
االفتتاحية

بينايل ال�شارقة

اأ�شا�شيًا من مالمح الن�شاط الثقايف الفني بال�شارقة.  ثل بينايل ال�شارقة الدويل للفنون ملمحًا  يمُ

وقد اكت�شب البينايل مكانة عربية ودولية، من خالل تواتره النائر على مدى �شنني التجربة الطويلة 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ومرئيات  توجيهات  على  اأ�شا�شية  ب�شورة  تكئًا  ممُ العقدين،  جتاوزت  التي 

الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، وراعي النه�شة الثقافية 

ال�شاملة فيها.

خالل �شنوات العطاء الرث لبينايل ال�شارقة ح�رضْت اأن�شاق الروؤى والتجارب الفنية بتنّوعها املفتوح 

الن�شو�س  وحتى  التعبريية،  بالواقعية  املقرون  الأكاديي  بالن�س  ابتداًء  الب�رضي.  الن�س  على 

بفنون  املرتبطة  واملفاهيمية  فالرتميز،  التجريد،  من  الأ�شلوبية،  بتنوعاتها  احلداثية  الب�رضية 

عد لثالث، وكذا الفنون املتوا�شجة مع »الفيديو اآرت«. ال�شتغال على البمُ

ال�شارقة على  التي ت�شهدها  الت�شكيلية  الفعاليات  �شل�شلة  البينايل بالرتافق مع  لقد �شارت جتربة 

اأكرث  العاملي، ففا�شت مب�شتجدات  امل�شتوى  التجربة مكانة متفردة على  نالت  العام، حتى  مدار 

�شموًل، واأو�شع روؤية يف ا�شتباق اجلديد املتجدد يف عامل الفن الت�شكيلي.

قاعدة  على  نجز  املمُ تدوير  القا�شمي  حور  ال�شيخة  برئا�شة  للفنون  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  با�رض  تمُ الآن 

اخل�شو�شية  وتاأكيد  املتعددة،  الفنية  للمدار�س  الإجرائي  والحت�شان  للتجربة،  الدائم  التطوير 

الفنية العربية الإ�شالمية، واإعادة تدوير ما كان، ا�شتئنا�شًا بالإيجابي، وتطويراً للجوانب القابلة 

ملزيد من التطوير .

يّت�شع البينايل جلغرافيا املكان الثقايف ال�شارقي، وي�شتمر على مدى زمن الإبداع الأمُفقي، ويقدم 

الأعمال الفنية املتنوعة، ول تقف ا�شتتباعاته عند حد التفاعلية الإعالمية الثقافية فح�شب، بل 

يوؤ�شل لتدوين توثيقي �شامل، مما يجعله اأحد اأبرز بيناليهات قواعد املعايري الفنية املنا�شبة .

كّثف حل�شور  جتربة ال�شارقة الفنية تفريع موؤكد على جتربة ثقافة تعددية �شاملة، كما اأنها ترميز ممُ

عربي ودويل، يتماهى مع ح�شور اأمُفقي لكوكبة من النقاد والفنانني والتجارب.

د. عمر عبد العزيز
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اأنطوان خمطوطات اخلواجة 

خمطوطات اخلواجة اأنطوان »رواية ق�شرية«، اهتمت بالبحث عن التوحيد، واأن 

الدين الإ�شالمي هو الدين احلق.. وتو�شلت الكاتبة بع�س الغمو�س الفني ومتاهي 

واختفى  م�شيحي  كاهن  حملها  التي  احلقيقة  تلك  وراء  لهاثًا  وتقطيعه  الزمن 

ومعه وثيقة مهمة يف ذات ال�شياق. وتبداأ حوادث الرواية يف اجلنوح نحو تفكيك 

غمو�س تلك ال�شخ�شية عند وفاتها للح�شول على تلك الوثيقة الهامة.

املحاكم �شارع 

الذي  املا�شي  اإىل  ياأخذنا  الزرعوين  اأ�شماء  لالأديبة  املحاكم«  �شارع  »ديوان 

نحاول الوقوف على تخومه للتعرف على بع�س مالحمه وحوادثه وقيمه.

الرواية تقدم هذه امل�شاحة التي ما زالت متما�شة مع الذاكرة اجلمعية وتبحث 

عن �شخ�شيات و�شوارع و�شواهد رمبا حقيقية، ولذلك فاإننا نالم�س رائحة الذي 

كان ون�شدق اأننا جنري ونلعب يف نف�س الأمكنة ذاتها بال�شارقة القدية التي 

نحن اإىل مالحمها العفوية واإن�شانية وحيوات النا�س الطيبني.
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الغربة �شدى 

اللتقاطات  عن  الك�شف  حاولت  ال�شويدي  �شم�شة  للكاتبة  ق�ش�شية  جمموعة 

واحلب  ال�شلبية  تناق�شاتها  بكل  احلياة  تعي�س  ل�شخو�س  والإن�شانية  النف�شية 

والتوا�شل والوطن. الق�ش�س تعد بداية التجربة للكاتبة.. وبالتايل �شرنى طموح 

املحاولة وبذخ احللم يف القب�س على الإبداع و�شرنى ان�شغال الن�س يف خامتته 

على الر�شا بالواقع .. واخليبات التي تال�شق تلك ال�شخ�شيات الباحثة عن الأمل 

والفرح.

ح�شة

ال�شعبية يف عالج  للكاتبة فاطمة املزروعي.. تدور حول املوروثات  م�رضحية 

بع�س احلالت التي يرى النا�س اأنها من تاأثري اجلن وما �شابه، واإخفاًء لالأ�شباب 

واملجتمعي  الأ�رضي  بالإكراه  اأو  بالرغبات،  متعلقة  تكون  رمبا  التي  احلقيقية 

للمراأة. وتك�شف امل�رضحية عن اأعمال ال�شعوذة والدجل واأعمال الزار التي كان 

يار�شها البع�س احتياًل على جمتمع الب�شطاء.. امل�رضحية واإن ك�شفت عن ذلك 

من  هاربة  ح�شة  جعل  ال�شلبيات  فداحة  رغم  فاملجتمع  احلل،  تقدم  مل  فاإنها 

ق�شوة وظلم التقاليد والعادات، ومل ت�شفع تلك القيم لالأم فجعلتها تتداوى بنف�س 

الأ�شلوب.
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�سلطان يكّرم الفائزين بــجـائزة ال�شارقة 

للثقافة العربية
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بالتوا�شل  الرتقاء  اإىل  توؤدي  التي  املتميزة، 

الأخرى،  البالد  و�شعوب  العربية  الثقافات  بني 

ولت�شجيع تنوع منظور الأعمال الأدبية وطرائق 

عر�شها. ومنذ البداية، راأينا اأن يكون الفائزون 

يف كل دورة اثنني، اأحدهما من البالد العربية 

لالأهمية  ونظراً  الأخرى.  البلدان  من  والآخر 

املتزايدة للجائزة، زاد دعمنا للجائزة يف عام 

�شنتني.  كل  من  بدًل  �شنوية  2002، وجعلناها 

 1998 عام  يف  اجلائزة  اإن�شاء  منذ  اأنه  ون�شري 

ت�شعة بالد عربية  اأدباء ومبدعون من  بها  فاز 

فاز  وقد  واآ�شيوية،  اأوروبية  بالد  وثمانية 

مبدعون من فرن�شا باجلائزة مرتني حتى الآن.

احل�شور الكرمي..

الثقافة  عا�شمة  لقب  على  ال�شارقة  ح�شول  اإن 

العربية يف عام 1998، والإعالن عنها عا�شمة 

للثقافة الإ�شالمية لعام 2014، يحفزنا للم�شي 

للبذل  ومدعاة  الثقافية،  التنمية  دعم  يف  قدمًا 

والعطاء، من اأجل اإيجاد م�شاحة فكرية اإبداعية 

بني  للتقارب  اأ�شمى  هو  ملا  تف�شي  جديدة، 

ال�شعوب.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

هذا وقد �شلم �شموه كالًّ من علي مهدي نوري من 

جائزة  فرن�شا،  من  خازندار  و�رضيف  ال�شودان 

ترعاها  التي  اجلائزة  باأن  علمًا  الدورة،  هذه 

»اليون�شكو«،  بوا�شطة  تنظيمها  ويتم  ال�شارقة، 

وتاأتي  العربية.  الثقافة  يخدمون  ملن  موجهة 

للثقافة  الداعم  ال�شارقة  اجلائزة �شمن م�رضوع 

العربية، كما اأن اجلائزة تعد اأحد اأدوات احلوار 

العربية  بالثقافة  والتعريف  ال�شعوب  بني 

والإ�شالمية.

جلائزة  التا�شعة  بالدورة  الحتفال  اإطار  يف 

ال�شمو  �شاحب  اأٍلقى  العربية،  للثقافة  ال�شارقة 

ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 

جاء  كلمًة  ال�شارقة،   حاكم  الأعلى  املجل�س 

فيها:

ي�شعدنا اليوم ح�شور حفل توزيع جائزة ال�شارقة 

للمنظمة  بال�شكر  ونتقدم  العربية،  للثقافة 

على   ،)UNESCO( والثقافة  للرتبية  العاملية 

هذه الدعوة الكرية.

ونود يف هذه املنا�شبة اأن نعرب عن بالغ تقديرنا، 

للدور الهام، الذي تقوم به منظمة اليون�شكو، يف 

التقريب بني ال�شعوب وثقافاتها، ويف املحافظة 

جمعاء،  لالإن�شانية  الثقافية  املكت�شبات  على 

حوار  ولقاءات  موؤمترات  وتن�شيق  تنظيم  ويف 

احل�شارات والأديان.

الإخوة والأخوات،، 

جميع  يف  ال�شعوب  بني  الثقايف  التوا�شل  اإن 

اأنحاء العامل، مهما اختلفت اأجنا�شها واأعراقها، 

اإىل  تهدف  التي  الطرائق،  اأف�شل  زال،  وما  كان 

حتقيق التعاي�س ال�شلمي املتح�رض، بني �شعوب 

كما  وجنوبًا  و�شماًل  وغربًا  �رضقًا  العامل، 

يق�شمهم البع�س.

على  الآن،  وحتى  عقود  عدة  منذ  داأبنا  وقد 

والفني  الثقايف  التوا�شل  اإقامة وتطوير ج�شور 

وال�شعوب  واملجتمعات  بالدنا،  جمتمعات  بني 

الأمريكتني  من  املختلفة،  العامل  قارات  يف 

وحدة  على  نوؤكد  واأ�شرتاليا،  اآ�شيا  اإىل  واأوروبا 

الإن�شانية، وعلى الرتقاء بتفهم وتقبل الفروق 

بني الثقافات، وطرائقنا يف ذلك متعددة؛ نقيم 

والعربية  املحلية  املهرجانات  ال�شارقة  يف 

يف  املتعددة،  الفكرية  وامللتقيات  والدولية، 

والرتاث،  والفنون  وامل�رضح  الثقافة  جمالت 

اأ�شابيع  فمنذ  العام،  مدار  على  م�شتمرة  ب�شفة 

الدويل،  ال�شارقة  ببينايل  نحتفل  كنا  قليلة، 

باأيام  وبعده  دولة،   50 من  فنانني  مب�شاركة 

امل�رضحية،  ال�شارقة  اأيام  مهرجان  افتتحنا 

العربية،  الدول  معظم  من  الفنانني  مب�شاركة 

قلبي  يف  امل�رضح  يعي�س  بع�شكم،  يعلم  وكما 

منذ ال�شغر، ومنذ ب�شعة اأيام افتتحنا مهرجان 

نبالغ حني  ول  ال�شنوي،  الرتاثية  ال�شارقة  اأيام 

نذكر اأنه يقام حاليًا يف ال�شارقة، حوايل 1400 

فعالية ثقافية كل عام، يف املجالت املختلفة.

على  الثقافية  فعالياتنا  اإقامة  تقت�رض  ومل 

اإمارة ال�شارقة فح�شب، فنحن نقيم املهرجانات 

الدول  يف  املدن  من  العديد  يف  واملعار�س 

خاللها  من  نعر�س  القارات،  كل  يف  املختلفة 

تراثنا وثقافتنا على املجتمعات الأخرى، نربز 

الفر�س  اأف�شل  ونهيئ  جمتمعاتنا،  خ�شائ�س 

للتفاعل البناء بيننا.

واإ�شافة لكل ذلك، نرعى وندعم التعبري الأدبي 

والفني املبتكر، لي�س يف بالدنا فح�شب، بل يف 

العديد من البالد الأخرى، ن�شجع املوهوبني على 

واملهرجانات  املعار�س  يف  وال�شرتاك  التميز 

الأدبية والفنية، يف ال�شارقة وخارجها.

نحتفل  التي  العربية،  للثقافة  ال�شارقة  وجائزة 

بتقديها اليوم لثنني من املبدعني املتميزين، 

اإليه،  ندعو  ما  بع�س  عن  �شادق  تعبري  هي 

والفنية  الأدبية  الأعمال  هو  اجلائزة  فمحور 
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اأيام ال�سارقة الرتاثية

افتتحها  التا�شعة، والتي  الرتاثية« يف دورتها  »ال�شارقة  اأيام  انطلقت فعالية 

ح�رضة �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 

ج�رضاً  اأ�شبحت  اأنها  من  الفعالية  هذه  اأهمية  وتاأتي  ال�شارقة.  حاكم  الأعلى 

املنبثقة  وعاداتها  اجلماعة  قيم  على  مهمة  واإطاللة  الأجيال،  بني  للتوا�شل 

احلزن  اأو  الفرح  �شاعة  امل�شاعر  عن  يعرب  كان  الذي  املادي  الرتاث  هذا  من 

يدوية  الهتمام ب�شناعات  الرتاث  وال�شتقبال.. ويت�شمن هذا  الوداع  اأو عند 

واملكان..  الإن�شان  بني  التالحم  عن  تعبرياً  البيئة  مفردات  من  تن�شج  كانت 

كانت ت�شنع بفن واإبداع وعرق ل�شد حاجة اإن�شانية اأو بحثًا عن بع�س الرزق.. 

هذه ال�شناعات وتلك الأهازيج والفنون اللونية والأدائية وال�شوتية اجلماعية 

التي كانت تعبرياً عن امل�شاعر الإن�شانية ع�شفت بها اآلة التحديث، حيث تبدلت 

اإىل هذه  الرتاثية تعيدنا  اأوجه املدن والقرى.. وبالتايل فاإن هذه الحتفالية 

املنطقة الإن�شانية التي ابتعدت عنا فنعيد تاأملها بحنني اإىل تلك الأيام التي 

الزراعية  البيئات  كافة  على  تتوفر  باأنها  الدورة  هذه  وتتميز  رائعة.  كانت 

وفنونه  اآنذاك  اليومي  الإن�شان  حراك  وتتمثل  والبحرية  والبدوية  واجلبلية 

واإبداعه و�شناعاته وق�ش�شه وخياله اأي�شًا. اإنها احتفاء اأي�شا باملوروث غري 

اليوم  اإن�شان  الإن�شان..  على  واحلفاظ  الهوية  تاأكيد  نحو  يفتح  الذي  املادي 

الحتفاء  املادية  املظاهر  تلك  مع  ويتزامن  والعوملة  للتنميط  يتعر�س  الذي 

ال�شعبية..  واملاأكولت  باحلرف  يت�شل  ما  وكل  والأزياء  والفنون  بالإن�شان 

والرواة واملحا�رضات يف الرتاث، كما اأديرت ندوة على هام�س الفعالية اهتمت 

بف�شاءات الرتاث غري املادي.
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وتختلف هذه اجلائزة عن جائزة البوكر ال�شنوية 

التي متنح فقط للروائيني من بريطانيا واإيرلندا 

واحدة  رواية  عن  ومتنح  الكمنولث،  ودول 

اأع�شاء  اأحد  يقرتحها  اأو  الن�رض  دول  تر�شحها 

جلنة التحكيم.

ا�شرتاليا: 

ديفيد واأمني معلوف يرت�سحان 

جلائزة البوكر العاملية

اأ�شماء  الربيطانية  البوكر  جائزة  اأعلنت 

لعام  للرواية  العاملية  جلائزتها  املر�شحني 

2011، وعددهم ثالثة ع�رض مر�شحًا، من ثمان 

وهم  ال�شمالية.  واأمريكا  واآ�شيا  اأوروبا  دول يف 

اأمني معلوف )لبناين يعي�س يف فرن�شا(، وديفيد 

ويعي�س  اإجنليزية،  واأم  لبناين  اأب  )من  معلوف 

يف اأ�شرتاليا(. وتر�شح من الوليات املتحدة كل 

من فيليب روث، واآن تيلر، وماريلني روبن�شون، 

ومن بريطانيا جيم�س كيلمان، وجون لوكاريه، 

و�شو  اآنني،  وانح  ال�شني  ومن  بوملان،  وفيليب 

الهند  ومن  ماراين،  دا�شيا  اإيطاليا  ومن  توجن، 

الكندية  اجلن�شية  )يحمل  مي�شرتي  روهنتون 

اأي�شًا(. ومن اأ�شبانيا خوان جوتي�شولو.

جائزة  عن  الكثري  العربي  القارئ  يعرف  وقد 

قد  ولكنه  العربية،  واأي�شًا  الربيطانية  البوكر 

الأخرى  البوكر  جوائز  عن  القليل  اإل  يعرف  ل 

هذه  وكل  والإفريقية،  والرو�شية  الآ�شيوية 

اجلوائز جوائز اإقليمية.

وبدءاً من عام 2005 ا�شتحدثت موؤ�ش�شة البوكر 

كل  متنح  عاملية  اأخرى  جائزة  الربيطانية 

عامني لأحد الروائيني املخ�رضمني من خمتلف 

كتبت  قد  اأعماله  تكون  اأن  ب�رضط  العامل،  دول 

بالإجنليزية اأو ترجمت اإليها.

نافذة علـى ثقافـات العـامل

زكريا �أحمد

امل�شهد  تفا�شيل  لنطل منها يف كل عدد على بع�ض  الرافد  تفتحها  نافذة جديدة  هذه 

يف  الثقافية  ال�شفحات  اإليها  تلتفت  ما  نادراً  التي  التفا�شيل  وهي  العاملي،  الثقايف 

�شحفنا وجمالتنا، اأو اإذا التفتت اإليها ال توليها ما ت�شتحق من االهتمام، والنتيجة دائمًا 

هي حرمان القارئ العربي من حقه يف معرفة ما يدور على ال�شاحة الثقافية العاملية.

اأمني معلوف
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العاملية،  اجلوائز  من  كبري  عدد  على  واأمني  ديفيد  من  كل  ح�شل  وقد 

ولكن املناف�شة يف هذه اجلائزة �شديدة جداً، لأن معظم الأ�شماء املر�شحة 

لها باع طويل يف الرواية، وح�شلت اأي�شًا على جوائز عاملية ويف مقدمة 

هذه الأ�شماء الأ�شباين خوان جويتي�شولو، والأمريكي فيليب روث.

وقد �شارع الروائي الربيطاين جون لوكاربية ـ مبجرد اأن عرف اأن ا�شمه 

بني املر�شحني ـ برف�س اجلائزة، وطلب اأن يرفع ا�شمه من بينهم، وقال 

اإنه يف�شل اأن يرتك فر�س الفوز لغريه.

و�شيعلن ا�شم الفائز باجلائزة يف ال�شهر القادم، ولكنه �شت�شلم له اجلائزة 

يف احتفال كبري يف لندن.

