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يق�ل اأب��� المغيث الح�سين بن من�س�ر الملقب بالحاج« :كل ق�ل ل يترك
تاأثيرا ً ما اأو انطباعا ً ل يدخل حيّز الكام» ،باعتبار اأن الكام عل ٌم كغيره من العل�م،
فما ل دالّة له ول مدل�ل غير م�ج�د اأ�ساً ...وقد �سمحت لنف�سي اأن اأزيد على عبارة
�سيّدنا الحاج ما فح�اه« :وكل كام ل يفترق عن معناه ل ي�سبح �سعرا ً « ...يعني هذا
اأن المعنى الأ�سلي للكلمة ه� اإن�ساء اإذا لم يكن النزياح اللغ�ي نح� المعنى الم�ساعف
الذي ل ب ّد من ح�س�له لتتم العملية ال�سعرية ...وهذا بالتاأكيد ي�سعنا اأمام محك اأ�سا�سي
ه� الكتابة؛ فا يليق بالكتابة التي هي ت�سفية الرمز في ح�ساب المعنى_ اأي اإقامة
الت�سكيل اللغ�ي ليح�سل ماآل المعرفة_ اأن تدخل حيِز المعرفة دون تعلُم  ،فالعلم غير
المعرفة ،وال َعالِم لي�ض بال�سرورة عارفاً ،اأ ّما العارف فه� عال ٌم بالتاأكيد ...
اللغة اإذا ً هي الحياة  ،والكتابة اأو التدوين ترميز للمعنى  ،فكيف نتج ّراأ على الكتابة
طالما نحن ل نعرف الحياة ول نفهم اللغة ؟؟؟
�سمن هذه المنظ�مة تقع على ال َعالِم بال�سيء معرفته ،كي ي�سبح المعنى م�ساعفاً،
والحروف هي رم�ز لمحاكاة ت�سكيل لغ�ي اآخر لفهم الدللة – المعنى ،وقد �سار واجبا ً
اأن تنتهز فر�سة الرمز لماقاة معانٍ اأكثر اأهمية وقيمة ومعرفة ،هذا اإذا كانت الغاية من
وج�د الإن�سان هي المعرفة...
ياأتي ال�س�ؤال المعرفي؟ هل الريف م�سدر ال�سعر؟ وهل المدينة م�سنع الرواية؟
مطرح للم�سافهة والمجادلة يميل الى لغة تر�سم رم�زها
هذا ال�س�ؤال المزدوج
ٌ
باأ�سكال مختلفة ،في�سبح الأدب العربي من�ساأ المبنى ل المعنى اإذا ات�سح اأن كل ما نفكر
الحلم  ،واأن ما نحلم به لي�ض بال�سرورة فكرة!!!
به ه� ُ
ال�سعر والنقد والرواية اأبناء الفكر ،فكل من ل يملك فكرته ل يحمي حلمه ،ومن ل
يح�سن حلمه بالمعرفة يك�ن واهما ً وم�ه�ما ً في اآنٍ واحد...
ً
اأم��ام هذا الكام ،اأندفع الى الطبيعة لأ�ساأل اذا كان الأدب يعتبر طبيعيا لأن��ه ابن
الطبيعة ،اأو اأن العف�ية بنت الع ّفة لأن لها راأ�سا ً واحدة تمتد بها نح� المغايرة لتكت�سف
عقم مدل�لها ال��ذي ل يغيّر في الحدث والمعنى ،في�سير نمطا ً ل ينزع الى المغايرة
والختاف...
ال ��«اأن��ا» ه� ال � «اأن��ت» ،وال ��«اأن��ت» ه� الآخ��ر ،والآخ��ر ه� الخ�ت��اف ،الختاف ه�
التمايز ،التمايز ه� البتكار ،البتكار ه� الخلق ،والخلق ه� الإبداع...
ّ
اإذا ً  ،نحن اأم��ام مراكمة للمفردات لنغِي َر على المعنى ،لنلتقط منها ما يدل ويعني
لن�سل ال��ى تفاعل مع لغات ورم���ز وم�سافهات ح�ارية ت� ُ
�دل على الحياة ب�سن�فها
واأ�سكالها وتباعداتها واختافاتها...
هل علينا اأن ن�دع اللغة كاإطار نظري وعلمي ،لنفتح اآفاقا ً على رم�ز جديدة تحمي
اأفكارنا واأحامنا من الت�سرذم والنهيار ،ونذهب الى اإناطة ال�س�رة معنى الفكرة،
وال�س�ء معنى الكام ،فنج�سد اإلحاق ال�ظيفة الل�سانية بالمنتج الذهني الاواعي وغير
الم�س�ؤول عن تبعية النمط كي يتحرر العقل المجرد ،فيكت�سي التجريد �سكاً ورمزا ً
ومفه�ماً...
اإذا ً ل خ�ف من م�ت اللغة اإذا بقيت رم�زها ،ول م�سكلة في م�ت العلم اذا ا�ستمر
تبيينه ،فالبيان العلمي ال�اهم والم�ه�م اأخذ مداه المعرفي ،ولن يكرر تجربته كي ل
ي�سقط في الدور ،فتجريب الخطاأ العلمي خطاأ بياني ومعرفي في اآنٍ واحد اإذا لم ن�ستدل
على برهان الخطاأ فيه  ،وال�س�رة هي الإطار النظري لأل�سنية جديدة نعيد فيها ومعها
ترتيب عل�منا ومفاهيمنا ومناهجنا بالتبيين وفق معادلة معرفية تبعد عن الجدل العقيم
الذي ل يحقق غر�ض ال�ظيفة المعرفية ...فالمعرفة وحدها يقين ل وه َم فيه...
ولكي نذهب اإل��ى المعرفة علينا اأن نخيف الكام بال�سمت � ،سيما اإذا كان الكام
ح�س�ا ً ل نفع فيه ،اأو وهما ً جاثما ً في ال�سدور قبل العق�ل ...
❊ رئي�س التحرير ام�ضوؤول
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د .أدوﻧﻴﺲ اﻟﻌﻜﺮة
د .وﺟﻴﻪ ﻓﺎﻧﻮس
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في وداع اللغة ...رئي�ض التحرير نعيم تلح�ق
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ال�سخر
وتجارب عاي�سها ،بالنَّق�ض على َ
اأو ال � ِّط �ي��ن ،كما ب��ال� َّر��س��م على ال��جِ �ل ْ� ِد اأو
ُ�سعف النَّخل وما �سابهها؛ فاإ َنّه بات ،في
مراحل ح�سار َّي ٍة لحقةُ ،ي َد ِّو ُن على َو َرقٍ
ا�س َطنَ َع ُه لهذ ِه الغايةُ ،م ْ�ستَعي�سا ً بِال َقل َ ِم
ْ
عن اإزمي ِل النَ ِ
ّق�ضَ ،يخُ ُط به ما قد َي ُع ُّن على
بالِ ِه من م��س�عات ،وم�ستغنيا ً ب�سفح ِة
ال�سخ ِر وم�س َّطح ال ِّطين.
ال َ� َرقِ عن َو ْج ِه َّ
وه�ك��ذا ت�غ�يَ� َرت ،بهذا «ال�ستغناء» وتل َك
أ�سا�ض في
«ال�ستعا�سة» اأم��� ٌر ومفاهي ٌم ا ٌ
حياة هذا الإن�سانِ ؛ اإذ لَ ْم َي ُع ْد المر ُء ،على
ولي�ض الح�سر ،بحاج ٍة اإلى
�سبي ِل ال ِمثا ِل
َ
ق َّ� ٍة ع�سلِيَّ ٍة معيَّن ٍة لِيَ ْكت َُب ،كما اأ َنّه لم َي ُعد
ُم ْر َتبِطا ً ب ٍ
مكاني ُم �ل ْ� ِز ٍم لمكت�با ِت ِه
ِثبات
ٍّ
وح ْج ٍم عظيمين للما َّد ِة
هذه ،ول اإلى َو ْزنٍ َ
ِ
المكت�بات وتحفظها.
�ح���ي ه��ذه
التي َت� ْ
إن�سان قادرا ً على ال�ستغنا ِء
لقد اأ�سحى ال
ُ
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ع��ن ال ��� َّ�س��خْ � ِر وال � ِّط �ي��ن ،وع��ن ك� � ِّل م��ا قد
ُ
يرتبط بهما ِم ْن ِع َظ ِم َو ْزنٍ و ِكبَ ِر م�ساح ٍة
و�سع�ب ٍة في النَّق ِل من مكانٍ اإلى ا َآخر.
ل� َّم��ا اأ��س�ب� َح ت��دوي� ُن ال�م�ع� ِ
�ارف ونقلُها
بات
ا َأ�س َّد ُي ْ�سرا ً ِم َّما كان علي ِه من قب ُل؛ فقد َ
المعارف اأكثر انت�سارا ً وتعميما ً
ُ
تدوي ُن هذه
للفائدة ،ع� َّم��ا ك��ان ال �ح��ا ُل عليه زم��ن ذلك
ُ
وي�ساف
لل�سخر اأو ال ِّطين.
ال�ستخدا ِم َ
اإل��ى ك � ِّل ه��ذا ا َّأن ا�ستخدا َم القل ِم وال���رقِ ،
ِ
مجالت َع َم ِل َم ْن
تراج ِع
ههنا� ،ساه َم في ُ
ال�سخ ِر وتمهيده
ك��ان َي ْع َم ُل على �سق ِل َ
وخل ْ ِط م�اد ال ِّطين وعجنها وت َْ�س ِ
َ
طيحها؛
�ض
ف�ساً ع��ن ت� ُ
�راج � ِع عم ِل َم � ْن ك��انَ َي ْغ ُر ُ
اأّ�سْ كا َل ال�ح� ِ
ِ
والكلمات على �سفح ِة
�روف
ه��ذا ال � ِّط �ي � ِن اأو َي�نْ� ُق��� ُ�س�ه��ا ع�ل��ى وج� � ِه ذل � َك
ال�سخر .ومن جهة اأُخ��رى ،فل َق ْد َت َغيَّ ِ
رت،
َ
بك ِّل هذه الأم���رُ ،ط� ُرقٌ كانت ُمعتمد ًة من
َقبْ ُل لكت�سابِ المعرف ِة و َن ْقلِها والإفاد ِة من
م�سامينها في حياة الإن�سانِ والم�ساهم ِة،
كذلك ،في �سناع ِة ثقاف ٍة لِ َعيْ ِ�س ِه ال َزّمني

وتاأثير ِه
الح�ساري على الأر�ض.
ِّ
يقت�سر ه��ذا الأم�� ُر ،في َت َغ ُي ِر م���ا ِد
لَ� ْم
ْ
ال� �س �ت �خ��دام وو��س��ائ�ل�ه��ا ُ
وط� � � ُرق الإف � ��اد ِة
�ات ُي�س َّمى من ِقبَ ِل كثيرين
منها ،اأي ما ب� َ
الي�م ب�«التِّقنيَّات» ،على م�ج� ِ
�الت تدوي ِن
المعرف ِة من دونِ �س�اها؛ بل تع َّداها اإلى
ٍ
ِ
إن�ساني
للعي�ض ال
�ساحات رحب ٍة متع ِّدد ٍة
ِّ
ٍ
ومتنَ ِّ�ع ٍة ،في
مجالت كثير ٍة منها اللِّبا�ض
وال َّطعام َ
وال�سراب وكذلك الفن�ن والتِّجارة
وال�ح��رب .وك��انَ لك ِّل تغيي ٍر في «تقنيَّ ِ
ات»
ال� �س �ت �خ��دام ،ا ْأن ي �ق��� َد اإل ��ى تغيي ٍر م��ا في
ِ
و�سبُ ِل التَّفاع ِل
مجالت المعرف ِة والثَّقاف ِة ُ
مع ال َزّمانِ  ،من ٍ
ما�ض وحا�س ٍر وا ٍآت ،وكذلك
م ِع المكانِ بارتباطه بال َزّمان وبالم�سا ِع ِر
وال� � � ُّروؤى على َح� � ٍّد � �س���اء .وم��ن البديهي
ال �ق��� ُل ،ههنا ،ا َّإن ف��اع�ل�يَّ� َة ه��ذه ال�تَّ� َغ�يُّ��رات
المختلفة ،مع واق ِع ما كانَ مت�ا َرثا ً اأو معتادا ً
ِم � ْن «التِّقنيَّات» المعتاد ِة من ِق�بَ� ِل النَّا�ض،
ل��م تتح َّق ْق بيُ ْ�س ٍر و�سا�س ٍة ف��ي كثي ٍر من
ِ
الحالت؛ بل ا َّإن الق�س َم الأغلب من ِ
نا�ض ك ِّل

210.0 x 280.0 mm

مار�ض ال َّر َ
زم��نٍ طالما
ف�ض وال�ستهجانَ ،
َ
وحتَّى المحاربة ،لهذ ِه الأم�ر.
ظ َّل ال َزّم ُن ه� الفي�س ُل في ِخ َ
�س ِّم هذا
�راع بين ما ك��ان معه�دا ً من اأم���رٍ،
ال��� ِ�س� ِ
وم��ا ارت �ب� َ
�ط ب��ه م��ن مفاهيم وق �ي � ٍم؛ وبين
ما اأ�سبح ُم ْ�ست َْح َدثاً� ،ساعيا ً اإل��ى ا ٍ
إثبات
ل�ج�د ِه وفاعليَّ ِة هذا ال�ج�د .لقد تقهق َر،
ج َّرا َء هذا ِّ
ُ
بع�ض ما كان معه�داً،
ال�سراع
�ات اإ َّم��ا م��س�عا ً ل�ج� ٍد متح ِف ٍّي
حتَّى ب� َ
ي��دع��� اإل ��ى ال� � َّدر� � ٍ�ض الأ َّك��ادي �م��ي والمتع ِة
ال�سترجاعيَّ ِة للت ِ
ُراث ،اأو تح َّ� َل اإلى ذاكر ٍة
اإن���س��ان�يَّ� ٍة م�ع��ا��س��ر ٍة غ��ال�ب�ا ً م��ا ت َْ�ستَ ْدعي
بع�ض الإ�سفاقِ لجه ِة ب� ِ
َ
ؤ�ض ال ِف ْك ِر اأو َت َدني
الثَّقافة؛ اأما ما �سار جديداً ،فمن ُه ما بر َز اإذ
َراج َع،
َثبُت َْت له فاعليَّ ٌة ُ
ذات فائد ٍة ،ومنه ما ت َ
اأو حتَّى ان َد َح َر ،اإذ لم ُيثْبَ ْت عن ُه ،في رحل ِة
ال َزّم ِن هذ ِه� ،س�ى اأ َنّه مج َّرد نزو ٍة اأو ٍ
ترف
آني اأو وه ٍم ل ُي ْعتَ ُد ب ِه.
ا ٍّ
لع َّل ال ِمثا َل الأكثر �سط�عا ً في �ساحات
هذه ِّ
ال�سراعيَّ ِة بين تغ ُير «التِّقنيَّ ِ
ات» وما
قد ينج ُم عن هذا التَّ َغ ُي ِر من مفاهيم و ِقيَ ٍم،
تُ�سا ِه ُم بدورها في �سناع ٍة ثقا َف ِة الحيا ِة،
َي ْظ َه ُر في ما �سهدته الإن�سانيَّ ُة اإثر ما ُي ْع َر ُ
ف
تاريخيَّا ً ب��«ال�ثَّ���ر ِة ِّ
ال�سناعيَّ ِة»َ .د َخلَت
الأق���ا ُمِ ،م َّمن تاأ َّثروا بفاعليَّ ِة «التِّقنيَّ ِ
ات»
ال ُم ْ�ست َْح َدث ِة ال�نَّ��ات�ج� ِة ع � ْن ه��ذ ِه ال �ثَّ���ر ِة،
في ثقاف ٍة جديد ِة للحيا ِة طالت كثيرا ً ِم ْن
وو�سلَت وب َذ َر ْت قيما ً
اأم� ِر ال َع َم ِل وال ِف ْك ِر
َ
ومفاهيم ومناهج لم تكن لتك�ن من َقبْ ُل؛
�س ٍر
بل ا َّإن هذه الأم� ُر ُب ُر َّمتِها ا َّأ�س َ�ست ل َع ْ
ِي فيه كثي ٌر ِم َن التَّبا ُي ِن مع ما �سبقه
ح�سار ٍّ
بات
من الع�س� ِر في م�سير ِة الإن���س��انِ َ ،
الي� َم ُي ُ
�س ِر الحدا َث ِة».
عرف ب�« َع ْ
اإذا م��ا ك ��انَ ب�ي� َن كثي ٍر م��ن اأه� � ِل ال� ِف� ْك� ِر
الح�ساري من يرى ا َّأن الب�سر َّي َة
وال� َّدر�� ِ�ض
ِّ
ت�ج� ِ
�اوزت ال�ي��� َم مرحل َة «ع�س ِر الحداث ِة»،
ودخلت في ما ُي�س ِّميه ق�س ٌم ِم َن ال َّدار�سي َن
بع�س ِر «م��ا ب�ع� ِد ال �ح��داث � ِة»؛ ف� �ا َّإن مجم�ع ًة
تذهب اإل��ى ال� � َّراأي ب �ا َّأن ما تا
اأُخ��رى ِمنهم
ُ

إنجازات وتغ ُي ٍ
ٍ
رات في
مرحل َة «الحداث ِة»ِ ،م ْن ا
ِ
اأم� ِر
العي�ض وم��س�عا ِت ِه ،لَ ْم َي ُكن اإلَّ مج َّر َد
ٍ
إرها�سات هي ،ب َِح ِّد ذا ِتها ،تَمهي ٌد لمرحل ٍة
ا
ِ
َح َ
�ساحقٌ
�سا ِر َّي ٍة جديد ٍة؛ َف َر�سها انتِ�سا ٌر
ل��«ت�ق�ن�يَّ� ٍ
�ات» للعم ِل الإن �� �س��ان� ِّ�ي تنطل ِ ُق من
أ�سا�سيْنِ؛ اأ َّولهما مبادئُ فاعليَّ ِة
�س َد َر ْي ِن ا َ
َم ْ
اخ�ت��را ِع ما ُي ْم ِك ُن ت َْ�س ِميَتُه باللُغ ِة العربيَّ ِة
ب�«ال ِم ْح�ساب» – اأو ما ا�ستُ ِه َر بي َن النَّا�ض
ب��«ال�ك���م�ب�ي���ت��ر  ،»Computerوثانيهما
ما بات ُمتَح ِّققا ً
بنجاح باه ٍر و ُي ْ�س ٍر ظاه ٍر
ٍ
من ِرح��ابِ التَّفعيل الإلكتروني لما ُي ْع َر ُف
ِ
الي� َم ب
ّ�ا�س ِل عن ُب ْعد» – Ée hCG
�«و�سائط التَ ُ
ا�ستُ ِه َر بين النَ ِ
ّا�ض ب�«التِّيلي ك� ْمي� ِني َكيْ ِ�س ْن
 .»Telecommunicationول�ع� َّل م��ن اأب��ر ِز
ِ
ِ
المعا�س ِر لهذه
ْ�ساني
مفاعي ِل
العي�ض الإن ِّ
المرحل ِة الجديدة من ال�تَّ�ط��� ِر في تقنيَّ ِ
ات
«ال�س� َء» ح َّل فيها َم َح َّل ِ
العي�ض ا َّأن َ
ِ
«الحبرِ»،
و«بلَّ�ر َة ال ِم ْح�سابِ » (الك�مبي�تر) �سارت
مطرح «ال�رقِ » في التَّدوين.
ي� ��ؤ ِّك� � ُد واق � � ُع ال��ح��الِ ،ال� �يَ� � ْ�م ،ا َّأن ه��ذه
التَ َغ ُيرات في «تقنيَّة» التَّدوينَِ ،ت ِف ُد اإلى عالَ ِم
ِ
ِ
بت�سارع ُم ْذ ِه ٍل
المعا�سر
ْ�ساني
ٍ
العي�ض الإن ِّ
ف��ي وت �ي��ر ِة ه��ذا ال���ف��� ِد؛ وه��� ت �� �س��ا ُر ٌع قد
�س ُع ُب اأو ر َّبما ي�ستَحي ُل اإيقاف ُه اأو حتَّى الح ّد
َي ْ
�س َط ُر معها كثي ٌر من
منه ،اإل��ى درج � ٍة قد ُي ْ
العق� ِل الب�سر َّي ِة اإلى الل َّ ِ
هاث خلفها من جهة،
ُ
بع�ض العق� ِل اإل��ى الإنكفا ِء
كما قد ُي�سط ُر
ْفعالي عنهاَ ،ع ْجزا ً
ال َق ْ�سر ِِي ،اأو ر َّبما الن ِّ
من ُهم عن ُماحقتِها اأو �سعفا ً في ا ِ
إدراك ُكنْ ِه
وج� ِدها وفاعليَّ ِة هذا ال�ج� ِد .وهنا تبر ُز
ْ�ساني ُم ْر ِعبَ ٍة تتجلَّى في
ماأ�سا ُة وج��� ٍد اإن ٍّ
ِ
م�ستلزمات التغ ُي ِر
عد ِم التَّك ُي ِف مع طبيع ِة
ِ
م�سارات المعا�سر ِة
ّقني» الفاع ِل في
«التِ ِّ
الح�سار َّي ِة لإنْ�سانِ ال َزّم ِن ال َّراهن.
�راع ال �تَّ��داف � ِع
َي �نْ � َع � ِك ��� ُ�ض ،را ِه� �ن� �اً�ِ � � ،س � ُ
ال�سري ِع في مجال « ِتقنيَّ ِ
ات» التَّدوي ِن بِما
َّ
�سراع بين «ثقاف ِة ِ
الحبْرِ»،
ت�سميته
ن
مك
ُي ُ
ٌ
اإذ ُي ��� َ�س � ِّك � ُل ال �ي��� َم م��ع ال� ���رقِ «ال �تِّ�ق �ن �يَّ� ِة»
التَّقليد َّية ل�ل�تَّ��دوي��ن ف��ي ال � َّزم��ن ال�ح��ال� ِّ�ي؛

ﻇﻞ اﻟ ﱠﺰ ُ
ﱠ
ﻣﻦ ﻫﻮ
ُ
ﻢ
اﻟﻔﻴﺼﻞ ﻓﻲ ِﺧ َﻀ ﱢ
ﺮاع ﺑﻴﻦ ﻣﺎ
اﻟﺼ ِ
ﻫﺬا ﱢ
ﻛﺎن ﻣﻌﻬﻮدﴽ ﻣﻦ
َ
ارﺗﺒﻂ ﺑﻪ
أﻣﻮ ٍر ،وﻣﺎ
وﻗﻴﻢ؛
ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ٍ
وﺑﻴﻦ ﻣﺎ أﺻﺒﺢ
ُﻣ ْﺴ َﺘ ْﺤ َﺪﺛﴼ ،ﺳﺎﻋﻴﴼ
إﻟﻰ
ٍ
إﺛﺒﺎت ﻟﻮﺟﻮدهِ
وﻓﺎﻋﻠﻴﱠﺔِ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮد

ﻫﺬه اﻟ ﱠﺘ َﻐ ¦ﻴﺮات ﻓﻲ
ﺪوﻳﻦ،
»ﺗﻘﻨ ﱠﻴﺔ« اﻟ ﱠﺘ
ِ
َﺗﻔِ ُﺪ إﻟﻰ ﻋﺎ َﻟ ِﻢ
ﺴﺎﻧﻲ
اﻟﻌﻴﺶ اْ ªﻧ
ِ
ﱢ
ﺑﺘﺴﺎرع
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
ِ
ٍ
ُﻣ ْﺬ ِﻫ ٍﻞ ﻓﻲ وﺗﻴﺮةِ
ﻫﺬا اﻟﻮﻓﻮدِ ؛ وﻫﻮ
ﺐ أو
ﺗﺴﺎ ُر ٌع ﻗﺪ َﻳ ْﺼ ُﻌ ُ
ر ﱠﺑﻤﺎ ﻳﺴ َﺘ ُ
ُ
إﻳﻘﺎﻓﻪ
ﺤﻴﻞ
اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻪ
أو ﺣ ﱠﺘﻰ
ّ
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اﻟﻴﻮم
ﺛﻤﺔ ﻣﺎ ﺻﺎ َر
َ
ﱠ
ﻋِ ْﻠﻤﴼ ﻗﺎﺋﻤﴼ ﺑﺬاﺗِﻪِ ،
ُ
ﻳﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ رؤى
ﻓﻠﺴﻔﻴﱠﺔٍ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﱠﺔٍ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
وإدراك
ٍ
ﱟ
اﻟﻮﻋﻲ
ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﱠﺔِ
ﱢ
ﺶ
اﻟﻔِ ﻜﺮيﱢ ﻓﻲ َﻋ ْﻴ ِ
اﻟﺤﻴﺎةِ  ،ﻫﻮ »ﻋِ ْﻠ ُﻢ
إدارةِ اﻟ ﱠﺘﻐﻴﻴ ِﺮ«؛ وﻻ ُﺑ ﱠﺪ
اﻟﻤﻌﺎﺻ ِﺮ،
ﻟ¿ﻧﺴﺎن
ِ
ِ
ً
ﻟÂﻃﻔﺎل
وﺧﺎﺻﺔ
ِ
واﻟ ﱠﻨﺎﺷﺌﺔِ  ،ﻓﻲ ﻫﺬا
ﻒ
ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﺻ ِ
ِ
اﻟ ﱠﺰ ِ
ﺎت« اﻟ ﱠﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺑـ»ﺗﻘﻨ ﱠﻴ ِ
واﻟ ﱠﺘﻄﻮﻳ ِﺮ واﻟ ﱠﺘﺠﺪﻳﺪِ
8
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وبين «ثقاف ِة ّ
ال�س�ء» ،اإذ ُي َ�س ِّك ُل مع ِبلَّ�ر ِة
ِ
ّ�ا�س ِل عن ُب ْعد»،
ال ِمح�سابِ
و«و�سائط التَ ُ
«التِّقنيَّ َة» الحديث َة للتَّدوي ِن في ال َزّم ِن عينه.
ِم َن البَيِّنِ ،حتَّى الآن ،ا َّأن «ثقافة َ
ال�س�ء»
ِ
مناف�سا ً خطيراً ،اإن لم يكن
باتت ت�س ِّك ُل
�ساعقا ً ل�«ثقافة ِ
الحبْرِ»؛ وم��ن ال�ا�سح،
ههنا ،ا َّأن ث َّمة ر َّدات فع ٍل ما َبر َِحت ِ
نا�سط ًة
من ِقبَ ِل ال ُمت ِّ
َم�سكي َن ب�«ثقاف ِة ِ
الحبرِ» تجا َه
ال�ثَّ�ق��اف� ِة الأخ� ��رى؛ ب�ي� َد ا َّأن ه��ذا التَّ َم ُ�س َك
ل��م ُي� ْف�لِ� ْ�ح ف��ي اإي �ق� ِ
�اف ا ِّأي ام �ت��دا ٍد للثقاف ِة
الأخ��رى على الإط��اقُ .ج ُل ما في الأم�رِ،
اأن ر َّد ِ
ات ال ِف ْع ِل هذه ما انف َّكت َتت ََ�س ْر َب ُل،
رومنطيقي
في معظ ِم الأح �ي��انِ  ،بمن ِطقٍ
ٍّ
يجنح المتم�سك�ن
اأك �ث��ر منه ع �ق��ان� ِّ�ي.
ُ
بثقافة ِ
«الحبْرِ» ،على �سبيل المثال ولي�ض
الح�سرِ ،اإلى ا َّأن في َمل ْ َم ِ
�ض ال َ� َرقِ  ،عندهم،
�ح�� ِة ال� ِ
�ح �بْ � ِر م��ا ي �ق��� ُد ُه��م اإل��ى
كما ف��ي رائِ� َ
ٍ
إح�سا�ض،
جماليَّ ِة ا
خا�س ٍة بهم ،ف�ساً ع َّما
َ
في هذين الجمالين ِم ْن اإيحا ٍء بع�د ٍة اإلى
زمنٍ ُ ،ي ِحبُّ�نه ،م�سى اأو يكاد.
وا ِق� � ٌع ال�ح��ال ،ا َّإن «ت�ق�ن�يَّ��ات» م��ا يمكن
ت�سميته ب�«ثقافة َ
ال�س�ء» ما انف َّكت ت�ؤ ِّك ُد
��رات كثيرة
وج���ده��ا ،وم��ا ب��رح��ت ت��ط� ٌ
تنبثقُ م��ن ه��ذا ال���ج���د؛ وه��ي ت �ط � ُ� ٍ
رات
تق�د ،با�ستمرا ٍر وغ��زار ٍة وفاعليَّ ٍة ،اإلى
ٍ
عي�ض اإن���س��ان� ٍّ�ي واع� � ٍد بكثي ٍر من
م�سالك
المعرفي واليُ ْ�س ِر في ال��س�لٍ اإلى
التَّقد ُم
ِّ
معارف ا ٍ
ِ
العي�ض َت ِع ُد،
أ�سا�ض في مجالت
ِ
والعي�ض من خا ِل
بطبيع ِة التَّعام ِل معها
معطيا ِتها ون�ت��ائ� ِ�ج ه��ذه المعطيات .اإ َّن�ه��ا
ِ
المطاف،
ثقاف ٌة جديد ٌة تَعني ،في نهاي ِة
مفاهيم ك�ث�ي��ر ًة وج��دي��دةً ،وق�ي�م�ا ً اأخ��رى
مثلها؛ ه��ي «ث�ق��اف� ُة ال ��� َ�س��� ِء» ،وه��ي ،في
ِ
ال�قت عينِ ِه ،الثَّقاف ُة التي َت � ُد ُل ،بحتميَّ ِة
ِ
إن�ساني ،اإلى الآتي
العي�ض ال
فاعليَّتِها في
ِّ
حي في
من ال َزّمن الذي يتح َّدى ك َّل اإن�سانٍ ٍّ
اأن يك�نَ جزءا ً من ُه ،واأن يك�نَ فاعاً في
وج�ده و ُمط ِّ�را ً لِما في هذا ال�ج�د.
ال �خ �ي��ا ُر ال�ح�ت�م� ُ�ي ،ه�ه�ن��ا ،ي �ك���ن بين

ت�جهين اثنين؛ اأحدهما ا ْأن َي ْ�ستع َّد المر ُء
ُ
ل �اآت��ي م��ن ال�� َّزم��ن ،ع�ب��ر ث�ق��اف� ٍة تتنا�سب
ومتطلبات «تقنيَّات» ه��ذا الآت��ي؛ اأو على
الأق ِّل ُيبدي ا�ستعدادا ً اأو رغب ًة في ح�س�ل
هذا الأمرِ ،وي�سعى ما اأمكنه اإلى تحقيق ِه.
فيك�ن باأن َي َظ َّل المر ُء
ّ�ج ُه الثَّاني،
ُ
اأ َّما التَ ُ
ُمتَ َد ِّرجا ً اإلى اأعماقِ َد ْر ٍكُ ،مرعبٍ و�سديد
ُ
الظل َم ِة ،من البُ ْع ِد عن حتميَّ ِة ال َزّم ِن ال�اف ِد
ّ�ج َه الثَاني،
علي ِه .ول ب� َّد لمن يختار التَ ُ
�ج� َّر َد وج� ٍد
ِم� ْن اأن يك�نَ  ،وباإ�سرارٍُ ،م� َ
م�ت�ح� ِف� ٍّ�ي ف��ي ال �ح �ي��ا ِة ،وه ��ذا وج ��� ٌد لي�ض
منه اإلَّ ا ْأن يدع� اإل��ى ال � َّدر�� ٍ�ض الأ َّك��ادي�م� ِّ�ي
وال ُمتْ َع ِة ال�سترجاعيَّ ِة للت ِ
ُراث المتمثِّ ِل
ت�ج ِه �ساحب ِه؛ اأو يتح َّ� َل اإلى مج َّر ِد
في ُ
ذاك��ر ٍة اإن�سانيَّ ٍة ُمتَ َعثِّ َر ٍة في معا�سر ِتها
وا ِ
إدراك وا ِقع عي�سها واحتياجا ِتها في هذا
ّاريخ ا َّأن اإن�سانَ
ال�اق ِع .وتُ�سي ُر مرو َّيات التَ ِ
يك�ن ،بهذ ِه ال َّذاكر ِة،
ّ�ج ِه غالبا ً ما
ُ
هذا التَ ُ
ُم ْ�ستَ ْدعيا ً لِب ْع َ
الح�ساري
�ض الإ�� ْ�س�ف��اقِ
ِّ
لجه ِة ب� ِ
ؤ�ض ال ِف ْك ِر اأو َت َدني الثَّقاف ِة؛ وعاد ًة
ما ُ
يقف هذا ال
إن�سان مج َّر َد حج َر عثر ٍة،
ُ
ول� �سغيرٍ ،في طري ِق معا�سر ِة الحيا ِة
ُ
تعي�ض فيه.
الإن�سانيَّ ِة لل َزّم ِن الذي
ث َّمة ما �سا َر الي� َم ِعلْما ً قائما ً بذا ِت ِه،
ُ
ينه�ض ع�ل��ى روؤى فل�سفيَّ ٍة اج�ت�م��اع�يَّ� ٍة
وا ٍ
إدراك
م��س�عي لم�س�ؤوليَّ ِة ال���ع� ِّ�ي
ٍّ
كري في َعيْ ِ
�ض الحيا ِة ،ه� « ِعل ْ ُم اإدار ِة
ال ِف ِّ
ِ
ال�تَّ�غ�ي�ي�رِ»؛ ول ُب� � َّد ل�اإن���س��انِ
المعا�سرِ،
وخ��ا� �س � ًة ل �اأط �ف��ا ِل وال �نَّ��ا� �س �ئ � ِة ،ف��ي ه��ذا
ال� � َّزم� � ِن ال �ع��ا��ِ�س� ِ
�ف ب ��«ت �ق �ن �يَّ� ِ
�ات» التَّغيير
النفتاح على
والتَّط�ي ِر وال�تَّ�ج��دي� ِدِ ،م � َن
ِ
هذا ال ِعل ِم وا ِ
إدراك طبيع ِة مناهج ِه وكيفيَّ ِ
ات
الحي من خالها ،لنطاقِ هذا
التَّعا ُم ِل
ِّ
الإن�سان في تفاعل ِ ِه الم�س�ؤو ِل وال ُمنْتِ ِج مع
المعا�سر ِة وما �سيك�ن من اأم� ِر وج�د ِه
في دنيا «ثقاف ِة ّ
ال�س�ء»!
❊ اأمن عام ا ِّإحاد ال ُك َّتاب اللبنانين

210.0 x 280.0 mm

اأمل داغر -فتاة  - 64×49 -زيتية 1962 -
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210.0 x 280.0 mm

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﺒﺮ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻀﻮء

ﻻ ﺗﺴﺘﺨﻔﻮا ﺑﺸﻌﺮ »اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك«..
ﻓﺎﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﻻ ﺗﺮﺣﻢ أﺣﺪﴽ!
أﺣﻤﺪ ﺑﺰون

❊

ÜÉÑ°ûdG AGô`` ©°ûdG ¢`` †©H äÉ`` ëØ°U
عل ��ى الفي�سب ���ك اأو الن�ستغ ��رام
ف ��ي العال ��م بات ��ت تح�س ��د مايي ��ن
المعجبي ��ن ،حت ��ى اأن بع� ��ض الق�سائ ��د ل
يق ��ل المعجب ���ن بها ع ��ن خم�سين األف� �اً .ول
ن�ستغرب بعد ذلك اإذا علمنا اأن �ساعرا ً �سعبيا ً
م�سري� �ا ً مث ��ل محم ��د اإبراهي ��م تخط ��ى 1،8
ملي�ن معجب على �سفحته في الفي�سب�ك.
وبعد هذه الأرقام التي نراها هل ن�ستطيع
اأن ن�ستخ ��ف ب�سع ��راء الفي�سب ���ك اأو ال�سعر
الفي�سب�ك ��ي؟ وهل يمكن اأن نتج ��راأ ونق�ل
اإنه ��ا مج ��رد ترهات ،ف ��ي ال�قت ال ��ذي بات
النترنت يح ّ�ل روؤو�سن ��ا اإلى اأزرار ،وبات
الجه ��از يرافقن ��ا اأينما ت�جهن ��ا داخل البيت
وخارج ��ه ،وله م ��كان في الجي ��ب ،وبجانب
ال�سرير وفي المطبخ وحتى الحمام .ومهما
تحدثن ��ا عن تفاه ��ات م�ج�دة هن ��ا وهناك،
اإل اأن �سلط ��ة هذا العال ��م الفترا�سي لي�ست
فارغة.
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اإن ال�سغ ��ف بمتابع ��ة العال ��م م ��ن خ ��ال
النترنت بات �سل ���كا ً يتبعه الكثيرون ،واإن
ا�ستنك ��ره اآخرون .وبتنا ن�سعر بال�سياع اإذا
ل ��م نتابع اأخب ��ار العالم والأ�سدق ��اء والأهل
ب��ساطت ��ه ،حتى بتنا رقميي ��ن بامتياز .واإذا
كان ��ت القراءة تراجعت كثيرا ً في حياتنا فاإن
ثقافة الإنترنت بات ��ت بدياً فعلياً ،وم�سدرا ً
اأ�سا�سي� �ا ً لثقافة ال�سخ�ض والنا�ض ،و�سارت
ال�سا�س ��ات كت ��اب الع�س ��ر ال ��ذي نق ��راأه ليل
نهار ،خ�س��سا ً �سا�سات الهاتف المحم�ل،
الرفي ��ق الدائ ��م لحركتن ��ا الي�مي ��ة ،ونافذتنا
المفت�حة على العالم.
واإذا كان ع ��دد الم�ستركي ��ن ف ��ي �سب ��كات
المحم ���ل في العال ��م تعدى اأربع ��ة مليارات
م�ست ��رك ،غالبيته ��م ت�ست ��رك ف ��ي �سب ��كات
الت�ا�سل الجتماعي ،فم ��اذا نفعل بع ُد اأمام
عا�سف ��ة التكن�ل�جيا تلك �س ���ى اأن ننحني
له ��ا ،واأل نعاند الع�س ��ر الجديد ،الذي يمكن

اأن ن�سمي ��ه ع�سر النترنت بامتياز ،على كل
ما يمكن اأن نجتهد في ذكر �سلبياته.
نعرف اأنن ��ا بتنا اأرقاما ً بالن�سب ��ة اإلى تجار
النترن ��ت وبرامج ��ه ،غي ��ر اأنن ��ا ن�ستفيد بما
ن�ستهل ��ك ،فاهتمامن ��ا بكل �س� �اأن من �س�ؤون
الحي ��اة ب ��ات م��س ���لً ب ��كل العال ��م وبلمح
الب�س ��ر ،والت�ا�سل بين الب�سر بات مفت�حا ً
على كل م�ساريعه ،واإذا �سم�ا اأحياز الكتابة
في الفاي�سب ���ك جدرانا ً فهي جدران للكتابة
ل لتر�سي ��م الح ��دود بي ��ن ال ��دول والأع ��راق
والب�س ��ر .حت ��ى اأن خدمة الترجم ��ة الف�رية
للن�س�� ��ض األغ ��ت ح�اج ��ز اللغ ��ة وجعل ��ت
ال�ساع ��ر العرب ��ي يح�س ��د اإعج ��اب م ��ن ل
يعرف�ن العربية اأي�سا ً اإن اأبدوا اهتماماً.

الفو�ضى؟

مرة اأطلق محم ���د دروي�ض احتجاجا ً على
ال�سع ��راء ال�سب ��اب الذي ��ن عم ��ت ف��ساه ��م
كتاب ��ة ال�سع ��ر ف ��ي ال�سح ��ف والكت ��ب قائاً

«اأنقذون ��ا من ه ��ذا ال�سعر» ،لك ��ن الزمن كان
كفي� �اً باإ�سكات الأ�س ���ات النا�سزة .والي�م
وقد ح�سدت �سفح ��ة محم�د دروي�ض على
�سفح ��ة الفي�سب ���ك  2.123.652اإعجاب� �اً،
يمك ��ن اأن نق�ل اإن ع ��دد المعجبين هنا جدي
وحقيق ��ي وي�ؤ�س ��ر اإل ��ى ج�دة ال�سع ��ر ،واإن
كان مي ��زان المعجبي ��ن لي� ��ض دقيق� �ا ً ع ��ادة،
وع ��دم الدق ��ة ل ينف ��ي الحقيق ��ة والح�س ���ر
والقيم ��ة الت ��ي يتمت ��ع به ��ا ال�سع ��ر ،حتى ل�
قارنا بين عدد المعجبي ��ن ب�سفحة دروي�ض
و�سفح ��ة اأدوني�ض التي ح�س ��دت 58.706
نجد اأن الفارق لي�ض عدلً ،لأن الترويج يلعب
دورا ً اأ�سا�سي� �ا ً في زي ��ادة الإعجاب .مع ذلك
مهما يعمل �ساع ��ر فا�سل من فن�ن الترويج
ل يمكن ��ه اأن يح�س ��د م ��ا ح�س ��ده ويح�سده
دروي� ��ض اأو محمد اإبراهي ��م .ذلك اأن للج�دة
ح�ساب ��ات ل يمكن اإغفالها ،فاأرقام الإعجاب
ال�سخم ��ة ل يمكن اأن تك�ن تافه ��ة ،فثمة ما
يجذب عين المتاب ��ع اأو انتباهه دائماً ،ومهما
تك ��ن المجام ��ات ل يمك ��ن اأن ت�س ��ل اإل ��ى
المايين.

ال�ضبكات «الملعونة»

الغري ��ب في الأمر اأن العديد ممن ي�ستم�ن
�سعراء الفي�سب ���ك هم اأنف�سهم «مت�رط�ن»
في ا�ستخدام و�سائط الت�سال الجتماعي،
بم ��ا فيه ��ا الفي�سب ���ك ،للتروي ��ج لكتبه ��م
ومق ��الت عنه ��ا ،ون�س ��ر ق�سائده ��م الت ��ي
كتب�ه ��ا عل ��ى ال ���رق ،واإذا تل ��كاأ ع ��دد م ��ن
ال�سع ��راء اللبنانيين مثاً عن ول�ج التجربة،
اأو دخ�له ��ا ب�س ��يء م ��ن الخف ��ر ،فاإنن ��ا نرى
الي ���م اأن ��ه ب ��ات للجمي ��ع تقريب� �ا ً �سفح ��ات

وح�س ���ر عل ��ى تل ��ك ال�سب ��كات «الملع�نة»،
ين�س ��رون ق�سائده ��م اأو «ب��ستاته ��م» ف ��ي
رغبة منهم لم�اكبة الع�سر حتى ل يتهم�ن
باأنهم يعي�س�ن خارجه وباأنهم «قدماء».
�سحي ��ح اأن الفي�سب ���ك ،الأ�سب ��ق بي ��ن
و�سائ ��ط الت�س ��ال الجتماع ��ي ،كان �سبب� �ا ً
في انت�س ��ار ال�سالح والطال ��ح من ن�س��ض
ال�سع ��ر اأو ال�جداني ��ات اأو م ��ا يمك ��ن اأن
نعتبره ��ا خرب�س ��ات �سعري ��ة ،لأن ��ه مت ��اح
للجمي ��ع بعيدا ً ع ��ن تكلفة الطباع ��ة ال�رقية،
لكن ��ه �س� � ّكل عن�سر ح ��ث وتحفي ��ز لعدد من
ال�سب ��اب الذي ��ن بات ��ت اإطالته ��م ال�سعري ��ة
ترت ��ب عليهم م�س�ؤولية فهم ال�سعر وتط�ير
معرفته ��م النقدي ��ة ب ��ه ،وبالتال ��ي تط�ي ��ر
ن�س��سه ��م ب�سرعة قيا�سية .ف ��ا يج�ز اأن
ن�س ��ع جمي ��ع �سع ��راء الفي�سب ���ك ف ��ي �سلة
واح ��دة كم ��ا يق ��ال ،فالخرب�س ��ات والتاأت� �اأة
كثيرة كثي ��رة ،اأم ��ا ال�سعر فقلي ��ل قليل ،لكن
هذا القليل م�ج�د على الفي�سب�ك ويجب اأن
نعترف به وباأ�سحاب ��ه .ويمكن اأن نق�ل اإن
�سفحات الفي�سب�ك �سهدت ولدات �سعرية
تُرجم ��ت كتب� �ا ً فيم ��ا بع ��د .واأن ��ا م ��ن الذي ��ن
ن�س ��روا ق�سائد ف�رية عل ��ى الفي�سب�ك قبل
اأن اأجمعه ��ا واأن�سرها في كت ��اب ه� «للقه�ة
وقت نركنه في الزاوية».
يمك ��ن اأن نطل ��ق عل ��ى الن� ��ض الفي�سب�كي
ت�سمي ��ات اأخرى ،مثل الن� ��ض اللكتروني اأو
الرقم ��ي اأو التفاعلي اأو الكثير من الت�سميات
الأخ ��رى .لك ��ن هن ��اك فروق� �ا ً بي ��ن ت�سمي ��ة
واأخرى اإذا ابتغينا الدق ��ة ،ف�سعر الحا�س�ب
اأو الرقم ��ي يمكن اأن يطلق عل ��ى الن�ض الذي
يكتب على الحا�س�ب ،وهذا ل يعني التفاعل

ﺣﺼﺪت ﺻﻔﺤﺔ
ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ ﻋﻠﻰ
ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك
 2.123.652إﻋﺠﺎﺑﴼ،
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل إن ﻋﺪد
ﺟﺪي
اﻟﻤﻌﺠﺒﻴﻦ ﻫﻨﺎ ﱢ
وﺣﻘﻴﻘﻲ وﻳﺆﺷﺮ إﻟﻰ
ﺟﻮدة اﻟﺸﻌﺮ

إن ﺻﻔﺤﺎت
اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﺷﻬﺪت
وﻻدات ﺷﻌﺮﻳﺔ ُﺗﺮﺟﻤﺖ
ﻛﺘﺒﴼ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ .وأﻧﺎ
ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺸﺮوا
ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻓﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻗﺒﻞ أن
أﺟﻤﻌﻬﺎ وأﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ
ﻛﺘﺎب ﻫﻮ »ﻟﻠﻘﻬﻮة
وﻗﺖ ﻧﺮﻛﻨﻪ ﻓﻲ
اﻟﺰاوﻳﺔ«
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ﱠ
ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻋﻼﻗﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺑﻴﻦ ﻣﺜﻠﺚ )اﻟﺸﺎﻋﺮ،
اﻟﻨﺺ ،اﻟﻘﺎرئ( .ﻓﺎﻟﻨﺺ
اﻟﻮرﻗﻲ ﻟﻴﺲ ﻧﺼﴼ
ﻋﺎﺑﺮﴽ ،إذ ﻳﻜﺘﺒﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ
وﻳﺘﺤﻮل ﺑﻴﻦ ﺟﺪران
ﱠ
اﻟﻤﻄﺎﺑﻊ إﻟﻰ ﻧﺺ
ﻣﻄﺒﻮع ﻳﺼﻞ إﻟﻰ
اﻟﻘﺎرئ ﺑﻌﺪ وﻗﺖ ﻗﺪ
ﻳﻄﻮل أو ﻳﻘﺼﺮ .ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻨﺺ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻼﻗﺔ أوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﺤﺎﺳﻮب
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المبا�س ��ر م ��ع الق ��ارئ ،فالن� ��ض التفاعل ��ي
ه ��� ذاك ال ��ذي يدخ ��ل و�سائ ��ط الت�ا�س ��ل
الجتماعي ،فع�س ��ر الحا�س�ب �سبق ع�سر
النترن ��ت بثاث ��ة وع�سري ��ن عام� �اً .ويمكن
اأن نق ���ل اإن ث�رة النترن ��ت هي الثالثة على
م�ست�ى الن�سر ،اإذا اعتبرنا مطبعة غ�تنبرغ
الأول ��ى ،واختراع الك�مبي�ت ��ر الثانية .لكن
�سعر الفي�سب�ك ل يعتب ��ر ث�رة جديدة على
م�ست�ى ال�سعر ،اإذا اعتبرنا ق�سيدة التفعيلة
ه ��ي الث ���رة الأول ��ى وق�سي ��دة النث ��ر ه ��ي
الثاني ��ة .اإذ اإن الفي�سب�ك و�س�اه من و�سائط
الت�ا�س ��ل تحت�ي على كل اأ�سن ��اف ال�سعر
العرب ��ي ،م ��ن العم ���دي اإل ��ى النبط ��ي اإل ��ى
العام ��ي اإلى التفعيلة وق�سي ��دة النثر ...اإلخ.
فالث ���رة هن ��ا لي�ست عل ��ى م�ست ���ى ال�سكل
ال�سعري اإنما على م�ست�ى الأداء .ما يحيلنا
عل ��ى الباح ��ث الألمان ��ي راوؤول اإي�سلم ��ان،
المقي ��م ف ��ي ال�لي ��ات المتح ��دة ،وه ��� اأحد
رواد التنظي ��ر لمرحلة «بعد ما بعد الحداثة»،
و�ساحب نظرية «الأدائية» ،التي ن�سرها في
كتاب ��ه المع ّرب بعن�ان «الأدائي ��ة اأو نهاية ما
بع ��د الحداثة» ،ه ��ذه المرحلة الت ��ي اأ�سبحت
فيها الآلة �سريكا ً فاعاً في كتابة الن�س��ض
ولي�ست مجرد و�سيلة اأو و�سيط.
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عندم ��ا ت�س ��ل الق�سي ��دة اإل ��ى الق ��ارئ عن
طري ��ق النترنت ،ويح ��دث التفاعل ،تت�سكل
عاق ��ة جديدة مبا�سرة بي ��ن مثلث (ال�ساعر،
الن�ض ،الق ��ارئ) .فالن�ض ال�رقي لي�ض ن�سا ً
عابراً ،اإذ يكتبه ال�ساعر ويتح�ل بين جدران
المطابع اإلى ن� ��ض مطب�ع ي�سل اإلى القارئ

بع ��د وقت ق ��د يط�ل اأو يق�س ��ر .بينما الن�ض
اللكترون ��ي يبني عاقة اأولي ��ة بين ال�ساعر
والحا�س ���ب ،اإذ يتدخل الأخي ��ر في الكتابة،
اأي تتدخ ��ل البرام ��ج التي يكت ��ب ب�ا�سطتها
ال�ساع ��ر ،لجه ��ة �س ��كل الح ��رف وحجم ��ه،
وطبيع ��ة الح ��ذف والإ�ساف ��ة ،ث ��م ق ��د يرى
الكاتب اأهمية ف ��ي اإ�سافة ر�س�م اأو حركات
للن� ��ض ،وقد نقراأ ن�سا ً يت�س ��كل مع الحركة،
اأو تت�ال ��ى حروف ��ه اأو جمله اأمامن ��ا باأ�سكال
مفت�ح ��ة عل ��ى احتمال ت�ساميم ع ��دة ،اأو قد
ي��س ��ع الن�ض عل ��ى خلفية �س ���ر تتحرك،
اأو تتراف ��ق مع ��ه ،اأو ت�ساف اإلي ��ه م��سيقى،
اأو �س ���ى ذل ��ك م ��ن الفن ���ن الأخ ��رى الت ��ي
تتداخل في الن�ض وتندمج على ال�سا�سة (اأو
في قر� ��ض) ،فتجعله مختلفا ً كثيرا ً بم�ؤثراته
عن الن�ض ال�رقي ،وتعطيه ال�سفة الرقمية،
ب ��ل اإن التقنيات الم�سافة اإلى الن�ض قد ت�ؤثر
بالن� ��ض نف�سه ،وي�سبح الن�ض النهائي ن�عا ً
م ��ن جدل عاقة وتفاعل واأداء بين العنا�سر
التقليدية والعنا�سر الم�سافة.
في النهاية يمكن اأن نقي� ��ض م�ساألة �سعراء
الفي�سب ���ك اأو �سع ��ر الفي�سب ���ك على الحياة
الجديدة مع النترنت .هل نف�ض هذا الأخير
حياتن ��ا وغي ��ر فيه ��ا الكثي ��ر؟ كلن ��ا نع ��رف
الإجاب ��ة! اأَ َولي� ��ض ال�سع ��ر ف ��ي اأ�س ��ل الحياة
ومتنه ��ا! ثم لي� ��ض الفي�سب�ك �س ���ى و�سيط
ذك ��ي وم�ؤث ��ر ف ��ي بن ��اء عاق ��ة جدي ��دة بين
ال�سعر والتكن�ل�جي ��ا الجديدة ،ترتب علينا
المزيد من البحث لفهمها بعمق اأكثر.
❊
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210.0 x 280.0 mm

جميل ماعب  -بو�ضلة بروت  - 67 × 45 -حر �ضيني حفر 1961 -
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210.0 x 280.0 mm

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﺒﺮ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻀﻮء

ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺒﻮك ﺑﻴﻦ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ورﻓﻀﻬﺎ
ﻏﺴﺎن ﻣﺮاد

❊

ملخ�س
ك �ث �ي��رة ه��ي الأ� �س �ئ �ل��ة ال �ت��ي من
الممكن اأن تطرح حاليا ً ح���ل م��س� َعي
ال �م���اط �ن��ة وال �ه���ي��ة وم ��دى وارت�ب��اط�ه�م��ا
ف��ي ال �ت �غ �ي��رات ال�ت�ك�ن���ل���ج�ي��ة الحا�سلة،
وب ��الأخ� �� ��ض ع �ن��دم��ا ن �ع �ل��م اأن ال�ت�ق�ن�ي��ات
الرقمية ت�سكل ج��زءا ً ل يتجزاأ من الحياة
الي�مية .ول�ع��ل اأول � �س ��ؤال ي��راودن��ا ه�،
ه��ل ب��ات��ت ال�ت��رب�ي��ة ع�ل��ى التقنيات ت�سكل
جزءا ً من التربية على الم�اطنة ،وهل هي
تعتبر م�سببا ً رئي�سا ً للمتغيرات الثقافية،
بالمفه�م ال�سامل؟ اأم اأن التقنيات ل تتعدى
ك�نها و�سيلة ،بح�سب اعتقاد البع�ض؟ وما
هي م�س�ؤولية التربية والتعليم في تهيئة
الظروف المائمة للم�اطنة الرقمية (على
اأ�سا�ض اأن ثقافة الفرد الرقمية ،بمعناها
المعرفي -مهارة وممار�سة -ت�سهل عملية
ال��دخ���ل ف��ي الح�كمة)؟ وم��اذا �سنُدر�ض
في الم�ؤ�س�سات الترب�ية ،لكي ُت�ستخدم
14
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التقنيات الرقمية ب�سكل ف��اع��لُ ،ي�ساهم
ف��ي فهم ماهية الم�اطنة الرقمية؛ ك�نها
تلعب دورا ً تاأثيريا ً في تحديد ه�ية الفرد
ب�سكل ع��ام ،وف��ي تحديد اله�ية الرقمية
لكل فاعل ف��ي المجتمع الم�سب�ك ب�سكل
خ��ا���ض؟ وك�ي��ف �ستنفذ العملية الترب�ية
من اأج��ل فهم ثقافة التكن�ل�جيا ...حيث
اأن التفاعلية تلعب دورا ً اأ�سا�سيا ً في عملية
تفعيل الح�كمة اللكترونية ،بغية تطبيقها
ب�سكل منا�سب؛ وذل��ك من خ��ال التفاعل
المبا�سر بين اأفراد المجتمع والم�س�ؤولين،
وما لهذا التفاعل اللكتروني من تاأثير على
المحا�سبة والم�سائلة المبا�سرة ،وعلى
كيفية معالجة ردود الفعل المتبادلة .من هنا
ياأتي دور ال�سبكات الجتماعية للت�ا�سل،
التي اأ�سبحت الآن المحرك الأ�سا�ض في
عملية التفاعل ون�سر الآراء والأفكار ،وما
لهذا من دور في التاأثير على الراأي للخا�ض
والراأي العام ،اإذا ما وجد!! كل هذه الأ�سئلة
تتعلق بالم�اطنة على اأ�سكالها وبالم�اطن

الرقمي على وجه التحديد.
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بات من المعروف اأن الث�رة الرابعة،
(ث�رة المعل�ماتية) -،التي اأتت بعد ث�رة
التجريد الفكري من خ��ال اللغة ،وث���رة
الكتابة بعد ن�ساأتها ال�ت��رم�ي��زي��ة ،وث���رة
الطباعة بعد اخ �ت��راع المطبعة ،-اأدخ�ل��ت
ال�ع��ال��م ف��ي نمط ج��دي��د للتعامل ولتمثيل
ال �م �ع��رف��ة .وم ��ن ال �م ��ؤك��د اأن �ن��ا نعي�ض في
مرحلة انتقالية ،بين ثقافة المطب�ع وثقافة
التكن�ل�جيا ،التي اأدخلتنا ف��ي م��ا يمكن
اأن ن�س ِميه الحتمية التقنية (اإن الحتمية
ه ��ي م��در� �س��ة ف �ك��ري��ة و� �س �ع��ت م ��ن قبل
عالم الجتماع واأ�ستاذ الأدب الإنكليزي
م��اك ل���ه��ان م��ار��س��ال ،)1انطاقا ً م��ن اأنها
McLuhan, Marshall. 1964, 1
Understanding media, New
York: McGraw-Hill, 404 p

210.0 x 280.0 mm

(اأي التكن�ل�جيا) ه��ي الم�سبب الرئي�ض
للتغيرات (ول �ه��ذا ه��ي ح�ت�م�ي��ة) ،ولي�ست
م �ج��رد م�ج�م���ع��ة م��ن الأدوات الطباعية
والح�سابية فقط! ،بل هي علم له مفاهيم
اأ��س��ا��س�ي��ة ث��اب �ت��ة ،خ� ��ارج ن �ط��اق الأدوات
والتطبيقات المختلفة ،كطريقة منهجية في
تطبيق الأ�ساليب المنطقية في التفكير ،وفي
طرح الأ�سئلة في العل�م كافة ،وبالأخ�ض
العل�م الإن�سانية والجتماعية والترب�ية
التي تتجهه ب��دوره��ا نح� ات�ب��اع المناهج
التجريبية ،في الكثير من حالت المراقبه
والتنظير ،نظرا ً لرتباطها بالتكن�ل�جيا،
ومعالجتها للن�س��ض ال��رق�م�ي��ة ...وه��ذا
النفتاح بين العل�م الإن�سانية والمعل�ماتية
م��ن خ ��ال ال�ن���س������ض ال��رق �م �ي��ة ،ي� ��ؤدي
الى بناء وتر�سيخ عل�م اإن�سانية جديدة،
تتمثل بالإن�سانيات الرقمية (للتعمق في
الم��س�ع من الممكن مراجعة ج�ن غي
م���ن �ي��ه .)2ول ��س��ك اأن ل�ك��ل ث ���رة تمثياً
للمعرفة مختلف عما �سبق ،ولكن يرتكز
عليه .ون�ح��ن ف��ي مرحلة ب�ن��اء ل�اإ��س��ارات
التعبيرية والرم�ز الجتماعية والثقافية
التي تتنا�سب مع التغيرات الرقمية لتمثيل
المعرفة.3
وت �ج��در الإ�� �س ��ارة اإل ��ى اأن �ن��ا ف��ي حالة
تاأرجح في هذا المجتمع «الم�سب�ك» ،بين
التركيز على الطابع الحا�سم لتكن�ل�جيا
المعل�مات ،في هيكلية المجتمع الجديدة،
وب �ي��ن رف �� �س��ه ب���س�ك��ل م� �ت ���ا ٍز للحتمية
التكن�ل�جية ال�ب�ح�ت��ة .فالبع�ض م��ا زال
ي�سكك ،ويتجاهل التقنيات ل��درج��ة عدم
Jean-Guy Meunier, 2
Humanités numériques ou
computationnelles : Enjeux
herméneutiques, 5 décembre
2014, http://www.sens-public.
org/article1121.html?lang=fr,
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الرت� �ك���از ع�ل�ي�ه��ا ورف �� �س �ه��ا ،ف ��ي بع�ض
الأح �ي��ان ل �ع��دم فهمها؛ وه��ذا م��ا ينعك�ض
�سلبا ً على اإدخال التقنيات كعن�سر اأ�سا�سي
في التربية ،وفي العل�م الإن�سانية ب�سكل
خ��ا���ض (ال �م �ع��رف��ة الن �� �س��ان �ي��ة) ،لت�سكيل
المجتمع المعرفي الم�سب�ك.
لهذا ف�اإن التقنيات �سرورية لتط�ير
المجتمع؛ وقد ت َم اإنتاج هذه التكن�ل�جيات
ج � ��راء دي �ن��ام �ي��ات ال �ت �ف��اع��ل ،ب �ي��ن ال�ع�ل��م
والتطبيقات الع�سكرية  ...ومن ثم دخلت
بعد ذلك في العاقات التجارية والثقافية.
ه ��ذا “ال�ستقراء ال�خ�ط��ي (linéaire
( )inductionاأو ال��س�ت��دلل ال�ستنباطي
وال���س��ت��ق��رائ��ي )4ب �ي��ن واق�� ِع��ن��ا ف ��ي ه��ذا
ال �ق��رن ،ال �م ��ؤل��ف م��ن �سبكات الكمبي�تر
ال���س�خ���س�ي��ة ،وت �اأث �ي��ره��ا ع �ل��ى المجتمع
والثقافات والحركات الجتماعية ،اأوقعنا
في ه��ذه الحتمية التكن�ل�جية .فبمفه�م
المنطق ،ال�ستدلل هنا ه� الطريقة التي
ع �ل��ى اأ� �س��ا� �س �ه��ا ن �ح��اول ر� �س��د م�ستقبل
المجتمعات ،من خال ر�سد ال�ستخدامات
ال�سخ�سية لاأدوات التقنية ،كالح�ا�سيب،
والأل � ���اح الل�ك�ت��رون�ي��ة ،وان�ت�ق��ال التاأثير
ف��ي المجتمعات م��ن ال�ج��زئ��ي اإل��ى الكلي،
وا�ستطراداً ،تعميم الحكم على الأفراد في
الم�ستقبل من خال مراقبتهم حالياً.
وم ��ن اأه� ��م ال �م �ت �غ �ي��رات ال �ت��ي ت�ساعد
على كيفية ال�ستفادة من التقنيات نذكر
العمل الجماعي ،والذكاء الجماعي (ح�سب
ال�ف�ي�ل���س���ف ال�ف��رن���س��ي ب �ي��ار ل�ي�ف��ي ال��ذي
در�ض تاأثير النترنت على المجتمعات،)5
والتفاعلية ،والم�ساركة في القرارات� ،س�اء
http://www.abahe.co.uk/
4
education-and-trainingenc/85242-deductive-andinductive-reasoning.html
Pierre Levi, Les Technologies
5
de l’intelligence. L’avenir de la
pensée à l’ère informatique, La
Découverte, Paris 1990.

وﺗﺠﺪر اﺷﺎرة إﻟﻰ
أﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄرﺟﺢ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
»اﻟﻤﺸﺒﻮك« ،ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﺤﺎﺳﻢ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻓﻲ
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﺑﻴﻦ
رﻓﻀﻪ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﻮا ٍز ﻟﻠﺤﺘﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ
إن ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮﴽ ﻓﻲ
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ،
وﺗﺄﺛﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ رﻣﻮز
اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺄﺷﻜﺎل ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﻄﺮح
اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم
ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
ﻧﻌﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة
إﻟﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖ
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كان ذلك على م�ست�ى المجتمع المدني ،اأو
�سمن الم�ؤ�س�سات الر�سمية والخا�سة .
ف��ال�ت�غ� ُي��ر ح��ا��س��ل ف��ي ال �ع��اق��ات بين
الأف� � � ��راد ،وك� ��ذا ال��ع��اق��ات ب �ي��ن الأف � ��راد
والم�ؤ�س�سات الإدارية وال�سيا�سية التابعين
لها .واإن ما ي�سمى الممار�سات «ال�سبكية»
لاإنترنتُ ،تظهر ب�سكل وا�سح الم�ساركة
الجتماعية ،وحتى ال�سيا�سية للم�ستخدمين
وعلى وج��ه الخ�س��ض فيها بين الإع��ام
وال�سيا�سة ،اإذ اننا ن�سهد ت ّط�را ً بين و�سائل
الإع��ام وال�سيا�سة ،وفي عاقة ال�سيا�سة
ب ��الإع ��ام ،والإع��ام �ي �ي��ن بال�سيا�سيين،
وع��اق��ة ال�سيا�سيين بالتقنيات .ه��ذا ما
ن��اح�ظ��ه ف��ي ع��ال��م ال �ع��اق��ات ال�م�ت�ب��ادل��ة.
ففي زم��ن لي�ض ببعيد ،ك��ان ال�سيا�سي�ن
ياحق�ن الإع��ام�ي��ن العاملين منهم في
ال�سحافة على وجه التحديد كي «يتحدث�ا»
ع �ن �ه��م ،ولإدراج اأخ �ب��اره��م ف��ي و��س��ائ��ل
الإعام(...الن�سانيات الرقمية )6اأما الآن
فقد انعك�ست ال�س�رة ،حيث بداأ ال�سيا�سي
«يغرد» بمفرده في �سرب اإعامي خارج
نطاق الإعام الكا�سيكي ،ولم يعد بحاجة
ال��ى ال�سحافي ،وب ��داأ ال�سحافي ياحق
ال�سيا�سي ،لكي يح�سل منه على خبر ما
خ��ارج ال�سبكة وال�ت��دوي��ن .ه��ذه التغ ُيرات
تطرح اأ�سئلة جديدة ،لم تكن مطروحة في
ال�سابق ،ويتعلق اأكثرها بالم�اطن الفرد،
والم�اطن ال�سبكي ،والم�اطن كاجتماعي
وكعن�سر اجتماعي افترا�سي .ولهذا فاإن
للتقنيات تاأثيرا ً في المتغيرات الت�سريعية،
وت�اأث�ي��را ً على رم���ز ال�سلطة ،وف��ي ثقافة
المجتمع ،المرتبط باأ�سكال جديدة للتدخل
المبا�سر ف��ي الحياة ال�سيا�سية .ك��ل ذلك
ي �ط��رح ال �� �س ��ؤال ع��ن م �ف �ه���م ج��دي��د ،من
الممكن نعته بالديمقراطية الت�ساركية
الم�ستندة اإل��ى الإن�ت��رن��ت .فهل يك�ن لها
غ�ضان :الإن�ضانيّات الرقميّة.
 6مرادّ ،
بروت� ،ركة امطبوعات للتوزيع
والن�ر ،ط2014 ,1
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م�ستقبل ف��ي ظ��ل م��ا ي���س�م��ى «ال �م���اط��ن
الرقمي  ، »7الذي ي�ؤدي بدوره اإلى الحديث
عن م�اطنة رقمية اأو الكترونية ،باأعتبار اأن
تقنيات المعل�ماتية �ستتطلب نمطا ً جديدا ً
من الم�اطنة ...وهل �سيك�ن هنالك م�اطن
جديد مختلف عن ما ه� عليه الآن ،ومرتبط
ب�سكل مختلف مع الديمقراطية؟ اأم اأن كل
هذه التقنيات ما هي اإل غاف خارجي ول
تغ ُير في الج�هر ل�سي ٍء يذكر...
ل� �ه ��ذا ل ب�� � ّد م���ن م� �ح ��اول ��ة ل �ت �ع��ري��ف
مفه�م الم�اطنة الرقمية ،8لي�ض بما هي
م�سطلح ،لأن �ه��ا م��ن دون ��س��ك ه��ي اأك�ث��ر
م��ن م �ج��رد م�سطلح ج��دي��د ي��دخ��ل ع��ال��م
اللغة ،فهي اأ�سل�ب جديد لنمط جديد من
ال�ت�ع��ام��ل ال�سبكي ال�ح�ت�م��ي -ك�م��ا ذك��رن��ا
�سابقاً -وروؤية جديدة للحياة الجتماعية
والح�سارية ،ككل متكامل في خ�سم دورة
الحياة الفردية والجتماعية.
فالم�اطنة الرقمية ج��زء ل يتج ّزاأ من
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ال�ت���س��ارك�ي��ة ،المبنية على
�سه�لة الت�ا�سل والتفاعل بين الأف ��راد
والم�ؤ�س�سات الر�سمية.
والم�اطن الم�س�ؤول هنا ه� الم�اطن
الذي يبقى على علم دائم بما يجري؛ حيث
ي�سبح ال��س�ل اإلى المعل�مات ه� ال�سرط
الأول للم�اطنة .وع�م���م�اً ،م��ن المحتمل
تعريف مفه�م الم�اطنة الرقمية بجميع
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Stéphanie Wojcik, La citoyenneté
numérique, Perspectives de
recherche, Université de Lorraine,
Nancy, univ-lorraine.fr, Université
de Paris Est, Créteil, http://www.
cairn.info/revue-reseaux-2014-2page-125.htm

الأن�سطة الرقمية ،التي ت�سهل الممار�سات
الفردية والجتماعية القائمة ،اأو الجديدة
في مجال «م�ساركة الم�اطنين»  -بالمعنى
ال�ا�سع للم�سطلح  -في اأن�سطة المجتمع.
وبعبارة اأخ��رى ،ي�سير ه��ذا المفه�م اإلى
فكرة اأن ال�سبكات الرقمية هي المحفز على
تط�ير اأو تعزيز الم�ساركة ،باعتبار اأن
ال��س�ل الى المعل�مات هي ال�سرط الأول
للم�اطنة كما ذك��رن��ا .والم�اطنة الرقمية
ت� ��ؤدي ال��ى ن�ط��اق��ات اأو� �س��ع م��ن التعبير،
والم�ساركة ،وتفعيل وتحريك الأن�سطة
المدنية.
ومن هنا ياأتي ال�س�ؤال ما هي العاقة
ب�ي��ن الإن �ت��رن��ت والل� �ت ��زام اأو الم�ساركة
المدنية ،وهل علينا اأن نعطي �سلطة خا�سة
ل��سيلة ل�ل�ت���ا��س��ل وت �ب��ادل المعل�مات
والبيانات والملفات؟
لذلك م��ن الجائز ال�ق���ل اأن ق���ة تاأثير
التقنيات تدفع نح� التغيير� ،سرط اأن ل
نعطيها ف��ي نف�ض ال���ق��ت ،ك��ل ال�ق���ة وكل
ال�سلطة .فعلى �سبيل المثال فيها الكثير من
التب�سيط الق�ل اأن ال�سبكات الجتماعية هي
التي غيَرت الأنظمة في ت�ن�ض وفي م�سر
وف��ي غيرها من ال�ب�ل��دان ...ولكن �سيك�ن
اأي�سا ً من الخطاأ تجاهل دور التقنيات في
فهم الحياة المدنية الجديدة ،وعدم اأخذها
على محمل الجد! لأن التقنيات ت�ساعد في
بناء �سبكات داخ��ل ال�طن وخ��ارج��ه ،وقد
بيَنت في ما بيَنت ،واأكدت اأن الأكثرية في
البلدان العربية ،تعاني من الم�ساكل نف�سها
 ،لهذا ك��ان للتقنيات تاأثيرها ال�ا�سع في
خلق لغة م�ستركة للت�ا�سل ،تتعدى مفه�م
اللغة بحد ذاته كمك�ن ت�ا�سلي ،الى ابتداع
لغة تحاكي م�ساكل المجتمعات كافة.

المواطن الفاعل :
معلومات موؤ ّمنة!
ال� �م ���اط� �ن ���ن ف ��ي ال� � ��دول ال �م �ع �ت �ب��رة
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ديمقراطية -بمعناه غير الجدلي (اأي الحق
في الطاع على المعل�مات ،والنتخابات،
و�سبة حرية ال ��راأي -لأن الحقائق بينت
اأن هذه الديمقراطية ن�سبية ،ول تخدم اإل
م�سالح ال�سلطات وروؤو�ض الأم�ال ...ول
قيمة فعلية لل�سع�ب خارج م�سالحها) ،هم
دائما ً بحاجة اإل��ى معل�مات عن التحديات
ال �ت��ي ت���اج �ه �ه��ا ال �ح �ك���م��ة وب��ال �ت��ال��ي عن
المقترحات المطروحة حيالها ،ليك�ن�ا
م�اطنين فاعلين .لذلك من هنا يفتر�ض اأن
يك�ن�ا قادرين على الت�ا�سل مع بع�سهم
البع�ض ،لمناق�سة الم�ساكل والم�ساهمة في
اقتراح حل�ل لها .وهذا ما ت�سمح به و�سائل
الت�سال ،اإذ تبين مدى تاأثيرها على تط�ر
الحياة المدنية .فعلى �سبيل المثال في العام
�ُ 1766س َن اأو �سدر قان�ن حرية ال��س�ل
الى المعل�مات في ال�س�يد ،9والذي يعتبر
اأول قان�ن في العالم في هذا المجال ،وقد
اأتى بنا ًء على رغبة البرلمان في ال��س�ل
ال��ى المعل�مات ،بعد اأن كانت حكرا ً على
ال�م�ل��ك ،ث��م � �س��در ب�ع��د ذل��ك ق��ان���ن حرية
المعل�مات في عام  1951في فنلندا ،وفي
العام � 1966سدر اأول قان�ن في ال�ليات
المتحدة الأمريكية ،وفي النرويج في عام
 .1970ي�جد في العالم اأكثر من  95دولة
اأق��رت الحق في ال��س�ل اإل��ى المعل�مات
والمعرفة للم�اطنين كافة ...اأما في الدول
ال �ع��رب �ي��ة ،ف��ال �م���� �س���ع م��ا زال ملتب�سا ً
بين الت�سريح ف��ي ال�ح��ق بال��س�ل اإل��ى
المعل�مات من الحك�مات ،وبين التنفيذ
ّ
وبغ�ض النظر عن ع ّما اإذا كانت قد
الفعلي.
اأُدرجت هذه الق�انين او لم تدرج ،فال��سع
��س�يّ��ان ،لأن الم�ساألة متعلقة ف��ي الأ��س��ل
بالديمقراطية بمفه�مها ال�ا�سع.
في ظل كل هذا النفتاح على الت�ا�سل
ال�سهل والمتاح ...نطرح بع�ض الأ�سئلة في
محاولة لتحديد اأ�سكال جديدة من الم�اطنة
 9فوز عبداه ،الو�ضول احر اى امعلومات،
دار النه�ضة2015 ،

الرقمية ،ترتبط بمدى اأث��ر الن�ت��رن��ت في
الم�اطنة - ،اذا ما وجد هذا الأثر؟ وما دور
الإنترنت في الديمقراطية ،اإذا كان لها دور؟
وهل ي�جد عاقة ما تربط التربية المدنية
بالعالم الرقمي؟ وما هي هذه العاقة؟ وما
تاأثير ه��ذه العاقة على ال��راأي ال�ع��ام (في
البلدان العربية)؟ اذا ما وجد!
ال �م �ج �م���ع��ة الأول � � ��ى م ��ن الإج���اب���ات
ع �ل��ى ه ��ذه الأ� �س �ئ �ل��ة ذات ��س�ل��ة بتمكين
ال�م���اط�ن�ي��ن م��ن اإع �ط��ائ �ه��م ق ���ة ال�م�ع��رف��ة
( ،10)Empowermentلي�سبح الم�اطن
�سريكا ً وم�ساركا ً كاماً وبالتالي اإعطائه
بع�ض من ال�ساحيات التي من الممكن اأن
ت�ؤدي اإلى نزع بع�ض ال�سرعية عن الأنظمة
ذات الطابع الر�سمي الجامد ...لكي يت�سنى
له الم�ساركة في اأخذ القرارات ،مهما كانت
اأهميتها لم�سلحة ال�سعب اأو لم�سلحة
الحك�مات والهيئات المدنية! فال�سبكة
التفاعلية يمكن اأن ت�سمح عمليا ً للحك�مة
لل�سلطة معا ً بالخروج من بع�ض الماآزق
والتغلب على الح�اجز الم�ؤ�س�ساتية ،وهذا
ما ي�سمح لها بالتاأثير في تط�ير المجتمعات
(الأخ ��ذ ب ��راأي ال�سعب ف��ي الم�سائل التي
تهمه ،ولي�ض اإ�سقاط القرارات عليه من دون
اأن يك�ن له فيها اأي راأي) .فالرقمنة هي اأولً
ث�رة ات�سالت ت�ساهم في تغير المجتمع،
كما اأن الإنترنت غيّر في العالم في منطقة
نف�ذنا كاأفراد وكاأ�سخا�ض والتكن�ل�جيا
EDUCATION POPULAIRE
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L’Empowerment : pouvoir
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»اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻻ ﻳﻌﻨﻲ
ﺑﺘﺎﺗﴼ اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ،
واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ .ﻫﺬا
ﱢ
ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺘﻰ
ﻣﺎ
ا¼ن ﻋﺎﺋﻘﴼ ﻓﻲ وﺟﻪ
اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌ ﱢﻠﻢ«

ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻪ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن
ﱢ
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺟﺰءﴽ
ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻄ ﱠ
ﻼب
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
وﻋﻠﻮﻣﻬﻢ ا¶ﺳﺎﺳﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺪورﻫﺎ
ﺗﺘﻐ ﱠﻴﺮ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ
اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ
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المعل�ماتية تتطلب ��س�ي��ا��س��ات ج��دي��دة.
وبف�سلها نكت�سب المعرفة وحرية العمل
والت�سرف .ول يمكن للحك�مات اإيقاف
هذه العملية .فالم�ستقبل كما يقال ه� ملك
لأولئك الذين يق�م�ن ببنائه عمليا ً ولي�ض
لمن ي�ن�ظ��رون ل��ه ف��ي منظ�ر خطاباتهم!
اإذ اننا انتقلنا وكما يقال من التزام الكتل
الجماهيريه في عمليات التغيّر الجتماعي
اإل ��ى كتلة م��ن الل �ت��زام��ات الحياتية (ه��ذه
ال�سيغة «لل�ت�سي م �ي��را» )11ف��ي �سيغة
تلخ�ض اتجاهين ،اأولً �سه�لة الح�س�ل
على المعل�مات التي اأ�سبحت في متناول
الجميع ،ثانيا ً ت�ساعف تن�ع الفعاليات
والن�ساطات ال�سبكية .والجميع الآن يمكن
اأن يك�ن نا�سطا ً كل بح�سب م�ست�اه حتى
في اأب�سط الأم�ر.
يخ�ض ال��س�ل الى المعل�مات
اأ ّما فيما
ّ
والط� � ��اع ع �ل �ي �ه��ا ،ف �م��ن ال �م �ف �ت��ر���ض في
المجتمع الرقمي اأن تك�ن هذه المعل�مات
دائما ً في الزمن الفعلي ل�رودها!
ك �م��ا اأن � ��ه ي �ك �ث��ر ال��ح��دي��ث ع ��ن وف ��رة
المعل�مات ،وت�ع��دد اأن���اع�ه��ا واأجنا�سها،
ول�ك��ن لاأ�سف يقل الحديث ع��ن اأ�ساليب
وك �ي �ف �ي��ة م �ع��ال �ج �ت �ه��ا .ف ��ال ����� �س ���ل اإل���ى
المعل�مات ،ل يعني بتاتا ً اكت�سابها بالمعنى
المعرفي ،وا�ستغالها .هذا ما ي�سكل حتى
الآن عائقا ً في وجه المعلم المتعلِم.

الكفاءة الرقمية

اإن ال �ك �ف��اءة ال��رق �م �ي��ة ،ت �ن �ط���ي على
ا� �س �ت �خ��دام واث� ��ق وح��ا� �س��م لتكن�ل�جيا
De l’engagement des masses « .12 11
 « à une masse d’engagementspar cette formule Lucie Merra,
L’e-citoyenneté – le projet
politique de la révolution digitale,
https://annakrasteva.wordpress.
com/2013/12/30/le-citoyennete-leprojet-politique-de-la-revolution/digitale

18
ت - 1ت - 2ك - 2016 1العدد 4

ال �م �ع �ل���م��ات ،ف ��ي ال �ع �م��ل والت� ��� �س ��الت
وال �ت �� �س �ل �ي��ة ...وال �� �س��رط الأ� �س��ا� �س��ي في
ذل��ك ه��� م�ع��رف��ة تكن�ل�جيا المعل�مات
والت�سالت :ا�ستخدام اأجهزة الكمبي�تر
ل�سترداد وتقييم وتخزين واإنتاج وتبادل
المعل�مات ،والت�ا�سل والم�ساركة عبر
ال���س�ب�ك��ات ب��ال �ت �ع��اون م��ع الن �ت��رن��ت .اأم��ا
ال �م �ه��ارات ال��ازم��ة فت�سمل ال �ق��درة على
ال �ب �ح��ث ،وج �م��ع وم �ع��ال �ج��ة ال�م�ع�ل���م��ات،
وا���س��ت��خ��دام ط ��رائ ��ق م �ن �ه �ج �ي��ة ،وت�ق�ي�ي��م
اأه�م�ي�ت�ه��ا ،وال�ت�م�ي�ي��ز ب�ي��ن الحقيقي منها
والفترا�سي.
واأي �� �س �ا ً ال�ك�ف��اءة الرقمية ل�ل�ف��رد ،هي
القدرة على ا�ستخدام اأدوات لإنتاج وعر�ض
وفهم المعل�مات المعقدة ،وال�ق��درة على
ال �ح �� �س���ل ع �ل��ى ال��خ��دم��ات ع �ل��ى �سبكة
الإنترنت لتحديد مكانها ،وا�ستخدامها في
دعم التفكير النقدي والإبداع والبتكار.
ل يكفي اأن ن�ؤ ِمن في الأ�س�اق اأدوات
ال�ك�ت��رون�ي��ة وه���ات��ف واأل�� ���اح ذك �ي��ة ،بل
م��ن ال�م�ف�ت��ر���ض ت �اأم �ي��ن ال�م�ع��رف��ة ال��ازم��ة
لا�ستفادة من هذه الأدوات ب�سكل مجدٍ.
فالتعليم عن ُبعد حاليا ً على �سبيل المثال
لي�ض اإل عملية اإ�سقاط لما كاأنه المطب�ع
ورق �ي �اً ،ولكن على ح�ا�سيب واأل ���اح من
دون اأن ن �ح��دد ف�ع�ل�ي�ا ً م ��دى ج ��دوى ه��ذه
العملية ،وم��دى تنا�سب ه��ذه الأدوات مع
الثقافة ال�سائدة ف��ي المجتمعات ،عربية
ك��ان��ت اأم غ��رب �ي��ة ع �ل��ى ح��د � �س���اء (ن��ذك��ر
المجتمعات الغربية لكي ل يظن البع�ض اأن
الغرب قد ح َل الم�ساكل المرتبطة بدرا�سة
�سل�كية الفرد لناحية ا�ستخدام التنقنيات
ف��ي التعليم ،فم�ساكلهم م��زدوج��ة ن�ظ��را ً
لنحال الترابط الجتماعي م�سبقا ً قبل
دخ�ل التقنيات الفردية التي زادت من هذا
التفكك المجتمعي) .فالنظريات الترب�ية،
ودرا�سة �سل�ك الأف��راد المرتبطة بطرائق
التعليم الل�ك�ت��رون��ي ،م��ا زال��ت غير مثبتة
لناحية فعاليتها ف��ي العملية ال�ت��رب���ي��ة.

فالمناهج الترب�ية و�سعت في الأ�سا�ض
للتاوؤم مع الأ�ساليب وال��سائل ال�رقية
المطب�عة ولي�ض للتاوؤم مع العالم الرقمي
لأن �سكل المعل�مات المتعلق بال��سيط
ال��رق�م��ي ،يختلف اخ�ت��اف�ا ً ج��ذري �اً ،ي�ؤثر
في محت�ى المادة ال ُمدر�سة وفي طرائق
التعليم .اإ��س��اف��ة ال��ى ذل��ك ،م��ا زل�ن��ا نفتقد
الن�س��ض الإداري� ��ة التي تحدد قب�ل اأو
ع��دم قب�ل ه��ذا ال�ن���ع م��ن التعليم ،فكثير
م��ن القائمين على الإدارات الر�سمية ،ل
ي�ؤمن�ن حتى الآن بكل ما ه� رقمي!

اأ�ض�س المواطنة الرقمية

كيف ن�ستخدم ب�سكل جيد التقنيات؟
اإح� ��دى اأه ��م الأ� �س �ئ �ل��ة ح��ال �ي �ا ً ال �ت��ي ت ��رواد
الباحثين ف��ي الن�سانيات والتربية .وقد
اأ�سبح معروفا ً اأن التقنيات غيَرت في كل
�سيء ،وانها لي�ست فقط مجم�عة اأدوات
واأجهزة ،فهي غيَرت في طرق التفكير.
وبما اننا دخلنا في ع�سر جديد لتمثيل
المعرفة فمن الطبيعي اأن يح�سل ارتدادات
من جراء ادخال التقنيات اإلى كل مجالت
الحياة ،لأنها غيَرت في طبيعة العمل الذي
اأ�سبح مختلفاً.
ب� ��� �س ���رة ع ��ام ��ة ان ط � ��اب ال �ع �ل���م
الإن�سانية ،حتى الآن ،ما زال�ا «متروكين»
ل�حدهم اأم��ام م�سيرهم التقني دون اأي
دع��م منهجي ا�ستراتيجي لإر� �س��اء بيئة
رقمية تتنا�سب م��ع التغيرات التقنية في
ك�ل�ي��ات ال �ع �ل���م الن���س��ان�ي��ة والج�ت�م��اع�ي��ة
والترب�ية والعامية .وما من المفتر�ض
القيام به ه� العمل على اأن ت�س ِكل التقنيات
ج��زءا ً من اأعمالهم البحثية المتداخلة بين
المعل�ماتية وعل�مهم الأ�سا�سية ،التي
هي بدورها تتغير لكي تتاءم مع الع�سر
ال �ج��دي��د .ف �م��ن اأه� ��م م���س�ت�ل��زم��ات دخ���ل
التقنيات الى العل�م الن�سانية ه� بناء بنية
تحتية م��ادي��ة وب�سرية ،لأن المعل�ماتية
ل يمكن اأن ُتكت�سب ب�س�رة نظرية فقط
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دون اللج�ء الى تطبيقات فعلية ترتكز على
النظرية وتحاكي المفاهيم العلمية.
الإن�ت��رن��ت ه��ي عالمية ال���ج���د ،تغني
ول�ك�ن�ه��ا ف��ي ن�ف����ض ال���ق��ت ت���س� ّ����ض عمل
الباحث .لأن الم�سكل ال��ذي نحن فيه الآن
لي�ض ال���� �س���ل ال��ى ال�م�ع�ل���م��ات ،وكيف
نجدها ،ولكن كيف نعالج هذه المعل�مات
وكيف نكتب المعل�مات ،على اأ�سا�ض اأن كل
قارئ اأ�سبح منتجاً ،ولهذا النتاج اآليات لم
تكن م�ج�دة �سابقاً ،فالكتابة الدللية هي
من �سمات التفتي�ض على محركات البحث
(كغ�غل مثاً) ،اإذا ً على الكتابة اأن تك�ن
م ِعبره دلليا ً دون التبا�ض.
ونظرا ً لكثرة المعل�مات على النترنت،
للبحث عنها علينا اأن نتمتع ب�م��ا ي�س ِمه
البع�ض م���ه�ب��ة الك�ت���س��اف ،اأي اأن نجد
المعل�مات في اللحظة التي نريد .ال�س�ؤال
ال�ك�ب�ي��ر ك �ي��ف ن�ح�ف��ز ه ��ذه ال �م���ه �ب��ة ل��دى
ال �ط��اب ب�سكل ع��ام وال �ع �ل���م الن�سانية
ب�سكل خا�ض؟
اإن م�ساألة التقنيات هي م�ساألة تعلمها،
ف�ف��ي ب�ع����ض ال �ب �ل��دان الأوروب� �ي���ة اأدخ�ل�ن��ا
ف��ي ال�م�ن�ه��ج ال�ج��ام�ع��ي دب �ل���م م�ساحب
ل��اج��ازة «��س�ي��رت�ي�ف�ك��ا» 12ه��دف �ه��ا ت�اأه�ي��ل
ال�ط��اب على ط��رائ��ق البحث المعل�ماتية
ب�سكل محتر�ض ،وف��ي بريطانيا ،بح�سب
العام ،13بداأنا ندر�ض المعل�ماتية الفعلية
SOCIOLOGIE ET INFORMATIQUE 12
POUR LES SCIENCES
HUMAINES, http://www.
paris-sorbonne.fr/sociologie-etinformatique ou
/https://www.univ-lille3.fr/c2i

.Etc
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Les élèves britanniques
vont apprendre à coder des
programmes avec l’aide du
secteur privé ain de remonter
le niveau drastiquement bas
en informatique des jeunes
diplômés. http://www.leigaro.fr/
international/2012/01/11/01003-

ف��ي م�ن��اه��ج ال �ت��دري ����ض م��ا ق�ب��ل الجامعي
لأننا بتنا في العالم بحاجة الى م�سممين
للتقنيات وم�ب��رم�ج��ي معل�ماتية ولي�ض
فقط م�ستخدمي للتقنيات ،فالم�ستخدم
ل «ي�سنع» العل�م ،بل الم�سمم ه� الذي
ي�ساهم في ذلك ،وال�سراع في عالم النتاج
المعرفي يتم على اأ�سا�ض اأنه ي�ؤمن اأدوات
اأف�سل واأ�سهل لا�ستخدام.
اإن انفتاح العل�م على بع�سها البع�ض
وت��داخ��ل الخت�سا�سات فيما بينها ،اأي
العلمية والن���س��ان�ي��ة ،م��ن المفتر�ض اأن
يغذى ،على اأ�سا�ض اأن العل�م لم تعد اأحادية
��ج��ه وال�ب��اح��ث ل��م يعد م�ح���س���را ً في
ال�ت� ُ
زاوية يمار�ض عمله البحثي دون اأن يك�ن
على ت�ا�سل مع باقي الفاعلين في مجاله
البحثي .لهذا ل يمكن اأن تتفاعل العل�م
اإل باأن�ساء فرق بحثية فيها المعل�ماتي�ن
وط��اب العل�م الن�سانية .فا نن�سى ان
 70%من ما ه� معالج في الحا�س�ب حاليا ً
ه� على �سكل ن�س��ض ،بعد اأن كان اأكثر
 99 øeفي بداية اختراع الآلة قبل  60عاما ً
تقريباً.
ه��ل م��ن ع��اق��ة مفاهيمية بين العل�م
الن�سانية والمعل�ماتية؟ الج�اب الأولى،
نعم .يكفي اأننا اأطلقنا ا�سم لغات البرمجة
على التطبيقات التي م��ن خالها ن�سمم
ال�ب��رام��ج ،وه��ي تتبع نظام البنية اللغ�ية
لجهة اأن لها بنية �سرفية ونح�ية ودللية.
اأما عن الخ�ارزميات التي تاأتي في مرحلة
الت�سميم للتطبيقات فهي تتبع المنطق
الأر� �س �ط��ي للق�سايا ف��ي ب�ع��ده��ا ال��دلل��ي
المبني على حل الم�سائل المعقدة بتجزئتها
اإلى م�سائل ب�سيطة.
ول� �ك ��ن م ��ا ه ��ي ال� �م� �ه ��ارات ال� �ت ��ي من
المفتر�ض اأن يتعلمها ط��اب ه��ذه العل�م
20120111ARTFIG00576-lessciences-informatiques-de-retoura-l-ecole-britannique.php

ﻳﻜﻔﻲ أن ﺗﺪﺧﻞ إﻟﻰ
ﻋﺎﻟﻢ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ
ﺣﺎﺳﻮﺑﻚ اﻟﺸﺨﺼﻲ،
ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺠﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
اﻟـ»أي ﺑﻲ« ) (IPاﻟﺨﺎص
ﺑﻚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ...وﻋﻠﻰ ا¶ﻗﻞ
ﻋﻨﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺤﺮﻛﺎت
اﻟﺒﺤﺚ ،اﻟﺘﻲ »ﺗﺸﻔﻂ«
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻀﻌﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﺳﻴﺒﻬﺎ

ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻚ
ﺗﺤﺪدك ﺣﺴﺐ ﻣﺪى
ﱢ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻚ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎت؛
وإذا ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ
ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت ﻛﻔﺎﻳﺒﺮ
وواﺗﺴﺂب وﻟﻨﻜﺪان
وﻣﺪ ﱢوﻧﺔ وﻣﻮﻗﻊ  ...أﻧﺖ
إذﴽ »ﻟﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ
أو ﻟﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدﴽ «!
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الن�سانية والترب�ية والجتماعية؟
وم��ن اأه� � ّم اأ��س����ض ال�م���اط�ن��ة الرقمية،
تحدد ب�اأ ّن��ه على التعليم والتعلّم ،تمكين
الأف� � � ��راد وال �م �ج �ت �م �ع��ات م ��ن ا� �س �ت �خ��دام
تكن�ل�جيا المعل�مات والت�سالت ،ب�سكل
م�ستقل وحا�سم لجهة تلبية احتياجاتهم
وتطلعاتهم واإبداعاتهم .يجب على جميع
المربيّن� ،سمان التدريب على ا�ستخدام
تكن�ل�جيا المعل�مات والت���س��الت في
�سن مبكرة.
الم�اطنة الرقمية ل ت�ساوي ا�ستخدام
ت�ك�ن���ل���ج�ي��ا ال �م �ع �ل���م��ات والت �� �س��الت.
والم�اطنة ب�سكل عام ل ت�ساوي ا�ستهاك
اأو ا� �س �ت �خ��دام الأدوات .ف��ال�م���اط�ن��ة هي
الم�ساهمة والم�ساركة في الحياة المدينة.
وي�ن�ط���ي ذل��ك ف��ي المجتمع الرقمي
على تنمية قدرات الأفراد والجماعات ،في
الم�ساركة في اتخاذ القرارات –وتنفيذها-
ح�ل م�سائل المعل�مات ،والبنية التحتية،
والبرامج التي تعرف بحياة المجتمعات،
انطاقا ً م��ن البيئة المحلية ،و��س���لً اإل��ى
البيئة المجتم ّعية العالميّة.
طبعا ً هذه الأم�ر تعتبر اأكثر اأهمية في
المجتمعات غير المتجان�سة لغ�يا ً وثقافيا ً
 بالمعنى ال�ا�سع للكلمة من اللغة حتىالديانة .-وهنا ياأتي دور التربية في تعزيز
اللغة الأُم ( اللغة العربية) ال��ذي م��ا ي��زال
ي�س ِكل تحديا ً لنظام التعليم ،كما معرفة
اللغات الأجنبية -لكي ل نتهم بالنعزالية
الثقافية ،-لكي يت�س َكل راأي عام يفهم ما
يقال ،لأن اللغة الأم هي لغة الق�ى العاملة
ول�غ��ة ال�م�ع��رف��ة ،ف��ا اإن �ت��اج للمعرفة بلغة
الآخ ��ري ��ن! لأن ال�م�ع��رف��ة مرتبطة ب�سكل
مبا�سر بالراأي ال�ع��ام ...وهنا ال�س�ؤال هل
ي�جد في عالمنا العربي راأي عام؟!
حتى الأن ل ي���ج��د بالمعنى الفعلي
الذي من المفتر�ض اأن نعطيه ...على اأ�سا�ض
اأنّ ال���راأي ال �ع��ام ي�ساهم ف��ي التقرير في
المجتمع ،ح�سب ما يراه الجمه�ر منا�سبا ً
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له ،ولحياته على كل ال�سعد .فهل في عالمنا
العربي ،ت�ؤخذ اآراء النا�ض فعليا ً بالعتبار،
وهذا ما ن�سمية الدمقراطيّة الت�ساركيّة 14
اأم اأنها ما زالت مبليّة بالعمى؟
اأن يك�ن الم�اطن على علم بما يحدث،
واأن يك�ن له الحق في ط��رح ال ��راأي ،واأن
يك�ن له الحق في الم�ساركة في القرار،
واأن ي�ساهم في تنفيذ هذا القرار ،بمعنى
اأن ي�ساهم في �سنع ال�ق��رار ...فالم�اطنة
ال��رق�م�ي��ة ه��ي تمكين ك��ل ال�م���اط�ن�ي��ن في
�سنع ال �ق��رارات .وم��ع ذل��ك ،ف�اإن��ه اإذا كان
ه�ن��اك م�ج��ال واح��د مهم واأ��س��ا��س��ي يمكن
اأن ي�ستفيد من الت�سالت الرقمية ،فه�
م�ج��ال تعزيز ال�ت���ا��س��ل باللغة الأم لكي
نفهم الأم�ر الم�ستركة فيما بيننا من جهة
ولكي نفهم الم�سائل العلمية من جهة ثانية.
وه�ن��ا ي �اأت��ي دور التربية على اع�ت�ب��ار اأن
التعليم الذي تق�م به المدر�سة ي�سكل جزءا ً
م��ن ه��ذا ال ��دور ،فالتربية مرتبطة ب�اقع
متكامل مع العالم من ح�لها .فعلى �سبيل
المثال ،لي�ض لدينا اأي �سيا�سة لكي تك�ن
م��ادة المعل�ماتية ،م��ادة متكاملة علميّة
ف��ي ال �م��دار���ض .واإذا ك��ان ب��الإم �ك��ان تعلم
كيفية الت�س ُفح الب�سيط والإب�ح��ار الذاتي
في عالم الإنترنت ،فاإنه من ال�سعب تعلُم
المنطق للتع ّرف على المعادلت الب�لينية
(ن�سبة الى عالم المنطق النكليزي ج�رج
ب � ���ول ،)15ال�ت��ي ت�ساعد ف��ي ف�ه��م ماهية
الإب �ح��ار المجدي ،وال�ت��ي ب��دوره��ا تتطلب
تعليما ً منظ ّما ً مبنيا ً على اأ��س����ض نظر ّية
ول يمكن اأن تت ّم ه��ذه العملية بالتخمين
والع�س�ائية.
وه��ذا م��ا نق�سده بالق�ل ل يكفي اأن
ن���ؤ ِم��ن ف��ي الأ�� �س ���اق اأدوات ال�ك�ت��رون�ي��ة
وه�اتف واأل���اح ذكية ،بل من المفتر�ض
http://www.toupie.org/Dictionnaire/ 14
Democratie_participative.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/
15
George_Boole

تاأمين المعرفة الازمة لا�ستفادة من هذه
الأدوات ب�سكل مجدٍ.

