��غ��ة  وال�����س��ع��ر 

ال��زم��َن  ل��ك��ن  وخ�سائ�سها،  وت��ع��اب��ي��ره��ا 

فيه  تمثلت  واإن  مطلقاً،  يبقى  ال�سعرّي 

�سكلً  مختلفة  ومو�سوعية  فنيّة  مراحل 

وم�����س��م��ون��اً. وم���ن ه���ذا ال��م��ن��ط��ل��ق تبقى 

وعبير  ال�����س��اع��ر،  �سفر  ق��ن��دي��ل  الق�سائد 

مواعيده واأوراق حنينه.

من  ال�ساعر  معاناة  بكل  التجربة،  اإن 

عادة  هي  ال�ساعر،  على  وتاأثيرها  خللها 

 � ال�سعرية  فالحالة  الق�سيدة،  اإل��ى  مدخلة 

انطباع عفوي  تمرُّ في لحظات  واإن كانت 

� فاإنها تمرُّ حاملًة معها عطر الجرح وعطر 

الوردة في اآن واحد. وهي اأجزاء من نجمة 

رة، تحّول ال�ساعر اأحياناً اإلى  م�سائية مك�سَّ

مارد ي�سنع المعجزات.

اإن م�سادر الوحي عند ال�ساعر ت�سكل 

وال��دواف��ع  الن��ف��ع��ال،  ع��وام��ل  ل��ه  بالن�سبة 

يتوقف  ول  ال�سعر،  كتابة  اإل��ى  النف�سية 

ال�ساعر عند تحديد هذه العوامل والدوافع، 

كل ما يعرفه اأن هناك اأ�سياء موؤثرة تحرِّك 

عليه  وتلح  والعاطفة  ال�سعور  مواطن  به 

واإل��ى  ال��روع��ة  من  �سواطئ  اإل��ى  بالإبحار 

اإلى  اأّما كيف ينتقل  جزٍر من زرقة الحلم. 

يبقى  فذلك  ال�سواطئ  وتلك  ال��ج��زر  ه��ذه 

َتدُخُل  التي  الوجدانية  الإث��ارة  حالة  �ساأن 

في اإطارها عمليُّة الإبداع اأي ر�سم الأ�سياء 

ومن  ال�سكل  حيث  فمن  الأجمل.  ب�سكلها 

حيث الم�سمون اإن ال�ساعر حين يكتب ل 

طق�س  عن  يفتِّ�ُس  ول  معيناً  و�سعاً  يتخذ 

م��ا، وه��و في  ف��ك��رٌة  فقد تجتاحه  م��لئ��م؛ 

الطريق اإلى زيارة �سديق، اأو وهو يجل�س 

الح�سر،  ل  المثال  �سبيل  على  مكتبه  في 

الجمع  عملية  هي  ال�سعبة  المواجهٌة  اإنما 

التفّرغ  وبين  عمله  في  م�سوؤولياته  بين 

للتعبير عن مثل هذه ال�سوانح...

يرتاح  التي  ال�سعرّية  الحالت  واأجمل 

التي  الحالة  ه��ي  الكتابة  ف��ي  ال�ساعر  لها 



29

تموز - آب - أيلول 2016 - العدد 3

ت�����س��ّك��ُل ع��ن��ا���س��ُره��ا ع��ال��م ج��م��ال وع��ال��م 

فرح... اأي تلك التي ل ترميه على اأجنحة 

الأح��زان...  اإلى جزر  به  ُتبْحُر  الغربة ول 

فالإن�سان بطبعه يحب التكاَء على النوافذ 

التي ُتفتَُح على ال�سم�س، ويكرُه ال�ستلقاَء 

على �سدر الأ�سرعِة الم�سافرة في �سباب 

الغيوم...

اأم����ا اأح����ب ال��ق�����س��ائ��د ل��ل�����س��اع��ر، فهي 

ق�سيدة غير منتهية حتى تنتهي، وق�سيدة 

غير مكتوبة حتى يبداأ بكتابتها.

هي  ال�ساعر  يكتبها  ق�سيدة  واأج��م��ل 

�سورة امراأٍة لم يكت�سفها بعد، هذا طبيعي 

ال�ساعر  اأو  المتدين،  الموؤمن  لل�ساعر  اإل 

الموؤمن بق�سية يدافع عنها.

ا�سم  ه��ي  يقولها  ح��ب  كلمة  واأج��م��ل 

في  المراأة  اإن  بعد  اإليها  يتعرَّف  لم  ام��راأة 

تجّدد  وه��ي  وغ���ده،  اأم�سُه  ال�ساعر  حياة 

دنياه  في  وه��ي  اإب��داع��ه،  ومنطلُق  عطائه، 

به  يغ�سل  الذي  البنف�سجيّة  ال��روؤى  �سلل 

اأهدابه، وجزيرة الأحلم التي ترحل اإليها 

هنيهاته. المراأة هي دفتر ال�ساعر المطيّب 

وي�سّمه  ق�سائده  اأجمل  على  يفتُحه  الذي 

على اأع��م��ق اأ���س��راره، وه��ي ف��وق ه��ذا كلّه 

�ساحبة اأجمل يٍد تعرُف، متى ت�ساء كيف 

ال�ساحر  ِف��رَدو���س��ه��ا  م��ن  ل��ه  لتقطف  تمتد 

تفاحًة �سهية تقّدُمها اإلى �سفتيه.

وطنه،  بق�سية  ال��م��وؤم��ن  ال�ساعر  اأم���ا 

ُب ُحبّه لوطنه حبراً َيْغم�ُس فيه ري�سته،  ُيذوِّ

منطلق  هو  يعطيه،  ما  وكل  يكتبه  ما  فكل 

ول�سعبه..  لوطنه  اللمحدود  اإيمانه  من 

فُربى بلده العالية تعلّمه الإباء وال�سواعُد 

تعلمه  �ُسفوحها  في  ت�سرب  التي  ال�سمر 

ذوي  غير  َيبْلُُغها  ل  ال�سامية  الغايات  اأن 

الإرادات القوّية والعزائم ال�ّسلبة.

على  ال��ن�����س��ال،  ي��ك��ون  اأن  يمكن  ول 

اأ���س��ك��ال ح��ال��ة ع��ف��وي��ة تحركها  اخ��ت��لف 

اإي��م��ان بق�سية،  ب��ل ه��و ف��ع��ل  ال��م�����س��اع��ر، 

وح�سارتها  قيمها،  لها  فكرية  واتجاهات 

واأه��داف��ه��ا، ول���ذا ف��اإن��ه ج��زء ل ي��ت��ج��ّزاأ من 

واأمته،  مجتمعه  بق�سايا  ال�ساعر  ال��ت��زام 

ومن عمله على ما يخرج ذاك المجتمع اأو 

تلك الأمة اإلى النور، م�ساركة منه في بناء 

الإن�سان الأف�سل، والوطن الأقوى.

المنا�سل، هي �سعره،  ال�ساعر  فهوية 

وه���و ك��م��ا ال��ب��ن��دق��ي��ة ل��ل��م��ق��ات��ل وال��م��رم��ح 

كلمته  ال��م��ن��ا���س��ل��ة..  ك��ل��م��ت��ه  ل��ل��ف��ار���س... 

التي  الل��ت��زام  مدر�سة  م��ن  ه��و  الفاعلية. 

اإليها كل  يحمل كتبها في حقائبه ويم�سي 

يوم.

ال��م��ق��اوم��ة  اأن  ق��ل��ن��ا  اإذا  ن��ب��ال��غ  ول 

والنمطي  وال�سلوكي  اللغوي  بمفهومها 

ال�ساعر  اأن تكون واأن تبقى هاج�س  يجب 

وكينونته،  ووج����وده  نف�سه  م��ن  وج����زءاً 

�سّفافها  ب��ذات��ه  يلت�سق  اأن  يجب  فعليها 

عند  ت��ل��ّم�����س��ه  اإن  م��ث��ل  وع��ل��ى  وح��م��ي��م��ه��ا 

النزعة  ه��ذه  غلبت  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س  ك��ل 

المقاومة  تكون  وممار�سة  اأهوائهم  على 

 ينبُذ فيه واقعاً معيناً 
ً
بالن�سبة لل�ساعر ملجاأ

كواهل  عن  الحيف  لرفع  خلله  من  يفعل 

�سمعة  لإ���س��اءة  اأو  والمتعبين  المتاألمين 

اأو  ال�سخ�سية  حياته  زوايا  من  زاوية  في 

العائلية اأو الجتماعية ب�سكل اأو�سع.

ال��ق�����س��ي��دة  اأّن  ق���اع���دة  وع���ل���ى  ف��م��ن 

اآخر هو  اإبداعي  اأي عمل فني  اأو  ال�سعرية 

اأو نمط مقاومي، لذا  اأو �سلوك  �سنُو فعِل 

اأن  الم�ساهد  اأو  ال�سامع  اأو  ال��ق��ارئ  ي��رى 

إن مصادر الوحي 
عند الشاعر 

تشّكل بالنسبة له 
عوامل االنفعال، 

والدوافع النفسية 
إلى كتابة الشعر، 

وال يتوقف الشاعر 
عند تحديد هذه 

العوامل والدوافع

وأجمل كلمة حب 
يقولها هي اسم 

امرأة لم يتعرَّف 
إليها بعد إن المرأة 

في حياة الشاعر 
أمسُه وغده، وهي 

د عطائه،  تجدُّ
ومنطلُق إبداعه
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المقاومة ل�سيقة اأعماله ال�سعرية والأدبية 

والندواتية حتى الفل�سفية منها، وال�ساعر 

الذي يكون في نتاجه نزعة �سوفية فهي 

تمردي  مقاوماتي  ومنطلق  اأ�سا�س  على 

والأميز  الأح�سن  ويهدف  ينهد  �سدامي 

والأف�سل.

اإننا نرى ولدينا قناعة تامة باأن ال�سعر 

البديل  العالم  هو عملية �سداميّة هو خلق 

للعالم  وعر�ساً  وت�سويراً  و�سفاً  ولي�س 

الفنون  من  فن  وكل  ال�سعر  لأن  المعا�س. 

الم�ستقبلي  ال��ب��ن��اء  ل�����س��ال��ح  ج���ادٌّ  ���س��ع��ّي 

وعلى كل �سعيد لكل العالم. وهنا ي�سبح 

المو�سوع  اإل��ى  اأق���رب  الفني  المو�سوع 

الإيماني.

اإذ  العظيم،  العلي  باهلل  موؤمنون  وكلنا 

عمل  واعتقدناه  عّرفناه  كما  ال�سعر  األي�س 

مقاومة  ب��ل  م��ق��اوم��ة  اأي���ة  ولي�س  م��ق��اوم��ة 

النتائج  و�سريعة  حثيثة  دامية،  �سدامية 

والف�سول.

اأق��ْل  ل��م  اإن  ال��م��رات  بع�س  ف��ي  ال�سعر 

الورق،  على  ا�ست�سهاد  عمليّة  المّرات  كل 

ال�سعر  ال�سارع،  وه��و  النا�س  هو  ال�سعر 

دائماً واأبداً حزب معار�سة ولم ولن يكون 

لي�ست  ال�سعرية  فالق�سيدة  موالة،  حزب 

عملية تطريب اأو تخدير ي�سمعها الإن�سان 

ثم يعود اإلى حالته الأولى.

ووظيفة  ث��ورة،  حقيقته  في  فال�سعر 

نف�سه  على  الإن�سان  ُيحّر�س  اأن  ال�سعر 

فكيف  تحري�س،  دون  حقيقي  �سعر  ول 

بنا والم�ساوئ موجودة ومنت�سرة في كل 

حدب و�سوب.

في  الأول  المقاوم  هو  براأينا  ال�ساعر 

الخط الأمامي لكل معركة تغيير، ال�ساعر 

ج���زء اأ���س��ا���س��ي م���ن ال��ت��اري��خ وف���ي قلب 

�سعوب  على  ب��اأن  نعتقد  هنا  من  التاريخ، 

على  ع�����س��يّ��ة  ت�سبح  اأن  ال��ع��رب��ي��ة  اأم��ت��ن��ا 

والمو�سميين  الهام�سيين  ال�سعراء  نتاج 

للطماأنينة  الم�ست�سلمين  وال��م��رت��زق��ة 

والثراء، ول تقبل الخداع والغ�س والدجل 

الفني  الزيف  تكت�سف  اأن  فيجب  والدل�س 

باإح�سا�سها المعنوي العميق.

وال�ساعر العربي عليه اأن يكون �ساعر 

قومية،  و�ساعر  وح��دة،  و�ساعر  ق�سية، 

التجزئة  على  والقطعي  ال�����س��ارم  وال���رد 

بالطبع  ه��و  اإذاً  وال��م��ذه��ب��ي��ة..  وال��ف��ئ��وي��ة 

كل  وعلى  مقاومة  �ساعر  ج��ازم  وب�سكل 

اأن يكونوا مقاومين واإل فلي�سوا  ال�سعراء 

ب�سعراء.

حثيثاً  �سعياً  ي�سعى  المبدع  ال�ساعر 

كيف  يعمله  ال��ذي  فهو  ليدركه  النقد  اإل��ى 

يجترح لنف�سه ما يمزها بطابعها الخا�س، 

اأن يكون على علقة وثيقة بالتراث،  على 

للق�سيدة  تجعل  ل  وحدها  الموهبة  لأن 

تمايزها وتفا�سلها فلبد لل�ساعر اأن يعبَّ 

من خزائن التراث العربي ويعرف ال�سنعة 

ال�سناعة  تخفي  ال��ت��ي  ال�سنعة  ولكنها 

عفويتها  يهبها  ما  للق�سيدة  يظل  بحيث 

ال�سرورية، من كل هذه المقومات يحاول 

ومنهجيّة  ب��ه  خا�ساً  اأ�سلوباً  يتلم�س  اأن 

طريقه  وي�سق  لق�سيدته،  خا�سة  اأدائ��ي��ة 

الكل�سيكية،  ال�سعرية  التجربة  اإط��ار  في 

حياتنا  على  طراأ  قد  تغييراً  اأن  يح�سَّ  واأن 

كليّاً  تغيّرت  قد  حقائق  وثّمة  ومجتمعنا 

على  ينعك�س  ل��م  التغيير  وه���ذا  وك��ام��لً 

مختلف  على  انعك�س  بل  فح�سب  ال�سعر 

فمن  اأي�ساً،  عام  ب�سكل  الفكرية  الميادين 

ال�سعراء من اأدار ظهره للق�سيدة العمودية 

وذه��ب  التفاعيل،  قب�سة  م��ن  كلياً  وفلت 

اأمثال  ال�سعري  المو�سوع  ي��ط��ّور  بعيداً 

وعبد  الحيدري  وبلند  واأدوني�س  ال�سيّاب 

ومن  وغيرهم  وغيرهم  البياتي  ال��وه��اب 

ال�سعراء من بقي بحالة �سوق وحنين اإلى 

التراث والما�سي. ونحن مع القائلين باأن 

الما�سي ونقطة النطلق  الحا�سر �سليل 

نحو الم�ستقبل، وفل�سفة الزامن تقوم كما 

نعلم على هذه القاعدة، لذا المفرو�س عدم 

باأي  وفعله  واأثره  التراثي  لل�سلوك  التنكر 

اأن  وكذلك  وع�سري  ح�ساري  فني  عمل 

ومو�سمي  واآن��ي  جديد  هو  بما  كلياً  يوؤخذ 

وال��دورة  التاريخ  هو  بالنهاية  الحكم  لأن 

الجتماعية العامة لأن هدف اأي عمل فني 

عامة  والإن�����س��ان  كله  العالم  ه��و  بالنهاية 

وبالمطلق.

اأن  يجب  ال�ساعر  ومعتقدات  فاأفكار 

وفيزيولوجية  مادتها  ح�سب  عنها  يعبِّر 

ح��دث��ه��ا، ف���اإن ك��ان��ت ���س��ري��ع��ة ب��رق��يّ��ه كما 

من  والتحرر  بالنفلت  باأ�س  فل  يقولون 

ال�سعر  لأن  ال��ق��ي��ود،  وك��ل  الخليلي  قيود 

ثورة والثورة تجديد كلي.

ر�سمية  ال�����س��اع��ر  اأف���ك���ار  ك��ان��ت  واإن 

ر�سينة هادئة فالتراث وخزائنه واأ�سلوبه 

يتطابق في الواقع معها.

�سعيد  على  معتدلً  ال�ساعر  كان  واإن 

اأن يكون راف�ساً  الأ�سلوب وال�سكل فعليه 

الرّثة  المفاهيم  كل  على  وثائراً  ومتحدياً 

وال��ب��ال��ي��ة ال��ق��اب��ع��ة ف���ي زواي�����ا ال��م��ا���س��ي 

المن�سي والم�ستكين.

وال���ث���ورة ه���ذه ل��ه��ا ال��ح��ق اأن ت��رت��دي 

الثوب الذي تريد في �سبيل اأهدافها الُمثلى 
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ولكنها ل ت�ستطيع اأن تتلعب في الجوهر 

والم�سامين والمبادئ الأ�سا�سية.

اأما العلقة القائمة بين ال�سعر والدين، 

الدين نظام، �سلوك �سوري، فل�سفة عقليّة 

عمقها اإلى نوع من الريادة الروحية، واإن 

المعتدلة  ال�سوفية  م��ن  ن���وع  اإل���ى  �سئنا 

على  القائمة  الغزالي”  “الإمام  ك�سوفية 

بينهما  وال���م���وازاة  والنقل  العقل  اعتماد 

ل��ل��و���س��ول اإل����ى م��وق��ف وت�����س��ور دي��ن��ي 

ودنيوي تكاملي.

وعملً  علماً  ملتزم  المتدين  وال�ساعر 

تاأملته  ترجمة  على  وي��داأب  القناعة  بهذه 

مع  اإل���خ  وفل�سفية  ع�سرية  م��وؤل��ف��ات  اإل���ى 

والمفاهيم  الأف���ك���ار  ب��م��ق��ارع��ة  ال��ق��ائ��ل��ي��ن 

اإن�سانية  �سيغ  اإل��ى  للو�سول  وال��م��ب��ادئ 

�سكان  منها  ي�ستفيد  ع�سرية  ح�سارية 

المعمورة قاطبة.

هناك حركات فكرية واأدبية وفل�سفية 

واأب��دع��ت  لل�سعر  اأ���س��ا���س��اً  النقل  اعتمدت 

والمعتزلة  ال�سوفية  المدر�سة  كاأ�سحاب 

اإلى ما هنالك من مدار�س فكرية في ع�سر 

العبا�سيين.

ال�سعر  المنطق نقر�س  ونحن من هذا 

مع اعتمادنا على اأ�س�س ال�سرع فل تخرج 

فكل  وم��ب��ادئ��ه،  ومنطلقاته  ق��واع��ده  ع��ن 

كان  ولما  نور،  على  نور  وال�سرع  ال�سعر 

روحياً  واإح�سا�ساً  وجدانياً  عملً  ال�سعر 

بما جاء على  التقيد  الدين، وكذلك  وكذلك 

األ�سنة الأنبياء والر�سل، نرى اأن لي�س هناك 

تناق�ٌس بين الثنين، وعندما نكتب ال�سعر 

في  وال�سطح  المجون  نتحا�سى  اأن  علينا 

كل نتاجنا ال�سعري والفل�سفي.

ال��ح��داث��ة  ال��ت��ي كتبت ع��ن  ال��ت��ن��ظ��ي��رات 

الكثير  و�سببت  مغلقة  دائرة  في  واأدخلتنا 

اختلطت  حتى  والغمو�س  الفو�سى  م��ن 

اأم��ام��ن��ا الت���ج���اه���ات، و����س���ارت ال��ح��داث��ة 

ال�سعر انفلتاً ل  الواحدة حداثات وحرية 

�سوابط له.

لأن  وم�سروع  �سحيح  عمل  الحداثة 

وتغير  وت��ت��ط��ور  ت��ت��غ��يّ��ر  نف�سها  ال��ح��ي��اة 

في  تتطور  الحياة  لكن  ي��وم،  كل  اأثوابها 

اإط�����ار م��ن��ط��ق��ي ه����ادئ وع��ل��م��ي ب��ح��ي��ث ل 

يتحول الحجر اإلى ماء والماء اإلى حجر.

ت�����س��در عن  اأن  ل��ه��ا  وال���ح���داث���ة لب����د 

اإلى حركة  منطق وعن نظام، واإلّ تحولت 

لي�ست  ال��ح��داث��ة  وان��ت��ح��اري��ة..  تخريبية 

قفزة في فراغ اللغة وفراغ التراث وفراغ 

الذين  المحدثين  باأن  نرى  واإننا  التاريخ، 

قفزوا في مجهول اللغة ك�سرت اأعناقهم.

اإع��لم معين،   � اإذا دعمهم الإع��لم  اأم��ا 

ال�سعفاء  ات��ب��ع��ه��م  وزم�����ر...  ل��ه��م  وط��ب��ل 

وقلدوهم، وكانوا وبالً على اللغة وال�سعر 

والتاريخ �سيثبت ذلك.

اأما الحداثة ال�سحيحة فهي التي تبني 

التقليدية  الق�سيدة  اأر���س  على  خطواتها 

وتطورها على اأ�سا�س من النظام والمنطق 

ال�سعرية  الحداثة  فتكون  والم�سوؤولية، 

ال�سياب  حداثة ملتزمة كحداثة بدر �ساكر 

واأدوني�س ونزار قباني، وقد قال مرة عمر 

ال�سعر  واأ�سمع  اأقراأ  اإني  “حقاً  ري�سة:  اأبو 

الحديث فاإني اأ�سمعه ول اأفهمه قط”.

من هنا نحن �سد كلمة قديم وحديث 

تكون  اأن  المهم  �سعر  كله  وكل�سيكية... 

اأن  والأهم  موجودة،  وال�سوابط  الأنظمة 

يكون ال�ساعر �سادق والتجربة والمعاناة 

وتكون الق�سيدة عبارة عن جزء ل يتجزاأ 

الثورة هذه لها 
الحق أن ترتدي 

الثوب الذي تريد 
في سبيل أهدافها 

الُمثلى ولكنها 
ال تستطيع أن 

تتالعب في الجوهر 
والمضامين 

والمبادئ األساسية

الحداثة الصحيحة 
هي التي تبني 
خطواتها على 
أرض القصيدة 

التقليدية وتطورها 
على أساس من 

النظام والمنطق 
والمسؤولية
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من اأحا�سي�سه وثقافته وتجربته الحياتية، 

ومبادئه الملتزمة بق�سية �سامية هادفة.

بمثابة  الديوان  اأو  الق�سيدة  تاأتي  واأن 

�سدق  منطلق  م��ن  اأي�����س��اً  ن��اب��ع��ة  اإج���اب���ات 

ومعاي�سة  ال���وج���دان  وح�����رارة  ال�����س��ع��ور 

وتفجر  ال�ساعر،  ف��وؤاد  تلهب  التي  المعاناة 

في داخله طاقات الإبداع لين�سهر اإح�سا�سه 

لهب  ثناياها  ف��ي  تحمل  ع��ب��ارات  ذل��ك  بعد 

ال�سوق وحرقة الأمل و�سدق العطاء.

ون��ح��ن ن���وؤم���ن ب�����س��اع��ري��ة ال��ك��ل��م��ة... 

لت�سبح  الأداء  ان�سياب  ب�سرورة  وننادي 

ال��م��ع��ان��ي ق��ري��ب��ة ي�����س��ت��وع��ب��ه��ا ال�����س��م��ع 

وي�ست�سف �سحرها الإح�سا�س.

ما  ن��رف�����س  ل  ن��ح��ن  ال��ح��ال  وبطبيعة 

ي�����س��م��ى ب��ال��ح��داث��ة ال�����س��ع��ري��ة وال��ت��ج��دي��د 

كونه  �سعر  ه��و  ال�سعر  لأن  ال�سعر،  ف��ي 

مقطعة  بطريقة  اأو  م��ق��ف��اة  بطريقة  ج���اء 

عن  عبر  م��ا  ه��و  م�سد�سة  اأو  مخم�سة  اأو 

من  الم�ستوحاة  بالطريقة  ولكن  ال�سعور 

ال�سعرية  ال�سور  اأو  وال��ج��زال��ة،  ال��ج��ودة 

والأداء الفني واللغة ال�سعرية ذاتها.

الخروج  لي�ست  ال�سعر  في  والحداثة 

كما  ال�سعر  ه��و  فال�سعر  المقايي�س  ع��ن 

اأ�سلفنا � ولكن ما هي الحداثة؟! هل الحداثة 

اأب�سط  عن  اأو  المقايي�س  عن  الخروج  هي 

الأق���ل،  على  المو�سيقى  وه��ي  ال��ق��واع��د، 

المنثور  الكلم  عن  ال�سعر  ميزة  هي  فما 

اإن  اأو العادي وهنا نقول  �سواء الفني منه 

هناك بع�س النثر مميز واأف�سل من بع�س 

ال�سعر.

اأن  لب��د  ال�سعر  ب���اأن  يت�سح  ه��ذا  م��ن 

ي��م��ت��از ب����اأن ي��ك��ون ل��ه ج��ر���س وت��ك��ون له 

مو�سيقى تميّزه كما يتميز ال�سير بالم�سي 

حركة  ذات  ال�سعرية  فاللفظة  ال��ع��ادي.. 

م�ساعر  تحريك  من  تمكنها  فيها،  داخلية 

اأن  ن��رى  فنحن  ال�سبب  ول��ه��ذا  الإن�����س��ان! 

يعتمد ال�سعر )النف�س المو�سيقي( وتكون 

واإل  ال��واح��دة  القافية  داخ���ل  ف��ي  القافية 

تعزو التدهور الثقافي في العالم العربي، 

تطغى  النثرية  الق�سيدة  اأخذت  بعد  �سيّما 

على الق�سيدة العمومية.

العالم  ف��ي  الثقافة  م��وازن��ة  خ��ط  على 

في  والكتابة  القراءة  اأزمتا  هناك  العربي 

اآن؟ نحن ل ن�سمي هذه الأزمة اأزمة ثقافية 

الثقافي  النحطاط  بل نطلق عليها مرحلة 

والق�سور  الإب���داع���ي  وال��ع��ق��م  وال��ف��ك��ري 

الفني.

يعود هذا النحطاط والعقم والق�سور 

الح�سارات  وت�سرب  ن��ف��اذ  اإل���ى  بمجمله 

الأج��ن��ب��ي��ة اإل����ى ع��ال��م��ن��ا ال���ع���رب���ي، وه���ذه 

ت��راث��ن��ا وقيمنا  اأب��ع��دت��ن��ا ع��ن  ال��ت�����س��ّرب��ات 

و�سكلياتها  بق�سورها  اأخذنا  لأّن��ا  ومثلنا 

بم�سافة  اأ�سبحنا  اأّن��ا  لدرجة  بها  وتعلقنا 

وبم�سافة  منها  والع�سري  المتطور  عن 

م���وازي���ة ع���ن ال���ت���راث ال��ع��رب��ي وخ��زائ��ن��ه 

ال���زاخ���رة ب��ال��ج��واه��ر ال��ف��ك��ري��ة والأدب���ي���ة 

الم�ست�سرقون  منها  نهل  ال��ت��ي  والفنية 

وا�ستفادوا منها كل الفائدة وقوموها خير 

تقويم.

اأما بالن�سبة للق�سيدة النثرية وطغيانها 

على الق�سيدة العمودية فهذا مرده لتغيّرات 

ع���دي���دة وج���ذري���ة ط�����راأت ع��ل��ى الإن�����س��ان 

ال��ف��ن��ي��ة كلها.  وال��م��ج��ت��م��ع وع��ل��ى الأع���م���ال 

اأو ما ي�سمى  الحديثة  اأو  النثرية  فالق�سيدة 

اأنها نقلت في  “الأحداث” اإلّ  “بالحداثة” و 
ما بعد اإلى الإطار الأدبي فعرفت بالحداثة.

اإنما  ذاتها  بحد  قيمة  لي�ست  فالحداثة 

المهيمن  التقليدي  الفكر  التخلُّ�س من  هي 

والتركيز  جهة  م��ن  العربية  الحياة  على 

على الإبداعية من جهة ثانية.

ولي�ست  ومناخ  اإط��ار  براأينا  والحداثة 

اأن��ه��ا  ع��ل��ى  ن��رك��ز  ل��م��ا �سبقها وه��ن��ا  ن��ف��ي��اً 

الخطاأ  ه��و  وه��ذا  �سبقها،  لما  نفياً  لي�ست 

ال�سائع والمتف�سي بين ال�سواد الأعظم من 

بمجمله  والنقد  الم�سمار،  بهذا  المهتمين 

في الع�سر العبا�سي مثلً تركز حول هذا 

المو�سوع؛ وكل كلم حول الحداثة يجب 

ومقارنة  التاريخي؛  اإطاره  في  يو�سع  اأن 

كتبه  ما  وبين  اليوم  يكتب  ما  بين  ب�سيطة 

واأب��ي  نوا�س  كاأبي  الأول���ى  الحداثة  رواد 

تمام ون�سح معهما النقري والمت�سوفين، 

اة  نعتقد اأن معظم الكتابات ال�سعرية الم�سمَّ

اليوم نثرّية اأو حديثة ل توغل في م�ساألة 

بين  العلقة  م�ساألة  وف��ي  ال�سعرية  اللغة 

اللغة  اللغة والعالم من جهة والعلقة بين 

والذات من جهة ثانية، وعلينا اأن نفهم اأن 

مو�سوعي  وتعامل  ومناخ  اإط��ار  الحداثة 

والم�سمون  جهة  من  الحدث  مع  �سادق 

وال�سكل، ولنوزع الحدث بين ما هو بْرقي 

وعلى  من  ر�سين،  ه��ادئ  هو  وما  �سريع 

هذه القاعدة على ال�ساعر اأن ينطلق ويعمل 

ويقر�س ال�سعر.

مع  بالتعامل  وال�����س��راح��ة  فال�سدق 

�سكل العمل الفني واأدائه وعدم وجود عقد 

يرخي  وقديم  حديث  هو  ما  بين  م�سبقة 

على الق�سائد كل الق�سائد ظلً من النجاح 

وي�سلط الأ�سواء والنت�سار لهذه الق�سائد 

بكل الأو�ساط العربية.

واللغط  الحداثة  ب�ساأن  ونقول  ونعود 
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القائم حولها، باأن هذا اللغط والتنظير بين 

ما هو قديم وحديث اأدخلنا في دائرة مغلقة 

والغمو�س  الفو�سى  م��ن  الكثير  و�سبب 

حتى اختلطت اأمامنا التجاهات و�سارت 

ال�سعر  وحرية  حداثات  الواحدة  الحداثة 

انفلتاً ل �سوابط له.

وخلق  اإب����داع  ه��و  فال�سعر  وب��ال��ت��ال��ي 

الإبحار نحو  اإنه �سراع دائم  فكر متجدد، 

�سكنتها  جزيرة  كل  اإل��ى  يرتاح  الأج��م��ل، 

الروعة ليكون على �سفر اآخر بعدما يتزود 

م��ن زرق����ة ب��ح��ي��رات��ه��ا، وع��ب��ي��ر اأزه���اره���ا 

الخاتم  ال�سعر هو  ِح�سانها،  وحور عيون 

من  ليطل  ي��دك  على  ينام  ال��ذي  ال�سحري 

اأعلى برجه الزمردي على عوالم الده�سة، 

عجيبة،  اإم��ك��ان��ي  ل��ه��ا  ال�سعرية  فالكلمة 

وحيناً  العطر  ق��ارورة  �سكل  ياأخذ  فحيناً 

�سكل بندقية.

فعلينا  الع�سر  م��راآة  الفن  اعتبرنا  اإذا 

اأن نعتني بهذه المراآة ذات الإطار الذهبي 

لنا  تعك�س  ل  حتى  نا�سعة  نقية  لتبقى 

الروؤية  �سبابية  واأبعاد  مهزوزة  �سورة 

اأن  يجب  المنظار  هذا  من  الواقع،  وهمية 

نرى ال�سعر ِقدمه وَحداثته.

مجموعة  لبنان  ف��ي  ال��ح��رب  اأف����رزت 

على  ك��اف  اإط��لع  على  ل�سنا  الكتاب،  من 

الحرب  �سنوات  في  كتبوا  الذين  كل  اإنتاج 

ال�سعر،  كتبوا  من  وخ�سو�ساً  بعدها  وما 

تكون  اأن  نرجو  ولكن  الحكم،  يمكننا  ول 

ال�سادقة في معاناتها  ال�سعرية  تجربتهم 

المعرفة  تكتنفه  ملتزم  اأدب���ي  عطاء  ن��واة 

وال����روؤى  ال�����س��م��ول  م�سامينه  وي�����س��ك��ن 

كثيراً  ي��وؤخ��ذوا  األ  نتمنى  م��ا  الإن�سانية 

في  ال��م�����س��ت��وردة  الغام�سة  بال�سريالية 

ول  ب�����س��يء  اأدب��ن��ا  ت��خ��دم  ل  ال��ت��ي  ال�سعر 

تدخل على تراثنا اأية جمالية.

اإن ع��م��ل��ي��ة ال��م�����س��ارك��ة ف���ي م��ث��ل ه��ذا 

الن����ح����لل ال��ف��ن��ي ه���ي ط��م�����س ل�����س��ع��رن��ا 

وت�سويه للغتنا وانهياٌر لثقافتنا. فحيث ل 

تن�ساأ �سداقة فكرية وجدانية �سريحة بين 

الكاتب والقارئ ل يكون اأدب.

فلبنان كان ول يزال ق�سيدة جميلة اإّنه 

اإّنه بيت ال�سعر العربي  مقلع �سوء فكري 

وم�����س��در وح��ي��ه. ه��و ال��ف��ي��روزة ال��رائ��ع��ة 

ال�سرق،  هذا  ِجيد  يتقلده  الجمال  عقد  في 

ال�����س��رق خا�سة  ل��ب��ن��ان ه���ذا  اأع���ط���ى  ل��ق��د 

وال��ع��رب ع��ام��ة ���س��ع��راً ج��م��ي��لً وق���د غنى 

يزال  ول  كن  لبنان  �سعراً،  لبنان  العرب 

للكلمة  ملكاً  و�سيبقى  و�سعر  حب  �سلل 

مملكة  العربي  ال��وط��ن  و�سيبقى  الحلوة 

روؤى  حملت  ما  اأكرم  لي�سم  جذوره  تمتد 

الع�سور، وما زهت به جفون التاريخ من 

خواطر اإن�سانية ووحي واإلهام.

اإنه م�سيرة  ال�سعر ل يعرف الوقوف، 

تنتهي،  ول  تبداأ  دائمة  حياة  م�سيرة  اأم��ل 

جمال  رائ��د  اإن��ه  �سفر  على  دائماً  فال�ساعر 

اإنه الباحث  في عينيه حيناً وحيناً بدمه... 

الجديدة عن  الفكرة  ال�سارد عن  النغم  عن 

الحب.

اللتزام في ال�سعر هو عاطفة ووجدان 

قبل كل �سيء، وبالتالي هو م�ساركة فنية 

تتفاعل فيها الذات الفردية بكل عنا�سرها 

اأن  يجب  م��ا  �سبيل  ف��ي  العامة  ال���ذات  م��ع 

يكون ل ما هو واقع. وهنا يكون اللتزام 

ذاتية  اإي��ح��اءات  تاأثير  تحت  ال�ساعر  ل��دى 

ومفاهيمه،  واأحا�سي�سه  كيانه،  من  ج��زءاً 

ثقافته  اإط��ار  �سمن  ال�سمول  �سكل  اأخ��ذت 

ون�سجه.

فهي  ال�سيا�سية  ال�ساعر  م��واق��ف  اأم��ا 

ذات فعل اجتماعي. وذات تاأثير من �ساأنه 

اإدخ��ال عنا�سر جديدة وهامة على عملية 

قديماً  ال�ساعر  ك��ان  فقد  والبناء،  التغيير 

واأحياناً  �سعبه،  با�سم  ال�سيا�سي  الناطق 

موجهاً  دوراً  ال�سعر  يتخذ  ك���ان  ك��ث��ي��رة 

ال�سعر  في  ق�سائد  فهناك  ال�سيا�سة.  في 

العربي والعالمي اأدت اإلى اأحداث �سيا�سية 

اإن��ج��اح  ف��ي  اأ�سا�سياً  دوراً  ولعبت  ه��ام��ة 

حركات ثورية واإ�سقاط اأنظمة.

اإطار  وال�سعر مملكة جمال ل تقع في 

قدرية  ح��دود  لها  ولي�س  زمنية،  خريطة 

مر�سومة، من ال�سعر ما هو قديم متجدد، 

ما  الإب���داع. ومنه  زال غاية في  ك��ان وم��ا 

الن�سجام  ف��ي  غ��اي��ة  ع�سري  ح��دي��ث  ه��و 

في  تكتمل  اأن  المهم  وم�سموناً،  �سكلً 

فتقع  المطلوبة،  الفنية  العنا�سر  ال�سعر 

من  معانيه  وتخرج  المطلق،  في  هنيهاته 

تنتفي  وعندها  وال��زم��ان...  المكان  دائ��رة 

هي  واح��دة  حقيقة  لتبقى  العتبارات  كل 

حقيقة ال�سعر.

j رئي�س جتمع الأدباء واملفكرين يف لبنان.

الفن مرآة العصر 
فعلينا أن نعتني 

بهذه المرآة ذات اإلطار 
ة  الذهبي لتبقى نقيَّ

ناصعة حتى ال تعكس 
لنا صورة مهزوزة
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ت����رددت ف��ي ب���ادئ الأم����ر عند 

اخ��ت��ي��ار ع���ن���واٍن ل��درا���س��ت��ي، وق��د 

الخيار  اأهملته  ال���ذي  ال��ع��ن��وان  ي��ك��ون  ال 

االأ�ضوب اأالّ اأنه بالتاأكيد المدخل االأف�ضل 

للولوج اإلى فكر بارت اأالّ وهو َحلُّ االفتنان 

 Le désenchantement( اأو من المعنى 

البارتي.  النقدي  الفكر  ف��ي   )du sens
اأدبي  منظور  من  الع�ضرون  القرن  ويعد 

بامتياز  النقد  ق��رن  الفرن�ضي  الفكر  في 

على  ع�ضر  ال�ضابع  ال��ق��رن  ك��ان  اأن  بعد 

والن�ضف  الم�ضرح  ق��رن  المثال  �ضبيل 

االأول من القرن الثامن ع�ضر قرن الق�ضة 

وال��ق��رن  المو�ضوعي  والفكر  الفل�ضفية 

الرومنطيقي  ال�ضعر  قرن  ع�ضر  التا�ضع 

في  الحديثة  وال��رواي��ة  االأول  ن�ضفه  في 

الع�ضرين  ال��ق��رن  اأن  اأالّ  ال��ث��ان��ي.  ن�ضفه 

جاء، وبالرغم من بع�ض الكتابات االأدبية 

الخالقة، ليعلن عن بداية احت�ضار االآداب 

والعلوم االإن�ضانية غرًبا كما �ضرح بذلك 

مي�ضال فوكو )Michel Foucault(، بينما 

الريادة  ق�ضب  حمل  من  هو  النقد  اأن  بدا 

ال��ك��ل��م��ة ح��ت��ى ب��ات��ت ال�ضحف  ف��ي ع��ال��م 

االأهلية  »ال��ح��رب  بعنوان  مقاالت  ت�ضهد 

في 
 )2(

تقع« لن  النقاد  و»ح��رب   ،
)1(

للنقاد«

 Jean( جيرودو  جان  لم�ضرحية  اإ�ضارة 

الجولة  – بيكار:  »وبارت   ،)Giraudoux
فيها  يتبارز  حلبة  ف��ي  بنا  ف���اإذا  الثالثة« 

روالن  وك��ان  النقاد.  من  المت�ضارعون 

بارت )Roland Barthes( بالن�ضبة لذلك 

�ضكلوا  الذين  الغربيين  النقاد  من  الجيل 

روؤية جديدة في النقد واالأدب، اإذا ما اأردنا 

اعتماد منظور المقارنة لفهم حقيقة تاأثير 

 )Rousseau( كرو�ضو  البارتي،  الفكر 

(1) “La guerre civile des critiques” 
(Notre République, 20 mai 1966), 
in Marie Gil Roland Barthes, au 
lieu de la vie, p. 288 note en bas 
de page), ibid.

(2) “La Guerre des critiques n’aura 
pas lieu” (La Tribune de Genève, 
9, 11 avril 1999), ibid.

الأن��ه  وذل���ك  الرمنطيقيين  اإل���ى  بالن�ضبة 

المتميز  ال��ك��م  ه���ذا  خ�ضم  ف��ي  تمكن  ق��د 

ب��رزت  حيث  الفترة،  تلك  ف��ي  النقاد  م��ن 

اأ�ضماء المعة مثل مي�ضال فوكو وموري�ض 

 Michel Foucoult, Maurice( بالن�ضو 

في  اأع��ط��ى  م��ن  ي��ك��ون  اأن   ،)Blanchot
تحمل  جديدة  مفاهيًما  وا�ضحٍة  مفارقة 

اإالّ خا�ضة  اأبعاًدا فكرية عميقة ال يدركها 

وا�ضحًة  واح��د  اآن  ف��ي  ولكنها  الخا�ضة 

االآداب.  على  ُيقبلون  ممن  العامة  لغالبية 

هذا وقد ا�ضتطاعت هذه المفاهيم اأن تغزو 

تفر�ض  واأن  و���ض��رًق��ا،  غ��رًب��ا  النقد  ع��ال��م 

 )Paradigmes( نف�ضها كنماذج اإر�ضادية

الولوَج  يريد  ال��ذي  للباحث  عنها  غنى  ال 

نقول  بتنا  حتى  االأدب���ي  النقد  عالم  اإل��ى 

بعد  وم��ا  ب��ارت  قبل  م��ا  النقد:  مجال  ف��ي 

.
)3(

بارت

(3) “Barthes – Picard: troisième 
round” (Nouvel Observateur, 13 
avril 1966), ibid.

بارت وما بعد بارت 
من منظور ثقافي إنتروبولوجي

j د. أسماء شملي حلواني

ثقافة األدب
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النقد  معن 
ُ
اأ اأن  �ضدد  في  هنا،  ول�ضت 

يهمني  م��ا  وتف�ضيالً.  درا���ض��ًة  ال��ب��ارت��ي 

االأ�ضا�ضية  الخطوط  بع�ض  ب��رز 
ُ
اأ اأن  هنا 

ال��ن��ق��د  ف����ي   )Lignes directrices(

ال��ب��ارت��ي ب��االإ���ض��اف��ة اإل���ى اإي�����ض��اح بع�ض 

النقد  ه��ذا  دع��ام��ة  ت�ضكل  ال��ت��ي  المفاهيم 

تبيان  اإل��ى  الحقة  مرحلة  في  اأنتقل  لكي 

اأث���ر ال��ن��ق��د ال��ب��ارت��ي م��ن م��ن��ظ��ور ثقافي، 

ت�ضهده  وم��ا  ال��غ��رب  ف��ي  انتروبولوجي 

م��وت  م��ن  ال��ي��وم  واالأدب  ال��ن��ق��د  ���ض��اح��ة 

واالإن�ضان،  والمعنى  الكلمة  يطال  بطيء 

اإ�ضارة  اإل��ى  اأول��ى  مرحلة  في  �ضاأعمد  لذا 

البارتية  الك�ضوفات  بع�ض  اإل��ى  �ضريعة 

للمجرد،  ال�ضفر  ال��درج��ة  اأو  كالمجرد 

الموؤلف  والكتابة،  االأدب  واللغة،  الل�ضان 

 Le neutre ou le degré zéro( والكاتب

 du neutre, la langue et le langage،

 la littérature et l’écriture, l›auteur
مفهوم  ع��ل��ى  م��ع��ت��م��دة   )et l’écrivain
النظرة  اأو   )La complexité( التعقيد 

المركبة لعالم االأدب والنقد التي تتخطى 

من  الفترة  تلك  البارتي  للنقد  مقاربتها 

فيها نجم  ب���زغ  ال��ت��ي  ال��ع�����ض��ري��ن  ال��ق��رن 

نادى  التي  النظرة  تلك  فقط  النقد.  ذل��ك 

والتي   Edgar Morin مورين  ادغ��ار  بها 

ت��ق��وم، بح�ضب م��ال��ك ب��ن ن��ب��ي ع��ل��ى ال��ال 

بالفرن�ضية   )non atonisme( اأو  الذرية 

على  البارتي  كالنقد  ما  باأمر  ُتعنى  التي 

بل  م��ن��ف��ردة  ك��ظ��واه��ر  ال  ال��م��ث��ال  �ضبيل 

الم�ضببات  م��ن  معقدة  �ضبكة  خ��الل  م��ن 

التاريخي والفكري والح�ضاري  والعمق 

دون  االأ�ضياء  كنه  اإدراك  يمكننا  ال  التي 

المعمقة  النظرة  تلك  فقط  بها،  االإح��اط��ة 

)complexe( ال�ضديدة التركيب من حيث 

بين  ما  ممتدة  مفاهيم  اإل��ى  اأي�ًضا  اللجوء 

الثقافات )transculturel( وممتدة ما بين 

 )transdisciplinaire( االخت�ضا�ضات 

الثانية  المرحلة  اإل��ى  االنتقال  من  تمكننا 

درا�ضة  اإل��ى  �ضتعمد  التي  مداخلتنا  م��ن 

 )La matrice du vide( »م�ضفوفة الفراغ«

مفهوم  خاللها  وم��ن  ال��ب��ارت��ي  النقد  ف��ي 

انتروبولوجية  درا�ضة  الغرب  في  النقد 

للنقد  مقاربتنا  ف��ي  »ال��ذري��ة«  ع��ن  تبتعد 

اأنه ال يمكننا فهم ذلك النقد  الغربي، ذلك 

ما  وعن  الغرب  في  االإن�ضان  عن  بمعزل 

يدور في متخيله من ت�ضاوؤالت عن الكون 

ونف�ضه وعالقته باالآخر االإن�ضان واالآخر 

المطلق.

النقدية، ال  ب���ارت  ي��ق��راأ  ك��ت��اب��ات  م��ن 

ثنائي  عالم  اأم��ام  باأنه  ينكر  اأن  ي�ضتطيع 

بامتياز حيث ال ُتعرف االأ�ضياء والمفاهيم 

بارت،  ولكن  الت�ضاد.  ذلك  خالل  من  اإالّ 

على عك�ض اإحدى �ضخ�ضيات امبرتو ايكو 

)Umberto Eco( )في كتابه ا�ضم الوردة 

اوبيرتن  المدعو   )Le nom de la rose
بالثنائية  اأي�����ض��اً  ه��و  المولع   )Ubertin(

االأف��ك��ار  بين  م��ا  بالفروقات  وبالتحديد 

التفا�ضل.  اإل��ى  مطلقاً  ينزع  ال  العقدية، 

المفرطة  ال��ن��ق��دي��ة،  ك��ت��اب��ات��ه  ت��اأت��ي  ل��ذل��ك 

 )nuances( ال��م��ق��ارب��ات  ف��ن  اإظ��ه��ار  ف��ي 

يتخطى  ق��د  ال���ذي  كال�ضيل  ال��م��ت��الح��ق��ة، 

اأنفا�ضه،  اأحياناً قدرة الباحث على التقاط 

فاإذا به يلهث وراء تلك المفارقات الثنائية. 

الفكر  في  الباحث  ذل��ك  توهم  ح��ال  وف��ي 

البارتي اأنه قد تو�ضل اإلى معادلة ثنائية، 

�ضرعان ما يرى نف�ضه اأمام ثنائية اأخرى 

اإلى ما ال  ثم اأخرى كالموج الذي يتحرك 

الباحث  اأن  بالذكر  الجدير  وم��ن  نهاية. 

الثنائيات  من  الالنهائي  ال�ضيل  ذل��ك  في 

اإل��ى  يخل�ض  اأن  ي�ضتطيع  ال  المتالحقة 

تراتبية ما )hiérarchie( اإالّ فيما ندر.

البارتي  النقدي  الفكر  يذكرنا  لذلك 

ثنائية  حيث  الهندو�ضية  بالميثولوجيا 

االإط����الق  ع��ل��ى  لي�ضت  و���ض��ي��ط��ان«  »اإل����ه 

تناق�ًضا بين الخير وال�ضر وال بين اأبي�ض 

واأ�ضود بل هي ثنائية �ضرعان ما تلبث اأن 

اأخرى  اإلى ثنائية  توؤدي في حركة دائمة 

�ضيطان  اإل��ى  اآل��ًه��ا  ك��ان  م��ا  يتحول  حيث 

من يقر�أ  كتابات 
بارت �لنقدية، ال 

ي�ستطيع �أن ينكر باأنه 
�أمام عامل ثنائي 

بامتياز حيث ال ُتعرف 
�الأ�سياء و�ملفاهيم �إاّل 

من خالل ذلك �لت�ساد

يذكرنا �لفكر 
�لنقدي �لبارتي 

بامليثولوجيا 
�لهندو�سية حيث 

ثنائية »�إله و�سيطان« 
لي�ست على �الإطالق 

ا بني �خلري و�ل�رش  تناق�سً
وال بني �أبي�ض و�أ�سود
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الفكر  دعامة  ت�ضكل  التي  التفا�ضلية  غير 

ت��ح��ت مفهوم  ت���ن���درج  ال��ب��ارت��ي وال���ت���ي 

ت��ل��ك ال�������ض���ورة ال���م���ج���ازي���ة »ل��ل��م��ج��رد« 

م���ن ح��ي��ث ك��ون��ه��ا ع��ل��ى ث��ن��ائ��ي��ت��ه��ا ت��ن��اأى 

ت�ضاوؤل  اأي  عن  كما  التراتبية  عن  ب�ضدة 

اأن ه��ذه  ان��ت��ول��وج��ي. وال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر 

اأبعد  الالتراتبية  الالتف�ضيلية،  الثنائية 

اإلى  ت��وؤدي  اإ�ضكالية  كونها  عن  تكون  ما 

اإل����ى ح���ل م���ا. ب���ل ه���ي على  اأو  ت�����ض��اوؤل 

»الم�ضتع�ضي  جعل  على  تعمل  العك�ض 

ميير  لمي�ضال  ه��ن��ا  وال��ع��ب��ارة   ،
)7(

حالً«

للفكر  م��ت��الزم��ة   ،)Michel Meyer(

البارتي، فنحن اأمام فكر غالباً ما و�ضف 

تقلب  فبارت   )éclectisme( باالنتقائية 

 )L’Existentialisme( الوجودية  بين  ما 

وعلم   )Le Structuralisme( والبنيوية 

وت��اأث��ر   )La Sémiologie( ال������دللت 

اإل��ى  اأي�����ض��اً  ون���زع  النف�ضانية  بالمقاربة 

اإل���ى  ك��م��ا   )L’imaginaire( ال��ُم��ت��خ��ي��ل 

 Le plaisir du( الوقوف على متعة الن�ض

باالنتهازية.  البع�ض  اتهمه  حتى   )texte
التقلب  هذا  اأن  فهمهم  عن  غاب  ما  ولكن 

بارت  عند  والنقدية  االأدبية  الم�ضيرة  في 

ن�ضاأ خا�ضة عن عدم رغبته في اأن يكون 

اأو دع��ام��ة  ان��ت��ول��وج��ي  اأ���ض��ا���ض��ي  ل��ف��ك��ره 

)Fondement ontologique( تنطلق منه 

عرفها  التي  المتغيرات  اأو  الثنائيات  تلك 

خالل م�ضيرته النقدية.

تلك  ف��ي  ن��ف�����ِض��َل  اأن  ه��ن��ا  يهمنا  ال 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ب��ارت��ي��ة م���ا ب��ي��ن ال��ل�����ض��ان/ 

ال���ذي   )Langue/ Parole( ال��ك��ل��م��ة 

اعتمدها بارت بناًء على منهج �ضو�ضور 

اأن  اهتمامنا  يلفت  ف��م��ا   .Saussure
ب����ارت »ج��ع��ل م���ن ال��ل�����ض��ان« ال��دع��ام��ة 

 ،)Instance( م���ن���ازع  ب���ال  االأول�������ى 

وبنا،  منا  تعي�ض  ال��دع��ام��ة  وت��ل��ك   ]...[

(7) Cité pas Angèle Kremer-
Marietti, Michel Meyer et la 
problématologie, p. 22.

بف�ضلنا وعلى ح�ضابنا، فت�ضكلنا رعايا 

حيث  م��ن  خا�ضعين  تابعين   – عندها 

الل�ضان  فذلك  لذلك  ما،  للغة  ا�ضتعمالنا 

يموت،  ال  حي  وه��و  اأح��ي��ان��اً.  يقتلنا  قد 

هي  »تلك   .
)8(

�ضيء« ك��ل  م��ن  اأق���وى  ه��و 

 ،
)9(

ال�ضمة )caractère( الدائمة للغة ما«

ي�ضتعمل  ال��ذي  ب��ارت،  روالن  بح�ضب 

االأل�ضنة  كل  وك��اأن  بالمفرد  ل�ضان  لفظ 

منه  ال��ذي  الل�ضان  اأن��ه  اإذ  واح��د  ل�ضان 

نن�ضاأ وفي بوتقته نعي�ض. ويتهم بارت 

الفا�ضية  اأن  اإذ  »بالفا�ضية«  الل�ضان  ذلك 

لي�ضت اإال »ما يجبرنا على القول« »ال ما 

.
)10(

يمنعنا عن القول«

لل�ضان  اتهامه  ب��ارت  روالن  وُي��دع��م 

ويهيمن  يقمع  من  اأنه  قائالً   
)11(

بالفا�ضية

اأنه يجعل  اأي  اأنه ي�ضتعبد،  اإلى  باالإ�ضافة 

ذلك  ي�ضبح  وهكذا  له.  عبًدا  االإن�ضان  من 

المعنى. وي�ضور  الل�ضان هو من يفر�ض 

»القوة  تلك  اأن��ه  على  الل�ضان  ذل��ك  ب��ارت 

اأو  االت���ج���اه  ت��ف��ر���ض  ال��ت��ي   
)12(

العمياء«

الذي   )Ordre(  
)13(

»النظام« اآخ��ر  بمعنى 

لذلك  المنتمي  االإن�ضان  له ذلك  �ضيخ�ضع 

(8) Cécile Voisset- Veysseyre, 
«Violence dans la langue: le cran 
d'arrêt vu par Roland Barthes», 
p. 2.

(9) Roland Barthes, Le Neutre. 
Cours au Collège de France 
(19771978-), Texte établi, annoté 
et présenté par Th. Clerc, p. 45.

(10) Roland Barthes : Leçon 
inaugurale de la chaire de 
sémiologie littéraire du Collège 
de France, prononcée le 7 janvier 
1977.

(11) Roland Barthes, S/Z, p. 212.
(12) Roland Barthes, Le Degré zéro 

de l'écriture, p. 24.
(13) Roland Barthes: “Eléments 

de sémiologie”, L’Aventure 
sémiologique, p. 52.

يتحول  م��ا  �ضرعان  اإل���ٍه  مقابل  ينت�ضب 

هو االآخر اإلى �ضيطاٍن في تتابع ال نهائي 

التي ال ترمي  الالتفا�ضلية  الثنائيات  من 

على  للتاأكيد  العك�ض  على  اإن��م��ا  للك�ضف 

ال��ذي ال  اأو ذل��ك  »ال��م��ج��رد«  ِع��ظ��ِم ف�ضاء 

تيفان  وت�ضف   .)non-dit( قوله  يمكن 

 )Tiphaine Samoyault( ���ض��ام��وي��و 

م�����ض��ي��رة ب�����ارت االأدب����ي����ة ب�����ض��ع��ي نحو 

، قائلة باأن »الدرجة ال�ضفر من 
)4(

المجرد

ذلك  وال  ذاك  وال  ه��ذا  ال  لي�ضت  المجرد 

النهج  اأي  لل�ضالبة  المفتقد  بين   – الما 

بل  ال�ضغيرة  ل��ل��ب��ورج��وازي��ة  الو�ضطي 

اأن  القادر  الوجهين،  ذو  اللفظ  ذل��ك  هي 

 )Doxa( العقائدي  الخطاب  بثبات  ُيخل 

اآخر من  اإلى الوجود نموذجاً  واأن يحمل 

المحدد  ياأخذ بعين االعتبار غير  المعنى 

 اأو بمعنى اآخر ذلك 
)5(

»)L’indéterminé(

الذي ال ن�ضتطيع التعبير عنه.

الوجه  ال��م��ج��رد، ذو  ذل��ك  وي��ذك��رن��ي 

ال����م����زدوج ال�����ذي ي��ح��م��ل��ن��ا اإل�����ى ت�����ض��ور 

الن�ضائية  ال�ضخ�ضية  بتلك  للمعنى  اآخ��ر 

 )Aelia Laelia( اليليا  اإيليا  االأ�ضطورية 

 Gérard( نرڤال  دو  جيرار  ي�ضفها  التي 

de Nerval( في ق�ضته الق�ضيرة باندورا 
مجازية  ك�ضورة  تبدو  حيث   ،Pandora
لذلك »المجرد« اإذ اأنها »لي�ضت بامراأة وال 

لي�ضت  هي  فتاة؛  وال  بخنثى،  وال  برجل 

بطاهرة  لي�ضت  ه��ي  ع��ج��وزاً؛  وال  �ضابة 

ذلك  ك��ل  ولكن  بحيّية  وال  بمجنونة  وال 

كمفهوم  »ال��م��ج��رد«  ذل��ك  اأن  اإالّ   .
)6(

مًعا«

اأح��ج��ي��ًة ك��م��ا ه��و ح���ال تلك  ب��ارت��ي لي�ض 

ال�ضورة المجازية عند نرڤال.

في  ن��ب��ي��ن��ه  اأن  ���ض��ن��ح��اول  م���ا  وه�����ذا 

الثنائيات  م��ن  ال�ضل�ضلة  لتلك  درا�ضتنا 

(4) Tiphaine Samoyault, Roland 
Barthes, p. 271.

(5) Ibid.
(6) Gérard de Nerval, OEuvres I, La 

Pandora, p. 347.
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العن�ضريات  ب��اأن  ب��ارت  وي��رى  الل�ضان. 

الق�ضاء  ن�ضتطيع  لكي  وباأننا   
)14(

تتكافل

عن  نكفَّ  اأن  يجب  اللغة  عن�ضرية  على 

ال���ك���الم. ف���ي ه����ذه ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي لي�ض 

اأو  ل��ت��ف��ا���ض��ل  ن��خ�����ض��ع��ه��ا  اأن  ب���االإم���ك���ان 

نوعاً  لت�ضكل  ال�ضمت  لغة  تاأتي  تراتبية، 

م��ن ل��غ��ة ال��م��ط��ل��ق ال��ت��ي ل��ي�����ض ب��االإم��ك��ان 

بلغة  االأم����ر  يتعلق  ح��ي��ن  اإالّ  تحقيقها، 

وهي  ب��ارت  يعرفها  ال  التي  تلك  االآخ���ر، 

تلك التجربة التي اأ�ضار اإليها عقب زيارته 

يزور  من  غالبية  اأن  حين  وفي  لطوكيو. 

للغة  معرفته  عدم  عند  ي�ضعر  غريباً  بلداً 

بارت  تجد  بال�ضيق  باإح�ضا�ض  البلد  ذلك 

اليابانية  اللغة  من  جعل  قد  العك�ض  على 

�ضورة مجازية ل� »اإمبراطورية الدالالت« 

اأو )L’empire des signes(  بالفرن�ضية 

 Marie( اأك��ّدت عليه م��اري جيل وه��ذا ما 

كانت  اليابانية  التجربة  اأن  بقولها   )Gil
المعنى  الإمبراطورية  ب��ارت  ترك  بمثابة 

محاوالً   ،
)15(

الداللة اإمبراطورية  اأجل  من 

اأن يثلم نظامه الرمزي عبر اعتماد تخيل 

.
)16(

اأو خيال )La fiction( المجرد

ذلك  في  نتفكر  اأن  اأالّ  ي�ضعنا  ال  وهنا 

الذي  الل�ضان  ذلك  ي�ضبح  حيث  االختيار 

المدخل  ا�ضتخدامه لغًة هو  لي�ض بو�ضعنا 

في  ال���دالالت  م��ن  العالم  لذلك  بالتحديد 

العائق  ذلك  تخطي  ا�ضتحالة  اإل��ى  اإ�ضارة 

الذي  الل�ضان  فذلك  ال��دالل��ي.  �ضعينا  في 

نهاية  ف��ي  محالة  ال  �ضيُخ�ضعنا  �ضكلنا 

ال�ضمت  لغة  تبرز  لذلك  لمنظوره.  االأم��ر 

اأو  ال��م��ج��ّرد  اأوج���ه ذل��ك  اأح���د  ككناية ع��ن 

»الم�ضتع�ضي حالً« في الفكر البارتي. 

ومن المفارقات الثنائية الالتفا�ضلية 

اأو  الُمجّرد  لمفهوم  اأي�ضاً  هي  المنتمية 

ما  الثنائية  تلك  حال«  »الم�ضتع�ضي  ذلك 

(14) Cécile. Voisset – Veysseyre, 
Ibid, p. 8.

(15) Marie Gil, op.cit, p. 296 passim.
(16) Ibid.

الكتابة  بين  كما  والكتابة  ال��ك��ات��ب  بين 

اللغة.  اإ�ضكالية  اإل��ى  باالإ�ضافة  والن�ض 

البارتية  المفاهيم  بع�ض  تبدو  وق��د  ه��ذا 

على قدر من التب�ضيط كما هو حال ذلك 

الكاتب  بين  م��ا  هنا  التفا�ضلي  الت�ضاد 

لمجموع  ينتمي  الذي  وذلك   )écrivain(

اإليه  ي�ضير  ما  وه��ذا   .)écrivan( الكتبة 

بين  م��ا  الت�ضادية  ال��ع��الق��ة  بتلك  ب���ارت 

من ينتمي اإلى تلك المجموعة من الكتبة 

 )Les simples écrivants( الب�ضطاء 

 Les( كاتباً  تكون  اأن  حقيقة  يمثل  ومن 

يلجاأ  وهنا   )authentiques écrivains
اإل����ى م��ق��ول��ة ا���ض��ت��ح��ال��ة اأن ي��اأخ��ذ  ب����ارت 

الفكر  م��ن   
)17(

عطلة الحقيقي  ال��ك��ات��ب 

ما  حقيقة  لقارئه  يب�ضط  لكي  والكتابة 

هو عليه االأمر في اأن يكون اأحد ما  كاتباً 

اأن  اإل��ى  ي�ضير  حين  عليه  يوؤكد  ما  وه��و 

يقراأ  ك��ان   )André Gide( جيد  اأن��دري��ه 

اإلى  رحلته  اأثناء   )Bossuet( لبو�ضويه 

النقدية  ال��م��ف��اه��ي��م  وم���ن   .
)18(

الكونغو

اأب��ن��اء جيله من  م��ع  ب���ارت،  �ضاهم  ال��ت��ي 

الدعوة  في   ،)Foucault( كفوكو  النقاد 

طباق  عبر  الموؤلف«  »م��وت  منظومة  لها 

الموؤلف  بين  ما  التب�ضيط  من  ق��در  على 

والكاتب. فالكاتب هو ال�ضمة المعا�ضرة 

الكتابة،  يريد  لمن  النقاد  ه��وؤالء  بح�ضب 

الزمن  عنه  عفا  قد  فمنظور  الموؤلف  اأم��ا 

عن  فوكو  يتكلّم  وهكذا  تخطيه.  ويجب 

نتاجاً  بو�ضفه   )oeuvre( االأدب��ي  النتاج 

 oeuvre meurtière«
)19(

للموؤلف قاتالً 

بالن�ضو  وي�����ض��ف   »de son auteur
ب�����دوره غ��ي��اب ال��م��وؤل��ف ب��ال��ل��ج��وء اإل���ى 

حيث   )ascétisme( ال��ت��ن�����ض��ك  تعبير 

(17) Roland Barthes «L’écrivain en 
vacances», Mythologies, p. 30-
32.

(18) Ibid
(19) Cité par Nathalie Heinich, Être 

écrivain, p. 313. 

الكاتب  . وما 
)20(

الموؤلف عن االأنا يتخلى 

اأن  را�ضياً  ا�ضتكان  ال��ذي  ذلك  اإالّ  عندئذ 

ال  لي�ضبح  م��ا  ك��اأح��د  اأو  ك��م��وؤل��ف  ُيغيب 

وق��د  ه���ذا   .)désindividuation( اأح���د 

انت�ضاراً  الموؤلف  م��وت  في  ب��ارت  راأى 

لالأدب وللكتابة. فبا�ضم االأدب الذي بات 

بارت  عمل  »المطلق«  اأنه  على  اإليه  ُينظر 

مرتبط  كمفهوم  ال��م��وؤل��ف  تغييب  على 

الخم�ضينات  في  راج  فقد  وللحق  باالأنا. 

ن�ضط  التي  المرحلة  تلك  اأو  وال�ضتينات 

خاللها بارت، العمل النقدي وهو ما عبر 

بارت  مع  خالفه  من  بالرغم  فوكو،  عنه 

اأي  الخم�ضينات  »خ��الل  ق��ائ��الً:  الح��ق��اً، 

 )Blanchot( بالن�ضو  مع  المرحلة  تلك 

بمعنى  »فاعالً«  عمالً  النقد  كان  وب��ارت، 

اأنه اإذا قراأنا كتاباً اأو تحّدثنا عن كتاب ما 

كان ذلك عمالً نقوم به من اأجل اأنف�ضنا اأي 

من اأجل اأن نغير ما باأنف�ضنا على �ضعيد 

. اإالّ اأن هذا التبجيل لالأدب 
)21(

�ضخ�ضي«

ما  هو  الموؤلف  ح�ضاب  على  للكتابة  اأو 

�ضيوؤدي في نهاية االأمر اإلى موت لالأدب 

التي  المعا�ضرة  الكتابة  فتلك  وللكتابة. 

 )sujet( الفاعل  اأو  الم�ضند  هي  اأ�ضبحت 

كما  الكاتب  ل�ضلطتها  اأخ�ضعت  اأن  بعد 

هي   
)22(

)Max Bilen( بيلن  ماك�ض  يقول 

بال  عالم  اأعتاب  اإل��ى  كقراء  بنا  �ضتوؤدي 

اآداب وبال معنى. 

ل���م ت��ك��ن ت��ل��ك ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن ال��ك��ت��اب��ة 

وال��ك��ات��ب اأو ذل���ك ال��م��ن��ظ��ور ال��ج��دي��د في 

الكتابة حيث يجب على الموؤلف اأن يموت 

كتابة  اإالّ  يولد  اأن  الكاتب  ي�ضتطيع  ك��ي 

ولكل  ���ض��وت  لكل  واأد  اأن��ه��ا  على  ب���رزت 

بداية )origine( فاإذا بنا اأمام ذلك المنظور 

المجرد حيث يفقد �ضوت الكاتب من�ضاأه. 

(20) Idib, p. 243.
(21) Marie Gil, op. cit. p. 271.
(22) Max Bilen Le Sujet de l’écriture, 

cité par Nathalie Heinich, op. cit., 
p. 314.
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اللغة  �ضغف  اأن  م���وؤك���داً  وال��ف��ي��ل�����ض��وف، 

واالأدب وذلك الغمو�ض المرتبط باالآداب 

الذي   )claritas( الو�ضوح  مع  يتعار�ض 

فهو  لذلك   
)24(

الفل�ضفية« اللغة  �ضمة  هو 

ي��رى اأن ك��ت��اب��اً ك�����ض��اد، ف��وري��ه ول��وي��وال 

اإالّ  لي�ضوا   )Sade، Fourier et Loyola(

موؤ�ض�ضين لل�ضان ما )langue( وبما اأنهم 

لي�ضوا اإالّ ذلك، فهذا يعني اأنهم ال يقولون 

�ضيئاً بل ي�ضيرون اإلى نق�ض ما ]...[ ]في 

والِثَقل  المركز  لتغييب  وا�ضحة[  اإ�ضارة 

 .
)25(

والمعنى

الثنائية  اأن هذه  اإلى  االإ�ضارة  وتجدر 

ال����ال ت��ف��ا���ض��ل��ي��ة ت���ط���ال ح��ت��ى ال��ك��ل��م��ات 

اإذ   ،)mots originaires( ال��م��ت��اأ���ض��ل��ة 

ي��ت��ب��ن��ى ب����ارت م���ا ت��و���ض��ل اإل���ي���ه ف��روي��د 

المعنى  ب�ضاأن  ط��روح��ات  من   )Freud(

بما  اأو  ال��م��ت��اأ���ض��ل��ة  للكلمات  ال��م��ت�����ض��اد 

معناه »اأنه في حال كان لكلمة ما معنيين 

في  ك��ان��ا  المعنيين  فهذين  مت�ضادين، 

 .
)26(

 »)confondus( ُمختلطين  االأ�ضل 

اللغة  على  المفهوم  ه��ذا  ب���ارت  ويعمم 

خالل  مقاربتها  له  ت�ضنى  التي  العربية 

من  يعر�ض  به  ف��اإذا  المغرب،  في  اإقامته 

منها  �ضتى  لكلمات  طباقية  ثنائية  خالل 

على �ضبيل المثال »دم�ضق ]التي بح�ضب 

ال��ث��ل��ج« و»م��دي��ن��ة  ب����ارت[ تعني »م��دي��ن��ة 

.
)27(

الفاكهة«

تطبع  تفا�ضلية  غير  ثنائية  ظل  في 

البارتي في غياب  النقد  في العمق عالم 

نف�ضها  الكتابة  ت�ضبح  للمركز،  وا�ضح 

رجل  ب��ارت  ويغدو  الخال  المركز  ذل��ك 

اإل��ى  كن�ض  ال��ح��ي��اة  وت��ب��دو    
)28(

الكتابة

اأمام  االإط��الق  اأننا ل�ضنا على  اإالّ  حٍد ما. 