نح عن جممل اأعمال املبدع الروائية ولي�س عن رواية واحدة.  ولكن هذه اجلائزة متمُ

والطريف اأن جلنة املحكمني هي التي تختار الأ�شماء وحتدد من يرت�شح من بينهم 

للجائزة. ول �شك اأن هذا عمل �شاق جداً ويكاد يكون م�شتحياًل، وقد اعرتف بذلك رك 

جيكو�شكي رئي�س جلنة التحكيم، ولكنه قال اإن جلنة التحكيم تعتمد على ثقافتها 

واملرتجمني،  والروائيني،  اجلامعة  واأ�شاتذة  اأ�شدقائهم  �شوؤال  وعلى  الوا�شعة 

الأ�شماء  الكبرية. وقد ت�شل  الأ�شماء  ت�شتقر على عدد من  ثم  والنقاد.  والنا�رضين 

املبدئية اإىل اأكرث من األف ا�شم، ويف النهاية كما حدث يف هذه الدورة تتفق اللجنة 

على نحو ثالثة ع�رض ا�شمًا.

نح الفائز 60.000 جنية اأ�شرتليني. واإذا كانت اأعماله مرتجمة اإىل الإجنليزية  ويمُ

عام  يف  باجلائزة  فاز  وقد  اأي�شًا.  اإ�شرتليني  جنية   15.000 ينح  املرتجم   فاإن 

الروائي   2005 الثانية  الدورة  ويف  قدري،  اإ�شماعيل  الألباين  الروائي   2005

النيجريي ت�شينوا اأت�شيبي، ويف الثالثة 2009 الكندية األي�س مونرو.

واإذا كان معظم القراء العرب يعرفون اأمني معلوف معرفة جيدة لأن رواياته التي 

و�شمرقند،  الأفريقي،  ليون  مثل  العربية،  اإىل  كلها  ترجمت  قد  بالفرن�شية  كتبها 

يعرفون  القراء  القليل من هوؤلء  فاإن  النور، و�شخرة طانيو�س وغريها،  وحدائق 

الإنتاج  ديفيد معلوف، لأنه روائي وكاتب ق�شة ق�شرية و�شاعر وم�رضحي غزير 

اأو ثالثة فقط، هي: حياة متخيلة، ولعبة طفل، ورمبا  روايتان  اإل  له  ومل يرتجم 

رواية اأخرى.

بريطانيا: اإبريل �سهر �سك�سبريي بامتياز

اأيام ال�شنة، ل يف لندن وحدها بل يف اأي مدينة اأخرى من مدن بريطانيا  ي�شتطيع اأي زائر اإىل بريطانيا اأن ي�شاهد م�رضحية ل�شك�شبري يف اأي يوم من 

وخا�شة مدينة �شرتاتفور حيث م�رضح �شك�شبري امللكي، الذي تعر�س عليه م�رضحيات �شك�شبري طوال اأيام ال�شنة.

ديفيد معلوف
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تركيا: 

باموك يبحث عن اأ�سـرار كتـابة 

الرواية وقراءتها

يحظى الروائي الرتكي اأورهان باموك ب�شهرة 

ترجمت  وقد  وخارجها،  تركيا  داخل  كبرية 

اأعماله اإىل اأكرث من ثالثني لغة. وينت�رض قراوؤه 

معظم  ترجمت  وقد  دولة.  مائة  من  اأكرث  يف 

اأعماله اإىل اللغة العربية مثل القلعة البي�شاء، 

وا�شمي  اجلديدة،  واحلياة  الأ�شود،  والكتاب 

اأحمد، وثلج وغريها. وقد زادت �شهرته كثرياً 

عام  لالأداب  نوبل  جائزة  على  ح�شوله  بعد 

.2006

قلياًل  توقف  الأخرية  الفرتة  باموك يف  ولكن 

بعد اآخر رواياته )متحف الرباءة( لكي يتاأمل 

وكانت  وكتابتها.  الرواية  قراءة  يف  م�شريته 

اهتمامه وف�شوله هي: ما  تثري  التي  الأ�شئلة 

دث  الذي يحدث عندما نقراأ رواية؟ وكيف حتمُ

الفريد  الأثر  هذا  دواخلنا  يف  الرواية  قراءة 

الذي يختلف متامًا عن الأثر الذي حتدثه قراءة 

ال�شينمائية،  الأفالم  اأحد  م�شاهدة  اأو  ق�شيدة، 

اأو تاأمل اإحدى اللوحات الفنية؟

اإبريل له طعم خا�س يف بريطانيا،  ولكن �شهر 

لأنه ال�شهر الذي ولد وتوفى فيه �شك�شبري، ورغم 

 ،1564 عام  اإبريل   23 يوم  كان  مولده  اأن 

 ،1616 عام  اإبريل   23 يوم  كانت  ووفاته 

مع  تبداأ  ب�شك�شبري  املكثفة  الحتفالت  اأن  اإل 

بداية ال�شهر وت�شتمر حتى نهايته، وت�شمل هذه 

الحتفالت م�شابقات بني طلبة املدار�س حول 

بع�س الأحداث الهامة يف حياته اأو م�رضحياته، 

بع�س  بتمثيل  والطالبات  الطلبة  يقوم  واأي�شًا 

امل�شاهد من م�رضحياته، كما تقام ندوات حول 

هذه امل�رضحيات.

�شفراء  جميع  يقوم  الر�شمي  امل�شتوى  وعلى 

اإىل  بزيارة  بريطانيا  يف  املعتمدين  الدول 

�شرتاتفود وين�شم اإليهم م�رضحيون من خمتلف 

دول العامل بالإ�شافة اإىل امل�رضحيني واملثقفني 

مهيب  موكب  يف  اجلميع  وي�شري  الربيطانيني، 

�شك�شبري  م�رضح  من  بدءاً  املدينة  عمدة  يتقدمه 

امللكي اإىل املنزل الذي ولد فيه �شك�شبري، ثم اإىل 

الكني�شة التي دفن فيها هذا ال�شاعر العظيم. وبعد 

لي�شاهدوا  امل�رضح  اإىل  يرجعون  الغداء  تناول 

اإحدى م�رضحياته.

الذين  باملمثلني  املدينة  �شوارع  ومتتلئ 

املالب�س  يرتدي  منهم  وكل  ال�شوارع  يجوبون 

امل�شهورة  �شك�شبري  �شخ�شيات  باإحدى  اخلا�شة 

اأو  مكبث  القائد  اأو  لري،  امللك  اأو  هاملت  مثل 

عطيل، اأو روميو اأو جولييت ... اإلخ، وهذا يحدث 

اأو  طالب  كل  يرتدي  حيث  املدار�س،  يف  اأي�شًا 

من  اأكرث  يحبها  التي  ال�شخ�شية  مالب�س  طالبة 

�شخ�شيات �شك�شبري.

اأي�شًا طبعات جديدة  ال�شهر  كما ت�شدر يف هذا 

زهيدة،  باأ�شعار  �شك�شبري  م�رضحيات  من 

من  مكان  كل  يف  والزائر  القارئ  ويجدها 

ال�شكك احلديدية  الربيطانية يف حمطات  املدن 

اإىل  طبعًا  اإ�شافة  ماركت،  ال�شوبر  اأو  املرتو  اأو 

البالد  املنت�رضة يف طول  املكتبات  املئات من 

وعر�شها.

اإخراج  يف  املخرجون  يتبارى  عام  كل  ويف 

اأو  جديد،  اإخراج  يف  �شك�شبري  م�رضحيات 

م�شتوحاه  م�رضحيات  عر�س  اأو  جدد،  مبمثلني 

التي  امل�شابقات  اأهم  واإحدى  م�رضحياته.  من 

تقام بهذه املنا�شبة م�شابقة كتابة ال�شونيتات. 

�شوناتة،   154 ترك  �شك�شبري  فاإن  نعرف  وكما 

وهي ق�شائد تتكون من 14 بيتًا تخ�شع لرتيب 

و�شكل دقيق ي�شعب تقليده على غري املوهوبني 

الذين يتلكون نا�شية اللغة والبالغة والأوزان 

امل�شابقة  هذه  يف  ويتبارى  اأي�شًا.  ال�شعرية 

قيمة  جوائز  على  ويح�شلون  ال�شعراء  ع�رضات 

مادية واأي�شًا على جمموعة م�رضحيات �شك�شبري 

يف طبعاتها اجلديدة.

في�س،  من  غي�س  اإل  هو  ما  ذكره  �شبق  ما  اإن 

والهدف من الإ�شارة اإىل هذا ال�شهر ال�شك�شبريي 

اأن  يكن  كان  ما  �شك�شبري  اأن  على  التاأكيد  هو 

الهتمام  من  الزخم  هذا  لول  �شك�شبرياً  يكون 

ورغم  به.  يحظى  الذي  واجلماهريي  الر�شمي 

اأن عندنا �شاعراً بقامة �شك�شبري هو املتنبي اإل 

اأنه ل يحظى اإل باهتمام �شبه مو�شمي ومتقطع 

دائمًا  متاألقًا  يبدو  �شك�شبري  فاإن  ولذا  اأي�شًا. 

وحا�رضاً يف وعي مواطنيه، وتخبو �شيئًا ف�شيئًا 

�شورة املتبني يف وعينا جميعًا. واإذا مل حتدث 

بعد  من�شيا  ن�شيا  �شت�شبح  ذكراه  فاإن  معجزة 

�شنوات قليلة. 

�شك�شبري
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الكتاب الهام، لأننا نادراً ما جند روائيًا كبرياً 

لقرائه  يقدمها  ثم  جتربته   ليتاأمل  يتوقف 

بهذا ال�شكل املمتع الذي قدمه باموك. ولتكن 

اأي�شًا اإ�شارة اإىل البدء يف ترجمته، فهو اإ�شافة 

نوعية اإىل كتب النقد الروائي وما اأندرها يف 

املكتبة النقدية العربية يف هذه الأيام.

الواليـات املتحدة: 

اإعـادة تقييم اأهم روايـة 

      فـي القـرن الع�سـرين

هذه  ت�شدرت  عولي�س  )اأو  يولي�شيز  رواية 

اأوروبا  يف  اأجريت  التي  القوائم  الرواية 

الأوىل يف قائمة  املتحدة، وكانت  والوليات 

روايات القرن الع�رضين.

فقط هي  روايات  اإل ثالث  يكتب  وموؤلفها مل 

�شبابه(،  يف  الفنان  )�شورة  التوايل:  على 

كتب  كما  فيننجان(،  و)يقظة  و)يولي�شيز( 

)اأهايل  ا�شم  حتت  واحدة  ق�ش�شية  جمموعة 

دبلن(، واأي�شًا بع�س الأ�شعار. )ترجمت جميع 

اأعماله اإىل العربية ما عدا يقظه فيننجان(.

وقد اعترب النقاد اأعماله الق�ش�شية والروائية 

درراً يف تاج الرواية العاملية. ونالحظ دائمًا 

وجود هذه الروايات الثالث يف اأي قائمة ت�شم 

اأهم الروايات العاملية، مع اختالف ترتيبها، 

ولكن تظل رواية )يولي�شيز( يف املقدمة دائمًا، 

ـ رواية  النقاد  ـ باإجماع �شبه كامل من  فهي 

القرن، ورواية الروايات.

�شبع  يف  جوي�س  جيم�س  موؤلفها  كتبها 

 1922 عام  يف  باري�س  يف  ون�رضت  �شنوات 

بعد اأن منعت الرقابة طباعتها اأو ن�رضها يف 

ل�شنوات  املتحدة  الوليات  يف  اأو  بريطانيا 

عندما  الروائي  داخل  يف  يحدث  الذي  وما 

واٍع؟  غري  اأم  واعيًا  يكون  هل  روايته،  يكتب 

وكيف  رواياته؟  �شخ�شيات  مع  يتوحد  كيف 

يكون  اأو  معها  يتعاطف  كيف  عنها؟  ينف�شل 

على احلياد، اأو يعاملها بنفور؟ ... اإلخ.

عنها  يجيب  اأن  وحاول  اأثارها  كثرية  اأ�شئلة 

املحا�رضات  من  �شل�شلة  يف  باموك،  اأورهان 

يف  وجمعها  هارفارد،  جامعة  يف  األقاها 

بريطانيا  يف  الأوىل  طبعته  �شدرت  كتاب 

هي  جداً  �شهرية  ن�رض  دار  عن  املا�شي  ال�شهر 

فابر اآند فابر، وهي دار الن�رض التي كان يعمل 

فيها ال�شاعر الربيطاين اإليوت �شاحب ق�شيدة 

الأر�س اخلراب )اأو اليباب كما يف�شل املرتجم 

الكبري الدكتور عبدالواحد لوؤلوؤة(.

وقد اختار باموك ا�شم الكتاب من ا�شم درا�شة 

اأعدها �شاعر الأملان الكبري �شيللر، وكان يفرق 

فيها بني ال�شعراء؛ ويقول اإن ال�شعراء �شنفان 

وبعفوية،  ب�شليقة  اأو  ب�شذاجة  يكتب  اأحدهما 

والثاين يكتب بعاطفة تاأملية اأو رمبا بحرفية 

�شديدة، واأف�شل ال�شعراء من ي�شتطيع اأن ي�شل 

اإىل نقطة و�شط بني عفوية الأول ودقة الثاين، 

اأن يفعله مع  وهذا بال�شبط ما حاول بامول 

الرواية.

لقراءة  باموك  ع�شق  عن  الكتاب  ويك�شف 

عن  دقيقة  تفا�شيل  فيه  ونقراأ  الرواية، 

تول�شتوي،  العاملية  الرواية  لأعالم  قراءته 

وبرو�شت  و�شتندال  رو�شيا،  من  دوي�شتويفكي 

باموك:  ويقول  اإلخ،  فرن�شا....  من  وفلوبري 

لأول  �شبابي  يف  الرواية  قراءة  بداأت  عندما 

�شباق  يف  كاأنني  األهث  باأنني  �شعرت  مرة، 

ثقة  اأكرث  القيود ويجعلني  فيه من كل  اأحترر 

وتفاوؤل.

اأن  الروائي  مهمة  اأن  اأي�شًا  باموك  ويرى 

اأن  القارئ  مهمة  واأن  جديدة،  عوامل  يخلق 

يقوم با�شتك�شاف هذه العوامل. ولذا فاإن متعة 

عن  يبتعد  املوؤلف  اأن  يف  تتمثل  الكتاب  هذا 

اخلا�شة،  جتربته  من  كثرياً  ويقرتب  التنظري 

تو�شل  ما  ويناق�س  �شديدة  بدقة  يفح�شها 

اإليه يف �شبيل كتابة رواية اأكرث اإمتاعًا وعمقًا 

وتفاوؤًل اأي�شًا.

وي�شعب اأن نتحدث عن تفا�شيل اأكرث يف هذه 

هذا  اإىل  اإ�شارة  ال�شطور  هذه  ولتكن  العجالة، 

اأورهان باموك
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اأنه من اأ�رضة يهودية، اإل اأنه كتب اأخرياً يدافع 

عن مذهب الالاأدرية!

ولن يت�شع املجال الآن لالإ�شارة اإىل التفا�شيل 

على  هجومه  يف  روزنباوم  اإليها  ا�شتند  التي 

رواية يولي�شيز. 

ال�شوؤال الآن: اإذا كانت �شهرة الرواية ت�شتند اإىل 

الآن  يهودي  ياأتي  فكيف  اليهودية،  الدعاية 

اأح�شب  فال  ذلك  ومع  ال�شهرة؟!  هذه  ليقِوّ�س 

من  تعليق  دون  �شيمر  روزنباوم  هجوم  اأن 

اأن  اأح�شب  ل  نف�شه  الوقت  ويف  الرواية.  نقاد 

اأي نقد يوجه لها الآن �شوف يوؤثر يف املكانة 

التي حظيت بها، فقد اأ�شبحت من كال�شيكيات 

الرواية العاملية، ومن الكتب الهامة التي يجب 

اأن يقراأها اأي روائي اأو مثقف جدير بهذا ال�شم 

الثقايف  الف�شول  باب  من  ذلك  كان  لو  حتى 

ل غري.

بالرواية  النقاد  اهتمام  يتوقف  ومل  طويلة، 

الآن، ون�رضت حولها مئات  منذ ن�رضها حتى 

الكتب النقدية والدرا�شات اللغوية، ورمبا اآلف 

اأعماله جميعًا وخا�شة رواية  املقالت حول 

يولي�شيز. كما �شدرت مو�شوعة خا�شة تتناول 

اأعماله  ويف  حياته  يف  وكبرية  �شغرية  كل 

حولية  الآن  وت�شدر  والروائية،  الق�ش�شية 

با�شمه تتابع كل جديد يف جمالت الدرا�شات 

)اجلوي�شية(.

وقد اختار جوي�س ا�شم يولي�شري بطل )اأودي�شة 

هومريو�س( اليوناين الذي �شل طريق العودة 

مغامرات  يف  ق�شاها  عدداً  �شنني  وطنه  اإىل 

اأحداث  وتدور  وطنه.  اإىل  اأخرياً  عاد  حتى 

الرواية يف اأقل من 24 �شاعة، وتتمحور حول 

وزوجته  بلوم،  ليوبولد  �شخ�شيات:  ثالث 

رواية  بطل  ديدالو�س  �شتيفن  وال�شاب  موىل، 

جوي�س  اإىل  يرمز  والذي  �شبابه(  يف  )الفنان 

الوعي،  تيار  تكنيك  الرواية  وت�شتخدم  نف�شه. 

امللحمة  بطل  بني  �شاخرة  مقارنة  وثمة 

القدية وبطل هذه امللحمة احلديثة.

رواية،  اأو  لي�شت جمرد ملحمة  يولي�شيز  ولكن 

اإنها عامل كامل من ال�شخ�شيات وال�رضاعات 

فيها  جمع  واللغات،  واجلغرافيا  والتاريخ 

جوي�س ع�شارة ع�رضه من مذكراته على مدى 

من  ذاكرته  وعته  ما  وت�شمل  عمره،  �شنوات 

اجلرائد  وق�شا�شات  وال�شينما  الرتام  تذاكر 

و�شجالت  الن�شائية  واملجالت  العاملية 

العاملية  الأوبرا  وروائع  اجلوية  الأر�شدة 

الكاثوليكية، بل وح�شارة  تعاليمه  وخال�شة 

وال�رضق  واأمريكا  واأوروبا  واإجنلرتا  اأيرلندا 

والغرب.

واآفاق  لالإن�شان  حافل  �شجل  باخت�شار  اإنها 

قراءة  �شعوبة  ورغم  جميعًا.  الب�رضية  احلياة 

من  اأي  يف  اأو  الأ�شلية  لغتها  يف  الرواية 

ترجماتها اإىل اللغات الأخرى، فقد اأ�شبح من 

قيمتها  يف  ي�شكك  النقاد  من  اأحداً  اأن  النادر 

الروائي  اجلن�س  ت�شدر  يف  اأحقيتها  اأو  الفنية 

العاملي.

املا�شي  ال�شهر  روزنباوم  رون  جاء  حتى 

هذه  تقييم  باإعادة  ليطالب   )2011 )اإبريل 

الرواية، ويقول اإنها ل ت�شتحق كل هذه الهالة 

التي اختلقها جي�س من النقاد والقراء حولها. 

هو  الرواية  يف  القراءة  ي�شتحق  ما  اأن  ويزعم 

ف�شل واحد فيها جاء حتت عنوان )ايتاكا(.