á«ªbôdG ájƒ¡dG
ل ب َد من الإ�سارة اأولً اأنه من الناحية
التقنية ،وم��ن ناحية الر�سد المعل�ماتي
ل �اأف��راد والم�ؤ�س�سات وال�ج�م��اع��ات على
اختافها ،انه عندما ن�ستخدم اأي��ة و�سيلة
رقمية مهما كانت فاإننا نترك اأث��راً ...يكفي
اأن تدخل اإلى عالم النترنت من حا�س�بك
ال�سخ�سي ،حتى ي�سجل ما ي�سمى ال»اأي
بي» (( )IPبروت�ك�ل الإنترنت وه� عبارة
ع��ن م�ج�م���ع��ة م��ن الأرق�� ��ام ت �ح��دد كيفية
اإر�سال المعل�مات )16الخا�ض بك في مكان
ما في ال�ع��ال��م ...وعلى وج��ه التحديد عند
الم�زع المركزي لاإنترنت ،وعلى الأقل
عند مراكز محركات البحث ،التي «ت�سفط»
المعل�مات وت�سعها على ح�ا�سيبها ،من
اأجل اأن ت�زعها بدورها ح�سب التك�سيف
اأو الت��سيف المتبع لديها (.)indexing
وم��ن هنا يبداأ تك�ين اله�ية الرقمية لكل
م�ستخدم .واإذا كانت ال ُه�ية ب�س�رة عامة
 �سكليا ً  -اإدارية وبي�ل�جية ،فاإنها اأي�سا ًتعابير وه�ايات واألعاب واأفكار واآراء ...
والطرق التي يرانا من خالها الآخرين...
وف ��ي ع��ال��م ال �ت �ق �ن �ي��ات ،ه��ي م �ح��ددة على
اأ��س��ا���ض تعريف وم�سادقة (ال�ستيقان)
(،)17identification et authentication
اأمران اأ�سا�سيان ،وهما التحديد اأو التعريف
بالإجابة على ال�س�ؤال :من اأنا؟ والم�سداقية،
اأي الم�سادقة على التعريف ...فا يمكن اأن
16

https://en.wikipedia.org/wiki/
Internet_Protocol

17

Security: Identiication,
Authentication, and Authorization,
https://danielmiessler.com/
blog/security-identiication/authentication-and-authorization
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تدخل اإل��ى اأي مكان – رقمي – م��ن دون
الم�سادقة على التعريف .ك��ل ذل��ك مبني
على اأ�سا�ض قل لي ”عن ماذا تبحث ،اق�ل
لك من اأنت“ ؟ اإن كان من خال المدونات،
كمجم�عات للنقا�ض واإب��داء ال��راأي ،اأو من
خ��ال المكتبات وال��دوري��ات وال�سحف،
للتفتي�ض عن الن�س��ض والمعرفة ،اأو من
خ��ال القيام بمعامات مالية ومعامات
اإداري� ��ة ،اأو م��ن اأج��ل التعليم وال�ت� ُع�ل��م ،اأو
م��ن اأج ��ل ال�ن���س��ر الإل �ك �ت��رون��ي وال �ت �ج��ارة
الإلكترونية ،اأو للبحث عن المعل�مات من
خال محركات البحث الكا�سيكية ،اأو من
خ��ال تطبيقات الت�ا�سل الجتماعي ،اأو
ممار�سة اله�ايات والألعاب والهتمامات
الأخ� ��رى ،اأو للم�ساهمة ف��ي عمل هيئات
مدنية وجمعيات ،اأو كم�ستخدم ما من اأجل
الم�ؤ�س�سة التي نعمل فيها.
وم��ن جهة ثانية نحن نعي�ض مرحلة
معرفتك تحدِدك ح�سب م��دى ا�ستخدامك
للتقنيات؛ واإذا ك�ن��ت ل تملك برمجيات
ك �ف��اي �ب��ر ووات� ��� �س� �اآب ول��ن��ك��دان وم ��د ِون ��ة
وم���ق��ع  ...اأن��ت اإذا ً «ل�ست على الخط اأو
ل�ست م���ج���دا ً »! ه��ذه برمجيات مازمة
ل�ل�ف��رد ،وت �ح��دد ه���ي�ت��ه ،لأن �ن��ا ُن �� �س �األ عن
هذه ال�ستخدامات ،فهي بح ّد ذاتها تعطي
�س�رة عن الذات ،من خال ا�ستخدامها اأو
عدمه .ا�ستطرادا ً ن�ساأل من اأن��ت؟ فلل ُه� ّية
ال��رق�م�ي��ة اإدارة تتمثل ب�ع��دة خ�سائ�ض :
تعبيرية م��اذا تق�ل؟ ن�سر واإع��ان  :ماذا
ت �ع �ل��ن؟ ع �م��ل  :م� ��اذا ت �ف �ع��ل؟ راأي  :م��اذا
تحب؟ �سمعة  :م��اذا يقال عنك؟ ه�ايات :
م��اذا ت�ه���ى؟ تعريف  :م��اذا ُي�ع��رف عنك؟
ا�ستهاك :م��اذا ت�ستري؟ المعرفية :ماذا
تعرف؟ ورمزية  :ماذا تمثل ومن يمثلك؟
وم�سهدية :من تعرف؟ وم�سكنية  :ما ه�
عن�انك؟
وهذا ما يدفع بالم�ؤ�س�سات التي تقدم
ال �خ��دم��ات ،اإل��ى التفتي�ض ع��ن المعل�مات
عن الأ�سخا�ض مبا�سر ًة ،على اعتبار اأنه

في حياتنا الي�مية نفت�ض عن المعل�مات،
اإم� ��ا ف ��ي ال �� �س �ح��ف وال �ك �ت��ب وال�م�ك�ت�ب��ات
وال��خ ...واإم��ا كما يح�سل حاليا ً من خال
الأ�سخا�ض (العائلة ،الأ�سدقاء ،الخ).؟ واذا
ك��ان��ت محركات البحث على اأن���اع �ه��ا ،قد
ّ
و�سفت
وك�سفت ( )indexingالن�س��ض
وال���ث��ائ��ق وال�م�ع�ل���م��ات «ال �م��ر ّق �م��ة» ،ف �اإن
ال�سبكات ال�سبكات الجتماعية تتجه اإلى
”ترقيم“ الأ�سخا�ض وهذا ما يحاول مارك
زوك��رب�ي��رغ م�ؤ�س�ض في�سب�ك اأن يفعله.
فالإن�سان بات وثيقة كباقي ال�ثائق!

الحم�س النووي الرقمي
يتم ال��دخ���ل اإل ��ى الن�ت��رن��ت ف��ي كثير
م��ن الأح �ي��ان م��ن خ��ال اله�ية المفت�حة
( ،)OpenIDوه��� معيار مفت�ح ي�سف
كيفية ال�ستيقان ( )Authentificationمن
الم�ستخدمين ،اأو ما ي�سمى نظام الم�سادقة
الامركزية ،التي ت�سمح بالعب�ر الم َ�حد
اإل��ى الم�اقع .والم�سادقة هي عملية يتم
بم�جبها ،لنظام الكمبي�تر التحقق من
ه���ي��ة �سخ�ض م��ا (م��ن ان ��ت ،م ��اذا تملك،
م��اذا تعرف ،كلمة المرور ،ال��خ) ،اأو جهاز
كمبي�تر وال�سماح ب��س�له اإل��ى الم�ارد
(الأن �ظ �م��ة وال���س�ب�ك��ات والتطبيقات .)...
وت�سمح الم�سادقة بالتحقق م��ن ف��رادة
الم�ستخدم المعني .وم��ن هنا ف �اإن تحديد
اله�ية ي�سمح بمعرفة ه�ية الم�ستخدم،
بينما ت�سمح الم�سادقة بت�ثيق ه�يته.
واي�����س��ا ً ي �ت��م ا� �س �ت �خ��دام ال� �س �ت �ي �ق��ان اأو
الم�سداقية في اأغلب الأنظمة الحا�س�بية،
كما في نظام الت�سغيل ال�سبكي اأو متعدد
الم�ستخدِمين ،اأو الم�اقع اللكترونية .كما
اأن الم�سادقة ت��ؤ ِم��ن ال��دخ���ل اإل��ى م�اقع
متعددة (داع �م��ة ل�ه��ذه التقنية) ،م��ن دون
ال�ح��اج��ة اإل ��ى ت�سجيل ال��دخ���ل والتذكير
بالت�سجيل لكل م�قع في كل مرة .وي�ستند
هذا النم�ذج على عاقات من الثقة مثبته

ﻓﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻴﺲ
ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت،
ﺑﻞ ﻳﻘﻮد اﻟﻰ أﺑﻌﺎد
ﻣﺘﻌﺪدة ،دون أن
ﻧﻨﺴﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎدل
واﻟﺘﺮاﺑﻂ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ¶ ،ن
ﻛﻞ ﻫﺬا أﺧﻴﺮﴽ ﻳﺆدي
اﻟﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ.

ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﺒﻜﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈن إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻣﺜ ً
ﻳﺪل
ﻼ أو ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ ّ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ا¶ﺣﻴﺎن
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺤﻴﻂ
وﺣﺘﻰ ﺑﺪاء رأي
ﻣﻌﻴﻦ ،وﻟﻠﺼﻮرة اﻟﺘﻲ
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺒﻨﻴﻬﺎ ﻋﻦ
ﺣﺎﻟﻨﺎ ،ﻛﺄﻧﻨﺎ ﻟﺒﺴﻨﺎ
ﺛﻮﺑﴼ ﻳﻼﺋﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
واﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي
ﺳﻨﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ :ﺛﻮب
ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﺛﻮب ﻟﻠﺴﻬﺮة،
ﺛﻮب ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ...
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م�سبقاً ،بين مقدمي الخدمات في الم�اقع،
وم�ق��دم��ي ال�ه���ي��ة (ه���ي��ة  .)OpenIDكما
وي�سمح هذا النظام بتجنب ملء ا�ستمارة
جديدة ،في كل مرة نريد فيها ال�ل�ج اإلى
ال�سبكة ،وذل��ك عن طريق اإع��ادة ا�ستخدام
المعل�مات المتاحة �سابقاً.
ان�ط��اق�ا ً م��ن ذل��ك ي�ت�ك� َ�ن عند العب�ر
الأول اإل � ��ى الن � �ت� ��رن� ��ت ...م ��ا ي �م �ك��ن اأن
ن�سفه بالحم�ض ال �ن���وي الرقمي AND
))ِAuthentification Numeric Definition
ل�ك��ل �سخ�ض ،ي �ح��دد ب��ال�ه���ي��ة المفت�حة
 ،OpenIDالذي بدوره يحدد الم�سار الرقمي
لاأفراد .هذا «الحم�ض الن�وي الرقمي» اأو
بعبارة اأخرى هذه اله�ية الرقمية الم ِعرفة
(اأي التي تع ِرف عن الفرد) ،هي التي تجمع
المعل�مات عن الأف��راد ليت َك�ن ما ه� على
غ��رار الحم�ض ال �ن���وي ل �اأف��راد «Acide
 ” Desoxyribo-Nucleiqueوال �ت��ي
ه��ي ع�ب��ارة ع��ن «التعليمات الجينية ،الي
ت�سف التط�ر البي�ل�جي للكائنات الحية
ومعظم ال�ف�ي��رو��س��ات ،وت�ح�ت���ي بالتالي
ع�ل��ى التعليمات ال���راث �ي��ة ال��ازم��ة لأداء
ال�ظائف الحي�ية لكل الكائنات» ،ح�سب

ال�يكيبديا.18

الخبرة والتفاعل
والكينونة والتمظهر
(Max

واذا ك� ��ان «م ��اك� �� ��ض ف �ي �ب �ي��ر»
 )Veber19قد تكلم عن الخبرة في الفعل
والخبرة الكين�نية (savoir être & savoir
 ،)faireف� �اإن ه��ذه ال�ه���ي��ة الرقمية تحدَد
باأمرين اثنين ،اإ�سافة الى ما حدده «فيبير»،
ي �ت �م �ح���ران ح ���ل ال �خ �ب��رة ف��ي ال�ت�ف��اع��ل
والخبرة في التمظهر (savoir interagir
 .)& savoir paraitreكل ذلك اأتى انطاقا ً
من اأن ال�اقعي والفترا�سي هما حقيقتان
ل�س�رة واحدة ،وفيهما ن�ع من اللتبا�ض
نظرا ً للحالة الجديدة ،المتعلقة بال�س�رة
الفعليّة للفرد! والمبنية على اأ�سا�ض معادلة
«اأنا اأنقر اإذا ً اأنا في نظر الآخرين م�ج�د»،
اأي الكين�نة والتمظهر (،)être & paraitre
تتما�سى مع ا�ستعداد الأف��راد الى الإغ���اء
الدائم في كل فترات حياته.
فدخ�ل التقنيات اإلى الحياة� ،ساعف
تخ�ض اأي م�ستخدم
من اأ�سكال اله�ية التي
ُ
لاإنترنت :اله�ية البي�ل�جية (ال�اقعية)،
واله�ية الرقمية (الفترا�سية) واله�ية
ال�ظيفية (الن�ساطية) واله�ية ال�سردية
ح���س��ب ب ���ول ري� �ك ���ر .20ف �ت��داخ��ل عالم
ال� �ق ��راءة وع��ال��م ال �ك �ت��اب��ة م��ع ك��ل م��ا ل�ه��ذا
م��ن معنى وت�اأث�ي��ر على ك��ل الم�ست�يات،
وبالتالي تداخل عالم الن�ض ع�الم الفرد
والجماعة ،حيث يت�س َكل من خالها الفرد
https://en.wikipedia.org/ 18-1-2016 18
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_ 19
Weber، 18-1-2016

الحم�س النووي الرقمي يحدد بالحم�س
النووي لاأفراد وبالبرامج التي ي�ضتخدمها
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ب��ال�ج�م��اع��ة ،ل�ت�غ��دو ف��ي ال�ن�ه��اي��ة م���روث �ا ً
تاريخيا ً لكل �سخ�ض .وم��ن هنا ج��اء هذا
التقارب مع الجينات البي�ل�جية ،حيث اأنها
هي ما ورثنا وهي ما �سن�رث!
لهذا و�سلنا اإل��ى مرحلة النتقال من
م��ا ي�سمى بالتك�سيف الن�سي (ت��سيف
المعل�مات الن�سية وال���س���ر وغيرها)،
 ال � ��ى ت �ك �� �س �ي��ف الأف� � � � ��راد (ت���� �س �ي��فال�م�ع�ل���م��ات ع��ن الأف � � ��راد) ...ع�ل��ى �سبيل
المثال ،نجد اإعانات ما متعلقة باهتمامات
ف��ردي��ة اأو ج �م��اع �ي��ة ...اإع ��ان ��ات م�جهة
ح�سب «ال �ب��روف��اي��ل» ( ،)Profileالممثل
له�ت�م��ام��ات ك��ل م�ستخدم .ه��ذه العملية
ت�ت��م ع�ب��ر برمجية اأو روب� ���ت ُي �ح��دد من
اأن��ت م��ن خ��ال الأ��س��دق��اء ،لهذا ي�جه لك
اإعاناته ح�سب اأ�سدقائك ،ومجم�عة من
الخ�سائ�ض الأخرى (كالعمر والجن�ض.)...
ف �اأث � ُرن��ا ال��رق�م��ي اأ��س�ب��ح م ��ادة ت �ج��اري��ة...
والبرمجيات على اأن�اعها في حالة مراقبة
الأ�سخا�ض ف��ي ال��زم��ن الفعلي على م��دار
ال���س��اع��ة ،لتك�ين ال�خ��ارط��ة الجينية لكل
فرد .هذا التمظهر اأدَى اإلى جعل المعل�مات
ال�سخ�سية «مق ّر�سة» اأي تباع وت�سترى.
ه��ذه ال�ت�غ�يُ��رات (اأو العمليات) لي�ست
نابعة فقط من قرارات تقنية تكن�قراطية،
بل من الثقافة .مثاً عر�ض الذات ،الكمال!
واأن ل ت�ك���ن م���ج���دا ً على ال�ن��ت ي ��ؤدي
ال��ى الن �ع��زال ،م��ن هنا ف �اإن كثرة العر�ض
ال ��ذات ��ي ،اأو��س�ل�ت�ن��ا اإل ��ى م��ا ن�سميه ال���ب
الجتماعي .واذا كان ال�يب ه� بروت�ك�ل
ل �ع��ر���ض ال �م �ع �ل���م��ات ،وال �ت �ف �ت �ي ����ض عنها
وال��س�ل اليها ،فال�ب الجتماعي ،ه�
ع��ر���ض المعل�مات ال�سخ�سية وتبادلها
م��ع المجتمع الف �ت��را� �س��ي .ول�ك��ي تك�ن
م���ج���دا ً وف��اع �اً ف��ي ال���ي��ب الجتماعي،
عليك اأن تعطي وتعر�ض قلياً اأو كثيرا ً من
ذاتك وعنها! مما �سي�ؤدي اإلى النتقال من
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ال�سبكة العنكب�تية للن�س��ض ،اإلى ال�سبكة
العنكب�تية ل� �اأف ��راد ،اي م��ن (www 21
 )WWideWالى (.)wlw WLifeW
فنحن الآن ف��ي م�ن�ظ���م��ة ت�ا�سلية،
ت��سلنا اإل��ى خرائط مجتمعية مت�سابكة،
م��ن ال�ت���ا��س��ل م��ن �سخ�ض اإل ��ى �سخ�ض،
وم��ن �سخ�ض اإل ��ى ج�م��اع��ة ،وم��ن جماعة
اإلى جماعة ،لي�سبح الت�سابك حقا ً اأ�سا�سيا ً
ولي�ض خدمة! ف��الأدوات التقنية تدفع اإلى
تخطي ال�سل�كيات الحالية ،نح� �سل�كيات
جديدة ت�ؤدي بالتالي اإلى النتقال من ثقافة
الإب �ح��ار ( ،)Browserال��ى ثقافة البحث
( ،)Searchوم�ن�ه��ا ال��ى ث�ق��اف��ة الت�سارك
( .)Shareه ��ذا ال�ت���س��ارك ف��ي ال�سبكات
الجتماعية� ،سيدخلنا اإل��ى مفه�م الأن��ا
الجتماعي الرقمي.
فالتجديد لي�ض فقط م�ساألة تقنيات،
بل يق�د الى اأبعاد متعددة ،دون اأن نن�سى
اأن ه��ذا التبادل وال�ت��راب��ط ل يمكن ف�سله
عن الحرية ،لأن كل هذا اأخيرا ً ي ��ؤدي الى
�سه�لة المراقبة.
بالن�سبة للمراقبة والر�سد يتم ت�س�ير
الأمر وربطه دائما ً بال�سلبيات! وباأن كل ما
ي�سنع م��ن برمجيات رقمية ه��ي �سنعت
لذلك .لهذا من المفتر�ض اأن نعي ،اأن هذا
الف�ساء الرقمي ه� ف�ساء مفت�ح للجميع،
اأدوات وبرمجيات؛ فاإذا كان هنالك اإمكانية
ل�ستغال التقنيات ،فبا�ستطاعة الجميع
ا�ستخدامها وال�ستفادة منها ،على ان ل
تبقى �ساحة ال�سراع باتجاه واحد.

يدّل في بع�ض الأحيان على الحالة النف�سية
وال��سع المحيط وحتى لإبداء راأي معين،
ولل�س�رة التي نريد اأن نبنيها عن حالنا،
كاأننا لب�سنا ث�با ً يائم المنا�سبة والمكان
ال ��ذي ��س�ن��ذه��ب اإل �ي��ه :ث ���ب ل�ل�ع�م��ل ،ث���ب
لل�سهرة ،ث�ب للريا�سة...
نحن نبني ب�سكل تراكمي �سخ�سيتنا
اأو �س�ره عنها لكي يك�ن لنا �سخ�سيتان
 :واق�ع�يّ��ة واف�ت��را��س�يّ��ة ،م��ع ح��دود �سياج
معين ديناميكي م�ت�ح��رك وم��ائ��ج  ...كل
ذل��ك نتبادله مع اأ�سدقائنا الفي�سب�كيين
وغيرهم ،الذين يتعدون اأ�سعاف اأ�سعاف
ما ه� فعليّا ً في ال�اقع .ودائما ً للتفتي�ض عن
عدد زائد من الايكات ( ،)likeوالتعليقات
لنغذي الأنا ال�اقعي من خال تغذية الأنا
الفترا�سي ال�سبكي .وبالتالي النتقال
من حقبة الإغ�اء ال�اقعي اإلى حقبة الإع�اء
الفترا�سي!22
ل� �ه���ذا ح� �ت ��ى اأنّ ت� �ع ��ري ��ف ال��ع��اق��ة
الج �ت �م��اع �ي��ة ال�ف�ي���س�ب���ك�ي��ة ذاه� �ب ��ة نح�
ال�ت�غ� ُي��ر .ه��ذه ال���س���رة المبنيّة ف��ي البدء
على ”البروفايل“ ،تخرج مع ال�قت عن
نطاق تحكمنا بها ،بالأخ�ض لاأ�سخا�ض
غير المحتر�سين بالن�سبة لتعاملهم مع
التقنيات .هذه ال�س�رة الذاتية التي نعتبرها
في البدء ”مم�س�كة“ ،تبداأ بالخروج عن
اإرادتنا ،وبالتالي نبداأ بالتفتي�ض عن معايير
جديدة لبناء �س�رة جديدة فيها �سيء من
ال�سرية.
وح���س��ب الح �� �س��اءات ف� �اإن ال�سباب
يعط�ن معل�مات اأق��ل ع��ن �سخ�سياتهم
وهم يعرف�ن كيفية فعل ذلك تقنياً .يبقى

ف��ي ع��ال��م ال�سبكات الج�ت�م��اع�ي��ة ف �اإن
اإ�سافة ال�س�رة ال�سخ�سية مثاً اأو تبديلها

 22غ�ضان مراد ،علم نف�س اأداته �ضبكات
التوا�ضل :الـ«ليك» دليل �ضخ�ضيّتك!
ì’Gد  16اأغ�ضط�س ،2015

لكل م�ضتخدم بروفايل محدد
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المهم اأخيرا ً ه� التحكم بما نريد ان نعر�سه
على الماأ!
ً
ً
اأخ �ي��را ،الم�اطنة الرقمية اإذا تتطلب
”ثقافة رقمية“ ،للتحكم ب�ه���ي�ت�ن��ا من
خ��ال اله�ية التعريفية ال�ت��ي ه��ي عبارة
ع��ن معايير �سخ�سية ،كالعمر والجن�ض
وال�ع��اق��ات والت�جهات وال�ع�م��ل .وه�ية
تمثيلية تحدد على اأ�سا�ض تحييني ،انطاقا ً
من الم�ساركة في الن�ساطات ،والتبادل،
والت�سجيل في مجم�عات ،والتعليق على
الكتابات وا�ستخدام لبع�ض التطبيقات.
وه�ية ح�سابية – مدرو�سة ،تتمثل بعدد
ال��س��دق��اء ،وع��دد الفعاليّات والأن�سطة،
وع� � ��دد ال��م��ج��م���ع��ات وع� � ��دد األ� �ب ���م ��ات
ال�س�ر وع��دد الأ�سدقاء الم�ستركين في
المجم�عات.
ولن نن�سى اأنه بمجرد دخ�ل ال�سبكة،
ي�سبح من الم�ستحيل الختفاء! وبالن�سبة
اإل ��ى التقنيات وال �ب��رام��ج المعل�ماتية -
كال�سبكات الم�سماة اجتماعيّة على اأن�اعها
 ،-الإن�سان ه� وثيقة كباقي ال�ثائق! 23

خاتمة
يرتكز المجتمع ال��ذي نعي�ض ب��ه على
قدرة الن�سان على التعامل مع الرم�ز عن
طريق التقنيات .فالمعل�مات والمعرفة
حاليا ً ت�سكان الم�ارد القت�سادية التي
�سكلتها ال� �م ���ارد الطبيعية ف��ي الع�سر
ال�سناعي .وقد اأتاحت التقنيات المت�فرة
حاليا التط�ير المعرفي م��ن خ��ال طرق
ع��دي��دة ت��ذه��ب اأح �ي��ان �ا ً اأب �ع��د م��ن الأن �م��اط
الأحادية التجاه التقليدية للن�سر المعرفي.
وتعتبر التكن�ل�جيا محركا ً ومط ِ�را ً على
23
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ٍ �ناحظ اأن هناك عدم ا�ستغال ك
�اف لهذا
ً  وفي ال�اقع اأن جزءا.الن�ع من المعطيات
من الم�سكلة اأكثر عم�مي يعلق بالت�سنيف
الدللي ال��ذي يهدف اإل��ى ت�فير م�ؤ�سرات
،ت�سمح بتح�سين ط��رق محركات البحث
وب��ذل��ك م��ن المحتمل اأن ي� ��ؤدي ذل��ك اإل��ى
اإمكانية تقديم اإجابات على محركات البحث
 يهتم�ن.تك�ن اأكثر منا�سبة لما نفت�ض عنه
ً ب�ه��ذا الجانب على �سبكة الإن�ت��رن��ت نظرا
.لك�نه ال��سيط بالمعنى التجاري
»©eÉL åMÉH ❊

،ابتكار مفاهيم باأ�سكال محددة ومنظمة
وه �ن��ا ي�ف��ر���ض ال �� �س ��ؤال ع��ن اإع� ��ادة تقييم
 اإن، ل��ذل��ك.لكيفية نظرتنا وفهمنا للعالم
التعقيدات ال�سديد الناجمة عن المحت�ى
الدللي على ال�يب يطرح م�سكلة خطيرة
ب�سبب ت�سنيفات الإن �ت��رن��ت وت���ف�ي��ره��ا
 غير،ل �ك �م �ي��ات ه��ائ �ل��ة م ��ن ال��م��ع��ل���م��ات
 ومتعدد اللغات على وجه،ًمتجان�سة ج��دا
ال �خ �� �س������ض (ف �ك �ث��رة ال �م �ع �ل���م��ات تقتل
 ول �اإ� �س��ارة ف� �اإن مجم�عة.)ال�م�ع�ل���م��ات
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الإم �� �س��اك باللحظة ال�سعرية
ال ��راه� �ن ��ة ع �م��ل م �ت �ق ����ض و��س�ع��ب
يقت�سي اإره ��اف ال�ح���ا���ض جميعا ً
لإي �ق��اع الحياة ال��دائ��رة فينا وح�لنا من
خ��ال اللغة وال� �س �ت �ع��ارة ال�سعرية من
النملة الدابة على الأر���ض اإل��ى المحراب.
وم� ��ن ان �ت �ظ��ام ال� ��� �س ���ارع وال� �م ��دن اإل ��ى
ال� �خ ��راب .ف�ل�ك��ل � �س��يء ل �غ��ة وال �ل �غ��ة هنا
ت �ت �ج��اوز م �ف �ه���م ال�ت�ق�ل�ي��د وال �ق��ام������ض،
لتندرج في �سيم�ل�جيا ال�سارة signe
وبمقدار ما هي اللحظة ال�سعرية لحظة
اإ�سارية برقية وح�سيّة  ،هي اأي�سا ً اإ�سارة
في الروح ،بارقة ميتافيزيقية وما يق�له
بريغ�جين (ن�بل للكيمياء  )1977مت�فى
 2003م ،في كتابه « بين الزمن والأبدية»
ي�سح على ال�سعر �سحته على العلم « اإن
ُ
ّ
الك�ن ينتج عن حالة عدم ا�ستقرار خاق
يمكن له اأن يتكرر اإل��ى ما ل نهاية ،وهنا
نرى الأبدية».
م��ع ال�ت�ط���ر ت�غ��دو ع��اق��ة الق�سيدة
باللغة اأكثر تف�قا ً وخ�سباً .هذا التط�ر
الذي ي�سل الي�م اإلى اللحظة العنكب�تية

للعالم ،ال� �س��ارة وال�ب��ارق��ة وال��رق��م وما
اإل ��ى ذل ��ك ،م�م��ا يجعل ال�سعر م��ن اأك�ث��ر
ال �ف �ن���ن ق �ل �ق �اً ،وم ��ا ن���س�ه��ده ال��ي���م ه�
التح ّ�ل ف��ي مفه�م اللغة وانتقالها من
الباغة الكا�سيكية اإل��ى ب��رق الإ��س��ارة،
وم��ن مفه�م ال���زن اإل��ى متاهة اليقاع،
اإذ يختلط الن�سق بالف��سى ،وال�سعر
ب��ال�ن�ث��ر وال �� �س��اع��ر ب��ال�م�ت�ل�ق��ي ،ح�ت��ى اأن
باحثا ً ه� الدكت�ر نبيل علي اقترح تغيير
ا��س��م المتلقي ال�ح��دي��ث اإل��ى «المتلكي»،
ون�ساأت مع التط�ر اللكتروني ق�سائد
الفي�سب�ك وال�ق���س��ائ��د ال �ف���ري��ة ون�ض
ال �م���ب��اي��ل وال �ن ����ض ال �ج �م��اع��ي وال�ن����ض
الرقمي التفاعلي اأوالهايبرتك�ست .هي
تجارب كثيرة على كل حال تحاول الي�م
اأن تغير م��ن مفه�م ارت �ب��اط الق�سيدة
باللغة وال� ���زن والي �ق��اع وه��� ارت�ب��اط
تاريخي وثني اأو ديني اإلى حدود كبيرة .
وت�سعى لعتبار ال�سعر ه� هباء الإ�سارة
الإلكترونية .اإنها تحاول ...
ول ��م ت�ستطع ال���س�ب�ك��ة العنكب�تية،
وت��سعها في الك�ن ،اأن
على خط�رتها
ّ

تقتل بع�ض م��ا ه��� مح�س��ض وملم��ض
في الكتابة اأو الطباعة على ال���رق .فاأنا
اأ�ستطيع اأن اأقراأ كتابا ً في الإنترنت ،واأقراأ
كل ما تذكره ال�سحافة ال�رقية من اأخبار
و م �ق��الت ،لكني اأح����ض اأن �سيئا ً م��ا ه�
م�ج�د في الكتاب وال�سحيفة ال�رقية
غير م�ج�د في الفي�سب�ك اأو الكمبي�تر.
فاأنا مثاً ل اأق��راأ اأي �سيء ق��راءة بالنظر،
بل ي�سارك النظر في هذا العمل ،الأ�سابع
وبينها ال�ق�ل��م .ف�اأك�ت��ب بين ال�سط�ر في
الح�ا�سي ،ما يمكن اأن اأ�سميه تفاعاتي
م��ع ال�م�ق��روء و ماحظاتي ،بحيث اأنني
ك�ق��ارىء ،اأ��س��ارك الن�ض م�ساركة كثيفة
من خال هذه الماحظات .اإن ذلك �سعب
في ما اأقراأ في الإنترنت .اإن ثمة لذة للم�ض
ال�ك�ت��ب رب �م��ا ل��رائ �ح��ة ال �ح �ب��ر ،ل يقدمها
الكمبي�تر .ثم عملياً ،في الباد المتط�رة
كاأميركا واأوروب� ��ا ،ل��م يق�ض الكمبي�تر
على الكتاب اأو ال�سحيفة ال�رقية.
❊ óbÉfh ôYÉ°T
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لم تبداأ الثقافة م ��ع اكت�ساف الحرف
ول م ��ع اختراع ال ���رق ول مع ابتكار
الطباعة .الثقافة نم ��� معرفي تراكمي
لمق�م ��ات لغ�ي ��ة وعقائ ��د وقي ��م ومب ��ادئ
و�سل ���ك ومقد�س ��ات وق�اني ��ن وتج ��ارب
وفن ���ن ،عبّرت عنه ��ا ال�سع�ب ف ��ي مختلف
مراح ��ل التاري ��خ بط ��رق �ست ��ى ،ب ��دءا ً م ��ن
الر�س ��م عل ��ى ج ��دران الكه ���ف ،اإل ��ى النق�ض
على ال�سخ�ر ،اإلى نحت الأن�ساب والأزلم
لتقدي�سه ��ا وعبادته ��ا وغيره ��ا م ��ن مختل ��ف
ط ��رق التعبي ��ر الثقاف ��ي والفن ��ي ع ��ن �سمات
ح�س ��ارات م�غل ��ة ف ��ي الق ��دم .ث ��م تط ���رت
اأ�س ��كال التعبي ��ر والت�ا�س ��ل الثقاف ��ي م ��ع
اكت�س ��اف الكتابات الأولى من م�سمارية على
الأل ���اح الطيني ��ة وهيروغليفي ��ة عل ��ى ورق
الب ��ردي وكتاب ��ات الن ��كا والزتي ��ك وغيرها
من ال�سع�ب و�س ���لً اإلى ابت ��كار الأبجدية.
وكان ��ت الكتابة حدا ً فا�س � ً
�ا بين التاريخ وما
قبل ��ه نظ ��را ً لأهميته ��ا الق�س�ى ف ��ي التط�ر
الح�ساري.
26
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لق ��د كان ��ت الأبجدي ��ة قف ��زة ن�عي ��ة ف ��ي
حف ��ظ الت ��راث الح�س ��اري لاإن�ساني ��ة ،وفي
تفعي ��ل الت�ا�سل بين ال�سع�ب .ثم مع ال�رق
والطباعة ،عرفت الب�سري ��ة الكتابة والكتاب.
واأ�سبح الكتاب ه� حامل الإرث الثقافي ،ه�
و�سيلة العلم والتعلم .ويمكن ب�سدق و�سف
ع�س ���ر الكتاب ��ة بزم ��ن ”الكتاب“ .تغ� �زّل به
الأدب ��اء وال�سعراء ،وو�سف ���ه بخير جلي�ض،
واأوف ��ى �سدي ��ق ،واأ�س ��دق رفي ��ق .واأ�سب ��ح
القلم عن�ان� �ا ً للفكر والمعرفة ،و�ساحا ً فتاكا ً
يغ ��زو العق ���ل ويبن ��ي المفاهي ��م والقيم .لقد
ظل ��ت �سط�ة الكت ��اب والقل ��م ممت ��دة لقرون
ط�يل ��ة .و كان للح ��روف والأوراق عاق ��ة
وطيدة بالفكر وال�ج ��دان وال�عي والذاكرة،
وحتى بالمقد�سات.
لق ��د وعت الأجي ��ال منذ اكت�ساف الحرف
عل ��ى ثقاف ��ة الحب ��ر وال ���رق ،عل ��ى القل ��م
والكت ��اب .وارتبط ��ت ارتباط� �ا ً وجداني� �ا ً بها.
ي�سط ��ر القل ��م الأف ��كار والمنط ��ق ،الأرق ��ام
والخرائ ��ط ،ق�س�ض الحب ور�سائ ��ل الغرام،

اأخب ��ار الدني ��ا واآراء الب�س ��ر .ويحم ��ل الكتاب
مفاهي ��م الع�سر ،ونتاج ��ه الفكري ،ق�س�سه،
اأحداثه ،ذكرياته .ه� رفيق ال�سفر ،وال�سل�ى
ف ��ي اأوق ��ات ال�ح ��دة ،وزائ ��ر قبل الن ���م .ه�
حاف ��ظ المخ ��زون الثقاف ��ي ،وو�سيل ��ة نق ��ل
المعرفة والعلم.
اإل اأن التق ��دم العلم ��ي والتكن�ل�جي اأدّى
اإل ��ى اكت�س ��اف التكن�ل�جي ��ا الرقمي ��ة� .س َكل
هذا الخت ��راع انقابا ً ثقافيا ّ هائاً اأ�س ّد تاأثيرا ً
م ��ن النقاب الذي اأحدثته مطبعة ج�تنبرغ.
وانتقل ��ت ع�س ��رات اآلف الكت ��ب م ��ن رف ���ف
المكتب ��ات ال ��ى الترقي ��م اللكترون ��ي .ه ��ذه
التقني ��ة حقق ��ت درج ��ة عالي ��ة م ��ن الت�سال
ووف ��رت �سرع ��ة فائقة ف ��ي اأقل جه ��د ممكن،
وقدمت حل�لً لم�ساكل اقت�سادية وا�سعة.
وت�ستند هذه التقنية اإلى العالم الإلكتروني
الذي ه ��� ث�رة اإن�سانية علمي ��ة ل ي�ستهان بها
في الع�س ��ر الحديث وهي تعتمد اعتم ��ادا ً كليا ً
عل ��ى لغة الح�س ��اب الرقمي .لق ��د رافق الع�سر
المعل�ماتي ث�رت ��ان تكن�ل�جيتان هما :ث�رة
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الت�سالت ،وث�رة تقنية المعل�مات .واختزل
النترن ��ت الفج ���ات المكاني ��ة والزماني ��ة بين
المجتمعات .التكن�ل�جيا الرقمية لي�ست ثقافة
بح� � ّد ذاتها ،بل هي تقنية لحمل ثقافة ال�سع�ب
ونقلها وربما تك�ينها اأو التاأثير فيها.
لق ��د و ّف ��رت �سبكة النترن ��ت معينا ً هائاً
من المعل�مات وو�سيلة �سهلة جدا ً للت�ا�سل
ولتب ��ادل المعل�م ��ات وتخزينه ��ا وتنظيمه ��ا
و�سرع ��ة ا�سترجاعه ��ا وعر�سه ��ا باأح�س ��ن
الأ�س ��كال .واأ�سبح ��ت المعرف ��ة اأه ��م و�سائل
التنمي ��ة .واأ�سب ��ح اإنت ��اج المعرف ��ة م ��ن اأه ��م
م�سادر الدخل الق�م ��ي لبع�ض المجتمعات.
وحل ّ ��ت ال��سائ ��ل الرقمي ��ة م ��كان كل م ��ا ه�
تقلي ��دي .وج ��رى ا�ستخ ��دام التكن�ل�جي ��ا
الرقمي ��ة في المج ��الت المختلف ��ة ،من علمية
ومعرفي ��ة اإل ��ى اقت�سادي ��ة وتجاري ��ة ،اإل ��ى
اإعامية واإعانية وغيرها...
وبات ��ت الثقافة الرقمي ��ة من ركائز العمل
الي�م ��ي المعا�ض ،قربت الم�سافات بل محتها
نهائي� �اً .فبكب�س ��ة زر ت�ستطي ��ع اأن تتح ��دث
م ��ع النا�ض ف ��ي اأ�سق ��اع الدنيا كاف ��ة ،ويمكن
لأي �سخ� ��ض العمل وه� جال� ��ض على مقعده
ويتاب ��ع عمله م ��ن خال �سا�س ��ات عن طريق
الإنترن ��ت .واأ�سبح التعلم الذاتي والتعلم عن
بعد ب�ا�سطة �سبكة النترنت ممكنين.
هذا التط�ر العلمي اأدّى اإلى تط�ر اجتماعي
هائ ��ل .فقد اأوج ��دت الث ���رة الرقمي ��ة اأنماطا ً
ثقافي ��ة و�سل�كي ��ات جدي ��دة قلب ��ت المفاهيم
الجتماعية ال�سابق ��ة .واأ�سبح الغزو الثقافي
اأكث ��ر �سه�ل ��ة ومتاح� �ا ً بما ل يق ��ارن بما كان
قب ��ل الث�رة التكن�ل�جية الحديثة .واإذا كانت
�سه�ل ��ة الح�س�ل عل ��ى المعل�مات و�سه�لة
الت�ا�سل قد �س ّهلت تبادل المنتجات الثقافية
والعلمي ��ة ،فاإنه ��ا في نف� ��ض ال�قت ق ��د اأزالت
الح�اج ��ز الثقافي ��ة بي ��ن المجتمع ��ات وبداأت
الف ���ارق تت�ساءل بين ال�سع ���ب .ول ب ّد من
العتراف باأن ه ��ذا التمازج الح�ساري ينح�
ل�سال ��ح المجتمع ��ات الغني ��ة ومنتجاته ��ا في
حي ��ن تتح َ�ل المجتمع ��ات الفقيرة اإلى مجرد

م�ستهلك لاأفكار الم�سدرة اإليها.
هذه الثقافة اأ�سهمت في انفراط عقد كيانات
وم�ؤ�س�س ��ات اجتماعي ��ة تقليدي ��ة  ،ووف ��رت
�ساحا ً فعالً في مجال الإعام منح الدول التي
تمتل ��ك التقنيات العالية في مجالت الت�سالت
والنترن ��ت والمعل�ماتي ��ة ق ��درة كبي ��رة عل ��ى
ممار�س ��ة التاأثير الثقاف ��ي والإعامي ،ووظفت
الإع ��ام لتك�ين ثقافة جدي ��دة ت�ؤمن �سيطرتها
الفكرية والح�سارية وال�سيا�سية.
واإذا كان ��ت ه ��ذه الث ���رة التكن�ل�جية قد
اأوج ��دت ه ���ة فا�سل ��ة بي ��ن ال ��دول المتقدمة
والدول الفقي ��رة عرفت «بالفج ���ة الثقافية»،
فهي ق ��د األق ��ت بظاله ��ا اأي�سا ً عل ��ى التك�ين
المجتمع ��ي وخلقت ه�ة مماثل ��ة بين جيلين:
جي ��ل تر َب ��ى عل ��ى ال�رق ��ة والقل ��م والكتاب،
وجي ��ل ب ��ات ي�ؤث ��ر ال��سائ ��ل اللكتروني ��ة
وا�ستخدام لغتها .واأ�سبح اأحيانا ً من ال�سعب
ايجاد اأر�سي ��ة م�ستركة للتفاهم بين الجيلين
اللذي ��ن ل يبتع ��دان كثي ��را ً في الزم ��ن لكنهما
يفترقان في المفاهيم والقيم والثقافة.
ف ��ي زمن الكت ��اب كان تب ��ادل المعل�مات
والتاأثي ��ر الح�س ��اري المتب ��ادل مح ��دودا ً
ومح�س ���را ً باأهل الكت ��اب والعل ��م والثقافة.
مع التكن�ل�جيا الرقمي ��ة اأ�سبحت ال�سيطرة
على العق ���ل واندثار الخ�س��سي ��ة الثقافية
و�سي ��اع اله�ي ��ات الخا�س ��ة ه ��ي �سم ��ة هذا
الع�سر الحديث .وظهر مفه�م الع�لمة حيث
يتجه العالم باتجاه الثقافة ال�احدة.
لقد �سهد القرن الع�سرون تط�را ًعلميا ًفاق
ب�سرعته ما حققته الب�سرية خال قرون ،لكن
التق ��دم الذي حققته الث ���رة اللكترونية كان
اأكثر ت�سارعا ً م ��ن اأي تط�ر اآخر .من هنا فاإن
كثيرا ً من المجتمع ��ات وجدت نف�سها عاجزة
ع ��ن ا�ستيع ��اب هذا التب ��دل الهائ ��ل بال��سائل
العلمي ��ة والأنم ��اط الثقافية ،ول ��م يكن اأمامها
اإل ا�سته ��اك م ��ا يقدم لها م ��ن ق�الب جاهزة
ل تتاءم بال�سرورة م ��ع متطلباتها الثقافية
الخا�سة ول تتنا�س ��ب مع ح�سارتها وقيمها
وتاريخه ��ا .وقد خلق ��ت التقني ��ة اللكترونية

ثقافة ك�نية جدي ��دة ،كان لها انعكا�ض �سلبي
عل ��ى اللغات الخا�س ��ة بال�سع ���ب ،واأوجدت
حالة من الفراق بين المجتمع وتراثه اللغ�ي
والثقافي والح�ساري.
الح ���ار بي ��ن الح�س ��ارات �س ��رورة
لزم ��ة للتقدم الب�س ��ري .وه� اأ�سب ��ح متاحا ً
ب�س ��كل اأكث ��ر ي�س ��را ً ف ��ي عال ��م الت�س ��الت
اللكتروني ��ة .لك ��ن الح ���ار ل يك ���ن ح ���ارا ً
اإل بي ��ن ح�س ��ارات مختلف ��ة المفاهي ��م لكنها
متقارب ��ة ف ��ي م�ست ���ى التقدم وم ��ا ت�ستطيع
تقديم ��ه للب�سري ��ة .الح ���ار بي ��ن الح�سارات
يعني تب ��ادل للثقاف ��ة وللخ�سائ� ��ض الفكرية
الت ��ي تتميَ ��ز بها اأم ��ة م ��ا ،والثقاف ��ة تنم� مع
النم� الح�س ��اري لاأمم .فالح�ار ل ي�ستقيم
بين مجتمع متقدم واآخر متخلّف .بل ي�سبح
اإ�سقاط� �ا ً لمفاهي ��م وح�س ��ارة الأكث ��ر تط�را ً
على مفاهيم وح�سارة الآخر .وهنا اإ�سكالية
التط ���ر التكن�ل�ج ��ي الحدي ��ث .ل ��م تك ��ن
مجتمع ��ات العال ��م الثالث م�ؤهل ��ة ل�ستيعاب
ه ��ذا الت�س ��ارع الهائ ��ل لعال ��م المعل�ماتي ��ة.
وبالتالي لم يكن اأمامها �س�ى التلقي ال�سلبي
الذي يع ّر�ض ه�يتها وتراثها وخ�س��سيتها
لل�سي ��اع والندثار ،لت ��زداد تبعيتها الثقافية
والقت�سادية وال�سيا�سية للق�ى الكبرى.
للتق ��دم التكن�ل�ج ��ي اآثار ايجابية عظيمة
على التط�ر الب�سري .لكن ل يج�ز اأن يك�ن
ه ��ذا التط�ر عل ��ى ح�ساب �سع ���ب هي اأ�ساً
تعان ��ي م ��ن التهمي� ��ض والتبعي ��ة .اإن الحفاظ
عل ��ى الخ�س��سي ��ات الثقافي ��ة ه ��� م�س ��در
غن ��ى للب�سرية بدل تح� � ّ�ل ال�سع ���ب جميعا ً
اإل ��ى نمط ثقاف ��ي واح ��د .اإن اإعط ��اء ال�سع�ب
المهم�سة المكانية ل�ستيعاب التط�ر التقني
يمكن اأن يجعلها تتح�ل اإلى م�ساهم في بناء
المكت�سبات الح�سارية على هذا الك�كب بدل
مجرد متل ��ق �سلبي لما يقدم له ��ا .فت�ستخدم
هذه التقنية الجديدة لتط�ير ثقافتها الخا�سة
واإغناء التراث الب�سري بها.
❊ á«FGhQh áãMÉH
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ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﺒﺮ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻀﻮء

ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺴﻮس )اﻟﻤﺎدي(
واﻟﻔﺮﺿﻲ )اﻟﺮﻗﻤﻲ/اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ(:

وﺟﻬﺎن ﻟﻌﻤﻠﺔ واﺣﺪة
د.ﻓﻴﻔﻴﺎن ﺣﻨﺎ اﻟﺸﻮﻳﺮي

❊

ا�سمح�ا لي اأن اأنطلق من َمثَ ٍل
يتعلّق بنف�ض ال�سخ�ض ي� ّدع��ي كما
الآلف م��ن �سعب وطننا الم�سكين
اأن��ه �ساعر ،على ح � ّد تعبير ج�ب��ران خليل
ج �ب��ران ،فلما اأه��دان��ي كتابه ودع��ان��ي الى
ن ��دوة ح���ل��ه ،لبيّت ول��� مرغمة اح�ت��رام�ا ً
للهدية ال�ت��ي ت�ك� ّرم بها ع�ل� ّ�ي ،وه��ي كتابه
الجديد ،اأم��ا حين ات�سل بي لدع�تي الى
لقاء ح�ل ما كتب على «الفي�سب�ك» وعلى
«ال�ات�ض اأب» و»الت�يتر» ...وما �سابه من
و�سائل اإلكترونية لاإت�سال والت�ا�سل
الج �ت �م��اع��ي ،ا�ستخففت ب��الأم��ر ل��درج��ة
علي اأخذ القرار بعدم تلبية الدع�ة
�س ّهلت َ
وهكذا ك��ان .اأم��ا حين دعاني لندوة ح�ل
ك�ت��اب��ه ال ��ذي ن�سر ف�ي��ه نف�ض ال �م��ادة التي
كتبها على «الفي�سب�ك» ،لبيّت ...فما ال�س ّر؟
ولماذا ال�سخ�ض نف�سه يعيد طباعة ما كتب
على ال�سفحة الإلكترونية الفر�سية في
ك�ت��اب؟ ون�ساأل لمن يتباهى ك�نه مثقفاً:
ب �م��اذا يحيط نف�سه المثقف غير بمكتبة
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وكتب تماأ كل مكان وخا�سة مكتبه؟
يبقى ،اإذن ،للكتاب حرمته ورون�ق��ه
و�سحره على الرغم من م�سم�نه وبغ�ض
النظر ع ّما ح�ى من معنى اأم عدمه! وعندما
ت�ساأل اأحدهم عنه يجيب اأن الكتاب اأ�سمن
ف��ي البقاء واأك�ث��ر ت�س�يقاً ،فلطالما جذب
الكتاب كقطعة فنية مح�س��سة ،ملم��سة،
طيّعة وعملية ،لذا ُيعمد الى اأجمل الأغلفة
وال�س�ر الجاذبة واأك�ث��ر العناوين اإث��ارة،
فه� ي�س ّكل �سلعة معرو�سة تثير الح�ا�ض
كلها ،ل��ذا ت�ستمر معار�ض الكتب ال��ى ح ّد
الآن وبق�ة اأكبر من ذي قبل 1؛ فهناك ثمة
 1اأحــدث ما عنونت اإحــدى ال�ضحف (مع خطاأ
لغوي فــادح) «اأربعن األف عنوان ي الدورة
الـــ 21معر�س اجزائر الــدوي للكتاب الذي
يرفع �ضعار «الكتاب توا�ضل دائــم» كتاأكيد
ل�ضتمرارية الكتاب امطبوع كم�ضدر اأ�ضا�ضي
للثقافة رغم ما ي�ضتجد من و�ضائل تكنولوجية
ومن تقنيات اإلكرونية متطورة بداأت ي تهديد
وجــود الكتاب الورقي .والتح�ضرات بداأت
منذ فراير ومن امنتظر اأن ي�ضارك  50بلدا ً

�س ّر في ا�ستمرار الكتاب رغم كل ما يحيط
به من اأق�ال و�سائعات عن اأف�ل نجمه وما
�سابه ،فهل هي �سحيحة اأم هناك ثمة مبالغة
ح�ل م�ساألة تراجع الكتاب ال�رقي الي�م
ل�سالح الفر�سي؟ وتبقى مجرد اأقاويل ،اإذ
ل زال يحاط الكتاب بن�ع من القدا�سة التي
ل تت� ّفر لأ َية و�سيلة قراءة فر�سية اأخرى،
وه��� عملي واق�ت���س��ادي ب�سكل اأ�سا�سي
ول�ي����ض �سحيحا ً اأن ال�ك�ت��ب الف�ت��را��س�ي��ة
تقت�سد ب��ال�م���س��اح��ة اأك �ث��ر م��ن المكتبات
ي هــذه التظاهرة الثقافية الكرى ي جال
الن�ر و�ضناعة الكتاب�( .ضيا  )2016التي
�ضتعقد فعالياتها من  26اأكتوبر اإى  5نوفمر
بالعا�ضمة اجزائر ،و�ضتعرف دورة هذا العام
م�ضاركة  963نا�را ً بينهم  298جزائريا ً
 665hاأجنبياً .هذا اإ�ضافة اإى م�ضاركة م�ر
(�ضيف ال�رف لهذا العام) باأكر من 100
دار ن�ر ي جميع جــالت امعرفة ،وتقريبا ً
كل الدول العربية ت�ضارك ي ال�ضالون الدوي
للكتاب ناهيك عن الدول الأجنبية التي ي�ضارك
منها عدد كبر ( .نقاً عن «العرب اللندنية»).
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ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،ل�سبب اأ��س��ا��س��ي وم���ج��ب األ
وه� اأن الح�ا�سيب الم�سدِرة للمعل�مات
الفر�سية بحاجة الى م�ساحات كبيرة من
المراكز المعدّة بالأجهزة ال�سخمة ولعدد
كبير من المكاتب المخ�س�سة للم�ظفين
لت�سغيلها م��ن م�ب��رم�ج�ي��ن وم ��ن تقنيين
وم �ت��رج �م �ي��ن وم�ن�ق�ح�ي��ن وف� ��رق ��س�ي��ان��ة
ولمخت�سين ب �اإدارة الأق�م��ار ال�سطناعية
التي تبث م�ادها الفر�سية وكل ما يلحق
ذل��ك م��ن ت�ق�ن�ي��ات ت�ح�ت��اج ل�ع�ن��اب��ر �سخمة
ولأن�ت�ي�ن��ات عماقة وكلها تخ�سع لت�فر
الطاقة الم�س ّغلة وهي الكهربائية بالطبع؛
ف �اإذا ما فقدت اأو انعدمت ،فاإلى اأي �سبل
نلجاأ ل�اإط��اع والت�ثيق؟ ت�ساأل محدثك:
اأريني ال�س�رة ...اأو ابحث عن المعل�مة اأو
اأعد قراءة ما قلته على م�سمعي ،...فيجيب:
اإنقطع الإر�سال ...بينما ل ينقطع �سيء في
الكتاب ،اإل اإذا م ّزق اأو ُحرق عمداً.
وحال الكتاب ال�رقي هي نف�سها حال
ك��ل ال�م�ط�ب���ع��ات ال���رق�ي��ة وال �ت��ي باعتقاد
البع�ض من المت�همين يمكن عدّها «مادة
ق��دي�م��ة» ،غير اأن ال�م��اح��ظ اأن�ه��ا م�ستمرة
وبق�ة اأكبر بكثير من ذي قبل ،ودليلنا على
ذلك �سلة من الأ�سباب والبراهين ،ومنها:
الحقيبة ال�م��در��س�ي��ة ال�ت��ي زاد وزن�ه��ا
ف�ق ظه�ر تامذتنا ال�سغار والكبار وفي
كل المراحل الدرا�سية مجتمعة (المرحلة:
البتدائية والمت��سطة والتكميلية) وب�سكل
غ�ي��ر م���س�ب���ق م�ن��ذ اأن ن �� �س �اأت ال �م��دار���ض
الحديثة و ُفر�ست اإلزامية التعليم لك ّل طفل،
ف�زنها و�سل الى هذه اللحظة التي نتحدث
فيها الى اأكثر من �سبعة كيل�غرامات كلها
من ال���رق وم��ا من جهاز اإلكتروني البتة
فيها؛ فكل ي���م يحمل «ال�ع�ت��ال ال�سغير»
ف���ق كاهله وف��ي اأدن��ى تعديل  10 :دفاتر
م��ن الحجم ال�سغير؛  5دف��ات��ر م��ن الحجم
المت��سط؛  3دفاتر من الحجم الكبير؛ 5
ملفات اأو قم�سان ل� �اأوراق ال�ف��ردي��ة؛ 10
ك�ت��ب (ب��ال �ل �غ��ات ال �ث��اث) وم�ل�ح�ق��ات�ه��ا من
ك�ت��ب تطبيقات ل �ك � ّل م� ��ادة ،دف �ت��ر ر��س��م،

دفتر م��سيقى ،دفتر معل�ماتية؛ ق�س�ض
متن�عة باللغات ال �ث��اث وع ��دد كبير من
القرطا�سية الخ ...في حين لم تكن الحقيبة
منذ ع�سر �سن�ات خلت �س�ى كي�ض هزيل
بالكاد يمتليء...
زاد عدد المطب�عات الخا�سة بالكتب
المدر�سية ب�سكل كبير حتى ول� بقيت دور
محددة تحتكر ل�سالحها الكتاب المدر�سي
المع ّد ب�سكل اأ�سا�سي للمدار�ض الخا�سة.
زاد ع��دد الكتب الأجنبية الم�ست�ردة
ب�سكل ملح�ظ واأ�سبح لبنان �س�قا ً اأ�سا�سية
للفرنك�ف�نية والأنغل�ف�نية في الطليعة
ولغيرها ...وكل �سنة تجدّد تلك ال�سركات
الكتاب ول� �سكليا ً لزيادة ن�سبة اأرباحها.
زادت دور ال�ن���س��ر ال�م�ح�ل�ي��ة ب�سكل
ك �ب �ي��ر ف �ل �ب �ن��ان ي �ح �ت��ل ال� ��� �س ��دارة ��س�ن���ي�ا ً
ب�ع��دد الإ�� �س ��دارات ال�ت��ي ت�م�اأ المعار�ض
والمكتبات.
زاد ع��دد ال�ج��رائ��د وال�م�ج��ات رغ��م ما
يبدو من نك�سة ت�س ّ�ق لها تلك بع�ض الدور،
اإذ لم ن�سهد اإغاق لجريدة اأو لأ َية مجلة اإل
ن��ادراً ،خا�سة تلك التي لم تكن م�سه�رة
اأ�ساً.
زاد عدد الجرائد والمن�س�رات المحلية
ف��ي المناطق ب�سكل ملح�ظ فلكل مدينة
وحتى بلدية ناهيك اأن لكل وزارة ولكل
دائ��رة ولكل م�ؤ�س�سة ولكل جامعة ولكل
معهد ولكل مدر�سة ولكل جمعية ولكل
رعية ولكل وقف ...من�س�راتها الخا�سة.
زاد ع��دد «ال�ب��رو��س���ر» ()brochures
و»البرو�سبيكت��ض» ( )prospectusب�سكل
غير معه�د من اأجل الإعان ال�سريع الذي
ي� ّزع في الطرقات.
زاد عدد الكتيّبات في البن�ك والمحال
التجارية وال�س�بر ماركت كثيراً .وزاد عدد
ال�ك��ات��الوج�ه��ات ( )cataloguesوالدليل
والدفاتر الح�سابية والتجارية والأجندات
( )agendasعلى اأن���اع �ه��ا ب��ازدي��اد عدد
ال�م��ؤ��س��ات التجارية والمالية والترب�ية
والثقافية ،الخ...

زاد ع� ��دد ل���ائ��ح ال �ط �ع��ام ()menus
ف ��ي ال �م �ط��اع��م ذات ال �ط��اب��ع ال �م �ح �ل��ي اأو
الأجنبي،والتي كثرت ب�سكر كبير ويتجدّد
ويتغيّر محت�اه با�ستمرار ما يعني طباعته
با�ستمرار ،بالإ�سافة ال��ى العلب والف�ط
والكبايات الكرت�نية والأكيا�ض ال�رقية
المل�نة....
زاد عدد الإعانات المل�نة ()affiches
التي تغطي �س�ارعنا والتي تتغيّر على عدد
ث�اني ال�ساعة بالإ�سافة لأوراق الن�عة
التي تماأ الأعمدة كل ي�م وعددها بالآلف.
زاد ع��دد ��س���ر ال�سيا�سيين خا�سة
اأبان الحمات النتخابية اأو بمنا�سبة مرور
تخ�سهم وعدد الإعانات ال�سخمة
ذكرى
ّ
التي تحمل �س�ر «الم�ساهير» اأو الدعايات
لأعمال تلفزي�نية اأو م�سرحية وغيرها...
زاد عدد بطاقات الدع�ة على اأن�اعها
(الحفات والأعرا�ض والأعياد والمنا�سبات
كافة وزاد ع��دد ال���رق المطب�ع والمل�ن
للف الهدايا) .

اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻲ زاد وزﻧﻬﺎ ﻓﻮق
ﻇﻬﻮر ﺗﻼﻣﺬﺗﻨﺎ اﻟﺼﻐﺎر
واﻟﻜﺒﺎر وﻓﻲ ﻛﻞ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ) اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ:
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
واﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ( وﺑﺸﻜﻞ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻣﻨﺬ
أن ﻧﺸﺄت اﻟﻤﺪارس
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ُ
وﻓﺮﺿﺖ
ّ
ﻟﻜﻞ
إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻃﻔﻞ
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210.0 x 280.0 mm

زادت الن�سرات والإعانات والمجات
الخا�سة ب�كالت ال�سفر والمطارات.
ول� ��ن ن���س�ت�ف�ي����ض ف ��ي ع ��ر� ��ض اأط� ���ل
ل �ل �م �� �س �األ��ة ،ب��ل ن���ؤك��د اأن ح ��ال الأج��ه��زة
«العتيقة» هي كحال الكتاب ال�رقي ومعه
كل المطب�عات ال�رقية.

الموازاة اأ�ضا�س لل�ضركات ال�ضناعية

في ال�اقع ،ي�سير العالم الم�سنّع على
نهج الم�ازاة في كل �سيء ،فا �سيء يح ّل
مح ّل �سيء ول �سيء ياأخذ مح ّل �سيء اآخر،
وكل الم�ساألة ق�سة تط�ير تكن�ل�جي لي�ض
غير؛ فهل ت�قفت �سناعة م�ديات الأجهزة
الإلكترونية القديمة ل�سالح الجديدة اأم اأنها
م�ساألة تط�ير لم�ديات مختلفة؟ ل زال
جهاز التلفاز ه� نف�سه واإن تغيّر م�ديله
وط� � ��راأت ع�ل�ي��ه ت�ح���س�ي�ن��ات ت�ك�ن���ل���ج�ي��ة
م���س�ت�ح��دث��ة ،ول �ك��ن ل��م ي�ن�ح���س��ر ال�ج�ه��از
التلفزي�ني ل�سالح ال�سا�سات الأخ ��رى
من حا�س�ب -ك�مبي�تر اأو «اأي-ف���ن» اأو
التلف�ن المحم�ل اأو الل�حة «تابلت» وكذلك
الأم��ر بالن�سبة لجهاز الرادي� اأو الم�سجلة
ذات نظام الكا�سيت الذي يعتقد اأنه ت�ارى
ل�سالح القر�ض المدمج ( )CDاأو ”الفا�ض

ﺗﺤﺎول اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ
اﺿﺎءة اﻟﺘﺰﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻮارع
وا¯ﺷﺠﺎر وا¯ﻋﻤﺪة
واﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﻔﻴﺘﺮﻳﻨﺎت...
إﻟﺦ ،أن ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ
ّ
اﻟﻤﻠﻮﻧﺔ ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
واﻟﻤﻐﺮﻳﺎت ﻟﻜﺜﺮة
اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎت اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ
اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ واﻟﻬﺎﺋﻠﺔ
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ميم�ري“ وغ�ي��ره��ا ،اإذ تفاجئنا مقالت
ت�ع��ر���ض ل��زي��ادة اإن �ت��اج ال�ك��ا��س�ي��ت ب�سكل
ملح�ظ الى ح ّد الآن .2وكمثل كل الأ�سكال
ال�سبيهة ،ك��ان الم�سير المحتم للكا�سيت
اأن تع�د ،وخ��ال العامين الأخيرين ،في
حين كان عدد كبير من المقالت ال�سحفية
قد اأعلنت عن الع�دة المنت�سرة للكا�سيت،
�سارعت بع�ض ال�سركات ال�سناعية على
الف�ر الى ت�سنيف الم�ساألة على اأنها ن�ع
من الميل المحبّب لدى قلة متز ّمة للحنين
ال ��ى ال �م��ا� �س��ي ،م��ن دون اأن ي �ك���ن لهذه
ال�ع���دة اأي تاأثير كبير واأن�ه��ا لي�ست ذات
�ساأن يذكر .ولكن حتى ول� كان هناك ثمة
مبالغة ف��ي الحديث ع��ن ه��ذه الظاهرة اأي
ع���دة الكا�سيت ،لكن يبقى اأن المبيعات
ال �ح��دي �ث��ة � �س �ه��دت م� �ي � ً�ا م �ل �ح���ظ �ا ً نح�
الرت�ف��اع ،منذ العام  2014بح�سب اإحدى
ال���س��رك��ات الأم�ي��ري�ك��ة الأك �ب��ر ف��ي �سناعة
الكا�سيت فال�سنة الما�سية باعت ال�سركة
بقيمة ح�الي  5مايين دولرا ً اأي بارتفاع
 31بالمئة من ن�سبة الأرباح بالن�سبة للعام
الأ�سبق .علما ً ان الكا�سيت لم تت�قف بتاتا ً
ع��ن الت�سنيع ف��ي بع�ض القطاعات الفنية
الم��سيقية .ناهيك اأن للكا�سيت ميزة على
«ال�سيد دي» الرقمي وهي التحكم اليدوي
بكل ح��رف مما ه��� م�سجل م��ا ل ي�سمح
به القر�ض المدمج .من يقراأ ذلك ل ب ّد واأن
ياحظ اأن هذا ين�سحب تماما ً على عدد كبير
من الأ�سكال القديمة من الأج�ه��زة من كل
الأ�سناف ولي�ض فقط في مجال الم��سيقى
فها ه��ي الأزي ��اء وال���س�ي��ارات وحتى اأث��اث
البي�ت وغيرها الكثير من ال�سلع تع�د الى
الما�سي لتقتب�ض منه نماذجها واإن بتقنيات
ت�سنيعية ع�سرية وه��ذا ي�س ّح اأي�سا ً في
مجالت الت�س�ير والطباعة.
ف��ي عالم الفترا�سي تحتل ال�س�رة
ال�م�ق��ام الأب� ��رز ،فما ي�سمى «ال�سلفي» اأو
ال �� �س���رة ال�م�ل�ت�ق�ط��ة ��س�خ���س�ي�ا ً م��ن دون
 2انظر مقال ً كتبته ( )Zilka Groganعلى
�ضفحتها الإلكرونية.

م�س ّ�ر محترف ،ه� م��سة الع�سر بامتياز
ولعله الظاهرة الأب��رز عالمياً ،والمهم اأنه
ب��ال��رغ��م م��ن اح�ت�ف��اظ المايين ب�س�رهم
على المحم�ل اأو في «الفا�ض ميم�ري»
اأو في «الفي�سب�ك» اأو «لإن�ستغرام» ،...اإل
اأنهم ل ياأل�ن جهدا ً في البحث عن اأف�سل
ال�سبل لاحتفاظ بها للزمن ،لذا ي�س ّرون
ع�ل��ى تظهيرها ع�ل��ى �سكل � �س���ر ورق�ي��ة
واإدراج �ه��ا ،كما التقليد متعارف عليه منذ
ا��س�ت�ح��داث الت�س�ير ال�ف���ت���غ��راف��ي ،في
األ�ب���م��ات خا�سة يحتفظ�ن بها للذكرى
ح �ف��اظ �ا ً م �ق��د� �س �اً ،وب��ه��ذا ي �ك���ن ت�سنيع
الألب�مات قد ازداد ب�سكل ل �سابق له ع ّما
كانت ت�سدره ال�سركات ل�سنين خلت.
ت �ح��اول ال���س��رك��ات ال �ت��ي تعتمد على
ت �� �س���ي��ق الإ� � �س� ��اءة ال �ت��زي �ن �ي��ة ل �ل �� �س���ارع
والأ�� � �س� � �ج � ��ار والأع� � � �م � � ��دة وال � �ح� ��دائ� ��ق
والفيترينات ...اإل��خ ،اأن تناف�ض الم�سانع
الم�سدّرة للزينة ال�رقية المل�نة ب�ستى
ال��سائل والمغريات لكثرة ال�ستنباطات
ال�ع�ج�ي�ب��ة ال �غ��ري �ب��ة وال �ه��ائ �ل��ة ،وه ��ي رغ��م
مفع�لها العملي مكلفة ج��دا ً وم�ستهلكة
ل�ل�ط��اق��ة ن��اه�ي��ك ع � ّم��ا ي�ت�ع� ّر���ض ل��ه الج�سد
والأع�ساء والح�ا�ض مثل النظر وال�سمع
من م�سايقات من جراء ال�سعاع والذبذبات
ال ��ى اآخ � ��ره م��ن ج� ��راء م��ا ت �ب �ثّ��ه الأج��ه��زة
الإلكترونية والكهربائية ،و»الليزيرية»
وم��ا ينتج منها م��ن مخاطر ج ّمة م��ا فتيء
الخ �ت �� �س��ا� �س �ي���ن ي� �ح� � ّذرون م�ن�ه��ا رغ��م
اأهميتها التكن�ل�جية .ل�ك��ن ال�سناعات
التقليدية في هذا المجال تبقى الم�سيطرة
وبكلفة اأق ��ل ،وال �ج��دي��ر ذك ��ره اأن ��ه ف��ي كل
المجالت ،ف�اإن الأ�سياء الملم��سة كلفتها
اأقل بكثير من الأ�سياء الفترا�سية المعتمدة
ب�سكل اأ��س��ا��س��ي على ال�ط��اق��ة الكهربائية
والتي ت�سترط عدم انقطاع التيار ول ثانية
بتاتا ً وفي كل الظروف .وقد �سهدنا العام
الما�سي ظ��اه��رة اإب� ��داع ف��ري��دة ف��ي بلدنا
ناتجة عن تدوير الم�اد المختلفة واإع��ادة
ت�سنيعها ف��ي �ستى ال�م�ج��الت فن�سطت

ال�سناعة اليدوية من جديد ون�سط العقل
المتخيّل المنتج والمبتكر لدى كل طبقات
المجتمع التي عمدت الى اإعادة اأنتاج الم�اد
الآيلة للرمي والتلف ،وهذا ما قلل من حجم
النفايات المتراكمة في ال�س�ارع لتبدّل من
القمامة الى الزينة وللمنا�سبات كافة.
ف��ي الحقيقة ،وع�ل��ى عك�ض م��ا يعتقد
البع�ض ،لم ولن يلغي الت�سنيع الإلكتروني
ال�سجات ال�رقية باأي �سكل من الأ�سكال
ّ
مهما تط ّ�رت تلك التقنيات ،لأن في الم�ساألة
خ �ط���رة ك�ب��رى تم�ض ال��ذاك��رةالإن���س��ان�ي��ة
وح �ف��ظ ن �ت��اج �ه��ا ع �ل��ى ال ��زم ��ن ،ف� �اإل ��ى اأي
اأر�سيف نع�د ل� افتر�سنا اأن كل و�سائل
ال�ط��اق��ة لت�سغيل ال�م��اك�ي�ن��ات اأو الأج �ه��زة
الحديثة تعطلت اأو ُفقدت اأو ُمحيّت مادتها
اأو �سربها «فيرو�ض» اأو دخل عليها «الهاكر»
اأو الجا�س��سية الإلكترونية الأحدث عهداً؟

الم�ضاألة �ضرب للهوية
في «العالم الثالث»

اإن ك � ّل الم�ساألة م��ن الت�س�يق لأف���ل
عهد المنت�جات المادية الملم��سة ل�سالح
الفر�سية وتكبير الأمر الى ح ّد المبالغة ه�
م�ساألة دعاية وت�سجيع «ال�سعفاء» �سناعيا ً
وتكن�ل�جيا ً على التخلي ع��ن ال��سائل
ال�رقية المادية لحفظ ذاكرتهم م��ن باب
�سرب الثقافات المحلية لل�سع�ب وبغية
تف ّرد ال��دول الكبرى باأن ت�ستاأثر وتحتكر
ال��زم��ن وت �ك���ن وح��ده��ا م���س�دّرة ال��ذاك��رة
حتى ل�سع�بها الأ�سلية وهذا لي�ض اإل جزء
من م�ساريع الع�لمة والحتكار من اأجل
اإلغاء اله�ية الح�سارية لل�سع�ب! األ يق�م
«غ�غل» بال�اجب الي�م؟ من اأي��ن ن�ستقي
المعل�مات عن اأي م�قع اأث��ري د ّم��ر عمدا ً
(والم�سرق في حالة لفظ الرمق الح�ساري
الأخير وفي حالة احت�سار والخير لقدام)
اأو اأن ن�ق���م ب��زي��ارة فر�سية ل��ه م��ا اإن لم
يكن قد حفظ في م�اقع «غ�غل»؟ ولكن،
اإذا فقدنا و�سيلة ت�سغيل «غ�غل» اأو غيره،
على ماذا نعتمد اإذا لم يبق هناك من وثيقة

م��ادي��ة كالكتاب م�ث�اً؟ فحتى ال��ذاك��رة في
هذه الحال تفقد!
وال���س��ؤال البديهي :ه��ل ّ
تخلت ال��دول
الم�سنّعة لل��سائل الأح� ��دث اإل�ك�ت��رون�ي�ا ً
هي نف�سها عن الطباعة ال�رقية اأو الم�اد
الملم��سة ل�سالح ال�ف��ر��س�ي��ة؟ ه��ل رغ��م
التقنيات المبهرة التي تحققها اليابان تخلى
�سعبها الأكثر زيارة للمتاحف والأكثر حبّا ً
لل�سياحة في العالم عن ارتياد المعار�ض
وغال�ريهات الفن للمعاينة المبا�سرة على
الأر���ض رغم التعرف عليها عبر ال��سائل
الفر�سية الإلكترونية؟ كا! بل على العك�ض
تماماً ،ففي ال�سابق كانت تنقل المعل�مة
�سفهيا ً على األ�سنة الزوار اأو كتابيا ً ومرئيا ً
عبر و�سائل الإع��ام على مختلف اأن�اعها
وك���ان ذل ��ك ك�ف�ي�اً اأن ي�ح��� ّ�ض م�ح�بّ��ي تلك
الفن�ن على ال�سفر الى البلدان التي ت�سم
م���اق��ع اأث ��ري ��ة اأو م �ح �ت��رف��ات اأو ق�س�ر
ومعالم قديمة من اأج��ل روؤيتها المبا�سرة
ومعاينة تفا�سيلها على ال�اقع .وهكذا ه�
الأم��ر الي�م رغم البرامج الفترا�سية عن
المتاحف العالمية وال�سروح والمعالم ،اإذ
ازداد عدد مرتادي تلك الم�اقع ب�سكل لم
ي�سبق له مثيل.
ولنتذكر اأن ال�ع�ل�م��اء ي �ح��ذرون دائ�م�ا ً
من نفاذ الطاقة وم���ارده��ا ومن ا�ستهاك
ث� ��روات الأر� � ��ض وال �� �س��رر ال���ذي ي�سببه
الت�سنيع للبيئة ومن تدمير الطبيعة؛ ويميل
العالم المتح�سر ال�ي���م ال��ى اإع ��ادة اإحياء
تقنيات ال�م��ا��س��ي ل��ا��س�ت�م��رار المعي�سي
من هنا وج���ب المحافظة على «الأقليات»
الإث�ن�ي��ة الأ�سلية وم��ا حفظ ف��ي المتاحف
م ��ن اب� �ت� �ك ��ارات الأ� � �س� ��اف ل �ك��ي ن�ه�ت��دي
بعل�مهم وم�ه��ارات�ه��م وح��رف�ي��ات�ه��م ،وم��ا
تعر�سه ال�سينما ال�ه���ل�ي���دي��ة ف��ي بع�ض
اإ�سداراتها الأحدث ما ه� اإل ما ي�س ّرح به
علماء الأنتروب�ل�جيا من �سرورة الع�دة
ال��ى المهارات القديمة والخبرات ال�سالفة
لل�سع�ب واأحدث فيلم وه� «العائد» (The
 )Revenantما ه� اإل ا�ستنباط من تراثنا

ﻧﺤﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ أﻛﺜﺮ
ﺗﻤﺴﻜﴼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ
اﻟﻨﺎس ّ
واﺳﺘﻤﺮارﴽ ﻟﻤﺎ اﺑﺘﺪﻋﻪ
اﺟﺪاد ﻛﻮﻧﻨﺎ ﻻ زﻟﻨﺎ
ﻧﺄﻛﻞ اﻟﻜ ﱠﺒﺔ اﻟﻤﺪﻗﻮﻗﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺮن اﻟﺤﺠﺮي ﻋﻠﻰ
ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺳﻼﻓﻨﺎ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﻴﻦ؟ ﻓﻤﻦ أﻛﺜﺮ
ﻣ ﱠﻨﺎ ﺟﺪارة ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء
وﺣﻔﻆ اﻟﺘﺮاث؟
ال�س�ري القديم الذي ما فتيء العالم ينهل
م�ن��ه ف��ي ح�ي��ن ن�ت�ج��اه�ل��ه ن �ح��ن ،ع��ن �سعد
ال�سع�د وه� �سخ�سية الطق��ض الم��سمية
والف�سلية في التراث العربي من اأجل اإيجاد
التدفئة في ج�ف جلد الحي�انات...