(24) Ibid, p. 362.
(25) Roland Barthes cité par Marie 

Gil, Ibid.
(26) Roland Barthes cité par Marie 

Gil, Ibid, p. 331.
(27) Ibid. 
(28) Marie Gil, op. cit., p 277

الكتابة  فتلك  المعرفة،  عن  تبحث  كتابة 

في  ل��ي�����ض��ت،   
)29(

الحياة ت�����ض��ك��ل  ال��ت��ي 

الغائب  المعنى  هذا  اإالّ  عجيبة،  مفارقة 

ب��ارت  الأن  ذل���ك   )le sens vacant(
قد  جيله  نقاد  من  مجموعة  راأ���ض  على 

 le refus( المعنى  رف�����ض  م��ن  ج��ع��ل��وا 

بامتياز  اإر���ض��ادي��اً  نموذجاً   )du sens
)paradigme(. وهذا ما ي�ضرح به بارت 

في الن�ض الذي كتبه بناًء على طلب نادو 

�ضيرته  على  ذات��ي  كتعليق   )Nadeau(

بقلم  ب��ارت  روالن  كتبها:  التي  الذاتية 

اأن بارت يعلن  روالن بارت. ما يده�ض 

اأن تلك ال�ضيرة الذاتية كالر�ضم ال معنى 

لها واأنها »رف�ض للمعنى«. يجعل بارت 

من رف�ض المعنى معنى ل�ضيرته، اإذ اأنه، 

بح�ضب ماري جيل، »كيف له اأن يقبل اأن 

اأ�ضالً  بمجمله  هو  لكتاب  معنى  يعطي 

ُيْكتب  ل��م  ك��اأن��ه  وي��ب��دو  للمعنى،  رف�ض 

ذلك  وي�ضكل   .
)30(

المعنى« لرف�ض  اإالّ 

المعنى«  اأو »رف�ض  االإر�ضادي  النموذج 

اأو  تفا�ضلية  الال  الثنائية  لتلك  متالزمة 

ذلك المجرد، الذي يتكرر في عالم بارت 

خالل  عمل  ال��ذي  ب��ارت  اأن  اإالّ  النقدي. 

لمنظومة  الترويج  على  النقدية  �ضيرته 

الالمكاني  الف�ضاء  ذلك  اأو  »الما-بين« 

غير  وك��اأن��ه  ب��دا   )espace atopique(

قادر في نهاية م�ضيرته النقدية واالأدبية 

اأن  ذل��ك  المنظومة،  بهذه  التم�ضك  على 

القدرة على  بارت فقد بعد وفاة والدته 

تلخ�ض  التي  المنظومة  بتلك  التم�ضك 

تلك  من  العبور  وهي  اأال  ب��ارت  م�ضيرة 

الثنائية الالتفا�ضلية اإلى الالمكان اأو اإلى 

اأن بارت واجه للمرة االأولى  اإذ  المجرد 

ذلك الحدث الذي يقع، كما تقول ماري 

الدايالكتيكية  المنظومة  خ��ارج  جيل، 

الملفت  ومن  هذا   .
)31(

 )indialectique(

(29) Ibid.
(30) Marie Gil, op. cit, p. 417.
(31) Ibid, p . 488.

فالكاتب بح�ضب بارت هو الذي ال يبحث 

ال  ال��ذي  اأي�ضاً  وه��و  عقائدية  حقيقة  عن 

يعزو  وقد  هذا   .
)23(

بكتابته لمكان  ي�ضل 

البع�ض تلك المفاهيم للبنيوية اأو لمرحلة 

معينة من الفكر البارتي، اإالّ اأننا وبالرغم 

البارتي  النقد  على  ط��راأ  لما  اإدراك��ن��ا  من 

اإ�ضافات �ضتى في مراحل الحقة، ال  من 

المجازية  ال�ضورة  تلك  ننكر  اأن  يمكننا 

للكتابة، من منظور بارتي، على اأنها ذلك 

الكاتب  وحيث  ال��ف��ارغ  اأو  الخال  المركز 

)écrivain( هو الذي يكتب دون اأن ي�ضل 

عظيم  م��ن  لها  وم��ا   )écri – vain( اأب����داً 

للكتابة في  المعا�ضر  الت�ضور  االأثر على 

الغرب. 

ب��االإ���ض��اف��ة اإل����ى ت��ل��ك ال��ث��ن��ائ��ي��ة غير 

حيث  والكتابة  الكاتب  بين  التفا�ضلية 

كتابة  اإل���ى  اإال  ال��م��وؤل��ف  م���وت  ي����وؤدي  ال 

م�ضفوفة  ف��ي  وت���دور  ال��م��ج��رد  يطبعها 

ثنائية  البارتي  النقد  في  يطالعنا  الفراغ 

اأهمية  عنها  تقل  ال  التي  والن�ض  الكتابة 

عالم  ف��ي  ت��داع��ي��ات  م��ن  لها  �ضيكون  لما 

النقد والكتابة. فذلك الت�ضور للكتابة من 

ي��وؤدي  وحيث  للمركز  تفتقد  اأن��ه��ا  حيث 

لمنظور  ه��دم  اإل��ى  اأي�ضاً  الموؤلف  م��وت 

عنه  نتج  معنى،  ذو  ككل  االأدب���ي  العمل 

ذلك  اأو  المجزاأة  الكتابة  تلك  ما  ح��ٍد  اإل��ى 

الفراغ العبثي حيث يتفكك العمل االأدبي 

الن�ضو�ض  م��ن  �ضل�ضلة  اإل��ى   )oeuvre(

وفي  بينها.  فيما  المركز  لنقطة  المفتقدة 

كل  وك����اأن  الن�ضو�ض  ت��ل��ك  ت��ت��ال��ى  ح��ي��ن 

واحد منها ي�ضكل معنى منفرداً بذاته، اإذا 

فيما  ن�ضهد،  وكاأننا  تالية  مرحلة  في  بنا 

متتابعة  �ضل�ضلة  التنا�ضي،  الدوار  ي�ضبه 

من الن�ضو�ض حيث كل ن�ض ي�ضير الآخر 

نهاية  ال  ما  اإل��ى  اله��ٌث  �ضعٌي  ي�ضبه  فيما 

وراء معنى يفتقد اإلى القرار. وهذا ما عبر 

عندما  بارت  روالن  باآخر  اأو  ب�ضكل  عنه 

الكاتب  ب��ي��ن  ن��ه��ائ��ي��اً  »يف�ضل  اأن  ح���اول 

(23) Marie Gil, op. cit. p. 275.
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لذلك  عنواناً  اختار  قد  ب��ارت  اأن  للنظر 

الكتاب االأخير الذي لم يت�ضَن له كتابته 

 )la Vita Nova( ال��ج��دي��دة  الحياة  ه��و 

وهو  للزمان،  وا�ضحة  اإ���ض��ارة  في   
)32(

االإ�ضارة  عناوينه  اأغلب  في  اعتاد  الذي 

للميتولوجيا،  للم�ضرح  ل��الأدب،  للنقد، 

للمكان، للن�ض وحتى للحرب في غياب 

لزمن  االإ���ض��ارة  وترتبط  للزمان.  ب��ارز 

بارت  كان  التي  االأم  غياب  باأجواء  اآخر 

الذي  المخطط  وف��ي  حينذاك.  يعي�ضها 

بارت  يجعل  النقدي،  العمل  لذلك  ُن�ِضَر 

م��ن ح��دث م��وت وال��دت��ه ال��م��دخ��ل لتلك 

نجد  كما  ال��ج��دي��دة.  اأو  االأخ���رى  الحياة 

م�ضيرته  ب��ارت  بها  اختتم  هامة  اإ�ضارة 

النقدية بالنظر اإلى االأدب على اأنه »خيبة 

االأخ��ي��ر م��ن هذا  ال��ج��زء  اأم����ل«، ويحمل 

الذي كان يعتزم و�ضعه عنوان  الكتاب 

»اللقاء«. نحن هنا اأمام ن�ض غائب اإالّ اأنه 

يبداأ بفاجعة الموت )Deuil( لينتهي بلقاء 

ذلك  االأدب  م��ن  ج��اع��الً   )Rencontre(

 Défaite de( العبور المو�ضوم بالف�ضل

la littérature(. وما هذا الكتاب الذي لم 
اإالّ  اأوراق معدودات  اإالّ  يخط منه بارت 

�ضورة مجازية لفكر نقدي غربي نادى 

االأدبي  العمل  بموت  ثم  الموؤلف  بموت 

فاإذا به ينتهي حتى يموت االأدب كقيمة 

�ضريح  اع��ت��راف  ف��ي  َكملَكة،  وال��ق��ارئ 

اأن  الموت ب�ضرورة  م��اأزق  اأم��ام  لبارت 

يكون هنالك وجود اآخر اأو روؤية جديدة 

توؤ�ض�ض لمعنى مختلف ولن�ض اآخر. 

ن��ح��ن ال���ي���وم ت��ق��ري��بً��ا ع��ل��ى اأع��ت��اب 

نعي�ض  ب���ارت  غ��ي��اب  على  ق��رن  ن�ضف 

ات�ضال  اإيديولوجيا  اإلى  يدعو  عالم  في 

واآلة مما زاد من غربة االأدب والقارئ. 

وظيفته  من  غرباً  االأدب  ُج��رد  اأن  فبعد 

العمل  اأخت�ضر  اأن  وبعد  معرفية  ك��اأداة 

االأدبي تارة بالمتعة وتارة بن�ض ُيبحر 

ب��ق��ارئ��ه م��ن ن�����ض اإل���ى ن�����ض ف��ي رحلة 

(32) Ibid, p. 487.

االأدب،  بات  المعنى،  خا�ضة  فيها  غاب 

اإيديولوجيا  اأي�ضاً  فيه  طغت  عالم  في 

غرباً  فقط  لي�ض  غريباً  المادية،  العولمة 

في  الفكر  يعاني  حيث  اأي�ضاً  �ضرًقا  بل 

بالدنا ارتدادات ما يعي�ضه ويقره الفكر 

الغربي  للفكر  ُخ��يّ��ل  وق��د  ه��ذا  الغربي. 

با�ضتطاعته  اأن���ه  ال��ف��ائ��ت  ال��ق��رن  خ���الل 

مي�ضال  عليها  اأط��ل��ق  ل��روؤي��ة  َي��رُك��ن  اأن 

)propositionnalisme( ا�ضم  مايير 

يكون  اأن  دون  االأج��وب��ة  ن��ظ��ام  اأو   
)33(

ه��ن��ال��ك اأ����ض���ئ���ل���ة. ه����ذه ال����روؤي����ة ال��ت��ي 

ع��م��ل��ت ع��ل��ى ت��غ��ي��ي��ب ال��م��رك��ز وال��ث��ق��ل 

بالعدمية  ارتبطت  والمعنى  والبدايات 

)Nihilisme( ودعت لل�ضمت كما يقول 

باللغة.  اللغة  لتطهير  اأو  مايير  مي�ضال 

الخال�ض  الو�ضعي  العلم  اأ�ضبح  فبينما 

االأخ����ي����ر ب���ال���رغ���م م���ن ك���ل م���ا اع��ت��رى 

اهتراء، غدا كل ما يرتبط  العقالنية من 

نحن  تافهاً.  نقل  لم  اإن  اإ�ضكالياً  باللغة 

اليوم ن�ضهد في جامعاتنا �ضرقاً كما في 

االإن�ضانية  والعلوم  االآداب  موت  الغرب 

بعد اأن �ضاهمت منظومة االت�ضال واالآلة 

م��ا تبقى م��ن معنى  ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى  ف��ي 

عقود،  م��دى  على  ج��اه��داً،  الغرب  عمل 

االأخ��رى.  بعد  الواحدة  دعائمه  لتفكيك 

بعد  �ضقيم  فكر  اأزم��ة  اأم��ام  اأي�ضاً  نحن 

ليتماهى  قد�ضيتها  الكلمة  عن  ُنزعت  اأن 

نحن  المعولمة.  العامة  ثقافة  مع  االأدب 

للكلمة  وم��وت  لل�ضعر  موت  اأم��ام  اليوم 

جامعة  اأع��الم  اأح��د  عليه  اأطلق  ما  وه��ذا 

اأي�ضاً  نحن  البرابرة«.  »زحف  هارفارد 

اأمام اأزمة حادة يجترُّ فيها الفكر النقدي 

الكلمة  عن  الغرب  نزع  اأن  فبعد  نف�ضه. 

اإله  �ضبه  القارئ  من  وجعل  قد�ضية  كل 

في مرحلة اأولى ُقو�ضت فيها المنظومة 

االأدبية المعرفية، اإذا بهذا القارئ ي�ضيح 

الكتاب  ع��ن  الحقة  مرحلة  ف��ي  بوجهه 

(33) Angèle kremer – Marietti, Michel 
Meyer et la problématologie, 78-.

ال�ضورة  ة  م��ج��رَّ اإل���ى  بانتمائه  مكتفياً 

ك�ضولة  متابعة  اإالّ  منه  تتطلب  ال  التي 

ال  مختلفة،  �ضور  من  اأمامه  يتدافع  لما 

االإط��الق.  على  اأ�ضئلة  طرح  على  تحمله 

طرحها  م��ن  نحن  لنا  ب��دَّ  ال  اأ�ضئلة  تلك 

يبحث  كموؤتمركم  موؤتمر  وف��ي  �ضرقاً 

في تداعيات الفكر النقدي البارتي. فاإذا 

اآن  اأن���ه  على  ي�ضّر  مايير  مي�ضال  ك��ان 

للغرب اإعادة النظر في معطياته الفكرية 

  
)34(

االأ�ضئلة ط��رح  و���ض��رورة  والنقدية 

اأننا في  اأن ن��درك  ُب��ّد لنا  اأخ��رى، ال  مرة 

اإليه  اإ�ضتكنّا  بما  بالتفكر  اأول��ى  ال�ضرق 

ومنظومات  واأدب��ي��ة  نقدية  مفاهيم  من 

»حياة  اأي�ضاً  نحن  لنا  يكون  علّه  فكرية 

ج����دي����دة« وف���ك���ر ن���ق���دي ي��ت��م ت��ج��دي��ده 

�ضميم  اإل���ى  تنتمي  روؤى  م��ن  ان��ط��الق��اً 

واقعنا، روؤى ترتبط ببدايات وتحمل لنا 

معنى يتكلم بلغتنا، يعبِّر عن فكر اأ�ضيل 

نفو�ضنا  في  بما  ترتبط  اأ�ضئلة  ويطرح 

االإن�ضان  ف�ضينعي  واإالّ  ت�ضاوؤالت.  من 

واإذا  الكلمة  تغيب  اأن  ارت�ضى  اإذا  ذات��ه 

لم يتفكر بتفكك الن�ض وبموت القارئ. 

من  وغ��رب��اً  ���ض��رق��اً  ال��ي��وم  نعي�ضه  وم���ا 

اإرهاب فكري وت�ضيئ لالإن�ضان اإالّ خير 

اأزم��ة  اأزم���ة ه��ي ف��ي االأ���ض��ل  دليل على 

كلمة واأزمة قارئ واأزمة فكر نقدي قبل 

اأن تكون اأي �ضيء اآخر.

j اأ�ستاذة يف الأدب الفرن�سي واآدابه

املعهد العايل للدكتوراه

اجلامعة اللبنانية
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م���اأ����س���اة ال��ع��ان�����س ف���ي ال��ع��ال��م 

الأرام��ل.  م�آ�سي  تفوق  قد  العربي 

ف����ه����وؤلء ����س���رْب���ن ق���ط���رات م���ن ي��ن��ب��وع 

زيج�ت  يعقدن  اأن  يندر  ول  ال�سع�دة، 

جحيم  في  فتعي�ش  الع�ن�ش  اأم���  جديدة. 

اأو  ال���ح���رم����ن،  اأو  ال��ع��ي�����ش،  رت����ب���ة  م���ن 

رج��ل،  رائ��ح��ة  لتن�سق  ال��اه��ب  ال�����س��وق 

ح��ت��ى ي��ت�����س���ءل ال���م���رء اآ����س���ًف����: م���� ه��ذا 

الفت�ة  فيه  تحي�  الذي  الجتم�عي  النظ�م 

وحيدة، وتموت وحيدة؟ اأتكون الم�سكلة 

العاقة  منه�  داخلية،  بتعقيدات  مرتبطة 

ال�سطه�دية ب�لأب، وهو المث�ل الأعلى؟ 

ومع�ملته  ال���وال���د  ا���س��ت��ب��داد  اأن  ف���ل��ح��ق 

الفت�ة  اأع��م���ق  في  تولّد  لزوجته  ال�سيئة 

على  فتعمل  ال��رج���ل،  من  �سديًدا  ن��ف��وًرا 

توؤثر  ولذلك  مختلفة،  ب�أ�س�ليب  �سّدهم 

الأم���وم���ة ممتهنة،  الأه����ل، ح��ي��ث  م��ن��زل 

�سحراء  في  بهم  تتعزى  الأخ��وة  واأبن�ء 

ل تنتهي.

ت���ع���ّددت اأ���س��ب���ب ال��ع��ن��و���س��ة ف��ي ظل 

م��ج��ت��م��ع ق���د ي��م��ن��ع الخ���ت���اط ال���ب���ريء 

من  الب�س�عة  اأن  على  الحرة.  والعاق�ت 

على  تحجر  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  ه���ذه  جملة 

الحرية  اأ���س��واء  عنه�  وتحجب  الع�ن�ش، 

ون�����س���ئ��م ال���ح���ب. وف����ي ق�����س��ة »���س���رة 

الع�ن�ش« للك�تب اللبن�ني خليل تقي الدين 

م� يميط اللث�م عن هذه الظ�هرة الحزينة، 

بل الف�جعة.

ال�سم�ش  غروب  بو�سف  الق�سة  تبداأ 

�سع�ع،  اآخ��ر  ت��وارى  حين  الم�سيف  في 

وه���ّم���ت ال��دن��ي��� ب���ل��م�����س���ء، وت��ج���وب��ت 

ولم  ب�لمغيب.  موؤذنة  الكن�ئ�ش  اأج��را���ش 

منظر  لأن  ع��ب��ثً���  الطبيعة  و���س��ف  ي�����أِت 

المولّي  العمر  اإل��ى  بليغة  اإ���س���رة  الغي�ب 

ع�مة  المت�ألم  عند  الم�س�ء،  اأن  كم�  عبثً�، 

على  ال���وط����أة  ثقيل  خ������س��ة،  وال��ع���ن�����ش 

القلوب الواجفة والم�ستوحدة. فلو ك�نت 

الع�لم  على  ب�لً  األقت  لم�  �س�رة متزوجة 

ال��خ���رج��ي، ورب��م��� وج��دت��ه ب���ع��ثً��� على 

اإلى  ينظر  من�  فكل  والن�سراح،  ال�سرور 

لختاف  تبًع�  مختلفة  زاوي��ة  من  الدني� 

ال�سخ�سي�ت:

»ل��ي��ل ه����دئ ���س���ك��ن، رب��م��� ك���ن اأثقل 

�سكون  ك�أنه  المخيّم  ال�سكون  هذا  فيه  م� 

القبور، وهي ترجو اأن يخّفف عنه� الليل 

م�  ولكن  الموح�سة.  ال�س�عة  ه��ذه  وط���أة 

والع�ن�ش  وهي  الليل  به  ي�أتيه�  اأن  ع�سى 

الوحيدة في الحي�ة؟ وهل ترجو �سيئً� من 

اأي�مه� ولي�ليه� وقد اأ�سرفت على ال�س�بعة 

وال��ث��اث��ي��ن، و���س��ع��رت ب��ره��ب��ة الإن��ح��دار 

تلَق  ولم  المخيفة،  ال�سيخوخة  وهدة  في 

قلبً�  الطويلة  الق�حلة  حي�ته�  طريق  في 

يوًم�  الحب  لذة  عرفت  ول  لقلبه�،  يخفق 

)ع�رش ق�ش�ص. دار املك�شوف، �ص  من الأي�م؟«. 

)82-81

ال��م��ف��ردات  م��ع��ظ��م  اأن  ل��ن���  وي��ت��ب��يّ��ن 

الق�سير،  المقطع  ه��ذا  في  الم�ستخدمة، 

"العانس" لخليل تقي الدين
دراسة تحليلية نفسية

j د. جان نعوم طّنوس

ثقافة األدب
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تتملك  �سلبية  ح�لة  على  الدللة  �سديدة 

كي�ن الع�ن�ش: القبور، ال�س�عة الموح�سة، 

ال���ع����ن�������ش، ره����ب����ة الن������ح������دار، وه����دة 

عرفت  ول  الق�حلة،  حي�ته�  ال�سيخوخة، 

الك�آبة  �سعور  تن�مى  فلقد  ال��ح��ب...  ل��ذة 

من  محددة  �س�عة  في  الق�سة  بطلة  عند 

�س�ع�ت اليوم هي ميع�د غروب ال�سم�ش، 

مواجهة  ف��ي  وح��ي��دة  الفت�ة  تكون  حين 

الطبيعة الحزينة حتى اإنه� تمنّت اأن يزيل 

الليل م� به� من وح�سة. ذلك اأن ال�سكون 

اإلى  بليغة  اإ�س�رة  القبور  ب�سمت  ال�سبيه 

فراغ حي�ته� من �سجيج البيت، و»عجقة« 

البديهي  فمن  ال��زوج.  ومط�لب  الأولد، 

الداخلي  ع�لمه�  ال�سكون  هذا  يعك�ش  اأن 

اله�ئلة  المق�بر  وك�أنه  الحب،  من  الف�رغ 

اأم� ال�ستفه�م  ثوت فيه� الآم�ل اله�مدة. 

في المقطع ال�س�بق )وهل ترجو �سيئً�...( 

فا ينف�سل عن عبثية الرج�ء خ�سو�ًس� 

اأن �س�رة بلغت مرحلة من العمر خطيرة، 

ف�إن لم تقترن برجل يحيي فيه� م� همد 

ال�سيخوخة  ره��ب��ة  ف����إن  ال��م�����س���ع��ر،  م��ن 

عند  ال�سيخوخة  م�  اأدراك  وم�  تنتظره�، 

المراأة  تتقبل  قد  الحب؟  من  حرمت  من 

بامب�لة،  العمر  في  تقدمه�  المتزوجة 

ب������لأولد  اه��ت��م���م��ه���  ذل���ك  ع���ن  ي�سغله� 

ل  الم�ستوحدة  الع�ن�ش  ولكن  والأحف�د. 

تطيق �سب�به� وكهولته� بعيًدا من الأليف 

اإلى  تهبط  اأن  ترت�سي  فكيف  وال�سريك، 

هوة العجز والب�س�عة، ولعله� اأق�سى من 

الموت نف�سه...

ونعرف من �سي�ق الق�سة اأن �س�رة 

جرًي�  لبن�ن،  قرى  اإحدى  في  ت�سط�ف 

تغ�در  لم  وليته�  المتبعة،  الع�دة  على 

لأنه�  مرتفعة،  الحرارة  حيث  بيروت، 

وح�سة  منه�:  ع��دي��دة  م�س�كل  ت��واج��ه 

الحب  �سعور  يقظة  ال��وح��دة،  الم�س�ء، 

ق��راأن���،  وق��د  الطبيعي.  ال��ج��م���ل  و���س��ط 

اأن حدة  النف�سية،  الدرا�س�ت  في بع�ش 

الربيع. ول  تتف�قم عند قدوم  الكتئ�ب 

جو  لكن  الظ�هرة،  لهذه  وا�سًح�  تعليل 

الفرح بم� يت�سمن من اخ�سرار وثم�ر 

مغردة،  وع�س�فير  واأع�س�ب  واأزه����ر 

ب�لحزن  مع�ك�ًس�  �سعوًرا  ي�ستثير  ق��د 

�س�رة  وهذه  الداخلية.  الف�علية  لفقدان 

القروي،  الجم�ل  اأ�سواقه� من�ظر  تهيج 

تخت�سر  التي  النف�سية  اأزمته�  فت�ستد 

ب��ح��ق الإن�������س����ن ال��ب��دي��ه��ي ف���ي ال��ح��ب 

والم�س�ركة:

»اط���م����أن���ت ����س����رة ف���ي ب�����دئ الأم���ر 

الدعة  ظ��ل  ف��ي  الن�عمة  الحي�ة  ه��ذه  اإل��ى 

التي  البهجة  المن�ظر  ولكن  وال�سكون، 

ك�نت  التي  وال�سكينة  به�،  تحيط  ك�نت 

ت��غ��م��ره���، ورائ���ح���ة ال�����س��ن��وب��ر ال��ذك��ي��ة 

اأن  تلبث  لم  العليل  الن�سيم  اإليه�  يحمله� 

ب�لح�جة  بعثت في نف�سه� �سعوًرا عنيًف� 

اإلى الحب«. )امل�شدر نف�شه، �ص 84(

من الحق اأن جم�ل الطبيعة ي�ستدعي 

كم�  الرجل،  هن�  وهو  الب�سري،  الجم�ل 

ال��زواج  ببهجة  تذّكر  البهجة  المن�ظر  اأن 

اأم��ًرا  الطبيعي  الإط����ر  فلي�ش  والأولد. 

له وظيفة معيّنة  اأو مج�نيً�، ولكن  ن�فاً، 

اأع��م���ق الفت�ة  ال�����س��ب���ب��ة ف��ي  ه��ي اث�����رة 

ال�س�عر  ال���روم���ي،  اب���ن  ال��ع���ن�����ش. وه���ذا 

الحم�م،  م�سهد  يرى  ال�سهير،  العب��سي 

به بو�سفه رمًزا للحب  وبدلً من يتغنّى 

يجد  ف�إنه  الع�دة،  جرت  كم�  وال�سع�دة، 

»اطمأنت سارة 
في بادئ األمر إلى 

هذه الحياة الناعمة 
في ظل الدعة 

والسكون، ولكن 
المناظر البهجة 

التي كانت تحيط 
بها، والسكينة 

التي كانت تغمرها 
بعثت في نفسها 

شعورًا عنيفًا 
بالحاجة إلى الحب«

من الحق أن 
جمال الطبيعة 

يستدعي الجمال 
البشري، وهو هنا 

الرجل، كما أن 
المناظر البهجة 

تذّكر ببهجة الزواج 
واألوالد
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ف��ي��ه ح���زًن���� ع��م��ي��ًق��� ي��ك���د ي��ط���ب��ق ح��زن��ه 

الداخلي الن�جم عن الحرم�ن:

»منظر معجب، تحية اأنٍف  

ريحها ريح طيب االأوالِد

تتداعى بها حمائم �شتى  

كالبواكي وكالقيان ال�شوادي

من مثاٍن ممتعات قران   

وفراٍد مفّجعات وحاِد

تتغّنى القران منهن في االأيـ   

ـــك وتبكي انداٌد �شجو الفراِد«

الخ�رجية  الطبيعة  اأخ���رى،  وبكلمة 

وث���ي���ق���ة ال�����س��ل��ة ب���ل��ط��ب��ي��ع��ة ال��داخ��ل��ي��ة 

اأن تعو�ش �س�رة  بدًع�  الإن�س�نية، فلي�ش 

ب�لغو�ش في خي�لت  الب�ئ�ش  الواقع  عن 

م�ستحبة هي نقي�ش حي�ته� الق�حلة:

اأنه�  اإليه�  خيّل  الليل  �سّمه�  »فكلّم� 

ه�ربة اإلى هذه القرية مع حبيب و�سعته 

اأخ���ي���ًرا ف��ي ط��ري��ق��ه���، واأن ه��ذا  ال��ح��ي���ة 

وكلّم�  ال��ح��ب،  وك��ر  ه��و  ال�سغير  البيت 

لب�ست الروابي، عند الغروب، هذه الحلّة 

ال�سفق  عليه�  يخلعه�  التي  الأرج��وان��ي��ة 

اإي����ب  تنتظر  ع������س��ق��ة  اأن��ه���  ل��ه���  ت����راءى 

الحبيب«. )امل�شدر نف�شه، �ص 84(

مح�لة  ل  يرتبط  الليل  اأن  ترى  ف�أنت 

الروابي  اأن  كم�  معه،  والهرب  ب�لحبيب 

وال�سفق الإرجواني �سديدا ال�سلة ب�إي�ب 

رج��ل��ه��� ال��م��ف��ّدى. ث��م��ة اإ����س����رة خ���رج��ة 

من  وه��و  البيت،  هي  الطبيعة  �سي�ق  عن 

ب�لمنزل  ي��ذك��ر  الإن�����س���ن،  م�سنوع�ت 

تمت  لم  الفت�ة  هذه  اأن  ف�لحق  الزوجي. 

في كي�نه� عوامل الحي�ة، ولكنه� ل تجد 

ف�إذا  الجتم�عي،  الع�لم  في  متنف�ًس�  له� 

اأن  – و�سنرى  الخي�لت  هذه  عنه�  كّفت 

ع���دت   – ج���ًدا  خي�لية  �سخ�سية  ���س���رة 

بطلة الق�سة اإلى واقعه�، وي� له من واقع 

نزرع  ال��ذي  الخي�لت  اأجمل  وم�  ق�حل! 

واأ���س��ج���ًرا  ال��ح��ي���ة وروًدا  ���س��ح��راء  ف��ي 

حين!  اإلى  ولكن  الجراح،  تبل�سم  وهمية 

دني�  ف��ي  يعي�ش  اأن  ال��م��رء  ي�ستطيع  ف��ا 

اإذا  اأو  خ��رف...  اإذا  اإل  الأب��د  اإل��ى  الخي�ل 

ل�س�رة  ح���دث  ك��م���  م�����...  ج��ن��ون  تملكه 

الم�سكينة:

حتى  ت�س�وره�  الأحام  هذه  »وتظل 

وحيدة  نف�سه�  فتجد  ر�سده�  اإل��ى  تعود 

ف�إذا  الحي�ة،  القرية وحدته� في  في هذه 

م�  واإذا  موؤلمة،  عنيفة  الحقيقة  �سدمة 

وب���لً  ينقلب  و�سكينة  راح��ة  من  ن�سدته 

عليه�، ويزيد في اآلمه� بدلً من اأن يكون 

بل�سًم� لهذه الآلم«. )امل�شدر نف�شه، �ص 84(

اأن �س�رة وحيدة في حي�ته�  �سحيح 

فيه�  �سحذ  القرية  جم�ل  ولكن  و�سقية، 

ف�قم  كم�  الحي�ة،  وق��وى  الحب،  ط�ق�ت 

ل��ذل��ك ين�سح  م���ن وح��دت��ه��� وب��وؤ���س��ه���. 

بع�ش المحللين ب�لذه�ب اإلى اأم�كن اللهو 

القلق  وال�سجيج، فقد تطرد هذه عوامل 

والك�آبة، ولو اإلى حين، في حين اأن اأم�كن 

النف�ش  ف��ي  تفعل  ق��د  وال�سكينة  ال��راح��ة 

اأن هذه  الم�ستوفرة مفعولً عك�سيً�. غير 

الن�س�ئح مجرد نظري�ت قد ت�سح، وقد ل 

ت�سّح، ف�لمعّول عليه م� يرت�ح اإليه المرء 

اأك�ن منظًرا طبيعيً�، اأم م�سهًدا اجتم�عيً�. 

اأغلب الظن اأن ح�لة بطلة الق�سة تف�قمت 

عند ا�ستداد وحدته� في القرية، فلو ك�نت 

تختلط ب�لجيران والأهل والأق�رب، على 

لبن�ن،  في  العوان�ش  عند  معهود  هو  م� 

تواجه  حيث  الك�آبة،  ه��وة  في  ت��رّدت  لم� 

م�سيره� الأ�سود، وحيدة ول من معين.

اأنه�  مع  ���س���رة،  تتزوج  لم  لم�ذا  اأم��� 

زاخ�����رة ال��ن��ف�����ش ب���ل��ح���ج��ة اإل����ى ال��ح��ب، 

اإلى  يعود  اللبن�ني  الك�تب  عند  ف�ل�سبب 

جميل،  الج�سد  اإن  ن��ع��م،  وج��ه��ه���.  قبح 

ولكن الوجه �سديد الب�س�عة:

الج�سد  ]فوق  كله  ذل��ك  ف��وق  »ولكن 

الأن����ث����وي[ وج���ًه���� ق��ب��ي��ًح���، م��ت��ج��م��ًدا، 

وملتقى  ال�سفتين  منفرج  عند  ول�سيم� 

ابنة  ك�أنه�  �س�رة  به  ب��دت  وق��د  الجفون، 

خم�سين، فك�ن هذا الوجه اأ�سل �سق�ئه�، 

ل��ك���ن ج�����س��ده��� خ��ل��ي��ًق��� ب�لحب  ول�����وله 

والحي�ة«. )امل�شدر نف�شه، �ص 85(

وتك�د  وال��ق��وام،  ال��وج��ه  ثن�ئية  ه��ذه 

وه��ذا  الم�سطرم  ال��ق��ل��ب  ثن�ئية  ت�س�به 

المراآة  اإل��ى  النظر  ولعل  الب�ئ�ش.  الواقع 

الك�مل،  بواقعه�  يت�سل  مجنونة  نظرات 

تمحوه  اأن  ف��ت��وّد  ق��ب��ي��ح،  ال��وج��ه  ح��ي��ث 

ب���ل��ن��ظ��ر اإل���ى ال��ج�����س��د ال�����س��ه��ّي. غ��ي��ر اأن 

ه��ذه  م��ن  ال���ف���رار  ي�ستطيع  ل  الإن�����س���ن 

المع�ن�ة  من  التقليل  وي�ستطيع  الحتمية، 

تعذرت  اإن  الجتم�عية  المخ�لطة  عبر 

نق�ش  ح���ول  ف���إذا  الع�طفية.  الم�س�ركة 

ع�لم  اإلى  منه�  ب�لفرار  الف�جعة  الحقيقة 

اأو  الح�د،  القلق  يقع فري�سة  فقد  خي�لي، 

بطلة  اأح�س�نه  في  ارتمت  ال��ذي  الجنون 

البداية ك�نت  اأنه� في  الق�سة. ف�لماحظ 

تطورت  ث��م  محمومة،  خ��ي���لت  ط��ري��دة 

ل  اأوه���م  فري�سة  اأ�سبحت  حتى  ح�لته� 

يقبله� عقل، اأو منطق، اأو اجم�ع ب�سري:

»ف��ت��ط��ف��ئ ال��م�����س��ب���ح ال��م��رت��ج��ف في 

وتغم�ش  �سريره�،  على  وترتمي  يده�، 

ويخفي  النوم،  يرحمه�  اأن  رج�ء  عينيه� 

اإل��ى  ت��ج��د  ف��ا  ال��م��وؤل��م��ة،  الحقيقة  عنه� 

الفرا�ش  على  فتنقلب  �سبياً،  النع��ش 

اأب���ًدا  م��ح��دق��ت���ن  المغم�ست�ن  وع��ي��ن���ه��� 

�ص  نف�شه،  )امل�شدر  البغي�ش...«.  بوجهه� 

)85

قلق  ح���ل��ت��ه���:  ت�سخي�ش  وبو�سعن� 

من  ل��ل��ف��رار  م�ستمرة  وم��ح���ولت  ح����د، 

دائ���م،  ل��ي��ل��ي  اأرق  ث���م  ال��ب�����س��ع،  واق��ع��ه��� 

هذا  ول��ع��ل  بكي�نه�،  ت�ستبد  وه��واج�����ش 

حقيقة  من  واأجمل  واأعمق  اأو�سع  الكي�ن 

ول  بم�له،  يقيّم  ل  الإن�س�ن  لأن  الج�سد 

ه��ذه  اأن  اق���رارن����  وم���ع  ول...  ب��ج��م���ل��ه، 

الأمور �سديدة الأهمية غير اأنه� اأدنى من 

الآلهي.  الم�سدر  ذات  المت�س�مية،  الذات 

ال��ك��ب��ي��ر توفيق  ال���روائ���ي  ل��ن���  وي�����س��ّور 

عليه�  جنى  اأرم��ل��ة  ح���ل��ة  ع���واد  يو�سف 

 ،� جمًّ حبً�  ولده�  تحب  ولكنه�  ال��زم���ن، 
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وهو م� جعله� تن�سى عوامل ال�سيخوخة:

قبيحة!  وللجم�ل!  هي  له�  م�  »ولكن 

األي�ست  يهمه�؟  م�  ب�لية!  خرقة  عجوز! 

ابنه�،  تحب  اأن  ل��اأم  يحق  األ  اأم����؟  ه��ي 

وتط�لبه بحبه�؟ ومن له� في الدني� �سواه 

املوؤلفات  ال�شوف.  )قمي�ص  اأب��ي��ه؟«.  وف���ة  بعد 

الكاملة، �ص 75(

ي�ستطيع  ل  الإن�س�ن  اأن  ذلك  ومعنى 

ُح��رم  ف����إذا  ي��َح��ب.  اأن  واإل  ي��ِح��ب  اأن  اإل 

يتحول  فقد  ال�س�مي  ال�سعور  ه��ذا  م��ن 

اإل���ى  اأو  م��ك��ت��ئ��ب،  اإل����ى  اأو  وح�������ش،  اإل����ى 

مجنون. فلي�ش غريبً� اأن ي�ست�أن�ش بع�ش 

الأوروبية  الق�رة  في  والعج�ئز  ال�سيوخ 

والهررة،  ك�لكاب  الداجنة  ب�لحيوان�ت 

ل  حتى  يحب  اأن  اإل  للمرء  محي�ش  ف��ا 

يقول  كم�  النف�سي،  المر�ش  فري�سة  يقع 

�سخ�ًس�  تجد  ل��م  ���س���رة  ول��ك��ن  ف��روي��د. 

ف���ي ه����ذا ال���وج���ود ال���وا����س���ع ي�����س���رك��ه��� 

اأحام  فري�سة  ك�نت  ولذلك  قلبه�،  نب�ش 

نه�رية وليلية ت�سبع ح�جته� اإلى الحن�ن 

والدفء:

هذه  القلقة  يقظته�  في  ت�ست�سلم  »ثم 

نف�سه�  فتتخيّل  ط�هرة،  غير  اأح��ام  اإل��ى 

فري�سة جبّ�ر قوي يع�سره� بين ذراعيه 

حتى  ت��ع��م��ل  مخيلته�  وت��ظ��ل  ع�����س��ًرا، 

لهثة،  القوى،  منهوكة  متا�سية  تتركه� 

ت�س�ئل نف�سه�: لم�ذا ل تهيئ له� الأقدار 

جميع  يخت�ر  كم�  زوجة  يخت�ره�  رجاً 

الرج�ل جميع الن�س�ء؟«. )امل�شدر نف�شه، �ص 

)86-85

ال��واق��ع، وم��� �سورة  الأح���ام عك�ش 

اإل  ع�سًرا  يع�سره�  الذي  الجبّ�ر  الرجل 

الأمد.  الطويل  الم�سني  الحرم�ن  نقي�ش 

فقد ت�ستطيع الع�ن�ش تحمل الوحدة لأمد 

معيّن، ولكنه� ل ت�ستطيع التحمل اإلى م� ل 

نه�ية، خ�سو�ًس� اأنه� في منعطف خطير 

والثاثين  ال�س�بعة  بلغت  فقد  العمر.  من 

اأدرك����ت  ب���أن��ه���  اأن وج��ه��ه��� ي��ن��ب��ئ  )م����ع 

وت�ستمتع  ت��ت��زوج  اأن  ف���إم���  الخم�سين( 

اأن تنحدر رويًدا  الحي�ة، واإم�  بحقه� في 

رويًدا في ه�وية ال�سيخوخة، فا يلتفت 

ال�ستفه�م  ول��ع��ل  ال��رج���ل.  اأرذل  اإل��ي��ه��� 

الوارد في ال�س�هد ال�س�بق �سديد اليح�ء 

تود  فت�ة  له�  تتعر�ش  التي  الظلم  بح�لة 

اأن تقطف زهرة الحب، ف�إذا به� ل تقب�ش 

اإلى على الأ�سواك.

اأخ����ت خليل  و����س����رة ال��ع���ن�����ش ه���ي 

ح�وي من الن�حية النف�سية. فهذا ال�س�عر 

اآن واح����د ع���ن��ى  ال��ك��ئ��ي��ب وال���م���رح ف���ي 

ال�سيخوخة،  زحف  منه�  عديدة  م�س�كل 

من  النتح�ر  مح�ولة  اإل��ى  دفعه  م�  وهو 

»�سندب�د«  ق�سيدة  في  النهر  ج�سر  على 

من ديوان »الن�ي والريح«:

»وبنات الماء ما زْلَن

على الدهر �شبايا

ربما كان لديهّن

قوارير من البل�شم

اأع�شاب، تعازيم عجيبْة

تم�شح التحفير عن وجهَك

ت�شقيه غوى �شمرته االأولى المهيبْة

�ص  ــوان،  ــدي )ال وطيبْه«.  لبنان  لون 

)244-243

اللواتي  الحوري�ت  هم  الم�ء  وبن�ت 

اليون�نية،  الأ�س�طير  في  البح�رة  يقتلن 

وك�أنه يقول اإن للموت قدرة وهمية على 

اأن  على  فت�أمل!  ال�س�ئع،  ال�سب�ب  اإع���دة 

�س�رة، المعذبة بين جم�ل الج�سد وقبح 

الوجه، تعتمل في داخله� قوة ل ت�س�هى 

تدفعه� في طريق الحب. وم�سكلته� اأنه� 

تود  ل  فهي  المن�سود،  حبيبه�  تجد  لم 

النتح�ر، هن�، مع اأنه� �سعت اإلى انتح�ر 

معنوي في خ�تمة الق�سة. ثم اإنه� ت�أنف 

الدير،  في  حي�ته�  بقية  تم�سي  اأن  من 

اأعم�قه�  كم� يفعل بع�ش العوان�ش، ففي 

خيط من الأمل ي�سله� ب�لحي�ة هو »اأمل 

العثور على الرجل الذي ل بّد اأن ي�سعه 

طريقه،  ف��ي  ي�سعه�  اأو  ط��ري��ق��ه���،  ف��ي 

النوم  وي�أتيه�  الفكرة،  هذه  اإلى  فترت�ح 

)امل�شدر  ك���د«.  اأو  الليل  تولّى  وقد  اأخيًرا 

نف�سه، �ص 87-86(

وقد تحقق هذا الأمل على �سكل وهم 

جميل، ولكن الوهم يظل وهًم� ل وجود 

بحت.  خي�لي  ع�لم  في  اإل  مح�سو�ًس�  له 

فلقد تعرفت على اأ�سرة م�سرية، جعلته� 

وهذه  الجم�ل،  الب�رعة  ابنته�  على  اأمينة 

الفت�ة تدعى مرغريت لم تبلغ �سن الر�سد 

في  م��ع��ه���  تم�سي  ���س���رة  ف��ك���ن��ت  ب��ع��د. 

يوم  وذات  الأح���راج.  في  طويلة  نزه�ت 

اأم�  اأحبت.  قد  ك�نت  اإذا  »م�رغو«  �س�ألته� 

رّدة الفعل عند الع�ن�ش فك�نت مخيفة كم� 

ي�سّوره� الك�تب اللبن�ني:

»ف�نتف�ست �س�رة كمن ل�سعته اأفعى، 

ل  لكي  مرغريت  عن  بوجهه�  واأ�س�حت 

ترى �سحوبه...«. )امل�شدر نف�شه، �ص 89(

ح���ّرك �سدم�ت  ك���ل�����س��دم��ة،  ���س��وؤال 

عديدة ث�وية في الأعم�ق، لكنه� على اأتم 

على  فتنق�ش  بقرونه�  لتطل  ال�ستعداد 

وراحت  الحب.  من  المحرومة  ال�سحية 

كيف  �سديقته�  تخبر  الم�سرية  الفت�ة 

وكيف  »اأم���ي���ل«،  خطيبه�  ع��ل��ى  ت��ع��رف��ت 

وهن�  الأه���ل.  عقب�ت  ت��ح��دي  ا�ستط�عت 

الفعل على �سيء من ال�سي�ع  تظهر ردة 

الموؤدي اإلى الجنون:

»وت���وق���ف���ت م���رغ���ري���ت ع���ن ال��ك��ام 

تحدق  فراأته�  �س�رة،  اإلى  ونظرت  قلياً، 

اأو  الأب��ل��ه  كتحديق  مخيًف�  تحديًق�  فيه� 

المجنون«. )امل�شدر نف�شه، �ص 91(

خي�لي  ع�لم  في  الدائم  العي�ش  ولعل 

ذلك  المرّوعة.  النتيجة  هذه  اإل��ى  اأف�سى 

المراهق�ت،  البن�ت  كع�دة  مرغريت،  اأن 

الحب  ق�س�ش  ���س���رة  �سديقته�  تخبر 

الممتعة، لكن �س�رة لم ت�ستمتع به� بقدر 

اأن تق�بل  اإل  اإنه� ل ت�ستطيع  م� ارتعبت. 

التع�سة، وهي على م�س�رف  بين ح�لته� 

الأربعين، وبين ح�لة »م�رغو« المنفتحة 

في  الأول���ى  الخطوة  وال�س�لكة  للحي�ة، 

م�سواره� الطويل.
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ق��سًدا  م�سر  غ�در  اأميل  اأن  وحدث 

لبن�ن، حيث ق�بل خطيبته في الم�سيف، 

م��رًح���، ع��سًق�،  م��ه��ذًب���،  ال�����س���ب  وك����ن 

ال�س�ب  هذا  على  رفيقته�  �س�رة  فغبطت 

اأمنيته  وجعله�  ب��ح��ب��ه،  خ�ّسه�  ال���ذي 

الخير  من  اأن��ه  الأه��ل  وفّكر  الحي�ة.  في 

خطيبه�  مع  �س�رة  ترافقه�  اأن  لبنتهم 

في نزه�تهم الكثيرة. وك�ن اميل مفعًم� 

هذه  فظنّت  �س�رة،  مع  واللطف  ب���لأدب 

تع��سر  ك�نت  ولو  يهواه�،  اأن��ه  الأخيرة 

الرج�ل لم� تمكن منه� هذا الوهم.

اإلى  اإلى منزله�، وخلت  »ف���إذا ع�دت 

ال�سرفة،  على  اأو  غرفته�،  ف��ي  نف�سه� 

ا���س��ت��ع���دت ذك���ري����ت ال���ن���ه����ر، ف��ك���ن��ت 

مخيلته� الفيّ��سة تعمل على تف�سير هذا 

ي�س�عده�  ال�س�ب،  من  المتن�هي  اللطف 

وتغّذيه�  وال��ه��دوء،  وال��وح��دة  لل�سه�د 

نف�سه� التواقة اإلى الحب«.

)امل�شدر نف�شه، �ص 94(

ل  ���س���رة  م�سكلة  اأن  ل��ن���  وي��ت�����س��ح 

اإنه�  بل  وح�سب،  العنو�سة  في  تنح�سر 

تع�نيه�،  التي  الرهيبة  ال��وح��دة  ت�سمل 

ال��م��زم��ن، واإغ��راق��ه���  اإل��ى الأرق  اإ���س���ف��ة 

حتى  الداخلي  ع�لمه�  في  الغو�ش  في 

لتك�د ال�سلة تنقطع ب�لحي�ة الجتم�عية، 

له�  ف�أّنى  »مرغريت«،  ب�  �سلته�  ع��دا  م� 

الهرب من م�ستنقع الأوه�م؟

وب�����داأت ع���ط��ف��ة ال��ح��ب ت��ت��ك��ون في 

رقة  اإم��ي��ل  ازداد  وكلم�  ���س���رة،  اأع��م���ق 

الحب  فكرة  منه�  تمكنت  نحوه�  ولطًف� 

ح��ت��ى اإن���ه���� ب�����داأت ت��ح��ت��ق��ر »م��رغ��ري��ت« 

الذين يزدرون  الع�س�ق  جرًي� على �سنّة 

الزدراء  ه���ذا  ليجعلهم  م��ن���ف�����س��ي��ه��م، 

جديرين ب�لحبيب الأغلى:

»ووافق هذه الفكرة في نف�ش �س�رة 

غير  م��رغ��ري��ت  اأن  ه���ي  اأخ�����رى  ف��ك��رة 

�سغيرة  بعد  فهي  ال�س�ب،  بهذا  جديرة 

ل تعرف معنى الحي�ة، وهي غّر ج�هلة، 

من  ه��ي  ف���أي��ن  وال��ل��ع��ب،  ال�سحك  هّمه� 

الح�س��سة،  النفو�ش  هبة  والحب  الحب، 

ولم تكن نف�ش مرغريت يوًم� من الأي�م 

نف�ش �س�عرة...«. )امل�شدر نف�شه، �ص 95(

تن��ست  كم�  قبحه�،  �س�رة  وتن��ست 

الم�ستوى  اإل��ى  ب�لإ�س�فة  العمر  ف���رق 

تخون  اأن��ه���  نن�سى  وه��ل  الج��ت��م���ع��ي. 

�سديقته� ال�سغيرة في اأعّز م� ت�ستهي، 

علًم� اأنه� غريبة وط�رئة على الع�ئلة؟!

لي�ليه�  تق�سي  الق�سة  بطلة  وظلت 

الك�آبة،  �س�هرة، وظهرت عليه� عام�ت 

فكرة  و�سيطرة  الطع�م،  وق��لّ��ة  ك����لأرق 

اإذ  دونكي�سوتية  وت�سورات  ه�ج�سية، 

ف�سله�  ك���ن  به  تظفر  لم  اإن  »اأن��ه���  ظنّت 

ب�لحي�ة،  عهده�  اآخر  المغ�مرة  هذه  في 

نف�سه�  في  الدائم  ال�سراع  ه��ذا  فنهكه� 

ب��ي��ن الأم����ل وال���ي����أ����ش، واأ���س��ن��ت��ه��� ه��ذه 

وزاد  طع�مه�،  وق��ل  البي�س�ء،  اللي�لي 

ولكن  ���س��ح��وب،  على  �سحوًب�  وجهه� 

اأمل  �سيئً� واح��ًدا لم تقَو عليه الأي���م هو 

نف�شه،  )امل�شدر  والحي�ة«.  ب�لحب  الع�ن�ش 

�ص 96(

هي اأزمة منت�سف العمر حيث الك�آبة 

ظل اإله �سرير ي�ستبد بمخلوق�ته، ولعله� 

نحو  على  الأول���ى،  المراهقة  اإل��ى  ع��ودة 

اأن��ه��� تعي�ش في  ت��دم��ي��ري لف���ت. وم���ع 

الجحيم، فقد ك�نت را�سية بح�لته� لأنه� 

الأوح��د. وكم  ترى بعينه� رجل حي�ته� 

ك�نت تود لو تزلزل الأر���ش، ويفنى م� 

ومن عليه�، م� عداه� واأميل فتبقى معه 

ك�نت  وك���م  ع��وائ��ق!  ول  من�ف�سة،  ب��ا 

لت�سل  لياً،  الطويلة،  الم�س�ف�ت  تقطع 

اإلى بيته علّه� تحظى بروؤيته، اأو تتن�سق 

الهواء الذي يتن�سقه، ف�إذا بلغ به� العي�ء 

متن�سف  بعد  بيته�  اإل��ى  ع���دت  مبلًغ�، 

القوى،  خ�ئرة  ال�سعر،  م�سو�سة  الليل 

المك�ن  وح�سة  من  الخوف  اأ�سد  خ�ئفة 

ق�سوته  من  اأرح��م  القبر  ولعل  الرهيب، 

اله�ئلة.

ه���ذه ه��ي اأول����ى ع��ام���ت الك��ت��ئ���ب 

الح��سل في منت�سف العمر عند الفتي�ت 

ال��ع��وان�����ش م��ق��رون��ًة ب��م�����س���ع��ر داخ��ل��ي��ة 

بّد  الح�ل. وك�ن ل  رومنطيقية ل تائم 

من اأن يحدث م� حدث. فلقد اأعلن موعد 

�س�رة  اأميل ومرغريت، فغ��ست  زف�ف 

م� يجري رواي��ة  ك���أن  في ذه��ول عميق 

تمثيلية ل �سلة له� به�.

ه����ذا ال���ذه���ول رب��ي��ب الإغ�������راق في 

ال��خ��ي���ل وق���د ان��ت��ه��ى اإل���ى الإغ�����راق في 

عن  انف�سلت  اأنه�  ذل��ك  ومعنى  ال��وه��م. 

بهذه  يقوم  وم��ن  ت�ًم�،  انف�س�لً  الواقع 

العملية الف�جعة ل بّد من اأن ي�سيبه نوع 

التمركز  بمعنى  هن�  وه��و  الجنون،  من 

ع��ل��ى ال����ذات، و���س��ي��ط��رة ف��ك��رة واح���دة، 

وت����أوي���ل ال��ح��ق���ئ��ق ت����أوي���ًا م��ف��رًط��� في 

النرج�سية.

اأجمل  ارت���دت  ���س���رة  اأن  ذل��ك  واآي���ة 

ث��ي���ب��ه���، وت���ب���ّرج���ت اأج���م���ل ال���ت���ب���ّرج، 

يبلغه�  اأن  ق��ب��ل  الكني�سة  ق�����س��دت  ث��م 

العرو�س�ن، ثم احتلت مك�نهم�، فته�م�ش 

الكر�سي  على  لجلو�سه�  وعجبوا  الن��ش 
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ال��م��ع��ّد ل��م��رغ��ري��ت. ه��ن��� ي��ب��ل��غ ال��وه��م 

اأق�س�ه، اإن ظنّت الع�ن�ش اأن اأميل يحبه� 

جلو�سه�  ف��ك���ن  بخطيبته،  وي�ستخف 

مك�ن العرو�ش منطقيً� من ن�حية الوهم، 

الواقع  ن�حية  من  ال�سذوذ  �سديد  �س�ًذا 

حي�ته�  في  رج��اً  ت�سّهت  لقد  الب�ئ�ش. 

الم�سري،  ال�س�ب  الق�حلة، فوجدته في 

ال��ت��ي ل  الحق�ئق  م��ن  ال��ه��رب  وح���ول��ت 

تع�ند، فم�ذا ك�نت النتيجة؟ ي�سور تقي 

الدين ح�لة �س�رة المزرية بقوله:

اإل��ى  ���س���رة تنظر م��ن حين  »وك���ن��ت 

حين حوله� وعلى ثغره� ابت�س�مة بله�ء، 

اأح��د  اأن  اإليه�  خيّل  اإذا  راأ�سه�  وتحني 

اإ�س�رة«.  اأو  ب�بت�س�مة  حيّ�ه�  الح�سور 

)امل�شدر نف�شه، �ص 98(

اأم����� دلل����ة الب��ت�����س���م��ة ف��ه��ي ال��ف��رح 

)ابت�س�مة  النعت  ولكن  الحبيب،  بلق�ء 

ير�سل  الا�سعور  اأن  اإل��ى  ي�سير  بله�ء( 

لي�ش  ال�س�ب  اأن  مف�ده�  غ�م�سة  ر�س�لة 

ول��ذل��ك  ال�����س��غ��ي��رة،  لخطيبته  ب���ل  ل���ك، 

امتزج ال�سرور ب�لحزن في هذا الموقف 

الغريب.

واأخيًرا ج�ء العرو�س�ن اإلى الكني�سة 

وقد طفح محي�هم� ب�ل�سع�دة وال�سب�ب. 

الأم����ور  عليه�  اخ��ت��ل��ط��ت  ���س���رة  ول��ك��ن 

والعواطف المت�س�ربة:

»ولم تكد �س�رة تراهم� حتى اأخذت 

ت�سفق بيديه� ت�سفيًق� ح�ًدا متوا�ساً، 

وتبكي  ال�سحك،  في  فتغرق  وت�سحك 

عن  تكان  ل  ويداه�  ب�لبك�ء،  فتجه�ش 

عن  �سفت�ه�  انفرجت  وق��د  الت�سفيق، 

ب�سحكة  اأ���س��ب��ه  ه��ي  عري�سة  �سحكة 

اهتزاًزا  اع�س�وؤه�  واهتزت  الجمجمة، 

���س��دي��د  اأزرق  وج��ه��ه���  وب�����دا  ع��ن��ي��ًف���، 

وت�سنجت  تجعداته،  زادت  وقد  القبح، 

ع�ساته ف�أ�سبح مخيًف�«. )امل�شدر نف�شه، 

�ص 98(

تت�سّمن  اله�ستيرية  ال��ن��وب��ة  ه���ذه 

م���واق���ف م��ت��ع���ر���س��ة، ك��م��� اأ���س��ل��ف��ن���. 

ف�ل�سحك دليل الفرح لأنه�، في زعمه�، 

�ستتزوج اأميل، في حين اأن البك�ء عودة 

ق�حلة  الحي�ة  حيث  العنو�سة،  واقع  اإلى 

ل رفيق. وقل الأمر نف�سه في ال�سحكة 

الجمجمة،  ب�بت�س�مة  ال�سبيهة  العري�سة 

ت��ع��ب��ي��ًرا عن  ال��م��ت��ن���ق�����س���ت  ت��ت��ع���ن��ق  اإذ 

اأن  غ��راب��ة  ل  وال���واق���ع.  ال��وه��م  تن�ق�ش 

يزرق  واأن  ك�لمعتوهين،  �س�رة  ت�سفق 

وجهه� دللة على رف�ش عنيف وغ�سب 

ق�تل.

ف��ق��د ظ��ا ج�مدين  ال��ع��رو���س���ن  اأم���� 

ي���ن���ظ���ران اإل�����ى ����س����رة ن���ظ���رات ال��ح��ب 

وال�سف�ق. ولم� تقدمت منه� م�رغريت 

لتخ�طبه� راأت منظًرا عجبً�:

ع��ي��ن���ه���  اإل  م���ن���ه����  راع����ه�����  »ف����م����� 

اأطراف  من  الخ�رج  والزبد  الج�حظت�ن 

تنقطع�ن  ل  ال��ل��ت���ن  وي���داه����  �سفتيه�، 

مذعورة  الفت�ة  ف�رتدت  الت�سفيق.  عن 

ذهب  ب�ئ�سة  اأم���م  اإنه�  واأدرك��ت  خ�ئفة، 

بعقله� الجنون. فحنت راأ�سه� وخرجت 

عينيه�  وف��ي  اميل  يتبعه�  الكن�سية  من 

)امل�شدر  كبيرت�ن«.  دمعت�ن  المكحولتين 

نف�سه، �ص 99(

ه���ذه ه���ي ع���ام����ت »ال���ج���ن���ون«، اأو 

النف�س�ل عن الواقع:

ت�سفيق دائم دليل العته

عامة  ال�سفتين  من  المتدفق  الزبد 

ال�سراع الداخلي العنيف

ال��ع��ي��ن���ن ال��ج���ح��ظ��ت���ن اإ����س����رة اإل��ى 

���س��ي��ط��رة ف���ك���رة ه���ج�����س��ي��ة ي��رف�����س��ه��� 

الا�سعور.

ورغم م� في هذه الق�سة من مب�لغة، 

النه�ية  ه��ذه  تنتهي  ع�ن�ش  ك��ل  ولي�ش 

الف�جعة، ف�إنه� تت�سمن ت�سويًرا نف�سيً� 

اإلى  ب�ل�س�فة  �س�حًرا،  وا�سلوًب�  دقيًق�، 

در�ش مف�ده اأن الإن�س�ن بدون الحب قد 

هو  الحب  الجنون.  اأو  ب�لمر�ش  ُي�س�ب 

لو  حتى  يحب  ل  وم��ن  ال��وج��ود،  �سبب 

ك�ن المحبوب حيواًن� �سغيًرا، يع�ش اأبد 

الدهر في جحيم لأن جهنم هي البعد عن 

اهلل، اأي الحرم�ن من الحب والمحبة.

ولم يج�نب ميخ�ئيل نعيمه ال�سواب 

المحروم  ال��ف��رد  ح���ل��ة  �سّخ�ش  عندم� 

»فتّ�ش  ق�سيدة  في  يقول  ال�سريك.  من 

لقلبك«، من ديوان »هم�ش الجفون«:

»عجًبا يرّوعك الظالْم

فتبيت مرتجف العظاْم

ويوّد قلبك لو يناْم

في �شدرك النوم االأخيْر

اأفما لقلبك من جلي�ٍص اأو �شميْر

اأ�شفي عليك فال الذهاْب

�شهٌل لديك وال االإياْب

�شتظّل تخبط في �شباْب

حتى ينيَر لك الطريْق

قلٌب يكون لقلبك الواهي رفيْق«.

)املجلد الرابع، دار العلم للماليني، �ص 89-88(.

j  باحث يف التحليل النف�شي االأدبي
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واق�����ع ال����درام����ا ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

محاولة  عليها.  وما  لها  ما  المحلية 

م��رة،  لأول  ربما  ه���ادىء،  ب�شكل  للكالم 

ح��ول ه��ذا ال��م��و���ش��وع، م����روراً بمختلف 

العنا�شر التي يتاألف منها العمل الدرامي 

وتمثيل    واإخ���راج  �شيناريو  من  المتكامل 

العلمي  ال��ن��ق��ا���ش  ب���اب  ف��ت��ح  ال���ى  ون��دع��و 

الر�شين لإيجاد ال�شبل للنهو�ش بالدراما 

اللبنانية على جميع ال�شعد. 

الحالية  اللبنانية  التلفزيونية  الدراما 

ل تزال تحمل في مفا�شلها نقاط �شعف 

م��واك��ب��ة  ع��ن  ع��اج��زة  يجعلها  م��ا  ق��ات��ل��ة، 

التطّور والتحديث الحا�شل، لي�ش فقط في 

الغرب، بل اأي�شاً في بع�ش البلدان القريبة 

الرت��ب��اك  رغ��م  وتركيا،  �شوريا  مثل  منا 

الذي تحمله هذه النماذج حتى الآن.

ونقاط العطب هذه اأ�شبح من الواجب 

الإ�شارة اليها لكي نك�شف عنها، وبالتالي، 

تخطيها  ع��ل��ى  الإم����ك����ان  ب���ق���در  ن�����ش��اع��د 

لالنطالق بالدراما اللبنانية الى م�شتويات 

فنية راقية بالحّد الأدنى المتيّ�شر.

اأن ال��ع��م��ل ال��درام��ي   وم���ن ال��م��ع��روف 

عنا�شر  ع����دة  م���ن  ي��ت��األ��ف  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي 

وح��دة  ت�شّكل  لكي  بع�شاً  بع�شها  تكمل 

متما�شكة فكرياً وجمالياً. وهذه العنا�شر 

ف�شالً  والتمثيل،  والإخ���راج  الن�ش  ه��ي: 

مثل  الم�شاعدة  الأخ����رى  ال��م��ك��ون��ات  ع��ن 

الديكورات والأزياء والإ�شاءة وغيرها.

1 - في النـ�ص 
الق�شم  ق�شمين:  ال��ى  ينق�شم   الن�ش 

عملية  وه��و  ال�شيناريو،  اأي،  ال�شكالني 

والق�شم  الحبكة.  لبناء  الم�شاهد  ترتيب 

الفكري، اأي المعنى اأو الر�شالة التي يريد 

الن�ش اإي�شالها الى الم�شاهد.

)ال�شيناريو(  ال�شكالني  الق�شم   ف��ي 

على  ال�����ش��ع��ف خ��ط��راً  ن��ق��اط  اأ����ش���ّد  تكمن 

هنا،  التذكير  ويجدر  المحلي.  الم�شل�شل 

عندنا  ال�شيناريو  ك��تّ��اب  م��ن  اأح���د  ل  اأن 

تخ�ش�شاً  ال�شنعة  ه��ذه  ف��ي  متخ�ّش�ش 

بين  من  كاتبتين  اأن  علماً  متكامالً.  علمياً 

هوؤلء، وهم ق�لّة على اأي حال، هما كلوديا 

م��ر���ش��ل��ي��ان وم��ن��ى ط��اي��ع م���ن خ��ري��ج��ات 

اللبنانية-  ال��ج��ام��ع��ة  ف��ي  ال��ف��ن��ون  م��ع��ه��د 

اطلعتا  اأنهما  في  �شك  ول  الم�شرح.  ق�شم 

ب�����ش��ك��ل وا����ش���ع ع��ل��ى ه����ذا ال��ع��ل��م ال���ذي 

الم�شرح  بفن  يحيط  م��ا  ك��ل  على  ي�شتمل 

من  انطلقتا  وق��د  ون��ظ��ري��ات،  تقنيات  م��ن 

التجريب  ال���ى  المكت�شبة  ال��م��ع��رف��ة  ه���ذه 

وهذا  التلفزيوني،  ال�شيناريو  كتابة  في 

الكاتبتين  اأن  ب��ال�����ش��رورة  ي��ف��ت��ر���ش  ل 

التقنية  ه��ذه  اكت�شاب  ال��ى  �شتتو�شالن 

جراأتهما،  نقّدر  ونحن  ب�شهولة.  المعقدة 

الم�شكورًة بحّق،  اأبدا جهودهما  ننكر  ول 

اللبنانية  الدراما  كتّاب  من  غيرهما  وجهد 

وفي طليعة هوؤلء مروان نجار و�شكري 

قراءة خمتلفة يف واقع 
الدراما التلفزيونية يف لبنان

j د. نبيل أبو مراد

ثقافة  التلفزيون

مالحظات ال بّد منها:
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الأربعة  الكتّاب  فهوؤلء  ف��اخ��وري.  اأني�ش 

 كبيراً ول �شك من اأجل 
ً
تحديداً،بذلوا جهداأ

خ�شو�شاً  اللبنانية،  الدراما  اإحياء  اإع��ادة 

ال��ت��ي �شهدها  الأح�����داث وال���ح���روب  ب��ع��د 

ه��وؤلء  تو�شل  وق��د  �شنوات.  لعدة  لبنان 

تغذية  الى  المتعبة  ال�شخ�شية  بجهودهم 

ال�����ش��ا���ش��ات ال��م��ت��ع��ددة ع��ن��دن��ا ب��ع�����ش��رات 

كثيرة  عمل  فر�ش  اأّم���ن  م��ا  الم�شل�شالت 

لممثلينا.

كتّابنا،  ل��ج��ه��ود  اذن  ال��ت��ق��دي��ر  ه���ذا   م��ع 

اأن تت�شع �شدورهم و�شدور الكتاب  اأرجو 

ن�شوقها  التي  المالحظات  لبع�ش  الآخرين 

ق��ب��ل ك���ل ���ش��يء ب��ه��دف ف��ت��ح ب���اب ل��ل��ح��وار 

لواقع  وعلمي  ه���ادىء  ب�شكل  وال��ت��دار���ش 

و�شع  ال���ى  ن�شل  ع��لّ��ن��ا  اللبنانية  ال���درام���ا 

الإ�شبع على الجرح فنجد له الدواء ال�شافي.

ال�شيناريو  كتابة  تقنية  الى   فبالن�شبة 

عموماً  يكمن  فيه  ال�شعف  اأن   نجد  اأولً، 

في النقاط التالية:

بين  اأح���ي���ان���اً  ال��ت��م��ا���ش��ك  ف���ق���دان   -  1
الَم�شاهد، ما يجعل هذه الَم�شاهد تت�شّظى 

خ�����ارج ال�����ش��ي��اق ال��م��ن��ط��ق��ي وال��م��ن��ا���ش��ب 

ل�شيرورة الأحداث.

الق�شة  اأو  ال�شيناريو  ت��م��ح��ور   -  2
حول مو�شوع واحد مقفل ل يدخل عليه 

اأم  رئي�شية  كانت  �شواء  اأخ��رى  موا�شيع 

ثانوية، فتتعّدد الم�شاهد وتتتالى الأحداث 

الحلقات  ف��ت��ت��ك��رر  م��ق��ف��ل��ة،  دائ����رة  �شمن 

ال��ح��دث  ق���وة  ي�شعف  م��م��ا  رت��ي��ب  ب�شكل 

وتاأثيره وتنوعه.

3 - غالباً ما تتعثّر الحبكة الق�ش�شية، 
ال��ع��م��ق وال��ت��ح��ل��ي��ل  اأن ت����روح ف���ي  وب����دل 

الى  و�شولً  الأق�شى  ح��ّده  في  والتاأزيم 

ال�����ذروة ث��م ال��ح��ّل ت��ب��ق��ى ال��م��ع��ال��ج��ة على 

ال�����ش��ط��ح��ي، ف��ي ح��ي��ن يتلهى  م�����ش��ت��واه��ا 

ول  الأح���داث  ت�شف  ب��ح��وارات  الممثلون 

من  غطاء  تحت  الفعل  يغيب  اأي  تفعلها، 

الكاتب  اأن ما ي�شغل  الثرثرة. ما يدل على 

الق�شة  ���ش��ي��رورة  الأول����ى ه��و  ب��ال��درج��ة 

ولي�ش كيفية معالجتها. 

لغة  ال��غ��ال��ب  ف��ي  الممثلون  يحمل   -  4
م���وح���دة، ه���ي ل��غ��ة ال��ك��ات��ب ول��ي�����ش��ت لغة 

لي��زال  فالكاتب  المخلوقة.  ال�شخ�شيات  

يجد �شعوبة في التخلي عن »اأناه« . وهكذا 

الأح��ي��ان،  معظم  في  ال�شخ�شيات  اأن  نجد 

ولي�ش دائماً، تتحرك وكاأنها في الأ�شر، ول 

تملك حرية التعبير الخا�شة بها، كما لتحمل 

بناء  �شروط  اأه��م  من  وه��ذا  وا�شحة،  هوية 

ال�شخ�شية الدرامية على الإطالق.

- غالباً ما تدور الأح��داث واأبطالها   5
زمانية  مالمح  دون  من  ملتب�ش  عالم  في 

اأومكانية اأو بيئية اأو اإجتماعية وا�شحة، ما 

الأ�شا�شية،  الق�ش�شي هويته  المناخ  يفقد 

فنجد اأنف�شنا اأحياناً اأمام �شخ�شيات تتكلم 

الواقع  لغة  من  لي�شت  مفهومة،  غير  لغة 

�شوريالية  ل��غ��ة  ال��ح��دث،  يفر�شها  ال��ت��ي 

الم�شاهد،  ال��ى  �شعاعها  ي�شل  ل  مموهة 

تحري�ش  اأو  اإح�����ش��ا���ش  اأي  فيه  تثير  ول 

للم�شاعراإل في مواقف نادرة. ف�شالً عن 

في  تتحرك  ال�شخ�شيات  ه��ذه  ف��ان  ذل��ك، 

معظم الأحيان في نطاق �شيق من الأمكنة 

ينح�شر بين المقهى وال�شالون والمكتب، 

وما  اأ�شحابها  ي�شتغل  م���اذا  ن��ع��رف  ول 

الى  نتعّرف  ول  اليومية  اإهتماماتهم  هي 

عقبات  ت�شادفهم  ول  حياتهم،  تفا�شيل 

�شاأنها  اأح��داث غير متوقعة من  اأو  جانبية 

اأن تغني الحدث وتبّث الت�شويق في العمل.