ورون روزنباوم لي�س جمرد قارئ اأو �شحفي 

عادي، فهو �شاحب عمود �شهري يف ال�شحافة 

كتبا  وله  )امل�شاهد(،  عنوان  حتت  الأمريكية 

�شفحة   600 من  اأكرث  يف  �شك�شبري  عن  هام 

الأكادييني واملوؤرخني  حتت عنوان )حروب 

يف  جدًل  اأثارت  كتب  وله  �شك�شبري(،  حول 

التاريخ والرحالت وال�شيا�شة، كما األف رواية، 

وكتب كتابًا مهما عن معاداة ال�شامية، ورغم 

غالف رواية يولي�شيز للكاتب جيم�ض جوي�ض
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القرن  اأواخر ثمانينيات  ال�شوفيتي يف  انهيار الحتاد  مع 

والقت�شادية،  الجتماعية  احلياة  انهارت  املا�شي، 

رو�شيا  يف  احلياة  مناحي  كل  �شملت  فو�شى  وحدثت 

ال�شلل  ي�شبه  ما  حدث  فقد  الثقايف؛  املجال  يف  وخا�شة 

الكامل للحركة الثقافية، وتوقف املبدعون الكبار وعانوا 

اأفل�شت  اأو  توقفت  اأن  بعد  جداً  �شعبة  معي�شية  ظروف  من 

دور الن�رض التي كانت تهتم بالأدب اجلاد.

الرخي�شة  ال�شتهالك  بثقافة  الت�شعينيات  عقد  وجاء 

واأ�شبح ال�شائد هو الق�ش�س والروايات ال�شعبية ال�شطحية 

لها  اأبطاًل  الأمريكية  الهوليودية  النماذج  من  تتخذ  التي 

ر طبقة املثقفني  بعد فو�شى النفتاح القت�شادي الذي دَمّ

اأو كاد، ودفع اإىل املقدمة بجيل جديد من اأ�شباه املثقفني 

وحمدثي النعمة.

ولكن مع بدايات القرن اجلديد حدث ما ي�شبه املعجزة، فقد 

بداأت احلياة الثقافية ت�شتعيد عافيتها ببطء ولكن بثبات، 

الأدب اجلاد، وبداأ املبدعون  الن�رض تبحث عن  وبداأت دور 

وانتع�شت دور  ال�شاحة من جديد.  اإىل  احلقيقيون يعودون 

الن�رض يف اأكرب عا�شمتني يف مو�شكو وبطر�شربج، وذكرت 

اآخر الإح�شائيات اأن داري ن�رض اأك�شمو واآ�شت تن�رضان الآن 

45 ٪ من  600 عنوان �شهريًا. وهذا يثل حوايل  اأكرث من 

حركة الن�رض يف رو�شيا.

وازدهرت بالتايل املكتبات احلديثة التي جتمع بني املكتبة 

واملقهى يف مكان واحد، وكان ال�شيء الالفت هو الإقبال 

الن�شائي على القراءة، واأدت هذه الظاهرة اإىل ظهور رواية 

قائمة  وت�شدرت  عامني،  منذ  �شدرت  التي  الن�شاء(  )زمن 

املبيعات طوال هذه الفرتة. وفازت موؤلفتها اإلينا ت�شيزوفا 

ـ وهي اأ�شتاذة بجامعة بطر�شربج ـ بجائزة البوكر الرو�شية 

لعام 2009.

اإىل  الآن  رو�شيا  يف  القراءة  على  املراأة  اإقبال  ويرجع 

رغبة  اإىل  ثم  والجتماعية،  القت�شادية  الأحوال  ا�شتقرار 

الروائيات  �شادت  الثقافية، وقد  املراأة يف تعزيز مكانتها 

الرو�شيات امل�شهد الروائي ب�شكل لفت، ومن اأ�شهرهن الآن: 

تول�شتويا،  وتاتيانا  اأوليت�شكايا،  وليودميال  روبينا،  دينا 

 واإلينا ت�شيزوفا، واأو جلا�شال فينكوفا، واإلينا كاتي�شونوك. بل اإن املراأة �شادت اأي�شًا جمال 

دونت�شوفا  وداريا  اأو�شتينوفا،  وتاتيانا  امارينيا،  الك�شندر  واأ�شبحت  البولي�شية،  الرواية 

ملكات الرواية البولي�شية يف رو�شيا.

ولكن هذه ال�شهرة ل تنفي وجود كوكبة من املبدعني الرجال، لهم اأي�شًا �شهرتهم الوا�شعة 

يف جمال الرواية، مثل فيكتور بيليفن، وفالديري �شوروكني. ويوجد اأي�شًا جمموعة �شاعدة 

من املبدعني الرو�س ال�شباب ي�شعدون �شلم ال�شهرة الأدبية بثقة ويك�شبون كل يوم قراء جدداً 

نوفيكوف، وجميعهم  �شنت�شني وديرتي  ايفانوف، ورومان  واإلك�س  بريليبني،  زاخار  مثل 

يتناولون بجراأة امل�شاكل الجتماعية يف املناطق الريفية البعيدة عن املدن الكبرية وتغلب 

على اأ�شاليبهم الواقعية النف�شية.

ويت�شدر هوؤلء الروائيني الآن بريبلني الذي اأتى من منطقة بعيدة يف نيزنى نوفوجورك، 

اأحد ال�شباب  اأحداثها حول  واقتحم الو�شط الأدبي يف مو�شكو بروايته )�شانكا(، التي تدور 

روايته  التفا�شيل يف  قوة  النقاد  ويرجع  الراأ�شماليني  من  اجلدد(  )ال�شادة  املتمردين �شد 

�شحف  اإحدى  يف  ال�شحفي  عمله  خالل  من  اليومية  احلياة  بوقائع  احلميمة  عالقته  اإىل 

مو�شكو.

ول بد اأن ن�شري يف هذه العجالة اإىل روايات اأخرى حققت �شهرة كبرية مثل روايتي الك�س 

ايفانوف )ذهب الثورة(، و)قلب بارما(، وهو يهتم اأ�شا�شًا بالدرا�شات الأثنوغرافية اخلا�شة 

مبوطنه يف جبال الأورال التي ي�شميها )العمود الفقري( لرو�شيا.

واأي�شًا رومان �شن�شني الذي كتب رواية رائعة حتت عنوان )اأ�رضة يلتي�شيف(، وتتناول حياة 

اأ�رضة رو�شية عادية اأ�شابتها التحولت القت�شادية احلديثة اإ�شابات بليغة اأدت اإىل تفككها 

وانهيارها.

اجلديدة،  املرحلة  الرو�س يف  القراء  م�شبوق بني  رواجًا غري  الذاتية  ال�شرية  كما جتد كتب 

وقد �شدرت �شل�شلة منها حتت عنوان رئي�س هو )حيوات واإجنازات(، وظهرت تراجم حلياة 

م�شاهري الراحلني مثل األك�شي تول�شتوي، وميخائيل بوجلاكوف.

ترى كم من هذه الكتب اأو الروايات اجلديدة ترجمت اإىل العربية؟ الإجابة ـ واأرجو اأن اأكون 

خمطئًا: ل �شيء. ويبدو اأننا توقفنا منذ زمن عند اأدباء الرو�س العظام يف القرن التا�شع ع�رض 

مثل تول�شتوي ودي�شتويف�شكي وت�شيكوف وتورجنيف وجوجول وجوركي، وبع�س الروائيني 

يف مطلع القرن الع�رضين مثل األك�شي تول�شتوي، وپوري�س با�شرتناك.

وع�شى اأن تكون هذه الإ�شارة اإىل الأدب الرو�شي اجلديد حافزاً مل�شاريع الرتجمة يف بالدنا 

اإ�شافة حقيقة  التي �شتكون  الأعمال  تبداأ يف ترجمة بع�س هذه  ـ لكي  الآن  اأكرثها  ـ وما 

للمثقف العربي الذي ل يكاد يعرف �شيئًا عن هذا الأدب اجلاد اجلديد.

تول�شتوي دي�شتويف�شكي

ت�شيكوف
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كتبت مراراً وتكراراً عن حمنة القت�شاد التابع، 

ثقافة  بو�شفها  التنمية  لأهمية  الرائي  وغري 

عمل واإدارة، بل منط حياة، وبهذه املنا�شبة ل 

باأ�س من ا�شتدعاء اأثر ال�شيا�شة النقدية الدولية 

املرفوعة بحراب اليمني املتوح�س على البدان 

النامية ومنها اليمن، ومثل هذا الأثر لي�س من 

لها  اإن  بل  فح�شب،  املالية  ال�شيا�شات  �شنع 

اأن هذا  اأ�شاو�س، يعتقدون  نظرين ومدافعني  ممُ

الوقائع  لكن  التنمية.  لتحقيق  �شالك  الدرب 

ت�شري اإىل عك�س ذلك، و�شنتبني الأمر من خالل 

�شطور الهام�س رقم 1

***

احلقيقية  التنمية  اإن  الآن  القول  ن�شتطيع  هل 

رديفة الثقافة احلقيقية، واأن التنمية الواهمة 

رديفة الفقر الأ�شود والغنى الفاجر، وهو الأمر 

الذي راأينا اآثاره الوخيمة على اأكرب دولة عربية 

�شهدت يف الأم�س القريب زلزاًل �شيا�شًا ب�شبب 

موؤ�ش�شية  بثقافة  املقرونة  الطفيلية  التنمية 

اأكرث تطفاًل واعتماراً بالبكترييا ال�شارة.

الثقافة والوحدة

ملة  لعمُ وجه  اأنها  الوحدة  ثقافة  يف  الأ�شل 

وجهان  والتنوع  فالوحدة  ع؛  بالتنوُّ تكتمل 

لعملة واحدة، وبدونهما ت�شبح الوحدة طائراً 

ل يقوى على الطريان لأنه بجناح واحد. هنا 

والتنوع  الوحدة  معنى  اأمام  التوقف  نريد 

ملعادلة  حقيقي  ارتكاز  وجهي  بو�شفهما 

لتحديد العالقة بني الثقافة والتنمية، الباأ�ض 

االأكرث �شيوعًا  النمطي  التعريف  ا�شتدعاء  من 

الثقافة  يجعل  الذي  التعريف  ذلك  للثقافة، 

املادية  للقيم  �شامل  اإنتاج  اإعادة  مبثابة 

املجتمع  قطاعات  ومب�شاركة  والروحية 

وفعالياته املختلفة.

من هنا �شرنى اأن هذا التعريف تباعد اإجرائيًا 

واملقرون  ال�شائد  النمطي  التعريف  عن 

باالنتلجن�شيا، اأو من ينتمون للثقافة العاملة 

واأ�شاتذة جامعة،  وكّتاب  واأدباء  مفكرين  من 

يف  الوافر  احلظ  ذات  الفئات  من  وغريهم 

حينًا،  بو�شفها جتريداً  الثقافة  مع  التعاطي 

واأب�شتمولوجيا اأحايني اأُخرى.

بو�شفها  الثقافة  حول  البداية  يف  قلناه  ما 

والروحية،  املادية  للقيم  �شامل  اإنتاج  اإعادة 

يعني متامًا اأن هذه الثقافة تّت�شل بكل �رضائح 

املادية  القيم  �شانعو  ذلك  يف  مبا  املجتمع 

الب�شيطة،  ال�شفاهية  الثقافة  اإىل  ينتمون  ممن 

وثقافة العمل الفاعلة يف اأ�شا�س التنمية، ومل 

التعليم، لكنهم وبالرغم من  ينالوا ق�شطًا من 

ذلك يعرفون ما ل يعرفه فئة الثقافة العاملة، 

ويجيدون ما ل يجيده العلماء، فاأ�شتاذ العلوم 

ورث  الذي  املزارع  مثابة  يف  لي�س  الزراعية 

معرفة الأر�س واأ�رضارها اأبًا عن جد، والفنان 

يف  لي�س  اجلديدة  للفكرة  تطّلع  املمُ الت�شكيلي 

من  اأنواعًا  يجيد  الذي  العاّمي  الفنان  مثابة 

البالغة  الأهمية  ذات  التطبيقية  الفنون 

ي�شتطيع  ل  البحار  وعامل  النا�س،  حياة  يف 

غ يف 
ّ
ال�شتغناء عن البّحار املمُجرب الذي متر

مياه  املحيطات. 

***

مما �شبق ن�شل اإىل قناعة را�شخة باأن التنمية 

القول باأن  والثقافة �شنوان،  وهنا ل بد من 

بالقيم  اأ�شا�شًا  يّت�شل  بالتنمية  املق�شود 

لي�شت  فالتنمية  تجددة،  املمُ والروحية  املادية 

نتائج  مع  ال�شلبي  بالتعاطي  يّت�شل  مفهومًا 

العوملة التقنية واملادية، وحتى الروحية، بل 

تعني امل�شاركة يف �شناعة هذه القيم. وهكذا 

احلقيقية  التنمية  اأن  القول  نافل  من  ي�شبح 

القيم  بتدوير  املت�شلة  �شتدامة  املمُ تلك  هي 

بناءة  تفاعلية  خالل  من  والروحية  املادية 

بني الن�شان املبدع وتلك القيم.

يف املنطقة العربية، ويف اليمن �شمنًا، �شادت 

الإنتاج،  خارج  التنمية  ملفهوم  نّظر  تمُ عقلية 

مبمار�شات  النظرية  املفاهيم  هذه  وات�شلت 

واخلدمات  العمل  جتارة  يف  متّثلت  خاطئة 

وال�شتثمار  واملالية،  العقارية  والرهون 

املركزي  البنك  اإن  حتى  النقد،  بور�شات  يف 

النتائج ما  الفخ، وكانت  اليمني وقع يف هذا 

والإداري،  املايل  اجلهازين  يف  ماثاًل  نراه 

ملفهوم  حقيقيتني  رافعتني  بو�شفهما 

ال�شتثمار ال�شحيح.

الثقافة والتنمية وجهني لعملة واحدة

د. عمر عبد العزيز

ق�ضية
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- الثقافة واملوؤ�ش�شة: 

امل�شافة  باحرتام  م�رضوطة  احلميدة  الثقافة 

الفا�شلة بني ال�شلطة واملوؤ�ش�شة، وبهذا املعنى 

الروؤية من خالل ثقافة �شيا�شية  تتحّقق هذه 

ال�شيا�شية  بالثقافة  واأق�شد  اأي�شًا،  حميدة 

حا�شنًا  املوؤ�ش�شة  جتعل  التي  تلك  احلميدة 

اأ�شا�شيًا للنظام والقانون، و�شابطًا لل�شفافية، 

وم�شدراً لالأداء املتوازن.

ال�شلطة املعتمدة على ثقافة �شيا�شية متخلفة 

جتعلها  ثّم  ومن  ل�شاحلها،  املوؤ�ش�شة  ت�شادر 

واأحالمه  وهمومه  ال�شارع  مل�شادرة  مطّية 

بينها  امل�شافة  تذيب  التي  ال�شلطة  واآماله. 

ل  اأثقاًل  ظهرها  على  حتمل  املوؤ�ش�شة،  وبني 

يائ�شة  غالبة  ممُ نف�شها يف  فتجد  عليها،  تقوى 

للدولة ونوامي�شها، ثم ينتهي بها املطاف اإىل 

التي تنخلع  انتفا�شة اجلماهري  التال�شي عرب 

من ربقتها كما حدث يف م�رض وتون�س.

ال�شلطة التي ل تعتمد نظام الف�شل الجرائي 

وا�شح املعامل بني الت�رضيعي والتنفيذي جتد 

فالت�رضيعي  املرة،  احلقيقة  غول  اأمام  نف�شها 

ي�شبح  والعباد  البالد  م�شائر  على  املوؤمتن 

املوؤمتن  والتنفيذي  الف�شاد،  اأمُ�شول  من  اأ�شاًل 

اأخالقيات  عن  يتخّلى  العامة  الوظيفة  على 

ماليني  لحق  تمُ الوجودية  واملحنة  املهنة، 

العاملني الب�شطاء بثقافة الر�شوة والكذب حد 

فقدان الكرامة الآدمية.

لي�س من حل لهذا الإ�شكال �شوى ثقافة الدولة 

غري  الديقراطية  على  ترتكز  التي  الع�رضية 

من  لي�س  وبالتايل  املقا�س،  على  ف�شلة  املمُ

ال�شواهد  ملة  جمُ يف  النظر  اإعادة  �شوى  خمرج 

والقب�س  ال�شاخ�شة،  الرتاجيدية  وامل�شاهد 

ت�رضيحًا  العاجلة  ال�شتحقاقات  جمرة  على 

الف�شاد،  لأ�شباب  وا�شتئ�شاًل  واإ�شالحًا 

لها  وجتد  واجلغرافيا،  التاريخ  معنى  ترتجم 

اآفاقًا رحبة يف خمتلف جوانب احلياة، ويثل 

احلقيقة  هذه  عن  تعبرياً  اليمني  النموذج 

املو�شوعية على م�شتويات متعددة نلخ�شها 

يف التايل: 

- التاريخ:

اليمن التاريخي كان وعاًء ا�شتثنائيًا لتعاي�س 

الكالم  علوم  اأن  وال�شاهد  وتكاملها،  الأن�شاق 

املادية  باحلياة  جوهراً  املت�شلة  والراأي 

ع والتكامل على مدى  والروحية ات�شمت بالتنوُّ

قرون الزدهار احل�شاري التي �شهدتها اليمن 

الكالم  فرق  كانت  ال�شبب  ولهذا  تاريخيًا، 

حا�شنًا  اليمانية  احلكمة  يف  جتد  والراأي 

طارد  تمُ الفرق  ذات  كانت  فيما  لها،  حقيقيًا 

ذات  »العرب�شالمية«  املراكز  يف  و�شحاًل  قتاًل 

ال�شلة بثقافة الإلغاء وعدم العرتاف بالآخر.

- التنمية امل�شتدامة:

يف مراحل التاريخ النمائي املتوازن وال�شعادة 

للتطور،  اأ�شا�شًا  الالمركزية  كانت  احلياتية 

ال�شليحية  الدولة  ذلك  على  مثال  خري  ولعل 

اأحمد،  بنت  اأروى  الرا�شدة  امللكة  عهد  على 

املعا�رض  اليمن  تاريخ  يف  �شرنى  وباملقابل 

احلل  وتكري�س  املمُتجهمة،  املركزية  اأن  كيف 

ف�شي  يمُ الب�شيطة  التاريخية  الدولة  والعقد بيد 

اإىل عرقلة الزدهار والنمو املتوازن، و�شوًل 

ت�شّظية يف اأ�شا�س  اإىل خرائب العقل والثقافة املمُ

ال�شتيهامات والرغبة يف النفي املتبادل.

- الثقافة الوطنية:

على  رية  جممُ الوطنية  الثقافة  باأن  العرتاف 

الثقافة ال�شيا�شية اأمر حميد، وتبعًا لذلك لي�س 

للكلمة،  الإطالقي  باملعنى  وطنية  ثقافة  من 

ع اخلاليف  اإل اإذا كانت تتمراآى يف اأ�شا�س التنوُّ

بو�شفه �شنة من �شنن احلياة، وبهذه املنا�شبة 

�شرنى اأن الآداب ال�شيا�شية اليمنية املعا�رضة 

ال�شيا�شة باعتبارها حركات  ت�شف احلركات 

لي�شت  الراأي  تخالفها  من  وكاأمنا  وطنية، 

درجة  الت�شنيف  من  النوع  هذا  ويف  وطنية، 

عالية من املمُخاتلة املقرونة باإلغاء الآخر.