نحن والهوية الخا�ضة

األ ن�ع� ّد ن�ح��ن اللبنانيين اأك �ث��ر النا�ض
تم�سكا ً بالما�سي وا�ستمرارا ً لما اإبتدعه
ّ
الأج��داد ك�ننا ل زلنا ناأكل الكبة المدق�قة
بالجرن الحجري على طريقة اأ�سافنا ما
قبل التاريخيين؟ فمن اأكثر منا ج��دارة في
ال�فاء وحفظ التراث؟
وت �ب �ق��ى ال �غ��اي��ة ه��ي ال�م�ب�ت�غ��ى اأك��ان��ت
ال��سيلة في نقل المعل�مة وحفظها ورقية
مادية اأم فر�سية رقمية ،ولأن خير الكام
ما ق ّل ود ّل فما من عبارة اأكثر تعبيرا ً من
ت�ل��ك ال �ت��ي وردت ف��ي اف�ت�ت��اح�ي��ة الأ� �س �ت��اذ
نعيم تلح�ق ف��ي مجلة «� �س ��ؤون ثقافية»
(ت�م���ز-اآب-اأي�ل���ل،ال�ع��دد  )2016 ،3،من
اأننا «بحاجة الى فرادة ل الى كثرة ورق»،
وا�سمح�ا لنا اأن ن�سيف :ول لكثرة و�سائل
نماأها فراغا ً لي�ض ا ّإل .
❊ اأ�ضتاذة الفنون والآثار ي اجامعة اللبنانية .
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ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﺒﺮ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻀﻮء

أزﻣﺔ ﻗﺮاءة  ...أو أزﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ
د .ﻋﻤﺎد ﻫﺎﺷﻢ

❊

تمر الق ��راءة في عالمنا العربي باأزمة
من ��ذ فت ��رة لي�س ��ت بالق�سي ��رة ،واأزمة
الق ��راءة ه ��ي انعكا� ��ض لأزم ��ة الثقاف ��ة
برمته ��ا ،فمجتمعاتن ��ا العربي ��ة تن�ع ��ت لديها
و�سائ ��ل تكن�ل�جي ��ا المعل�م ��ات وكلها تعمل
عل ��ى مب ��داأ التناف� ��ض م ��ع الكت ��اب دون ق�س ��د
مبا�سر ،ومنها الف�سائيات و�سبكة المعل�مات
”النترنت“ وا�ستخ ��دام الحا�س�ب في ث�رة
المعل�ماتية الهائلة.
ً
يجب اأن نق ���ل اأول  :اأننا نتح ��دث الي�م عن
العال ��م العرب ��ي وه� يعي� ��ض اأزمة ب ��ل اأزمات
كب ��رى  ،والق ��راءة ه ��ي طليعة ه ��ذه الأزمات ،
التي تع�سف به الي�م ..
واأزم ��ة الق ��راءة ل تنف ��ك ع ��ن باق ��ي اأزماتنا
الت ��ي نعاي�سه ��ا � ،س�اء كان ��ت اأزم ��ة معي�سية
اقت�سادي ��ة  ،اأو كان ��ت اأزم ��ة �سيا�سي ��ة  ،اأو
تعليمي ��ة  ،اأو حت ��ى كان ��ت اأزم ��ة اجتماعي ��ة
ترب�ية ..
ف ��ي الآون ��ة الأخي ��رة وم ��ع قي ��ام الي�ن�سك ���
بتحدي ��د ي ���م  23ني�س ��ان م ��ن كل ع ��ام ي�م� �ا ً
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عالمي� �ا ً للكت ��اب .تعال ��ت اأ�س ���ات كثي ��رة ف ��ي
عالمن ��ا العرب ��ي تح ��ذر م ��ن مخاط ��ر تنام ��ي
ظاهرة العزوف عن الق ��راءة وهجران الكتاب
وو�سلت ل ��دى البع�ض اإلى درجة الحديث عن
زمن قادم ينذر بانقرا�ض القراءة.
فم�ساألة القراءة واقتن ��اء الكتاب والم�ساهمة
في تط�ي ��ر المعرفة من الم�سائ ��ل التي ت�س ِكل
م��س�ع� �ا ً مقلق� �ا ً ل ��كل غي ���ر عل ��ى م�ستقب ��ل
ه ��ذه الأم ��ة؛ لأن القراءة والمزي ��د من المعرفة
والتعل ��م �سارت الب�ابة ال�حيدة للتخل�ض من
التخلف والتبعية.
اإن المتاأم ��ل واقع المجتمع ��ات العربية ومن
يتاب ��ع التقاري ��ر والدرا�س ��ات الت ��ي اأجري ��ت
ف ��ي ال�سن ���ات الما�سي ��ة ع ��ن واق ��ع الق ��راءة
وتاأثيراته ��ا ي ��درك التراج ��ع ال ��ذي ت�سه ��ده
القراءة في الب ��اد العربية كاف ��ة ،ي�ساف اإليه
قلة عدد المكتبات وت�ساوؤل اأعداد دور الن�سر،
وكله ��ا م�ؤ�سرات خطي ��رة على الإهم ��ال الذي
تنال ��ه القراءة  ،اأما هذا الخم�ل والإهمال الذي
يت�سف به الإن�سان العربي تجاه القراءة يهدد
الأمة بح ��دوث ع�اقب خطيرة ف ��ي الم�ستقبل

كفق ��دان اله�ية و�سياع الم ���روث التاريخي
الأ�سي ��ل و�سم ���ر الأمة ع ��ن اإنت ��اج المعرفة
وال��س ���ل اإلى القدرات العالي ��ة في الت�سنيع
والإنت ��اج والإعام الفاعل ف ��ي �ستى مجالت
الحياة والتعريف باله�ية والتاريخ..
اإن المدار�ض والجامعات والمعاهد تلفظ في
كل ع ��ام اأع ��دادا ً هائلة من الخريجي ��ن تتفاوت
درجاتهم العلمية وتخ�س�ساتهم ،لكن الطامة
الكبرى اأنهم اأن�ساف متعلمين ،ول اأق�سد هنا
الجميع لكن لاأ�س ��ف هم الأكثرية ،واإن تغلبنا
ف ��ي بع� ��ض مناط ��ق عالمن ��ا العربي عل ��ى اأميّة
القراءة والكتابة لكنن ��ا ما زلنا في اأميَة الثقافة
بي ��ن المتعلمي ��ن حي ��ث تت ��راءى له ��م المعرفة
والعلم بكل �سغيرة وكبيرة .ولعل اأخطر اأمية
متف�سية في العالم العربي هي اأمية المتعلمين،
فاأغلبه ��م ل يق ��راأ كتاب� �ا ً اإلّ مرة ف ��ي ال�سنة في
اأح�س ��ن الأح ���ال ،واأحيان ��ا ل يق ��روؤون البتة،
خ�س��س� �ا ً بع ��د اأن قرروا ا�ستب ��دال كل �سيء
بال�سح ���ن المقع ��رة والأجه ��زة اللكترونية
المختلفة م ��ن اله�اتف الذكي ��ة وغيرها  ،رغم
اأن ذل ��ك المنت ���ج الأدب ��ي كان عل ��ى الرف ���ف
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وبي ��ن اأح�س ��ان ج ��دران المكتب ��ات واأحيان ��ا
يفتر� ��ض الطرقات مع الباع ��ة المتج�لين ،وقد
اأ�س ��ار الدكت ���ر طه ح�سي ��ن مرارا اإل ��ى هب�ط
م�ست�ى الجامعيي ��ن ،وارتدادهم اإلى التخلف
الثقاف ��ي بعد تخرجهم ،وانع ��دام عادة القراءة
يذكرن ��ا بما قاله ”م��سيه ديان“ وزير الحرب
الإ�سرائيل ��ي بع ��د ح ��رب 1967م عندما �سئل
ع ��ن اأ�سباب ه ��ذه الحرب ،وه ��ل كانت مفاجئة
للعرب اأم ل؟ نفى ذلك وقال« :كا ،لقد ن�سرنا
كل م ��ا يتعل ��ق بح ��رب حزيران قب ��ل وق�عها،
لك ��ن العرب اأمة ل تقراأ» .واأ�س ��اف اآخر« :واإذا
ق ��راأ العرب ل يفهم ���ن واإذا فهم�ا ل يفعل�ن،
وعليه ف�سنبقى نحن الم�سيطرين“....
ع�امل كثي ��رة اأدت اإلى ع ��زوف ال�سباب عن
الق ��راءة وظه ���ر ما ي�سم ��ى باأمي ��ة المتعلمين
وم ��ن اأهمه ��ا ع ��دم اكت�س ��اب ع ��ادة الق ��راءة
ف ��ي ال�سغ ��ر .اإن مع ��دلت الق ��راءة ف ��ي العالم
العرب ��ي اأ�سبحت محل قلق المنظمات الدولية
وللنخب ��ة المثقفة ،فقد جاء ف ��ي تقرير منظمة
الي�ن�سك ��� لع ��ام  2014اإن مع ��دلت المعرفة
ف ��ي العالم العرب ��ي و�سلت اإلى اأق ��ل معدلتها
عل ��ى م�ست ���ى الق ��راءة والتاألي ��ف ،وه ��� م ��ا
ي�ؤك ��د اأن المعرفة تراجعت اإل ��ى درجة مزرية
مم ��ا يعد جزءا من ال�سق ���ط الح�ساري لاأمة
عل ��ى الرغم من الم�ؤتم ��رات ومعار�ض الكتاب
الت ��ي تع ��د اأحيان� �ا ً �سم ��ن زاوي ��ة المجامات
الجتماعية واقتناء الكتب دون معرفة قيمتها
وما تحت�يه على معل�مات نفي�سة.
ج ��اء ف ��ي اإح�س ��اءات الي�ن�سك� ب� �اأن ح�سة
الف ��رد ال�احد من ق ��راءة الكتب �سن�يا ً هي 35
كتاباً ،وفي بلد من العالم النامي مثل ال�سنغال
وه ��� بل ��د اإفريق ��ي تد َن ��ت ه ��ذه الح�س ��ة اإل ��ى
ثماني ��ة كتب فقط في ال�سنة لل�سخ�ض ال�احد.
اأما في العالم العربي فتبيّن لهم اأن كل ثمانين
�سخ�سا ً يقروؤون كتابا ً واحدا ً في ال�سنة فقط !
اأن مت��سط القراءة في العالم العربي ي�ازي
�س ��ت دقائق ف ��ي ال�سنة للف ��رد ال�اح ��د ،بينما
الفرد الألمان ��ي على �سبيل المثال يقراأ من 28
اإلى  30كتاب في العام ال�احد؟!
بم ��ا يتعلق بم��س ���ع الن�سر ؛ ف� �اإن ن�سيب
العال ��م الغرب ��ي م ��ن الن�س ��ر ح�ال ��ي ملي ���ن
ومائتي ��ن وخم�سين األف عن ���ان كل عام  ،في

حين اأن العال ��م العربي مجتمع ��ا ُينتج ح�الي
 20األ ��ف عن ���ان  ،ب ��ل ويدخ ��ل في ه ��ذا العدد
المت�ا�سع الكتاب المدر�سي والجامعي!
ي�س ��در كت ��اب واحد فق ��ط لكل رب ��ع ملي�ن
م�اط ��ن عرب ��ي �سن�ي ��ا ،بينم ��ا ف ��ي المقاب ��ل
ي�س ��در كتاب ل ��كل  15األف م�اط ��ن في العالم
الأول!
اأن النا�س ��ر العربي ل يطب ��ع اأكثر من 3000
ن�سخ ��ة من الكت ��اب ال�احد  ،وغالب� �ا ً هذا العدد
المح ��دود ل ينف ��د في اأق ��ل من ث ��اث �سن�ات
ع ��ادة ؛ ف ��ي حين تتج ��اوز اأرق ��ام الت�زيع في
الدول المتقدمة ذلك بكثير .
حج ��م مبيعات الكتب ف ��ي ال�ليات المتحدة
وحده ��ا ت�س ��ل لأكث ��ر م ��ن  26ملي ��ار دولر
�سن�ي� �ا ً  ،بينما في العال ��م العربي اأجمع ت�سل
ن�سب ��ة مبيعات ��ه للكت ��ب اإل ��ى اأق ��ل م ��ن ملي ��ار
دولر..
نح ��ن نعي� ��ض ع�س ��ر الع�لم ��ة وطغي ��ان
ثقاف ��ة النترن ��ت و�سه�ل ��ة الح�س ���ل عل ��ى
المعل�م ��ة دون عن ��اء ،ف� �اأدوات الجي ��ل الثاني
م ��ن ال�ي ��ب اأ�سبح ��ت م�ؤث ��رة اإذ اأن ”الفي� ��ض
ب ���ك“ ” hالي�تي ���ب“ وغيره ��ا اأ�سبح ��ت
الأدوات الثقافي ��ة الجدي ��دة ،وخلق ��ت ثقاف ��ة
الح ���ار والتعري ��ف بال ��ذات م ��ن خ ��ال ه�ية
وبل ��د الم�ست ��رك وعادات ��ه والت�ا�س ��ل م ��ع
الآخ ��ر وو�س ��ع ق�سية م ��ا على مح ��ك الح�ار
ّ
وبغ�ض
وا�ستقط ��اب المحاوري ��ن في دقائ ��ق.
النظ ��ر عما يحمله هذا النم ��ط الجديد من ثقافة
الح�ار فاإن ��ه قد يحمل عددا ً م ��ن ال�سلبيات اإذا
ل ��م يتم ت�سجي ��ع ال�سباب العربي عل ��ى اعتماد
مناق�سة م ��ا يقروؤونه من كت ��ب كمبداأ للح�ار،
�س ���اء كانت هناك منا�سب ��ات ثقافية اأو ذكرى
رحي ��ل مبدع عربي اأو غربي من مبداأ المعرفة
والت ��زود بالثقاف ��ة .اإن ع ��دم اإث ��راء المحت ���ى
العرب ��ي المعرف ��ي عل ��ى �سبك ��ة النترن ��ت ه�
الأ�سع ��ب ،فك ��م ه� ع ��دد الكت ��ب اللكترونية
العربي ��ة؟ وك ��م ع ��دد ر�سائ ��ل الماج�ستي ��ر
واأطاري ��ح الدكت ���راه المتاح ��ة عل ��ى �سبك ��ة
النترن ��ت؟ وك ��م ه ��� ع ��دد المج ��ات العلمية
اللكتروني ��ة؟ وك ��م ع ��دد بح ���ث الم�ؤتمرات
المتاحة الكترونياً؟
الج�اب يك�ن ن ��ادرا ً اأو معدوما ً وبالتالي لم

أن اﻟﻨﺎﺷﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻻ
ﻳﻄﺒﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3000
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻮاﺣﺪ  ،وﻏﺎﻟﺒﴼ ﻫﺬا
اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺤﺪود ﻻ
ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﺎدة؛
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﺠﺎوز
أرﻗﺎم اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻲ
اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ

ﻧﻌﻴﺶ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
وﻃﻐﻴﺎن ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ وﺳﻬﻮﻟﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ دون ﻋﻨﺎء،
ﻓﺄدوات اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ اﻟﻮﻳﺐ أﺻﺒﺤﺖ
ﻣﺆﺛﺮة إذ أن ”اﻟﻔﻴﺲ
ﺑﻮك“ و ”اﻟﻴﻮﺗﻴﻮب“
وﻏﻴﺮﻫﺎ أﺻﺒﺤﺖ
ا¡دوات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة
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وﻳﻘﻒ اﻟﻐﺰو ا»ﻋﻼﻣﻲ
اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
وﺳﺎﺋﻞ ا»ﻋﻼم ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻋﺎﺋﻘﴼ أﻣﺎم اﻟﻘﺮاءة
وﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻜﺘﺐ ،وإن
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻻت
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ
ا»ﻋﻼم اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج
ﺑﺮاﻣﺞ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ
ﺗﺒﻘﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ

أن ﻋﺼﺮ اﻟﺼﻮرة
واﻟﺜﻮرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺑﻌﺚ ﻫﻮاﺟﺲ ﻛﺜﻴﺮة
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ
ﺣﻮل ﺷﻜﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻟﺪرﺟﺔ أن
اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎت ﻳﻌﺘﻘﺪ أن
» “Mediaاﻟﻴﻮم ﺣ ﱠﻠﺖ
ﻣﺤﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وأن
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻮﻧﻲ اﻟﻴﻮم
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ
واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ا»ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
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يتب ��قَ لنا ف ��ي ثقاف ��ة النترنت غي ��ر الكثير من
المحت ���ى ال ��ذي اإما اأن يك�ن غي ��ر اأخاقي اأو
�سيا�سيا ً اأو ترفيهيا ً اأو غير اأخاقي .ولكن بما
اأن الع ��رب ي�سكل�ن  5%من �س ��كان العالم فما
ح�سته ��م من الإنتاج المعرف ��ي العالمي؟ على
�سبيل المثال ي�س ��م العالم العربي قرابة 395
جامع ��ة ،ولكن م ��ا الإنت ��اج العلم ��ي الم�سه�د
لأ�سات ��ذة الجامع ��ات ،فف ��ي الترتي ��ب العالمي
لأف�س ��ل  500جامع ��ة ل ت�ج ��د جامعة عربية
واحدة؟
الإنترن ��ت ف ��ي عالمن ��ا العرب ��ي وال ��ذي
يعتق ��د البع� ��ض اأن هام� ��ض الحري ��ة ال�ا�س ��ع
ال ��ذي اأتاح ��ه ف ��ي التعبي ��ر مقاب ��ل �سي ��ق هذا
الهام� ��ض ف ��ي المجتمع ��ات العربي ��ة ق ��د دف ��ع
مايين ال�سب ��اب العرب للهروب اإل ��ى ال�سبكة
ك ��ي يعبِ ��روا ع ��ن ذواته ��م واأفكاره ��م ،ي ��رى
بع�سه ��م فيه �سبب� �ا ً من اأ�سب ��اب تراجع ه�ؤلء
ع ��ن الق ��راءة وتاأث ��ر �س ���ق الكت ��اب بالتال ��ي.
م ��ع اعترافنا بم ��ا قدمه الإنترن ��ت من خدمة ل
يمكن اإنكارها للبحث والمعرفة والثقافة اأقلها
حماي ��ة الكلمة المكت�بة ،كم ��ا لم تح َم من قبل،
وجعل القراءة والمعرفة ديمقراطية على نح�
اأ�سيل ،ومع اأن ال�سبكة اخترقت ح�اجز المنع
والم�س ��ادرة ،لكنها رغم ذلك كل ��ه لم ت�ستطع
اأن تزي ��ح الكتاب ال�رقي م ��ن �ساحة التداول،
ف�س � ً
�ا عما ي�س�بها من �سع ��ف في ال�سدقية
والم�ث�قية العلمية.
اإن الرتقاء بالق ��راءة ب��سع برامج وخطط
وم�ساري ��ع تر�سد لها ميزاني ��ات بهدف اإثراء
المحت ���ى المعرف ��ي عل ��ى �سبك ��ة النترن ��ت
بتح�يل الكثير من م�ارد المعل�مات الثقافية
والعلمي ��ة م ��ن ال�س ��كل المطب ���ع اإل ��ى الرقمي
م ��ع مراعاة حق�ق الملكي ��ة الفكرية للنا�سرين
والم�ؤلفي ��ن .ت�س ��اف اأزمة القراءة ف ��ي العالم
العرب ��ي اإلى منظ�م ��ة ال�سع�بات والمع�قات
التي يعاني منها العالم العربي من محيطه اإلى
خليجه مما اأدى اإلى هذا التراجع الخطير لدور
المثق ��ف العرب ��ي عل ��ى ال�سع ��د والم�ست�يات
كاف ��ة ،وذل ��ك باعتب ��ار اأن الق ��راءة بمفه�مه ��ا
ال�سامل والحديث لي�ست مجرد الجهر والنطق
بالكلم ��ات ،ولكنها عملية فكري ��ة عقلية ت�ستند
اإلى العديد م ��ن المهارات كالنقد والتحليل مما

ي�ؤدي اإلى تفاعل منهجي بين القارئ وبين ما
يقراأ.
ويقف الغزو الإعامي المتمثل في مختلف
و�سائ ��ل الإع ��ام خا�س ��ة القن ���ات الف�سائية
عائق� �ا ً اأم ��ام الق ��راءة ومطالع ��ة الكت ��ب ،واإن
كان ��ت هناك محاولت من قب ��ل بع�ض و�سائل
الإعام ال�سمعية والب�سرية على اإنتاج برامج
ثقافي ��ة اإل اأنه ��ا تبقى نقطة ف ��ي بحر من حيث
ع ��دد الم�ساهدين و�ساع ��ات العر�ض وان ت َمت
متابعته ��ا فلاأ�س ��ف يك ���ن المتابع ���ن م ��ن
المثقفين فقط.
وبالمقارن ��ة م ��ع الكت ��اب يلف ��ت النظ ��ر ف ��ي
عالمن ��ا العرب ��ي ه ��زال الم�سم ���ن الثقاف ��ي
الذي تقدمه الف�سائي ��ات العربية والذي تغلب
علي ��ه الم��س�عات التقليدي ��ة وق�سايا التراث
الم�ستهلك ��ة ونادرا ً ما تجد فيه ��ا ما ي�ستهدف
ت�سهي ��ل الثقاف ��ة العلمي ��ة ون�سره ��ا وغالبا ً ما
تمي ��ل اإلى الت�سطي ��ح واللج�ء اإل ��ى الإثارة في
الخطاب وغياب الح�ار الهادف ،وهذا فح�ى
ما ي�سمي ��ه البع�ض الي�م (ثقاف ��ة الف�سائيات)
الت ��ي اأفرزها ع�سر ال�س�رة والتي يعتقد اأنها
�ستك�ن بدياً لمرجعية الكتاب ال�رقي.
ل �س ��ك اأن ع�سر ال�س ���رة والث�رة الرقمية
بع ��ث ه�اج� ��ض كثي ��رة ف ��ي العال ��م كل ��ه ح�ل
�س ��كل الثقاف ��ة المقبل ��ة ،لدرج ��ة اأن البع� ��ض
ب ��ات يعتق ��د اأن « “Mediaالي ���م حل ��ت محل
الثقاف ��ة واأن الفك ��ر الك�ن ��ي الي ���م م�سغ ���ل
بتقني ��ات اله�ات ��ف النقال ��ة والتقني ��ات
الإلكتروني ��ة وبني ��ة ال�سب ��كات الت ��ي يفتر�ض
اأن تنق ��ل الثقاف ��ة اأكث ��ر بكثي ��ر م ��ن ان�سغال ��ه
بالثقاف ��ة ذاتها ،وكما يق ���ل الكاتب الأمريكي
ديفي ��د بروك� ��ض ” :الدماغ اأ�سب ��ح يطغى على
العق ��ل والت�سمي ��م اأ�سبح يطغى عل ��ى الفن».
وتح ��دث ه� ��ؤلء ع ��ن تح� � ُ�ل ف ��ي
مفه ���م المثق ��ف ومفه ���م الثقاف ��ة،
حي ��ث تح َ�ل ��ت الثقاف ��ة اإل ��ى م��س ��ة.
يق ���ل بروك� ��ض م ��رة اأخ ��رى« :الأم ��ر ل ��م يعد
يتعل ��ق بم ��ا تق ��راأ وبم ��ا تع ��رف ول بمق ��دار
قدرت ��ك عل ��ى فه ��م م ��ا تق ��روؤه وت�ستهلكه من
م ���اد ثقافية بل يتعلق الأمر ب� �اأن تجد لنف�سك
مكان� �ا ً ف ��ي ف�س ��اءات ال�سجي ��ج الثقاف ��ي».
يتاب ��ع بروك�ض قائاً « :لم يع ��د �سروريا ً الآن

حم ��ل كل تل ��ك الكت ��ب ال�سخم ��ة اأو احت�س ��اء
تل ��ك الكمي ��ات الهائل ��ة من الف ���دكا ،ول ��م يعد
�سروري� �ا ً اأن يتحمل المرء عبء غلي�نه ط�ال
ال�ق ��ت ول ��م يع ��د م ��ن ال�س ��روري حف ��ظ كل
تل ��ك المقب��س ��ات الغام�س ��ة ...الي ���م يمكنك
اأن تك ���ن فاع � ً
�ا ف ��ي النخبة الثقافي ��ة دون اأن
ت�سط ��ر لقراءة �سك�سبي ��ر اأو د�ست�يف�سكي اأو
نيت�س ��ه ويمكن ��ك اأن تناق� ��ض وتج ��ادل في كل
�سيء ي�ستطي ��ع حا�سبك ال�سخ�س ��ي وهاتفك
النقال اأن يلتقطه من الإنترنت».
ويق�ل ���ن اإن الثقافة اأ�سبح ��ت �سلعة �سهلة
المنال فقد اأ�سبح باإم ��كان الم�اطن المعا�سر
في المجتمعات المتط�رة اأن يدر�ض وينهل من
مناهل العل ��م والمعرف ��ة دون اأن يبذل الحجم
ذات ��ه م ��ن الجه ��د م ��ن وقت ��ه واأع�ساب ��ه وماله
ال ��ذي كان يبذله من �سبقه بع�سرين �سنة ،واأن
يجم ��ع م ��ن المعل�م ��ات والمهارات ف ��ي �ستى
اأن�اع المعرفة في فترة وجيزة جدا ً كتلك التي
كان يقت�سيها طال ��ب العلم باحثا ً عن المراجع
والكت ��ب ف ��ي مختل ��ف المكتب ��ات ل�سن ���ات.
ويتح ��دث مثقف ��� الغ ��رب الي ���م ع ��ن القل ��ق
م ��ن البدي ��ل الإلكترون ��ي للكت ��اب م ��ع اإع ��ان
«غ�غ ��ل» ع ��ن خط ��ة لجم ��ع  15ملي ���ن كتاب
وو�سعها على �سبكة الإنترنت ،واإعان م�قع
«اأوروبيان ��ا » العماق عن خطة اأخرى ل��سع
ع�سرة مايين كتاب على هذا الم�قع.
ثم ��ة ه�اج� ��ض حقيقي ��ة اإذا ً ف ��ي العال ��م كل ��ه
ح ���ل التح ���ل ال ��ذي يط ��راأ عل ��ى مفه ���م
«اأدوات الثقاف ��ة» ،لك ��ن ف ��ي ال�ق ��ت ذاته تق�ل
اإح�ساءاته ��م اإن الق ��راءة ف ��ي اأوروب ��ا مثاً لم
تتاأثر بع�سر ال�س ���رة والإنترنت ،واإن ن�سبة
بي ��ع الكت ��اب ال�رق ��ي ف ��ي ال�لي ��ات المتحدة
زادت  11%ع ��ن ذي قب ��ل م ��ا ي ��دل اأن ثم ��ة
مبالغ ��ة ف ��ي اأث ��ر ه ��ذه التح� � ّ�لت عل ��ى زخ ��م
القراءة رغم المظاهر الجديدة التي خلقتها.
اإن اإعرا� ��ض النا� ��ض عن الق ��راءة ه� عبارة عن
اأزمة طاحنة ،وه ��ي اأكبر بكثير مما نعانيه من
م�س ��كات مزمن ��ة مث ��ل البطال ��ة والمخ ��درات
والفق ��ر ،يلع ��ب فيه ��ا اأحيان ��ا الدي ��ن والعادات

وال�سلط ��ة دورا ً قد ي�سل اإلى تحريم اأو رف�ض
فك ��ر واعتب ��اره تحدي ��ا مرف��س ��ا م ��ن خ ��ال
تف�سي ��رات يغي ��ب فيه ��ا العقل والمنط ��ق الذي
يق ���د اإل ��ى �س ��راع بي ��ن ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة
والديني ��ة من جه ��ة والمثقف من جه ��ة اأخرى
يخل ��ق خ�فا من الكتاب والقراءة وي�سن حربا
خفية وعلني ��ة على المثقف يلع ��ب فيه الرقيب
دور ال�سرطي والحار�ض فيما يكتب وين�سر.
اأعتق ��د اأننا ل�سنا بحاجة اإلى م�ؤتمرات ثقافية
واإنم ��ا اإلى جع ��ل الق ��راءة تربي ��ة ونم�ذجا ً اإن
اأردن ��ا اأن يك ���ن لن ��ا دور ف ��ي زم ��ن الع�لم ��ة
والهيمن ��ة والغ ��زو الثقاف ��ي ال ��ذي ق ��د يقل ��ب
الحقائ ��ق وي ��زور التاريخ ال ��ذي ي�سنعه دائما ً
المنت�سر...
ان المرحلة الفا�سلة في بناء عاقة ق�ية مع
الكتاب والمعرفة عم�ما ً هي «مرحلة العتياد»
مرحل ��ة تح ���ل الق ��راءة اإل ��ى ع ��ادة ،وع ��ادة
محببة ،وهذه بدورها مرتبطة بالبيئة والمناخ
الجتماعي في الأ�س ��رة اأولً والمجتمع ثانياً،
اإذاً ،هي في المح�سلة معطى اجتماعي يرتبط
ب�س ��كل اأو باآخ ��ر بذهني ��ة المجتم ��ع ببنيت ��ه،
وثقافته ،وقيمه ،وبتبدُل وتغيَر هذه القيم.
ف ��ي ه ��ذا الإطار يمك ��ن بن ��اء مقدم ��ات لفهم
اأ�سب ��اب هذا الظاه ��رة من خال فه ��م حقيقية
ت�س� � ُ�ه اأو انك�س ��ار بع� ��ض القيم ف ��ي المجتمع
العرب ��ي في مرحلة مهمة م ��ن مراحل نه�سته
الأخيرة ،وثمة ت�س� � ّ�ه حاد كما يق�ل بع�سهم
ق ��د اأ�س ��اب قيمتي ��ن اأ�سا�سيتين تحكم ��ان اأداء
مجتمعن ��ا العربي كما تحكمان اأداء اأي مجتمع
اآخر وهما قيمتا (التعليم والعمل).
اأن الم�سكل ��ة مع التغي ��رات الجذرية في بنية
الثقاف ��ة واأدواتها وع�لمة الثقاف ��ة عم�ما ً هي
اأعق ��د واأعمق من اأن تخت�سربم ��ا تقدم بمعزل
ع ��ن الج�ان ��ب الأخ ��رى للم�سكل ��ة والتي تمتد
اإل ��ى الأط ��ر الجتماعي ��ة والترب�ي ��ة والثقافية
الأو�سع والأبعد.
❊ م�ضوؤول دارة الكتاب وامطالعة ي وزارة الثقافة.

ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
ﻣﺆﺗﻤﺮات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وإﻧﻤﺎ
إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة ﺗﺮﺑﻴﺔ
وﻧﻤﻮذﺟﴼ إن أردﻧﺎ أن
ﻳﻜﻮن ﻟﻨﺎ دور ﻓﻲ زﻣﻦ
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ
واﻟﻐﺰو اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

ﺛﻤﺔ ﻫﻮاﺟﺲ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ إذﴽ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛ ﱢﻠﻪ ﺣﻮل
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬي ﻳﻄﺮأ

ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم »أدوات
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ« ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺗﻘﻮل
إﺣﺼﺎءاﺗﻬﻢ إن اﻟﻘﺮاءة
ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻣﺜ ً
ﻼ ﻟﻢ
ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺼﺮ اﻟﺼﻮرة
واﻧﺘﺮﻧﺖ ،وإن ﻧﺴﺒﺔ
ﺑﻴﻊ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻮرﻗﻲ
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
زادت  11٪ﻋﻦ ذي ﻗﺒﻞ
ﻣﺎ 
ﻳﺪل أن ﺛﻤﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ
اﻟﺘﺤﻮﻻت
ﻓﻲ أﺛﺮ ﻫﺬه
ّ
ﻋﻠﻰ زﺧﻢ اﻟﻘﺮاءة رﻏﻢ
اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ
ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ
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210.0 x 280.0 mm

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﺒﺮ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻀﻮء

اﻟﻔﺎﻳﺲ ﺑﻮك – واﻟﻮﺗﺲ آب...
د .ﻋﺎﻃﻒ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺤﻜﻴﻢ

❊
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ومثلما كنت قد كفرت �سابقا ً بالهاتف.
لك ��ن ،ومن بعد الإط ��اع ،ومن بعد اأن
ك ّ�ن ��ت فك ��رة ،ومن بع ��د اأن جمع ��ت اأفكاري
وطرحته ��ا وم ��ن ث ��م جمعته ��ا ،ومن بع ��د اأن
ا�ستخرج ��ت نتيجة مقنعة� ،سرعان ما تبدّلت
اأفكاري ،فاأعلنت ت�بتي واآمنت بهما .ول�سدّة
وحدتهم ��ا ،و�س ��رت اأتخاط ��ب بهما
اإيمان ��ي ّ
ب�سيغ ��ة المف ��رد الجم ��ع تح ��ت ا�س ��م برامج
الت�ا�س ��ل الجتماع ��ي ومثلما ه ��� متعارف
عليه.
ه ��ذا وقد اأيقنت به ��ا لعدّة اأ�سب ��اب اأوهاها
عميق ��ة ووجيه ��ة ،وم ��ع �س� �دّة العم ��ق كانت
الب�ساط ��ة تطف ��� وتظهر لكل م ��ن اأقبل عليها.
وق ��د راأين ��ا اأن الأ�سب ��اب ذات اأغ ���ار بعي ��دة
ولي� ��ض مثلم ��ا ق ��ال البع� ��ض عنه ��ا م ��ن اأق�ال
�سطحي ��ة ،ويب ��دو اأن تل ��ك الأق ���ال ه ��ي ذات
ح ��ال اأ�سحابه ��ا .لي� ��ض ه ��ذا وح�س ��ب ،ف� �اإن
بع�ض تلك الأ�سباب �سلبية ،كاأن الفاي�ض ب�ك
وال�ت� ��ض اآب والت�يتر وغيره ��ا قد حدّت من
دور الكت ��اب واألغ ��ت دور العقل .ه ��ذه الآراء
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باطلة ،جملة وتف�سي � ً
�ا ،ومن راقب الأطفال
حت ��ى الذين ل ��م يكمل�ا ال�سنة م ��ن العمر تاأكد
له ذلك ،لقد اأثبتت تلك البرامج الآفاق الفكرية
والعقلي ��ة عن ��د الطفل ه ��ذا ،واإنن ��ي اأ�سارككم
اأ�سبابي ولي الفخ ��ر باأن ت�سارك�ني اأ�سبابي
وت�جه�ا
ول ��ي العزّة باأن تنق ��دوا وتنق�س�ا،
ّ
وت�س� �دّدوا ،وتحذف ���ا وتزي ��دوا ،تعطف ���ا
وتهمل�ا.
لبرام ��ج الت�ا�س ��ل الجتماع ��ي ف�ائد ج ّمة
نرج� اأن ل نن�سى بع�سها ،ومنها:
 .1لقد اأعادت برامج الت�ا�سل الجتماعي
الحي ��اة الجتماعية الى النا�ض من بعد
اأن تفرق�ا وتنافروا.
 .2لق ��د ردّت تل ��ك البرام ��ج الق ��راءة
لمكانته ��ا الأول ��ى ومن بع ��د اغترابها.
كم ��ا واأع ��ادت عه ��د الكتاب ��ة م ��ن بع ��د
نفيها ،وم ��ع ع�دتهما عاد العقل وعاد
الن�ساط العقلي.
 .3اأج ��ل! لق ��د ع ��اد الح ���ار ال�سلي ��م بين
المتحاوري ��ن من بع ��د اأن ت�س ّ�ه ،ومن
بع ��د اأن جع ��ل النا� ��ض اأعداء ،فل ��م يعد

.4

.5

ي�سم ��ع المتح ��اور ما يق�ل ��ه المحاور
الآخ ��ر ،وراح ك ٌل يجي ��ب قب ��ل اأن
يكم ��ل الآخ ��ر فكرت ��ه ،ل احت ��رام ول
ذوق .والأنك ��ى ،ي�سته ��ل المقاطع ��ة
بجمل ��ة :ع ��ن اإذن ��ك ،ويم� � ّد بحديث ��ه،
حديث ل بادية ل ��ه ول نهاية ،وترتفع
الأ�س ���ات ،وت�سط ��رب الأع�س ��اب،
وتمطر الأف�اه ...ه ��ذا واأكثر الأحيان
يتكلم المتح ��اورون مع� �ا ً ويتنف�س�ن
مع� �ا ً وي�سمت ���ن مع� �اً ،وبذل ��ك ل من
ي�سمع ول من يفقه.
وم ��ن ف�سائ ��ل البرام ��ج الجليل ��ة اأنه ��ا
تل ��زم كل متح ��اور بكامه ،ف ��ا يقدر
المتحاور اأن يراوغ اأو ينكر اأو ي�ارب
بالق�ل« :ل ،لم اأق ��ل هكذا ،اأنا قلت كذا
وكذا»« ،اأنا كان ق�سدي كذا ،ل تفهم�ا
كام ��ي غل ��ط»« ،اإياك ��م اأن تق�ل ���ا عن
ل�ساني ما لم اأقل»...
ب�ا�سط ��ة برام ��ج الت�ا�س ��ل تل ��ك ل
يبق ��ى ف�سح ��ة للريب ��ة اأو النميم ��ة اأو
اللتبا� ��ض ...م ��ن مثل« :ق ��ال لي الذي
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قلت له»« ،قد قلت ل ��ه ...األم يقل لك؟»،
اأن ��ا ل ��م اأق ��ل �سيئ� �ا ً ه� ال ��ذي ق ��ال»...
وتفتح ب�ر�سة �س�ق عكاظ تهديدات
عل ��ى اأن�اعه ��ا ،ولعن ��ات م ��ن ال ���زن
الثقيل ،ووعد ووعيد...
ّ
وم ��ن ف�سائ ��ل البرام ��ج الجل ��ة اأنه ��ا
تخت�س ��ر ال�قت وتقت�س ��د في الكام
وت� ّفر الم�سافات.
لق ��د اأع ��ادت برام ��ج الت�ا�س ��ل
الجتماع ��ي للنا� ��ض ح ���ار الفا�سفة،
ح ���ارات الع�س ���ر ال�س�ري ��ة
المتاحق ��ة والمتعاقب ��ة ،ونفي ��د علماً،
م ��ن اأن ر�سائ ��ل الفا�سف ��ة المتبادل ��ة
تل ��ك كان ��ت كتب� �ا ً بح� � ّد ذاته ��ا وتذخ ��ر
والحجة والبراهين
بالفكر والفل�سف ��ة
ّ
والمنطق.
لق ��د األغت برام ��ج الت�ا�سل الحدّة بين
المتحاورين ،ومحت الغ�سب واأزالت
احتقان العداء.
لق ��د اأ�سب ��ح المتح ��اور� ،س ��اء اأم اأبى،
يق ��راأ بروية ،م� � ّرة واثنتي ��ن وثاث...
ث ��م يفك ��ر قب ��ل اأن يجي ��ب .وه ��ذا م ��ا
كان ينق�سن ��ا نح ��ن العرب ف ��ي الزمن
ال�سقي ��م ،اأج ��ل ه ��� الح�ار ال ��ذي كان
مفق�داً ،وكانت اأي�سا ً مفق�دة مفاهيم
الح�ار.
لق ��د �س ّهل ��ت تل ��ك البرام ��ج الح ���ار
ووحدته ،كما وح ��دت الفكر ،وط�بى
ّ
لم ��ن ق ��ال :الح ���ار لي� ��ض اإلّ تفكي ��را ً
م�ستركاً!
اإن تل ��ك البرام ��ج ت�ساع ��د الم ��رء عل ��ى
ال�سب ��ر ،م ��ن طل ��ب ال�سب ��ر ف�سيل ��ة
علي ��ه بالريا�س ��ة الذهني ��ة واأدوات
الريا� ��ض الذهنية هي برامج الت�ا�سل
الجتماع ��ي .اأج ��ل ،اإن تل ��ك البرام ��ج
ت�ساع ��د عل ��ى تنمي ��ة ف�سيل ��ة ال�سبر،
كاأن ي�سب ��ر المتح ��اور حت ��ى يق ��راأ
وي�سب ��ر حت ��ى يفك ��ر ،وي�سب ��ر حتى
يكت ��ب ،وي�سب ��ر حت ��ى يعيد م ��ا كتب،
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وي�سب ��ر قب ��ل اأن ي�سغط عل ��ى مفتاح
الإر�سال...
ب�ا�سطة برامج الت�ا�سل الجتماعي،
�سيئا ً ف�سيئا ً ت�سمت األ�سنة الثرثارين،
و�سيئ� �ا ً ف�سيئ� �ا ً تختف ��ي الم��س�عات
الفارغ ��ة اأم ��ام �سط ���ة الم��س�ع ��ات
العلمي ��ة ،العقلي ��ة ،و�سيئ� �ا ً ف�سيئ� �ا ً ل
يظه ��ر عل ��ى �سا�س ��ات الت�ا�س ��ل اإل
الم��س�ع ��ات الق�مي ��ة ،ال�طني ��ة،
والحرية ،تظهر وتظهر تحت �سلطان
العق ��ل وتتق ��دم بم�ساع ��دة �سلط ��ان
الم�س�ؤولي ��ة وت�سي ��ر تح ��ت �سلط ��ان
الإرادة.
اإن تل ��ك البرام ��ج واإن كان ��ت م�س� � ّرة
لحرك ��ة الل�س ��ان ،اإلّ اأنه ��ا مفي ��دة ف ��ي
الكتاب ��ة ب�ا�سطتها يميل المت�ا�سل�ن
والمتح ��اورون للكتاب ��ة العربي ��ة
الف�سح ��ى ،لل�سرف والنح ��� ،اإن تلك
البرامج من �ساأنها اأن تق�سي على لغة
النترنت واللغة العامية ق�سا ًء مبرماً،
ولي� ��ض �سحيح� �ا ً ما يق ��ال وي�ساع من
اأن اأبجدية النترنت الجديدة ولغته قد
ق�س ��ت عل ��ى الأبجدي ��ة العربية وعلى
اللغة العربية.
ب�ا�سط ��ة برام ��ج الت�ا�س ��ل تل ��ك،
اأ�سب ��ح بق ��درة كل اإن�س ��ان اأن يط ��رح
وجه ��ة نظ ��ره ويب ��دي راأي ��ه ويقترح؛
ب�ا�سطته ��ا ،اأ�سبحت وجه ��ات النظر
ت�س ��ل اإل ��ى حي ��ث نري ��د اأن ت�س ��ل،
وت�س ��ل اإل ��ى حي ��ث م ��ا يحت�س ��ب ول
يح�سب له ح�ساباً.
األ تذك ��رون؟ ف ��ي الح ���ار المبا�س ��ر،
وجه� �ا ً ل�ج ��ه ،كان المتح ��اورون
ي�سل ���ن لبع�سهم البع� ��ض كالدي�ك،
عي�نهم �سفراء ومناقيدهم حمراء.
مع انت�س ��ار برامج الت�ا�س ��ل ،اأ�سبح
بقدرة النا�ض الع ��د ،واأ�سبح�ا يعدّون
حت ��ى الع�س ��رة ،ولي� ��ض الع�س ��رة
وح�س ��ب ،اأع ��رف اأنا�سا ً يع� �دّون حتى

المائة قبل الإجابة ،واأحيانا ً ينتظرون
اأيام� �اً .له ��ذا اأقت ��رح اإبط ��ال النترن ��ت
خ ��ارج البي ���ت والمكات ��ب واأماك ��ن
العمل.
ُ .17تك�س ��ب تل ��ك البرام ��ج الأنف ��ة،
وذل ��ك بع ��دم ر ّد الم ��رء المل ��يء عل ��ى
الم��س�ع ��ات ال�سخيف ��ة وم ��ع ع ��دم
الرد يعل ��م ال�سخيف حج ��م �سخافته،
فيل ���ذ بال�سم ��ت ،برام ��ج الت�ا�س ��ل
الجتماعي هي للنخبة فقط.
 .18اأخي ��راً ،ولي� ��ض اآخ ��را ً نق ���ل اإن م ��ن
ح�سن ��ات الفاي� ��ض ب ���ك ،ال�ت� ��ض،
الت�يت ��ر ...اأنه ��ا تحف ��ظ ح ���ارات
المتكلمي ��ن وت�ؤر�سفه ��ا ،وه ��ي ف ��ي
عملها كعمل الكتاب ال�رقي اأو الكتاب
الجداري وال�سخري ...بينما الهاتف
م�س ��ح الح ���ارات جميعها ،ك ��م م�سح
الهات ��ف م ��ن روائ ��ع الفك ��ر والأدب
والعلم!...
اأ�سهد ب� �اأن برامج الت�ا�سل الجتماعي هي
ر�سل الح�ار في زمن الجهل هذا.
لق ��د بداأ ع�سر برام ��ج الت�ا�سل الجتماعي
�سامخاً ،وها ه� يعل� ف�ق ع�سر الظام.
كنا نحن العرب ،قب ��ل برامج الت�ا�سل ،في
جل�س ��ات الح�ار نتكل ��م معاً ،ون�سم ��ت معاً،
ونغ�س ��ب مع� �اً ،ونف� � ُ�ض الجل�س ��ة واأع�سابنا
مهترئ ��ة ،ونياتن ��ا ت�سمر الع ��داء ...ومن بعد
الن�سراف ،كنا نذكر بع�سنا البع�ض ،وكانت
ت�س ِردنا النميمة ،ويفرقن ��ا ال�س ّر ...ومن بعد
انت�س ��ار برام ��ج الت�ا�س ��ل اأ�سبحن ��ا ن�سبر،
ن�سغي ،نفكر ونجيب...
هل تعلم�ن لق ��د اكت�سفنا اأن لنا اآذانا ً ت�سمع
ون�سمع بها.
اأخيراً ،نحذركم من اأعدائكم ،فاإنهم من بعد
قراءة هذا المن�س�ر �سي�سع�ن اإلى اإقفال تلك
البرامج ،فا�ستفيدوا منها؛ اتقن�ا �س ّر الح�ار
قبل غاء الأ�سعار.
❊ اأ�ضتاذ الفل�ضفة وامنطق ي اجامعة اللبنانية
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ﺣﻀﻮر اﻟﻐﻴﺎب

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻬﺖ أﻟﻮان ﺻﻮر اﻟﺸﻌﺮاء روﻳﺪﴽ ..روﻳﺪﴽ...

ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ ..اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل
اﺳﻜﻨﺪر داﻏﺮ

❊

غريب اأمر الكتّ ��اب وال�سعراء عندنا،
فه ��م يم� �اأون الأر� ��ض �سجيج� �ا ً ف ��ي
حياته ��م ،وعندم ��ا يرحل ���ن ت�س ��دل
�ستائر الن�سيان عليه ��م ،وال�س�اهد على ذلك
..Iô«ãc
حت ��ى م�ؤلفاتهم ،تتراجع روي ��دا ً رويدا ً في
�س ���ق القراءة ،ليحل مكانه ��ا م�ؤلفات اأخرى
لأ�سماء جديدة ،اإنها �سنّة الحياة الجاحدة!.
ومثالً على ذل ��ك ،ال�ساعر نزار قباني الذي
كان ا�سم ��ه عل ��ى كل �سف ��ة ول�س ��ان ،ويق ��راأه
القا�س ��ي والدان ��ي ،وبع ��د رحيل ��ه بهت ��ت
�س�رته ،فا ذكرى ،ول ندوة ،ول مهرجان،
حتى و ل مقالة في جريدة اأو مجلة!
ومن الإن�س ��اف الق ���ل ،اأن اأولده :هدباء،
وزين ��ب ،وعمر ،تذكروه في �سنة  2008بعد
ع�سر �سن ���ات على رحيل ��ه ،وذلك من خال
جمع ق�سائ ��ده الأخيرة ،التي ل ��م ت�سدر في
كت ��اب من قب ��ل ،في كتاب بخط ي ��ده ،بعن�ان
«اأبجدية اليا�سمين» ،وفيه الكثير من ال�جع!
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»fÉÑb QGõf ôcq òàæd
 21 »`` aاآذار (مار� ��ض) �سن ��ة  ،1923وكان
الربيع ي�ستع� � ُد لن�سر ب�ساط ��ه الأخ�سر ،ولد
ن ��زار قبان ��ي ،ال ��ذي لع ��ب لعبت ��ه م ��ع الحياة
وال�سعر ط ���ال عق�د من الزم ��ن ...وفي 30
ني�س ��ان (اأبري ��ل) �سن ��ة  1998وف ��ي ف�س ��ل
الربي ��ع اأي�س� �اً ،انطف� �اأت ج ��ذوة الحي ��اة ف ��ي
اأعماقه ،تاركا ً ب�سمات ��ه الكبيرة في �سجات
ال�سع ��ر وفي نف�� ��ض النا� ��ض ..وعندما يرحل
اأولئ ��ك الذي ��ن يتعامل ���ن م ��ع ال�سع ��ر اأو م ��ع
الل ���ن ،يفق ��د العال ��م بع� ��ض جمال ��ه وبع� ��ض
اإن�سانيت ��ه ،تماما ً كم ��ا تفقد الحديق ��ة رونقها
بعد اقتاع ورودها اأو زنابقها.

عندما تح ّرك التاريخ �ضدَه

ُكت ��ب الكثي ��ر ع ��ن ن ��زار قبان ��ي ف ��ي حيات ��ه ،ل
لأن ��ه ال�ساع ��ر ال�ستثنائ ��ي ،اأو ال�ساع ��ر الخارج
عل ��ى القان ���ن والمتم ِرد على ال�سائ ��د في ال�سعر
والحياة معاً ،بل لأنه في الدرجة الأولى ،ال�ساعر

المثي ��ر للجدل ،منذ �سدور دي�ان ��ه الأول «قالت
لي ال�سمراء» في �سنة  1944وحتى �سدور اآخر
دي�ان له .وه� يق�ل في هذا ال�سدد:
«وبلحظ ��ة تح� � ّرك التاري ��خ �س� �دّي...
وتح� � ّرك التاريخي�ن .رف�س ���ا الكتاب جملة
وتف�سي � ً
�ا ،رف�س ���ا عن�ان ��ه ،ورف�س ���ا
م�سم�ن ��ه ،ورف�س ���ا حت ��ى ل ���ن ورق ��ه...
و�س�رة غافه.»...

دخل ولم يخرج

وتنا�سل ��ت دواوين ن ��زار قبان ��ي ،حتى بلغ
عددها اأكث ��ر من  90دي�ان� �اً ،ومعظمها يدور
ح ���ل الح ��ب ،وح ���ل الم ��راأة الت ��ي اختارها
دفت ��را ً يكت ��ب علي ��ه اأ�سع ��اره ،وه ��� يعترف،
باأنها احتل ��ت الم�ساحة ال�سا�سعة في اأوراقه،
وم� �دّت ظلها على ثاثة اأرب ��اع عمره ،وثاثة
اأرباع فنه ..وف ��ي هذا الإطار ،قال عنه عبا�ض
محم ���د العقاد في اإحدى مقالت ��ه ،باأن نزار
قباني دخل مخدع المراأة ولم يخرج منه!
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وهك ��ذا اأ�سبح لقب «�ساع ��ر المراأة» يطارده
عل ��ى الدوام .وه ��ذا اللقب � كما يق�ل � كان في
الما�س ��ي ي�سلي ��ه ،ث ��م اأ�سب ��ح ل يعنيه ،وفي
الفت ��رة الأخي ��رة اأ�سبح ي�ؤذي ��ه ..لقد ”تح ّ�ل
م ��ن نعم ��ة اإلى تهم ��ة ،وم ��ن وردة اإل ��ى رمح
مزروع في خا�سرتي“.
م ��ن هنا ،قال م ��ارون عب�د عن ن ��زار” :اإنه
عمر بن اأبي ربيعة هذا الع�سر“ ...وفي حينه
ل ��م يتردد نزار قباني في كتابة ر�سالة ط�يلة
اإل ��ى م ��ارون عب�د ،قائ � ً
�ا بالح ��رف ال�احد:
”كتبن ��ا �سع ��را ً ف ��ي ع�س ��ر مارون عب ���د...
وعل ��ى محك ه ��ذه ال�سنديان ��ة الم ��اردة برينا
اأقامنا ...وتركنا اأ�سماءنا“...
وه� ي�ؤكد ف ��ي هذا ال�سدد ،باأن ��ه من اأ�سرة
تمته ��ن الع�س ��ق ،فج� �دُه كان هك ��ذا ،ووال ��ده
كذلك ،واإخ�ته كلهم ي�سقط�ن في اأول عينين
كبيرتي ��ن يرونهم ��ا ..ي�سقط ���ن ب�سه�ل ��ة،
ويخرج�ن من الماء ب�سه�لة...
وعندم ��ا كان ي�ساأل نزار قباني :لماذا تكتب
ع ��ن الم ��راأة؟ كان يجي ��ب بمنته ��ى الب�ساطة:
”ولماذا ل اأكتب عنها؟“
وب ��كل �سراح ��ة يعت ��رف ،اأن ق�سي ��دة
”نه ��داك“ في مجم�عة ”قالت لي ال�سمراء“
” â`` fÉcال�س ��رارة الأول ��ى الت ��ي اأطلقتن ��ي،
والمفتاح اإلى �سهرتي“.
وهكذا انت�سرت ق�سائده كانت�سار النار في
اله�سي ��م ،وخ�س��سا ً لدى الأجيال الجديدة،
ولفتت ه ��ذه الظاه ��رة ،كبار اأه ��ل الفن ،وفي
مقدمته ��م الم��سيق ��ار ،محم ��د عب ��د ال�هاب
لحن ل ��ه اأول ق�سيدة ،هي ”اأيظن“ »àdG
الذي ّ
غنته ��ا نجاة ال�سغيرة والتي لم تعد �سغيرة،
وم ��ن ثم ،ق�سي ��دة ”ما اأحلى الرج ���ع اإليه“,
وك ّرت الم�سبحة بعد ذلك.

بلقي�س ...المراأة ال�ضتثنائية

لق ��د ع ��رف ن ��زار قبان ��ي ف ��ي حيات ��ه ن�ساء
كثيرات ...انت�سر وانه ��زم ،اأحرق واحترق،

نزار قباني مع محمد عبدالوهاب الذي لحّ ن له ق�ضيدته الأولى.

ولكن ما كل امراأة عرفها ح َركت رياح ال�سعر
ف ��ي داخل ��ه ...وبالرغ ��م من �سمعت ��ه ك�ساعر
الم ��راأة والحب فه� يق ���ل ،باأنه نادرا ً ما وقع
في الحب!
وربم ��ا كان ��ت زوجت ��ه الثاني ��ة العراقي ��ة
بلقي� ��ض الراوي التي تزوجها في �سنة 1969
وت�في ��ت بانفج ��ار ال�سف ��ارة العراقي ��ة ف ��ي
بي ��روت �سنة  ،1980هي الم ��راأة ال�ستثنائية
ف ��ي حيات ��ه ،وقد ق ��ال ل ��ي ذات م ��رة ،اإن اأهم
م ��ا ف ��ي بلقي� ��ض ،اأنها كان ��ت �سديق ��ة �سعره،
وم ��ا كانت تغار م ��ن ا لق�سي ��دة ،فهناك ن�ساء
ير�سدن اأ�سابعك واأنت تكتب ،ونادرات هن
الن�س ��اء الل�ات ��ي ل يعتب ��رن الق�سي ��دة �س َرة
له ��ن .وعندما كانت تراه بلقي�ض ،وه� يكتب،
كان ��ت تغلق الباب وتذهب لت�سن ��ع له فنجانا ً
م ��ن القه�ة ،ثم تدخل عل ��ى روؤو�ض اأ�سابعها
وتن�سحب.
وي�ؤكد ن ��زار قباني ،اإن اأهمي ��ة بلقي�ض ،اأنها
كانت �سديقة �سعره و�سديقة مجده.
وعندم ��ا كان ��ت ُت�س� �األ :األ تغاري ��ن م ��ن
المعجب ��ات؟ كان ��ت تق ���ل« :معجب ��ات ن ��زار
مجدي اأنا ،وكلما زاد عددهن اأربح اأنا».

وﺑﻜﻞ ﺻﺮاﺣﺔ
ﻳﻌﺘﺮف ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ
أن ﻗﺼﻴﺪة ”ﻧﻬﺪاك“
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ”ﻗﺎﻟﺖ
ﻟﻲ اﻟﺴﻤﺮاء“ ﻛﺎﻧﺖ
”اﻟﺸﺮارة اوﻟﻰ اﻟﺘﻲ
أﻃﻠﻘﺘﻨﻲ ،واﻟﻤﻔﺘﺎح
إﻟﻰ ﺷﻬﺮﺗﻲ“
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الح ��ب و�سع ��ر الث ���رة مع� �اً ،وكان لبي ��روت
ح�س ��ة الأ�س ��د من ه ��ذا ال�سعر ،ه ��ذه المدينة
الت ��ي اعتبرها الفردو�ض المفق ���د والق�سيدة
الت ��ي ل ��ن تتك ��رر ..وت�س ��اءل« :لم ��اذا نح ��ن
متخ�س�س ���ن في اغتيال الم ��دن التي تحمل
ِ
بيدها قلماً ،وورقة ،وتذهب اإلى المدر�سة؟»
ولم يكتف بكتابة الق�سائد الراف�سة بل اأخذ
يكت ��ب المق ��الت الغا�سب ��ة ،وخ�س��سا ً تلك
الت ��ي ن�سرها ف ��ي مجلة «الأ�سب ���ع العربي»،
على م ��دى �سن�ات ع ��دة ،ون�سره ��ا فيما بعد
في كتب ،ومنها كتاب «الكتابة عمل انقابي».

ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻋﻼﻗﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺑﻴﻦ ﻣﺜﻠﺚ )اﻟﺸﺎﻋﺮ،
اﻟﻨﺺ ،اﻟﻘﺎرئ( .ﻓﺎﻟﻨﺺ
اﻟﻮرﻗﻲ ﻟﻴﺲ ﻧﺼﴼ
ﻋﺎﺑﺮﴽ ،إذ ﻳﻜﺘﺒﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ
وﻳﺘﺤﻮل ﺑﻴﻦ ﺟﺪران
ﱠ
اﻟﻤﻄﺎﺑﻊ إﻟﻰ ﻧﺺ
ﻣﻄﺒﻮع ﻳﺼﻞ إﻟﻰ
اﻟﻘﺎرئ ﺑﻌﺪ وﻗﺖ ﻗﺪ
ﻳﻄﻮل أو ﻳﻘﺼﺮ .ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻨﺺ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻼﻗﺔ أوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﺤﺎﺳﻮب
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مع و�ضد

ال�ضاعر نزار قباني.

وه ��� ل ��م ي�ساهده ��ا م ��رة تقل ��ب دفات ��ره
واأوراق ��ه ،اأو تفت ��ح درجا ً م ��ن اأدراجه« ،كان
ح�س�رها دائما ً ح�س�ر كبرياء».
وعندم ��ا �ساألت ��ه اإذا كان ين�ي ال ��زواج مرة
اأخ ��رى وه� ف ��ي خريف العمر ،ق ��ال لي« :اأنا
ل اأوؤم ��ن بال ��زواج م ��ن دمي ��ة ،ول�س ��ت لعب
كاراتيه ول مهرجا ً لكي اأت�سرف ت�س ُرفا ً غير
طبيعي ،مثلما ت ��زوج األبرت� م�رافيا بعد 85
�سنة من كارمن التي تبلغ من العمر � 25سنة.
لي� ��ض هناك هم�م عندي خارج نطاق ال�سعر،
واأنا متزوج من ال�سعر اإلى اأن يطلقني».

من �ضفة اإلى اأخرى...

وفج� �اأة وبع ��د هزيم ��ة حزي ��ران (ي�ني ���)
 ،1967انتق ��ل ن ��زار قبان ��ي م ��ن �سف ��ة اإل ��ى
اأخرى ،من البكاء على �سدر امراأة اإلى البكاء
عل ��ى �س ��در ال�ط ��ن ...و�س ��ار يكت ��ب �سعر

وهن ��ا ازداد الج ��دل ح ���ل ن ��زار قبان ��ي،
البع� ��ض يعتبر اأنه نقل الق�سي ��دة العربية من
ع�س ��ر اإلى اآخر ،واأنه ح� � َرر المراأة من �سجن
التقالي ��د والقبيل ��ة ،والبع� ��ض الآخ ��ر ،يعتب ��ر
اأن ق�سيدت ��ه لي�س ��ت �س�ى ن�ع م ��ن الديك�ر
الخارج ��ي ،واأنه ظلم المراأة ...والبع�ض يرى
اأن ��ه �ساعر الحب بامتي ��از ،والبع�ض الآخر لم
ي�ست� � ُم م ��ن �سع ��ره �س ���ى رائح ��ة الجن�ض...
البع�ض ي ��رى اأنه اأحدث ث�رة ف ��ي اللغة وفي
الأ�سل ���ب ،واأن ��ه ال�ساعر الأكث ��ر �سهرة لدى
الق ��راء الع ��رب ،والبع� ��ض الآخ ��ر ي ��رى اأن ��ه
ا�ست�سلم لل�سه�ل ��ة ،واأن ال�سهرة التي حققها
مدينة على الرمال...
وهك ��ذا ،تفاوتت ردَات الفع ��ل تجاه �سعره،
العاطف ��ي وال�طن ��ي مع� �اً ،بع�سه ��ا ج ��ارح،
وبع�سها معق�ل ،وبع�سها خرافي.
والجدل ما زال م�ستمراً.
❊ كاتب �ضحفي

جورج قرم -منظر  - 49×75 -زيتية

دما رعد  -تقا�ضيم لـ

وجوه -زيتية 1998

210.0 x 280.0 mm

ﺣﻀﻮر اﻟﻐﻴﺎب

ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ رﺣﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﻏﻮط

ﺷﻌﺮ اﻟﺪﻫﺸﺔ وﺑﺮاءة اﻟﻠﻐﺔ
واﻻﻟﺘﺼﺎق ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة
ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ

❊

ال�سن�ات الع�سر التي مرت على
غياب ال�ساعر والم�سرحي والكاتب
ال� ��� �س ���ري م �ح �م��د ال� �م ��اغ ���ط هي
اختبار ه��ام و�سبه حا�سم لقدرة �سعره
واإبداعه ب�جه عام على مقاومة الن�سيان
وال�سم�د في وج��ه ال�م���ت� .سحيح اأن
الم�سافة الفا�سلة ب�ي��ن رح�ي��ل �ساحب
«ح ��زن ف��ي ��س���ء ال�ق�م��ر» وب�ي��ن لحظتنا
ال��راه �ن��ة لي�ست ك��اف�ي��ة ب�سكل اأو ب�اآخ��ر
للحكم على خل�د ال�ساعر و�سعره ،ولكنها
ت ��ؤ� �س��ر ب�سكل وا� �س��ح اإل ��ى اأن م��ا كتبه
الماغ�ط ل يعبر عن واقع محدود وم�ؤقت
اأو عن لحظة الكتابة نف�سها فح�سب ،بل
يحقق ال�سرط الإن�ساني الازم لكل كتابة
عميقة وفاعلة ،طالما هناك ب�سر ي�لدون
وي �م���ت���ن وي�ت�ع��ر��س���ن للقهر والفقر
وال �م��ر���ض وال� �س �ت �ب��داد وال���س�ي�خ���خ��ة
وال�ح��ب وال�ي�اأ���ض وف �ق��دان معنى الحياة.
ل بل اإن �سعر الماغ�ط ونثره يكت�سبان
عبر القراءة المزيد من الت�هج واللمعان
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وقابليات التاأويل .وه� ت�هج ل ينال منه
غياب ال�سعر الج�سدي لأن �ساحبه لم
يبن عمارته ال�ساهقة ف�ق اأر�ض الآخرين
بل اجترح لنف�سه لغة طازجة ومده�سة
وغ �ي��ر م�سب�قة م��ا ت ��زال تعي�ض ،ل في
كتب ال�ساعر وم�ؤلفاته فح�سب ،بل عبر
ع�سرات ال�سعراء والناثرين العرب الذين
اأ�سيب�ا بعدوى كتاباته الآ�سرة و�س�ره
المباغتة و�سدقه الجارح.
لقد ج��اء الماغ�ط اإل��ى ال�سعر والنثر
م���س�ل�ح�ا ً ب�م���ه�ب��ة ف �ط��ري��ة ق��ل ن�ظ�ي��ره��ا،
وب�ح���س��ا��س�ي��ة ف��ي ال �ت �ف��اع��ل م��ع ال���اق��ع
المحيط به جعلته ق��ادرا ً على �سعرنة كل
م��ا ك��ان يظن اأن��ه ل يقع ف��ي م��دار ال�سعر
من تفا�سيل الحياة ونب�سها الي�مي ،كما
من عرق الب�سر وو�سخ ال�س�ارع والأزقة
الفقيرة ،و�سرخات التمرد على العالم.
وه� لم يتكيء رغم ذلك على ق�ة الق�سايا
التي قاربتها ن�س��سه ول على الت�س�يق
الإعامي والخدمات العامة ،بقدر اتكائه

على «براءة» اللغة وت�تر الع�سب وكهرباء
الأع� �م ��اق .ل��ذل��ك ل��م ي�ك��ن اأم� ��را ً ب��ا دلل��ة
اأن ي�سقط ف��ي ه��اوي��ة الن�سيان ع�سرات
ال�سعراء المجايلين له اأو الذين اأت���ا من
ب�ع��ده ،رغ��م اأن�ه��م ت�سدوا للم��س�عات
ذات �ه��ا ال �ت��ي ت �� �س��دى ل �ه��ا ال �� �س��اع��ر ،ول��م
ينزه�ا ال�سعر عن الغر�سين ال�سيا�سي
والجتماعي كما فعل ه� نف�سه.
لكن ال�ف��ارق بينه وبينهم لم يكن في
ال�غ��ر���ض وال�م�����س���ع ،ب��ل ف��ي المقاربة
وال �ل �غ��ة وال �م���ه �ب��ة والخ�� �ت� ��راق .ه�ك��ذا
� �س �ق��ط ال��ك��ث��ي��رون ،ب �� �س �ق���ط ال�م��رح�ل��ة
ال�ت��ي اأنتهجتهم ،فيما م��ا ي��زال �ساحب
«الع�سف�ر الأح��دب» ح��ارا ً وراهنا ً وغير
اآيل لل�سق�ط.
اإن عقد ال�ساعر مع الأبدية ل يخ�سع
اأبدا ً لم�ساومات ال�سيا�سة وق�انين ال�س�ق،
ول للترويج الإع��ام��ي ال��ذي ل��ن يتعدى
بريقه حدود الحياة نف�سها ،ول لل�سعارات
والخطب ال��رن��ان��ة التي ت�سلق الكثيرون
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عبرها �سلم ال�سهرة قبل اأن تت�سلمهم
اأك ��ف ال �ع��دم .لكنه عقد ممه�ر ب�سراخ
ال���س�ي��اط�ي��ن والأرواح ال�����س���داء ،ال�ت��ي
ن�سب اإليها غار�سيا ل�ركا �سلطة الإب��داع
الق�س�ى وال��س�ل اإلى الذروة الأخيرة
لن�س�ة التعبير الأدبي والفني .وحين قراأ
اأدوني�ض في خمي�ض مجلة «�سعر» واأمام
«جاوزتها» الكبار ،ن�س��سا ً من �سعر
الماغ�ط لم يذكر كاتبها الحقيقي ،راح
ك��ل واح ��د م��ن ال�ح��ا��س��ري��ن ين�سبها اإل��ى
الكبار من �سعراء الغرب كب�دلير وريلكه
ورامب� وغيرهم ،قبل اأن يكت�سف الجميع
ذاهلين اأن �ساحب تلك الق�سائد لم يكن
واح ��دا ً م��ن ه���ؤلء ب��ل ك��ان �سابا ً مغم�را ً
قادما ً من «ال�سلمية» القريبة من حم�ض
وه ��ارب� �ا ً م��ن ال �ف �ق��ر وال� �ع ���ز ف��ي ب ��اده،
ومطاردا ً من قبل �سلطاتها الحاكمة بتهمة
الن�ت���س��اب اإل��ى ح��زب �سيا�سي ممن�ع.
وه� الحزب ال�س�ري الق�مي الجتماعي
ال��ذي ذك��ر ال�م��اغ���ط ف��ي بع�ض ح���ارات��ه
اأن��ه ف�سله على الحزب ال�سي�عي ،لي�ض
ل��دواف��ع اإيدي�ل�جية بحتة ب��ل لأن��ه كان
يمتلك في مق ّره مدفاأة معتبرة ت�ستطيع اأن
تقي ال�ساعر برد ال�ستاء في حين اأن هذا
الأخير لم يحظ بمدفاأة مماثلة.
اإننا ل نحتاج اإلى براهين كثيرة لكي
ن ��ؤك��د ث�ب��ات ال �م��اغ���ط ون�ت��اج��ه المتن�ع
في وج��ه الزمن .اإذ ل يمكن الحديث عن
ق�سيدة النثر دون اأن يقفز ا�سمه الرا�سخ
في الأذهان اإلى ال�اجهة .على اأن جمهرة
محبيه والمتحم�سين له ل تقت�سر على
دعاة ق�سيدة النثر وحدهم ،بل تتجاوزهم
اإل� ��ى � �س �ع��راء ال �ت �ف �ع �ي �ل��ة ،ورب� �م ��ا بع�ض
المتم�سكين بتقاليد الق�سيدة الخليلية.
كاأنه بات من زوايا عدة رمزا ً لم�سروعية
ق�سيدة ال�ن�ث��ر ال�ع��رب�ي��ة الم�ستحقة عبر
الم�هبة المت�قدة وال���س��دق م��ع النف�ض
وفرادة ال�س�ر والمناخات ،تماما ً كما ه�
حال بدر �ساكر ال�سياب في اإطار الق�سيدة

الحرة اأو التفعيلية .فالذين يدافع�ن عن
ق�سيدة النثر ي�ستندون في دفاعهم اإلى
الح�س�ر ال�سلب لقامتي الماغ�ط واأن�سي
ال�ح��اج وقلة غيرهما .وال��ذي��ن يهاجم�ن
ال�ت���س� ُي��ب وال �ف���� �س��ى ال �ل��ذي��ن األحقتهما
هذه الق�سيدة بال�سعر العربي ي�ستثن�ن
محمد الماغ�ط من هجماتهم ،ويعتبرونه
ا�ستثناء القاعدة الذي ل ي�سح البناء عليه.
اإن كل �ساعر حقيقي لبد اأن يت�سارع
مع المنجز ال��ذي �سبقه ف�ق م�ساحة من
الرف�ض والع�ت��را���ض والتمرد .ولكنه ل
يبداأ من الهام�ض الملتب�ض لتقاليد الكتابة
اإل لكي ي�سبح ول��� بعد حين ج��زءا ً من
المتن ال��ذي �سبق ل��ه اأن رف�سه وانقلب
عليه .ل��ذل��ك ف �اإن ك��ل �سعر ح��دي��ث يطمح
اإلى كا�سيكيته وفق ما ذهب اإليه ال�ساعر
والناقد ال�س�ري كمال خير بك في كتابة
ال��اف��ت ع��ن ال�ح��داث��ة ال�سعرية العربية.
والماغ�ط الذي بداأ �سعل�كا ً ومقترفا ً لإثم
ال�خ��روج على التقاليد ال�م���روث��ة ب�سكل
حا�سم وج��ذري ،ما لبث اأن اأ�سبح جزءا ً
م��ن المتن «الكا�سيكي» لق�سيدة النثر
التي يكاد ا�سمها يقترن با�سمه .على اأن
التجربة الماغ�طية لم تكن لتنتزع مكانتها
المرم�قة في جغرافيا الحداثة ال�سعرية
ل� لم تت�فر لها عنا�سر التميز والفرادة
التي لب � َد م��ن الت�قف ول��� ب�اإي�ج��از ،عند
بع�ض وج�هها.
قد تك�ن الم�هبة الفطرية في طليعة
العنا�سر الذي جعلت من �ساحب «الفرح
لي�ض مهنتي» يحتل مكانته الريادية في
اإط��ار ق�سيدة النثر المعا�سرة .واإذا كان
البع�ض ي��رى في ذل��ك �سرطا ً بديهيا ً من
� �س��روط ال�ك�ت��اب��ة ف� �اإن ال�ت�اأك�ي��د ع�ل��ى ه��ذه
ال�م���س�األ��ة اأك �ث��ر م��ن ���س��روري ف��ي زم��ن
ال �ت �� �س � ُي��ب وال �ف���� �س��ى واخ� �ت ��اط ال�ق�ي��م
وتهافتها .فالكثيرون يتقدم�ن اإلى �ساحة
الكتابة ع � َزلً من اأي��ة م�هبة اأو قابلية اأو
ا�ستعداد فطري بحيث ام�ت�اأت ال�ساحة

ﻻ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﺮاﻫﻴﻦ
ﻛﺜﻴﺮة ﻟﻜﻲ ﻧﺆﻛﺪ
ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺎﻏﻮط وﻧﺘﺎﺟﻪ
اﻟﻤﺘﻨﻮع ﻓﻲ وﺟﻪ
اﻟﺰﻣﻦ .إذ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﺼﻴﺪة
اﻟﻨﺜﺮ دون أن ﻳﻘﻔﺰ
اﺳﻤﻪ اﻟﺮاﺳﺦ ﻓﻲ
اذﻫﺎن إﻟﻰ اﻟﻮاﺟﻬﺔ

ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻮﻫﺒﺔ
اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﺖ
ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﻔﺮح
ﻟﻴﺲ ﻣﻬﻨﺘﻲ« ﻳﺤﺘﻞ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﻓﻲ
إﻃﺎر ﻗﺼﻴﺪة اﻟﻨﺜﺮ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
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ب��اآلف النظامين والداخلين والطارئين
على «المهنة».
واإذا ك��ان الأم ��ر ينطبق على �سعراء
العم�د والتفعيلة ،فه� يتخذ على �سعيد
ق�سيدة النثر بعدا ً كارثيا ً بامتياز ،في ظل
التخفيف من ال�زن والقافية وكافة اأن�اع
ال�س�ابط التي تحدد ه�ية ال�سعر ومعناه،
وفي ظل انعدام المعايير الازمة للتفريق
بين ما ه� �سعري وم��ا ه� غير �سعري.
ل��ذل��ك ل�ي����ض غ��ري �ب �ا ً اأن تمتلئ ال�سحف
والمجات و�سا�سات النترنت وو�سائل
الت�ا�سل الجتماعي ب�اأرت��ال ل تح�سى
من الأ�سماء التي ت�سر على حمل اللقب
دون اأن تمتلك الحد الأدن ��ى م��ن الإل�م��ام
بنح� اللغة و�سرفها ،ناهيك عن ال�سطحية
وفقر المخيلة وغياب الثقافة والطاع .اإن
الكثيرين ي�ست�سهل�ن ول�ج عالم ال�سعر
باعتباره ل يتطلب �س�ى القليل من الجهد
ف��ي ترتيب الكلمات والأ��س�ط��ر والنقاط،
وبخا�سة في ظل غياب النقد واحتجابه
و�سم�ره.

ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻤﺎﻏﻮط
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺗﻪ
اﻟﺜﻼث »ﺣﺰن ﻓﻲ
ﺿﻮء اﻟﻘﻤﺮ« و »اﻟﻔﺮح
ﻟﻴﺲ ﻣﻬﻨﺘﻲ«
و»ﻏﺮﻓﺔ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ
اﻟﺠﺪران« ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﻣﺴﺮﺣﻴﺎﺗﻪ وﻣﻌﻈﻢ
ﻧﺼﻮﺻﻪ أﻧﻪ اﺳﺘﻄﺎع
أن ﻳﺤﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺠﺮى ﻣﻐﺎﻳﺮﴽ
ﻟﻠﺴﺎﺋﺪ
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ي��ذه��ب ال���س��اع��ر وال �ن��اق��د الإن�ك�ل�ي��زي
ت���.ض .اإل�ي���ت اإل��ى ال�ق���ل ب�اأن��ه يكفي اأن
ي�ك���ن ال �م��رء مت��سط الم�هبة لي�سبح
�ساعرا ً كا�سيكياً ،ولكن عليه ليلج عالم
ق���س�ي��دة ال�ن�ث��ر اأن يمتلك م���ه�ب��ة عالية
وا�ستثنائية بكافة المعايير .وه��� ق�ل
يمتلك الكثير م��ن الم�سداقية لأن على
�ساعر النثر وه� يتقدم اإلى الكتابة متخففا ً
من الأوزان والق�افي و�سائر الإيقاعات
الخارجية ،اأن يع ِ��ض ع��ن ك��ل ذل��ك عبر
تقديم بديل من الأخيلة وال�س�ر الل َماحة
والت�ازنات التعبيرية الداخلية والإيجاز
المكثف .ولي�ض بعيدا ً ع��ن ذل��ك م��ا فعله
ال�م��اغ���ط ف��ي مجم�عاته ال�ث��اث «ح��زن
في �س�ء القمر» و «الفرح لي�ض مهنتي»
و «غ��رف��ة ب�م��اي�ي��ن ال� �ج���دران» ،ك�م��ا في
م�سرحياته ومعظم ن�س��سه الإبداعية
الأخرى .مجم�عات ثاث فقط ا�ستطاعت
اأن تحفر في ال�سعر العربي مجرى مغايرا ً
لل�سائد وتهيء لح�سا�سية مختلفة على
�سعيدي التعبير والتلقي .وه� ما لم يكن
ليتم ل�ل تلك الم�هبة النادرة التي غذتها
�سياطين ال�ساعر بلهب المغامرة وفتنة
الحدو�ض التي ل تن�سب.
ع �ل��ى اأن ال �م���ه �ب��ة وح ��ده ��ا ل ��م تكن
لت�سنع ال �ف��ارق بين ال�ساعر و� �س���اه ل�
ل��م تقترن بمقدار غير قليل م��ن ال�سدق
واللتحام الكامل باللغة .فمع الماغ�ط ل
ن�سعر باأننا اإزاء �ساعر حاذق ي�ستعر�ض
اأمامنا كفاءته ومهارته التاأليفية والباغية.
ال�ساعر هنا عين �سعره ،وال�سعر عين
الحياة التي ي�سدر عنها .فالماغ�ط لم
يكتب عن الت�سرد لأنه كان م��سة الع�سر
اآنذاك ،اأو تاأثرا ً منه بالأدبيات المارك�سية
والإيدي�ل�جية التي فر�ست على ال�سعر
الل �ت��زام ب�م���ا��س�ف��ات م �ح��ددة ،م��ن مثل
�ستيمة الراأ�سمالية وامتداح الفقر وتق�سيم
العالم اإل��ى ثنائيات �سدية �سافية ،يقف
فيها الخير في خندق وال�سر في خندق

اآخ � ��ر .م��ا ك�ت�ب��ه ال �� �س��اع��ر ك ��ان ان�ع�ك��ا��س�ا ً
لت�سرده الحقيقي ،وه� الذي ق�سى اأياما ً
واأ�سهرا ً ط�يلة يج�ب خالها ال�س�ارع
دون م� �اأوى ،كما اأن��ه ا�سطر للعمل في
البناء وف��ي اأ��س��قَ المهن واأك�ث��ره��ا اإي��ام�ا ً
مقابل القليل القليل م��ن ال�ن�ق���د .وحين
يق�ل الماغ�ط «ما من �سنبلة في العالم اإل
وعليها قطرة من لعابي» ،فه� ل يق�ل ذلك
ادعا ًء اأو ته�ياً ،بل لأنه عرف بحق طعم
الج�ع وعذاباته.
الأمر الثاني الذي ي�ست�قفنا في �سعر
الماغ�ط ه� بعده الإن�ساني غير المنغلق
على دائرته ال�سيقة� .سحيح اأن ال�ساعر
ينطلق من ماأ�ساته ال�سخ�سية الملم��سة،
ول��ك��ن � �س �ع��ره ي �ت �� �س��ل ات� ��� �س ��الً وث �ي �ق �ا ً
بالحلقات الأو� �س��ع ل �اأف��راد والجماعات
المهتمين والباحثين عن خا�ض ما عبر
التمرد على ال�اقع من جهة ،وعبر الأحام
والت�سرعات الماورائية من جهة اأخرى:
اأيا القمر المنهوك القوى
يقولون اإنك في كل مكان
على عتبة المبغى،
وفي �ضراخ الخيول
بين الأنهار الجميلة
وتحت ورق ال�ضف�ضاف الحزين
كنا معنا في هذه العيون المه�ضمة
والأ�ضابع الجرباء
اأعطنا امراأة �ضهية في �ضوء القمر
لن�ضمع رحيل الأظافر واأنين الجبال
ما من اأمة في التاريخ لها مثل هذه
العجيزة ال�ضاحكة
والعيون المليئة بالأجرا�س
بهذا المعنى يدخل �سعر الماغ�ط في
قلب ال�سراع م��ن اأج��ل الحرية والعدالة
والفرح والدفاع عن الم�ستقبل ،دون اأن
يقع في ال�عظ والتب�سير .وه� اإذ يبحث
للغة عن م�اطئ جديدة ومده�سة يجانب
في الآن ذاته المجانية والعبث والجن�ن
والعدمي.
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الماغ�ط ه� اأن ق�سيدته تجانب ال�سك�نية
والبرودة الخامدة ،وتتمتع بحي�ية فائقة
ذات ع�سب مت�تر ...اإنها ق�سيدة بالغة
الدينامية وبعيدة ع��ن الر�سف المجرد
وال��س�ط�ي��اد المفتعل لل�س�ر .ثمة في
ه��ذا ال�سعر م��ا ي�سعل ال �ح��رائ��ق ويلهب
الأحا�سي�ض ويزيد من نب�ض القلب .واإذ
اأدرك ال�م��اغ���ط ف��ي وق��ت مبكر العاقة
ال�ثيقة بين فني ال�سعر والق�ض ،ح� َ�ل
ق�سيدته اإل��ى ما ي�سبه الق�سة الق�سيرة،
ورب ��ط ب�ي��ن اأج��زائ �ه��ا ب�خ�ي��ط خ�ف�ي��ف من
ال�سرد دون اأن يقع في الح�س� والإمال
وال �ت �ق��ري��ري��ة ال �ج��اف��ة .ل ب ��ل اإن� �ن ��ا ن �ق��راأ
ق�سيدته ب�سغف بالغ وه��ي تتدفق بق�ة
النهر وعذوبته في اآن.
الأمر الرابع الذي يميز �سعر الماغ�ط
يتمثَل في امتاك هذا ال�سعر لملم��سية
عالية وبعيدة عن الغرف الرطبة لعمليات
ال �ع �ق��ل وت��راك �ي �ب��ه ال��ذه �ن �ي��ة .اإن� ��ه �سعر
ال �ح���ا���ض ال�م���س�ت�ن�ف��رة ل �ت��ذوق ج �م��الت
العالم والم�ستعدة لتبادل اأدواره� ��ا في
ك��ل ع�ب��ارة و� �س���رة .وه��� �سعر الج�سد
في ذروة غليانه وات�ساله بعجينة الحياة
الأم .على اأن الج�سد هنا لي�ض م�سدرا ً
ل�ل��رج����ض والإث� ��م والب� �ت ��ذال ،ب��ل ه��� اآل��ة
الحياة المتفجرة ،ووع��اوؤه��ا ال��ذي ين�سد
المتاء .ومع ذلك ف�اإن رغبات الماغ�ط
المحتدمة ت�سطدم غالبا ً بب�ؤ�ض ال�اقع
وف��داح��ة الفقر وغياب الفر�ض المتاحة.
لهذا ف �اإن ن��زوع ال�ساعر ال�سبقي م��ا ه�
اإل��ى تعبير ��س��ادق ع��ن اك�ت�ظ��اظ ح�ا�سه
بال�سه�ات المعطلة والحياة المخن�قة في
ريعانها .ثمة اإح�سا�ض الخيبة ن�ساأت من
اله�ة الفاغرة بين الأمنيات الغزيرة وبين
ال�اقع ال�سحيح
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اإ�ضرخ اأيها الأبكم
وارفــع ذراعــك عاليا ً حتى ينفجر

الإبط واتبعني
اأنـــا ال�ضفينة الــفــارغــة والــريــح
الم�ضقوفة بالأجرا�س...
اأتح�ض�س �ضدري وحنجرتي النافرة
كثمرة التفاح
عيني قطيع من الدموع».
وحول
َ
الأم� ��ر ال�خ��ام����ض ه��� اإع� ��ادة الع�ت�ب��ار
للت�سبيه ،بعد اأن كان العرب قد و�سع�ه
ف��ي اأدن ��ى �سلم البيان واأ��س�ف��ل درج��ات��ه.
ف �� �س �ع��ر ال � �م� ��اغ� ���ط ي��ك��ت��ظ ب �ع �� �س��رات
الت�سبيهات الغريبة والجديدة والتي تثير
ح�سيتها خيال القارئ وتباغته على
رغم ِ
حين غ��رة .ثمة ف��ي ت�سبيهات الماغ�ط
فج�ة وا�سعة وغير مت�قعة بين طرفي
الت�سبيه حتى ل� كان الطرفان منتزعين
من م�اد مح�س��سة ومرئية:
«كنت اأتــدفــق واأتــلــوى كحب ٍل من
الثريات الم�ضيئة الجائعة...
األوِح ب�ضهوتي كال�ضل�ضلة ...المجد
كروان الوحل والخبز طفلة عارية بين
الرياح...
اأوروبا الفانية تهرول في اأح�ضائي
كن�ض ٍر من ال�ضقيع...
ل �ضيء غير الغبار يعلو ويهبط
كثدي الم�ضارع...
البواخر التي اأحبها تجذب �ضا�ضلها
وتم�ضي كلبوة ُتجلد في �ضوء القمر»
وغيرها من الت�سبيهات الغريبة وغير
الم�سب�قة التي ت�سكل المادة الجمالية الأكثر
و�س�حا ً وانت�سارا ً بين ن�س��ض ال�ساعر.
واإذا كان الك�سف عن جماليات �سعر محمد
الماغ�ط وخ�س��سياته يحتاج اإلى بح�ث
ط�يلة ودرا� �س��ات معمقة ،ف �اإن م��ا قدمته
اآنفا ً لي�ض �س�ى محاولت واإ�سارات اأولية
لتلم�ض ه��ذه التجربة الإب��داع�ي��ة الم�سيئة
التي ما تزال تحتفظ بكامل األقها ووهجها
رغم تح�لت ال�اقع وتبدل الأزمنة.
❊ �ضاعر وناقد اأدبي.

اﻟﺬي ﻳﻤ ﱢﻴﺰ ﺷﻌﺮ
ﱠ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﻏﻮط
اﻣﺘﻼك ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ
ﻟﻤﻠﻤﻮﺳﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
وﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻐﺮف
اﻟﺮﻃﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻌﻘﻞ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻪ
اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ

ﺷﻌﺮ اﻟﻤﺎﻏﻮط

ﻳﻜﺘﻆ ﺑﻌﺸﺮات
اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ
واﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ
ﺣﺴﻴﺘﻬﺎ ﺧﻴﺎل
رﻏﻢ ّ
اﻟﻘﺎرئ وﺗﺒﺎﻏﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﺣﻴﻦ ﻏ ﱠﺮة
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ﺣﻀﻮر اﻟﻐﻴﺎب

أرﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﻋﺎﻣﴼ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎب ﺧﻠﻴﻞ ﺣﺎوي

ﻟﻢ ﺗﺰل اﻟﻜﺘﺐ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺨﺘﻲ

❊

ل ��م ي� ��زل ال �� �س��اع��ر ال���راح���ل خليل
ح��اوي ( )1919-1982وبعد اأربعة
وث��اث�ي��ن ع��ام �ا ً ع�ل��ى غ�ي��اب��ه ح��ا��س��را ً
ويزداد ح�س�را ً مثل �س�ء الحقل حين يعل�
كمنارة .ولم تزل الكتب التي تبحث عنه وفيه
ومنه وله ت�سدر واآخرها:
”العقل والي� �م���ان ب �ي��ن ال��غ��زال��ي واب ��ن
ر�سد“ وه��ي ال��ر��س��ال��ة ال�ت��ي ق� ّدم�ه��ا ح��اوي
للدائرة العربية في الجامعة الميركية في
بيروت عام  1955لنيل �سهادة الماج�ستير
وق �دّم لها تلميذه الدكت�ر محم�د �سريح،
وروى �سيرته �سديقه ال��دك �ت���ر مي�سال
جحا .ومع �سدور هذا الكتاب يكتمل تراث
ح� ��اوي ال �ن �ث��ري  .وف ��ي ال �ك �ت��اب ال �م��ذك���ر
الحجة والبرهان على ق�ة التفكير الفل�سفي
وال�ت�ك���ي��ن ال�ن�ق��دي عند ح ��اوي .فقد كانت
معالم درب ��ه ف��ي ال�سعر ثقافته الفل�سفية
وال�ن�ق��دي��ة وال�ف�ك��ري��ة وال��رم���ز الح�سارية
وال�ساطير التراثية والتاريخية .وكان داأبه
بناء الق�سيدة بناءا ً معماريا ً �سلبا ً ومتنا�سقا ً
ومتينا ً ف��ي اآن .ولطالما اعتبر ح ��اوي ان
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ال�سعر ينط�ي على تحديين  :التحدي الأول
في مجال الك�سف والروؤيا ،والتحدي الثاني
في مجال الأداء والتعبير وق�ة البيان.
كما اأ�سدرت تلميذته د .ريتا ع��ض كتاب
بعن�ان ” في ق�سايا ال�سعر والنقد والثقافة
ح�ارات خليل حاوي .“...
وجمعت ف��ي الكتاب ال �ح���ارات الم�سهبة
والمعمقة معه والتي تناولت ق�سايا ال�سعر
وفت�حاته.
كما اأ�سدرت تلميذته في الجامعة الأميركية
ف��ي ب�ي��روت ن��ازل��ي ح�م��ادة ف��ي ال�ع��ام 2013
كتاب ”ر�سائل خليل حاوي“ وي�سم الكتاب
�سبع ر�سائل وبطاقات بريدية ل�ح��اوي من
جامعة كيمبردج ”بريطانيا وبيروت والك�يت
بين  1956و ،“1959وف��ي الكتاب تظهر
�س�رة حاوي ال�ستاذ والمر ّبي وال�سديق.
ك��ذل��ك ��س��در ف��ي ال�ع��ام  2012ك�ت��اب ”خليل
ح��اوي – درا�سات و�سهادات“ وفيه كلمات
من د .وجيه فان��ض ود .ربيعة اأب��ي فا�سل
ود .ديزيره �سقال ود .ربى �سابا حبيب ومن
�سديقه الم�سرحي منير اأب� دب�ض.