ال��ح��دي��ث عن  م��ن  ال��ق��در  ب��ه��ذا   نكتفي 

الإخ���راج. ح��ول  قليالً  لنتكلم  ال�شيناريو 

دور  ح������ول  م���الح���ظ���ات���ن���ا  وت���ن���ح�������ش���ر 

المخرجين في الأمور التالية:

1 - اإفتقار المخرج الى المعرفة 

ال�ضرورية  في فن الممثل

الم�شوؤول  م��ع��روف  ه��و  كما  المخرج 

في  يظهر  كما  العمل  ع��ن  والأخ��ي��ر  الأول 

لأقول  الجراأة  و�شاأملك   . النهائية  �شيغته 

في  التلفزيوني  الم�شل�شل  اإن  ب�شراحة 

الدوام �شحية المخرجين،  لبنان كان على 

ان  العلم  مع  للكلمة.  الفني  بالمعنى  طبعاً 

ب��ع�����ش ال��م��خ��رج��ي��ن ال��ج��دد ي��دخ��ل��ون ه��ذا 

المجال اليوم بقدر جيد من التقنية الحديثة، 

وق���د اأظ���ه���ر ه�����وؤلء م���ه���ارة وا���ش��ح��ة في 

يفتقرون  اأنهم، كما نالحظ،  اإل   ، الإخ��راج 

الى اأمر اأ�شا�شي وهو معرفة فن الممثل. لذا 

ينح�شر عملهم اإجمالً، في اإدارة الكاميرات 

هناك  اأن  علماً  والإ�شاءة،  الكوادر  و�شبط 

الإ�شاءة  ا�شتعمال  في كيفية  موؤلماً  �شعفاً 

ع��ن��د ب��ع�����ش ال��م�����ش��وؤول��ي��ن ع��ن��ه��ا. اأم����ا فن 

المخرج  انتباهاً من  ما يلقى  الممثل فنادراً 

اأو  ال�شخ�شية،  ب��ن��اء  ف��ي  ي�شاعده  بحيث 

حلقة  م��ن  �شخ�شيته  ف��ي  ال��ت��ط��ور  ي��واك��ب 

اإذا حاد عن  اأو ي�شحح م�شاره  الى اأخرى، 

من  غيرها  اأو  لل�شخ�شية،  النف�شي  الخط 

الأمور التي هي في الواقع من اخت�شا�ش 

يراقب  اأن  ي�شتطيع  ل  الممثل  لكن  الممثل؛ 

نف�شه ب�شكل دائم ودقيق مما يتطلب تدخل 

ال��م��خ��رج م��ن وق��ت لآخ���ر. اأق���ول م��ا اأق��ول 

لأنني خبرت هذا الأمر �شخ�شياً في عملي 

وم��ع  الم�شل�شالت  ع�����ش��رات  ف��ي  كممثل 

معظم المخرجين.

2 - التوا�ضل بين الممثلين
عملية  ال���ى  ال��م��خ��رج  يتنبّه  م��ا   ن����ادراً 

التوا�شل بين الممثلين، اأي اإ�شغاء الممثل 

ي�شاركونه  ال��ذي��ن  الآخ���ري���ن  اأو  ل��الآخ��ر، 

ال��م�����ش��ه��د ل��ك��ي ت��ح�����ش��ل ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ف��اع��ل 

اأ�شا�شية  ق�شية  وه��ذه  معهم.  الوجداني 

التمثيل.  النظريات حول  ركزت عليها كل 

الجيد  الحفظ  ال��ى ع��دم  م���رّد ذل��ك  ل��ع��لًّ  و 

اأح���ي���ان���اً، وع����دم اإع���ط���اء ال���وق���ت  ال��ك��اف��ي 

اأح��ي��ان  ف��ي  اأن���ه  ن��ع��رف  ون��ح��ن  للتمرين. 

في  زميله  ال��ى  الممثل  يتعّرف  ل  كثيرة 

الم�شهد اإل على البالتوه، اأي لحظة تمثيل 

يت�شلَّم  واأح��ي��ان��اً  الكاميرا،  اأم���ام  الم�شهد 

ن�شه قبل يوم اأو يومين من الت�شوير.
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3 -  الإيقاع
 والإي����ق����اع ه���و م���ي���زان ال��ع��م��ل.وه��و 

الكالم  بداية  بين  اللحظات  �شبط  يعني 

ونهايته، وبين م�شهد وم�شهد، كما يعني 

ملئها  وكيفية  اأح��ي��ان��اً  ال�شمت  لحظات 

اأي�شاً بالوقت  بال�شعور. ويعتني الإيقاع 

الإنقطاع  لحظات  في  معنى  بال  المهدور 

ع���ن ال���ك���الم، والإط����ال����ة ح��ي��ث ل ي��ج��ب، 

لها  ثانية  فكل  يجب.  ل  حيث  والإ���ش��راع 

�شبط  ال��ف��ن.وع��دم  ه���ذا  ف��ي  ح�شاباتها 

في  ب���ارزة  هو�شمة  جيد  ب�شكل  الإي��ق��اع 

م�شل�شالتنا.

4 - التنا�ضق في اللوازم
 ون���ع���ن���ي ب����ال����ل����وازم ك����ل م����ا ي��ح��ي��ط 

من  ي�شتعمله  وما  ديكورات  من  بالممثل 

مالب�ش.  م��ن  يرتديه  وم��ا  اك�ش�شوارات 

يرتبط  ومعنى  دور  لها  الأم��ور  ه��ذه  كل 

بو�شع  يرتبط  كما  والأزم��ن��ة  بالأمكنة 

وغير  ووظيفتها  وهويتها  ال�شخ�شية 

عملية  تح�شل  كيف  نعرف  ونحن  ذل��ك. 

نعمل  كنا  مذ  وال��ل��وازم  المالب�ش  اختيار 

هذه  تزال  ول  المحلية؛  الم�شل�شالت  في 

بل  الكافي،  بالهتمام  لتحظى  العنا�شر 

ل  ما  لزوم  نوع  من  اأنها  على  اليها  ينظر 

يلزم، فنجد اأحياناً عدم تنا�شق بين اأزياء 

التاريخية  هويتها  في  واإلتبا�شاً  الممثلين 

اأو الجتماعية اأو في الأدوات الم�شتعملة، 

اهتمت  االمتاأخرة  الأعمال  اأن بع�ش  علماً 

ب�شكل لفت بهذه الأمور.

5 -  الإ�ضــاءة
بعد  الجمالية  العنا�شر  اأك��ث��ر   وه��ي 

ممن  بع�ش  ي�شتعملها  اإذ  اإهمالً.  الأزي��اء 

اإ���ش��اءة«  »مهند�شي  اأنف�شهم  ي�����ش��ّم��ون 

ب�شكل ع�شوائي، بل وبدائي، في حين ان 

عامالً  بعيد  زمن  منذ  اأ�شبحت  الإ�شاءة 

واإظ��ه��ار  الم�شهدية  ت�شكيل  ف��ي  م��ه��م��اً 

لكن   ، الأزم��ن��ة  ومناخات  النف�ش  عوامل 

الم�شوؤولين  بع�ش  ف��ان  يقال،  وللحق   ،

ع��ن الإ����ش���اءة ي��ب��رع��ون ال��ي��وم ف��ي فنهم 

وي�����ش��ت��ع��م��ل��ون اإ���ش��اءت��ه��م ب�����ش��ك��ل جيد 

ومدرو�ش.

6 - الديكورات
 ي���ت���ه���اون ال���م���خ���رج���ون اأي�������ش���اً في 

ويكتفون  المنا�شبة  ال��دي��ك��ورات  اختيار 

الق�شور والفيالت  بادارة كاميراتهم في 

وك��اأن  خارجية  اأم��اك��ن  ف��ي  اأو  ال��ب��اذخ��ة، 

الم�شداقية،  من  جو  لإ�شفاء  يكفي  ه��ذا 

نلمح  كما  اأكبر.  فنية  قيمة  عملهم  ويمنح 

بعنا�شر  اله��ت��م��ام  ق�����لّ��ة  بع�شهم  ع��ن��د 

وجودها  ي�شتح�شن  التي  الأك�ش�شوار 

مكاتب  اأح��ي��ان��اً  فنجد  ال��دي��ك��ور،  �شمن 

وجدراناً  وكر�شي،  طاولة  من  اإل  فارغة 

اأو ع��ن�����ش��ر زخ��رف��ي،  ت��خ��ل��و م���ن ل��وح��ة 

وطاولة في مقهى يجل�ش اليها �شخ�شان 

تي�ّشر.  اإذا  ع�شير  ك��وب  منهما  كل  اأم��ام 

في  الم�شتعملة  المفرو�شات  تكون  وق��د 

منا�شبة  غير  الفيال  ه��ذه  اأو  الق�شر  ه��ذا 

لالإطار الزمني لالأحداث اأو للحال المادية 

اأحياناً  نجد  كما   ، ال�شخ�شية  ل�شاحب 

�شخ�شية تقود �شيارة فارهة بينما تنبئنا 

ثرية  غ��ي��ر  ال�شخ�شية  ه���ذه  اأن  الق�شة 

بال�شرورة.

الثغرات  من  الكثير  وغيرها  هذه   كل 

الم�شهدية  بناء  في  الأهمية  بالغة  اأم��ور 

ال�شينما،  ف��ي  اأو  التلفزيون  ف��ي  ���ش��واء 

المخرجين  ب��ع�����ش  اأح��ي��ان��اً  ع��ن��ه��ا  ي��غ��ف��ل 

ال�����ش��ي��ن��وغ��راف��ي��ا.  ع���ن  ال��م�����ش��وؤول��ي��ن  اأو 

ارتباطاً  يرتبط  هذا  كل  اأن  نعرف  ونحن 

المنتج.  و���ش��روط  الإن��ت��اج  بلعبة  وثيقاً 

اأن نمرًّ  الم�شاألة بعد  و�شنتحدث عن هذه 

على عمل الممثلين واأ�شاليبهم.

7 - التمثيل والممثل
العمل  نتائج  يتحمل  الذي  هو   الممثل 

اأم ���ش��ي��ئ��اً، لأن���ه يقف  ���ش��واء ك���ان ج��ي��داً 

�شلة  وه��و  الم�شاهدين،  اأم���ام  مبا�شرة 

جهة  من  والمخرج  الموؤلف  بين  الو�شل 

كان  كما  اأخ���رى،  جهة  م��ن  النا�ش  وب��ي��ن 

بالحديث  اأب��داأ  اأن  وقبل  مايرهولد.  يقول 

كثيرة  اأح��ي��ان��اً  ال��ت��ي تظهر  ال��ث��غ��رات  ع��ن 

اإن  لأق��ول  نف�شي  �شاأ�شتبق  ممثلينا،  عند 

بل  ج��ي��دة،  خ��ام��ات  الممثلين  ه���وؤلء  بين 

كبير  ق�شم  عند  خ�شو�شاً  ج���داً،  ج��ي��دة 

الفنون  معهد  في  الم�شرح  خريجي  من 

اأبالغ  ول  اللبنانية.  الجامعة  في  الجميلة 

اإن بينهم، من ال�شباب والفتيات،  اإذا قلت 

من يمتلكون مقدرة عالية في فن الثمثيل 

تقترب من المقايي�ش العالمية من دون اأي 

اأتحمل م�شوؤولية هذا الكالم،  �شك، واإني 

لأني تابعتهم �شنوات طويلة وكنت اأ�شاهد 

الحكم  وي��ج��ب  تخرجهم،  عند  اأعمالهم 

الم�شرح  خ�شبة  على  وه��م  ه���وؤلء  على 

ولي�ش على ال�شا�شات التلفزيونية. ولكن 

مع الأ�شف فان ق�شماً من هوؤلء لم ياأخذ 

حقه من الفر�ش للظهور.

هنا  ال��ط��رح  ت�شتحق  التي   والأ�شئلة 

هي : لماذا ل ن�شادف دائماً هذه المقدرة 

فقط  لي�ش  ال�����ش��ا���ش��ة؟  ع��ل��ى  التمثيل  ف��ي 

الجميع؟  عند  بل  الم�شرح  خريجي  عند 

ول����م����اذا لي��ح��ت��ف��ظ ال��م��م��ث��ل��ون ب��ك��ام��ل 

الم�شل�شالت؟  ف��ي  الدائ��ي��ة  اإمكانياتهم 

من  ال��ك��ث��ي��ر  ف��ي��ه  تمثيلهم  ي��ب��دو  ول���م���اذا 

ال��ت�����ش��نّ��ع وال��م��ب��ال��غ��ات وع���دم ال�����ش��دق، 

في�شبح نوعاً من التكاذب والتحايل على 

�شخ�شياتهم  تتكرر  ولماذا  الم�شاهدين؟ 

واأداوؤه������م وت��ع��اب��ي��ره��م وح��رك��ات��ه��م في 

اختلفت  مهما  يمثلونها  التي  الأدوار  كل 

ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات والأ����ش���م���اء والأم���اك���ن 

، كما  ي��ف��ت��ر���ش��ون  ه���ل  وال��م��وا���ش��ي��ع؟ 

لوعيهما  في  والمخرج  الكاتب  يفتر�ش 

، حتى لنقول:  الثقافة  الم�شاهد قليل  اأن 

اأّمي، اأو �شبه اأّمي، اأو هو من نوع » �شتات 

اأن  يمكن  وبالتالي  ي��ق��ال،  كما  ال��ب��ي��وت« 

»نغ�ّش« هذا الم�شاهد في ما نقدمه اليه؟ 
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ول  هنا،  اأعّمم  اأن  اأري��د  ل  اأن��ا  بالطبع 

من  الكثير  هناك  اأن  اأي�شاً  اأنكر  اأن  اأري��د 

والمتقنة  وال�شادقة  ال��ب��ارع��ة  اللحظات 

طبق  قيمة  ما  ولكن  اأمامنا،  تمّر  تمثيلياً 

اإذا كان يخالطه نقطة  ال�شهي  الطعام  من 

وفي  اإب�شن.  يقول  كما  القاتل  ال�شّم  من 

اأن ينظر الى  الفنية الراقية يجب  الأعمال 

كوحدة  اأي  المنظار  ه��ذا  من  الفني  الأث��ر 

م��ت��ك��ام��ل��ة، ف�����اإذا داخ���ل���ه ع��ن�����ش��ر واح���د 

�شعيف فانه ي�شيب العمل كله بال�شعف 

والهتزاز.

النقد  م��ن  ممثلينا  اأح����ّذر  اأن  واأري����د 

ال��ه�����ّش وال�����ش��ط��ح��ي ال����ذي ي��ق��راأون��ه في 

كما  ال�شعبية،  الفنية  ال��م��ج��الت  بع�ش 

يعرفوا  اأن  يجب  وهم  اأحذرهم،  اأن  اأري��د 

الإح�����ش��ائ��ي��ات  اأن  ح����ال،  اأي  ع��ل��ى  ذل���ك 

والتي  ال�شركات  بع�ش  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 

اأو  الجماهيري  الإق��ب��ال  م�شتوى  تحدد 

يعني  ُي��غ��دق عليهم ل  ال��ذي  »الإع��ج��اب« 

اأو  اأن فنّهم بلغ مبلغ الكمال،  بال�شرورة 

�شوء  ف��ي  عليه  للقيا�ش  �شالحاً  اأ�شبح 

النقد  يفر�شه  ال���ذي  العالية  المقايي�ش 

فنياً  ناجح  الم�شل�شل  ه��ذا  اأن  اأو  الفني. 

تقدمها  التي  والإح�شاءات  بال�شرورة، 

الى  لت�شير  اأح��ي��ان��اً  التلفزيون  �شركات 

اأو  الم�شل�شل  الم�شاهدين لهذا  ن�شبة عدد 

ذاك ل تعني �شيئاً على الإطالق بالمقيا�ش 

لذلك نحّذرهم من  الراقي لالأمور،  الفني 

العلمي  النقد  واأن  �شيما  ل  الأفخاخ  هذه 

الر�شين لم يلتفت اليهم بعد، وهذا يجب 

اأن يثير عندهم وعند الكتّاب والمخرجين 

بع�ش الخوف والت�شاوؤل والإنتباه، وهذا 

ي��ع��ن��ي، ف��ي م��ا ي��ع��ن��ي، اأن ه���ذه الأع��م��ال 

بعد  ت�شتطع  ل��م  وق�شي�شها  ب��ق�����ّش��ه��ا 

الم�شتوى  على  اإيجابياً  دوراً  تلعب  اأن 

الجمالي العام، اأو على الم�شتوى الثقافي 

الأخرى  الثقافية  الحركات  لتقارع  الجاّد 

وت���دخ���ل م��ع��ه��م ف���ي م�����ش��اري��ع ال��ح��داث��ة 

والمثاقفة مثل ال�شعر والم�شرح. 

على  نق�شو  باأننا  يقال  ل  حتى  ولكن 

ممثلينا فاننا نمنحهم اأ�شباباً تخفيفية لهذا 

اأدائهم.  في  اأحياناً  يح�شل  الذي  التق�شير 

ال���وق���ت؛ فهم  الأ���ش��ب��اب، �شيق  ه���ذه  م��ن 

كثيرة  اأح��ي��ان��اً  الكافي  ال��وق��ت  يمنحون  ل 

ال�شخ�شية  وت��رك��ي��ب  وال��ح��ف��ظ  ل��ل��ق��راءة 

وت��دار���ش��ه��ا م���ع ال��م��خ��رج وال��ك��ات��ب كما 

الثاني  يجري عادة في الم�شرح. وال�شبب 

جعبتهم  وف��ي  التمثيل  ال��ى  ي��اأت��ون  اأن��ه��م 

بنية  ذات  ومعطوبة  مهزوزة  �شخ�شيات 

درامية متعثّرة، وحوار �شطحي في معظم 

ال��ح��الت  ف��ي  عميقاً  ي��غ��و���ش  ل  الأح���ي���ان 

على  في�شاعدها  لل�شخ�شيات  النف�شية 

كلما  تت�شاعد  جيا�شة  مكنونات  اإط���الق 

الأزم��ة  وبلغت  الأح��داث  وتيرة  ت�شاعدت 

الثالث فهوالذي �شبق  ال�شبب  اأما  ذروتها. 

اأو  المخرج،  اإنتباه  عدم  وهو  اليه  الإ�شارة 

يتابع  لكي  التمثيل  بفن  معرفته  عدم  ربما 

تفاعل  وي�����ش��ب��ط  ب��ل��ح��ظ��ة  ل��ح��ظ��ة  ممثليه 

ال�شخ�شيات في ما بينها.

الأول.  ال��درام��ي��ة  الكتابة  �شّر  ه��و  ه��ذا 

الن�ش  ال��ث��الث��ة:  العنا�شر  ت��ت��اآزر  ل��م  واإن 

العنا�شر  عن  ف�شالً  والتمثيل،  والإخ��راج 

الأخرى المكّملة في تناغم وترابط �شليمين 

فان العمل محكوم عليه بالف�شل ل محالة.

وقبل اأن ننهي هذا البحث الق�شير عن 

الدراما المحلية، ل ب�ّد واأن نتطّرق الى دور 

الإن��ت��اج مهمة  الإن��ت��اج في كل ه��ذا؛ ولعبة 

اإعطائنا  في  الأول���ى  الأهمية  لها  بل  ج��داً، 

هو  وكما  فا�شلة.  اأع��م��الً  اأو  جيدة  اأع��م��الً 

التلفزيون  �شركات  ف��ان  عندنا،  معروف 

ال���درام���ا م��ن��ذ �شنوات  اإن��ت��اج  ت��وق��ف��ت ع��ن 

الخفيفة  الت�شلوية  البرامج  لإنتاج  لتتفّرغ 

فت�شلّم  المطربين،  وتفقي�ش  �شو  والتوك 

مهمة الإنتاج �شركات خا�شة تابعة لأفراد 

على  ل��الإق��دام  الكافية  ب��ال��ج��راأة  يتحلّون 

وهم  بالمخاطر،  المحفوفة  المهمة  ه��ذه 

اأول��ي  ل�شبب  ح���ال،  اأي  على  م�شكورون 

اإبقاء عجلة  اأنهم �شاهموا في  وا�شح وهو 

�شاهم  ك��م��ا  م�شتمرة،  ال���درام���ي  الإن���ت���اج 

الكتاب اأي�شاً بقوة بهذا الأمر، وهذا ما اأّمن 

فر�ش عمل كثيرة للممثلين والتقنيين على 

البديهي  ومن  واأ�شرنا.  �شبق  كما  ال�شواء 

اأن ع��م��ل��ي��ة الإن���ت���اج ت��ق��وم ع��ل��ى م��وازي��ن 

المنتجين  وال��خ�����ش��ارّة، وم��ن ح��ّق  ال��رب��ح 

ومن  اأموالهم،  با�شتعادة  اأولً  يفكروا  اأن 

في  ينطلقون  لأنهم  اأمكن،  اإذا  بالربح  ث��مًّ 

الأ���ش��ا���ش م��ن م��وازن��ات م��ح��دودة ن�شبياً، 

ي�شتطيعون  ل  هم  ل��ذا  ه��ذا،  نعرف  ونحن 

هم  لذلك  المرة،  تلو  مرة  الخ�شارة  تحّمل 

الأ�شراف  اأمكن  ما  يتداركوا  اأن  يحاولون 

ف��ي ���ش��رف الأم�������وال،  ف��ن��ج��ده��م اأح��ي��ان��اً 

لديهم  خبرة  ل  ه��واة  بممثلين  ي�شتعينون 

البع�ش،  يظن  مما  اأكثر  المعّقد  الفن  بهذا 

وي���ل���ج���اأون ال����ى ال��ت�����ش��وي��ر ف���ي ال��ب��ي��وت 

والفيالت والق�شور الخا�شة، كما األمحنا، 

عن  الإ�شتغناء  الإم��ك��ان  بقدر  ويحاولون 

ال��دي��ك��ورات وال���ل���وازم والأك�����ش�����ش��وارات 

يتعامل  ل  م��ن  ومنهم  وغيرها،  والأزي����اء 

ب�شهامة اأحياناً مع الممثلين، فياأكل عليهم 

من  �شحية  �شخ�شياً  كنت  وقد  حقوقهم، 

نح�شل  النهاية  في  لكن،  ال�شحايا.  ه��ذه 

النواق�ش  الكثير من  على عمل درامي فيه 

وال�شوائب ويفتقر الى النوعية الجيدة على 

مختلف الم�شتويات.

ن��ت��وق��ف ه��ن��ا  ع��ن ال��ك��الم ح���ول واق��ع 

نكون  اأن  حاولنا  وقد  المحلي،  الم�شل�شل 

اأن  اأم��ل  على  الإم��ك��ان.  بقدر  مو�شوعيين 

ن�شهم ولو بقليل في الحّث على بداية نقا�ش 

جّدي حول هذا الأمر لدفع الدراما اللبنانية 

اأن تبلغه. واإني  الى الم�شتوى الذي نطمح 

اأرى اأن الأمربات ملحاً  للجلو�ش الى طاولة 

م�شتديرة، اأو طاولة حوار بديلة عن طاولة 

الم�شل�شل  واق���ع  لمناق�شة  ال�شيا�شيين 

المحلي ب�شكل جّدي.

j ناقد م�رسحي واأكادميي
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المدر�سة والم�سرح 

ومعنى التعلم

ال��ت��ع��ل��م م��ع��ن��اه اك��ت�����س��اب ال��خ��ب��رات 

الجديدة، فهو �سلوك مكت�سب يظهر نتيجة 

فيها،  يعي�ش  التي  البيئة  مع  الحي  الكائن 

فيمار�ش �سلوكاً ويكرره حتى تتربى فيه 

عادات ومهارات... ولكن ال�سلوك الفطري 

وحده ال يكفي لتن�سئة الفرد في الحياة بل 

م�سدره  مكت�سب  اآخ���ر  �سلوك  م��ن  ب��د  ال 

والدت����ه..  م��ن��ذ  فيها  يعي�ش  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ئ��ة 

والهدف  »بالتعلّم«   يتم  االكت�ساب  وه��ذا 

م��ن��ه ه��و ت��ك��وي��ن ال���ع���ادات. وال���ع���ادة هي 

يوؤديه  المكت�سب  ال�سلوك  اأن��واع  من  نوع 

وذل��ك  تفكير  دون  اآل���ي  ب�سكل  االن�����س��ان 

نتيجة التكرار الكثير والتمرين الم�ستمر«. 

التمرين  مالزمة  ف��ي  االأول���ى  وال��خ��ط��وة  

تكون  اأن  يجب  للتعلم.  االأول���ى  للحركة 

المترتب  يكون  حتى  االأخ��ط��اء  من  خالية 

�سعب  وق��ع  اإن  فالخطاأ   ، �سحيحاً  عليها 

خير  »اللغة«  درا���س��ة  وف��ي  منه   التخل�ش 

المعرفة  ه��ذه  كانت  وكلما  ه��ذا  على  دليل 

بكّل حركة وبكل فعل  جزئية متخ�س�سة 

كانت فائدتها اأنفع واإتقانها اأكثر ....«ولما 

كان النمو نوع من التغير يطراأ على الكائن 

ال���ح���ي، وي�����س��م��ل ك���ل ال��ج��وان��ب ك��وح��دة 

وتحقق  بع�ش  في  بع�سها  يوؤثر  متكاملة 

فاإنه  الحي،  الكائن  ها  ن�سج  النهاية  في 

يجب االأخذ في االعتبار اأن »النمو« ال يتم 

ب�سرعة واحدة في مراحل حياة الطفل وال 

الج�سمي والعقلي  في كل جوانب تكوينه 

والوجداني..

تتطلب  ال���ف���رد  خ�����س��ائ�����ش  »ون�����س��ج 

عملية تدريب وتعلم وممار�سة �سليمة«.

وع���ن ط��ري��ق ال��ح��رك��ة وال��ل��ع��ب ي��ك��ّون 

الحركة  ومن   .. اإجتماعية  عالقات  الطفل 

وال��ل��ع��ب ال��ف��ردي��ي��ن ي��ن��ت��ق��ل اإل�����ى ال��ل��ع��ب 

الجماعي.

واإنطالقاً من اأن التربية حاجة اأ�سا�سية 

اإ�سباعها  وب��دون  االن�سانية  الحاجات  من 

ان�سانيته،  يحقق  اأن  ال��ف��رد  على  ي�سعب 

والتربية هي االبتكار الذي قدمه االن�سان 

ل��ي��ح��ف��ظ ح�����س��ارت��ه وي��ط��وره��ا..وي��م��ت��د 

ج��وان��ب  جميع  لي�سمل  ال��ت��رب��ي��ة  م��ف��ه��وم 

والوجدانية  منها،  المعرفية  العقلية  الفرد 

ما  اإلى  باالإ�سافة  والدفاعية  واالجتماعية 

مختلفة  وحركية  يدوية  مهارات  من  لديه 

في كل متكامل«.

ويعّرف جون ديوي التربية باأنها نمو 

اأق��دم  في  ات�سال  وكلمة  باالت�سال.  يتّم 

والمعلومات  االأف��ك��ار  نقل  تعني  معانيها 

واالتجاهات من فرد اإلى فرد اآخر. 

واالت�����س��ال ف��ي االأ���س��ا���ش ه��و عملية 

هناك  اأن  �سابير  اإدوار  وي��رى  اجتماعية 

ف��رق��اً ه��ام��اً ب��ي��ن االت�����س��ال واالت�����س��االت 

اللغة  ه��ي  االأرب�����ع  ال��ع��م��ل��ي��ات  اأن  وع��ن��ده 

وتقليد  الكلمة  المعاني-  باأو�سع  -االإيماء 

ال�����س��ل��وك ال��ظ��اه��ري ل��الآخ��ري��ن- االإي��م��اء 

االجتماعي.

مركب  فن  الم�سرح  اأن  من  واإنطالقاً 

حبس الموهبة داخل الطفل خطر عليه

المدرسة والمسرح ومعنى التعلُّم
j د. موسى مرعب

ثقافة الطفل
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ويمكنه بهذه ال�سفة تحقيق تلك االأهداف 

التربوية، ولما كان الم�سرح المدر�سي هو 

مجموعة الن�ساط الم�سرحي في المدار�ش 

الهويات  اإ�سباع  على  اأ�سا�ساً  تعتمد  وهي 

والمو�سيقى  والر�سم  التمثيل  المختلفة: 

وال���رق�������ش، اإل�������خ.... ك���ل ذل���ك ب��اإ���س��راف 

المخرج الم�سرحي.  

اإلى  النظر  هو  اإي�ساحه  يجب  ما  واإن 

الم�سرح باعتباره و�سيلة تعليمية  للمنهج 

الدرا�سي. » فمن خالل الن�ساط الم�سرحي 

للتلميذ  ال��ع��ام��ة  الثقافة  تنمو  ال��م��در���س��ي 

االأن�سطة  عن  ومعلوماته،  خبراته  وتزداد 

من  خ��الل��ه:  م��ن  ت��م��ار���ش  ال��ت��ي  المختلفة 

ال��م�����س��رح��ي��ة تنمي  ل��ل��ن�����س��و���ش  درا����س���ة 

الح�سيلة  من  وتزيد  التعبير   على  القدرة 

االأدب����ي،  ال���ت���ذوق  ال��ل��غ��وي��ة وت��ن��م��ي ملكة 

في  ويزيد  ال�سخ�سية  يقوي  تدريب  اإل��ى 

معرفة  االإلقاء...اإلى  وفن  التمثيل  موهبة 

تطلبه  م��ا  وك��ل  والمناظر  الر�سم  بفنون 

اإل��ى  للم�سرح  اإدارة  م��ن  االإخ����راج  عملية 

االإ�ساءة والمالب�ش وغير ذلك...

التربوية  الموؤ�س�سة  ه��ي  والمدر�سة 

التي وّكلها المجتمع بثقافتة لتقوم بعملية 

القائم  القويم  وال�سلوك  والتعليم  التربية 

على القيم التي تحددها ثقافة المجتمع... 

االأط��ف��ال  اإع��ط��اء  م�سوؤولية  تقع  »وعليها 

التخيلية  خ��ب��رات��ه��م  لممار�سة  ال��ف��ر���س��ة 

االأ�سا�ش  تعتبر  التي  االبتكارية  واألعابهم 

بالخبرة  فيها  يتمتعون  طبيعية  ل��ح��ي��اة 

والح�سا�سية الفنية«.

وال��م�����س��رح ب��ا���س��ت��م��ال��ه ع��ل��ى ال��ف��ن��ون 

الجميلة وبما يوؤكده من قدرات وما يفجره 

يعتبر  التالميذ   ل��دى  اإبداعية  طاقات  من 

نطاق  ف��ي  الفني  الن�ساط  األ���وان  اأه���م  م��ن 

الن�ساطات  تتجمع  فيه  والأن  المدر�سة. 

عمال  لتحقيقها  تتطلب  وال��ت��ي  المختلفة 

اإل����ى م��ج��ه��ودات كثيرة  ي��ح��ت��اج  ج��م��اع��ي��اً 

يتم  اأن  يجب  اإل��ي��ه  النظر  ف���اإن  ومتنوعة 

وفق »التعليم عن طرق العمل«. واإن المرء 

ي�سع  الم�ساركة  طريق  عن  الم�سرح  في 

ال���ذي���ن يح�ّش  ن��ف�����س��ه م��و���س��ع االآخ���ري���ن 

بتلك  اأح�����ش  اأن��ه  »وطالما  باإح�سا�سهم... 

الم�ساعر فاإنه في الغالب �سوف يتجه اإلى 

الم�ساعر  تلك  مع  يتنا�سب  ال��ذي  ال�سلوك 

�سخ�سية  تخلق  اإن��ه��ا  ب��ه��ا.  يح�ش  ال��ت��ي 

من  �سوية  واإنما  ب��اردة  اأو  جامدة  لي�ست 

الناحية النف�سية الأن الن�ساط الم�سرحي له 

التالميذ...«فالم�سرح  على  ال�سحي  اأثره 

له قدرة على تفجير كل الطاقات المكبوتة 

الم�سكالت  يحل  اأن  ويمكن  الطفل  داخ��ل 

ل��ل��ك��ائ��ن ال��ب�����س��ري ع���ن ط���ري���ق ال��ت��م��ث��ي��ل 

والمو�سيقى  واالإل��ق��اء  والرق�ش  والر�سم 

التوازن  اإليه  ويعيد  الجماعي...  والعمل 

على  جاذبية  يحقق  الم�سرح  الأن  النف�سي 

م�ستويين، الم�ستوى الجمالي والم�ستوى 

يعمل  الجمالي  الم�ستوى  ففي  الذهني. 

احتياجات  ���س��ّد  ع��ل��ى  ذل���ك  ف��ي  ال��م�����س��رح 

االن�سان العاطفية واإ�سباع نهمه اإلى كل ما 

هو جميل، وفي الم�ستوى الذهني نجد اأن 

الغالب الدرامي يت�سمن التعبير عن ن�سبة 

عنها  تفتّق  التي  االأف��ك��ار  اأعظم  من  هائلة 

عقل االإن�سان«.

وم����ن ث���م ن��ج��د ال��ت��رب��ي��ة ال��م�����س��رح��ي��ة 

مختلف  في  للتالميذ  تتيح  المدار�ش  في 

مراحل العمر فر�ساً يعبّرون فيها عن كثير 

من  الحياة  تعك�ش  التي  المو�سوعات  من 

الما�سية  االأجيال  من  ورثنا  وقد  حولهم، 

اأنواعها  بكل  والخوف  الطعنات  من  كثيراً 

التي  العامة  الوظائف  بين  من  فاإن  ولذلك 

هي  المدار�ش  في  الفن  يوؤديها  اأن  يمكن 

كل  عن  للتنفي�ش  للتالميذ  الفر�سة  اإتاحة 

ما هو مكبوت فحينما يف�سحون عن هذه 

الما�سي  هذا  وليدة  المخزونة  االنفعاالت 

�سحته  م��ن  �سيئاً  المتعلم  اإل��ى  نعيد  اإن��م��ا 

النف�سية...«

وال���م���وه���ب���ة ع��ن��دم��ا ت��ح��ب�����ش ب��داخ��ل 

وت��ه��ّدد  عليه  خ��ط��راً  ت�سكل  ف��اإن��ه��ا  الطفل 

الوجداني  ات��زان��ه  وتفقده  النف�سي  كيانه 

على  ���س��دي��د  داخ��ل��ي  ب�سغط  يح�ش  ف��ه��و 

غير  العقلية  الطاقة  ب��اأن  يح�ش  كما  نف�سه 

في  تجعله  الم�ستثمرة  وغير  الم�ستغلة 

الو�سع  م��ن  ال��م��ح��روم  المظلوم  مو�سع 

النظر إلى المسرح 
باعتباره وسيلة 

تعليمية  للمنهج 
الدراسي. فمن خالل 

النشاط المسرحي 
المدرسي تنمو 
الثقافة العامة 
للتلميذ وتزداد 

خبراته ومعلوماته

المسرح باشتماله 
على الفنون الجميلة 

وبما يؤكده من قدرات 
وما يفجره من طاقات 
إبداعية لدى التالميذ  
يعتبر من أهم ألوان 

النشاط الفني
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الالئق في المجتمع....«

ح��االت  ي��ع��ال��ج  اأن  ل��ل��م�����س��رح  فيمكن 

ال���خ���وف وال��خ��ج��ل م���ن م��واج��ه��ة ال��ن��ا���ش 

وال��ت��ي ت��وؤث��ر ب���دوره���ا ف��ي ط��ري��ق��ة اإل��ق��اء 

الكلمات للتلميذ فت�سيبه بعيوب في النطق 

عن  وذل���ك  وال��ف��اأف��اأة  وال��ت��اأت��اأة  كاللجلجة 

طريق مادة االإلقاء.

تطهير  في  الفعال  اأث��ره  له  التمثيل  اإن 

ال��ن��ف�����ش وم��ع��ال��ج��ت��ه��ا »وق����د الح���ظ علماء 

ال��ن��ف�����ش ب�����س��ف��ة خ��ا���س��ة اأث�����ره ف���ي ع��الج 

الم�ساكل الفردية التي تتراوح من الخجل 

ال�����س��دي��د وع���دم ال��رغ��ب��ة ف��ي ال��ت��ع��ام��ل مع 

اإلى  الحقيقية  االجرامية  والميول  النا�ش 

الجنون الحقيقي ... فال�سماح لمثل هوؤالء 

بتمثيلها  يعانونه  عما  بالتعبير  االأف����راد 

يمهد الفر�سة لتح�سين حاالتهم ..« 

اأن��ه من خ��الل فل�سفة  وم��ن هنا ن��درك 

اأن ن��ذه��ب  ال��م�����س��رح ك��ف��ن م��رك��ب ي��م��ك��ن 

باالإنطوائية واالأنانية بعيداً الأن كل العمل 

الجماعي  والعمل   .. الجماعة  على  مق�سم 

ينمو بال�سح�سية ويزيد من فهمها للحياة 

م�ستوعباً  ي��ك��ون  اأن  ال��م��خ��رج  وع��ل��ى   ...

التربية  واأب���ع���اد  اأه����داف  تتطلبه  م��ا  ل��ك��ل 

تكت�سب  حتى  ال��م��دار���ش  ف��ي  الم�سرحية 

ويدّعم  تعليمياً،  ب��ع��داً  المناهج  م�سرحة 

 ... التالميذ  النف�سي ل�سخ�سيات  التكوين 

بال�سحة  مرتبط  �سيكودرامي  بعد  وه��و 

– وهو بعد   الفني  التذوق  النف�سية وبنمو 

اجتماعي ي�ستهدف االإرتقاء بالذوق العام.

جمهور  هم  المدر�سة  في  التالميذ  اإن 

الفني  ال���ذوق  ن��م��اء  ف���اإن  ل��ذل��ك  الم�ستقبل 

لديهم يعتبر هدفاً اجتماعياً يرتقي بالذوق 

العام على المدى الطويل..

تمثل  التربية  »اإن  دي��وي  جون  وي��رى 

المجتمع  في  الديناميكية  العنا�سر  اأح��د 

ت��وؤث��ر ف��ي��ه ك��م��ا ت��ت��اأث��ر ب��ه ...ف��ال��م��ج��ت��م��ع 

للحياة  م�سغرة  �سورة  يمثل  المدر�سي 

فيه  تتواجد  الذي  الخارجي  المجتمع  في 

يقت�سر  ال  ال��م��در���س��ة  اأن  كما  ال��م��در���س��ة، 

حياة  تعك�ش  م����راآة  ك��ون��ه��ا  ع��ل��ى  دوره����ا 

ال��م��ج��ت��م��ع، ب���ل ت��ت��ع��دى ذل���ك اإل����ى ال��ق��ي��ام 

يتطلب  مما  وتطويره،  تح�سينه  بمحاولة 

التالميذ  بم�ساعدة  تقوم  اأن  التربية  م��ن 

فيه  يعي�سون  ال���ذي  المجتمع  فهم  على 

واالأ�س�ش التي يقوم عليها بناوؤه وتكوينه 

وم���ا ي�����س��ود ب��ي��ن اأع�����س��ائ��ه م��ن ع��الق��ات، 

لما  واالأف��ك��ار«  باللغة  ذل��ك  ف��ي  م�ستعينة 

وم�ساركة  تركيبية  خا�سية  من  للم�سرح 

وتفاعل مبا�سر بين الموؤدي والمتلقي فاإن 

م�سرحة المناهج تعتبر من اأنجح الو�سائط 

�سواء  المبا�سرة  الخبرة  لتحقيق  التربوية 

العملية  الأن  اأي�����س��اً  وال��م��ت��ل��ق��ي  ل��ل��م��وؤدي 

معلومات  كونها  م��ن  خ��رج��ت  التعليمية 

تمالأ بها عقول التالميذ واإنما هي خبرات 

يكت�سبها الفرد لكي يتفاعل مع حياته.

اأن تدرب  اأفالطون: ينبغي لك  ويقول 

 اأطفالك على درا�ساتهم بطريقة العبة ودون 

اأن جو من االإكراه بغاية اأبعد هي ا�ستبانة 

ل�����س��خ�����س��ي��ة ك���ل منهم  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال��م��ي��ل 

اأن  ب��ي��رت��ون:  ..« وي���وؤك���د  اأك��ب��ر  ب�����س��رع��ة 

العنا�سر  من  يعتبر  المدار�ش  في  التمثيل 

المهمة في التربية ويمكن تطبيقه كطريقة 

الدرا�سية  المواد  في  التدري�ش  ط��رق  من 

الب�سرية  وال��ف��ن��ون  ك��ال��دي��ن  ال��م��خ��ت��ل��ف��ة 

البدنية..  والتربية  والتاريخ  والجغرافيا 

تمثيل  ا���س��ت��خ��دام  اأن  ك��االه��ان  ي��وؤك��د  كما 

ومن مميزات هذه 
الطريقة، اأنها تعمل على 
اأن يندمج الطالب اإيجابيًا 
يف العلوم التي يتلقاها 
بداًل من اأن يكون موقفه 
منها موقفًا �سلبيًا...فيمتزج 
التح�سيل مبتعة اللهو 

ومل�رسحة املناهج

الدور في التدري�ش يمكن اأن يكون موؤثراً 

الموقف  وفعاالً ويتم ذلك عن طريق فهم 

واإعداد مواقف واقعية.  االجتماعي بعمق 

ال��ه��ام��ة ف��ي ه��ذا ال�ساأن  ال��درا���س��ات  وم��ن 

التي قدمها برو�ش جوي�ش: فهو  الدرا�سة 

الدوركاأ�سلوب  بتمثيل  القيام  اأن  يعتبر 

الجوانب  له ج��ذوره في كل من  للتدري�ش 

ال�سخ�سية واالجتماعية في التربية. 

كو�سيلة  ي�ستخدم  ه��ن��ا  »وال��م�����س��رح 

وتب�سيطها  ال���درو����ش  ل�����س��رح  تعليمية 

الم�سرح  ي�سبح  ...وه���ن���ا  وت��ج�����س��ي��ده��ا 

ذات��ه،  ح��ّد  في  هدفاً  ولي�ش  و�سيلة  مجرد 

ال��م��واد  ل�سالح  وي�ستثمر  ي�ستخدم  اإن���ه 

الدرا�سية ...فهو اأ�سلوب تعليمي وو�سيلة 

اإي�ساح«

ومن مميزات هذه الطريقة، اأنها تعمل 

العلوم  في  اإيجابياً  الطالب  اأن يندمج  على 

التي يتلقاها بدالً من اأن يكون موقفه منها 

بمتعة  التح�سيل  �سلبياً...فيمتزج  موقفاً 

اللهو ولم�سرحة المناهج طريقتان:

ال���درام���ا ال��خ��الق��ة: وه���ي ت��ه��دف من 

التعبير  اإلى  خالل عمل الجماعة وتفاعلها 

االحا�سي�ش  وت��ط��وي��ر  الج�سد  ب��وا���س��ط��ة 

 .. االإب����داع  وتطلق  بالنف�ش  الثقة  وت��زي��د 

ارتجالية  تمارين  عن  عبارة  تكون  وه��ي 

اأو موقف.. والفكرة والموقف  وفق فكرة 

واإن  التالميذ  خ��الل  م��ن  تبتكر  وال��ن�����ش 

يبعث  الم�سرحي  ال�سكل  ه��ذا  ا�ستخدام 

الحياة في المادة المدر�سية.

وفي  ن�ش  من  تتدرج  وه��ي  النماذج: 

ه��ذا  واإن  وم���واق���ف.  و���س��خ�����س��ي��ات  ل��غ��ة 

يتطلب  ال��ذي  اال�سلوب  يتبع  انما  ال�سكل 

اأن  ويمكن  للم�سرح  المتكاملة  المقومات 

يوؤديه الطالب اأنف�سهم.

والبحوث  الدرا�سات  معظم  واأ�سارت 

اإلى  التعليمية،  الدراما  على  اأجريت  التي 

اأن ي�ساعد على تب�سيط  اأن الم�سرح يمكن 

المادة العلمية لتكون مفهومة 

درا�سة Kramer توؤكد امكانية اندماج 

الدرا�سي  المحتوى  م��ع  ال��درام��ا  اأن�سطة 
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اإن م�رسح االأطفال، 
هو م�رسح من اأجل 
الطفل ..واإذا كان 
امل�رسح املدر�سي 

ميار�س يف املدر�سة 
فاإن امل�رسح 

املحرتف للطفل 
ميار�س ن�ساطه خارج 

نطاق املدر�سة..

عامل امل�رسح �سمة 
اأ�سا�سية مقرونة 
بطبيعته حيث 

جندها متمثلة اأواًل 
يف م�ساركة املمثلني 

بع�سهم لبع�س 
بروح جماعية يف 

التجربة املعرو�سة

يمكن  التعليمية  الدراما  اأن   Gibbs وقول 

التخيل،  التلقائية،  اإن��م��اء  ف��ي  ت�سهم  اأن 

االإدراك الح�سي، التركيز، الخلق واالإبداع 

وتما�سك الجماعة.

اإل���ى  ت�����س��ي��ر   Victor Jane درا����س���ة 

للجانب  بالن�سبة  وفاعليتها  الدراما  اأهمية 

اأنها  كما  الدرا�سي  والتح�سيل  المعرفي 

بالتعلم  االحتفاظ  على  اإيجابي  تاأثير  ذات 

واإن ل��ه��ا ت��اأث��ي��راً وا���س��ح��اً ع��ل��ى م��ه��ارات 

التفكير الناقد.

ال��درام��ا  اأن    Hoda Grant واأك�����دت 

اأ�سلوب فعال في التدري�ش.

الم�سرح خارج المدر�سة

من  م�سرح  ه��و  االأط��ف��ال،  م�سرح  اإن 

اأجل الطفل ..واإذا كان الم�سرح المدر�سي 

ي��م��ار���ش ف���ي ال��م��در���س��ة ف�����اإن ال��م�����س��رح 

خارج  ن�ساطه  يمار�ش  للطفل  المحترف 

يعني  ال  الخروج  وه��ذا  المدر�سة..  نطاق 

هذا  ال��ت��رب��وي..الأن  العن�سر  على  التمرد 

اأن يندمج في ن�سيج العمل  العن�سر يجب 

اأن يثقل العر�ش على االأطفال  الفني دون 

الطفل  م�سرح  »اأن  مبا�سر..بمعنى  ب�سكل 

المحترف ي�ستخدم كل امكانياته الب�سرية 

والمادية والحرفية في تحقيق عالم بهيج 

ال  المتعددة  لغته  في  كامنة  والقيم  ممتع، 

ي�سر  في  االأطفال  اإل��ى  ت�سري  واإنما  ترى 

و�سهولة««

من  العالم  ي��رى  »اأاإن  المخرج  وعلى 

عالم  للطفل  اأن  حيث  الطفل«  نظرة  خالل 

وال  خ��ي��ال��ه  ب��ق��وة  ويعي�سه  يبنيه  خ��ا���ش 

اإال هو، فهو عالم قائم بذاته يفهمه  يدركه 

عنده  ت��ت��ول��د  واإن  ع��ن��ه:  وي��ع��ب��ر  ويعي�سه 

المختلفة  ال��ف��ن��ون  ت��وظ��ي��ف  ف��ي  ال��م��ه��ارة 

بكل  مو�سوعية  ث��ق��اف��ة  ل��دي��ه  ت��ك��ون  واأن 

والعلمية  منها  االن�سانية  الثقافة  مجاالت 

الحياة  تجاه  روؤي��ة  يكّون  اأن  يمكنه  حتى 

بل تجاه الكون وحتى يت�سنى له اأن ي�سع 

اإيقاع  اأن يتفهم  لما يقدمه..وعليه  تف�سيراً 

ممثل  واإداء  حركة  م��ن  ح��دة  على  ف��ن  ك��ل 

األوان  اإلى  اإلى موؤثر  اإلى �سوت مو�سيقى 

اإل��ى  الم�سرحي  المنظر  وك��ت��ل  وخ��ط��وط 

واأن  وال�سمت  الكلمة  اإل��ى  ال�سوء  تاأثير 

ي�ست�سعر ال�سغوط القوية وال�سعيفة في 

كل عن�سر من تلك العنا�سر وتفاعلها في 

الزمن الم�سرحي.

» اإن هذه االإيقاعات المفردة، يجب اأن 

الذي  العام  تن�سجم في هارمونية االيقاع 

للن�ش  التف�سيرية  المخرج  يعبر عن روؤية 

اأن  الم�ساهد«. وبدهي  اإلى  �ستنتقل  والتي 

على  الطفل  ق��درة  اأن  االعتبار  ف��ي  ي��وؤخ��ذ 

التركيز تختلف باختالف مراحل العمر...

اإذ اأن لكل عمر مدة للعر�ش.

الإن�شان كائن م�شارك

االإن�����س��ان  اأن  االأ���س��ي��اء،  طبائع  »وم���ن 

اجتماعي... بفطرته  الأن��ه  م�سارك  كائن 

الم�سرح  عالم  في  الم�ساركة  كانت  واإذا 

حيث  بطبيعته  م��ق��رون��ة  اأ���س��ا���س��ي��ة  �سمة 

الممثلين  م�ساركة  في  اأوالً  متمثلة  نجدها 

بع�سهم لبع�ش بروح جماعية في التجربة 

المعرو�سة، وثانياً في ذلك الحوار الخفي 

ال�����ذي ي�����س��ري ف���ي ال��ع��ر���ش وم���ن���ه اإل���ى 

اآخ��ر  بمعنى  اأي  وبالعك�ش،  المتفرجين 

والمتفّرج،  الممثل  بين  الم�ساركة  تكون 

متفرج  ك��ل  م�����س��ارك��ة  ف��ي  تتمثل  وث��ال��ث��اً 

يح�سرون  الذين  االآخ��ري��ن  والمتفرجين 

معه العر�ش«.

وال��م�����س��ارك��ة ت��ت��ف��اوت م��ن االن��دم��اج 

ال��ع��ق��ل...اإل��ى دف��ع  اإل���ى يقظة  ال��وج��دان��ي 

ولكن  حيوية  ب�سورة  العنا�سر  مختلف 

تبدو تلقائية من اأجل اأن يتحقق المزيد من 

الربط بين المتفرجين والممثلين...

والم�ساركة بداأت مع الخطوة االأولى 

للم�سرح في تلك العالقة الحية الموؤثرة.

j كاتب وخمرج م�رسحي
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به���ذه الكلم���ات الب�سيطة والمعب���رة، يوجز 

البروف�سور »بيار توب���ار«. ع�سو الأكاديمية 

الفرن�سي���ة للنقو����ش والفن���ون الجميلة، دور 

التراث العرب في بعث وتنمية الفكر الغربي. 

فم���ا بالن���ا اإذاً، ونح���ن نبح���ث ف���ي الت���راث 

العرب���ي: كمتح���ف تاريخ���ي، ل زلن���ا ن���رى 

الخطاط���ات  م���ن  المنبعث���ة  �سوئ���ه  خي���وط 

الأدبي���ة  حياتن���ا  تظل���ل  وه���ي  واللوح���ات، 

واللغوي���ة والعقلي���ة والفني���ة، وتجعله���ا اأكثر 

ق���درة عل���ى النم���و وال�ستدام���ة ف���ي اأجيالنا 

الما�سي���ة والقادم���ة لحف���ظ الهوي���ة العربي���ة 

والإ�سالمية.

ومثلما لع���ب الإ�س���الم دوره كناقل للثقافة 

الهلن�ست���ي  والفك���ر  الكال�سيكي���ة  اليوناني���ة 

اإل���ى الثقافة الالتينية ف���ي الغرب منذ القرون 

حا�سن���اً  كان  وبالمماث���ل  فاإن���ه  الو�سط���ى، 

للثقاف���ة العربية والفك���ر العرب���ي الإ�سالمي 

منذ ن�ساأته الأول���ى  وحتى يومنا هذا. ولي�ش 

“الثنائي���ة  ه���ذه  بل���ورة  م���ن  ذل���ك  عل���ى  اأدل 

التاريخي���ة” بي���ن العربية والإ�س���الم، والتي 

تجلَّّت في جمي���ع جوانب ح�سارتنا العربية، 

ف���ي  اإن  القوي���ة،  ب�سماته���ا  ترك���ت  بحي���ث 

الموؤلف���ات النقدية والنثري���ة، اأو في الدواوين 

ال�سعري���ة. دون اأن نن�س���ى اأعم���ال الفناني���ن 

الع���رب والم�سلمي���ن في العم���ارة والأ�سرطة 

والزخرف���ة والتزيين وتج�سيد مختلف األوان 

واأن�سط���ة الحي���اة في الأعم���ال الجدارية وفن 

المنمنمات.

�س���ّكل الت���راث العربي اإذاً، ذاك���رة الخطاطة 

واللوح���ة ف���ي متحف الن���ور وال�س���وء. وهو 

ل ي���زال يعم���ل على �س���ّخ هذا المخ���زون في 

النق���ل والإبداع ف���ي اأبنية الح�س���ارة العربية 

هويته���ا.  له���ا  حافظ���اً  كاف���ة،  والإ�سالمي���ة 

وق���د كان م���ن اآث���اره تحفي���ز جه���ود العلم���اء 

والأدب���اء والمفكرين والفناني���ن والمبدعين، 

حق���ول  تن�سي���ط  ف���ي  ال�ستم���رار  عل���ى 

المعرف���ة الإن�سانية وتغذيته���ا، بحيث يتاأمن 

للمجتمعات العربية قب�ش من غ�سق الما�سي 

ينبعث في �سفق الم�ستقبل، ويوؤ�س�ش للتنمية 

ع���ن  و�سونه���ا  الهوي���ة  وحف���ظ  الم�ستدام���ة 

التال�سي وال�سياع.

واجتماعي���ة  �سيا�سي���ة  ل�سياق���ات  وتبع���اً 

وفكري���ة، اختلف���ت كثي���راً م���ا بي���ن الظه���ور 

لن���ا  يمك���ن  الإ�سالم���ي،  والظه���ور  العرب���ي 

ت�سني���ف الموؤث���رات التي اأ�سهمت ف���ي ن�ساأة 

لموؤلف���ات والأبنية كافة. وف���ي ذلك ينبغي لنا 

الوقوف بتاأٍن عند اآث���ار الممالك العربية التي 

عرف���ت قب���ل الإ�س���الم لأكث���ر م���ن خم�سمائة 

عام ف���ي جلق وتدمر والحي���رة وح�سرموت 

و�سنعاء، وعدن وب�سرى وقيتبان والأنباط 

الوق���وف  يلزمن���ا  كم���ا  تمام���اً  وح���وران، 

بت���اأٍن دقي���ق، عّما و�سل اإل���ى اأيدينا م���ن اآثار 

الحقبتي���ن النبوي���ة والرا�سدي���ن. وكذل���ك من 

عوا�س���م الخالف���ة الأموي���ة والعبا�سي���ة ف���ي 

في الفن
ذاكرة الخطاطة واللوحة والضوء

j د. قصي الحسين

ثقافة الفن التشكيلي

القائم يف ذمة  الكبري  الَدْين  اأكرث من  االعرتاف من اجلميع  يلقى  �شيء  »ما من 
الفكر الغربي جتاه االإ�شالم”.
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دم�س���ق وبغ���داد وقرطب���ة و القاه���رة، وم���ن 

�س���ائر الحقب���ات ال�سيا�س���ية الوراث���ة له���ا في 

اأقطار الم�سرق والمغرب كافة.

ولأج���ل اإتب���اع بع����ش �س���روط التنظيم في 

القي���ام به���ا،  الت���ي نن���وي  التراثي���ة  الج���ردة 

وف���ي اآثاره���ا وتفاعالته���ا البن���اءة اأي�س���اً في 

من���ذ  النم���و  �س���بل  الآخ���ذة  العربي���ة  حياتن���ا 

ع�س���ر النه�س���ة حتى اليوم وتبيان ما اأفادته 

الحداث���ة العربي���ة من ت���راث القدامة، �س���وف 

اأتبع المبادئ الأر�س���طية بالذات، القائمة على 

ترتي���ب المع���ارف والمق���الت ح���ول العل���وم 

كافة والت���ي كان لها اأثرها ب���ل دورها الفعال 

العربي���ة  التنمي���ة  �س���عيد  عل���ى  والإيجاب���ي 

والإ�سالمية الم�س���تدامة حا�سراً وم�ستقبالً. 

المع���ارف  لمج���ال  اأولً  نعر����ش  و�س���وف 

التطبيقي���ة، قب���ل اأن نتن���اول ف���ي ق�س���م ث���اٍن 

مج���ال المع���ارف النظري���ة مقتفي���اً بذل���ك اأثر 

ه���ذا الح�س���ور التراث���ي العظي���م عن���د العرب 

والم�س���لمين اإن ف���ي الحي���اة العملي���ة كما في 

الحي���اة النظري���ة عل���ى حد ق���ول الفي�س���لوف 

الأكويني. “الالتيني” /”الإ�سالمي” توما 
ف���ي خطاطات العلوم والمعارف التطبيقية، 

يجب علين���ا النتباه ب�س���كل ملح���وظ لأهمية 

البت���كارات العلمي���ة الت���ي وافتن���ا م���ن كتب: 

والزراع���ة  والهند�س���ة  والط���ب  “الفالح���ة” 
المو�س���يقى.  وعل���م  الفل���ك  وعل���م  والح���رب 

ن�س���تطيع  الأث���ري،  القيا����ش  عل���م  وبف�س���ل 

ه���ذه  اأ�س���حاب  العلم���اء  جه���ود  نق���در  اأن 

البتكارات، واأن نحك���م على اآثار هذه العلوم 

بي���ن  الو�س���اطة  ف���ي  التطبيقي���ة  والمع���ارف 

الأمم المتح�س���رة وخ�سو�س���اً بي���ن اليونان 

الت���راث  الغ���رب، ودور  ث���م  والالتي���ن وم���ن 

العرب���ي الفعال على هذا ال�س���عيد في التنمية 

والتطوي���ر والتحديث، وما تركه ذلك من اآثار 

اإيجابي���ة في العق���ول العربي���ة. اإذ الخطاطات 

والمدونات والموؤلفات، ل �سيما المو�سوعية 

منه���ا، كان���ت تاأن����ش بالنظ���ري والفن���ي اإل���ى 

جانب العل���م التطبيقي. نجد ذلك في موؤلفات 

الكن���دي والفاراب���ي واب���ن �س���ينا وابن ر�س���د 

والجاح���ظ وابن خل���دون واآخري���ن كثيرين. 

فه���وؤلء موؤ�س�س���ون عظم���اء لعل���وم الفيزياء 

والأدب  والحكم���ة  والط���ب  والمو�س���يقى 

والجتماع.

القيا����ش  لعل���م  الحديث���ة  المكت�س���بات  اإن 

الأثري، بم���ا تحتله من موق���ع محوري، وما 

ت�س���كله اأي�س���اً م���ن نقط���ة التق���اء بي���ن تاريخ 

التقني���ات، تتيح لنا تقدي���ر المقاربات القديمة 

وتجعلن���ا نتمكن من الوقوف عل���ى دور هذه 

التقني���ات في البل���وغ بالمع���ارف العلمية اإلى 

اأعلى الدرجات. واإذا كان من المالحظ وجود 

رابط قوي بين المعارف النظرية والمعارف 

الخلفي���ة  ف���اإن ذل���ك كان ي�س���كل  التطبيقي���ة، 

للتخ�س�س���ية  الإ�س���المية  العرب���ي  التراثي���ة 

القادمة، وكيف �س���لكت �س���بيلها من ال�س���رق 

اإلى الغ���رب. اإذ بالإم���كان البرهنة بكل ي�س���ر 

“التخ�س�س���ية” م���ن  و�س���هولة عل���ى ولدة 

رح���م الفك���ر العربي الإ�س���المي في الع�س���ر 

الو�سيط، واأخذ �س���روطها التحفيزية للتنمية 

الم�س���تدامة وحفظ الهوية و�س���هادة المن�س���اأ 

عندنا قب���ل اأن تنتق���ل اإلى غيرنا. و�سنف�س���ل 

في هذا المو�سوع حين التطرق اإليه في اأثناء 

هذا البحث.

ف���ي المعارف والعلوم النظري���ة واأثرها في 

اأبني���ة الفك���ر العرب���ي والغربي معاً و�س���ون 

الهوية العربية والإ�س���المية والحفاظ عليها، 

على ح���ّد �س���واء، يمك���ن النظر ف���ي مجموعة 

ول�س���انه  الإ�س���الم  ف���ي  الفقهي���ة  الم�س���ائل 

العرب���ي وظه���ور طائف���ة علماء ال���كالم الذين 

اللغ���ة  �س���كلوا هم���زة الو�س���ل بي���ن فل�س���فة 

وفل�سفة الدين. وكان من اأثر ذلك بلوغ اأرقى  

الم�ستويات في النقا�سات التي كانت تدور في 

الحلقات الم�س���جدية وبيوت العلم ومنتديات 

والق���ادة  ال���وزراء  والأم���راء  ال�س���الطين 

والمي�س���ورين، وبذل���ك غدت الكث���رة الكاثرة 

حوا�س���ر  العربي���ة  والم���دن  العوا�س���م  م���ن 

مق�س���ودة م���ن م�س���ارق الأر����ش ومغربه���ا 

متميزة بهويتها العربية والإ�س���المية. ولعل 

مجموعة البحوث المنطقية التي ظهرت على 

يد علماء مخت�س���ين في فقه اللغة والفل�سفة، 

ف���ي الره���ا واإنطاكية والإ�س���كندرية والحيرة 

و�سقلية، وكانوا في معظمهم عرباً و�سرياناً 

ويه���وداً، اآذن���ت وكم���ا نعتق���د بظه���ور الفكر 

العرب���ي قب���ل الفك���ر الغرب���ي، المرتك���ز على 

المنط���ق والفك���ر الجدل���ي، مم���ا ت���رك اآث���اره 

يف خطاطات 
العلوم واملعارف 

التطبيقية، يجب علينا 
االنتباه ب�شكل ملحوظ 

الأهمية االبتكارات 
العلمية التي وافتنا 
من كتب: “الفالحة” 

والطب والهند�شة 
والزراعة واحلرب 

وعلم الفلك وعلم 
املو�شيقى

 النظر يف 
جمموعة امل�شائل 

الفقهية يف 
االإ�شالم ول�شانه 

العربي وظهور 
طائفة علماء الكالم 

الذين �شكلوا همزة 
الو�شل بني فل�شفة 

اللغة وفل�شفة الدين



56

تموز - آب - أيلول 2016 - العدد 3

ظهرت في بيروت القاهرة ودم�س���ق وبغداد 

في ع�س���ر ال�س���تقالل خير دلي���ل على ذلك. 

فه���ل نتحدث اأي�س���اً عن دور ال�س���عر العربي 

في حف���ظ الل�س���ان العربي واتخاذه م�س���تنداً 

علمياً اأ�سيالً ل�سرح القراآن وتف�سيره وفقهه.

اإن ذاك���رة اللوح���ة الفنية لدى الت�س���كيليين 

العرب اليوم ل تقل قوة عن ذاكرة الخطاطات 

العربية في التاأثير على الفن الب�سري اأي�ساً، 

كما قدر للخطاطة اأن يك���ون لها تاأثيرها على 

الف���ن النظ���ري والعقل���ي. وه���ذا م���ا يحاول���ه 

فنانون كثيرون على امتداد الخريطة العربية، 

معتمدين الخط العربي حيناً والزخرفة حيناً 

اآخر. وا�ستلهام الأعمال التزيينية  وال�سرائط 

الفنية ابتداء من فن الأرابي�س���ك و�س���ولً اإلى 

فن المنمنمات والت�س���ور بالحف���ر والتكفيت 

والتع�س���يق والنق����ش والرق����ش عل���ى الم���واد 

المختلفة: الحجر والج�ش والخ�سب والطين 

اآخ���ر  بمعن���ى  اأي  وال�س���يراميك.  والفخ���ار 

ا�ستلهام التاريخ الفني عند العرب ومدار�سه 

البيئ���ات  واأج���واء  والمتعاك�س���ة،  المتعاق���دة 

ال�س���عبية وتقاليده���ا، وعل���وم العربيّة اأي�س���اً 

وعلوم القراآن في البيئات العربية الخال�س���ة 

وفي البيئات الأعجمية على حّد �سواء.

والإف���ادة من الموروث الب�س���ري المنحدر 

من ح�س���ارات ال�س���رق العربي والإ�س���المي 

لما كان ل���ه دور ل اأثره في جماعات الفنانين 

والت�س���كيليين الع���رب المعا�س���رين، بعدم���ا 

المده�س���ة  الأثري���ة  الك�س���وف  عل���ى  عث���روا 

والمتتالي���ة. فاعتنى دار�س���و الفن الت�س���كيلي 

العرب���ي ونفاه به���ذا الجان���ب واعتب���روه من 

اأهم الأ�س����ش التاأ�س���يل. وهذا ما جعل الرواد 

المو�س���وعات  ف���ي  الإب���داع  اإل���ى  يلج���اأون 

المحلي���ة، وف���ق اإرادة التمايز عن اأ�س���اتذتهم 

الأكاديمي���ات  ف���ي  الغربيي���ن حي���ن تتلم���ذوا 

العربي���ة. فوجدا في الت���راث الفني عندهم ما 

ي�ستحق اأن يحمل الهوية العربية والإ�سالمية 

ويحميها من اأثر الهجنة والتغريب.

ويمك���ن اأن ن���رى كذل���ك اأث���ر الف���ن العرب���ي 

الفناني���ن  اأعم���ال  ف���ي  القدي���م  الإ�س���المي 

الأوروبيي���ن فق���د قدموا اإلى ال�س���رق العربي 

وا�س���تغلوا عل���ى مو�س���وعات يت���راوح فيه���ا 

القوية على علماء الإ�سالم ورجال ال�سوفية 

والمتاأثري���ن بهم، كتوما الأكويني وغيره في 

بال الغ���رب. وقد �س���اعت المقارنات بين حي 

بن يقظان في الفل�سفة الإ�سالمية وربن�سون 

كروزوي���ة ف���ي الأدب الغربي. فهم���ا يبحثان 

الق�سية نف�سها: الطفل الذي يكبر في الطبيعة 

ق���در تط���وره، والطبيع���ة  ويعيه���ا تدريجي���اً 

التي  ف���ي وعيه، فيحدث تاآلف بين الإن�س���ان 

والطبيعة في عالم واحد.

اأما في مجموعة الم�سائل اللغوية والأدبية، 

ال�س���عراء  ب�س���مات  نالح���ظ  اأن  لن���ا  فيمك���ن 

العبقري���ات  عل���ى  الأوائ���ل  الع���رب  والأدب���اء 

العربي���ة الت���ي ظه���رت ف���ي ع�س���ر النه�س���ة 

والع�س���ر الحدي���ث وال���دور الفّع���ال له���م في 

مواجه���ة خط���ط التتري���ك والتغري���ب. اإذ من 

خالل دواوين الع�س���ر الجاهلي والإ�سالمي 

���ة  والع�س���ر الأم���وي والعبا�س���ي، ب���دت حجَّ

المحتجي���ن قوي���ة للغاي���ة ف���ي حف���ظ العربية 

و�سونها وفي حفظ الهوية و�سونها، بالرغم 

مم���ا منيت ب���ه ف���ي م�س���ر وال�س���ام والعراق 

اإبان ع�س���ر النحطاط والتف���كك. وكذلك مما 

تطف���ل عليها من العنا�س���ر الأجنبية: التركية 

والفار�س���ية والإ�س���بانية في ليل ال�س���تعمار 

الدام����ش. وقد واجه الت���راث الأدبي واللغوي 

في ع�س���ر الحتجاج داء العجمة الم�ستفحل 

وقاوم���ه مقاومة فعالة. فكانت جهود العلماء 

لدعم الف�سحى وتنقيتها من اأو�ساب الدخيل. 

وكان���ت حرك���ة اإحي���اء الت���راث العرب���ي التي 

موقفه���م الفك���ري بي���ن التعاط���ف والإعجاب 

الجمال���ي من جان���ب، وبين الرف����ش والعداء 

وال�س���تهتار وال�س���عور بالتعال���ي من جانب 

اآخ���ر، ول �س���ك اأن تناول “المحلي���ة العربية” 

بو�س���فها مج���رد مادة ب�س���رية بمع���زل عن 

التفاعل ال�س���عوري معها، وبي���ن تناولها من 

داخله���ا ب���كل م���ا فيه���ا م���ن �س���حنات روحية 

الفن���ان  داخ���ل  متفج���رة  جمالي���ة  وطاق���ات 

المنتم���ي اإل���ى تراثه���ا والآخ���ذ  بروحه���ا، لما 

يميز بين الأعمال الفنية الجديدة، ولو �سكلت 

مو�سوعاً موحداً لدى الجميع.

وجملة القول اإن البحث عن دور التراث في 

حفظ الهوية العربية والإ�سالمية لّما نقلق له، 

باعتباره هاج�ساً داخلياً يجب تداوله عالنية. 

الهوي���ة  تال�س���ي  ن���رى  ونح���ن  خ�سو�س���اً 

العربي���ة والإ�س���المية و�س���ياعها ف���ي بح���ار 

العولم���ة العاتي���ة والتي اأخذت ت�س���رب بقوة 

“الت�س���ونامي« ح�س���ون العربية والإ�س���الم 
وتهدمها من الداخل.

“ح�س���ارة  تعبي���ر  الي���وم  ن�س���تعمل  واإذ 

� تاريخ���ي”،  “جي���و  اإ�س���المية” م���ن منط���ق 

فاإننا لن�س���ير اإلى تلك الفعالية الإن�سانية التي 

ا�س���تهلها القراآن، وتوا�سلت من بعده ب�سعة 

ق���رون ف���وق امت���داد جغرافي ي�س���ل م���ا بين 

اإ�س���بانيا وحدود ال�س���ين. يحتفظ هذا ال�سم 

بم�سداقية انتروبولوجية، تتاأتى من اإطالقه 

على فئ���ات متغايرة دينياً واإثنياً، عا�س���ت في 

مجتم���ع متكامل و�س���اهمت في اإنت���اج ثقافة 

واح���دة، ه���ي تلك التي جمعت ف���ي مدار جيو 

الو�س���طى:  اآ�س���يا  تاريخ���ي واح���د مواط���ن   �

ابن �س���ينا ومواطن اإ�س���بانيا ابن ر�س���د، واإننا 

“ع���رب”  “اإ�س���الم” و  ا�س���طالح  ن�س���تخدم 

بو�س���ف الحالت والظواهر وال�سخ�س���يات 

الت���ي ا�س���تملت عليها الع�س���ور الإ�س���المية، 

وه���ذه  والع���رق.  الدي���ن  ع���ن  النظ���ر  بغ����ّش 

المو�س���وعة: “الحف���اظ على الهوي���ة العربية 

والإ�س���المية”، تتمت���ع باأهمي���ة كب���رى فيم���ا 

يتعلق ب�سيا�س���ة الدولة وعالقته���ا باأهلها من 

كل الطوائ���ف وكل الأعراق. وهي كما نرى ل 

تزال توؤثر في خيارتنا المعا�س���رة اليوم: اأي 

خيارات العربي المعا�سر.

j باحث واكادميي

جملة القول اإن 
البحث عن دور الرتاث 

يف حفظ الهوية 
العربية واالإ�شالمية 

ا نقلق له، باعتباره  ّ ملَّ
هاج�شًا داخليًا يجب 

تداوله عالنية
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كوَنك ال تنتهي اأبداً فهذا يجعلك 

عظيماً،

واأّنك ال تبتدُئ فهذا قدُرك.