عرتفة  ممُ وغري  عقيمة،  �شيا�شية  ثقافة  تلك 

ال�شيا�شي  ع  التنوُّ كل  اأن  فالأ�شل  باحلقيقة، 

اخلاليف يف الروؤى واملقاربات واليديولوجيا 

اإمنا ينتمي لذات الوطن، ويحق لنا اأن ن�شميها 

البع�س  يحتكر  ل  حتى  بجملتها،  وطنية 

خارجًا  املمُخالف  يف  ويرى  الوطنية،  مفهوم 

عن الوطنية. لقد حدث هذا النوع من الت�شنيف 

التطاحن  والتو�شيف اجلائر على مدى عقود 

تباينة،  املمُ وال�شيا�شية  الفكرية  النماذج  بني 

الوطنية،  احتكار  املنت�رض  حق  من  فكان 

عمياًل  بو�شفه  ال�شيا�شي  الآخر  و�شم  مقابل 

اأو�شاف  من  ذلك  اإىل  وما  ورجعيًا،  خائنًا 

بائ�شة تعيد اإنتاج ذات الثقافة ال�شيا�شية.

حدث هذا التقليد الثقايف غري احلميد يف �شطري 

الثقافة  هذه  زالت  وما  الوحدة،  قبل  الوطن  

اإىل يومنا هذا. ومن  ت�شتجر ما�شيها الرديء 

واملعار�شة  ال�شلطة  فرقاء  اأن  حقًا  املحزن 

ما زالوا يعيدون اإنتاج هذه الثقافة الك�شيحة 

املعا�رض  اليمن  يتمّكن  لن  بكيفيات خمتلفة. 

حتدي  مبجرد  املا�شي  �شيئات  تذويب  من 

بل  والأبعاد،  واملفاهيم  ال�شطالحات  معامل 

ناجزة،  �شيا�شية  باإرادة  مقرون  الأمر  هذا  اإن 

ا�شتحقاقاتها،  الوطنية حتمل  ال�شلطة  تت�شّدر 

الرائية  الوطنية  ال�شلطة  ت�شاحمها.  وتكر�س 

لهذه احلقيقة تقدم املثال والنموذج يف ذاتها، 

وال�شلطة التي تبارز املا�شي باأدوات املا�شي 

من  الذات  ونفي  الحتقان  نقطة  اإىل  ت�شل 

خالل نفي الآخر.
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وود�س  برينت  مرئيات  على  باحلفاظ  معنيًا 

وتطبيقها الفعلي على الر�س. وخالل الفرتة 

برينت  كانت  وحتى1971   1944 بني  ما 

الكبري  الذهبي  بالحتياط  �شيجة  ممُ وود�س 

للوليات املتحدة، غري اأن حرب فيتنام اأف�شت 

اإىل اأن تقوم الوليات املتحدة باإلغاء مرئيات 

�شمي  فيما  واحد  طرف  من  وود�س  برينت 

املالية  اأمر  الذي  نيك�شون  ب�شاعقة  حينها 

عن  بالتخلي  الأمريكية  املركزية  واخلزانة 

املعيار الذهبي للدولر وذلك عطفًا على تزايد 

�رضاء اأذون اخلزانة بالدولر.

***

للتجارة  النقدية  وود�س«  »برينت  اتفاقية 

الثانية  العاملية  احلرب  بعد  ملا  العاملية 

املتحدة  والوليات  اأوروبا  بلدان  يف  �شادت 

وكندا واأ�شرتاليا وكل الدول التي كانت تعوم 

ولعبت  والتجارية،  املالية  الأفالك  ذات  يف 

التبادل  تن�شيط  كبرياً يف  دوراً  التفاقية  تلك 

ملة  العمُ فل�شفة  على  عطفًا  الدويل  التجاري 

على  قائمة  معياريتها  تكن  مل  التي  اجلديدة 

ما حتتفظ به بنوك الإ�شدار من �شبائك ذهبية 

اقت�شاد  ومكانة  �شمان  على  بل  فح�شب، 

الدولة امل�شدرة للعملة اأي�شًا.

والفعلي  ال�شمي  الذهب  معياري  متازج 

للعملة، �شمح  بدفق مايل وا�شتثماري هائل، 

الوطنية  العمالت  من  اجلديدة  فالإ�شدارات 

اإ�شارة خ�رضاء  التفاقية مل تكن تنتظر  لدول 

كان  كما  الذهبية  ال�شبائك  م�شتودعات  من 

�شمانة  يكفي  كان  بل  احلرب،  قبل  احلال 

الدولة املعنوية، وبالتايل فاإن الثقة املتبادلة 

تدوير  اأ�شهمت يف  ال�شعبة  العمالت  �شلة  بني 

متزايدة،  ب�شورة  الدولية  التجارة  عجلة 

ترمومرت  هي  العمالت  بور�شة  واأ�شبحت 

ي�شبح  هنا  الظاهرة.  حماربة  مع  بالرتافق 

وجهي  والقت�شادي  ال�شيا�شي  الإ�شالح 

ثقافة  بتحقيق  كفيل  وكالهما  واحدة،  عملة 

واملح�شوبية  الكراهية  تغادر  جمتمعية 

والنفاق والتطاول على املال العام.

تعني  الالمركزية  الحتادية  الدولة  ثقافة 

واجلغرافيا  التاريخ  منطق  ا�شتيعاب  متامًا 

جاهزة  لنماذج  ا�شترياداً  ولي�شت  اليمنيني، 

كما يتوهم البع�س من فاقدي املعرفة العاملة 

بالأدب ال�شيا�شي الع�رضي، ويف الهام�س رقم 

2 ت�رضيح ملفهوم الدولة الحتادية 2**.

- الثقافة الرقمية:

بيئة  باجتاه  مت�شارعًا  تطوراً  العامل  ي�شهد 

كونية ثقافية جتعل الوعي العام مت�شاوقًا يف 

من  النابع  فالقروي  املعمورة،  اأرجاء  اأربعة 

يعد  مل  اخلا�س  املكان  وثقافة  التاريخ  عمق 

غائبًا عن امل�شهد، والتطورات العاملية ماثلة 

حكراً  تعد  مل  واملعرفة  اأجمعني،  اخللق  اأمام 

والتطلُّع  والكتاب،  واجلامعة  املدر�شة  على 

للم�شتقبل اأ�شبح ديدن جيل بكامله.

باأن  العرتاف  من  بد  ل  احلقائق  هذه  اأمام 

الثقافة الرقمية الناجمة عن الو�شائط املتعددة 

اأ�شبحت ت�شكل رافعة كربى من روافع املعرفة 

باأن  الإقرار  الكبريين، كما ل بد من  والتاأثري 

تقّدمها  ِمّنة  تعد  مل  التعبري  وحرية  ال�شفافية 

املو�شوعية،  احلقائق  مع  ات�شاقًا  بل  الدولة، 

غالب هذه احلقيقة ينعزل وينح�رض يف  ومن يمُ

زاويته ال�شيقة.

على  دليل  خري  ال�شاخ�شة  امل�رضية  التجربة 

ال�شلطة  �شنتها  التي  فاحلرب  اإليه،  نذهب  ما 

ف�شلت  امل�رضي  ال�شارع  لإرادة  غالبة  املمُ

اجلماهري  اأن حتا�رض  وبدًل من  ذريعًا،  ف�شاًل 

اأوراق  نف�شها  عن  واأ�شقطت  نف�شها  حا�رضت 

ا�شتنفدت  تكّل�شة  ممُ �شلطة  بو�شفها  التوت 

اأ�شباب وجودها، وهذا ما كان فقد جنح فيه 

املنع  قنوات  فيه  وتاألقت  »الفي�شبوكيون«، 

وتويرت«  »جوجول  واخرتقت  الف�شائي، 

�شد  برمته  العامل  وقام  التلفونات،  ح�شار 

تجهم ل�شدنة املا�شي ال�شمويل  �شلطة املنع املمُ

املغلف باأردية التعددية   املزيفة.

هام�ض رقم 1:

االقت�شاد النقدي للبوؤ�ض

الروؤية  يف  الفي�شل  الثانية  العاملية  كانت 

تداعى احللفاء  الدولية، فقد  للتجارة  اجلديدة 

)برتن وود�س( بالوليات  اإىل قرية  الغربيون 

من  اجلديد  العامل  مالمح  لو�شع  املتحدة 

ملاألوف  املغايرة  الدويل  النقد  اتفاقية  خالل 

احلرب،  قبل  كانت  التي  النقدية  العالقات 

فالتفاقية اجلديدة ا�شتبدلت الأدوار احلا�شمة 

لبنوك الإ�شدار للعمالت بدور الدولة املهيمن 

وبالتايل  املركزية،  البنوك  تلك  على  فعليًا 

جاءت فكرة �شلة العمالت ال�شعبة كتعبري عن 

الغربي،  املع�شكر  دول  بني  املتني  التحالف 

مع  ين�شجم  اأن  التحالف  لهذا  لبد  وكان 

بو�شفها  املتحدة  للوليات  املركزية  املكانة 

اأكرب الدول واأقوى القت�شاديات العاملية مع 

توفر ما يقارب 80 يف املئة من ر�شيد الذهب 

الدولر  يرتبع  اأن  اأي�شًا  بد  ل  وكان  العاملي، 

ال�شعبة اخلا�شة باحللفاء  العمالت  يف �شدر 

الغربيني.

البنك  اإن�شاء  اتفاقية برينت وود�س  انبثق عن 

�شندوق  وكذا  وال�شتثمار،  للتنمية  الدويل 

النقد الدويل، وقد لعب البنك الدويل دوراً كبرياً 

يف اإطار م�رضوع مار�شال ال�شهري لإعادة بناء 

الويل  البنك  كان  وباملقابل  املدمرة،  اأوروبا 
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تقييم  مت  وهكذا  اأنف�شهم،  ال�شرتاكية  دعاة 

الوح�شية  ل�شالح  تاريخية  زور  �شهادة 

ْبهرة. غلفة باأوراق ال�شلوفان املمُ الراأ�شمالية املمُ

العقيمة  القت�شادية  ال�شيا�شات  كانت  لقد 

جوهريًا  �شببًا  ال�شرتاكية  املنظومة  لدول 

واملع�شكر  ال�شوفييتي  الحتاد  انهيار  يف 

فكرة  لتجدد  الباب  فتح  مما  ال�شرتاكي 

وك�رض  والتناف�س،  املفتوح،  ال�شوق  اقت�شاد 

ك�شامن  الدولة  بدور  والعتداد  الحتكار، 

للمعيارية النقدية واملالية، وغريه من متكاآت 

ا�شتند عليها دومًا نظام اقت�شاد ال�شوق احلر. 

هذه املرة كان ل بد اأن ت�شمل الفكرة كل العامل 

وهذا ما جرى ويجري بانتظام �شاعد.

***

القاعدة  من  الوحيد  ال�شتثناء  هي  ال�شني 

التي بلورت املحورين العامليني يف التجارة 

النظام  الدولية، فقد �شارت ال�شني على درب 

لكنها  ال�شيا�شي،  امل�شتوى  يف  ال�شرتاكي 

اأن  بعد  الراأ�شمايل  القت�شاد  طريق  اختارت 

مهدت له طوياًل، ابتداًء من اتفاقياتها اخلا�شة 

مع كربيات ال�رضكات العاملية العابرة للقارات 

حر�شها  ثم  املن�رضم،  القرن  �شبعينيات  يف 

اأكرث  واإنتاج  اإدخال بيئات عمل  الالحق على 

يف  احلرة  املناطق  مل�رضوع  وتبنيها  حيوية، 

ال�شاحلية وخا�شة »�شنغهاي«، واأخرياً  املدن 

املال  اأنظمة  مع  الكبري  ات�شاقها  اآخر  ولي�س 

العملة  تعومي  خالل  من  الدولية  والتجارة 

والأ�شعار .

ت�شتحق التجربة ال�شينية وقفة متاأّنية لأنها 

جمعت بني اأف�شليات الراأ�شمالية وال�شرتاكية، 

بتعاي�س  ي�شمح  هجينًا  اقت�شاداً  ون�شجت 

قاعدة  على  والقت�شادية  الثقافية  الأن�شاق 

اجلمود  عن  والتخلي  العليا  امل�شلحة  تغليب 

التبادل املعياري، باعتبار اأن العملة العاملية 

اإمنا هي و�شيلة ائتمان وخمزن قيمة متحرك 

بح�شب حركة البور�شة العاملية. 

عهداً  وود�س«  »برينت  اتفاقية  د�ّشنت  لقد 

النقدية  والتبادلت  للتجارة  جديداً  عامليًا 

احلراك  يف  اأ�شهمت  كما  وال�شتثمارية، 

البناء  اإعادة  مل�شاريع  الهائل  ال�شتثماري 

والتطوير يف اأوروبا وخا�شة م�رضوع مار�شال 

دمرته  ما  بناء  اإعاة  ا�شتهدف  الذي  ال�شهري 

احلرب يف اأوروبا.

�شندوق  اإن�شاء  مت  التفاقية  مع  وبالتوازي 

النقد الدويل والبنك الدويل للتنمية بو�شفهما 

لتطبيق  ال�شامنتني  الدوليتني  املوؤ�ش�شتني 

اجلديدة،  العاملية  واملالية  التجارية  الروؤية 

ثم جاءت اتفاقية التجارة والتعرفة اجلمركية 

)اجلات( كيما ت�شفي على منظومة املوؤ�ش�شات 

جتاريًا  عداً  بمُ الدولية  وال�شتثمارية  املالية 

البينية،  التجارات  حترير  �شاده  وجمركيًا 

املزايا  على  القائم  التبادل  فر�س  وتنمية 

املمُحفزات  من  منظومات  واإيجاد  الن�شبية، 

الأ�شا�شية لت�شيري التجارة الدولية.

***

التفاقيتني  مبنظومة  املحكومة  التدابري 

اجلات(،  وود�س/  )برينت  والتجارية  النقدية 

والبنك  الدويل  النقد  �شندوق  موؤ�ش�شتي  وكذا 

غايرة  ممُ روؤية  مع  توازتا  للتنمية،  الدويل 

ودول  ال�شابق  ال�شوفييتي  الحتاد  تبناها 

مبجملهم  �شكلوا  الذين  ال�شرتاكية  املنظومة 

ومنطلقات  نظرات  لتعميم  اأ�شا�شيًا  حتديًا 

احلال  هذا  وا�شتمر  الراأ�شمايل،  القت�شاد 

طوال �شنوات احلرب البادرة حيث تاقت دول 

بينية  داخلية  �شوق  اإىل  ال�رضقي  التحالف 

غايرة لنظام اإ�شدار العملة،  متوا�شجة، وروؤية ممُ

بدرجه  اّت�شمت  داخلية  اقت�شادية  وفل�شفة 

الذي  الأمر  واملركزية،  اجلمود  من  كبرية 

جعل الآليات الراأ�شمالية لالقت�شاد احلر اأكرث 

حيوية وقدرة على ح�شم الأمور ل�شاحلها.

ال�شرتاكية  القت�شادية  الأدبيات  تعرتف  مل 

الدولة  واعتربت  والطلب،  العر�س  بقوانني 

والتف�شيلي  التام  بالإ�رضاف  املعنية  هي 

الدولة  اآلة  ولأن  القت�شادي،  الن�شاط  على 

مبادرات  من  وجتدداً  حيوية  اأقل  بطبيعتها 

فقد  للنمو،  املتوثب  وتوقه  اخلا�س  القطاع 

كبلة  ممُ نف�شها  ال�شوفييتية  الدولة  وجدت 

البريوقراطية  الورقية  الأنظمة  من  ب�شل�شة 

امل�شفوعة بالدوغما اليديولوجية والتهامات 

املتبادلة، وهكذا كان احلال يف دول املع�شكر 

مت  الفجة  املادية  احلقيقة  وبهذه  ال�شرتاكي، 

قبل  من  الفا�شل،  ال�شرتاكي  احللم  اإ�شقاط 

اليمن  العربية، ويف  يف املنطقة 

ُتنّظر  عقلية  �شادت  �شمنًا، 

االنتاج،  خارج  التنمية  ملفهوم 

النظرية  املفاهيم  هذه  وات�شلت 

يف  متّثلت  خاطئة  مبمار�شات 

جتارة العمل واخلدمات والرهون 

واال�شتثمار  واملالية،  العقارية 

يف بور�شات النقد، حتى اإن البنك 

املركزي اليمني وقع يف هذا الفخ، 

ماثاًل  نراه  ما  النتائج  وكانت 

واالإداري  املايل  اجلهازين  يف 

حقيقيتني  رافعتني  بو�شفهما 

ملفهوم اال�شتثمار ال�شحيح.
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يتطلب  احلر  القت�شاد  بتدابري  الأخذ  اإن   •
غايرة لل�شائد يف اأغلب  بيئة قانونية واإدارية ممُ

اإىل  البلدان العربية والنامية متهيدا للو�شول 

نوع من التمّثل العملي  ملوؤ�رضات ال�شيا�شات 

وباملقابل   ، اجلديدة  وال�شتثمارية  النقدية 

اتفاقية  ومنطلقات  نظرات  تطبيق  فاإن 

)اجلات( يتطلب املزيد واملزيد من الإ�شالحات 

الهيكلية يف اقت�شاديات تلك البلدان.

***

اأنه مل يدخل  من ح�شن حظ القت�شاد اليمني 

هيكلية،  لأ�شباب  الوا�شعة،  املال  جتارة  لوثة 

التي  اأن املخاطر  �شديدة  بب�شاطة  وهذا يعني 

�شيئًا ما  اليمني حمدودة  القت�شاد  تقع على 

منعدمة  لي�شت  لكنها  الآخرين،  مع  مقارنة 

باملطلق، و�شاأح�رض هنا �شل�شلة املخاطر التي 

يكن اأن يواجهها القت�شاد اليمني:

• الذين تهافتوا وراء اأنظمة التوفري واليداع 
اخلارجي �شيخ�رضون بع�شًا هامًا من اأمُ�شولهم 

النقدية، وهوؤلء لي�شوا كثريين كما اأزعم.

قد  باملحافظات  ال�شكنية  البنية  م�شاريع   •
تتعرقل اإذا مل يتم اإعادة تقييمها بالكامل.

يرتاجع   اأن  اليمني  املركزي  البنك  على   •
وبخطوات  عاجلة ومدرو�شة عن الإيداع لدى 

الفعلية  القيمة  تتاآكل  اأن  فاملحتمل  الغري، 

لاليداعات اخلارجية. 

• على البنك املركزي اأن يقدم مرئيات للدولة 
التعومي  �شيا�شة  يف  ال�شتمرار  بجدوى  تتعلق 

النقدي الذي يكلفنا �شهريًا ب�شعة ماليني من 

على  للحفاظ  الأ�شواق  اإىل  �شخ  تمُ الدولرات 

�شعر الريال.

اأمُذون  فل�شفة  يف  النظر  اإعادة  املمُجدي  من   •
الحتمالت  احت�شاب  مع  واأرباحها،  اخلزانة 

املختلفة.

ال�شتاليني، والأخذ بديناميكية القت�شاد احلر، 

الأيديولوجيا  بني  عقيم  جدل  اختالق  وعدم 

ما  كل  اإىل  وا�شتناداً  القت�شادية،  وامل�شلحة 

�شبق حتّولت ال�شني اإىل لعب كبري يف التجارة 

اأ�شواق  يف  العامل  ناف�س  تمُ واأ�شبحت  الدولية، 

املواد ال�شعبية، و�شجلت موؤ�رضات اإيجابية يف 

الغري مبا يف  التجاري مع  التبادل  ميزانيات 

ذلك الوليات املتحدة الأمريكية.