كما اأ�سدرت ريتا ع��ض في العام 2002

ك��ت��اب ” خ �ل �ي��ل ح� ��اوي  :ف�ل���س�ف��ة ال���س�ع��ر
والح�سارة“ م��ن ت �ح��ري��ره��ا وت��رج�م�ت�ه��ا
وتقديمها و�سم الكتابات النقدية والفل�سفية.
والإه��داء الى خليل حاوي عرفانا ً بجميل ل
ين�سى ووف ��اءا ً ب�عد ل��م يمت  .ه��ذا اإ�سافة
الى ع�سرات الندوات ور�سائل الماج�سيتر
واأط��روح��ات ال��دك�ت���راة في جامعات لبنان
والعالم العربي والعالم.
ي�سير كل ذلك اإلى ق�ة واأثر تجربة خليل
ح��اوي ال�سعرية في حركة ال�سعر العربي
الحديث ومبلغ �سدقه وجراأته وق�ة حجته.
ولكن حاوي في المقابل لم ينل التكريم الذي
ي�ستحقه والع�ت�ب��ار الجدير ب��ه ،فلم يطلق
ا�سمه على �سارع في بيروت اأو في قريته
�سه�ر ال�س�ير ولم تن�سىء جائزة با�سمه
او يطلق ا�سمه على قاعة في الجامعة التي
اأعطى فيها لأكثر من ثاثين �سنة .وال�س�ؤال،
ما هي العنا�سر التي جعلت من خليل حاوي
غ�سنا ً اأخ���س��را ً ف��ي ال�سعر العربي وحدثا ً
م�ستمرا ً في تاريخ ال�سعر العربي الحديث.
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ع� � ّرف ح���اوي ال���س�ع��ر ب �اأن��ه ”روؤيا تنير
تجربة وفن قادر على تج�سيدهما ”  .وبقي
م�ؤمنا ً بهذا التعريف حتى الرمق الأخير .لقد
ح�سه ال�سعري بحد�سه العقلي بحدث
تكامل ّ
المعاناة فجاء خطابه �س�رة مثلى ل زيف
فيها ول رياء� ،س�رة مثلى ت�سبه ما اأ�سماه
الفيل�س�ف هيجل ”الفكرة المثلى“ ولبث
نداء الجمر يتردّد في الأرجاء ول يخب� اأبداً.
لم يف�سل حاوي اأبدا ً ما بين الحداثة والذاكرة
الح�سارية وراأى اأن على ال�سعر اأن ينفذ الى
�سميم ق�سايانا الم�سيرية ف��ي ال�سيا�سة
والجتماع والتاريخ والثفافة.
�سارع خليل ح��اوي كثيرا ً وط�ياً لأجل
ال���� �س���ل اإل� ��ى ي�ق�ي��ن م���ا� �� ،س ��راع ال �م��ادة
وال� ��روح� � ،س��راع ال���اق��ع وال �م �ث��ال� ،سراع
ال�ظ�ل��م وال �ح��ري��ة .ه��ذا ال �� �س��راع � �س��قَ ورقَ
وا�ستبرق حتى اأ�سابه بما عبر عنه المتنبي
”تعبت في مرادها الأج�سام“ .هكذا ،حتى
ازدوج عليه الذات والم��س�ع فكانت نهايته
احتجاجا ً على الغزو الإ�سرائيلي للبنان في
ال�ع��ام  1982اأب�ل��غ ق�سيدة يكتبها �ساعر:
ق�سيدة ب��ال��دم ،بالم�قف ،بال�سرخة ،في
ليل األيل .وبعد هذه ال�سهادة �سقطت المدينة
العربية بيروت في الظلمة والظام ،وغاب
اأم ��ل النه�سة و��س�ق��ط ال���س��اع��ر – ال�ساهد
م�س ّرجا ً بدمائه وق�سائده وكلماته� .سار
البطل ال ��ذي بحث عنه ط���ي �اً ول��م يجده،
ال�ب�ط��ل ال ��ذي اأط �ف �اأ نف�سه ك��ي ينقذ العالم
العربي بنقاء الفعل� .سار الرمز الذي ابتدعه
من رم�ز كثيرة .ل اأعرف ماذا �سعر حاوي
عندما �سغط با�سبعه على ال��زن��اد واأطلق
ر�سا�سته الأخ �ي��رة ،لكن م��ا اأع��رف��ه تماما ً
اأنه انحنى على هذه الأر���ض و�سمع برهافة
�س�تها الحقيقي�� ،س���ت الظلم العميق.
وكان الليل غابات وكانت ر�سا�سته ال�س�ء

ال�حيد.
َط�م��ح ح��اوي لأن
ي�ك���ن �سعره ف��دا ًء
ل�� �اأم� ��ة .ول �ط��ال �م��ا
حمل �سعره كل ذلك
ال �ق �ل��ق ال�ح���س��اري
ع� � �ل�� ��ى الأر� � � � � � ��ض
وال �ت��اري��خ والأم���ة.
وذل � � � � ��ك ال�� �خ� ���ف
ع �ل��ى ع���دم تحقيق
النه�سة والنبعاث.
كان يريد اأن يك�ن
ج� ��� �س ��را ً ل �ع �ب���ره��ا
وانبعاثها من رماد
ال��خ��ي��ب��ة وال��ع��ج��ز
وال � � �ج � � �م� � ���د .ف��ا
ع� �ج ��ب اإذ اأه� � ��دى
ق �� �س �ي��دت��ه ”ن�سيد
الج�سر“ اإلى الطليعة
المقبلة .لقد كانت ق�سية الت�سحية والفداء
في �سلب �سعره مثلما كانت في �سلب حياته
فها ه� يكتب في ر�سالة اإلى تلميذته نازلي
حمادة ”وكيف لي اأن ل اع�د اإلى لبنان واإني
ّ
ووط��دوا النيّة على
من الذين وقف�ا النف�ض
الت�سحية في �سبيل الأجيال المقبلة“( .في
ر�سالة من كيمبردج اإلى نازلي حمادة ،في
ب�ي��روت ،1956 ،م��ن كتاب ”ر�سائل خليل
حاوي اإلى نازلي حمادة).
ول �ك��ن خ�ل�ي��ل ح� ��اوي ك ��ان ي���ؤم��ن بيقين
الروؤيا الذي يعل� يقين ال�اقع وهذا ما جعله
ي�سرخ في وجه نف�سه ”كيف ل اأق�ى على
الب�سارة“ .اأو ي�سرخ في وج���ه الآخرين
”اإخلعوا هذه الوجوه الم�ضتعارة.
�ضلخت من جلد حرباء كريه“ .
اأو يبحث ع��ن ف��ار���ض يمت�سق ال �ب��رق ،اأو
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يكت�سف المعجزات .كل الدروب كانت تق�ده
اإلى الفداء .الفداء الناتج عن الحب ،والمتفجر
من الحب ،والم�سك�ب في الحب .كان على
متن الحب يحارب كي يختار م�ته .بعد اأن
ماتت في عينيه منارات الطريق .كان خليل
حاوي يحدق في قدر باده وقدر اأمته ،حبا ً
عنيفا ً و�سفرا ً عنيفاً.
كان حاوي ذاك الرجل المت�حد الم�سافر
عبر ال�سحراء كما عبر ب�دلير .ولكنه كان
ال �ب �ح��ار وال��دروي ����ض م �ع �اً .وك ��ان مخل�سا ً
ل�سعره وف �ك��ره ووج��دان��ه وم �ب��ادئ��ه ،وك��ان
��س��ادق�ا ً ف��ي تجربته ال�سعرية وف��ي حياته
وا�ستم ّد خطابه ال�سعري من حياته ورم�ز
ح�سارته ،ولبث يعمل ف��ي ميادين اأو�سع
م ��ن م �� �س��اح��ات ال �� �س �ع��ر .وو ّف � ��ر لتجربته
ع�امل النت�سار ،اللغة انت�سرت .العبرة
انت�سرت .المعاناة ال�سادقة الحقيقية الذاتية
وال�م�����س���ع�ي��ة� .سغف النه�سة العربية.
ال�عي ،الح�سارة واللتزام الح�ساري .هم
الخا�ض الجماعي ل الفردي.
يبقى اأخ� �ي ��راً ،ال �� �س ��ؤال ،ه��ل ع��ان��ى خليل
حاوي في هزيعه الأخير ما اأ�سماه الدكت�ر
”غ�سة الإف�ساح“?
نديم نعيمه
ّ
ثمة اإ� �س��ارات اأطلقها ال�ساعر في الأبيات
ت�سي ول تق�ل:
”ل �ضيء في الأفق،
ولكن ال�ضخام الفحم
من المحيط الى الخليج“
اأو
”اأعاني الروؤيا التي ت�ضرعني حينا ً
فاأبكي كيف ل اأقوى على الب�ضارة
�ضهران طال ال�ضمت“
جفت �ضفتي متى ت�ضعفني العبارة“.
اأو
” طال �ضمتي
ً
ً
من ترى ت�ضمع �ضوتا �ضارخا في �ضمته
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ي�ضمع �ضوتي
لأمت غير �ضهيد
مف�ضحا ً عن غ�ضة الإف�ضاح في قطع
الوريد“
اأو
”ري�ضة تجود التمويه ،تخفي
ال�ضح في اأقنية العبارة“.
ج��ار عليه ال��زم��ن العربي ال ��رديء .وك��ان
�سحيحا ً ما قاله ال�ساعر محم�د دروي�ض
في الجزائر عام  ” 1983زمن م�سى لكنه
ل ينتهي  ،واأن هذا الزمن دفع بحاوي الى
النتحار“ .ج ��ارت ع�ل�ي��ه ال �غ��رب��ة وخ ���اء
الح�سارة حتى باتت الحياة ”حجر تحمله
ال��دوام��ة الح َرى“ .خذله الإي �م��ان الق�مي،
وج�ف��اف الإب���داع ال�سعري ،وتج ُمد الخلق
ال�ح���س��اري .اأوق �ع��ه ال�ظ��ن بما ك��ان يخ�ساه
وتحدثه النف�ض فيه .انهار الحلم وتبعاته بين
يديه في تلك النقطة الفا�سلة ما بين ج�سد
وروح .وك��ان م�ته ه� بداية الإع��ان عن
تده�ر العالم العربي وتمزّقه .وعن غياب
الأم��ل .لكن ل يمكن اأن نت�قف مع ال�ساعر
ال ��ذي ال �ت��زم ب �ث���رة الن �ب �ع��اث ال�ح���س��اري،
وع �ب���ر ال�ج���س��ر م��ن ك �ه���ف ال �� �س��رق ،من
م�ستنقع ال�سرق ،الى ال�سرق الجديد دون اأن
نذكر ما قاله هايدغر ”اإن ما يبقى ه� الذي
ي� ّؤ�س�سه ال�سعراء“.
وخليل ح��اوي قبل ذل��ك وب �ع��ده� ،سيبقى
في عنف الغياب ،وف��ي عنف الح�س�ر من
ال�سعراء ال ��رواد والم� ّؤ�س�سين الكبار في
ال�سعر العربي الحديث .اأو كما كتبت جامعة
كيمبردج تحت �س�رته الزيتية ف��ي قاعة
الم�ساهير ”خليل ح��اوي “1919-1982
”اأحد اأه ��م ��س�ع��راء ال�ع��رب�ي��ة ف��ي الن�سف
الثاني من القرن الع�سرين“.
❊ كاتب وناقد
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تنتم ��ي ج�ليا اإلى اآل طعم ��ه .والدها
جرج� ��ض طعم ��ه الب ��ن الأ�سغر بي ��ن اإخ�ته
ال�سبعة ع�سر لي��سف نق�ل طعمه من طائفة
ال ��روم الكاث�ليك �س ��كان بل ��دة المختارة في
جب ��ل ال�س ���ف الت ��ي عائ ��ات درزية م ��ن اآل
جنب ��اط وم ��ن الكاث�لي ��ك والم�ارن ��ة .كان
ج ُدها ي��سف ي�ستقب ��ل الم�سافرين والتجار
ف ��ي منزل ��ه ويق� �دّم له ��م الطع ��ام والإقام ��ة
لأن ��ه ل ��م يكن ي�ج ��د فن ��ادق في ذل ��ك ال�قت
ف ��ي ق ��رى الجب ��ل .وكان م ��ن بي ��ن �سي�ف ��ه
ر�سلين البروت�ستان ��ت الذين كان�ا
بع� ��ض ال ُم َ
ق ��د اأخ ��ذوا يت�جه ���ن نح ��� ب ��اد الم�س ��رق
العربي ف ��ي الق ��رن التا�سع ع�س ��ر .وقد ترك
ّ
والمب�سرين
هذا الحت ��كاك بين عائلة طعم ��ة
ُ
اأث ��را ً ف ��ي حياته ��م بحي ��ث اعتن ��قَ
بع�سه ��م
البروت�ستانتية وت�جه�ا نح� التعلم.
كانت ج�ليا بك ��ر العائلة الم�ؤلفة منها ومن
نبيه ��ة ور�سي ��د واأني� ��ض واأديب .وق ��د تاقت
رغبتُها ف ��ي التعلم مع اقتن ��اع والدها باأهمية
التعليم ودوره في بناء ال�سخ�سية ،مما �س ّهل
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له ��ا اأن ُتكم� � َل طريقها بدعم من ��ه وت�سجعيه.
وبع ��د اأن اأم�س ��ت اأرب ��ع �سن ���ات مثم ��رة في
مدر�سة �سيدا انتقلت اإلى مدر�سة ال�س�يفات
�سن ��ة  1896الت ��ي كان ُي�س ��رف عليه ��ا الق�ض
طاني�� ��ض �سع ��د ،ونال ��ت منه ��ا َ�سه ��ادة ف ��ي
التعلي ��م ،وكان عم ُرها ح�الي � 18سنة .وبعد
اأن ترك ��ت مدر�س ��ة ال�س�يفات ب ��داأت تمار�ض
مهن ��ة التعلي ��م � كم ��ا كان مت�قعا ً م ��ن الفتيات
الل�ات ��ي يدر�س� � َن ف ��ي مدار� ��ض الإر�سالي ��ات
ويتد ّرب� � َن عل ��ى امته ��انِ التعلي ��م .وعندم ��ا
ا�ستُ�سي� � َر الق� ��ض طاني��ض �سعد ف ��ي تر�سيح
اإحدى طالبات ��ه للتدري�ض في اإحدى المدار�ض
الإنكليزية في فل�سطي ��ن ،اقترح ا�سم ج�ليا.
وحين اأجرت مقابل ��ة مع المدير الإنكليزي -
َ
عار�ض
الذي فتن ��ه �سع ُرها الأ�سقر الط�يل -
ُ
تعيينه ��ا لعتقاده باأن جماله ��ا �سيح�ل دونَ
امتهانه ��ا التعلي ��م .عندئذ دخل ��ت اإلى غرفتها
واأخ ��ذت مق�س� �ا ً
وق�س ��ت �سفائ� � َر �سعره ��ا
ّ
الط�يل.
مكث ��ت ج�لي ��ا ف ��ي فل�سطي ��ن م ��د َة �سنتين
ُتد ّر� ��ض ف ��ي مدر�س ��ة (�سف ��ا عم ��رو) اإل ��ى اأن

اأرغمته ��ا وف ��اة والدته ��ا �سن ��ة  1900عل ��ى
الرج ���ع اإلى لبن ��ان لاعتناء بعائلته ��ا .اأثناء
غيابه ��ا في فل�سطي ��ن ،كانت عائل ��ة ج�ليا قد
انتقل ��ت اإل ��ى برمان ��ا ،فان�سم ��ت اإل ��ى والدها
واإخ�ته ��ا واأخ�اته ��ا لاعتناء به ��م ب��سفها
ِب ْك� � ُر العائل ��ة كما ذكرن ��ا ول ّم ��ا كان والدها قد
و�س ��ع ثقتها فيه ��ا ،كلَفها باأن تج ��د له زوج ًة
بعد وفاة زوجته الأول ��ى .فاختارت له امراأة
طر�ساء دون اأن ُتخبره بذلك ،فاكت�سف الأمر
بعد اأن اأ�سبحت زوجته.
ف ��ي مطلع الق ��رن الع�سرين تعرف ��ت ج�ليا
طعم ��ه اإلى جرجي نق�ل باز 1959 - 1882
ال ��ذي لق ��ب بن�سي ��ر الم ��راأة وال ��ذي كان ق ��د
اأ�س ��در اأول مجل ��ة ن�سائي ��ة ف ��ي بي ��روت هي
”الح�سن ��اء“ م ��ن  .1912 - 1909ي ���رد
جرجي نق�ل باز اأنه لما كان ي�سير مع بع�ض
الرفاق في الطريق الرئي�سية في بلدة �سه�ر
ال�س�ي ��ر ف ��ي ي ���م م ��ن اأي ��ام �سه ��ر اأيل ���ل/
�سبتمبر من �سنة  1906م َر بامراأة تقراأ مجلة
”المقتط ��ف“ المعروف ��ة بر�سانتها وقيمتها
الأدبي ��ة والعلمية  -اإن ق ��راءة تلك المجلة من

210.0 x 280.0 mm

ال�سابات كان اأمرا ً نادرا ً  -اإلى اأن يق�ل:
«وفي ذات ي ���م ،اجتمعت بها في المعر�ض
ال�س�ي ��ري وتعارفنا .فعلم ��ت اأنها معلمة في
مدر�س ��ة الفرند� ��ض ف ��ي برمان ��ا ،وم�سطافة
م ��ع عائلة رئي�ض المدر�س ��ة ،م�ستر ت�ما لتل،
ولحظت فيها
وزوجته م�سز لتل واأولدهما.
ُ
ا�ستعدادا ً جيدا ً لاقتبا�ض وال�ستفادة ورغبةً
اأكيد ًة في النفع العام“.
ث ��م يق ���ل اإن ��ه لما ق ��راأت له بع�ض م ��ا كانت
تكتب ��ه ف ��ي دفتره ��ا� ،سجعه ��ا عل ��ى الكتاب ��ة
والن�س ��ر وعل ��ى اعت ��اء المنب ��ر واإلق ��اء
المحا�س ��رات ومنه ��ا محا�س ��رة األقته ��ا ف ��ي
طرابل� ��ض ح ���ل م��س ���ع �سع ��ادة العائل ��ة
ُن�س ��رت في مجل ��ة ”المقتط ��ف“ �سنة 1910
تحت عن�ان ”ال�سماء ال ُعا“.
وفــي تلــك ال�ضنة حــدث لها حــادث غ ّير
مجــرى حياتهــا .ولنتــرك عنبــرة �ضــام
الخالــدي تــروي لنــا ذلــك وهــي كانــت
تلميذ ُتها ثم �ضديق ُتها وقد تاأثرت بها:
«قام ��ت جمعي ��ة المقا�سد الخيري ��ة بخط�ة
جريئ ��ةُ ،ع� �دّت انقابا ً ف ��ي تلك الأي ��ام ،وهي
ت�سلي ��م اإدارة المدر�س ��ة الأول ��ى اإل ��ى اآن�س ��ة
م�سيحي ��ة راقي ��ة ،ذات ثقاف ��ة عالي ��ة ،وخبرة
واف ��رة ف ��ي التعلي ��م ،وه ��ي الآن�س ��ة ج�لي ��ا
طعم ��ه .وكان والدي حينذاك رئي�سا ً للجمعية
فنقلن ��ي اإل ��ى تل ��ك المدر�س ��ة .واأعتق ��د اأن ��ه ل
باأ� ��ض من اأن اأذكر هن ��ا ق�سة تع ِرف الجمعية،
اأو بالأح ��رى وال ��دي ،اإل ��ى الآن�س ��ة ج�لي ��ا.
�ب ح�سا َنه
فق ��د كان اأخ ��ي الأكب ��ر عل ��ي يرك � ُ
م ��رة ق ��رب الكلي ��ة الأمريكي ��ة ،وكان تلمي ��ذا ً
فيه ��ا ب�س ��ف البكال�ري�� ��ض .وكان ��ت ال�ست
ج�لي ��ا خارجة من م�ست�سف ��ى الجامعة حيث
كان ��ت تع ��� ُد اإح ��دى �سديقاته ��ا .وف ��ي تل ��ك
اللحظة جم � َ�ح الح�سانُ باأخ ��ي ،واأخذ ال�ست
ج�لي ��ا بطريقه ،فرماها اأر�س� �اً ،وقد اأ�سيبت
بر�س�� ��ض في ج�سمه ��ا ،واإ�ساب ��ة بالغة في
ظهره ��ا بقي ��ت ت�ؤلمها كل حياته ��ا .وبدلً من
اأن يق ��ف لم�ساعدته ��ا ،فق ��د تملّك ��ه الخ ���ف
ال�سدي ��د ،وولّ ��ى هاربا ً اإل ��ى البي ��ت والدم�ع
تماأ عيني ��ه .وحينما بلغ والدي الخبر اأ�سرع
اإل ��ى الم�ست�سف ��ى ،يطمئ ��ن عل ��ى المري�س ��ة
ويق� � ِد ُم العت ��ذار عن ابن ��ه ،وال�ستع ��داد لكل

م ��ا ُيطلب منه .وتع ��ددت زي ��ارات الطمئنان
عل ��ى المري�سة من وال ��دي ووالدتي ،وكانت
ه ��ذه الجتماعات مث ��ارا ً لاإعج ��اب بثقافتها
وذكائه ��ا ،كم ��ا كان ��ت فر�س ��ة �سانح ��ة له ��ا
للتعرف اإلى العائات الإ�سامية وهي تجتمع
به ��ا لأول مرة في حياته ��ا ،كما �س َرحت هي
بذل ��ك .وكان اأن َع َر� � َ�ض عليها ا�ست ��ام اإدارة
المدر�س ��ة الأول ��ى للمقا�س ��د ،واإط ��اق يدها
بكل ما تراه منا�سب� �ا ً من اإ�ساح ،لِما كان لها
م ��ن خبرة ف ��ي التعليم بمدار� ��ض مختلفة قبل
ذل ��ك ،وكم ��ا كان العر� ��ض ُيعد ب ��ادرة جريئة
م ��ن قب ��ل الجمعية ،فق ��د كان ف ��ي ال�قت ذاته
مغام ��ر ًة م ��ن �سبية م�سيحي ��ة اأن تقبل العمل
في و�س ��ط المحي ��ط الإ�سامي ،ب ��ل في قلب
الب�سطة والم�سيطبة ،وقد ق�بلت من الجميع
بالتقدير والحترام.
ثــم تــروي لنــا كيف نالــت اإعجــاب بدر
دم�ضقية وماحقته لها فتقول (�س:(70
«اأم ��ا ال�ست ج�ليا ،فقد بلغ من �سدة اإعجاب
اأح ��د اأع�ساء الجمعي ��ة بها اأن طلبه ��ا للزواج،
وه ��� ال�سيد بدر دم�سقية .وكان ُيع ّد من األمع
�سب ��اب بي ��روت ثقاف ��ة .فقاومت ه ��ذا الطلب
ب�س ��دة ،لم ��ا كان يرافق ��ه م ��ن عقب ��ات عائلية
واجتماعي ��ة ،حت ��ى اإنه ��ا ا�سط ��رت اإل ��ى ترك
المدر�سة والذهاب اإلى م�سر ،ثم اإلى اأوروبا
هرب� �ا ً منه .فلحق بها اإلى هن ��اك ،وبعد اإلحاح
دام اأ�سه ��را ً ت� � َم زواجهم ��ا ،ال ��ذي اأثم ��ر فيم ��ا
ال�سعي ��د ،التي ورثت عن
بع ��د ال�سيدة �سل�ى َ
والدتها الن�ساط الج ّم ،والخدمات الجتماعية
الدائم ��ة ،وال�سيد نديم دم�سقي ��ة �سفير لبنان
في لندن“.
�سن ��ة  1912تع َرف ��ت ج�لي ��ا اإل ��ى ب ��در
دم�سقي ��ة ،وه� �سخ�سي ��ة بيروتية معروفة،
أحب ج�ليا
وكان متزوجا ً وله ثاثة اأولد ،فا ّ
واأراد اأن يتزوجه ��ا فا�سترطت عليه اأن يطلقّ
زوجت ��ه خيري ��ة ففع ��ل .وف ��ي �سن ��ة 1913
ت ��زوج بدر دم�سقية ،وله م ��ن العمر � 32سنة
من ج�ليا طعم ��ه ولها من العمر � 31سنة في
القاه ��رة ،وعاد بعد �سهرين اإلى بيروت .كان
زواجها من بدر دم�سقية ق�سة ل ت�سدق اأولً
ُ
لفارق الدين ال ��ذي كان ُيع ُد اأمرا ً غير مقب�ل،
وثاني� �ا ً لأن ب ��در ك�سخ�سي ��ة �سنيّ ��ة بيروتية

ﻗﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﺑﺨﻄﻮة ﺟﺮﻳﺌﺔ،
ُﻋ ّﺪت اﻧﻘﻼﺑﴼ ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻳﺎم ،وﻫﻲ
ﺗﺴﻠﻴﻢ إدارة
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اوﻟﻰ
إﻟﻰ آﻧﺴﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ
راﻗﻴﺔ ،ذات ﺛﻘﺎﻓﺔ
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مرم�ق ��ة ،كان متزوج� �اً .فعا�س ��ا ف ��ي منطقة
راأ� ��ض بيروت في �سارع بل� ��ض تجاه الجامعة
الأميركي ��ة والتي يقول عنهــا ابنها ال�ضفير
نديم دم�ضقية):(1
«تميزت منطقة راأ�ض بيروت بك�نها «مدينة
جامعي ��ة» قائمة بذاتها ،وي ��دو ُر ح�لها كل ما
يتّ�سل بها من ن�ساطات.
كان �سكا ُنه ��ا الأ�سلي ���ن معظمه ��م م ��ن
ال�سنّي ��ة والأرث�ذك�سي ��ة وبع� ��ض
العائ ��ات ُ
العائ ��ات الدرز ّي ��ة التي �سكنت بي ��روت منذ
اأي ��ام تجارة الحرير مع اأوروب ��ا ،وان�س ّم اإلى
ه ��ذا الخلي ��ط بع� ��ض اأتب ��اع المذه ��ب الجدي ��د
ال ��ذي جاء ّ
يب�سر به المر�سل ���ن الأميركي�ن،
البروت�ستانتية.
اأم ��ا منزلن ��ا فق ��د ُع ��رف كمنت ��دى لأه ��ل
العل ��م والأدب ول �سيّم ��ا الأدب ال ��ذي كان ��ت
ته ���اه والدت ��ي .وكان م ��ن ر ّواد بيتن ��ا م ��ن
الذي ��ن اأذكره ��م ،اآل زي ��دان ،اأ�سح ��اب ”دار
اله ��ال“ ف ��ي م�س ��ر ،وفار�ض نم ��ر ويعق�ب
وف� ��ؤاد �س� � ّروف ،اأ�سح ��اب دار ”المق ّط ��م“،
وال�سع ��راء اأحم ��د �س�ق ��ي وخلي ��ل مط ��ران
وجمي ��ل الزهاوي وخليل م ��ردم ،كذلك اأمين
الريحان ��ي وال�سي ��خ محمد الك�ست ��ي ،قا�سي
الق�س ��اة ،وكان اأديب� �ا ً و�ساع ��راً ،والمط ��ران
اإيلي ��ا ال�سليب ��ي وفار�ض الخ ���ري الذي كان
اأ�ست ��اذا ً ل�الدت ��ي في �سي ��دا ،واأحم ��د �سامح
الخال ��دي ،ونق ���ل واليا� ��ض فيّا� ��ض واإيفلين
ب�ستر�ض وجبران ت�يني ومي زيادة وماري
ينّي وابتهاج ق ��دورة و�سلمى �سايغ وعنبرة
�سام الخالدي وف�ؤاد حبي�ض ومي�سيل ز ّك�ر
وغيره ��م ،اإ�سافة اإلى رج ��الت ال�سيا�سة من
لبن ��ان و�س�ري ��ا والع ��راق وفل�سطي ��ن .كم ��ا
كان م ��ن اأقرب الز ّوار لعائلتن ��ا معظم اأ�ساتذة
الجامع ��ة الأميركي ��ة اأمث ��ال جب ��ر �س�م ��ط
وجرج� ��ض الخ ���ري المقد�س ��ي وب�ل� ��ض
الخ�لي واأني�ض المقد�سي و�سحادة �سحادة،
والدكات ��رة اأوليف ��ر ونيك�ل ��ي ودودج وكار
و�سمث وكروف ���رد و�سيلي والأطباء نجيب
عردات ��ي وابن ��ه ع ��ادل والدكت�ر نق ���ل ربيز
()1

ي كتابه :حطات ي حياتي الدبلوما�ضية
ال�ضادر عن دار النهار .1995

والمحام ��ي حبي ��ب ربي ��ز وال�ساع ��ر اإبراهيم
ط�قان.
وهك ��ذا يعطينا نديم دم�سقي ��ة لمحة معبّرة
ع ��ن �سال�ن والدت ��ه الذي كان ملتق ��ى لكبار
الأدب ��اء وال�سعراء والمفكري ��ن وال�سيا�سيين
في العالم العربي.
وزوجها بعد رج�عها من
ل ��م تتمكن ج�ليا
ُ
القاه ��رة م ��ن العي�ض ف ��ي منطق ��ة الم�سيطبة
المحافظ ��ة لأنه ��ا كان ��ت الم ��راأة ال�حيدة غير
المحجب ��ة ف ��ي تل ��ك المنطق ��ة م ��ن بي ��روت،
فعر�ض اأحد اأ�سدقاء بدر وه� عمر الداع�ق،
اأن ي�ؤجرهم ��ا من ��زلً كان ق ��د ابتاع ��ه يقع في
�س ��ارع بل� ��ض بالق ��رب م ��ن ح ��رم الجامع ��ة
الأميركي ��ة ف ��ي بي ��روت ،حي ��ث كان ال�سكان
خلي ��ط م ��ن الم�سلمي ��ن والن�س ��ارى وبع� ��ض
الأمي ��ركان الذين كان�ا ينتم ���ن اإلى الجامعة
الأميركي ��ة .بادئ الأمر لم يج ��روؤ اأحد �س�ى
المقربين من اأ�سدقائهم ��ا على زيارتهما في
منزلهما الجديد اإلى اأن ك�سرت الجليد زوج ُة
الحاك ��م الفرن�س ��ي وال�سي ��دة دودج زوج ��ة
بي ��ار دودج الذي اأ�سبح �سن ��ة  1923رئي�سا ً
ال�سبحة.
للجامعة الأميركية ،ثم ك ّرت ُ
وف ��ي تل ��ك الفت ��رة ،وف ��ي ذروة الح ��رب
العالمي ��ة الأول ��ى � ،1918-1914سه ��دت
�س َب الم�سانق من قبل
بيروت �سن ��ة َ 1916ن ْ
الأت ��راك والتي اأودت بحي ��اة الرجال الأحرار
ال�سه ��داء م ��ن م�سلمي ��ن وم�سيحيي ��ن .وق ��د
لعب ��ت ج�ليا دورا ً هاما ً ف ��ي جمع الن�ساء من
مختل ��ف الط�ائ ��ف وعمل ��ت عل ��ى ت�عيته ��ن
عل ��ى الق�ساي ��ا ال�طني ��ة وحب اللغ ��ة العربية
والح�سارة العربي ��ة كاأ�سا�ض ل�حدة ال�سعب
�ستنتج من مقالتها
ال�س�ري وا�ستقال ��ه و ُي
ُ
والمقابات التي اأجريت معها ،اأنها كانت �سد
الظل ��م ومع تحرير الم ��راأة وع ��دم اإخ�ساعها
للحجاب وال�سعي اإل ��ى التحرر وال�ستقال.
وهي كانت ُت�ؤمن باأنها في جمعها بين النا�ض
في منزلها ت�ساعدهم على التاقي والتفاهم،
وفي ذلك اأق�س ُر ُ
الط ُرق اإلى ال�ستقال.
وفي �سن ��ة  1917اأن�س� �اأت جمعي ��ة ن�سائية
كان ��ت ت�س ��م �سيدات م ��ن مختل ��ف الط�ائف
يجتمعن ف ��ي منزلها مرة كل �سه ��ر لمناق�سة
م��س�ع تحرير المراأة والرفع من �ساأنها.

وهي اأدرك ��ت اأن الطائفية حج ��ر عثرة اأمام
تحقي ��ق ال�ح ��دة وال�ستق ��ال .واأن المراأة ل
ت�ستطي ��ع اأن ت�س ��ارك ف ��ي بناء ال�ط ��ن اإل اإذا
كان ��ت متعلم ��ة وتتمت ��ع ب ��ذات الحق ���ق التي
يتمتع بها الرجل.
وكانت م ��ن الأوائل الل�ات ��ي طالبن بحق�ق
الم ��راأة ال�سيا�سي ��ة وبم�ساركتها ف ��ي الحكم.
ولك ��ن المراأة اللبنانية ل ��م َت ُف ْز بحق النتخاب
اإل �سنة  1953اأي قبل وفاتها ب�سنة واحدة.
وفي �سنة  1947نالت و�سام الأرز المذهب
ال ��ذي منحها اإي ��اه الرئي�ض ب�س ��ارة الخ�ري،
ولكنها ل ��م تتمكن من مغادرة فرا�سها لت�سلم
ال��س ��ام فطلب ��ت من ابنته ��ا �سل ���ى اأن ُت َقدّم
ال��سام اإلى اأول امراأة لبنانية تدخل المجل�ض
النياب ��ي اللبنان ��ي ،فكان ال��س ��ام من ن�سيب
ال�سي ��دة ميرن ��ا الب�ستان ��ي اأول ام ��راأة لبنانية
تدخ ��ل البرلم ��ان �سن ��ة  1963خلف� �ا ً ل�الدها
اإميل الب�ستاني.
ل اأع ��رف اأح ��دا ً تن ��ازل عن و�س ��ام ا�ستحقه
ل�س�اه غيرها.
اإنه ��ا الآلم الظه ��ر التي �سببه ��ا لها الحادث
الذي تعر�ست له �سن ��ة  1912عندما رف�سها
الح�سان ورماها اأر�سا ً كما �سبق واأ�سرنا.

مجلة «المراأة الجديدة» ((1926 - 1921

اأ�س ��درت ج�لي ��ا طعم ��ه دم�سقي ��ة مجل ��ة
«الم ��راأة الجديدة» ف ��ي �سهر ني�س ��ان /اأبريل
 1921والتي ت� ّقفت ع ��ن ال�سدور في نهاية
�سنة  .1926وجعلت غايتها «بث روح التربية
ال�ستقالية وتح�سين الحياة العائلية وترقية
الم ��راأة ال�س�رية اأدبي� �ا ً وعلمي� �ا ً واجتماعيا».
وه ��ي ل�سان حال جامع ��ة ال�سيدات .وت�سدر
م ��رة ف ��ي ال�سه ��ر .هذا م ��ا نقراأه عل ��ى غاف
العدد الأول من �سنتها الأولى.
تقول في تعريف مجلتها:
«م ��ن المعل ���م اأن «الم ��راأة الجدي ��دة» مجلة
�سهري ��ة ،وق ��د حاولن ��ا اأن نجعله ��ا جامع ��ة
�سامل ��ة ل ��كل م ��ا يفي ��د ويل ��ذ ،حت ��ى اإن ��ه يكاد
ل ي�ج ��د م��س ���ع م ��ن الم�ا�سي ��ع العلمية
والأدبي ��ة والجتماعية والفنية والقت�سادية
والن�سائية والبيتي ��ة اإل طرقته وت��سعت فيه
ت��سع� �ا ً اأناله ��ا ر�س ��ى القارئي ��ن والقارئ ��ات

جميعاً.
تحت ���ي مجل ��ة ”الم ��راأة الجدي ��دة“ عل ��ى
مق ��الت اأدبية وترب�ي ��ة وفي تدبي ��ر المنزل
واآداب ال�سل ���ك وعال ��م الم ��راأة اإل ��ى ال�سع ��ر
وال�سح ��ة ودرو� ��ض ف ��ي ال�طني ��ة والعناي ��ة
بالطف ��ل واأخب ��ار الجمعي ��ات الن�سائي ��ة اإل ��ى
ال ُفكاه ��ة والأزي ��اء وال ��زواج م ��ن الأجنبي ��ات
والأق�ال الماأث�رة ،وف�ائد منزلية ون�سائح،
وباب عالم الفن وعباقرة الم��سيقى .كما اأنها
تن�س ��ر الروايات والمق ��الت المترجمة وعلم
النف�ض والطب واأخب ��ارا ً علمية ،اإلى التف�سيل
والخياط ��ة والم��سيق ��ى وتف�سي ��ر الأح ��ام
واأق ���ال في المراأة وحتى ال�سعر العامي ،اإلى
المقالت التاريخية والمتاحف وال�سطياف
ف ��ي لبنان ون�سائ ��ح زوجية وجمي ��ع ما َي ُهم
المراأة كالم��سة و�س�اها.
ت�ج ��ه
�ة
�
ي
دم�سق
وكان ��ت ج�لي ��ا طعم ��ه
ِ
افتتاحيات مجلتِها ”اإلى ابنة بادي“ واأحيانا ً
قليل ��ة ”اإل ��ى اب ��ن ب ��ادي“ اأو ”اإل ��ى حاك ��م
بادي“.
واإذا م ��ا ا�ستعر�سن ��ا اأ�سم ��اء الكتّ ��اب الذين
�ساهم ���ا ف ��ي الكتاب ��ة فيه ��ا نج ��د اأن الائحة
ت�س ��م اأ�سه ��ر م ��ن لبنانيي ��ن وع ��رب مم ��ن
عا�سروها ،نذكر منهم:
اأحم ��د �ساك ��ر الكرم ��ي ،اأمي ��ن الريحان ��ي،
اإبراهي ��م المن ��ذر ،اأحم ��د �س�ق ��ي ،راج ��ي
الراع ��ي� ،سلي ��م �سركي� ��ض ،ميخائي ��ل نعيمة،
�ي الدين يك ��ن ،جبر
مع ��روف الر�سافي ،ول � ّ
�س�م ��ط ،عي�س ��ى ا�سكن ��در المعل ���ف ،م ��ي
زي ��ادة� ،سبل ��ي الم ��اط ،اأمي ��ن تق ��ي الدي ��ن،
اإليا� ��ض فيا� ��ض ،ودي ��ع عقل ،ف� ��ؤاد �سروف،
ماري عجمي ،الدكت ���ر نق�ل فيا�ض ،راجي
الراعي ،مي�سال اأب ��ي �سها ،هدى �سعراوي،
�سعيد تق ��ي الدين ،الدكت ���ر جبرائيل جب�ر،
حلي ��م دم�� ��ض ،الدكت�ر فيلي ��ب حتي وخليل
مط ��ران و�سلم ��ى �سايغ وعب ��د اه الم�سن�ق
وم ��اري ينّي وج�زيف اأب ��ي خاطر وجرجي
نق ���ل ب ��از وحاف ��ظ اإبراهي ��م واأحم ��د مح ّرم
واأحم ��د تق ��ي الدي ��ن ونق ���ل ح ��داد .األي� ��ض
ه� ��ؤلء كب ��ار الأدب ��اء وال�سع ��راء اللبنانيي ��ن
وال�س�ريي ��ن والم�سريي ��ن والعراقيي ��ن ف ��ي
القرن الع�سرين؟

»ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن
»اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﺪﻳﺪة«
ﻣﺠﻠﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ،وﻗﺪ
ﺣﺎوﻟﻨﺎ أن ﻧﺠﻌﻠﻬﺎ
ﱢ
ﻟﻜﻞ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ّ
وﻳﻠﺬ ،ﺣﺘﻰ إﻧﻪ
ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ
ﻳﻜﺎد ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
وا£دﺑﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺘﻴﺔ إﻻ
وﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﻴﻪ
ﻃﺮﻗﺘﻪ
ﱠ
ﺗﻮﺳﻌﴼ أﻧﺎﻟﻬﺎ رﺿﻰ
ّ
اﻟﻘﺎرﺋﻴﻦ واﻟﻘﺎرﺋﺎت
ﺟﻤﻴﻌﴼ«
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كانت مجل ��ة ”المراأة الجدي ��دة“ تعتمد على
الكتّاب م ��ن الرج ��ال اأكثر م ��ن اعتمادها على
الن�س ��اء ففي �سن ��ة � 1924سارك ف ��ي الكتابة
 16امراأة و  34رج � ً
�ا ،بينما في �سنة 1925
�سارك  12ام ��راأة و  63رجاً .وكانت المجلة
تق ��دم الج�ائ ��ز اإلى الق� � ّراء مث ��ل ال�ستراكات
المجانية في المجلة.

فتاأخذ منها الر�سادات والن�سائح الأخاقية
والف�ائ ��د المنزلية من تدبي ��ر المنزل وتربية
الأطفال والعتناء ب�سحتهم.
وه ��ي تتب ��ع اأ�سل ���ب المخاطب ��ة المبا�س ��رة
فتخاطب الم ��راأة كاأنها �سديق ��ة ول تلجاأ اإلى
ا�سل ���ب ال�ع ��ظ والتقري ��ع ب ��ل اإل ��ى الإقن ��اع
لك ��ي تكت�س ��ب �سداقته ��ا وتف ���ز بتاأييده ��ا.
فه ��ي تحذره ��ا م ��ن مظاه ��ر الحي ��اة الفا�سدة
والنغما� ��ض ف ��ي ال�سه ���ات واإتب ��اع التم ��دن
الكاذب.
وهي تدع� اإلى حي ��اة الب�ساطة ونبذ الترف
والب ��ذخ والإ�س ��راف والتخل ّ ��ي ع ��ن الع ��ادات
القبيحة وعدم الن�سي ��اق وراء تيار الم��سة
الج ��ارف .واإلى حب الجم ��ال وتربية الذوق.
وتدع ��� اإل ��ى الب�ساط ��ة ف ��ي الق ���ل ،والفك ��ر
والعم ��ل ،والتَ َ� ُج ��ه نح ��� ال ِعل ��م وتهذي ��ب
الأخاق لتحقيق ما تطمح اإليه من عي�ض كريم
وحي ��اة هانئ ��ة والبتعاد ع ��ن الحي ��اة المادّية
المتكالبة والحي�انية الج�سعة والجري وراء
ال�جاهة الفارغة والربح ال�سريع.
وه ��ي تدع ��� اإل ��ى ح ��ب الطبيع ��ة والتمت ��ع
بجماله ��ا فه ��ي عن ���ان الب�ساط ��ة ومبع ��ث
ال�سع ��ادة .فالب�ساط ��ة تعني �سام ��ة ال�سمير
و�سف ��اء القل ��ب ،ول تعن ��ي ح ��ب الظه ���ر
وال�سعي وراء ال�سهرة الزائفة.
منذ زم ��ن مب ّك ��ر راح ��ت ت�ستنه� ��ض المراأة
الفل�سطينية للعمل على م�اجهة ال�سهي�نية.
وال�س�ؤال ما ي ��زال مطروحا ً حتى الي�م فاأين
ه ��ي الم ��راأة الفل�سطيني ��ة واأي ��ن دوره ��ا ف ��ي
الدفاع ع ��ن ق�سيتها .كما فعل ��ت غ�لدا مائير
مثاً في خدمة ال�سهي�نية؟!

ﺑﻠﻎ ﻋﺪد
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ ﺟﻮﻟﻴﺎ
ﻃﻌﻤﻪ دﻣﺸﻘﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺘﻬﺎ
»اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﺪﻳﺪة«
 62اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ

وفاتها

افتتاحيات المجلة

بل ��غ ع ��دد الفتتاحي ��ات التي كتبته ��ا ج�ليا
طعمه دم�سقية في مجلته ��ا «المراأة الجديدة»
 62افتتاحية.
هن ��اك افتتاحيت ��ان ل ��م تكتبهما ه ��ي واحدة
كتبه ��ا ب�ل� ��ض الخ�ل ��ي والثاني كتبه ��ا �سليم
�سركي�ض.
ف ��ي افتتاحياته ��ا كان ��ت تت�جه اإل ��ى المراأة
اللبناني ��ة  -ال�س�ري ��ة ف ��ي الدرج ��ة الأول ��ى،
ولكن ذلك ين�سحب على المراأة العربية عامة.
وه ��ي تعتم ��د ف ��ي كتاباته ��ا عل ��ى اآراء بع�ض
الخت�سا�سيي ��ن كم ��ا اأنه ��ا تقتب� ��ض من كتب
ومقالت قراأتها .فهي تخاطب المراأة ال�سابة
لتلعب دورها
و ُتر�سده ��ا اإلى م�ستقبل زاه ��ر
َ
كاأم وكزوج ��ة وك�سيدة تعم ��ل لتربية الأولد
وخدمة المجتمع الذي تعي�ض فيه .وهي كذلك
بحاجة اإلى اأن تعمل لكي ُتعيل ذاتها وت�ساعد
عائلتها .وهي زوجة �سالحة تعتني ب�س�ؤون
بيتها وتربية اأولدها وم�ساعدة زوجها على
تح ّم ��ل اأعباء الحياة .وب ��كام اآخر اإنها اأرادت
من مجلتها اأن تك�ن مدر�سة بيتية تلجاأ اإليها
المراأة ف ��ي فترات الراحة والف ��راغ من العمل
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ت�في ��ت ج�ليا طعم ��ه دم�سقية كما ورد في
جريدة «الحياة» التي ذكرت خطاأ اأنها من بلدة
الخن�س ��ارة � ال�س�اب المخت ��ارة � ي�م ال�سبت
ف ��ي  1954/8/14ف ��ي مدين ��ة �س�فر على
اأث ��ر داء قديم اأقعدها من ��ذ عدة �سن�ات .ونقل
جثمانه ��ا اإل ��ى بيتها ف ��ي بيروت ،ف ��ي �سارع
بل�ض وفي ال�ساعة الثانية ع�سرة من ظهر ي�م
الأح ��د ف ��ي  15/8/1954احتُ ِف� � َل بال�ساة
عليها في الكني�س ��ة الإنجيلية ثم اإلى المدفن.

وه ��ذا ما يدل عل ��ى اأن ج�ليا بقيت على دينها
ول ��م تعتن ��ق الإ�سام .وه ��ذا ي � ُ
�دل اأي�سا ً على
انفت ��اح زوجها بدر دم�سقي ��ة الم�سلم ال�سنّي
الذي لم يطلب منها تغيير دينها.
وخير ما نختم به ما قالته جريدة النهار
في رثائها:
«جمعت ج�ليا طعمه دم�سقية بين كِبر الأم
وواجبه ��ا وانط ��اق الأديب ��ة وث�رتها وعمل
المعلم ��ة ور�ساده ��ا فكان ��ت اأم� �ا ً لأجي ��ال من
اللبنانيي ��ن ووال ��دة لعائل ��ة من خي ��رة الأبناء
ووا�سط ��ة عِقد لرائ ��دي النه�س ��ة الجتماعية
والأدبية وال�سيا�سية عندنا.
ً
تبق ��ى ج�ليا طعمه دم�سقي ��ة مثال لاأجيال
الطالع ��ة ومن ��ارة لرفيقاته ��ا وتلميذاته ��ا
م ��ن رائ ��دات النه�س ��ة الن�سائي ��ة .وه ��ي التي
اأعط ��ت الدلي ��ل على نج ��اح المراأة ف ��ي الحقل
الجتماعي اإلى جانب رفقتها لم�اطن �سالح
وتن�سئتها لعائلة �سالحة“.
وما ن�ضرته مجلة ”الآداب»:
«غ ��اب في ال�سهر الما�س ��ي وجه من وج�ه
النه�س ��ة الن�سائي ��ة المنا�سل ��ة كاف ��ح الأمي ��ة
فت ��رة م ��ن زم ��ان ،والجهالة فترة م ��ن زمان،
ثم �س ��ارع الألم بقية عمره ،ه� وجه ال�سيدة
ج�لي ��ا طعم ��ه دم�سقي ��ة ،المعلم ��ة ال�سالحة،
وال�سحفي ��ة الناجحة ،التي ن�سرت في النا�ض
ر�سال ��ة الخي ��ر والح ��ق والح ��ب ف ��ي مجلتها
«الم ��راأة الجدي ��دة» والت ��ي جاه ��دت م ��ن اأجل
تحرير المراأة جهادا ً لم َتعرِف فيه ه�اد ًة ول
م�ساومة.
واإذا ل ��م يك ��ن للفقيدة الأديبة اآث ��ار مطب�عة
غي ��ر اأعداد المجلة التي �سكب ��ت فيها ُع�سارة
قلبه ��ا وروحها فلي�ض من �سك ف ��ي اأن اآثارها
الكب ��رى خال ��دة في ذل ��ك الجي ��ل ال�سخم من
الأمه ��ات والمربي ��ات والعائ ��ات ف ��ي حق ��ل
النه�س ��ة الن�سائي ��ة ،ذل ��ك الجي ��ل ال ��ذي م ��ا
يفت� �اأ يرف ��ع ال�سعل ��ة الت ��ي اأخرجته ��ا ج�لي ��ا
طعم ��ه دم�سقي ��ة ف ��ي زم ��ن َع� � َز في ��ه الكف ��اح
والمكافح�ن.
هذه هي ج�ليا طعمة دم�سقية التي مار�ست
التعلي ��م وال�سحاف ��ة والعم ��ل الجتماع ��ي.
وكانت اإح ��دى رائدات النه�س ��ة الن�سائية في
لبنان.
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ﺳﺆال اﻟﺸﻌﺮ

ﻟﻤﺎذا ّ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻴﻮم؟
د ﺣﺎﺗﻢ اﻟﻔﻄﻨﺎﺳﻲ

❊

لَ�ع �لَ��ه م��ن ال�ط�ب�ي�ع� ّ�ي اأن َي � ُك���نَ
ال �ع �ق � ُل ال �ع��رب� ُ�ي م� � ْد ُع� � ً�ا -ال �ي���م-
اإل� ��ى م��رح �ل � ٍة ج ��دي ��د ٍة م��ن م��راح��ل
�سيرور ِتهِ ،مرحل ٍة يرى فيها ذا َت� ُه َو َيرى
اإل��ى اآل�يّ��ات��ه كيف ت�س ّكلت واإل��ى مفاهيمه
�ت و ل��ذائ �ق �ت��ه و
و ق �ن��اع��ات��ه ك �ي��ف َت �خ �ل َ� َق� ْ
َ
كيف ا�ستَ َ� ْت ،مرحل ٍة غار َق ٍة
و ُمنجزا ِت ِه
ف ��ي ال��تِ�����س��اآل و� �س �ي��اغ��ة الإ� �س �ك��ال �يّ��ات
المعرفيّة التي اأ ْف َر َز ْت َها الثقاف ُة العربيّ ُة في
«حدا َثتها» ال ُمتح ّققةِ ،ف ْعاً اأو المزع� َمةِ.
ل� َع�لَ�ه��ا ال�م��رح�ل� ُة ال�خ�ط�ي� َر ُة ال� َ
�خ � ِط � َر ُة في
تاريخ هذه الثقافة التي تتح ّر ُك في عال ٍم
ُيغيّ ُر اإ َه��ا َب � ُه ُك � ّل ُهنَي َهةٍ ،وي�ستحدثُ من
المعار ِ
ِف والآل�يّ��ات والمناهج وال��سائل
َ
�سرت به اآلتُ ُه
و الأه��داف َما لَ ِقبَ َل لِ َمن َق ُ
ْ
واط َماأنّ اإلى ج� َه ِر ِه و َر َكن اإلى منجزات ِه
مختَالً اأو يبكيها ُم ْحبَطاً
َي ْ�ستَ ْمرئ َها ُم ْع َجبًا ْ
َيائ ًِ�سا ،اأن ُياح َق تط ُ� َرها ويتاأ َم َل َوا ِق َعها
و ُي ّ�س ّخ�ض اأ ْع َطا َبها واأ ْد َواءه��ا ،ف�ساً عن
َ
ي�ست�سرف َمدَاهَا واآ َفا َقها.
اأن
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ال�سروري ،اأي�سا ،اأن ُنعِيد
ولعلّه من
ّ
طرح ُ�س�ؤال الفنّ�ُ ،س�ؤال ّ
ال�سعر في ع�س ٍر
تغيّرت فيه منظ�مة المعرفة واأقانيمِها
و�� ُ�س�ع�بِ�ه��ا ،تغيّر فيه الإن �� �س��ان م�سدودا
اإل��ى اإ ْك��راه��اتِ ال�اقع وتاأثيراتِه العنيفةِ،
�س��سي�ل�جيّا واأيدي�ل�جيا ونف�سيا.
ت �ل��ك ب �ع ��� ُ�ض ُم �� �س � ِ�غ��ات ان �ع �ق��اد ه��ذا
ال �م �ه��رج��ان ب �ن��دوات��ه ال�ع�ل�م�يّ��ة وم �ن��اب��ره
ال� �ح ���ار ّي ��ة ال � ُم �ت �خ ��� ِ�س �� �س��ة واأُم �� �س �ي��ات��ه
ال�سعر ّية ،اهتما ًما بماهية ال�سعر اأ ّول،
وبتقنيات هذا الف ّن ثانيا ،وبتعيِين ما قد
ينه�ض به من وظائفُ ،م�ساهمة منّا في
ر�سد م�ساراتها اأو لفت انتباه الباحثين
اإلى كثي ٍر من الق�سايا والم�ا�سيع الكامنة
ال ُمهملة ،على اأهميّتها وكبير تاأثيرها في
الم�سيرة الإبداعيّة العربيّة ،بك ّل حق�لها،
اجا رم ّز ًيا وبح� ًثا اإجرائيّة ،تهتّ ُم بالف ّن
اإ ْنتَ ً
ّ
عر،خا�سة ،باعتباره
وال�س
عا ّم ًة ،بالأدب
ّ
النّ َ
�ساط الأكث َر اأهميّ ًة في تاريخ الب�سرِ،
ِب َما ُه َ� ح ّما ُل معرف ٍة و�سبي ٌل اإلى ال�ج�د،

ي�سِ ُف عن الفِكر والعقل ومختلف تعبيرات
الح�سارة التي َت َخل َ َق في َرحِ ِم َها ،ب َق ْدر
يح ِج ُب ،فيُح ّققُ الإ ْمتَاعَ و ي�س َعى اإلى
ما ْ
ُ
الخل�د.
ع�سر
ولَ َعلَ ُه من
البديهي،كذلك ،في ْ
ّ
ال� ُ�ط � ُرق ال���س�يّ��ارة للمعل�مات و�سبكات
الأن� �ت ��رن ��ات وع �� �س��ر ال� �� � ّ�س ���رة والآل � ��ة
الح ْر َ
ف،
�س ُ
ع�سر ال ّرقم ُي َ
ارع َ
والتقنيةْ ،
ألباب ويطرح �سعا َر «الجدوى»
يا ُأخ ُذ بال ِ
و»ال �ب��رغ �م��ات �يّ��ة» ب� ُم�خ�ت�ل��ف �� ُ�س � ُرو ِب � َه��ا
و ُم ْ�ستَ�ياتها ،اأن َي� ْه�ل َ� َع الإن �� �س��انُ َف� َر ًق��ا
على َخلي َقتِ ِه الفنيّة ،على َما َق� ْد ْ
يطر ُاأ في
ال ُم�ستقبل ،على المجال الذي َ
ق�سى حيَا َت ُه
ُكلَ َها ( م�سير َته) َي ْر ُ�س ُمهُ :ثنائيّة ال�اقع
وال�خ�ي��ال ،وع�ل��ى الأن�ظ�م��ة ال � ّرم��ز ّي��ة التي
يتميّ ُز بها على المخل�قات جمي ًعا.
انطا ًقا من هذه الإ�سكاليّة الح�سار ّية
�ب اإ��س�ك��ال�يّ� ُة ال�ظيفة و ال�تّ�ل َ� ّق��ي،
َت�نْ�تَ��� ِ�س� ُ
ُط ُر ًقا وكيفيّاتٍ واأ�سكالً ،مفه� ًما كبي ًرا
ف�سفا�سا اإ َذا لَ � ْم ُي َ
ً
�سخ�ض و ُي �ح �دّد .اإ ّن��ه
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مفه� ٌم �سام ٌن للكين�نة �َ ��،س��ادِنٌ للفنّ،
َو َقا ٌد لجذوة الإبداع ،ومناهج ف ّك �سفر ِتهِ.
اأَ َو لَي�ست م���س��اك� ُل ال�ت�ل� ّق��ي واح� ��د ًة واإن
اختلفتَ ،يتَر ّد ُد �سداها بين الع�س�ر ،بين
الفن�ن ،بين المنعطفات الكبرى في تاريخ
الب�سر والأ ْعراق والح�سارات؟.
ي�ض ج��� َه� ُر الإ��س�ك��ال َواحِ � �دًا ،لَ
اأَ َو لَ َ
وال�سي ُغ وال ُمفردات؟
َتتَ َغيّ ُر اإلّ ال َم َظا ِه ُر
ِ
ُ
التاريخ مجم�ع ًة من
ر ّب�م��ا ،ر ّبما يك�ن
(الثّنْيات) اأو ال َطيَات ،كما يذهب اإلى ذلك
بع�ض َف �اَ�� ِ�س � َف��ة ال�ع���س��رُ ،م� ْع�تَ�ب��ري��ن اأن
رت م�ساغل ُه واأَ ْغ� َ� ْت� ُه
الإن�سان م ْه َما ت َكا َث ْ
اأنْماط التعبير الجديدة ،مجبُ ٌ
�ل على ُح ّب
ّ
ال�سعر والف ّن عم�ما ،ما دَا َم ن�ساطا ُيح ّققُ
ال �ل � ّذة و المعرف َة ف��ي اآنٍ واح ��د ،و َم ��ادا َم
ن�س ً
َ
اطا م�سدودًا اإل��ى اإح��داث�يّ��ات التاريخ
وم�اآ ِزق��هَ ،م ْد ُق� ًقا في التّر َب ِة التي اأ ْنبَتَتْ ُه
وف��ي َرحِ ���م المجتمع ال ��ذي َت� َ
�خ �لَ� َق فيه،
ُم َط َ� ًقا باإكراهاتِ ال�اقع حينًا ،تائ ًقا اإلى
ُعمقه ال
إن�ساني وج�هر ِه ال َكامِن اأحيَا ًنا .
ّ
ُه� � َ� ال �نّ ��� ُ�ض «ال � َع��ا ِب � ُر ل�ل�ت��اري��خ» و ْه�� َ�
أبدي« ،ال َم َجا ُز النّا ِب ُ
�ض» ،على ح ّد
المجا ُز ال ُ
عبارة الفيل�س�ف الفرن�سي ب�ل ريك�ر.
من « َقدامتنا» اإل��ى «حداثتنا» ،تتع ّق ُد هذه
الن�ض الحديث
الق�سايا و َتتَ�س ّع ُب َفيُ ْعتِ ُم
ّ
و َيبي ُن المعنى ،م ّما ُيهدّد وج� َد الخطاب
ال�سعري ،بني� ًيا وجماليّا ومعرفيًا ،ما ِهيَ ًة
ّ
َ
َ
َ
َ
�سل�حيّ ُة
�ك،
�
ل
�ذ
�
ل
�ا
�
ع
�
ب
�
ت
ر
�
ي
�
غ
�
ت
�
ت
و
.
و َغ��ا َي � ًة
َ ُ َ ً
َ
الآلة المنهجيّ ِة اأو َج� ْدوى مقاربات الف ْهم
ِ
ِك�سف هذا
اأو اأ ْه �ل �يّ� ُة م �ع��اوِل التَ�سريح ل
الن�ض الملغز على ال�دّوام ،ما دا َم مقدودًا
ّ
من اللّغة ،من خمير ٍة ل� ْن تن ّفك اأن تك�ن
م�ن��ذور ًة للغم��ض واللتبا�ض ،حتى في
اأكثر ن�س��سها ُو ُ
�حا و َجاَ ًء و» َبيَا ًنا».
�س ً
فلي�ض ث � ّم � َة ك ��الإب ��داع ،ك��ال�ف�نّ ،مثا ٌر
َ
للجدل والتباين في المقاربات لمفه�مه
وبنيته وهياآت تك ُ�نه وم�سارب دللت��ه
ومقا�سده ،ولي�ض ث ّمة كال�سعر ،في الفنّ،
ٌ
مجال لختاف ال ُروؤى وتغ ُير الفهم بتغ ُير

اآل ِة الفهم والتّ�سريح ا ّأي اآل ِة النقدَ ،بد ًءا من
ت�سبيه ال�سعر ،قديما ،بالكيمياء ،كناي ًة عن
«زئبقيّةِ» ماهيتِه وخفاء م�سادره وتن ُ�ع
ممكناته واخ �ت� ِ
�اف ينابيعه و ُمل ِه َماته،
ال�سعي المحم�م اإلى
مرورا بك ّل مراحل ّ
« َعل ْ َمنتِهِ» ،ل ْم َيتَا َأت ذلك ولن َيتاأ ّتى ،فقد
ارتدّت كثي ٌر من المحاولت على اأعقابها،
هي
فاأق ّرت باأ ّنه ا�ستعار ٌة ك� ّني ٌة د ّوار ٌةَ ،
ال�سبي ُل الى الإع��ان عن ال�ج�د ،بما ُه َ�
م�ج�د ،عن عالم ال��ذات حميما ُم ْده ً
ِ�سا،
للتعبير ع��ن ح��ال��ة اأو اأط��روح � ٍة اأو فكر.
ُر ُم� ���ز ُه ت�ساع ُد على التجلّي م��ن ناحية
وعلى الحتجاب والتكتّم من ناحية ثانية،
باب ُيفتَح و ُيغلَق ،م�سدودًا اإلى وجهين،
ٌ
«النّافع» ،و«الجميل» ُيغلَ ُب اأحدُه َما على
الآخر ،في َترا ُو ٍح عجيب ،كثيرا ما يرتبط
بالظرفيّة التاريخيّة وال�سياق الح�ساري.
ل�م��اذا ّ
ال�سعر ال �ي���م؟ م��ا ه��ي وظائفه
ال�جدانيّة والمعرفيّة وال�سيك�ل�جيّة؟
م��ا ه��ي ع��اق�ت��ه ب��ال�م��رون��ة م��ن ن��اح�ي��ة ،و
بالتحجر ،من ناحية ثانية؟ ماهي عاقتُه
ّ
باأ�سئلة الحداثة؟
ك ُل ذلك ُي�س ّر ُع للباحث اأن يقرن ِ
ال�سع َر
بال�س�ؤال ،بما ُه َ� �سبي ٌل « الى َت ْظهير ال ِف ْكر
ُ
و َت ْخل ِي ِق الفنّ .وماه� «ال�سع ُر» ،اإن لم يكن
في ج�هره فكرا وروؤي ًة؟
�س�ؤا ُل ال�سعر ،جم ٌع في �سيغة ال ُمفرد،
لم َي ِق َر لَ ُه قرا ٌر� .س� ٌ
ؤال متج ّد ٌد ُيغيّ ُر اإهاب ُه
�راوح بين ال�ق��دام��ة وال �ح��داث��ة ،وهي
وي �ت� ُ
العربي،
يتع�س ُر بها ال�ج� ُد
م�سكل ٌة اأخرى
َ
ُ
فنّا واإبدا ًعا ومجتمعا وتفكيراِ ،بما ُتثي ُره
من ردود وم�اقفِ ،م ْن م��ر ِد ٍد لمق�لتها
اإلى متاأ ّم ٍل في اإحداثيّاتها ،ناق ٍد لماآزقها،
مف ّكك لبنيتها واإبدالتهاُ ،مف ّر ٍق بين حداثة
واأخ� ��رىُ ،م ��ؤ ِم��نٍ ب�اأن�نّ��ا اإزاء «ح��داث��ات»،
ُو��س���ل اإل��ى م � ْن َوق� � َع ،ف��ي ال��� ْه��مَ ،و ْه � ِم
الحداثة ،انتها ًء بمن ُي�ؤ ِم ُن اأنّ الحداثة في
مفه�مها الأدقّ  ،اإ ّنما هي حداث ُة الختاف.
هي َت�سا ُي ُف الأ�سكا ِل والروؤىَ ،و َت َجا ُورِها

ُ
ﺳﺆال اﻟﺸﻌﺮ,
ٌ
ﺟﻤﻊ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ
اﻟﻤﻔﺮد ،ﻟﻢ ﻳَﻘِ ﱠﺮ َﻟ ُﻪ
ُ
ٌ
ﻣﺘﺠﺪ ٌد
ﺳﺆال
ﻗﺮا ٌر.
ّ
ُ
ُ
وﻳﺘﺮاوح
إﻫﺎﺑﻪ
ُﻳﻐ ّﻴ ُﺮ
ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪاﻣﺔ
واﻟﺤﺪاﺛﺔ ،وﻫﻲ
ٌ
ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺧﺮى
اﻟﻮﺟﻮد
ﻳﺘﻌﺴ ُﺮ ﺑﻬﺎ
ﱠ
ُ
وإﺑﺪاﻋﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓ ّﻨﺎ
ً

وﻣﺠﺘﻤﻌﴼ وﺗﻔﻜﻴﺮﴽ،
ِﺑﻤﺎ ُﺗﺜﻴ ُﺮه ﻣﻦ ردود
وﻣﻮاﻗﻒ
و َت َحا ُورِها ،عام ًة على الحياة والحركة،
بعيدا عن اإيدي�ل�جيا الحداثة.
ه�ك��ذا ت�ت�ع�دّد اأ�سئلة ّ
ال�سعر وتتعدّد
بال�ستتباع اأ�سئلة النّقد� .سنحاول في هذه
ال�س�ؤال
ال�نّ��دوة العلميّة الإج��اب��ة عن ه��ذا ّ
الأ ّم الرئي�ض :لماذا ّ
ال�سعر الي�م؟ جامعين
بين �� ُ�س ��ؤال الجن�ض و�� ُ�س ��ؤال ال�سياق اأو
ال�ت��اري��خ عبر م�ح��اور بحثيّة (ف��ي ماهية
ّ
ال�سعر :ال ُمقاربات والروؤى / .في وظيفة
ال�سعر والم�قفّ ،
ال�سعرّ :
ّ
ال�سعر والفنّ/ .
ّ
ال�سعر والتل ّقي زمن الع�لمة :في و�سائل
الت�ا�سل الجتماعي ،في ال�سحافة،)...
جعلناها م�ف��ا��س��ل ،ل ُمختلف م �ق��ارب��اتِ
ِج�ل ّ� ٍة من الباحثين والأكادميين وال ُنقاد
وال�سعراء العرب والت�ن�سيّينُ ،م�ساهمة
العربي،
�زي
منّا ف��ي تع ُقل ال ُمنجز ال��رم� ّ
ّ
والمد ّونة ال�سعر ّية العربيّة.
❊ ¢ùfƒJ øe åMÉH
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ﺟﻮاب اﻟﻔﻜﺮ

اﻟﺸﻌﺮ ﻛﻴﻤﺎﺋ ّﻴﺔ ﺧﻠﻖ
وﻓﻴﺰﻳﺎﺋ ّﻴﺔ اﺳﺘﺸﺮاف
د.ﻣﻬﺎ ﺧﻴﺮ ﺑﻚ ﻧﺎﺻﺮ

❊

ج ��اء �س� ��ؤال «لم ��اذا ال�سع ��ر الي�م؟»
العربي الأ ّول
عن�ان مهرج ��ان ال�سعر
ّ
ال ��ذي اأقامته وزارة الثقاف ��ة الت�ن�سيّة
في ولية المهد ّية ،ف� �اإذا كان ال�س�ؤال » :لماذا
ال�سعر الآن؟» فالج�اب« :لماذا الحياة الآن؟»
وه ��ل للحي ��اة اآنٌ م�ق ���ت؟ وه ��ل لل�سع ��ر اآنٌ
محدود؟ وهل عاق ��ة ال�سعر بالزمان ظرفيّة
اآنيّة؟
الحي ��اة ،م ��ذ كان ��ت ،حركة زم ��ان ل يعرف
ال�ق�ف والثب ��ات ،وهي بهذا المعطى اأ�سمى
اأ�س ��كال تجليّ ��ات اإب ��داع الزمان ف ��ي المكان.
وال�سعر ،مذ كان ،ب�ح روح ل تعرف الفناء،
وه ��� بهذا المعطى اأ�سم ��ى تجليات الب�ح في
الكلم ��ات ،وبين الإب ��داع والب�ح �س ٌر يح ّر�ض
عل ��ى ال�س� ��ؤال والك�س ��ف .ف� �اإذا م ��ا اأنطقت ��ك
الكلمات واأنطقتها ،فهذا يعني اأنّ للحياة فعاً
ُ
يكت�سب بك،
يق�لُك وتق�لُ ��ه ويكتبُك وتكتبُه،
ُ
�ب به ح�س ��� ًرا اإبداعيًا يها ُب ��ه الفناء.
وتكت�س � ُ
إبداعي المتنبي ح�س� ًرا ل
األ ��م يمنح الب�ح ال
ّ
يعرف النهايات؟
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ا�ستنادًا اإل ��ى هذه الفر�سي ��ة القابلة للنق�ض
اأو القب ���ل ،يمك ��ن الق ���ل اإنّ ا ّأي ت�س� � ّ�ه ف ��ي
جين ��ات ال�سع ��ر الإبداعيّ ��ة ه ��� نت ��اج ت�س� � ّ�ه
عاق ��ة ال�سعر بالحي ��اة واأ�سراره ��ا ،فالحياة
بمعناها الأعمق حركة عب�ر ترف�ض المك�ث
والنهاي ��ات ،وه ��ذا المعن ��ى ي�ستع�س ��ي على
القب� ��ض والإم�س ��اك ،واإذا م ��ا ج ��اء ال�سع ��ر
تعبي� � ًرا عن فعل الحي ��اة وفاعليتها في نف��ض
المبدعي ��ن ،تم� � ّردت معاني ��ه عل ��ى المك ���ث
والإقام ��ة ف ��ي زنزانات الت�سني ��ف ،وتمن ّعت
ع ��ن الظه ���ر والتع� � ّري والك�س ��ف ،في� ّؤج ��ج
تمنعها الرغب ��ة في التاأويل ،و ُيبقي اأج�سادها
خارج� � ًة على نظر ّيات ل ت�سن ��ع �ساع ًرا ،لأنّ
نف�سه ،ولذلك
نظري ��ات ال�سعر ُيبدعها ال�سع ُر ُ
يرف�ض اأن ُيقيّ ��د بمعايير م�سبقة ت�سلبه على
اأعمدة الإعادة والتكرار.
اإنّ الج�اب عن �س�ؤال «لماذا ال�سعر الي�م؟»
العربي ،الي�م،
يرتبط بمعرفة ه� ّية ال�سع ��ر
ّ
والمعرف ��ة ل تتح ّق ��ق م ��ن دون بح ��ث ،غايته
ال��س ���ل اإلى اإجاب ��ات منطقيّة ع ��ن عدد من

�ي
الأ�سئل ��ة المرتبط ��ة بعاق ��ة ال�سع ��ر العرب � ّ
بال�اقع وبالتكن�ل�جيا وبالحداثة والأحداث
والإن�س ��ان ،وم ��ن ه ��ذه الأ�سئل ��ة :م ��ا عاقة
�ي ،الي ���م ،بالحي ��اة؟ ه ��ل اأفاد
ال�سع ��ر العرب � ّ
العربي م ��ن التكن�ل�جيا؟ وما القيمة
ال�سعر
ّ
الت ��ي اأ�سافه ��ا مفه ���م الحداث ��ة المعا�س ��رة
�ي؟ وه ��ل �سيُكت ��ب له ��ذه
اإل ��ى ال�سع ��ر العرب � ّ
آني؟ ما
الن�س�� ��ض الم�سم ��اة �سع ًرا عب ���ر ال ّ
العربي الحديث
ال�سعري
الذي ي�سيفه ال ُمنتج
ّ
ّ
اإلى الثقافة العربيّ ��ة الحا�سرة والم�ستقبليّة؟
هل ه� ناطقٌ بمق�لت اللحظات العابرة نح�
الانهايات؟
مما ل �س ّك في ��ه اأنّ التكن�ل�جيا المعا�سرة
ق ّدم ��ت للب�سر ّي ��ة خدم ��ات ل ُتح�س ��ى،
وبخا�س ��ة عل ��ى م�ست�ي ��ات العل ��م والمعرفة
وو�سعت اآفاق
والت�سال ،فق ّربت الم�سافاتّ ،
�ي ،و�س ّهل ��ت
�ي والثقاف � ّ
الت�ا�س ��ل الجتماع � ّ
الح�س ���ل عل ��ى المعل�م ��ات ،ولكنّه ��ا ق�ست
على روحيّة البح ��ث وال�ستق�ساء والبتكار
والإب ��داع ،فالمعل�م ��ات قريب ��ة المتن ��اول
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ول تحت ��اج اإل ��ى وق ��ت ط�ي ��ل لاقتبا� ��ض
والل�س ��ق ،ولذل ��ك كانت النتائج اأكث ��ر �سلبيّة
العلمي �س� � ّرع اأب�اب
م ��ن المت� ّقع ،فالتط� � ّ�ر
ّ
المعرف ��ة ،ولكنّ ��ه �سرع ��ن ال�سرق ��ات والنقل
و�سج ��ع ال�ست�سه ��ال ،وفت ��ح
والتقلي ��د،
ّ
اأب ���اب الت�ساب ��ق وال��س ���ل والب ��روز عل ��ى
ح�س ��اب الن ���ع والم�سم�ن ،فخ�س ��ر ال�سعر
�ادي ،واأُدخ ��ل حلب ��ات الم�سارعة
دوره الري � ّ
وال�سب ��اق والت�سابق على �سفحات الت�ا�سل
الجتماعي.
ّ
ت�ؤ ّك ��د الدرا�س ��ات اأنّ التكن�ل�جي ��ا ،الي ���م،
ّ
ت�ظفها اأهداف مع�لمة ح ّ�لت اأبناء الب�سر ّية
اإلى اأرقام يغ�يها العي�ض وتنبذها الحياة ،لأنّ
للحياة معنى اأ�سم ��ى واأ�سرف من لذة العي�ض
الت ��ي تب ّرر ال�ستج ��داء على عتب ��ات الإ�سهار
الكلمات م ��ا َء وجهِها ،ومن
والج�ائ ��ز ،فتفق ُد
ُ
دون ماء ل حياة ،فكيف يك�نُ �سع ٌر من دون
ال�سعري
ماء الكلمات؟ وكيف يك�ن الم�ل�د
ّ
مفع ًما بنب�ض الحياة واأ�سرارها من دون فعل
الجين ��ات الروحيّ ��ة المعرفيّة القابل ��ة للت�ليد
والتجديد والتحديث؟
اإنّ ال�سع ��ر نب� � ُ�ض روح ُت ��درك اأ ّنه ��ا ُت ��درك،
وه ��ذه الروح تاأت ��ي مح ّملة بجين ��ات معرفيّة
�ري ،فاإذا نطقت
ت�سبق لحظ ��ة النبثاق ال�سع � ّ
اأخب ��رت ع ��ن معان ��ي محم�لته ��ا؛ و�ساه ��د
ح�سان وكان
م ��ا اأذهب اإليه م ��ا نطق به ابن ��ي ّ
له من العم ��ر ثاث �سن�ات ،ي ���م جاء كامه
�ري م�سح� ًن ��ا بالمع ��ارف والأ�س ��رار.
ال�سع � ّ
غي ��ر اأنّ هذه المحم ���لت المعرفيّ ��ة ل ب ّد لها
م ��ن اأن تتفاع ��ل م ��ع مظاه ��ر الك ���ن وفع ��ل
الحي ��اة ،ومع طاق ��ات الإبداع الذاتيّ ��ة ،فيُنتج
�ي �سع ًرا عل ��ى غير مثال؛
ه ��ذا الفعل الكيميائ � ّ
لأنّ ه ��ذه ال ��روح ال ُمدرك ��ة العالم ��ة تفي� ��ض،
إبداعي ،عن ذاته ��ا ولذاتها،
لحظ ��ة التجل ّ ��ي ال
ّ
ب�ح ��ا تحت�يه لغة �سعر ّي ��ة م�سح�نة بالت�ق
ً
والقلق والت�تر والأ�سئلة والأ�سرار ،فيتجلّى
فعل الحياة وما ت�حي ب ��ه من حر ّية منط� ًقا
اإبداعيً ��ا يتم� � ّرد عل ��ى ال�ق ���ف وال�ستجداء،
ويك�سف ع ��ن قدرة ال�ساعر عل ��ى ت�س�ير ما

ل ُي ��رى ،وعلى ق�ل ما ل ُي�سمع ،لأ ّنه ماأخ�ذ
بالغري ��ب والمده� ��ض ،ف ��ا تغري ��ه ظ�اه ��ر
الأ�سياء ،ب ��ل معانيها وما ت�حي به من روؤى
ال�سعري التجلّي الأ�سمى
تجعل من المنط�ق
ّ
ُ
الذات
تفي�ض
والأكثر جمالً واإن�سانيّة .فكيف
ُ
ال�ساع ��رة بماء الحياة الخارج ��ة على الثبات؟
وكي ��ف يمنح ما ُء حياتِها ال�سع َر حداث ًة تجدّد
ذاتها من ذاتها؟
مما ل �س ّك في ��ه اأنّ نجاح ا ّأي تحربة اإبداعيّة
مرتب ��ط ب�س ��دق ال��س ��ال بي ��ن الما�س ��ي
والحا�س ��ر وبعم ��ق الروؤي ��ا الت ��ي ت�ست�سرف
الم�ستقب ��ل ،وذلك ف ��ي لحظة زمنيّ ��ة خارجة
عل ��ى �سلط ��ة الآن ورقابت ��ه ،لك�نه ��ا لحظ ��ة
وتتج ��ه نح� اآتٍ
تنبث ��ق م ��ن بعدين زمانيي ��ن
ّ
له ه� ّية ذاتيّ ��ة ل تنقطع عن حا�سر م��س�م
ال�سعري
بالج ��دة ،والج ��دة تمن ��ح المنط ���ق
ّ
التراكمي،
ح�س� ًرا متمايزًا بعيدًا من التكرار
ّ
فياأتي الم�ل�د الجديد مرتب ًطا باأ�سالته بقدر
م ��ا يتجاوزه ��ا ،وبالأ�سالة والتج ��اوز يكتب
عن�ان حداثته.
الحداث ��ة ،اإ ًذا ،ح � ٌ
�دث جدي ��د ومتج� �دّد ،ول
جدي ��د اأو تجدّد من دون وج�د اأ�سل  ،وهي،
ا ً
المعرفي،
أي�س ��ا� ،سكل م ��ن اأ�سكال الك�س ��ف
ّ
والتخفي،
غير اأ ّنه ك�سف يمار�ض لعبة الظه�ر
ّ
فه ��� يتب� �دّى للعي ��ن الثالث ��ة ثم يختف ��ي وراء
مح�سن ��ة بطاقات لغ� ّية وغير
ظال تراكيب
ّ
لغ� ّية ،فالتجدي ��د والتحديث ل يك�نان على
م�ست ���ى ال�س ��كل ،واإ ّنما على م�ست ���ى اللغة
وعل ��ى م�ست�ى المعان ��ي والتاأويل والك�سف
ع ّم ��ا اأ�سمرت ��ه لغ ��ة �سعر ّية اأنطق ��ت مبدعيها
بم ��اء حياة تتم� � ّرد على الثب ��ات ،لك�نها تحيا
حالة انبثاق تجدّد بها ذاتها من ذاتها.
أ�سي�س ��ا عل ��ى م ��ا �سب ��ق يمك ��ن الق ���ل اإنّ
تا ً
مفه ���م الحداث ��ة غي ��ر مرتب ��ط بالمعا�سرة،
فه ��� مفه ���م قدي ��م /حدي ��ث ،ق�ام ��ه فرادة
�ي ح�س� ًرا
تمن ��ح المنط ���ق
ّ
ال�سعري الحداث � ّ
خارجا على الت�سمي ��ات والت�سنيفات،
دائ ًم ��ا
ً
�ي مرتب ��ط
�ي ح � ّ
لك�ن ��ه منط ���ق فع ��ل اإبداع � ّ
بمنطلقه من حي ��ث التاأ�سي�ض ،ومتحرك نح�

اآتٍ م� ِؤ�س�ض اأو ي� َؤ�س�ض له؛ من حيث التاأ�سيل
�ي ،اإ ًذا ،ه� �سعر
والتحدي ��ث؛ فال�سعر الحداث � ّ
الفرادة الم�سح�ن بطاق ��ات ترميز ّية ُتف�سح
ع ��ن ُق ��درة الناط ��ق ،وع ��ن منزلته ف ��ي رحلة
ال�ستق�ساء والك�سف والتجلّي والب�ح ،وعن
ُقدرات ��ه اللغ� ّية وغير اللغ� ّي ��ة التي تتعا�سد
وتتفاع ��ل لحظ ��ة التعبير عن مظاه ��ر الك�ن،
وع ��ن ق�ساي ��ا الإن�س ��ان ،وبه ��ذه التفاع ��ات
تت�س� � ّكل بني ��ة �سعر ّي ��ة م�سح�ن ��ة بالأ�سئل ��ة
والأ�س ��رار ،ب��سفها بنية لغ�ي ��ة ق�امها ك ّل
ترتب ��ط قيمته بتعا�س ��د جزر بني� ّي ��ة تنتمي
اإلى ال ��ك ّل ،و ُت�سم ُر اأكثر م ّم ��ا ُتظهر من دون
تعمية وت�سليل.
�ي ،اإ ًذا،
الن� � ّ�ض ال�سع � ّ
�ي الحداث � ّ
�ري الإبداع � ّ
ه ��� الن� � ّ�ض الم�سح ���ن بالأ�سئل ��ة ،والناط ��ق
بم ��ا ُيرى ول ُي ��رى ،ولذلك يرتب ��ط ح�س�ره
الفني المتج� �دّد بقدرته على تجدي ��د الأ�سئلة
ّ
التي تح ّر�ض عل ��ى التف�سير والتاأويل ،وعلى
الك�سف عن قيمة المنط�ق ورتبة الناطق ،من
دون القب� ��ض على كليّة الإ�سارات التي تغري
المتلق ��ي بمعانقة الن� � ّ�ض ،وت�ساع ��ف رغبته
ف ��ي ف� � ّ�ض ال ��دللت المحتجب ��ة وراء ظ ��ال
�ي
التراكي ��ب؛ لأنّ الن� � ّ�ض ال�سع � ّ
�ري الإبداع � ّ
يج� �دّد ذاته م ��ن ذاته ف ��ي ك ّل ق ��راءة تاأويليّة،
كيميائي له ثاث مرتكزات
ب��سفه نتاج فعل
ّ
إبداعي ،والثقاف ��ة ال�سم�ليّة،
هي؛ الكم ���ن ال
ّ
والمعرفة اللغ� ّية /النح� ّية.

ّ
إن اﻟﺸﻌﺮ ُ
ﻧﺒﺾ روح
ُﺗﺪرك أ ّﻧﻬﺎ ُﺗﺪرك،
وﻫﺬه اﻟﺮوح ﺗﺄﺗﻲ
ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺠﻴﻨﺎت
ّ
ﻣﻌﺮﻓ ّﻴﺔ ﺗﺴﺒﻖ ﻟﺤﻈﺔ
اﻟﺸﻌﺮي
اﻻﻧﺒﺜﺎق
ّ
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�ي ه ��� اأ�س ��ل ك ّل
اإنّ الكم ���ن الإبداع � ّ
ق ��دح وت�لي ��د ،و�سرارت ��ه مرتبط ��ة بطبيع ��ة
المحم ���لت المعرفيّة ،وه� الن ���اة الأ�سا�ض
الت ��ي تحت ��اج اإل ��ى تفعي ��ل تح ّقق ��ه الرغبة في
ال�سم�لي ،غير اأنّ طاقات
�ي
ّ
التح�سيل الثقاف � ّ
الخلق والبتكار الذاتيّة ،وما اأ�سيف اإليها من
ن�سا
طاقات ثقافيّة �سم�ليّة م�ساعدة ل ُتنتج ً
�سعر ًي ��ا اإبدعيًا م ��ن دون معرفة عميقة باللغة
وبق�اني ��ن ت�س� � ّكل الن�س�� ��ض الداخلية التي
تعم ��ل على خلق اأج�ساد ن�سيّ ��ة قابلة للحياة
غير م�س ّ�هة؛ فالمتنبي ،على �سبيل المثال ل
الح�س ��ر ،كان مل ًما بالعل ���م والمعارف التي
تماي ��ز بها ع�سره ،وكان ،ا ً
أي�سا ،عال ًما باللغة
وبق�اني ��ن تعالق عنا�سره ��ا ،ف�سحن �سعره
باأ�سئل ��ة تتج� �دّد بتج� �دّد الف�س ��اءات الثقافيّة
الفكر ّية ،وبتط ّ�ر اآليات القراءة والتاأويل.
ت�ؤ ّك ��د اآلي ��ات الق ��راءة والتاأوي ��ل اأنّ ال�سع ��ر
الحداثي ه� ال�سع ��ر القادر على قراءة الآتي،
ّ
وا�ست�س ��راف الم�ستقب ��ل ،ب��سف ��ه منط ���ق
ذات تق ��راأ الحا�سر وت�ست�س ��رف الم�ستقبل،
من دون تبعية اأو ا�ستزلم ،فتق�لُها تجربتُها
ن�س��س ��ا �سعر ّي ��ة تتح� � ّرك ب ��روح الإب ��داع
ً
وتنب� ��ض بال�س ���ر وال ��دللت والرم ���ز

ﻳﺠﻮز اﻟﻘﻮل إن اﻟﺸﻌﺮ
ﺣﺎﺟﺔ إﻧﺴﺎﻧ ّﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ
ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ،ور ّﺑﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ اﻟﻴﻮم،
ﺑﺤﺎﺟﺔ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
أي ﻋﺼﺮ ﻣﻀﻰ ،إﻟﻰ
ّ
إﺑﺪاﻋﻲ
ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﺷﻌﺮ
ّ
ّ
ﻏﺮﻳﺐ وﻣﺪﻫﺶ ،ﺷﻌ ٍﺮ
ﻣﺘﺤ ّﺮر ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ا¬ﻧ ّﻴﺔ
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والإيح ��اءات وبالم��سيق ��ى الناطقة بحالت
النف�ض الب�سر ّي ��ة وتطلعاتها ،فيبقى المنط�ق
مت�هجا بب�ح الروح المتم ّردة
ال�سعري ه ��ذا
ّ
ً
على �سنميّة القدا�س ��ة ،والت ّ�اقة ،في اللحظة
عينه ��ا ،اإلى النعت ��اق من ت�سنيف ��ات الزمان
والمكان والن�عية ،فياأتي الب�ح فعاً اإن�سانيًا
عظي ًما تك ّر�سه حركيّة الحياة لحظات م�سيئة
إن�ساني.
في تاريخ الفكر ال
ّ
اإنّ خل ��ق الن�س�� ��ض ال�سعر ّي ��ة الإبداعيّ ��ة،
�ي من
اإ ًذا ،م�س ��روط بتحري ��ر الف�س ��اء الثقاف � ّ
الت�سليع والت�سطي ��ح والف��سى والعتباطيّة
والمح�س�بيّ ��ة ،وم ��ن ث� � ّم تطهيره م ��ن ك ّل ما
�ي ،وم ��ن ك ّل ما
ي�س� � ّ�ه وج ��ه ال�سع ��ر الحقيق � ّ
إن�ساني،
والح�ساري وال
القيمي
يلغي دوره
ّ
ّ
ّ
�ي
�ي الثقاف � ّ
وه ��ذا مره ���ن بيقظ ��ة ال�ع � ّ
المح ّر� ��ض على تخلي�ض ال ��ذات ال�ساعرة من
إعامي ،ومن �سلبيّة ال�سللية
ماد ّية البروز ال
ّ
والم�سال ��ح الم�ؤ ّقتة ،ومن الك ��ذب والتدلي�ض
والمرواغ ��ة ،ومن ث� � ّم قدح كم�ن ه ��ذه الذات
بالثقاف ��ة ال�سم�ليّ ��ة واللغ� ّي ��ة ،لتعبّ ��ر ع ��ن
ق�ساي ��ا الإن�س ��ان الكب ��رى بمنط ���ق معاف ��ى
م ��ن الفبرك ��ة وال�سنع ��ة والم�سال ��ح الآنيّ ��ة،
فتت ّك�سف بهذا المنط�ق عاقة ال ُمبدع بذاته،
اأولً ،وبالك�ن وبالحي ��اة ،ثانيًا ،فيتجلّى هذا
المنط ���ق مخل� ًق ��ا جديدًا ومغاي� � ًرا .ب��سفه
تعبي ًرا �ساد ًقا عن الأن ��ا الإن�سانيّة المت�هّجة
ب�س�ق الرغب ��ة ،وبلهيب القلق ،وبهذا التمايز
ي�سم ��ن انتماءه اإلى ف�س ��اء الب�ح حيث تغ ّرد
هي�ل ��ى الأرواح الخارج ��ة عل ��ى الماأل ���ف
والمتم ّردة على الجه�ز ّية وال�سنميّة.
ا�ستن ��ا ًدا اإل ��ى م ��ا تق� � ّدم ،يمكن الق ���ل اإنّ
أ�سا�س ��ا ف ��ي تكري� ��ض القي ��م
لل�سع ��ر دو ًرا ا ً
الإن�سانيّة ،ب��سفه ب�ح ٍ
ذات مت�هجة بقيم
اإن�سانيّ ��ة متعافية من التم��سع والتمذهب
والإتنيّ ��ة والإقليميّ ��ة ،فيك ���ن ال�سع ��ر ه�
ال ��ك ّل الناب�ض بقي ��م اإن�سانيّ ��ة تر�سح بفعل
ؤ�س� ��ض لث�اب ��ت قيميّ ��ة وترب� ّي ��ة
�ي ي� ّ
ثقاف � ّ
قابل ��ة للت�لي ��د والتط�ي ��ر والتحدي ��ث ،لأنّ
�ي ينتمي اإلى ف�س ��اء الثقافة
ال�ساع ��ر القيم � ّ

الإن�سانيّ ��ة الفاعل ��ة والممه ���رة باأ�سال ��ة
المب ��ادئ والأخ ��اق ،في�سي ��ر عل ��ى درب
جلجلته باإرادة وثقة ،فا يتعبه ال�سعي اإلى
مده�س ��ا وجمياً
ً
تج�سي ��د حياته ح�س ��� ًرا
وم��س� ًم ��ا بالمعرف ��ة وال�س ��دق والأمان ��ة
والت�سحي ��ة والقيميّ ��ة الت ��ي تعي ��د نب� ��ض
ثقافي فاع ��ل يجعل من
ال�س�ء اإل ��ى حراك
ّ
م�سي ��رة الحياة وف ��اء بين مركزي ��ة الثابت
ول نهائي ��ة المتح� � ّ�ل ،فالمركزي ��ة تمنح ��ه
الثب ��ات والق ���ة ،والتح� � ّ�ل يك�سب ��ه القدرة
على تج ��اوز الراهن وق ��راءة الآتي ،فيبقى
ال ُمب ��دع ه ��� ه ��� ،فتمن ��ح الحي ��ا ُة منط� َقه
ً
إبداعي ي�سع
ناب�سا بفع ��ل ا
ح�س� ًرا دائ ًم ��ا
ّ
�س�ء حياة عاب ٍر الأجيال والأمم.
أ�سي�س ��ا على ك ّل ما �سبق يج ���ز الق�ل اإن
تا ً
ال�سع ��ر حاج ��ة اإن�سانيّ ��ة ي�سع ��ب تحديده ��ا،
ور ّبم ��ا كان ��ت المجتمع ��ات العربيّ ��ة الي ���م،
بحاج ��ة ،اأكث ��ر م ��ن ا ّأي ع�س ��ر م�س ��ى ،اإل ��ى
إبداعي غري ��ب ومده�ض� ،سع ٍر
حقيقي ا
�سع ��ر
ّ
ّ
متح� � ّرر من الم�سال ��ح الآنيّة ،وم ��ن الت�سليع
والت�سطي ��ع وال�ست ��زلم وم ��ن ال�سعي وراء
ال�سه ��رة والج�ائ ��ز� ،سع� � ٍر يق ���ل اأن ��ا مب ��دع
والطائفي
�ي
ّ
متح� � ّرر م ��ن التم��سع ال�سيا�س � ّ
قيمي
�ي� ،سع ٍر
ّ
�ي والإقليم � ّ
والمذهبي والإتن � ّ
ّ
ت�سم ��� ب ��ه النف� ��ض ف ���ق ماد ّي ��ات الع�لم ��ة
والتكن�ل�جي ��ا ،فيك�س ��ب هذا ال�سع� � ُر ال�اق َع
ح�س ��� ًرا اإن�سانيًا مطل ًقا يجعله زمنًا حداث� ًيا
تتق ّم�س ��ه لغة حيّة قادرة عل ��ى ت�ليد الأ�سئلة
�ي،
وعل ��ى تن�سي ��ط حرك ��ة التاأوي ��ل المعرف � ّ
�ي ،بم ��ا تق ّدم ��ه م ��ن
فتعب� � ُر الن�س�� � ُ�ض الآن � ّ
اإ�ساف ��ات تنطق بمق ���لت اللحظ ��ات العابرة
نح ��� الانهاي ��ات ،وبم ��ا تختزنه م ��ن اأحام
اإن�سانه ��ا وطم�حات ��ه وروؤاه ،وبم ��ا تعبّر عن
فع ��ل الحي ��اة وحراكها ،هذا الفع ��ل المح ّر�ض
على الب�ح ال�سادق الذي تهابه النهايات.
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بالظه ���ر ،ف ��ي خم�سين ��ات الق ��رن
الما�س ��ي ،طرح ��ت ج ��دلً كبي� � ًرا بي ��ن
الم ���روث القديم وال�اق ��ع الحا�سر (في
حين ��ه) ،واأظه ��رت تفاع � ً
�ا م�س ّ� ًق ��ا بي ��ن
�ري ،وقب ���ل
�ي ال�سع � ّ
الم ���روث العرب � ّ
ال�اف ��د اإلين ��ا م ��ن النظري ��ات والأطاري ��ح
الجدي ��دة الت ��ي تفت ��ح اأف ًق ��ا مغاي� � ًرا ف ��ي
النقدي نف�سه ،بمقدا ِر ما تقترح
المفه�م
ّ
تجديد طبيع ��ة الق�سي ��دة وج�سدها .وقد
مث ��ل الإع ��ا ُم دو ًرا مف�سليً ��ا ف ��ي عمليّة
التجديد ،وفي اإي�سال الأفكار المطروحة
�ي في ك ّل م ��كان ،بين
اإل ��ى الق ��ارئ العرب � ّ
وخ�س��س ��ا الإع ��ا َم
راف� ��ض وم�ؤ ّي ��د،
ً
المكت�ب (الجرائد والمجات).
والي ���م ،ونح ��ن ف ��ي م�ستَ َه� � ّل القرن
الح ��ادي والع�سري ��ن ل ب� � ّد لن ��ا من طرح
ال�س� ��ؤال التال ��ي :اأي ��ن الإعا ُم م ��ن دوره
ف ��ي بل�ر ِة ال�سعر واإي�سال ��ه؟ واأي َن �سار
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اللبناني؟
العربي في اإعامنا
ال�سع ُر
ّ
ّ
ال�ضعر والإعام
علين ��ا اأولً اأن ُن َذ ِك َر في هذا المجال اأنّ
تط ّ�ر الكمبي�ت ��ر وظه�ر الإنترنيت كان
لهم ��ا دور هائل ف ��ي الم�ساأل ��ة التي عليها
نتكل ّ ��م ،ذل ��ك لأنّ الإنترني ��ت يخت ��رق ك ّل
الج ��دران ،ويكت�س ��ح الح ��دود ،ويتيح لنا
اأن نقفز ف�ق ك ّل محظ�ر ،ويجعل العالم
باأ�س ��ره اأم ��ام اأعينن ��ا .ول ��ه دو ٌر اأكب� � ُر من
درو ال�سحيف ��ة الي�مية ،عل ��ى الم�ست�ى
�ي ،فه ��� اأ�س ��رع منها بكثي ��ر ،لأ ّنه
العالم � ّ
ي�سل� � َك بك ّل ما تريد اأن تت�سل به ب�سرعة
مذهلة.
نحن الي� َم في ع�سر الع�لمة ،وبقدر
ما ف ��ي الع�لم ��ة م ��ن المحا�س ��ن فيها من
الم�س ��اوئ .ولكنّنا ل�سن ��ا هنا في معر�ض
تق�يمه ��ا ،ب ��ل ن�سي ��ر اإل ��ى ج�ه ��ر مه� � ّم
فيه ��ا ه� ما يمك ��ن اأن ن�سميَ ��ه ”ال ُم ْغ َف َل“،

ونق�س ��د به تلك الق� � ّ� َة المخبّاأ َة التي تدير
وت�ج ��ه
زم ��ا َم الأم ���ر ،فتح� � ّدد اأهدا ًف ��ا،
ّ
اإليه ��ا ،من غي ��ر اأن تك�ن ظاه ��رة للعيان.
والإع ��ا ُم ،ف ��ي ه ��ذا المج ��ال بالتحدي ��د،
�سي � ٌ
�ف ذو ح ّدي ��ن :فمن الممك ��ن اأن يد ّمر
�سيئً ��ا يتركي ��ز ال�سرب ��ات علي ��ه ،من غير
خفي،
اأن ن�سع ��ر ،وبت�جي� � ٍه ُم َخ ّط ٍط ل ��ه،
ٍ
ن�س ُ
ف اله ��دف وتفجي ُره باألغام
من �ساأنه ْ
خ�س��سا
داخليّة متكر ّرة ،وهذا وا�سح
ً
ال�سيا�سي ،كما م ��ن الممكن
ف ��ي الإع ��ام
ّ
َ
ويب�سطه بالطريقة
�ي �سيئًا فين ��ا،
اأن ُيحي � َ
عينه ��ا .بمعنً ��ى اآخ ��ر ،ي�ستطي ��ع الإعا ُم
وزرع ما يريد
�ي الجماع� � ِة،
ِ
اخت ��راقَ وع � ِ
فيها ،اأو ن�س ِفه.
ويمث ��ل المنب� � ُر ف ��ي الإع ��ا ِم اأخط� � َر
اأدوا ِت ��ه ،لأن الفك� � َر ُيقا ُد من� � ُه و ُي َ� َجه عن
�سق،
طريق الإباح ِة وال َمن ِع ،وال َق ّ
�ض والل َ ْ
�ب والترهيب ،والبي� � ِع وال�سراء.
والترغي � ِ
وك ُل و�سيل� � ٍة اإعاميّة تحت ���ي على منبر

خا�ض بها ،وتبق ��ى اأخاقيّ ُة المنب ِر نابع ًة
ّ
من ه� ّيته ،وطريق ِة اأدائه.
لق ��د خط ��ا ال�سع� � ُر العرب � ُ�ي َ
خط ���اتٍ
خت ج ��ذور الحداث ِة
تر�س ْ
كبي ��ر ًة من ��ذ اأن ّ
�ي .اإل اأنّ الم�سكل� � َة
ف ��ي عالمن ��ا العرب � ّ
الكبرى كان ��ت في طبيعة الحداث ِة نف�سها،
وف ��ي الم�سطل ��ح بالتحديد .فق ��د طرحتِ
الحداث� � ُة العربي� � ُة ،من ��ذ اأن كان ��ت ،اإع ��اد َة
النظ ِر ف ��ي مفه�م ال�سعرِ ،بحي ��ثُ لم يعد
ه ��� ”ال ��كا َم الم ���زونَ المق ّف ��ى“ ،كم ��ا
َ
ارتبط
ح� � ّدده اب ُن خلدون في مق ّدمته ،بل
بالروؤي ��ا ،و َت ّ
�اح،
خط ��ي ال�سائ� �دِ ،والنفت � ِ
طريق
واإعاد ِة تك�ي ِن الأ�سياءِ ،ك ُل هذا عن
ِ
عائق
اللغة؛ وهي لغة جديدة بامتياز في
ِ
كلماتها وت�سكيلها .لقد �سارت الق�سيد ُة
مع الحداثة العربية ،روؤيا جديد ًة للك�ن،
بلغ ٍة جديدة.
وم ��ع الحداث� � ِة انتقل ��ت الق�سي ��د ُة من
َ
”ال�سفاه ِة“ اإلى ”الكتاب ِة“ .ويق�م مفه�م
”ال�سفاه� � ِة“ عل ��ى ك ���نِ الق�سي ��د ُة ُتقراأُ
(اأو ُت َ
ِب ،م ��ن غي� � ِر ان ُتحدِثَ
ن�س� � ُد) لتُط� �ر َ
فلي�ست هذه
إن�ساني،
َفج ��� ًة في الكيانِ ال
ْ
ّ
وظيفتَه ��ا هنا؛ بمعنًى اآخر ،ه ��ي ل ُتغيّر،
ب ��ل ُتج ِم ُل ال�سائ� � َد ،وهنا ينته ��ي دو ُرها.
اأم ��ا مفه ���م ”الكتاب� � ِة“ فيق ��� ُم على ك�نِ
تفتح اأم ��ام المتل ّقي اأف ًقا جدي ًدا،
الق�سيد ِة ُ
َ
ويكت�سف
ي�سبح في ��ه،
�رح علي ��ه اأن
وتقت � ُ
َ
عاق ��اتٍ جديد ًة بي َن اأ�سي ��ا ِء الك�ن ،فتبداأ
عندم ��ا تنته ��ي ،و ُيعي� � ُد المتل ّق ��ي ب ��دوره
كتابتَه ��ا ،باأبجد ّي ِة ذا ِت ��ه وحبرِها ،لي�سي َر
ه� كاتبَها الجديد .اإنّ دور ”الكتابة“ لي�ض
�اع ،بمق ��دار ما ه� تحري� � ُ�ض الآخر
الإمت � َ
عل ��ى اإعادة النظ� � ِر اإلى الأ�سي ��اءِ .هذه هي
المفارق� � ُة العميق ُة بين ق�سي ��د ِة الما�سي
وق�سيد ِة الي�م ،وهي مفارقة �سعب ٌة جدًا
لأ ّنه ��ا تقت�س ��ي ،اأ ّو َل م ��ا تقت�س ��ي ،اإعاد َة
ت�جيه الذاتِ نح� قراءة ال�سع�ر ت�جي ًها
ّ
ل مكانَ فيه للقراءاتِ
الم�سطحة.
فه ��ل نج ��ح الإع ��ا ُم ف ��ي نق ��ل ه ��ذه