غنيتُك متغيّرة مثل اإطارها النجمّي.
ُ
اأ

والبداية فيك مثل النهاية.

وم����ا ف���ي ال���و����ش���ط ����ش���ام���ٌل ل��ل��ب��داي��ة 

والنهاية.

جوته  االأل��م��ان��ي  لل�شاعر  اأب��ي��ات  ه��ي 

ال��ع��رب��ّي.  ال�شعر  بها  و���ش��ف   ،Goethe
االأل���م���ان���ي،  ال��ع��ال��م   E Kûhnel وك���ون���ل 

الزخرفّي  الترتيب  على  الو�شف  اأ�شقط 

المعروفة  االإ�شالمية  الزخارف  لعنا�شر 

باالأرابي�شك.

هالَل  التم�شُت  المقولتين،  هاتين  من 

�شماُء  عربية،  عقليٌة  اأنتجته  ُزخرفيٍّ  فنٍّ 

األقت  رح��ي��م،  لرحمن  ب�شملٌة  �شحرائها 

ظاللها �شرقاً وغرباً. وعقيدة االإله الواحد 

االأبدّي، ذي الكمال المطلق، الرا�شخة في 

نف�شية الم�شلم، لّقنتُه ا�شتحالة اإدراك هيئة 

تجريد  ب�شغِف  فت�شرنق  وج���ّل،  ع��ّز  اهلل 

حريره  خيط  وان�شحب  )ال��الدي��م��وم��ي(، 

خٍط  وعلى  وَهنَْد�شها،  َزْخَرفها  نبتة  على 

 به عمائره الّدينيّة 
)1(

مده�ش التاآليف رّق�َش

الفنّّي  الفعل  اأّن  اإذ نعلُم  والدنيوّية. ونحن 

حدَث  منذ »جبلة الطين االأولى«. واأّن هذا 

الفعل لم يكن ترجمة لوعي االإن�شان االأّول 

وظائفياً.  فطرياً  وع��ي��اً  ك��ان  ب��ل  ل��الإب��داع، 

فكان اأن نق�َش و�شّور رموزه على حجره. 

الفعل  توالد  حتمية  مع  وان�شجاماً  ِتباعاً، 

ال��ح�����ش��ارّي، ت����راءت ب����وادر ال��ّرق�����ش في 

ح�شارات )ما قبل الميالد(. 

ب��ح��ث��ي ه���ذا ل��ي�����ش ف���ي ن��يّ��ت��ه ال��غ��و���ش 

االإخ��ت�����ش��ا���ش تاريخاً  اأه���ل  ِع��ن��دّي��ات  ف��ي 

وت��اأري��خ��اً، ل��ه��ذا األ���»م��ا ق��ب��ل«. كما اأن���ّي ال 

ت�شجيل  حتى  اأو  بها،  االإلمام  عمق  اأّدع��ي 

ور�شة  هو  وبب�شاطة،  البحُث،  ما.  اإ�شافة 

لزخارف  الب�شرية  الذاكرة  ت�شعف  �شوء 

اإ���ش��ارات  التقاط  من  وتمّكن  االأرابي�شك، 

دينية فل�شفية- محور البحث- متمو�شعة 

وح�شريتها  الزخارف،  هذه  روعة  خلف 

باعتراف  وه��ذا  الم�شلم،  العربّي  بالفنّان 

وال��ري��ادة.  االب��ت��ك��ار  �شهادة  منحه  غ���رٍب 

هذا  انتماء  ح�شم  الالتيني   »ARA« فجذر 

الفّن اإلى الهوية العربية. 

فتنتمي  )اأراب���ي�������ش���ك(  ال��ت�����ش��م��ي��ة  اأّم�����ا 

االإنتماءين  بين  االأوروب��ي��ي��ن.  لمطلقيها 

الت�شمية  ت��وق��ي��ت  ع���ن  ت�������ش���اوؤالت  ث���ّم���ة 

وع����ن ق��درت��ه��ا االخ��ت��راق��ي��ة ل��ع��ال��م ف��نّ��يٍّ 

على  وح�شارية  دينيّة  بب�شمة  بامتياز، 

قبل  ُعرفت  ف��ال��زخ��ارف   ع�شور.  ام��ت��داد 

. ه��ذا األ���)م��ا ق��ب��ل(- واأع��ن��ي به 
)2(

ال��م��ي��الد

الجذور واالأ�شول-  هو �شرورة للبحث، 

الأن البطل االأرابي�شكي فنّاٌن عربيٌّ م�شلٌم 

اأي��م��ان��ه«،  »ملكت  وم��ا  تي�ّشر،  م��ا  اقتب�ش 

والتي  ميالدية(،  بعد  )ما  زخ��ارف  في�ش 

ل�شل�شلة  امتداٌد  الباحثين،  وباإجماع  هي 

زخرفية موغلة في القدم.

األرابيسك
بين الدين والفلسفة )1(

j د. فطام مراد

ثقافة الفن التشكيلي
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هوية  المختلف  الفنان  ه��ذا  اأن  ي��ب��دو 

واإبداعاً، لم ي�شتطع البقاء محايداً، مكتوف 

اليدين اأمام �شحر ثروة زخرفية لقيها في 

البلدان المفتتحة، فاقتب�ش دون اأّي �شعور 

، وهذا   وكان في فعله االقتبا�شيِّ
)3(

بالمهانة

في المراحل االأولى للفتوحات االإ�شالمية، 

 
)4(

متخطياً مفهوم االإكتفاء بالنقل والتقليد

فيه،  به، ومنعك�شاً  واقع ما يحيط  عاك�شاً 

وال�شماء،  االأر���ش  بين  الم�شافة  متو�ّشطاً 

من  تعنيه  وم��ا  ال�شماء«،  م��ا  »اأدراك  وم��ا 

هذا  كل  والجزئيات.  الكليات  بين  توّحد 

معرفة   ، فطرية  للجمال  بمعرفة  ح�شل 

 واآيات رق�ش خا�شة 
)5(

اأثمرت اآيات ترقين

اأي��ق��ظ��ت وما  ، وال��ت��ي 
)6(

على ف��ن ال��ع��م��ارة

تفاعل  من  ناجماً  متجّدداً  اإندها�شاً  ت��زال، 

المنظومة  م��ع  الم�شلم  ال��ع��رب��ي  ال��ف��ن��ان 

المتزامن  االإنفتاح  كاأّن  الثقافية وتفعيلها. 

من  طق�شاً  كان  االإ�شالمية  الفتوحات  مع 

طقو�ش اإيمان اأو�شاه »طلب العلم ولو في 

ال�شين«. والتماهي الحميمي بين االإ�شالم 

م�شدره  لي�ش  وال��زخ��رف��ة،  العمارة  وف��ّن 

والزخرفة  الجغرافيا  بين  ج��وار«  »ح�شن 

اأّك���ده ال��م��وؤرخ��ون- بل  – ه��ذا ما  وح�شب 

احت�شان  هو  الدين،  وباإ�شم  منه،  واأكثر 

وال�شالطين( )الخلفاء  ال�شلطة  اأ�شحاب 

الإب��داع��ات  االأر�����ش(  على  اهلل  )ظ���الل   ،
)7(

اإطار  في  اأنها،  اأن��ه،  طالما  الم�شلم،  الفنان 

الف�شيف�شاء  و»مهمة   
)8(

ال��روح��ي��ة. القيم 

والجمالية  الدينية  الرغبات  اإ�شباع  كانت 

ا�شبنجلر. وباإ�شم  للخليفة« قال ريت�شارد 

ال��دي��ن ت��ع��ّر���ش االإح��ت�����ش��ان ل��م��دٍّ وج���زٍر 

بوعي  ال��م��ث��ال-  �شبيل  ع��ل��ى  ي���ذّك���ران- 

اله���وت���يّ���ي ق��رط��ب��ة ف���ي ال���ق���رن ال��ت��ا���ش��ع 

بالتالي  الجديد،  الدين  لح�شور  الميالدي 

م���ح���اوالت ل��م��ك��اف��ح��ت��ه. ك��ذل��ك ب���ازدي���اد 

الت�شوير  تحريم  في  الدين  رج��ال  تدخل 

المخلوقات  �شور  �شيّما  وال  اأ�شكاله  بكل 

ك��ان ا�شتهاء  اأي���اً  )االإن�����ش��ان وال��ح��ي��وان(. 

الرياح،  ل�شحبة  االإ�شالمّي  االإب��داع  �شفن 

فقد اأثبت العرب الم�شلمون، وفق ما ذكره 

الثقافي  »االإرث  ا�شتقبلوا  اأنهم  التاريخ، 

بدون انتقائية«. ولكن، وبانتقائية فر�شها 

مح�ّشلة  قراءته.  اأعادوا  المحّمدّي،  الدين 

ت��ف��ّوق في  ف��نّ��ان   
)9(

عرب�شُة ه��ذه،  ال��ق��راءة 

العربية  لل�شخ�شية  مميّزة  ه��وي��ة  ر���ش��م 

الفنّية. وكانت اأدوات عرب�شته، اإ�شافًة اإلى 

قوالب،  اأزاميل،  ق�شب،  اأقالم  الحروفية، 

من  اأّي  لمثلها  يت�شع  لم  »ما  األواناً  اأحباراً، 

 .
)10(

ح�����ش��ارة« اأّي  وف��ي  االأخ���رى  الفنون 

مع  الم�شجد  فكان،  العرب�شة  م�شرح  اأّم��ا 

وال��ج��دران،  والم�شلّى،  والقبّة،  المئذنة 

الهند�شية  تفا�شيله  بكل  الق�شر  وك���ان 

ال��م�����ش��ّخ��رة ل��ح��ي��اة دي��ن��ي��ة ودن��ي��وي��ة. »... 

في  بينهما  ت��م��اي��ز  ال  وال��دن��ي��وي  ال��دي��ن��ي 

به  يقوم  عمٍل  كل  يبداأ  فالموؤمن  االإ�شالم. 

الرحمن  اهلل  {با�شم  بقوله:  اأي  بالت�شمية، 

)11(
الرحيم}.

ن�شجه  ف��نّ��ي  لعالم  اإ���ش��ارة  ت��ق��ّدم  مما 

ال���ف���نّ���ان ال��م�����ش��ل��م داخ�����ل ع���وال���م ورث���ت 

بعبارة   الزخرفة.  ف��ّن  بدورها  واقتب�شت 

اأخرى، اإّن فّن االأرابي�شك حوى المقتبَ�ش، 

يعني  وه��ذا  ال��م��وروث.  ح��وى  والمقتبَ�ش 

لقيطة،  تكن  لم  االإ�شالمية  ال��زخ��ارف  اأن 

�شرفاً.  عربيّاً  يكن  لم  جنينها  رح��م  واأن 

والجذور  االأ�شول  عند  الوقوف  بات  لذا 

�شرورة، تماماً ك�شرورة تذّكر العنا�شر 

تتمكن  هكذا  االإ�شالمي.  للُمبَدع  االأ�شا�ش 

ور�شة ال�شوء من ا�شت�شفاف البُعد الّدينّي 

الوقوف  اإن  ثم  ال��ُم��ب��َدع.  لهذا  والفل�شفّي 

ما  بع�ُش  يت�شدرهما  واأن  ب��ّد  ال  والتذّكر 

قيل في تعريف االأرابي�شك.

مالمح هوية

ج���������ادت ال����م���������ش����ادر وال����م����راج����ع 

االأرابي�شك.  بزخارف  َفْت  َعرَّ بتو�شيفات 

)ال���راأي  معادلة  تخلّلتها  تو�شيفات  ه��ي 

وال�����راأي االآخ�����ر(. م��ع��ط��وف ال����واو، لي�ش 

اإلغائيّاً،  اأو  مناق�شاً  يكون  اأن  بال�شرورة 

في  اإيجابية  �شمًة  ُيتَّخُذ  رّبما  م�شّككاً.  اأو 

ت��ك��ري�����ش اإج���م���اع ع��ل��ى ث��واب��ت ه��وي��ة ف��نٍّ 

نباتية،  اأن��ه��ا  خ�شائ�شها  اأب����رُز  م�شلٍم. 

ع��ط��ره��ا ت��ج��ري��د ه��ن��د���ش��ي رائ����ع ط���اب له 

وا�شت�شافة  والب�شيرة،  الب�شر  دغ��دغ��ة 

الحروفية. قالوا:

ه���ي: »وح������دات ال���زخ���ارف ال��ن��ب��ات��ي��ة 

خرى«. 
ُ
�شيف اإليها عنا�شر زخرفية اأ

ُ
اأ

ال��روح  اأ���ش��ي��ل خلقته  اإب��ت��ك��ار  و»اإن��ه��ا 

العربية في الفن االإ�شالمي«. 

نباتية  م��ن زخ����ارف  ن���وع  و»اإن���ه���ا 

تبدو  الطبيعية  اأ���ش��ول��ه��ا  ع��ن  ب��ع��ي��دة 

اإنق�شامية  مت�شعبة،  حلقات  هيئة  على 

)12(
متتابعة«.

وهي »زخارف مكّونة من فروع نباتية 

وجذوع منثنية ومت�شابكة ومتتابعة تبدو 

كاأنها  الطبيعة  ع��ن  ب��ع��ده��ا  ���ش��ّدة  ب�شبب 

.
)13(

ر�شوم هند�شية«

اأرابي�شك  كلمة  تترجم  اأن  و»ف�ّشلنا 

اأي  ال��ع��رب��ّي،  الرق�ش  باإ�شم   ARABISK
.

)14(
االأ�شلوب العربي في التزويق«
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اأزمنة الرق�ش

تمّهد  م���راح���ل  ت�شبقها  ظ���اه���رة  ك���ل 

ل��ه��ا وت��ت��ح��ّك��م ب��ع��ق��ارب ت��وق��ي��ت ال��ظ��ه��ور، 

ُي�����ش��ّم��ى ب���)دف��ع��ة  م��م��ا ينفي ح�����ش��ور م��ا 

واح����������دة(. ف���ت���وق���ي���ت »ال����ت����ن����زي����ل« ك���ان 

ٱۡلَ��ۡوَم   ...} ت��ع��ال��ى:  ق��ال  ب��دّق��ة،  مح�شوباً 

َعلَۡيُكۡم  ۡتَمۡمُت 
َ
َوأ دِيَنُكۡم  لَُكۡم  ۡكَمۡلُت 

َ
 أ

دِيٗناۚ... }  ٱۡلِۡسَلَٰم  لَُكُم  َورَِضيُت  نِۡعَمِت 
اأّم�����ا االأراب��ي�����ش��ك )ال��رق�����ش(   .3 ال��م��ائ��دة 

ح�شارات  حكاية  ه��ي  زخ��ارف��ه  فحكاية 

عرفتْها بكراً وعا�شرْت مراحل ومحطات 

اأي�����ش��اً حكاية  ن��م��ّوه��ا وت��ط��وره��ا. وه���ي 

على  وْق��ٌف  والم�شاألة،  ح�شاري.  تالقح 

التاريخيّة،  زمكانيَّتها  ع��ن  حكى  )َم����ْن( 

غارقة  ح�شارات  ع��ن  ُحكي  ال��ذي  و)م���ا( 

تفتّحت  رق�ش  ب��ذور  حملت   
)15(

ال��ق��دم في 

العربي  الفنّان  يد  على  اأرابي�شك  زخارف 

الم�شلم.

لجذور  ��دة  ال��م��وؤّكِّ االأم��ث��ل��ة  ه��ي  كثيرة 

و���ش��ورًة،  ن�����ّش��اً  وقليلها،  ال��رق�����ش.  ه���ذا 

رّبما يكون كافياً، كوثيقة ثبوتية، واأي�شاً 

واجتماع 
 )16(

لترائي عوامل دين واقت�شاد

 )17(
في كوالي�شها. 

اإّن فّن االأرابي�شك المن�شحب اأفقياً على 

وال�شجاد،  والمعادن،  والتحف،  العمائر، 

اآٍت  رق�ٍش  عن  تك�ّشف  والخ�شب  والن�شيج، 

]ال�شومريون،  القديم  العراق  ح�شارة  من 

البابليون، االأ�شوريون،[ منذ  االأكديون، 

بالتحديد  �شومر   .
)18(

ق.م. ال��راب��ع  االأل���ف 

تزيين   « ف���  ق.م.،   3500 �شنة  ف��ي  ب���داأت 

واجهات المعابد... ما هو اإاّل اأحد االإبتكارات 

ومدادها  ال��راف��دي��ن،  وادي  لفن  المتطورة 

فنان هذا الوادي الذي لم يعرف اإاّل االإبداع 

واالإبتكار«. والزخارف النخيلية ا�شتلهمها 

ال��ف��ن��ان ال��م�����ش��ل��م م��ن ع��ن��ا���ش��ر »ال�����ش��ج��رة 

معابد  و»تزيينات  التزيينيّة،   
)19(

المقّد�شة«

 .
)20(

هند�شية«  ق.م.(   3200( ال���ورك���اء، 

ث��وب االآل��ه��ة )ن��ان��ا( االح��ت��ف��ال��ي زخ���رف ب� 

700 وردة من الذهب، وتطريزات مالب�ش 

ووروداً،  زخ���ارف  كانت  واالآل��ه��ة  الملوك 

ون��ج��وم��اً ودوائ����ر اإ���ش��ط��وان��ي��ة، واأ���ش��ك��االً  

الحير  و»ق�شر  عمرة«  »ق�شير 
 )21(

مربعة.

ال��غ��رب��ي«، و»ق�����ش��ر ال��ج��و���ش��ق«، و»خ��رب��ة 

المفجر«، هي ق�شور نموذجية لفن عمارة 

. الأنها ق�شور، 
)22(

متابين الطرز والم�شادر

مفردات االأّبهة والعظمة فيها �ُشّخرت لمن 

، وال��ط��راز 
)23(

ه��و »ظ��ل اهلل على االأر��������ش«

تمويل  م�شدر  ك��ان  ال�ّشا�شانّي  الفار�شّي 

ال��م��ظ��اه��ر  ال��ع��ظ��م��ة، رّب���م���ا الأن  ل��م��ف��ردات 

الفار�شية كانت االأكثر و�شوحاً في التعبير 

عن »فكرة الُملكية«. 

»ج���و����ش���ُق« ����ش���ام���ّراء ح��ف��ل ب��اأع��ظ��م 

.ق�����ش��ر 
)24(

ر���ش��م دق��ي��ق ل���ورق االأك��ان��ت�����ش

ف�شيف�شاء  ب��اآي��ات  تميّز  المفجر«،  »خربة 

فزخارفه  الهند�شية.  بت�شاميمها  مده�شة 

ف��ار���ش��ي��ة االأ�����ش����ل، ورب���م���ا ت���رج���ع اإل���ى 

هذه  اأغلب  والهند.  الو�شطى  اآ�شيا  اأ�شول 

ر�شوم  اأّم��ا  �شماوية.   
)25(

نجوم الزخارف 

الهلين�شتي  باالأ�شلوب  فتذّكر  المخلوقات 

لزخارف  تكون  اأن  ��ح  وُي��رجَّ )االإغ��رق��ي(. 

الرومان  ُعرفت عند  القبّة وظيفة �شحرية 

تنتفي  والده�شة  ه��ذا   .
)26(

والبيزنطيين

اأمام واجهة »ق�شر الحير الغربي« المزينة 

يعتمر  فار�شي،  بلبا�ش  للخليفة  بت�شوير 

تكن  اأّي��اً  مطاٌع  فالخليفة  �شا�شانيّاً.  تاجاً 

عمرة«  »ُق�شير  زخ���ارف  اأّم���ا  ال��رغ��ب��ات. 

اللوت�ش  ل��زه��رة  ال��ت��ج��ري��دي��ة  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة 

الفرعوني  باالأ�شلوب  فنّفذت  وللنجوم 

القبّة  ون��ج��وم  االإغ��ري��ق،  ا�شتلهمه  ال���ذي 

جدارية  الكال�شيكية.  للقباب  تقليداً  ك��ان 

التاأثير  من  خلت  الكبير«  دم�شق  »جامع 

 .
«28

 على خالف قبّة ال�شخرة
)27(

الفار�شي

ك��ون��ل اف��ت��ر���ش لفن االأراب��ي�����ش��ك اأ���ش��والً 

اأوح���ى 
 )30(

، و)دي����م����ان����د(
)29(

ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة

بوجود هكذا جذور لكن »ال�شورة النهائية 

وح�شن  ع��رب��ي��ة«.  ���ش��ورة  ه��ي  للزخرفة 

م�شتنداً  كونل  فر�شية   مع  التقى  البا�شا 

 .
)31(

اإلى العامل الجغرافي

بين قو�سين 

)التحريم  اإ���ش��ك��ال��ي��ة  ت��ك��ون  م��ا  ك��ث��ي��راً 

عن  ُيحكى  فيما  اأ���ش��ا���ش  جملة  وعك�شه( 

الفن االإ�شالمي. في بحثي اتخذتها مدخالً 

العقيدة  فطبيعة  االأراب��ي�����ش��ك.  لتجليات 

اأنتجت  ل��الأ���ش��ن��ام،  المعادية  االإ���ش��الم��ي��ة 

معادلة )راأي وراأي اآخر( حول االإ�شكالية. 

الخالق  م�شاهاة  رف�ش  المعادلة  عنوان 

يت�شف  اأن  يمكن  ه��ك��ذا   
)32(

ال���خ���ل���ق. ف��ي 

يجعل  رّبما  اأو  فيه(.  ب�)الالجدال  العنوان 

لكنّه   
)33(

ت��ق��ري��ب��اً. م�شتحيلة  ال��ت�����ش��اوي��ر 

ل��م ي��ُح��ل دون اج��ت��ه��ادات، ك��ذل��ك ل��م يبق 

بمناآى عن مفردات م�شالحيّة الخليفة، اأو 

)34(
ال�شلطان، واأحياناً رجل الدين.

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هو  ل�شان ر�شول    ما جاء على 

ت��ح��ذي��ر وا���ش��ح م��ن ي���وم ال��ح�����ش��اب »ك��ل 

ر ف��ي ال���ن���ار«، ل��ك��ن ل��م ي��ح��ّذر من  م�����ش��وِّ

 ، ف��اع��الً  الب���ّد  كنت  »اإن  الطبيعة  ت�شوير 

 )35(
فا�شنع �شجرة وما ال نف�ش فيه«. 

الراأي االآخر يتبنّى مفهوم االزدواجية 

عند  وال��ع��رف«  ال�شريعة  »ب��ي��ن  المعتادة 

قد   
)36(

اآخ����ري����ن. ع��ن��د  واأي�����ش��اً  الم�شلمين 

ي�شكل هذا الموقف ح�شانة للفنان الم�شلم 

الكائن  ت�شويره  لدى  الخالق  مع�شية  من 

 اإن الخطوط ال�شوداء التي اأوحى 
)37(

الحي.

المركوب  »ق�شية  منمنمة  في  الفنان  بها 

 بقطع 
)38(

ق�����ران« ال�����ش��ائ��ع« و»ح��ف��ل��ة عقد 

ال��وج��وه،  وت�شويه  االأ���ش��خ��ا���ش  روؤو�����ش 

توؤّكد حر�شه على مر�شاة اهلل عّز وجل.

مقاربة

خ���ط���اُب ال���دي���ن االإ����ش���الم���ي ال�����وارث 

لثقافات وح�شارات، ومبدع ثقافة جديدة، 

لعبادة  دعا  حين  الوثنية  المنظومة  حّطم 

وحلُل  الت�شوير  فُحّرم  االأح��د.  الواحد  اهلل 

خيط  وب��ات��ج��اه  بالتناق�ش،  اإي��ح��اء  دون 

وهند�شها.  زخرفها  نبتًة  ح��اَك  ح��روف��ي 

هذا الخطاب- بتوافق الباحثين- لم ينتج 

فناً دينيّاً الأنه »رفع الر�شالة ال�شماوية اإلى 

 

__________________________________________________________________ 
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اقتطاف  ك��ان  والبديل    
)39(

ُع��ظ��م��ى« منزلة 

الكريم(  )ال��ق��راآن  المقّد�ش  م��ن  ن�شو�ش 

)اهلل(  بكلمة  ت��ل��ي��ق  اأم���اك���ن  ف��ي  ون�����ش��ره��ا 

وبكالمه. 

نمطيّة  واأه��م��ل  تجاهل  ال���وارث  وه��ذا 

لفنون  الظهر  واأدار  ال��دي��ن��ي،  ال��م��وروث 

ارتبطت ع�شويا بالدين، كالفن االإغريقي، 

بالمقد�ش،  المرتبط  القديمة  م�شر  وف��ن 

وكذلك  الموت  بعد  ما  حياة  نحو  والمتجه 

. واالإ����ش���الم ل��م يرع 
)40(

ال��ف��ّن ال��م�����ش��ي��ح��ي

ت�����ش��وي��راً ي�����دور ح����ول ح���ي���اة ر���ش��ول��ه.

ل��راأي  تبنيّه  ف��ي  وايك�شي�ش  ماك�ش  ك���اأّن 

يريد  ال��ذي  الفنّان  ل��دى  »اإن   : بوركهارت 

ثالث  ال��وج��ود  وح��دة  فكرة  ع��ن  يعبّر  اأن 

و�شائل: الهند�شة وهي ُتتَرجم اإلى النظام 

المكاني، واالإيقاع وهو يك�شفه في النظام 

بالن�شبة  هو  ال��ذي  ال�شوء  ثم  ال��زم��ن��ّي... 

للوجود  كالكينونة  ال��م��رئ��ي��ة  ل��الأ���ش��ك��ال 

الفنّان  تجربة  عن  عبّر  قد   
)41(

ال��م��ح��دود.«

الم�شلم. 

ل��ق��وى  م�����ش��خ��ٌر  اأّوالً  »ال����ف����ن  الأّن 

الفن موجود في  »اأ�شل  ، الأّن 
)42(

المقّد�ش«

، الأّن لمعان زخارف األب�شة ملوك 
)43(

الدين«

بالكواكب  مرتبط  القديم  ال��ع��راق  واآل��ه��ة 

والنجوم، والأّن هيجل »ربط الفن بتاريخ 

االأديان«، واأفالطون »اأدرك �شلة بين الفن 

بات  ال��دي��ن��ة،  والعقيدة  القديم  الم�شري 

االإ�شالمية  العقيدة  ح�شور  عن  الت�شاوؤل 

وفل�شفتها في زخارف االأرابي�شك بديهيّاً.

j �أكادميية وفنانة ت�شكيلية

____________________________________________________
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عادل �لعّو�، من�شور�ت عويد�ت، بريوت. 
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جرو�ش بر�ش.

�لكتاب  �ملند�ئيون-  �ل�شابئة  در�وور:  �لليدي 

رومي،  وغ�شبان  بدوي،  نعيم  ترجمة  �لأول، 

�شنة   ، ب��غ��د�د  �لأن��دل�����ش،  مكتبة  من�شور�ت 

 .1969
ماّدون، حممد علي: خط �جلزم �بن خط �مل�شند، د�ر 
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�لهو�م�ش

وزخرفته،  �لكالم  تزين  معجمياً  �لرق�ش:   -   1
و�شو�د  ك��درة  فيه  ل��ون  و�لرق�شة  وتزويقه: 

ملسو هيلع هللا ىلص  �لر�شول  ع��ن  حديث  ويف  رق�����ش��اء(.  )حية 

بالرق�ش،  كاتبه(  )وكان  معاوية،  �أو�شى  �أنه 

وحينما �شاأله معاوية عن معنى �لرق�ش �أجاب: 

)تدريب  �لنقطة.  من  ينوبه  ما  حرف  كل  �أعط 

�لر�وي ج �آ �ش )71( )تخريج �حلديث(. ومن 

ِ نَِبٍّ 
 قوله تعاىل يف �لزخرفة: {َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنا لُِكّ

ّنِ يُوِح َبۡعُضُهۡم إَِلٰ َبۡعٖض  نِس َوٱۡلِ ا َشَيِٰطنَي ٱۡلِ  َعُدّوٗ
زُۡخُرَف ٱۡلَقۡوِل ُغُروٗرۚا َولَۡو َشآَء َربَُّك َما َفَعلُوهُۖ فََذرُۡهۡم 
َبۡيٞت  لََك  يَُكوَن  ۡو 

َ
{أ  ،112 �لأنعام  وَن}  َيۡفَتُ َوَما 

َمآءِ..} �لإ�رش�ء93.  ۡو تَۡرَقٰ ِف ٱلسَّ
َ
ّمِن زُۡخُرٍف أ

�لعر�قي- �شومر بابل  �لفن  2  - عكا�شة، ثروت: 
 L’ART  )3،4،5،( �أرق��ام  �شور  �مللحق  �آ�شور، 

�مللحق    ،DES MOTIFS ISLAMIQUES

 : �ل�شو�ح  فر��ش    .)6( رقم  فرعونية  �شورة 

د�ر  �لأول،  �لكتاب  �لأدي��ان،  تاريخ  مو�شوعة 

�أروب��ا   )7( )���ش��ورة   .302 ���ش  �ل��دي��ن،  ع��الء 

�لقدمية-�لع�رش �لنيوليتي(.

لي�ش  عليه  �شابق  بفّن  فّن  تاأثر  �أّن  على   ...«  -  3
يولد  �أن  �لنا�ش  يفرت�ش  فلماذ�  مهيناً...  �أم��ر�ً 

عكا�شة،  ثروت   �لدكتور  عن  �لعدم«  من  �لفن 

�لفن �لعر�قي. 

- يقول �شبنجلر: »�إن كل فّن لغة لتعبري، وهذ�   4
�لتعبري قد يتجه �إىل �لذ�ت وقد يتجه �إىل �لغري. 

تزينياً،  �أو  تقليد�ً   يكون  �أن  �إم��ا  �لتعبري  هذ� 

�لذ�ت  ي�شّطر   مما  �لغري،  وج��ود  هو  و�لد�فع 

�ملجاور  �لغري  �مل�شاركة يف تطوير حياة هذ�  �إىل 

ة.«  �شاعر  ذ�ت  وجود  على  فيدّل  �لتزيني،  �أو 

د�ر  �لإ�شالمّي-  �لفن  �شالح:-  �أبو  �لألفي،  عن 

�ملعارف لبنان �ش 76.

منمنمة،  ت�شوير  �أي  )رقن(  �لفعل  �لرتقني:    -  5
نقُط  �لرتقني  و�أ�شل  �ملنمنمة.  فن  هو  و�لرتقني 

ِ �لكتاب وما �أ�شبَهه. 

- جرب�، �بر�هيم جرب�: �لفن و�لفنان – كتابات   6
عبد  موؤ�ش�شة  �لفنون،  د�رة  �لت�شكيلي،  �لفن  يف 

171.  »ول �أح�شبنا نغايل  �حلميد �شومان، �ش 

�لعربية،  �لعمارة  �أن  �إىل  �لقول  يف  ذهبنا  �إذ� 

�لنهائية  وروؤيتها  بتخطيطها  �ل�شلة  �شديدة 

على  كليهما  و�عتماد  �لعربي  �لزخريف  بالر�شم 

�أّولية  هند�شية  وح��د�ت  من  �لأ�شكال  تو�لد 

�لعمارة  يف  كما  و�ل��ف��رج��ار،  �مل�شطرة  قو�مها 

�لأندل�شية يف �أوجها«.

يف  �ل�رشيفة  �لكعبة  بتزيني  �أمر  �خلليفة  »�إن   -  7
�يتنغهاوزن،  ريت�شارد  عن  بالف�شيف�شاء«  مكة 

فن �لت�شوير عند �لعرب، ترجمة عي�شى �شلمان 

�لعر�قية،  �جلمهورية  �لتكريتي،  طه  و�شليم 

وز�رة �لإعالم �ش 22. 

قادة  باأنهم  ي�شعرون  �لأموييون  وك��ان   ...«  -  8
توؤّكد  كانت  دم�شق  �أن  يظهر  هكذ�  ودين...  دولة 

�خللفاء،«...  درع  حتت  �أ�شبح  قد  كله  �لعامل  �أن 

عن ريت�شارد �يتنغهاوزن، مرجع �شابق �ش 14.  

�خلطوط  خلط  ه��ي:  �ملعاجم  يف  �لعرب�شة   -  9
ينطبق  ما  وه��ذ�  ببع�شها  �لعنا�رش  وتد�خل 

�لعربي.  �لفنان  �أبدعها  �لتي  �لزخرفة  على 

به  وعنو�  »عرب�شة«   �لفن  هذ�  �شّمو�  و�لعرب 

�لفن �خلا�ش بهم.

- �شعد، فاروق: ر�شالة يف �خلط �لعربي.   10

�متد�ح  مقالة  و�يك�ش:  مايك�ش  بويك�ش،   -  11
جملة  �لفن،  يف  �لإ�شالمي  �ل��رت�ث  يف  �لالمرئي 

فنون عربية، �لعدد 3، �شنة 1981، �ش 151. 

- �ألوي�ش ريجال )ALOIS RIEGL( ماهّية   12
�لطر�ز )STILFRAGEN(- �ش 183. 

- �لدكتور فريد �شافعي، م�شدر �شابق.  13

عند  �لت�شوير  فن  �أيتنغهاوزن-  ريت�شارد   -  14
�لعرب مرجع �شابق، �ش 206 . �شور �مللحق 

.)10،11(

و�لأكديني  �ل�شومريني  مع  ب��د�أت  »�لزخرفة   -  15
و�لبابليني و�لأ�شوريني و�لفرعونيني.«.

�لأ�شتاذ   « و�ل��غ��رب:  �ل�رشق  ملتقى  م�رش   -  16
�لفن  يف  �لهند�شية  �لنزعة  وتف�شريه  )وي��ج( 

للتق�شيم  �مل��ك��ان  بفكرة  ورب��ط��ه��ا  �مل�����رشي، 

�ملتو�زية،  �لأ�شكال  �إىل  �للجوء  فكان  و�لتملك، 

وهكذ� ُولدت �لهند�شية«. �ش 39. 

ح�شارة  �لعر�قيني:  �لباحثني  من  نخبة    -  17
�لفنان  على  كان  بل   ...«  .4 ج  �لقدمي،  �لعر�ق 

رئي�ش  ب�شكل  ي�شتجدي  �أن  غريه  �أو  �ل�شومري 

مر�شاة �لآلهة« �ش 18.

�لزخرفة  �إبر�هيم:  حممود  دكتور  ح�شني،   -  18
�ش  للكتاب،  �للبنانية  �لأكادميية  �لإ���ش��الم، 

29. �أنظر �أي�شاً عكا�شة، ثروت: �لفن �لعر�قي- 
 )4،3( رقم  �شورة  ملحق  �آ�شور-،  بابل  �شومر 

�لن�شف �لأول من �لألف �لثالث قبل �مليالد. �أنظر 

�أي�شاً: 

 Acune des formes qu’utiliseront  

 les artistes musulmans ne
 sont des inventions originales.

 Toutes dérivent du vocabulaire
 décoratif   Byzantin qui était
 lui- même l’héritier des motifs
 hellénistiques et gréco-

 romains. D’autre  thèmes
 viennent. de l’antique passé
 mésopotamien et remontent
 a’ Sumer )Les polygons étoilés
 et les )marguerites ou rosaces
 »Sassanides». L’ISLAM ET L’ART
 MUSULMAN- ALEXANDRE:

-PAPADOULO. PARIS- 1976
EDITION CITADELLE 2002
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ملحق  للنخيل  �ل��ق��دمي  �ل��ع��ر�ق  م��ن  �شور   -   19
�ملند�ئيون  حممد:  �جلز�ئري،   .)12،13( �شور 

�ل�شابئة، بي�شان للن�رش، بريوت �ش 275.

 .74 �ش  �شابق،  م�شدر  �لعر�ق،  ح�شارة   -   20
و�لوركاء: هي �ملدينة �ملقد�شة لالآلهة )نانا(  �أو 

�شيدة » �ل�شماء، و�أي�شاً بلدة )جلجام�ش(. 

 ،)14،16( �شور  ملحق  �ل�شابق،   �مل�شدر    -  21
»منذ نهايات �لألف �لثالث ق.م. توؤّكد �لكتابات 

بالزي  و�مل��ل��وك  �لآل��ه��ة  �إ���ش��رت�ك  �مل�شمارية  

كرمز  �للبا�ش  �عتقادهم  �ل�شبب  �مل��ط��رز... 

لالإرتباط بالآلهة«.

�مل�شتى  ق�رش  و�جهة   )17( �شورة  ملحق   ..-  22
 ،)18( ���ش��ورة  )8م(.  زخ��رف��ي��ة  )م��ث��ل��ث��ات 

ف�شيف�شاء  )691م(،(  �ل�شخرة  قبة  ف�شيف�شاء 

�مل�شجد  )743م(،  �ملفجر  خربة  حمام  �أم��ام 

�شورة  )715م(،  )ف�شيف�شاء  دم�شق  يف  �لكبري 

ق�رش  ح��ج��ر،  م��ن  هند�شية  جنمة  رق����م)21( 

ه�شام، �أريحا فل�شطني.

- فّن �لت�شوير عند �لعرب،  م�شدر �شابق، �ش   23
تفّوق  �ل��زخ��ارف  من  �لهدف   « بت�رشف.   22
�لدين  لنت�شار  و�إعالن  �لكنائ�ش...  �أبهة  على 

�جلديد، ورّبا تبيان �شيادته �لعاملية.«

- �لأك��ان��ت�����ش م��ن �أق���دم من���اذج �لأر�ب��ي�����ش��ك   24
�لقرن  م��ن  �ملبكرة  للفرتة  ترجع  �لنباتية، 

�لعرب،  عند  �لت�شوير  فن  �مليالدي،  �خلام�ش 

م�شدر �شابق، ملحق �شورة )22(.

كائنات  و)�أك��د(  )�شومر(  معبود�ت  جميع   -  25
�شماوية و�لنجم معناه �حلقيقي )�شماء(.

- �مل�شدر �شابق، �ش 40. »�إد�مة �شلطة �حلكم   26
بال�شحر �جلذ�ب«. وهي نف�ش طريقة ت�شاوير 

�لوثنية و�مل�شيحية يف �ل�رشق �لأدنى.

27  - �مل�شدر �ل�شابق، �ش 26. 
»  - ر�أي �آخر يرى يف �لزخرفة جذور�ً �شورية.  28

ولكن  كال�شيكية،  �أ�شول  لها  كانت  »رب��ا   -   29

وفقد  عندهم  حتول  �مل�شلمون  �أخذه  �أن  بجرد 
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التوالي  على  الثانية  للمرة 

�سنتين.  خ���ال  ب��اري�����س  اأزور 

مطلع  ف��ي  زي��ارت��ي  تقع  ان  تق�سدت 

ايلول   15 بين  اي  الت�سكيلي  المو�سم 

الحالي.  العام  من  االول  ت�سرين  و15 

مواكبة  المتعاقبة  زياراتي  اأهداف  من 

في  تن�ساأ  التي  الب�سرية  ال��ت��ط��ورات 

تملك  تزال  ال  باعتبارها  المدينة،  هذه 

كعا�سمة  ال�سابقة  ر�سيداً  ب�سفتها 

للثقافة الب�سرية العالمية. ومن اهدافي 

الت�سكيلي  في  الفن  �سيرورة  اأعاين  ان 

ازم����ات ع��ل��ى �سعد  االأزم������ات،  زم���ن 

مختلفة،  واأول انعكا�س يمكن ان نلم�سه 

وفي  عامة  الثقافة  مجال  في  يتبدى 

المجال الب�سري على وجه الخ�سو�س، 

التح�س�س  �سديد  ال��م��ج��ال  ه��ذا  ك��ون 

الحياتية  االأط��ر  من  العام  موقعه  في 

اأم  اجتماعية  اأم  اقت�سادية  اأكانت  كافة 

�سيا�سية اأم فنية... والفنون الت�سكيلية 

في  تقع  الب�سرية  التجليات  اأهم  كاأحد 

انعكا�ساته  وتمت�س  الحراك  هذا  قلب 

منذ البداية وت�ستمر الى ما بعد النهاية.

من المعروف تاريخياً، وب�شكل خا�ص 

باري�ص  اأن  الثانية،  العالمية  ال��ح��رب  بعد 

نيويورك،  الى  الت�شكيلية  القيادة  اأ�شلمت 

في  ت��ك��ّون  غربي  اإرث  ال��ى  ا�شتندت  التي 

الأوروبية وعلى راأ�شها باري�ص  العوا�شم 

العاطفة  ق��ل��ة  م��ن  ي��ع��ان��ون   « ك��ان��وا  ح��ي��ث 

و»ي�شهد   
)1(

ال��ت��ق��ن��ي��ة...« ال��و���ش��ائ��ل  وق��ل��ة 

التجريد  مروجي  اأح��د  وهو  ماتيو  ج��ورج 

الأ���ش��ا���ش��ي��ي��ن ب����اأن ال��ت��ج��ري��د ف���ي ال��ف��ت��رة 

ال��اح��ق��ة م��ب��ا���ش��رة ل��م��ا ب��ع��د ال��ح��رب ك��ان 

للروح  النقي�ص  بو�شفه  اليه  ويرى  يعتبر 

. فعلى الرغم من اأن التوقعات 
)2(

الفرن�شية«

ر�شت على التجريدية الغربية، حيث توقع 

اأن ينحاز الفنانون عنها  الباحثون والنقاد 

يح�شل  لم  الأم��ر  ه��ذا  اأن  اإلّ  الواقعية  ال��ى 

وفقاً لهذا التوقع. 

التجريد اأحد اهم تجليات

الحداثة الب�سرية

باعتبارها  التجريدية،  التيارات  كانت 

اأح����د اأه����م ت��ج��ل��ي��ات ال��ح��داث��ة وق��م��ت��ه��ا في 

ال��م��ج��ال ال��ب�����ش��ري، ق��د اع��ت��م��دت م��ن قبل 

التفتي�ص  في  ت�شكيليين  ا�شتغرقوا  فنانين 

وبعد  الجماعة،  ح�شاب  على  ذوات��ه��م  عن 

التي  ال��ح��داث��ة  نتائج  م��ن  ه���وؤلء  ي��اأ���ص  اأن 

الب�شرية  لأزم����ات  ك��ح��ّل  نف�شها  ط��رح��ت 

وتبيَّن اأنها خلقت اأزمات من نوع مختلف، 

للحياة  ك��اإط��ار  المادية  ���ش��ّورت  اأن  وبعد 

اأن��ه��ا تقدمت  اأو  ال��روح��ي،  الإط����ار  خ���ارج 

بعد  الروحية  التفاعات  اإ�شكاليات  على 

وانت�شار  الإل���ه  م��وت  ع��ن  اإعان نيت�شه 

دفع  ما  الإن�شان  ومركزية  الب�شري  العقل 

اأوه��ام  اأي��ة  من  الن�شان  يحرر  »اأن  ال��ى  به 

والكلية،  وال��ت��ج��اوز  ال��ث��ب��ات  ع��ن  متبقية 

وي��ط��ه��ره م��ن اأي����ة ق��ي��م وث���واب���ت وك��ل��ي��ات 

معرفية(  اأو  اأخاقية   ( وغايات  وثنائيات 

 الفنون المعاصرة بين باريس وبرلين : 
 شهوة عارمة للغرافيتي، وفن 
مفهومي، وعودة الى التجريد 

j د. عادل قديح

ثقافة الفن التشكيلي
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بذلك«  »محطماً  والمبا�شر  المادي  تتجاوز 

)اأي  الما�شي  ف��ي  ي�شمونه  ك��ان��وا  م��ا  ك��ل 

وجمياً  وحقاً  وخيراً  مقد�شاً  نيت�شه(  قبل 

الق�شاء  يتم  حتى  وذل��ك  وك��ل��ي��اً،  ومطلقاً 

والأ�شا�ص  المعرفي  اليقين  على  ل  تماماً 

اإن��م��ا يتم  ال��دي��ن��ي ل���اأخ���اق وح�����ش��ب، و 

بل  معرفي،  يقين  اأي  على  اأي�شاً  الق�شاء 

 .
)3(

ذاتها« الأخاق  اأو فكرة  على مفهوم  و 

لكن اأحد اأهم نتائج الحداثة كانت الحربين 

ال��ع��ال��م��ي��ت��ي��ن الأول�����ى وال��ث��ان��ي��ة، وه����ذا ما 

و�شعها تحت المجهر الجديد الذي اأ�شمي 

لحقاً بمرحلة ما بعد الحداثة . 

اأخ��ذت  الت�شكيلية  قد  ال��ح��داث��ة  ك��ان��ت 

ال�شكل  بتب�شيط  ب����داأ  ت�����ش��اع��دًي��ا  م��ن��ح��ى 

اعتبارات  وف��ق  اأي  اإ�شطاحيا،  وتلوينه 

العمل  و�شرورات  النف�شي  والبعد  المزاج 

الواقع  ح�شاب  على  اأتى  كله  وذلك  الفني، 

ال��م��رئ��ي وم���ن خ���ارج���ه، ث���م ان��ت��ق��ل��ت ال��ى 

ك�شره،  ثم  ومن  وت�شويهه  ال�شكل  تحوير 

تطويع  ف��ي  ال���ذات���ي  ال��ع��ام��ل  ع��ل��ى  متكئة 

بطريقة  الم�شهد  اإنتاج  واإع��ادة  الم�شاهدة 

خا�شة غرائبية بالقيا�ص الى الواقع المرئي 

لون  يعد  لم  ال�شياق  هذا  �شمن  المبا�شر، 

الأ�شياء يفتر�ص العودة الى حقيقته بل بات 

ينبع من ذات الفنان فاكت�شف بع�شهم »اأن 

لإت��م��ام  ���ش��روري��اً  لي�ص  المرئي  العن�شر 

 . ل��ي�����ص م��ن ���ش��ك اأن 
)4(

ع��م��ل ت�����ش��وي��ري«

والتعبيرية  الفرن�شية  الوح�شية  المدر�شة 

المجال.  ه��ذا  في  دورا  لعبتا  قد  الألمانية 

الهند�شي  للتجريد  كان  الكبير  ال��دور  لكن 

الامو�شوعي  اأي�شاً  بالفن  عرف  وال��ذي 

ال��ذي تنكر  ال��ا���ش��وري لأن��ه الفن  وال��ف��ن 

ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة وال���م���ن���ظ���ور ول����م ي��ع��د ي��رت��ك��ز 

باري�ص  في  بزوغه  يبداأ  لم  وه��و  عليهما، 

بل انطاًقا من ال�شمال في هولندا واألمانيا 

ل��درج��ة  ب��اري�����ص  ال���ى  ث��م ت�شلّل  ورو���ش��ي��ا 

ر�شم  خ��ال  م��ن  اأن��ه  راأى  اأن كاندن�شكي 

الفاتيكان،  ف��ي  �شك�شتين  كني�شة  �شقف 

ر مايكل اأنجلو »..الإله خالقاً اآدم، وقد  �شوَّ

المثلث  التقاء   ..  ) الر�شم  اأي   ( عليه  طغى 

م�شطلح  اأ�شبح  بعد  فيما   .
)5(

وال���دائ���رة«

�ُشمِّي  ما  على  يطلق  الامو�شوعي  الفن 

وكان »النقائيون«  ال�����ش��رف.  بالتجريد 

طة  روا الأ�شكال بطريقة هند�شية مب�شَّ �شوَّ

على الرغم من اأنه ا�شتق من الفن التكعيبي، 

 Henri ب���رغ�������ش���ون  ه���ن���ري  راأى  وق�����د 

الطبيعة  �شيزان في  »فاكهة  اأن   
*Bergson

الفنان  نقله  ذهني  �شيء  هي   ... ال�شامتة 

طريق  ع��ن  ال��خ��ا���ص  الجمالي  عالمه  ال��ى 

 .
)6(

والأ���ش��ك��ال« والأل���وان  الخطوط  بع�ص 

اإن��ه��ا ع����ودة ال���ى ال��ف��ن ال���روح���ي م��ن ب��اب 

الت�شبيهية نحو اعتماد  الفنون  التخلي عن 

وتعتبر  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة.  ال�شكلية  ال��ع��اق��ات 

اأكثر  رف�شاً  ماليفت�ص  كا�شيمير  تفوقية 

» النقائيون« 
روا األشكال  صوَّ

بطريقة هندسية 
مبسطة على 
الرغم من أنه 

اشتق من الفن 
التكعيبي
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اإنها تتاأتى من نظرته  المادي،  للعالم  ثباتاً 

اأكثر  الهند�شية  فالأ�شكال  للفن،  ال�شوفية 

�شفاء، وهي منطلق للحقيقة ومختزل لها، 

اأكثر تعبيرا عن كوامن الروح، ولأن  وهي 

هند�شي  اأول��ي  بت�شميم  يبداأ  الفني  العمل 

�شكلية  مرجعيات  لها  ذاتها  الهند�شة  فاأن 

والدائرة  والمثلث  بالمربع  تتمثل  ب�شيطة 

الأ�شكال  كل  ن�شتخرج  منها  والم�شتطيل، 

المعقدة الخرى، فلماذا ل نرجع الى �شفاء 

النقطة  ه��ي  ال��ت��ي  منبتها  وال���ى  الأ���ش��ك��ال 

كاندن�شكي؟  فعل  كما  والم�شاحة،  والخط 

ب��اأن  ال��ل��ون  ف��ي مجال تمجيد  ي��ورد  ال��ذي 

»الألوان يجب اأن ت�شتعمل ل لأنها ت�شور 

الطبيعة، بل لأن الإن�شجام اللوني مطلوب 

ثم  وم��ن   ،
)7(

ان���ف���راد...« على  ك��ل  للر�شوم 

كما  والدائرة  والم�شتطيل  والمثلث  المربع 

فعل ماليفت�ص وبت موندريان ؟

ان�����ش��بَّ » ال�����ش��خ��ط« ع��ل��ى ال��ت��ج��ري��د 

ال��ه��ن��د���ش��ي م��ن دون غ��ي��ره ف��ي ال��م��راح��ل 

الأولى. ربما لأنه كان ا�شتغراًقا بالذاتوية 

ع���ق���ل���ي.  ر�شمت  ري���ا����ش���ي  ف����ن  ولأن�������ه 

ال�شتفهام على  الحرب عامات  ن��ت��ائ��ج 

ال�شتغراق في الذاتوية، وهزم العقل بفعل 

انك�شافه اأمام الأزمات التي ولَّدها بنف�شه، 

كان  الغنائي  اأو  العاطفي  التجريد  ولأن 

انحاز  الواقع فقد  اأ�شقائه  الى  الأق��رب من 

لم  النبوءة،  تتحقق  لم  نحوه.  كبير  فريق 

اأمام نتائج  التجريدي بكليته  الفن  يتراجع 

الثانية. فتولدت المدر�شة  العالمية  الحرب 

في  ولدت��ه��ا  وك��ان��ت  ال��ث��ان��ي��ة،  التجريدية 

باري�ص وفي نيويورك في نف�ص الوقت. لكن 

اأن ا�شتطاع  اآلت الى نيويورك بعد  الريادة 

وغيرهم  ال�شورياليين  الفنانين  من  فريق 

وتركوا  ال��ح��رب،  م��ن  ه��رب��اً  اإليها  الهجرة 

ما  لمرحلة  الأميركي  الفن  على  تاأثيرهم 

التجريدية  اأن  القول  الحرب. ويمكننا  بعد 

اأوروبا عامة  في  انبعثت مجدداً  الثانية قد 

وباري�ص ب�شكل خا�ص، ولكنها بداأت تاأخذ 

كالبقعية  تخ�شي�شاً  اأك��ث��ر  اأخ���رى  م��ن��اٍحٍ 

والتلطيخية والفعانية. 

لقد دفعت الحرب الى نزوح العديد من 

الفنانين المرموقين الى الوليات المتحدة 

وف��رن��ان  م��ون��دري��ان   : ومنهم  الأم��ي��رك��ي��ة 

وليب�شتز  وبيكا�شو  ودو���ش��ام��ب  ليجيه 

انصبَّ »السخط« 
على التجريد الهندسي 

من دون غيره في 
المراحل األولى. ربما 

ألنه كان استغراقًا 
بالذاتوية وألنه فن 

رياضي عقلي
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وهم جميعهم من المدر�شة ال�شوريالية اأو 

كبرى  قفزة  وحققوا  مدارها،  في  ي��دورن 

اأميركا  الى  الت�شكيلي  الفن  يقظة  نقل  في 

الأم��ي��رك��ي��ي��ن.  للفنانين  ملهمين  وك��ان��وا 

اأوروب��ا  في  المتوا�شل  الحوار  ه��وؤلء  نقل 

الع�شرين،  ال��ق��رن  ب��داي��ات  منذ  وب��اري�����ص 

و�شاركوا فيها. هكذا فعل جاك�شون بولوك 

محولً ال�شوريالية المتاأخرة الى تجريدية 

الجن�شية  معتمداً  ال��رم��زي��ة  ع��ن  متخلياً 

للف�شاء  معالجاته  ف��ي  الع�شبي  ال��ت��وت��ر 

الأتوماتية  التقنيات  م�شتعماً  الت�شكيلي 

تبريراً  يوفر  ال��ذي  ال��اوع��ي  على  معتمداً 

للنتائج. 

والختفاء  بالتراجع  التجريد  ب��داأ  ث��م 

ل�شالح فنون الڤيديو والفن المفهومي وما 

التجهيز  فن  اأهمها  تفرعات  من  عنه  نتج 

الأوب  ال����ى  ب��ال���ش��اف��ة  اآرت،  وال���ب���وب 

والفلك�شو�ص  ال��ج��دي��دة  والتعبيرية  اآرت 

�شت جميعها  اأ�شَّ والدادائية الثانية ... التي 

المتجددة  القيم  ورف�����ص  المجتمع،  لفن 

حول  والت�شاوؤل  والعولمة،  للراأ�شمالية 

كل  و�شكل  وخافها.  ال�شتاطيقية  القيم 

التجريد والجمالياِت  لمفاهيم  ذلك دح�شاً 

وقيمتها  الفكرة  عليها  لتتقدم  الخال�شة 

الجتماعية .

القرن  فن  اعتبر  ال��ذي  للتجريد  فكيف 

بلغ  اأن  بعد  ظ��ه��وره  ي��ع��اود  اأن  الع�شرين 

ال���ق���رن ال��ج��دي��د م��ن��ت�����ش��ف ع��ق��ده ال��ث��ان��ي 

التجريد  اختفى  التي  باري�ص  في  وخا�شة 

هو  وما  ط��وال؟  �شنوات  منذ  �شالتها  من 

الباري�شية؟  ال�����ش��الت  ف��ي  الآن  ال�شائد 

وخارج هذه ال�شالت ماذا يح�شل؟ 

التجريد يعود الى األقه

�شالت  في  ال�شريع  التبدل  اأده�شني 

فيما  الجديد،  الت�شكيلي  للمو�شم  باري�ص 

م�����ش��ارات  ال���ى  »ال�����روح«  ب��ع��ودة  يخت�ص 

ال��ع��ودة  ال��ت��ج��ري��دي��ة. ه��ل ت�شكل  ال��ح��رك��ة 

خال  موقعة  تجريدية  اأعمال  عر�ص  الى 

الأعوام ال�شابقة القريبة جداً للعام الحالي، 

جديدة؟  ظاهرة  �شباباً  لفنانين  اأعمال  اأو 

اأن هذا الرجوع ي�شكل تدلياً على عدم  اأو 

هل  لها؟  ا�شترجاعاً  اأو  الأزم��ة  من  الطلوع 

اأم  الت�شكيلية  للحداثة  اعتبار  اإع���ادة  ه��و 

متاهات  في  للمعا�شرة  اآخ��ر  ان��خ��راط  اأن��ه 

على  تاأكيد  ه��و  ه��ل  ال�شابق؟  ال��ق��رن  اإرث 

التي  الفو�شى  من  ت�شتفيد  المعا�شرة  اأن 

تغو�ص فيها مرحلة ما بعد الحداثة لتوؤكد 

اأنها، كما اأ�شماها البع�ص هي فعاً الحداثة 

اللوحة  تاأكيد على �شمود  العليا ؟ هل هذا 

الفنية ) لوحة الحامل ( اأمام انهزامها واأمام 

مغامرة محوها ؟

م��ن ال��م��وؤك��د اأن ع���ودة ال�����ش��الت ال��ى 

بالم�شاهد  بعاقته  تف�شير  له  الحيز  ه��ذا 

وبور�شة اللوحات. لو اأن هذا الو�شط �شئم 

�شياقات  من  النوع  ه��ذا  لختفى  التجريد 

العر�ص اأو كاد، لكن العودة » المظفرة » لها 

موؤ�شرات معاك�شة :

الى  الثانية  باري�ص  مدر�شة  فنانو  عاد 

ال��ظ��ه��ور م��ج��دداً، ل��م ت��ذه��ب اأع��م��ال��ه��م الى 

واُخرى  فيه  قدماً  ت�شع  هي  بعد،  التاريخ 

في اأر�ص الحياة المعا�شرة. مازلنا ن�شاهد 

 وهارتونغ 
)9(

و�شولج  
)8(

ل��م��ات��ي��و اأع��م��الً 

واأندريه مارفنغ وغابرييل غودار وبونار 

الباري�شية  المناطق  �شالت  في  بو�شكيه 

�شالت  في  والثالثة.  وال�شاد�شة  الثامنة 

عاد فنانو مدرسة 
باريس الثانية 

الى الظهور 
مجددًا، لم تذهب 

أعمالهم الى 
التاريخ بعد، هي 
تضع قدمًا فيه 
واُخرى في أرض 

الحياة المعاصرة. 
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تختف  لم  پ��رازان  وغاليرينك  ...  اپليكا- 

العر�ص  �شياق  ع��ن  �شابقاً  الأع��م��ال  ه��ذه 

معا�شرة  ب��اأع��م��ال  ت��ق��ت��رن  ع��ن��دم��ا  لكنها 

التوقيع  وحديثة  �شبابا  فنانون  �شنعها 

فلذلك نكهة مختلفة. اإن عر�ص اأعمال الكبار 

ما  غالباً  العر�ص،  اآليات  على  جديداً  لي�ص 

بعدهم،  وم��ا  لانطباعيين  عرو�شاً  نجد 

في  تظهر  التكعيبيين  اأع���م���ال  ت���زل  ول���م 

والأخ��رى  الفينة  بين  ال�شغيرة  ال�شالت 

اأن  ولكن  لبيكا�شو،  العائدة  تلك  وخا�شة 

لأعمال  اأخ��رى  مع  العرو�ص  هذه  تترافق 

���ش��ب��اب فذلك  اأو  ول��ف��ن��ان��ي��ن ج���دد  ج��دي��دة 

على  والت�شاوؤل.  والمراقبة  الهتمام  يثير 

مبرمجة  لي�شت  الآل��ي��ة  ه��ذه  اأن  من  الرغم 

باتجاه  الن�شياق  ه��ذا  اإلاأن  بال�شرورة، 

الثقافي  التجريد تفر�شه معطيات الحراك 

الجتماعي  بالن�شيج  بعاقته  الت�شكيلي 

منه  )النخبوي  الن�شيج  ه��ذا  ولن  ال��ع��ام، 

من  ال��ن��وع  ل��ه��ذا  متطلب  خ��ا���ص(  ب�شكل 

ي��اأخ��ذ وجهته وفق  ال��ح��راك  ف��ان  الن��ت��اج 

اأو  اليقين  م�شتوى  على  اإم��ا  بالتاأكيد  ذل��ك 

فاإن  الحالتين  وفي  التجربة  م�شتوى  على 

من  لتتاأكد  ال��ره��ان  تركب  العر�ص  �شالة 

لل�شورة. هذا ما فعلته  ثبات زمني محدد 

المنطقة  ف��ي  م��وا���ش��ان  ف��ري��دري��ك  ���ش��ال��ة 

ال�شاد�شة من باري�ص، حيث اأقامت معر�شاً 

 )10( پولمان  دورا  للفنانة  ا�شتعادي  �شبه 

����ش���ورة 1، وه���ي ف��ن��ان��ة ي��ون��ان��ي��ة ب���داأت 

اأعمالها   ،1980 العام  منذ  اأعمالها  بعر�ص 

تلقائية  بحركيات  مطعمة  غنائية  تجريدية 

ت�شبه كتابات الأطفال، وهي لغتها الحميمة 

للدخول  الم�شاهد  ت�شتدعي  التي  الخا�شة 

الى دللتها من خال الدخول الى اأعماق 

الى ذلك من  الفنانة، وهي تدعونا  م�شاعر 

بين  م��وؤرخ��ة  اأعمالها   . م�شهدياتها  بوابة 

ال�شنوات 1990 و 2013. في �شالة ڤيزيو 

الثامنة، ومن �شمن  اأرتي في المنطقة  دل 

نوكتورن  الت�شكيلية:  ال��ف��ن��ون  م��ه��رج��ان 

منطقة  ف��ي  المعقود  ميرومينيل   - اآرت 

ح�شور  ال��ى  ال�شالة  دع��ت   Miromesnil
التجريديين:  لفنانيها  جماعي  معر�ص 

���ش��ه��ور،  ب��وري��ك��ي��ن، و  اخ��م��ت��ڤ��ال��ي��اڤ، و 

وكوزمينا، و ليغوپيل، و ڤالي، و ڤيليكو، 

جن�شيات  م��ن  ومعظمهم  وم��ودي��ب��ادزي، 

ت��ت��راوح   .2 ����ش���ورة   
)11(

ف��رن�����ش��ي��ة  غ��ي��ر 

ال����دال على  ال��ت��ج��ري��د  ب��ي��ن �شبه  اأع��م��ال��ه��م 

اختزاله  الفنان  يحاول  اإن�شاني  مو�شوع 

توليفات  ال��ى  تحويله  ث��م  وم��ن  م��ح��وه  اأو 

)من  طبيعية  م�شهدية  على  تدلل  تلطيخية 

المنظر الطبيعي(، فاإلى تقطيعات هند�شية 

وتوليف هند�شي يقع بين التكعيبية والفن 

تذكر  منحوتات  فاإلى   ،Op. Art الب�شري 

بالفن التاريخي القديم. هذه المو�شوعات 

لي�شت جديدة فهي طرقت في مطالع انبثاق 

المعر�ص  الت�شكيلية.  والحداثة  التجريد 

فهي  الغد،  نخبة  ي�شنعون   : عنوان  تحت 

اإذن اأعمال لفنانين �شباب اعتنقوا التجريد 

في القرن الواحد والع�شرين. �شمن نف�ص 

الكائنة  ت��ي��ودورا  عر�شت  �شالة  ال�شياق 

تجريدية  �شبه  اأعمالً  الثامنة  المنطقة  في 

. وفي   3  ���ش��ورة 
)12(

م��ارك دي����ران للفنان 

لو�شين  ���ش��ارع  ف��ي  ال�����ش��اد���ش��ة  المنطقة 

معر�شاً  غانن�شيا  اأوليڤيا  �شالة  تعر�ص 

بين  اأعمالهم  ت��ت��راوح  لفنانيها،  جماعياً 

 �شورة 
)13(

الغنائية والفعانية والفن الخام

معر�شاً  �شاهدنا  ذات��ه��ا  المنطقة  ف��ي   .  4

في المنطقة الثالثة 
المحاذية لمركز جورج 

پومپيدو )بوبور( 
تعرض صالة ميديا 

آرت أعمااًل للفنان 
روبرتو بورغيزي وهي 

عبارة عن لوحات 
ومنحوتات تجريدية 
نرى فيها استعادة 

لتجربة سوالج 
وهارتونغ
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التجريديين  للفنانين  اأوروبا  اأقامته �شالة 

 )14(
بار  دين  والنحات  ماركزوڤ�شكي  يان 

المحاذية  الثالثة  المنطقة  وفي   .5 �شورة 

تعر�ص  )بوبور(  پومپيدو  ج��ورج  لمركز 

روبرتو  للفنان  اأع��م��الً  اآرت  ميديا  �شالة 

ب���ورغ���ي���زي وه�����ي ع����ب����ارة ع����ن ل���وح���ات 

ا�شتعادة  فيها  نرى  تجريدية  ومنحوتات 

�شالة  اأم���ا  وه��ارت��ون��غ.  ���ش��ولج  لتجربة 

 53 غاليري  �شالة  مع  وبال�شتراك  روت 

فقدمتا معر�شاً لثاثة فنانين اأميركيين هم 

جون ليڤي وجو داوننغ وجون فرانكلين 

التجريدية  الى  اأعمال تنتمي  كوينغ، وهي 

 )15(
والهند�شية  والتلطيخية  التعبيرية 

پروتيه  كماعر�شت �شالة   .  6 ���ش��ورة 

لك�ص  ك��ل��ودي  الإ�شبانية  للفنانة  اأع��م��الً 

تجربة  ا�شتنها�ص  ال��ى  خالها  م��ن  تعود 

 ���ش��ورة 7، وه��ي 
)16(

الأم��ي��رك��ي ب���ول���ل���وك

اأعمال عر�شت في العامين 2013 و 2014 

ب��ت��اري��خ ح��دي��ث ج���داً وتعر�ص  وم��وق��ع��ة 

للمرة الولى . في نف�ص الوقت قامت �شالة 

ماريا لوند بعر�ص اأعمال معا�شرة للفنانة 

التي   ،8 ���ش��ورة   
)17(

���ش��اپ��ل م��اري��ا  كاترين 

اأنجزت اأعمالها با�شتعمال طباعة ال�شورة 

ق�شتها  ث��م  ب��الأل��وان  وعالجتها  ال�شلبية 

علقتها  اأو  حامل  على  وو�شعتها  اإط��اري��اً 

الفنية  الأعمال  من  النوع  هذا  مق�شو�شة. 

والتقنيات  المعالجات  على  انفتح  ال���ذي 

الكاديمية  المحفظة  خ��ارج  م��ن  الجديدة 

يطل على التعبيرية الجديدة اإطالة مميزة، 

ال�شلبية  ال�����ش��ورة  ا�شتعمال  يمكن  حيث 

بطريقة  عليه  وال��ع��م��ل  ال��ب�����ش��ري  لل�شكل 

دللت��ه  من  تحريره  ثم  ذاتية،  اأو  خا�شة 

ال��واق��ع��ي��ة واإ���ش��ف��اء ال��ل��ع��ب��ة ال��ل��ون��ي��ة ذات 

�شال�ص  ليندا  اأما  عليه.  التجريدي  المنحى 

في  �شرفة  تجريدية  اأع��م��الً  عر�شت  فقد 

ال��ل��ون  ا�شتعملت  ال�����ش��ال��ة  ولكنها  نف�ص 

تقتيرية  وبطريقة  للعمل  اإكمالية  كحالة 

الأ�شا�ص  اللعبة  تلعب  اأن  للمواد  اأت���اح  م��ا 

اأن��ه��ا رك��زت على  العمل، حيث  اإن��ج��از  ف��ي 

التي  ال��خ��ي��ط��ان  ال�����ش��اق  تقنية  ا�شتعمال 

 �شورة 9.
)18(

�شكلت عمود التاأليف الفني 

فن ال�سارع ي�ستدعيك

الباري�شية  ال�شوارع  في  ت�شير  عندما 

المترامي  ال�شارع  فن  يلفتك  اأن  من  بد  ل 

ور�شم  ال  مكاناً  يوفر  لم  ال��ذي  الأط���راف 

الأبنية  مداخل  و  وال�شطوح  الأبنية   : عليه 

واأب����واب ال��م��ح��ات وال�����ش��اح��ن��ات واأن��ف��اق 

وال�شاحات  ال��ق��ط��ارات  ومحطات  المترو 

 ���ش��ورة 10 
)19(

ال��ع��ام��ة وع��ل��ب ال��ك��ه��رب��اء

والهاتف والماعب ...