الو�شع احلايل لل�شني يذكرنا بفتوة القت�شاد 

فاإذا  الثانية،   العاملية  احلرب  بعد  الأمريكي 

على  حينها  توّفرت  املتحدة  الوليات  كانت 

ن�شبة عالية من ذهب العامل، واقت�شاد اإنتاجي 

اأعلى  على  حاليًا  تتوّفر  ال�شني  فاإن  حيوي، 

وتتمتع  الأجنبية،  العمالت  ر�شيد  يف  الن�شب 

من  الأهم  لكن  م�شبوق،  غري  اقت�شادي  بنمو 

هذا وذاك اأن ال�شني تتمتع باأف�شليات ن�شبية 

لال�شتثمار يف الدول النامية بالنظر لعقودها 

�شجعة، وا�شتعداد �رضكاتها للعمل يف اأق�شى  املمُ

الظروف ومبدخالت تقنية ومالية متوا�شعة، 

بلدان  ال�شيني يف  النت�شار  الذي يف�رض  الأمر 

افريقيا واآ�شيا الفقرية. 

***

بنهاية احلرب الباردة بداأت معامل العامل اجلديد 

تتبلور، وكانت املنطلقات من ذات التفاقيات 

يف  اإليها  اأ�رضنا  التي  الدولية  واملوؤ�ش�شات 

الوليات  وحتركت  ال�شابقة،  املقالت  �شل�شلة 

التفاقيات  تفعيل  باجتاه  قدمًا  املتحدة 

النقدية والتجارية الدولية، واأ�شهمت بقدر وافر 

يف تعميم رو�شتات الإ�شالح املايل والإداري 

يف بلدان املع�شكر ال�شرتاكي ال�شابق والبلدان 

تطبيق  واأ�شبح  العموم،  وجه  على  النامية 

اتفاقية التجارة والتعرفة اجلمركية »اجلات« 

اأ�شاًل يف التبادلت التجارية الدولية.

القت�شاديات  حترير  على  التفاقية  تن�س 

والأخذ  اجلمركية،  احلواجز  ورفع  التجارية، 

املفتوحة،  والأجواء  والبحار  الأ�شواق  بفكرة 

واعتبار اأن التناف�س العاملي احلر هو الأ�شا�س 

املوؤكد  ومن  الدولية.  التجارية  العالقات  يف 

منظومة  اإىل  بالإ�شافة  التفاقية،  لهذه  اأن 

املوؤ�ش�شات الدولية الراعية لالقت�شاد العاملي 

البع�س  نذكر  �شلبية  واأمُخرى  ايجابية  اآثاراً 

منها:

يكون  اأن  بد  ل  الدولية  التجارة  حترير   •
على  تتوفر  التي  ال�شناعية  البلدان  ل�شالح 

اقت�شادية  وحيوية  اإنتاجية  اأف�شليات 

ت�شاعدها على اخرتاق اأ�شواق البلدان �شعيفة 

من�شفة  غري  معايري  على  تنطوي  كما  النمو، 

لل�شغار، فاملبارزة احلرة بني ال�شغار والكبار 

الكبرية  اأن تكون ل�شالح القت�شاديات  بد  ل 

باملعاين التقنية والكمية.

تاريخيًا  مهياأة  الراأ�شمايل  امل�رضوع  دول   •
ال�شفافية  خالل  من  املعرتك  هذا  خلو�س 

املعامل  وا�شحة  املوؤ�ش�شية  والبنية  ال�شيا�شية 

مما  القوانني،  وو�شوح  الدولة،  ومرجعية 

التبادل،  الن�شبية يف �شوق  يعّظم من ميزاتها 

فيما الدول النامية والفقرية غري مهياأة لتلك 

من  متامًا  النقي�س  على  تقع  لأنها  املناف�شة 

ال�شفافية،  وغياب  املوؤ�ش�شي،  ال�شعف  حيث 

املرجعيات  و�شبابية  الف�شاد،  وانت�شار 

ال�شديدة  واملركزيات  والنظامية،  القانونية 

يف احلياة الإدارية والقت�شادية وال�شيا�شية. 

�شندوق  ن�شائح  تنقلب  بالذات  ال�شبب  ولهذا 

لأن  الدول،  تلك  على  وباًل  الدويل  النقد 

موؤهلة  لي�شت  والقت�شادية  ال�شيا�شية  البيئة 

ل�شتيعاب اآفاق الروؤية واملمار�شة املرتبطتني 

بالإ�شالح على طريق القت�شاد احلر، وهذا ما 

املتوالية لقت�شاديات  النك�شارات  لنا  يف�رض 

تلك الدول، والحتقانات املجتمعية يف كرثة 

كاثرة من البلدان العربية.
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الذمة املالية والإدارية ن�شقًا �شابطًا للوظيفة 

القياديني  حفنة  على  حكراً  ولي�شت  العامة، 

اأن  واأعتقد  بال�شغائر..  واملجلودين  عذبني  املمُ

ملحًا  بل  فقط،  �رضوريا  يعد  مل  التدبري  هذا 

وعاجاًل.

الالمركزية تقت�شي اإ�شالحًا �شيا�شيًا واإداريًا 

املاأ�ش�شة  اإعادة  وماليًا وقانونيًا �شاماًل مداه 

الأول  املرجع  بو�شفها  »الدولتية«  وتعميم 

هو  وذلك  تطورها،  واأمناط  للحياة  والأخري 

عن  اخلارجني  كل  ناجزة  ملمُ الأ�شلم  الطريق 

قدمتهم حملة نيا�شني  النظام والقانون، ويف ممُ

خاتلون با�شم الدولة  الدولة و�شعاراتها ممن يمُ

هذه  يف  ال�رضوع  اأن  جازمًا  اأعتقد  والنظام.  

الحتقانات،  امت�شا�س  �شاأنه  من  امل�شائل 

الأنبل  ال�شتحقاق  اأمام  اجلميع  وو�شع 

مدنية  دولة  درب  على  ال�شري  بل  والأ�رضف، 

بني  تخلط  ل  احتادية،  مركزية،  ل  حديثة، 

املعنى والو�شيلة، فالدولة املوحدة هي الدولة 

املتنوعة،  الأن�شاق  ا�شتيعاب  على  القادرة 

قاعدة  على  الأفقية  التنمية  اإىل  والنظر 

املواطنة الناجزة وال�شيادة املوؤكدة.

جميعنا نت�شاوى يف حظوظ الوطنية والعطاء 

يف   - �شئنا  اإذا   - غ 
ّ
نتمر وكلنا  وال�رضف، 

اأوحال الف�شاد والرتّدي الأخالقي، غري اأن هذه 

وتلك ل متنع من القول باأن اجلميع اأبناء هذا 

واأن  النتماء،  يتمّتعوا مبعنى  اأن  لهم  الوطن، 

اأينما  للقانون  املخالفة  اأفعالهم  جزاء  ينالوا 

الوطن  اليمن اجلديد هو  كانوا وكيفما كانوا. 

املنا�شبة  وبهذه  الحتادي،  اخلالق  املتنّوع 

ل فرمان يحدد ماهية ال�شيغة الحتادية، بل 

اإن املكان والزمان والقابليات هي التي حتدد 

اأن  فيه  جدال  ل  مما  لكن  الأف�شل.  النموذج 

ت�شاعدة، واأنه  الوقت يجري بقوة دفع ذاتية ممُ

اآن الأوان للخروج من �رضنقة ال�شتيهامات اإىل 

ف�شاء الرحابة فعاًل وقوًل.. اآن الأوان للقب�س 

على جمرة احلقيقة مهما كانت حارقة.

الوحيدة  التجربة  من  بال�شتفادة  اأن�شح   •
امل�رضف  جتربة  وهي  عربيًا،  والفريدة 

املركزي اللبناين. 

عادة  عن  النظر  �رضف  املجدي  من   •
العتماد الن�شبي على ما ي�شمى  بامل�شاعدات 

ل  اأنها  اإل  م�شتمرة  وان ظلت  التي  اخلارجية 

وهذه  احلقيقية،  التنمية  ل�شالح  الكثري  تقدم 

عن  للبحث  بل  الغري،  ملقاطعة  دعوة  لي�شت 

الأف�شليات الن�شبية يف الداخل اليمني.

باملوديالت  ي 
ّ
التاأ�ش وذاك  هذا  من  الأهم   •

الناجحة اقت�شاديًا وخا�شة موديالت ال�شني 

والهند وماليزيا.

بنظام  العمل  اإعادة  على  عاجاًل  العمل   •
املال  م�شارات  على  حفاظًا  العامة  اخلزانة 

ال�شخ�شية  امل�شوؤولية  ملبداأ  وحتقيقًا  العام، 

وال�شفافية املالية.

هام�ض رقم 2

اإ�شكالية  مبجملها  العربية  الدول  تواجه 

جوهرية تتعلق بتغّول املركزيات التي حولت 

اأغلب هذه الدول اإىل اتوقراطيات غري ر�شيدة، 

التوقراطيات  بع�س  اأن  تاريخيًا  فاملعروف 

الر�شد  من  كبري  بقدر  ات�شمت  ال�شيا�شية 

والنجاح، غري اأننا نحن العرب بعيدون متامًا 

عن تلك احلاكميات الأوروبية التاريخية التي 

التاريخية،  واحلكمة  املركزية  بني  مازجت 

والتعمري،  البناء  اإىل  التطلع  من  كبري  وبقدر 

اأ�شهمت  واإبداعية  ثقافية  اأن�شاق  تبّني  بل 

الديقراطية  قبل  ما  جمتمعات  تطوير  يف 

الأوروبية.

العربية من املركزية املتجهمة،  الدول  تعاين 

تلك  ومفاعيل  اأ�شا�س  يف  اليمن  وتتمْو�شع 

القيادة  اأدركته  الذي  الأمر  الرديئة،  املركزية 

جاهدة  حتاول  زالت  وما  وحاولت  ال�شيا�شية 

اخلروج من اأنفاقه املظلمة.

املحلية،  ال�شلطة  قانون  ت�شطري  مت  حني  قبل 

القوانني  من  ملة  جمُ كحال  فّعل  يمُ مل  اأنه  غري 

وخالل  عمليًا،  غّيبة  املمُ ولكن  اليجابية، 

بفكرة  الأخذ  مت  املا�شية  القليلة  ال�شنوات 

�شدنة  اأن  غري  والإدارية،  املالية  الالمركزية 

مل  ال�شارمة  املركزية  وثقافته  التليد  النظام 

ي�شتوعبوا �رضورة النتقال، واأهمية التعاطي 

ت�شمح  ع�رضية  بروحية  احلياة  معطيات  مع 

بتعظيم الأف�شليات، و�شيانة امل�شالح العامة 

بيئة  واإيجاد  الأفقي،  والنماء  النا�س،  جلموع 

حكم  اإىل  الدعوة  تتم  والآن  �شتدامة.  ممُ تنمية 

يتاآكل  الزمن  لكن  ال�شالحيات،  وا�شع  حملي 

اأن�شار  ي�شعها  التي  العاتية  امل�شّدات  بقدر 

نفق  من  اخلروج  يريدون  ل  ممن  القدمي 

التنايف العدمي، والحتقانات الدائمة، و�شوًل 

اأن  جازمًا  اأعتقد  املتاحة.  الفر�س  اإهدار  اإىل 

ال�رضوع يف حلحلة املركزية املالية والإدارية 

تكون  باأن  القا�شية  ال�شفافية  قاعدة  على 

الوطنية  الثقافة  باأن  االعرتاف 

جُمرية على الثقافة ال�شيا�شية، اأمر 

حميد، وتبعًا لذلك لي�ض من ثقافة 

للكلمة  االإطالقي  باملعنى  وطنية 

اأ�شا�ض  يف  تتمراآى  كانت  اإذا  اإال 

من  �شنة  بو�شفه  اخلاليف  التنوُّع 

املنا�شبة  وبهذه  احلياة،  �شنن 

ال�شيا�شية  االآداب  اأن  �شرنى 

اليمنية املعا�رصة ت�شف احلركات 

حركات  باعتبارها  ال�شيا�شة 

وطنية، وكاأمنا من تخالفها الراأي 

النوع  هذا  ويف  وطنية.  لي�شت 

من  عالية  درجة  الت�شنيف  من 

امُلخاتلة املقرونة باإلغاء االآخر.
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الداخلي  لال�شتقرار  الإعالم  تهديد  اإىل  اأدى 

املواطن  اإحجام  واإىل  الجتماعي،  وال�شالم 

ال�شاأن  وتدبري  التنمية  يف  امل�شاركة  عن 

املعرفة  يف  املواطن  حق  انتهك  بل  املحلي، 

احلقيقية ال�شاملة مبو�شوعات تتعلق بحياته 

اأداء  يف  ي�شجل  عما  ناهيك  م�شتقبله،  اأو 

الإعالم من انتهاكات حلق النا�س يف حماية 

خ�شو�شيتهم. وهو ما توؤكده تقارير وبيانات 

فيها  تنتظم  التي  واملهنية  النقابية  الهيئات 

املوؤ�ش�شات الإعالمية.

والتحقيقات  واملقالت  الدرا�شات  وتك�شف    

التي تن�رضها كثري من املنابر الإعالمية عن 

 

الزمن،  من  عقود  منذ  جمتمعاتنا  تعرف 

حركية اجتماعية واقت�شادية معقدة امل�شار، 

التي  الكربى  التحوالت  تاأثري  بفعل  وذلك 

اأمتنا  يكتنف  الذي  الدويل  املحيط  يعرفها 

وتتفاعل معه. وكثري من هذه التغريات اأملتها 

وخارجية،  داخلية  خمتلفة،  وعوامل  ظروف 

هياآت  لهيمنة  اخل�شوع  على  بلداننا  اأكرهت 

كا�شحة،  واأفكار  عاملية  �شيا�شية  وجتمعات 

واأهدافه،  التنمية  م�شل�شل  توجيه  موؤثرة يف 

احلريات  جمال  يف  الداخلية  وال�شيا�شات 

التن�شئة  واأنظمة  امل�شاركة  وحقوق  العامة 

واالإعالم والثقافة والرتفيه. هذا االأمر اأثر بقوة 

وعنف على احلركية االجتماعية واالقت�شادية 

لبلداننا.

الفرعية  الجتماعية وموؤ�ش�شاتها  الأنظمة  اإن 

اآنفا،  املذكورة  التطورات  بتاأثري  تخلخلت 

ذلك  وانعك�س  امل�شكالت،  من  العديد  وبرزت 

�شافية  مراآة  بثابة  هو  الذي  الإعالم  على 

الذي  الثقايف.  الجتماعي  للواقع  و�شادقة 

ا�شطراب  ومعاجلاته  م�شامينه  يف  يبدو 

للفهومات  تر�شيخه  عنه  يك�شف  قيمي، 

ويف  والواجب،  واحلق  للمواطنة  اخلاطئة 

نقل  يف  باأنواعها  الإعالمية  املنابر  ت�شابق 

ال�شدق  تفتقد  التي  والأخبار  املعلومات 

يتوفر  ل  التي  واملقالت  والتعليقات  والدقة، 

واملو�شوعية.  النزاهة  من  الأدنى  احلد  فيها 

فاأ�شحى هذا الإعالم ي�شخم خطاب احلقوق، 

ويبخ�س جهود الدولة ويقلل من قيمة وجدوى 

الإ�شاعة  ويخلق  املدين،  املجتمع  عمل 

ا�شتمالة  اأجل  من  ذلك  كل  الإثارة،  وي�شطنع 

عواطف القراء و�شمان الزبناء، وهذا يتعار�س 

التي حتت�شن  الإعالمية  الر�شالة  مع وظائف 

والأكادييني،  واملثقفني  الكتاب  من  النخب 

ومن  املهنة،  واآداب  القانون  عملها  ويوؤطر 

وتهيئة  التنمية  خمططات  ا�شتيعاب  واجبها 

واإ�رضاك  الجتماعي،  اجل�شم  يف  �رضوطها 

املواطنني فيها وت�شحيح متثالتهم اخلاطئة.

العام  بالراأي  واملتاجرة  الإعالمي  فالتهافت 

اأثر الإعالم يف ال�سالم الجتماعي

             من التنمية اإىل ال�ستقرار

الزبري مهداد

ر�ؤية
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اهتمامات  قيادة  يف  وامل�شاهمة  يكتنفه، 

والتعريف  وتوعيته  وتثقيفه  املواطن 

ونقل  ن�شاطاته  وتر�شيد  وهياكله  مبوؤ�ش�شاته 

خطاباته.

واملتاجرة  االإعالمي  التهافت 

تهديد  اإىل  اأديا  العام  بالراأي 

االإعالم لال�شتقرار الداخلي وال�شالم 

املواطن  اإحجام  واإىل  االجتماعي، 

وتدبري  التنمية  يف  امل�شاركة  عن 

حق  انتهك  بل  املحلي،  ال�شاأن 

احلقيقية  املعرفة  يف  املواطن 

ال�شاملة مبو�شوعات تتعلق بحياته 

ي�شجل  عما  ناهيك  م�شتقبله،  اأو 

انتهاكات حلق  االإعالم من  اأداء  يف 

النا�ض يف حماية خ�شو�شيتهم

الإيجابي  التاأثري  حتقيق  يف  الإعالم  جناح 

ومبراعاتها  بالقيم،  بالتزامه  رهني  املن�شود 

يف حمتوى ر�شائله، وي�شرتط لذلك:

ارتباط  ومراعاة  دقيق،  ب�شكل  القيم  حتديد 

واهتماماتهم  الآنية  الأفراد  بحاجات  القيم 

املبا�رضة.

ت�شمني القيم يف الر�شالة الإعالمية، و�شمان 

تكرارها من برنامج لآخر.

جتاوبا  ي�شمن  مالئم  ب�شكل  القيم  تقدمي 

انفعاليا من طرف امل�شتهدفني.

الإعالمي  البث  باكت�شاح  املواطن  ان�شغال 

جلميع فئات املواطنني والطبقات الجتماعية 

وتاأثريه  الهابط،  للفن  وترويجه  البلدان،  بكل 

حتر�س  التي  املثالية  الرتبوية  للقيم  الهادم 

يف  وبثها  اإ�شاعتها  على  الرتبوية  املنظومة 

اجل�شد الجتماعي.

التلفزيون والنرتنيت وعدم  انت�شار  اأدى  وقد 

القدرة على التحكم يف ما يبثانه، اإىل انتقال 

والتقاليد  والعادات  الجتماعية  الظواهر 

اأ�رضارا  اأحلق  كما  لآخر،  بلد  من  والقيم 

التي  التغريات  ب�شبب  خمتلفة  مبجتمعات 

واأن�شاقها  والتي ل تالئم قيمها  طراأت عليها 

التقليدية.

اإن هذا التطور اجلديد يف عمل وغايات املنابر 

وقوة  وقيمنا،  لثقافتنا  �شادم  الإعالمية 

ال�شدمة تك�شف عنها ردود الفعل التي تثريها 

برامج وو�شائل الإعالم املتنوعة على م�شتوى 

م�شتوى  وعلى  ونقلها،  املعلومات  تداول 

املعلومات  هذه  تت�شمنها  التي  القيم  نوع 

وتدعمها؛ خا�شة اإذا علمنا اأن الأمية متف�شية 

على  النا�س  قدرة  دون  وحتول  جمتمعنا،  يف 

التي  الإعالمية  الر�شائل  لرموز  �شحيح  فك 

و�شائل  وانحراف  يوم.  كل  بكثافة  يتلقونها 

تق�شريها  مثل  النبيلة،  غاياتها  عن  الإعالم 

املوطنني،  اأداء  يح�شن  ل  وظائفها،  اأداء  يف 

التحرر  على  ي�شاعد  ول  حرياتهم،  ينمي  ول 

ول يحقق التنمية، بل يوؤدي اإىل تهديد الأمن 

والتما�شك الجتماعي.