الم�ساأل ��ة؟ وه ��ل ُو ِف� � َق ف ��ي الإم�س ��اكِ
بالإ�سكاليّ ِة الجديدة التي يطرحها ال�سعر؟
براأي ��ي ُو ِف ��قَ قلي � ً
�ا ،واأخف ��قَ كثي� � ًرا،
وكثي ًرا جدًا.
واإذا اأردن ��ا اأن نق ��راأ ،باإيج ��از ،اإنج ��ا َز
الإع ��ام ف ��ي الخم�سي ��ن �سن� � ًة الما�سي ِة،
عل ��ى م�ست�ى ال�سع ��ر ،كان ل ب� � ّد لنا من
اأن نميّ ��ز بي ��ن اإنج ��ازات اأربع ��ة اأن�اع من
الإعام:
اأ – اإعــام الإنترنيــت (اأو ال�ضبكات
�رب من
العنكبوت ّيــة) :وف ��ي ه ��ذا ال�س � ِ
الإعام خط ���ر ٌة كبي ��رة ،ول ُي َع َ�ل عليه
كثي� � ًرا ف ��ي اإب ��راز �س ���ر ٍة دقيق� � ٍة لل�سعر
�ي الي ���م ،اأولً لأنّ ال�سب ��كاتِ
العرب � ّ
العنكب�تيّ� � َة حديث� � ٌة ج� �دًا ،بالقيا� � ِ�ض اإل ��ى
ال��سائل الإعامية الأخرى ،وثانيًا لأ ّنها
تحت ���ي على الكثي ��ر من الق ��راءات الغثة
ّ
والم�سطح ��ة لل�سع ��ر ،ولكنه ��ا ل تخل ���
م ��ن بع� � ِ�ض الق ��راءات الجيدة؛ وكثي� � ًرا ما
ت�ستمل على اأدواتٍ غي ِر �سالحة للنقد في
ت��سل اإليه
م�سما ٍر
ُ
يحتاج اإلى اأحدثِ ما ّ
هذا العل ُم من اأدوات.
 – Üثانيًــا :المج ��ات الأدبي ��ة
والثقافيّ ��ة :مثل ��ت ه ��ذه المج ��ات ،ول
رئي�س ��ا ف ��ي اإب ��راز �س ���ر ِة
ت ��زال ،دو ًرا
ً
ال�سع ��ر العرب ��ي الحدي ��ث ،من ��ذ ن�ساأت ��ه،
لأن فيها اأقا ًم ��ا مه ّم ًة تمتلك اأدواتِ النقد
والمعرفة ،تم ّكنت من اإبراز طبيع ِة ال�سعر
الجديد ولغته ،وتم ّكنت من اإي�ساح الفرق
بي ��ن ”ال�سفاه ��ة“ و”الكتاب ��ة“ ب�سكل اأو
باآخ ��ر ،ومن ن�س � ِ�ج �س ���ر ٍة معق�لة جدًا،
يظهر فيها التباي� � ُن بين الق�سيد ِة القديم ِة
والق�سي ��دة الجدي ��دة .وهنا ل ب� � ّد لنا من
الإ�سادة بعمل مجل� � ِة ”�سعر“ البيروتية،
و”م�اق ��ف“ ،و”الآداب“ البيروتي ��ة،
و”كتاب ��ات معا�س ��رة“ ،و”المعرف ��ة“
ال�س�ري ��ة ،و”الم�ق ��ف الأدب ��ي“،
و”الثقاف ��ة الجدي ��دة“ المغربية ،و�س�اها
من المج ��ات
المتخ�س�س ��ة التي اأبرزت
ّ

ﻟﻘﺪ ﺧﻄﺎ اﻟﺸﻌ ُﺮ
ً
اﻟﻌﺮﺑﻲ َ
ﻛﺒﻴﺮة
ﻮات
ﺧﻄ ٍ
ﺗﺮﺳ ْ
ﺨﺖ
ﻣﻨﺬ أن ّ
ﺟﺬور اﻟﺤﺪاﺛﺔِ ﻓﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ .إﻻ ّ
أن
ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ
ّ
َ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻜﺒﺮى
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﺤﺪاﺛﺔِ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻓﻲ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ

ُ
اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ
ﻫﺬه ﻫﻲ
ُ
اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺼﻴﺪةِ
اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻗﺼﻴﺪةِ
اﻟﻴﻮم ،وﻫﻲ ﻣﻔﺎرﻗﺔ
ٌ
ﺟﺪا ّ ¢ﻧﻬﺎ
ﺻﻌﺒﺔ ًّ
ﺗﻘﺘﻀﻲّ ،أو َل ﻣﺎ
َ
إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺗﻘﺘﻀﻲ،
اﻟﺬات ﻧﺤﻮ ﻗﺮاءة
ِ
اﻟﺸﻌﻮر ﺗﻮﺟﻴﻬﴼ ﻻ
َ
ﻟﻠﻘﺮاءات
ﻣﻜﺎن ﻓﻴﻪ
ِ
ّ
اﻟﻤﺴﻄﺤﺔ
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ﻟﻴﺲ ﺧﺎﻓ ًﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ُ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
أﺣﺪ
رأﺳﻬﺎ
اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ ِ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺸﻌﺮ ،ﻓﻲ ﱢ
ُ
ﻛﻞ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻋﻼﻣ ّﻴﺔ
ِ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،واﻟﺸﻌﺮ ﺑﺼﻮرة
ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﻘﺼﻮرﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ّ
اﻟ ُﻨ َﺨﺐ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

ﻋﺼ ُﺮﻧﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻋﺼ ٌﺮ
ّ
اﻟﻤﺎدة
ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﻪ
ّ
ُ
وﺳﻘﻮط
واﻟﻤﻨﻔﻌﺔ،
ﻘﺎت،
اﻟﺤﺪود واﻟﻤﻄ َﻠ ِ
واﻧﻬﻴﺎ ُر اﻟﻤﺤﻈﻮر
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طبيعة ال�سعر الحدي ��ث ،على الم�ست�يين
العربي...
العربي وغير
ّ
ّ
ج – المجــات غيــر المتخ�ض�ضــة
وال�ضحــف اليوميــة :ه ��ذه المج ��ات
وال�سح ��ف كان ��ت م�س�ؤول ��ة ،ف ��ي اأكث� � ِر
الأحي ��ان ،ع ��ن ت�س�ي ��ه �س ���ر ِة ال�سع ��ر
الحدي ��ث ،لأنّ ف ��ي العدي ��د منه ��ا اأقا ًم ��ا
هزيل ��ةُ ،م ّدعي� � ًة ،ح ّ�ل ��ت م ��را ًرا �سع َرن ��ا
الحديثَ اإلى ن�س��ض �سخيفةٍ ،م�سحكةٍ،
اأو ط ّ�ب ��ت كثي� � ًرا م ��ن الن�س�� ��ض التافهة
التي ل ت�ستحقّ منّا حتّى الإ�سفاقَ ”�سع ًرا
جمي � ً
�ا“ و”حديثً ��ا“ ج� �دًا ،وال�سعر منها
َبراء ،وذلك في اإطار الق�سيد ِة الخالية من
ُ
ا�سطح على ت�سميته ،خطاأً،
ال ���زن ،اأو ما
”`Hق�سيدة النثر“ ،وه ��� م�سطلح مع ّرب
خط� �اأً م ��ن الفرن�سيّ ��ة؛ كم ��ا اأ�سهم ��ت ف ��ي
التروي ��ج لأ�سم ��اء كثيرة جعلته ��ا �سعرا َء
وكتّا ًب ��ا ،وه ��م اأبع ��د النا� � ِ�ض ع ��ن ال�سع ��ر
ً
حفاظا على
والكتاب ��ة ،ول ��ن اأ�س ّم ��ي اأح� �دًا
ّ
ً
م�ست�ى كلمتي هذه .على اأنّ قلة قليلة من
المجات وال�سحف حافظت ،في مراح َل
معيّنة ،ما�سيًا وحا�س� � ًرا ،على م�ست�اها
الثقافي ،فاحترمت الكتاب َة وال�سع َر.
ّ
والمرئــي
د – الإعــام الم�ضمــوع
ّ
(الراديو التلفزيــون) :مثل هذا ال�سرب
من الإعام ا ً
أي�سا ،على تع ّدده ،دو ًرا معيّنًا
ف ��ي اإ�سق ��اط ال�سعر من عليائ ��ه ،لأنّ عددًا
كبي� � ًرا منه ��ا ،ول اأق�ل كلَه ��ا ،وفي خال
مراح� � َل مختلف ��ة ،كان اأو ل ي ��زال ُيب ��رز
اأ�س�ا ًت ��ا نا�سز ًة ،ل ي�ستاأهل ُ
بع�سها حتّى
حجب اأ�س�ا ًت ��ا واعد ًة ،اأو
اأن نذك ��ره ،كما
َ
ّ
كبي ��ر ًة ،اإ ّما لجهل منف ��ذي البرامج بها ،اأو
عن َع ْم ��د .وم�سكل ُة هذا الإعام ،في ق�سم
المرئي ،اأ ّن ��ه مناب ُر
كبي ��ر من ��ه ،ول �سيّم ��ا
َ
تخ�سع مبا�سر ًة للمنفع ��ة الماد ّية ،ناهيكَ
م�جه ٌة ت�جي ًه ��ا دقي ًقا
باأ ّنه ��ا كلَها مناب� � ُر ّ
 -ولي� ��ض خافيًا على اأح ��د تراج ُع البرامج

برامج ال�سعر ،في
الثقافيّة ،وعلى راأ�سِ ها
ُ
ك ِل ال��سائ� � ِل الإعاميّ ��ة المذك�رة ،حتى
خا�سة،
�سارت الثقافة ،وال�سعر ب�س�رة ّ
مق�س�ري ��ن عل ��ى النُ َخ ��ب في لبن ��ان ،ول
العربي.
اأغالي اإذا قلت :في ك ّل العالم
ّ
الح�ضيلة
اإنّ ال�سع� � َر ي�اج ��ه في الألفي ��ة الثالثة
م�سكل َة وج ���د ،مر ّده ��ا اأولً اإلى الإعا ِم
�ات ُم ْغ َفل َ ��ة ُتديره،
ت�جهه مجم�ع � ٌ
ال ��ذي ّ
�سحيح ��ا اأنّ هناكَ
وتتح ّك ��م ب ��ه .ولي� ��ض
ً
اإعا ًم ��ا م��س�عيً ��ا بعي� � ًدا ع ��ن الت�جيه،
لأنّ ك ّل و�سيل ��ة اإعاميّ ��ة تخ�سع ،ب�سكل
لت�ج ��ه معيّ ��ن ،يح� � ّد ُد نم � َ
�ط
اأو باآخ� � َر،
ّ
وت�جهاتها .لك� � ّن عليها اأن تحترم
عملِها
ّ
َ
الحقيق� �ة ،ف ��ا ت�س ّ�هه ��ا ،اأو تح ّرفه ��ا،
اأو تز ّيفه ��ا .وعليه ��ا ،ف ��ي اأق� � ّل الأح ���ال،
اأن تحت ��ر َم الح� � ّد الأدن ��ى م ��ن الأخ ��اق
والمعايير النقد ّية.
تراج� � ِع
وم ��ر ّد الم�سكل� � ِة ثانيً ��ا اإل ��ى
ُ
م�ست ���ى الهتم ��ا ِم بالنق ��د ال ��ذي ي�سكلّ
خ� ّ
�ط الدف ��اع الأول ع ��ن ال�سع ��ر والثقافة
الأ�سيلي ��ن .وع�س ُرن ��ا الحدي ��ث ،كم ��ا ل
َيخفى على اأحد ،ع�س� � ٌر تتح ّكم به الما ّدة
والمنفعة ،و�سق � ُ
��ط الحدود والمطلَقاتِ ،
وانهيا ُر المحظ�ر .ولك ّن هذا كلّه ل يعني
اأن يك ���ن الإن�س ��انُ وما ي�س ��در عنه من
ومح� � َ�لً اإلى
تعبير ف ��ي �سع ��ره ُممتَ َهنًاَ ،
اآل� � ٍة لجم ��ع الم ��ال ،اأو اإل ��ى اأب ���اق َتحرفُ
الحقيق� � َة ،اأو ت�س� � ّ� ُر ن�س َفه ��ا فق ��ط.
والحريات التي يتغنّى الإعا ُم بها ت�سي ُر
ُ
م�ج َه� � ًة اإل ��ى قلب ��ه ه� مت ��ى تلِفَ
حرب� � ًة ّ
ال�اق ُع ،و�س ��ارتِ الحقيق ُة فيه رما ًدا ُي َذ ُر
في عق�ل النا�ض...
❊ �ضاعر وباحث
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حمد الروا�س  -بروت - 79× 65 -زيتية 1973 -
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ﻛﺎﺗﺐ وﻛﺘﺎب

اﻟﺨﻼص واﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رواﻳﺎت
اﻟﺮﻳﺤﺎﻧﻲ وﺟﺒﺮان وﻧﻌﻴﻤﺔ
وﻓﻴﻖ ﻏﺮﻳﺰي

❊

لقد اخ�ت��ار ال�م��ؤل��ف الأب رام��ي
ج ���رج �� ّ�س�ل ّ�م��ي ال ��رواي ��ات ال �ث��اث:
يج�سد
كتاب خالد ،لأمين الريحاني ،األذي ّ
فيه معظم اأف �ك��اره ومعتقداته الفل�سفية
والحياتية ،خ�س��سا ً في المنحى الث�ري
ال ��ذي �سلكه ت �ج��اه ال�سلطة ب�سكل ع��ام،
وال�سلطة الدينية ب�سكل خا�ض.
اأم��ا الأجنحة المتك�سرة لجبران خليل
جبران ،فهي الق�سة ال�حيدة التي يمكن
اعتبارها رواية ،عند جبران ،لأنها الأط�ل،
وه� ��ذه ال ��رواي ��ة ه��ي م��ن ب� ���ادر م ��ؤل �ف��ات
ج�ب��ران ،وق��د تاها العديد من الم�ؤلفات،
وه ��ذه ال��رواي��ة ل ت�ع�بّ��ر ع��ن ف�ك��ر ج�ب��ران،
بمجمله ،لكن الم�ؤلف �سلمي ي��در���ض في
ت��سل اإليه فكر جبران حتى
هذا الكتاب ما ّ
لحظة اإ� �س��داره ه��ذه ال��رواي��ة .اأم��ا اختيار
الي�م الأخير لمخايل نعمة ،فاأنها قائمة،
ب�سكل مبا�سرة ،على فكرة ال�م���ت ال��ذي
ف ّكر فيه الراوي لدى �سماعه ال�س�ت الذي
66
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يدع�ه اإلى ”وداع الي�م الأخير“ وبالتالي
تركز على الزمن تحديداً ،وه��ذا يظهر في
عن�انها بكلمة (الي�م) و ُتعبّر الي�م الأخير
الن�ض ال��روائ��ي الأخ �ي��ر ال��ذي كتبه نا�سك
ال�سخروب في حياته.
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منهجية جيرار جنيت تتركز على را�سة
ال��زم��ن ،وك�ي��ف اأن ال��زم��ن ف��ي ال��رواي��ة ه�
زم��ن م ��زدوج ،اأي فيه زم��ن الق�سة ،وه�
زمن الأحداث بح�سب ترتيبها الامنطقي،
وزم��ن ال�سرد وه� زمن الأح��داث بح�سب
ورودها في الروؤية.
وال��زم �ن��ان ل ي�ت�ط��اب�ق��ان ب��ل يلتقيان
اأحياناً .وعدم تطابقهما كما يق�ل الم�ؤلف:
«ه� ما ي�س ّمى بالمفارقات ال�سردّية ،التي
تتمثل ف��ي ال��رج �ع��ات وال��س�ت�ب��اق��ات على
اأن���اع�ه��ا بين داخ�ل�ي��ة وخ��ارج�ي��ة ،بح�سب
م�قعها ف��ي ال�سرد الأول ،وب�ي��ن داخلية

الحكي وخارجية الحكي ،وف��ق م�افقتها
اأو خ��روج �ه��ا ع ��ن خ ��ط اأح � � ��داث ال �� �س��رد
وم��س�عه».
وت �ق���م منهجية جنيت ع�ل��ى درا� �س��ة
ال�سرعة الزمنية لل�سرد الروائي ،من خال
درا�سة عنا�سر ال�قف الزمني ،ال��سف،
والتاأمل ،والتعليق ،حتى ي�سل زمن الرواية
اإلى درجة ال�سفر تقريباً ،وبالتالي يتباطاأ
ال���س��رد اإل ��ى ح��د ب�ع�ي��د .وك��ذل��ك م��ن خ��ال
درا�سة الم�ساهد الح�ارية التي ح�سب راأي
الم�ؤلف ،يت�ساوى فيها ،مبدئياً ،زمنا ً ال�سرد
والق�سة؛ وهذه الم�ساواة تختلف بح�سب
ن���ع الم�ساهد ال�ح���اري��ة ،اإن ك��ان �سرفاً،
اأو فيها معل�مات اأو مختزلة ،اأو �سمنية،
وتك�ن درا�سة ال�سرعة الزمنية اأي�ساً ،من
خال درا�سة تقنيتي التلخي�ض والحذف،
اللتين يك�ن فيهما زمن ال�سرد اأ�سرع بكثير
م��ن زم��ن الق�سة« ،ف�ف��ي التلخي�ض يق�م
ال��راوي بتلخي�ض اأح��داث قد تدوم �سن�ات
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اأحيانا ً في اأ�سطر ع��دة ،وف��ي الحذف ،يتم
العب�ر اأو الحذف لفترات زمنية قد تط�ل،
من دون ذكر اأي معل�مة عنها ،وهنا ي�سل
زمن ال�سرد اإلى درجة ال�سفر».
وثمة ق�سم اآخر في منهجية جنيت في
درا�سة الزمن ،يق�م على درا�سة الت�تر،
اأو تكرار ذكر الأحداث بين الق�سة وال�سرد
ف��ي ال��رواي��ة ،وي ��رى ال �م ��ؤل��ف ،اأن الت�تر
يتن ّ�ع بين ت�اتر فردي اأول ،تذكر فيه م ّرة
واح��دة ما ح��دث ،والت�اتر الفردي الثاني
تذكر فيه م��رات ع �دّة ما ح��دث م��رات ع�دّة،
والت�اتر التكراري نذكر فيه مرات عدة ما
حدث م ّرة واحدة ،والت�اتر التردّدي نذكر
فيه م ّرة واحدة ،ما حدث مرات عدة ،ولقد
طبق الم�ؤلف هذه المنهجية على الروايات
الثاث للريحاني وجبران ونعيمة.

çÓãdG äÉjGhôdG »a á«æeõdG

في رواية كتاب خالد لأمين الريحاني
(فيل�س�ف الفريكة» وجد الم�ؤلف اأن الراوي
ه� مح ّرر «مخط�طة المكتبة الخدي�ية»
الم�سرية ،وقد اعتمد في كتابة حياة خالد
على مخط�طة «التاريخ الحميم» التي األفها
�سكيب ��س��دي��ق خ��ال��د .وق��د ق��ام ال�م�ح� ّرر
نف�سه برحات مختلفة يتعقب فيها خالداً.
وي �ق���ل ال �م ��ؤل��ف« :وق ��د وج��دن��ا اأن هناك
ق�ستين ف��ي ال��رواي��ة :ق�سة ال�م�ح� ّرر في
اكت�ساف المخط�طات ،والبحث عن كاتبها.
وق�سة خالد .منذ ولدته حتى وفاة نجمة
ابنة عمه في ال�سحراء واختفائه؛ وبالتالي
اعتمدنا الق�سة الثانية ك�سرد اأول للرواية،
وقد امتد ال�سرد الأول على م�سافة زمنية
قدرها � 25سنة تقريباً ،تمت الأح��داث في

اأي��ام حكم ال�سلطان عبد الحميد العثماني،
اأي اأنها ت ّمت بين عامي (.»)1910 - 1885
راأي �ن��ا ف��ي ك �ت��اب خ��ال��د ق�ل��ة ال��رج�ع��ات
عم�ما ً بالن�سبة اإل��ى حجم ال��رواي��ة ،واإل��ى
المدة الزمنية التي ت�سغلها ،وبالتالي قلّة
ال��رج �ع��ات ال �خ��ارج �ي��ة .م��ع وج ���د رجعة
واح��دة خ��ارج الزمن ال�م�األ���ف ،تع�د اإلى
ل �ق��اء ��س��اب��ق ف��ي ح �ي��اة ��س��اب�ق��ة ب�ي��ن خالد
وال�سيدة ال��سيط .كما لحظنا قلة الرجعات
الداخلية خارجية الحكي ،التي كان لها دور
ف��ي و��س��ف بع�ض ال�سخ�سيات الثان�ية
في ال��رواي��ة .اأم��ا الرجعات التكرارية ،فقد
�ساهمت في و�سف ال�سخ�سية الأ�سا�سية،
خ��ال��د ،ول �سيما و��س��ف ال�ت�غ�ي��رات التي
ط ��راأت ع�ل��ى نف�سيته ،وف �ك��ره ،م��ن خ��ال
الخبرات العديدة التي عا�سها في حياته،
خ�س��سا ً هجرته من بعلبك اإلى ال�ليات
المتحدة الأميركية .اأما لرجعات التكميلية
يق�ل الم�ؤلف« :فكان لها دور في و�سف
البيئة الطبيعية والجتماعية بجبل لبنان
في ظل الحكم العثماني ،و�ساهمت في �سد
الثغرات الزمنية في حياة خالد».
زمن ال�سرد في رواية كتاب خالد كان
�سريعا ً اإج �م��الً ،وذل��ك ب�سبب التلخي�ض
والحذف لفترات ط�عية قد ت�سل اإلى ع�سر
�سن�ات اأو اأكثر ،على الرغم من كثرة ال�قف
في الرواية ،وال��ذي احتل ن�سبة  40%من
حجم الرواية .اأما الم�ساهد الح�ارية التي
كان من المفتر�ض من وجهة نظر الم�ؤلف،
اأن يت�ساوى فيها زمنا ال�سرد والق�سة،
فقد �س ّرعت اإج �م��الً ال���س��رد ،ب�سبب غلبة
الم�ساهد الح�ارية المختزلة التي اأدّت دورا ً
تلخي�سيا ً في الرواية.

أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﺤﻮارﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ،
أن ﻳﺘﺴﺎوى ﻓﻴﻬﺎ زﻣﻨﺎ
اﻟﺴﺮد واﻟﻘﺼﺔ ،ﻓﻘﺪ
ﺳ ّﺮﻋﺖ إﺟﻤﺎ ًﻻ اﻟﺴﺮد،
ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ
اﻟﺤﻮارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺰﻟﺔ اﻟﺘﻲ
أدت دورﴽ ﺗﻠﺨﻴﺼﻴﴼ ﻓﻲ
ّ
اﻟﺮواﻳﺔ
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210.0 x 280.0 mm

اأم� ��ا ب��ال�ن���س�ب��ة اإل� ��ى رواي � ��ة الأج �ن �ح��ة
المتك�سرة ،لجبران خليل جبران ،فالراوي
يخبر ق�سة ح�بّ��ه ل�سلمى ك��رام��ة ،عندما
بلغ الثامنة ع�سرة م��ن عمره فهي �سيرة
ذاتية ل�سخ�ض مجه�ل اله�ية ،في حقبة
تاريخية مجه�لة ،وفي مكان جغرافي في
لبنان بين الجبل وبيروت ،وي�سير الم�ؤلف
اإلى اأن اأحداث الرواية تمتد بين اللقاء الأول
ل �ل��راوي ب���ال��د �سلمى ،وب�ي��ن ح��دث م�ت
يتحدد
�سلمى والجنازة ،بهذين الحديثين ّ
ال�سر الأول للرواية الذي يمتد على م�سافة
زمنية بلغت خم�ض �سن�ات وع�سرة اأ�سهر
تقريباً.
تعادلت الرجعات الداخلية والخارجية،
ف ��ي الأج��ن��ح��ة ال �م �ت �ك �� �س��رة ،وق� ��د تمثلت
ال��رج�ع��ات الخارجية بالرجعات الجزئية
والكاملة ،وجميعها اأدت دورا ً في اإعطاء
المعل�مات ع��ن ما�سي ال�سخ�سيات ول
�سيما الأ��س��ا��س�ي��ة م�ن�ه��ا .ي �ق���ل ال�م��ؤل��ف:
«انعدمت ،في الرواية ،الرجعات الداخلية �
خارجية الحكي ،وقلّت الرجعات التكرارية
التي اقت�سرت على حدث واحد ه� الحدث
المت�سل للرواية ،حدث الع�ساء في منزل
�سلمى وا��س�ت��دع��اء ال�م�ط��ران ل���ال��ده��ا .اأم��ا
الرجعات التكميلية ،فقد زاد عددها ن�سبياً،
وقدّمت للقارئ بع�ض التفا�سيل التكميلية
ح�ل الأحداث التي �سيك�ن لها تاأثير على
مجريات الأحداث».
ال�سرد في الأجنحة المتك�سرة� ،سريع
ج� ��داً ،وذل ��ك ب�سبب التلخي�ض وال �ح��ذف
ال��ذي ق��د ت�سل م��دت��ه اإل��ى خم�ض �سن�ات
تقريباً .ذل��ك على الرغم من كثرة ال�قف
ال ��ذي و�سلت ن�سبته اإل ��ى  40بالمئة من
الحجم الكلي للرواية .وي�ؤكد الم�ؤلف اأن
الم�ساهد الح�ارية لم ت�ساهم في الم�ساواة
بين زمني ال�سرد والق�سة ،وذل��ك ب�سبب
انعدام الم�ساهد الح�ارية ال�سرف ،وكثرة
الم�ساهد الح�ارية المختزلة اأو ال�سمنية
بالن�سبة اإلى الم�ساهد الح�ارية التي فيها
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معل�مات.
اأم��ا فيما يخت�ض برواية الي�م الأخير
ل�م�خ��ائ�ي��ل ن�ع�ي�م��ة ،ف ��ال ��راوي ه��� م��سى
الع�سكري ،دك �ت���ر ف��ي الفل�سفة ،ي��روي
ق�سته منذ لحظة ا�ستيقاظه ف��ي مت�سف
الليل ل��دى �سماعه ال���س���ت ال��ذي يدع�ه
اإل��ى اأن ي ���دّع ال�ي���م الأخ �ي��ر ،حتى لحظة
ا�ستيقاظه في الي�م الثاني .فالرواية تاأخذ
نمط ال�سيرة الذاتية ،ويمتد ال�سرد الأول
فيها على م�سافة زمنية قدرها � 36ساعة
تقريباً.
ال��رج��ع��ات ف ��ي ال� �ي ���م الأخ� �ي ��ر ك��ان��ت
كثيرة ن�سبياً ،وتمثلت الرجعات الخارجية
بالرجعات الجزئية التي اأدت دورا ً و�سفياً،
وال��رج��ع��ات ال �ك��ام �ل��ة ال �ت��ي � �س��اه �م��ت في
ت��سيح �سفات البطل م��سى الع�سكري،
اأم ��ا ال��رج �ع��ات المختلطة ف�ق��د اأدت دورا ً
في و�سف ال�سخ�سيات الأخ��رى القريبة
م��ن البطل ك�سخ�سيتي اأم زي ��دان وروؤي��ا
الك�كبية زوج��ة ال���راوي« .وه �ن��اك رجعة
واحدة خارج الزمن الماأل�ف ،اإلى ما�سي
ه�سام قبل اأن يك�ن ابن م��سى الع�سكري.
اأي في اأعمار �سابقة ،اأما الرجعات الداخلية
� خارجية الحكي ،فقد كانت معدومة في
الرواية .ر ّك��زت الرجعات التكرارية ،التي
زاد عددها على ع��دد الرجعات التكميلية،
على الأح��داث المف�سلية في ال��رواي��ة ،ول
�سيما حدث ال�س�ت والأعج�بة ،وم�ت ابن
المختار واكت�ساف الكنز ،وكان للرجعات
التكميلية دور في �س ّد الثغرات الزمنية التي
تم القفز ف�قها».
ال�سرد في الي�م الأخير بطيء ،ن�عا ً
م ��ا ،وه���ذا ي �ع���د اإل���ى ك �ث��رة ال���ق��ف ال��ذي
�سغل ن�سبة  38بالمئة من حجم الرواية،
والم�سهد ال��ذي �سغل ن�سبة  45.5بالمئة،
لكن وفق ق�ل الم�ؤلف« :زمن ال�سرد يبقى
اأ�سرع قلياً من زمن الق�سة ،وذلك ب�سبب
التلخي�ض والحذف في الرواية ،حتى ول�
لفترات ق�سيرة ل تتعدى ال�ساعة ال�احدة،

با�ستثناء الحذف الكبير بين ع�دة م��سى
الع�سكري من المطار وا�ستيقاظه في الي�م
التالي».
ر��س�م��ت ل�ن��ا درا� �س��ة ال��زم��ن ف��ي ال�ي���م
الأخ�ي��ر ،خط اأح��داث ال��رواي��ة وم��سعها،
القائم على تط�ر فكرة الم�ت عند م��سى
الع�سكري .فقد انتقلنا من مفه�م الم�ت
م��ن الامفه�م ،اأي فكرة الفناء ،وبعدها
ال �ت �ق �م ����ض ،ل �ل���� �س���ل اأخ� �ي ��را ً اإل� ��ى ف�ك��رة
الخا�ض ،بالنعتاق خ��ارج ح��دود الزمان
والمكان.
ن�ستنتج مما �سبق اأن الروايات الثاث:
كتاب خالد ،والأجنحة المتك�سرة ،والي�م
الأخير هي رواي��ات خيالية ن�عا ً ما ،وغير
واقعية ،وهذا ل يع�د اإلى اأن ال�سخ�سيات
ه��ي �سخ�سيات خ�ي��ال�ي��ة ،اأو اأن اأف�ع��ال�ه��ا
خارقة (با�ستثناء الي�م الأخ �ي��ر) ،بل اإلى
زم��ن ال��رواي��ة ،ال��ذي ا�ستنتجناه من خال
ال��رج �ع��ات وال� �س �ت �ب��اق��ات ال �خ��ارج �ي��ة عن
الزمن الماأل�ف ،وفكرة الع�دة اإلى اأعمار
�سابقة ،اأو اللقاء في اأعمار لحقة ،ل ي�ؤيدها
العقل الب�سري تماماً.
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راأينا في كتاب خالد علة الت�اتر الفردي
الثاني ،وقد تمثل في زي��ارة �سكيب لخالد
مرتين ف��ي ال�سجن ف��ي ن �ي���ي���رك ،حيث
تلقى خالد الر�سالة من «قبل الآل�ه��ة» ،في
تاأ�سي�ض اأم��ر ما في ب��اده ،ه��ذا الأم��ر كما
يعتقد ال �م ��ؤل��ف� ،سيك�ن الإم �ب��راط���ري��ة
العربية الجديدة القائمة على تزاوج الغرب
وال�سرق ،اأما الت�اتر التكراري فقد رك ّز على
الأحداث التي �سيك�ن لها دورا ً اأ�سا�سيا ً في
حياة خ��ال��د ،وك��ان للت�اتر ال �ت��ردّدي ،في
كتاب خالد ،دور و�سفي ل�سخ�سية خالد
منذ طف�لته ،ولحالته اأمام بع�ض الم�اقف
التي عا�سها في حياته.
اأم��ا ف��ي الأج�ن�ح��ة المتك�سرة فيتعادل
الت�اتران الأول والثاني ،واقتربت ن�سبة

ال�ت���ات��ري��ن ال �ت �ك��راري وال� �ت ��ردّدي منهما.
رك� ��زت اأح � ��داث ال �ت���ات��ر ال� �ف ��ردي ال�ث��ان��ي
على الخط الأ�سا�سي ل�ل��رواي��ة ،اأي اللقاء
والنف�سال بين الراوي و�سلمى كرامة .اأما
في الت�اتر التكراري «فكان التركيز على
الأح��داث الأ�سا�سية التي ت َم فيها انف�سال
ال � ��راوي و��س�ل�م��ى ك��رام��ة ��س�م��ن ال��زم��ان
وال�م�ك��ان ،اأدت اأح ��داث ال�ت���ات��ر ال �ت��ردّدي،
دورا ً في و�سف ال�سخ�سيات ،وف��ي ملء
الثغرات الزمنية في الرواية .وهناك تكرار
اللقاء وتكرار النف�سال الناتج عن الدخ�ل
ف��ي ع��ال��م ال �م��ادة ،ع��ال��م ال��زم��ان وال�م�ك��ان،
ول�ك��ن ه�ن��اك ل �ق��اء ل�ق��اء اأخ �ي��ر رب�م��ا خ��ارج
حدود الزمان والمكان».

فكرة التقم�س والموت

اإن الت ّقم�ض ه� انتقال الروح من ج�سد
اإلى ج�سد ،وهناك فرق بين التقم�ض الذي
ه��� ان�ت�ق��ال ال ��روح م��ن ج�سد ب�سري اإل��ى
ج�سد ب�سري اآخ ��ر ،وب�ي��ن التنا�سخ ال��ذي
يمكن اأن تنتقل فيه ال��روح من الجماد اإلى
النبات اأو الحي�ان اأو الإن�سان.
اأم� ��ا ال �م ��ؤل �ف���ن ال �ث��اث��ة (ال��ري �ح��ان��ي،
ج �ب��ران ،ون�ع�ي�م��ة) ف�ق��د اآم �ن���ا بالتقم�ض
ت� �ح ��دي ��داً؛ ل ب��ال�ت�ن��ا��س��خ ع �م���م �اً ،وي ��رى
ال�م��ؤل��ف ،اأن الريحاني �س ّعد جهده على
م��ا ب�ي��ن ال���لي��ة وال �م���ت ،م��ن ه�ن��ا ب��رزت
ال�����س�ي�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن و� �س��ائ��ل ال�خ��ا���ض؛
وهي العمل من اأجل خير الب�سرية جمعاء.
ويق�ل الم�ؤلف« :اآمن الريحاني بالتقم�ض،
لكنه بقي في م��س�ع الم�ت �سمن فل�سفة
ال��ااأدري��ة ،فه� ي�ؤمن اأن الإن�سان يعي�ض
ح�ي��اة م�ت�ع��ددة ،لكنه ل ي�ع��رف كهنها ول
الهدف منها ،ومفه�م الم�ت عند الكاتب
الروائي ي�ؤثر في زمن ال�سرد في الرواية.
ومفه�م الم�ت عند اأمين الريحاني المتمثل
في عقيدة التقم�ض ،بالتزامن مع فل�سفة
ال��ااأدري��ة التي طبّقها في معرفته لما قبل
ال ���لة وم��ا بعد ال �م���ت  ،جعل الرجعات

وال�ستباقات الخارجية عن الزمن الماأل�ف
قليلة ج��داً ،ولم يعطها الأهمية الكافية في
اأح��داث الق�سة ،بل رك��ز على اأح��داث فترة
ما بين ال�لدة والم�ت ،التي يخ�سعها اإلى
فل�سفة الن�س�ء والترقي.
وف��ي الأج �ن �ح��ة ال�م�ت�ك���س��رة ،فمفه�م
ج �ب��ران خليل ج �ب��ران ل�ل�م���ت وال�خ��ا���ض
بالنعتاق واتحاد ن�سفي الروح بالمحبة،
قد اأثر تاأثيرا ً كبيرا ً في زمن ال�سرد وي�سير
الم�ؤلف اإلى اأن جبران ل� لم ي�ؤمن بالتقم�ض
والن �ع �ت��اق وب��ات�ح��اد �سطري ال���روح ،لما
وج��دن��ا م��ا وج��دن��اه م��ن ت�ط� ّ�ر وت� ّ�ح���ل في
وع��ي ال�سخ�سيات الأ�سا�سية ول �سيما
�سخ�سية فار�ض كرامة ،والراوي ،و�سلمى،
خ�س��سا ً ف��ي ال�سعي اإل ��ى ال �ل �ق��اء ،وف��ي
النتقال في مفاهيم الحب من الحب الأناني
اإلى المحبة المجانية.
اأم��ا ف��ي رواي ��ة ميخائيل نعيمة فنجد
اأن اإي��م��ان ن�ع�ي�م��ة ب��ال�ت�ق�م����ض وال�خ��ا���ض
”بالنعتاق خ��ارج ال��زم��ان وال�م�ك��ان ،اأث��ر
ف ��ي زم� ��ن ال �� �س��رد م ��ن خ� ��ال ال��رج �ع��ات
وال�� �س� �ت� �ب ��اق ��ات ال��خ��ارج��ي��ة ع ��ن ال��زم��ن
الماأل�ف .كما �ساهم مفه�م نعيمة للم�ت
في تط�ر وعي م��سى الع�سكري للم�ت
ف��ي ي�مه الأخ�ي��ر وانتقاله م��ن الامفه�م
للم�ت اإلى التقم�ض ومن اإلى النعتاق“.
وخ��ا��س��ة ال�ب�ح��ث ،ال ��رواي ��ات ال�ث��اث
باتت تج�سيدا ً لمعتقد الم�ؤلفين الثاثة في
ال�م���ت وال�خ��ا���ض ،ال��ذي ا�ستنتجناه من
خال زمن ال�سرد فيها ،والمتاأثر بمفه�م
الم�ت عندهم ،في ال�قت نف�سه ،ومن خال
�سفات ال�سخ�سيات واأفعالها ،وتط�رها
في ال�عي خال ال�سرد ،وكذلك من خال
اأه��م الأف �ك��ار المطروحة فيها ،وال�ت��ي لها
ع��اق��ة بمفه�م ال�خ��ا���ض عند الريحاني
وجبران ونعيمة.
وي�ق���ل ال�م��ؤل��ف” :اأما ال�م���ت عندهم
با�ستثناء اأم�ي��ن الريحاني ال��ذي ل ُي��درك
ماهية ال�ح�ي���ات ال�ت��ي يع�سيها الإن���س��ان،

اﻟﺘﻘﻤﺺ ﻫﻮ
إن
ّ
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺮوح ﻣﻦ ﺟﺴﺪ
إﻟﻰ ﺟﺴﺪ ،وﻫﻨﺎك
اﻟﺘﻘﻤﺺ
ﻓﺮق ﺑﻴﻦ
ّ
اﻟﺬي ﻫﻮ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺮوح
ﻣﻦ ﺟﺴﺪ ﺑﺸﺮي إﻟﻰ
ﺟﺴﺪ ﺑﺸﺮي آﺧﺮ ،وﺑﻴﻦ
اﻟﺘﻨﺎﺳﺦ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺮوح ﻣﻦ
اﻟﺠﻤﺎد إﻟﻰ اﻟﻨﺒﺎت أو
اﻟﺤﻴﻮان أو اﻧﺴﺎن
ول الهدف منها ،فلي�ض نهاية للحياة ،بل
عبّارة من عمر اإلى عمر داخل حدود الزمان
والمكان“ .وب��ات الم�ت اأي�سا ً و�سيلة من
و��س��ائ��ل ال �خ��ا���ض ،لأن التقم�ض ُيعطي
الإن�سان م�سافة زمنية اأط�ل لل��س�ل اإلى
المعرفة الكليّة وبالتالي لل��س�ل اإلى حالة
النعتاق من ال��زم��ان والمكان ،بذلك يرى
الم�ؤلف :اإن الخا�ض ل يك�ن اأمرا ً يح�سل
عليه الإن�سان من ال�خ��ارج ،بل بالمجه�د
ال�سخ�سي ل �اإن �� �س��ان ،م��ن خ��ال اأف�ع��ال��ه
و�سعيه اإلى التط ّهر والنعتاق ،ومن خال
بحثه عن ال�عي والمعرفة والحرية.
اختلفت و�سائل الخا�ض عند الريحاني
وجبران ونعيمة ،اإل اأن هدفهم الأوحد ه�
الع�دة اإل��ى عالم ال��روح ال��ذي خرجت منه
اأرواحهم ،حيث ل زمان ول مكان.
❊ �ضاعر وباحث
äÉjGhQ ‘ øeõdGh ¢UÓÿG
الريحاي وجران ونعيمة
رامي جورج �ضلّمي
2016 ` ähÒH ` »HGQÉØdG QGO
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210.0 x 280.0 mm

أدب اﻃﻔﺎل

ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم أدب اﻃﻔﺎل
د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ زراﻗﻂ

❊

اأهمية اأدب الأطفال

يت�ج ��ه اأدب الأطف ��ال اإل ��ى ح�ال ��ى
ّ
ّ
ن�سف عدد النّاطقين باللغة العربيّة ،ما يعني
اأ ّنه ل يق ّل اأهمية ،من حيث عدد المتل ِقين ،عن
الم�ج ��ه للكب ��ار ،ع ��اوة عل ��ى اأهميته
الأدب
َ
الترب� ّي ��ة .والم�ؤ َك ��د اأنّ كتابت ��ه تقت�س ��ي اأن
يك ���ن الأديب بل ��غ مرحلة عليا م ��ن الن�سج.
«�سئ ��ل �سم�ئي ��ل بيكي ��ت :لم ��اذا ل تكت ��ب
لاأطفال؟ فاأجاب :لأ ّنني لم اأن�سج بعد»).(1
اإذ ن ��درك هاتي ��ن الحقيقتي ��ن نع ��ي الأهمية
الكب ��رى لتحدي ��د مفه ���م اأدب الأطف ��ال
وتميي ��زه ،لأنّ ال ��كام عليه يع ��رف كثيرا ً من
البلبلة والتناق�ض والخلط.

بلبلة وخلط

ففي كتاب «الطفل والأدب العربي الحديث»
ل � � «زه ��راء الح�سين ��ي»؛ وه� ،كم ��ا يفهم من
) )1حمد علي احــري ،اأدب الأطفال واأثــره على
الربية ،بروت :دار ال�ضفوة ،ط،2010 ،1
.68¢U
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مقدمت ��ه ،ر�سالة جامعي ��ة ،نق ��راأ« :وعلينا اأن
نعت ��رف ب� �اأنّ اأدب الأطف ��ال الحقيق ��ي ه ��� ما
يكتب ��ه الأطف ��ال اأنف�سه ��م ،وعل ��ى ه ��ذا ،ف� �اإنّ
الأدب الحقيق ��ي لاأطف ��ال ل ��م يظه ��ر .»...ث ّم
الم�ج ��ه
نق ��راأ اأنّ «اأدب الأطف ��ال ،اأي الأدب
َ
ّ
لاأطف ��ال ،...ل يزال ،منذ ن�ساأته حتى الي�م،
يفتق ��ر اإل ��ى المنهجي ��ة والتحدي ��د والتب�يب،
وله �سمات ومميزات تبعده عن اأدب الكبار».
ث� � ّم نقراأ« :نق�س ��د باأدب الأطف ��ال ك ّل ما يقدَم
لاأطفال من مادّة مكت�ب ��ة� ،س�اء اأكانت كتبا ً
اأو مج ��ات اأو ق�س�س� �ا ً اأو تمثيليات ،اأو مادة
علمي ��ة» .وهي تنق ��ل هذا التعري ��ف عن كتاب
اللغة في اأدب الأطف ��ال لمحمد ر�سدي خاطر
الذي ينقل ��ه عن كت ��اب «اأدب الأطف ��ال والقيم
الترب�ية» لأحمد علي كنعان ،ث ّم تعر�ض عدّة
تعريفات لباحثين في اأدب الأطفال).(2
يب ��دو اأنّ زه ��راء الح�سين ��ي تق� �دّم ثاث ��ة
اأن ���اع م ��ن اأدب الأطفال ،اأ ّوله ��ا اأدب الأطفال
) (2راجع :زهراء اح�ضيني ،الطفل والأدب العربي
احديث� ،س8ـ.14

الم�ج ��ه لاأطفال،
الحقيق ��ي ،وثانيه ��ا الأدب
ّ
وثالثه ��ا م ��ا تق�سده ب� �اأدب الأطف ��ال ،والأ ّول
ه ��� م ��ا يكتب ��ه الأطف ��ال اأنف�سهم ،ول ��م يظهر
بع ��د ،والثاني يفتقر اإل ��ى المنهجية والتحديد
والتب�ي ��ب كاأ ّن ��ه ن�ع من الأبح ��اث ،والثالث،
وي�ساركه ��ا في ��ه ع ��دد م ��ن الباحثي ��ن يق�سر
ويت��سع
اأدب الأطف ��ال على المادة المكت�بة،
ّ
ليقرب من مفه�م «ثقافة الأطفال».

بين اأدب الأطفال وثقافتهم

يب ��دو اأنّ ه ��ذا المفه ���م الأخي ��ر �سائع لدى
كثير من الباحثين ،فنقراأ لمريم �سليم ق�لها:
«اأ ّم ��ا اأدب الأطف ��ال فه ��� ي�سم ��ل ك ّل نتاج في
مج ��ال الق�س� ��ض والحكاي ��ات والأ�سع ��ار،
وحتّى في مجال العل�م البحتة»).(3
ناح ��ظ ،اأ ّولً ،خط� �اأ التعمي ��م؛ اإذ لي�ض «ك ّل
ي�سح اأن يك ���ن اأدب اأطفال ،وثانيا ً
نت ��اج»...
ّ
) )3مرم �ضليم ،اأدب الطفل وثقافته ،بروت :دار
النه�ضة العربية ،ط2001 ،1م1422 ،هـ ،
.13¢U

اأ ّنه م ��ن البديهي اأنّ العل�م البحتة لي�ست اأدب
اأطف ��ال ،واإ ّنم ��ا قد تك ���ن مك ِ�نا ً م ��ن مك ِ�نات
خ�سي�سا ً لهم.
ثقافة الأطفال ،اإن كانت معدّة ِ
وتخل� ��ض هيفاء �سرايحة اإل ��ى اأنّ المق�س�د
باأدب الأطفال ه� ثقافتهم ،فتق�ل« :اإذا كانت
ثقاف ��ة الأطفال تعن ��ي الكتب الت ��ي يقراأونها،
والمج ��ات والأف ��ام والم�س ��ارح الت ��ي
الخا�س ��ة بهم ،فهذا
ي�ساهدونه ��ا ،والأغان ��ي
ّ
ه� المق�س�د باأدب الأطفال»).(4
وه ��ذا راأي خاط ��ئ ،اإذ اإنّ ثقاف ��ة الأطف ��ال
وي�جه اإليهم ،في
ت�سمل ك ّل ما يع ّد لاأطفال،
ّ
مختلف اأن�اع المعرفة ،ومنها الأدب.
ويبل ��غ الأم ��ر بحن ��ان العناني اإل ��ى اأن ترى
اأنّ اأدب الأطف ��ال ه ��� «ك ّل م ��ا يكت ��ب لاأطفال
م ��ن ق�س� ��ض وم�سرحي ��ات وكت ��ب م�س َ�رة
ور�س�م ��ات ،وك ّل م ��ا ي�سمع ��ه ،اأو ي�ساه ��ده
الطفل ،من برامج اإذاعية اأو تلفزي�نية واأغانٍ
واأنا�سيد» .وتر ّد على من ينتقد هذا المفه�م،
ويرى اأ ّنه مفه�م لثقاف ��ة الأطفال ،فترى «اأنّ
ك ّل م ��ا ين�س ��ر م ��ن معل�م ��ات لاأطف ��ال اأدب،
لأ ّن ��ه يحت�ي على ق ��در من الجم ��ال والتاأثير
ف ��ي اللفظ والمعنى الم ��راد ،وهذه هي القيمة
الأ�سا�سية لاأدب»).(5
ل يخف ��ى التعمي ��م ف ��ي «ك ّل م ��ا يكت ��ب،»...
والاف ��ت اأ ّنه ��ا تن�س ��ى ال�سع ��ر ،وت�سي ��ف
الر�س�م ��ات ،ويتك� � ّرر التعمي ��م م� � َرة اأخ ��رى
ل ��دى الق ���ل« :ك ّل م ��ا ي�سمع ��ه ،»...وال�س�ؤال
الذي يطرح هن ��ا ه� :هل ك ّل ما يكتب وين�سر
وي�سمع وي�ساهد يت�اف ��ر فيه عن�سر الجمال
والتاأثي ��ر؟ ث� � ّم لي� ��ض ك ّل م ��ا ي�ؤ ّث ��ر يع� � ّد اأدباً،
فهن ��اك اأن�اع كثي ��رة من الكتاب ��ة ت�ؤ ّثر ،وهي
لي�ست اأدباً ،فالأدب لغة جميلة يتمثّل تاأثيرها
في فاعليتها الجمالية الدللية.

بين اأدب الكبار واأدب الأطفال

واإذ يخلط بع�ض الباحثين بين اأدب الأطفال
وثقافته ��م ،يتح� �دّث باحث ���ن اآخ ��رون ع ��ن
) )4راجع هيفاء �رايحة ،اأدب الأطفال ومكتباتهم،
عمان :مركز هيا الثقاي.1978 ،
) )5حنان عبد احميد العناي ،اأدب الأطفال ،عمان:
دار الفكر ،ط� ،1990 ،1س.8

العاق ��ة بي ��ن الأدب الع ��ام ،اأو اأدب الكب ��ار،
واأدب الأطفال.
�ساأل اأحمد الم�سلح« :ماذا ل� وجد جمه�ر
المتل ّقي ��ن م ��ن الأطفال م ��ا ير�س ��ي رغباتهم
ومي�له ��م في نم ��اذج الأدب العام؟ هل تعتبر
هذه النماذج اأدبا ً لاأطفال؟».
اأج ��اب ت�في ��ق زع ��رور ،اأ�ست ��اذ م ��ادّة
اأدب الأطف ��ال ف ��ي كلي ��ة التربي ��ة بالجامع ��ة
الأدرني ��ة ...« :يمكن اأن نف�سل اأدب الأطفال،
والم�جه لاأطف ��ال ،ع ّما ي�س ّمى
المتخ�س�ض
ّ
ّ
بالأدب الع ��ام ،اأو اأدب الكبار .واإنّ هذا الأدب
الع ��ام يبق ��ى م�س ��درا ً غني� �ا ً لم ���اد وكتاب ��ات
يت ��م اختيارها لاأطفال ،واأ ّي ��ة درا�سة لتاريخ
الأدب ت�ؤ ّيد هذه الحقيقة ،فكثير من الكتابات
التي لم ت��سع اأ�ساً لل�سغار ،قد اأقبل عليها
الأطف ��ال لأ ّنه ��ا وج ��دت ه ���ى ف ��ي اأنف�سهم،
ولأنّ ه ��ذه الكتاب ��ات ا�ستطاع ��ت اأن تر�س ��ي
حاجاتهم ورغباته ��م ،وعلى مختلف مناحي
نم ّ�هم»).(6
ي ��رى فا�س ��ل الكعب ��ي اأنّ ه ��ذا ال ��راأي غي ��ر
دقي ��ق ،ويمكن ع ّد هذه النم ��اذج اأدبا ً لاأطفال
ف ��ي حال ��ة اإع ��ادة �سياغ ��ة ه ��ذا الأدب ،بم ��ا
يت�افق مع مدركات الطفل.
ّ
وي ��رى اأحم ��د الم�سل ��ح اأنّ زع ��رور يتبن ��ى
ال ��راأي القائ ��ل :اإنّ «اأدب الأطف ��ال ه ��� مطل ��ق
الأدب ال ��ذي يجد ه�ى في نف��ض ال�سغار!».
وي�س� �األ :لماذا ل نع� � ّد ذلك الج ��زء من الأدب
ال�سغ ��ار اأدب� �ا ً
الع ��ام ال ��ذي يحظ ��ى بر�س ��ا ِ
لاأطف ��ال؟ ه ��ل ك ���ن ه ��ذا الأدب ج ��اء قب ��ل
�سي ���ع الم�سطل ��ح � اأدب الأطف ��ال � يمنعه من
اأن ي�سنَف �سمن نمط اأدب الأطبال؟ ويجيب
بالق ���ل« :ل اأعتق ��د ذل ��ك ...فدائ ��رة الكتاب ��ة
لاأطفال وا�سعة ج ّدا ً بح ��ق ،وباإمكان الكاتب
اأن يعال ��ج �ستّ ��ى الهم ���م اأو الهتمامات التي
ت�سغ ��ل ب ��ال الكبار اأي�س� �اً ،ولكن م ��ع مراعاة
قدرة الطفل على ا�ستيعابها.(7) »...
) )6اأحمد ام�ضلح ،اأدب الأطفال ي الأردن ،عمان:
وزارة الثقافة ،ط� ،1999 ،2س .30واموقف
الأدبي ،دم�ضق ،العدد � ،104 - 104س103
و ،104نــقـاً عــن جــريــدة الـــراأي الأردنــيــة،
.1979/4/27
) )7ام�ضدر نف�ضه� ،س.104

يب ��دو اأنّ الم�سلح لم ياح ��ظ اأنّ زعرور لم
يكت ��ف بالق�ل� :سريطة اأن يج ��د الأدب ه�ى
في نف��ض ال�سغ ��ار ،اأو اأن يحظى بر�ساهم،
ليع� � َد اأدب اأطفال ،واإ ّنما ا�ست ��رط ،اإ�سافة اإلى
ذل ��ك ،اأن ير�سي حاجاتهم ورغباتهم ،وعلى
مختلف مناحي نم ِ�هم المختلفة .ث ّم ي�سيف
ه ��� اأنّ ه ��ذا الأدب الذي يعال ��ج �ستّى الهم�م
والهتمامات التي ت�سغل بال الكبار اأي�ساً...
ينبغي اأن يراعي قدرة الطفل على ا�ستيعابه.

أدب للكبار والأطفال
ا ٌ

وال�س� ��ؤال ال ��ذي يط ��رح هن ��ا ه� :اأي ��ن نجد
ُ
الأدب ال ��ذي يعال ��ج الهتمام ��ات والهم ���م
الم�سترك ��ة بي ��ن الكب ��ار والأطف ��ال ،ف ��ي
ال�ق ��ت نف�س ��ه ال ��ذي يجد ه ���ى ف ��ي نف��ض
الأطف ��ال ،ور�سى منهم ،ومراعاة لحاجاتهم
ورغباته ��م ،ولمختل ��ف مناح ��ي نم ِ�ه ��م،
وقدرتهم على ال�ستيعاب؟
ف ��ي الإجابة ع ��ن ه ��ذا ال�س� ��ؤال نق ���ل :اإ ّننا
نج ��د ه ��ذا الأدب ،ف ��ي الأدب المكت ���ب م ��ن
منظ ���ر ه ��ذه ال�س ��روط ،اأي الأدب المكت�ب
والم�ج ��ه اإليهم ،ويمكن
خ�سي�س� �ا ً لاأطفال
ّ
اأن يج ��د فيه الكب ��ار هم�مه ��م واهتماماتهم،
ع ��اوة على اأنّ ه ��ذا الأدب ينبغ ��ي اأن ي�سدر
عن منظ ���ر ترب ���ي ت�س ّكل ��ه منظ�م ��ة القيم
الترب�ي ��ة للمجتم ��ع ال�طن ��ي والإن�ساني في
اآن ،ويبدو لي اأ ّنه من النادر اأن نجد في الأدب
العام ن�س��سا ً تت�افر فيها ال�سروط التي ت ّم
الحديث عنها.

وإذ ﻳﺨﻠﻂ ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﻴﻦ أدب
اﻃﻔﺎل وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ،
ﻳﺘﺤﺪث ﺑﺎﺣﺜﻮن آﺧﺮون
ّ
ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ادب
اﻟﻌﺎم ،أو أدب اﻟﻜﺒﺎر،
وأدب اﻃﻔﺎل
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ونج ��د ،في م ��ا ي�سيف ��ه اأحم ��د الم�سلح ،ما
ي�ؤ ِي ��د راأينا ،فه� يق ���ل ...« :اإنّ عالم الطف�لة
عال ��م غي ��ر متجان�ض ،عال ��م متغيِ ��ر ،متط ِ�ر،
ب ��ك ّل مك ِ�نات ��ه ،بينما عال ��م الكب ��ار متجان�ض
وثاب ��ت تقريب� �اً» ،ث� � ّم «اإنّ الكتاب ��ة الإبداعي ��ة
لاأطفال تتطلّب دراي ��ة وا�سعة وجلدا ً ل ينفد
لأ ّنه ��ا ،في التحلي ��ل الأخي ��ر ،محاولة لر�سد
حركة ال ُنم� � ِ� النف�سي والعقل ��ي والجتماعي
للطف ��ل ،اأو بتعبي ��ر اآخر ،اإ ّنه ��ا محاولة لر�سد
ال�سخ�سي ��ة الإن�ساني ��ة ف ��ي مراح ��ل نم ِ�ه ��ا
وتط ّ�ره ��ا وتكامله ��ا» .ع ��اوة عل ��ى اأنّ هذه
الكتاب ��ة «تتطلّب روؤي ��ة فنية غنيّ ��ة لأنّ عملية
الإي�س ��ال هن ��ا معق ��دة» .واإنّ م ��ن «يكت ��ب
لاأطف ��ال يج ��د نف�سه م�سط ��را ً لل�ق�ف على
المراح ��ل المتعاقب ��ة لنم� ال ِطفل ،وم ��ا تتميّز
ب ��ه ك ّل مرحلة من خ�سائ�ض فكر ّية ومزاجية
وعاطفية و�سل�كية»).(8
ي�ساف اإل ��ى ما يذكره الم�سل ��ح« :اأي اإبداع
لغ ���ي ترب ���ي» ،اأم ��ر مه ��م ،وه ��� اأنّ اأدب
الأطف ��ال اأدب ترب ���ي ،فعل ��ى م ��ن يكتب هذا
الأدب اأن يك ���ن مبدع� �ا ً اأدبي� �ا ً وعالم� �ا ً نف�سيا ً
وترب�يا ً في اآن.

اأدب لحق ل �ضابق

ي ��رى بع� ��ض الباحثي ��ن اأنّ ل وج ���د لأدب
اأطف ��ال �ساب ��ق ،بل هن ��اك اأدب اأطف ��ال لحق،
وبي ��ان ذل ��ك اأنّ الأطف ��ال هم الذي ��ن يحدّدون
) )8ام�ضدر نف�ضه� ،س.104

ﱠ
إن ﺧﺪﻋﴼ ﻛﺜﻴﺮة
ﺗﻐﺮي اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘ ّﺒﻞ
واﻟﻘﺒﻮل ،ﻣﻨﻬﺎ أﻋﻴﺎد
اﻟﻤﻴﻼد واﻟﺤﻔﻼت
وﻫﺪاﻳﺎﻫﺎ ،اﻟﻐﻼف
اﻟﻤﻠﻮن ،اﻟﻌﻨﻮان
ّ
ﱠ
اﻟﺠﺬاﺑﺔ
اﻟﺼﻮر
اﻟﻤﺜﻴﺮ ،
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اأدبهم ،ولي�ض الكبار .تق�ل �سي�سيليا ميرايل
في ه ��ذا ال�سدد« :لق ��د اعتدن ��ا اأن ن�سنِف ك ّل
م ��ا كتب لاأطفال عل ��ى اأ ّن ��ه اأدب طفلي ،بينما
الأ�س ��ح اأن يك ���ن الت�سنيف عل ��ى اأ�سا�ض ما
يق ��راأه الأطف ��ال ،بفائدة و�س ��رور ،فا وج�د
لأدب طفلي �سابق بل لحق».
وت�سي ��ف فت ��رى اأنّ «الأ�س ��ح اأن نعر� ��ض
الكت ��اب للتَ ��داول م ��ن قب ��ل الطف ��ل ،»...ف� �اإنّ
الكت ��اب ال ��ذي يقب ��ل علي ��ه ويق ��راأه متمتعا ً به
ُي�سنَ ��ف في ب ��اب اأدب الأطف ��ال .وتنتهي اإلى
التقري ��ر« :ف ��الأدب ال ِطفل ��ي ب ��دلً م ��ن ك�ن ��ه
م ��ا يكت ��ب لاأطف ��ال ،فاإ ّنه م ��ا يق ��راأه الأطفال
باإعجاب وتق ُبل»).(9
ون ��رى اأ ّن ��ه ل ي�س � ُ�ح اأن يك�ن تق ُب ��ل الطفل
واإقبال ��ه و�س ��روره معي ��ارا ً للكت ��اب الطفل ��ي
الجيِد ،لأنّ خدعا ً كثيرة تغري الطفل بالتقبّل
والقب ���ل ،منه ��ا اأعي ��اد المي ��اد والحف ��ات
وهداياه ��ا ،الغاف المل ّ�ن ،العن ���ان المثير،
ال�س�ر الجذابة...
ُ
ث� � ّم ،األي�ض من اأهداف ترب�ي ��ة :اأدبيَة لغ�ية
قيميّ ��ة اأخاقيّ ��ة ...لأدب الأطف ��ال؟ األي� ��ض
المخت�ض ه� الذي يح ّققها في
الأديب الكبير
ُ
ن� � ٍ�ض اأدبي يمتّع وير ِبي ف ��ي اآن ،اأو ير ِبي في
ف�ساء المتع ��ة الأدبيَة التي تح ِقق �سرط تق ُبل
ال ِطفل وقب�له وفائدته و�سروره؟
وم�جه
م�جه
ِ
اأدب َ
وهنا تثار م�ساألة الت�جيه الترب�ي .يع ِرف
عب ��د ال ��رزاق ح�سي ��ن اأدب الأطف ��ال ،فيق�ل:
والم�ج ��ه لاأطفال،
الم�جه
اإ ّنه «ذل ��ك الأدب
ِ
َ
المراعي مداركهم واإح�سا�ساتهم ،والمنا�سب
لأعمارهم العقليَة والزَمنيَة»).(10
ُيلح ��ظ ،ف ��ي ه ��ذا التعري ��ف ،اأ ّنه يعط ��ي اأدب
الم�جه ،و ُيخ�سى ،في حالة اأداء
الأطف ��ال دور
ِ
هذا ال� �دَور ،اأن يفق ��د الأدب فاعليت ��ه الأ�سا�ض،
وه ��ي الفاعلي ��ة الجمالي ��ة  /الأدبيَ ��ة ،اأو بع�سا ً
منه ��ا ،بتاأثي ��ر فاعلي ��ة الت�جيه التي ق ��د تغدو،
)� )9ضي�ضيليا مرايل ،م�ضكات الأدب ِ
الطفلي،
ترجمة مها عرنوق ،دم�ضق :وزارة الثقافة ط،1
� ،1997س 26و 34و.95
) )10عبد الــرزاق ح�ضن ،روؤيــة ي اأدب الأطفال،
اأبها :نادي اأبها الأدبــي1418 ،هـ1977 ،م،
.23¢U

ف ��ي بع�ض الحالت ،اإر�سادا ً ووعظاً .وفي هذه
ن�ع من الكتابة �س�ى الأدب.
الحالة نك�ن اإزاء ٍ

اأدبان :عام وخا�س

ي�ساأل اأحمد نجيب :ما ه� الأدب؟
ويجي ��ب« :يمك ��ن اأن ن�ستخل� ��ض لاأدب من
زاوية الكتابة مفه�مي ��ن رئي�سين :اأ  -الأدب
بمعناه الع ��ام ،وه� يدل عل ��ى الإنتاج العقلي
الم ��د َون في الكتب ،في �ستّى فروع المعرفة،
كالطبيع ��ة والجغرافيا والعل ���م .ب  -الأدب
بمعناه الخا�ض ،وه� ي ��دل على الكام الجيّد
ال ��ذي يح ��دث ف ��ي النف�ض متع ��ة فنيَ ��ة� ،س�اء
اأكان �سع ��را ً اأو نث ��راً ،اأو ه ��� تعبي ��ر باللغ ��ة
ي�ستغ ��ل اإمكاناتها الم��سيقي ��ة والت�س�يرية
والإيحائي ��ة المختلف ��ة ويثي ��ر ف ��ي النف� ��ض،
بف�سل �سياغته اأحا�سي�ض جماليّة اأو انفعاليّة
عاطفية .وقد تك�ن ه ��ذه اللغة تعبيرا ً �سف�يا ً
بالكام ،اأو تحريريا ً بالكتابة».
ويعيد هذا التعريف في مكانٍ اآخر من كتابه،
وي�سيف اإليه« :واأدب الأطفال الجيّد ه� الذي
يراع ��ي خ�سائ�ض الطف�لة واحتياجاتها ،في
اإطار من المثل والقيم والنماذج والنطباعات
ال�سليمة».
ويح� �دَد م ��ا يعني ��ه بكت ��ب الأدب بمعن ��اه
الع ��ام ،في ��رى اأ ّنه ��ا «الكت ��ب الإعامي ��ة (اأو
كت ��ب المعل�م ��ات) والكتب الم�س� � َ�رة وكتب
الت�سلية والأن�سطة واله�ايات»).(11
اإنّ هذا التق�سيم اإلى اأدب بمعناه العام واأدب
بمعن ��اه الخا�ض غير �سحيح ،فالأدب فنٌ من
الفن ���ن الجميل ��ة ،يتميَ ��ز بفاعليت ��ه الجماليَة
الدلليَة ،اأي اأنّ العن�سر الجمالي ه� المهيمن
ف ��ي بنيت ��ه اللغ� َية ،ويب ��دو اأ ّنه م ��ن ال�س�اب
ت�سني ��ف ما �س ّم ��اه بالأدب بمعن ��اه العام في
ب ��اب ثقاف ��ة الأطف ��ال ،ولي� ��ض ف ��ي ب ��اب اأدب
الأطفال ،فثقافة الأطف ��ال اأكثر �سم�لً اإذ اإ ّنها
ت�سمل ك ّل �سن�ف المعرفة.
ول يقت�س ��ر دور اأدب الأطف ��ال على اإحداث
متع ��ة فنيَة في النف� ��ض ،واإ ّنما يتعدَى ذلك اإلى
النطق بدللة تمثّل قيمة ما من منظ�مة القيم
) ) 11اأحمد جيب ،الق�ضة ي اأدب الأطفال ،بروت:
دار احدائق ،ط� ،2000 ،1س 14و 17و.19

210.0 x 280.0 mm

ال�طني ��ة والإن�ساني ��ة ،وه ��ذان العن�س ��ران:
الجماليَ ��ة والترب�ي ��ة ي�س ��كان م ��ا ي�س ّم ��ى
بالفاعلي ��ة الجماليّة الدللية ،وبه ��ذه الفاعلية
يتمي ��ز م ��ن باقي الأن ���اع اللغ�ية الت ��ي تقدّم
معرف ��ة ،فهذه الأن ���اع لي�ست اأدب� �ا ً ل بمعناه
الع ��ام ول بمعناه الخا� ��ض ،واإ ّنما ه ��ي اأن�اع
تنتم ��ي اإلى ثقافة الأطف ��ال التي ت�سمل الأدب
اأي�س� �اً ،فالعلم عل ��م والأدب اأدب ،ولك ٍل لغته،
فلغة الأدب تختلف ن�عيا ً عن ا ِأي لغة اأخرى.

الإنتاجات الأدب َية واأ�ضلوبها

يع ِرف ه ��ادي الهيتي اأدب الأطفال ،فيق�ل:
«اأدب الأطفال ه� مجم�عة الإنتاجات الأدبيَة
المق َدم ��ة لاأطفال ،الت ��ي تراعي خ�سائ�سهم
وم�ست�ي ��ات نم ّ�ه ��م ،اأي اأ ّن ��ه ،ف ��ي معن ��اه
الع ��ام ،ي�سم ��ل ك ّل م ��ا يق� �دَم لاأطف ��ال ،ف ��ي
تج�سد المعاني والأفكار
طف�لته ��م ،من م�اد ِ
والم�ساعر»).(12
يلح ��ظ ،في ه ��ذا التعريف ،اأ ّن ��ه يتحدَث عن
«مجم�ع ��ة الإنتاج ��ات الأدبي ��ة» ،ث� � ّم يتحدّث
تج�س ��د» ،وه� ،في الق ���ل الأ ّول،
ع ��ن «م�اد
ِ
اأكث ��ر تحديدا ً ود ّق ��ة ،ف� «الم ���اد المق�س�دة»،
ف ��ي ق�له ،يفتر� ��ض اأن تك�ن الم ���اد اللغ�ية
المتميِزة ب� «اأدبيَتها».
تف�سل زليخة اأب� ري�سة في بيان «مجم�عة
ّ
الإنتاج ��ات الأدبيَ ��ة» ،فتق ���ل :اأدب الأطف ��ال
ه ��� «مجم�ع ��ة الأجنا� ��ض الأدبيَة الت ��ي تقدَم
الق�س ��ة والرواي ��ة وال�سعر
لاأطف ��ال ،وهي:
َ
والأغني ��ة والن�سي ��د والم�سرحيَ ��ة والخاطرة
والمقال ��ة ،التي تق� �دَم باأ�سل ���ب اأدبي جميل،
بغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن ال��سيط ��ة التي تنق ��ل هذا
الجن�ض الأدبي»).(13
الأ�سل ���ب الأدبي الجميل �س ��رط لزم ليك�ن
ن�سا ً اأدبيّاً ،لكنَه غير ٍ
كاف ،ذلك اأ َنه مك ِ�ن
النَ�ض ّ
م ��ن مك ِ�نات بني ��ة اأدبيَة تت�س� � َكل لتنطق بروؤية
جمالية دللية ،والدلل ��ة في اأدب الأطفال دللة
ترب� ّية ،تنتظم في منظ�مة قيم ترب�ية.
) ) 12هادي نعمان الهيتي :ثقافة الأطفال ،الكويت:
عام امعرفة1408 ،هـ1900 ،م� ،س.155
) )13زليخة اأبو ري�ضة ،اأدب الأطفال العرب ،جلة
ام�ضتقبل العربي ،بروت ،العدد � ،94س.96

مفهوم اأدب الأطفال

نفي ��د م َم ��ا �سب ��ق ،فن ��رى اأنّ مفه ���م اأدب
الأطفال ،يت�س ّمن العنا�سر الآتية:
والم�جه
 � 1الكام الجيِد الجميل � 2 ،ال ُمع ّد
َ
لاأطف ��ال � 3 ،المراع ��ي خ�سائ�سه ��م عل ��ى
مختل ��ف الم�ست�ي ��ات � 4 ،اأجنا�س ��ه عدي ��دة:
ِ
الق�سة ،ال ِرواي ��ة ،الم�سرح ،الأغنية،
ال�سع ��رَ ،
النَ�سيد � 5 ،الناطق بروؤية ترب� َية ،جماليّاً.
نف�س ��ل في بيان ه ��ذا المفه�م،
ويمك ��ن اأن ِ
فنق�ل :يقت�س ��ي مفه�م ه ��ذا الأدب الت� ّقف
لدى ق�سيّتين متازمتين هما :اأدب واأطفال.
فف ��ي �س ��دد الق�سيَ ��ة الأول ��ى ،وه ��ي اأدب،
أدب اآخر،
نرى اأنّ اأدب الأطفال ،مثله مثل ا ُأي ا ٍ
ه ��� لغة اأدبيَة متميِ ��زة بخ�سائ�سها النَ�عيَة،
ت�سدر ع ��ن روؤية متميِزة اإل ��ى العالم ،وتنتج
فاعلية جماليَة تنط ��ق بتلك الروؤية التي كانت
الأ�سا�ض في �سدورها.
والنَ� ��ض الأدب ��ي ال ِطفل ��ي ينت ��ج فاعليَت ��ه
الجماليَ ��ة الناطق ��ة بروؤي ��ة ،ب��سف ��ه كائن� �ا ً
م�ستق � ً
�ا عن مرجع ��ه ،ومن�سئ ��ه ،فيتميَز من
كتاب ��ات اأخرى ت�ستخ ��دم الكتابة اإ َم ��ا و�سيلة
لعر� ��ض المعنى اأو اإي�ساحه ،اأو اإثباته واإقناع
الآخر به ،واإ َما لل�عظ ...فهذه كتابات تنتمي
��ع اآخر م ��ن الكتاب ��ة ،قد يك ���ن مفيدا ً
اإل ��ى ن � ٍ
ً
ُ
ومه ّماً ،ولكنَه لي�ض اأدبا ،بمعنى اللغة الأدبيَة
ذات ال�ج ���د الم�ستق� � ِل ،النَاه� ��ض ،ب��سف ��ه
ه ��ذا ،باأداء روؤية ترب� َي ��ة ،والمح ِقق وظيفتي
المتعة الأدبيَة والفائدة الترب� َية في اآن.
المتل ِقي  /ال ِطفل يحكم تك ُ�ن النَ�ض الأدبي
وفي �سدد الق�سيَ ��ة الثانية ،وهي الأطفال،
ن ��رى اأنَ ه ��ذه اللُغ ��ة الأدبيَة ينبغ ��ي اأن تكتب
وت�ج ��ه اإليه ��م لتح ِقق
خ�سي�س� �ا ً لاأطف ��ال،
ِ
َ
فاعليَتها في عالمهم.
وه ��ذا ،ف ��ي تقدي ��ري ،اأه� � ُم م ��ا يجع ��ل اأدب
الأطف ��ال متميِ ��زا ً م ��ن ا ِأي كتاب ٍة اأخ ��رى اأدبيَة
اأو غي ��ر اأدبيَ ��ة ،ق ��د تك ���ن �سالحة له ��م ،وقد
يقراأونه ��ا وي�س� � ُرون به ��ا اأو يفي ��دون منه ��ا،
ولكنَه ��ا لم تكن ،ف ��ي اأ�سا�ض كتابته ��ا ،اأي في
وم�جهة اإليهم.
مخ�س�سة لهم
منطلقها،
َ
َ
ً
ج�هري ،وه�
والفرق لي�ض �سكليّ� �ا ،واإ َنما
ٌ
متعلِق بتك�ين تجربة الكتابة وطبيعتها التي
تنت ��ج ن�ع� �ا ً م ��ن الأدب ،متميَ ��زا ً بخ�سائ�سه

اﻟ ﱠﻨﺺ ادﺑﻲ ﱢ
اﻟﻄﻔﻠﻲ ﻳﻨﺘﺞ
ﻓﺎﻋﻠ ﱠﻴﺘﻪ اﻟﺠﻤﺎﻟ ﱠﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ
ﺑﺮؤﻳﺔ ،ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻛﺎﺋﻨﴼ ﻣﺴﺘﻘ ًّﻼ
ﻋﻦ ﻣﺮﺟﻌﻪ ،وﻣﻨﺸﺌﻪ،
ﻓﻴﺘﻤ ﱠﻴﺰ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎت أﺧﺮى
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﱠإﻣﺎ
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺮض اﻟﻤﻌﻨﻰ أو
إﻳﻀﺎﺣﻪ ،أو إﺛﺒﺎﺗﻪ وإﻗﻨﺎع
وإﻣﺎ ﻟﻠﻮﻋﻆ...
ا»ﺧﺮ ﺑﻪ ،ﱠ
يخ�س�ض،
أدب اآخر ،اإذ اإنَ ما
النَ�عيَ ��ة من ا ِأي ا ٍ
َ
اأ�س � ً
�ا ،ف ��ي ب�اعث ��ه وهدف ��ه ،لاأطف ��ال،
خ�س� ��ض
يقت�س ��ي اأن يك ���ن ال ِطف ��ل ال ��ذي ُت َ
ل ��ه الكتاب ��ة العن�س ��ر الأ�سا� ��ض م ��ن عنا�س ��ر
التَجرب ��ة الأدبيَ ��ة ،فيك ���ن الأدي ��ب ،من نح ٍ�
اأ َول ،ممتل ��كا ً معرفة لزم ��ة وكافية بالمتل ِقي
يخ�س�ض كتابته ل ��ه ،وممتلكا ً من نح ٍ�
ال ��ذي
ِ
ث ��انٍ معرف ��ة لزمة وكافي ��ة بالمجتم ��ع الذي
ينتم ��ي اإلي ��ه ،بما في ذلك منظ�مت ��ه التَرب�ية
القيمي ��ة ،م ��ا يق�سي باأن يك ���ن الكاتب واعيا ً
يت�ج ��ه اإليها ،ومن ث َم
المرحل ��ة العمر َية التي
َ
ُ
واعي� �ا ً ق ��درات ال ِطف ��ل اللغ�ية عل ��ى م�ست�ى
المعجم اللغ ���ي وتركيب العب ��ارة ،والمجاز
وبناء النَ�ض ،عاوة على وعيه قدرات ال ِطفل
النَف�سي ��ة والإدراكيَة وطبيع ��ة المجتمع الذي
ينتم ��ي اإلي ��ه :بحاجاته وم�سكات ��ه وهم�مه
ومنظ�مة قيمه ...وه�يته عم�ماً.
وه ��ذا يعن ��ي اأنّ المتل ِق ��ي ،وه ��� ال ِطف ��ل
المعيَ ��ن ،ه ��� ال ��ذي يحك ��م تك� � ُ�ن النَ� ��ض
الأدب ��ي عل ��ى مختل ��ف الم�ست�ي ��ات :اللُغ ��ة
الأدبيَة ،الم��س�ع ��ات ،الخيال الأدبي :ن�عا ً
وم�ست ً�ى ،وطبيعة الروؤية التَرب�ية ،وكيفيَة
تجلِيه ��ا معرف ��ة جماليَة ينطق النَ� � ُ�ض بها في
مناخ المتعة الأدبيَة.
❊ ناقد وا�ضتاذ جامعي
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ﻣﺴﺮح اﻟﻄﻔﻞ

ﻣﺴـﺮح ﺷـﻮﺷـﻮ ﻟﻃﻔﺎل

ﻧﻬﻀﺔ ﻓﻦ ﻣﺴﺮح اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
ﻓﺎرس ﻳﻮاﻛﻴﻢ

❊

م�سرح �س��س� لاأطفال ظاهرة
ت�ن�ت�م��ي اإل� ��ى ال �ن �� �س��ف الأول من
�سبعينات القرن الما�سي في مرحلة
ازده ��ر فيها الم�سرح اللبناني للكبار،
والحياة الثقافية عم�ماً ،وكانت بيروت
مركز اإ�سعاع ولبنان ينعم اإل��ى حد كبير
بتط�ر اقت�سادي .كانت الطبقة ال��سطى
متما�سكة ،وت�سكل الأغلبية في المجتمع،
وهي عماد الجمه�ر الم�سرحي ،في لبنان
وغير لبنان.
ك��ان ح�سن ع��اء الدين )�س��س�( قد
اأ�سبح نجما ً م�سرحيا كبيراً ،وم�سرحه
يحمل ا��س�م��ه ،وه��� م��ن م�ع��ال��م ب�ي��روت.
القاعة تغ�ض ليليا بالم�ساهدين .منحه
الجمه�ر اللبناني العري�ض دعما ً كبيراً.
ك��ان��ت ال �م �� �س��رح ال �ي���م��ي ال���ح �ي��د ال��ذي
ي�ق��دم ع��رو��س��ه ليليا ً على م ��دار ال�سنة.
وف��ي �سهري ت�م���ز واآب ،تنتقل الفرقة
اإل��ى مختلف الم�سايف اللبنانية لتقديم
عرو�سها.
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ف��ي ه��ذا الإط ��ار ول��د م�سرح �س��س�
لاأطفال .وحين فكر �س��س� في اإن�سائه
كانت لديه اأربعة اأ�سباب رئي�سية .الأول،
حب �س��س� الجن�ني للم�سرح ،وكاأنما
فيه ال�سفاء م��ن الهم�م المالية واأحيانا
من اآلم المر�ض .كان حين يدخل الخ�سبة
ينتع�ض وي�سحن ج�سده النحيل بالق�ة.
كذلك كان العمل في م�سرح الأطفال دواء.
ي�سعد ب��ال�ج�م�ه���ر وي �ط��رب لل�سحكات
والت�سفيق .اأما ال�سبب الثاني فتمثل في
ال��رغ�ب��ة ف��ي تحقيق ال�م��زي��د م��ن ال��دخ��ل.
ولي�ض خافيا ً على اأح��د اأن �س��س� كان
مثقاً بالدي�ن التي تراكمت منذ نفقات
تاأ�سي�ض الم�سرح وك��ان��ت ب�ف���ائ��د عالية
مرهقة .بل اإن عمل �س��س� في ال�سينما اأو
التلفزي�ن اأو الإذاعة كان من �سمن اأهدافه
تح�سين مدخ�له المالي لم�اجهة الدي�ن.
وكان م�سرح الأطفال م�سدرا ً من م�سادر
الدخل الإ�سافي التي كان �س��س� يحتاج
اإليها .ال�سبب الثالث ،اأنه كان يحب اأولده

ح�ب�ا ً ك�ب�ي��راً .ك��ان ول ��ده البكر خ�سر في
الخام�سة من عمره حين اأن�ساأ اأب�ه م�سرح
الأط� �ف ��ال .وك� ��ان ي���اظ��ب ع �ل��ى ح�س�ر
العرو�ض ويحفظ الم�سرحيات عن ظهر
قلب .والأغنية التي ا�ستهرت «نانا الحل�ة
نانا ..عم يطلع�ا �سنانا» هي لإبنة �س��س�
نانا وكانت في ال�سهر الأول من عمرها.
اأم��ا ال�سبب ال��راب��ع فه� اقت�سادي ذكي.
ك��ان �س��س� م��ن خ��ال م�سرح الأط�ف��ال
ي �ق���م بتربية ج�م�ه���ر ال �غ��د ف��ي م�سرح
الكبار .كان يق�ل لي «ه�لي ب�ض يكبروا
بدن ي�سيروا يح�سرونا بالليل ..بيك�ن�ا
تع�دوا علينا».
وقد حر�ض �س��س� على التعاقد مع
الممثات والممثلين المحترفين من اأفراد
فرقة م�سرح الكبار .الممثات كن :اأمال
عفي�ض ،هند ط��اه��ر ،اأم��ال�ي��ا اأب��ي �سالح،
جناح فاخ�ري ،والم�سرية ال�سهيرة هالة
فاخر .اأما الممثل�ن فكان�ا� :سفيق ح�سن،
زياد مك�ك ،اأحمد الزين ،ي��سف �سامل.
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ك��ل ه� ��ؤلء ��س��ارك���ا ف��ي م�سرح الأط�ف��ال
بمتعة ل تقل عن متعتهم في التمثيل اأمام
الكبار.
وكما بالن�سبة اإل��ى اختيار العنا�سر
ال�ت�م�ث�ي�ل�ي��ة ك��ذل��ك ك� ��ان الأم � ��ر بالن�سبة
ل�ل�ت�األ�ي��ف والإخ� � ��راج والأغ���ان���ي كلمات
وم��سيقى .كان محم�د �سامل م�ؤلف اأول
م�سرحية «حكايات العم �س��س�» واآخ��ر
م�سرحية قدمها م�سرح الأطفال بعن�ان
«� �س���� �س��� ال �� �س��اح��ر» .وب �ي��ن ه ��ذه وت�ل��ك
ث��اث م�سرحيات م��ن تاأليفي «ال�ساطر
�س��س�» و«ال �ع��م �س��س�» و«األ ��ف ب��اء».
اأما الإخ��راج فكان في الم�سرحية الأولى
ب�ت���ق�ي��ع ب ��رج ف��ازل �ي��ان .وك��ذل��ك اأخ ��رج
برج فازليان الم�سرحية الثانية .وت�لى
�س��س� بنف�سه اإخراج م�سرحيتين .اأما اأنا
فاأخرجت م�سرحية واحدة .واأما الأغاني
فجميعها من نظم ال�ساعر الغنائي مي�سال
طعمة ،واأم��ا الألحان فكانت اأنغام اليا�ض
الرحباني .ما عدا اأغنية كانت من تلحين
ع�سام رجي .اإن تجمع هذه الأ�سماء بما
لديها من م�اهب وخ�ب��رات ،اإن د ّل على
�سيء ،فعلى الهتمام الجدي الذي اأوله
�س��س� لم�سرح الطفل.
افتتح م�سرح �س��س� للطفل عرو�سه
ب�م���س��رح�ي��ة «ح� �ك ��اي ��ات ال��ع��م ��س�����س���»
ي���م  23ك��ان���ن الأول ع��ام  .1971قبل
ب��دء الم�سروع ع�ق��دت جل�سة ف��ي مكتب
�س��س� �سمت اإليه الم�ؤلف محم�د �سامل
والمخرج برج فازليان وم�ؤلف الأغاني
م�ي���س��ال ط �ع �م��ة .وك �ن��ت ح��ا� �س��را ً بحكم
الت �ف��اق م�ع��ي ع�ل��ى ك�ت��اب��ة ن����ض العر�ض
الثاني الذي �سيخرجه برج فازليان اأي�ساً.
دار النقا�ض لح�سم ال���س��ؤال :هل تتك�ن
الفرقة من �س��س� ومجم�عة من الأطفال
ال�سغار؟ اأم من �س��س� ومجم�عة من
ال�ك�ب��ار؟ وا�ستقر ال ��راأي على اأن��ه كما اأن
الم�ساهدين ال��را��س��دي��ن ي�ح�ب���ن حكاية
بطلها طفل ،فاإن الأطفال يحب�ن م�ساهدة

و��س�م��اع ال�ح�ك��اي��ات التي
يج�سدها الكبار .ك ٌل يبحث
ل عن عالم واقعي م�سابه
ل �م��ا ح���ل��ه ،ب��ل ع��ن ع��ال��م
مختلف .وكان من الممكن
اأن ي �� �س �ت��دع��ي � �س���� �س���
مجم�عة من اله�اة لتاأدية
الأدوار ،وك ��ان ذل��ك اأق��ل
كلفة ف��ي الإن �ت��اج ،اإلّ اأن��ه
ح ��ر� ��ض ع��ل��ى م���س��اه�م��ة
المحترفين.
ولئن ت�سافرت بع�ض
الظروف فاأتاحت اإمكانية
ن�س�ء م�سرح الطفل هذا،
فلقد كانت هناك �سع�بات
اأي�سا .من ال�ظ��روف التي
��س�ه�ل��ت الأم � � ���ر :وج ���د
ال �ق��اع��ة ،وه��ي ذات �ه��ا التي
ت�سهد العرو�ض الليلية ،قدم فيها �س��س�
ك��ل خ�م�ي����ض وج �م �ع��ة و� �س �ب��ت ع��رو� �س �ا ً
ل�اأط�ف��ال ،بعد الظهر .كما اأن العنا�سر
التمثيلية مت�فرة .وكان ا�ستخدام القاعة
ذات�ه��ا م��ن ال�سع�بات التي واجهها هذا
ال �م �� �س��رح ،اإذ ال�خ���س�ب��ة محتلة ب��دي�ك���ر
م�سرحية الكبار التي تقدم لياً .ولم يكن
من الديك�ر المتحرك بل الثابت .هذا يعني
� �س��رورة ك�ت��اب��ة ن����ض ت ��دور اأح��داث��ه في
مكان �سبيه ،وكذلك على الإخراج اأن يتقيد
بهذا الديك�ر .طبعا ً لجاأ المخرج�ن اإلى
روت�سة الديك�ر الثابت وتزيينه وتغيير
بع�ض معالمه .في بع�ض الحالت كانت
الروت�سة ممكنه ومقب�لة فنياً ،خ�س��سا ً
ف��ي م���س��رح�ي��ة الف �ت �ت��اح .ك��ان��ت خ�سبة
الم�سرح م�سغ�لة بديك�ر م�سرحية «ج�ه
وب��ره» وه� عبارة عن مقطع من الميناء.
ك��ان الف�ساء الم�سرحي مفت�حا ً وكانت
الك�س�س�ارت قليلة من قارب و�سناديق
وبراميل قابلة للنقل اإل��ى الك�الي�ض ،اأو
لإعادة ال�ستخدام في م�سرحية الأطفال.

ﺣﺐ ﺷﻮﺷﻮ اﻟﺠﻨﻮﻧﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺮح ،وﻛﺄﻧﻤﺎ ﻓﻴﻪ
اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻬﻤﻮم
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ
آﻻم اﻟﻤﺮض .ﻛﺎن
ﺣﻴﻦ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺨﺸﺒﺔ
ﻳﻨﺘﻌﺶ وﻳﺸﺤﻦ
ﺟﺴﺪه اﻟﻨﺤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮة.
ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻣﺴﺮح اﻃﻔﺎل
دواء .ﻳﺴﻌﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮر
وﻳﻄﺮب ﻟﻠﻀﺤﻜﺎت
واﻟﺘﺼﻔﻴﻖ
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لكن الم�سكلة تمثلت ب�سكل معقد عندما
كانت م�سرحية الكبار ت��دور اأحداثها في
�سال�ن .كانت اإمكانيات تطبيع الديك�ر
محدودة.
***
ً
كانت م�سرحية «األف باء» اقتبا�سا من
الفيلم الأميركي «�س�ت الم��سيقى» .قمت
باللبننة والإعداد .وطبعا ً تح�لت البط�لة
من ج�لي اأندروز اإلى �س��س� .هي حكاية
الأرم���ل ال��ذي يعي�ض م��ع بناته واأب�ن��ائ��ه.
وه�ؤلء عفاريت .همهم ال�حيد ه� اللعب.
ل يحب�ن الدرو�ض ول يلتزم�ن ب�سيء.
ك�ل�م��ا اأح �� �س��ر ل�ه��م الأب م�ع�ل�م�ا ً حطم�ا
اأع�سابه اإلى اأن ي�ست�سلم ويرحل .اإلى اأن
ج��اء �س��س� الخبير .ه� ال��ذي نجح في
تروي�ض ه�ؤلء الأبناء بما لديه من فن�ن
الغناء وال�سحك ،خ�س��سا ً وق��د جعل
ال��درو���ض متعة« .األ ��ف ب��ي ب���ب��اي��ة ..قلم
ر�سا�ض ومحاية ..اأن��ا بكتب على الل�ح
 /واأنت� ردوا وراي��ي»( .مي�سال طعمة/
اليا�ض الرحباني).
ب �ق �ي��ة ال �م �� �س��رح �ي��ات ك ��ان ��ت م ��ؤل �ف��ة
خ�سي�سا ً ل�م���س��رح ��س�����س��� ل �اأط �ف��ال.
� �س �اأع��ر���ض ل �ك��م م ���ج ��زا ً لم�سرحيتين.

ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »اﻟﺸﺎﻃﺮ
ﺷﻮﺷﻮ« وﻫﻲ ﻣﻦ
ﺗﺄﻟﻴﻔﻲ ،ﻓﻬﺬا ﻫﻮ
ﻣﻮﺟﺰﻫﺎ .ﻛﺎن ﺷﻮﺷﻮ
ﺗﺤﻮل ﺑﻔﻌﻞ
ﻗﺪ ﱠ
اﻟﺴﺤﺮ إﻟﻰ ﺗﻤﺜﺎل
ﺧﺸﺒﻲ .ﺗﻤﺜﺎل ﻻ
ﻳﺘﺤﺮك ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻜﻠﻢ
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الأول� � � ��ى ،وك ��ان ��ت م �� �س��رح �ي��ة الف �ت �ت��اح
«حكايات العم �س��س�» وه��ي من تاأليف
محم�د �سامل .ق�سة عائلة فنية مك�نة
من �س��س� وبناته وابنه ،تحترف الغناء
والتمثيل .فرقة متج�لة .بيتها ه� العربة،
التي ت�سم اأي�سا الك�س�س�ارات الازمة
للعرو�ض .تتج�ل الفرقة م��ن ب�ل��دة اإل��ى
اأخ ��رى ،حاملة عرو�سها المتن�عة اإل��ى
ح�ي��ث الأط� �ف ��ال ال��ذي��ن ي�ح�ب���ن ال�سحك
والغناء.
يتعاطف الجمه�ر ،داخل الم�سرحية
(وت �م �ت��د ال� �ع ��دوى لح��ق��ا اإل � ��ى ج�م�ه���ر
ال�سالة) مع �س��س� وفرقته .لكن العائلة
تتعر�ض لماحقات �سرير يح�سدها على
نجاحها ،فيقرر طرد �س��س� وعائلته من
ال�ق��ري��ة .وينجح ف��ي م�سعاه ف��ي الج�لة
الأولى.
تنتقل العائلة اإل��ى بلدة اأخ��رى .هناك
تقيم م�سرحها وتبداأ عرو�سها .وتحظى
ب��ال�ن�ج��اح ذات���ه .وم ��رة اأخ���رى ي�سايقها
ال �� �س��ري��ر ب �ع��دوان �ي �ت��ه .ي �ق��اوم���ن��ه بكل
ال��سائل المتاحة لكنهم ل ينجح�ن في
كبح جماحه .اإل��ى اأن ي�ستخدم �س��س�
�ساح الذكاء .ي�هم ال�سرير اأنه� ،س��س�،
بما لديه من حيل مبتكرة ب��سعه اأن يجعله
يطير .وت ��روق ال�ف�ك��رة لل�سرير .ويقدم
له �س��س� كي�سا ً كبيرا ً ينبغي اأن يدخله
وه��ذا �سيك�ن ب�ساطه ال�سحري .وما اإن
يدخل ال�سرير الكي�ض حتى يحكم �س��س�
اإغ���اق���ه ،وي� �ك ���ن ال �� �س��رط��ي ق ��د و��س��ل
في�س�ق ال�سرير اإلى ال�سجن .اأما الأ�سرة
فتتنف�ض ال�سعداء .وتع�د اإلى ال�سحكات
والأغاني.
اأم� ��ا م���س��رح�ي��ة «ال �� �س��اط��ر ��س�����س���»
وه ��ي م��ن ت �األ �ي �ف��ي ،ف �ه��ذا ه��� م���ج��زه��ا.
كان �س��س� قد تح�ل بفعل ال�سحر اإلى
تمثال خ�سبي .تمثال ل يتحرك من مكانه
بالطبع ،لكنه يتكلم .بل ه� كثير الكام
اإلى حد اأن ثرثرته اأزعجت �ساحبه فقرر

اأن يبيعه .ول ي��دري �ساحب التمثال اأن
بداخله معل�مات مهمة ت��دل على مكان
وج�د الكنز الثمين.
ل �ك��ن ال��ذي��ن ا� �س �ت��روا ال �ت �م �ث��ال ك��ان���ا
يعرف�ن ه��ذا ال�سر م�سبقاً .يعرف�ن اأن
ب��داخ��ل التمثال خريطة ت��دل على مكان
الكنز .فيقررون تحطيمه للح�س�ل على
هذه الخريطة .واإذ ي�سمع �س��س� التمثال
هذا الخبر يخاف ويرج� اه اأن ينقذه واأن
يفك عنه ال�سحر .ويحقق اه طلبه فيتحرك
وينطلق هاربا .k
لكن الم�سكلة اأن الخريطة التي تدل
على مكان الكنز الحقيقي هي عبارة عن
جملة .الجملة مك�نة من خم�ض كلمات.
«الكنز الحقيقي م�ج�د تحت ال�سندوق».
وقد تمزقت هذه الخريطة وت�زعت على
خم�سة اأ�سخا�ض .كل واح��د يملك كلمة.
لكن ل اأحد يمتلك الجملة .الجملة التي هي
الدليل ال��ذي يق�د اإل��ى مكان الكنز .لذلك
ل��م يكن هناك مفر م��ن ال�ت�ع��اون .وينجح
��س�����س��� ف��ي اإق� �ن ��اع ال�خ�م���س��ة ،وع�ن��دم��ا
يت�سامن�ن ي�ستطيع�ن تركيب الجملة
المفيدة التي تع�د بالخير على الجميع.
***
ولهذه الم�سرحيات ما لها وما عليها.
�ساأبداأ بما عليها .نقطة ال�سعف البارزة في
ن�س��ض هذا الم�سرح كانت في الحر�ض
على تمرير الر�سالة ،ما اأدى اإلى ال�سق�ط
اأحيانا في فخ التب�سيط والم�عظة .حدث
ذلك في الح�ارات اأحياناً .من جهة اأخرى
كان الن�ض يعتمد على الحكاية والم�اقف
الهزلية ،التي يتقن اأداءها �س��س� ،واأفراد
فرقته جميعا  .kلكن الن�ض لم يهتم بما فيه
الكفاية ببناء الم�سهد مما يتيح للمخرج
الإب� � ��داع ،وم �م��ا ي�سمح ب�ل�غ��ة م�سرحية
رفيعة.
اأما ما لها ،فتمثل في لغة الح�ار .كان
محم�د �سامل يتقن ال�سجع ،وهذا محبب
ل��دى الأط �ف��ال ،ويتقن تح�ير الأم�ث���لت
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العالمية اإل��ى لغة لبنانية �سعبية .مثاً،
ف��ي م�سرحية «ح �ك��اي��ات ال �ع��م �س��س�»
ح �ك��ى اأم �ث���ل��ة لف���ن �ت �ي��ن «ال �� �س��ر� �س��ار
والنملة» باللغة التالية« :كان يا مكان من
قديم الزمان ،نمله مجتهدة و�سر�س�ر
ك �� �س��ان /ال�ن�م�ل��ه ت �ل��م ب� �اإي ��ام الح�سايد
وال�سر�س�ر يلعب ويغني ق�سايد /وراح
ال�سيف و�سم�سات� واإجا ال�ستي وبردات�/
النمله عندها زواده وال�سر�س�ر بيت�
ف��ا��س��ي /واإج ��ا ال�سر�س�ر عند النملة
يق�ل� :سحديني �سقفة خبزي ،بال�سيف
بيرجع ع��زي /وبعطيكي ب��دل الرغيف،
بطه ودجاجه ووزي /النمله �سحكت ع
ال�سر�س�ر وعلى عقل� المعتر /خمنها
رح بتقلل� ف�ت ،قام لقى الباب م�سكر /يا
حني عليي ،ما عندي حبة زوان ول
نمله ّ
�سعيري بالعليي /النمله نف�ست حالها،
اإلها حق ت�س�ف حالها /هيدا ج��زا اللي
��س�يّ��ع وق �ت��� وم��ا ع�م��ل ح���س��اب لبكره/
حني ،باإيام الح�سايد اأنا
روح ول تقللي
ّ
ا�ستغل واأن��ت تغني /ورجع ال�سر�س�ر
الك�سان ،ما�سي وح يم�ت من الج�ع..
ل ق ��ادر يم�سي ل �ق��دام ول ق ��ادر يرجع
رج�ع ..وت�تي ت�تي ،خل�ست الحدوتي.
في الم�سرحيات الثاث التي كتبتها
ل� �ج� �ا ُأت اإل� ��ى ح�ي�ل��ة ف�ن�ي��ة ت�ح�ي��ل ال�ع��ر���ض
الم�سرحي ف��ي بع�ض م���س��اه��ده اإل ��ى ما
ي�سبه اللعبة .واأ�سا�ض هذه اللعبة اإ�سراك
جمه�ر الأط�ف��ال في الحدث الم�سرحي.
وم �ن �ه��ا اأن ي��ك���ن � �س���� �س��� ي �ب �ح��ث عن
ال�سرير .الجمه�ر ي��رى ال�سرير يخرج
من اأحد الأب�اب .ثم يظهر �س��س� وي�ساأل
ج�م�ه���ر الأط� �ف ��ال «� �س �ف �ت���ه»؟ ف �ي��ردون
جميعاً :نعم« ..من وين راح؟» ي�سيرون
م��ن ال���س��ال��ة اإل ��ى ال �ب��اب ال ��ذي خ��رج منه
ال�سرير .فيخرج �س��س� من ب��اب اآخ��ر.
وكان الأطفال في ال�سالة ي�سيح�ن «م�ض
من ه���ن» ..يع�د �س��س� وي�ساألهم «من
وي��ن ق�ل�ت���ا؟» ..يق�ل�ن له باإ�سرار «من

ه�ن ..من ه���ن» ..ويكرر الخطاأ فيخرج
م��ن ب��اب اآخ ��ر .وف��ي ال�م��رة الثالثة يك�ن
الثنان على الخ�سبة  .ال�سرير وراء ظهر
�س��س� .ف���را ً ي�سيح الأط�ف��ال «وراك..
وراك» ..ي�ستدير �س��س� وف��ي ال�قت
نف�سه ي�ستدير ال���س��ري��ر .وح�ي��ن تكتمل
الدائرة يك�ن ال�سرير اأ�سبح مجددا ً وراء
ظهر �س��س� ،الذي ي�ساأل «وين�؟ قلت�لي
وراك ..التفت ورايي ما لقيته» ...يكررون
ال�سياح «وراك وراك» ....ف��ا ي ��راه...
والم�سهد الذي ل اأن�ساه :ي�مها كان زياد
مك�ك ي�ؤدي دور ال�سرير .وفي الم�سهد
الم�سرحي هجم على �س��س� واأم�سك
ب �خ �ن��اق��ه .ف��ا��س�ت�ن�ج��د ��س�����س��� بجمه�ر
ال�سالة «�ساعدوني ي��ا ولد» .وك��ان اأن
ه�ج��م الأط��ف��ال م��ن ال���س��ال��ة اإل ��ى خ�سبة
الم�سرح وان �ه��ال���ا ��س��رب�ا ً على ال�سرير
ليخل�س�ا �س��س� من براثنه .ومنهم من
�سرب ومنهم من َ
ع�ض ال�سرير في رقبته.
ول��م يتمالك زي��اد م�ك���ك نف�سه فانفجر
�ساحكاً ،وك��ذل��ك �س��س� .لكن الأط�ف��ال
انت�سروا لأنهم خل�س�ا �س��س� وم َكن�ه
من ربط ال�سرير بالحبل!
***
وقد رحبت ال�سحافة بتلك العرو�ض
ال �م �� �س��رح �ي��ة ،وك �ت��ب ج ��ان ��س��اه�ي��ن في
«ال�سبكة» تعليقا ً على م�سرحية «األف باء»
يعر�ض ملخ�ض الأح��داث ثم يق�ل „هذا
م��ا يجري على خ�سبة الم�سرح ،اأم��ا في
ال�سالة فهناك الباقي كله .هناك التجاوب
باأ�سدق معانيه ،وبمنتهى العف�ية التي
يتميز بها ال�سغار .اإنهم ي�سارك�ن في
الم�سرحية وك� �اأن ك��ل واح ��د منهم نجم
فيها .ي�سيح�ن لعم� �س��س� .يجيب�ن
على اأ�سئلة الأ�ستاذ التي ي�جهها لتاميذه
ال�ك���س��ال��ى .ي��ر��س��دون��ه اإل ��ى م�ك��ان وج���د
��س��رح��ان ال���س��ائ��ع .ي�سحك�ن لأخ �ط��اء
بلبل العفريت .يرق�س�ن وي�سفق�ن مع
«ف��رح��ة» الظريفة الخفيفة رغ��م حجمها

ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺎت
اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒ ُﺘﻬﺎ
ُ
ﻟﺠﺄت إﻟﻰ ﺣﻴﻠﺔ
ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺤﻴﻞ اﻟﻌﺮض
اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﻣﺸﺎﻫﺪه إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻠﻌﺒﺔ
ال��ذي ي�ك��اد يحتل ن�سف ذل��ك الم�سرح،
ويرث�ن لحالة يا�سمين الرقيقة الناعمة.
ويمتثل�ن را�سين لتعليمات الدادا الحل�ة.
اأما عندما يطل �س��س� ،فتق�م القيامة في
ال�سالة ول تقعد اإل م��ع غ�ي��اب �س��س�
عنها”.
***
�ت ف��ي م���س��رح �س��س�
ح�ي��ن ا��س�ت�غ�ل� ُ
لاأطفال لم تكن عندي دراي��ة كافية بفن
م �� �س��رح ال �ط �ف��ل .ك �ن��ت ق� ��راأت ق �ل �ي �اً عنه
و�ساهدت بع�ض العرو�ض القليلة .لكنني
كتبت بعف�ية وتعلمت من التجربة .فهمت
بع�ض الميكانزمات ال��ازم��ة في الكتابة
ال��درام�ي��ة ل�اأط�ف��ال .وه��ذا اأع��ان�ن��ي كثيرا ً
في مرحلة لحقة من حياتي حين ب��داأت
اأكتب م�سل�سات الأطفال التمثيلية وحين
�ساركت في كتابة حلقات «اأفتح يا �سم�سم»
البرنامج التلفزي�ني ال�سهير.
تحية تقدير اإلى ذكرى الفنان الراحل
�س��س� ،واإلى الذين �ساهم�ا في م�سرحه،
واإل��ى الآخرين الذين �ساهم�ا في تعزيز
م�سرح الأط �ف��ال ف��ي لبنان�� ،س���اء الذين
ق��دم���ا عرو�سهم ف��ي المرحلة ذات�ه��ا اأو
في مراحل لحقة ،وق��د اأ�سهم ك� ٌل منهم
على طريقته في النه�سة الم�سرحية التي
عرفها لبنان .
❊ كاتب م�رحي وتلفزيوي
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ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ

دور اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ا ﺑﺪاع اﻟﻔ ّﻨﻲ
اﻟﻤﻘﺪم
إﻳﻤﺎن
ّ

❊

«م�� ��ا ُع � � ��رف ن� ��� �س ��اط ب �� �س��ري
بالإ�ستقرار كما ُعرفت به الفن�ن
الت�سكيلية») .(1هكذا افتتح هربرت
ريد مقدمة كتابه الف ّن والمجتمع ،وعلّل
ما ذهب اإليه باأنّ القيمة الجمالية لاأعمال
الفنّية الما�سية قد ت�ساهي قيمة الأعمال
الفنّية المعا�سرة .فهل يمكن تعميم ميزة
الإ�ستقرار في الفن�نّ الت�سكيلية؟
ق��د تختلف الآراء ح���ل مق�لة ري��د،
وبخا�سة في ما يتعلق بالقيمة الجمالية
للعمل ال �ف �نّ��ي ق��دي �م �ا ً ك ��ان اأو ح��دي �ث �ا ً اأو
معا�سراً .وهذا الأمر يدفعنا اإلى الت�ساوؤل:
اإلى اأي مدى يمكننا قب�ل مق�لة ريد ح�ل
�سمة الإ�ستقرار كميزة عامة في الن�ساط
الفنّي.
ي��درك الباحث�ن ف��ي م�ج��ال ال�ف� ّن اأنّ
الإن �� �س��ان ع�ل��ى م� � ّر ال �ت��اري��خ ق��د ا�ستقى
م�ع��ارف��ه م��ن ع� ��ادات وم�ع�ت�ق��دات �سابقة
ل ��ه ،وي�ن�ط�ب��ق ذل ��ك ع�ل��ى ن�ت��اج��ات��ه الفنية
اأي�ساً .لكن األي�ض للمتغيرات التي تطراأ
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على المجتمعات من اأثر في تغيّر المنجز
الفنّي �سكاً ومفه�ماً؟ األم ت�ساهم تغيرات
مفاهيم القرن الع�سرين في التعبير عن
م��ام��ح ال�م�ج�ت�م��ع ال �ح��دي��ث ال� ��ذي تميّز
ب��درج��ة معينة م��ن التعدد ف��ي التقينيات
والإختبارات البحثية؟
ت��سلت نتائج بع�ض الأبحاث التي
ّ
تناولت م��س�ع التجميع على الل�حة
ال �ت��ي ت �ت �ن � ّ�ع ب �ه��ا اإ� �س �ت �ع �م��ال ال �خ��ام��ات
والتقنيات المعه�دة فنيا ً والم�ستحدثة
منها ،اإل��ى اأنّ التغيرات التي ط��راأت على
الل�حة الحديثة ،ك��ان لها �سلة مبا�سرة
ب�ت��راك�م��ات ال���ع��ي ال�م�ع��رف��ي وت�ح���لت��ه
ف��ي ال�م�ي��ادي��ن المختلفة ،العلمية منها
والتكن�ل�جية وغيرها . ...اإنطاقا ً من
اأث��ر الحروب والإخ�ت��راع��ات والتنظيرات
الفل�سفية والإك�ت���س��اف��ات العلمية ،وم��ا
تبعها م��ن ع���ام��ل اأخ� ��رى ��س��اه�م��ت في
الإن� �ط ��اق اإل���ى اإدخ � ��ال خ��ام��ات ج��دي��دة
وتقنيات مختلفة ،اأ�سبح فيها التجريب

ال�م�ب�ن��ي ع �ل��ى ال �م �ع��رف��ة اأ� �س��ا� �س �ا ً م�ك���ن�ا ً
ل�ل���س���رة الإب ��داع� �ي ��ة) .(2ل ��ذا ف � �اإنّ �سمة
الإ�� �س� �ت� �ق ��رار ل ي �م �ك��ن اأن ت���� �س��م بها
الفن�ن الت�سكيلية ،فالمنجز الفنّي على
اإت�سال وثيق بالتّجريب الذي ل ي�ستق ّر.
وال�����س���ؤال ال���ذي ي �ط��رح نف�سه ه�ن��ا هل
يمكن معرفة النّظم التي تتحكم بالل�حة
الحديثة اإبداعا ً وت�ط� ّ�راً؟ وهل اإنّ لنظام
الترابط بين المعارف المتقاربة ولنظم
المعرفة العلمية ب�جه الخ�س��ض ،من
دور ف��ي �سبط اإي �ق��اع يخ�سع ل��ه اإب��داع
الل�حة الت�سكيلية؟ وه��ل تنطبق �سمات
المعرفة العلمية عامة على المنجز الفنّي
وعلى الل�حة الت�سكيلية ب�سكل خا�ض؟
محاولة الإجابة على هذه الأ�سئلة قادت
اإلى البحث في تعريف الإب�ستيم�ل�جيا
المعا�سرة واإل��ى تحديد �سمات المعرفة
العلمية ،بهدف مقاربة نتائجها مع �سمات
المعرفة في الفنّ ،لتحديد نقاط الف�سل
وال��سل بينهما.
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ل �ن �ظ��ري��ة ال �م �ع��رف��ة م �ف �ه���م فل�سفي
م �ت��داول اأُخ� ��ذ م��ن ال�ل�غ��ة ال�ي���ن��ان�ي��ة وه���
) ،)Epistémologieويتك�ن م�ن مقطعين
اأولهم�ا )Epistémé( :ويق�س�د ب�ه علم،
وث��ان �ي �ه �م��ا ( ،)Logosوم ��ن م�ع��ان�ي�ه��ا :
علم ،نقد ،نظرية ،درا� �س��ة(..وي��دل على
المنهج) .(3والإب�ستيم�ل�جيا من حيث
الإ�ستقاق اللغ�ي هي «علم العل�م» وتعني
العلم المعرفة) .(4مع تتبع تاريخ الفكر
الفل�سفي من بداياته يظهر اأنّ اأ ّول اهتمام
ب �م���� �س���ع ال �م �ع��رف��ة ي �ع���د اإل� ��ى ال�ف�ت��رة
التاريخية التي ُي�سطلح على ت�سميتها
بفترة ما قبل �سقراط) .(5لم يتط�ر بعدها
ال�ب�ح��ث ف��ي ب �ن��اء ال�م�ع��رف��ة ب�سكل كبير
ووا�سح حتّى القرن ال�سابع ع�سر ،بعد
ان تبدّلت مظاهر الفكر الفل�سفي بتبدل
العل�م والإ ّتجاهات الفكرية المرافقة لها؛
فجاءت محاولة الفا�سفة في هذا ال�ساأن
مرتبطة بالمنهج العلمي الجديد .برز في
الفل�سفة الحديثة مذهبان اهتما بدرا�سة
المعرفة الإن�سانية ونظمها هما :المذهب
ال �ع �ق �ل��ي ( )Rationalismeوال �م��ذه��ب
التّجريبي (.)Empiricisme
راأى ال �م��ذه��ب ال�ع�ق�ل��ي اأنّ الم�سدر
الأ�سا�ض للمعرفة ه� العقل وم��ا يمتلكه
م��ن م �ب��ادئ ف�ط��ري��ة وق� ��درات واإم �ك��ان��ات
وم�سامين م�ستقلة عند التّجربة .فكانت
العل�م البرهانية والريا�سية كالمنطق
والريا�سيات نم�ذجا ً له).(6
وراأى المذهب التّجريبي ال��ذي ظهر
ك��رد فعل مبا�سر للعقانية ،اأن التّجربة
الح�سية هي الم�سدر الأ�سا�سي للمعرفة،
ب��اع�ت�ب��ار اإن ال�ع�ق��ل ه��� �سفحة بي�ساء.
ه��ذا واأن�ك��ر ه��ذا المذهب وا�ستبعد وج�د
مبادئ فطرية عقلية �سابقة على التّجربة
وم�ستقلة عنها).(7
تخ�س�ست
ف ��ي ال� �ق ��رن ال �ع �� �س��ري��ن
ّ

الإب�ستيم�ل�جيا المعا�سرة في البحث
بنظرية المعرفة ،وارت�ب��ط ذل��ك بالتط ّ�ر
ال�ع�ل�م��ي والإن��ف��ت��اح ال �ف �ك��ري .ف �اأت �خ��ذت
ع�ن��اوي��ن تتنا�سب وال �ت �ف � ّرع ف��ي العل�م،
ك��ان منها :اإب�ستيم�ل�جيا الريا�سيات،
واإب�ستيم�ل�جياالفيزياء،واإب�ستيم�ل�جيا
ع�ل���م ال�ح�ي��اة ،واإب�ستيم�ل�جيا العل�م
التخ�س�ض
الإن�سانية وغيرها .(8)...بعد
ّ
الإب�ستيم�ل�جي ه��ذا اأج�م��ع المفكرون
ال �ف��رن �� �س �ي���ن ع��ل��ى ال� �ع ��اق ��ة ال���ث �ي �ق��ة
والمتبادلة بين الإب�ستيم�ل�جيا والمنهج
فحكمت المعارف العامة
)ُ ،(*)(Méthode
وال�خ��ا��س��ة ب� ��ه) .(9ه�ك��ذا انعك�ض المنهج
بظاله على المعرفة عم�ما ً وعلى المعرفة
ال�ع�ل�م�ي��ة خ��ا� �س��ة ،ف��اك�ت���س�ب��ت الأخ��ي��رة
خ �� �س��ائ ����ض و���س��م��ات م �م �ي��زة ت �ح��ددت
بالتالي :التّراكمية – التّنظيم – ال�سببية
)(10
– ال�سم�لية واليقين  -الدقة والتجريد.

�ضمات المعرفة العلمية

 - 1التراكمية
ت �ت �م �يّ��ز ال �م �ع��رف��ة ال �ع �ل �م �ي��ة ب���س�ف��ة
ال �تّ��راك �م �ي��ة ب��اع�ت�ب��ار اأنّ ال�ب�ن�ي��ة العلمية
اإت�ساليه واأ�سا�سها التراكم ،الحديث فيها
ل يلغي القديم ،بل يعتمده كاأ�سا�ض يق�م
ع�ل�ي��ه) .(11م��ا يعني اأنّ �سفة ال�ت��راك��م في
المعرفة العلمية تتخذ �سكاً ع��ام���دي�اً،
خا�سة اأنّ الحقيقة فيها ن�سبية ل يمكن
لها اأن ت�سل اإلى ال�ستقرار النهائي .مثال
يحتذى به الإ�ستقرار الن�سبي الذي رافق
فيزياء ني�تن ( )Newtonوقارب القرنين
من الزمن ،فما اأن جاءت فيزياء اأن�ستاين
) )Einsteinحتى ابتلعت فيزياء ني�تن
داخ�ل�ه��ا واأح�ت���ت�ه��ا وت�ج��اوزت�ه��ا واأثبتت
اأنّ الحقيقة المطلقة لي�ست في ال�اقع اإل
حقيقة ن�سبية) .(12فالجديد من المعارف
العلمية يق�م على اأ�سا�ض ما �سبقه ،وذلك
بعد التحليل واإع ��ادة التركيب فالإثبات.
حتى ُيعمل بالمعرفة ال�ج��دي��دة لتع ّمم،

رأى اﻟﻤﺬﻫﺐ
اﻟﻌﻘﻠﻲ ّ
أن اﻟﻤﺼﺪر
اﺳﺎس ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻫﻮ اﻟﻌﻘﻞ وﻣﺎ
ﻳﻤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ
ﻓﻄﺮﻳﺔ وﻗﺪرات
وإﻣﻜﺎﻧﺎت وﻣﻀﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟ ّﺘﺠﺮﺑﺔ .ﻓﻜﺎﻧﺖ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﺮﻫﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﻨﻄﻖ
واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻧﻤﻮذﺟﴼ
ﻟﻪ
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و ُتحفظ القديمة منها في خزائن التاريخ.
وم��ن هنا التراكمية في المعرفة العلمية
تراكمية عام�دية.
 - 2التنظيم
ت��رت �ب��ط ال �م �ع��رف��ة ال�ع�ل�م�ي��ة اإرت �ب��اط �ا ً
اإ�ستراطيا ً بالتّنظيم الذي ه� اأ�سا�ض الفكر
العلمي والمنهج الذي ي�سغله ويح ّقق فعله
التطبيقي .ي�ؤكد الباحث زكريا ف�ؤاد باأنّ كل
فروع المعرفة تكاد ترتبط في حيثياتها
بالنّظام والتنظيم ،لأنّ الإختبارات العلمية
ُتحكم بالمنهج والتنظيم).(13
 - 3ال�ضببية
ل يمكن ال��س�ل اإلى المعنى الحقيقي
ت��سل الباحث اإلى
للظاهرة العلمية اإل اإذا ّ
)(14
معرفة الأ�سباب والعلل الم�ؤ�س�سة لها .
 - 4ال�ضمولية واليقين
«تت�سم المعرفة العلمية بال�سم�لية
والتعميم ،لأنها ت�سري على جميع اأمثلة

ﻳﺘﺴﻢ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ
واﻟﺘﺠﺮﻳﺪّ ،
ن اﻟﺒﺎﺣﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻜﻠﺘﻪ
واﺟﺮاءاﺗﻪ ﺑﺪﻗﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﺨﺪم
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻐﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻣﺠ ّﺮدة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺪﻗﻴﻖ،
وﺗﻜﻮن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
ﻟﻔﻬﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻮاﻗﻊ
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ال�ظ��اه��رة ال�ت��ي يبحثها العلم ،ول تلتزم
بالظ�اهر الفردية ،حتى واإن كانت هذه
المعرفة ت�ب��داأ م��ن التّجربة ال�ي���م�ي��ة»).(15
فعملية �سق�ط ج�سم ثقيل على الأر���ض
مثاً ما ه� اإلّ واقعة فيزيائية ترتبط بفكرة
ال�ج��اذب�ي��ة ،ومنها ف� �اإنّ تجربة ال�سق�ط
تتح ّ�ل على يد العلم اإلى تجربة عامة اأو
قان�ن �سامل (وه� قان�ن الجاذبية).

الدقة والتجريد

ي �ت �� �س��م ال �ت �ف �ك �ي��ر ال �ع �ل �م��ي ب��ال��دق��ة
والتجريد ،لأنّ الباحث العلمي ي�سعى الى
تحديد م�سكلته و اج��راءات��ه ب��دق��ة .لذلك
ي�ستخدم الباحث لغة ريا�سية مج ّردة
تق�م على القيا�ض الدقيق ،وتك�ن ال��سيلة
لفهم ق�انين ال�اقع .
ُي���س�ت�خ�ل����ض م �م��ا � �س �ب��ق اأنّ ��س�م��ات
ال�م�ع��رف��ة ال�ع�ل�م�ي��ة ه��ي ن �ت��اج اآل �ي��ة الفكر
المتخ�س�ض ،كما هي نتاج مجم�عة من
ّ
العمليات العقلية ذات الطابعين التّجريبي
والتاأملي ،فتتح ّقق باآلية الفكر ،لترتبط
م�ع��ه ب�ع��اق��ة ت�ب��ادل�ي��ة تكاملية ترابطية.
لكن كيف يمكن مقاربة ه��ذه النتائج مع
�سمات المعرفة في الفنّ؟ واأين تكمن نقاط
ال��سل ونقاط الف�سل بينهما؟
اإذا م��ا اف�ت��ر��س�ن��ا اأنّ اإب� ��داع المنجز
الفنّي ُيحكم بنف�ض المنطق الذي ُتحكم به
المعرفة العلمية ونتاجهاُ ،يمكن الت�ساوؤل
عندها عن منطق الت�افق بين التّراكمية في
العل�م ال�سرفة والتراكمية في المعارف
التي ت���ؤدي اإل��ى الإب ��داع الفنّي .فما هي
اأوج��ه الإخ�ت��اف والتقارب بين التّنظيم
الذي يقت�سيه التفكير العلمي ،والتّنظيم
ال��ذي يظهر في اأن�م��اط التفكير المغايرة
للعلم وفي المنجز الفنّي مثاً ؟ م��اذا عن
البناء المعرفي في الف ّن فهل ه� اإدراك
م�جه؟ وهل يتّ�سف الإب��داع
ق�سدي اأم
ّ
ال�ف�نّ��ي بال�سم�لية وال�ي�ق�ي��ن كمثيله في
الإبداع العلمي؟

�ضمات المعرفة الف ّنية

 - 1التراكمية
م��ع ت �تّ�ب��ع ال �م �� �س��ار ال �ت��اري �خ��ي للف ّن
يظهر ب��س�ح اأنّ التعاقبات الأ�سل�بية
والآداءات في الإ ّتجاهات الفنّية قد ظهرت
متاحقة وب�سكل من ّظم ،الأمر الذي جعل
من الف ّن �سل�سلة مت�سلة من التراكمات
ال�ب�ن��ائ�ي��ة ع �ل��ى م���س�ت���ى ال �ب �ن��اء ال �م��ادي
(التقني) ،اأو الإ ّت�ج��اه��ات الأ�سل�بية ،اأو
الإ�ستعارات والتح ّ�لت ال�سكلية داخل
ال��سائط الناقلة ،اأو كعلى م�ست�ى ال�عي
ال ��روؤي ���ي ال���ذي ي �ق���د ال �تّ�ج��رب��ة الفنّية
وي���ج��ه خط�اتها .م��ن هنا يمكن اإث�ب��ات
�سفة التّراكمية وارتباطها بالإنجاز الفنّي
ب�سكل عام.
اإل اأنّ المعرفة الفنّية تتمايز بك�نها
تمتلك �سفة الإ�ستمرارية والت�ا�سل ،ل
الإنقطاع والإلغاء .فالمنجز الفنّي القديم
يظل مت�ساً ومت�ا�ساً في ح�س�ره اإزاء
فعل التذوق من قبل الم�ساهد ،الذي تنتقل
ذائقته عبر الزمن متجاوزا ً كل الق�انين
ال��سعية بالت�سل�سل والتتابع والتط ّ�ر.
لذا فتراكمية المعرفة الفنية تراكمية اأفقية
بفعل الإ�ستمرار والت�ا�سل .والتّجارب
ال �ف �نّ �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة ف ��ي ال� �ق ��رن ال�ع���س��ري��ن
ُتظهر ب��س�ح اأ ّنها م�ستقاة من اأ�ساليب
واأن��م��اط ال�ف�ن���ن ال�ب��دائ�ي��ة وال�ح���س��ارات
القديمة ،ومعها كانت التح�لت الأ�سل�بية
الحداثية .ويت�سح منها اأنّ �سفة الت�ا�سل
وال�ت��داخ��ل م��ا بين ال�ق��دي��م وال�ح��دي��ث كان
اأكثر و�س�حا ً واإيجابيا ً في الف ّن منه في
العلم .قد يظهر هذا جليا ً في اأعمال هنري
 )Henry Moore)Qƒeبا�ستعاراته من الفن
المك�سيكي (�سكل رقم 1 :و رقم  ،)2وبابل�
بيكا�س�( )Pablo Picassoبا�ستعاراته
من الفن الأفريقي (�سكل رقم  3ورقم ،)4
وب�ل كلي ( )Paul Kleeبا�ستعاراته من
الفن الإ�سامي(�( )16سكل رقم  5ورقم
 )6وغيرهم من الفنّانين..
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 - 2التنظيم
اإذا كانت �سفة التراكمية قد تحققت
في الف ّن فهذا الأمر ه� نتيجة فعل التّنظيم
ال �ق��ائ��م ب �ي��ن م�ج�م��ل م�ع�ط�ي��ات ال�تّ�ج��رب��ة
الح�سية ،والعقلية للتجربة ذات �ه��ا ،وما
ك��ان ي�سبقها م��ن ت�ج��ارب تحمل �سفات
وخ�سائ�ض تظهر ب�سكل اأو ب �اآخ��ر في
��س�ي��اق ال�تّ�ج��رب��ة ال�م�ت�ق��دم��ة .ع�ل��ى ال � ّرغ��م
م��ن ال�ط��روح��ات الكثيرة التي تدعي ب�اأن
ال �ف � ّن ه��� ع �ب��ارة ع��ن ع�م�ل�ي��ات ل واع �ي��ة
ع�ب�ث�ي��ة ،ل ي �ق���ده��ا ال �ف �ك��ر وت �ع �م��ل على
اأ�س�ض ميتافيزيقية خ��ارج ح��دود ال�عي
الذهني وتلعب ال�سدفة دورا ً مهما ً في
اأغلب نتاجات الفن .اإلّ اأنّ النتاجات الفنية
الحديث الخالية من المعادل الم��س�عي
ال�اقعي ،لم تكن اإلّ نتيجة فعل التّنظيم
واإع��ادة اإنتاج القديم ب�س�رة حديثة .هذا
ما يجعل من التّنظيم �سفة اأكثر اإت�سالً
بالف ّن دون غيره من المعارف الإن�سانية.
(�سكل رقم  8، 7ورقم (9
 - 3ال�ضببية
اإنّ الأ��س��ا���ض المهم ف��ي بناء المعرفة
الم�جه وفق
الفنّية ه� الإدراك الق�سدي
ّ
منهج من ّظم خ��ا���ض ،وه��� م��ا ق��د ن�سميه
ال�سببية .وتتح ّقق ال�سببية في الف ّن ب�سكل
اأكثر و�س�حا ً منه في العلم .لأنّ عمليات
التّحليل والتّركيب للم�ساهدات الب�سرية
واإع� ��ادة تنظيمها على م�ست�ى ال�سطح
الب�سري ،هي اأكثر �سعة وم��رون��ة لأ ّنها
خا�سة بالفنّان .فالفنّان يتجاوز الكثير
من الق�اعد المنهجية التي تحكم الظاهرة
بل اإن��ه يق�سيها تماماً .ه��ذا ما يجعل من
العمل الفنّي بنية مفت�حة على التّجريب،
من خال اإختبار الظ�اهر داخ��ل المنجز
الب�سري ،على نح� يتح ّقق م��ن خاله
الإبداع والإبتكار الم� ّؤ�س�ض ب�سمة الخيال
وخ�س��سيتهِ .هذا التّجريب قد يجعل من
الفر�ض ممكن حدوثه .ويتّ�سح ه��ذا في

الإت�ج��اه التكعيبي التّحليلي
� ��()Synthetiqueس� �ك ��ل رق��م  ،)10وف��ي
ال�ح��رك��ة ال���س���ري��ال�ي��ة ((Surréalisme
خ��ا��س��ة ف��ي ��س���ري��ال�ي��ة ��س�ل�ف��ادور دال��ي
)�()Salvador Daliسكل رقم  )11وماك�ض
اآرن�ست (�( )Max Ernstسكل رق��م ،)12
وفي الإ ّتجاهات الجديدة فيما بعد الحرب
العالمية الثانية مثل الف ّن ال�سعبي (Pop
 )Artوالف ّن الب�سري (�()Optical Artسكل
رقم  )13واتجاهات ما بعد الحداثة (Post
�()Modernismeسكل رقم  14ورقم.)15
وال�ن�ت�ي�ج��ة ه��ي الإن��ج��از ال �ف �نّ��ي ه��� بنية
مفت�حة على التّجريب ومحك�م بالمنهج
الذي ين ّظم عملية اإنتاجه.
والعمل الفنّي الذي يتاألف من عنا�سر
الأل ���ان والأ��س�ك��ال والخط�ط والف�ساء
وغيرها من الع�امل المتغيرة الخ�ا�ض
كالقيمة وال�م��ام����ض ،كلها تنتظم داخ��ل
المنجز ال�ف�ن��ي ب�اأ��س����ض ت�سنّف اأن�م��اط��ه
وتحدد اإتجاهاته واأ�ساليبه ومدى تك�ينه.
وي �ت � ّم ذل��ك م��ن خ��ال ُن�ظ��م ب�ن��اء عاقات
ال �ع �ن��ا� �س��ر ه� ��ذه ع �ل��ى م �� �س �ت���ى �سطح
الل�حة .فعملية التّنظيم تك�ن في اأحداث
ال�حدة والتكامل بين العنا�سر المختلفة،
ومن خال تنظيم واإع��ادة تنظيم التّحليل
والتّركيب .ه��ذا الت�س ّ�ر يتطابق م��ع ما
يذهب اإليه الباحث نجم عبد حيدر عندما
يكتب اأنّ «ال�ع�م��ل ال�ف�نّ��ي ي�ح���ي ق�انين
ت�ن�ظ�ي��م داخ� �ل ��ي ،ه ��ذه ال �ق���ان �ي��ن ترتبط
بق�انين العاقة مع عنا�سر البناء الفنّي
الأخ��رى لكي تك ّ�ن النّاتج الكلي»(.)17
وب �ح �� �س��ب ال �م �ف �ك��ر ال��ب���ل��ن��دي روم� ��ان
اإنغاردن( ) Roman Ingardenف�اإنّ اأهم
المبادئ والق�انين التي يق�م عليها نظام
العمل في المنجز الفنّي هي:
قانون الأ�ضا�ضية والأهمية  :وه�
��س�ي��ادة وح ��دة م��رك��زي��ه تتمح�ر ح�لها
ال�حدات البنائية الأخرى.
قانون الإت�ضاق  :وه��� ات�ساق الكل
(Cubisme

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔ ّﻨﻲ اﻟﺬي
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻮان واﺷﻜﺎل
واﻟﺨﻄﻮط واﻟﻔﻀﺎء
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﻤﺘﻐ ﱢﻴﺮة اﻟﺨﻮاص
ﻛﺎﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﻤﻼﻣﺲ،
ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻨﺘﻈﻢ داﺧﻞ
اﻟﻤﻨﺠﺰ اﻟﻔﻨﻲ ﺑﺄﺳﺲ
ﺗﺼ ّﻨﻒ أﻧﻤﺎﻃﻪ
وﺗﺤﺪد إﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻪ
وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ وﻣﺪى
ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ
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ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻜﺮة
اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻫﻲ
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺨﻼف
وا ﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔ ّﻨﻴﺔ.
واﻟﺴﺒﺐ ّ
أن اﻟﻤﻮﺿﻮع
ّ
اﻟﻔﻦ ﻫﻮ ﻓﻲ
ﻓﻲ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻓﺮدي ذاﺗﻲ .ﺣﺘﻰ
وإن ﻛﺎن اﻟﻔ ّﻨﺎن
ﻳﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع
ازﻣﺔ ا ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،إ ّﻻ
ّ
أن ﻧﺘﺎﺟﻪ ﺳﻴﻨﻄﻠﻖ
ﻣﻦ اﻟﻮﺟﺪان ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮوض اﻟﺨﺎﺻﺔ
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بن�سق واح ��د بغ�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن التباين
والخ �ت��اف ف��ي ال�م�ك���ن��ات اأو الأق���س��ام
الفرعية التي يجب اأن تظهر مياً وا�سحا ً
للتجمع المن�سق.
قانون التناغم  :وه� تناغم واإت�سال
ال���ح��دات البنائية وف��ق ��س��رورات العمل
الفنّي حيث تبدو اأكثر اإن�سجاما ً وتاآلفا ً).(18
ولتحقيق النّظام في بنية العمل الفنّي،
يتبع الفنّان ،اإ�سافة اإلى ق�انين الإت�ساق
والتناغم وال �ق���ة ،ق�انين اأخ��رى مكملة
في البنية الفنّية ،على اإختاف اإنتماءاتها
اإلى الحداثة ،اأو اإلى ما بعد الحداثة ،و هذه
الق�انين هي:
قـــانـــون الـــتـــكـــرار :ب��ح��ي��ث ت �ك���ن
بنية العمل مبنية على اأ��س��ا���ض الترابط
والت�ا�سل بين مك�نات العمل.
قانون ال�ضتمرار :وي�ت��م م��ن خال
اإعطاء بع�ض التتابع والإ�ستمرار المن ّظم
لعدد من التك�ينات الأكثر والأقل ت�سابها.
قانون الت�ضاد والتقابل :ويعني
ال�ت�ن��اظ��ر ب��اخ�ت��اف ق�ي��م ال�م�ت�ق��اب��ات من
حيث اتفاقها اأو تنافرها .
قانون التغير المتبادل :وه� ارتباط
المفردة بحركة الكل..
قــانــون الــتــكــويــنــات الإيــقــاعــيــة :
ويق�سد به وج���د اإيقاع فراغي اأو اإيقاع
ن�سبي في ت�زيع الم�ساحات ).(19
وفي العملية الت�سكيلية ُت�ساغ عنا�سر
تك�ين العمل الفنّي بطريقة تراتبية وفقا ً
لمتطلباتها .م��ا يعني اأ ّن �ه��ا تخ�سع اإل��ى
اأن�ساق مت�سلة من العاقات ذات تتابع
م�ن�ظ� ّم ،على اأن ل يكت�سب ه��ذا التراتب
��س�م���ل�ي��ة ف ��ي ت �ح��دي��د � �س �م��ات ال�تّ�ن�ظ�ي��م
ف��ي المنجز ،لأ ّن �ه��ا ترتبط بالفنّان ذات��ه
وبحريته في التعبير .فيها ي�ؤ�س�ض الفنّان
��س�م��ات ال�ن�ظ��ام الكيفي وق�ي�م��ه المميزة
فيح�سم العمل الفنّي .وقد يتعدى الفنّان
ذلك اإلى اإحداث تف ّ�ق م�ؤ ّكد ودرجة معينة
من الأ�سالة والج�دة والإبداع ).(20

واإذا ك��ان��ت العملية الت�سكيلية تتم
على ه��ذا النح� ،فهل يمكن تعميم �سفة
ال�سم�لية واليقين على المعرفة في الفنّ؟
 - 4ال�ضمولية واليقين في العمل الف ّني
ق��د تك�ن فكرة ال�سم�لية ه��ي نقطة
الخاف والإختاف بين المعرفة العلمية
والمعرفة الفنّية .وال�سبب اأنّ الم��س�ع
في الف ّن ه� في طبيعته م��س�ع فردي
ذات� ��ي .ح �ت��ى واإن ك ��ان ال �ف �نّ��ان ي�ت�ن��اول
م��س�ع الأزم��ة الإن�سانية ،اإلّ اأنّ نتاجه
�سينطلق من ال�جدان ،من خال مجم�عة
م��ن الفرو�ض الخا�سة .اأ��س��ف اإل��ى ذلك
اإرت �ب��اط العمل الفنّي ف��ي م��راح��ل تناميه
وت�سكله بالتّجربة ال�سيك�ل�جية للفنّان،
مع ت�ظيف كبير لمخيلته في ن�سج بنية
ال�س�رة وتاأليفها وتركيبها ،وهكذا تتاأكد
النّزعة الذاتية على ح�ساب ال�سم�لية ).(21
اأ ّما الحقيقة العلمية فهي م��س�عية بمعنى
اأ ّن�ه��ا ل ترتبط ب �اأي ��س��راع �سيك�ل�جي
اأو اإجتماعي الأم��ر ال��ذي يعطيها �سدقا ً
وثباتاً ،ويجعلها ل تت�قف على ظروف
ال��زم��ان والمكان ال��ذي تن�ساأ فيه ،اإل من
ح�ي��ث ت�ع�ب�ي��ره��ا ع��ن م���س�ت���ى ال�ع�ل��م في
مرحلة زمنية م��ا؛ الأم��ر ال��ذي يجعل من
الحقيقة العلمية اأكثر محدودية وم�ساعية
من العمل الفنّي وذل��ك لتجاوزها النطاق
الفردي.

المعادلة المعرفية
ّ
والفن
بين العلم

ت��رت �ب��ط ال �م �ع��رف��ة اإرت� �ب ��اط� �ا ً مطلقا ً
ب��الإن �� �س��ان ،ف�ه��� منتجها وم�ح� ّرك�ه��ا،
وه��� يمتلك ال�ق��درة العقلية التي ُتقا�ض
عليها مملكة المعرفة .والمعرفة العلمية
م�ع��رف��ة تخ�س�سية ت�ستكمل ��س��روط
بنائها ف��ي اإخ�ساعها للتّجربة ،لكنّها
ل تتح ّقق اإلّ بفعل ت��راك��م الم�ساهدات
وبداهة الماحظة ودقتها .وبالإنتخاب
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التخ�س�سي للمفردات يتك ّ�ن المنهج
اأو الأ�سل�ب ،الذي يتبل�ر بفعل التجريد
الناتج عن اإخ�ساع المفردات للتحليل
وال �تّ��رك �ي��ب ،ال �ه��ادف اإل ��ى ال�ك���س��ف عن
ُنظم ج��دي��دة .وم��ا ينطبق على المعرفة
العلمية من �سمات وخ�سائ�ض ينطبق
على المعرفة في الفنّ ،باعتبار اأنّ الف ّن
ه��� ف��رع م��ن ف��روع المعرفة المنّظمة،
ولأنّ الإ ّت��ج��اه ال�تّ�ج��ري�ب��ي ه��� الإ ّت �ج��اه
الأق��رب اإلى المباحث الفنّية التّ�سكيلية.
ف�سفات التّنظيم وال�م�ن�ه��ج وال�ت�ح� ّ�ل
والتط ّ�ر هي �سفات معرفية تنطبق على
ال�ف� ّن كما تنطبق على العلم .والمعرفة

واح��دةُ ،تحكم بنف�ض المنطق مع فارق
التخ�س�ض ومظاهر الإخ� ��راج .لكن ما
ّ
ّ
يميّز المعرفة في الف ّن اأنها غير �سم�لية
تفتقد للم��س�عية ،فالأهداف النهائية
فيها �سخ�سية ذات �ي��ة ت�ت�اأث��ر بالمنحى
ال�سيك�ل�جي والثقافي والإجتماعي
ل�ل�ف�نّ��ان .فالفنّان�ن يبتدع�ن الأع �م��ال
طبقا ً للمبادئ الم�ستقلة ل���ح��دة البناء
الفنّي ووفقا ً لإج��راءات�ه��م الخا�سة .لذا
يت�سم اإنتاج العمل الفنّي بخ�س��سية.
هذا ما يجعل اأ�سا�ض العمل الفنّي يق�م
ع �ل��ى خ�ل�خ�ل��ة ال �نّ �ظ��ام داخ� ��ل ال�م�ع��ادل��ة
ال�م�ع��رف�ي��ة ،ل �ي���لّ��د ع��اق��ات وت�ك���ي�ن��ات

متن�عة ومبتكرة تغير م�سار الإدراك
والتلقي المفتر�ض منطقيا ً تحقيقهُ ،وفق
فر�سيات المعادلة .فالقيمة الجمالية
ت�ت�ح� ّق��ق ف��ي ك��ل م��ن ال �م �ع��رف��ة العلمية
وال�م�ع��رف��ة ال�ف�نّ�ي��ة .اإلّ اأنّ قيمة جمال
المعادلة في العلم هي في �سدق النتائج
التي تح ّققها ،بينما يكمن الجمال في
المنجز الفنّي في تغيرات الأ�سل�ب وفي
التقنية ،وما يتركه المنجز من اإح�سا�ض
عاطفي عند الإدراك.

❊

اأ�ضتاذة جامعية وف ّنانة ت�ضكيلية

الهوام�س
( )1ريد هربرتّ ،
الفن وامجتمع( ،ترجمة فار�س
مــري �ضاهر) ،دار القلم للطباعة والن�ر
والتوزيع ،بروت/لبنان( ،ل تاريخ)� ،س .9
( )2امقدّم اإمانّ ،
فن ال ّتجميع على اللوحة واأثاره
على ال ّتجربة اللبنانية ،ر�ضالة اأعــدت لنيل
�ــضــهــادة ما�ضر ي الــفــنــون الب�رية (غر
من�ضورة) ،امعهد العاي للدكتواه ي الآداب
والعلوم الإن�ضانية والإجتماعية ،اجامعة
اللبنانية� ،2011 ،س . 180
(� )3ضليبا جميل ،امعجم الفل�ضفي بالألفاظ
العربية والفرن�ضية والإنكليزية والاتينية،
(اجــزء الثاي– الطبعة الأوى ) ،دار الكتاب
اللبناي للطباعة والن�ر والتوزيع ،بروت/
لبنان ،1982 ،ص.415
( )4زيادة معن ،وجموعة من اموؤلفن ،امو�ضوعة
الفل�ضفية العربية( ،مــج  ،)2معهد الإمــاء
العربي ،بروت /لبنان � ،1988 ،س .1623
( )5كوليه اأزفلد ،امدخل اإى الفل�ضفة( ،ت .اأبو العا
عفيفي) ،مكتبة النه�ضة ام�رية ،القاهرة /
م�ر� ،1965 ،س .25
( )6نف�س امرجع� ،س .56
( )7نف�س امرجع� ،س .60
( )8ب�ضتة عبد القادر ،الإب�ضتيمولوجيا مثال فل�ضفة
الفيزياء النيوتونية ،دار الطليعة للطباعة
والن�ر ،بروت  /لبنان� ،1995 ،س.38-37

(*) بامنهج هنا يُق�ضد جموعة اخطوات التي
يتبعها العقل عندما يقوم بدرا�ضة مو�ضوع
معن للو�ضول به اإى غاية معينة.
( )9لطفي اأفــراح ،درا�ضة ي امناهج بن الفل�ضفة
والعلوم ،جلة العلوم الجتماعية( ،العدد
 ،)20-19اجــمــعــيــة الــعــراقــيــة للعلوم
الجتماعية� ،2001 ،س .153
( )10فـــوؤاد زكــريــا ،التفكر العلمي� ،ضل�ضلة
عـــام امــعــرفــة (،الـــعـــدد الــثــالــث) ،امجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت /
الكويت� ،1978،س.18
( )11نف�س امكان.
( )12برتراند ر�ضل ،األــف باء الن�ضبية( ،ت فوؤاد
كامل)(،م .حمد مر�ضي اأحمد) ،دار ال�ضوؤون
الثقافية العامة ،القاهرة  /م�ر� ،1986 ،س
.85
( )13فوؤاد ،مرجع �ضابق� ،س.20
( )14نــفــادي ال�ضيد ،الــ�ــرورة والحــتــمــال بن
الفل�ضفة والعلم( ،الطبعة الثانية) ،دار التنوير
للطباعة والن�ر ،بــروت  /لبنان،2005 ،
.48¢U
( )15قن�ضوه �ــضــاح ،فل�ضفة العلم( ،الطبعة
الأوى) ،دار التنوير للطباعة والن�ر ،بروت /
لبنان� ،2008،س .158
( )16اأمهز حمود ،التيارات الفنية امعا�رة،

(الطبعة الأوى)� ،ركة امطبوعات للتوزيع
والن�ر ،بروت  /لبنان� ،1996 ،س�.س (151

 .)295 - 240( )17عبد حيدر جم( ،بالإ�ضراك زهر �ضاحب
ّ
الفن واجمال،
وبا�ضم حمد) ،درا�ــضــات ي
(الــطــبــعــة الأوى) ،دار

جــــدلوي للن�ر

والتوزيع ،الأردن� ،2006 ،س .75
()18

Roman, The Cognition

INGARDEN

of the Literary Work of Art, translated
by Ruth Ann Crowley and Kenneth
Illinois:

Evanston,

Olson,

R.

Northwestern University Press, USA,
1973, p.p )Lxxii – 415(. According to
)http://plato.stanford.edu/entries/
) /ingarden

(ٍ )19اإ�ضماعيل �ضوقي ،ال ّت�ضميم وعنا�ره واأ�ض�ضه
ي ّ
الفن الت�ضكيلي( ،الطبعة الأوى) ،دار النه�ضة
العربية ،القاهرة  /م�ر� ،2006 ،س .56
رف) .Loc. cit
(( )20بت� ّ
( )21عبد احميد �ضاكر ،العلمية الإبداعية ي فن
الت�ضوير� ،ضل�ضلة عام امعرفة(،العدد ،)109
امجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب،
الكويت  /الكويت � ،1987 ،س .157
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�ضكل رقم  :1هنري مور (،)Henry Moore
الموديل الم�ضتلقي (،)Reclining figure()1929
حجر الغرانيت ،ليد�س للمتاحف والغاليرييات
( ،)Leeds Museums and Galleriesالمملكة
البريطانية المتحدة.
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�ضكل رقم  :2تور�ضو ( ،)Toresoمنحوتة من
ح�ضارة المايا( 1521-1300ق.م) ،حجر �ضخري،
متحف الأنتروبولوجي في المك�ضيك.

�ضكل رقم  :4قناع اإفريقي

�ضكل رقم  :3بابلو بيكا�ضو (،)Pablo Picasso
راأ�س اإمراأة (،)Head of a woman()1907
األوان زيتية على القما�س� 33x 46( ،ضم)،
مكان الحفظ :موؤ�ض�ضة بارن(Branes
.)foundation

�ضكل رقم  :6نادي علي ،ت�ضكيل بالخط العربي
على �ضكل اأ�ضد� 12x19.2( ،ضم)  ،موؤ�ض�ضة اآغا
خان للثقافة ،الهند.

�ضكل رقم  :7بيات موندريان
(� ،)Piet Mondrianضجرة حمراء Red Tree
� 70X 99( ،1910-1908ضم)،
األوان زيتية على القما�س ،متحف غيمينتي
( ،)Gemeente Museumهولندا.

�ضكل رقم  :5بول كلي ( ،)Paul Kleeبيان
الممثل الهزلي (Comedian`s Handbill
� )1938(، 54.6 X 36.2ضم) ،طباعة
على الخ�ضب ،متحف ميتروبوليتان للفن
(،)Metropolitan Museum of Art
نيويورك /اأميركا.

�ضكل رقم  :8بيات موندريان (،)Piet Mondrian
�ضجرة رمادية ،Grey Tree 1911
(� 78.5X107.5ضم) ،األوان زيتية على القما�س،
متحف غيمينتي ( ،)Gemeente Museumهولندا.
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�ضكل رقم  :9بيات موندريان (،)Piet Mondrian
تاأليف مع م�ضطحات لونية وخطوط رمادية
Composition with color planes and(1
� 60.5x49( ،)Grey lines 1ضم) ،األوان زيتية
على القما�س ،مجموعة خا�ضة ،هولندا.
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�ضكل رقم � :11ضلفادور دالي
( ،)Salvador Daliاإلحاح الذاكرة
،The Persistence of Memory 1931
(� 24X33ضم) ،األوان زيتية على القما�س،
متحف الفن الحديث ،نيويورك/اأميركا.
�ضكل رقم  :14فرانك �ضتيا
(،)Frank Stella(،)Hyena Stomp()1962
(� 19.82X19.81X91ضم)،
(األوان زيتية على القما�س) ،غاليري ،ARS
نيويورك /اأميركا.

�ضكل رقم  :12ماك�س اأرن�ضت (،)Max Ernst
الماك الحار�س (،)L`Ange du Foyer()1937
(� 114X146ضم) ،األوان زيتية على القما�س،
مجموعة خا�ضة ،فرن�ضا.

�ضكل رقم  :10جورج براك
( ،)Georges Braqueالرجل ذو
القيثارة(،)Man with a Guitar()1911
(األوان زيتية ون�ضارة خ�ضب على القما�س)،
المتحف الوطني للفن الحديث /مركز جورج
بومبيدو ،باري�س.

�ضكل رقم  :13فيكتور فازاريللي
( ،)Victor Vasarellyفيغا نور()Vega - Nor
(� 200X200( ،)1969ضم)،
اأكريليك على القما�س ،غاليري األبرايت نوك�س
( ،)Albright Noxنيويورك /اأميركا.

�ضكل رقم � :15ضارلز بيديرمان
( ،)Charles Biedermanالجناح الأحمر –
رقم ،)1965-Red Wing- no 20()1954(20
(� 96.5X78X15.6ضم) ،األوان اأكريليك و�ضفائح
األومنيوم  ،غاليري  ،Tateلندن.
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هند�ضة المكوِن للمك َون

آيات
بين فع ��ل التجريد وتك ��راره ا ُ
رق� � ٍ�ض هند�سيّ� � ٍة النظ ��ام والتنظيم.
و«ف ��ي الب ��دء كان ��ت الدائ ��رة» .هند�سيتها
ح�سم ��ت اأنْ ل بداي ��ة له ��ا ول نهاي ��ة،
اقتراب م ��ن المفه ���م الإلهي .حين
وه ��ذا
ٌ
ت�س َ�ف ��ت هذه الدائ ��رة ،تل�لب ��ت �سع�دا ً
بحل ��م غيب�ب ��ة عط�س ��ى للفناء ف ��ي الحق
والن ���ر الإلهي (1)،وبحركة ُ
�سبط اإيقاعها
)(2
في بنائية (تاأليف) المنمنمة الإ�سامية
الت ��ي ه ��ي ُمنتج فنّ ��ان ُم�سل ��م تمام� �ا ً كما
الأرابي�س ��ك) .(3وحي ��ن ت�س ّ�ف ��ت اأفقيّ� �ا ً
راق�س ��ت الح ��رف العرب ��ي بان�سيابي ��ة
تتابعي ��ةّ ،
�ي).(4
ولدة ،عمقه ��ا اإيمان � ّ
بي ��ن التعام ��د والأفقي ��ة ح�ار ّي ��ة تنتق ��ل
م ��ن مح ���ر الدائ ��رة) ،(5اأي النقط ��ة ،اأي
المك� � ِ�ن ،اأي اه (6)،باتج ��اه محيطه ��ا ،اأي
الك ���ن ،اأي الإن�س ��ان ،اأي المك� � َ�ن .وم ��ع
التعامد والت�سطي ��ح تبل�رت روؤية العرب
لُ
الم�سلمي ��ن لك�ن ح�سم�ا تح ّرك ُه }ك َم ۡن
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َ ََۡ َ
ان{ ،خالقه مطل ��ق ،غيبي ،ثابت،
عليه��ا ف ٖ
واح ��د اأح ��د .ث� � ّم ح�سم ���ا اقت ��ران الرق�ض
) (7
بهند�سية الدائرة ،ونظامها التكاثري.
ل �س ��ك اأن قر� ��ض اال�سم� ��ض ،واخت ��راع
ال ��دولب والفرج ��ار ،واكت�س ��اف الحركة
الل�لبية ،والدوران ح�ل الكعبة ،وتعاقب
اللي ��ل والنه ��ار ،كذل ��ك الحي ��اة والم ���ت،
وحركي ��ة الكتاب ��ة والنق�ض)�](8سباأ وقبلها
ر�سخت ال�س ��كل الدائري في
اليم ��ن[ ،ق ��د ّ
ذاك ��رة العربي الب�سرية ،و�ساعد في ذلك
نزوع ��ه و�سع ���ب اأخ ��رى الفط ��ري نح ���
التجري ��د .اأيا ً تكن ق ��راءة التجري ��د ،يبقى
تعامل الفنان الم�سلم مع الدائرة على اأنها
الك ���ن الخال ��ي م ��ن الف ��راغ .وكان انتفاء
الف ��راغ ف ��ي زخرفت ��ه م��س ��ع تباين بين
(را ٌأي وراأي اآخ ��ر) .قال�ا :اإنه حر�ض على
ح�سد زخارفه النباتية والهند�سية خ�سية
م ��ن ت�سل ��ل اإبلي� ��ض اإل ��ى ف ��راغ م�سطحة،
واإ ّن ��ه دم ��ج ه ��ذه الزخ ��ارف بالخط�طية
اأحيان� �ا ً لتاف ��ي الف ��راغ .وقال ���ا ،م ��ن

منظ ��ار �س�في ،اإنّ فع ��ل تغطية ال�سط�ح
بالزخارف لي�ض بدافع الخ�ف من الفراغ
«اإنما مر ّده في الحقيق ��ة ،الرغبة في اإذابة
ما ّدة الج�سم ،وتحطي ��م وزنه و�سابته،
واإعطائ ��ه الخف ��ة ،وه ��ذه الرغب ��ة �س�فية
تميّ ��ز فن�ن ال�سرق ».هك ��ذا ُيفهم الت�قف
بين التع�يذة والب�سملة اإيقاعا ً ل اإنقطاعاً.
ۡ
}َ ...ب ۡي ٞ
ت ّمِن لزخ لر ٍف{...
ل را َأي اآخ ��ر ف ��ي تجلّي ��ات ف� � ّن زخ ��ارف
الأرابي�سك ،وف ��ي ان�سحابها اأ�سكالً تجمع
�ادي» و«المق ّد� ��ض») .(9فاحتماليّة
بي ��ن «الع � ّ
الح�س ���ر الإله ��ي ه ��ي اأق ��رب بكثي ��ر اإل ��ى
الم�ؤ َك ��د منها اإلى الإفترا�س ��ي .والإع�سار
ال ��ذي انت�س ��ر م ��ن بح ��ر ال�سي ��ن اإل ��ى
المحي ��ط الأطل�س ��ي ،والذي ُح� �دِد م�سد ُره
ال�سرقي) ،(10قد ردّدت م�جاته حناج ُر اآذانٌ
�ت بدورها ع ��ن جغرافيت ��ه ،و«نيط
اأف�سح � ْ
اللثام» عن ح�س�ر اه ف ��ي :تزويق القراآن
الكريم (كام اه) ،وزخرفة الم�سجد (بيت
هذا الكام) ،والديم�مة ثالثهما.
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�ت ب ��ه العم ��ارة الإ�سامية من
م ��ا حظي � ْ
ك� � ٍم لأن ���اع زخ ��ارفٍ ،
كاف للتدليل على
�ي غ ّط ��ى اأروق ��ة الم�سج ��د،
ح�س ���ر اإله � ّ
�سع�دا ً اإلى القبّة .ربما كانت القبة �س�ر ًة
ل�سم ��اء يخ�ساها وي�سع ��ر بثقلها ،فيح�سد
فيه ��ا وعليه ��ا زخارف ��ه .ه ��ذه الزخ ��ارف
بزمكانيته ��ا تر ّبع ��ت اأي�س� �ا ً عل ��ى عر� ��ض
الق�س ���ر .الأرابي�س ��ك التي قام ��ت بمه ّم ٍة
بريد ّي ��ة -م ��ن واإل ��ى الح� � ّكام (11)-اأبدعها
فنان م�سل� � ٌم ،واأ�سفى عظمة جمالية على
الحجر وغير الحجر.
كان الق�س ��د والمعن ��ى ف ��ي قل ��ب �ساعر
ع�سق
م�ؤمن ،تفنّن جه ُد عرب�سته في اأداء
ِ
وطق�ض التك ��رار ،اللذين هما في
التجري� � ِد
ِ
�سل ��ب عقيدته .وكان ف ��ي ان�سمام الخط
اإليهم ��ا ،ت�س� � ُكل ق�سي ��د ٍة ب�سري ��ة تذ ّك ��ر
بالق�سي ��دة العربي ��ة ،وبتن ّ�ع ف ��ي البناء،
م�ح� �دٍ ،جام ٍع ل�ج ���ه الباغ ��ة ،ولقافي ٍة
َ
ّ
ُ
محبّب ��ة التك ��رار .كم ��ا تذك ��ر بالم��س ��ح
أندل�سي ،وباإيق ��اع م��سيقى يتر ّدد من
ال
ّ
مئذنة ،وبترتيل القراآن الكريم.
كل �س ��يء قي ��ل ف ��ي الف� � ّن الأربي�سك ��ي.
والاح�سرية تت�قف عند مثالٍ
نم�ذجي
ٍ
عك� ��ض ح�س�ر الدي ��ن ،وفل�سف ��ة الترابط
الع�س�ي بينه وبين فعل التزيين .المثال
ّ
م�سج ��د «قبّ ��ة ال�سخ ��رة» وكان المف�س ��ل
عند الر�س�ل(�سلعم) مع الم�سجد الحرام
والم�سج ��د الأق�س ��ى») (12ف�سيف�س ��اوؤه
اأبه ��رت وتبه ��ر الب�س ��ر والب�سي ��رة،
�ض.
وزخارف ��ه تميّزت بتف�ق عل ��ى ال ُمقتَبَ ْ
اأ ّم ��ا كام ال�حي فيُ�ستَ�س � ُ
�ف في ت�سميم
بنائ ��ه القائ ��م عل ��ى ثمانية مدامي ��ك تحمل
ۡ َ ل
القبّ َ��ة ،وتذك ��ر بالآي ��ة الكريم ��ةَ } :وٱل َملك
َ
َ ٓ ٓ
َ َ َ
ل
َ
ع أ ۡر َجائ ِ َه��ا ۚ َو َي ۡح ِمل َع ۡرش َر ّبِ��ك ف ۡوق له ۡم يَ ۡو َمئ ِ ٖذ
َ ٞ
ث َمٰن َِية { الحاقة  .17غ ��رب البناء محاريب

88
ت - 1ت - 2ك - 2016 1العدد 4

ثاث ��ة متج ��اورة تذ ّك ��ر بالأماك ��ن الثاثة
المق ّد�سة (مك ��ة -المدينة -القد�ض) ،وعن
ال�سبع.
�سمال ��ه �سبعة تذ ّك ��ر بال�سم ��اوات ّ
�ي لاأعمدة ي�سح
والإ�سطف ��اف الخما�س � ّ
ج� � ّدا ً ربطه بال�سل ���ات الخم�ض ،وباأركان
لُ َ ۡ َ ََۡ َ
ان{
الإ�س ��ام .اإن كان }ك م��ن عليه��ا ف ٖ
�اق.
الرحم ��ن  ،26فف� � ّن ه ��ذا (الفان ��ي) ب � ٍ
والبق ��اء ره ��نٌ براأف ��ة الع�ام ��ل الطبيعية،
وب�ع � ٍ�ي يتعام ��ل م ��ع الآث ��ار كمنظ�م ��ة
ح�سار ّي ��ة فنّي ��ة ت�ستق ��رئ الم�ستقب ��ل،
كما ق ��ال غارودي .ه ��ذا الإرث المعماري
ارتب ��ط بال�سم ��اء و ِب َ�ل ��ع قط ��ف نجم ��ة،
)(13
ا ُتخذت عن�سرا ً اأ�سا�سا ً في الهند�سية.
اإن تجديد البيعة لهذه المنظ�مة ،ما يزال
مفت�ح� �ا ً عل ��ى الانهائية ،ب�سح� � ٍر انطلق
م ��ن وحدة نباتية اأُدخل ��ت مختبر التجريد
والت�س ّ�ف واللّ�ن) (14يرافقها ٌ
خط اأك�سب
إ�سامي.
خ�س��سي ًة للف ّن العربي ال
ِ
مز ّوق ��ات الق ��راآن الكري ��م كان ��ت فاتحة
اآيات الفنّان الم�سلم .وباك�رتها تم��س ٌع
�ت للف�سل
بين الآي ��ات المق ّد�سة ،ث ّم تنام � ْ
ال�س ���ر ،و�س�لً اإل ��ى تغطية �سفحة
بين ُ
ال ُغ� � ّرة بكاملها بزخ ��ارف معظمها مراوح
نخيليّ ��ة) .(15حق ��ل عي ��ن ال ُم َر ِق� ��ض كان ��ت
الطبيع ��ة (المك� � َ�ن) المحك�م ��ة بالزوال،
وبديم�م ��ة تكري ��م جمال ��ي وفل�سف ��ي،
ت�س ّكل ��ت معه ��ا رغب� � ُة ك�س ��ب ث ���اب غي ��ر
معلن ��ة .ي ��د المر ِق� ��ض ج ��ادت ف ��ي تج�يد
التجري ��د ،تك ��راراً ،وهند�س� � ًة ،وحر�س� �ا ً
عل ��ى تماهي العن�سر (الج ��زء -ال�حدة)،
و�سعي ��ه الت�سابك ��ي ف ��ي �سمف�ني ��ة الكل،
«فالعين العربية اأحبّ ��ت التكرار الهند�سي
الك�ني» .ه ��ذا التج�يد �س ��ارف الإكتمال
]الكم ��ال ه[ ،بم�ساكن� � ٍة اأراده ��ا الفن ��ان،
بي ��ن طبيعة جديدة ُمج� � ّردة ،من ابتكاره،

وبي ��ن الخط�طيّة .هكذا تك ّر� ��ض التزويق
كن�ض ت�سكيلي مبا�سر للقراآن ،وتك ّر�ست
ّ
الخط ���ط كعن�س ��ر اأ�سا� ��ض «ي�سع ��ب
�سحب ��ه م ��ن ف�س ��اء الزخرف ��ة» ،و«تح ّ�ل
الخ � ّ
�ط اإل ��ى �س ��رب م ��ن التق ���ى» .«16ابن
(
)
17
ّ
وخطاطي
الب� � ّ�اب كان اأب ��رز مز ّوق ��ي
الق ��رون ال��سط ��ى .اإن الم ��ز ّوق الم�سل ��م
كان ُم�سبّع� �ا ً بخ�س ���ع تكلي ��ف ع� � ّرج ب ��ه
اإل ��ى الم�سج ��د) ،(18التي ات�سع ��ت هند�سته
لأط ���ل ا�سطفافي ��ة عر�ساني ��ة) .(19الخط
الك�ف ��ي كان اأبرز الأنم ��اط الم�ستخدمة.
(ديمان ��د) و�سف ��ه ب�«روحان ��ي بامتياز».
(ه�م ��رن) ق ��ال« :وه ��� الأكث ��ر ا�ستجابة
لحاج ��ة العم ��ارة» .والدكت ���ر محمد عقل
راآه الأق ��رب اإل ��ى الر�س ��م منه اإل ��ى الخط.
ق�س ��ر الحم ��راء (غرناط ��ة) مث ��ال عل ��ى
�ي مع الزخارف
اندماج
الك�في والن�سخ � ّ
ّ
النباتي ��ة� .سب ��ه ا
إجماع للم�ؤرخي ��ن اإلى اأنّ
ٍ
اأ�س ��كال الح ��روف ر�سم ��ت كام ال�حي،
واأنها تجريد لظ�اهر مماثلة من الطبيعة:
فتعامد الراأ�سي من تعامد �سيقان النخيل،
واأُفقي ��ة الأ�س ��كال م ��ن انب�س ��اط الأر�ض،
ومائلها من انحناء فروع ال�سجر.
منته ��ى التكري ��م الإله ��ي للح ��رف حين
افتُت ��ح بع� � ُ�ض كام ال�ح ��ي بح ��رف
]ن�� �-ض-ق [،وبحرفين ]ي�ض-طه[ ،اأ ّما
ح ��رف (الباء) فك ّرم ��ه اه بجعله افتتاحية
«الب�سمل ��ة» .وق ��د كان ��ت ،وم ��ا ت ��زال،
م��س�ع ت�سكيل م�ستق ّل للفنانيين).(20
ٓ َ َۡ َ ََ َۡ ل َ
نۚ }:ن وٱلقل�� ِم وم��ا يس
��ط لرون {القل ��م,1
براأي الدكت�ر �سمحات اأنها لي�ست كباقي
الن�نات ،وت�ستحق اأكثر من ن�سف دائرة
تعل ���ه نقط ��ة .اإيق ��اع التزوي ��ق كاد يك�ن
تج�ي ��دا ً ب�سر ّي� �ا ً وعقليّ� �ا ً ل� ِ«عي ��ن ت�سمع»
م��سيق ��ى الزخ ��ارف ،ول � � ِ«اأُذن ت ��رى»
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اﻧﺪﻣﺎج اﺧﻀﺮ ﺑﺎزرق
أﻧﺘﺞ اﻟﻔﻴﺮوزي .اﺻﻄﻼح
ﺑﺎﻟﻤﺎد ّي
ﺧﺺ اﺧﻀﺮ
ّ
ّ
)ارض– اﻟﺤﻴﺎة( ،وازرق
ﺑﺎﻟﻐﻴﺒﻲ )اﺑﻌﺎد-
ّ
اﻟﺴﻤﺎء( ،ﻟﺬا ﺑﺮزت
اﻟﻌﻠﻲ ﻓﻲ
ﻓﻜﺮة اﷲ
ّ
اﻟﺴﻤﺎوات اﻟﺰرﻗﺎء

ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ زﺧﺎرف
اراﺑﻴﺴﻚ ﻛﺎﻧﺖ
وﺳﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ
اﻟﺘﺄﻣﻞ ،ن اﷲ ﻓﻲ
ّ
ﻗﻠﺐ ﻣﺒﺘﻜﺮﻫﺎ ﻣ ّﻴﺰة
اﻟﺰﺧﺎرف أﻧﻬﺎ ﻟﻢ
ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻣﺰ،
ﻟﺘﻌﺪدﻳﺘﻬﺎ واﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ
ّ
ﻋﻠﻰ ﻻﻧﻬﺎﺋﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﺗﺠﺪدٍ ﺳﺎﺣﺮة
ﺑﻤﻔﺮدات ّ
وﺟﺮأة ﺗﺠﺮﻳﺪ ﻫﻲ
ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﻠﺴﻔﺔ »ﺗﻮرﻳﺔ اﻟﻬﻲ«
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انق�ساميات ال�حدات الهند�سية والنباتية،
وتراق�سه ��ا المنتظ ��م وال ُمنَ َظ ��م ف ��ي حيّز
َ
خا�س ��ة ف ��ي منظ�م ��ة
لَحِ َظ ��ه الخط ��اط،
ّ
العم ��ارة ،فتتجلّى الأرابي�س ��ك ِف ْع َل عب� ٍر
�ي» .ه ��� عب ��� ٌر
�ي اإل ��ى الامرئ � ّ
«بالمرئ � ّ
يف�س ��ي اإل ��ى ال ��ذات الإلهي ��ة ،ويجعل من
الفنّ ��ان الم�سلم ّ
خاقا ً ل خالق� �اً ،وبالتالي
يرف� ��ض (راأي اآخ ��ر) َي�سِ � � ُم زخ � َ
�ارف
الأرابي�سك بالمتعة الجمالية ِ
ال�سرف.
لم يغفل الم ��ز ّوق اأهمية اللّ�ن في عمله.
�ب الأل ���ان كلّه ��ا .اأقربه ��ا اإليه ما
فق ��د اأح � ّ
ُيق ِرب ��ه من ا�ست�سع ��ار اه .ل ��ذا ،كان لل�ن
الذه ��ب الم�ساح ��ة الكب ��رى ف ��ي الم�سه ��د
التزويق ��ي) .(21وكان في تذهيب الح�افي
(الإط ��ار) وال��س ��ط ف ��ي الم�سح ��ف
تذكي� � ٌر بفل�سف ��ة المح ���ر ودائرت ��ه .اأ ّم ��ا
فل�سف ��ة ا�ستخ ��دام الأ�سفري ��ن (الذه ��ب
والزعف ��ران) ،المت�سفي ��ن بالن�ر ،فقامت
عل ��ى رمزي ��ة الخل ���د والأل�هي ��ة ف� ��} ه ل
ٱل
َۡ
نل ل ه َ َ
ۡض{ الن ���ر .35وكا ُم
��ور ٱلس��مٰو ٰ ِت َوٱل ِ ۚ
ل ٗ لٗ
ورا َوهدى
ال�ح ��ي قراآنٌ كري ٌم جعل ��ه اه }ن
ّ ه
��اس{ الأنع ��ام .91اإنّ ابت ��كار البري ��ق
ل ِلن ِ ۖ
المعدن ��ي كبدي ٍل للذه ��ب كان اأي�سا ً طق�ض
عب ��ادة ل ��دى الفنّ ��ان الم�سل ��م ،وت��سط� �ا ً
بين حي ��اة البذخ والثراء وبي ��ن رف�ض اه
ه ل َ ل ُ ۡل ۡ
سف َِن{
ع ��ز وج ّل له ��ا؛ }إِن��هۥ ل يِ��ب ٱلم ِ
الأعراف .31من هنا اأي�س� �ا ً �سيادة �سعار
تح�ي ��ل «الخ�سي�ض اإلى نفي� ��ض» .الطبيعة
الملهم ��ة له ��ذا الفنّ ��ان ،تك ّرم ��ت علي ��ه
ب�س ���ءٍُ ،ت� � ِ� َج عن�س ��را ً هاما ً ف ��ي ت�سميم
ف ّن العم ��ارة .ه ��ذا ال�س�ء اأنت ��ج تد ّرجات
ل�نية ،اأوحت ب�ج ���د اأبعاد .لك ّن اأ�سل�ب
المنظ�ر عنده مختل ��ف .منظ�ره روحي
ل�لب ��ي يرتب ��ط بنظ ��ام الخل ��ق ،وج ��اء
�ي ال�س ��ارخ ف ��ي تج ��اور
التناق� ��ض الل�ن � ّ
ً
الأ�سف ��ر والأ�س ���د مث ��ال لمب ��داأ ال�سراع

الك�ني .واندماج الأخ�سر بالأزرق اأنتج
الفي ��روزي .الإ�سط ��اح خ� � ّ�ض الأخ�سر
بالم ��ا ّد ّي (الأر� ��ض– الحي ��اة) ،والأزرق
�ي (الأبع ��اد -ال�سم ��اء) ،ل ��ذا برزت
بالغيب � ّ
العلي ف ��ي ال�سم ��اوات الزرقاء.
فك ��رة اه
ّ
ً
ولذا اأي�س� �ا برز ارتباط المك َ�ن بالمك ِ�ن،
وتبل�ر الم�سم ���ن الديني والفل�سفي في
الآرابي�سك.
ۡ
ّ
هَ
َ
}إِن نف َع ِت ٱذِكر ٰى{
جمالي ��ة زخ ��ارف الأرابي�س ��ك كان ��ت
و�ستبقى في قلب التاأ ّمل ،لأن اه في قلب
مبتكرها (22).ميّزة الزخارف اأنها لم تدخل
منظ�مة الرمز ،لتع ّدديتها وانفتاحها على
لنهائية البتكار بمفردات تج ّد ٍد �ساحرة،
وج ��راأة تجريد يبتعد ع ��ن ال�اقع ليقترب
�ب الجم ��ال[ .ه ��ي
م ��ن ]اه جمي� � ٌل ويح � ّ
إلهي»،
جمالية قائمة على فل�سفة «ت�رية ال ّ
ن ّفذه ��ا فنّان وبنّ ��اء بحرفي ��ة عالية .وهي
تجرب ��ة رائدة عبرت بال ُمب� �دَع من الداخل
اإل ��ى الخارج وم ��ن الخارج اإل ��ى الداخل»،
�ي .هذا
بجمالي ��ة لي� ��ض اأقلّه ��ا الخط العرب � ّ
ال ُمبْدَع ي�سهد لح�س ��ارة بالغة الح�س�ر،
َبنَ ْت ا�ستقاليتها «بعرق فت�حاتها» ،بدءا ً
من الم�سجد ،وبمف ��ردات اأغ�ت الغربيين
وا�ستدرجته ��م اإل ��ى اأح�سانه ��ا (23).وبات
تاريخها ع�سيّا ً عل ��ى الإندثار والن�سيان.
لك ّن عظم ��ة ح�سارتن ��ا الي�م ف ��ي العناية
المر ّك ��زة .وتلقائي ��ة القل ��ق تنع� ��ض ذاكرة
بك ��ت «المج ��د ال�سائ ��ع» .والره ��ان عل ��ى
الم�ؤمني ��ن باأهمية حماية الإرث .وال�سكر
ك ّل ال�سكر للم�ؤتمني ��ن عليه ،ولكل اإ�سارة
ََ ّ
احت�سان .الإ�سارة مبارك ٌة و َتذ ّك ٌر }فذك ِۡر
ّ ۡ
هَ
إِن نف َع ِت ٱذِك َر ٰى{ الأعلى.9
❊ اأكادمية وفنانة ت�ضكيلية
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الهوام�س
� - 1ضورة لرق�س الدروي�س ،املحق �ضورة
).)28
� - 2ضورة لوحة للفنانة الركية اكتا�س فاطمة
زهرة ،املحق �ضورة (.)29
 - 3حــــاول عــفــيــف الــبــهــنــ�ــضــي «الـــربـــط بن
الت�ضوف ي الدين وبن ازدهــار الأرابي�ضك».
اأحد الباحثن «ي�ضف ت�ضاوير امخطوطات
الإ�ضامية بزخرفية وال�ضبب هو اعتمادها على
التجريد والت�ضطيح ...والتلخي�س ي اللون،
ومعاجة امنظور باإ�ضلوب ت�ضطيحي ل يعتمد
على الأبعاد».

 - 11غارودي ،حوار اح�ضارات ،م�ضدر �ضابق،
�س « ،7كل الفنون ي الباد الإ�ضامية توؤدّي اإى
ام�ضجد وام�ضجد اإى ال�ضاة ».اأ�ضماء م�ضاجد
رائعة ملحق �س .33

 - 4عقل ،دكتور حمد :اأبجدية القراآن من ملكة
�ضباأ ،دار احجة البي�ضاء ،حروفية �س ،248
و ب�ضملة �س  .263ملحق �ضورة رقم (.)30

 - 12قال ر�ضول اه (�ضلعم) «ل ُت�ض ُد الرحال ا ّإل
لثاثة م�ضاجد :ام�ضجد احــرام ،وم�ضجدي
هذا ،وام�ضجد الأق�ضى»

 - 5حوار اح�ضارات ،م�ضدر �ضابق� ،س 146
«التتابع اخطي ذاته ي النقو�س احلزونية
واخطيّة ...ي عهد ما يقرب األفي �ضنة ق.م.
يوحي بحركة احياة الكونية واإيقاعاتها».

 - 13ملحق �ضورة رقم ( )41اأطباق جمية.

� - 6ضلطان ،فا�ضل :الهند�ضة ي القراآن -علم
التكوين ،مركز الدرا�ضات امتقدمة ،دم�ضق (
�ضورة الفي�س الإلهي ،املحق (.)32
� - 7ضجرة تو�ضيحية لـاإبــتــكــار الهتد�ضي
الإ�ضامي ّ
تبن اإمكانية اإرجاع معظم العنا�ر
الزخرفية لإحــدى الأ�ضكال الثاثة :امربّع،
وامخمّ�س ،وام�ضدّ�س ،بتق�ضيم الدائرة اإى اأربعة
اأو خم�ضة ،اأو �ضتة ،مقاطع مت�ضاويةL’ART .
DES MOTIFS ISLAMIQUES، P
 ، 116املحق �ضور (.،1/34،34
 - 8مادون ،حمد علي :خط اجزم اإبن ام�ضند،
�س � - 172س  ،176املحق �ضورة (.)35

 - 9غارودي ،روجيه :حوار اح�ضارات ،ترجمة
د .عادل العوّا ،من�ضورات عويدات -بروت
�س « ،174عدم ف�ضل العادي عن امقدّ�س ...
ينمو ي جميع اجاهات احياة.»...
رف.
 - 10ام�ضدر ال�ضابق� ،س  101بت� ّ

 - 14ملحق �ضورة رقم (  )42مــاذج زخرفية
خـــط .مــقــام عــبــد العظيم ابـــن الإمــــام زيــن
العابدين -طهران ملحق �ضورة)43(،
 - 15فن الت�ضوير عند العرب ،م�ضدر �ضابق� ،س
�س ( ،)171،172،174ومعظم ام�ضاحف
ُكتبت ي الــقــرن التا�ضع امــيــادي (اخافة

 - 17ابــن الــبــواب ،علي بــن هــال ،اأبــو اح�ضن
الكاتب 423 - 000(،هـ=  1032 - 000م)
خطاط عربي م�ضهور ،وا�ضع امعرفة ي الفقه.
حفظ القراآن ون�ضخه بيده اأربعاً و�ضتن م ّرة.
اأ�ض�س مدر�ضة للخط.واإليه انتهت الرئا�ضة
ي ح�ضن اخــط وجــودتــه .ماحظةُ « :كتبت
عناوين الآيات بالذهب وبلون مغاير وابتدعوا
لها خطا ً مزرك�ضا ً مو ّرقاً ،كي تتميز عن ج�ضم
القراآن ،عن اأحمد امفتي بت�رف �س .330

َ لّ
َ
}ي ٰ َب ٓ َ َ َ ل ل ْ َ َ ل ۡ
ك
- 18
ن ءادم خ��ذوا زِينتكم عِند ِ
ِ
ٱش لبوا ْ َو َل ت ل ۡسفل ۚ ٓوا ْ إنه لهۥ َل ليِبُ
َم ۡسج ٖد َو لكلوا ْ َو ۡ َ
ِ ِ
ِ
َ
ۡل ۡ
سفِن{ الأعراف31
ٱلم ِ
 - 19حوار اح�ضارات ،م�ضدر �ضابق� ،س172
«اإنه اأعر�س ما يكون العر�س حتى يتيح لأكر
عدد من اموؤمنن اأن يقابلوا امحراب ويدل على
القبلة (نحو م ّكة)».
� - 20ضور للب�ضملة ملحق �ضورة رقم (.)39
 - 21ا�ضتخدام الذهب عرف قدماً ،ي الزخرفة ولاآلهة.
راج ي الفن الديني ام�ضيحي ،وي كل ح�ضارات ف ّن
امقدّ�س ،وتكري�س مظاهر الأبّهة والتملك والعظمة.
ووفــق راأي اأحمد امفتي ،الفنان ام�ضلم «م يجد
اأبهى من الذهب يفرغه على ال�ضطوح ويحلّي به
كام اه » .م�ضدر �ضابق �س .332

العبا�ضية) وحتى القرن الــرابــع ع�ر1- :
القراآن الكرم � ،ضفحة مزوقة (ابن البواب)
بغداد ،القرن احــادي ع�ر اميادي ملحق
�ضورة رقم  –2 .37القراآن الكرم ،امخطوطات
ح�ضاب (ارغون �ضاه) �ضفحة مزوقة  ،م�ر
1268م790 /هـ ..ملحق �ضورة رقم . 38

« - 22فــالــتــجــربــتــن الأخــاقــيــة واجــمــالــيــة
ت�ضتدعيان وجودا ً مت�ضاويا ً يوؤ�ض�ضهما وجودا ً
اأ�ضماه الفا�ضفة ...اه ،و�ضماء الأفكار وعام
امطلق ».وم�س الأعماق ،م�ضدر �ضابق �س .64

« - 16حوّلت ر�ضالة الر�ضول مبا�رة اإى زينة،
غـــارودي ،روجيه ،حــوار ح�ضارات ،م�ضدر
�ضابق� .س .175

 - 23ملحق �ضورة رقم ( . )46مو�ضوعة العمارة
الإ�ضامية ،د .عبد الرحيم غالب ،جرو�س بر�س.
�س .41

ماحظة :امراجع وام�ضادر وردت ي العدد الثالث من «�ضوؤون ثقافية»
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❊

اأط� � �ل � ��ق الأخ� � � � � � ���ان ل���م �ي �ي��ر
 Lumièreع�ل��ى اخ�ت��راع�ه�م��ا ا�سم
«م�سجل
«�سينمات�غراف» ومعناه
ّ
الحركة» :ال�ستقاق ه� المنبع على الدوام،
الي�ناني اقترحت
فانطاقا ً من الأ��س��ل
ّ
ت�سميات اأخ ��رى مثل (Cinématisme
)Cinématurgie
 (Eisensteinاأو
 ..)Pagnolت�ع�ب�ي��ر ��س�ي�ن�م��ا اخ �ت��زال� ّ�ي
منذ ال�ب��داي��ة اأن�ت��ج ف��ي الن�سخة ال�سعبيّة
المخت�سرة عبارة  .Cinéمن ال�ستقاق
�سرت الفكرة ال�سائعة اأنّ ال�سينما هي
ف � ّن ال�ح��رك��ة .اأ ّك ��دت Germaine Dulac
ع ��ام « :1925ف� � ّن ال �ح��رك��ة ،ذاك م��ا هي
عليه ال�سينما ،واأع �ن��ي بالحركة �سياق
الحياة نف�سه مع ال�قائع المتتالية وحركة
النف�ض ال�ت��ي ت���لّ��ده��ا» ،ح��رك��ة ال���س���رة
وحركة داخ��ل ال�س�رة ،لحظ Jacques
 Bourgeoisع ��ام  .1946ب �ل���غ �ا ً ال��ى
ال�س�رة – الحركة لدى  ،Deleuzeوهي
فكرة �سرعان ما اأ�سبحت م��س�ع نزاع.
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في المقابل راأى  Marcello-Fabriعام
« 1939اأنّ اأ�ساً ي�نانيّا ً يهب معنى كلمة،
بيد اأ ّن��ه ل يهب معنى ف �نّ» .لهذا الكاتب،
لي�ض ج�هر ال�سينما ا ِذن التغيير الم�ستم ّر،
اأو الحركة الدائمة .ك ّل يحدّد ال�سينما بما
يرى فيها من �سفات.
يق�ل :Jean-Patrick Manchette
بعد الرادي� وقبل التلفزي�ن ،ال�سينما هي
الثقافي الأبرز في الن�سف الأ ّول
البتكار
ّ
من القرن الع�سرين ،فنّا ً وو�سيلة ت�ا�سل
اأحاد ّية الجانب في ال�قت عينه .ل ب ّد اإذن
من اأن تحمل اأ�سرار هذا الزمن ،م�سيفا ً
في �سياق متّ�سل« :ال�سينما لي�ست اأفكارا ً
فح�سب ،ا ّنما هي اأفكار مرئيّة (الجمال!)».
ي� �ق ���ل  Paul Morandم ��ن ن��اح�ي�ت��ه:
«ال�سينما ف ّن �سرعة» ،فيما يقترح André
 Bazinتحديدا ً م��زدوج�اً« :ال�سينما حالة
جماليّة للمادّة ،ونمط الحكاية – الم�سهد».
ي�سعنا فعاً اأن نرى في ال�سينما بابا ً
من اأب�اب ف ّن ال�سرد .ا ِنها نافذة (نظرة الى

العالم) يقال اأي�ساً.
ي� �ق ���ل  Jean Cocteauف� ��ي Le
( testament d’Orphéeو�سيّة اأورفيه):
«الفيلم ه� النبع الم�سلّب ((Petrifiant
للفكرة ،يبعث الفيلم اأف �ع��الً ميتة .يتيح
ال�اقعي.
واقعي مظهر
الفيلم منح الا
ّ
ّ
الرحالة الكبير،
اأ ّم��ا ،Serge Daney
ّ
في�سف ال�سينما ب�اأ ّن�ه��ا «ب��اد ا ِ�سافيّة»
م��سحاً« :ا ِ ّن ��ه  Godardاأ ّول م��ن �سبّه
ال�سينما ب�ب��اد اِ��س��اف�يّ��ة على الخريطة.
اأح �ب �ب��ت ك �ث �ي��را ً ه ��ذه ال �ف �ك��رة وردّدت� �ه ��ا.
ال�سينما ه��ي ال �ب��اد ال �ت��ي ك��ان��ت تنق�ض
خريطتي ال�ج�غ��راف�يّ��ة .نت�ساءل الآن ا ِن
ك��ان يتعلّق الأم��ر با ِمبراط�ر ّية ،باأ ّمة اأو
ب�اِق�ل�ي��م» .ي�ق���ل :Manoel de Oliveira
«ال���س�ي�ن�م��ا ه��ي اِ� �س �ب��اع م��ن الِ�� �س ��ارات
(ال��ع��ام��ات) ال��رائ �ع��ة ال �ت��ي تغت�سل في
ال���س���ء م��ن غ�ي��اب تف�سيرها» .ال�ساعر
 Apollinaireيق�ل« :ال�سيّد  Mélièsواأنا
في المهنة ذاتها تقريباً :ا ِ ّننا ن�سحر المادّة
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المبتذلة» Jean-Luc Godard .ينظر الى
ال�سينما بك�نها لي�ست ف ًن ول تقنيّة ا ِنما
ب�سفتها لغزاً.
ت ���ري ��ات ،ا� �س �ت �ع��ارات ،اأ��س�ع�ف��ت في
تحديد ال�سينما والأع �م��ال ال�سينمائية.
ه �ك��ذا راأى  Orson Wellesال�سينما
«��س��ري��ط اأح���ام» ف��ي حين ي�سفها Elie
 Faureب�«ف ّن عمارة في حركة» ،ويتحدّث
 Astrucع��ن «ب�ن��اء ك��ات��درائ�يّ��ات مخيّلتنا
بال�ج�ه والتن ّهدات»Ingmar Bergman .
ي�ستعيد �س�رة الكاتدرائيّة ليقارن ا ِخراج
فيلم ببناء �سرح كهذا عبر جمع الخبرات
المتخ�س�سة Epstein .يمزج ف ّن العمارة
ّ
والم��سيقى« :ال�ك��ات��درائ�يّ��ات مبنيّة من
حجارة وف�ساء .الأفام الجميلة مبنيّة من
ف�ت�غرافيّات وف�ساء.
الفيلم نف�سه ه� ميل�ديا لم يطبع منها
على ال�سريط اِلّ الم��سيقى المرافقة.
مثله راأى  Daneyاأنّ «ال�سينما قريبة من
الم��سيقى» ،وابتكرت Germaine Dulac
تعبير «�سمف�نيّة ب�سر ّية» ،ولكي ي�سع
والم�سهدي في مقابل الأدب� ّ�ي،
الب�سري
ّ
ّ
ردّد  Abel Ganceتلك المعادلة .وفي
اعتقاد  Robert Flahertyاأنّ ث ّمة �سلة اأكبر
بين الم��سيقى وال�س�رة م ّما بين الكلمة
وال �� �س���رة .ف��ي حين ن��رى – Jacques
ال�سينمائي
 Bernard Bruniusاأنّ الِيقاع
ّ
مختلف ع��ن ذاك ال�م�����س�ي�ق� ّ�ي .وي�سبّه
 Samuel Fullerال�سينما ب�ساحة معركة.