ل���م ي��ق��ت�����ش��ر ف���ن ال�������ش���ارع ع��ل��ى فن 

ال��غ��راف��ي��ت��ي ف��ق��ط ب��ل ت��ع��داه ال���ى ال��ر���ش��وم 

التعبيرية العماقة التي امتدت على حائط 

ت�شل  ق��د  ال��ت��ي  كله  المبنى  ط��واب��ق  ي��ط��ال 

 �شورة 
)20(

اأحيانا اأكثر  اأو  الى �شت طوابق 

ل  ولكنها  الحائطية  الر�شوم  من  اإنها   .  11
فهي  ال�شارع،  فن  معايير  لنف�ص  تخ�شع 

الكمبيوتر  بوا�شطة  ت�شمم  الأغ��ل��ب  على 

على برنامج الفوتو�شوب ثم تنفذ باأحجام 

كبيرة، ويمكن اإرجاع هذا الفن الى المدر�شة 

في  البروز  ال��ى  ع��ادت  التي  النيوتعبيرية 

الى  تنتمي  وه��ي  الحداثة،  بعد  ما  مرحلة 

بوا�شطة  الر�شم  تعتمد  لنها  المرحلة  هذه 

العائدة  وال��ب��رام��ج  اللكترونية  الأج��ه��زة 

لها. لكن هذه الر�شوم اأنجزت لتكون دائمة 

من المعروف أن فن 
الغرافيتي األميركي 

هو فن الشارع 
األفروأميركي، وكان 

يعرف سابقًا بفن 
الشارع األسود، وهو 
تعبير عن رّد الفعل 

الغاضب على التمييز 
العنصري الذي ساد 

الواليات المتحدة 
لسنوات طويلة سابقة
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لترميم  الم�شاحب  للترميم  تخ�شع  حيث 

من  م��ف��ردة  ت�شكل  اإن��ه��ا  ن��ف�����ش��ه،  ال��م��ب��ن��ى 

منجز  اأن  والغالب  »ال�شارعي«،  المتحف 

هذا العمل هو من الفنانين المعروفين وهو 

يتقا�شي بدلً مقدراً لر�شمه. وفي المنطقة 

الفنانين  من  البلدية  تطلب  ع�شرة  الثالثة 

اأعمال مماثلة وهي تعبيرية واقعية  اإنجاز 

فيها ر�شوم لوجوه عماقة م�شتوحاة من 

ب�شط  ف��ي  تب�شيٍط  م��ع  المفرطة  الواقعية 

الى  اللونية  ل��ل��درج��ات  واخ��ت��زاٍل  الأل����وان 

تقريباً  واحد  لون  فلل�شوؤ  ق�شوى،  درجة 

�شورة   
)21(

الظل  ل��ون  لم�شاحات  وكذلك 

الر�شم  من  النوع  هذا  اأن  الثابت  ومن   ،12
ل  م��ا  وه��ذا  ط��وي��اً،  ويعمر  ليبقى  و�شع 

هو  الغرافيتي،  ف��ن  ل��ه  يخ�شع  اأن  يمكن 

في  النا�ص  حركة  عبر  ي�شاهد  حائطي  فن 

اإنه فن �شارعي  ال�شارع ويخ�شع لنب�شه، 

ال�����ش��ارع  ف��ن  اأن���م���اط  ع��ن  ول��ك��ن��ه يختلف 

اأما  الغرافيتي.  فن  اأ�شم  عليه  اأطلق  التي 

ت��اأث��ره  فيت�شح   « الفرن�شي   « الغرافيتي 

عنا�شر  اأن  حتى  الأم��ي��رك��ي،  بالغرافيتي 

ال��ع��م��ل )���ش��ي��ط��رة ال�����ش��ي��اق ال��خ��ط��وط��ي 

والكتابي الموؤ�شلب والنافر على م�شاحات 

الم�شاحات بخطوط  الفني، وتاأطير  العمل 

 ، الكاريكاتوري(  الر�شم  وادخال  �شوداء، 

ماأخوذة من الطريقة الأميركية.

ال��غ��راف��ي��ت��ي  ف���ن  اأن  ال���م���ع���روف  م���ن 

الأفرواأميركي،  ال�شارع  فن  هو  الأميركي 

ال�شود،  ال�شارع  بفن  �شابقاً  وكان يعرف 

على  الغا�شب  الفعل  رد  ع��ن  تعبير  وه��و 

ال��ولي��ات  ���ش��اد  ال���ذي  العن�شري  التمييز 

ل�شنوات طويلة �شابقة. وللتعبير  المتحدة 

ع��ن ال�����ش��خ��ط وال��غ�����ش��ب وال�����ش��خ��ري��ة من 

المجتمع الأبي�ص وال�شلطة ال�شيا�شية، راح 

على  ير�شمون  الأم��ي��رك��ي  ال�شارع  فنانو 

)ال�شبراي(،  البخ  األوان  بوا�شطة  الجدران 

وتعبئة  الإنجاز  �شرعة  تتيح  طريقة  وهي 

يتدخل  اأن  قبل  فائقة  ب�شرعة  الم�شاحات 

ومنعهم  الفنانين  لقمع  ال�شرطة  رج���ال 

للقانون،  كونه  مخالف  عملهم  اإتمام  من 

الفرن�شية  ال�شلطات  اأن  بالذكر  والجدير 

والألمانية كانت منعت هذا العمل واعتبرته 

ل  هابط  فن  واأن��ه  المدينة  لجدران  تلطيخاً 

يعبر عن ثقافة المجتمع، ويعتبر هذا الفن 

مرافق اأو تواأم لفن الهيب هوب ومو�شيقى 

الراب والبيتبوك�ص، ولرق�ص البريكدان�ص. 

والعاطلون  الأف��ارق��ة«  »الم�شردون  ابتكر 

عن العمل والمنبوذون ورجال الع�شابات 

الحركة  مقتبل  في  الفنين  هذين  ال�شود«   «

هوؤلء  فان�شم  فيتنام،  لحرب  المناه�شة 

الى هذه الحركة للتعبير عن حبهم لل�شام 

ومناه�شتهم للعنف الم�شلح لكون ال�شود 

المت�شررين  اأ���ش��د  م��ن  الأري�����اف  واأب���ن���اء 

كانت  حيث  ونتائجها،  ال��ح��رب  ه��ذه  م��ن 

الطبقات الدنيا وقوداً لهذه الحرب.  انتقلت 

العالم حيث  اأنحاء وا�شعة من  الى  الحركة 

منبر  ال��ى  وال�����ش��اح��ات  ال��ج��دران  تحولت 

معهم  والمتعاطفين  واأ�شدقائهم  للفنانين 

هذا  وب��ات  يحملونها،  التي  الق�شايا  وم��ع 

من  تعاني  التي  للمجتمعات  م��رادف  الفن 

والقت�شادية  ال�شيا�شية  الأزم��ات  ا�شتداد 

والجتماعية والعرقية ... 

في  الفرن�شية  الطابية  ال��ث��ورة  لكن 

جعلت  الأوروبية  وارتدادتها   1968 العام 

عن  ومعبرة  م�شروعة  حالة  الفن  هذا  من 

اأن  كما  واأف��ك��اره��ا،  ال��ث��ورة  ه��ذه  �شعارات 

هذا النوع من الرسم 
وضع ليبقى ويعمر 

طوياًل، وهذا ما ال 
يمكن أن يخضع له 
فن الغرافيتي، هو 

فن حائطي يشاهد 
عبر حركة الناس في 

الشارع ويخضع لنبضه، 
إنه فن شارعي ولكنه 
يختلف عن أنماط فن 

الشارع التي أطلق عليه 
أسم فن الغرافيتي
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ال��ع��ن��ف ال��م��راف��ق ل��ل��م��وق��ف ال�����ش��ارك��وزي 

ب�شكل  م��ن��ه��م  ال���ع���رب  ال��م��ه��اج��ري��ن  م���ن 

���ش��ورة13 ، اأ���ش��ع��ل ح��دة هذه 
 )22(

خ���ا����ص

ال���ظ���اه���رة ال���ج���دي���دة ال��ق��دي��م��ة، ف��ام��ت��اأت 

منها  والباري�شية  الفرن�شية،  ال��ج��دران 

والر�شوم  والكتابات  بال�شعارات  خا�شة، 

البلديات  بع�ص  حافظت  وقد   . الم�شتنكرة 

الر�شوم  ه��ذه  من  العديد  على  الباري�شية 

في موقف متعاطف مع منفذيها، وب�شكل 

الي�شار  عليها  يهيمن  التي  البلديات  خا�ص 

الفرن�شي .

الحركة  على  تبديات  الفن  هذا   اأدخل 

ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة ال��م��ع��ا���ش��رة، فقد 

والر�شم  التعبيرية  الم�شاحات  بين  زاوج 

واأنماط  حركات  واب��ت��داع  الكاريكاتوري 

ال��ى لونيات  ووج���وه ع��دي��دة، ب��ال���ش��اف��ة 

تحاكي ال�شطح الذي طلته ور�شمت فوقه. 

ل��م ي��ك��ن ل���دى ال��زم��رة ال��ت��ي اأن��ج��زت ه��ذه 

او  بيعها  اأو  اأعمالهم  بتخليد  هماً  الر�شوم 

عر�شها اأمام النخبة المثقفة من المجتمع. 

بالحركة  ت��اأث��ر  ال��ف��ن  ه��ذا  اأن  المرجح  م��ن 

اأن ب��اإم��ك��ان من  ال��ت��ي اع��ت��ب��رت  ال��دادائ��ي��ة 

المحترف  االفن  وان  فناناً،  يكون  اأن  يريد 

تعود  باري�ص  وجدنا  لذلك  عهده،  انق�شى 

الم�شنوعة  تلك  لكنها  الجداريات،  فن  الى 

على عجل والتي تراعي ال�شطح ومكوناته. 

الفنان هنا لي�ص بحاجة الى تح�شير �شطح 

بمعايير وتقنيات محددة. كل �شطح �شالح 

مهماً  ولي�ص  للتعبير،  م�شاحة  يكون  لن 

لأن  التوليف  في  الم�شتعملة  المواد  جودة 

فنان الغرافيتي هدفه الوحيد عمل تعبيري 

لذلك  الأب��ع��ادال�����ش��ل��ع��ي��ة،  م��ن  تقريباً  خ��ال 

واأدوات  اللونية  المواد  اأرخ�ص  ي�شتعمل 

يعو�ص  ل  اأن  المرجح  من  حيث   ، الر�شم 

اإن���ج���از عمله،  ال��م��ال ال����ذي ���ش��رف��ه ع��ل��ى 

خا�شة واأنه يدرك تماماً بل يقبل تماماً باأن 

وا�شتعماله  عمله  فوق  بالر�شم  اآخر  يقوم 

ك�شطح اأولي ي�شتفاد من تاأليفه وم�شاحاته 

الرغم  للبيع على  واألوانه، عمله لي�ص معداً 

لن  وه��و  اأج���راً،  يتقا�شى  بع�شهم  اأن  من 

اأما  ذات��ه.  بال�شلوك  الحق  له  لن  يمتع�ص 

الأعمال الحائطية الأخرى فلن تتوانى عن 

والموزاييك  ال�شيراميك  تقنية  ا�شتعمال 

اأو  المبرغل  الباطون  اأو  المعدن  اإدخ��ال  اأو 

التي يمكنه ال�شمود في  المواد  غيرها من 

. العمل الفني 
)23(

وجه التفاعات الطبيعية 

عوامل  ت��ب��داأ  اأن  م��ا   ، �شرفياً  اأ���ش��ب��ح  هنا 

الطبيعة على اإلحاق ال�شرر به حتى ي�شبح 

ينبغي  اأو  ملحاً  و  �شرورياً  فوقه  الر�شم 

انجازه  طريقة  فاإن  هكذا  ب�شرعة،  ترميمه 

ل تدل على الرغبة بديمومته الطويلة. 

اآخر.  باتجاه  تقريباً  برلين نحت  لكن 

باتت برلين  مدينة فن ال�شارع الأوروبي 

التظاهرة  ه��ذه  اندلعت  ان  بعد  بامتياز 

الغربية،  ال��ج��ه��ة  برلين من  ج���دار  ع��ل��ى 

بين  المدينة  يف�شل  كان  الجدارالذي  هذا 

�شرق وغرب قبل توحدها.  وبعد تدميره 

واإزال���ت���ه وت��وح��ي��د الأل��م��ان��ي��ت��ي��ن،  تركت 

ال�����ش��ل��ط��ات ج������زءاً م��ن��ه م���ع ر���ش��وم��ات��ه 

الغرافيتية ك�شاهد على الم�شهد التاريخي 

وانعكا�شاته الفنية، وفي كل �شنة يحتفل 

ال�شغيرة  القطعة  هذه  حول  البرلينيون 

بتوحيد  فرحهم  عن  للتعبير  الجدار  من 

ال��م��دي��ن��ة وت��ط��ل ال��ر���ش��وم ك�����ش��اه��د فني 

ان�شحبت  على  الحركة  لكن  ذل���ك.  على 

حفيظة  اث���ار  م��ا  كلها  المدينة  ج��داري��ات 

برلين نحت تقريبًا 
باتجاه آخر. باتت 

برلين  مدينة فن 
الشارع األوروبي بامتياز 

بعد ان اندلعت هذه 
التظاهرة على جدار 

برلين من الجهة 
الغربية، هذا الجدار 

الذي كان يفصل 
المدينة بين شرق 

وغرب قبل توحدها.
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الغرافيتي  ف��ن��ان��و  ا���ش��ت��ط��اع  �شلطاتها. 

ال�شلطة  معركتهم  النت�شار  على  ف��ي 

وف��ر���ش��وا  هذا  بالبلدية  ممثلة  المدنية 

برلين  �شرطة  لحقت  ال��ف��ن،  م��ن  ال��ن��وع 

» خ��رب�����ش��ات« ور����ش���وم���ات وك��ت��اب��ات 

»نظافة«  على  حفاظاً  البرلينية  الحيطان 

اأن ينتهي  المدينة، فما  و«نقاوة« جدران 

عملهم  اإنجاز  من  الجماعات  اأو  ال�شبية 

الجدران  بتنظيف  ال�شرطة  تقوم  حتى 

من جديد. لم يتعب الر�شامون بل تعبت 

ال�����ش��ل��ط��ة ال��م��ول��ج��ة ب��م��اح��ق��ت��ه��م، ت��رك 

ال�شبية  تفلت  غاربه،  على  لحقاً  الأم��ر 

والر�شامون من كل قيد لدرجة اأن اأحياء 

امتاأت  الظاهرة،  فيها  انت�شرت  بكاملها 

�شوى  لها  هدف  ل  بخرب�شات  الجدران 

لتينية  اأح�����رف  والن����ط����اق،  ال��ح��ري��ة 

مكتوبة بطريقة التج�شيم اأو على عجل اأو 

مخرب�شة كيفما اتفق . هم فقط يوؤكدون 

في  �شخطهم  عن  بالتعبير  رغبتهم  على 

وجه من يمثل ال�شلطة، تكاثر هوؤلء الى 

في  اأمامهم.  انهزمت  ال�شلطة  اأن  درج��ة 

مختلفة  قوميات  من  الم�شكونة  الأحياء 

كثرت هذه الكتابات والر�شوم وقلت في 

الول��ى،  لأن  ربما  البرجوازية،  الأحياء 

عانت  وال��م��ع��وزون،  الفقراء  يكثر  حيث 

واختافاً  وتنوعاً  حدة  اأكثر  م�شاكل  من 

التعبير  ح����الت  لأن  اأو  ال��ث��ان��ي��ة،  م���ن 

ال��ف��ئ��ة من  ه���ذه  ع��ن��د  ال��ب�����ش��ري��ة تختلف 

م�شكاتهم  تختلط  غيرها،  ع��ن  النا�ص 

بمتطلباتهم  وال�شيا�شية  الج��ت��م��اع��ي��ة 

يطالهم  الذي  للغبن  برف�شهم  المعي�شية 

اأو  العرقي  اأو  الطبقي  اختافهم  نتيجة 

القومي، وخا�شة المواقف العرقية التي 

توؤدي الى رف�شهم عن�شرياً .

ر�شمت  ال��ج��داري��ة  ال��ر���ش��وم  بع�ص 

بع�شهم  ك���اأن  ون��ظ��اف��ة،  وج��م��ال  بعناية 

ط��ل��ب م���ن ال��ر���ش��ام��ي��ن الع���ت���ن���اء ب��ه��ذه 

محترفين  ر���ش��ام��ي��ن  اأن  اأو  ال���ر����ش���وم، 

معينهم  من  فر�شموا  الأ�شلوب  هذا  تبنوا 

البع�ص  وروؤي��ت��ه��م،  لطريقتهم  ووف��ق��اً 

 �شورة 
)24( 

الآخر تلقائي وعفوي وجميل

الأع��م��ال من  14، وق��د يكون منفذو ه��ذه 
ال��ر���ش��ام��ي��ن ال��ه��واة ال��ذي��ن ل��دي��ه��م بع�ص 

الر�شم، وهم على  الأكاديمية في  الخبرة 

الن�شياق  يرف�شون  ال��ذي��ن  م��ن  الأغ��ل��ب 

فن  ويرف�شون  محترف  فن  �شناعة  الى 

ال�شالونات والمحترفات المغلقة و ووفقاً 

والمتاحف.  العر�ص  �شالت  لمتطلبات 

لما  خافاً  اأن��ه،  الألماني  الغرافيتي  �شمة 

�شاهدته في باري�ص، يرتكز على التجاه 

 
الخا�شة البرلينية  نكهته  ول��ه  التعبيري 

ما  بكل  ت�شكيلي  فن  هو   ،15 �شورة 
 )25(

منجزوه  اقتحم  وق��د  معنى،  م��ن  للكلمة 

عمل  ا�شتئذان،  دون  من  الفنية  ال�شاحة 

اأنه  اأو  يحمله  ال��ذي  للتوقيع  قيمة  ل  فني 

بالتاأكيد  م��ع��د  لي�ص  وه���و  م��م��ه��ور،  غ��ي��ر 

عنه  تنتفي  للبيع،  ول  النخبوي  للعر�ص 

�شمته ال�شلعية . 

الأعمال  اأن من يقوم بهذه  اعتقد ربما 

ف��ي برلين ه��م من  اأو  ب��اري�����ص  ف��ي  ���ش��واء 

من  منعوا  اأو  عجزوا  الذين  الجماعات  من 

العائد  الجتماعي  ال�شياق  في  الن��خ��راط 

كالعرب  فيها،  يعي�شون  التي  للمجتمعات 

والعرب  والت���راك  باري�ص  في  والأف��ارق��ة 

وال�شرق اأو�شطيين في برلين، ين�شم اإليهم 

كالمهم�شين  الأ�شليين  ال�شكان  من  فئات 

والكلو�شار والعاطلون عن العمل .

لم يتعب الرسامون 
بل تعبت السلطة 

المولجة بمالحقتهم، 
ترك األمر الحقًا على 
غاربه، تفلَّت الصبية 
والرسامون من كل 

قيد لدرجة أن أحياء 
بكاملها انتشرت 

فيها الظاهرة، امتألت 
الجدران بخربشات 
ال هدف لها سوى 

الب�رصية الحرية واالنطالق الفنون  يف  وباحث  لبناين  ت�سكيلي  فنان   j

والرتبية الفنية
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)22(  هذا العمل موجود في المنطقة الثالثة ع�شرة من باري�ص وهو م�شتوحى من خطي الثلث والديواني العربيين ، في هذه الجادة يكثر 

المهاجرون العرب، ويعبرالعمل عن تم�شك هوؤلء بتراثهم و تميزهم واعتزازهم بفنونهم وتراثهم

)23( يبرز هذالعمل كيف ا�شتخدم الفنان المواد المختلفة لنجازه

)24( عمل في األمانيا يعبر عن تجذر المدر�شة التعبيرية

)25( عمل اآخر من الأعمال ال�شارعية الألمانية
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     �لفن : ترف �أم �ضرورة ؟

ط��ر 
ُ
�أ خ��ارج  يكون  �ن  �لفنان  طموح 

ط���ر �لرهنية 
ُ
�أ �ل��زم��ان و�ل��م��ك��ان وخ���ارج 

و�لحالية، لكن ال بد �ن ينطلق من و�قعه 

�لذي تنعك�س �حد�ثه عليه، فكيف �إذ� كان 

�لو�قع حرباً.

�لتاريخ  من  حقبة  �أي  في  �أم��ة  من  ما 

وعالقتها  �لفنون  فتعدد  �لفنون  تجاهلت 

�ل��ج��دل��ي��ة ب��ال��م��ج��ت��م��ع ت��ع��ك�����س �أه��م��ي��ت��ه��ا 

فالفن  �لمجتمع.  ف��ي  �ل��م��وؤث��ر  ودوره����ا 

�لحب  في  �لدين،  �ل�سيا�سة،  في  متغلغل 

و�ل�����ح�����رب، ه����و �ل�������د�ل ع���ل���ى ح�����س��ارة 

فهو  �لمغاور.  في  نحت  �ن  منذ  �الن�سان 

مجموع  ه��و  ب��ل  ت�سلية،  �و  ت��رف��اً  لي�س 

�سمير  لمخاطبة  �لوحيدة  �لفنان  �أ�سلحة 

�حا�سي�سه  ومخاطبة  ووجد�نه،  �الن�سان 

وعاطفته، وهو �لمعبر عن �لعالم �سلباً �و 

�يجاباً، يبرز معاناة �لنا�س ويج�سدها في 

�أعمال فنية، كٌل بح�سب روؤيته.

عن  بمعزل  �أعماله  يبدع  ال  و�لفنان 

بهما  يت�سل  ب��ل  ع�����س��ره،  وع��ن  محيطه 

ع��ن ط��ري��ق م��ا ي��ت��خ��ذه م��ن م���و�ق���ف، في 

���س��و�ء  �ل�����س��ائ��دة  �لجمالية  �لم�ستويات 

بالت�سليم لها �و بالتمرد عليها عن طريق 

ما يدين به، من ر�أي �إز�ء ق�سايا مجتمعه 

وعن  تجارب  من  يعي�سه  وم��ا  وع�سره، 

�لفني  عمله  ج��ودة  �إن  للم�ستقبل.  روؤيته 

يرتبط بطبيعته �لمحلية �لتي تح�سر فيها 

�لفنان  فوظيفة  �لنا�س.  وه��م��وم  ق�سايا 

لي�ست متعلقة باإنتاج �الأ�سياء �سمن حقل 

هي  للتعبير:  طريقة  هو  �إنما  �قت�سادي، 

لتبليغ معنى، �ن لم نقل ر�سالة وجودية.

على  �الول  �ل�����س��اه��د  ه��و  �ل��ف��ن��ان  �ن 

لالإن�سان  و�لمحر�س  له،  و�لناقد  �لع�سر 

�ن ي���رى م��ا ال ي����ر�ه �الن�����س��ان �ل��ع��ادي، 

�لقادر  فهو  �لحرب،  مو�جهة  في  خا�سة 

على �إعطاء �أ�سكال مرئيّة لل�سور �لذهنية 

�لقدرة  لديه  كما  �لمرئية،  غير  �لخيالية 

ع��ل��ى ت��ح��ري��ك م�����س��اع��ر �ل��ن��ا���س ب��ع��م��ق، 

�لمعا�س   �ل��و�ق��ع  ع��ن  �لتعبير  �ج���اد  �إذ�  

�لتجربة  يعي�سو�  الأن��ه  مبدعة،  وبطريقة 

�الن�سانية  �لقيم  فيها  وي�ست�سف  معه، 

بين  �لغام�س  �لتو�زن  ويجد  و�لجمالية، 

�لح�سي،  �لتحقيق  وت��وت��ر  �لخيال  توتر 

فاالآثار�لفنية �لعظيمة هي كونية �إن�سانية 

�لتي  �للغة  هذه  هي  �لمحلية،  بد�يتها  مع 

في  �لعقول  تدركها  لكن  �لعيون  تقروؤها 

كل �الزمنة. 

ت��ح�����س��ى  ف���ن���ي���ة ال  �أع�����م�����ال  ه����ن����اك 

في  حاولو�  ومنا�سلين  ثائرين  لفنانين 

ه���ذه �الأع���م���ال ����س��ك��ات ���س��وت �ل��ح��رب، 

لالن�سانية  وملكاً  مطلقة  قيمة  فاأ�سبحت 

على مر �لع�سور. 

عندما  د�فين�سي  ل��ي��ون��اردو  فق�سة 

حول  �لخازوق  على  يحترق  رجالً  ر�سم 

ز�لت  ما  غ�سب  �سرخة  �لى  �الأني  �لفعل 

الفن والحرب

j د. كلود عبيد

ثقافة الفن التشكيلي
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حتى  �لب�سرية  �ذ�ن  ف��ي  �سخطها  ت���ردد 

�ليوم.

ك��م��ا ت����رك ل��ن��ا �ل���ف���ن���ان ف���ي �ل��ع�����س��ر 

ورقية  ور�سوماً  خزفية  �آث��ار�ً  �لمملوكي 

�لفنان  �أر�د  ب�سرية  �نماطاً  فيها  ظهرت 

كما  �لحجم  ن�سب  ف�سّوه  فيها  ي�سخر  �أن 

كما  م�ستديرة،  بخطوط  �ل��وج��وه،  ح��دد 

وكل  تجريدية،  بخطوط  �لمالمح  ر�سم 

ذلك ليدلنا على ع�سف �لحكام و�ل�سخرية 

منهم.

فعالً  �ل��ح��رب  ف��ي  ر�أى  فقد  غويا  �أم��ا 

�لنظر  بع�س  لالن�سانية  �لعد�ء  �فعال  من 

مجموعته  ففي  و�لمنهزم.  �لمنت�سر  عن 

»وي����الت �ل���ح���رب« ����س��ت��وح��ى م��ن ح��رب 

�ل��ت��ح��ري��ر �ال���س��ب��ان��ي��ة �ل��ت��ي �أد�ن���ه���ا �د�ن���ة 

���س��ام��ل��ة ت���ج���اوز ف��ي��ه��ا زم���ان���ه وم��ك��ان��ه، 

و�ن  جماعي،  جنون  مح�س  فيها  ور�أى 

�ل��ب��ط��ول��ة عليها وه��م  ����س��ب��اغ  م��ح��اوالت 

وت�سليل الأنه ال يوجد ما يبررها ��سالً.

�أول  بيكا�سو  غورنيكا  �عتبرت  وق��د 

�سيا�سياً  مفهوماً  يحمل  ن�سالي  فني  �أثر 

�لع�سرين. �ل��ق��رن  ف��ي  �ل��دق��ي��ق  بالمعنى 

وك��ان��ت ر���س��ال��ة �إن�����س��ان��ي��ة ���س��د �ل��ح��رب 

ن�سخت  �ل��ب�����س��ري��ة.  وخ�����ر�ب  و�ل���ع���ذ�ب 

في  �ل�سو�رع  وغطت  وكبرت  �لغورنيكا 

لمو�قف  رم���ز�ً  و�أ�سبحت  بلد  م��ن  �أك��ث��ر 

وط��ن��ي��ة ون�����س��االت ف��ك��ري��ة. م��ع��ه��ا ك��ان 

�الن�سانية،  ل��ت��ر�ث  �أم��ي��ن��اً  فناناً  بيكا�سو 

�ن  �لعلم  مع  و�سعبه،  �أمته  بم�سير  �لتزم 

بعيد�ً  �عتبروه  معا�سريه  من  �لكثيرين 

عن هموم �أمته ووجدو� في �تجاهه رغبة 

في �لهدم و�لنفي.

�لفنانين  ب��اأ���س��م��اء  ت��ط��ول  و�ل��ق��ائ��م��ة 

�لثائرين : بروغل. بو�س، بر�ك، دولوني، 

ز�دك��ي��ن،  د�ل����ي،  ���س��ل��ف��ادور  �آرب،  ه��ان��ز 

�وت����و دي��ك�����س، ماك�س  ب��وي��ز،  ج��وزي��ف 

�بر�هيموف......َولَِكن  بانك�س،  بكمان، 

�لحرب  �أث��رت  كيف  ن��رى  ت��ام  وبو�سوح 

�لعالمية �الأولى ثم �لحرب �لعالمية �لثانية 

على �لفنانين  وكيف فر�ست نف�سها على 

�لذي  بيكا�سو  من  ب��دء�أ  �لت�سكيلية،  �للغة 

�أدى تحوله في ر�ئعته �لغورنيكا، �لى فتح 

و�التجاهات  �لمد�ر�س  من  للعديد  طريق 

تاأثيرها  نالحظ  كما  �ل�سيا�سية،  �لفنية 

ر�سم  �ل��ذي  غ��رو���س  ج��ورج  �لفنان  على 

هذه  خلفته  ما  عن  »�لخلفية«  مجموعته 

�لحرب، وكانت ر�سومه عبارة عن وجوه 

ع�سكرية وجنود ر�سمهم بطريقة ال تخلو 

من �ل�سخرية. 

لقد �أ�سبح �لفن �أكثر ��ستجابة للروح 

و�قعاً  ير�سد  فهو  للعين،  ��ستجابة  و�أقل 

�أك��ث��ر عمقاً وم��ع��ن��ى  وج���م���االً،  ه��و �الآن 

بالت�سور�ت  �لملئ  �لد�خلي  �لفنان  و�قع 

و�الح�����الم و�الوه������ام و�الح���ب���اط ول��غ��ة 

ناحية و�لذهنية  و�لمنطقية  �لالوعي من 

و�لريا�سية و�لهند�سية من ناحية �أخرى.

�أ�سبح �لت�سكيل لغة لي�س تجميالً وال 

عالم  من  ن�ستبعد  �أن  نو�سك  بل  تن�سيقاً 

�لت�سكيل �ليوم كل من يمكن و�سفه باأنه 

زينة للحياة �أو متعة للعين. 

من �لوجوه �لمعروفة في لبنان �لفنان 

نعرف  �أن  حاولنا  بلقاء  ج��ون��ي،  ح�سن 

تفاعله من خالل �أعماله، مع تز�يد �لعنف 

برز  وكيف  �لعربية،  �الأزم��ات  و��ستمر�ر 

مجال  ف��ي  تقنياته  وت��ط��ورت  �ه��ت��م��ام��ه، 

ومحاولة  �لنا�س  معاناة  و�ب��ر�ز  �لتعبير 

�إ�سكات �آلة �لقتل. 

جوني  ح�سن  �خ��ت��ار  ط��م��وح،  ف��ن��ان 

نقطة �نطالق، �سديدة �الت�ساق، و�المانة 

و�الأ�سيلة،  �لمتقدمة  �لفكرية  روؤيته  مع 

فهو �أمين لبيئته وتقنياته ومفرد�ته. 

ي��ق�����سُّ ع���ال���م ج��ون��ي  �الن�������س���ان  �ن 

حقل  ف��ي  �إ���س��ه��ام��ه  ب���د�أ  م��ن��ذ  �لت�سكيلي 

�ل��ت�����س��ك��ي��ل �ل��ل��ب��ن��ان��ي، ل��ي�����س ب��اع��ت��ب��اره 

ع��ن�����س��ر�ً ع���اب���ر�ً ول��ي�����س ب��اع��ت��ب��اره بطال 

ت�سكيلياً  م��ع��ادالً  باعتباره  و�إن��م��ا  نبيالً، 

�ل�سيا�سية  �الأ�سعدة  كل  على  �لقهر  لفعل 

�نطلق  ل��ق��د  و�الج��ت��م��اع��ي��ة  و�ل���ف���ردي���ة. 

ترك لنا الفنان يف 
الع�رص اململوكي 
اآثارًا خزفية ور�سومًا 

ورقية ظهرت فيها 
امناطًا ب�رصية اأراد 

الفنان ان ي�سخر فيها 
ه ن�سب احلجم  ف�سوَّ
د الوجوه كما حدَّ

القائمة تطول 
باأ�سماء الفنانني الثائرين: 

بروغل، بو�ش، براك، 
دولوين، هانز اآرب، 

�سلفادور دايل، 
زادكني، جوزيف 

بويز، اوتو ديك�ش، 
ماك�ش بكمان، بانك�ش، 

ابراهيموف...
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فهوليود مجرد ف�ساء تدور فيه �الأ�سكال 

بال منطق بل هو �سبيه باالعالن �ل�سوفي 

�لع�سوية  �لعالقة  �لوجود ب�سبب  لوحدة 

و�لحية بين �لكتلة و�لف�ساء،و�لتي غايتها 

�الن�سان. والدر�كه �لعميق لوظيفة �للون 

�الأكثر  باعتباره  �أ�سا�سي  كعن�سر  ج��اء 

وما  مخيلته  في  يجول  ما  كل  عن  تعبير�ً 

يحلم  بتحقيقه. 

غريبة  مهارة  جوني  ح�سن  يمار�س 

�لتي  �لخيالية  �ل�سور�لذهنية  �إعطاء  في 

�لمادي، فت�سبح  �ل�سكل  توؤرق �الن�سان، 

�أعماله،  في  مرئيّة  �لمرئية،  غير  �ل�سور 

للعقل  �لعميقة  �لحد�س  كما يعطي حاالت 

تاأثير�ً  يوؤثر  �ن  قادر  مو�سوعي  ت�سوير 

ثابتاً و�بدياً على �جيال حا�سرة وقادمة، 

عن  يتاأتى  �إنما  �لجماعة  في  �لتغير  الن 

ط��ري��ق  روؤي����ا �الأف�����ر�د، وك���ل ت��ح��ول في 

�لفن  خ���الل  م��ن  ينبت  �ل��ف��ردي��ة  �ل���روؤي���ة 

وينعك�س في تحول �لروؤيا �لجماعية. 

عالياً  ق���در�ً  تعك�س  جوني  �أع��م��ال  �ن 

م��ن �ل��وع��ي ب��ال��ت��ج��ادل �ل��ح��ادث ب��ي��ن هم 

�لذي  �الن�سان  هّم  �لت�سكيل،  وهم  �لو�قع 

�لعري�سة  �لجموع  على  تدلُّ  �سريحة  هو 

ل�سعوب �لعالم �لثالث في نزوعها �لفردي 

م�سادرة  �إن�سانية  �ل��ى  توقاً  و�لجماعي 

ومهدورة ومحتقرة. 

هو  �لنمو  طريق  في  �ل�سائر  �لعلم  �إن 

حاجة و�سرورة لمو�جهة غطر�سة �لعالم 

�لمتقدم، وتطوير �إن�سان هذ� �لعالم �لذي 

يعاني من جور حكامه و��ستبد�دهم، فيما 

غد� �لفن في �لعالم �لمتقدم لدى �لكثيرين 

�ل��ت��رف،  �أ���س��ك��ال  م��ن  �سكالً  مبدعيه  م��ن 

تق�سي  ت��ك��اد  ه��ن��اك  �لتكنولوجيا  �أن  �إذ 

�لفن عندنا  �الإبد�ع �الخرى.  على مظاهر 

�سرورة وحاجة وقوت و�بد�ع. 

j نقيبة �لفنانني �لت�ضكيلني يف لبنان

�لماآ�سي  �لى  �لخا�سة  ماآ�سيه  من  جوني 

�لتهجير   �إن�سان  فاأن�سانه  لنا�سه،  �لعامة 

و�النفجار  و�لقهر  و�لمجاعة  و�لحروب 

�لخيوط  تكبله  �إن�����س��ان  �ل�����س��ك��ان��ي....... 

خ�سو�ساً  و�لقا�سية،  �لدقيقة  �لحريرية 

يك�سر  �لو�قع  حيث  �لحا�سر  �لوقت  في 

عن �نيابه. 

مبا�سرة   غير  تعبيرية  رقيقة  لوحاته 

�ي  �أخذت  فاإذ�  متعددة،  �تجاهات  ت�سمل 

حيّز من �للوحة، هناك ما ي�سبع تمنياتك، 

�نطباعي،  ت���درج  �سوريالية،  م�سهدين 

تكوينات  فيها  تتحول  ل��وح��ات  تجريد، 

�إن�سانية  �بعاد  �لى  و�لكتلة  و�لخط  �للون 

تغير في مالمح �لعالم فيبدو متعاطفاأ مع 

�الن�سان وغاياته.

ع���الق���ة ق���وي���ة ب��ي��ن �الأ����س���خ���ا����س �و 

�لمفرد�ت و�لخلفيات، كذلك عالقة �لفنان 

فهو  بالو�قع،  معاً  وعالقتهما  بمفرد�ته، 

ي��اأخ��ذ م��ن م��ف��رد�ت  �ل��م��ث��ال  ع��ل��ى �سبيل 

�ن  على  �ل��ق��ادرة  �لعنا�سر  تلك  �ل��و�ق��ع 

�لح�س  من  عالية  �سحنات  بذ�تها  تعك�س 

بالطفولة و�لبر�ءة، �لطفولة بكل �لمعاني، 

�الن�سانية  وط��ف��ول��ة  ب��ل  �ل��ف��ن��ان  ط��ف��ول��ة 

�لدر�جات،  �ل�سيار�ت،  �الأ�سخا�س،  كلها. 

�لع�سافير، �لدجاج، �لبقج، �لحافالت..... 

�خ���ت���ي���ار ل���ه م���غ���ز�ه ف���ي ع��ك�����س �ل��ح�����س 

بالبر�ءة عن طريق �ختيار عنا�سر بد�ئية 

�لمعا�سرة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة   ق�����س��وة  ع��ن  ب��ع��ي��دة 

وفجاجتها،و�البتعاد عن �أدو�ت �لحرب.

جوني  يتخل  لم  �لجديدة  �أعماله  في 

�أ�سخا�سه تلمع  �أ�سبحت  �إن�سانه، بل  عن 

لمعاناً حالماً في خ�سم من فر�غ، مرعب، 

ومفرد�ت �لو�قع تحلق وتتحدى �لف�ساء، 

رعب مترب�س خلف �لروؤيا، فرغم �ت�ساع 

�لفر�غ في بع�س لوحاته �إال �أنه ال يكت�سب 

�لمكان   يج�سد  ف���ر�غ  �ن��ه  ب��ه��ا،  �إالّ  دالل���ة 

دوره  �ل��ف��ر�غ  ه���ذ�  يلعب  ك��م��ا  وي���وؤك���ده، 

�لت�سكيل  �لجوهري كعن�سر من عنا�سر 

عالقة الفنان 
مبفرداته، وعالقتهما 

معًا بالواقع، فهو 
ياأخذ من مفردات 

الواقع تلك العنا�رص 
القادرة على اأن 

تعك�ش بذاتها �سحنات 
عالية من احل�ش 

بالطفولة والرباءة

اإن اعمال جوين 
تعك�ش قدرًا 

عاليًا من الوعي 
بالتجادل احلادث 

بني هم الواقع 
وهم الت�سكيل، هم 

االن�سان الذي هو 
�رصيحة تدل على 
اجلموع العري�سة 

ل�سعوب العامل 
الثالث يف نزوعها 
الفردي واجلماعي 

توقًا الى اإن�سانية 
م�سادرة ومهدورة 

وحمتقرة
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فاهي بر�صوميان  25×18.5   حري �صيني  1968
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ما الذي ي�ضحكنا؟

اأبحاث عديدة اأجريت وما زالت 

الأم��ور  اأو  الأ�شياء  ماهية  لفهم  تجرى 

معقدة  ق�ضية  ان��ه��ا  ت�ضحكنا....  ال��ت��ي 

اأن  النف�س  لعلم  يمكن  كيف  اإذ  و�ضائكة 

ي�ضبر اأغوار هذا ال�ضلوك الغرائزي الذي 

هو ال�ضحك؟

اإنه تحد مزمن, منذ افالطون ولغاية 

الى  الهادفة  المحاوالت  تتوقف  لم  االآن 

فك لغز الفكاهة.

احتار الفال�ضفة و علماء النف�س  في 

تو�ضيف ال�ضحك و ت�ضنيفه؛ اذ اأنه من 

عند  التوقف  دون  عليه  االإجابة  ال�ضعب 

ثالث نظريات حددها هوؤالء للتعريف به 

و بم�ضبباته:

ال���ت���ن���اف���ر, االح�������ض���ا����س ب���ال���راح���ة,  

واالح�ضا�س بالتفوق.

واحدة  هي  الفكاهة  اأن  فرويد  يرى   

من اأرقى االنجازات  النف�ضية لالن�ضان و 

باأن  النكتة قناع عدائي يخفي ال�ضخ�س 

ك��ل ح���االت االح��ب��اط واالخ��ف��اق  وراءه 

ال��خ��ا���ض��ة ب����ه.. ف��ال��ن��ك��ت��ة ت��ق��دم ر���ض��وة 

اإن  خ��ا���ض��ة.  متعة  وتمنحه  للم�ضتمع 

على  يعين  ما  اأق��وى  هي  التي  الفكاهة, 

الحياة     وم�ضقاتها هي لي�ضت  احتمال 

محاكاة  ه��ي  ف��ارغ��ة,  ت�ضلية  وال  ه���زالً 

اليومية   حياتنا  ف��ي  ال�ضائعة  ل��الغ��الط 

ال  الب�ضرية  بالحماقات  تتالعب  وه��ي 

اال���ض��ح��اك,  االأول  ه��دف��ه��ا  ب��ال��ج��رائ��م؛ 

غلطة  م��ن  ي�ضحكون  الب�ضر  جعل  اأي 

والهدف  غيرهم   ارتكبها  اأو  ارتكبوها 

الى  يدفعهم  مما  يفكرون  جعلهم  الثاني 

تجنب اإعادتها.

باختالف  الفكاهة  م�ضمون  يتغيّر 

الثقافي.  وال��م�����ض��ت��وى  الجن�س  ال��ع��م��ر, 

الفكاهة  اأن  ه��و  عليه  المتعارف  ول��ك��ن 

اأن  ت�ضتطيع  ال  الذي  الم�ضتحيل  فن  هي 

اإنها  منه...  فت�ضخر  ال��واق��ع   في  تحققه 

ق�ضوة  من  الموؤقت  الهرب  على  ت�ضاعد 

يب�ضع  ال��ذي  التهّكم  ن�ضل  اإنها  الحياة, 

ج�ضد ال�ضر االجتماعي. 

االأجتماع  علماء  عرَّفها  كما  النكتة 

وواق��ع  م��رة  لحقيقة  مبا�ضرة  ادان��ة  هي 

ال��واق��ع  ه��ذا  على  ال�����ض��وء  ت�ضلط  م��وؤل��م 

ك���ي ت��ك�����ض��ف ح��ق��ي��ق��ت��ه وب���ع���ده ال��ث��ال��ث. 

الثقافة  وعلى هذا, فالنكتة هي جزء من 

الذي  االأ�ضعف  الطرف  ثقافة  ال�ضعبية؛ 

لذلك  ال��م��واج��ه��ة,  على  ال��ق��درة  يملك  ال 

الفقيرة   المجتمعات  ف��ي  ت���زداد  نجدها 

في  والجهل  البطالة  حيث  الم�ضحوقة 

ت�ضيق  حيث  االأ�ضتبدادية,  االأنظمة  ظل 

م�ضاحة التعبير عن الراأي, فيلجاأ ال�ضعب 

عن  للتنفي�س  موارية  كطريق  النكتة  الى 

يفهم  »ال  موليير:  ي��ق��ول  وك��م��ا  ال��ك��ب��ت. 

المنافقون المزاح«.

في  النكتة؟    تولد  اأي��ن   ولكن   …
في  اأحياناً  عديدة؛  اأماكن  هناك  الحقيقة 

»ال �ضحك من دون �ضحايا« 
الكوميديا في الحياة.. وفي السينما

j نهاد يونس

ثقافة السينما
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المقاهي ال�ضعبية اأو في المالجيء اأو في 

ال�ضجون اأو في ال�ضوارع  الخ..و تنت�ضر 

الكوميدية  االأف���ك���ار  اأك��ث��ر  اإن  ب�����ض��رع��ة, 

االأو���ض��اع  م��ن  تتاأتى  ق�ضاوة  اأ�ضدها  و 

الماأ�ضاوية...

االن�ضان  اخترع  متى  هو  وال�����ض��وؤال 

النكتة  اإن  النف�س  علماء  ي��ق��ول  النكتة؟ 

ارت�ضمت  �ضحكة  اأول  م��ن��ذ  اخ��ت��رع��ت 

موجود  الهزل  الأن  االإن�ضان  وج��ه  على 

وم����الزم ل��ل��ج��د ف��ي ك��ل زم����ان وم��ك��ان, 

ويوؤكد هنري برغ�ضون على ذلك بقوله: 

»ال ���ض��يء اأك��ث��ر ج��دي��ة م��ن ال��م��رح«. وما 

الر�ضوم الكاريكاتورية التي وجدت على 

على  دليل  اإال  القديمة  الكهوف  ج���دران 

�ضعب  كل  ابتكر  وق��د  ال�ضحك.  فن  ق��دم 

حّد  على  النكات,  وهذه  به  خا�ضة  نكات 

هي  ما   )1949-1889( المازني  تعبير 

اإالَّ و�ضيلة لالأخذ بالثاأر و جعل االن�ضان 

ينت�ضر وهو في مكانه...! اذن هي اأ�ضبه 

بجواز �ضفر ال يقف عند حّد, و ال يعترف 

باالإ�ضارات الحمراء...

اأو  فعل   رد  هما  ال�ضحك  اأو  الفكاهة 

الطاقة  تحرير  االأول��ى  مهمتها  ا�ضتجابة 

واالإكتئاب  القلق  عن  الناتجة  المكبوتة 

هو  يعاني  ال��ذي  واالن�ضان  ال��ت��وت��ر...  و 

اأكثر النا�س قدرة على ال�ضحك و الفكاهة 

اأر�س  هو  »ال�ضحك  والمرح.  وال�ضخرية 

م�����ض��اع ب��ي��ن االإي���م���ان و ال���ي���اأ����س... اإن��ن��ا 

نحافظ على �ضالمة عقولنا بال�ضحك من 

ال�ضخافات ال�ضطحية للحياة! اإن ال�ضحك 

الى  ينقلب الى مرارة و �ضخرية موّجهة 

كما  والموت«.  ال�ضر  معقوليات  ال  اأعمق 

قال المفكر و الكاتب مارتن كاردنر.

���ض��ح��اي��ا«,   دون  م����ن  ���ض��ح��ك  »ال 

يقول    )Pas de rire sans victimes(

الفيل�ضوف هنري برغ�ضون و المق�ضود 

التي  االأ�ض�س  اأن  برغ�ضون  بح�ضب  هنا 

ت��ب��ع��ث ع��ل��ى ال�����ض��ح��ك م��ث��ل »���ض��ح��ك��ة 

و�ضحكة  التهّكم  و�ضحكة  االإن��ت�����ض��ار 

تتطلب وج��ود  واأن��ه��ا  ب���ّد  ال�����ض��خ��ري��ة« ال 

طرف اآخر, الم�ضحوك منه, اأي ال�ضحية.

اأما ال�ضحك فياأتي من المفارقة التي 

تت�ضمنها النكتة, وهو اأول و�ضيلة ات�ضال 

يكون  واأحيانا  الكالم,  قبل  الب�ضر,  بين 

واقع  من  النكتة  وتنطلق  ج���داً...  معدياً 

اأن  اأو قول �ضرط  اأو خالف  اأو من حدث 

فيهم, ونحن  النا�س, ويوؤثر  يم�ّس  يكون 

عندما  بال�ضحك   اأك��ث��ر   ن�ضتمتع  ع���ادة  

)ال�ضحية(  ال�����ض��ح��ك  م��و���ض��وع  ي��ك��ون 

اأنا�س ال نحبهم...

في فترة ما قبل التاريخ كان مو�ضوع 

المثال  �ضبيل  )على  ج��داً  قا�ضياً  ال�ضحك 

تتاألم وتتلوى(...  الحيوانات وهي  روؤية 

يهاجم  عندما  ي�ضحكون  كانوا  الرومان 

الملعب  ال��ى  به  رم��ي  اأح��ده��م  جائع  اأ�ضد 

المتع  الى  ت�ضل  التي  الدعابة  روح  »اإنها 

ال�ضادية, هي الطبقات الفقيرة والمعدمة, 

ه���ي ج��م��ه��ور ال��م��ق��اع��د ال��خ��ل��ف��ي��ة ال��ت��ي 

االأ���ض��الء  ل��م��راأى  �ضحكاً  وتنفجر  تهلل 

المتناثرة« كما و�ضفها �ضك�ضبير.

ع���دي���دة؛ فهناك  اأن������واع  ل��ه��ا  ال��ن��ك��ت��ة 

البي�ضاء والنكتة  ال�ضوداء والنكتة  النكتة 

ال�ضفراء. فال�ضوداء مثالً هي الماأ�ضاوية 

وال���ح���م���راء ه���ي ال��ت��ي ت��ق��ود ال���ى ع���راك 

اللئيمة  واإ���ض��ال��ة دم���اء, وال�����ض��ف��راء ه��ي 

غير  غ��اي��ات  ال��ى  تنزع  وال��ت��ي  المت�ضفية 

نبيلة والبي�ضاء وهي البريئة. 

ه��ذه االأن���واع واالأن��م��اط من ال�ضحك 

والتفكه احت�ضنتها ال�ضينما منذ بداياتها 

م���ن معظم  االأ�����ض����د  واأع���ط���ت���ه���ا ح�����ض��ة 

ال�ضامتة  الكوميديا  ك��ان��ت  نتاجاتها.. 

اإع��اق��ة وا���ض��ح��ة ب�ضبب من  م��ن  ت��ع��ان��ي 

غياب ال�ضوت اإ�ضافة الى النظرة الدونية 

كانوا   الذين  المثقفين  بع�س  من  تجاهها 

ينظرون اليها بخفة  وباأنها للترفيه فقط. 

ال�ضينما  ���ض��ن��اع��ة  رواد  اأب�����رز  م���ن 

 )1960-1880 الكوميدية )ماك �ضينيت, 

كل  اأم���ام  ال�ضهرة  درب  فتح  ال��ذي  وه��و 

هناك النكتة ال�ضوداء 
والنكتة البي�ضاء 

والنكتة ال�ضفراء. 
فال�ضوداء مثاًل هي 

املاأ�ضاوية واحلمراء 
هي التي تقود الى 

عراك واإ�ضالة دماء, 
وال�ضفراء هي اللئيمة 
املت�ضفية والتي تنزع 
الى غايات غري نبيلة 

والبي�ضاء وهي الربيئة
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�ضابلن  �ضارلي  �ضوان�ضون,  غلوريا  من 

وهارولد لويد...

 The shriek(1923 خرج عام
ُ
نتج واأ

ُ
اأ

لفيلم  �ضاخرة  محاكاة  وه��و   )of Araby
رودولف فالنتينو.

وجهه  كان  ال��ذي  كيتون,  با�ضتر  اأم��ا 

�ضخ�ضية  �ضنع  وال��ذي  اأب���داً  ي�ضحك  ال 

ال��رج��ل ال��ه��اديء ال���ذي ي��واج��ه االأخ��ط��ار 

)التي قدم �ضبيهها فيما بعد  بيتر�ضيلرز 

في عدد من اأفالمه(. بدوره, هارولد لويد 

)1893-1971(, و هو �ضاحب اأعلى اأجر 

في الع�ضرينات خلق ال�ضخ�ضية الفكاهية 

للرجل غير المهم, الموجود في المواقف 

ال�ضعبة. 

لجمهورهم«؛   طيبة  ت�ضلية  »توفير 

ل���م ي��ح��دث اأب������داً ل���الأخ���وة م��ارك�����س اأن 

ه��ذه... غير  لفنهم  مثلى  و�ضية  تخيلوا 

الهزليين,  الممثلين  اأي  »الكوميكز«,  اإن 

ال يقدمون انعكا�ضاً للواقع بل هم اأ�ضكال 

ا���ض��اف��ي��ة زي���دت ع��ل��ي��ه...ول��ت��وف��ي��ر مثل 

لوريل  الثنائي  من  كل  لجاأ  الت�ضلية  هذه 

وهاردي )�ضتان لوريل  واأوليفر هاردي( 

الى اعتماد التنافر في المواقف في �ضبيل 

في  والتباين  التنافر  )ك��م��ا  االإ���ض��ح��اك, 

واالآخ��ر  �ضمين  اأحدهما  اأن  اذ  اأ�ضكالهما 

الجار  ي�ضكو  اأفالمهما  اأحد  ففي  نحيل.( 

كلبك  اإن  »ع��زي��زي  ق��ائ��ال:  كلبه  ل��ج��اره 

ال ي���ن���ام, ي��ع��وي ط��ي��ل��ة ال��ل��ي��ل!« ف��اأج��اب 

طيلة  ينام  فهو  تقلق  »ال  ب��ب��رود:  ال��ج��ار 

اأفالم  اأح��د  في  مماثل  م�ضهد  النهار!«... 

بيتر �ضيلرز من �ضل�ضلة »الفهد الوردي« 

ال��م��ا���ض��ي,   ال��ق��رن  م��ن  ال�ضبعينات  ف��ي 

موظف  )�ضيلرز(  كلوزو  المفت�س  ي�ضاأل 

االإ�ضتقبال في الفندق الذي ينزل فيه عند 

حيث  ال�ضلم  اأ�ضفل  عند  يقف  كلباً  روؤيته 

»هل  غ��رف��ت��ه:  ال��ى  ع��ب��وره  عليه  يتوجب 

بالنفي,  الموظف  فيجيبه  يع�ّس؟«  كلبك 

يهجم  حتى  ال�ضلَّم  م��ن  يقترب  اأن  وم��ا 

وعندما  �ضاقه  في  ويع�ّضه  الكلب  عليه 

له  يقول  م�ضتف�ضراً  الموظف  الى  يلتفت 

هذا االأخير ببرود: »هذا لي�س كلبي!«

اإنطالقا من هذا التنافر, بين الجواب 

منطقياً  ال��م��ت��وق��ع  وال���ج���واب  ال��م��ع��ط��ى 

اإعطاوؤه, تولد هذه الفرقعة التي ن�ضميها 

الفكاهة و من ثم ال�ضحك. هي هنا فكاهة 

خبيثة... والم�ضحك في االأمر هو اإدراك 

اأن الجواب الذي في ظاهره غير عقالني 

متوقع... ال  مختلف  منطق  خال�ضة  هو 

ال�ضحك هو الالمتوقع!  

العالمية  ال��ح��رب  اأت���ت   1915 �ضنة 

ل��ت��خ��رب ال��ك��وم��ي��دي��ا, ال�����ض��ح��ك, وب��رغ��م 

الك�ضاد الذي عا�ضته تلك الفترة و�ضعود 

�ضابلن  �ضارلي  بقي  هتلر  اأدول���ف  نجم 

يمار�س مهنته بحيث قال عنه ج. برنارد 

الذي  الوحيد  العبقري  »ان��ه  اآن���ذاك:  �ضو 

خرج عن ال�ضناعة ال�ضينمائية.«.. �ضابلن 

ج�����ض��د ب��ال��ك��وم��ي��دي��ا ال��ب��وؤ���س االإن�����ض��ان��ي 

اأن نجه�س  وجعلنا ننفجر بال�ضحك قبل 

يتعاقب  كوميدية  م�ضاهد  هناك  بالبكاء!  

واالإزدراء  وال����دم����وع  ال�����ض��ح��ك  ف��ي��ه��ا 

وال����رع����ب ك���م���ا ف����ي ت���ل���ك ال��م�����ض��رح��ي��ة 

الى  حّولت  التي  واي�س  لبيتر  »التحقيق« 

كان  �ضاهد  ي�ضف  حيث  �ضينمائي  فيلم 

هناك  ال��و���ض��ع  ال�ضجن  م�ضت�ضفى  ف��ي 

قائالً:

اأ�ضبيرين معلقان  لنا قر�ضا  »... كان 

كانوا  المئة  تحت  المحمومون  بخيط, 

والمحمومون  واح���دة  م��رة  يلعقونهما 

فوق المئة ي�ضمح لهم بلعقهما مرتين!«  

مع�ضكر  في  االأ�ضبيرين  اأن  والظاهر 

االإبادة قد و�ضل الى هذا الحد من الرعب 

الكوميدي, حّد ال�ضحك الوح�ضي. 

في الوقت الذي ن�ضح فيه الفيل�ضوف 

في  الدعابة  روح  باعتماد  »�ضي�ضرون« 

المحاكم للتخفيف من ثقل اأجوائها كانت 

من  للغاية  متزمتاً  موقفاً  تتخذ  الكني�ضة 

ال�ضوء  عليه  ���ض��لّ��ط  م��ا  ه���ذا  و  ال�ضحك 

لمخرجه   )1986( ال����وردة«  »ا���ض��م  فيلم 

جلاأ كل من الثنائي 
لوريل وهاردي 

)�ضتان لوريل  واأوليفر 
هاردي( الى اعتماد 

التنافر يف املواقف 
يف �ضبيل االإ�ضحاك, 

كما التنافر والتباين 
يف اأ�ضكالهما اذ اأن 
اأحدهما �ضمني واالآخر 

نحيل
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والمقتب�س  اآن����و  ج���اك  ج���ان  ال��ف��رن�����س��ي 

ع��ن رواي����ة اآم��ب��رت��و اإي��ك��و ح��ي��ث ينتدب 

للتحقيق  كونري(  )�سون  ويليم  الراهب 

بجرائم قتل في اأحد اأديرة �سمال ايطاليا 

ويكت�سف اأنه تم ت�سميم �سفحات »كتاب 

من  ك��ل  اأن  بحيث  لأر�سطو  الكوميديا« 

ال��م��وت  ن�سيبه  ي��ك��ون  ق���راءت���ه  ي��ح��اول 

م�سموماً...

اب »ال���رواي���ة  األ��ب��رت��و م��وراف��ي��ا, ع����رَّ

بدوره,  اليطالي,  الأدب  في  الوجودية« 

لت الى  �سخر في معظم رواياته التي تحوَّ

المهوو�س  الن�سان  اأفالم �سينمائية, من 

ب��ال��ج��ن�����س وال����م����ال وال����دي����ن ب��ا���س��ل��وب 

»انا  فيلم  في  الق�سوة...  حد  بلغ  فا�سح 

لوت�سيانو  اليطالي  اأخرجه  الذي  وهو« 

�سنتين  م��رور  بعد   1973 �سنة  �سال�سي 

ع��ل��ى ���س��دور ال���رواي���ة ي��و���س��ي  ال���زوج 

الى  ل��ل��ذه��اب  يتح�سران  وه��م��ا  زوج��ت��ه 

�ساخر  بلوؤم  الأغنياء  اأح��د  يقيمها  حفلة 

اأ�سفر قائالً:

الخ�سنة  بت�سرفاتك  لي  ت�سيئي  »ل 

ال�سحك,  م��ن  تكثري  ل  الجميع,  اأم���ام 

قليالً,  اإل  ت�سربي  ل  �سوتك,  ترفعي  ل 

ال�سيء  بع�س  واأمية  جاهلة  اأن��ك  تذكري 

نقا�ساً  �سمعت  ان  ال�سمت  اإلزمي  ولهذا 

ف��ي��ه ���س��يء م��ن ال�����س��ع��وب��ة, ت��ذك��ري اأن 

واأنك  بنائين  ور�سة  رئي�س  اإل  لي�س  اأباك 

التربية,  م��ن  بخ�ساً  ح��ظ��اً  اإل  تنالي  ل��م 

عاهرة  �سنتين  مدة  عملت  اأن��ك  وتذكري 

جر�س.. والآن لي�س عليك اأن تنتبهي لكل 

ما تقولين بل الى الطريقة التي تتحدثين 

تحركك  لطريقة  ع��ام��ة  وب�����س��ورة  ب��ه��ا, 

وت�سرفك.. والآن اأغلقي �سترتك بمقدار 

زر اآخراإذ اأن نهدك كله بارز..«

الكوميديا  ا�ستعملت  ثانية,  جهة  من 

خا�سة  الحتقان  لتخفيف  ال�سينما  في 

ف��ي اأف���الم الأك�����س��ن وال��رع��ب وال��ك��وارث 

ت��ح��ت م�����س��م��ى »ال����ب����ارودي����ا«, ت��ل��ك هي 

الكوميديا المبطنة بال�سر.

مع  دراك�����ول  م��ن  ���س��خ��رت  ال�سينما 

»رومان بولن�سكي« في )حفلة م�سا�سي 

فرانك�ستاين  م��ن   ,1968 �سنة  ال��دم��اء( 

)فراكن�ستاين  ف��ي  ب��روك�����س«  »م��ي��ل  م��ع  

ك����وارث  م���ن   ,1974 ���س��ن��ة  ج���ون���ي���ور( 

لي�سلي  »التحليق عاليا« مع  الطائرات في 

الحب  ق�س�س  من   ,1978 �سنة  نيل�سون 

ماك  م��ع  فالنتينو«  »رودول����ف  ال��خ��ال��دة 

�سينيت �سنة 1023... الى اآخر القائمة.

عليها  يطغى  ال��ت��ي  ت��ن��ج��والأف��الم  ل��م 

�سعار  ت��رف��ع  ك��ان��ت  وان  ال��ج��دي��ة  ط��اب��ع 

ال��ت�����س��ل��ي��ة, ف��ال�����س��ي��ن��م��ا اأ�����س����الً وج���دت 

الأف��الم من ح�س  للت�سلية, لم تنجو هذه 

فيلم  ففي  ال�ساخرة...  والتورية  الفكاهة 

كامبل  مارتن  للمخرج  روي��ال«  »كازينو 

)من �سل�سلة جيم�س بوند( يجيب العميل 

�سوؤال  (على  )دانيال غريغ  بوند  ال�سري 

من  الكم  ه��ذا  قتل  يزعجك  »األ  اإح��داه��ن: 

النا�س؟« يجيب بقوله: »لما كنت الأف�سل 

لو كان ذلك يزعجني!«. كذلك  في عملي 

shootout at wadala للمخرج  في فيلم 

الهندي �سنجاي غوبتا يقول البطل جون 

اب���راه���ام ل��رج��ل ال�����س��رط��ة  ف��ي معر�س 

ا�ستعرا�س ع�سالته: »ج�سد الن�سان فيه 

607 عظمة و الد�ستور فيه 1670 قانون 
وانا مهمتي ك�سر العظام   والقوانين!«.

في  ال��م��ف��اج��اأة  عن�سر  ا�ستخدام  اإن 

الإ����س���ح���اك ه���و الأ����س���ا����س؛ ك����اأن ي��ك��ون 

ال��م��ت��ف��رج ف��ي ح��ال��ة ا���س��ت��رخ��اء ث��م ي��اأت��ي 

فعل  م��ن��ه,  غفلة  ع��ل��ى  الم�سحك  ال��ف��ع��ل 

غ��ي��ر م��ت��وق��ع وج������واب غ��ي��ر م��ت��وق��ع.. 

ل  كمتفرجين,  ال��ح��ي��اة  ن�����س��اه��د  ع��ن��دم��ا 

الى  الماآ�سي  من  الكثير  تتحّول  مبالين, 

ال�سدى,  الى  ال�سحك بحاجة  كوميديا.. 

اإلى  قرب  من  ينعك�س  واأن  يمتد  اأن  يريد 

في  الرعد  كما  بامتدادات  وي�ستمر  قرب 

الجبال!. 

j كاتبة وروائية

اإن ا�ستخدام عن�رص 
املف�ج�أة يف 

الإ�سح�ك هو الأ�س��س؛ 
ك�أن يكون املتفرج 

يف ح�لة ا�سرتخ�ء ثم 
ي�أتي الفعل امل�سحك 

على غفلة منه، 
فعل غري متوقع 

وجواب غري متوقع.. 

»le bal des vampires«
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ال��ت��ال��ي بين  ج���رى ال��ح��وار 

ال�سينما  حول  واأ�ستاذها  طالبة 

وعالقتها بالرواية:

عديدة  �أف��ام��اً  �أنتجت  لقد  الطالبة: 

لأعمال كتاب عديدين.

�ختاف  هناك  ولكن  نعم،  الأ�ستاذ: 

ف��ال��رو�ي��ة  و�لأدب.  �ل�سينما  ب��ي��ن  كبير 

�لأدبية هي نتيجة جهد �أولي فردي، بينما 

�لفن �ل�سينمائي يعد عماً جماعياً.

�أن  م��ن��ا  ط��ل��ب��ت  �أن����ك  �أذك�����ر  الطالبة: 

ن�ساهد فيلم �ساعي �لبريد.

II POSTINO
الأ�ستاذ: نعم �لفيلم من �إخر�ج مايكل 

ر�د فورد.

الطالبة: و�لق�سة؟

الأ�ستاذ: �ساعي بريد نيرود� )�ل�سبر 

�أن��ط��ون��ي��و  �لت�سيلي  ل��ل��ك��ات��ب  �ل��م��ح��ت��رق( 

 ،1995 في  مرة  لأول  �سدرت  �سكارميتا 

ع�سر  طبعها  و�أعيد  كبير�ً  نجاحاً  ولقيت 

مر�ت خال �أقل من �سنة.

الطالبة: و�أعرف �أن �لفيلم لقي نجاحاً 

�لفيلم  ن��ج��اح  و�أدى  �ل��رو�ي��ة،  مثل  كبير�ً 

�ألف   30 �إلى توزيع  �لمتحدة  �لوليات  في 

ن�سخة من �لرو�ية.

معلومات  ل��دي��ك  �أح�����س��ن��ِت  الأ�ستاذ: 

هامة.

الطالبة: �أ�ستاذ.

الأ�ستاذ: تف�سلي.

فيلم  ف��ت��رة  م��ن��ذ  ح�����س��رت  الطالبة: 

 LES MISERABLES ه���وب���ر  ت����وم  ل���� 

و�لرو�ية ل� فكتور هيغو.

الأ�ستاذ: ما هو �سوؤ�لك؟

�لُمغنّى  �لحو�ر  �أن  تعتقد  �أل  الطالبة: 

وم�سامينه  �ل��ف��ي��ل��م  ق��ي��م��ة  م���ن  ي��ن��ت��ق�����ص 

�لفكرية؟

�لغناء تذهب  نعم، لأن قيود  الأ�ستاذ: 

�ل�سحر،  ب��ل  و�ل��م��ن��ط��ق  �ل��ف��ك��ر  م��ن  بكثير 

“�لبوؤ�ساء”  �أن هذه �لقناعة تتبدل مع  غير 

�لمنحى  ع��ل��ى  لنف�سه  �خ��ت��ط  �إذ�  ت��م��ام��اً، 

�ل���ذي �ت��خ��ذه �ل��م��خ��رج طريقاً  �لأوب���ر�ل���ي 

�بتعد به عن �ل�سكل �لذي قدمت به �لرو�ية 

في �ل�سينما من قبل، و�لفيلم �عتمد ب�سكل 

�أ�سا�سي على م�سرحية مو�سيقية �سيغت 

عن �لرو�ية وعر�ست في برودو�ي للمرة 

�لأولى في عام 1980 وجاء فيلم �لمري�ص 

 The English patient 1996 �لإنكليزي 

�لذي �أخرجه antony minghella  و�عتبر 

جو�ئز   9 وح�سد  �لمتميزة  �لأف����ام  م��ن 

بالعنو�ن  رو�ي���ة  ع��ن  و�لفيلم  �أو���س��ك��ار. 

م��اي��ك��ل  ل����   1992 ع����ام  ����س���درت  ن��ف�����س��ه 

�أوند�تجي وفازت بجائزة بوكر.

الطالبة: �أذكر �أني �ساهدت هذ� �لفيلم 

ف���ي �إح�����دى ����س���الت ب���ي���روت، وه����و ذو 

عالمه  �إل��ى  �لمتفرج  ياأخذ  ملحمي،  طابع 

 peter وفيلم  و�سحره  عو�طفه  وي��ح��رك 

. boganovich
الأ�ستاذ: وهو ماأخوذ من رو�ية ديزي 

أسئلة السينما والرواية 
واألفكار الجميلة

j د. قاسم قاسم

ثقافة السينما
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 1879 عام  مرة  لأول  �سدرت  �لتي  ميللر 

�أول �أعمال هنري جيم�ص �لناجحة.

ب�سبب  للفيلم  ن��ق��د  ����ه  وجِّ الطالبة: 

�لتنفيذ �لحر لل�سيناريو.

�سيناريو  ج���اء  �أح�����س��ن��ِت.  الأ���س��ت��اذ: 

بوغد�نوفيت�ص  فيلم  في  ر�فائيل  فردريك 

�سفحة،  �سفحة  ل��ل��ك��ت��اب  ق����ر�ءة  م��ج��رد 

�أ�سلوب بوغد�نوفيت�ص في �لإخر�ج  وجاء 

تنفيذ�ً دقيقاً لل�سيناريو.

الطالبة: ويقل عنها:

�أن���ه���ا ب��ح��ق رج�����ان م���ن �ل��ك��اوب��وي 

�لتا�سع  �ل��ق��رن  �أوروب����ا  ت��ن��اول  ي��ح��اولن 

ع�سر، ومن خال رو�ية لم يدركا منها �إلى 

يخلو  ل  نحو  وعلى  �لخارجية،  خطوطها 

من �ل�سذ�جة.

�أن  ر�فائيل  فريدريك  �أر�د  الأ�ستاذ: 

وقد  لل�سينما،  جيم�ص  هنري  رو�ي��ة  ينقل 

�إل��ى  �لأرب��ع��ة  �لف�سول  فق�سم  ذل��ك،  فعل 

درج��ة  �أي���ة  ه��ذ�  ف��ي  ولي�ص  ع���دة،  م�ساهد 

�لمخرج  �لفني، وقام  �لإب��د�ع  من درجات 

ما  �إلى  فافتقر  �ل�سيناريو  هذ�  بتنفيذ  بيتر 

يميزه.

مخرج  تحب  ل  �أنك  لحظت  الطالبة: 

�لفيلم.

بم�ساألة  يتعلق  ل  �لأم��ر  ل،  الأ�ستاذ: 

في  �أذك���ر  ح��ال��ه.  ع��ن  يعبر  �لفيلم  ذ�ت��ي��ة، 

عن  �أنقله  مي�سو،  هنري  قول  �لمجال  هذ� 

�أن �لنتقال  �سريف �سالح، كاتب كويتي: 

�أغ��رب  �آخ���ر ه��و م��ن  �إل���ى  م��ن و�سيط فني 

�لعالم  ع��ل��ى  للعثور  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل��رح��ات 

تعد  بينما  مختلفة،  نافذة  عبر  �أخرى  مرة 

رو�ية �لل�ص و�لكاب نموذجاً للقدرة على 

�لتكثيف.

الطالبة: �لرو�ية ل� نجيب محفوظ.

�ل�سيخ.  كمال  ل�  و�لإخ���ر�ج  الأ�ستاذ: 

يذكر �لكاتب �سالح، �أن �لعاقة �لأ�سا�سية 

بين �لرو�ية و�لفيلم هي عاقة تنا�ّص.

الطالبة: ما معنى �لتنا�ص؟

intertextuality  في �لأدب،  الأ�ستاذ: 

هو م�سطلح نقدي يق�سد به وجود ت�سابه 

ب��ي��ن ن�����ص و�آخ����ر وق���د �خ��ت��زل��ت �ل��رو�ي��ة 

�متد  فيما  �أ�سبوعين  في  �لزمني  �لم�سار 

�سنو�ت.  خم�ص  م��ن  �أك��ث��ر  �إل���ى  �لفيلم  ب��ه 

كثيرة،  تحولت  �لمكان  خريطة  و�سهدت 

م��ك��ان��اً ورد  م��ن ت�سعين  �أك��ث��ر  ب��ي��ن  وم���ن 

ذكرها في �لرو�ية جرى �ختز�لها �إلى �أقل 

من ع�سرين مكاناً.