وظيفة  حتدد  الإعالمية  املهنة  اأدبيات  اإن 

الإعالم يف امل�شاهمة يف التاأثري اليجابي يف 

ال�شلوكية  وا�شتجاباتهم  النا�س  اجتاهات 

التنمية  خطط  تواكب  حتى  وتغيريها، 

باأهدافها  وتعرف  العامة،  الجتماعية 

وتروج  املواطنني،  تعاون  اأهمية  وتو�شح 

القيم واملفاهيم اجلديدة التي تطرحها، وتركز 

على الدور الإيجابي للمواطن املتعلم العامل 

�شورة  وتقدم  والفعال،  وامل�شارك  املنتج 

الجتماعية  الأو�شاع  عن  واقعية  حقيقية 

تلميع  اأو  تهويل  دون  للبالد  والقت�شادية 

املقارنة  فر�س  للمواطنني  تتيح  حتى 

والتفكري والتاأمل، وامل�شاركة الفعالة الواعية 

واملنتجة.

ويجمع خرباء الإعالم والتنمية الب�رضية على 

اإمكان ال�شتفادة من الإعالم يف تطوير مظاهر 

الرتقاء  يف  وامل�شاهمة  الجتماعية،  احلياة 

باأحوال املواطن وتنمية القوى الب�رضية، وما 

على  الإعالم  قدرة  هو  الراأي  هذا  قوة  يرجح 

�شنع اهتمامات رجل ال�شارع وقيادتها. 

اأبعاد  ذات  تثقيفية  عملية  يقود  فالإعالم 

برت�شيخ  يقوم  فهو  واإيديولوجية،  اجتماعية 

يحدد  حني  الجتماعي  النتماء  عنا�رض 

اأمناط  من  منبوذ  هو  وما  م�شتحب  هو  ما 

ويوؤ�ش�س  قيما  ويدخل  والت�رضفات،  ال�شلوك 

معايري جديدة، كما اأنه قادر على التحكم يف 

وي�شكل  فيه.  والتاأثري  و�شياغته  العام  الراأي 

حميطا ثقافيا يطبع النا�س بطابعه، ويتحكم 

املخططات  نحو  واجتاهاتهم  �شلوكهم  يف 

وامل�شاركة  وال�شيا�شية  القت�شادية 

الجتماعية وغريها.

وانفتاح الإعالم على املوؤ�ش�شات الجتماعية 

الفرعية، يكنه من التفاعل مع املجتمع الذي 
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اأزمات املجتمع والتعبري عنها يف �شكل ق�شايا 

با�شتح�شار  لها  حلول  عن  والبحث  فكرية 

توؤطر  التي  الكربى  الجتماعية  الإ�شكالت 

تقدير  بالتايل  يقت�شي  وهذا  كله،  املجتمع 

و�شماع  الأخرى  الجتماعية  املوؤ�ش�شات  دور 

�شوتها واللتفات لراأيها ون�شاطها ووظائفها 

اجلديدة

اإن اإ�رضاك املواطن يف خطط التنمية، ي�شتلزم 

الهتمام بالتكوين الأ�شا�شي واملتو�شط لعموم 

والعلمية  ال�شيا�شية  الثقافة  بن�رض  املواطنني، 

ال�شحية والبيئية الأ�شا�شية.

توحيد ت�شورات املواطنني وجهودهم و�شمها 

بتعميق ولئهم للنظام ال�شيا�شي القائم.

مي�شورة  �شهلة  القرار  �شنع  عملية  جعل 

بتو�شيح الق�شايا وتف�شريها.

يف  بواعثها  واإذكاء  امل�شاركة  عملية  حتفيز 

املواطنني.

وو�شائل الإعالم ت�شاهم يف برامج حمو الأمية، 

ويف �رضح وتف�شري اخلطط القت�شادية الوطنية 

والثقافية.  واملالية  الجتماعية  وال�شيا�شات 

من  تقدمه  مبا  مفتوحة  جامعات  تكون  وقد 

برامج تعليمية عليا تخدم هذا الغر�س وتنمي 

اإيجابية  النا�س وتكون لديهم اجتاهات  وعي 

التعليم والأن�شطة القت�شادية امل�شتمرة  نحو 

واملخططات الجتماعية الفعالة وت�شمن لهم 

جمتمعهم  اإدارة  يف  الت�شارك  من  اأدنى  حدا 

اأن  ووا�شح  وموؤ�ش�شاته.  واأن�شطته  املحلي 

طريق  عن  اإل  تكون  ل  الفعالة  امل�شاركة 

واللتزام  باحلقوق  املطالبة  بني  التكامل 

باأداء الواجبات. وامل�شاركة اأكرث من اأن تكون 

اإ�شهاما �شكليا يف اتخاذ القرارات فهي موقف 

اأخذا  واحلوار  والتعاطف  بالتعاون  يتميز 

وعطاء.

يف  عليها  واحلر�س  القيم  هذه  وبتنمية 

اإىل  نطمئن  اأن  ن�شتطيع  الإعالمية،  الر�شائل 

بالإعالم  ال�شتمتاع  على  املواطن  قدرة 

وا�شتغالله اأح�شن ا�شتغالل، مع متثله لالأمناط 

كما  لها.  تبعا  و�شلوكه  الوطنية  الثقافية 

يجب ترقية هذه الأمناط الثقافية حتى تدعو 

للت�شامح والتعاون والتما�شك الوطني، وتذكي 

و�شائر  الأنانية  وحتارب  الوطنية،  الغرية 

اأنوع ال�شلوك ال�شار، وحتث على تقدير العلم، 

الجتماعي،  الذكاء  وتنمية  الذوق،  وترقية 

وحماربة التفكري اخلرايف، كما يجب اأن يقوم 

والراأ�شمال  املواهب  اإبراز  على  الإعالم  دور 

الب�رضي يف كل امليادين، والتعريف بها، لأجل 

اإتاحة الفر�شة ل�شتثمار طاقاتها، والت�شدي 

دون  حتول  التي  واملعنوية  املادية  للعوائق 

اإ�شهامها يف التنمية والبناء.

الأبعاد  ي�شمل  الإعالم،  يف  حق  فللمواطن 

الأربعة:

الطالع  حرية  �شمان  يف  احلقوقي  البعد 

والتعبري.

البعد املهني، يف بحث الإعالميني عن اخلرب 

والتحقق من �شحته، وتق�شي املعلومات من 

وروح مهنية  تامة  ا�شتقاللية  م�شادرها، يف 

خال�شة.

واخلري  احلق  قيم  تكري�س  يف  اخللقي  البعد 

النزاهة  وتوخي  احلقيقة  وحمبة  واجلمال، 

واملو�شوعية.

الوحدة  دعائم  تر�شيخ  يف  الوطني  البعد 

الوطني  ال�شالم  مقومات  وتوفري  الوطنية 

وال�شتقرار الداخلي.

البعد  الإعالمي على قاعدة  العمل  واأن يرتكز 

ونوعية  النا�س  بق�شايا  فيهتم  الإن�شاين، 

على  العامة  ال�شيا�شات  وتاأثري  حياتهم 

ولي�س  وحقوقهم،  ومعي�شتهم  اأو�شاعهم 

لالإثارة والت�شويق فقط.

حتدد  االإعالمية  املهنة  اأدبيات  اإن 

يف  امل�شاهمة  يف  االإعالم  وظيفة 

اجتاهات  يف  االيجابي  التاأثري 

ال�شلوكية  وا�شتجاباتهم  النا�ض 

خطط  تواكب  حتى  وتغيريها، 

التنمية االجتماعية العامة، وتعرف 

تعاون  اأهمية  وتو�شح  باأهدافها 

القيم واملفاهيم  املواطنني، وتروج 

اجلديدة التي تطرحها، وتركز على 

املتعلم  للمواطن  االإيجابي  الدور 

العامل املنتج وامل�شارك والفعال

�شياغة  يف  بارز  دور  لها  الإعالم  اأجهزة  اإن 

اجلديدة،  القيم  واإ�شاعة  الجتماعي  املعتقد 

مقاولت  كمجرد  عنها  احلديث  ينبغي  فال 

الأرباح  تكدي�س  الأ�شا�شي  همها  جتارية 

النظر  بغ�س  جتاري،  انت�شار  اأو�شع  و�شمان 

املتبعة  والأ�شاليب  املعتمدة  الو�شائل  عن 

جمرد  الإعالم  اعتبار  اأو  ذلك؛  حتقيق  لأجل 

بعيوبه  ال�شائد  اخلطاب  واإعادة  لتمرير  قناة 

القت�شادية  الآلة  لتن�شيط  اأداة  اأو  وم�شاوئه، 

الفني  اأو  الغذائي  التجاري  املنتج  وترويج 

امل�شتمعني  اأو غريه، فبذريعة مراعاة رغبات 

هابطة  فنونا  الإعالم  يقدم  طلباتهم  وتلبية 

املواطن  الإعالم  يرغم  العر�س  وبهذا  رديئة، 

على ا�شتيعاب ومتثل ثقافة ا�شتهالكية مدمرة 

امللذات  طلب  اإىل  وتدعو  اخلمول  على  حتث 

وحت�شيلها باأي و�شيلة واأي ثمن، بغ�س النظر 

عما ي�شكله هذا ال�شلوك من خطر على املوارد 

وترويج  واحل�شارية،  الدينية  والقيم  البيئية 

قيم هدامة بدل القيم البانية.

اإنتاج  يف  دور  له  يكون  اأن  لالإعالم  ينبغي 

الثقافة اجلديدة والقيم الإيجابية، وامت�شا�س 
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من  ويزيد  ويطورها  ينميها  ب�شكل  الب�رضية 

مردودها.  

اإن الإعالم مطالب بالنخراط مع املوؤ�ش�شات 

بطريقة  التنمية  م�شار  يف  الجتماعية 

حتى  تبادلية.  ت�شاركية  تفاعلية  اندماجية 

يعيد  اأن  ل يظل مهم�شا. وعلى املجتمع ككل 

النظر يف م�شاألة الإعالم.

الهـوامـ�ض:

وزارة  عن  ال�شادرة  املعرفة  جملة  انظر   )1

 58 الريا�س، عدد  ال�شعودية،  الرتبية والتعليم، 

 12 من  �شفحات   ،2000 اأبريل   1421 حمرم 

اإىل 27

الإعالم  يف  احلق  بني  الطفل  الزبري:  مهداد،   )2

املغربية  ال�شحراء  جريدة  احلماية،  يف  واحلق 

26 �شبتمرب 1999 �س 11

يف  الالذقي  الدين  حميي  ت�رضيح  انظر   )3

ال�شفحة 17 من جملة املعرفة امل�شار اإليها

بني  املدر�شة  اأزمة  الإله:  عبد  جبيبي،   )4

الحتاد  جريدة  املثال؛  وجاذبية  املال  �شلطة 

ال�شرتاكي 7 يوليوز 1995 �س 3

 J.W.Botkin (ET AUTRE) On ne finit  )5

 pas d apprendre. Pergamon.1980. P :

40

 COMPRENDRE POUR AGIR (Unes�  )6

co) PARIS : 1977  p 261

    Les problèmes mondiaux a l école )7

(Unesco) PARIS : 1977  p 61

بعر�س  الإعالم  مهمة  تكتفي  اأن  ينبغي  ل 

�رضح  على  تعمل  اأن  بل  فح�شب،  امل�شكلة 

اقرتاحات  وعر�س  ممار�شتها،  و�شبل  احلقوق 

يتطلب  وذلك  احللول،  واإمكانات  املعاجلة، 

للعاملني  املتني  القانوين  بالتكوين  الت�شلح 

تعرف  من  يتمكنوا  حتى  الإعالم،  يف 

فالثقافة  ون�رضها،  عنها  والتق�شي  احلقوق 

وهي  مهنية،  اإعالمية  �رضورة  احلقوقية 

ال�شحفي  العمل  ملمار�شة  الأ�شا�شي  املحرك 

اإىل  ت�شتند  التي ل  والنقا�شات  مبهنية عالية، 

وعدية  عقيمة  تكون  حقوقية  مرجعيات 

العاملني  غالبية  اأن  واملالحظ  اجلدوى، 

تكوين  دون  املجال  يدخلون  ال�شحافة  يف 

قانوين مالئم، مما يعر�شهم للوقوع يف اخلطاأ 

واخل�شوع للمتابعة القانونية، فمن اخلطاأ اأن 

يتوىل احلديث يف القانون جاهل به.

)الأبجدية  باأنواعها  الأمية  اإىل  النظر  يجب 

والقانونية والتكنولوجية وال�شيا�شية وغريها( 

عن  خطرا  يقل  ل  اقت�شاديا  داًء  باعتبارها 

الأخرى،  القت�شادي  واخللل  الف�شاد  مظاهر 

وعائقا يحول دون التوا�شل ودون القدرة على 

ا�شتقبال اخلطاب الإعالمي وفهمه والتجاوب 

معه، فالأمية خطر ينتق�س من قيمة ومردود 

الإعالم، فيتعني الت�شدي له بحدة. هذه الآفة 

وعوامل  العاملة  القوات  حترير  دون  حتول 

ا�شتثمار مايل  الأمية  على  فالق�شاء  الإنتاج. 

القت�شادية.  املمكنات  من  تزيد  لأنها  هام، 

فلي�شاهم الإعالم يف حماربتها.

وهذا يتاأتى بن�رض الثقافة املكتوبة وترويجها، 

�شلوكا  ت�شبح  حتى  عليها،  الإقبال  وت�شجيع 

بالتايل  الإعالم  ويغدو  حياة،  ومنط  عاديا، 

واخلربات  املعرفة  نقل  اآليات  من  اآلية 

والتنمية، بالت�شجيع على القراءة بلغة �شليمة 

والت�شويق  نا�شجة،  اأدبية  اأ�شاليب  واعتماد 

الأدبي، كمبداأ اأ�شا�شي يف العمل ال�شحفي دون 

الإ�رضار  اأو  احلدث  زخرفة  اأو  الأمور  ت�شطيح 

وقدراتهم  الأ�شخا�س  اإرادة  اإن  بامل�شمون. 

وبيئاتهم  جتاربهم  من  التعلم  اكت�شاب  على 

املختلفة  والثقافية  الإعالمية  الو�شائط  ومن 

املتاحة لهم، هما اأمران يف غاية الأهمية يف 

دينامية التنمية. وخرباء التنمية قد تخلوا عن 

املجردة  اجلافة  الإح�شائية  الأرقام  اعتماد 

اأو تخلفها على  البالد  وحتليلها لقيا�س تقدم 

اأ�شا�س الدخل الفردي اأو عدد الأطباء اأو حجم 

وا�شتبدلوها  اخلفيفة.  اإىل  الثقيلة  ال�شناعة 

مبوؤ�رضات تر�شد مدى وحجم ونوع امل�شاركة 

الإمنائي،  املجهود  يف  والفردية  اجلماعية 

وال�شتفادة منه.

االإعالم  مهمة  تكتفي  اأن  ينبغي  ال 

اأن  بل  فح�شب،  امل�شكلة  بعر�ض 

و�شبل  احلقوق  �رصح  على  تعمل 

اقرتاحات  وعر�ض  ممار�شتها، 

وذلك  احللول،  واإمكانات  املعاجلة، 

القانوين  بالتكوين  الت�شلح  يتطلب 

االإعالم، حتى  للعاملني يف  املتني 

يتمكنوا من تعرف احلقوق والتق�شي 

احلقوقية  فالثقافة  ون�رصها،  عنها 

�رصورة اإعالمية مهنية

اإن الإعالم يجب اأن ي�شيع املعارف والتقنيات 

امل�شاركة  من  املواطنني  متكن  التي  والقيم 

بطريقة ذكية وفعالة وم�شوؤولة يف املجهودات 

اإنتاجهم  م�شاعفة  اإىل  تهدف  التي  التنموية 

معي�شتهم.  ظروف  وحت�شني  ثرواتهم  وتنمية 

ا�شتطاع  اإذا  تتطور  قد  املتخلفة  فالدول 

اأف�شل  بطريقة  ي�شتعملوا  اأن  مواطنوها 

مواردهم الطبيعية اخلال�شة، وكذلك مواردهم 
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واإذا عرفنا اأن معنى التاو بال�شينية )الطريق( 

الطريقة  على  ت�شوف  كتاب  اأمام  فنحن 

تدعو  التي  باحلكمة  مليء  كتاب  ال�شينية؛ 

الإن�شان اأن ينجذَب نحو نف�شه واأن يردد »اأنا 

حي، اأنا حي«، وهو ل يريد باحلياة الوظائف 

احلقيقية  الوظائف  بل  للج�شد،  البيولوجية 

للروح.

الإن�شان  حقائق  من  كثري  يف  التاو  يخو�س 

الذكاء  من  اأثمنمُ  والقوَة  الب�شريَة  اإن  ليقول 

والقدرة لأن:

اأكرث  لل�شاعر  وهي  املوؤمن،  �شالة  احلكمة 

قيمًة واأ�شمى معنًى؛ فال�شاعر هو ذلك املوؤمن 

الذي يحاول اأن يقهر رغباته من اأجل اأن يفوز 

يعلو  اأن  اأجل  من  يتوا�شع  الذي  بالت�شامي، 

اأن  اأجل  من  لالأ�شياء  ينحني  الذي  بروحه، 

ي�شمخ مبعناه.

خملوق ح�ّشا�ض �شاٍم هو ال�شاعر. هّمه االأبدي 

عليه  اجتمعت  الذي  امل�شرتك  فلك  يف  يدوُر 

والفل�شفات  واالأر�شية  ال�شماوية  االأديان 

ينّقب  ال�شاعر  ويظل  االإن�شان،  كرامة  العليا: 

امل�شرتك  ذلك  حقيقة  ليالم�ض  اأبدا  بقريحته 

مبقدرته  م�شتعينا  املتعددة  وجوهه  ويقلّب 

االأدبية.

كتاٌب  عنه  للحديث  ا�شتهواين  الذي  والكتاب 

التي  اجلليلة  املعاين  تلك  من  كثرياً  يحوى 

 جاء 
ٌ
حتاور �شاعرية الإن�شان ال�شامي، اإنه �ِشفر

على  قارئه  ليحث  ي�شعى  ال�رضق  اأق�شى  من 

اإعادة النظر يف نف�شه وكثري مما حوله.

اإنه كتاب »التاو-تي-ت�شينغ« الغني بال�شعر 

حكيم  اإىل  عزى  يمُ والذي  والفل�شفة،  واحلكمة 

بني  حياته  عا�س  ال�شرية  غام�س  �شيني 

امليالد،  والقرن اخلام�س قبل  ال�شاد�س  القرن 

باللغة  ترجمة  ثالثني  من  اأكرث  يحمل  والذي 

الإجنليزية.

حتيط  عدة  اأفالك  يف  التاو  كتاب  يتنّقل 

بالإن�شان، منها ما يرتبط بحقائق الكون وفق 

الفل�شفات ال�شينية، ومنها ما يرتبط بالروؤية 

متاهي  مبداأ  معاجلة  يخ�ّس  مما  التاوية 

الثنائيات املتناق�شة وتقابل الأقطاب وحتول 

بع�شها اإىل بع�س، ومنها ما يت�شل بال�شيا�شة 

وعالقة امللك بال�شعب.