ال�ضينما هل هي ّ
فن ؟

هذا ال�س�ؤال ه� امتداد لل�س�ؤال الآنف
ط��رح��ه .اأب���س��ر  Riccito Camudoفي
ال�سينما �سميلة ( )synthèseمعا�سرة
ل�سائر ال�ف�ن���ن« :ال�ف�ن���ن الت�سكيليّة في
ح��رك��ة اِي�ق��اع�يّ��ة ،وال�ف�ن���ن الِي�ق��اع�يّ��ة في
ل�حات ومنح�تات من �س�ء» .يت�سدّى
 Abel Ganceل��«ت�ل��ك ال�سميلة الرائعة
لحركة المكان وال��زم��ان» .وبالن�سبة الى

« André Bazinال�سينما ه��ي ح�سيلة
كل ما يبلغ ،ب�ا�سطة الفيلم ،مرتبة الفنّ،
وك��ان ثمة �سعي الى تخ�سي�ض ال�سينما
برقم ،فهي الف ّن الخام�ض بح�سب Emile
 Vuillermozوال�ساد�ض ،ثم ال�سابع تبعا ً
 Canudo ``dوالملهم العا�سر في تقدير
 .Cocteauوب��دلً من اعتباره اأخ�ي��را ً في
القائمة ،راآه  Léon Moussinacالف ّن
الأول في �سل�سلة جديدة بل «الأول في
الفن�ن ال�  .»Cinématiquesبيد اأنّ André
 Malrauxاعتبر اأنّ ال�سينما هي ف�ساً عن
ذل��ك �سناعة ،بينما نظر ا ِليها Gérard
 Legrandبك�نها «لي�ست ف �نّ�ا ً تماماً،
ولي�ست �سناعة فح�سب» .وف��ي ال�اقع،
حقيقة ال�سينما مزدوجة ،على الأق ّل ،وكثر
يلحظ�ن ت�ساوي ال�ح� ّدي��ن ،اأو ال�ت���اأم��ة،
وال�سمة المختلطة جدا ً في ما ي�ؤلّف و�سيلة
التعبير هذه .يتكلّم  Epsteinعن �سقيقين
�سياميّين وعد ّوين ينبغي ف�سلهما جيداً،
ال�سينمائي ،والآخ ��ر
اأح��ده �م��ا ه��� ال �ف � ّن
ّ
ه��� ال�سناعة ال�سينمائيّة Cocteau .و
 Bressonيميّزان بين ال�سينمات�غراف
وال�سينما ،فهذه الأخيرة تميل بالأحرى
الى ال�سناعة ،اأو الى التجارة.
 Walter Benjaminك��ان اأط�ل��ق هذا
التنبيه« :اأجهدوا النف�ض با طائل ليق ّرروا
ما اذا كانت الف�ت�غرافيا فنّا ً اأم ل ،غير
اأنهم لم يطرح�ا ال�س�ؤال اأولً ع ّما اذا لم
يكن هذا الختراع نف�سه قد ح ّ�ل ال�سمة
العا ّمة للفنّ .ي��رزح المن ّظرون لل�سينما
تحت هذا الخطاأ نف�سه» .وي�ؤكد Stanley
 Cavellبدوره على اأنّ قب�ل ال�سينما فنّا ً
ي�ستلزم تعديل ت�س ّ�ر (معنى) الفنّ .اأكثر
من ذلك :ما ه� الف ّن ؟ وما هي الجماليّة ؟
’ Marcel Lherbier ßMعام  1943اأنّ
«ال�سينما ،مثل الجماليّة L’esthétique
لم تحدّد بعد» .واأت��ى  Malrauxبج�اب:
«اأدع�ه فنّا» هنا تعبير العاقات المجه�لة
والمقنعة بين الكائنات ،اأو بين الكائنات

ﺗﻮرﻳﺎت ،اﺳﺘﻌﺎرات،
أﺳﻌﻔﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وا ﻋﻤﺎل
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ .ﻫﻜﺬا
رأى Orson Welles
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ »ﺷﺮﻳﻂ
أﺣﻼم« ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻳﺼﻔﻬﺎ Elie Faure
ّ
ﺑـ»ﻓﻦ ﻋﻤﺎرة ﻓﻲ
وﻳﺘﺤﺪث
ﺣﺮﻛﺔ«،
ّ
 Astrucﻋﻦ »ﺑﻨﺎء
ﻛﺎﺗﺪراﺋ ّﻴﺎت ﻣﺨ ّﻴﻠﺘﻨﺎ
ّ
واﻟﺘﻨﻬﺪات«.
ﺑﺎﻟﻮﺟﻮه
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اﻟﻘﻮل راﻫﻨﴼ ا ِّن
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻨﴼ
ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻐﺎﻟﺐ ،اﻟﻌﺎﺑﺮ،
ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ
زﻣﻦ ﺳﻴﺎدة أرﻗﺎم
اﻻِﻳﺮادات وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ
ﻟ±ﻓﻼم .ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺠﺪال أن اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻤﻨﺼﺮم
ﻛﺎﻧﺖ )وﻣﺎ ﺑﺮﺣﺖ(
اﻟﻬﻢ اﻟﺬي
ﻓﻲ ﺻﻠﺐ
ّ
ﻳﺴﺎورﻧﺎ ﺣﻮل ﺣﺮﻳﺘﻨﺎ
وﻓﻜﺮﻧﺎ
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والأ�سياء .التحديد يبدّل وجهة الم�ساألة.
يجب ربطه بها .يق�ل  Serge Daneyعن
ال�سينما المعا�سرة« :ال�سينما المعا�سرة
ثبّتت� ،س ّ�رت ،عاقات ،ل اأ�سياء» .وقال
�« :Moussinacسابع اأم ل� ،سميلة اأم ل،
ف ّن اأم ل ،ال�سينما م�ج�دة» .ويلبث Paul
«�سئلت ذات م ّرة
 Valerieحذراً ،م�سككاًُ :
ا ِن كنت اأعتبر ال�سينما فنّا ً فاأجبت باأنني
ل اأعلّق على هذه الكلمة اأية اأه ّمية .الر�سم
ف ّن وهناك كثير من الر�سم ال�سيئ الذي
ل ناأبه حياله لما ا ِذا كان فنّا ً اأم ل» .واذا
كان  Marc Chevrieراأى من ناحيته اأنّ
«ال�سينما لي�ست ف �نّ �اً»(!) ف� �ا ِنّ Epstein
ك��ان �سبقه عق�دا ً ط�يلة ال��ى الق�ل« :قد
ل تك�ن ال�سينما فنّاً ،ا ِنما هي �سيء اآخر،
اأف�سل» .عام  1990اأطلق Jean-Patrick
 Manchetteنظرية ن�سبية (ت��اري�خ�يّ�اً)
ح���ل «فنّية» ال�سينما اأو ال�سينما فنّا ً ا ِذ
قال�« :سهد تاريخ الف ّن تمامه مثلما مالت
ال�سينما ن�ح��� ت�م��ام�ه��ا .م��ا ه��� ع��ائ��د في
ال�سينما الى تاريخ الفنّ ،لم يبق عائدا ً ا ِليه
وحده ،ا ِنما يع�د بالأحرى الى نهاية ذاك
التاريخ ونهاية هذا الف ّن اللذين لم يبقيا فنّا ً
ول تاريخاً ،وانتهى الأمر نح� �سنة 1920
« ،ويخل�ض  Manchetteالى الق�ل« :مات
الفنّ ،ح�سناً ،نعرف ذلك ،تح ّ�ل الك ّل الى
ثقافة ،الم�ناليزا وديزيريه غ�غ�ن� على
�س�ية واحدة ،يتم بيعها على ال�س�اء في
اأماكن البيع ال�سخمة ،في متحف الل�فر
ومحطات الخدمة المنزلية عينها ! ا ِنها
الثقافة على العربات ،اأفاط�ن ودوت�ر،
ه���م �ي��رو���ض و اأن� ��ا ،م�ي�ك�ي��ان��ج وميكي
م��او���ض ...نعرف ذل��ك ،الأك�ث��ر معا�سرة
واِث � ��ارة لل�سحك ه��� اأنّ ح�ت��ى الثقافة،
جثّة ال�ف�نّ ،ل تفلح في البقاء متما�سكة،
ول� كجثّة ،بل تنثر كالن�سارة في جميع
التجاهات .ال�سينما ،تلك ال�سناعة الثقافية
التي يخت�سر تاريخها فنّا ً في ن�سف قرن
وب�سع ع�سرات من الأف��ام ح� ّدا ً اأق�سى،

تما�سكت كثقافة لفترة زمانية ،ولم تب َق
متما�سكة .ل�ن�ت�اأم��ل ان �ح��داره��ا .ل��م تكن
ال�سينما فنا ً اِلّ لمدة مخت�سرة ،مرحلياً،
ول �ع � ّل ذل ��ك ح�سل م �� �س��ادف � ًة .ال�سينما
هي فن في زمن با فن ،الِنتاج الثقافي
بق�ة راأ�ض المال خال الفترة الأخيرة من
النت�سار العالمي لراأ�ض المال».
ال �ق���ل راه �ن �ا ً ا ِنّ ال�سينما لي�ض فنا ً
ياأخذ في العتبار الجانب الغالب ،العابر،
للطلب ال�ت�ج��اري ف��ي زم��ن �سيادة اأرق��ام
الِي���رادات وتاأثير الدعاية ل�اأف��ام .غير
قابل للجدال اأن ال�س�رة في مجتمع نهاية
ال �ق��رن الع�سرين المن�سرم ك��ان��ت (وم��ا
ب��رح��ت) ف��ي �سلب ال�ه� ّم ال��ذي ي�ساورنا
ح�ل حريتنا وفكرنا .منذ ال�سبعينات من
القرن الفائت نحيا في مجتمع ال�س�رة
(التحقيق الم�س ّ�ر  ،Reportageالِعام،
�س�ر الن�سرات الِخبارية ،الِعانات)...
لكن ماذا عن ال�سينما األم تن�سى ؟
مطلع القرن الع�سرين اأعطى Henri
 Bergsonت��ح��دي��دا ً م �ه �م �ا ً ل �ل �� �س���رة:
بال�ستناد ال��ى ال�سينما حديثة ال���لدة
ع �ه��دذاك ،ف��ال���س���رة ،ف��ي مقدمته التي
و��س�ع�ه��ا ع ��ام  1911ل «م� ��ادة وذاك� ��رة
« ،Matière et Mémoireهي «اأكثر من
ال�ت�م�ثّ��ل  Représentationواأق�� � ّل من
ال�سيء  .»Choseيمزج بق�له ه��ذا بين
كا الأمرين .ومن ناحيته ،طرح Stanley
� Cavellس�ؤال« :ماذا يحدث للحقيقةحين
تعر�ض وتم ّر على �سا�سة ؟» .يدع� هذا
ال�س�ؤال ال��ى ع��دم ا ِهمال الفروق بين ف ّن
ال �ت �� �س � ّ�ر (اأو ت�م�ثّ��ل ال���اق��ع وال���ج���د)
وم��ج�� ّرد الت�سجيل الآل� ��ي (ب��ال �� �س���رة)
ل�ل���اق��ع وع��ر��س��ه ع�ل��ى ال���س��ا��س��ة .يتابع
 Bergsonتاأمله الخا�ض معتبرا ً اأنّ «خدعة
ال �� �س �ي �ن �م��ات���غ��راف ت��رت �ك��ز ع �ل��ى ع��ر���ض
حركة تجريدية ين�سبها الى الآل��ة نف�سها
ف�ت�غرافيات غير متحركة (مطب�عة على
ال�سريط) .فائدة ماحظة  Bergsonهي
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التاأكيد على وج�د «خدعة» على ال�سا�سة
م��ن غير اأن ي�ك���ن ه�ن��اك م��ا يماثلها في
الت�س ّ�ر (اأو التمثّل).
م ��ن ك �ل �م��ة �� �س ���رة اأوج � � ��د Gilles
 Deleuzeا�ستخداما ً متعدداً ،م�ستلهما ً
نم�ذج  Bergsonح�ل ال�س�رة -الذاكرة،
وم�ست ّقا ً �سل�سلة من المفردات المركبة
(ال�س�رة – النفعال ،ال�س�رة – الدافع،
ال�س�رة – الحركة ،ال�س�رة – الزمن،
ا ِلخ .)....معنى ال�س�رة ال�سينمائية (التي
ل يمكن اختزالها اِل��ى لقطة اأو م�سهد اأو
حتى اِل ��ى  Photogrammeيجد نف�سه
م �ت �ب��دلً .اِن �ه��ا ق ��درات ال�سينما ،ال�ت��ي لم
فعلي ،تخلق هذا
ت��سح ق��ط على نح�
ّ
التعقيد.
ل يمكننا اأن ن�سع على قدم الم�ساواة
جميع ال���س���ر (ول جميع الأ� �س���ات).
ل ن�ستطيع اأن ن�سدق اأن كل �سيء ،من
الفيدي� – كليب اِل��ى ال�س�رة المعالجة
ك�مبي�تريا ً اِل��ى الفيلم ال�سينمائي اِل��ى
البرنامج التلفزي�ني ،هي �س�ر مت�ساوية
«ديمقراطياً».
لنطرح الم�ساألة ف��ي �سكل اآخ ��ر :لم
عثر الفيدي� (وم��ا ارتبط به من فن�ن ال
 )Installationsعلى مكان له في متاحف
ال�ف��ن الحديث ول��م تعثر ال�سينما اِلّ ا ِذا
كانت تجريبية اأو طليعية Avant – garde
اأو م�ستقلة ،على مثل هذا المكان ؟!
ع��ام  ،1964وح�ي��ال فيلم `d Muriel
 ،Alain Resnaisاأع�ل��ن ك��ل م��ن André
 S.labartheو  Jacques Rivetteاأن��ه
�سد ال�سينما الطليعية اأو ال – Avant
 .gardeكما �س ّرح  Serge Daneyقائاً
«كنّا الى جانب ال  Avant – gardeفي كل
�سيء ،اِلّ في ال�سينما ،لم يتبدّل ذلك فاأنا
ل اأتذ ّوق ب�سكل خا�ض ال�سينما التجريبية،
حتى وا ِن كنت اأعتقد اأن ثمة اأم�را ً مثيرة
لاهتمام فيها» .ورغم ذلك ،يمكن الق�ل
ا ِنّ حركات طليعية في الأدب وفي الفن�ن

الت�سكيلية تلقفت ال�سينما ك��سيلة تعبير
تعقد عليها الآمال الكبار .لجاأ فنان�ن
ت�سكيلي�ن م��ن ال �ح��رك��ة ال���س���ري��ال�ي��ة
وغ �ي��ره��ا م ��ن ال� �م ��دار� ��ض ال �ح��دي �ث��ة مثل
 Laszlo Moholy –NagyوViking
 Eggelingو Fernand Legerال��ى
ال�سينما ،ف�ساً عن فنانين عديدين لحقا ً
)Andy Warhol , Daniel Spoerri ,
 )Marcel Broodthaersراأوا في ال�سينما
و�سيلة لتافي الطريق الم�سدود .بع�ض
ه�� ��ؤلء ال �ف �نّ��ان �ي��ن ال�م�ه�ت� ّم�ي��ن بال�سينما
دعم�ا التجاهات «الفنّية» ،واآخرون مثل
ال�س�رياليين اأع �ج �ب���ا بالبعد «ال�ب��دائ��ي
بالبدائي
«ف��ي ال�سينما ،وك��ان���ا يعن�ن
ّ
ال �ن��اح �ي��ة ال �غ �ف �ل �يّ��ة  anonymeف ��ي ما
يخ�ض الجمه�ر ،ويق�ل Jean-Patrick
ّ
« :Manchetteا ِنّ ال�سينما البدائيّة (من
ال���لدة الى ع�سرينات القرن الع�سرين)
ت�سمل جميع البتكارات التقنيّة وال�سكليّة
ف��ي ت��اري��خ ال���س�ي�ن�م��ا ،ب��ا��س�ت�ث�ن��اء اأع �م��ال
 Wellesوالتحديثات غير المه ّمة (مثل
ال  )Cinémascopeا ِذ عا�سرت المرحلة
الأخ� �ي ��رة م��ن ال�خ�ل��ق ال �ف �نّ��ي (ال��دادائ��يّ��ة،
ال�س�رياليّة) وه��ي مرحلة ان�ط���ت على
نفي الفنّ ،جاءت ال�سينما البدائية متاأخرة،
و�سريعة جدا ً م�ساراً ،وباأدواتها الخا�سة
( .»)...تنتمي ال�سينما ال��ى حركة جلبت
ال�ف�ن���ن مطلع ال�ق��رن ال�ف��ائ��ت ال��ذي حمل
تلك الفن�ن ،لاأ�س�اأ اأو لاأف�سل .لحظ
 Georges Sadoulاأنّ فكرة الم�نتاج
كانت ماثلة في الطليعة avant – garde
الأوروب � �يّ� ��ة ب �ي��ن ع��ام��ي  1900و1925
(الأوراق ال�م�ل���س�ق��ة ل ��دى  Braqueو
 ،)Picassoوف � ّن الل�سق  Collageلدى
ال�س�رياليّين و «الق�سائد – المحاورات»
 ،Apollinaire ` `dوال�ف���ت���م���ن�ت��اج ل��دى
 .Alexandre Rodtchenkoغ�ي��ر اأنّ
ال�سينما ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ن�ط���ي ع�ل��ى تلك
الِمكانات الطليعيّة (بطريقة �سبه حا�سمة،

ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻀﻊ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻮر )وﻻ
ﺟﻤﻴﻊ ا ﺻﻮات( .ﻻ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺼﺪق
أن ﻛﻞ ﺷﻲء ،ﻣﻦ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ – ﻛﻠﻴﺐ اِﻟﻰ
اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻛﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮﻳﴼ اِﻟﻰ
اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
اِﻟﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ،ﻫﻲ
ﺻﻮر ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ
»دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﴼ«.
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ﺑﺪت ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﻣﺎدة ﻟﻠﺤﻠﻢ.
اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ّ
ﻛﺘﺐ Gérard Macé
ﻓﻲ ﻣﺆ ّﻟﻔﻪ Cinéma
» :muetﺗﺒﺪو ﺷﺨﻮص
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ
ﻣﻨﺘﻤﻴﺔ« اﻟﻰ ﺑﺸﺮ ّﻳﺔ
زاﺋﻠﺔ ﻛﺎن اﻟﺸﻌﻮر
أﻫﻢ
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ّ
ّ
ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ .ﺑﺸﺮ ّﻳﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﺐ ِا ّﻻ
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ّ
ﺑﺎﻻِﻏﻤﺎء واﻟﺒﻜﺎء وﻟﻮي
اﻟﻴﺪﻳﻦ واِدارة اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ
اﻟﻐﺎﺿﺒﺘﻴﻦ واﻟﻤﻮت
ﺑﺤﺮﻛﺎت ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻟﻮ ﻛﺎن ا ﻣﺮ ﻣﺘﻌ ّﻠﻘﴼ
ﺑﻮاﺑﺔ
ﺑﺎِﻋﺎدة ﻏﻠﻖ ّ
اﻟﺠﺤﻴﻢ«.
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ف��ال���س�ي�ن�م��ا ت �ن �� �س �اأ دوم� � �ا ً ب�ف�ع��ل الل�سق
 ،Collageواِلّ م��اذا ك��ان يفعل ,Méliès
قبل  ،Vertovغير التكعيبيّة العاد ّية)...
ح��اذت – ال�سينما اذن– جميع الث�رات
مطلع القرن الع�سرين.
كتب « :Yossef Ishaghpoorنعمت
ال���س�ي�ن�م��ا ب� �ف ��رادة ال� � ���لدة ك �ف � ّن ب��دائ��ي
وح��دي��ث  modernف��ي ال���ق��ت عينه ولم
تبلغ المرحلة الكا�سيكية اِلّ بعد زمن
ط�يل» .كان ي�سعه اأن ي�سيف اأنّ ال�سينما
هي ف ّن نهاية القرن اأي�ساً .اأن تك�ن بدائيّة
وحديثة بنهاية ق��رن ،فتلك حداثتها عام
 1895ولزمن ط�يل.
في  1995احتفل بمئ� ّية ال�سينما .غير
مه ّم كثيرا ً التاريخ ال�سحيح ومن (اأو اأي
بلد) كان اأ�سل ال�سينما .عمر ال�سينما بلغ
عامذاك قرناً .البيّنة الأولى هي في ال�اقع
ق�سر تاريخ ال�سينما .لحظ René Clair
عام  1927اأنّ «تط ّ�ر ال�سينما �سريع الى
ح� ّد اأنّ معظم الأف��ام ت�سيخ في م�ا�سم
ثاثة وتهبط مرتبة» في خم�ض اأو ع�سر
�سنين» .كما اأ� �س��ار  Godardال��ى اأننا
نق�ل «فيلم عتيق» ولي�ض «رواية عتيقة».
وع � ��ام � �� 1949س ��رح ºd Esptein
ت�سيخ اأف ��ام ك�ث�ي��رة ��س��ري�ع�اً« :اأي فيلم
يجمع بديك�راته ،وماب�سه ،وت�س ّرفات
نا�سه جميع ع��ادات زمنه ،ا ِ ّنما ه� يجمع
ك��ذل��ك تقلّبات ه��ذا ال��زم��ن .وم��ن ث � ّم ف �ا ِنّ
ال�ت�ق�ن�يّ��ة ال�سينمائية م�ن��ذ الأ� �س��ل حتى
الي�م تط ّ�رت على نح� اأ�سرع من معظم
و�سائل التعبير الأخ ��رى .ف�ساً ع��ن اأن
ا ِيقاع الحياة وتح ّ�لتها ت�سارعت ب�سكل
ملح�ظ ،تحديدا ً في اآخر ن�سف قرن».
ب��دت مرحلة ال�سينما ال�سامتة م��ادّة
للحلم .كتب  Gérard Macéف��ي م�ؤلّفه
« :Cinéma muetتبدو �سخ��ض ال�سينما
ال�سامتة منتمية» الى ب�سر ّية زائلة كان
النفعالي لديها اأه � ّم من اللغة.
ال�سع�ر
ّ
الحب اِلّ بالِغماء
ب�سر ّية غير قادرة على
ّ

وال �ب �ك��اء ول ���ي ال�ي��دي��ن وا ِدارة العينين
الغا�سبتين وال �م���ت ب�ح��رك��ات مبالغة،
كما ل� كان الأمر متعلّقا ً با ِعادة غلق ب ّ�ابة
ال �ج �ح �ي��م» .وم �� �س��ى Jean –Patrick
 Manchetteاأبعد في ت�س ّ�ر المراحل:
«ان �ت �ه��ى ت��اري��خ ال�سينما ف �نّ �ا ً ق�ب��ل �سنة
 .1930ال�سينما ال�سناعيّة (اأو التجار ّية
ف��ي التعبير الأك�ث��ر معا�سرة) التي تلت
ذاك التاريخ تف ّككت في عقد الخم�سينات،
بحيث اأن �ن��ا ل��� �سئنا ال �ي���م اأن ن�سحك
خلف الكاميرا اأو اأم��ام ال�سا�سة لما بقي
اله�لي�دي».
لدينا �سيء� ،س�ى النعا�ض
ّ
ويميّز  Deleuzeثاث لحظات تاريخيّة
يتاءم ك ّل منها مع وظيفة لل�س�رة .بدءاً:
م��اذا هناك للروؤية خلف ال�س�رة؟ وبعد
الحرب العالميّة الثانية ،اللحظة التاريخيّة
الثانية :م��اذا هناك للروؤية ف�ق ال�س�رة
؟ واللحظة الثالثة الأخ �ي��رة :كيف ندخل
ال �� �س���رة ون�ن��زل��ق فيها ؟ ط ���ال ن�سف
ق��رن و على الأق� � ّل ب��دءا ً م��ن العقد الأول
من القرن الع�سرين ،لم ّ
تكف ال�سينما عن
بعث الآم��ال .في بداياتها تماما ً مار�ست
�سحرا ً خا�سا ً (�سحر = � �س���رة) يق�ل
« :Daneyال �� �س �ح��ر ه��� ارت� �ب ��اك �ساحر
محترف ( )Mélièsبين خدعه وما تتيحه
له التقنية ال�سينمائية ،تقنية الت�سجيل تلك
التي ابتكرها  .Lumièreوما انف ّك ال�سحر
م ّذاك يخلي مكانه» .وفي الع�سرينات ،لم
تت� ّقف النظريات الكبرى ،مثل كتابات
 Eisensteinال�ن�ظ��ر ّي��ة ،وك�ت��اب��ات Abel
 Ganceاأي�ساً ،و ،Elie Faureو Epstein
الذين راأوا في ال�سينما فنّا ً كاماً للجماهير
و» لغة «ذات اِم�ك��ان��ات غير م �ح��دودة .لم
يكن ذل��ك ظ��اه��رة �س�فياتيّة ح�سراً ،بل
ا ِنّ هذا التفاوؤل كان من�سجما ً مع التفاوؤل
ال��ذي كان مقدّرا ً اأن يحدثه نجاح الث�رة
عام  1917في رو�سيا.
 Delluc Louis ` `dق���ل م��ن الأب �ل��غ:
ت�جه نح� ا ِبطال الف ّن الذي
«ال�سينما هي ّ
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يتجاوز الفنّ ،ك�نها الحياة» .من ناحيته،
يحلّل  Jacques Rancièreما تدين به
الت�س�يري
ال�سينما :ب��دلً من اآلية الف ّن
ّ
المتع ّمدة ،تتيح ال�سينما اآلية لنف�ض جديدة
وج�سد جديد ( )...عين الآلة تنقل مبا�سرة
حركات الفكر ،حي� ّية المادة الكهربائيّة
تلتقي حي� ّية النف�ض الم�سطرمة .غير ذلك
ال�سينمائي اأكثر من ف ّن (.»)..
يعتبر الف ّن
ّ
واع�ت�ب��ر  Artaudاأنّ «ال�سينما غير
م���ج���دة ا ِن ل��م تكن م�سن�عة لترجمة
الحلم اأو ك ّل ما ينتمي ،في حياة اليقظة،
ال��ى م �ج��ال الأح� ��ام» ولق���اه Cocteau
بالق�ل« :ا ِنّ تحفة  Bunuelالتي تحمل
ع �ن���ان  Un chien andalouتثبت اأنّ
ال�سينما ه��ي � �س��اح خ�ط�ي��ر ورائ� ��ع في
اأيدي ال�سعراء» .وترى ال�سينمائية الرائدة
 Germaine Dulacاأنّ «الكاميرا ا ِذ تفكك
ال �ح��رك��ة وت�ستك�سف م �ي��ادي��ن متناهية
ال�سغر ف��ي ال�ط�ب�ي�ع��ة ،ف�اِن�م��ا تفعل ذل��ك
لتطلعنا على المحزن اأو الجميل ال��ذي ل
تلتقطه العد�سة العاجزة ،عيننا الب�سر ّية».
ي���ت���ب �ي��ا ج��دي��دة ول� ��دت ع ��ام 1948
م��ع ن ����ض  Alexandre Astrucح���ل
«الكاميرا – القلم «,Caméra - Stylo
م���� �س �ح �ا ً ب �ع��د � �س �ن �ي��ن« :ك ��ان ��ت ال�ف�ك��رة
ب�سيطة :اأولً العن�ان ،ا�ستعرته مقل�با ً
من  Dziga Vertovونظريته الم�سه�رة
ح�ل ال�سينما – العين ,Cinéma-oeil
واختلفت نظرتي تماماً.
��س�دّدت على اأنّ الكاميرا تلعب دور
ال�ق�ل��م ،مت�قعا ً لل�سنين الآت �ي��ة اأن ينجز
كتّاب ال�سيناري� اأفامهم باأنف�سهم من
غير ال �م��رور بالمخرج و��س�ي�ط�اً ،ولي�ض
هذا فح�سب ،فلن يك�ن ث ّمة مجال مح ّرم
الفل�سفي الى
على ال�سينما ،من التفكير
ّ
التاأمل الأكثر تجديداً ،وكتبت اأنه ل� كان
 Descartesحيّا ً الي�م لكتب Discours
 de la methodeفيلما ً (.»)...
ه ��ل ت���س�ت�ط�ي��ع ال���س�ي�ن�م��ا اأن ت � ��ؤدي

دورا ً ف��ي ال�سيطرة على ال�ك���ن ؟ يق�ل
« :Eisensteinاكت�سفنا ك�ي�ف�يّ��ة ا ِرغ ��ام
الم�ساهد على التفكير في اتجاه محدّد،
عبر ت�ليف اأفامنا باأ�سل�ب مح�س�ب
علميا ً لخلق انطباع معطى لدى الجمه�ر،
ط� � ّ�رن ��ا � �س��اح �ا ً ف��اع� ً
�ا ل �ت��روي��ج اأف �ك��ار
بني عليها عقدنا الج�ت�م��اع� ّ�ي ال�ج��دي��د».
 Hitchckcockاأي�سا ً يتحدّث عن ال�سيطرة
على الم�ساهد .ك��ان �سيّد العالم لب�سع
�سنين ،على ما ياحظ Godard Jean-
 ،Lucوي�ؤّيده  Daneyقائاً« :في تاأثير
 ،Hitchckcockمثاً ،ل نقع على الفاعليّة
فح�سب ،ا ِنما هنالك اأي�سا ً فكرة اأنّ ال�سينما
ت�ستطيع ذلك .اعتداء �سكلي ّ
 Formelاخ�ت�ف��ى ت �م��ام �ا ً «.و���س�� ّرح
 Ingmar Bergmanع��ام « :1956في
نظري ،ل ن�ستخدم نحن �سنّاع الأفام
�س�ى جزء ب�سيط من قدرة مرعبة .ل�سنا
ن �ح � ّرك اِلّ الِ��س�ب��ع ال�سغيرة لعماق،
عماق اأبعد من اأن يك�ن با خطر «.
اع�ت�ب��رت ال�سينما ف��ي ال���ق��ت عينه،
من قبل اأنظمة �سديدة الختاف (لكنّها
تتقاطع كثيرا ً في جانب معيّن ،ا ِن في رغبة
ال�سيطرة اأو رغبة التمدّد) في ال�ليات
المتحدة والت�ح��اد ال�س�فياتي واألمانيا
النازية ،رهانا ً على الطلب :مح� الأميّة،
ت�حيد الأ ّمة ،غزو العالم .قيل الكثير عن
القدرة التن�يميّة المغناطي�سيّة
التي تتمتع بها ال�سينما ،وعن التخيّل
ال�سينمائي .افتتان،
الناتج من العر�ض
ّ
خم�د ،ذاك ما األفته ال�سلطة ال�سيا�سية
في ه��ذه الأداة (ال�سينما) التي اكت�سفت
للت ّ�« .ال�سينما ه��ي ال�ف� ّن الأه� � ّم لنا بين
�سائر الفن�ن» ق��ال لينين .ول��دى اأط��اق
فيلم  La ligne généraleقال �ستالين ل
« :Eisensteinطالما اأ ّنك تن�ي ال�سفر الى
ال�ليات المتحدة ،اأدر�ض ال�سينما الناطقة
بالتف�سيل .اأمر مه ّم لنا اأن يتم ّكن اأبطالنا
م��ن ال �ك��ام ،حينئذ ي ��زداد تاأثير الأف��ام

اﻋﺘﺒﺮت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ،ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ أﻧﻈﻤﺔ ﺷﺪﻳﺪة
اﻻﺧﺘﻼف )ﻟﻜ ّﻨﻬﺎ
ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻓﻲ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌ ّﻴﻦ ،اِن ﻓﻲ
رﻏﺒﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة أو رﻏﺒﺔ
اﻟﺘﻤﺪد( ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
ّ
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻨﺎزﻳﺔ ،رﻫﺎﻧﴼ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻠﺐ :ﻣﺤﻮ ا ﻣ ّﻴﺔ،
ﺗﻮﺣﻴﺪ ا ّﻣﺔ ،ﻏﺰو
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ع�ل��ى ن�ح��� م �ل �ح���ظ» .ك��ذل��ك اأوك� ��ل هتلر
ا ِدارة ال�سينما ومراقبتها الى غ�بلز الذي
كان يعتبر اأنّ «البروباغاندا (الدعاية) ل
تبقى ذات فاعلية حين تغدو منظ�رة اأو
مك�س�فة» .اأي�سا ً اأنتجت ه�لي�ود منذ
ال �ب��داي��ات اأف��ام �ا ً ��س� ّد الأل��م��ان ،ث��م �س ّد
ال�سي�عيّة .كانت ال�سينما الأميركيّة ا ِحدى
اأف �� �س��ل اأدوات ال �ب��روب��اغ��ان��دا لل�س�رة
الِيجابية لل�ليات المتحدة ،ولفكرة اأنّ
«طريقة الحياة الأميركيّة «American
 way of lifeهي الح ّل الأمثل للعالم اأجمع.
�ساهمت ه��ذه ال�سينما في ر�سم �س�رة
كاريكات�ر ّية للخ�سم اأو العد ّو وفي جعله
مكروها ً
ألماني،
الب�ل�سيفي ،ال
(الياباني،
ّ
ّ
ّ
ا ِلخ.)....
 ...وللبحث تت ّمة.
❊ ناقد واأ�ضتاذ جامعي

99
ت - 1ت - 2ك - 2016 1العدد 4

210.0 x 280.0 mm

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن

ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺪراﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
ﺟﻮرج أﻧﻴﺲ ﺧﺎﻃﺮ

❊

ف��ي ب��داي��ة ال���س�ت�ي�ن��ات انطلقت
الأع � �م� ��ال ال�ت�م�ث�ي�ل�ي��ة وب��ال �ت �ح��دي��د
«ال�� ��درام�� ��ا» ع �ب��ر � �س��ا� �س��ة � �س��رك��ة
ال�ت�ل�ي�ف��زي���ن ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وك��ان��ت ت�ع��رف
بقنال  7في منطقة �سكنية معروفة با�سم
«تلة الخياط» �سمن مدينة بيروت ،حيث
كانت البرامج ف��ي التلفزي�ن الأول في
لبنان تعر�ض على اله�اء مبا�سرة وفي
طليعتها تمثيليات الدراما ،وكان الجمه�ر
بعدما ي�ساهد التمثيلية على �سا�سة التلفاز
ال �م���ج���د ف��ي م�ن��زل��ه ي�ستعمل الهاتف
الثابت ليت�سل ب�سنترال قنال  7ويق�ل
راأيه بالعمل الذي �ساهده �سلبا ً اأم اإيجابا ً
واأح �ي��ان �ا ً يتمكن المت�سل م��ن التحدث
مبا�سرة مع اأحد الممثلين اأو الممثات اأو
المخرج اأو الكاتب ويق�ل ما لديه ح�ل
التمثيلية التي �ساهدها وبدون اأدنى �سك
اأن ماحظات الجمه�ر اأو الكاتب ويق�ل
م��ا ل��دي��ه ح���ل التمثيلية ال �ت��ي �ساهدها
وبدون اأدنى �سك اأن ماحظات الجمه�ر
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مع اآراء النقاد �ساهم�ا بن�سبة كبيرة في
اأم��ري��ن اأ�سا�سيين ،الأم ��ر الأول والأه��م
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ن�ق��د ال �ب �ن��اء ال� ��ذي ت��رك��ز على
الم�ا�سيع لتك�ن اأكثر واقعية وبعيدة عن
الإب��اح�ي��ة الغريبة ع��ن المجتمع العربي،
والأم ��ر الثاني يتعلق ب� �اإدارة التلفزي�ن
ال�ت��ي ق��ررت اإع �ط��اء المزيد م��ن الهتمام
لإن� �ت ��اج ت�م�ث�ي�ل�ي��ات درام � ��ا ع ��ن ق�س�ض
لم�ؤلفين لبنانيين وعرب واأجانب..
في ربيع  1962اأنتج تلفزي�ن قنال 7
تمثيلية درام��ا مترجمة اإلى اللغة العربية
الف�سحى عن ق�سة بعن�ان «عقدة الملك
اأودي� � ��ب» ك�ت�ب�ه��ا ال�ف�ي�ل���س���ف الإغ��ري �ق��ي
«� �س���ف���ك��ل» وق� ��ام ب �ك �ت��اب��ة ال���س�ن��اري���
والح�ار انط�ان ملتقى واإدوار ب�ستاني
وج�سد ال�سخ�سيات الأ�سا�سية لطيفة
وانط�ان ملتقى ،ريم�ن جبارة وج�رج
خاطر ،وت�لى مهمة الإخراج التلفزي�ني
منير اأب ��� دب ����ض ،وب�ع��دم��ا ان�ت�ه��ى عر�ض
التمثيلية على الم�ساهدين في بث مبا�سر

لم تنقطع الت�سالت من الجمه�ر على
�سنترال تلفزي�ن قنال  7لتهنئة الإدارة
على العمل الذي ا�ستغرق من ال�قت اأكثر
من �ساعة ون�سف ال�ساعة دون انقطاع..
وت���ال��ى ت�ق��دي��م اأع �م��ال تمثيل درام��ا
في قناة  7منق�لة عن تمثيليات اأجنبية
اإلى اللغة العربية الف�سحى في ال��سف
وال� �ح ���ار ،وق���دم ال �م �خ��رج اإل �ي��ا���ض متى
تمثيلية ب�ع�ن���ان «ال���س�ه��م» م �اأخ���ذة من
تمثيلية اأميركية ومثل ال��دور الأول فيها
اإح�سان ��س��ادق وا�ستغرق عر�سها في
بث مبا�سر اأكثر من ت�سعين دقيقة وكان
للم�ساهدين اآراء اإيجابية ..ولم يطل ال�قت
ح�ت��ى ب ��داأ ت�ل�ف��زي���ن ق �ن��ال  7ي�ع��ر���ض كل
اأ�سب�ع تمثيلية درام��ا يكتبها ال�سحافي
ف��ا� �س��ل ��س�ع�ي��د ع �ق��ل ب �ع �ن���ان «ح�ك�م��ت
المحكمة» حيث يجعل من الق�سة ال�احدة
ثاث حلقات فتك�ن الحلقة الأولى للحدث
ال���ذي ه��� م �ح���ر ال�ق���س��ة ،ف�ي�م��ا الحلقة
الثانية لا�ستق�ساء والبحث عن الأ�سباب

والم�سببين ،وتك�ن الحلقة الثالثة ختام
ال �ث��اث �ي��ة لإظ� �ه ��ار ال �ح �ق��ائ��ق وم��راف �ع��ات
المحكمة وال�خ��ا��س��ة ،وب��ال�ت�اأك�ي��د البث
مبا�سر وال �ح���ار لغة ف�سحى ،وج�سد
ال�سخ�سيات الرئي�سية كل من الممثلين
وح� �ي ��د ج � ��ال ،ر� �س �ي��د ع ��ام ��ة وج �ه��اد
الأطر�ض وغيرهم.
وا�ستمرت درام��ا «حكمت المحكمة»
اأك �ث��ر م��ن ��س�ن��ة ..واإل ��ى ج��ان��ب تمثيليات
ال��درام��ا الكا�سيكية .ك��ان التلفزي�ن في
بيروت قنال  7يقم تمثيليات دراما محلية
ماأخ�ذة عن اأح��داث واقعية يكتبها اأديب
حداد بعن�ان «اأب� ملحم» يعر�ض الم�سكلة
وي�سل اإلى الحل وبما اأن عمل اأب� ملحم
ه��� م�ح�ل��ي ل��م يكتبه بالف�سحى واإن �م��ا
باللهجة العامية ،وفي قنال  11قدم الكاتب
محمد �سامل دراما بي�ساء كل حلقة ق�سة
اجتماعية م��ن وح��ي ال �ع��ادات والتقاليد،
واعتمد اللهجة العامية وا�سترك بتمثيل
ح �ك��اي��ات م�ح�م��د � �س��ام��ل ،ف��ري��ال ك��ري��م،
اإليا�ض رزق ،ماجد اأفي�ني ،ليلى كرم ،هند
طاهر ،اآم��ال عفي�ض وغيرهم من ممثات
وممثلين كان�ا من �سمن الذين �ساهم�ا
ف��ي انطاقة ال��درام��ا نذكر منهم :فيليب
عقيقي ،ناديا حمدي ،اإل�سي فرنيني ،اآمال
ال�ع��ري����ض ،رول ح �م��ادة� ،سبحي عيط،
مر�سال مارينا� ،سمير اأب��� �سعيد ،لميا
فغالي ،اإبراهيم مرع�سلي ،ناديا عامة،
�سمير ��س�م����ض ،ي�����س��ف ف �خ��ري ،وداد
جب�ر ،وفاء طربيه� ،سعاد كريم وغيره.
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ف��ي ال�سبعينات م��ع ب��داي��ة ا�ستعمال
تقنية الفيدي� زادت تمثيليات ال��درام��ا
ف��ي القناتين  7و  11على �سكل حلقات
يتراوح عددها بين �سباعية وثاثة ع�سر
حلقة لق�سة واحدة .وتك�ن مدة كل حلقة
ح���ال��ي ��س��اع��ة م��ن ال���ق��ت وت�ع��ر���ض كل
اأ�سب�ع ..وم�ا�سيع م�سل�سات الدراما

ت�ن���ع��ت لت�سمل التمثيليات التاريخية
وال �ق �� �س ����ض ال �ع �� �س��ري��ة ال� �ت ��ي ت �ن��اول��ت
المجتمع بما فيه اأحداث �سيا�سية ،عاطفية،
ت �� �س���ي �ق �ي��ة ،وك � ��ان ال� �ح����ار ف ��ي جميع
م�سل�سات ال��درام��ا لغة عربية ف�سحى،
ولكن في قناة  7جرى اعتماد لهجة عامية
قريبة م��ن لغة ال�سحف ،فهي مفه�مة
ف��ي ال� ��دول ال �ع��رب �ي��ة و�� �س ���لً اإل� ��ى دول
المغرب العربي ..وتجدر الإ�سارة اإلى اأن
تلفزي�ن قنال  7في بيروت كان ال�سباق
باإنتاج اأول م�سل�سل درام��ا �سيا�سي في
ث��اث��ة ع�سر حلقة م��دة ك��ل حلقة �ساعة،
وعن�ان الم�سل�سل «ناط�ر الحارة» وه�
يعالج الق�سايا الجتماعية ال�سيا�سية في
خطين م�ازيين ،الرمزية وال�اقعية ،حيث
الرمزية تخفي وراء ناط�ر الحارة رئي�ض
الدولة ،بم�افقة الإيجابية وال�سلبية ><..
وج�سد �سخ�سية ناط�ر الحارة الممثل
اإح���س��ان � �س��ادق ،وا��س�ت��رك ف��ي التمثيل
ع��دد كبير من ال���ج���ه المعروفة ،وكتب
ال�ق���س��ة وال���س�ي�ن��اري��� ال��ح���ار باللهجة
المحكية ج���رج اأني�ض خاطر ..وبانتهاء
اإنتاج ناط�ر الحارة في اأواخر �سنة 1974
تبلغ اإح�سان �سادق من اإدارة تلفزي�ن
ق�ن��ال  11م�افقة الإدارة على ن�س��ض
م�سل�سل بعن�ان «رمال بين الأ�سابع» مع
العترا�ض على اعتماد اللهجة المحكية في
الح�ار باإبقاء الح�ار كما ه� لأن الق�سة
تعالج م�ا�سيع ع�سرية ..و�سحب الكاتب
ن�س��ض م�سل�سل رمال بين الأ�سابع من
قنال .7
وفي عام  1976وفي ا�ستدي� تلفزي�ن
الأردن ف��ي عمان ج��رى اإن �ت��اج م�سل�سل
«رم� ��ال ب�ي��ن الأ� �س��اب��ع» ل�ح���س��اب مكتب
ال�سرق الأو�سط ل�س�ؤون المكف�فين في
الريا�ض المملكة العربية ال�سع�دية وبقى
الح�ار باللهجة العربية المحكية ولم يطل
ال���ق��ت حتى ت�ق��رر ف��ي المملكة العربية
ال�سع�دية اأن ي�سار اإلى اعتماد الف�سحى

في الأعمال التمثيلية التلفزي�نية الدينية
والتاريخية والتراثية ،فيما يعتمد اللهجة
المحكية في الأعمال التمثيلية التلفزي�نية
الع�سرية بحيث ياأتي ال�ح���ار من�سجما ً
مع م�سم�ن الق�سة وينطق باللهجة التي
ي�ستعملها البلد ال��ذي ينتج الم�سل�سل..
وبعد اأق��ل من �سنة على عر�ض م�سل�سل
«رم��ال بين الأ�سابع» اأولً في التلفزي�ن
ال���س�ع���دي وم��ن ث��م ف��ي ال �ب��اد العربية
وال�م�غ��رب العربي طلب تلفزي�ن لبنان
وال�م���س��رق � �س��راء م�سل�سل «رم� ��ال بين
الأ�سابع» وعر�سه على �سا�سته ،وكانت
البداية باعتماد اللهجة المحكية في ح�ار
الدراما المحلية الع�سرية بعد .1977
ب��ال �ع���دة اإل� ��ى ال ��درام ��ا ق �ب��ل اللهجة
المحكية ن�سير اإلى اأن محطتي التلفزي�ن
في لبنان قنال  7و قنال  11اأنتجا عددا ً من
الم�سل�سات و�س�قت البع�ض منها اإلى
الباد العربية التي ب��داأت ت�ستعمل البث

ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت
ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ زادت
ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺎت اﻟﺪراﻣﺎ
ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎﺗﻴﻦ  7و 11
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﻠﻘﺎت
ﻳﺘﺮاوح ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﻴﻦ
ﺳﺒﺎﻋﻴﺔ وﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ
ﺣﻠﻘﺔ ﻟﻘﺼﺔ واﺣﺪة.
وﺗﻜﻮن ﻣﺪة ﻛﻞ
ﺣﻠﻘﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ وﺗﻌﺮض
ﻛﻞ أﺳﺒﻮع
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التلفزي�ني حيث تت�فر ف��ي الم�سل�سل
� �س��روط ال��رق��اب��ة ال �ت��ي ح��ددت�ه��ا المملكة
العربية ال�سع�دية ..وعلى �سبيل الذكر ل
الح�سر �سنحدد ميزات الأعمال الدرامية
التي اأنتجها قنال  11و�س�قها اإلى البلدان
العربية و�سمال اإفريقيا ،وحققت نجاحا ً
جماهريا ً كبيراً ،والبداية مع الم�سل�سل
«ف��ار���ض ب��ن ع �ي��اد» حيث المظهر تراثي
تاريخي ،والم�سم�ن خيالي ،والأح��داث
غنية بالفرو�سية وال�سهامة وال�فاء..
وفار�ض بن عياد ه� اإح�سان �سادق
و�ساركته ف��ي البط�لة �سميرة ب��ارودي
وم�ع�ه��ا م�ج�م���ع��ة ك�ب�ي��رة م��ن الممثات
وال�م�م�ث�ل�ي��ن ال �م �ع��روف �ي��ن ..ال� �ح ���ار لغة
ف�سحى كتبته ف��ي الق�سة وال�سيناري�
جلبهار ممتاز..
ونظرا ً للمردود الإيجابي الذي تحقق
ف��ي م�سل�سل ف��ار���ض ب��ن ع�ي��اد ت�ق��رر في
قنال  11تكرار اإنتاج هذا الن�ع من الدراما

ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻣﺤﻄﺘﻲ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
ﻗﻨﺎل  7وﻗﻨﺎل  11أﻧﺘﺠﺎ
ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت
وﺳﻮﻗﺖ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ
ّ
إﻟﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
اﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺣﻴﺚ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
ﺷﺮوط اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
102
ت - 1ت - 2ك - 2016 1العدد 4

وا�ستغال ال�سهرة التي بلغها ا�سم اإح�سان
� �س��ادق فكتب اإب��راه �ي��م ال �� �س��ادق ق�سة
و�سيناري� وح ���ار م�سل�سل «المنتقم»
ون�سير اإلى اأن لم�سل�سلين فار�ض بن عياد
والمنتقم ك��ان��ت ق�سة ك��ل م�سل�سل من
ثاثة ع�سر حلقة ،كما اأن �سميرة بارودي
ج�سدت ال�سخ�سية الن�سائية الأول��ى اإلى
ج��ان��ب اإح���س��ان � �س��ادق ،وك��ان الإخ ��راج
للمخرج اأنط�ان ريمي ..وبما اأن ت�س�يق
الم�سل�سات اأ�سبح م�سم�نا ً في قنال 11
ازداد اإنتاج الدراما في م�سل�سات القليل
منها تاريخي اأو تراثي فيما الم�ا�سيع
الع�سرية فر�ست نف�سها بالكمية ولي�ض
بالج�دة ..ودخل تلفزي�ن قنال  7مجال
اإنتاج الدراما فاأنتج عماً من ن�ع فار�ض
بني عياد وعن�انه «فار�ض ونج�د» بط�لة
�سميرة ت�فيق ومحم�د �سعيد وعدد من
الممثات والممثلين ..وب�م��ا اأن اأع�م��ال
اإح�سان �سادق م�سم�نة الت�س�يق عربيا ً
اأنتج مع تلفزي�ن لبنان والم�سرق قناة 11
الم�سل�سات التالية« :الج�ال» الم�سم�ن
من التراث اللبناني ،دراما �سعبية و «النغم
الحائر» درام��ا اجتماعية ع�سرية و «ابن
الحرامي وبنت ال�ساوي�ض» دراما اجتماعية
ع���س��ري��ة وف ��ي ال�ك�ت��اب��ة ت �ع��اون اإح���س��ان
�سادق مع اإبراهيم ال�سادق ،اأحمد ع�سي
وج���رج خاطر وبمهمة الإخ��راج تعاون
م��ع ان �ط���ان ري �م��ي ،اإي �ل��ي � �س �ع��ادة ،ج��ان
فيا�ض ..وعلى خط م���از اأنتج تلفزي�ن
لبنان والم�سرق م�سل�سات درام ��ا من
الن�ع الع�سري منها« :األ� حياتي»« ،ح�ل
غرفتي» بط�لة هند اأبي اللمع ريمي ،وعبد
المجيد م �ج��ذوب ك�ت��اب��ة وج�ي��ه ر��س���ان
اإخراج اأنط�ان ريمي ..وكتب مروان العبد
رام��ا عاطفية بعن�ان «ال�ن�ه��ر» م��ن اإن�ت��اج
دراما من الن�ع الكا�سيكي في م�سل�سل
بعن�ان «رماد ال�سنين» بط�لة اأحمد الزين،
كتابة واإخراج �سمير ن�سري..
وم��ن الق�س�ض الأجنبية ق��ام اأنط�ان

ملتقى بتعريب ق�سة ب�ع�ن���ان «ع�سرة
عبي �سغار» للكاتبة «اأغاتا كري�ستي» من
ال��درام��ا ال���س���داء ،اإن�ت��اج قنال  11تمثيل
لطيفة وانط�ان ملتقى واأع�ساء من حلقة
الم�سرح اللبناني ..وعن حقبة من تاريخ
ل�ب�ن��ان ،اأن �ت��ج تلفزي�ن لبنان والم�سرق
درام� ��ا ت��اري�خ�ي��ة م��ن ع�ه��د الأم �ي��ر ب�سير
ال�سهابي لعب دور البط�لة فيها نبيه اأب�
الح�سن وج�زيف الغر ّيب وكتبها اأنط�ان
غندور والإخراج لبا�سم ن�سر.
بعد عام 1975

ب�سبب ان ��دلع الأح� ��داث ال��دام�ي��ة في
لبنان ،وت �ح � ّ�ل ال��درام��ا م��ن بي�ساء اإل��ى
حمراء� ،ساقت م�ساحة الفكر والعطاء،
ول ��م ي�ب��ق اأم� ��ام ال��ذي��ن ي�ح�م�ل���ن الأق ��ام
باأيديهم ،والعلم ف��ي عق�لهم ،ومبادئ
الكرامة والحرية في نف��سهم ،والت�سامح
وال�م�ح�ب��ة ف��ي ق�ل���ب�ه��م ،ل��م ي�ب��ق اأم��ام�ه��م
�س�ى البتعاد ..وهكذا كان ف �اأول الذين
ابتعدوا في مطلع عام  1976كان اإح�سان
�سادق وزوجته �سميرة بارودي وتبعهما
ج� ���رج خ��اط��ر زوج��ت��ه وط�ف�ل�ي�ه�م��ا اإل��ى
المملكة الأردن�ي��ة الها�سمية و�سكن�ا في
عمان ،وبين ع��ام  1976و  ،1979نفذوا
الأع �م��ال التلفزي�نية ال�ت��ال�ي��ة :م�سل�سل
دراما اإن�سانية تحدثنا عن ظروف اإنتاجه
ف��ي �سياق حديثنا ع��ن م���ق��ف تلفزي�ن
قنال  11من اللهجة المحكية «رم��ال بين
الأ� �س��اب��ع» ..وف��ي ع��ام  1978كتب وليد
اأن�ي����ض خ��اط��ر ق�سة و��س�ي�ن��اري��� وح���ار
بعن�ان «ري��اح الخريف» درام��ا اجتماعية
«ع���س��ري» م��ن ث��اث��ة ع�سر حلقة بلهجة
ع��ام �ي��ة وق � ��اد ب�ت�ج���س�ي��د ال���س�خ���س�ي��ات
الأ�سا�سية �سميرة ب��ارودي ،وليد اأني�ض
خ��اط��ر ،م��اج��د اأف �ي���ن��ي ،م��ادون��ا غ��ازي،
ج�زيف نان� ،وغيرهم وج��رى ت�س�ير
ري� ��اح ال �خ��ري��ف ال �خ��ارج��ي ف��ي الأردن
والداخلي في ا�ستدي� «اأمبك�ض» الي�نان.

وف��ي ع��ام  1979كتب وليد اأني�ض خاطر
ق�سة و�سيناري� وح���ار بعن�ان «جراح
ب��اردة» درام��ا ت�س�يقية ع�سرية من 13
حلقة اللهجة عامية اأق��رب اإل��ى الف�سحة
المب�سطة ،ا�سترك بتج�سيد ال�سخ�سيات
�سميرة ب ��ارودي ،ج�رجيت النابل�سي،
مي�سال تابت وعدد غير قليل من الممثلين
في لبنان و�س�ريا والأردن وفل�سطين،
وج� ��رى ت���س���ي��ر الم�سل�سل الم�ساهد
الخارجية في جبال لبنان ،والداخلي في
ا�ستدي� «اآمبك�ض» الي�نان ،والم�سل�سات
ال�ت��ي كتبها ول�ي��د اأن�ي����ض خ��اط��ر اأخرجها
ال�م�خ��رج الفل�سطيني ح�سيب ي��سف..
وف ��ي ع ��ام  1979ن�ف��ذ ال �م �خ��رج اأن �ط���ان
�ض ريمي في الي�نان م�سل�سل  13حلقة
بعن�ان «الأ�سيرة» بط�لة اإح�سان �سادق
وهند اأب��ي اللمع ريمي مع مجم�عة من
الممثلين والممثات المعروفين ،وكتب
ال�ق���س��ة وال �� �س �ي �ن��اري��� وال� �ح ���ار وج�ي��ه
ر�س�ان..
وم��ن ال��ذي��ن انتقل�ا باأعمالهم الفنية
اإل��ى الي�نان وعجمان بين ع��ام  1976و
 1990ه��م ..ر�سيد عامة ،اأنتج م�سل�سل
درام ��ا ب�ع�ن���ان «رج ��ال وم���اق��ف» ق�سة
و�سيناري� وح ���ار اإب��راه�ي��م ال���س��ادق..
ثم م�سل�سل «الأ�سمعي» وبعده م�سل�سل
«الطب عند العرب» ويبقى الإ�سام الأمل
«لغة ف�سحى» والكاتبة جنبهار ممتاز في
عام  1980اأنتجت دراما بعن�ان «الإدارة»
وهي كتبت الق�سة وال�سيناري� والح�ار
«اللغة الف�سحى.
في �ستدي�هات قنال  7اأنتجت �سادية
زي�ت���ن دوغ ��ان ع�م�اً مميزا ً بعن�ن «لك
الأك � ���ان» ع��ام  1990ك�ت��اب��ة ع�ب��د ال�ق��ادر
الق�ساب ،الن�ع علمي ديني ب�س�ت عبد
المجيد م �ج��ذوب واأم ��ل ال�م���س��ري ..كما
اأنتجت �سادية زي�ت���ن دوغ��ان م�سل�ساً
ب �ع �ن���ان «زم� ��ان ي��ا زم� ��ان» ك�ت��اب��ة محمد
��س��ام��ل اإخ� ��راج م���ري ����ض ب�غ��د � �س��ري��ان..

واأي�سا ً اأنتجت عام  1988درام��ا بعن�ان
«قناديل �سعبية» كتب الق�سة وال�سيناري�
وال�ح���ار ال�ساعر ج���زف ح��رب ،وت�لى
الإخراج م�ري�ض بغد �سريان في لبنان..
وفي ا�ستدي�هات عجمان اأنتج خليل
� �س �ع��ادة درام� ��ا ب �ع �ن���ان «ب��ائ��ع الأم �ث��ال»
وبعدها «مدينة الأب�اب» دراما من اإخراج
األ�ب�ي��ر ك�ي�ل��� ..وف��ي ق�ن��ال  11اأن �ت��ج خليل
�سعادة دراما بعن�ان «م�ساعل الخير» من
اإخراج محم�د الزردومي..
وفي الي�نان عام  1979اأنتج �سريف
الأخ� ���ي درام� ��ا ب�ع�ن���ان «لرا وال�ب�ح��ر»
ك�ت��اب��ة اأن �ط���ان جبيلي ث��م اأن �ت��ج �سريف
الأخ���ي دراما «غدا ً تزهر الأر���ض» ق�سة
و�سيناري� وح�ار جهاد الأطر�ض اإخراج
ج ���رج غ �ي��ا���ض ..ومثلما ت�ع���د الطي�ر
المهاجرة عاد اإح�سان �سادق اإل��ى لبنان
واأنتج مع تلفزي�ن لبنان الذي حمل هذا
ال�سم بعدما اندمجت قناة  7وقناة ،11
الم�سل�سل ال��ذي حمل ع�ن���ان «م��ن اأج��ل
غدي» ،كتب الق�سة وال�سيناري� والح�ار
اإح�سان �سادق وكانت البط�لة ل�سميرة
بارودي «وبعد ذلك»
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من اأق���ال جبران خليل جبران :ويل
لأمة �سائ�سها ثعلب وفيل�س�فها م�سع�ذ
وفنها« :فن الترقيع والتقليد» وما يهمنا
من كام جبران هنا الكلمات الثاث التي
و��س�ع�ن��اه��ا ب�ي��ن ه��ال �ي��ن« :ف ��ن الترقيع
والتقليد» ففي زمن الف�سائيات تح�سنت
ال�ك�م�ي��ة وت��راج �ع��ت ال�ن���ع�ي��ة خ�س��سا ً
باأعمال ال��درام��ا ،فهذا الفن لم ي�سلم من
التقليد والترقيع ..والم�سيبة الكبرى في
لج�ء البع�ض اإلى تقليد الدراما الأجنبية
في ال ال�سيء فيها وتحديدا ً ما يتعار�ض
م ��ع م�ج�ت�م�ع�ن��ا ف ��ي ال � �ع� ��ادات وال�ت�ق��ال�ي��د
والح�سمة.
واأما الترقيع فحدّث ول حرج ،فالذي

ﻓﻲ ﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎت
ﻗﻨﺎل  7أﻧﺘﺠﺖ
ﺷﺎدﻳﺔ زﻳﺘﻮن دوﻏﺎن
ﻋﻤ ً
ﻼ ﻣﻤﻴﺰﴽ ﺑﻌﻨﻮن
»ﻟﻚ ا¦ﻛﻮان« ﻋﺎم
 1990ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﺒﺪ
اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺼﺎب،
اﻟﻨﻮع ﻋﻠﻤﻲ دﻳﻨﻲ
ﺑﺼﻮت ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ
ﻣﺠﺬوب وأﻣﻞ
اﻟﻤﺼﺮي

لي�ض لديه ثقافة ليكتب بلغة العلم والأدب
يلجاأ اإلى الكام ال�سابق الهابط لكي يثير
ان�ت�ب��اه ال ��ذي ي�سمعه ،اأو يكتب م�سهدا ً
اإباحيا ً لكي يلفت نظر من ي�ساهد عمله،
وب ��دون �سك ل��م نفقد الأم ��ل م��ن ال�ع���دة
اإل��ى الأ��س��ال��ة ��س���اء بالن�سبة للدراما اأو
ال�ب��رام��ج ال�ستعرا�سية المن�س�خة عن
ب��رام��ج تنا�سب المجتمع ال �غ��رب��ي ..ول
ن�ن���س��ى ال �ه �ب���ط ال� ��ذي اأ�� �س ��اب الأغ��ان��ي
والفيدي�كليب ال��ذي اأح�ي��ان�ا ً ي�ستغل في
عمل دراما بق�سد الترقيع لي�ض اإل..
وخ� �ت ��ام� �ا ً ن� �ق ���ل ..ال �ع �م��ل الأف �� �س��ل
م�س�ؤولية ،ونحن م�س�ؤول�ن لي�ض فقط
عن معرفة ال�سيء ال��ذي ن�ساهده بل عن
الخير الذي لم نفعله..
وكلنا اأمل باأن يتاح المجال لنتمكن من
العمل على اإنقاذ الدراما من فن الترقيع
والتقليد..
❊ كاتب م�رحي وتلفزيوي
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ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺮواﻳﺔ

ﻣﻨﺬ ﻏﺒﺎر 1918
ﻓﺎﺗﻦ اﻟﻤﺮ

❊
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من اأه�ل��ي ،كنت اأحلم بالندم الذي
�سي�سعرون به اإن اأن��ا مت ،فاأرتاح
لم�تي ولندمهم .هل يرتاح الي�م لندمي؟
وهل ما اأ�سعر به ندم؟ تلك ال�سنين التي
ه��درت �ه��ا ف��ي ال��رك ����ض ن�ح��� اأب �ع��د نقطة
ع�ن��ه ،الجامعة الأب �ع��د ،ال�ظيفة الأب�ع��د،
الأ�سدقاء الأكثر اختافاً ،عائلة جديدة
ل ت�سبه تلك التي اأن�ساأها ...الأعياد التي
تهربت منها ،وتلك التي لم اأ�سارك فيها
اإل لأج ��د م �ب��ررا ً ل�سخطي ولن�ك�ف��ائ��ي،
ولأخرج بعدها غا�سبا ً على الجميع بمن
فيهم نف�سي.
اإن العاقة الأ��س��د تعقيدا ً هي عاقة
البن ب�الده.
ربما ل يحق لي اأن اأ�سدر حكما ً مطلقا ً
بهذا ال�ساأن؛ لم اأقم باأي بحث اأو درا�سة
لأعمم .اأ�سدقائي لم تربطهم ي�ما ً عاقة
وثيقة باآبائهم ،ولكنهم لم يبدوا كاأنهم
ه��ارب���ن منهم .ع��اق��ة �سلبية ه��ادئ��ة ل
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ا�سطرابات فيها ،مغلفة باإطار من المزاح
غير المبالي .اأما اأنا ...هل ه� فرق الثقافة
ال��ذي اأب�ع��دن��ا وج�ع��ل واح��دن��ا يبحث عن
الآخر تارة ويهرب منه تارة اأخرى؟ اأهي
الآمال التي كبرت اأكثر مما كان مقدرا ً لها،
ثم تقل�ست �سنة تل� اأخرى؟
م�سى �سهر على وفاته .بعد اأ�سب�عين
ت�م��ام�اً ،ب ��داأت ب ��روك زوج �ت��ي ب��الإل�ح��اح
ف��ي طلب ترتيب حاجياته ،تقديم م��ا ل
اأري��د الحتفاظ به اإل��ى اإح��دى الجمعيات
الخيرية ...يعني كل �سيء .ل اأرى �سيئا ً
اأرغ��ب ف��ي نقله اإل��ى منزلي� .سهر وقت
ق�سير ،ولكن هكذا هي بروك ،ترتب كل
�سيء من دون تاأخير ت�سارع عند انتهاء
كل م��سم اإلى فرز الثياب والمقتنيات ول
تحتفظ اإل بما تحتاج اإليه فعاً ،اأي القليل.
اأم��ا اأن��ا ف �اأوؤج��ل ،وتبقى الحاجيات غير
ال�سرورية عالقة بي من �سنة اإلى اأخرى.
ح���س�ن�اً .ال �م �ن��زل .اأب���ي .وث��اث��ة اأي��ام
لترتيب اأ�سيائه .الرائحة .اأمي ،اأبي ،الأثاث

العتيق .ال�رود الذابلة عند المدخل.
اأب ��داأ م��ن غرفة مكتبه .ربما خانتني
�سجاعتي قبل اأن اأ�سل اإلى غرفة الن�م.
عندها اأتركها لبروك واأرج�ها اأن تكمل
المهمة وتهب ك��ل محت�ياتها لمن ت��راه
منا�سباً.
مكتبته .ع��دد كبير من الكتب باللغة
العربية واأخرى باللغة الإنكليزية تختلط
من دون اأي ترتيب .وبع�ض التذكارات
م��ن ال�ب�ل��دان ال�ت��ي زاره ��ا .اأب ��داأ ب��سعها
في العلب التي جلبتها .باري�ض ،الي�نان،
المك�سيك ،رو�سيا ...ما من تذكار واحد
م��ن لبنان .اأب�ح��ث ف��ي ذاك��رت��ي ،ل��م ي��زره
م��رة واح��دة منذ هاجر منه ...اأعتقد ،بل
اأنا متاأكد ،فحتى بعد اأن غادرت المنزل،
ك��ان��ت اأم���ي ت�ل�ت��زم م�ه�م��ة اإط��اع��ي على
تفا�سيل حياتهما ،علها تنجح في ت�ثيق
ال��راب��ط ال ��ذي راح ي�ت��راخ��ى ع�ل��ى ال��رغ��م
من جه�دها .فقط كتب .كتب بالعربية
ل��روائ �ي �ي��ن و� �س �ع��راء ع ��رب ول�ب�ن��ان�ي�ي��ن،
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كتب بالإنكليزية عن ال�س�ؤون ال�سيا�سية
والج�ت�م��اع�ي��ة للبنان وال �ع��ال��م ال�ع��رب��ي،
الكتب ال�ت��ي ترجمها وال �ت��ي بلغ عددها
خم�سة ع�سر كتاباً .اأتردد قلياً .قد اآخذها
واأحتفظ بها .اأريها لكارولين عنما تكبر
لأوهمها اأنها تنحدر من عائلة تجمعها
رواب��ط طبيعية ،لأبني لها تاريخاً .ربما
هذا ما حاولت اأمي اأن تفعله عندما تعلمت
العربية وعلمتني اإي��اه��ا .ل��م اأق� ��راأ كلمة
واح ��دة بعد م�تها .منذ ث��اث �سن�ات.
اأو� �س��ب ب�سرعة حتى ت�ؤلمني ذراع��ي.
اأت�قف قلياً لأريحها .اأجل�ض اإلى مكتبه،
اأقلب اأوراق ��ه ،ورق��ة عليها بع�ض اأ�سطر
ب��الإن�ك�ل�ي��زي��ة ب�خ��ط ي ��ده .ع �ن���ان ك�ت��اب:
«قادم من زمن المجاعة» ...يبدو اأنه كتاب
ب��داأ بترجمته .ال�ك�ت��اب ال���س��اد���ض ع�سر.
ف��اج�اأت��ه ال�ن���ب��ة القلبية .ه��ل ع��رف��ت دار
الن�سر بم�ته؟ هل دفعت له م�سبقا ً جزءا ً
علي
من اأتعابه كما يح�سل ع��ادة؟ ربما ّ
اأن اأذك��ر ذل��ك لكاتب ال�ع��دل ال��ذي يت�لى
�س�ؤون الإرث.
الكتاب على طرف الطاولة .هل هذا ه�
الكتاب الذي كان يم�سك به حين وجدته
م��دب��رة م �ن��زل��ه ،ال���س�ي��دة ب� ��اول ،جال�سا ً
على كر�سيه وقد ف��ارق الحياة؟ ترتع�ض
اأ�سابعي حين اأم�سك به واأفتح ال�سفحة
الأولى .ت�سفعني العبارة الأولى:
”اأبي �سبب كل ال�سقاء ال��ذي �سبغ
طف�لتي ومن بعدها �سبابي“.
ح َملته وزر ك��ل م��ا ح�سل ل��ي .مبالغة
�سمحت لي ب�اأن اأ�سع ا�سما ً على اأح��داث لم
اأك��ن في حينها اأ�ستطيع اأن اأدرك م�سبباتها
واأب �ع��اده��ا .اأب ��ي ��س�بَ��ب ال �ج���ع ال ��ذي نه�ض
اأح� ��� �س ��ائ ��ي� � ،س �بَ��ب م� ���ت اأم � ��ي و��س�ق�ي�ق��ي
و�سقيقتي ،ه� الذي جعلني اأت�سرد هائما ً على
وجهي بين الجثث المك�مة على الطرقات
واأنين المر�سى وع�يل الجائعين...
رحل اأبي ي�م �سادر الجن�د الأتراك
بقرتنا والدجاجات الثاث المتبقية لدينا.
ك��ان���ا ق��د ج� ��اءوا ق�ب��ل اأ� �س �ب���ع ليق�س�ا

�سجر الت�ت المحيط بالمنزل لحاجاتهم
للحطب .هكذا ،بين ليلة و�سحاها ،اختفت
الب�ساتين وت�غ�ي��رت م��ام��ح ال�ق��ري��ة .كنا
نعي�ض من الدخل ال��ذي كانت ت�ؤمنه لنا
ت��رب�ي��ة دود ال �ق��ز ال ��ذي ك��ان ي�ت�غ��ذى من
اأوراق ال�ت���ت الخ�سراء الن�سرة .بكاء
اأم� ��ي اأف��زع �ن��ي ك �م��ا ��س�م��ت اأب� ��ي .راق��ب
الجن�د وه��م ي�ج��رون البقرة ويحمل�ن
ال��دج��اج��ات حتى اختف�ا عند المنعطف
بعد ال�ع�ي��ن ،ث��م دخ��ل واج �م �ا ً اإل ��ى البيت
وراح يتحدث اإل��ى اأم��ي بع�سبية ،وحين
اعتر�ست ب��داأ بال�سراخ واأم��ره��ا اأن تعد
له �سرة من الثياب .اأذك��ره جيدا ً اأو ربما
اأذك��ر ذكرياتي عنه .تلك الذكريات التي
عار�ست اأحاديث اأم��ي في ليالي ال�ستاء
ال �ب��اردة حين كانت ت�سعى لإلهائنا عن
طلب ال�ط�ع��ام ببع�ض الأقا�سي�ض التي
حفظتها عن اأمها وب�ت��اوة ال���ع���د التي
اأغ��دق بها اأب��ي ي���م رحيله� :سير�سل لنا
بع�ض المال ما اأن يجد عماً في اأميركا،
ون��رك��ب ال�سفينة ون��ذه��ب اإل�ي��ه ،ونعي�ض
ف��ي تلك ال�ب��اد ال�ساحرة حيث ل ي�جد
عثماني�ن ول ج�ع ،باد الأبنية البا�سقة
والأ��س�ج��ار ال���ارف��ة والبحيرات التي ل
تجف .وت�ؤخذ اأم��ي باأحامها وت�سحبنا
وراءها فنتم�سى معها في �س�ارع نظيفة،
بي�تها الجميلة م�سيجة باأن�اع غريبة من
ال�رود التي تتناف�ض في ما بينها ،زاهية
باأل�انها وعط�رها ،ون�ستقل الترام�اي
والقطار..ل�انها وع.
«�سترتادون هناك اأرق��ى المدار�ض،
وم��ن بعدها الجامعات .وم��ن ي��دري؟ قد
نع�د ذات ي���م اإل��ى الباد وق��د ح�سلتم
على �سهادات عالية في الطب والمحاماة
فن�سكن ف��ي م �ن��زل جميل ف��ي ب �ي��روت،
وناأتي اإلى القرية من وقت اإلى اآخر»...
ونن�سى تقل�سات الج�ع في معدتنا
الخاوية ونبحر مع اأم��ي على متن �سفن
ت�سيّرها حكاياتها ال�سحرية التي كنا نريد
اأن ن�سدقها.

أﻣﻲ أﺣﺪ أﺳﺒﺎب
ﻗﺮار ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺬﻛﺮاﺗﻲ
اﻟﻴﻮم .أدﻳﻦ ﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺮﻛﻮع ﻋﻨﺪ
ﻗﺪﻣﻴﻬﺎ اﻟﻨﺤﻴﻠﺘﻴﻦ
وﻃﻠﺐ اﻟﻤﻐﻔﺮة
ﻟﺒﻌﺾ ﺧﻄﺎﻳﺎي
اﻟﻄﻔﻮﻟﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة
اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ذﻧﻮﺑﴼ
ﺗﻼﺣﻘﻨﻲ ﻣﻦ دون
ﻫﻮادة ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﺎ.
وﻫﺎ أﻧﺎ أﻛﺘﺐ
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ولكنني كنت اأذك��ر ج�ي��دا ً كيف قبّلنا
وال��دي ب�سرعة وبفت�ر وكيف رحل بعد
اأن حمل �سرة ماب�سه من دون اأن ينب�ض
بكلمة .ولكن البريق في عيني اأخ��ي عيد
واأخ�ت��ي وردة ك��ان يمنعني من الإطاحة
بق�س�ر الأوه ��ام التي كانت تبنيها لنا،
وك��ان �سمتي يزيد م��ن حنقي فيتح�ل
ق�سم منه باتجاه والدتي التي كانت تبدو
م�سدقة تلك ال�ع�د .كنت في الثامنة من
عمري وكان عيد في ال�ساد�سة ووردة في
الثالثة .اإذا كان الغ�سب قد و�سم عاقتي
ب�الدي فاإن ال�سع�ر بالذنب تجاه اأمي قد
اأرقني ل�سنين ط�يلة.
اأم��ي اأح��د اأ��س�ب��اب ق��رار كتابة مذكراتي
الي�م .اأدين لها بالرك�ع عند قدميها النحيلتين
وط�ل��ب المغفرة لبع�ض خ�ط��اي��اي الطف�لية
ال�سغيرة التي اأ�سبحت ذن�با ً تاحقني من
دون ه�ادة بعد م�تها .وها اأنا اأكتب.
اأن��ا م��ا اأن��ا عليه ،اأدي��ن لتعب ال�سنين
ب�ق�ن��اع��ة ب �ل �ي��دة خ� ��درت الأح � ��ام الغبية
وال �ط �م���ح��ات ال �� �س��اذج��ة .واأن � ��ا ��س��اع��ر
�سغير ،لم يقراأ دواويني اإل قلة قليلة ممن
دع�تهم اإل��ى حفات الت�قيع وا�ستروا
الكتاب فكان�ا اإما متاأففين من ثمنه ومن
ال�قت ال��ذي اأ�ساع�ه في ال�ستماع اإلى
كلمات الم�ساركين في الندوة ،اأو متباهين
بانتمائهم اإلى طبقة المثقفين التي ما زالت
تحمل بريقا ً ما في مدينتنا ال�سغيرة.
م�سى وق��ت ك�ن��ت ف�ي��ه اأوؤم� ��ن بفعل
الكلمات اأك �ث��ر م��ن اإي�م��ان��ي ب�سحرها...
م�سى وقت كنت فيه م�ؤمناً ،ربما ما زلت.
واإل فما ال�سبب الذي دعاني اإلى ال�سروع
في الكتابة الي�م ،بعد ت�قف ط�يل؟ ربما
لأنني لم اأعد اأملك اإل الكتابة .هي و�سيلة
من و�سائل تمرير ال�قت بانتظار النهاية،
مثل الإ� �س��راف ف��ي الأك ��ل اأو ال�سرب اأو
الإدم��ان على الم�سل�سات الرديئة على
ال�ت�ل�ف��از .لي�ست اإي �م��ان �اً .ال�ف�ك��رة نف�سها
لي�ست ج��دي��دة ،وت �ك��اد ت�سبح مبتذلة،
الن�ت�ق��ام ب��زج ال�سخ�ض المق�س�د بين
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ال�سخ�سيات الأخ ��رى وال�سيطرة عليه
ب��ساطة الرواية.
�ساأحاول األ اأرهقكم ،اإذ يكفي اأنكم
تكبدتم عناء �سراء كتاب بطباعة عادية
ع �ل��ى ورق رخ �ي ����ض م ��ن دون � �س���رة
للغاف وبداأتم بت�سفحه .ل اأملك اإل مبلغا ً
قلياً من المال اأخ�س�سه لطباعة كتابي
هذا ،كما فعلت بكتب ال�سعر التي �سبقته.
كل ما اأتمناه ه� اأن ت�سل�ا اإلى نهايته قبل
اأن تتعب�ا .كل ما اأتمناه ه� اأن يقراأ ق�ستي
ال�سخ�ض المق�س�د واأن يعرف.
اإن � �ه� ��ا ق �� �س �ت��ي ،اأن� � ��ا ف �ي �ه��ا ال� � ��راوي
وال�سخ�سية ال��رئ�ي���س�ي��ة ،ول�ك�ن�ن��ي ،مع
ذل��ك ،غير ق��ادر على التحكم بها ب�سكل
تام .ل اأ�ستطيع اأن اأبداأها من حيث اأريد،
من ولدت��ي ،اأو من الطف�لة الهانئة التي
اأم�سيتها في منزلنا في قرية الخن�سارة
الجميلة ...ذاك��رت��ي ل تطال تلك الأي��ام،
لي�ض ب�سبب التقدم في ال�سن؛ هي لم تطلها
ي�ماً ،كاأنني ولدت في الثامنة من عمري،
ف��ي زم��ن المجاعة .اإن�ه��ا ق�ستي ولكنها
اأي�سا ً ق�سة الأولد الآخرين الناجين من
لعنة الحرب والمجاعة الذين جمعهم منزل
ماري العجمية .يجمعهم الي�م كتابي وقد
تفرق�ا في اأ�سقاع الأر�ض.
فلنعد اإلى البداية ،اإلى زمن المجاعة
ال�ت��ي ت�سللت اإل ��ى حياتنا بخفة جعلتنا
نن�سى ��س��ري�ع�ا ً زم��ن ال�سبع وال�سع�ر
بالكتفاء ال��ذي يبعد الطعام عن تفكيرنا
خال النهار خارج الأوقات المحددة له،
كاأننا لم نعرف ي�ما ً ذلك الزمن ال�سابق.
اأدرك ��ت اأن الربيع ق��د غ��ادرن��ا ي���م ك ّفت
اأمي عن الخروج اإلى الحديقة ،بل راحت
ت�سيح بنظرها حين تمر ق��رب النافذة
اأو الباب حتى ل ت��رى ما اأ�سبحت عليه
اأ�سجارها ووروده ��ا .قبلها ك��ان الجراد
حدثا ً مثيرا ً لاهتمام ،تغييرا ً م�سليا ً في
ح �ي��اة �سبية ال �ق��ري��ة .ك�ن��ا نت�سابق اإل��ى
قتل تلك الح�سرات وطمرها كما علّمنا
عمي اأن�ي����ض ،ون�سعر اأن�ن��ا فر�سان هب�ا

لإن�ق��اذ القرية من الأ� �س��رار ،ون��ردد” :يا
�سمرمر ق�م ق�م ،الجراد ّ
تا الكروم“,
منادين طائر ال�سمرمر ال��ذي قيل لنا اإنه
يلتهم ال�ج��راد ب �اأع��داد كبيرة .ث��م فهمنا،
بعد ال�سرح الذي قدمه لنا العم اأني�ض ،اأن
الأغ�سان التي عراها الجراد من اأوراقها
لن تحمل ف�اكه في تلك ال�سنة واأننا لن
نحرم فقط من اأكل الكرز ،بل من التفاح
والعنب والتين وال�ع�ن��اب ...بقي الجراد
ت�سعة اأ�سهر ف��ي �سمائنا ،على اأغ�سان
الأ��س�ج��ار التي اأك��ل حتى ق�س�رها ،في
الب�ستان والبيت ،في الك�ابي�ض التي كانت
ت�ستد رعبا ً مع ا�ستداد القلق الذي كنا نراه
في عي�ن اأهلنا.
قلت للعم اأن�ي����ض” :لماذا ل ن�ستري
الفاكهة من عمران البائع المتج�ل؟“
ابت�سم ولم يجبني فزاد ارتباكي .ما
الذي حل باأبي اأني�ض وبال�سبية من اأولد
ال�ح��ي ال��ذي��ن ك��ان���ا ي�سارك�نني اأي��ام��ي
المق�سمة بين اللعب والدرا�سة في مدر�سة
المعلم ي��سف؟
ع� �ن ��دم ��ا ت �م �ل��ك م� �ن ��ا ال � �ج� ���ع م��ات��ت
العاقات .لم نعد نزور الأهل والأ�سدقاء
ولم يعد اأحد يدخل بيتنا .في البداية ،كنت
اأراف ��ق اأم��ي ف��ي زي��ارات �ه��ا ،فاأجل�ض بين
الن�ساء المتحلقات ح���ل هم�مهن كما
ح�ل ماأدبة يتناوبن في تناول تفا�سيلها،
ثم ي�سحكن فيبدو لي اأن كل ما تكلمن
عليه مجرد ق�س�ض لي�ض لها تاأثير خطير
على ي�مياتنا ،ويتمازحن فينجلي ما بقي
ل��دي م��ن م �خ��اوف .وح�ي��ن يحين م�عد
ال�م�غ��ادرة ،ت�ن��ادي �ساحبة المنزل اأم��ي
وت�سطحبها اإلى المطبخ وتق�ل لها:
”�سلت �س�ية كعك لل�لد“.
لم اأفهم لماذا كانت هذه العبارة التي
ك��ان��ت تبعث ال���س��رور ف��ي نف�سي تطبع
حزنا ً كبيرا ً في عيني اأم��ي .كانت تحمر
وتتمتم:
”في من خيرك كتير .اب��ن عمي ما
تركنا عايزين �سي“.
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في�سيبني الهلع من اأن ت�سدق الجارة
كذبتها ويختفي الكعك .ولكن الجارة كانت
ت�سع الكي�ض بين ذراع��ي اأم��ي غير اآبهة
باعترا�سها ،واأطير اإل��ى البيت واأن��ا اأجر
وردة بيدها واأنادي عيد الذي كان يلعب
بالتراب خلف المنزل لنفتتح ماأدبة الكعك
اأو المربى باأ�سرع وقت .ثم راحت الهدايا
تت�ساءل حتى انقطعت ،وانقطعت معها
ال��زي��ارات .بقينا ن��زور من وقت اإل��ى اآخر
منزل عمتي �س��سان فقط ،وهي قريبتنا
ال�حيدة في القرية .اأمي كانت من قرية
اأبلح من البقاع ،قدمت لتم�سية ال�سيف
عند خالتها في القرية ،فاأعجب بها والدي
وتزوجها في نهاية ذلك ال�سيف .خالتها
ماتت وهاجر كل اأبنائها اإلى مكان ما في
اأميركا ول��م يبق لنا ولأم ��ي ،بعد رحيل
اأب��ي اإل عمتي �س��سان واأني�ض ،اب��ن عم
والدي و�سديقه .ثم لم يبق لنا غير اأني�ض
بعد اأن اأفهمنا زوج عمتي اأننا بتنا ن�سكل
عبئا ً عليه واأن عائلته اأحق بك�سرات الخبز
الياب�سة التي كانت عمتي تج�د بها علينا
حين كنا نزورها .ما لم اأفهمه اإلى الي�م
ه��� وج ���د ب�ع����ض ال� ���رود ال�م�ل���ن��ة في
حديقة عمتي اآنذاك ...نظرت اإليها ونحن
نغادر وت�ساءلت اإن كان لاأغنياء طريقة
�سرية ف��ي ط��رد ال�ج��راد ل��م يطلع�ا اأح��دا ً
عليها .لم تحزن اأم��ي كثيرا ً لما ح�سل،
فقد كان الج�ع الذي بداأ ينت�سر اأخذ يغلق
الأب�اب كلها في وجه الأهل والأ�سدقاء،
وغريزة البقاء تتجلى في اأنانية �سر�سة
ل تاأبه بتاريخ العاقات بين اأبناء العائلة
ال�احدة والحي ال�احد .ي�مها� ،س ّمتنا
اأمي اإلى �سدرها وطماأنتنا قائلة:
”ل ت �خ��اف���ا� � .س �اأذه��ب اإل� ��ى ال��دي��ر
لأر�سل مع اأحد الرهبان ر�سالة اإلى اأخي
جري�ض الكاهن وه� لن يتاأخر في القدوم
لم�ساعدتنا ،اأو على الأق ��ل ،ف��ي اإر��س��ال
م�ساعدة لنا“.
ً
ً
اأم���س��ت ي���م �ا ك��ام �ا ف��ي ك�ت��اب��ة تلك
ال��ر� �س��ال��ة .ك ��ان اأب���ي ق��د علمها ال �ق��راءة

وال�ك�ت��اب��ة ،ولكنها ل��م تحتج قبل رحيله
ل�ستثمار ذلك العلم اإل في قراءة الإنجيل
وب �ع ����ض ال �� �س �ل���ات .ك�ت�ب��ت ب���س�ع���ب��ة،
واأع��ادت الكتابة م��رارا ً وت�ك��راراً .وعندما
اأتمتها ،عر�ستها على العم اأني�ض الذي
اأجرى عليها بع�ض الت�سحيحات قبل اأن
ياأذن ب��سعها في مغلف عتيق وجده في
قعر اأحد اأدراج خزانته .وقال لها:
” �ساأبقى مع الأولد حتى تع�دي“.
ك �ي��ف ن �ج��ا ال �ع��م اأن �ي ����ض م��ن م���ج��ة
الأن��ان �ي��ة ال �ت��ي � �س��رب��ت ال�ج�م�ي��ع وب�ق��ي
يحيطنا بعطفه ويتقا�سم معنا ما تي�سر له
من الطعام؟ نجا من الأنانية ولكنه لم ينج
من بط�ض الأتراك الذين اقتادوه اإلى �سجن
عاليه ذات ليلة وانقطعت بعدها اأخباره
وانقطع اآخر خيط يربطني واأمي واإخ�تي
بالب�سر .ولكن فلنعد اإلى تلك الليلة التي
عادت فيها اأمي من الدير مرهقة ،حزينة،
بعد اأن اأخبرها اأحد الرهبان هناك اأن اآخر
ما يعرفه عن خالي ه� اأن��ه مقيم،ب�سعة
اأ�سهر في دم�سق ،واأن اي�سال الر�سالة
ل ��ه ��س�ي�ت�ط�ل��ب وق� �ت� �ا ً ط ���ي � ً
�ا و��س�ي�ك���ن
الأم��ر ع�سيرا ً في ظل الأو��س��اع القائمة:
جن�د ف��ارون من الع�سكر في كل مكان
ودوري��ات وقطاع ط��رق ...فال�سفر بات
ي�سكل خطرا ً كبيرا ً وراح النا�ض يجتنب�نه
ق��در الم�ستطاع�” .ساأحاول ،ولكنني ل
اأ�ستطيع اأن اأع ��دك اأن�ن��ي �ساأنجح .نحن
ل ن��دري ما ال��ذي �سنفعله في الم�ستقبل
القريب ،فالأتراك اأمرونا اأن نغادر الدير.
ي��ري��دون اأن ي�ج�ع�ل���ه ث�ك�ن��ة ل�ج�ن���ده��م.
والرئي�ض لم يقرر بعد اإلى اأين �سنرحل“.
”لم يبق لي اإل البيت� .ساأذهب منذ
الغد اإلى خليل بك لأرهنه“.
اأذكر جيدا ً كم حاول عمي اأني�ض ثنيها
ع��ن ع��زم�ه��ا ،م �� �س���را ً ن�ت��ائ��ج اأ�سابتني
بالهلع مثل الت�سرد على ال�ط��رق��ات من
دون م �اأوى ...هل كان يعلم؟ ولكن اأمي
اأ�سارت اإلى وردة التي كانت قد اأ�سبحت
هزيلة جدا ً وقالت:

”هل اأق��ف واأتفرج عليها وهي تذوي
�ري؟ ن��ره��ن ال �ي���م وغ� ��دا ً يحلها
اأم� ��ام ن��اظ� ّ
حال .ه�ؤلء الأولد بحاجة للطعام الي�م“.
ول �ك �ن �ه��ا ،ف��ي ال��ي���م ال �ت��ال��ي،ع��ادت
بخطى متعثرة ،وب�جه �ساحب وعينين
زائغتين .لم تقل اإل عبارة واحدة ردا ً على
اأ�سئلة العم اأني�ض القلقة:
«ي�����س��ف ره��ن ال�م�ن��زل ل��دي��ه قبل اأن
يرحل .اأخذ منه مائتي ليرة».
بداأت بعدها مرحلة بقيت في ذاكرتي
مغلفة ب��ال���س�ب��اب .فيما ب�ع��د �ستحاول
الآن�سة م��اري ان�ت��زاع الذكريات من هذا
ال�سباب لقناعتها ب�سرورة اإلقاء نظرة
�سجاعة على الما�سي للتمكن م��ن بناء
م�ستقبل ما على اأنقا�سه .حاولت جاهداً،
ب�سدق واإيمان بما كانت تق�ل ،ولكنني
لم اأفلح اإل في ا�ستخراج م�ساهد متقطعة،
بع�سها غ�ي��ر م�ف�ه���م وال�ب�ع����ض القليل
المفه�م م�ؤلم حتى الم�ت.
�ساأبداأ بالأ�سعب ،بما ب��داأت بالكتابة
ف��ي ��س�ب�ي�ل��ه ،ب�سبب ب�ق��ائ��ي ورح�ي�ل�ه��م:
بكي�ض الزبيب...
كنت ذات �سباح اأتم�سى على طرقات
القرية التي كانت قد بداأت تخل� من النا�ض،
مقاعي في يدي ،اأطلق منه الح�سى على
اأغ�سان الأ�سجار العارية ،حين �سمعت
�س�تا ً يناديني .تلفت باحثا ً عن م�سدره،
فلم اأفلح في اإيجاده .كان نداء يحاول اأن
ي�سلني دون الآخرين .تكرر�” :سليم!“
بحثت ثانية ،ف�اإذا براأ�ض عمتي �س��سان
ي�ط��ل م��ن اإح� ��دى ن���اف��ذ ب�ي�ت�ه��ا .اق�ت��رب��ت
بحذر .كانت لي تجارب مرة مع مطاردة
زوجها لي بالحجارة حين كنت اأقترب
من منزلهم �سائاً عمتي بع�ض الطعام.
”هيا ،تعال ب�سرعة .ع�ساف لي�ض هنا!“
و�سقيقي .قلت:
�ساألتني عن اأمي
ّ
ً
”اأمي متعبة ووردة مري�سة جدا تكاد
ل تق�ى على الحراك“.
ً
اأعطتني رغيفين من الخبز وكي�سا من
الزبيب واأو�ستني بعدم اإخبار اأح��د اأنها
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فعلت ،و�ساألتني عدم الع�دة لطلب المزيد
اإل اإن ه��ي نادتني� .ستك�ن ه��ذه الهدية
الأخيرة .بعدها �سيع�د زوجها لحرا�سة
المنزل وللتك�سير عن اأنيابه حين يراني
مقباً على الطريق .طرت اإلى البيت فرحاً،
ولكنني ،على بعد خ�ط���ات م��ن المنزل،
ت�قفت ،وتذكرت م�ساجراتي مع اأمي التي
كانت تخبئ ما ي�سلنا من طعام في مكان
اأجهله ،وتعطينا القليل منه كل ي���م ،مما
ل يكفي ل�سد رمقي� .سارعت اإل��ى اإخفاء
الكي�ض تحت بع�ض الأغ�سان الياب�سة في
الحديقة ول��م اأع��ط اأم��ي �س�ى الرغيفين.
في الأ�سابيع التالية ،حين �ساء حالنا ،وبداأ
الج�ع يتح�ل مر�سا ً ي�سل ق���ان��ا ،كنت
اأت�جه اإلى مخبئي واأتناول بع�ض حبات
م��ن ال��زب�ي��ب فيبتعد ع�ن��ي �سبح ال�م���ت.
الكي�ض فرغ ي�م ماتت وردة .ماتت وهي
نائمة .اأم��ي ل��م تق� على الع�يل فبكتها
بهدوء وتعب .هل اأدرك��ت ي�مها فظاعة
ما قمت به؟ ل اأعتقد .كنا نعي�ض بم�ساعر
مخدرة واأف�ك��ار ل تكاد تتجاوز الغريزة
الحي�انية .كنا هياكل ب�سرية تنتظر الم�ت
وتحاول اأن تحتال عليه قلياً.
كانت اأغ�سان ال�رد الج�ري الياب�سة
ت�سكن اأحامي .اأذكرها جيدا ً الي�م لأن
حلما ً كان يزورني ليلة بعد اأخ��رى حتى
بدا لي اأنه مرادف للن�م واأن الجميع يرون
الحلم نف�سه .ال�سباب يلف الحديقة حيث
مائدة من الأطايب بين ال���رود الزاهية.
اأم��د ي��دي لأت�ن��اول منها �سيئاً ،فتت�ساقط
وري� �ق ��ات ال� � ���رود وت �ت �ل���ى الأغ �� �س��ان
ال�ع��اري��ة مانعة اإي ��اي م��ن ال�����س���ل اإل��ى
الطعام وتجرح يدي الممدودة باأ�س�اكها.
ل اأري�� ��د اأن اأظ� �ل ��م ن�ف���س��ي ك �م��ا في
اع �ت��راف��ات ال�ك��ات��ب الفرن�سي ج��ان جاك
رو� �س��� ال ��ذي جعل م��ن �سرقة �سغيرة
اقترفها في �سبابه مح�را ً لذن�به .اإخفاء
كي�ض ال��زب�ي��ب ع��ن عائلتي ت��م ف��ي حقبة
لم يكن الج�ع قد تمكن فيها منا ،فالعم
اأني�ض كان ما يزال قادرا ً على تاأمين بع�ض
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الطحين ،واأح �ي��ان �ا ً القليل م��ن ال�سعير،
ب��الإ��س��اف��ة اإل ��ى ”ال�سليقة“ ،اأي بع�ض
الح�سائ�ض التي ت�ؤكل والتي كان يذهب
اإل��ى ال ���ادي ليقطفها ،وم��ن وق��ت لآخ��ر،
لحم طير كان ي�سطاده .قراأت فيما بعد اأن
النا�ض ،في اأثناء المجاعة ،اأكلت قططاً .هل
نالنا نحن اأي�سا ً ن�سيبا ً من تلك الحي�انات
من دون اأن يخبرونا بطبيعة ما تناولناه؟
رحل العم اأني�ض قبل اأن تم�ت وردة
ب �اأي��ام قليلة .حملها اإل ��ى الطبيب ال��ذي
اأعطاها دواء ورف�ض اأن يتقا�سى اأجره
من المال القليل المتبقي لنا .كان حزينا ً
واأ� �س � ّر للعم اأني�ض اأن الأت ��راك اأ��س��دروا
اأوام� ��ره� ��م اإل� ��ى ك ��ل الأط� �ب���اء ل��ال�ت�ح��اق
بالجي�ض العثماني ليعالج�ا المر�سى
والجرحى من الجن�د ،وقد قرر اأن يهرب
في تلك الليلة تحت جنح الظام ،لي�سل
اإلى البحر ويهاجر...
ف��ي � �س �ب��اح ال �ي���م ال �ت��ال��ي� ،سمعت
جلبة و� �س��راخ �ا ً اآت �ي �ي��ن م��ن م �ن��زل العم
اأني�ض ،فرك�ست اإلى هناك وراأيت الجن�د
العثمانيين يعيث�ن خ��راب �ا ً ف��ي الأث ��اث،
يحطم�ن الطاولة والكرا�سي ويمزق�ن
ال�ف��ر���ض وال������س��ادات .ك��ان��ت محت�يات
مكتبته الثمينة مبعثرة على الأر� ��ض...
ا�سترقت النظر من النافذة من دون اأن
اأج��روؤ على ال��دخ���ل .كان�ا يفت�س�ن عن
�سيء ما وكان العم اأني�ض مكباً في اإحدى
الزوايا والدم يغطي وجهه .حين اقتادوه
اإلى ال�سجن ،قالت اأمي جملة غام�سة:
”طالما حذرته وقلت له اإننا اأ�سعف
من اأن نقف في وجه العثمانيين“.
بدت حانقة عليه اأكثر من حنقها على
الجن�د العثمانيين .ي�مها لم اأكن اأعرف
اأنني لن اأرى العم اأني�ض ثانية .ماأ لبع�ض
ال�قت الفراغ الذي خلفه رحيل والدي ،ثم
غادر ه� اأي�ساً .كنت اأرافقه في ”رحات
ال�سيد“ ،كما كان ي�سميها ،فننزل �س�ية
اإل��ى ال���ادي لنبحث عن بع�ض الأع�ساب
البرية التي تركها الجراد اأو تلك التي بداأت

تنبت منذ رحيلهم ،ونع�د بها اإل��ى اأمي
لتطه� بع�سها وناأكل البع�ض الآخر نيئا ً
مع القليل من الخبز .كان يحدثني حين
كنا نجل�ض لنرتاح في ف��يء �سخرة عما
يح�سل لنا ،وكنت اأجهد نف�سي لأفهم.
ولم اأكن اأفهم الكثير .الح�سار البحري،
جمال با�سا ،م�سادرة الحب�ب والما�سية،
ع��ب��ارات حفظتها ول ��م اأف�ه�م�ه��ا اإل بعد
انق�ساء وقت ط�يل ،بف�سل كتب التاريخ
وبع�ض المخط�طات التي قراأتها ب�سغف.
عندها اأدركت اأننا لم نكن اإل جزءا ً �سئياً
من الكارثة التي حلت باأهلنا ،واأن اأمي
ووردة وعيد لي�س�ا اإل رقما ً �سغيرا ً جدا ً
من اأعداد �سحايا المجاعة.
ً
ً
ك��ان عمي اأن�ي����ض ح��ا��س��را دائ �م �ا في
حياتنا ،ولكن الذكريات التي اأحتفظ بها
عنه هي تلك التي تعا�سر بداية المجاعة.
اأذك��ر اأن��ه ك��ان ي�ساعد وال��دي في دف��ن ما
ا�ستطاع�ا الح�س�ل عليه من البطاطا في
الب�ستان تحت التراب حتى ل يجده الجن�د
العثماني�ن حين ياأت�ن ليفت�س�ا اأرج��اء
البيت بحثا ً عن طعام ي�سادرونه ب�سفته
”مجه�دا ً حربيا ً“ لجن�دهم .كما بنى
معه حائطا ً داخ��ل المنزل وقد اأخفيا بين
الحائطين م�ؤونتنا من العد�ض والحم�ض
والقمح .هكذا تحايلنا على بط�ض الأتراك
وعلى الج�ع ب�سعة اأ�سهر فقط.
بعد م�ت وردة اأخ��ذ جر�ض الكني�سة
ي�ق��رع ك��ل ي���م معلنا ً م���ت اأح ��د �سكان
ال �ق��ري��ة ،واأح �ي��ان �ا ً ك��ان ي�ق��رع م��رت�ي��ن اأو
ثاث مرات في الي�م .فيما بعد ،اأخبرتني
الآن �� �س��ة م ��اري اأن �ه��ا ،ح�ي��ن ك��ان��ت ت��زور
ب�ي��روت ،ل��م تكن تتمكن م��ن ال�ن���م لأنها
كانت ت�سمع ط�ال الليل اأ�س�اتا ً ت�سرخ:
”ج�عان ،ج�عان “...في قريتي ،كان
النا�ض يج�ع�ن ثم يمر�س�ن ويم�ت�ن
ب�سمت .وحده جر�ض الكني�سة كان يعلن
اأن حياة انتهت“.
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لم يكت�ضب اأي بلد في العالم ما ا�ضتطاع لبنان اأكت�ضابه بف�ضل مركزه كنقطة ات�ضال بين ال�ضرق والغرب  ،وبف�ضل ميل
وبراعة بنيه في �ضهولة التوا�ضل بينهم وبين بقية ال�ضعوب ولعله اأكثر
ال�ضعوب �ضهرة في مواجهة ال�ضعاب والتغلب عليها وهو ما انفك محط الآمال ومتنف�س الكرب واإنتاجه الفكري الذي اأيقظ
المدنية ور�ضـم خطوط ان�ضانيتها وازدهارها  .وهــو م�ضتودع الكنوز الفكرية الرائعة من فل�ضفيــة ودينية وطبيعية ،فهو هدية
م�ضرقية يجد فيها الغرب اأمتـع ما ي�ضبو اليه من المعرفة فلبنان يبقى معر�ضا ً وم�ضرحا ً للتنوع الفكري والعمـل بتطوراته
المختلفة التجاهات والمتعــددة الألوان.
وعندما اأن�ضئت وزارة الثقافة اأُنيطت بها م�ضوؤوليات عديــدة كالهتمام بالإرث الثقافي والتراث الوطني واإنمائه والهتمام
بحماية المباني التاريخية والمواقع الثرية لتاأكيد هوية ال�ضعوب الثقافية و�ضون تنوعها الثقافي  ،الى الهتمام بالن�ضاطات
الثقافية كافة ،من تاأليف وتوثيق والهتمام بالأعمال الفنية والمو�ضيقية وكذلك المهرجانات التي تقام مو�ضمياً ،ومن �ضلب اأهدافها
تاأكيد انفتاحها اأكثر فاأكثر على العالم الخارجي والإفادة من خبراته.