�أكثر من  �ل�سحافي  �لخطاب  وت�سمن 

150 �سخ�سية، تم �ختز�لها في �لفيلم �إلى 
�لل�ص  رو�ي���ة  تقع  �سخ�سية.   40 ح��و�ل��ي 

على  مق�سمة  �سفحة   144 ف��ي  و�ل��ك��اب 

ثمانية ع�سر ف�ساً، وثمة خم�ص �سفحات 

م��رت��ب��ط��ة ب���ال���ع���ن���و�ن وخ���اف���ه وث��م��ان��ي 

�أما  تو�سيحية،  ر�سوماً  ت�سكل  �سفحات 

يعر�ص  دقيقة   125 حو�لي  فمدته  �لفيلم 

 599 حو�لي  ت�سم  م�ساهد،   103 خالها 

ما  وه��ذ�  كثيرة،  �ختافات  وهناك  نقطة، 

�لتعليق  يف�سر عزوف نجيب محفوظ عن 

ن�سو�سه،  م��ن  �ل��م��اأخ��وذة  �لأف����ام  على 

ويقال �إن جو �ستاينبك، خرج باكياً من د�ر 

�لعر�ص �لماأخوذ من ق�سته � قدح من ذهب 

� قائاً، هذه لي�ست قدحي.

ماركيز،  غار�سيا  غابرييل  الطالبة: 

�ألم تنقل موؤلفاته �إلى �ل�سينما؟

الأ�ستاذ: ربما �ل�سبب ممانعته تحويل 

في  “�لحب  له  ولكن  �ل�سينما،  �إلى  �أفامه 

وتضمن الخطاب 
الصحافي أكثر 

من 150 شخصية، 
تم اختزالها في 

الفيلم إلى حوالي 
40 شخصية. تقع 

رواية اللص والكالب 
في 144 صفحة 

مقسمة على 
ثمانية عشر فصاًل

هذا ما يفسر عزوف 
نجيب محفوظ 

عن التعليق على 
األفالم المأخوذة من 

نصوصه، ويقال أن 
جو شتاينبك، خرج 

باكيًا من دار العرض 
المأخوذ من قصته ـ 

قدح من ذهب ـ قائاًل، 
هذه ليست قدحي



88

تموز - آب - أيلول 2016 - العدد 3

 1985 ع��ام  �سدرت  �لتي  �لكولير�”  زم��ن 

�إل����ى ف��ي��ل��م م��ن �إخ�����ر�ج مايكل  وت��ح��ول��ت 

 Michel noel، love in the time of نويل

cholera بطل �لرو�ية �لذي �أغرم بالبطلة، 
�أيام  51 عاماً وت�سعة �أ�سهر و�أربعة  �نتظر 

�أ�سبحت  وق��د  لكنها  �أح���ب،  م��ن  لي�ساهد 

�أرم����ل����ة، ت�����س��رخ ف���ي وج���ه���ه وت���ط���رده، 

�لزمن لم يتر�جع  �نتظر طو�ل هذ�  و�لذي 

في  كارتاجينا  مدينة  في  تبد�أ  و�لحكاية   �

كولومبيا بين �ل�سبي و�لجميلة �بنة تاجر 

خال  م��ن  �ل��ح��ب  ق�سة  وت�ستمر  �ل��ب��غ��ال 

�لمر��سات، وي�ساب �ل�سبي بالقيء لكن 

�لفيلم  وينت�سر  ثري،  من  تتزوج  �ل�سبية 

لفكرة �لحب.

 � تقول �سوز�ن خو�تمي كاتبة كويتية 

�لرو�ية  بين  �لمقارنة  �إن  �سينمائية،  ناقدة 

�إمكانات  به  �سمحت  لما  مجحفة،  و�لفيلم 

�لعمل �لدر�مي � من كامير�ت � طاقم �إخر�ج 

وهذ�  �أد�ء،   � مو�سيقى   � �سوت   � مونتاج   �

�ل�سخ�سي  �لخيال  �أتاحه  عما  كلياً  �ختلف 

�أن  �لمكتوبة،  م��ارك��ي��ز  غ��اب��ري��ل  وك��ل��م��ات 

تفا�سيلها  بكل  رو�ية  �أح��د�ث  قر�ءة  ق�سة 

ل ت�سبه �إطاقاً �لمتعة �لمتاأتية من �لمتابعة 

�ل��رو�ي��ة  ق��ر�أ  �ل��ذي  فالُم�ساِهد  �لب�سرية، 

�سك؛  دون  م��ن  �سينمائي  بعمل  ف��وج��ئ 

بخطوطها  �ل��رو�ي��ة  ق��ارب  �سينمائي  عمل 

�أو  ك��اف��ي��اً  ه��ذ�  يكن  ول��م  ف��ق��ط،  �لعري�سة 

مقنعاً. 

�لكولير�،  زم��ن  ف��ي  �ل��ح��ب  رو�ي���ة  �إن 

�لعاطفية  وفكرتها  �لامعقولة  بعو�لمها 

�ل��ت��ي ت��خ��رج ع��ن �ل��م��ن��ط��ق �ل��م��األ��وف في 

للكامير�،  عاماً  نف�سها  تمنح  لم  �لحياة، 

 20 �أن ينتظر  لذلك ربما كان على ماركيز 

عاماً �إ�سافية لي�سمح باإنتاج فيلمه.

الطالبة: يقال �ستانلي كوبريك �قتب�ص 

معظم �أفامه من �لأدباء.

لوليتا،  ب���رو�ي���ة  ذك��رت��ن��ي  الأ���س��ت��اذ: 

ل��� ف��ادي��م��ي��ر ن��اب��وك��وف، وت��ح��ك��ي �لحب 

همبرت   � كهل  بين  ين�ساأ  �ل���ذي  �لعجيب 

ه��م��ب��رت وف��ت��اة ف��ي �ل��ر�ب��ع��ة ع�����س��رة من 

لزوجته  �بنة  كانت  �لتي  لوليتا  عمرها، 

وتنتهي �لأحد�ث بقتله لاأخيرة مع �لطفلة 

�ل��ت��ي ت��خ��دع��ه وت���ت���زوج م���ن ع��ام��ل فقير 

طول  �سبب  �أن  كوبريك  و���س��رح  ���س��اب. 

�أن يحافظ قدر  �أر�د  �أنه  �لفيلم  مدة عر�ص 

�لأ�سلي  �لأح����د�ث  م�سار  على  �لإم��ك��ان 

للرو�ية، ف�ساً عن �إ�سر�ر موؤلف �لرو�ية 

بالم�ساركة  بنف�سه  �ل�سيناريو  كتابة  على 

مع كوبرنيك، ويقول ناباكوف: �أني بد�أت 

لوليتا  ك��وب��ري��ك  بفيلم  �أح��ل��م  �أن���ام  عندما 

ولي�ص برو�يتي.

الطالبة: هل تحدثني عن فيلم عمارة 

يعقوبيان؟

يعقوبيان  عمارة  رو�ي��ة  �إن  الأ�ستاذ: 

�ل�سينما.  �إل��ى  طريقها  وج��دت  ما  �سرعان 

�سدورها  �إبان  �أثارتها  �لتي  �ل�سجة  فبعد 

�أدبياً لما حفلت به من جر�أة وطر�فة  ن�ساً 

م�سر،  في  �لجتماعية  �لأزم��ة  تناول  في 

�أك��ث��ر  ذ�ت���ه ورب��م��ا  �له��ت��م��ام  �لفيلم  ل��ق��ي 

�لأ�سو�ني  وعاء  �لإنتاج  �سخامة  ب�سبب 

�لأدب  �إن���ت���اج  ت��ع��ي��د  ل  �ل�����س��ي��ن��م��ا  ي���ق���ول: 

�لأدب  �ل�سينما،  ع��ن  مختلف  �لأدب  لأن 

مختفة  وق��و�ع��د  �آخ���ر  ف��ن  و�ل�سينما  ف��ن 

د�ئماً  �لأدي��ب  يتمناه  ما  ولكن  وبقو�نين، 

مخل�ساً  �لفيلم  �سيناري�ست  ي��ك��ون  �أن 

للرو�ية، بمعنى �أن يعبر عن روح �لرو�ية، 

�أن يعبر عن �لر�سالة �إذ� كانت هناك ر�سالة 

م���وج���ودة ف���ي �ل����رو�ي����ة، ه���ذ� ت��ح��ق��ق في 

ممتازة.  بطريقة  يعقوبيان  ع��م��ارة  فيلم 

وحيد  ي��ورد  بينما  بالفيلم  ج��د�ً  �سعيد  �أن��ا 

كبيرة  م�سافة  في�ص  ما  �لو�قع  في  حامد: 

�ل�سينما  لأن  �ل�سينمائي  و�فن  �لأدب  بين 

و�لم�سافة  �لمرئي،  �لأدب  من  نوع  د�ئماً 

هي �أن جمهور �ل�سينما ربما يكون �أو�سع 

كثير�ً �أو قلياً من جمهور �لقر�ء.

علمته  ح�سبما  قا�سم؛  محمود  ويقول 

وحيد  م��ن  طلبت  �لمنتجة  �ل�سركة  ف���اإن 

حامد �للتز�م �لكامل بما جاء في �لرو�ية 

عد� لقاء �لحاج عز�م بقيادة �سيا�سية، و�أنه 

جرى �خت�سار خم�ص و�أربعين دقيقة من 

�لفيلم، وذلك لاحتفاظ بجوهر �لرو�ية.

�أن �لأدب �سيء  هل ن�ستنتج  الطالبة: 

�لمقارنة  �أه��م��ي��ة  �آخ���ر؟  ���س��يء  و�ل�سينما 

�لمتفرج  �أر�د  �إذ�  �أنه  و�لرو�ية،  �لفيلم  بين 

لم  �لتي  �ل�سخ�سيات  عن  �لمزيد  معرفة 

تذكر مثل ح�سين �لر�سيدي، فعليه بقر�ءة 

�لن�ص، وقد �لتزم وحيد حامد قدر �لإمكان 

لكنه  و�أح��د�ث��ه��ا،  و�سخو�سها  ب��ال��رو�ي��ة 

�ختار لها �أماكن جديدة مختلفة.

فيلم  �أن  ق�����ر�أت  �أ����س���ت���اذ،  الطالبة: 

على  ع��ر���ص   hirochima mon amour
 bonjour رو�ي��ة  موؤلفة   francois sagan

.tristes
الأ�ستاذ: هذ� �سحيح، لقد عر�ص �آلن 

فر�ن�سو�ز  على  �لفكرة  �لبد�ية  في  رينيه 

�ساغان �لتي كانت نجمة �ساعدة في �سماء 

ف��اأوردت  �لحين  ذلك  في  �لفرن�سي  �لأدب 

عادية  كانت  �أن��ه��ا  وي��ب��دو  �لأف��ك��ار،  بع�ص 

بحيث رف�سها �آلن رينية، وهنا �ن�سحبت 

�لحزن”،  �أي��ه��ا  �ل��خ��ي��ر  “�سباح  �ساحبة 

�ساحبة  دور�  مرغريت  ب�  يفكر  جعله  ما 

خال  �لفكرة  دور  فهمت  �لعا�سق،  رو�ي��ة 

ثو�ن، لتبد�أ تلك �لكتابة �لمده�سة لل�سينما، 

وخ�سو�ساً �لحو�ر �لذي ��ستغرق �إنجازه 

ت�سعة �أ�سهر.

�لبندقية”،  ف��ي  “موت  و  الطالبة: 

�ألي�ست ل� توما�ص مان؟

الأ�ستاذ: �أنت قارئة جيدة.

تذكر  �أل  دك��ت��ور،  بف�سلك  الطالبة: 

�أنه في �لف�سل �لأول �خترت لنا مجموعة 

و�لعالمية  و�لعربية  �لمحلية  �لرو�يات  من 

وطلبت منا تلخي�سها ح�سب مادة منهجية 

توما�ص  على  �ختياري  وقع  و�أن��ا  �لبحث، 

مان ومرغريت دور�، وفرن�سو�ز �ساغان 

وغيرهم.

تقدمي  �أن  م��ط��ل��وب  �لآن  الأ���س��ت��اذ: 

منهجية بكل هذه �لأعمال.
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�أن��ك  ���س��وى  �أق�����س��د،  ل��م  �أن���ا  الطالبة: 

�لم�سهورة في  �لأعمال  ورطتنا في قر�ءة 

�لأدب و�أنا على خطاك م�سيت.

الأ���س��ت��اذ: �أه�����ًا ب���ك ف���ي ع��ال��م �ل��ف��ن 

و�لأدب.

ف��ي  “موت  �إل������ى  ل��ن��ع��د  ال��ط��ال��ب��ة: 

�لبندقية”.

�أن ه��ذه  ي��ق��ال  ����س��ت��م��ع��ي،  الأ���س��ت��اذ: 

�لرو�ية )موت في �لبندقية( لتوما�ص مان، 

�آل  ب�  مقارنة  �لكبرى  �أعماله  من  تعتبر  ل 

دكتور  �أو  �ل�سحري  �لجبل  �أو  بودنبروك 

عند  فيلماً  �سارت  �إذ�  لكنها  فاو�ستو�ص، 

�عتبار  وبقوة،  ممكناً،  �سار  في�سكونتي، 

في�سكونتي؛  �أف��ام  �أه��م  من  و�ح��د�ً  �لفيلم 

بالتاأكيد  مت�سائاً  نف�سه  يجد  �ل��م��رء  �إن 

ويغو�ص  �لبندقية  في  موت  ي�ساهد  حين 

من  في�سكونتي  تمكن  كيف  معانيه،  ف��ي 

�لعثور على مو�سوعه هذ� في �أعمال �أدباء 

�أعمال  من  ماأخوذة  �أفامه  معظم  �آخرين، 

ب��ّدل  �أف��ام��ه.  �ل��وج��ود ف��ي  �أدب��ي��ة �سابقة 

�سخ�سية �أي�سنباخ من كاتب �إلى مو�سيقي 

م��ان،  توما�ص  ل��دى  �ل�سخ�سية  �أن  علماً 

�سخ�سية  من  مبا�سرة  م�ستقاة  تبدو  كان 

�سيح�سر  ماهلر  غو�ستاف  �لمو�سيقى 

في�سكونتي  ��ستخد�م  خ��ال  م��ن  ب���دوره 

�ل�سيمفونيتين  م��ن  )م��ق��اط��ع  م��و���س��ي��ق��اه 

�لثالثة و�لخام�سة( في بع�ص �أجمل م�ساهد 

�لجو  نف�سه،  �ل�سياق  ه��ذ�  ع��د�  م��ا  �لفيلم 

و�ل�سخ�سيات  �إّي��اه��ا  هي  �لمدينة  نف�سه، 

ذ�تها في �لفيلم و�لرو�ية.

�ل��ح��اف��ي��ة  و�ل��ك��ون��ت��ي�����س��ي��ة  الطالبة: 

.the barefoot contessa لقدمين�

 joseph L.  1954 �إخ���ر�ج  الأ�ستاذ: 

.Mankiewicz
ي��������درك م�����ن ي�������س���اه���د ه������ذ� �ل��ف��ي��ل��م 

�أنه يمّت ب�سلة قر�بة مبا�سرة  لمانكيفت�ص 

�إلى حكاية �سندريا.

�أم  �ل��م��ر�أة  يق�سد  ك��ان  ه��ل  الطالبة: 

�لخر�فة؟

غير  قال  نف�سه  �لمخرج  �إن  الأ�ستاذ: 

مرة �أنه حين �ساغ �لفيلم وحققه، �إنما كان 

تنتمي  خر�فية  حكاية  تحقيق  �إلى  ي�سعى 

�ل�سينما، بقدر ما  �لحد�ثة، و�إلى زمن  �إلى 

تنتمي �إلى �لنظرة �إلى �لمر�أة.

�لأ�ساتذة  �أح��د  �أخبرنا  لقد  الطالبة: 

�لمحبب  �لفيلم  وه���و  �ل��غ��رب��ي  �ل��ح��ي  �أن 

روميو  م�سرحية  من  مقتب�سة  ق�سته  له، 

وجولييت.

�لعربي  �لحي  �سيناريو  �إن  الأ�ستاذ: 

وجولييت،  روميو  م�سرحية  من  مقتب�ص 

�أن  وقالو�  �لمنتجين  ده�سة  ز�دت  ويقال 

�إلى  ت�سير  لديهم ل  �لتي  �لفيلم  �أور�ق  كل 

�أنه مقتب�ص من م�سرحية روميو وجولييت 

هذ� �سحيح، ولكن �سحيح �أكثر �أن �لفيلم 

ماأخوذ وفي �سكل يكاد مبا�سر�ً عن روميو 

وجولييت.

الطالبة: و touch of evil لم�سة �ل�سر 

.orson wiels 1958 لأور�سون ويلز

بد�يته  من  �لفيلم  �أن  و��سح  الأ�ستاذ: 

ذو روح �سك�سبيرية حقيقية، حيث �أن من 

�أن  لو  كما  �إليه  �ل�سر، يخيل  لم�سة  ي�ساهد 

و�سط  في  بعث  وماكبت  هاملت،  �ساحب 

�ل��ق��رن �ل��ع�����س��ري��ن. ل��ق��د ح���ّول �أور����س���ون 

ويلز، وكما يفعل �سك�سبير، �لحدودية �إلى 

من  مّكنه  ما  م�سغر،  عالم  ك��وزم؛  ميكرو 

�أن ي�سور �ستى  �لنو�زع �لب�سرية. وهكذ� 

وي�سبح  معا�سر�ً  ماكبث  كوينلت  ي�سبح 

به  ي��غ��در  �ل���ذي  �لأق����رب  م�ساعده  مزي�ص 

�إياغو، ينتمي �إلى �أيامنا هذه.

ال��ط��ال��ب��ة: و�أي���������ن ن�������س���ب���ح ن��ح��ن 

�لمتفرجين؟

�لمتفرجين،  نحن  ون�سبح،  الأ�ستاذ: 

�لخالدة. وجارهيد،  �ل�سر  في خ�سم لعبة 

�ل�سبيهة  �لر�أ�ص   jarhead مندي�ص  �سام  ل� 

بالجرة، و�لغريب ل� في�سكونني 1967.

الطالبة: لم �أ�سمع بهذين �لفيلمين.

�أودي��ب  ل��رو�ي��ة  ق���ر�ءة  �إن��ه��ا  الأ�ستاذ: 

لألبير كامي.

واضح أن الفيلم 
من بدايته ذو 

روح شكسبيرية 
حقيقية، حيث أن 
من يشاهد لمسة 

الشر، يخيل إليه 
كما لو أن صاحب 
هاملت، وماكبت 

بعث في وسط 
القرن العشرين

المخرج نفسه قال 
غير مرة أنه حين 

صاغ الفيلم وحققه، 
إنما كان يسعى إلى 

تحقيق حكاية خرافية 
تنتمي إلى الحداثة، 
وإلى زمن السينما، 
بقدر ما تنتمي إلى 

النظرة إلى المرأة.
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�لتي  �ل��رو�ي��ات  �إح��دى  �إنها  الطالبة: 

�أحفظها غيباً.

جامعي  فر�ص  لديك  �سار  الأ�ستاذ: 

عن �لمقارنة بين �لفيلمين و�لرو�ية.

الطالبة: و�لفيلم. �أ�ستاذي؟

ت��ب��د�أ  ع��ن��دم��ا  �أن����ه  �لحقيقة  الأ���س��ت��اذ: 

�لحرب، �سرعان ما تتوقف وينتهي معها 

دور ف�سيلة جنود �لمارينز، �لذين �نتظرو� 

و�أربع  �أي��ام،  �أربعة  مهمتهم،  لأد�ء  طوياً 

�لأمريكي  �لرئي�ص  يعلق  بعدها  �ساعات 

وقف �لعمليات �لع�سكرية و�كتمال تحرير 

نرى  �ل��ت��ي  �لعبثية  �لحالة  ه��ذه  �ل��ك��وي��ت، 

بولع  مبا�سرة  تربط  �لفيلم،  �أ�سا�ص  �أنها 

�لمخرج برو�ية �أوديب لأبير كامبي.

�أم����ا �ل��غ��ري��ب ل���� ف��ي�����س��ك��ون��ن��ي، �ل���ذي 

تمكن  فقد  كامو،  �ألبير  رو�ي��ة  من  �قتب�سه 

و�لعبثي  و�لمقيت  �لاهث  �لجو  نقل  من 

�ل�سا�سة  �إلى  بطله،  كامو  فيه  و�سع  �لذي 

�لتي ل  �لم�ساهد  ن��ادرة، ومن  في عبقرية 

تن�سى في هذ� �لفيلم، م�سهد مار�سو بطل 

�لحكاية حين يتلقى نباأ موت �أمه، ثم حين 

باأن  ��ستباهه  لمجرد  �لعربي  �ل�ساب  يقتل 

هذ� �لأخير نوي قتله.

�لليالي  في�سكونتي  حقق   1957 وعام 

.Visconti �ل  white nights لبي�ساء�

ذ�ته  بال�سم  رو�ي��ة  من  مقتب�ص  وه��و 

و�ستويف�سكي،  �لكبير  �لرو�سي  للكاتب 

جانب  �إل��ى  �سيل  م��اري��ا  ببطولته  وق��ام��ت 

�لفيلم  وه���ذ�  م��ا���س��ت��روي��ان��ي،  م��ار���س��ي��ل��و 

�ل�ساب  ماريو،  حكاية  في�سكونتي  يروى 

�إذ  �لخجولة،  �ل�سبية  ناتاليا  مع  �لمتاأنق، 

منها  ويعرف  ناتاليا  على  ماريو  يتعرف 

�أنها تنتظر حبيبها �لذي تاأمل �أن يعود لمدة 

لقاء�ت بين ماريو  ليال متتالية. تتم  �أربع 

وناتاليا، فيقع �ل�ساب في غر�مها، �أما هي 

ذكرياتها،  �إلى  للعودة  ج�سر�ً  فت�ستخدمه 

وحين يعود حبيبها يبتعد ماريو عن �لفتاة 

وكله �ألم ومر�رة.

وكذلك �قتب�ص في فيلم � روكو و�أخوته 

وغيره  دو�ستويف�سكي،  ل�   � �لأبلة  ق�سة   �

من �لأفام.

city of god 2002 الطالبة: و

�لبر�زيلي  �لمخرج  �قتب�ص  الأ�ستاذ: 

من  �لحقيقية  �أحد�ثه  ميريلي�ص  فيرناندو 

باولو  �ل��م��روف  �لبر�زيلي  �لكاتب  رو�ي��ة 

ليني�ص �لذي ن�ساأ في �لحي؛ م�سرح �أحد�ث 

�لفيلم.

بحل  ج����اءت  �ل�سينما  �إن  الطالبة: 

فعلي �إل �أن �لفن قد حاول د�ئماً �أن يترجم 

�لحركة باإحدى �لطرق.

الأ�ستاذ: هل ترمي من ور�ء كامك �أن 

�ل�سينما وحدها هي �لتي تمكنت من �أد�ئه 

ب�سكل تام؟

من  �أكثر  عليها  دلَّ  �لفن  �إن  الطالبة: 

كونه عبر عنها، و�لفن ل يدلُّ على �لحركة 

�إل لأنه ل يملكها.

�لعك�ص،  على  �ل�سينما  بينما  الأ�ستاذ: 

فهي ل تدلُّ على �لحركة �إنما تمثل �لحركة، 

و�إذ� ما دلَّت �ل�سينما فهي بالن�سبة لل�سينما 

لي�ست �إل �لبد�ية.

فيلمين  �أو  ف��ي��ل��م��اً  ذك����رت  الطالبة: 

عن  غ��ائ��ب  محفوظ  نجيب  ه��ل  عربيين، 

محا�سر�تك؟

�أن��ي  �أظ��ن  �لعك�ص،  ق��ال  م��ن  الأ�ستاذ: 

تركته لآخر محا�سرة.

ال��ط��ال��ب��ة: وه������ل ه����ي ف����ع����اً �آخ����ر 

محا�سرة؟

�لرو�ية  عن  رو�ي��ة  �آخر  نعم  الأ�ستاذ: 

لنجيب  رو�ي���ة  ك��م  تعرفين  ه��ل  و�لفيلم، 

محفوظ؟

الطالبة: على ما �أذكر 20 ر�وية.

الأ�ستاذ: �لأ�سح 22 رو�ية.

ال��ط��ال��ب��ة: ه���ل ج��م��ي��ع��ه��ا ن��ق��ل��ت �إل���ى 

�ل�سينما؟

رو�ي��ة   22 محفوظ  لنجيب  الأ�ستاذ: 

بفيلم  بد�أ  �لم�سرية  �ل�سينما  �إلى  نقلها  تم 

)�لمنتقم( في عام 1947 كاأول عمل يحوله 

�أبو  �ساح  �لمخرج  يد  على  �ل�سينما  �إل��ى 

�لدين،  عز  �ساح  و�ل�سيناري�ست  �سيف 

و�نتهاء بفيلم قلب �لليل 1989، و�لمفارقة 

محترفاً  �سينمائياً  كاتباً  كان  محفوظ  �أن 

ولكنه لم ي�سارك في كتابه �ل�سيناريو لأي 

عمل �سينمائي ماأخوذ عن رو�ية ما.

�أقرب �لأدباء  �أن محفوظ يعد من  غير 

فقط  لي�ص  بال�سينما،  عاقته  ف��ي  �ل��ع��رب 

�إلى  لت  تحوَّ �لتي  رو�ي��ات��ه  ع��دد  حيث  من 

�أفام، و�إنما �أي�ساً من خال قيامه بكتابة 

 1954 �سنة  لل�سينما  �لمبا�سر  �ل�سيناريو 

وب��ع��ده  وع��ب��ل��ة(  ع��ن��ت��ر  )م��غ��ام��ر�ت  لفيلم 

فيلم  ظهر  و�إن  )�لمنتقم(  �سيناريو  كتب 

)مغامر�ت  قبل   1947 ع��ام  في  )�لمنتقم( 

عنتر وعبلة(، �لذي تاأخر ظهوره لأ�سباب 

و�ل��ف��ي��ل��م��ان   ،1948 ع���ام  ح��ت��ى  �إن��ت��اج��ي��ة 

�أخرجهما �ساح �أبو �سيف.

الطالبة: �ألم تمثل �سلمى حايك �إحدى 

�ل�سخ�سيات في رو�يات نجيب محفوظ؟

الأ�ستاذ: وهل تتابعين �أفامها؟

الطالبة: �إني معجبة بها.

الأ�ستاذ: �أل تذكرين �لفيلم؟
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لم  ولكن  مثلت،  �أنها  ق��ر�أت  الطالبة: 

�أح�سر �لفيلم.

الأ�ستاذ: لقد �أنتجت �ل�سينما �لمك�سيكية 

�لذي  ونهاية(  )ب��د�ي��ة  رو�ي��ت��ي  عن  فيلمين 

 ،1993 ع��ام  ريبي�ستين  �أرت����ورو  �أخ��رج��ه 

وزقاق �لمدق �أخرجه خورخي فون�ص عام 

1994 وقامت ببطولته �سلمى حايك.
ال��ط��ال��ب��ة: ه���ل �ل��ف��ي��ل��م م���وج���ود في 

�ل�سوق؟

الأ�ستاذ: جربي تنزليه.

�أول   1946 ع��ام  ونهاية  ب��د�ي��ة  وك���ان 

�ل���م���اأخ���وذة ع���ن رو�ي�����ة نجيب  �لأف������ام 

محفوظ، حيث نجح �ساح �أبو �سيف في 

هذه  عالجتها  �لتي  �لأ���س��رة  �أف��ر�د  متابعة 

�أزمتها  عن  تك�سف  دقيقة  متابعة  �لرو�ية 

بعد موت عائلتها، وما يدور د�خل �أفر�دها 

من �سر�عات، و�لفيلم يعطينا عموماً، كما 

تعانيه  لما  مقربة  �سورة  �لرو�ية،  تعطينا 

�لطبقة  ذي���ل  ف��ي  تعي�ص  م�سرية  �أ���س��رة 

�إن  �لقول  ويمكن  �لفقيرة.  �لبروليتارية 

�لبطولة قد تم توزيعها في هذ� �لفيلم على 

وح�سنين(  وح�سين  )ح�سن  �سخ�سيات 

�إ�سافة �إلى نفي�سة، كما نجح عاطف �سالم 

في �أن يعبر عن ميلودر�ما )خان �لخليلي( 

كهاً  ق��دم��ت  �ل��ت��ي   1966 ع���ام  �لعاطفية 

بنت  حب  في  يقع  حمدي(  )عماد  متردد�ً 

لكن  �أحمد(،  )�سميرة  �ل�سغيرة  �لجير�ن 

�إليها فيتر�جع  �أخاه ح�سن يو�سف ي�سبقه 

بها  ي��ت��زوج  �أن  قبل  �لأخ  وي��م��وت  �لكهل 

�لقدر  م��ن  �أخ���رى  �سدمة  �لكهل  ويتلقى 

�لخيبة  �أ�سابته  �أن  بعد  به  يترفق  لم  �لذي 

في حبه �لأوحد.

ب��ي��ن��م��ا ف���ي زق�����اق �ل���م���دق �ق��ت�����س��رت 

حميدة  ب��ي��ن  �ل��ح��ب  ق�سة  ع��ل��ى  �لأح�����د�ث 

قابيل(،  )�ساح  �لحلو  وعبا�ص  )�سادية( 

وف���ي ج����ز�أي �ل��ث��اث��ي��ة )وق�����س��ر �ل�����س��وق( 

)يحيى  �ل��ج��و�د  عبد  م��غ��ام��ر�ت  ��ستاأثرت 

)عبد  يا�سين  و�ب��ن��ه  �لجن�سية  ���س��اه��ي��ن( 

�أكثر  �لمخرج  باهتمام  �إب��ر�ه��ي��م(  �لمنعم 

�لدين  ح�سام  ووق���ع  �آخ���ر،  ���س��يء  �أي  م��ن 

ب��اله��ت��م��ام  نف�سه  �ل��خ��ط��اأ  ف��ي  م�سطفى 

ب��ال��م�����س��اه��د �ل��ج��ن�����س��ي��ة ب��غ��ر���ص �لإث�����ارة 

)�ل�ُسّمان  و   1965 )�ل��ط��ري��ق(  فيلمي  ف��ي 

ب��م��ت��اب��ع��ة  و�ك��ت��ف��ى   ،1968 و�ل���خ���ري���ف( 

يغو�ص  �أن  دون  م��ن  �لظاهرية  �لأح����د�ث 

�أف��ق��ده��ا �لبحث ع��ن �لأب  �إل��ى م��غ��ز�ه��ا، م��ا 

و��ستاأثرت  �لإيجابية.  دللته  �لطريق  في 

)�ل��ل�����ص و�ل��ك��اب(  �ل��م��ط��ارد�ت ف��ي فيلم 

�لأخير باهتمام مخرجه  1963 في ن�سفه 
كمال �ل�سيخ على ح�ساب تفكيك �سخ�سية 

�سرحان(،  )�سكري  مهر�ن  �سعيد  �لبطل 

ب��ع��ك�����ص ف��ي��ل��م ك��م��ال �ل�����س��ي��خ �ل��ث��ان��ي عن 

�إلى  �نتهى  حيث   1969 )مير�مار(  رو�ي��ة 

�إليه �لرو�ية �لأ�سلية حين  عك�ص ما ترمي 

)يو�سف  م��رزوق  ُطلْبة  على  �لمخرج  ركز 

�لإقطاعي  �سخ�سية  من  و�كتفى  وهبي(، 

بجانبها  ع���زت(  ب��ك��ر  )�أب����و  ع���ام  ح�سني 

1970 حاول  )�ل�سر�ب(  �لفكاهي، لكن في 

�لتربوي  �لمغزى  ترجمة  �ل�سناوي  �أن��ور 

 1970 �لنيل  ف��وق  ث��رث��رة  وي��اأت��ي  للق�سة، 

)�ل�سكرية(  ثم  �لرو�ية،  فحوى  �إل��ى  �أق��رب 

1973 �أقربها �إلى �لن�ص �لذي ير�سد حركة 
�لجيل �لثالث من �أ�سرة �ل�سيد عبد �لجو�د.

1973، يك�سف  �لمطر  في �لحب تحت 

�سينمائية  بلغة  ك��م��ال  ح�سين  �ل��م��خ��رج 

�أ�سابه من  رفيعة عن معاناة �ل�سباب وما 

�ل�سباب  معاناة  وعن  �لنك�سة  بعد  �نهيار 

في  ج���اء  م��ا   1974 �ل��ك��رن��ك  فيلم  يج�ّسد 

�لإن�سانية.  للكر�مة  تحطيم  م��ن  �ل��رو�ي��ة 

 1988 �ل�سيطان  �أ���س��دق��اء  فيلما  ويبقى 

لعاطف   1990 �لليل  وقلب  يا�سين  لأحمد 

ظاهرة  يناق�سان  فيلمان  وه��م��ا  �ل��ط��ي��ب، 

�لفتوة في �إطار فل�سفي.

j كاتب م�رسحي واأ�ستاذ جامعي

ال�سينما يف  الإن�سان، تاريخ  اإبراهيم العري�س: تراث 
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العربية للدرا�سات والن�رس 1978.

نف�س  وعلم  اجلمال  علم  اإىل  املدخل  ميرتاي:  جان 

ال�سينما.

من�سورات وزارة الثقافة: دم�سق، 2009

يف  ق��راءات  ال�سحري،  الفانو�س  ال�سيد:  ربيع  خالد 

ال�سينما

موؤ�س�سة النت�سار العربي، ط1، 2008

�سمري فريد: خمرجون واجتاهات يف �سينما العامل

دم�سق، وزارة الثقافة 2007
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العدد 138.
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الطبيعية  الم�شاهد  روع��ة  اأم��ام 

وع��ظ��م��ة الإن�����س��ان ف��ي ب��ن��اء دول��ة 

ال��دول��ة  ك��ب��ي��ر  ال���ى ح��د  ن��م��وذج��ي��ة ت�شبه 

اأو ك��م��ا راآه����ا  ال��ف��ا���ش��ل��ة ف���ي م��خ��ي��ال��ن��ا، 

ال��ف��ا���ش��ف��ة، ي��ت��وق��ف ال��ت��ف��ك��ي��ر ل��ح��ظ��ات 

طويلة عند معادالت فل�شفية -علمنف�شية 

قد  وتربوية  –اإنا�شية  واب�شتمولوجية 

الذي  التطور  لهذا  موؤ�ش�شة  عوامل  تكون 

تعي�شه �شوي�شرا اليوم.

م�����ع�����ادالت ق����د ي���ع���ج���ز ع����ن ف��ه��م��ه��ا 

بقدرة  ي�شّكون  يزالون  ال  ممن  الكثيرون 

االإن�شان على الخلق واالإبداع، محيلين كل 

�شئ على عاتق »الجوهر« الميتافيزيقي.

اأمام هذه اللطافة في التعامل والقدرة 

القانون  وت�شييد  التنظيم  على  الهائلة 

رف��ع  اإال  ي��م��ك��ن  وال��ت��ع��ل��ي��م، ال  ب��ال��ت��رب��ي��ة 

المكونة  االأم��ة  لهذه  احتراماً  “ال�شابو” 
والثقافات،  اللغات  متعددة  كانتونات  من 

حقيقية  جنة  تخلق  اأن  ا�شتطاعت  والتي 

غير قائمة فقط على المتع الجن�شية وتوفر 

م��ا ل��ذ وط���اب م��ن ال��ط��ع��ام وال�����ش��راب، بل 

العلوم وال�شناعات والتكنولوجيات  على 

والمو�شيقية  الت�شكيلية  والفنون  الحديثة 

والم�سرحية الخ. 

�شعارها ال�شليب وبع�ض من �شكانها 

من  ذل��ك  يظهر  وق��د  بالم�شيح  ي��وؤم��ن��ون 

خال تحيتهم التي تختلف عن الكثير من 

“غرو�ض غوت” اأي  اأوروب���ا  م��دن وق��رى 

عليكم”  “ال�شام  طريقة  على  اهلل  �شام 

هنا  الدين  لكن  باالإ�شام.  الموؤمنين  عند 

ال يتجاوز عتبة الكني�شة واأحاديث بع�ض 

بع�ض  اأن  حتى  المتجولين.  المب�شرين 

الدينية  ال��ت��ح��ي��ة  ه���ذه  ي��ح��ي��ل��ون  ال�����ش��ب��ان 

االأري��اف  بع�ض  و�شكان  ال�شن  كبار  على 

النبيلة  االإن�شانية  القيم  اأم��ا  خ�شو�شاً. 

الفر�شية  م�شداق  فهي  هنا  بها  المعمول 

بالدين،  لها  االأخاق ال عاقة  باأن  القائلة 

االأديان.  وجود  على  �شابقة  تكون  وربما 

يقف  وح����دوداً  قيماً  مجتمع  لكل  اأن  اإذ 

وبناه  وت�شرفاته  ممار�شاته  في  عندها 

العائقية مع االآخرين.

على  الميتافيزيقي  الجانب  يطغى  قد 

العك�ض،  يكون  قد  اأو  االأخ��اق��ي،  الجانب 

تربية  م���ع  م��ت��ازم��ة  ه��ن��ا  ال��ق��ي��م  اأن  ب��ي��د 

الحفاظ  هدفها  بحتة،  مدنية  مجتمعية 

ع���ل���ى ن����م����وذج دول������ة ع�����ش��ري��ة ج��م��ع��ت 

قلوب  بين  واآل��ف��ت  �شابقاً  المتناق�شات 

متحدثي لغات متعددة )األمانية وفرن�شية 

قديمة-التينية(.  وروم��ان��ي��ة  واإي��ط��ال��ي��ة 

لم�شلحة  ياأتي  والتعاون  التفاهم  هذا  كل 

وطبياً  و�شناعياً،  زراع��ي��اً  مكتفية  دول��ة 

قانونها  اإل��ى  اإ�شافة  واأكاديمياً،  وعلمياً 

االإن�شان في  الذي ي�شع خدمة  الع�شري 

راأ�ض القائمة.

وقوف �شوي�شرا على الحياد ع�شكرياً 

عن  للدفاع  جي�ض  ت�شكيل  من  يمنعها  لم 

�شيما  ال  والع�شرين،  ال�شتة  كانتوناتها 

ت��ق��ع ع��ل��ى ح���دود ث��اث��ة دول قوية  اأن��ه��ا 

اإ�شعال حربين  كان لها دورها الكبير في 

واإي��ط��ال��ي��ا(.  واأل��م��ان��ي��ا  )فرن�شا  عالميتين 

مشاهدات الجيء لبناني
على سفوح األلب

j معمر عطوي

ثقافة المكان
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ال��ذي  حجمة  ف��ي  ال�شغير  البلد  ه��ذا  لكن 

في  كما  م��وع��ودة  ج��ن��ات  م��ن  جنة  ي�شبه 

ك��ت��ب االأدي�����ان، ال ت��ق��ف ع��ل��ى ال��ح��ي��اد في 

ال��م��وا���ش��ي��ع االإن�����ش��ان��ي��ة؛ ه��ي م��ل��ج��اأ لكل 

ب��اده ومن  اأو منفي من  م�شطهد ه��ارب 

لذلك  العي�ض.  و�شظف  وال��ح��رب  الظلم 

ل��م ت��م��ن��ع ب���رن ع��ب��ور ح����دود ال��ب��اد من 

قد  ال��ذي��ن  ال��ج��دد  “الغزاة”  جحافل  قبل 

الديموقراطية  الخريطة  معالم  يغيّرون 

للقارة العجوز. بل �شعت بكل قدراتها الى 

تجنيد عدد من الموظفين للعمل في مهمة 

من مفهومها  اإنطاقاً  الاجئين،  ا�شتقبال 

التي  الاجئين  واتفاقية  االإن�شان  لحقوق 

وقعت في اأ�شهر مدن �شوي�شرا جنيف في 

28 تموز العام 1951.
المنظمات  اأب��رز  مراكز  وج��ود  ولعل 

والعلمية من مفو�شية  االإن�شانية  االأممية 

االإن�شان  لحقوق  ال�شامية  المتحدة  االأم��م 

و”اليوني�شكو”  الاجئين،  ومفو�شية 

اإلى  المتحدة  االأم��م  منظمات  من  والعديد 

الدولي  االأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة 

مروراً بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية 

ومنظمة ال�شحة العالمية وغيرها الكثير.

من ناحية اأخرى احتفلت مدينة �شاتو 

لكانتون  التابعة   Châteaux d’Oex دي 

اأيار/  فو)جنوب غربي �شوي�شرا(، �شهر 

ا�شتقبالها  على  ع��ام   100 ب��م��رور  م��اي��و، 

العالمية  ال��ح��رب  اأ���ش��رى  اآالف  ع�����ش��رات 

االأولى. 

ف���ب���م���وج���ب ات���ف���اق���ي���ات م����ع ال�����دول 

العاج،  تكاليف  دفعت  التي  الُمتحاربة 

ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت ���ش��وي�����ش��را، ق��ب��ل ق����رن من 

الجرحى  االأ���ش��رى  م��ن   68000 ال��زم��ن، 

واالأل��م��ان،  والفرن�شيين،  البريطانيين، 

لعدة  والهنود،  والكنديين،  والبلجيكيين، 

والفنادق  الم�شحات  من  ع��دد  في  اأ�شهر 

االألب،  جبال  في  ال�شياحية  والمنتجعات 

للباد يتعلق  اأ�ش�ض لظهور دور جديد  ما 

بموقعها الطبيعي كمكان للعاج ال�شحي 

والنف�شي في اآن. 

الواقعة  االأل��ب  جبال  �شفوح  تزال  وال 

مكاناً  بالحياة،  الناب�ض  اأوروب��ا  قلب  في 

وال�شكينة.  ال���ه���دوء  الإن�����ش��اد  ن��م��وذج��ي��اً 

المدن  في  حتى  الباد،  هذه  في  فالحياة 

اإزع��اج وال  ي�شوبها  ما، هادئة ال  اإل��ى حد 

م�����ش��ك��ات ك��ب��ي��رة. ح��ت��ى االإره�����اب ن��اأى 

االأم��ن��ي��ة  االأج���ه���زة  بف�شل  عنها  بنف�شه 

ال�شيا�شية  ب���رن  وم���واق���ف  ال�����ش��اه��رة، 

المحايدة، ذلك على الرغم من عدم ظهور 

وا����ش���ح ل���رج���ال االأم�����ن وال�����ش��رط��ة في 

ال�شوارع والميادين العامة.

هنا يمكن للزائر اأن يجال�ض الع�شافير 

في  يجد  وقد  خبز،  لقمة  معهم  ويتقا�شم 

حول  المنت�شرة  ال��م��زارع  من  مزرعة  اأي 

الوقت  من  ف�شحة  �شواحيها  وفي  المدن 

لماطفة ح�شان هنا اأو تي�ض ماعز هناك. 

كل ما حولك طبيعي من الماء التي تنت�شر 

�شالحة  ون��واف��ي��ر  و�شنابير  عيون  عبر 

الزراعية  بالمنتوجات  م���روراً  لل�شرب، 

لطافة  اإل��ى  و���ش��والً  جينياً،  المعّدلة  غير 

وب�شاطة ال�شكان الذين ال يتاأخر معظمهم 

ي�شادفك  حين  عليك  التحية  اإل��ق��اء  على 

تم�شي في الحقول اأو تجل�ض في اأي مكان 

عام، حتى ولو كان ال يعرفك. 

في  تنظر  ح��ائ��راً  اأح��ده��م  راآك  اإذا  اأم��ا 

خريطة اأو الى لوحات االإر�شادات العامة، 

ف��اإن��ه ���ش��رع��ان م��ا ي��ب��ادر ل��ي��ر���ش��دك اإل��ى 

طريقك بتفا�شيل كافية وافية.

“الغزو  ه����ذا  ه����ول  واأم������ام  ذل����ك  م���ع 

الجوهري  ال�شوؤال  بات  الديموغرافي”، 

الباد  هوية  م�شير  هو  بقوة،  المطروح 

�شيا�شة  ت��ط��ب��ي��ق  و���ش��ع��وب��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 

بين  كبير  حد  ال��ى  نجحت  التي  االإن��دم��اج 

اإ�شكالية  لعلها  ال�شوي�شرية.  القوميات 

االإن���دم���اج م��ع ���ش��ع��وب م��غ��رو���ش��ة حتى 

ومفاهيمها  وعاداتها  تقاليدها  في  اأذنيها 

الدينية وذهنياتها ال�شعبة.

اأم�����ا ه����ذه ال�����ش��غ��وط ال���ت���ي اأج���ب���رت 

الماجئ  فتح  على  المحلية  ال��ح��ك��وم��ات 

ال��ن��ووي��ة ال���ش��ت��ي��ع��اب ال���ع���دد ال��ك��ب��ي��ر من 

ال��ب��اد  م�����ش��اح��ة  �شغر  بفعل  ال��اج��ئ��ي��ن، 

وعدم جهوزيتها لتطورات مفاجئة اأعقبت 

ال�شرق  منطقة  �شهدتها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��والت 

االأو�����ش����ط، ب��ق��ي ال��م��واط��ن ال�����ش��وي�����ش��ري 

ميكن للز�ئر �أن 
يجال�س �لع�صافري 

ويتقا�صم معهم لقمة 
خبز، وقد يجد يف 
�أي مزرعة من �ملز�رع 

�ملنت�رشة حول �ملدن 
ويف �صو�حيها 

ف�صحة من �لوقت 
ملالطفة ح�صان هنا 

�أو تي�س ماعز هناك

�أمام هول هذ� “�لغزو 
�لدميوغر�يف”، بات 

�ل�صوؤ�ل �جلوهري 
�ملطروح بقوة، هو 

م�صري هوية �لبالد 
�لثقافية، و�صعوبة 

تطبيق �صيا�صة �لإندماج 
�لتي جنحت �لى حدٍّ 

كبري بني �لقوميات 
�ل�صوي�رشية
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الداخلية  ال�شوؤون  وزير  تعليق  وجاء 

بير�شي،  اآالن  االإت��ح��ادي��ة  الحكومة  ف��ي 

بالقول: “اإن النتيجة تبرز تاأييد الجمهور 

الوا�شع لنظام ال�شمان االإجتماعي القائم 

حاجة  ه��ن��اك  “لي�شت  واأن���ه  الباد”،  ف��ي 

الإعان الثورة عليه”. 

هذا الت�شويت تزامن مع ت�شويت اآخر 

يطلبون  ال��ذي��ن  الاجئين  لم�شلحة  ك��ان 

الباد  في  وال�شحية  االجتماعية  الرعاية 

كما في باقي دول اأوروبا اليوم.

ال�شوي�شري  ال�شعب  ثلثا  م��ن��ح  ل��ق��د 

ت���اأي���ي���ده���م الأح������دث م���راج���ع���ة ل��ل��ق��ان��ون 

مراجعة  ب��ال��ل��ج��وء.  ال��خ��ا���ض  االإت���ح���ادي 

المتعلقة  االإج����راءات  ت�شريع  اإل��ى  ترمي 

التكاليف.  خف�ض  واإل��ى  الملفات  بدرا�شة 

لليمين  نكراء  هزيمة  النتيجة  هذه  وتمثل 

المحافظ الذي كان وراء اإطاق االإ�شتفتاء، 

اإنفو”  “�شوي�ض  موقع  ي��رى  م��ا  بح�شب 

االلكتروني.

تح�ضين و�ضع اللجوء

الفدرالي  ال��ق��ان��ون  تعديل  حظي  لقد 

المئة  في   66.8 بموافقة  باللجوء  الخا�ض 

االإ�شتفتاء  يح�شل  لم  فيما  الناخبين،  من 

الذي دعا اإليه »حزب ال�شعب ال�شوي�شري« 

على تاأييد اأّي من الكانتونات.

ل���ع���ل ه�����ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة ���ش��اع��ف��ت م��ن 

الاجئين،  م�شاعدة  ف��ي  العاملين  اآم���ال 

تاأمين  في  قدماً  الم�شي  على  و�شجعتهم 

تح�شين  ف���ي  ي�����ش��اه��م  اأو  ي��دع��م  م���ا  ك���ل 

اأو�شاعهم.

عبّرت  ما  ذلك،  مثال  خير  كان  وربما 

ال�����ش��وي�����ش��ري��ة  “المنظمة  م���دي���رة   ع��ن��ه 

بيهرين�ض،  ميريام  الاجئين”  لم�شاعدة 

“�شيتم  قائلة:  النتيجة،  بهذه  رحبت  التي 

تح�شين حق اللجوء لاأ�شخا�ض الباحثين 

با�شم  المتحدث  ق��ال  بينما  حماية”،  عن 

“ال�شكان  اإن  ف���راي،  �شتيفان  المنظمة 

�شيتجاورون مع اأ�شخا�ض اأكثر ا�شتعداداً 

يوؤكد  ما  وهذا  باليوم”.  مقارنة  لاإندماج 

متم�شكاً بقيمه االإن�شانية، وفي الوقت ذاته 

محافظاً على وعيه ال�شيا�شي واالإقت�شادي 

الذي تجلى في اال�شتفتاء االأخير. 

وعي اإقت�ضادي

منذ  رف�����ش��وا  ال��ذي��ن  ال�شوي�شريون 

�شهري  رات��ب  تخ�شي�ض  قليلة  اأ�شابيع 

2500 ف��رن��ك )م��ا  ي��ب��ل��غ ن��ح��و  ل��ك��ل ف���رد 

�شعب  اأنهم  اأثبتوا  دوالر(،   2600 يعادل 

اأن  وي��ع��ي  االقت�شادية  م�شلحته  ي���درك 

تقترحها  التي  االإ�شافية  الرفاهية  ه��ذه 

الحكومة �شتوؤدي الى الت�شخم بعد فترة 

ففي  اقت�شادهم.  على  وب���االً  و�شتكون 

 5 ي��وم  اأج���ري  ال���ذي  ال�شعبي  اال�شتفتاء 

معظم  رف�����ض   ،2016 يونيو  ح��زي��ران/ 

الداعي  المقترح  ال�شوي�شريين  الناخبين 

م�شروط  غير  اأ�شا�شي  دخ��ل  اإق���رار  اإل��ى 

لفائدة كل ال�شكان من المياد اإلى الوفاة، 

خالفت  المناطق  من  ج��داً  قلياً  ع��دداً  لكن 

اأورد  ما  بح�شب  ال��ع��ام،  الوطني  التوّجه 

SWISSINFO على موقعه االإكتروني.
الناخبين  من  المئة  في   76.9 ورف�ض 

اإجماع  االأ�شا�شي، في ظل  الدخل  مبادرة 

ذلك.  على  والع�شرين  ال�شت  الكانتونات 

الفكرة �شوى بلدية واحدة تقع  ولم توؤّيد 

في غرب الباد اإ�شافة اإلى بع�ض االأحياء 

جنيف  مدينتْي  في  بال�شعبية  المو�شوفة 

وزيورخ.

اأنظمة  اإ���ش��اح  اإل���ى  المقترح  ي��ه��دف 

العمل  وت��ع��زي��ز  االإج��ت��م��اع��ي،  ال�����ش��م��ان 

التاأثيرات  وقع  من  والتخفيف  التطّوعي، 

االإج��ت��م��اع��ي��ة ال��ن��اج��م��ة ع���ن ال��ت��غ��يّ��رات 

بح�شب  ال��م��ت�����ش��ارع��ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

عديدة  بلغات  الناطقة  اإنفو”  “�شوي�ض 
بينها العربية.

ت�شيف الموؤ�ش�شة االإعامية الر�شمية 

الرائدة، اأنه خال الحملة االإنتخابية، لّمح 

بمقت�شى  باأنه  المقترح  لهذا  ال��م��وؤي��دون 

الح�شول  للبالغين  �شيحق  الفكرة  ه��ذه 

للفرد  ���ش��وي�����ش��ري  ف��رن��ك   2.500 ع��ل��ى 

هم  لمن  فرنك   625 مبلغ  وعلى  ال��واح��د، 

دون 18 عاماً.

اأن ال�شغط الهائل لزحف المهاجرين نحو 

الح�ض  م��ن  ي�شعف  ل��م  ال��ع��ج��وز،  ال��ق��ارة 

االإن�شاني لدى اأكثرية المواطنين. 

ال��ح�����ض االإن�����ش��ان��ي ت��ج��اه اأ���ش��خ��ا���ض 

ل���غ���وي���اً  م��خ��ت��ل��ف��ة  دول  م�����ن  واف�����دي�����ن 

وف���ي ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د االإج��ت��م��اع��ي��ة 

الدينية  واالإن��ت��م��اءات  الذهنيات  وطبيعة 

تلك  ف��ي  يتجلى  م��ا  اأك��ث��ر  وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 

غير  منظمات  ت��رع��اه��ا  ال��ت��ى  ال��ن�����ش��اط��ات 

ح��ك��وم��ي��ة ت��ه��ت��م ب���ال���اج���ئ. ن�����ش��اط��ات 

الحكومة  تقدمه  ما  مع  تتكامل  وفعاليات 

الهجرة  دائ����رة  م��ن  م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا  ب��ك��اف��ة 

تقوم  ما  وم��ع  االإجتماعية  ال�شوؤون  اإل��ى 

ومراكز  والريا�شية  الثقافية  االأن��دي��ة  به 

العالمي لاجئ  اليوم  اللغات. ففي  تعليم 

ال��م��واف��ق ف��ي ال��ع�����ش��ري��ن م��ن ح��زي��ران/ 

كبيرة  فعاليات  تنظم  عام،  كل  من  يونيو 

مو�شيقية  ف���ق���رات  ت��ت�����ش��م��ن  ل��اج��ئ��ي��ن 

ورق�ض وماآدب طعام ومباريات ريا�شية 

وح����ف����ات ت����ع����ارف ب���ي���ن ال��م��ه��اج��ري��ن 

عن  بع�شهم  يتاأخر  ال  الذين  والمواطنين 

في  عائلة  اأو  الج��ئ  ا�شتقبال  نيته  اإع��ان 

لق�شية  دعمه  عن  كتعبير  الخا�ض،  منزله 

العرقي  اال�شطهاد  م��ن  ال��ف��اري��ن  ه���وؤالء 

في  وال��م��ج��اع��ات  ال��ح��روب  اأو  الديني  اأو 

بادهم.

ل��ق��د م��ن��ح��ت ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة ال��ل��ج��وء 

اآالف  اإل�����ى  االإن�������ش���ان���ي  اأو  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

ن��زاع  ال��واف��دي��ن م��ن مناطق  االأ���ش��خ��ا���ض 

واآ���ش��ي��ا  ال��ب��ل��ق��ان  م��ن  وخ��ا���ش��ة  مختلفة، 

وخ�شو�شاً  االأو���ش��ط،  ال�شرق  ومنطقة 

في  والعراق  واإيران  واأفغان�شتان  �شوريا 

الفترة االأخيرة. 

�ضعوبة الإندماج

حقيقة  تجاهل  يمكن  ال  المقابل  ف��ي 

النزوح  ه��ذا  ظ��ل  ف��ي  اللجوء  �شيا�شة  اأن 

ردود  لظهور  ت��وؤدي  ال�شمال  نحو  الهائل 

ِف�عل متباينة داخل الطبقة ال�شيا�شية وفي 

�شفوف ال�شوي�شريين. 

وه���ن���ا ال ب���د م���ن ل��ف��ت االن���ت���ب���اه اإل���ى 

�شعوبة اإندماج بع�ض هوؤالء في المجتمع 
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الم�شيف، وعدم احترام بع�شهم  الجديد 

الهادئة  المواطنين  حياة  لوتيرة  االآخ���ر 

تطبيق  ف��ي  ���ش��ارم  نظام  على  المعتمدة 

القوانين بدءاً من عدم االإزعاج في اأوقات 

ل��ي��اً،  ال��ن��وم  ال��ن��ه��ار واأوق�����ات  معينة م��ن 

ال��ح��ري��ات  ع��ل��ى  المحافظة  اإل���ى  و���ش��والً 

ال�����ش��خ�����ش��ي��ة واالل����ت����زام ب��ال��ح��ف��اظ على 

الممتلكات العامة والنظافة وو�شائل النقل 

المعدة  والمن�شاآت  ال��ع��ام��ة،  والمكتبات 

والحدائق  الم�شابح  مثل  للترفيه  مجاناً 

واالأندية الريا�شية واالإجتماعية.

ال��زائ��ر  بها  ي��خ��رج  ع��دي��دة  م�شاهدات 

جبال  �شفوح  على  يرتاح  الذي  البلد  لهذا 

كثيراً  ثلوجها  بيا�ض  ي�شابه  حيث  االأل��ب 

اللفتات  ه��ذه  ه��ن��ا.  ال��ن��ا���ض  ق��ل��وب  بيا�ض 

الموظف  خ���روج  ف��ي  تجدها  االإن�شانية 

في  ال��اج��ئ��ي��ن  م��ع  ب��ال��ت��ع��ام��ل  المخت�ض 

المعهودة  جديته  عن  اال�شتيعاب  مراكز 

لياطف طفاً هنا اأو يطلق نكتة اأو دعابة 

خال حديث عابر مع الجئ هناك. حتى 

في  ح��رج��اً  يجد  ال  الموظفين  بع�ض  اأن 

اأطفال الاجئين عبر حملهم على  ماعبة 

االأكتاف او تعليمهم قيادة الدراجة لدرجة 

ناهيك  و”�شيطنتهم”.  �شرباتهم  تحّمل 

بف�شح المجال اأمام الكبار وال�شغار لتعلم 

المو�شيقى والرق�ض واللغات والعديد من 

التي  والريا�شات  وال��ه��واي��ات  المهارات 

ت�شتهر بها �شوي�شرا.

ابت�ضامة دائمة

مخيم  اإلى  والحافلة  القطار  عربة  من 

ال��اج��ئ��ي��ن م�����روراً ب��ال��م��ق��ه��ى وال��م��ح��ط��ة 

المتاجر  وع��ام��ات  والمتنزه  وال�����ش��ارع 

االبت�شامات  ���ش��وى  ت�شاهد  ال  ال��ك��ب��رى، 

والتحيات.

ل���ق���د ت����ح����دث ال���ك���ث���ي���ر م����ن ال���ك���ت���اب 

واعتبر  الفكر،  جغرافية  عن  والفا�شفة 

عن�شرية  الفر�شية  ه��ذه  في  اأن  البع�ض 

هدفها  ا�شت�شراقية  تجنيات  اأو  م��خ��ب��اأة 

االإن��ت��ق��ا���ض م���ن ���ش��ع��وب ال��ع��ال��م ال��ث��ال��ث 

ت��ح��دي��داً. لكن ه��ذا ال��ت��ط��ور ال��ه��ائ��ل ال��ذي 

مثل �شوي�شرا بمثابة جنة على  بلداً  جعل 

االأر������ض، ق��د ي��ق��ود ال���ى االأخ����ذ ف��ي عين 

والطبيعة  المناخ  عاملي  تاأثير  االإعتبار 

على قدرات الب�شر العقلية. 

الذهنية ال�شوي�شرية التي تتجاوز في 

اأخرى،  غربية  ذهنيات  من  العديد  رقيّها، 

تعي�ض  التي  الدولة  بحياد  �شبيهة  ذهنية 

بهدوء  اليك  ال�شوي�شري  ي�شتمع  فيها. 

على  عليك  »يتفل�شف«  وال  يقاطعك  وال 

يعرفون  الذين  العرب  »جهابذتنا«  غ��رار 

حقائق ال�شيا�شات الدولية و”موؤامراتها” 

وي��ن��اق�����ش��ون��ك ف��ي ك��ل ال��ع��ل��وم وال��ف��ن��ون 

و�شوالً الى تحديد �شكل اهلل وموا�شفات 

اأما هنا  الجنة وع�شافيرها وحور عينها. 

فيتجلى التوا�شع في كل �شئ رغم الفارق 

ال��ك��ب��ي��ر ال���ذي ق��د ي��ت��وف��ر ف��ي ال��م��وؤه��ات 

وال����ق����درات ب��ي��ن ال��م�����ش��ي��ف وال�����ش��ي��ف. 

في  فقط  لي�ض  واج��ب  ال�شيف  ف��اح��ت��رام 

واجب  هو  بل  االأ�شيلة،  البدوية  عاداتنا 

خال  من  هنا  وح�شاري  وثقافي  علمي 

ي��درك  الأن���ه  المقاطعة،  وع���دم  اال�شتماع 

يزعم  ب�شعابها” فا  اأدرى  مكة  “اأهل  اأن 

معرفة في هذه ال�شعاب اأكثر من اأهلها.

بفا�شفة  ت�شتهر  و�شوي�شرا  ال  كيف 

وع��ل��م��اء وف��ن��ان��ي��ن ك��ث��ر ت��ح��ف��ل ب��ه��م الكتب 

وربما  الثقافية.  وال�شالونات  والم�شارح 

االكت�شافات  حيث  م��ن  االأه���م  البلد  ت��ك��ون 

ريا�شيات  علماء  �شوي�شرا  ففي  الطبية. 

)1888–1977(، ودانييل  مثل  بول بارنيز 

برنولي )1700–1782(، ويعقوب بيرنولي 

 ،)1705–1654( والريا�شيات  الفيزياء  في 

و اأرمان بورل )1923–2003(.

اأ�شماء  فنجد  الفل�شفة  مجال  في  اأم��ا 

–1712( رو�شو  ج��اك  ج��ون  مثل  كبيرة 

وريت�شارد  جنيف،  في  المولود   )1778
اأفيناريو�ض )1843–1896(، والفيل�شوف 

اميل)1821– فريديريك  ال�شاعرهنري 

–1767( كون�شتانت  وبنيامين   ،)1881
 ،)2000–1910( هير�ض  وجين   ،)1830
 ،)2002–1933( الون��������ر  وه�����ن�����ري 

بيرلر  دوم��ن��ي��ك  المعا�شر  والفيل�شوف 

)ولد في 1965(، والفيل�شوف األك�شاندرو 

زافران )1910–2006(. 

الن�شبية  النظرية  رائ��د  العلماء  وم��ن 

 ،)1955–1879( اأي��ن�����ش��ت��اي��ن  األ����ب����رت 

الحا�شل على جائزة “نوبل” في الفيزياء 

المعا�شرين  العلماء  وم��ن   .1921 �شنة 

 ،)1933 ف���ي  )ول����د  اإرن�����ش��ت  ري��ت�����ش��ارد 

عام  الكيمياء  ف��ي  “نوبل”  على  حا�شل 

 ،)1920 في  )ولد  في�شر  واإدموند   ،1991
)علم  ال��ط��ب  “نوبل” ف��ي  ع��ل��ى  وح�����ش��ل 

وظائف االأع�شاء( في العام 1992.

ن�شاأ  �شوي�شرا  ف��ي  ذل��ك  اإل��ى  اإ���ش��اف��ة 

ع��ال��م ال��ري��ا���ش��ي��ات وم��خ��ت��رع الأج��ه��زة 

 ،)1912-1823( اآم�شلر  يعقوب  القيا�ض، 

وع���ال���م ال��ري��ا���ش��ي��ات غ��و���ش��ت ب��ورغ��ي 

يوهان  الحيوان  وعالم   ،)1632-1552(

وع��ال��م   ،)1929-1850 ب��وت��ي��ك��وف��ر، 

الفيزياء اأوغ�شت فوريل )1931-1848(، 

األفون�ض  فران�شوا  البحيرات   علم  ورائ��دة 

فوريل )1841-1912(، وعالم الح�شرات  

يوهان كا�شبار فو�شلي )1786-1743.

بد من مقارنات وان كانت �شامتة  ال 

وذاتية عند كل م�شهد من م�شاهد التطور 

االإن�شاني، م�شهد توا�شع موظفي خدمة 

الاجئين وحر�شهم على بقاء االبت�شامة 

على ثغورهم،

ال��ع��م��ل وك��ث��رة مطالب  رغ���م ���ش��غ��ط 

الوافدين من مناطق الحروب والنزاعات.

الموظف هنا ال يرى م�شكلة في تلبية 

اأي طلب حتى لو كان �شخيفاً، مع احترامه 

لتقاليد وعادات كل فئة، ومعرفته الم�شبقة 

بالخلفيات التي يتحدر منها هوؤالء االآتون 

من وراء البحار. 

�شعار  مجرد  لي�ض  هو  اأوالً  االإن�شان 

هنا، بل هو ممار�شة متوا�شلة تجدها في 

ال�شارع حيث االأولوية للم�شاة في العديد 

من الطرقات التي تركت من دون اإ�شارات 

اإ�����ش����اءة ل��ت��ن��ظ��ي��م ح��رك��ة ال�����ش��ي��ر. حتى 

اأماكن  في  اال  متواجد  غير  هنا  ال�شرطي 

من ال�شروري اأن يتواجد فيها. ال�شرطي 

هنا فعاً في خدمة ال�شعب. والقانون في 

خدمة المواطن واأمنه ورفاهيته. 

j �ضحايف وباحث
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الفردي��ة  والهوي��ة  اللغ��ة  تلع��ب 

للإن�س��ان مكان��ة جلّي��ة ف��ي اإب��راز 

الأف��راد  حي��اة  ف��ي  المرك��زي  ال��دور 

ه��ي  الإجتماعية،فاللغ��ة  والمنظوم��ات 

للهوية،والبو�سل��ة  النتيجةالجوهري��ة 

المانح��ة لمبادئه��ا وحيويته��ا وتقّدمها.

والعلق��ة بي��ن اللغ��ة والهوي��ة مترا�سة 

ومتمازج��ة لت�سكي��ل مجتم��ع مبني على 

والإيديولوجي��ة  الإن�ساني��ة  المفاهي��م 

والقومية.ولعلن��ا نت�س��اءل هن��ا م��ا ه��و 

مفه��وم اللغ��ة والهوية؟وكي��ف اندمجت 

الهوي��ة مع اللغ��ة العربية؟وكيف تنتمي 

والح�س��ارة  الثقاف��ة  ال��ى  اللغ��ة  ه��ذه 

اللذي��ن يغذي��ان مناب��ع الفك��ر الإن�ساني 

العربي؟وما هي التحّدي��ات  التي تواجه 

اللغة في مواجه��ة العولمة الطاغية على 

مكّونات المجتمع ومغذياته؟

مفهوم اللغة والهوية

لقد تباين���ت اآراء العلماء، ف���ي تعريف اللغة 

ومفهومه���ا، فاب���ن جن���ي عّرفها: “ح���ّد اللغة 

اأ�ضوات يعبر بها كل قوم عن اأغرا�ضهم”. 

)اب���ن جن���ي، و الفت���ح عثمان، الخ�ض���ائ�ص 

تحقي���ق محمد عل���ي النجار، المكتب���ة العلمية 

ج1/54(.

ويع���ّرف ابن خلدون “اللغ���ة في المتعارف 

ه���ي عب���ارة المتكل���م ع���ن مق�ض���وده، وتل���ك 

العبارة فعل ل�ضاني نا�ضئة عن الق�ضد الفادة 

ال���كام، ف���ا ب���د اأن تعب���ر ملك���ة متق���ررة في 

الع�ضو الفاعل لها وهو الل�ضان”. 

المقدم���ة،  خل���دون،  ب���ن  الرحم���ن  )عب���د 

ج2/210،  اللبنان���ي،  الكت���اب  دار  بي���روت، 

ط2، 1979(. 

اأم���ا فردينان���د دو �ضو�ض���ير فيع���ّرف اللغ���ة 

اأنها”نظ���ام م���ن الدالئ���ل يعبّر عما لاإن�ض���ان 

م���ن اأفكار،وه���ي �ض���وت وتعبي���ر ع���ن فكرة 

،عل���م  اآن معاً”)فردينان���د دو �ضو�ض���ير  ف���ي 

عزي���ز،  يو�ض���ف  يوئي���ل  اللغةالعام،ترجم���ة 

بغداد، دار االآفاق العربية، 1985، �ص19(.

وه���ي بو�ض���فها �ض���وتاً ،ولي�ض���ت وج���وداً 

ع���ن  بعي���داً  توج���د  اأن  يمك���ن  ،وال  م�ض���تقاً 

الفكرة”فال�ض���وت وح���دة مركب���ة م���ن نط���ق 

و�ض���مع يرتبط بفك���رة ،اأي انه وح���دة مركبة 

نف�ض���ية من خال ارتباط ال�ضورة ال�ضوتية 

بفك���رة ووظيفت���ه م���ن خ���ال تنفيذ اأع�ض���اء 

النط���ق الأوام���ر العق���ل او اإر�ض���اله ال�ض���ورة 

الع���ام،  اللغ���ة  عل���م  ال�ضوتية”)�ضو�ض���ير، 

�ص.20(

والمو�ض���وعية  الذاتي���ة  ه���ي  الهوي���ة  اأم���ا 

الت���ي ت�ض���كل ال�ضخ�ض���ية الفردية لاإن�ض���ان 

اأم للمجتم���ع، وه���ي عقيدت���ه ولغت���ه وثقافته 

“الماهي���ة  فه���ي  ومعتقدات���ه،  وح�ض���ارته، 

مث���ل الهوية هو ج���واب عن ال�ض���وؤال ما هو؟، 

واإنها اإذا و�ض���فت االإن�ضان مثاً بكونه عاقاً 

جاعلي���ن من ذلك ماهيته، ف���اإن هذا القول من 

حي���ث اإن���ه مقول ف���ي جواب”ما هو” ي�ض���مى 

ماهية،  ومن حيث ثبوته في الخارج ي�ض���مى 

حقيق���ة، ومن حي���ث امتيازه ع���ن الغير هوية 

ومن حيث حمل اللوازم له ذاتا”. 

)الجرجاني، ا�ضرار الباغة للجرجاني( 

و يع���د المفك���ر الفرن�ض���ي الهوي���ة “عب���ارة 

العالقة بني اللغة والهوية
واأثرهما يف املنظومة الإجتماعية

j ميراي أبو حمدان

ثقافة اللغة
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اأدخل عامل النف�س 
الأمريكي اإريك 

اريك�سون املفهوم 
يف الأ�س�س النف�سية 

وقد رّكز على 
فكرة  �سعور الإن�سان 

بالفردية وبذاته 
املنفردة عن الآخر

يقول الفيل�سوف 
الأملاين مارتن هيدغر: 

“ان لغتي هي 
م�سكني، وهي 

موطني وم�ستقري، 
وهي حدود عاملي 

احلميم ومعامله 
وت�ساري�سه

عن منظوم���ة متكاملة من المعطي���ات المادية 

عل���ى  تنط���وي  اإذ  واالإجتماعي���ة  والنف�ض���ية 

ن�ض���ق من عمليات التكامل المعرفي، وتتميز 

بوحدته���ا التي تتج�ّض���د في ال���روح الداخلية 

االإح�ض���ا�ص  خا�ض���ية  عل���ى  تنط���وي   الت���ي 

بالهوي���ة وال�ض���عور بها، فالهوي���ة هي وحدة 

الم�ض���اعر الداخلي���ة والت���ي تتمثل ف���ي وحدة 

العنا�ضر المادية والنف�ض���ية المتكاملة والتي 

تجعل ال�ض���خ�ص يتمايز عمن �ضواه، وي�ضعر 

بوحدته الذاتية”. 