ن�شو�س  تخلو  ل  الفال�شفة  كالم  وكعادة 

التاو من �شذوذ القول وغرابة الفكرة )اأو فيما 

اأكرث  اأن  اإل  الأقل(،  العادي على  للقارئ  يبدو 

ما  هو  التاوية  احلكمة  تلك  اإىل  جذبني  ما 

يت�شل مبخاطبة جوهر الإن�شان وفق احلكمة 

ال�شقراطية »اعرف نف�شك«.

فُر احلكمة ال�سينية »التاو«: �سِ

من وحي حكمة ال�سـرق الأق�سى

خالد العب�شي

تراث
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يقف  ال  اأ�شابعه  اأطراف  على  يتطاول  »من 

طوياًل

من يو�ّشع خطاه ال مي�شي بعيداً

من ُيظهر نف�شه ال يبدو للعيان

ينال  ال  حق  على  دوما  نف�شه  يعترب  من 

الر�شى

من يتفاخر ال يحوز املكانة

من يتبّجح ال ينال االعرتاف«

اأق�شى  من  قدَم  حكمًة،  ممتلئ   
ٌ
�شفر »التاو« 

الباحثني  اأحد  العربية  احلّلَة  فاألب�شه  ال�رضق 

والفكر  لالإن�شان  الروحية  احلياة  تاريخ  يف 

اإنه  اأق�شوية،  ال�رضق  والفل�شفات  ال�شيني 

»فرا�س ال�شّواح« الذي قّدم للكتاب مبدخل عام 

للحكمة التاوية مما قّل ودّل ثم اأحلق الكتاب 

التاوية  الن�شو�س  تلك  على  وتعليق  ب�رضح 

وؤاها. بّينًا رموزها وفل�شفاتها ورمُ ممُ

ليكن اآخر ما ن�شمع من »التاو«:

»اأن متوت من غري اأن تفنى

ذلك هو احل�شور االأبدي«.

»يف معرفة االآخرين ذكاء

يف معرفة الذات ب�شرية

يف قهر االآخرين قدرة

يف قهر النف�ض قوة«

احلقيقة:  املعركة  اإىل  الإن�شان  توّجه  كلمات 

اإن  لالإن�شان  تقول  كلمات  الذات،  مواجهة 

اأن تنت�رض على نف�شك  النت�شار احلقيقي هو 

اأن  هو  احلقيقي  املك�شب  الآخرين،  على  ل 

تقهر ذاتك املتمردة ل الآخرين، من ال�شهل اأن 

ت�شّوب قوتك اإىل اخلارج، لكن التحدي هو اأن 

ت�شّوبها نحو الداخل: نحو الذات. فالنت�شار 

الأ�شعب هو اأن تتوجه القوة لتقهر نف�شها.

يتعلق  ما  نحو  الإن�شاين  التاأمل  التاو  ويوّجه 

الداخلية  الظلمة  يف  ال�شاكنة  الرغبات  بخطر 

لالإن�شان، يعّلمه مكامن الإثم احلقيقي، يعرفه 

بالدواخل املتدنية التي تت�شّفل به نحو القاع:

»ال توجد خطيئة تفوق امتالك الرغبات

ال توجد نكبة تفوق عدم القناعة

ال توجد بلية تفوق ا�شتهاء ما لي�ض لك«

نف�شه،  اإىل  ينظر  اأن  اأجل  من  الإن�شان  يحاور 

يف  يفكر  اأن  قبل  نف�شه  يّح�س  لأن  يدعوه 

نف�شه  �شقل  على  يحثه  الآخرين،  متحي�س 

حتيط  التي  الأ�شياء  �شقل  يف  يفكر  اأن  قبل 

به، يوّجه النف�س الإن�شانية نحو نكران ذاتها 

والعتداد بالالاأنا:

»عندي ثالثة كنوز اأحر�ض عليها:

الكنز االأول هو الرحمة

الكنز الثاين هو نكران الذات 

الكنز الثالث هو العزوف عن �شدارة النا�ض«

عن  القناع  يخلع  ال�شالم،  معاين  على  يدّل 

املختبئ  وجهها  همجية  عن  ليك�شف  احلرب 

من  الإن�شان  يحذر  الكاذبة،  املبادئ  خلف 

الغرتار بربيق النت�شار على اأخيه الإن�شان. 

وخديعة  الآخرين  على  التغلب  زيف  يك�شف 

ن�شوة الن�رض:

»ال�شالح اأداة �شوؤم ال يلجاأ اإليها ال�شادة

فاإذا كان ال بد منها، فا�شتخدمها يف حياد

ال يوجد جمد يف االنت�شار

متجيد االنت�شار يعني اإعالء �شاأن القتل

....

عندما ُيقتل العديد من النا�ض نبكيهم بحزن 

واأ�شى

طقو�ض  نقيم  اأن  علينا  االنت�شار  عند  ولهذا 

احلداد«

املخت�رضة  احلقائق  عن  »التاو«  ويتكلم 

لالأ�شياء ويتلّم�س اجلواهر الكامنة يف الأ�شياء 

ويدّل على خال�شاتها ومادتها احلقيقية:

ي�شّد  الذي  احليز  هو  يهم  ما  ال�شكن،  »يف 

حاجتك

يف �شفات العقل، ما يهم هو العمق

يف �شالت ال�شداقة، ما يهم هو املودة

يف الكالم، ما يهم هو ال�شدق

يف احلكم، ما يهم هو النظام

يف ال�شغل، ما يهم هو الرباعة

يف التنفيذ، ما يهم هو التوقيت«

يجّمل للنف�س الإن�شانية ف�شيلة خف�س اجلناح 

من  لي�س  ما  تلب�س  اأن  لها  يقّبح  لالآخرين. 

يك�شف  فيها.  لي�س  مبا  تتاأّنق  واأن  اأثوابها 

حينما  للذات  املوؤقتة  الزائفة  احلالة  تلك 

ما لي�س منها: تتقّم�س

راهب تاوي ميار�ض اخلط ال�شيني مع املاء على احلجر
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للنهو�س مب�شوؤولياتهم يف بناء املجتمع، لأن 

وتدفع  الزمن  تخت�رض  املتميزة  خ�شائ�شهم 

التنموية  فاخلطط  الأمام،  اإىل  التنمية  عملية 

اأ�شا�س  اإيجابية تبنى على  التي تعطي نتائج 

خالل  من  الجتماعية  احلاجات  معرفة 

الجتماعي،  الواقع  بحوث علمية جترى على 

النف�شي  ال�شباب  توازن  اإىل حتقيق  يوؤدي  مما 

عن  ال�شباب  واإبعاد  والعقلي  وال�شحي 

املوؤثرات ال�شلبية التي يفرزها تطور املجتمع، 

والتي حتد من فعالية ال�شباب واإمكاناتهم.

وقـت الفــراغ

من منظــور علم االجتمــاع

كيف  الأجيال..  مب�شتقبل  يرتب�س  وح�س 

نواجهه؟

عام  الإن�شان  حلقوق  العاملي  الإعالن  ن�س 

الراحة  يف  حقًا  �شخ�س  »لكل  اأن:   1948

وقت  بني  التالزم  واأ�شبح  الفراغ«،  واأوقات 

العمل ووقت الفراغ، �شمًة اأ�شا�شيًة من �شمات 

ا�شتثمار  يكن  بحيث  املتقدمة،  املجتمعات 

وقت الفراغ من اأجل تنمية دوافع العمل، حيث 

الع�رض  هذا  يف  الفراغ  وقت  اعتبار  يجوز  ل 

اأهميته  من  التقليل  يكن  ثانوية  م�شاألة 

وقيمته بالن�شبة لالإن�شان واملجتمع، فقد قال 

اأثمن ما منلك«،  �شقراط: »اإن وقت الفراغ لهو 

الع�رض ت�شور احلياة عماًل  ول يكن يف هذا 

متوا�شاًل، لأن ذلك يوؤدي بعد فرتة اإىل ال�شعور 

بني  التوازن  حتقيق  فاإن  لذا  وامللل،  بالتعب 

وقت العمل ووقت الفراغ اأمر اأ�شا�شي لالإن�شان 

فالرتفيه الثقايف والروحي واجل�شدي �رضورة 

وتعتمد  والإبداع.  العمل  حلركة  متهد  حيوية 

�شيا�شة وقت الفراغ يف املجتمعات املعا�رضة 

على مبداأ اإن�شاين، يطمح اإىل حتويل وقت الفراغ 

اإىل ممار�شة اأن�شطة ترويحية مبا يتنا�شب مع 

الفراغ  وقت  اأهمية  وتتجلى  الفرد،  اأو�شاع 

اإنتاج  واإعادة  الذاتي  التكوين  منطلق  باأنه 

اأفراد  ممار�شة  خالل  من  الذاتية  احلياة 

املجتمع ن�شاطات ت�شهم يف بناء �شخ�شياتهم 

وتنميتها.

الفراغ  اأوقات  ن�شاطات  معرفة  خالل  فمن 

اأي: »قل  الإن�شان،  يكن احلكم على �شخ�شية 

اأخربك  واأنا  الفراغ،  وقت  يف  تفعل  ماذا  يل 

ب�شخ�شيتك«. 

من  خالية  ظروفًا  تعي�س  التي  ال�شخ�شية  اإن 

اأن�شطة وقت الفراغ، هي �شخ�شية غري �شوية، 

وهناك كلمة �شهرية موؤداها: »اأن ت�شعر بامللل 

اأهمية وقت  اأن تقبل املوت«، هذا وتزداد  هو 

عمومًا،  بال�شباب  الأمر  يتعلق  عندما  الفراغ 

الذي  ال�شباب  هذا  اجلامعي،  ال�شباب  �شيما  ل 

ب�رضي  جمتمع  اأي  يف  متميزة  فئة  ي�شكل 

يف  تتلخ�س  ومو�شوعية،  ذاتية  لأ�شباب 

وهم  وفئاته،  املجتمع  طبقات  يف  وجودهم 

عتربون  اأكرث فئات املجتمع حركة ون�شاطًا، ويمُ

م�شدراً من م�شادر التغرّي الجتماعي وحالة 

التغيري  تتقبل  انفعالية  اجتماعية  نف�شية 

و�رضعة التوافق مع املتغريات والتكيف معها 

بالإنتاج  الفئة  هذه  تت�شف  كما  جراأة.  بكل 

اإنهم  كافة،  املجالت  يف  والإبداع  والعطاء 

و�شلوكًا  وثقافة  وعلمًا  وعماًل  قوًة  املوؤهلون 

 

�شيكولوجيـة الفراغ

املفهوم واملنظور

ح�شني حميي الدين �شباهي

اأبرزت احل�شارة املعا�رصة يف �شريورتها املتعاظمة بف�شل م�شادر تطورها الداخلية، ظاهرة تدعى »وقت الفراغ«، وهي الظاهرة التي �رصعان ما 

و�شمت هذه احل�شارة بطابعها، وجعلتها تعبرياً عنها، بحيث باتت تدعى اليوم )ح�شارة »وقت الفراغ«( ويتكون وقت االإن�شان من ثالثة اأق�شام، 

ت�شكل وحدة متبادلة التاأثري، هي: وقت العمل ال�رصوري، وقت الراحة، وقت الفراغ... وقد اأدى التطور العلمي التقاين اإىل زيادة وقت الفراغ يف الع�رص 

الراهن. وملا كان التطور االجتماعي يقوم على التالزم بني اأق�شام الوقت الثالثة فقد اأدت زيادة وقت الفراغ اإىل زيادة اأهميته.

درا�سـة
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الفراغ  لظاهرة  رحبًا  جماًل  ترتك  امل�شائل 

مناحي  خمتلف  على  جناحيها  تب�شط  التي 

الدولة، لتبداأ عوامل النهيار. 

اإَلّ اأن ابن خلدون يف حديثه هذا ترك املجال 

الذي يحمل  الفناء والتاآكل،  اأمام مبداأ  وا�شعًا 

يف بذوره عوامل البدء بن�شوء الدولة اجلديدة. 

هذا  ودوافع  اأ�شباب  تغريت  هذا  ع�رضنا  ويف 

التي  اأو املتغريات  العامل اجلديد  الو�شع، لأن 

فر�شت نف�شها منذ ع�رض النه�شة وبدء مرحلة 

ترتفع  الهوة  جعلت  قد  التكنولوجي،  التطور 

حتقيق  يف  اأ�شا�شيًا  عاماًل  ب�شفته  الفرد  بني 

النه�شة بجميع اأ�شكالها، وبني املجتمع اجلديد 

الذي اأ�شبحت فيه الآلة حتل حمل الإن�شان يف 

الكثري من النواحي، مما جعل الأخري ين�رضف 

نتيجة توفر البديل اإىل ما هو اأ�شهل، منغم�شًا 

يف دوامة التعقيد، مما يجعل الفراغ امل�شيطر 

املرحلة  فتبداأ  الأفراد،  حياة  على  الأكرب 

باملجتمع  وعالقته  الفرد  �شلوك  يف  العك�شية 

الفراغ  هذا  ت�شتت  التي  البدائل  تتوافر  مل  اإذا 

الع�شور،  عرب  الإن�شانية  احل�شارة  تركت 

اأكدت  الجتماعي،  للنهو�س  متعددة  حالت 

املجتمع،  حياة  يف  ودوره  الإن�شان  �شخ�شية 

الأفكار  العديد من  الفهم  وظهرت نتيجة لهذا 

التي ترجمها علماء الجتماع لدرا�شة عالقة 

الفرد مبجتمعه، منها ما حتدثـ  وب�شكل وا�شح 

ـ عن منو هذه العالقة يف اإطار من العمل البناء 

تن�شهر فيه طاقات الأفراد يف �شبيل امل�شلحة 

العليا للمجتمع ككل، وحتدثت هذه النظريات 

الإن�شان  بناء املجتمعات ودور  والأفكار عن 

يف حتقيق هذه املعادلة ال�شعبة يف اإطار من 

يف  خلدون  ابن  حدد  وقد  املجتمعي.  الوعي 

الدولة« واأ�شار  ال�شهرية »عوامل بناء  مقدمته 

بناء  يف  اجلماعي  والوعي  الع�شبية  دور  اإىل 

فيها  تت�شافر  حيث  الفتية،  الدولة  �شخ�شية 

جهود اأبناء املجتمع لبناء دولة قوية ت�شتطيع 

فر�س نف�شها يف دوامة الوجود الإن�شاين، حيث 

يف  وتنجح  املرحلة  هذه  يف  الع�شبية  ت�شود 

م�شتفيدة  املن�شودة،  الدولة  بناء  اإىل  الو�شول 

املتوافرة  احل�شارية  املعطيات  جميع  من 

الدولة  هذه  عمومًا  املجتمع  في�شهد  لديها، 

اإطار ي�شح ت�شميته  تنمو وتتطور وتتعزز يف 

بالن�شال من اأجل بناء الدولة القوية. 

وتت�شكل  بالظهور  الدولة  مالمح  تبداأ  وهكذا 

بدافع الع�شبية دولة قوية ت�شتفيد من جميع 

بعدها  لتبداأ  لالأفراد،  املتاحة  الطاقات 

املرحلة الثانية من عمر الدولة، حيث تتبلور 

متما�شكة  قوية  الدولة  هذه  وتنه�س  الأمور، 

تفر�س نف�شها، حيث تبقى اآثار الع�شبية هي 

ال�شائدة اإىل حد ما يف هذه املرحلة بعد تكامل 

املجتمع ع�رض  يعي�س  الدولة، وهكذا  عنا�رض 

الكلمة من  الذهبي بكل ما تعنيه هذه  الدولة 

والبناء  ال�شتقرار  لتعي�س مرحلة من  معاٍن... 

يعي�س  جديد  جليل  الطريق  ممهدة  املتكامل، 

ما  ا�شتثمار  ويبداأ  الإجنازات  حرير  على 

اأتاحته له الدولة الع�رضية. ويف غياب الوعي 

تبداأ الع�شبية بالرتاجع، فيبداأ الوهن يدب يف 

ه اأفرادها اإىل اللهو  اأو�شال الدولة، حيث يتوَجّ

الدوافع  عن  بعيداً  الإجنازات  َتع وح�شار  واملمُ

الع�شبية التي اأكد عليها الأجداد. وهنا ل يجد 

الأفراد ما ي�شغلهم، فيدخلون املتاهة، تاركني 

بالتف�شي، مما  الجتماعية  لالأمرا�س  املجال 

ي�شبب النهيار التدريجي لدعائم الدولة، وتبداأ 

امل�شاألة من بداياتها. 

عرب  االإن�شانية  احل�شارة  تركت 

للنهو�ض  متعددة  حاالت  الع�شور، 

االجتماعي، اأكدت �شخ�شية االإن�شان 

املجتمع، وظهرت  ودوره يف حياة 

نتيجة لهذا الفهم العديد من االأفكار 

االجتماع  علماء  ترجمها  التي 

مبجتمعه،  الفرد  عالقة  لدرا�شة 

ـ  وا�شح  وب�شكل  ـ  حتدث  ما  منها 

من  اإطار  العالقة يف  هذه  منو  عن 

طاقات  فيه  تن�شهر  البناء  العمل 

العليا  امل�شلحة  �شبيل  يف  االأفراد 

للمجتمع ككل

ن�شوء  مراحل  لتبداأ  الف�شول  تكتمل  وهكذا 

اأفراد  اأن  هنا  يهمنا  وما  جديد.  من  الدول 

الدولة املنهارة يتحملون عبء النهيار، نظراً 

والفو�شى،  بينهم  الالمبالة  روح  لنت�شار 

هذه  ومثل  اللهو...  حياة  يف  وانخراطهم 

 

ابن خلدون
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الفرد  اإل  به  يعتقد  ل  الراأي  هذا  لكن  تذكر. 

ل  اأن  املتعذر  من  لأنه  العامل،  عن  املنعزل 

يكون لوقت الفراغ هدف مادي اأو اجتماعي.

يقرتن  الفراغ  وقت  اأن  وهو  املتعة:  طابع  3ـ 

اأو البحث  دومًا بالبحث عن ال�رضور واملتعة، 

يقود  ما  وهو  الر�شى،  حالت  من  حالة  عن 

املرء اإىل وقت الفراغ.