•

 55فنانا ً با�ستعماله كمنطلق لتحف��ة

الروماني الثقافي في منطقة قهمز

فنية �سيتم بيعها واإ�ستعمال ثمنها

في جبل م��سى برعاية وح�س�ر

اأو جزءا ً منه لإكمال الأعمال المتبقية

وزير الثقافة وال�سفيرة الأميركية

وال� ��ذي اإن �ط �ل��ق م��ن دع����ة تمثلت

في الترميم وتح�سير القاعات التي

ف���ي ل �ب �ن��ان ال �ي��زاب �ي��ت ري �ت �� �س��ارد

بالطلب من الفنانين اللبنانيين القيام

�سيتم فتحها اأم ��ام ال�ج�م�ه���ر من

بالتعاون مع المديرية العام�ة لاآثار

بعملية تجميل لم�ؤلف طبع �سابقا ً

دون اأي م�ق��اب��ل  .ك��ذل��ك اإفتتحت

والبنك اللبناني الفرن�سي في اإطار

وت�سمن اأخطاء ،وبدل اإتافه اأق��ام

جمعية حماية جب ��ل م��سى الم�سار

اإختتام م�سروع ” اإح�ي��اء التاريخ

ìÉ``à` à` aEG IQGRƒ`` ` ``dG äÉ``WÉ``°` û` f ø`` e
المعر�ض الفني وه� الن�ساط الأول
ال ��ذي تقيمه ف��ي المكتبة ال�طنية
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الروماني لجب�ل م��سى“.

•

•

اإفتتح محترف ع�ساف في الب�سيل
ب��رع��اي��ة وزي���ر ال���س�ي��اح��ة مي�سال
فرع�ن ورئي�ض اللقاء الديمقراطي
ممثاً بنجله تيم�ر جنباط ووزير
الثقافة ممثاً بمدير المكتبة ال�طنية
ف��ي بعقلين غ ��ازي ��س�ع��ب  ،حيث
األقى �سعب كلمة حي�ّ�ا فيها الأخ�ة
ع�ساف ال��ذي��ن اأن �� �س �اأوا المحترف
م��ع��ت��ذرا ً ع ��ن ع� ��دم ت �م �ك��ن ال���زي��ر
عريجي من الح�س�ر .

دي فريج افتتح م�ضروع التدريب الإلكتروني :خطوة اأولى في تاريخ القطاع العام في لبنان

ال��ى ذل��ك زار وزي��ر الثقافة بل��دة
را�سانا وك��ان ف��ي ا�ستقباله األفرد
ب�سب��ض واأف��راد العائلة وح�سد
من اأبناء البلدة وكانت ج�لة على
متحف األفرد ب�سب��ض حيث ق ��ال»:
من الطبيعي اأن اأك�ن الي�م هنا في
معقل ثقافي وفني كبير في لبنان ،
زيارتي ه ��ي الأولى الي�م لرا�سانا
ال� �ت ��ي ب��ه� ���رت ب��ج��م��ال طبيعتها
وال�م�ح��اف�ظ� ��� ��ة ع �ل��ى خ�س��سيتها
واأ��س��ال�ت�ه��ا ب��ال��س��اف��ة ال��ى اأع�م��ال

اآل ب�سب��ض التي تعطيها رونقا ً
يميزها عن باقي المناطق في لبنان
وخارجه».

•

و�سارك وزي��ر الثقافة في اإطاق
م�����س��روع ال� �ت ��دري ��ب الل �ك �ت��رون��ي
لم�ظف��ي القطاع الع ��ام بعن�ان“
ط�ر نف�سك“ برعاية رئي�ض مجل�ض
ال� � ���زراء ت �م��ام ���س��ام وم �� �س��ارك��ة
وزير العمل �سجعان قزي ووزيرة
المهجرين الي�ض �سبطيني ووزي��ر

عريجي وقع مع  BeMAاتفاقية م�ضروع بيروت متحف الفن APEAL

ال��دول��ة ل �� �س ��ؤون التنمية الداري� ��ة
نبيل دي فريج وع��دد من المديرين
العامين.

•

وعقد وزير الثقافة م�ؤتمرا ً �سحافيا ً
ف��ي م�ق��ر ال�م�ت�ح��ف ال���ط �ن��ي تخلله
ت�قيع اتفاقية مع الجمعية اللبنانية

لتط�ير وع��ر���ض الفن�ن Apeal
لمجم�عة من الأعمال الفنية اللبنانية
التابعة ل�زارة الثقافة في ح�س�ر
المدير العام لاآثار �سركي�ض خ�ري
وال�م��دي��ر ال �ع��ام لل�س�ؤون الثقافي��ة
بالإنابة افراز الحاج ونائب رئي�ض
الجمعية اللبنانية لتط�ير وع��ر�ض
111
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ال �ف �ن� � � ���ن � �س��ان��درا اأب� ��� نا�سر
وع � � � � ��دد م ��ن اأع�����س��اء مجل�ض
اإدارة الجمعية وممثلين عن
ال �� �س �ف��ارة الأل �م��ان �ي��ة ف��ي لبنان
وفعاليات ،وياأتي ه��ذا الت�قيع
في اإط��ار جه�د وزارة الثقافة
لتحفيز عملية تبادل الخبرات
بي�ن الأو�ساط الثقافية النا�سطة
وال �م �ت �خ ��� ِ�س �� �س��ة وف� ��ي ��س�ي��اق
�سعي جمعية  Apealالى اإطاق
م �� �س��روع ب �ي��روت م�ت�ح��ف الفن
 . BEMAواإع��ادة ل�حات من
مجم�عة ال�زارة لها.

عريجي في ن�ضاط بيئي في البترون :المحافظة على ما تبقى من بحرنا

•

تكريما ً لم�سيرته واإنجازاته
ف��ي ح �ق � ���ل ال �ف� � � ��ن وال�ث�ق��اف��� ��ة
والفرنك�ف�نية ك َرمت فرن�سا
وزي��ر الثقافة ومنحته وزي��رة
ال�ث�ق��اف��� ��ة وال �ت���ا� �س��ل اأودري
ازولي و�سام ج�ق��ة ال�سرف
م ��ن رت� �ب ��ة ك ���م� �ن ��دور ل�ل�ف�ن���ن
والآداب وه � ��� الأول ال� � � ��ذي
يعل��ق على �سدر لبنان��ي م�نذ
 15ع ��اما ً .
•ب�ح���س���ر ال �� �س �ي��دة ل�م��ى �سام
م�م�ث�ل��ة ال��رئ�ي����ض ت�م� ��� ��ام �سام
وع ��دد كبي��ر م��ن ال�سخ�سيات
ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية
والفنية والعامية  ،وقد روت
اأزولي ��س�ي��رة ح �ي��اة ال�م�ك� َرم
وع َددت الإنجازات الكثيرة التي
حققها ف ��ي فت��رة زمنية ق�سيرة
واأل��ق��ى ع��ري �ج��ي ك�ل�م��ة مفعم�ة
بالع�اطف وال�جدان �سكر فيها
كل من �ساهم في تعبيد طريق�ه

اأزولي قلَدت وزير الثقافة و�ضام ال�ضرف الفرن�ضي

عريجي في حفل توقيع رواية طبع في لبنان لجبور الدويهي
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��ض بال�سكر
واأغن�ى م�سيرته وخ َ

تتج�سد
ال���زي��رة اأزولي التي
َ

فيه��ا قي ��م النفتاح والت�سامح
وفرن�سا التي ترب�َ�ى على ثقافتها

وال�سفير ال�ف��رن���س��ي ايمان�يل
ب�ن من��ها ً بال�سداق�ة بينهما.

•

وكان عريجي قد التقى وزيرة
ال�ث�ق��اف��ة وال�ت���ا��س��ل الفرن�سية
اأودري اأزولي وتناول البحث
ال �ع��اق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة وال �ت �ع��اون

عريجي وقع ونظيرته الفرن�ضية اتفاقية في مجال الإنتاج الفني ال�ضينمائي

ال �ق��ائ��م ب�ي��ن ال�ب�ل��دي��ن وج ��ال في
اأرجاء المتحف ال�طني لاطاع
على مقتنيات المتحف الأثرية
وت �خ �ل��ل ال� �ل� �ق ��اء ت���ق �ي��ع ات �ف��اق
تعاون بين حك�متين الفرن�سية
وال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ح�� � ���ل الن � �ت� ��اج
ال�سينمائي الم�سترك .

•

ال��ى ذل ��ك اإف �ت �ت��ح وزي ��ر الثقافة
م �م �ث �اً رئ�ي����ض ال �ح �ك���م��ة تم��ام
�سام ووزيرة الثقافة الفرن�سية

عريجي افتتح معر�ضا في المكتبة الوطنية لـ 55فنانا لإحياء الكتاب

اأودري اأزولي معر�ض الكتاب
الفرنك�ف�ني ال�  23الذي ينظمه
ال �م �ع �ه��د ال �ف��رن �� �س��ي ف ��ي ل�ب�ن��ان
بالتعاون م��ع ن�ق��اب��ة م�ست�ردي
رحب ال�زير عريجي
الكتاب حيث
َ
بال�زيرة الفرن�سية �ساكراأً جميع
الذين عمل�ا على تنظيمه وراأى اأن
اإزدي���اد رواد المعر�ض ه��� دليل
على تاقي اللبنانيين.
❊ ق�ضم التوثيق ي امكتبة الوطنية بعقلن

اطاق الن�ضخة الأولى من المهرجان ال�ضينمائي الرو�ضي بالتعاون مع المركز الثقافي
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I
اأنام ،وحلمي ي�سبقني
اإلى فرا�سي،
اأفيقُ على ن� ِر خيالي
ال�سبح
اأهجر ُه اإلى خل� ِة
ِ

وال�سحى اأ ّول النها ِر
زوجتي تعد القه�ة
واأنا ،اأقر ُاأ ال�سحيفة
اأق� ُل :ي� ٌم اآخ ٌر،

بعده ،ل زمانْ

ٌ
ومنزل اآخ ٌر
من بع ِدهِ ،ل مكانْ
II

جاري الخبي ِر بالطي� ْر
حذرني
ّ
ل تكثر الجل��ض تحت
�سجر ِة ال�سر ّو.
انظر اإلى الم�سا ِء
ي�سع ُد نح�ها

أ�سراب الع�سافي ْر
محماً با
ِ
وتاأمل ملء �سمعك

م��سيقى الطيران
اإلى رق�س ِة ال�سما ْء

III
اإيه يا بلبل ال�سرو ِة
غناوؤك الدلي ُل اإلى ال�رد ِة
تفتح ن�افذ العط ِر
وهي ُ
على منازل النها ْر

ونقلة الف�س� ِل على دفت ِر
ال�سعرِ،
حتى اأذوق ال�سراب
الذي يجعل ال�سروة
اأط�ل من �س�تها
ويجعل الغنا َء
�سل ّ ٌم بين �سيراز
والف�سا ْء

VII
الباب
أفتح لك
َ
ا ُ
دارتي ،منز ُل العا�سقين
أطلت
ل تلمني اإذا ا ُ
الإقامة.
اأ�سه ُر مع اللي ِل
أج�ب مع النهار
ا ُ
ا ُ
أقطف ثما َر ع�سقي
وكدحي
وقامتي ،عالي ُة

V
اإيه يا بلب َل ال�سرو ِة
جاري العزيز من زمان
ّ
اأنت المغني
واأنا العا�سقُ ،
علي،
فا تبخل َ
بترنيمة نه�ن َد
اأو مقام الحجا ْز
م�ل ٌع قلبي برجع الغنا ِء
الرق�ض
هل ّم اإلى حلبة
ِ

VI
اإيه يا بلبل ال�سرو ِة
عمري اأغنيّ ٌة
ِ
العزف
حجاز َية
وحدائقي �سيراز ّية
الترجمانْ ...

IV
طيل َة الليلِ،
ٌ
فرا�ض
لم ي�سعني
كنت وحدي اأج ّم ُع
ُ
ح�سى العت ِم
اأع ّمر بينه
ال�سراج جدارا ً
وبين
ِ
ل اأطيق الإقامة خلفه
ال�سباح
دون �سجيج
ْ
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أ�ض
الرا ِ
مثل جبالٍ مليئ ٍة
بال�س�ء
وحدائقي �سادح ٍة
الع�سق
باأ�سرا ِر
ِ
ومقاماتِ الغنا ْء
اأيها العم ُر
ل ت�سرع الخط َ�
على الدرب
مفرق
ل تقف ،على
ِ
الحير ِة
بعد كل هذا الزمانْ
دارتي ،منز ُل
العا�سقين
ل تلمني
اإذا اأطلت الإقامة
عند هذا المكان...
VIII
الطريق
�س� ٌر تائه ٌة على
ِ
الم��س ِل اإلى الحديق ْة
اأ�س�اتٌ �ساعد ٌة
ِ
ال�سيف
مع غبا ِر
اإلى غي� ِم ال�ستا ْء
طي� ٌر باأجنح ٍة مل�ن ٍة
تحلق عند روؤو�ض القم ْم
وفاح ٌة مليح ُة ال�جه
ت�سهر �ساتها
لحكاية �ساع ٍر
بالع�سق
ت��ساأ
ِ
عند الأذان...
IX
اأنا ال�ساع ُر
ولدت وعلى فمي ق�سيد ًة
ُ

�ساحر ًة.
ثل�ج تغطي الجبا ْل
كانت ٌ
الريح �سرخة
وتغالب
ُ
اأمي،
وقد ل َقنتني حرفة الحرف
�سراب الجما ْل
وغ َذتني
َ
واأ�سمعتني نغم ًة ل تزا ْل
في قيثار ِة
روحي.
اأنا ال�ساع ُر
من�سد ال�ج� ِد الجميل
اأمير الكام
فار�ض الأحام
ُ
�سدي ُد الراأي
بعي ُد الروؤيا.
تحيطني الأمكن ُة
وتنقلني الأزمن ُة
أ�ض ع�سقي
وكا ُ
ال�سراب
وفي ُر
ِ
مثلما الني ُل والقاهرة
ولدت وعلى فمي
ُ
ق�سيد ًة �ساحرة...
X
أفتح اأدراج اأوراقي
ا ُ
واأترك الريح تعبثُ
بما ج َمعتْهُ،
في الليالي الجميل ْة..
حين كان القم ْر
يقطر �سكرا ً
ّ

ف�ق ثغر الحج ْر
وكانت نج� ٌم �ساحرة الل�نِ
ترق�ض ف�قي،
ُ
وت�سرقُ مني النَ َظ ْر
اآتي ِه بين ل�ن ال�سما ِء

وطع ِم القم ْر
وا ُ
ِ
أترك الريح تعبثُ
بالحرف
تعبثُ بالدرج ،تر�س ُل
أوراقي الجميلة اإلى مهدها
ا
ّ
حين كان ال�ستا ُء
قريبا ً من ال�سيف
قريب الأث ْر
وكان الربيع
َ
وكان القم ْر
مثل كل الثمار م�سيئا ً
على غاب ٍة في ال�سماء
والنج� ُم ال�سج ْر...
XI
النف�ض
تم ُر اأيا ٌم على
ِ
اأق�سى من �سدى
الأغنيات.
رج ُع �سفيرها الطي� ُر،
ُت ّ
لجة البح ِر
ف�قَ ّ
ويلقي البحار ُة الهائم�ن
مرا�سيهم حيث ل يعرف�ن
هي الأر�ض :ياب�س ٌة
وما ٌء.
و�سما ٌء تغل ّ ُف ال َ
أر�ض
وغاباتٌ مناز ُل الريح
تر�س ُل اأ�س�اتها
لجة البحر
�سفير طي�ر ف�ق ّ
اأو �سدى الأغنيات القديمة
النف�ض
ترجعها
ُ
في لظى الزمهرير
�سهيق
بعد ك ّل
ٍ
زفي ْر
ولعبة م��سميّة ال�قع
فيها البحا ُر هدي ٌر
والجناح ال�سفير
❊ �ضاعر ووزير �ضابق
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ل ُيختر ُع ا َإل م��ا ل��م يكن م���ج���دًا ق�ب� ً�ا ،واإن
كانت مك ِ�ناته م�ج�دة.
ول يمكن اإعادة اختراع �سيء ...فكيف اإذا كان
وطنًا؟
لبنان ،الأر�ض ،وال�سم ،وال�سعب ،والتاريخ،
وال �ح �� �س��ارة ،وال �ت �ن���ع ،وال �ث �ق��اف��ة ،وال�ك�ي��ان
ال�سيا�سي ،والأ َم ��ة ،والجمه�ر َية ،وال��دول��ة،
وعالمه المنت�سر ف��ي ج�ه��ات الأر� ��ض الأرب��ع
 ...ب� أاف��راح��ه واإن �ج��ازات��ه وح���س���ره ،ب�اآلم��ه
وج��راح��ه وح��روب��ه ،خ�ط�اأٌ اأن ننظ َر اإل�ي��ه غي َر
�سامِل ه�ؤلء جميعًا ...وا َإل اأخطاأنا في التق�يم،
وخطئنا اإليه.
من ي َر اأن تجربة لبنان ف�سلت ،ويجب اإع��ادةُ
ين�ض ثابتتين تاريخيتين:
اختراعه لعلها تنجحَ ،
 الأول��ى اأن ا�سم لبنان ه� الأق��دم بين دولالعالم جميعًا ،واأن الإن�سان العاقل عا�ض عليها
منذ اآلف ال�سنين (قبل ت�سعة ع�سر األف �سنة
على الأق��ل) ،وقد ا�ستمر ال�سم وال�سعب من
دون انقطاع متا ِزمين ،مذذاك؛
 والثانية اأن ح��دود لبنان الحالية مر�س�مةبيد اه ،وكتابه المقد�ض في �سِ ْف َري «الق�ساة»
و»ي�س�ع» ي�سير اإليها ،في و�س�ح.
وع�ل�ي��ه ،كيف يمكن اخ �ت��راع الأق� ��دم الثابت،
والمقد�ض الدائم؟
ولكن ،هذا ل يعني اأن لبنان القائم الي�م ،ه�
ال��ذي ب��ه نحلم ،اأو ه��� ال��ذي يجب اأن يك�ن،
م �ق��ارن��ة ب�م��ا ي��زخ��ر ب��ه ت��اري �خ��ه وح���س��ارت��ه
واإ�سراقاته واإ�سهاماته العالمية.
ربما ما يجب اإع��ادة اختراعه ،بما يجيب عن
ال�س�ؤال ،دوره ور�سالته.
ً
ال�ن�ظ��ام عر�سة للتغيير ،وال��د��س�ت���ر اأي����س��ا،
وك��ذل��ك ال�ق���ان�ي��ن وال�ت�ح��ال�ف��ات والرت�ب��اط��ات
والمعاهدات ،وف ًقا للم�سالح والحاجة ،والآلم
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والآمال.
اأم� ��ا ال � ��ذات ف �ه��ي ه ��ي ،ل ت�ت�غ�ي��ر لأن��ه��ا بنت
ال�م�ن��اخ والبيئة وال�ت��راك��م ال�ت��راث��ي والثقافي
والح�ساري.
ه��ذه ال��ذات ،ب��ال��ذات ،هي الم�سكلة ،لي�ض لأن
العطب والعطل فيها ،بل لأنها مجه�لة .يجهلها
اأهلها ،قبل الأقربين والأبعدين ...فيكف تداوي
مري�ساً ،
ً
مثا ،من دون اأن تحدد علته.
العلَة هي جهل هذه الذات ،والدواء ه� معرفتها
كما هي على حقيقتها ،ل كما يريدها ه��ذا اأو
ذاك ،ليفر�سها على هذا وذاك.
ذاتنا اللبنانية ،بج�امعها الم�ستركة ،بتن ُ�عها،
ب�ت�ن��اق���س��ات�ه��ا ،ه��ي ك � ٌ�ل ل ي �ت �ج��زاأ .ه��ي كلُها
يعجبْنا فيها ج��ان� ٌ�ب ،اأو حالة.
نحن ،واإن ل��م ِ
واعترافنا بها ،على حقيقتها ،وقب�لها مثلما
ه��ي ،ي�سقطان م��ن اأذه��ان �ن��ا ف�ك��رة ال �ع��زل ،اأو
الرف�ض ،اأو الإل�غ��اء ،اأو الهيمنة ،اأو الت�سلط،
اأو ال�ستق�اء ...ويف�سحان في المجال اأم��ام
العبقرية اللبنانية ،واأُ�س ُر على كلمة العبقرية،
اأن تبتدع لهذه الذات �سيغة تجعلها واحدًا ،ول�
تن َ�عت ،وعطا ًء للجميع ولخير الإن�سانية.
لي�ض هذا مجرد كام .ول تمنيات .اإنه حقيقة
تبداأ بمعرفة ال َذات ،انطا ًقا من الثَقافة ،بمعناها
ً
َ
وتاريخا ،وجغرافيا،
ال�سامل ،اأنتروب�ل�جيا،
ً
وم���ق� ًع��ا ،وم�ن� ً
�اخ��ا ،وبيئة ،وت��راث��ا ،واأدي��ا ًن��ا،
واأغنية ،وق�سيدة ،ودبكة ،ورق�سة ،ول�حة،
ومنح�تة ،ومرو َية �سعبية ،وعاداتٍ وتقاليد.
اأ ًي��ا تكن اأ�س�ل ال�سعب اللبناني وج��ذوره؛ اأ ًيا
تكن ديانات اأهله؛ في اأي منطقة قطن�ا؛ مهما
اختلف�ا على تف�سير واقعة تاريخية اأو تحليل
حقبة؛ اأ�سلُ�ا راكعين اأم �سل�ا واقفين ،وقراأوا
في هذا الكتاب اأو ذاك ،اأم حتى األحدوا؛ �س�اء
ط� َ�ح���ا ف��ي الغناء اأم �س َرع�ا الإي �ق��اع؛ مهما

اختلفت لهجاتهم ...ف�ه��ذه حقائق يمكن اأن
ت�سبح حقيقة واحدة ،اإذا اأرادوا .ومن قال اإنهم
ل يريدون؟
هذه الحقيقة اإذا عُرفت ،كما هي ،منذ الن�ساأة،
وت �ع��ززت ف��ي المدر�سة والتن�سئة وو�سائل
الإع��ام والممار�سة الي�مية ،في كل ج�انب
ال�ح�ي��اة ،م��ن �سمن م�ؤ�س�سة جامعة للتراث
اللبناني ،الغني والعميق والكثيف ،وتع َممت
ف��ي ال��داخ��ل ،وع�ل��ى �سع�ب الأر�� ��ض قاطبة،
ً
ر�سالة وقي ًما وا ً
إنتاجا ،وحدَها القادرة
أعمال وا ً
على ا�ستعادة لبنان ،دو ًرا رياد ًيا ،اأدَاه اأكثر من
م َرة عبر التاريخ.
قد يك�ن لبنان تجربة ،من حيث ك�نه ر�سالة
وحيا ًة م�ستركة بين متن�عات ومتناق�سات
اأحيا ًنا� ،سبقت ع�سرها ،في زمن تتجه الثقافات
والد�ساتير والق�انين اإلى اإن�ساف كل فرد ،ل
كل مجتمع اأو مجم�عة اأو دولة فح�سب ...فهل
ي�سير لبنان عك�ض �سير التاريخ ،بعدما فطن
العالم اأن خط ال�سير اللبناني ه� ال�سحيح؟
تجربة �سبقت ع�سرها ،ربما هي ما لم يدركه
كثر من اللبنانيين .والإن�سان عد ُو ما يجهل.
لكن ث َم َة من يعرف قيمة هذه التجربة ،ويجهد
تتر�سخ بالعتراف ا ً
أول،
تتر�سخ .وه��ي
كي
َ
َ
وقبل كل �سيء ،باأن كرامة الإن�سان من كرامة
اه ،وينبغي اأن يك�ن الإن�سان ً
قيمة في ذاته،
كما اه ه� القيمة المطلقة...
اإن وطنًا هذا ه� اإن�سانه ،ل يمكن ا َإل اأن يك�ن،
ويبقى...
هنا خط النطاق ...فلننطلق...
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�سيا�سي كاتبًا م�سه� ًرا:
�ساأل
ّ
ماذا َتفع ُل في هذه الأيام؟
ر ّد :اأبحثُ عن خبرٍ.

***

ُت�س ّفقُ الق�سيدة لنف�سها.
�س ّم�ا اأك ّفكم اإلى ال�سمت.

***

َخبَرني ال�سمت قال!)...( :
ابتَع َد الكا ُم عن ال ُمباح.
ا�ستراح.

***

جل�ض في فيء ذاتي مكتفيًا بن�ر ما اأقراأ
اأَ ُ
لأرى واأ�ساهد ...واأعلم.

***

الذهب كمثل �ساقل كلمة
�ساق ُل
ِ
«الج�هرجي».
لهما �سفة
ّ

***
ترتقي اللغة بقارئها كما بكاتبها لتجعله
روح��ا،
ينتقي الأب�ه��ى عم ًقا ،والأ� �س��رق
ً
والأنفع معرفة ،والأق��ل عثا ًرا وتعقيدًا،
والأف� �ي ��د م��دخ �اً اإل���ى م���س��اح��ات بي�ض

ت�ستاأهل الحياة.

***

تنق ُذ اللغ ُة ال�سع َر من ال�سق�ط
وا ً
أي�سا ...ت�سقطه.

***
وروحا
تتم�سك اللغة بذاتها ج�سدًا
ً
ّ
ما ُينقل اإليها لن ي�سير منها
وما ينقل منها لن ي�سير في غيرها.

***

وا�سع الق�امي�ض يعطي لك ّل كلمة حق
حمل اأكثر من �سفة
ت�سلك في اأكثر من معنى.

***

� �س �ع��راء (ق��ل ّ��ة) ي�ب�ن���ن ب �ي��� ًت��ا م��ن ورق
واأحام وم�ساعر.
و��س�ع��راء (ك �ث��رة) يبن�ن م��ن ال�ح�ج��ارة،
م��ا حلمت ب��ه «ت�ل��ك ال�ق�ل��ة» ،وف�سلت في
تحقيقه.

***
اللغة الغا�سبة وال�س�ت المرتفع يثيران
�سعبًا بكامله.

ت�سطرب مياه البحيرة لحجر رماه عابر
وتن�ساهما.

***
كتبت �سعري في حق�ل ال�رق
ل�ست اأخاف الع�سافير
ول النمل
ول تقلّبات المناخ.

***

ل� رفع بع�ض الكتّاب مخالبه عن الكلمات لخدعنا،
وخ ّفف «وقعها» على عي�ننا من دون اآثار للدم.

***
�سعراء اللهفة يم�س�ن في اله�اء الطلق
على راأ�سهم ال�سم�ض قبعة.

***

ُ
الحروف لتهجئة
ت�ستفزّني
اأخف�ض �س�تي
خجاً؟ ل.
�سفتي
مهابة اأن اأتلعثم فتاأكل الكلمات
ّ
وتعيدني اإلى المدر�سة.
❊ .»eÓYGh ôYÉ°T
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�ي
� �س �غ �ل��ت م �� �س �األ��ة الإن � �ت� ��اج الأدب� � � ّ
ّ
عري عق�ل النّقاد لع�س� ٍر فاختلف�ا
وال�س ّ
ف��ي ت�ع��ري�ف�ه��ا ،وا ُت �ف��ق ع�ل��ى اأنّ الإن �ت��اج
�ي ي��رت�ب��ط ب��ال�� ّذات ال �ف��رد ّي��ة في
الإب ��داع � ّ
المرتبة الأولى ،وبالبيئة التي ين�ساأ فيها
الفرد والتي تخ�سع ب��دوره��ا لم�ؤ ّثرات
فاعلة بال ّدرجة الثانية .ولكن الم��س�ع
الذي لم يفقه له البع�ض ،ه� كيف يمكن
ل� �ل� � ّذات ال �م �ب��دع��ة اأن ت��ق�� ّدم م��ا يتخ ّطى
الماأل�ف انطا ًقا من الم�ج�د الماأل�ف
والم�سترك؟
واع ت��درك به ال�ج�د
لك ّل ذات عقل ٍ
الح�س ّي
ب��ساطة م��ا ُي �ع��رف ب� ��الإدراك
ّ
ب��الإ���س��اف��ة اإل � ��ى ال� �ق���درة ع �ل��ى تحليل
المعطيات ،ولك ّل ذات عق ٌل باطنٌ يتفاعل
مع ّ
الجماعي للبيئة الحا�سنة.
الاوعي
ّ
وعمليّة الإنتاج تت ّم بالتن�سيق بين ال�عي
ّ
والاوعي وفق اآليّة اعتباطيّة في البداية
ل ت�ل�ب��ث ب� �اأن تخ�سع لعمليّة ت�سذيب
وتنظيم .ولكن على ال ّرغم من هذا يبقى
أ�سل�ب
على ال ّذات عبء تقديم الماأل�ف با
ٍ
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ّ
خا ٍق.
ه��ذا ه� التّح ّدي ال��ذي ي�سقط اأمامه
الكثيرون في زمنٍ ع ّم فيه التاأ ّثر والتّقليد،
ال�ساعر ً
كيف �سيتم ّكن ّ
مثا م��ن اإع��ادة
خلق الم�ج�د في حلّة حديثة ومبتَ َكرة؟
ل �ل � ّذات تجلّيات مذهلة ف��ي ه��ذا الميدان
حيث تقدر على اختراق ج��دار الأبجد ّية
ال �م �ح��دودة ل�ت�����س�ي��ع اأف���ق ال�ت�ع�ب�ي��ر عن
المعاني المطروحة �سل ًفا اأم��ام الجميع،
وهذه ال��سيلة ترتبط بمفه�م يجمع بين
المعارف المكت�سبة وما ُيعرف بالحد�ض.
والحد�ض ه� الّ��ذي يميّز ال � ّذات المبدعة
ع��ن الآخ��ري��ن ،تحتاج ال� � ّذات اإل��ى مهارة
ا�ست�سعا ٍر تلتقط ب��ساطتها ما ه� مفع ٌم
ح�ض
بال ّروح التي ت�س ِكل بدورها رادا ًرا ُي ّ
باأ�سغر التّفا�سيل الي�ميّة ال ّروتينيّة .
هذه التّفا�سيل التي تبدو لل�هلة الأولى
في ق ّمة التفاهة اإذا وقعت م�قع الحد�ض
العادي اإلى ما
تخلق ما يتخ ّطى الإدراك
ّ
ي�سبه ال ّروؤيا ويام�ض النّب�ءة.
ع �ن��ده��ا ف �ق��ط ت �ت���ال��د ال �م �ع��ان��ي في

تجلّيات تعبير ّية ل مثيل لها ،عندها فقط
�ض
تتهاوى ح�اجز النّفاق وينب�ض النّ ّ
ويتن ّف�ض...هذا ما اختبره العظماء اأمثال
ن�ي�ك������ض ك��زن �ت��زاك��ي وج� �ب ��ران وخليل
حاوي و ه�غ� وغيرهم.
وال�س�ؤال ال��ذي ُيطرح في ي�منا هذا
ّ
ّ
ّ
ع�ل��ى ال ����س �ع��راء ال����س�ب��اب المعا�سرين،
ه��� ه��ل ه��م م�ستع ّدون ف��ي زم��ن الزّيف
وال�تّ�ق�ل�ي��د ل�ق�ب���ل ال �تّ �ح � ّدي ف��ي اإف���س��اح
المجال اأم��ام �سمت الحد�ض ليب�ح لهم
باأ�سراره؟ هل هم م�ستع ّدون للتخلّي عن
وهم معرفتهم في �سبيل اكت�ساف ما ل
يدرك�نه بع ُد؟
فما علينا اأخ��ذه بالعتباره� اأنّ ك ّل
جمالي تتّ�سل بمفه�م
عمليّة اإنتاج فنّي اأو
ّ
هني ال��ذي ل يكتمل عمله ا ّإل
النّ�ساط ال ّذ ّ
اإذا تفاعل مع الإبداعيّة والحد�ض ،فالأنا
المبدعة تت�س ّكل من تراكم خبراتٍ حياتيّة
�سع�ر ّية وثقافيّة واعية ول واعية في اآنٍ
واحدٍ .وبالإ�سافة اإلى ذلك هناك ع�امل
اج�ت�م��اع�يّ��ة بيئيّة ت�ت��داخ��ل م��ع ال�ع���ام��ل
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ال ّذاتيّة لتنتج الذات ّ
ال�ساعرة .اأ ّما الحد�ض
فه� لي�ض حد ًثا مفاجئًا اأو مبا�سِ ًرا اإ ّنما ه�
عبارة عن حالة اختمار بين العقل الباطن
والعقل ال�اعي اأ ّو ًل ،ينعك�ض روؤي ًة لل�اقع
وه�س ًما لمعطياته ل بل واأكثرمن ذلك
إنتاج له مرفقة بب�سمة ال� ّذات
ه� اإع��ادة ا ٍ
ّ
ّ
المتمايزة عن كل ال�ذوات الأخريات .من
هنا وجب على الأن��ا المبدعة اأن تتع ّرف
اإلى اأمرين اأ�سا�سيّين:
اأ ّو ًل :ال �ت �ع � ّرف ق ��در الإم� �ك ��ان على
إن�ساني المبدع اأي
مح�س�ل ال���ع��ي ال
ّ
إن�ساني عبر تح�سيل الثّقافة
ال�تّ��راث ال
ّ
الخا�سة من
العا ّمة العالميّة و المحليّة
ّ
خال نتاج من �سبقها.
ث��ان �يً��ا :ال �تّ �ع � ّرف اإل ��ى ذات �ه��ا وك�سف
النّقاب عن الم�ؤهّات ال ّذاتية الباطنيّة قبل
ّ
�ض
الظاهر ّية من خال وعي ت�ليفة النّ ّ
ف�سي
ال ّذاتي الذي ي�سمل نظام الجهاز النّ ّ
اأي الأنا في �سراعها مع اله� والأنا العليا.
عندما يتم ّكن المرء من الفهم العميق
ل��ذات��ه ال �ت��ي ت�ت�ك��� ّ�س��ف ل��ه ب��ا� �س �ت �م��رارٍ،
ولي�ض عليه في �سبيل ذلك �س�ى تاأ ّملها
ُ
وي�سيف اإليها ثقافته
وتق�سي خط�ها،
ّ
التي جمعها من التّراث الإن�ساني ومن
البيئة المحيطة ب��ه ق��د ي�سل اإل��ى حالة
اختمار ت�ؤ ِهله لختبار الحد�ض �سمن
اأبعاد لم ياأل ْفها من قبل .فالحد�ض عند
الغريزي ينقل
برغ�س�ن �سبيه بالإدراك
ّ
�ي اإل ��ى ب��اط��ن الظ�اهر
ال���ع��ي ال �خ��ارج� ّ
ال �ف �ك��ر ّي��ة ،و ُي �ط �ل �ع �ن��ا ع �ل��ى م ��ا ف �ي��ه من
طبيعة متمايزة ل ي�سهل التّعبير عنها

بالألفاظ بخاف المعرفة ال�ستدلليّة
اأو التّحليليّة ال�ت��ي ل ت�ب���ح ا ّإل بظاهر
�زي يك�سف
الأم ���ر .فه� اإ ًذا حك ٌم غ��ري� ٌ
ال�قائع والعاقات المج ّردة ،ويك�سف
الح�سيّة والنّف�سيّة
ال�س�ر
الكثير من ّ
ّ
بعي ًدا عن اآليّات ال�ستنباط اأو ال�ستقراء
اأو ال�ستنتاج ..لذا فاإنّ العمليّة الإبداعيّة
عندما تدخل حيّز الحد�ض ل تحتاج اإلى
ريا�سي ي�سيِرها بل هي مرحلة
نظا ٍم
ٍ
من النّ�سج تتاقح مع الخبرات لتت�الد
في عملٍ مميَز متف ّرد ،وهذا يحتاج اإلى
اآليّة نف�سيّة غالبًا ما يتمتّع بها اأ�سحاب
ال �م���اه��ب ال �ف � ّذة ف��ي طبيعة تركيبتهم
النّف�سيّة ،غيراأنّ قلّة من يدركها .فدخ�ل
الحد�ض اإ ًذا يتمركز ح�ل ال ّذات وي�سبق
ّ
طحي بدرجات يتداعى فيه
ال�سع�ر ّ
ال�س ّ
ّ
الاوعي في اأفكار متنا�سقة ل تعترف
بالتّد ّرج بل تن�ساب في تلقائيّ ٍة و�سا�س ٍة
ويعتمد في ال ّدرجة الأولى على عن�سر
الخيال الذي ُيعتبر معينًا يرفد خ�س�بة
الإبداع.
ف��ي ال�خ�ت��ام ،ن�سير اإل��ى اأنّ الحد�ض
يحتاج اإلى بيئة يتفاعل معها وفيها وهذه
البيئة تت�س ّمن ،كما �سبق لنا واأ�سرنا،
اتي بك ّل ما فيه بالإ�سافة اإلى
ال�عي ال ّذ ّ
الع�امل المحيطة بهذا ال�عي من ع�امل
اجتماعيّة ،ثقافيّة ،نف�سيّة وغيرها ،حتّى
يكتمل عمله بالإ�سافة اإل��ى ال�ستعداد
ف�سي والخيال .وتبقى اآليّة التاأ ّثر بنتاج
النّ ّ
الآخرين من المبدعين جائزة �سرط ا ّأل
تدخل نطاق المحاكاة والتقليد.
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❊

الحلم يتمرد ويتقم�ض ال�اقع .كاأنك
المت�سل والمنف�سل في دائ��رة الفراغ.
ال���اق��ع يحلم .الحلم ينام .يحلم الحلم.
هنا الده�سة .هنا الده�سة ف��ي هند�سة
ع���ال��م افترا�سية بكل واق�ع�ي��ة لت�سبح
المخيلة فعل اب��داع م�س�ق تتراءى فيها
الم�ساهد غير المت�قعة في عملية مب�سطة
فيها الكثير من التعقيد والأبعاد الخرافية
اأحياناً ،ل تخل� من المتعة والنبهار التي
تتك�ن من حاجة مقم�عة في كين�نتنا
المغامرة والمهادنة في اآن واحد ...هذه
ال�سعرة هي الخط ال�همي الذي يف�سل
بين ع�الم مختلفة ومتجان�سة .متناق�سة
وم�ت���س��اب�ه��ة ال �ت��ي ت��دخ�ل�ن��ا للتغلغل في
العمق بعد ف�سام مرهق نعي�سه ،فت�سبح
اله َ�ة فج�ة معمقة بين اإدراكنا ورغباتنا
وتخياتنا وحاجاتنا ،فيت�سارع الإبداع
وال �خ �ل��ق م��ع ال �م���روث��ات والم�سلمات
والعادات والجماد وال�سلطة في هيكلية
تحمل قيم ع�س�ائية بمعطيات حديثة
ومفاهيم تكن�ل�جية تخنق المنظ�مات
القديمة وال�سعارات المقددة والأف�ك��ار
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ال�ع�ف�ن��ة داخ� ��ل ح �ل �ق��ات م �ف��رغ��ة ل تنتج
�س�ى الب�ؤ�ض والتق�قع والنحطاط في
فعل ال��زم��ن ال��ذي يعبر على �سكة قطار
��س��ري��ع ،في�سبح الم�ستقبل كا�ستقاق
الكلمة اأي ”ما قبل“ وع���دة دائ�م��ة الى
الما�سي .ت�سطدم بفعل الرف�ض وعدم
القب�ل وال�خ���ف والعجز ونتح ّ�ل الى
ح��ال��ة ا�ستهاكية ل�ف���س��ات ع�س�ائية
كمعرفة �سف�ية ت�ط���ر عملية التخلف
بمنهجية م��دم��رة ومحر�سة للتجهيل.
في ه��ذا القطار العابر في مقام الجن�ن
والف��سى ال��ذي ي�سابق ال��ري��ح والغيم
وال �� �س���ء .ت��ت��راءى ل��ك ال� �س �ج��ار التي
تنتظر م��روره لت�سيف اليه م�سهد عبر
نافذة .يتداخل الحلم في م�جات ت�سبه
الهل��سات فت�سعل البخ�ر داخل الغرفة
وتحت�سي القليل من النبيذ وت�ساهد فيلما ً
تتناغم م�ع��ه ب�سكل ت���س��ادم��ي فيخرج
م�ساره ال��ى ��س��ري��رك ،فتحاول التحكم
في �سخ�سياته لت�سبح داخل م�سم�نه
ب�ج�ه متعددة  .ي��رن الهاتف ليف�سلك
عن كل هذه الت ّرهات ،كما تف�سلك اليقظة

ع��ن ح�ل� ٍم ممتع فت�سعر بخيبة كبيرة،
ث ّم بالف�سل مرة اأخ��رى ،اأم��ام الكثير من
النت�سارات والمتعة التي كنت ت�سكن
ف �ي �ه��ا .ان �ه��ا ال� �ح ��رب ،ه��ل ن �ح��ن بحاجة
ل�ن�م���ت اأك �ث��ر ل�ن�ت�اأك��د م��ن ذل ��ك ،ح�سناً.
هنا م��ت .وذرف ��ت ال��دم���ع ف���ق قبري،
وحملت ال�رود كما اأفعل عادة لحبيبتي.
و�سلَيت عن روحي ،كما اأفعل اي�سا ً اأمام
حبيبتي� .سام عليك اأيها الج�سد الممتلئ
نعمة وروحا ً وع�سقاَ .ال�هم ق�سة متعة،
والحزن فعل حاجة ،والألم م�سار اللذة .
لكن بماذا تحلم الآن؟ نعجز عن ا�ستدراك
ذل��ك بدقة لأن ف��ي ال�ب���ح ن�سف الكام
 .من ي�سكن في ه��ذا الف�ساء لي�ض �سرا ً
غريباً ،ومن يكتب ف�ق الغيم ل تخدعه
الغي�م العابرة ،لكنه ربما ينتظر اأي�سا
هط�ل المطر ليخرج ال�سباب من نظراته.
�ساأحمل المق�ض واأقطع العتمة واأرميها
للبحر .كمحترف خج�ل يكتب ويكتب
عن ام��راأة في حياته .اأيتها العابرة نح�
الهاك .تاأملي وحدتي ب�سمت ،اقرئي
وجهي وتهجئي مامحي بعينيك .م ّرري
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لحظاتك ف�ق ناري .لملمي ده�ستك عن
مائدتي ابتلعي كاأ�سك الأخير وانتظريني
في اأح�ساء ليل المدينة المفج�عة .كاأنها
ت��ردد ف��ي هم�ض اأذن ��ي” .اأراه يرحل ...
اآث��ار اأق��دام��ه ف��ي رم��ل �ساخن  ....واأراه
ي �ع���د ح��اف��ي ال �ق��دم �ي��ن ،ك�ط�ف��ل اأ�سعته
ذات ليلة بع�ض من روح��ي ،والكثير من
اأملي  ...اأراه يكبر ويكبر ويبعد ويبعد
وي��رح��ل  ...وي�ع���د وي�ع���د بعد غ�ي��اب ،
الآن اأقبّله لعله يغف� قربي وي�سح� على
رائ�ح��ة اأن���ث��ة عتقها ال��زم��ن  ...وي��ران��ي
ك���ه��م ج�م�ي��ل  ...كع�سق م�ستحيل ..
ويكتب ويكتب عن ام��راأة في حياته ...
ك�اأن��ه ي�س�ر مامحه ويخط ب�سماتها
وي�ق��راأ ف��ي فنجان القه�ة خ�ط���ط يدها
ح�س�رها ف��ي لغته  ،حنينها ف��ي نبرة
�س�ته  ،اإن��ه ال�سدى  ...ه��ذا ال���ج���د ل
يت�سع لهل��ساتي  ...تعال ال��ى �سدري
 ...م��ن هنا تحدث المعجزات“ .يحمل
المنظار  ،يحرك العد�سة  ،يثبتها  ،بدقة
يرى الجهة الأخ��رى يكت�سف الم�سافات
ال�همية ف��ي راأ� �س��ه  ،في�سعل �سجائره
ويفتح بابا ً مغلقا ً في قلبه وي�سقط من
قمة �ساهقة في�سرخ  .يكت�سف للمرة
الثانية والثالثة ربما للمرة الهاربة من
ي��دي��ه اأن��ه يحلم .لكنه الآن يجل�ض على
مقعد عتيق يحمل كتابا ً ويقلب �سفحاته
ويغرق بين ال�سط�ر  .تفا�سيل وجهه
بين ابت�سامة يحب�سها خ�ف اأن تهرب من
فمه ،و�سرود يحمله الى اأماكن يعرفها.
ي�ساأل ظلّه الممدد على الأر�ض قربه متى
�سنت�سالح ؟ ي��رد ال �ج���اب ج���اب �ا ً  ،من

منّا ال�هم ومن الحقيقة ؟ يقهقه ال�سدى
على الحماقة التي تحدث هنا  .ويغرقا
في ذه���ل  ...هل ما زل��ت تفقد الده�سة
؟ ربما  .هل ما زلت تفقد وطنك ؟ اأنا في
ورطة ول�ست على ما يرام  ،اأتنكر بقبعات
المهرجين كمقامر اأبحث عن وط��ن ،في
م�ساء مدن مهج�رة وبائ�سة .متى نخرج
من ال�سندوق المقد�ض ؟ وندمر فيرو�ض
العقم في عق�لنا ،ونمح� الت�ح�ض من
جيناتنا .كاأن تل�م جارتك على �سباحك
المتعكر ،وتتهم العابرين ف��ي ال�سارع
ب��ال �م ��ؤام��رة ع �ل �ي��ك .وت���س�ج��ن ي ��دك في
�سا�سل القلق .وتنتظر ر�سا�سة بط�لة
في اأعلى را�سك من حاقد م�ت�ر من اأبله
متنكر بربطة عنق .كانك تنتظر مئة �سنة
�س�ئية ليخرج هذا الع�سف�ر من الل�حة
على حائط غرفتك ليغرد بحرية.
ينظر ال��ى ال �ف��راغ  ،يختنق  .يبحث
في جيبه عن ذكريات جميلة  ،عن زمن
م�سى عله يماأ ه��ذه ال���ح��دة بقليل من
الحكايات  .يم�سى الى الما�سي يظن اأنه
يتقدم  ،يعبر ج�س�را ً وم�سافات يتج�ل
في ال�قت ال�سائع من وج���ده يحت�سب
ال��دق��ائ��ق � .سن�ات تمر ق��رب��ه  .ي�م� ّد يده
ليلتقطها  .يطاردها ،يطاردها  .ي�سمع
ال�سدى ف��ي اأذن�ي��ه  ...اأن��ت هنا  ...وجه
يعرفه ب��س�ح .هل ت�سمعني  ،اأين اأنت؟
الم�ج ي�سطدم في ال�سخ�ر ،قبلة تطبق
فمه .هم�ض في اأذنيه � .سباح الخير اأيها
الحالم المت�سرد ،القه�ة بانتظارك.
❊ »Øë°Uh ôYÉ°T

اﻗﺮﺋﻲ وﺟﻬﻲ
وﺗﻬﺠﺌﻲ ﻣﻼﻣﺤﻲ
ﺑﻌﻴﻨﻴﻚ .ﻣ ّﺮري
ﻟﺤﻈﺎﺗﻚ ﻓﻮق ﻧﺎري.
ﻟﻤﻠﻤﻲ دﻫﺸﺘﻚ
ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺪﺗﻲ اﺑﺘﻠﻌﻲ
ﻛﺄﺳﻚ اﺧﻴﺮ
واﻧﺘﻈﺮﻳﻨﻲ ﻓﻲ
أﺣﺸﺎء ﻟﻴﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻔﺠﻮﻋﺔ

ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﻔﺮاغ ،
ﻳﺨﺘﻨﻖ  .ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ
ﺟﻴﺒﻪ ﻋﻦ ذﻛﺮﻳﺎت
ﺟﻤﻴﻠﺔ  ،ﻋﻦ زﻣﻦ
ﻣﻀﻰ ﻋ ﱠﻠﻪ ﻳﻤ¡ ﻫﺬه
اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت
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ل اأتخيّل هذا الك�ن با اإله ،با اأب .اإنّ
اأتع�ض الكائنات ه� الإن�سان الذي ل ي�ؤمن
باإله .فلي�ؤمن بالم�سيح ،بمحمد ،بب�ذا.
فلي�ؤمن ب��الأر���ض ،بالحجر ،بال�سم�ض.
ف�ل�ي��ؤم��ن ب �اإل��ه ،ب�ن�ج��م ،ب �� �س��يء ...،ب �اأي
�سيء .ولكن فلي�ؤمن.
ما اأتع�سه من كائن ذاك ال��ذي ل ذ ّرة
اإي �م��ان ف��ي قلبه .يفقد نف�سه ومحيطه،
ي�سيّع ب��سلة الحياة والم�ستقبل ،يغرق
في متاهات العبثيّة المر�سيّة الحالكة.
اأقبح ما في ال�ج�د اأن يخ�سر الإن�سان
اإيمانه .فاه الذي طالما تح ّدث�ا عنه لي�ض
حك ًما اإلها مخي ًفا قاب ًعا في ال�سماء ينتظر
بفارغ ال�سبر �ساعة الح�ساب اأو عذاب
ي���م ال�ق�ي��ام .اه ه��� ق�سعريرة الأم ��ان،
ن�سيم هادئ حن�ن ،وعد بتفتّح ال�رود
عند ك ّل اإطالة ربيع.
بجل�ه ورفع�ه
كتب�ا كثي ًرا في اهّ ،
واأل�ب���س���ه األ ��ف رداء ورداء ل��درج��ة اأنّ
النا�ض �سئمت منه وراح��ت تبتعد عنه.
ل�ست اأت�ك�لّ��م ع��ن ه��ذا الإاإل�ه�ل��ه.
ولكنّني
ُ
اإلههم .اأنا اأتكلّم عن اإلهي .عن اإلهي الذي
�سنعته بعد اأن �سنعني .عن الذي اخترته
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أني�سا و�سمي ًرا وندي ًما .اأنا اأتكلّم
�سدي ًقا وا ً
ع��ن ذاك ال���س���ت ال���ح�ي��د ال��داف��ئ ال��ذي
اأح ّدثه في الأم�سيات ال�ساكنة عندما األقي
براأ�سي التعب على و�سادتي ال�سغيرة.
اأنا اأتكلّم عن ذاك ال�سدى ال�ساخر الذي
يعل� ويتر ّدد في داخلي في ك ّل م ّرة اأكذب
فيها واأته ّكم فيها واأتكبّر فيها .اأتكلّم عن
ذاك الحليف المحتجب ال��ذي يعاونني
وي�ستم اأعدائي ويلعن �س�ء ّ
حظي تما ًما
كما اأفعل.
ّ
ل�ست اأتكلم عن
عذ ًرا ل�س�ء الفهم ،فاأنا ُ
اه ،اأو عن الإل��ه الذي يعبدونه ويقتل�ن
بع�سهم ً
بع�سا من اأجله ،ويحكم�ن على
ً
بع�سا بالم�ت والكفر واأفظع
بع�سهم
التهم في �سبيل اإر�سائه .اإلهي اأنا يحتقر
ه���ؤلء ،ي�سخر منهم ،ين�سى في معظم
الأحيان اأن يمنحهم خبزهم كفاة ي�مهم.
اإلهي مته ّكم ،يحقد معي ،ويكره معي،
وي �ح��زن م �ع��ي ،وي���س�ت��م م �ع��ي ،ويثمل
معي ك ّل م�ساء .اإلهي مغامر ،يغرم معي،
ويخطئ معي ،ويتاألم معي ،ويندم معي،
ويبكي معي بعد ك � ّل خيبة .اإل�ه��ي دو ًم��ا
معي .ل اأذه��ب اإليه في الكني�سة ول في

الجامع ول ف��ي الهيكل ،وه��� ب��دوره ل
إلي في منامي ليه ّددني ويت� ّعدني
ياأتي ا ّ
ويع ّذبني ويخيفني.
اإلهي ي�ستيقظ معي ،ويتناول قه�ة
ّ
ويتح�سر لي�م ط�يل من
ال�سباح معي،
العمل والتاأقلم مع ال�سخيف من الب�سر
معي .اإل�ه��ي يتمنّى معي اأن تطه� اأ ّم��ي
ّ
المف�سلة ،ويتمنّى األّ يك�ن اأخي
اأكلتنا
� �س��رب زج��اج��ة البيب�سي الأخ� �ي ��رة في
ال �ب � ّراد ،ويتمنّى اأن يك�ن ال�م��اء �ساخنًا
لح ّمام الم�ساء .اإلهي يبرد في ال�ستاء،
ويت�سبّب عر ًقا في ال�سيف وي�ساعدني
في القيادة على طرقات بيروت المجن�نة.
اإلهي �سديقي ،حليفي� ،سندي .اأحبّه
ويحبّني .اأخ���ن��ه ول��ن يخ�نني .اأوؤث��ره
على الك ّل ولكنّني لن اأقتل اأحدًا من اأجله،
ه� اأ�ساً لن يطلب ي� ًما ذلك منّي .اإلهي
والدي الذي لن اأخ�سى حكمه اأو راأيه اأو
نظراته الم�ستغربة ،ولكنّني لن اأدافع عنه
اأمام محاكم الب�سر ال�ساخطة ،ه� اأ�ساً
لن يطلب ي� ًما ذل��ك منّي .اإلهي �سقيقي
الذي يمازحني ويرك�ض خلفي في الأز ّقة
ال�سيّقة وال��ذي لن اآخ��ذ بثاأره اإن قتل�ه،

ه� اأ�ساً لن يطلب ي� ًما ذلك منّي.
اإلهي ه� بطاقة ه� ّيتي ،لي�ست تلك
التي يطلبها الجندي الحانق على الحاجز،
بل تلك التي تدفئ قلبي وف ��ؤادي عندما
�ي في ليالي ال�حدة القار�سة.
اأ�س ّمها اإل� ّ
اإل �ه��ي ي�ح�م��ل ال�ق�ل��م م �ع��ي ،وي�ك�ت��ب اإل��ى
جانبي ،ويتمنّى ل� يغيّر الك�ن ويح ّ�له
اإلى ما اأريد ،يتمنّى ل� يحمل النا�ض على
القراءة اأكثر والتث ّقف اأكثر ،والتد ّين اأق ّل.
اأن��ا ل اأ�سلّي لإلهي ،بل اأ�سلّي معه.
اأن��ا ل اأعبد اإلهي ،بل اأرق��د اإل��ى جانبه ك ّل
م�ساء .اأنا ل اأرك��ع اأم��ام اإلهي ،بل اأجل�ض
اإلى جانبه على الكنبة لم�ساهدة التلفاز.
ف�اإل�ه��ي ه��� اأن���ا .ه��� ��س���ت��ي الغا�سب،
وع �ي �ن��اي ال�م���س�ت�ه�ت��رت��ان ،وابت�سامتي
ال �م��اك��رة .ول اأن�ت�ظ��ر م���اف�ق��ة اأح� � ٍد على
اإل� �ه ��ي .ل اأت ��� ّق ��ع ر� �س��اه��م ول اأري� ��ده
اأ��س�اً .ولكنّني اأ�سفق على الذين ل اإله
ل�ه��م .اأخ ��اف عليهم �سياطين وحدتهم
وغ�سبهم وياأ�سهم .اأخاف عليهم نيران
ال�سك وال�سخط وال�سياع.
ويظنّ�ن اأنّ اإلههم ينتظر منهم �سيئًا.
يظنّ�ن اأ ّنه �سيجعلهم ي� ّقع�ن على �س ّك
ملكيّة اأو ب�ي��ع اأو � �س��راء .م��ا اأب�سطهم!
يظنّ�ن اأن اإلههم ينتظر م��ؤازرت�ه��م له.
يظنّ�ن اأ ّن��ه �سير�سلهم ليقتل�ا الآخرين
ب��ا� �س �م��ه .م ��ا اأ� �س �خ �ف �ه��م .ف��ال �ك �ف��ر اأخ ���
التع�سب .ومن يجبر النا�ض على اليمان
ّ
باإلهه ي�سبه الذي يجبر النا�ض على ال�سير
اإل��ى جانبه خ��� ًف��ا م��ن اأن ي�ك���ن مخطئًا

بمفرده .واأ�ساً كلمة الكفر ل اأ�سا�ض لها
ويجب اأن ُتحذف من اللغة .كلمة كهذه
متع�سف ل يحتمل ال�ستئناف
هي حكم
ّ
اأو العترا�ض .فالإن�سان ال��ذي ل اإيمان
له ،اإن�سان عالق في جحيم حارقة اأ�ساً،
ول يحتاج اإل��ى َم��ن ي� ّؤجج �سعير نارها
بكلمات وقحة اأو �سفة «كافر» تزيده ه ًما.
أف�سر.
اأنا ل اأكتب لأب ّرر اأو لأقنع اأو ل ّ
فاإلهي ملكي ول اأتقا�سمه م��ع اأح��د .اأن��ا
اأكتب لأخبرهم اأ ّنه باإمكانهم اأن يكره�ا
اإله جارهم واإله عد ّوهم من دون اأن يقتل�ا
جارهم وعد ّوهم .اأنا اأكتب لأخبرهم اأ ّنه
يمكنهم اأن يحبّ�ا اإلههم وي��ؤث��روه على
م��ا ع��داه م��ن دون اأن يخ�سروا جارهم
وعد ّوهم فبدونهما تخ�سر الحياة طعمها
ون�رها وملحها .اأن��ا اأكتب لأخبرهم اأنّ
الإيمان باإله لي�ض نقطة �سعف اأو عامة
رجعيّة اأو ختم غباء .يمكنهم اأن يكره�ا
اآلهة الأر�ض كلّها واأن يحتفظ�ا لأنف�سهم
باإله �سغير يحبّ�نه وي�سيرون طريقهم
م�ع��ه ال �ي��د ب��ال�ي��د والأك� �ت ��اف متا�سقة.
اإكره�ا اإله جاركم ولي�ض جاركم ،اإغ�سب�ا
على اإله عد ّوكم ولي�ض على عد ّوكم .فلك ٍل
حياته ،ولك ٍل اإلهه ،وما اأتع�سه من اإن�سان
با اإل��ه ،فالإن�سان با اإله ه� اإن�سان با
ب��سلة ول انتماء ول ج��ذور .الإن�سان
ٌ
ن�سف ناق�ض ،لم يتعلّم بعد اأن
با اإل��ه،
ي�سبح اإن�سانا.
❊ á«FGhQ áÑJÉc
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ع�ي�ن��اك ت�ل�م�ع��ان ت �ق��دح��ان تن�سحان
تغزوان قلبي العاري
تلب�سين ج�سدي تعبرينه بهم�ساتك
كل ما فيك ينطق ..ي�سرخ ...يب�ح
�سه�تك الأنث�ية ..رائحة ج�سدك..
طيفك المعلق
جدران ذهني ال�ست�ي واأغنية �سيفية
ياااا اإمراأة ل يليق بك غير الحب
تندفعين كالجن�ن تهبينني الع�سق
ت�سيئين اأ�ساب َع ال�سم�ع
ترف�سين العقل خ�ف الإنغما�ض
بال�سك واليقين!!
ترف�سين العقل معي حتى ل ي�ستحيل
�سيء
حتى ل ي�ستحيل ال�س�ق
ي� ��ااا اإم � � ��راأة ت�ن�غ�م����ض ف ��ي ��س�ل���ع��ي
كالبيا�ض النادر
كثمرة تفاح اأق�سم �سفتيك في�سيل
منها ر�ساب الحكايه
انت حكايه هاربه من ال�ساطير
عنقك �سنبلة قمح ت�ستهي اأ�سابعي
124
ت - 1ت - 2ك - 2016 1العدد 4

�سمها برق�سة فال�ض
ي�ستحم خ���س��رك ب��ال�ق�ب��ات وعلى
اأطراف قدميك تنتهي ال�سفاه
يااا اإمراأه تهدي ال�سم�ض نهديها اإطالة
الحنان
ث�ري وانهمري وان�سكبي
فاأنت في ح�سرة الحب تنتع�سين
ياااا اإمراأة تعرفين كيف تحترقين
ال��ق���ان��ي��ن ف ��ي ح �� �س��رت��ك ل ت�ع�ق��د
�سفقاتها
كل الأحام تتخلى عن نج�مها
واأن� ��ت رق �ي �ق��ة ت�ستلقين ع �ل��ى كتف
الغيمة
تعزفين  ..تنتقدين  ..ت�سحكين
ترق�سين  ..عبثا ً ل تت�قفين
يااا فاتنتي..
يااا مدللتي
ا�سعدي �سه�ة ظهري
تم�سكي بي كي اطير
يااا اإمراأة تلملم رج�لتي بين كفيها
اأخاف  ..اأخاف  ..عليها

اأن�ضى اأن اأن�ضى
ياأ�سرني طيف َك،
ومن اأ�سابع َك العط�سى،
تت�ساقط كلمات َك وترا ً
اأن�س�دة ،ملك على الراء
وعلى �سفاهي ت�سقي القبل
يا�سمينة،
يليق بك الأبي�ض،
يجذبني بكل الح�ا�ض
ت�سطع عيني َك بابت�سامة
مل�ؤها قلبي
أزيح عن ال�سم�ض
ا ُ
�ستائر غيمة هاربة
اأ�سافحك،
حتى عمق الحكاية
فتنزلق الق�سيدة كاأ�سا ً
واأتبعثر،
واأن�سى اأن اأن�سى.
❊ �ضاعر واعامي.
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ٌ
�سغف تب ّ�اأ عر�ض اه ،
اأنا
علي ،
مهاً َ
براعمي �سهقت ُقبيل الفجر ،
تفتح وعيها
جامح
مثل ع�سق
ٍ
يبني اأ�ساطير الزمان
مزارا ً للخل�د ،
األف نبي غادروا ال�قت ،
وا�ستكان�ا ال ُمحال
اإل �س�اي
أنحت جدار ال�قت اأوردتي ،
بقيت ا ُ
ُ
اأُمرر بع�ض ع�سقي ،
كي ينام الليل م�ه�با ً بقامتها ،
ثديها مراآة القمر،
كلما في لهفة النج�ى ا�ستدار،
نام النبياء وما اكتملت خطايانا ،
األف اإل ٍه �ساجع�ا الك�ن ،
وما اأفلح�ا في الع�سق ،
ماتت كل ذاكرة اله�ى
ت�سلّقت مثل ُ�سهب
تتالى في الزوال ،
ف��سى الم�سافات التي خلتها انتظمت ،
ل كم يح�سيها ول حجم ،
في مدار العقل اأحيا

ل غيب يغريني
ول �سطط الخيال ،
كل هذا الك�ن
ان�س�دة ال�سبح البهي،
واإمراأة ت�سظى ع�سقها ،
مات عا�سقها بين اأك�ام الرجال ،
اإثم الخل�د ذريعة الم�ت
والخلق ن�بات ارتحال ،
تعبرين في دمي
وكاأنني ج�سد المكان

اﻧﻌﺘﺎق
ل �سي َر
اإن ّ
جف خم ٌر

إ�ستراح في الفناء ،
وا
َ
في ب�ح ِك
خم ٌر ُيتعتعني
وفي ثناياك ،
كرو ٌم
تاأتي الى �سغف
الخ�ابي
ُكلما م ّرت يدي

في بنف�سج ِك
ال ُم ّ
عطر �سه�ة ،
يرتق�ض في ج�سدي
نبيذ ،
وكاأن ِك حق ُل فرا�سات
ُيغري ِك رحيقي ،
ومج�ني ،
واإنعتاقي ،
فتتكاثرين �سه�ة،
وكلما راودت ِك
ت�سح� براكين
اأُنثاكِ ،
�سد ٌر تك ّ�ر كا�ستياقي ،
ا َ
أت�سظى ،
حين ينبعثُ فيك اإله ،
وكاأنما ج�س ٌد ُمق ّد�ض
ي�ستفي�ض ،
فرميت كل جحافلي
ُ
وط�يت اأ�سرعتي ،
ُ
ت�ست�طنين معاركي
أ�سحيت في ِك ُمحاربا ً
ا
ُ
واأ�سحيتِ معركتي
الأخيرة ...
❊ »FGhQh ôYÉ°T
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ِ
اأ ْين َك من هل��ساتِ
لج
الحرف
الملتاع في ّ
ِ
ْ
التحريف
اأعلقُ في م�سيد ِة رغبات َك عن َد ملتقى
�س� ِء الفهم ،
رب فل�سف ٍة تح ّر�ض الج�سد اأن يتقن
ّ
ه��ض امراأ ٍة بالن� ِم على جدارك ،
َ
َ
الجم�ح
�سقف يقيني بر َد
ل
ِ
للريح �ستارتي ...
أنزع
حي َن ا ُ
ِ
أنت بالن�سا ِء العارياتِ اإل من
مترعٌ ا َ
عي�نه ّن الأثيرية ،
�ض الحائط و�سقط َن ف�قَ
حي َن تقل ّ َ
ْ
�سريرك ،
ثقب في جدار ٍ،
ثم َة ٌ
خفقات ل�نٍ اأحم َر
ت�سارعت منه
ُ
ْ
قلب ال�س� ِء المعلّق،
قد ُت�سبِ ُه َ
قف�ض �سيّا ٍد ما ِك ٍر
في ِ
إجها�ض فكر ٍة من وليدها ...
اأو ا
ِ
انهزمت في لم�س ِة منا ٍم،
ك ُل اأبجد ّياتي
ْ
وع ّد ُت اإليك ،
ل اأجي ُد من اأم� ِر ال�ساأ ِم
غي َر �سه� ٍة بالي ٍة وق�سيد ٍة مح ّرف ْه ...
َ
الن�ض
كيف اأنَ الرجا َل ل يجيدونَ تج�ي ُد ّ
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الج�سدي ا ّإل بن�سازْ ..؟
ّ
ل يجيدونَ حتى قراء َة هم�س ٍة !..
كتب
ثدي تفل ّ َت من حمال ِة ٍ
في اأفكا ِر ٍ
م��سيقيّة ،
اأتيَ ّق ُن اأنّ الما َذ يكم ُن في تح ّر ِر المعنى
من كب� ِة القباتِ ،
لي�سي َر الم�سما ُر
نافذ َة الرغباتِ ،
والأني ُن اأغني ًة في م�س ّ�دة جنّاز ...

اأذهلني �س�م الخ�ابي
والحانة عامرة بالعط�ض...
اأي ماذ ي�سكرني
ي�قظ غف�تي من نعا�سي الهرم ؟
في ذاتي،
ت�سمت ٌ

ت�س ٌم ذرفها في دوار،،
قطرة تزاحم الم�ج

ل ب��سلة ،

ل مرا�ض ت�اكب د ّفة الريح !!
اأيها البحر،
اأ�سافر على جنح ن�ر�ض مك�س�ر،

ﺳﻜﺮة اﻟﺮﺣﻴﻞ
ذهبت الى الكرم بحثا ً عن اأنقا�ض خمر
جففه الخريف
بحة
كانت الدالية تقطر �ساأما ً ياب�سا ً على َ
ريح طفيف ،
�ساألتها :
ما للعنب غائب في رمد ،
الرغبة في عين الن�سر تجنح نح�
الرفيف ..؟
اأيتها المعلقة على �سرج ال�سكارى ،

ل ترويني بالغرق،
اأ�سفق لبع ٍد فارغ ،
من بئر العين ،

اأ�ستجمع مل�ح ًة لأرويك ،
ُخذ من غربتي،
�سجل م�تي ال�سحيق،
ّ

اأنثى عبرت ،

في األق الغ�اية اندثرت ،
�سارت ركاما ً ،
ربما غباراً...

اأعلى النم�ذج
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و�سلبت اأع�امي من الأع�ا ِم َع ْمدا
َ
ٍ
بحرف
فغلبت في َك الق�س� َة الكبرى
ُ

�سعثّ ْت م�ساع ُر ُه واأ�سائي ا�ستر َدا!

وك�سرت اأظفاري وظهري
قاتلتني
َ
واأمام جاأ�س َك جا�ست الأ�سعا ُر و َدا...
الرميت ُبر َم ِه الأحا ِم اأر�سا ً
أنت
َ
ا َ

�س ّكلتُها َح ْرفا ً واأبياتا ً و َم ْجداً...
ف�سكنت َبيْتا ً من ق�سي ٍد
�س َردتني
ُ

قلب العروب ِة فيه يرف ُ
ِ�ض اأن ُيه َدا!!!
ُ

الم�ضير ال ُمعلَق!!
أر�ض ..لي ك�كبي
لكم
ك�كب ال ِ
ُ
لكم حربكم لحلُها ...بينما،
�سحارى الروؤى واله�ى ملعبي!
لكم دين ُكم ..لي اإل ُه ال ُدنى
واأنتم لكم ،فيهِ ،ا ُ
ألف نبِي!
لقد ُجنَت ال ُ
أر�ض ،يا ر َبنا!

ِب...
الحلْ�ِ ...م َن َم ْغر ِ
من ال َم ّ�سر ِِق ُ
متى يرج ُع َ
ال�س ْرقُ َ�سرقاً؟ متى؟
وقلب اأ ِبي؟؟
�سح ٍر اأ�سي ٍل
ٍ
ِب ْ
�سعر األي�ض �سل�م

داخلي
ُلغ ُة ال�ضاد في حوا ٍر
ّ

حب؟ � ذاتٌ عربيَ ْه
من اأنا ،يا ُ
ّ
الت�سظي التبعيَ ْه
َ�س ْر َذ َمتْني في

منذ قرنين «الأنا» تبحثُ عنِي

بين ق� ٍم اأ�سقط�ا عنِي ال ُه� َيهْ!
ل ْفق�ا َع ْ�لَ َم َة الع�س ِر لذنبي...
واأدوني مثل اأُنثى جاهليّهْ!
اأُعلن الث�ر َة من تحتِ
تراب
ٍ

ال�س�ت ب�جه ال�سنميَ ْه
اأرف ُع
َ
�سل ِي
حانت الح ُري ُة ال ُمثلى لأَ ْ

و ُتراثي وجذوري ال�طنيَهْ...
ثقتي عالي ٌة جدا ً بنف�سي

فاأنا ال ُ
القد�ض الأبيَهْ!
أر�ض ،اأنا
ُ
واأنا الأ َم ُة والمج ُد بقلبي

ٌ
ناب�ض عزا ً وحرفا ً نب� ّياً...
« ُي ْز َهقُ الباط ُل» واه ُ كبي ٌر!

الح ِب �ستمح� الهمجيِ ْة...
لغ ُة ُ
❊ �ضاعرة و�ضحفية
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يفعل بك الحب
ما يفعل المطر بلعب الأطفال
والريح بما ن�سرته الج ّدات
من حزم الزعتر والنعنع
ي�سنيك الحب
ويحيل مكانك ب��سة
وزمانك ما بقي من ذكريات الأم�ض
يل ّ�ن اأما�سيك ب�سعل اأرج�انية
ويريك ق��ض قزح في العتمة ال�سديدة
الحب �سلطانك
واأنت خادم الطيع
فا تنتحل �سخ�سية اأبطال الماحم
ول تتظاهر بهذا الجبروت
ع�سف�ر اأنت مقرور في دوحة
ÖëdG
وفرا�ض م�ستعل الجناح
متهافت اأنت ككذبة
ووق�ر كجبل من جليد
حزين ككل الط�احين القديمة
ومغبر كخارطة بعد ق�سف
عابث بك هذا الحب
لكنك محظ�ظ اأبدا
بهذا القلب الذي ي�سع الك�ن

ﻟﻴﻞ
الليل ذاك يعرفني
م�سابيحه عي�ني
وا�سجاره ال�س�داء تلك ا�سابعي
وه�سي�سه ذاك تراتيلي
الليل �ساحبي
وحده يدنيني وي�سر لي
وحده ي�سكب في محبرتي مداده
ويمد لي خد بدره كي اأخط ابجديتي
العمياء
الليل نبرا�سي
خطاي المتعثرة اإذ اأذكر غربتي
ع�ساي التي ات�كاأ عليها
واه�ض بها على اأحامي الكاذبة
الليل ت�اأمي الذي ي�سبهني
في اأدنى تغا�سيله
يق�س� علي
لكنه �سرعان ما ي�سفح عني
فير�سل لي ن�ما على طبق من نج�م

ﺷﺠﺮ اﻟﻐﺎﺑﺔ
ﻳﻜﺘﺐ
الغابة تب�ح بحزنها لل�سجر
و الليل ياتيها باكرا لتبكي علي كتفيه
الطي�ر تن�سر اجنحتها ليتدثر ال�سمت
والنا�سك الذي عند التلة
ي�سع مزيدا من الحطب في الم�قد
عمت م�ساء ايها القمر الحزين
عمت م�ساء ايتها الثعالب وال�س�د
عمت م�ساء ايها النهر
ال�سعراء يحج�ن الى الغابات
م�سح�بين بقل�ب اأنهكها النهار
يحمل�ن اوراقا واع�سابا برية
يم�س�ن برفق كي ل يجرح�ا الفرا�ض
ول ي�قظ�ا زنبقة تنام
او �سخرة م�سغ�لة بخرير ال�سمت
ته�ض الغابة لل�سعراء
ينحني ال�سجر
وينزل القمر ي�قد حطب ال�سمر
عندها تكتب الغابات
اجمل ق�سائدها
❊ ¢ùfƒJ øe IôYÉ°T
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ال�سبايا:
لع ّرافتي اأحا ُم ّ
ٌ
و�سيك يم�سي اإليك،
«فِنجا ُن َك ...م�تٌ
عرق اأنثى،
ذراعانِ بلهف ِة ِ
بندقيّ ٌة مح�س ّ� ٌة بال ّرم ِل
في حقيب ِة الكام،
كا ُم الأعراب...

ُ
و�سخ الأعراب...
هبا ُء الإعراب...
غبا ُء الفعل...
كتاب التّاريخ،
وج ُع ِ

�ساأ ٌم كخط�ط التّما�ض بين ما�سيَين

وا َ
زنت بخ�سري
أوراق تين ٍة ْ

هناك ...بعيدًا...

ف�ق يديك،

اأنتِ  ...ت�سيئين �سمعة!

�سح بجلد َِك،
اأ ّت ُ
اأ�سلّي كثي ًرا

واأ�سلّي عليك!...

ٌ
ﻋﺎدي
ﺷﺎرع
ّ
ا ٌ
أطياف تم ّر بي!
ال�سعال،
�س�تُ ّ
المرمي في حقائب ال�داع،
رائح ُة ال�جع
ّ
ي ُد طف ٍل ممدود ٌة لثدي اأمه،

كانا ...لم يك�نا!
م� ُت َك ،اأراه اأخ�س َر ...على غيم ٍة بي�سا َء

غطا ُء ّ
ال�ستاء،

جندي،
على �سخرةٍ ...في حذاء
ّ
وح ًا له �سك ُل فرا�س ٍة
اأرا ُهْ ...

ف��سى المدينة،
حب ُل الغ�سيل ،

في بئ ٍر عمياء...
م� ُت َك كانَ قب َل مجيئي ْك،

ُ
�س�ف جدتي،
ُ
قطط ّ
ال�س�ارع ال��سخة،

ُمنتظ ًرا كنتَ ...مهد ًيا...

�س�تُ فعل الأمر في الإعراب،

َحرج اأنت؟!
اأ ْم
ٌ
�سراب في و ْه ِم الحج ِر ال ُمد ِ
ّ
تن�س ْقني في ح�سرج ٍة بين م� َتي ْك

�سج ُر المدينة،

ا ّ
أه�س ْم كتبي الأبد ّية

ﻋﺎﺑﺮون
َ
يغم�ض الما ّر ُة
لن
اأعينَهم،
لن يختف�ا،
ولن يم�ت�ا...
حين اأغم�سنا اأعينَنا
ُ
الخريف ح�لنا!
رق�ض
َ
«ال�سال�سا» بنيّ ٌة!
اأنغا ُم ّ
�سقطت
في يدي
ْ
ي ُدكِ
حبّ َة �س ّكرٍ...
مر�سا ًة بي�ساء...
والقاعُ
ل�نُ التّراب!

م�تُ اله�اء على جدار الروؤيا،
�سبايا المنام،

❊ »FGhQh ôYÉ°T
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�روح ين�ساك
اأَ َغ � ��ا ُر م �نِ��ي اإذا ا�سترجعت لقياكِ ُم �ن� َ
�اي اأن���تِ فكيف ال� � ُ
�ب ال���س��ذا َي��زك��ى ب��ر َي��اكِ
اأن��تِ ال َمنَ ْحتِ �سذا الأزه��ا ِر فتنَتَ ُه ف�سار ط�ي� ُ
�ب ال� ���ر ِد َد ْع�� � َ�اكِ
م��ا ك ��ان اأط� ��� َل م��ا ح ��ا َر ال� �ف� ��ؤا ُد به ل� ّم��ا َن ��� َ�س � ْرتِ ب�ق�ل� ِ
ٌ
�ح �يَ��اكِ
ف�اّ��س�ف� ّر
بع�ض �� َ�س�ق��ام�ا ً ل َب � � َرا َء له وا ْأح� �م� � َر ب�ع��� ّ�ض ح �ي��ا ًء م��ن ُم� َ
�ى ِب���ال� � َز ْه� � ِ� اأَلْ � � َق� ��اكِ
اإ ّن � ��ي اأُلَ� � � � ُذ م ��ن َت� �بْ� � ِدي� � َن ف ��ي َح � �ر ٍِج ك �م��ا اأُلَ� � � � ُذ َم� �تْ � َ
�ت ع �ي �ن �ا ً َك � �م � � ْراآكِ
�ح� �ل َ� ْ
َح ْ�س ُب العي�نِ َه�ن�ا ً اأَ ْن َراق�ه��ا َق � َد ٌر َه� ��ل َط� �لَ� � ٌة َك � َ
اأَ ْم َه� ْل على ال� َ� ْج� ِد اأَ ْب�ه��ى في تل ُفتِه ِم�� � ْن ُب��ل��بُ�� ٍل َغ � � � ِر ٍد اأَ ْغ� � � َر ْت� � � ُه ع �ي �ن��اكِ
اللح ُن ِم ْن َط َر ٍب ِ�س ْح ُر ال ِغنَا ِء ِب� ِه؛ َاأ ْم ِ�س ّح ُر َن ْج َ�اكِ !
َف َ
�سا َر َي ْ�س ُدو َو ُج َن ْ
مجالِ ِ�س ِه بين ِ
�ى اأَ ْي� َق� ْ�ظ� َن ِذ ْك� � َراكِ
َم��ا اأَ ْج � َم � َل ال�نَ� َم ف��ي اأرق��ى َ
الح َ�سانِ َم�تْ� َ
َي�ح� ُل ال �تَ� َدلُ� ُل والإ ْرب� � ُ
اجتم َعا َم� ْن ذا ال��ذي َي ْج َم ُع ّ
ال�سد َي ِن اإلَكِ ؟
�اك م��ا ْ
َ
َ
�ي ُح �ل ُ � َم �ا ً َع��يْ��نَ��ا ُه ل ���لكِ
َيا َنا ِع َ
�ض ال ُه ْد ِب؛ اأ ْي َن النَ ْ� َم ِم ْن اأر ٍِق ل َت ��� ْ�س �ت � ِه� ِ
�اق َ�سالِي ًة؛ َفال َقل ْ ُب ف��ي ُح � ْر َق � ِة الآه ��اتِ َي � ْه � َ�اكِ
ِاإ ْن ُكنْتِ في ُمتْ َع ِة ال ْأ�س ِ
❊ åMÉHh ôYÉ°T
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