)اليك����ص ميك�ض���يللي، الهوي���ة، ترجمة علي 

للخدم���ات  الو�ض���يم  دار  دم�ض���ق،  وطف���ه، 

الطباعية، ط1، 1993، �ص 108(. 

ومجتمع���ه  الف���رد  تجم���ع  الهوي���ة  وه���ذه 

واإن�ض���انيته في اآتون واح���د، لتكوين قناعاته 

�ضمن المحيط االإجتماعي. 

وق���د اأدخ���ل عال���م النف����ص االأميرك���ي اإريك 

اريك�ضون المفهوم في االأ�ض�ص النف�ضية وقد 

رّك���ز على فك���رة  �ض���عور االإن�ض���ان بالفردية 

وبذات���ه المنفردة عن االآخر، وطرح اإ�ض���كالية 

اأزمة الهوية وفو�ضى الهوية وت�ضتت الدور، 

واأكد عل���ى حتمية مواجهة  �ض���وؤال الكينونة، 

)من اأكون اأن���ا( ، )من اأين جئت(، و)ماذا اأريد 

ان اأك���ون(، و�ض���دد اأي�ض���اً اأن الهوي���ة لي�ض���ت 

)ناج���زة(، بل هي بحاجة ال���ى جهد، عمل من 

اأج���ل �ض���قلها وبلورته���ا، “وللهوية �ض���قَّين، 

اأحدهما يعود الى االإن�ضان نف�ضه )هوية االأنا( 

واالآخر يع���ود الى مجتمعه )هوي���ة الذات(... 

مرتبط���اً  داخلي���اً  و�ض���عاً  تعك����ص  والهوي���ة 

وم�ض���تقبله،  وحا�ض���ره  االإن�ض���ان  بما�ض���ي 

ويت�ضمن �ضعور االإن�ضان بالتفرد، والتكامل 

والتاآلف الداخلي ، والتماثل واال�ضتمرارية”. 

 Erick Erikson، Psychoanalyst(
 who reshaped views  of human

 )growth، 1963
ويج���ب اأن نمي���ز بي���ن الهوي���ة ال�ضخ�ض���ية 

ال�ضخ�ض���ية  االإجتماعية،فالهوي���ة  والهوي���ة 

متكامل���ة،  �ضخ�ض���ية  خ�ض���ائ�ص  م���ن  تنب���ع 

وه���ي ترتب���ط بهويات االأف���راد الت���ي تتفاعل 

اأ�ض���حابها،  �ضخ�ض���يات  وف���ق  بينه���ا  فيم���ا 

اأم���ا الهوي���ة االإجتماعي���ة فتتكون ف���ي حدود 

انتماء االإن�ض���ان للجماعة، الت���ي تتفاعل وفق 

انتماءاتها االإجتماعية والثقافية واالإن�ض���انية 

الهوي���ة  وت�ض���كل  والعلمي���ة.  والنف�ض���ية 

االإن�ض���ان  الإك�ض���اب  �ض���رورة  االإجتماعي���ة 

االأم���ان والقب���ول والدع���م الحي���وي م���ن اأجل 

اال�ضتمرار واالإنتماء. 

اندماج اللغة في الهوية: تلعب اللغة والهوية 

دوراً مهم���اً ف���ي حي���اة المجتمع���ات . فاللغ���ة 

هي الوع���اء الداعم له���ا، والحاف���ظ لحيويتها 

وا�ض���تمرارها. واإذا اأردن���ا ان نفرق بين اللغة 

والهوية، ت�ض���بح اله���وة �ضا�ض���عة لانطاق 

نحو مفاهيم حياتية مهّم�ضة. واندماج  اللقاء 

مع ثقاف���ة الهوية تحافظ على ات���زان التاريخ 

وديمومته. 

اإالَّ  الهوي���ة  م���ع  اللغ���ة  تختل���ف  وال 

بالم�ضطلحات المعجمية، الأن اللغة اأداة تحفز 

الن�زعة االإبداعي���ة واالإنتاجية واالأخاقية في 

م�ضار يوؤ�ض�ص لخلق مفاهيم اإن�ضانية تحافظ 

على حقوق الفرد وت�ضوره ومفاهيمه. 

يق���ول الفيل�ض���وف االألماني مارت���ن هيدغر 

موطن���ي  وه���ي  م�ض���كني،  ه���ي  لغت���ي  “ان 
وم�ض���تقري، وه���ي ح���دود عالم���ي الحمي���م 

ومعالم���ه وت�ضاري�ض���ه، وم���ن نوافذها ومن 

خ���ال عيونه���ا اأنظر ال���ى بقية ارج���اء الكون 

الوا�ضع، )مارتن هيدغر، الوجود والزمان(. 

فاللغة هي ال�ض���وت الذي تفوح منها رائحة 

الهوي���ة واالإنتماء، الأنها الب���وؤرة الداللية التي 

تعك����ص جوه���ر االإن�ض���ان، فيعبّ���ر ع���ن ذات���ه 

برم���وز مفهومه، ترتقي به الى لغة اإن�ض���انية 

تر�ض���م حدود مواطني���ه وانتماءاته���ا، وينتج 

عن ال�ض���عور الكينونة واالإح�ض���ا�ص باالإنتماء 

في �ض���يغة “ االأنا” وعلى الم�ضتوى الجمعي 

والتاآلف االإجتماعي. 

وال يمك���ن له���ذه الم�ض���اعر اأن تن�ض���اأ بعي���داً 

عن دائرة الم�ض���اعر المكّونة ل�ضعور الهوية، 

الأنها ترتب���ط باحترام الذات و�ض���عور بالثقة  

بالنف����ص واالنط���اق م���ن حياة داخلي���ة ثابتة 

يتميز بوجوده الخا�ص،  وبالتالي الت�ض���امن 

م���ع مكون���ات، يحاف���ظ عل���ى ح���دود الهوية، 

وانتم���اء الفرد ال���ى جذور يقتنع  به���ا اقتناعاً 

تاماً. 

يع���ود تحدي���د هوي���ة المجتم���ع اأو الف���رد او 

الجماع���ة الى جملة اأ�ض���باب منها : العنا�ض���ر 
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المادية والفيزيائية: كامتاك اال�ضم وال�ضكن 

والمالي���ة  االقت�ض���ادية  والق���وة  والم���ال، 

والفكرية وكذلك االإنتماء االجتماعي. 

كما اأن االأ�ض���ول التاريخية هي اأحد اأ�ضباب 

بي���ن  واالتح���اد  التكوي���ن  الهوي���ة،  تحدي���د 

الجماعات واالأق���ارب والتن�ض���ئة االإجتماعية 

والتربية، والعادات والتقاليد، والتطبيع على 

نظام حياتي معين. 

كما اأن العن�ضر االإيديولوجي والنف�ضي هو 

اأحد اأ�ض���باب امتاك هذه الهوية. فالمنطلقات 

النف�ض���ية  واللم�ض���ات  والمعايي���ر  الثقافي���ة 

واتجاه���ات نظ���ام القي���م، تح���دد النظ���رة الى 

العالم، وتمكنه من التكيف االإ�ضتراتيجي مع 

نم���ط ال�ض���لوك، داخل المنظوم���ة االإجتماعية 

والبيئي���ة، والتراب���ط الفك���ري والوظيفي بين 

الهوية واللغة. 

و يج���ب اأن نتبيَّ���ن االأهمي���ة العميق���ة للغ���ة 

العربي���ة في تكوي���ن هويتنا وحق���ل جذورنا 

اأمام الح�ض���ارات االأخرى، واالإن�ض���ان عندما 

يع���رِّف ع���ن ذاته بغي���ر لغت���ه العربي���ة وبلغة 

المجتمع الذي ين�ضوي تحت رايته، يكون قد 

�ضاهم في تا�ضي هويته االأ�ضلية، وتهمي�ص 

ذاته العربية. 

تلعب اللغ���ة والهوية دوراً هاماً في مركزية 

الحي���اة المجتمعي���ة والثقافي���ة . فاللغ���ة ه���ي 

ال�ض���وء الثابت للهوية واالإنتماء التي ت�ضاهم 

ف���ي الت�ض���كيلة االإجتماعي���ة واالإيديولوجية، 

وبالتال���ي اإن الهوي���ة ه���ي الوع���اء الحا�ض���ن 

والداف���يء الذي يوؤ�ض����ص لبناء اأ�ض���وار البيئة 

وا�ضتمراريتها في اإطار وثيق وم�ضتمر. 

وعب���ر ظلم���ات االأي���ام، وت�ض���ابك المفاهي���م 

تبدَّل���ت  االإن�ض���ان  حي���اة  ف���ي  االإن�ض���انية 

الفكري���ة  المب���ادىء  وطال���ت  االأولوي���ات 

والثقافي���ة، فنتج���ت عنه���ا تب���ّدل ف���ي الهوية 

ال�ضخ�ضية واالإجتماعية، ت�ضمل المعرفة الى 

االإنتماء الى مجموعة اجتماعية محددة. 

لذا، فالتعلق باللغة، هو الطريق المعبّد نحو 

التطل���ع الى م�ض���تقبل اأمة تخلو م���ن االنهيار 

مناب���ع  تثب���ت  الأنه���ا  والتفت���ت،  وال�ض���ذوذ 

الفك���ر االإن�ض���اني، وتلمل���م �ض���ظايا التملم���ل 

الفكري الناتج ع���ن التبعية الفكرية والثقافية 

والذوبان في ع���ادات وتقاليد االآخرين، دون 

اثبات الذات وت�ضاميها. 

ع���ن  تعبّ���ر  وم�ض���اعره،  االإن�ض���ان  فاأف���كار 

الهوية التي ق�ضاها تجاه الق�ضايا والقناعات 

التي يحملها االإن�ضان. 

لذل���ك اإن التوج���ه ف���ي اإدارة اللغ���ة العربي���ة 

كينونته���ا  عل���ى  للحف���اظ  مقد����ص  واج���ب 

ون�ضارتها في ع�ضر تميز  بالت�ضارع الكبير 

في �ضائر العلوم والثقافات والمعلومات، فا 

بدَّ من الحفاظ على مكونات اللغة العربية، من 

خال خطة �ضهلة وب�ضيطة في عملية التعليم 

ومفرداته���ا  اأ�ض���اليبها  حي���ث  م���ن  والتلقي���ن 

م���ع  �ض���ورها  وتراب���ط  االألف���اظ،  ودالالت 

االأف���كار العميق���ة ، كي نرتقي الى الم�ض���توى 

ال���ذي نتمك���ن فيه م���ن التعام���ل االإيجابي مع 

تحديات اللغات االأخرى. 

 فاللغ���ة لي�ض���ت ظاه���رة ثقافي���ة واجتماعية 

فح�ض���ب، بل ه���ي الوج���ه الذي يظه���ر درجة 

الوع���ي الح�ض���اري واالإيديولوج���ي لاأم���ة، 

وه���ي تحم���ل ف���ي ذاته���ا اأ�ض���اليب تطوره���ا 

وتفاعله���ا م���ع اللغ���ات االأخ���رى الغالبة على 

الواقع المعا�ضر، فتحدد ثمار لغتنا، وتفقدنا 

هويتنا وانتماوؤنا. 

ه���ذه العولم���ة اللغوي���ة والثقافي���ة الكادحة 

تربك اأ�ض���اليب الفرد ف���ي التعامل مع االأنماط 

االأ�ض���اليب  ال���ى  و�ض���والً  العادي���ة  الحياتي���ة 

العلمية والفكرية فتن�ض���اأ االزدواجية اللغوية 

المهيمنة. 

���ة  ال ب���دَّ م���ن االإ�ض���ارة ال���ى الحاج���ة الملحَّ

الجه���ات  م���ن  ق���رارات جزئي���ة  ال�ضت�ض���دار 

الم�ضوؤولة اأو و�ض���ع قوانين في الموؤ�ض�ضات 

التربوية والثقافية في التعامل باللغة العربية 

الأنها ق�ضية وجودية تم�ص الروح االإن�ضانية، 

وتبل�ض���م اإمكانياته���ا الفكرية.فاحت���رام اللغة  

هو االرتق���اء بها لتك���ون في م�ض���توى تطور 

الفك���ر والبيئة والمجتمع، فتغدو اللغة منتجة 

ة.  جامعة، وال تبقى لغة م�ضتهلكة ه�ضَّ

j باحثة واأكادميية

الأ�سول التاريخية 
هي اأحد اأ�سباب 
حتديد الهوية، 
التكوين والحتاد 
بني اجلماعات 
والأقارب والتن�سئة 
الإجتماعية والرتبية

اللغة لي�ست 
ظاهرة ثقافية 
واجتماعية فح�سب، 
بل هي الوجه 
الذي يظهر درجة 
الوعي احل�ساري 
والإيديولوجي 
لالأمة
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ي�����ص��غ��ل م���و����ص���وع ال��ت��وا���ص��ل 

ال���ح�������ص���اري ب���ي���ن ث���ق���اف���ات الأم�����م 

المفكرين  اأبحاث  من  هاماً  حيزاً  المتعددة. 

اإلى  اأّن التطرق  والكتاب والباحثين. ويبدو 

ه��ذا ال��م��و���ص��وع ه��و ح��اج��ة ملحة ف��ي ظل 

بع�ض  ت�صود  التي  الم�صطربة   الأو���ص��اع 

المناطق في العالم.

�صحيح  هل  هام  �صوؤال  يطرح  هنا  من 

قد  وال�������ص���واري���خ  ال���م���داف���ع  اأ�����ص����وات  اأّن 

ا�صتعي�صت عن لغة التوا�صل والحوار بين 

الع�صكري  للخيار  اللجوء  ؟ وبات  الثقافات 

تمتلك  التي  ال���دول  ل��دى  الوحيد  الحل  ه��و 

يمكن  وهل  ؟  والإب��ادة  التدمير  و�صائل  كل 

واإذا كان  ؟  ال��م��دم��ر  ال��خ��ي��ار  ل��ه��ذا  ال��رك��ون 

الأمر كذلك فما هو م�صير الإن�صانية عندما 

بين  ال��ح�����ص��اري  ال��ت��وا���ص��ل  خ��ي��ار  ي�صبح 

الأمم اأمراً م�صتبعداً ؟ وما هو دور الثقافات 

ال�صرقية والغربية في عملية التوا�صل بين 

للثقافة  وه��ل  المختلفة؟   الأم��م  ح�صارات 

ح�صاري  مخزون  من  تختزنه  بما  العربية 

دور فاعل في ربط هذا التوا�صل؟

ب��اأّن هناك  الإق���رار  القول  نافلة  اإّن��ه من 

بينها  ما  في  ال��دول  عالقة  رافقت  اإ�صكالية 

ذلك  اأّن  اإل  التاريخ،  من  كثيرة  حقب  عبر 

والح�صاري  الثقافي  الحوار  خيار  يلغ  لم 

و����ص���رورت���ه ب��ي��ن ال�����دول، م���ن ه��ن��ا تظهر 

واأهميتها  التوا�صل   لغة  لتفعيل  الحاجة 

ب��ي��ن الأم����م ع��ب��ر ق��ن��وات ع���دة ك��واق��ع ملح 

للمجتمع الب�صري وللترابط الإن�صاني الذي 

ال�صعوب على اختالف عقائدها. فما  يربط 

عملية  اإح��ي��اء  في  العربية  الثقافة  دور  هو 

العالمي  البعد  عند  التوقف  عبر  التوا�صل 

لهذه الثقافة ؟

ت��ج��در  الإ����ص���ارة اإل���ى اأّن����ه ق��ب��ل �صيوع 

القديم  للعالم  ع���رف  ق��د  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 

انت�صار الثقافتين اليونانية والالتينية  اللتان 

ا�صتفادتا مما �صبقهما من الثقافات الم�صرية 

القديمة وثقافة بالد ما بين النهرين. واأدى 

ال��ت��وا���ص��ل ب��ي��ن ال��ث��ق��اف��ات اإل����ى اإث�����راء على 

�صعيد الأدب والفل�صفة والتاريخ .وكان هذا 

التوا�صل بديالً عن لغة الت�صادم الذي كلف 

المجتمع الإن�صاني الكثير من الماآ�صي.

اإّن ذلك يقودنا للقول اإّن تطور الثقافات 

خالل ع�صورالتاريخ الما�صي بقي مرتبطاً 

مما  تاأخذ  ثقافة  كل  اأّن  اإذ  الوا�صل،  بعملية 

قبلها وتعطي ما بعدها. 

اإحياء  في  العربية  الثقافة  دور  هو  فما 

ال��ت��وا���ص��ل ف��ي ع��ال��م ي�����ص��وده انت�صار  ل��غ��ة 

ث���ق���اف���ات ل��ه��ا خ�����ص��و���ص��ي��ت��ه��ا وم��ي��زات��ه��ا 

الح�صارية وبعدها العالمي؟

وهل يمكن لثقافتنا العربية اأن يكون لها 

ظاهرة  ت�صكل  اأن  اأو  العالمي  الح�صور  هذا 

خالل  من  التوا�صل  لغة  لإغ��ن��اء  ح�صارية 

لغتها واأدبياتها ؟ 

قبل الإجابة على هذه الأ�صئلة ل بّد من 

التاأكيد على اأّن للثقافة العربية خ�صو�صيتها 

اللغة  انت�صار  تعميم  من  العرب  مكنت  التي 

التواصل بين الثقافات 
وأي دور للثقافة العربية فيه؟

j د. أنيس األبيض

ثقافة التواصل
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دخلوها  التي  المناطق  جميع  في  العربية 

من  الكثير  نزل  الأقطار  تلك  ففي  فاتحين. 

الحوا�صر  الم�صلمين  غير  المناطق  �صكان 

الحياة  في  وا�صتركوا  وامتزجوا  العربية 

والق��ت�����ص��ادي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال�صيا�صية 

نواحي  كل  الم��ت��زاج  �صمل  وق��د  الجديدة. 

الحياة.

وم���ع اأن ال��ع��رب ك��ان��وا اأق����ل ح�����ص��ارة 

اإل  لهم  الخا�صعة  ال�صعوب  م��ن  كثير  م��ن 

�صيئين  ال�صعوب  ه��ذه  على  فر�صوا  اأن��ه��م 

ا�صتفادت  اإذ  وال��دي��ن  ال��ل��غ��ة  ه��م��ا:  مهمين 

هزمت  ال��ت��ي  لغتها  م��ن  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 

الإدارة  لغة  واأ�صبحت  الأخ����رى،  ال��ل��غ��ات 

والأدب وال�صعر، ولم يكن �صكان الأم�صار 

كما  الفاتحين،  العرب  عن  غرباء  المفتوحة 

اأن فروقهم الدينية لم تقف حائال في �صبيل 

العربية  تكلم  م��ا  �صرعان  مجتمع  تكوين 

الثقافة  اإغ���ن���اء  ف��ي  ف��اع��ال  واأ���ص��ب��ح ج����زءا 

الموؤلفات  من  الكثير  بلغتها  يكتب  العربية 

وقاد اإلى تعريب لغوي ونوعي واإلى ظهور 

ح�����ص��ارة ع��رب��ي��ة زاه����رة تجلت ف��ي ب��روز 

الكثير من العلماء وانت�صار �صريع لمختلف 

العلوم العقلية بفروعها كافة.

التوا�صل  باأهمية  التنويه  من هنا يمكن 

العربية  مع ثقافات  الثقافة  الذي  قامت به 

العربية  اللغة  طريق  عن  الأخ��رى  ال�صعوب 

قوي  معنوي  برباط  البالد  كل  ربطت  التي 

الأخ���رى  الأدي����ان  �صكان  م��ن  الكثير  دف���ع  

والطب  والأدب   بالعلوم   ال�صتغال  اإل���ى 

والفل�صفة والترجمة.

لعبته  ال��ذي  ال���دور  اأهمية  ت��رى  وه��ك��ذا 

ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة ف���ي ع��م��ل��ي��ة ال��ت��وا���ص��ل 

بعده  الثقافة   هذه  اأعطى  ال��ذي  الح�صاري 

الإن�صاني والعالمي وتاأثيره الح�صاري في 

المناطق التي دخلها العرب. 

في  لينيبول  ي��ذك��ر  ال�����ص��دد  ه���ذا  وف���ي 

طوال  ا�صبانيا  في  العربي  للوجود  تقويمه 

اأ�صبانيا  من  العرب  جعل  »لقد  ق��رون  ثانية 

زمن  في  ج��دا  متاأخرة  وكانت  بديعة  جنة 

مركز  اأعظم  اإ�صبانيا  العرب  وجعل  القوط 

للثقافة الأوروبية«. 

لدى  العربية  الثقافة  اأث���ر  ���ص��اع  ول��ه��ذا 

جميع �صكان المناطق التي دخلت في حوزة 

العالمية  الم�صنفات  خ��الل  من  الم�صلمين 

والأدبية التي راجت وكثر التداول فيها.

تلك هي اأهمية لغة التوا�صل الح�صاري 

ب��ي��ن ث��ق��اف��ات م��ت��ع��ددة، وت���ل���ك  ك���ان ح��ال 

للثقافة العربية وبعدها العالمي والإن�صاني 

النه�صة  قواعد  اإر�صاء  في  �صاهم  بعد  وهو 

الأوروبية وتطورها الح�صاري والإن�صاني 

وقد تكر�ض البعد العالمي البعد الذي حققته  

من  لغيرها  قدمت  بكونها  العربية  الثقافة 

الثقافات  ما كانت تحتاج اإليه، فكانت ثقافة 

و�صادفت  م��زده��رة  ح�صارة  اأف���رزت  ث��رة 

منابع  م��ن  ل��ت��رت��وي  متعط�صة  ك��ان��ت  اأم��م��اً 

الح�صارة العربية.

اإليها وتترك  اأن تن�صاب  وكان ل بد من 

ب�صماتها على زوايا متعددة من مجتمعاتها 

ويقت�صينا البحث اأن ت�صاأل عن حال الثقافة 

ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ع��ا���ص��رة ودوره����ا ف��ي عملية 

والإن�صاني،  العالمي  بعدها  وعن  التوا�صل 

عن  الن�����ص��الخ  مطلقاً  تعني  ل  فالعالمية 

الخ�صو�صية ول يمكن لأي ثقافة اأن تحلق 

عالمياً متجاهلة خ�صو�صياتها.

الخ�صو�صية  الم�صلمات  ه���ذه  واأول 

التوا�صل،  اإحياء  في  ودوره��ا  اللغة  وظيفة 

لغة  دون  م���ن  ف��اع��ل��ة  ع��رب��ي��ة  ث��ق��اف��ة  ل  اإذ 

المجال  وتف�صح  العلم  ع�صر  تواكب  عربية 

ل�صتيعاب كل الم�صطلحات العلمية الهائلة 

التي تحققها الأمم المتمدنة.

الثقافة العربية في عملية  اأن نجاح  كما 

التوا�صل مرتبطة اإلى حد كبير بالنجازات 

المهمة كال�صعر والق�صة والترجمة  الأدبية 

فرن�صية  م��ن  الأخ���رى  الأجنبية  اللغة  اإل��ى 

اإل��ى  فنقلها  وغيرها،  واألمانية  واإنكليزية 

جمهرة من المثقفين والقراء من غير العرب 

يفّعل دور لغتنا في عملية التوا�صل ويمهد 

للوقوف  على ما تكتنِزه الح�صارة العربية 

المعا�صرة من علوم ومعارف.

والباحثين  المثقفين  دور  يبرز  وهنا 

التوا�صل  الذين يقدرون على تفعيل عملية 

الثقافة  عالمية  تحقيق  وعلى  الح�صاري 

وكتبهم  باأبحاثهم  ارت��ق��وا  م��ا  اإذا   العربية 

يدفع  ال��ذي  المميز  الفكري  الم�صتوى  اإل��ى 

ال��ت��ي تحول  ال��ع��وائ��ق  ك��ل  الثقافة  ه��ذه  ع��ن 

هذه  نجاح  و�صرط  عالمياً   انطالقها  دون 

حرية  من  وارف  ظل  توفير  هو  الخطوات 

ال��ب��ح��ث وال��ت��ف��ك��ي��ر ف��ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة في 

عن  لتتقاع�ض  تكن  ل��م  ال��زاه��رة  ع�صورها 

اأو  غرابته  كانت  مهما  مو�صوع  اأي  خو�ض 

خروجه عن الماألوف. 

j باحث

فالعالمية ال تعني 
مطلقًا االنسالخ عن 

الخصوصية وال يمكن 
ألي ثقافة أن تحلق 

عالميًا متجاهلة 
خصوصياتها
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ال��ع��ق��ل ال ال���غ���رائ���ز، ال���وط���ن ال 

اللبناني  للمفّكر  ك��ت��اب  ال��ط��وائ��ف، 

مقاالت  مجموعة  هو  �شيا،  محمد  الدكتور 

ودرا�شات مختارة، جمعها ون�شقها فجاءت 

هي:  محاور،  ثالثة  على  مرتكزة  مترابطة 

ال���وط���ن، وال��ع��ق��ل، وال��دي��م��ق��راط��ي��ة. ثالثة 

لبنان  لتقدم  و�شرورية  اأ�شا�شية  مفاهيم 

ي��زال، منذ عهد  وال��ع��رب، فلبنان ك��ان وم��ا 

والطبابة،  االأط��ب��اء  على  ع�شيّاً  اال�شتقالل 

في  واالجتماعية  ال�شيا�شية  اأمرا�شه  يجترُّ 

اأكثر  اليوم  ذات��ه من دون ح��ّل، فهو يحتاج 

وال��ى  ح��ق،  كلمة  ال��ى  م�شى،  ي��وم  اأي  م��ن 

فيها  يتقدم  ومتزنة،  عاقلة  ر�شينة،  اأق��الم 

الغلو  على  واالعتدال  الغريزة،  على  العقل 

واالع��ت��دال  العقل  غير  م��ن  اإذ  وال��ت��ط��ّرف، 

بتطوره  فكيف  وط���ن،  يبقى  ال  واالت����زان 

وازده�������اره؟ ل��م ي��خ��ط��ئ ال���م���وؤرخ، وع��ال��م 

اإبن خلدون، حين  الكبير  العربي  االجتماع 

و�شف العرب، قومه، قبل 600 �شنة، باأنهم 

اأه��ل تدبر و�شبر وط��ول  ارت��ج��ال، ال  اأه��ل 

اأهل  العرب  اأن  ال��ك��الم،  ه��ذا  وترجمة  اأن���اة، 

فكر  اأه��ل  اأي  تدبر،  اأه��ل  ال  وانفعال  عاطفة 

القول  هذا  على  بناًء  الطبيعي  ومن  وعمل! 

متع�شباً،  ج��م��ه��وراً  مجتمعاتنا  ت��ولّ��د  اأن 

العن�شرية،  درجة  حتى  �شوفينياً  مت�شدداً، 

جامداً، معادياً لكل تغيير اأو تجديد حقيقي، 

وال  ال��ت��ن��ّوع،  وال  التجديد،  نقبل  ال  وحين 

للت�شامح  مكان  يبقى  ال  المبداأ،  في  االآخ��ر، 

االآخ��ر  م��ع  الت�شامح  فغياب  �شلوكنا،  ف��ي 

�شرعان ما ينقلب الى ت�شدد، ال �شد االآخر 

فقط، بل �شد الذات كذلك، فهل ن�شاأل، بعد 

هذا، عن الت�شّدد �شّد الحرية، و�شّد المراأة، 

رغبة  هي  فكاأنما  وغيرهم،  االأب��ن��اء  و�شّد 

باالنتحار، ال بل االنتحار نف�شه. الكتاب في 

مقوالت،  ث��الث  عن  يدافع  ف�شوله  مجمل 

��ب��ه��ا ال��م��وؤل��ف وف��ق��اً الأه��م��ي��ت��ه��ا: ال��وط��ن،  رتَّ

مرتكزات  ثالثة  والديمقراطية.  وال��ع��ق��ل، 

م��ت��راب��ط��ة ال����ى اأق�����ش��ى ح����دود ال��ت��راب��ط، 

خياراتنا  ع��ل��ى  االإ����ش���رار  ال���ى  فيها  ي��دع��و 

الواحدة،  الديمقراطية،  العقالنية،  الوطنية، 

والمتنوعة في اآن معاً، والى الخروج نهائياً 

االأبد من كل خيار غير وطني، وغير  واإلى 

يكن عنوانه،  اأياً  ُمفتِّت،  تق�شيمي،  عقالني، 

اأو توهم المبررات فيه. 

الدكتور  يقول  االن��ت��ق��ال،  اأوان  اآن  لقد 

العقل،  لبنان  ال��ى  الغرائز  لبنان  من  �شيّا، 

اإن  الوطن.  لبنان  الى  الطوائف  لبنان  ومن 

اأن  يمكن  وال  اأكثر،  ال  غريزة  هي  الطائفية 

ال��غ��ري��زة. ميزة  تكون م��ي��زُة االإن�����ش��ان ه��ي 

هي  الحيوانية  ال��دوح��ة  غ��ادر  ُم��ْذ  االإن�شان 

ل�شواه  ياأن�س  اأي  اإن�شان،  هو  لذلك  العقل، 

ال  ال��غ��ري��زة  اأن  ع��ن  ف�شالً  ���ش��واه،  لقتل  ال 

ما  اأوط��ان��اً،  اأو  ب��ل تهدم وط��ن��اً  تبني وط��ن��اً 

وجعل  العقل،  على  البناء  هو  الوطن  يبني 

العقل هادياً واإماماً في كل �شغيرة وكبيرة. 

وي��ت�����ش��اءل ال��م��وؤل��ف ب��ع��ن��وان ع��ري�����س عن 

اأم  دينية  جماعة  هي  هل  الطائفية.  فحوى 

العقل ال الغرائز، الوطن ال الطوائف

j راجح نعيم

قراءة في كتاب
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يراها  كما  نعمٌة  هي  هل  �شيا�شية؟  جماعة 

بع�س ح�شنيي النية من اللبنانيين، اأم نقمة 

في  وال�شرور؟  الف�شاد  اأن��واع  لكل  ومجلبٌة 

منهجياً  ممكناً  يغدو  للتحليل  اإخ�شاعها 

وواقعياً التمييز بين ما هو ال اعترا�س عليه 

االعترا�س  يجب  وم��ا  الطائفة،  في  مبدئياً 

اال�شتراك  اإن  )الطائفية(.  وهي  ونقده  عليه 

طبيعي،  حق  هو  )ديني(  طائفي  متحد  في 

والجماعات،  لالأفراد  ود�شتوري  وبديهي، 

وفوق النقا�س من حيث المبداأ. لكن تجاوز 

الحق  لهذا  الطائفية  وبالممار�شة  الطائفة، 

)الديني( اأو االنحراف عنه، اأو الخروج عن 

اأ�شوله، بفتح الباب لممار�شات وتجاوزات 

وان��ت��ه��اك��ات ت��ج��ع��ل ال��ط��ائ��ف��ة وال��م��م��ار���ش��ة 

والمواجهة  التناق�س  موقع  ف��ي  الطائفية 

م��ع ن�����ش��و���س وم�����ش��ام��ي��ن اإع����الن حقوق 

معها،  متطابقة  ت��ك��ون  اأن  ب��دل  االإن�����ش��ان، 

وكذلك التناق�س الخطير في طبيعة الطائفة 

وما  عليه  هي  ما  بين  الطائفية،  والظاهرة 

تدعيه، فتجعل الطائفة ت�شكيالً اأيديولوجياً، 

وال��رم��وز  ال�شعارات  ي�شتخدم  �شيا�شياً، 

الدينية ال لهدف ديني، واإنما لتحقيق اأهداف 

اجتماعية  المجتمع،  في  محددة  وم�شالح 

الدين  اأي�شاً.  اقت�شادية  وربما  و�شيا�شية 

واأوهام  ظنون  الطائفية  فيما  ثابتة،  حقيقة 

وزائلة.  متغيرة  و�شيا�شية  مادية  واأطماع 

اإذاً خلطاً بين الطائفية والدين، وبين  فكفى 

ال��خ��ي��ارات  اأوان  واآن  وال��دي��ن��ي،  ال��ط��ائ��ف��ي 

حيال  اللبنانيين  اأم��ام  الم�شوؤولة  الجريئة 

الكثيرة،  ب��اأزم��ات��ه  المتخبط  ال��راه��ن  لبنان 

اأوان االختيار بين لبنان الفتنة الطائفية  اآن 

المح�ّشن  ولبنان  الم�شتمرة،  والمذهبية 

الفتن،  �شّد  ونف�شياً  واجتماعياً  �شيا�شياً 

ولي�س هناك اإال الدولة المدنية الديمقراطية، 

الحالية،  الطائفية  للدولة  بديالً  التعددية، 

�شيا�شي وطني جديد  اإط��ار عقد  وذل��ك في 

يحل محل اتفاق الطائف الذي لم يكن العالج 

ال�شافي الأدواء اللبنانيين من اأزماتهم طوال 

ثالث وع�شرين �شنة حتى االآن، ولن يكون 

كذلك في الم�شتقبل. اإن الدولة الطائفية في 

لبنان التي هي ع�شب النظام ال�شيا�شي فيه 

ق��د ف�شلت ف��ي ك��ل م��ا ه��و ���ش��اأن ع��ام، وهي 

على وجه التحديد:

متما�شك  مجتمع  اإق��ام��ة  في  ف�شلت  قد 

م�شتركة  قيَم  ب��ل��ورة  ف��ي  وف�شلت  م��وح��د. 

جامعة، وف�شلت في تقديم دولة/ عقالنية 

له،  وق��ائ��دة  ومحركة  المجتمع،  م��ن  اأع��ل��ى 

مواطن  ح��دي��ث،  م��واط��ن  بناء  ف��ي  وف�شلت 

فرد، عقالني، مدني ولي�س رقماً في جماعة، 

ال��راب��ط  اأي  ال��م��واط��ن��ة،  ب��ن��اء  ف��ي  وف�شلت 

الغريزي،  المتّحد  المدني، ولي�س  العقالني 

الحكم  وظ��ائ��ف  اأول���ى  توفير  ف��ي  وف�شلت 

والحكومة في العقد ال�شيا�شي وهو االأمن، 

اأكثر من  الطائفية على مدى  الدولة  فتاريخ 

التي  الطائفية  الحروب  تاريخ  هو  عام  مئة 

���ش��ارت روت��ي��ن��ي��ة م��ن ك��ث��رة ت��ك��راره��ا كل 

ن�شف جيل تقريباً. وف�شلت في بناء الدولة 

القوية، اأي اأقوى من الجماعات المكّونة لها، 

رحب،  داخلي  ف�شاء  ت�شكيل  في  وف�شلت 

مت�شامح، ي�شجع على تبادل الفهم والتقدير 

والحوار الخالّق، وف�شلت في اإطالق عجلة 

ي�شتوعب  ن�شط،  كبير،  حقيقي  اقت�شاد 

يهجرون  فال  الجديدة،  االأجيال  طموحات 

الوطن جيالً بعد جيل اآ�شفين.

مدني  مجتمع  اإبراز  في  اأخيراً  وف�شلت 

على  ال�شغوط  م��ن  وم��ت��ح��ّرر  طائفي  غير 

اختالفها، داخلية وخارجية.

الدولة  هذه  محاكمة  هذا،  بعد  يجب  اأال 

– ف��ي��ت��رك  – م��ح��اك��م��ة ع���ادل���ة  ال��ط��ائ��ف��ي��ة 

لماذا  للبنانيين،  ي�شرحوا  اأن  لمنظّريها 

بالكفاءات  المليء  اللبناني  المجتمع  ف�شل 

ون�شف،  ق��رن  في  يبني  اأن  في  وال��ث��روات 

واال�شتقرار،  االأم��ن  لمواطنيها  تقّدم  دول��ة 

وطنية  وهوية  الداخل،  في  العمل  وُفر�س 

فوق اأية هوية اأخرى؟

الداخل  اإذا كان  اأو ُيرجى  ال وطن يبنى 

اإليه اأو المقيم فيه ملزماً باأن يمر في الطائفة 

والطائفية �شباحاً وم�شاًء، وفي كل �شغيرة 

وكبيرة. الداخل الى الطائفة ال يخرج اإال الى 

الطائفية، فالطوائف ال تخرِّج مواطنين.

في  للحكم  ق��اع��دة  الطائفية  ح��لَّ��ت  م��ذ 

لبنان، خرج الوطن الى غير رجعة، وغابت 

زلنا  وم��ا  كنا  التي  الوطنية،  ال��وح��دة  معه 

الم�شتحيل  م��ن  ط��ائ��ل.  غير  على  نن�شدها 

ي���وم���اً دول�����ة ح��ق��ي��ق��ي��ة، ح��دي��ث��ة  ن��ب��ن��ي  اأن 

حقيقية،  وطنية  وحدة  دون  من  ومتطورة 

الحرية  ولحمتها  و�شداها  العقل،  اأ�شا�شها 

لفرد  تطّور  وال  تقّدم  ال  اإذ  والديمقراطية، 

اأو وطن من دونهما مجتمعتين،  اأو جماعة 

فهما �شنوان، توؤديان معناهما معاً والغاية 

االأم��م  ت��ج��ارب  ف��ي  كما  متكاملتين،  منهما 

تاريخنا  بنينا  لقد  المتقدمة.  وال�����ش��ع��وب 

الحديث كله في لبنان على رمال متحركة، 

نبِن  فلم  و�شوفينيات،  ع�شبيات  على  اأي 

دول����ًة، ول��م ن��رب��ح وط��ن��اً، وه��ا ه��ي دولتنا 

لتم�شي  اأع��ي��ن��ن��ا  اأم�����ام  ت����ذوب  ال��م��زع��وم��ة 

ننعي  هل  ومتحاربة.  متناق�شة  طوائفيات 

لبناننا الواحد كما عرفناه يوماً وكما نريده 

نه�شوياً  ح�����ش��اري��اً  ب��ل��داً  ح��ق��اً،  ي��ك��ون  اأن 

واإن�شانياً، هل نتركه ي�شير كما هو �شائر الى 

االنحالل والتفّكك؟ من ينقذ لبنان من اأ�شر 

حكامه الممعنين فيه �شرذمًة وارتهاناً، قبل 

فوات االأوان؟ ال حّل اإال عند ذوي االإخال�س 

والعقل، فهل يتحركون؟   

j �صحايف وباحث
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باقة ورد حمراء على ضريح
أنور سلمان!

j جنيب البعيني

غياب

كان اأديباً و�شحافياً وتربوياً و�شاعراً 

اإل���ى ال��ك��ت��اب��ة م��ن��ذ نعومة  ون���اق���داً. م���ال 

اإلى  الدرا�سة،  مقاعد  على  وهو  اأظفاره، 

اإلى بيروت، ف�سغل وظيفة مدير  اأن نزل 

الأدبية  المجالت  من  ع��دد  في  التحرير 

والثقافية في اأزمنة متفاوتة، وانتهى اإلى 

حلقة الثريا في �سنة 1960. انهى التعليم 

في عدد من المدار�س، فكان مدر�ساً للغة 

�سفوف  ف��ي  ال��ع��رب��ي  والأدب  ال��ع��رب��ي��ة 

المرحلة التكميلية والثانوية.

ول���د ال�����س��اع��ر ف���ي ق��ري��ة »ال��رم��ي��ل��ة« 

وتلقى   ،1938 �سنة  ف��ي  ع��ال��ي��ه،  ق�ساء 

القرية،  م��در���س��ة  ف��ي  الب��ت��دائ��ي��ة  علومه 

منها:  وجامعات  م��دار���س  اإل��ى  انتقل  ثم 

�سنة  في  عاليه،  في  الوطنية«  »الجامعة 

في  الثقافة  وزارة  ف��ي  عين  ث��م   .1956

مديرية ال�سوؤون ال�سينمائية والم�سرحية 

اأحرز  وقد   .1990 �سنة  منذ  والمعار�س 

ن�����ّس  اأف�����س��ل  1944 ج���ائ���زة  ���س��ن��ة  ف���ي 

الميكرفون  ج��ائ��زة  اأح���رز  كما  �سعري، 

�سنة  ف��ي  ق��رط��اج  مهرجان  ف��ي  الذهبي 

1994 الذي نظمه اتحاد الإذاعات العربية 

وق���د ل��ح��ن��ت ق�����س��ي��دت��ه وغ��ن��يِّ��ت ولق���ت 

ع�سواً  عمل  النظير.  منقطع  ا�ستح�ساناً 

ال�سعرية  الن�سو�س  مراقبة  لجنة  ف��ي 

عدد  له  كما  لبنان،  اإذاع��ة  في  والغنائية، 

م��ن ال��ب��رام��ج الإذاع��ي��ة ف��ي اإذاع���ة لبنان، 

وفي اإذاعات اأخرى.

الكتّاب  اتحاد  في  فاعالً  ع�سواً  كان 

الإداري��ة  الهيئة  في  وع�سواً  اللبنانيين، 

ف��ي ع��ه��د ج���وزف ح��رب  لل�سر  /اأم��ي��ن��اً 

وغ�سان مطر.

دواوينه ال�سعرية:
تمّكن من طبع دواوين �سعرية. نذكر 

منها:

دار . 1 م�ستحيلة،  ام��راأة  الق�سيدة 

الفارابي، ديوان �سعر )2009(

الحياة، . 2 دار  �سعر،  ديوان  اإليها، 

في �سنة 1956.

ق�سيدة . 3 الآت����ي،  ال��م��ل��ك  �سميته 

طويلة، في �سنة 1986.

اأعياد، . 4 بال  لزمن  ملونة  بطاقات 

دار الآداب، في �سنة 1995.

اأبحث في عينيك عن وطن.. 5

حبك لي�س طريقي اإلى ال�سماء.. 6

ك��م��ا ل��ه دي����وان �سعر م��خ��ط��وط ك��ان 

في  »كلمات  عنوان:  تحت  طباعته  ينوي 

مرايا«.

ال�ساعر  يهديني  اأن  ال�سدف  ت�ساء 

“بطاقات  ع��ن��وان:  تحت  ال��راب��ع  دي��وان��ه 

الآداب،  دار  اأعياد” عن  بال  لزمن  ملونة 

وبيد  ب��ن��ه��م  فتلقفته   .1995 ���س��ن��ة  ف��ي 

الر�سى والإيمان وال�سبر والمحبة. وقد 

كتب كلمات رقيقة في كلمة الإهداء، جاء 

فيها:

الأدي��ب  العزيز  اأخ��ي و�سديقي  »اإل��ى 

متاألقاً  قلماً  البعيني...  نجيب  الأ���س��ت��اذ 

محبتي  »مع  ت�سي«.  لكملة  اأب��داً،  �ساطعاً 

بيروت،  الكريم«  ل�سخ�سكم  وتقديري 

بتاريخ 1995/5/25.

اآن�����ذاك ف��ي وزارة  وك����ان م�����س��وؤولً 

اأول  في  الغزل  نظم  يحب  وكان  الثقافة. 

عجب 
ُ
اأ اأن  وك��ان  �سباه.  وريعان  �سبابه 
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اأ�سد الإعجاب بق�سيدته الأولى، واأبديت 

����س���روري ل���ه ب��ن�����س��ره��ا، وك���ان���ت تحت 

عنوان:

»باقة ورٍد بعيِد ميالدها« قال فيها:

ً عرفتَك يا �سديقي �ساعرا

وال�سعر ورُد محافِل الأعياِد

لو جئت اأطلب من كالمك باقًة

ماذا �ستهديني؟ غداً ميالدي!

فاأجبتها:

وحديثها في م�سمعي

كر�سالٍة َو�َسلَْت بال ميعاد

تلهو بنا الأعياُد.. ت�سرُق ُعُمرنا

ونحبها ببراءِة الأولِد...

هل جئتني:

وجوارحي منهدَّة

والجمُر اأطفاأه ركاُم رمادي؟

لم يبَق في �سفتي كالم للهوى

وق�سائٌد ورديُة الإن�ساِد

ال�ساعر في  يا �سديقي  اأنت رائع  كم 

�سبابك  بلون  لونتها  التي  الق�سيدة  هذه 

بالتاألق وال�سعود في دنيا  الآخذ  الريَّان 

ال�سعر وال�ساعرية اأنت بارع في �سياغة 

ب�سعور  الإح�����س��ا���س،  م��ره��ف  الكلمات، 

وكلمات  ُي��ج��ارى.  ول  ي�ساهى  ل  دّف��اق 

بلون الورد تحمل قلباً �ساغه ال�سوق في 

ال�ساعر  اأهداها  اأدبية  اأبدية  ع�سق  رحلة 

اإلى اأجمل ن�ساء العالم.

ل��ق��د ج��م��ع��ت��ن��ي ب��ال�����س��اع��ر ال�����س��دي��ق 

الودود اأنور �سلمان �سداقة متينة لونتها 

الأيام ب�سحبة ورفقة تفوق الو�سف.

لقد كان لي اأخاً و�سديقاً وزميالً. واإن 

لم تجمعني به الأيام ب�سورة منتظمة.

لقد كنت اأنقل اإليه �سالماتي وتحياتي 

ال��ق��ل��ب��ي��ة ب�����س��ورة دائ���م���ة م���ع ال�����س��دي��ق 

ال�ساعر نعيم تلحوق، في وزارة الثقافة، 

في  دائمة  ب�سورة  به  يجتمع  ك��ان  ال��ذي 

في  باأنور  لقائي  وكان  مرة.  اأ�سبوع  كل 

ال�سوف،  بال�سمقانية،  “الريف”  فندق 

ا�سترك فيها  اأم�سية �سعرية  اجتمعنا في 

ال�ساعر محمد علي �سم�س الدين وكلوديا 

�سمعون اأبي نادر.

في  اأن��ت  قلت  كما  فيك،  اأق���ول  واإن���ي 

ال�سعر وال�سعراء:

مروا نجوماً بليل ال�سعر وان�سكبوا

ق�سائداً لم تخبئ مثلها الُكتُُب

واأنت اأيها ال�سديق الوفّي. كنت نجماً 

ال��ورد  على  تكتُب  ال�سماء  ف��ي  �ساطعاً 

والفّل واليا�سمين ب�سورة دائمة. يا قمر 

الزمان يا من كنَت لنا حبّاً وخمراً وروًى

ل���ق���د اأب����ح����رت ب����اك����راً ف����ي ال��رح��ي��ل 

والأفول!

ح�سانه.  ع��ل��ى  ن���زل  الكلمة  ف��ار���س 

يا  راف��ق��ت  لقد  مفاجئة.  ب�سورة  ت��ّرج��ل 

الوفّي، رعيل �سعراء  الخل  اأيَّها  �سديقي 

ع�سر النه�سة الأدبية الحديثة في لبنان. 

م��ج��ي��داً �ساحب  م��م��ت��ازاً  ك��ن��َت ���س��اع��راً 

�سليقة واجتهاد خا�س بك. امتاز �سعرك 

الخاطر  بال�سفاء والجمال والحب وعنو 

وال��غ��زل ال��ب��ريء وان��ط��الق��ة ف��ك��ر ودق��ة 

كال�سالل  ان�سياباً،  �سعرك  تدفق  تعبير، 

العميق الجذور.

لقد كنت يا اأخي �سادقاً �سفافاً متاألماً 

حزيناً عا�سقاً. في �سعرك خلود وكبرياء 

وعفة واإباء وخلق وعزة و�سمم ومحبة.

j كاتب من لبنان

لقد كنت يا 
اأخي �صادقًا 

�صفافًا متاأملًا حزينًا 
عا�صقًا. يف 
�صعرك خلود 

وكربياء وعفة 
واإباء وخلق وعزة 

و�صمم وحمبة

�لر�حل �أنور �سلمان
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)م�شهد �أول(

ت�شير  عوائق  و  الرمل  من  )اأكيا�س 

..  وعلى  اإل��ى وج��ود حاجز اأو معبر ح���دوديِّ

�شائكة  واأ�شالك  قو�س  يوجد  الم�شرح  ي�شار 

مزينة  بكمية من الأقفال الحديدية( 

) الممثل 1 والممثلة 2 على يمين الم�شرح 

ي��ن��ظ��ران اإل���ى ال��ق��و���س ال��م��وج��ود ع��ن��د مدخل 

المعبر (

 

هذا  لروعة  يا  واووو..   :2 �لممثلة 

باأقفال  م��زي��ن  اإن���ه  ال���ح���دودي،  المعبر 

ال���ح���ب ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ج�����ش��ر ال��ف��ن��ون 

الباري�شي.

�لممثل 1: هل يعقل اأن تنتقل عدوى 

ل  ال�شرعة؟؟  بهذه  بالدنا  اإل��ى  المحبة 

اأ�شدق ما اأرى.

في  ق��ف��الً  ت��ح��م��ل  ه���ل   :2 �لممثلة 

ونرميه  اأ�شامينا  بداخله  لن�شع  جيبك، 

على �شفاف النهر؟ 

ك��زّخ��ات  ح��ال��م��ة  اأن����ت   :1 �لممثلة 

هيا  الربيع..  ف�شل  في  الناعمة  المطر 

بنا نغتنم فر�شة هذه المحبة ونعبر اإلى 

ديارنا �شالمين غانمين  .

)الممثل 1 يغني مقطعاً من اأغنية فرن�شية 

القو�س  مدخل  اإل��ى  و�شوله  وعند   – عاطفية 

ي�شعان  ال��ل��ذان   1 والممثلة   2 الممثل  يوقفه 

اأقنعة تغطي العينين فقط من  دون الوجه( 

اأنتما  اأي���ن  اإل���ى  ت��وق��ف��ا..   :2 �لممثل 

ذاهبان من غير �شّر ؟؟

اإلى ديارنا .. راأينا تلك     :1 �لممثل 

الأقفال المعلقة التي   ترمز اإلى الحب. 

�لممثلة 1: هي لي�شت معلقة بل هي 

م�شنوقة. 

القو�س  هذا  عبور  اأردنا   :2 �لممثلة 

علنّا نحظى بقليل من المحبة.

2:   هذه الأقفال لي�شت من  �لممثل 

الما�شي،  المحبة، كانت كذلك في  اأجل 

اأما الآن فهي  من اأجل الخنوع والطاعة.

�لممثلة 1: مْن يريُد عبوَر هذا القو�س  

عليه اأن يقفَل راأ�شه جيدا بهذه الأقفال..

�لممثل 1:   لكنها اأقفاٌل  قديمة مهترئة 

وب��ال��ي��ة...  لماذا ه��ذه الأق��ف��ال؟؟ ما �شبب 

و�شِعها هنا على هذا المعبر بالتحديد؟؟

جميِع  على  م��وزع��ٌة  ه��ي   :2 �لممثل 

تزييَن  اأردن���ا  ف��ق��ط...  هنا  ولي�س  المعابر 

المعابر.. وهل هناك اأجمُل من زينة الحديد 

والنار؟؟

2: وكيف ح�شلت�ُم على هذه  �لممثلة 

الكمية الكبيرة من الأقفال؟

م�شاعدٍة  م��ن  ُ��زٌء  ج��� ه��ي   :2 �لممثل 

تلقي�ّناها من دولة �شديقة..

�لممثلة 2 : ولكّن هذه الأقفال.. كانت  

مو�شوعًة على ج�شٍر للمحبة.

�لممثل 2 : نعم.. و كاد  هذا الج�شُر اأن 

سفر المذاهب

j ة يوسف رقَّ

نص مسرحي
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ينهاَر من كثرة المحبة ..هذه الأقفال ثقيلة 

جداً  لأنها م�شنوعة من الحديد ال�شلب ..

�لممثلة 2 : واأنتم و�شعتم هذه الأقفال 

هنا في بالدنا ؟؟ على ج�شر العبور..

على  ح�شلنا  ..لقد  طبعاً    :1 �لممثلة 

ه��ب��ة دون   .. م�����ش��روط��ة  غ��ي��ر  م�����ش��اع��دة 

مقابل..

�لممثل 1:  ح�شناً ، وهل ت�شمحون لنا 

بالعبور الآن ؟

نحمل  ..اإن���ن���ا  ب��ال��ت��اأك��ي��د    :2 �لممثل 

ب�����ش��رورة  ال��ج��دي��د  نظامنا  م��ن  تعليمات 

محبة  بكل  المواطنين  جميع   مع  التعامل 

وتقدير  ..

�لممثل 1 :  �شكراً لك .. اإلى اللقاء اإذن 

)ي�شرخ به الممثل 2 ( 

هل  ؟  اأي���ن  ..اإل����ى  ت��وق��ف    :  2 �لممثل 

تحمل جواز �شفر ؟

�لممثل 1 :  بالطبع .. تف�شل يا �شيدي 

ال�����ش��ف��ر  اإل�����ى ج�����واز  2 ي��ن��ظ��ر  ) ال��م��م��ث��ل 

ويتهام�س مع الممثلة 1 بكلمات ل نفهمها(

 

قديم  �شفرك  ج��واز  ولكن   :2 �لممثل 

جداً .. 

حالة  ف��ي  ك��نّ��ا   ، تعلم  اأن���ت  �لممثل1: 

حرب ، ولم نح�شل على جواز �شفر جديد 

�لممثل 2: ح�شناً .. من اين اأنت ؟؟

هنا  مكتوب  دول��ت��ي  ا���ش��م   :1 �لممثل 

على الجواز ) ي�شير باإ�شبعه ( 

كنت  اأن���ك  ي��ب��دو  ه���ه..  ه��ه،   :2 �لممثل 

تعي�س مع اأهل الكهف.. األ تعلم اأننا األغينا 

اأ�شماء الدول جميعها..

كالم رائع.. اأفرحتني كثيراً  �لممثل1: 

.. لقد توحدتم اأخيراً ؟

�لممثل 2: اأنت ل تفهم.. بتنا لن�شتعمل 

اأ�شماء دول.. بل اأ�شماء مذاهَب وِملٍَل.. في 

الدولة  ا�شم  يكتب  ل  الجديد  ال�شفر  جواز 

كل  ال��م��ذه��ب..  ا���ش��َم  نكتب  اأن  يكفي  ب��ل 

بح�شب  الخارطة  على  هنا  مر�شومة  دولة 

المذهب.. فما هو مذهبكما ؟

م��ذه��ب  اإل����ى  اأن��ت��م��ي  اأن����ا   :2 �لممثلة 

وزوجي اإلى اآخر .

�لممثل 2:  اإذا على كلِّ منكما اأن يذهَب 

اإلى دولته.

م�شهد �آخر )�شجرة �لنخيل(

الغ�شون  ياب�شة  نخيل  ���ش��ج��رة  )ت��ظ��ه��ر 

فهي   2 الممثلة  اأما    ..1 الممثل  تحتها  يجل�س 

ت�شير بع�شبية حول ال�شجرة( 

�لممثل 1: اأنت تحجبين  نور ال�شم�س..

�لممثلة 2: يا لك من وقح ، اأنت ل ترى 

اأنت  البهاء الموجود في ال�شخ�س الآخر.. 

من الرعاع ..

اأن��ت ..ي��ا �شالم ..ول��دت  اأم��ا  �لممثل1: 

تخجلين  األ   .. ذهب  من  ِملعقٌة  فمك  وفي 

من نف�شك  يا امراأة؟ األ يكفي اأنني اأنقذتك 

من براثن التخلف والتبعية ..

�لممثلة 2: اأ�شال.. عليك اأن ت�شكر اهلل 

لأنني قبلت الزواج بك.. كان من المفتر�س 

اأن اأتزوج من رجل يحترم  معتقداتي..

ي��ح��ت��رم  ل  م���ن  ه���ي  اأن�����ت  �لممثل1: 

حول  تدورين  لماذا  توقفي..  المعتقدات.. 

افترا�َس  يريد  ث��وٍر  مثَل  اأحالمنا..  �شجرة 

غنيمتِه؟؟

تلك  ع���ن  اأب���ح���ث  اإن���ن���ي     :2 �لممثلة 

؟  هي  فاأين  اأحالِمنا  �شجرُة  اأم��ا  البقرة... 

ياب�شٍة ل حياة  اأرى �شوى �شجرٍة  اإنني ل 

لها..

�لممثل 1: اأنت تبحثين دائماً  عما يعكِّر 

�شفو اأحالمي.. لماذا تفتعليَن الم�شاكل ؟؟

ب��اف��ت��ع��اِل  ب����داأ  م���ن  اأن����ت   :2 �لممثلة 

ب��ت��م  ال���م�������ش���اك���ل... اأن������ت وع���ائ���ل���ت���ك خ��رَّ

»الب�شرة«..

بِت  اإذا كانت عائلتي قد خرَّ  :1 �لممثل 

»الب�شرة«.. فاإّن عائلتك اأحرقت » بابل«.. 

�لممثلة 2: لم اأَر يوماً هانئاً في حياتي 

 .. للجميع  اهلل  اإّن  ل��ي  ت��ق��وُل  ك��ن��َت  م��ع��ك.. 

ول��ك��ن��ك ت��م��ار���س ع��ل��ى الأر������س  عك�س ما 

تقوله ..

ال�شدور  ف��ي  م��ا  يعلم  اهلل   :1 �لممثل 

..اإنما العمل بالنيات ..

 .. يحتمل  ل  �شخ�س  اأن��ت   :2 الممثلة 

اإن�شان �شخيف ..

�لممثل 1: واأنت كارثة على الب�شرية..

�لممثلة 2: اأنا كارثة على الب�شرية اأيها 

المعتوه .. اأنت وعائلتك هم الكارثة .. اأنتم 

تلك  اهلل  لعن   .. البالد  هذه  اأنجبتها  كارثة  

ال�شاعة التي عرفتك بها ..

�لممثل 1: من يلَعُب براأ�شك يا امراأة؟؟ 

داخله؟؟   الأو�شاَخ   ورمى  بغ�شلِِه  قام  من 

ل��ق��د  ك��ن��ا ن��ع��ي�����ُس ح���ي���اًة ه��ان��ئ��ة ق��ب��ل تلك 

الحالم.. كنا نن�شُد �شوية : واحد ..واحد 

.. نحن �شعٌب واحد  ..فماذا اأ�شابنا ؟؟

ت��ح��ت �شجرة  ال��ف��را���س  ي��رت��م��ي��ان ع��ل��ى   (

النخيل ( 

الممثلة 2 : لقد تعبنا .. وباتت اأحالمنا 

تتعارك بع�شها ببع�س ..

�لممثل 1: لكن الأحوال �شتتغير ..

اأ�شال  اأن  لي  يحق  ل  واأن��ا   :2 �لممثلة 

متى؟؟

�لممثل 1: اهلل منحنا ثمار التمر .. اأنت 

ل  تختارين �شوى  الجمر ؟؟

�لممثلة 2: اأنت هو من يختار الجمر  .. 

اأنت تاأخذ التمر وتترك لنا الجمر ..األ ترى 

النعام..  م��ن ري�����س  ف��را���س  ت��ن��ام على  اأن���ك 

ون��ح��ن  ن��ن��ام ع��ل��ى ف��را���س م��ن الإ���ش��ف��ن��ج 

الرخي�س ..

يزعجك  المر  هذا  كان  اإذا   :  1 �لممثل 

فلنقم بت�شوية .. ما راأيك لو قطعنا الفرا�س 

العائلة  من  ف��رد  كل  ..ف��ي��اأخ��ذ   اأق�شام  اإل��ى 

ن�شيبه من ري�س النعام؟؟ 

اأنَّه   اأن تعرَف  ولكن عليك   :  2 �لممثلة 

يبقى  ..فلن  الفرا�س  تق�شيم  في  ب��داأن��ا  اإذا 

في  المتطاير  الري�س   الري�س..  �شوى  منه 

الهواء.. لن يبقى �شوى الرَّماد .. 

 j كاتب وخمرج م�رسحي
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الثقافة ع�شب الحياة، لما فيها من تغذية لل�شخ�شية وتنمية لروح الأ�شالة وتوجيه ر�شيد لقيادة حركة التجديد على منهج 

�شديد مثمر وابراز الجهود الفنية والفكرية في التراث الأدبي.

وللثقافة وجه ديناميكي يتجلى في ظاهرة التغير الثقافي الذي يبداأ مع عملية التجديد والقبول الجتماعي والدمج والتكامل. 

والثقافة هي مجموعة المعارف النظرية والعملية التي تتيح لنا فهم اأنف�شنا وفهم الآخرين والو�شط الذي نعي�ش فيه

هنا موجز لأهم الن�شاطات التي اأقامتها اأو �شاركت فيها وزارة الثقافة اإعتباراً من 1 كانون الثاني ولغاية 8  ت�شرين الول 2016.

ن�شاطات وزارة الثقافة: 
مشاركات وتفاعل مع المجتمع المدني

إنجازات

• عريجي 	 ريمون  الثقافة  وزي��ر  برعاية 

ب��راك�����س  ن�����ص��ري  بم�صت�صاره  م��م��ث��اً 

كرمت الكاتبة جيزال ها�صم زرد ت�صعة 

عنوان  تحت  واأدب��اء  واعاميين  فنانين 

زارع���ي  لتكريم  ت��دع��ون��ا  ال��ع��ي��د  »روح 

االحام«.

• زارت 	 العلوم  لتقدم  اللبنانية  الجمعية 

وزير الثقافة واطلعته على التح�صيرات 

يخ�س  ما  في  الجمعية  بها  تقوم  التي 

عنوان  تحت  الثاني  ال�صنوي  موؤتمرها 

وت�صاور  لاأبحاث،  االجتماعية  ال�صبل 

ح��وار  ط��اول��ة  اإق���ام���ة  ف��ي  المجتمعون 

بالفنون  ت��ع��ن��ي  ال��ت��ي  االب���ح���اث  ت�����ص��م 

والمو�صيقى واالآثار.

• وزير الثقافة ي�صارك في تكريم الكاتب 	

المحكية  اللغة  ف��ي  وال��رائ��د  وال�����ص��اع��ر 

جرمانو�س جرمانو�س الذي اقامه مركز 

ال�صفدي في طرابل�س.

• ال�صحافي 	 الموؤتمر  الثقافة  وزير  رعى 

ع���ن اع�����ان اأ����ص���ب���وع االأورغ�������ن ال���ذي 

بالتعاون  اللويزة  �صيدة  جامعة  اأعلنته 

م����ع م����ه����رج����ان االأر�����������س ال��م��ق��د���ص��ة 

الثقافي  وال��م��رك��ز  االأورغ  لمو�صيقى 

الفرن�صي  الثقافي  وال��م��رك��ز  االي��ط��ال��ي 

للمو�صيقى  ال��ع��ال��ي  ال��وط��ن��ي  والمعهد 

الكون�صرفاتوار وموؤ�ص�صة مارك هنري 

كانون   31 بين  �صيقام  وال���ذي  مانغي 

الثاني و7 �صباط 2016.

• في 	 عريجي  ريمون  الثقافة  وزير  كرم 

�صيدات  جمال  ملكة  ال��وزارة  في  مكتبه 

)م�صتر   2015 للعام  االأر���ص��ي��ة  ال��ك��رة 

بلقب  فوزها  بعد  يمين  �صيلينا  غلوب( 

�صيدة الفكر االأخ�صر لعام 2015 وقدم 

لها درعاً تقديرية.

• �صارك وزير الثقافة في لقاء عن �صينما 	

لبنان وم�صاريع تطويرها بالتعاون مع 

المعهد الثقافي الفرن�صي.

• عريجي 	 ري��م��ون  الثقافة  وزي���ر  افتتح 

j ليلي الغ�شيني
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ال�صينما  ل��م��ه��رج��ان   22 ال�����  ال������دورة 

االأوروبية الذي نظمته بعثة المفو�صية 

بالتعاون مع �صفارات دول  ا الأوروبية 

االت��ح��اد االأوروب�����ي وذل���ك ف��ي �صينما 

متروبولي�س امبير في اال�صرفية.

• ال�صياحة 	 وزير  مع  الثقافة  وزير  بحث 

جمعية  م���ن  ووف�����د  ف���رع���ون  م��ي�����ص��ال 

العامة  ال�����ص��روط  م��ي��ان��ي ف��ري��ح��ة ف��ي 

ل��ل�����ص��ام��ة ال��ع��ام��ة ف���ي م���راك���ز ال��ت��زل��ج 

.2016/1/29

• بعدم 	 يق�صي  ق��راراً  الثقافة  وزي��ر  وقع 

ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ه���دم »ال��ب��ي��ت االأح��م��ر« 

القائم في راأ�س بيروت ويعود الى القرن 

بالموا�صفات  وي��ت��م��ت��ع  ع�صر  ال��ث��ام��ن 

والمعايير التراثية.

• على 	 ق����رون  خم�صة  م����رور  بمنا�صبة 

وزي��ر  ���ص��ارك  زغ��رت��ا  م��دي��ن��ة  تاأ�صي�س 

االحتفال  ف��ي  عريجي  رون���ي  الثقاقة 

ال�صيخ  ت��م��ث��ال  ع���ن  ال�����ص��ت��ار  ب���ازاح���ة 

لهذه  االأ���ص��ا���س  حجر  وا���ص��ع  ا�صكندر 

التراث  اإحياء  جمعية  اليه  دعت  المدينة 

 - زغرتا  بلدية  مع  بالتعاون  االإه��دن��ي 

اهدن.

• ال��ع��ام 	 ال��م��دي��ر  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ا�صتقبل 

ل��وك��ال��ة االن���ب���اء االي��ران��ي��ة اأرن����ا محمد 

الخداوي في ح�صور �صفير الجمهورية 

في  وت���داوال  فتحعلي  محمد  االي��ران��ي��ة 

العاقات  لتعزيز  االآيلة  ال�صبل  اأف�صل 

ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن وت��ط��وي��ره��ا 

باال�صافة الى دعوة وزير الثقافة للقيام 

بزيارة ر�صمية الى ايران.

• اللبنانيين 	 جميع  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  دع���ا 

الفرنكوفونية  ���ص��ه��ر  ف��ي  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 

�صباط   26 في  انطلق  وال��ذي  لبنان  في 

تبقى  ك���ي  اآذار   25 ل��غ��اي��ة  وا���ص��ت��م��ر 

ال�����ص��ورة االي��ج��اب��ي��ة ع���ن ل��ب��ن��ان ح��يَّ��ة 

وروزن����ام����ة ه���ذا ال�����ص��ه��ر ت����دور ح��ول 

اأو  بالمو�صيقى”  م��ع��ك��م   “ م��و���ص��وع 

و�صارك  مو�صيقي”  بقالب  “الفرن�صية 
في افتتاح ن�صاطات هذا ال�صهر.

• برعاية وزير الثقافة وبغية مواكبة يوم 	

العالي  الوطني  المعهد  نظم  االأبجدية، 

وم��رك��ز  ال��ك��ون�����ص��رف��ات��وار  للمو�صيقى 

معهد  في  اللبناني”  المو�صيقي  التراث 

تتركز  مو�صيقية  حفلة  الجمهور  �صيدة 

اأفاعي   “ مجموعة  ق�صائد  بع�س  على 

الفردو�س »لل�صاعر اليا�س ابو �صبكة«.

• باالأعمال 	 القائم  الثقافة  وزي��ر  ا�صتقبل 

راأ���س  على  جونز  ريت�صارد  االأميركي 

لبنان  في  االأميركية  ال�صفارة  من  وف��د 

بين  العاقات الثنائية  البحث  وت��ن��اول 

الثقافية  ال��ع��اق��ات  �صيما  ال  ال��ب��ل��دي��ن، 

المتحدة  الواليات  تقدمه  ال��ذي  والدعم 

التراثية  المواقع  ترميم  في  االميركية 

واالأث�����ري�����ة وج�����ال ال���وف���د ف���ي اأرج�����اء 

المتحف الوطني.

• �����ص����ارك وزي������ر ال���ث���ق���اف���ة ف����ي اف��ت��ت��اح 	

المهرجان اللبناني في دورته ال� 35 التي 

تحمل ا�صم “ دورة غريغوار حداد” في 

دير مار اليا�س انطليا�س وتوقف الوزير 

عريجي عند ت�صمية الدورة با�صم حداد 

ال�صنة  ه���ذه  م��ه��رج��ان  بت�صمية  ق��ائ��ا: 

دينية  لقامة  وفاء  حداد  غريغوار  دورة 

حياتنا  في  ب�صمات  تركت  ان�صانية   -

اللبنانية، هذه الدورة ت�صيف الى ثقافية 

المنا�صبة بعداً ان�صانياً لوجه لبنان الذي 

في  الثقافية  ال��ح��رك��ة  معتبراً  ن��ح��ب... 

للكتاب،  اللبناني  ومهرجانها  انطليا�س 

ماأثرة ثقافية وفعاً معرفياً.

اطالق الن�شخة الأولى من المهرجان ال�شينمائي الرو�شي بالتعاون مع المركز 

الثقافي

 �شالم في اعادة افتتاح الطابق ال�شفلي في المتحف: نعي�ش حا�شرنا ال�شعب 

كاختبار يومي في فن الحياة
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• ح�صر وزير الثقافة الموؤتمر ال�صحافي 	

ال���ذي اأق��ام��ه م��ه��رج��ان ب��ي��روت ال��دول��ي 

ل���ل���رق�������س ال���م���ع���ا����ص���ر ودع����م����ه ل��ه��ذه 

الن�صاطات حيث يطرح العا�صمة بيروت 

ك�صاحة للتفاعل الح�صاري 

• الثقافة في االحتفال الذي 	 �صارك وزير 

اأق��ام��ت��ه ن��ق��اب��ة ال��م��ح��ام��ي��ن ف��ي ب��ي��روت 

هذا  اأن  الى  اأ�صار  حيث  االأبجدية  بيوم 

وعينا  ال�صتعادة  منا�صبة  هو  االحتفال 

لقيمة ال�صابقين في غابر التاريخ.

• مجل�س 	 اجتماعات  الثقافة  وزير  تراأ�س 

االن�صان  لعلوم  ال��دول��ي  المركز  ادارة 

الفكري  للتعاون  دعمه  واأك���د  جيبل،   :

وال���م���ادي ال��ق��ائ��م ب��ي��ن ال��م��رك��ز ال��دول��ي 

ل��ع��ل��وم االن�����ص��ان واالأون��ي�����ص��ك��و ال��ذي 

االأفكار  ولتبادل  للفكر  م�صاحة  ي�صّكل 

والتناف�س.

• توزيع 	 حفل  الثقافة  وزارة  ف��ي  اأق��ي��م 

ج����وائ����ز م�����ص��اب��ق��ة ال�����ص��ع��ر وال��ق�����ص��ة 

الق�صيرة برعاية وح�صور وزير الثقافة 

باالنابة  الثقافية  ال�صوؤون  ع��ام  ومدير 

نعيم  الم�صابقة  وم�صوؤول  الحاج  اف��راز 

التحكيمية  اللجنة  من  واأع�صاء  تلحوق 

اأثنى  حيث  والفائزات  الفائزين  واأهالي 

وقال:  الثقافة  اأهمية  على  الثقافة  وزير 

ن�صاأل  وط��ن  ال��ى  نتعرف  اأن  اأردن���ا  اذا 

وهويته  وح�صارته  وثقافته  �صعبه  عن 

لانتماء  الحقيقية  الواجهة  ت�صّكل  التي 

اأبرز  اإحدى  اللغة  الفكر، وقد تكون  الى 

�صمات الهوية.

• اأقامته 	 الذي  اللقاء  الثقافة  وزير  ح�صر 

موؤ�ص�صة اأن�صي الحاج وعائلته بالتعاون 

بمنا�صبة  ان���ط���وان  ه��ا���ص��ي��ت-  دار  م��ع 

الذكرى الثانية لرحيله وذلك في م�صرح 

المدينة.

• اأقيمت 	 اأم�صية  في  الثقافة  وزير  �صارك 

تكريماً  وذل���ك  االون��ي�����ص��ك��و  ق�صر  ف��ي 

رئي�س  �صلَّمه  حيث  قعبور  اأحمد  للفنان 

م�صلم  وليد  للمو�صيقى  الوطني  المعهد 

درع المعهد تتويجاً لجهوده.

• م���ثَّ���ل وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة ال��ب��ي��ر ج���وخ���دار 	

اأق��ي��م��ت ف��ي موؤ�ص�صة  ال��ت��ي  ال��ن��دوة  ف��ي 

مدير  ك��ت��اب  ح���ول  الثقافية  ال�����ص��ف��دي 

طالب  في�صل  ال�صابق  الثقافية  ال�صوؤون 

»بيت في الق�صيد«. 

• تنظيمية 	 مرا�صيم  الثقافة  وزي��ر  اأ�صدر 

للتقنيات االأثرية وت�صكيل مجل�س ادارة 

للمكتبة الوطنية و المتاحف.

• �������ع ال���ك���ات���ب م�������ازن ع����ب����ود ك��ت��اب��ه 	 وقَّ

اليوبيل  اأن�صطة   �صمن  »كفرن�صيان« 

والتنباك  التبغ  ح�صر  الدارة  الثمانين 

بح�صور  بيروت  بلدية  في  اأقيم  ال��ذي 

وزير الثقافة حيث اعتبر ان الكتاب هو 

يخاف  و�صور  حياة  من  ملحمة  بمثابة 

توؤ�ص�س  ذاك��رة  وه��و  �صياعه  من  عبود 

لم�صتقبل وح�صور اأدبي متوهج منوهاً 

بجهود عبود وتم�صكه بالجذور.

• اك����د وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة ري���م���ون ع��ري��ج��ي 	

الثاني  ال�صنوي  الع�صاء  رعايته  خ��ال 

التعليمية  الهيئة  راب��ط��ة  اأق��ام��ت��ه  ال���ذي 

للمو�صيقى  العالي  الوطني  المعهد  في 

كبيرة  م�صكلة  هناك  اأن  الكون�صرفتوار 

على  ن�صاهده  وما  لبنان  في  ال��ذوق  في 

ال��ذوق  يخد�س  ال  التلفزيون  �صا�صات 

فقط بل يخد�س تاريخ لبنان..

• ال�صاعر 	 ع��ن  ل��ق��اًء  الثقافة  وزي���ر  رع��ى 

اأن�صي الحاج الذي اأقامته اللجنة الثقافية 

على  الدولية  الليونز  اأندية  جمعية  في 

م�صرح بلدية الجديدة.

• الثقافة 	 وزي��ر  ب��دوي  نعمة  الفنان  مثل 

الثانية من  ال��دورة  فعاليات  انطاق  في 

م��ه��رج��ان ���ص��ور ال��م��و���ص��ي��ق��ي ال��دول��ي 

ا�صطنبولي  م�صرح  ادارة  نظمته  ال��ذي 

االأ�صطورة  اإل��ى  تحية  �صور  مدينة  في 

فيروز.

اإفتتاح الدورة 16 لمهرجان بيروت الدولي لل�شينما برعاية وزارتي ال�شياحة والثقافة عريجي خالل اإعادة افتتاح الطابق ال�شفلي في المتحف
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• �����ص����ارك وزي������ر ال���ث���ق���اف���ة ف����ي اإط�����اق 	

مهرجانات اأعياد بيروت ل�صيف 2016 

اأثنى  حيث  ال�صياحة  وزي���ر  بح�صور 

يلعبه  ال���ذي  ال���دور  على  الثقافة  وزي���ر 

في  اإيجابية  اأج��واء  خلق  في  المهرجان 

الم�صاحة  ع��ن  ت��ح��دث  ك��م��ا  ال��ع��ا���ص��م��ة 

خ��ال  م���ن  يت�صمنها  ال��ت��ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

م�صاركته  وكذلك  المتنوعة.  اأم�صياته 

الفائزين  اأ�صماء  عن  االع��ان  حفل  في 

في الم�صابقة االأدبية المدر�صية »اأفنان« 

الذي اأقامته بلدية الغبيري. 

• ����ص���ارك وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة ف���ي ال��م��وؤت��م��ر 	

ال�صحافي الذي نظمته لجنة مهرجانات 

�صيف  برنامج  عن  لاعان  الدين  بيت 

باأنها  المنا�صبة  ع��ن  ق��ال  حيث   2016

م��ن��ا���ص��ب��ة ج��ام��ع��ة ل��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ف���ي اأح���د 

بيت  ق�صر  وه��و  اأال  التاريخية  المعالم 

في  الثقافة  وزي��ر  �صارك  كذلك  ال��دي��ن. 

اأحياء ذكرى رحيل ريمون جبارة الذي 

احياه بيت الم�صتقبل.

• واإيماناً منه بم�صيرة الثقافة ودورها في 	

تر�صيخ وجود لبنان الغني بتراثه الفني 

عر�س وزير الثقافة في موؤتمر �صحفي 

عقده في متحف �صر�صق تطور م�صروع 

البلمند  وجامعة  االأل��ب��ا  معهد  م��ع  رائ��د 

اإفترا�صي للفن الحديث  لمتحف لبناني 

االإفترا�صية  المعار�س  مو�صم  واإطاق 

وتطبيقها على الهواتف الذكية.

• افتتاح 	 في  الثقافة  وزير  �صارك  وكذلك 

الفنانين  الثانية ع�صرة لمعر�س  الدورة 

الذي  جبيل(   ( الجميلة  للفنون  ال�صباب 

ينظمه م�صرف فرن�صبنك.

• من 	 الثانية  المرحلة  اإط���اق  وبمنا�صبة 

ال��ح��ف��ظ وال��ت��رم��ي��م ف��ي موقعي  اأع���م���ال 

بعلبك و�صور االأثريين انطلقت فعاليات 

التقنية التي ينظمها مكتب  ور�صة العمل 

االإنماء  ومجل�س  بيروت  في  اليون�صكو 

العامة  المديرية  مع  بالتعاون  واالإعمار 

ل���اآث���ار وال���وك���ال���ة االي��ط��ال��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون 

الحفظ  اأعمال  لمناق�صة  وذل��ك  التنموي 

�صور  و  بعلبك  موقعي  ف��ي  وال��ت��رم��ي��م 

االأث���ري���ي���ن وال���م���دَرج���ي���ن ع��ل��ى الئ��ح��ة 

العام  منذ  العالمي  ل��ل��ت��راث  اليون�صكو 

على  عريجي  الوزير  �صدد  حيث   1984

الفرقاء نظراً  التوا�صل بين جميع  اأهمية 

لجدية االأعمال المنوي تنفيذها في بعلبك 

و�صور والى الم�صوؤولية المناطة بوزارة 

الثقافة تجاه مركز التراث العالمي.

• نقا�س 	 حلقة  الثقافة  وزير  رعى  وكذلك 

ح���ول “ االإب�����ادة االأرم��ن��ي��ة – ال��ت��اري��ح 

وحقوق االن�صان “ التي نظمتها جمعية 

ف���ي ح���رم جامعة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ان��ت��ران��ي��ك 

القدي�س يو�صف باال�صافة الى م�صاركته 

في افتتاح منتدى المراأة العربية لريادة 

تمكين   : عنوان  تحت   NAWF االأعمال 

جيل جديد من رائدات االأعمال العربيات 

بالتعاون  »الح�صناء«  مجلة  تنظمه  الذي 

حيث  واالعمال  االقت�صاد  مجموعة  مع 

وتحفيزاً  اإحتفاء  المنتدى  ي�صكل   : قال 

الرائدة  العربية  المراأة  لم�صار  م�صتداماً 

في حقل االأعمال والتفوق...

• باالأمينة 	 ممثاً  الثقافة  وزي���ر  ورع���ى 

ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��اأون��ي�����ص��ك��و 

ال��دك��ت��ورة زه��ي��دة دروي�����س االح��ت��ف��ال 

للمطالعة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ج��ائ��زة  ب��ت��وزي��ع 

ل��ل�����ص��ن��ة ال��ث��ال��ث��ة ف���ي اإط������ار ن�����ص��اط��ات 

االأ�صبوع الوطني للمطالعة.

• ا�صتقبل وزير 	 اأي�صاً  و�صمن الن�صاطات 

ال��ث��ق��اف��ة وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة اال���ص��ب��ان��ي 

في  موراتينو�س  انخيل  ميغيل  ال�صابق 

وتمَّ  لبنان  في  ا�صبانيا  وزي��رة  ح�صور 

البحث في �صبل تطوير الحوار الثقافي 

بين دول البحر االأبي�س المتو�صط.

• ورعى وزير الثقافة ممثاً بمدير االآثار 	

�صركي�س خوري افتتاح مركز ومتحف 

بلدية بيروت اأقامت موؤتمر روؤ�شاء البلديات الفرنكوفونية 

والوزير عريجي ممثالً رئي�ش الحكومة

اأطلقت معر�شها الفني �شمود واإ�شرار برعاية وزارتي   Art in Motion
الثقافة وال�شياحة
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ف��ي م�صغرة  ال��ث��ق��اف��ي  ن��ا���ص��ي��ف  زك���ي 

و�صارك وزير الثقافة في افتتاح معر�س 

»تنقيب الما�صي« خم�صون عاماً من علم 

االآثار في الجامعة االأميركية في بيروت 

متحف  اأ���ص��دق��اء  جمعية  اأق��ام��ت��ه  ال���ذي 

الجامعة االأميركية.

• وال�����ص��ف��ارة 	 ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  واأط��ل��ق��ت 

اللبناني  الفرن�صي  والمعهد  الفرن�صية 

دورت���ه  ف��ي  ال��ع��ال��م��ي  المو�صيقى  ع��ي��د 

ال�صاد�صة ع�صرة خال موؤتمر �صحافي 

الثقافة  وزي��ر  بح�صور  �صوليدير  ف��ي 

وم���م���ث���ل وزي������ر ال�����ص��ي��اح��ة و����ص���ف���راء 

البرازيل،  �صوي�صرا،  ايطاليا،  فرن�صا، 

الثقافة  واالأوروغ�����واي وت��ح��دث وزي��ر 

ع��ن اأه��م��ي��ة ه���ذا ال��ح��دث ال���ذي ي�صفي 

ال�صعادة والروح الى و�صط بيروت.

• تون�س 	 �صفير  مع  الثقافة  وزي��ر  عر�س 

بين  الثنائية  ال��ع��اق��ات  ب��ودال��ي  ك��ري��م 

بال�صاأن  يتعلق  ما  في  �صيما  ال  البلدين 

تنفيذي  ب��رن��ام��ج  وم�����ص��روع  ال��ث��ق��اف��ي 

لبنان  بين  الثقافي  المجال  في  للتعاون 

وتون�س لل�صنوات الثاث المقبلة.

• �����ص����ارك وزي������ر ال���ث���ق���اف���ة ف����ي م��وؤت��م��ر 	

ال��دورة  برنامج  عن  لاعان  �صحافي 

ال�صابعة من بيروت اآرت فير حيث قال: 

تطوراً  فير  اآرت  بيروت  معر�س  ي�صهد 

عدة  مدى  على  كبيراً  فنياً  ون�صجاً 

اأجيال من الفنانين اللبنانيين.

• اإحتفال جائزة 	 الثقافة  ح�صر وزير 

ال�صفارة  الذهبية في ق�صر  التفاحة 

اال�صبانية حيث اأعلن عن اأ�صماء 21 

فيلماً فازوا في هذه الجائزة.

• ������ص�����ارك وزي��������ر ال���ث���ق���اف���ة ب��ع��ي��د 	

لبنان  ب��ه  يحتفل  ال��ذي  المو�صيقى 

ال�����ص��اد���ص��ة ع�����ص��رة حيث  ل��ل��م��رة 

كني�صة  م��ن  االح��ت��ف��االت  ان��ط��ل��ق��ت 

الثقافة  وزي��ر  بح�صور  الكبو�صية 

الذي  الن��غ  ج��اك  ال�صابق  الفرن�صي 

المو�صيقى  ع��ي��د  م��وؤ���ص�����س  يعتبر 

عالمياً وال�صفير الفرن�صي الحالي.

• و�صارك وزير الثقافة في االحتفال 	

رو�صة  �صلوى  بمئوية  ق��ي��م 
ُ
اأ ال��ذي 

�صقير في متحف �صر�صق حيث قدم 

درعاً تكريمياً من وزارة الثقافة.

• بالفنان 	 م��م��ث��اً  ل��ب��ن��ان  ���ص��ي�����ص��ارك 

ملتقى  زاد  المو�صيقي  وال��م��وؤل��ف 

والخم�صين  ال�صابعة  ال����دورة  ف��ي 

لمعر�س بينالي فني�س الدولي للفن 

االعان  تمَّ  حيث   2017 المعا�صر 

موؤتمر  خ��ال  »ملتقى«  ت�صمية  عن 

برعاية  �صر�صق  متحف  ف��ي  اأق��ي��م 

والداعمين  الثقافة  وزير  وح�صور 

لم�صروع »ملتقى«.

• �صارك 	 الن�صاطات  ه��ذه  ال��ى  باال�صافة 

مهرجانات  اإط���اق  ف��ي  الثقافة  وزي���ر 

منها:  اللبنانية  االأرا���ص��ي  جميع  على 

اأرز  ليالي  بعلبك،  اه��دن��ي��ات،  القبيات، 

تنورين، البترون، بيبلو�س، ذوق مكايل 

باال�صافة  الدولية  �صور  ومهرجانات 

بالتعاون  الفنانين  من  عدد  تكريم  الى 

مع لجنة رواد ال�صرق.

• ال��ث��ق��اف��ة ورئي�س 	 اإف��ت��ت��ح وزي���ر  وك��ذل��ك 

ح�صين  ع��دن��ان  د.  اللبنانية  ال��ج��ام��ع��ة 

المتحف  قاعة  في  االأكاديمي  المتحف 

الجامعي  ال��ح��ري��ري  رف��ي��ق  مجمع  ف��ي 

- ال��ح��دث. ف��ي اإط����ار م��ذك��رة ال��ت��ع��اون 

ووزارة  اللبنانية  الجامعة  بين  الموقعة 

الثقافة المديرية العامة لاآثار.

• وزير 	 ا�صتقبل  الن�صاطات  �صمن  وم��ن   

وكانت  لبنان  في  كوريا  �صفير  الثقافة 

منا�صبة تمَّ خالها البحث في التطورات 

اإ�صافة الى العاقات  واالأو�صاع العامة 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن ك��م��ا ت���مَّ تقييم 

م�صروع  في  اإنجازها  تم  التي  المراحل 

االأث��ري  عنجر  موقع  م��ن  ق�صم  ترميم 

وم��وق��ع م��دي��ن��ة ج��ب��ي��ل االأث���ري���ة وال��ت��ي 

تمولها كوريا.

• ���ص��لَّ��م وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة ال��ف��ائ��زة ع��ن فئة 	

عريجي في افتتاح معر�ش ال�شدى ال�شامت في مدينة بعلبك. عريجي يكّرم موؤ�ش�شة معر�ش بيروت اآرت فير ومديرها الفني
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با�سكال   2016 العام  لرواية  النا�سئين 

 “ ال��روائ��ي  عملها  عن  جائزتها  �سوما 

ا�سبوع في اأمعاء المدينة”. 

• ليلى 	 ال�سيدة  برفقة  الثقافة  وزي��ر  ج��ال 

حبي�ش  هادي  والنائبين  حمادة  ال�سلح 

واإم���ي���ل رح��م��ة ورئ��ي�����س��ة م��ه��رج��ان��ات 

ال�����س��وق  ف��ي  حبي�ش  �سينتيا  ال��ق��ب��ي��ات 

مهرجانات  موقع  جانب  ال��ى  المن�ساأة 

المعرو�سات  اطلعوا على  القبيات حيث 

وقد  وال��غ��ذائ��ي��ة.  وال�سناعية  ال��زراع��ي��ة 

رعى وزير الثقافة احتفال تد�سين مبنى 

فرع  للمو�سيقى  العالي  الوطني  المعهد 

من  بدعوة  كفرحاتا  في  الزاوية  زغرتا 

رئي�ش المعهد الوطني العالي للمو�سيقى 

ولجنة مركز اأجيال الثقافي الرعوي.

• نظمت وزارة الثقافة - المديرية العامة 	

ل����آث���ار ور����س���ة ع��م��ل ع���ن ال��م��را���س��ي��م 

الأثرية  اآلية الحفريات  المتعلقة بتنظيم 

في  الأث���ري���ة  المكت�سفات  دم���ج  واآل��ي��ة 

قاعة  ف��ي  والخا�سة  العامة  المن�ساآت 

المركزية  الدارة  مبنى  في  الموؤتمرات 

للجامعة اللبنانية.

• رئ��ي�����ش مجل�ش 	 ال��ث��ق��اف��ة  م���ثَّ���ل وزي�����ر 

ال��وزراء تمام �س�م في موؤتمر الدورة 

ل��روؤ���س��اء  ال���دول���ي���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة   36 ال����� 

 “  AIMF  “ الفرنكوفونية  ال��ب��ل��دي��ات 

تحت عنوان بناء مدينة العي�ش معاً في 

فندق فيني�سيا.

• اأبو جودة 	 اأطلقت موؤ�س�سة جورج زرد 

ومنتدى الحوار الوطني م�سروع حوار 

في  عقد  �سحافي  موؤتمر  في  الأبجدية 

وزراء  ح�سور  ف��ي  المتن  م�سك  بيت 

واعتبر  وال��ت��رب��ي��ة  وال�سياحة  الثقافة 

وزير الثقافة اأن لبنان هو البلد الأن�سب 

لحوار الأبجدية التي انطلقت وانت�سرت 

في العهد الفينيقي.

• اأم�سية 	 �سحيم  في  الثقافي  النادي  اأقام 

وممث�ً  الثقافة  وزارة  برعاية  زجلية 

بالمدير العام لل�سوؤون الثقافية بالنابة 

ال�سيدة افراز الحاج الحجار.

• من 	 وعدد  الأكاديميين  من  نخبة  اأحيت 

ال��ذي  ال��راب��ع  الب����داع  مو�سم  الفنانين 

دع����ت ال��ي��ه م��وؤ���س�����س��ة ���س��ام��ي م��ك��ارم 

في  الميركية  الجامعة  م��ع  بالتعاون 

ال�ستاذ  الثقافة  وزير  مثل  وقد  بيروت 

مي�سال معيكي.

• في 	 الج��ت��م��اع��ي  الثقافي  ال��ن��ادي  اأق���ام 

وزارة  ب��رع��اي��ة  �سعرية  ن���دوة  �سحيم 

بالنابة  ال��ع��ام  بمديرها  ممثلة  الثقافة 

افراز الحاج الحجار.

• الطابق 	 افتتاح  الن�ساطات  ه��ذه  وختام 

بح�سور  الوطني  المتحف  في  ال�سفلي 

رئ��ي�����ش ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ام ���س���م ووزي���ر 

باولو  الي��ط��ال��ي  وال��ت��ع��اون  الخارجية 

ج��ن��ت��ي��ل��ون��ي ووزي�������ر ال���ث���ق���اف���ة وع����دد 

ك��ب��ي��ر م���ن ال�����س��خ�����س��ي��ات وال�����س��ف��راء 

ي�سم  وال��م��ت��ح��ف  وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ي��ن، 

ع�سور  م��ن  اأث��ري��ة  قطعة   520 ح��وال��ي 

العثمانية  الحقبة  حتى  التاريخ  قبل  ما 

واألقى  لبنان،  اأنحاء  كل  في  المكت�سفة 

ال��رئ��ي�����ش ت��م��ام ���س���م ك��ل��م��ة ح��ي��ا فيها 

م��وؤ���س�����ش ال��م��ت��ح��ف ال��وط��ن��ي م��وري�����ش 

الكنوز  جمع  ال��ى  ���س��ارع  ال��ذي  �سهاب 

في  �ساهم  م��ن  ك��ل  و�سكر  وتخبئتها، 

نعيد  التي  المرحلة  ه��ذه  ال��ى  و�سولنا 

المذهلة  المجموعة  ه��ذه  ع��ر���ش  فيها 

الموؤ�س�سة  رئ��ي�����س��ة  ب��ال�����س��ك��ر  وخ�����شَّ 

والوزير  الهراوي  منى  للتراث  الوطنية 

م��اري  اآن  المتحف  وح��اف��ظ��ة  عريجي 

هذا  في  ايطاليا  م�ساهمة  مثمناً  عفي�ش 

كلمته  في  عريجي  واإعتبر  الم�سروع. 

ان الحر�ش على حماية وطننا هو �سلب 

الواجب الوطني نريده كياناً قوياً �سليماً 

عادلً مت�سامناً... ونبَّه وزير الخارجية 

وال��ت��ع��اون الي��ط��ال��ي ال���ى اأن الره���اب 

تهديد للثقافة وي�سعى الى محو العي�ش 

ال��م�����س��ت��رك ون��ح��ن ن��ري��د ال��ح��ف��اظ على 

التراث لل�سبب المناق�ش تماماً والتعاون 

بين بلدينا دليل على اأن التراث اللبناني 

ملك ل�ن�سانية جمعاء.

j ق�سم التوثيق يف املكتبة الوطنية بعقلني 

عريجي  في اجتماع لموؤ�س�سة لجنة وادي قادي�سا برئا�سة الراعي 



114

تموز - آب - أيلول 2016 - العدد 3

لحظة  ج��م��ي��ل��ة  الأ����ش���ي���اء  ت���ب���دو 

تغدو  منها،  الب�شاعة  تن�شل  ال��وداع، 

اإ�شراقاً  واأكثر  قتامة  اأق��ل  مودعها  عين  في 

م���ن ذي ق��ب��ل، ت��ل��ك الأب���ن���ي���ة، ال�������ش���وارع، 

اأنغاماً  ا�شتحال  وقد  ال�شجيج  ال�شيارات،  

�شاحرة وم�شكرة، بيروت تتاألق في عينيه 

�شوارعها  ف��ي  يم�شي  وه���و  العا�شقتين 

مودعاً يومه الأخير فيها.

الحياة  هام�ش  على  قذفته  التي  بيروت 

بيروت  للبقاء.  وت��دع��وه  اإليها  ت�شده  فيها 

بيروت  و�شعاليكها.   بم�شرديها  ت�شلو 

اإن  ال��م��ل��وث.  ه��واءه��ا  يتنف�ش  م��ن  ت�شحر 

لبيروت مليون رائحة، مليون وجه، مدينة 

تتبدل في عين عا�شقها كل يوم.

الأوني�شكو،  منطقة  م��ن  ق��دم��اه  ق��ادت��ه 

منطقة  اإل��ى  الوطنية،  التربية  وزارة  حيث 

اأن  بعد   الداخلية،   وزارة  حيث  ال�شنائع، 

ال��ت�����ش��رف وغ��ا���ش في  ت���رك  لهما ح��ري��ة 

اأحا�شي�شه  م��ن  متفلتاً  ال��داخ��ل��ي��ة  ع��وال��م��ه 

مع  موعد  على  هاهو  والم�شافات.  بالزمن 

الرحيل بعد طول اإنتظار، وينبغي اأن ي�شعر 

يكن  األ��م  ؟!  الحزن  ه��ذا  كل  فلَم  بال�شعادة، 

يحلم بيوم يرحل فيه بحثاً عن حياة اأف�شل، 

اأنفق  لقد  ت�شيخ.  ت��ك��اد  اأح���ام  بع�ش  ع��ن 

اإنتظار،  يعقبه  اإنتظار  الإنتظار،  في  زمناً  

اإنتظار  في  جديد،  دون  حا�شراً  يغدو  وغد 

الجدران،  متاآكلة  قديمة  وغرفة  جديد،  غد 

يكاد  ل  وع��م��ل  ف��ق��ي��ر،  �شعبي  ح��ي  و���ش��ط 

ياأتي  اأين  يغني ول ي�شمن من جوع،  فمن 

الموافقة  على  ح�شل  وق��د  الحزن   ه��ذا  كل 

�شعيداً  ينطلق  اأن  له  األي�ش  ؟!  الهجرة  على 

نحو العالم الجديد؟! 

الأهلية  الحرب  اأب��ان  وال��دت��ه  قتلت  لقد 

بفعل  و�شقيقته  وال����ده  ودف���ن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

منزلهم   اأنقا�ش  تحت  الإ�شرائيلي  الق�شف 

د  ه���و. ل���م ي��ك��ن ل���ه من  ال���م���وؤج���ر، وت�������ش���رَّ

وحيدة  ة  عمَّ �شوى  اإليه  يلجاأ  من  الأق��رب��اء 

الجنوبية  ال�شاحية  ف��ي  وعائلتها   تقطن 

ونقدته  فاأحت�شنته  اإل��ي��ه��ا  ل��ج��اأ  ل��ب��ي��روت.  

اأم���وره  ت��دب��ر  على  يعينه  مالها  م��ن  بع�شاً 

راح   م��ا  و���ش��رع��ان  ع��م��اً.  ل��ه  يتدبر  ريثما 

يق�شيها  ليلة  كل  في  وج��وده  بثقل  ي�شعر 

اليومية  محاولته  وبرغم  فهو  ته،  عمَّ لدى 

الدوؤوبة في البحث له  عن عمل، لم يوفق، 

على  �شهر  وبمرور  اأ�شحى  عمته   زوج  و 

يثور  وع�شبياً،  نزقاً  عليه،  �شيفاً  وج��وده 

عن  يتورع  ولم  الأ�شباب،  لأتفه  بح�شوره 

م��رة،  م��ن  ولأك��ث��ر  بح�شوره  ته  عمَّ اإه��ان��ٍة 

اإزدي��اد  وم��ع  وج��وده،  من  ت�شايقه  تعبيرا 

عّمته  اإنك�شار  ومع  ورعونته،  الرجل  نزق 

وعجزها اأمام �شلطة زوجها، فكر جدياً في 

والت�شكع  الت�شرد  موؤثراً  المنزل،  يهجر  اأن 

في الطرقات،على اإ�شتمرار اإقامته فيه.

تدبر  بخبر  عّمته  زوج  ج��اءه  ي��وم  ذات 

وغرفة  الغذائية  للمواد  مخزن  في  له   عمٍل 

�شعر  ال��م��خ��زن.  حيث  المبنى  ف��ي  لل�شكن 

اإدراك��ه  رغم  �شعيه،  على  للرجل  بالإمتنان 

لم كل هذا الحزن؟!
باسم ممدوح شبو 

إبداعات
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من  واأب���دى  ال�شعي،  ه��ذا  وراء  م��ن  لغايته 

فوره قبوله العمل دون اأن ي�شاأل عن طبيعته 

و�شروطه، فاأياً يكن �شيقبله خا�شاً له مما 

الت�شرد  هو عليه من حال، ومنعاً من حياة 

مهمته  كانت  عليها.   ي�شبح  اأن  ك��اد  التي 

الغذائية.  المواد  وتحميل  وتو�شيب  اإن��زال 

ك��ان العمل متعباً والأج���ر زه��ي��داً  وال��دوام 

يمتد حتى الخام�شة من بعد ع�شر كل يوم، 

باأي  القيام  اأقعده عن  الأحد، ما  ما عدا يوم 

باأي حال، كما  لكنه كان عماً  اآخ��ر،  ن�شاط 

الغرفة ك��ان ج��زءاً من  الإق��ام��ة في  ب��دل  اأن 

الأجر. 

كان ياأمل باأن تتح�شن اأحواله واأن يوفق 

واأكثر  �شقاًء،  واأخ��ف  جهداً،  اأق��ل  عمل  اإل��ى 

تعرَّ�ش لحادث  بل  لم يوفق،  دخ��اً، ولكنه 

ع��م��ل ح��ي��ن وق��ع��ت ع��ل��ي��ه اأح����د ال�����ش��ن��ادي��ق 

الألم  الغذائية...و�شاحبه  بالمواد  المحملة 

منذ ت��اري��خ ال��ح��ادث،اأ���ش��ب��ح رف��ي��ق��اً ل��ه في 

عليه  ي�شتعين  حياته  لحظات  من  لحظة  كل 

بالم�شكنات نهاراً وبالمراهم لياً.

الأل��م عليه، وتهديد  اإزدي��اد وط��اأة  ومع 

ل�شحته  ال�����ش��ري��ع  ب��ال��ت��ده��ور  ل���ه   الطبيب 

�شاحب  ق�شد  الحالي،  بعمله  اإ�شتمر  اإذا 

عمله  م��ن  يعفيه  اأن  اأي����اه  ���ش��ائ��اً  ال��م��خ��زن 

اأق��ل  يكون  اآخ��ر  عماً  اإل��ي��ه  وي��وك��ل  الحالي 

جهداً من عمله الحالي، فاأبى الرجل مخيَّراً 

اأياه بين الإ�شتمرار  بعمله الحالي اأو البحث 

له عن عمل اآخر في غير مكان...

اإل���ى ���ش��ارع ال��ح��م��راء، لطالما  اإن��ت��ه��ى    

العابرين  م�شي  ال�����ش��ارع  ه��ذا  ف��ي  م�شى 

الر�شيف،  م��ق��اه��ي  ه��ي  ه��ا  المت�شكعين. 

هويتها  يطبعون  من  هم  المثقفين،  مقاهي 

تطبع  م��ن  المقاهي،  اأي  وه���ي،  بطابعهم، 

م�شرح   ب��ات��ج��اه،  �شلك  بطابعها.  ال�����ش��ارع 

واح��دة  لمرة  دخله  لقد  البيكاديلي،  ق�شر 

ف��ق��ط، ل��م�����ش��اه��دة م�����ش��رح��ي��ة »ال��و���ش��ي��ة« 

ل��م��ن�����ش��ور ال���رح���ب���ان���ي ب���دع���وة م���ن اأح���د 

الأ�شدقاء.

متفرع  �شارع  وهو  بل�ش  �شارع  ق�شد 

الرئي�ش، حيث الجامعة  من �شارع الحمراء 

اأن  قبل  ال��وق��ت،  لبع�ش  م�شى  الأمريكية، 

اأن  ال�شائق  وي�شاأل  اأج���رة،  �شيارة  يوقف 

يقلَّه اإلى منطقة الم�نارة...

ال��ب��ح��ر ذل���ك الإم���ت���داد الأزرق،  ه��ا ه��و 

في  و�شخبنا،  ه��دوئ��ن��ا،  ف��ي  لنا  المحاكي 

ح��ل��م��ن��ا، وغ�����ش��ب��ن��ا، ال��م��ت��دث��ر ب��ال��غ��م��و���ش 

ملجاأ  بيروت،  بحر  اإن��ه  وال�شحر،  والرهبة 

الهاربين نحو عوالمهم الداخلية.

وتفاقم  بالعجز  اإح�شا�شه  تنامى  لقد   

الأم��ان،  وف��ارق��ه  والقهر  بالأ�شى  �شعوره 

فبات يعي�ش يوماً فيوماً ل يملك اأن يقت�شد 

اإل القليل  يراكمه منذ اأن بداأ يخطط للرحيل، 

الأخ��ي��رة،  الآون���ة  في  الكاآبة  �شبح  وداه��م��ه 

فلم ك��ل ه��ذا ال��ح��زن  ول���م  ي��ع��د  ثمة معنى  

للبقاء!؟ تطلع في �شاعة يده فوجدها تقارب 

وبين  فبينه  بالفزع  اأح�����ش  ظ��ه��راً،  الثانية 

الوقت  م��ن  �شاعتان  الطائرة  اإق���اع  موعد 

فقط. �شارع  اإلى اإيقاف �شيارة اأجرة لتقلَّه 

اإلى المنزل... واأ�شتبدَّ به قلق فعلي  �شريعاً 

الكول وهي  ال�شير في منطقة  اإزدحام  اإزاء 

من  العابرة  والبا�شات  ال�شيارات  موقف 

واإلى بيروت.. تمكَّن من بلوغ منطقة طريق 

العربية،  ب��ي��روت  جامعة  حيث  ال��ج��دي��دة، 

اإل���ى منطقة  واأت��ج��ه��ت ب��ه ال�����ش��ي��ارة ن����زولً 

حيث  المبنى  اإل���ى  وم��ن��ه��ا  ال��م��ط��ار،  ط��ري��ق 

ال�شيارة قفزاً  واإقامته. قفز من  مكان عمله 

حري�شاً  وك��ان  الإن��ت��ظ��ار،  ال�شائق  �شائاً 

يلتزم  اأن ل  اأج��ره �شلفاً خ�شية  ينقده  اأن ل 

اإلى  به  ال�شائق  انطاقة  خال  باإنتظاره... 

لكل  بالحب  �شعر  ال��دول��ي،  ب��ي��روت  م��ط��ار 

لم  ال��ط��ري��ق...  ع��ب��ر  الب�شر  م��ن  ال��ع��اب��ري��ن 

اأهل، ل  لوداعه ل  المطار  اأحد في  يكن ثمة 

اأ�شدقاء، ول اأحبَّة... حين اأقلعت به الطائرة 

من مطار بيروت الدولي  نحو العالم الجديد 

ثمة  اأن  واأح�����شَّ  بالحزن،  اإح�شا�شه  تفاقم 

اأنه لم يكن  قد �شلب منه، برغم  ثميناً  �شيئاً 

يمتلك �شيئاً ؟!

ها هو البحر ذلك 
اإلمتداد األزرق، 

المحاكي لنا في 
هدوئنا، وصخبنا، 

في حلمنا، وغضبنا، 
المتدثر بالغموض 
والرهبة والسحر، 

إنه بحر بيروت، ملجأ 
الهاربين نحوعوالمهم 

الداخلية.

حين أقلعت به 
الطائرة من مطار 

بيروت الدولي  نحو 
العالم الجديد تفاقم 

إحساسه بالحزن، 
وأحسَّ أن ثمة شيئًا 
ثمينًا قد سلب منه، 

برغم أنه لم يكن 
يمتلك شيئًا ؟!
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حين تنظر بلغة كاملة
منري مهنا

إبداعات

 �أنظْر بلغة كاملة، غاية �اللتبا�س �أن تهجر 

ثمة  �لمبتد�أ.  ت�ستذكر  �لعبورو�أنت  نقطة 

�أن  م��ج��ازف،  بحنين  عليك  ت��لّ��ح  طفولة 

تخرج على كل مقايي�س �لخبر، و�أن توغل 

في يقظة �أثيرة، �أن تعتلي مخا�ساً خارج 

من �ل�سرط و�أدو�ته. 

�لغام�سة  �أح��ام��ك  ي��رب��ط  خيط  �ل��خ��ي��ال 

باإ�ساء�ت المرئية، كاأنك �سمير مو�سول 

من  وممنوع  م��ه��دور  بعالم  تما�ٍس  على 

�ل�سرف. 

�أنت �لمفرد في ينابيعك، و�لعط�ُس مرفوٌع 

على هدوء حزنك. 

تحت�سُد على �سفتيِك �فتر��سات محترقة 

�لند�ء، و�أنت �لمنادَى:

يا������������������� �أنا !!!!. 

     ت�ساأُل �أن تحملك �الإ�سار�ت �لى مر�دِك 

�ت�سالك  بين  ما  ت���زدوَج  �أن  �لتثّني،  في 

�لفعل  دورة  في  و�نف�سالك  �لت�سابه،  في 

�لمطلق. 

�لنقطة  �أن ت�سل  �لنب�س، وقبل  تمام  قبل 

�ل���ى ح��رف��ه��ا : ����س��ت��غ��ْث ب��ن��ون �ل��ت��وك��ي��د 

�لماأثور  �إليَك  �ُسمَّ  حالها،  على  و��سجي 

من �أزل �لبوح وغادْر بيا�س �لمنظور من 

نطق �لمجاز. 

    �للو�زم عينها تتعدَّى على مو�جد �لوعد 

�أل��و�ن��َك  قر�طي�س  ف��ا���س��رْق  بالت�سمين، 

�ل��روؤي��ة و�أب��ح��ْث ع��ن وجهك في  م��ن لين 

�لنور  بحكمة  و�نتهي  �لظليلة،  �لمد�ر�ت 

�ليها. 

   �متثْل ل�سدى ظروف �لمكان و�سارحها 

بالام �لنافية لكل مكان، ال فوق �أنت وال 

تحت، ال قرب وال ُبعد، ال بع�س وال كّل. 

في  يغرق  نفي  على  يبنى  ال  ظ��رٍف  ف��اأي 

مطلق �لمكان. 

فكْن  بالمقارنات،  �لمعلوم  طبعَك  و�إن 

في �لزمان على نحو وحٍي، ودون وجٍل 

غامر لت�سَل �لى هنيهة با نهاية، فهناك 

يكون كل حين. 

  موفور هذ� �لذهول بال�سفات، هو �لعلَّة 

�أق��و����س  �إي��ق��اع  بينهما  وم���ا  و�ل��م��ع��ل��ول، 

وح��ي��اة  و�إ����س���ار�ت  ��ستفهام  وع��ام��ات 

توؤثر �لفي�س با حو�ر�ت. 

فيَك  ت�سطُع  ك��ام��ل��ة...  بلغة  تنظر  حين    

من  �أمكن  ما  �أبعد  تبتعد  و�أن��َت  �لتّكهناُت 

كي  �الأقنعة  كل  عنك  ت�سقط   �الأف����ول.... 

تقول / ولكنَك ال تقوْل.

ال تفاو�شوا ال�شعر

�ل�سعر  تفاو�سو�  ال  �ل�سعر�ء  �أيها      

بمتاهات  ت�سغلوه  وال  رغباته،  على 

�ل�سفحات  ع��ل��ى  �ل��م��ه��دور  ح��ب��رك��م 

�لبي�ساء. 

ي��ف��ّرون  لمن  مرعبة  مغامرة  �ل�سعر 

�لموت  رغبة  ويتجنبون  �لن�سيان  من 

باالنتقام. 

ه��و دخ��ول ف��ي خ��و�ء ي��ح��اول �لنطق، 

مجر�ه  جفَّ  �ليه،  �ل�سالك  تلعثم  ف��اإذ� 

وتهاوى كالزبد. 

�ل�سعر  تفاو�سو�  ال  �ل�سعر�ء  �أيها      

مناقير  ف���ي  �ت���رك���وه  ط��ف��ول��ت��ه،  ع��ل��ى 

�لفجر وفي ماجىء �ل�سدفة..

طينه،  من  ف��رَّ  ح�ساره  حاولتم  كلما 

كلما �أثرتم جرحه �سجنكم في �سّكه. 

فهو  ُي�ستدعى،  وال  ُيولد  ال  �ل�سعر      

�لتي  �لوجهة  و�لدعوة..وهو  �ل��والدة 

لم تهتدي بعُد �ليها �لدروب. 

  �إحذرو� �أن تحركو� عر�ئ�س م�سرحه 

�لتي  �ل�سحكات  مختبئة،  ب��اأج��ن��ح��ة 

تخجل من هزِّ �لمدى ال تليق بتمرده. 

�أي��ه��ا �ل�����س��ع��ر�ء، �ق��ت��رب��و� ح��ت��ى ج��ذر 

ذ�ت���ك���م، �ف���غ���رو� �أف���و�ه���ك���م ب��م��لء ما 

تحجبه �لده�سة من �آهات. 

م�سيركم،  فخاخ  من  تنفذون  ربما، 

وتبلغون.
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أميالُصَور
دارين حوماين

إبداعات

ال�ُصَور

ً التي كانت يقظة دوما

في الطابق الأول من العمر

كانت تتفادى ال�سنوات القادمة

لِئال ت�ساب بال�سطراب

الأماكن ذاتها

اأ�سيبت بالظلمة

الأخطاء المزمنة

ذريعة الرعب من العمر القادم..

كيف �ساأواجه وجهي فيما بعد

واأنا ل اأقوى على �سماع طفل يبكي 

اأهبط درجاً بعد درج..

العاطفة كالبكتيريا  تنت�سر   

ل �سيء يوقفها..

علّي النهو�ض �سعوداً كما يفعل 

الآخرون 

الأقدام تق�سو 

اإنهم يتبادلون الحياة بجدارة..

اأما اأنا 

فال�سور تتقّدم نحوي 

تتنقل فّي

اإنها تتفّرج على حنيني الم�ستعل..

ل اأقوى على الخروج من مدينتي..

حين يتوقف عمري عن اللهاث 

الغيمة الأكثر �سبايبة تنت�سي 

بالمطر

الج�سد المهتاج يهداأ

ال�سور تهداأ

الزهور تتابع طريقها نحو الموت..

لأمي التي اأهدتني عنقها كله 

فارغاً من ال�سوت

ب�سبب الحزن المتزايد..

لأّيامها التي م�ست ترتجف

من اأولها الى اآخرها

تنمو الق�سائد ال�سغيرة 

في قطار تحت الأر�ض 

اأو على ظهر ال�سباب..

هناك بنت غ�سبها المحزن

حجراً فوقه حجر.. 

قالت اأّنها ال�سجرة المتاآكلة

بفعل الطيور ال�سوداء..

العالم القذر

الذي لم ت�ستطع الإختباء منه..

فغر�ست نف�سها في ظالم الليل 

تحت التراب.. 

�سجرة الزيتون المائلة 

لي�ض هنا من ي�سلحها.. 

ال�سم�ض الملقاة على اأر�ض الدار 

تدخل مرتبكة.. 

الهواء البارد 

مختلطاً باندفاعات لم تعد ت�ستطيع 

تمييزها..

تغنّي:

اإذا راأيت الع�سفور ميتاً

ذاك الذي يتنف�ض من نافذتي

ل تدر ظهرك له.. 

فقد ي�سير رطباً 

فيرهق نف�سه بالآمال الفارغة..

خذه الى النهر

فقد ي�سير تمثالً من رغبات الج�سد 

التي لم ًت�سفى بعد 

من ارتباكات القلِق الم�ستنِد على حفر 

في الهواء..

و�سيكون جميالً في اأي زاوية من زوايا 

بيتك 

اإنه يريد اأن يتحدث.. 

هو لم يعد ي�ستطيع اأن يتحّكم بج�سده.. 

ل يزال يحُبُّ لعب الورق في الم�ساء

واأ�سطوانات المو�سيقى القديمة 

التي �ستمّكنك من اللجوء الى حيث ل 

تم�ّسه اأر�ض..

اإّنه يف�ًسل ما ل ُيقروؤ ب�سهولة..

وهو �سي�سمع بو�سوح تاّم الأمور غير 

المنا�سبة 

التي ل تجروؤ على التحّدث بها.. 

اإنه �سديق ولن يغيّر اأفكارك.. 

و�سيحبك حين تمطر بكلمات جافة

اأكثر مما ينبغي اأن يحبك.. 

وهو �سيالحظ عنك 

اأن القطار الذي كان يمّر في و�سط 

المدينة 

خرج في �ساعة مبكرة 

ولن يعود في �ساعة متاأخرة..

كل ما م�سى مات  

بين رغبة القتل والج�سارة على الوطن..

وجهه �سيرى عنك اأن الأمور اأ�سحت 

محزنة 

ولي�ض بالإمكان اأن ترى الذين فقدتهم 

في وقت اآخر.. 

وهو �سيبلغك كل م�ساء 

اأن الوحدة اأجمل من كل الذين مروا بك.. 

الذين ياأخذون منك الكثير

ول يعطونك �سوى الخيبة..
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نرحل عن الشمال
رلى اجلردي

إبداعات

كمُل �سوَتَك قبل اأْن ت�ستديَر الأم�سية
ُ
اأ

اأو تنتقَل اأ�سبانيا اإلى الحقيبة  

َتزّيا بع�سٍق ُمهين
َ
 اأ

فالبوُم يه�سُّ فوق الخراِب 

الذِّي �ساَر �سدري

واأنَت تفَخُر بموِتَك 

الذي نَما وا�ستطال

الآَن تبقى عالياً كامالً جميالً. 

يَم�سي البيانو اأمامي

من ال�سمال 

بعد اأن َطَرَد قيثارَة الأندل�س

يرُك�ُس مع امراأٍة 

ٍة اأو رجل ٍ بال َمودَّ

ُي�َسلُِّم الأ�سابَع واللَّحَن اإلى الأرجنتين. 

ت�ستريُح الأندل�س 

من �سيِفها الُمخت�ِسر

وتتاأبُط زنَد اأ�سبانيا

على المحمِل يزرُع 

ِبكُرَك الكامُل اإنجياًل 

 وفي ال�سماِل مَولَِّدٌة 

تودُِّع رق�َسها الحنيَف

مومتي
ُ
ِعُد اأطفالََك الأربعَة باأ

َ
اأ

وبالٍد ليلِها من العنِب الليلكيِّ

اأ�سدُّ الثوَب اإلى الَج�سِد

فاه ِمع�َسبًا  وعلى ال�سِّ

َتطمئِنُّ اأنَت في �َسفِرَك واأجزُع

ُح لِ�سم�ِس ُقرُطبة  لوِّ
ُ
اأ

كيال تذُكَرَك ب�سوء 

اأو تُمَدّ لَك اأغاللَها.

غداً تدور حولي 

اأزقٌة �سامخة

 ورديُف �سرٍب ُمتتاٍل من التّانغو

في ُكلٍّ من َبنينَِك 

مدينٌة ُتقِفُل

ُل في مراِك�س. و�ساعٌر يت�سوَّ

تقفُز اإيزابيال من الثلوج

تحتفي بالجنوب،

تهدِّئ ملَحُه الحار

وَتتَمَرّى بمائِه 

فاِف ُتزرِك�ُس رداَء الزَّ

وتعلُِّق العَرَب مليًّا

على م�سانِق الأبجدية 

 تنت�سُب لها الخطوُط الالتينية

على خ�سِب ال�ّسريِر 

وَيوؤُمُّ فرديناند ليلَة الُعر�س.
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صدى األيام الموغلة
حكمت ح�سن

إبداعات

زينة
 ي�صلبني حبّك في الزمن

 بانتظار عد�صات الريح،

 وهي تلق�س مجهرها على حروف

 ترجمها المطر

 عويالً 

 في ليال طوال،

 زهوراً في ربيع الأيام

ً  نبت الحب مفتر�صا

 خ�صب القلب

 واأت�صاءل

 كيف يف�صلنا حلم

ولَد ذات ليلة نجوماً؟
َ
 اأ

 تناوبت على حرا�صته

 ق�صية

 خجلة،

 �صغف ذات عر�س

لم ينته...

�سدى
 اأكتب اإليك بالجمر

 اأخلق من النار،

 يتبعني الظالم واأتاألق

 خلفي الأثر

 واأنا الم�صدر،

 اأ�صتّم رائحة الت�صاق

 تقترب من عطري

 ت�صادره،

 تدمي الزمن

 فيزّف لي خبر رحيله

 منك�صاً تردداته،

 ويتلقى الخيبات بدلً مني

 فاأدرك اأن الزمن

 لم يحب يوماً 

�صواي...

عاملان
 ولأ�صند راأ�صي،

 اأنتف�س،

 اأهرب

 حيث الأمان،

 �صورة م�صرعة لالأفق

 ل بحر يمتد

 ل �صماء تحنو،

 وبهدوء يالزم العا�صفة

 اأتبع تدفق نب�صي

 حالما اأب�صرك،

 في العالم الآخر

 تمّر

ى  ت�صبح اإكليالً مو�صَّ

 ر�صولً

ينظر اإليَّ من بعيد ...
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وداعًا أيتها الكلمات
بالل امل�رصي

إبداعات

الحيرة

 اأركب ح�صان الحيرة 

 اأندفع 

 اأرمي رمح ال�شك

�صيب 
ُ
 اأ

ً  ج�صما

ً  غريبا

 اأنا 

 اأترنح

 اأتداعى

 اأ�شقط

 ان لم تفتح لي الباب

 �شياأكلني ذئب

اليقين.

حب

 اأحّب

 اأن اأتعلّم �شنعة

 مثالً

 اأن اأفّك

 رقبتي واأعيد تركيبها 

 كّل الوقت

 لأطمئّن اأّن الدمى 

 ل يوجعها

هذا العبث الطفولي

وداعاً اأيتها الكلمات

الكلمات

التي ل تطير تنانيرها

لينك�شف المعنى من جحر الحياة

ً الذي اأبكانا جميعا

هي مجّرد كلمات.

الكلمات

التي ل تك�شف عن نهدها

لإر�شاع عابر �شبيل

حتى ال�شبع

هي مجّرد كلمات.

الكلمات

التي ل تخون المعني

مع العبث

هي مجّرد كلمات.

الكلمات

التي ل ت�شفر عن حريق

في ال�شارع الخلفي

لمرادفاتها ونقي�شها

هي مجّرد كلمات.

الكلمات

التي ل تطعن

ال�شمت حتى الموت

هي مجّرد كلمات.

نجمة

لكل كوكب نجمته،

ولي،

قمر اأحب�شه في قب�شتي،

كلما نع�شت،

ت�شرقه مني الأولد

الأ�شقياء،

هكذا على غفلة،

تطعنني ال�شم�س،

وابتلي كل يوم بالحياة....

❊   ❊   ❊      

اأجرُّ ال�شوء من ذيله،

اأ�شعه في كي�س،

اأغلقه باحكام،

ل اأعرف،

اأين اأرمي هذا البهيم،

اأخرج اإبرة من عيني،

لأمّرر الخيط الأ�شود،

فاأرى قمري من بعيد

وحيداً مثلي،

م�شت�شلماً للم�شافة،

خا�شعاً للعتمة،

هذه ال�شيدة التي،

اأحببتها اأنا وهو...

بالت�شاوي...
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أنا والليل وأنت
الرا ماّلك

إبداعات

اأنا واللّيل منهمكان

نرّتب تفا�صيل قبلة..

نن�صج ثوًبا جديًدا

من رائحة ج�صدي

�صاأحّرر بك عبق الوالدة

حبلت بك الفكرة..

ت�صعة  ع�صوٍر م�صْت

واألٌم دائريٌّ هادٌئ

ي�صنع ق�صيدتي

اأنجبتَك الأولد منك

الخلف مكاٌن جديٌد ُوِجَد

ال اأنفّك اأحّدق به

واأخاف اأن ي�صبقني..

ماَت المكان

حين راأى الوعُد يديك

نجمةٌ يخفت �صووؤها

ترا�صلني

واأنت هناك

تدخلني بابتهال..

تكذب ال�ّصبابيك

متى اأقفلناها

المفتاح حر�ٌص زمنيٌّ

خّداٌع يعبد ال�ّصّر

قفلي بين يديك

�صروٌر منب�صٌط

ال يحتاج مفتاًحا..

في غال ج�صدي

ت�صتدير لغتك..

�صاأحيا بال اأرقام

لن اأن�صبط حتّى

م�صك بالحقيقة...
ُ
اأ

�صاأقلع عن اإدمان الثّبات

واأ�صرب نبيذك..

�صيثمل من حركتنا

عمق الوعي..

�س�أن�سى
الفردو�ص ب�صمٌة محنّكة

ا تن�صب لي فخًّ

وجٌه مالئكيٌّ م�صيء

لم اأتعلّْم اأن اأراه..

الخطيئة اأجمل من اأن اأالم�صها

اأبعد من اأن اأ�صتهيها..

جل�ص طفٌل فوق

تجربتي

والعنقود يتدلّى

ي�صكر قبل اأن اأولد

من وهم خطاي..

اأنتظر فوق نف�صي بدائلها

والجواهر النفي�صة

تّدعي امتالَك جنّتي

ورحيق ُخلْدي

وما يبقى من ذهِب اإرادتي

حين اأهمُّ بالموت..

فوق ظنِّ الظاّن

فكرٌة اأولى

�صاأقولها..

و�صين�صى النّا�ص

ما نطقُت

و�صاأن�صى اأنا

عجلة الكالم

حين اأرفرُف..

ال�صماء تغريني

نكر اأر�صي
ُ
الأ

واأنا دائرّيٌة

الكواكب تدور حول

اأ�صابعي دون اأن اأدري..

الفردو�ص نف�صي المطمئنّة

حين ترقد زرقٌة 

في عيني

كاأّني المدى

ولي �صبعة اأبعاٍد

و�صبعة خياالت...
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األشجار
حممد نا�رص الدين

إبداعات

1
يكون ال�سوُء م�سافة رقيقة

بين ال�سجرة

والأ�سماء التي تحملها ال�سجرة،

بين الجذور والع�سفور فوق الراأ�س،

بين ال�سجرة وما تاأخذه الريح من قلبها: 

الغناء،

كذلك ال�سعر،

م�سافة بين الأ�سياء واأ�سمائها،

اأرٌق من ال�سوء في ال�سجرة...

2
ير�سم فان غوغ  غيمة  فوق ال�سجرة،

يخرج ال�سياد ع�سفوراً من قلب 

ال�سجرة،

يقلع الريا�سي جذراً تكعيبياً من تحت 

ال�سجرة ،

يغرز الحطاب فاأ�سه في كعب ال�سجرة ،

ال�ساعر فوق/تحت/كعب/قلب 

ال�سجرة...

3
يحمل ال�سعراء الحجارة ،

ير�سقون ثمرة الجوز في اأعلى ال�سجرة 

،

تجيبهم ثمرة الجوز من اأعلى ال�سجرة ،

بالدودة التي تبت�سم

في منت�سف القلب ،

تحت الق�سرة ال�سميكة...

4
حين يحقد ال�سعراء على الأ�سجار ،

يقولون اأنها

كتيبة من�سية من الجند ،

�سلّت طريقها فيب�ست ،

اإّل من معاطفها الخ�سر...

5
حين يحقد ال�سعراء بدرجة اأعلى

على الأ�سجار ،

ي�سبح الباب خدعة اأبدية

وانت�ساب النافذة ،

حتى الأ�سياء التي تنام في ظلها ،

ت�ستدرُّ �سفقة غير م�ستحقة ،

6
ماذا تكتب؟ �ساألتني ال�سجرة ،

ل اأعرف اأبداً. 

واأنت لماذا ت�ساألين؟

ل اأعرف اأي�ساً ،

ثاأٌر �سريع من �سجرة بليدة ...

7

ال�سجرة والغيمة جارتان منذ الأزل ،

تريد الغيمة اأن تقول كلمة واحدة : 

 ...“�سجرة”

تريد ال�سجرة اأن تقول كلمة واحدة :

... “غيمة”

حين تقول الغيمة “�سجرة«

وتقول ال�سجرة “غيمة«

�سيكون كل �سيء على ما يرام ...

يتقاعد ال�ساعر في �سجرة تحت غيمة ...
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 فاطمة احلاج   113×145 - زيتية 1990

 �شلوى رو�شة �شقري   132.5×98 - زيتية
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ال حلم قبل عينيك
نغم ن�صار

إبداعات

 على مدخل مدينة الذاكرة

 على اأ�سلع الج�سر الممتد

 من القلب اإلى الوريد

 تزدحم ح�سود الأ�سواق

 اأنت تقف على بوابة الجرح

 تتقم�ص لهفة الغيم

 تتحر�ص بج�سد البكاء

 ترتديني.. تخلع علي الحب

 اأرى وجهك على مرايا ال�سماء

 اأ�سهد اأن ل حلم قبل عينيك

 اأ�سهد اأن ل اأحالم بعد عينيك

 م�ساعر متمردة تغزو رئتي

 تعتقل اأطراف اأنفا�سي

 ينمو حبك على �سفاف فلبي

 ت�سقي دمائي اأ�سجار البرتقال

 تتكحل بالعبير اأحداق الجلنار

 ت�سلي لأجلك �سفاه نب�سي

 يت�سع خافقي يكبر حد الإنفجار

 اأخاف عليك منك ومني

 اأغار من كل حلم راودك

 عا�ست فيه امراأة �سواي

 اأيها الخارج عن المنطق

 اأيها الغافي تحت اأجفاني

 اأيها الع�سي على الن�سيان

 اأيها الفرح العابر لالأحزان

 اأطفال البدايات ولدت في عينيك

 وكل النهايات تموت على �سفتيك

 من يم�سط روحي من ب�سمات حبك

 وينتزعك من عمود اأحالمي الفقري

 اأيها المولود من رحم الأ�سطورة

 لتوؤرخ في كتاب الحب ق�ستنا

 اأيها الآتي على �سهوة المحال

اأحبك اأحبك...

فل�صفة عطر
 لأنني الوريثة ال�سرعية للحزن

 اأنثى اأنجبها على �سرير الخيبة

 في ليلة طارح فيها ال�سجن البكاء

 تنا�سلت في دمائي اأنوثة الورد

 �سكب القدر اإك�سير الحب في �سراييني

 اأهدى لقلبي مهداً من ن�سيج الغاردينيا

 وتركني طفلة على اأعتاب الن�سج

 اأخبرتني العرافة اأنني اأميرة الحرف

 اأن نبوءة ال�سعر �ستولد من اأناملي

 اأن بروق الق�سيدة �ستو�سم في عيني

 اأن رجال �سي�سكن بين الق�سيد وبيني

 اأنا من تنكر لي الفرح م�سافة عمر

 اإلى اأن ولدت اأنت من رحم الثواني

 واثق الخطى تم�سي الهوينا في دمي

 فنف�ست عن اأيامي غبار الياأ�ص

 تمردت على �سطوة اأحزاني

 قررت اأن اأبدل دوران الأر�ص

 اأن اأغيّر في حبك وجه التاريخ

 اأن األون بري�سة الجنون مرافئ العمر

 واأحرق خلفي كل مراكب الملل

 فجمال الجنون، يا �سيدي، التغيير

 ا�ستللت قلمي، قطعت عنق اأحزاني

 ر�سمت كوناً على مزاج اأحالمي

 تدور في فلكه كل اأبجديات العبير

 مالأت �سرايين اأقالمي بدم البنف�سج

 فنمت في رحم الكلمات األف وردة

 وعلى كل �سطر ب�سم اإبهام الحب

 اخترعت مدناً ل يدخلها اإل الع�ساق

 عبدت طرقاتها بدماء ال�سوق

 حا�سرت اأناملي في قاعات ذهولها

 دّر�ست فيها فل�سفة عطرك

 األقيت فيها محا�سرات فقه الحب

 زرعت اأرا�سيها غابات اأحالم

 على اأ�سجارها تغرد ع�سافير الده�سة

 �سلَّت ذنوبي خ�سوعاً في محرابها

واعتمرت حبك في هيكل ال�سمت...



بري�شة الفنان مو�شى طيبا »ان�شاد« 68x99 - اأكواريل - 1987



128

تموز - آب - أيلول 2016 - العدد 3

بطاقتان  

تشيزوفرينيا عاطفية!

ليلى الداهوك

ياقوت دند�شي

إبداعات

رنني
لي�س جر�صاً من معدٍن و�صلواٍت،

لي�س ج�صداً بال روٍح،

هذا الرنيُن الذي يتناهى من البعيد ! ...

اإنه �صدى قلبي المعلق بين جبلين ..

بين �صفتين،

بين كائنيِن من وهٍم وت�صاوؤالٍت :

اأنا حين اأقرُر ال�صمَت ..

واأنت حين ت�صوُم عن ال�صياء...

�شقيع
اأغلق باب القلب و ابق خارجه..

اأخ�صى اتهامي باالإجرام..

اإذا قتلك ما ا�صتوطنه من �صقيع!

نور
ال خوف يقبع تحت اأظافري..

هو فقط فتاُت نوٍر..

انتزعته.. بينما كنت اأقطف المدى..

واأمالأ به جرار االنتظار..

كي ال ت�صيخ..

�رصخة وطن  
نتقا�صُم االألَم، 

فتُ�صُع النب�صاُت ق�صائَد،

 وي�صبُح نزُفنا رجاًء! ...

 لغٍد جديد...

 ا�صرخوا على ال�صفحاِت،

 ا�صُكبوا ق�صائَدُكم،

  �صابقوا االألَم ، اتحدوا،

 لتتغيَر خارطُة االألِم والفداحة ...

عفن
قتلَها..

ولزوَم طقو�ِس الوفاء..

دفنَها بداخلِه..

ُمّذاك..

�صاَر كلّما تعثَّر ِب�ِصبِه حبيبة..

احتاَج مقداراً اأكبَر ِمن عطِر الرجولة..

َكيْما يخفَي عفَن دمائِها..

المختلِط باأوِرَدِته!

�صيٌء ما اأ�صعر به يتك�ّصر بداخلي..

�صيء بال اإ�صم.. اأو �صكل..

غير اأن اأطراَفه الم�صننة بفعل الك�صر..

توا�صل العزف.. فوق دّفات الوجع..

فيزيد ال�صرُخ بين اأ�صالِء النف�س..

وتتطاير.. بحثاً عن ر�صِدها..

ما بين اإغما�صة روٍح..

والتفاتتِها!

ده�شة
لَملِْم ده�صتََك..

واأِعدَّ لنا طبَق ُعمٍر ينا�صُب جنوني!

ٍب ر�صحْت من ِظلَِّك.. لَملِم عالماِت َتعجُّ

واحِفر على الجبيِن روؤيًة..

بغرابِة الم�صتحيالت!
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كأُس ِعْشٍق أخيرة  
يعة اإيفون ال�ضّ

إبداعات

ملأوا حنجرتي ُتراباً ثم قالوا: تكلّمي.

ذوُد به عن ُحلُمي
َ
اعتنقُت ال�ّصمَت ُزوراً اأ

لكنَّ الملَح فا�َض نهراً بين اأ�صابعي...

اأفلتَْت ريُح الدَّْمِع ِمْن ثقوِب الماِء

ثمَّ �صاحْت ِملَء ُحرقتي:

كفى... كفى...

حروُفَك ارتداُد ال�ّصوِء في ف�صائي

ّوِل خيٍط من نوٍر، ت�صلّلَْت...
َ
كاأ

خفيفًة..

 بها طقو�َض الق�صيدة...
َ
لأبداأ

ُهنا، في ثنايا دمي اأعلنتَُك النّب�َض،

واأعلنُت ابتداَء مو�صِم الحياِة فيَك .. ع�صقاً؛

فقْط َتَهيَّاأْ، وانتظْر هطوَل قلبي

وُقْل.. هي �َصمائي.

ها �صفحُة قلبي

َتنَْدلُِق ِحبراً بين يديَك

فارت�صْفها، 

ك�صم�ٍض مّرْت في موا�صِم الّده�صِة

َفحاَن القطاُف قبَل الأوان...

كنُت هناَك

خلَف ذلك الباِب،

يف�صلُني عن نوبِة الع�صِق

ِعناُق ملٍك �صقيٍّ

ملأوا اأذنّي َفحيحاً،

وما زاَل �صوُتَك ينهاُل كجرٍح طليٍق،

َتماماً َكَم�صاميٍر قديمٍة

َتنُْقُر قلبي دوَن اأْن َتنْغِرز،

تماماً كما الآن...

وحُدها اآثاُر �صداأِ الحنيِن

وجرٌح ناتٌئ في الذاكرِة

�صاهدٌة على ا�ْصتعاِل ال�ّصوِق في َدمي...

ملأوا قلبي رماداً،

َرْت، وموا�صُم الحلِْم تاأخَّ

ُح للغيِم بيٍد مقطوعٍة، وما زلُت األوِّ

اأْفُرُك قلبي المثقوَب بُحفنَِة �صمتٍ...

زيُل عنه كلَّ التفا�صيِل الزائدة،
ُ
اأ

اأم�صُغ وجعاً قديماً.. ودمعتين،

ثم اأحت�صي كاأ�َض ِع�ْصٍق اأخيرة...

وتنهيدُة يا�صمين..

كنُت هناَك

اأرتكُب فعل الحب...!

ُمْذ كانِت الروؤيا وكاَن النب�ض،

حيَن ُجبَِل الج�صُد من طيٍن

وكنُت من �صلعَك �صماء...

َهَم�ْصُت في �صحوِة الحياِة �صهوتي..! 

طقو�ٌس... عك�س احللم
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... وليست األخيرة

قصيدتان للعشق والوصال
طارق آل ناصر الدين

حـــب
ول�������������ن �أ���������ش��������ف��������ى ف�������م�������وت�������ي ف����������ي �����ش����ف����ائ����ياأح����������ب����������ائ����������ي اأن�������������������ا ف������������ي ال������������ح������������ِب دائ������������ي

ح�����������ٍب ب���������������������������دون  ي��������������م��������������ّر  ال  �أح�����������������������������س ب��������������اأن��������������ه ي������������������وم �إن��������ت��������ه��������ائ��������يوي���������������������������وم 

رق�����������مٌّ �ل�������ع���������������ش�������ر  ه��������������ذ�  �أن   ل�����������ت�����������ج�����������ار �ل�����������ب�����������غ�����������اِءو�أع�������������������������رف 
ّ
ح�����������������������ش�����������اب�����������ي

ف������م������ج������د �ل���������ح���������ب �أب�����������ق�����������ى م�����������ن ������ش�����ق�����ائ�����ي�أق�����������������اوم�����������������ه و�أرف���������������������������ش�������������ه و�أ����������ش���������ق���������ى

���������ش��������ذ�ه��������ا ف����������ي �ل����������ك����������ام وف�������������ي �ل����������دم����������اِءاأح�����������������������ب ح��������ب��������ي��������ب��������ًة رح������������ل������������ت ل�����ي�����ب�����ق�����ى

�أل��������ي�����������������س �ل���������ح���������ب �إك���������������ش�������ي�������ر �ل��������ب��������ق��������اء ؟اأح������������������������ب ح���������ب���������ي���������ب���������ًة ب��������ق��������ي��������ت الأب����������ق����������ى

ف��������اأر���������ش��������ي خ������ي������ر م���������ا �أع���������ط���������ت �����ش����م����ائ����ي�أح������������������ب �الأر��������������������������س ل�����������و ج������������������ارت ع����ل����ي����ن����ا

ت�������������ج�������������اوز ك�������������ل �أ�������������ش������������ب������������اب �ل���������ف���������ن���������اِءاأح������������������ب �ل���������ن���������ا����������س ف���������االأن�������������������ش���������ان ح������ل������َم

�أح���������������������ب �ل����������ق����������ادم����������ي����������ن ف���������ه���������م رج���������ائ���������ي�أح���������������������ب �ل����������ر�ح����������ل����������ي����������ن ف���������ه���������م ت���������ر�ث���������ي

�أم ك��������������������ّل  و�أم�����������������������������ي  �أب�������������������������ي  �ل���������ن�������������������ش���������اِء�أح�������������������������ب  ف����������ات����������ح����������ة  �هلل  ب���������������اأم���������������ر 

ي�����ع�����ل�����و ل���������ب���������ن���������ان  ف�������������ي  �الأرز  ع���������ل���������ى �ل����������دن����������ي����������ا م�������������ن�������������ارة �أل����������ف����������ب����������اِء�أح���������������������ب 

َ ت�����������������اأّب�����������������د ف���������������ي ك��������������������ام �الأن�������������ب�������������ي�������������اِء�أح��������������������ب ع����������روب����������ت����������ي وح������������ي������������اَ ون���������������ش�������ا

َ ف�������ه�������م روح������������������ي و�أه�������������ل�������������ي و�إن�������ت�������م�������ائ�������يوف����������ي����������ت ل��������ك��������ل م������������ن �أح����������ب����������ب����������ت ي��������وم��������ا

وج������������ود ب������������ا  ُي������������ق������������ال  �أن  وف���������������������اِء و�أه����������������������������ون  ب����������������ا  ي�������������ق�������������ول  �أح��������������������������د  وال 

 

و�صـــــال
؟ج�������م�������ال�������ك ي����������ا ط�������ر�ب�������ل���������������س ..����������������ش���������������وؤ�ل ؟ �ل��������ج��������م��������اُل  رح������������ل  �إن  �ل�������ح�������ب  �أي�������ح�������ل�������و 

ح�������ٍب ب������������������دون  �ل���������ج���������م���������ال  ع���������ا����������س  �ل������م������ح������اُلو�إن  ه��������و  ذ�ك  ؟  �ل�����������ش�����ع�����ر  �أي�������ب�������ق�������ى 

��������ش�������ع�������ٌر ث��������������م   ، ح�������������������ٌب  ث��������������م  ث�������اث�������ت�������ه�������م ه��������م��������و �ل���������������ش�������ح�������ر �ل����������ح����������اُلج������������م������������ال 

ً ط�����������ري�����������ق �ل�����������ح�����������ب ع�������������بّ�������������ده �ل���������ك���������م���������اُلف�����������ي�����������ا م����������������ن �آم������������������ن������������������و� ب���������������������اهلل ح��������ب��������ا

�ل������������رج������������اُلوك����������������م ل������������ي ف������������ي م��������ر�ب��������ع��������ك��������م �������ش������دي������ق ه������������م  �ل��������������رج��������������ال  ع���������������ّد  �إذ� 

ح�������������دود ب�������������ا  �ل����������ع����������ط����������اء  ط���������ل���������ب  ف������ي������ا ق������ل������ب �إ���������ش��������ت��������رح ف�����ه�����ن�����ا �ل�������������ش������م������اُلو�إن 

�ل�������م�������ج�������اُلاأن���������������ا �ل������م�������������ش������ت������اق و�������ش������ل������ك و�������ش�����ل�����ي�����ن�����ي ودن������������������ا  �ل�����������ه�����������وى  رّق  ف�������ق�������د 

�������ش������وق �ل��������ع�����������������ش��������اق  م��������و���������ش��������م  و�آخ����������������������������������ره و�أج�������������م�������������ل�������������ه ِو����������������ش���������������اُل و�أول 
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