4ـ الطابع ال�شخ�شي: حيث يرتبط وقت الفراغ 

مبا�رضة بالدفاع عن كمال الوجود الإن�شاين، 

وهو  اليومي،  امللل  من  الفرد  حترر  ويتيح 

مرتبط بتحقيق الإن�شان الكلي. حيث يوّلد منط 

الإن�شان  يتوق  يوميًا  ملاًل  املعا�رضة  احلياة 

عمران:  كامل  الدكتور  ويتابع  منه.  للتحرر 

يف  الفراغ  لوقت  التاريخي  التجلي  يت�شف 

، ويتخذ 
ٌّ
ح�شارتنا ب�شورة موؤكدة، باأنه نوعي

مع  بالتقابل  حمرر  زمن  �شورة  التجلي  هذا 

الإنتاج  �شلة  مظاهر  اأحد  اإنه  العمل،  زمن 

فهو  املاأجور،  بالعمل  الأ�شا�شية  احلديث 

ويلك  والعمل،  املال  راأ�س  بتناق�س  ي�شارك 

لي�س  الفراغ  فوقت  متناق�شة،  طبيعة  اإذن 

بال�رضورة،  احلر  الزمن  من  املحرر  الزمن 

فريدمان  يعتزمه  الذي  احلدين  بني  والتمييز 

و�شبب  جداً،  مفيداً  ظهر  ولو  �شبابيًا  يبقى 

ذلك على وجه الدقة هو الطبيعة املتناق�شة، 

وت�شتعبد،  حترر  التي  الفراغ  اأوقات  طبيعة 

تهدم النظام الجتماعي وتعيد اإنتاجه، �شاأنها 

ي�شاعد  ل  وباملقابل  العمل.  �شاأن  ذلك  يف 

بال�رضورة الزدياد الكبري يف مدة عدم العمل 

اإر�شاء حاجات  اأيامنا هذه على  اليومية يف 

املتعة، عندما ي�شتعمل يف النتقال من مكان 

العمل، اأو ي�شتعمل يف امل�شاعي البريوقراطية 

يزداد  اجتماعي  مر�س  هذا  اإن  بل  املتنوعة، 

وقت  ظاهرة  نفهم  اأن  يكن  فال  خطورة، 

التي يتخذها  ال�شورة  اإىل  بالن�شبة  اإّل  الفراغ 

وتعيد الفرد اإىل جمتمعه، باإذكاء روح العمل 

مهم،  اإن�شان  باأنه  ال�شعور  وبتعزيز  لديه، 

اأجل  من  وينا�شل  يريدها،  التي  هويته  له 

حتقيقها.

الأمرا�س  اأحد  يعترب  فالفراغ  هنا  ومن 

منها  يعاين  التي  اخلطرية  الجتماعية 

املجتمع. واحل�شارة املعا�رضة يف �شريورتها 

الداخلية  تطورها  م�شادر  بف�شل  املتعاظمة، 

الفراغ«،  »وقت  تدعى  ظاهرة  اأفرزت  قد 

هذه  و�شمت  ما  �رضعان  التي  الظاهرة  وهي 

عنها،  تعبرياً  وجعلتها  بطابعها،  احل�شارة 

»وقت  بح�شارة  اليوم  تدعى  باتت  بحيث 

الفراغ«. 

الفراغ«  »وقت  اأن ظاهرة  اإىل  الوقائع  وت�شري 

�شواء  املجتمع،  يف  الثقافة  لوجود  مالزمة 

الذي  لكن  حديثة،  اأو  قدية  الثقافة  كانت 

هو  وانت�شارها،  عدها  بمُ الظاهرة  هذه  اأعطى 

املعا�رضة  احل�شارة  متيز  التي  ال�شمة  تلك 

واأ�شبوعه  العمل  يوم  اإنقا�س  يف  واملتمثلة 

واإن�شاء نظام الإجازات املاأجورة التي خلقت 

مزيداً من �شاعات الفراغ عند اأفراد املجتمع.

مفهوم وقت الفراغ:

كامل  الدكتور  يقول  كما  الفراغ  وظاهرة 

عمران رئي�س ق�شم املكتبات بجامعة دم�شق، 

غمو�شًا  الظواهر  اأكرث  من  مفهومها  يف  تعد 

اأن  الجتماع  علم  على  وتفر�س  واإبهامًا، 

تور�شتاين  قام  فقد  �شاملة،  درا�شة  يدر�شها 

اأوائل القرن الع�رضين بدرا�شة هذه  فيبلن منذ 

الظاهرة وحتليلها، ولكنها مل تعرف النت�شار 

اإل مع تنامي البحوث الختبارية وازدهارها، 

اأن  يوؤكد  روزمنيز  فهذا   ،1930 عام  من  بدءاً 

�شائر  الفرد  فيها  ربز  يمُ فاعلية  الفراغ  وقت 

قدراته اخلالقة. 

باأنه...  الفراغ  وقت  ف 
ّ
عَر فقد  فيليبكوفا  اأما 

»اختيار حر ب�شورة ن�شبية، غايته الفرد ذاته«. 

التعاريف  هذه  من  عمران:  الدكتور  وي�شيف 

يتبني اأن وقت الفراغ اختيار حر ن�شبيًا، يقوم 

به الفرد دون اأي التزام مقيد، كما اأنه فاعلية 

ن�شاط  الفرد اخلاَلّقة، ولي�س ثمة  تربز قدرات 

الفعالية  هذه  وت�شمح  له...  معنى  ل  �شائع 

حتديد  اإىل  توؤدي  معرفة  الفرد،  ذات  مبعرفة 

الذات وتكاملها. 

الهروب هو اأي�شًا و�شيلة من و�شائل 

الو�شيلة  وهي  القوى  ا�شتعادة 

الكمون  تكوين  يف  املو�شوعية 

الطاقوي البيولوجي وال�شيكولوجي 

العلماء  اهتم  وقد  جديداً.  تكوينًا 

يف  الفراغ  بوقت  كثرياً  واملفكرون 

ا�شتعادة القوى

يف  ـ  زيديه  دوما  الفرن�شي  الباحث  ويقرتح 

اأربعة  ـ  الظاهرة  هذه  اأبعاد  لتحديد  حماولة 

مقايي�س:

الفراغ  وقت  اأن  ويعني  التحرري:  الطابع  1ـ 

بع�س  واختيار  اللتزامات  بع�س  من  حترير 

الفعاليات، اأي حترير الفرد يف �شاعات حمددة 

من بع�س الأن�شطة التي يجب القيام بها �شواء 

جديدة  اأن�شطة  اإىل  لينقله  ل،  اأم  اختارها 

يختارها مبلء اإرادته وحريته. 

وقت  اأن  يعني  وهذا  املجاين:  الطابع  2ـ 

اأو  اأي هدف مادي  الفراغ ل يكون يف خدمة 

اجتماعي، حتى عندما ت�شغط عليه احلتميات 

الجتماعية، ومّلا كان وقت الفراغ يقابل وقت 

العمل، فاإن وقت العمل يحيل وقت الفراغ اإىل 

مادية  فائدة  دون  وبالتايل  جماين،  ن�شاط 
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باأفراد  يرتب�ض  وح�ض  الفراغ 

ال�شباب،  مقدمتهم  ويف  املجتمع، 

االأكرث  اجلانب  ميثلون  الأنهم 

الت�شاقًا بالواقع، وعلى عاتقهم تقع 

م�شوؤولية التغيري والبناء، فهم اأداة 

بكل  واالجتماعي  التنموي  التحول 

معنى،  من  الكلمة  هذه  تعنيه  ما 

ال�شباب  الفراغ  ي�شيب  وعندما 

فاإن ذلك يب�رص ببدء تخلخل العمد 

االأ�شا�شية يف بناء املجتمع 

ل  ولهذا  مقدمته.  يف  خلدون  ابن  ذكر  كما 

بداية  يف  الفراغ  اأ�شباب  على  نقف  اأن  لنا  بَدّ 

كثرية  اأ�شباب  فللفراغ  للظاهرة،  معاجلتنا 

لدى  ذاتية  نزعة  عن  يعرِبّ  ذاتي  هو  ما  منها 

بع�س ال�شباب يف التخل�س من روتني احلياة 

اأو  اخليايل  الهروب  اإىل  فيلجوؤون  وق�شوتها، 

التعوي�س بالتمرد على اأ�شكال احلياة اجلديدة 

الذاتية،  املتع  لهم  يوفر  ما  اإىل  والن�رضاف 

توافرت  اإذا  خ�شو�شًا  الطريق  م�شت�شهلني 

من  واأ�شبابها  املتعة  عوامل  ال�شباب  لهوؤلء 

مالئمًا  املناخ  فيكون  ذلك،  وغري  وجاه  مال 

بناء  يف  الة  فَعّ عنا�رض  من  ال�شباب  لتحول 

هام�س  على  تعي�س  عنا�رض  اإىل  املجتمع 

ورمبا  البناء،  عملية  من  فتخرج  املجتمع 

بامللل  فال�شعور  ام...  الهَدّ اجلانب  اإىل  تتحول 

على �شبيل املثال جراء تكرار مفردات احلياة 

لدى  يخلق  قد  يذكر،  جديد  دون  اليومية 

الإن�شان حالة من الرف�س الذاتي لهذا الواقع، 

ال�شباب  افتقد  اإذا  في�شقط يف يده، وخ�شو�شًا 

اإرادة العمل والتغيري، فين�رضفون اإىل الجتاه 

املعاك�س، في�شبحون عالة على املجتمع.

كذلك فاإن هناك دافعًا اقت�شاديًا يجعل الفراغ 

لنعدام  وذلك  ال�شباب،  �شفوف  يف  ينت�رض 

ة بالن�شبة اإىل �شالت  العمل، اأي ب�شورة اأكرث ِدَقّ

الإنتاج يف جمتمع معني من املجتمعات.

الهروب من الواقع:

جندها  اأ�شكاله،  اأو  العمل  وظائف  ومبناق�شة 

الواقع  من  الهروب  وظيفة  جمال  يف  تتمركز 

ويكن  بالتعوي�س.  ي�شمى  ما  اأو  املعي�س، 

تعريف الهروب باأنه الفرار اخليايل اأو احلقيقي 

من واقع معي�س قا�ٍس و�شاق، اأو رتابة احلياة 

اأن هذا الهروب يتحقق  اأدق  اليومية، ومبعنى 

يف اخليال، ويتميز يف اأيامنا هذه يف انتقال 

ال�شخ�س من املكان اليومي املتوحد ب�شورة 

املهنية، يف  احلياة  ق�شوة  رمزية مع �رضوب 

الفراغ عمٌل  بوا�شطة وقت  التعوي�س  اأن  حني 

معنوي  فراغ  اإمالء  بهدف  التوازن  ي�شفي 

تخلفه املمار�شات ال�شاقة. 

لآخر  �شخ�س  من  الفراغ  هذا  ويختلف 

باختالف املكان اجلغرايف اأو املهنة اأو اجلن�س 

ودرجة التعليم والو�شع القت�شادي والو�شع 

الجتماعي، ويتخذ هروب �شاكن املدينة على 

تعوي�شًا  مغالة،  تزداد  �شوراً  املثال  �شبيل 

والرحالت  كالنزهات  اخليال،  �شعف  عن 

اجلماعية، والدورات ال�شياحية.

ال�شكان  لغالبية  بالن�شبة  اخليايل  الهروب  اإن 

هو هروب اإىل ال�شينما والتلفزيون، والعرو�س 

ممار�شة  اأو  ال�شوارع  يف  وال�شري  الريا�شية، 

وال�شطرجن  الورق  كلعب  املختلفة  الألعاب 

وغريها. 

والهروب هو اأي�شًا و�شيلة من و�شائل ا�شتعادة 

تكوين  يف  املو�شوعية  الو�شيلة  وهي  القوى 

وال�شيكولوجي  البيولوجي  الطاقوي  الكمون 

واملفكرون  العلماء  اهتم  وقد  جديداً.  تكوينًا 

القوى.  ا�شتعادة  يف  الفراغ  بوقت  كثرياً 

القول:  اإىل  عمران  كامل  الدكتور  ويخل�س 

العمل  لكن  العمل،  مع  الفراغ  وقت  »يتقابل 

دائرة  البطالة يف  تندرج  قانونه، حيث  يلي 

اأنتجها  �شلعة  ب�شفتها  الواقعي،  ال�شتهالك 

وقت  يتحول  اأن  يف  اخلوف  ويكمن  الإن�شان، 

ظاهرة  واإىل  وت�شرتى  تباع  �شلعة  اإىل  الفراغ 

من  اخلوف  اإىل  الجتماعية،  املكانة  لتاأكيد 

ممار�شات يف وقت الفراغ، الذي يتحمل جميع 

ت�شورات املجتمع امل�شمى جمتمع ال�شتهالك. 

اإلخ  والراحة...  الت�شلية  مفاهيم  اإن  واأ�شاف: 

وقائع  الفراغ  بوقت  النا�س  يقرنها  التي 

احلر  الزمن  مدلول  اأبداً  تعطي  ل  �شيكولوجية 

الزمن  يندرج  حيث  م�شمونه.  ول  واملعا�رض 

القت�شادية  التبادلت  من  منظومة  يف  احلر 

والرمزية املعقدة. 

ال�شباب واأوقات الفراغ:

الفراغ  العتاهية  اأبو  العربي  ال�شاعر  ي�شف 

الذي ي�شاحب ال�شباب باأنه مف�شدة كربى ول 

القول يحذر من  بهذا  مف�شدة، وهو  ت�شاهيها 

خطر الفراغ يف حياة ال�شباب، فيقول:

اإن ال�شباب والفراغ واجلده   

مف�شدٌة للمرء اأي مف�شدْه

فالفراغ وح�س يرتب�س باأفراد املجتمع، ويف 

مقدمتهم ال�شباب، لأنهم يثلون اجلانب الأكرث 

الت�شاقًا بالواقع، وعلى عاتقهم تقع م�شوؤولية 

التنموي  التحول  اأداة  فهم  والبناء،  التغيري 

من  الكلمة  هذه  تعنيه  ما  بكل  والجتماعي 

فاإن  ال�شباب  الفراغ  ي�شيب  وعندما  معنى، 

يف  الأ�شا�شية  العمد  تخلخل  ببدء  يب�رض  ذلك 

بناء املجتمع، الأمر الذي يرتب على املعنيني 

املر�س  لهذا  الت�شدي  �رضورة  واملهتمني 

الجتماعي اخلطري، وجتنيب املجتمع خماطر 

م�شتقبل  اإن  البداية  يف  ذكرنا  فكما  الف�شاد. 

احلياة يقوم على ال�شباب، وكذلك بناء الدول 
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تكون  حتى  واعية  لرقابة  تخ�شع  اأن  يجب 

توجهاتها نحو تكوين فكر علمي لل�شباب.

ال�شباب والعمل: 

م�س القوة  ي�شكل ال�شباب يف الوطن العربي خمُ

الب�رضية العاملة اأو التي يعتمد عليها يف اأداء 

اإنتاجية معينة، وهو الع�شب الرئي�شي  اأعمال 

طاقات  جند  ذلك  ومع  والقت�شاد.  للمجتمع 

ة لل�شباب تبدو ب�شكل ع�شوائي، اأو ت�رضف  جَمّ

دون اأي طائل، وكثرياً ما ي�رضف ال�شباب جزءاً 

من طاقاتهم يف مراحل جتريبية تهدر الزمن، 

لأنهم  وال�شلبية  الإحباط  من  اآثارها  وترتك 

يتوجهوا  ومل  البدء،  منذ  الختيار  يح�شنوا  مل 

وميولهم.  قدراتهم  ينا�شب  مهنيًا  توجهًا 

ي�شاهم  الجتماعية  الناحية  من  فالعمل 

التعاون  على  تقوم  جديدة  قيم  تكري�س  يف 

والتفاين يف حتقيق  العامة  امل�شالح  وخدمة 

الن�شجام بني الفرد واملجتمع، وبذلك حتارب 

التكالية  �س 
ّ
تكِر التي  املحافظ  املجتمع  قيم 

اأهمية عمل  ن  اليدوية. وتكممُ الأعمال  وازدراء 

ال�شباب من الناحية الجتماعية يف دخولهم 

بذاته  الفرد  �شعور  يف  ت�شاهم  منظمة  كقوة 

وقدرته على العطاء، مما يوؤكد الثقة بالنف�س 

مبهارة.  املهام  وتنفيذ  الإدارة  على  والقدرة 

وبذلك يكن زج ال�شباب يف الأعمال املنتجة 

مما يقتل لديهم ال�شعور بالفراغ ويحولهم اإىل 

عامل البناء املطلوب. 

ال�شباب  عمل  جمال  يف  الأهم  امل�شكلة  اأما 

ي�شكون  اخلريجني  من  الكثري  اأن  يف  فتتمثل 

من عدم ح�شولهم على فر�س العمل مدة ت�شل 

اإىل عدة �شنوات، وهذه فرتة تو�شل ال�شباب اإىل 

وين�شى  باحلياة،  ال�شيق  من  وا�شحة  درجة 

املهارات  من  كبرياً  جزءاً  منهم  الكبري  العدد 

الدرا�شة،  �شنني  يف  جمعها  التي  واملعلومات 

جتاه  �شلبية  اجتاهات  لديه  تتكون  وبالتايل 

من  ال�شباب  يبحث  الذي  البناء  العمل  فر�س 

خالله عن هويتهم الجتماعية، فال يجدونها، 

العمل  نوازع  فيه  تتحكم  اإن�شان  كل  لأن 

امل�شكالت  اأهم  اأحد  الفراغ  في�شبح  والإنتاج، 

الو�شول  يف  ف�شلوا  واإذا  يواجهونها،  التي 

الذاتية،  الراحة  لديهم  يوفر  مقنع  عمل  اإىل 

خاللها،  من  اأنف�شهم  يجدون  التي  املكانة  اأو 

والف�شاد،  النحراف  اإىل  �شيتحولون  فاإنهم 

على  ومتردهم  رف�شهم  عن  للتعبري  طريقًا 

الظروف ال�شعبة التي يعي�شونها.

اأما احلالة الثالثة فتتمثل يف ف�شل ال�شباب يف 

وبالتايل  والعمل،  التعليم  يف  فر�شتهم  اأخذ 

يعي�شون غربة �شعبة يف بيئتهم الجتماعية، 

حياتهم،  مراحل  معظم  ي�شمل  الروتني  فيبداأ 

فيقعون  للم�شتقبل  نظرتهم  على  ينعك�س  مما 

اأ�رضى الفراغ.

فال�شباب كما هو متفق عليه ل يثلون طبقة، 

متجان�شة،  غري  عمريه  �رضيحة  هم  واإمنا 

غري  املجتمع،  طبقات  خمتلف  على  موزعة 

هي  ول  �شبقتها،  التي  املرحلة  عن  منف�شلة 

لكنها  تليها،  التي  املرحلة  عن  منف�شلة 

الكون  اإىل  ونظرتها  بتطلعاتها  عنها  تتميز 

واعتمادها على الذات ووعيها لالأمور العامة 

التغيري،  يف  ورغبتها  التاأثري  على  وقدرتها 

لكن هذه القدرات ل تتحقق ب�شورة عفوية، اأو 

جمرد بلوغ عمر ال�شباب ل يزود املرء ب�شورة 

تلقائية يف بهذه ال�شفات، بل ل بد من تن�شئة 

زة وتكوينه تكوينًا  ال�شباب تن�شئة �شليمة ومرَكّ

علميًا يتما�شى مع ما تتطلبه التطورات الفنية 

من  نه  ِكّ يمُ تكوينًا  احلديثة،  التكنولوجية 

مواجهة حتديات الع�رض بثقة وثبات، وتتدخل 

اأبرزها  من  عديدة،  عوامل  التن�شئة  هذه  يف 

 مبرحلة عمريه يحاول 
ّ
التعليم. فال�شباب ير

فيها اإيجاد اإجابات عن ت�شاوؤلت متعددة عن 

 

يحتاجها  والأخالق،  ل  ثمُ واملمُ والذات  الوجود 

كانت  ا  ومَلّ كيانه،  وتر�شيخ  ذاته  لتاأكيد 

املدر�شة ل ت�شبع حاجات ال�شباب بحكم كثافة 

نق�س  ب�شبب  تلبيها  ل  واجلامعة  منهاجها، 

اأو بتعبري اآخر ح�شب اأعداد طالبها،  اأ�شاتذتها 

اأخرى  مل�شادر  يلجاأ  اأن  لل�شباب  بد  ل  كان 

اإىل  هذا  يجره  وقد  ت�شاوؤلته،  عن  لالإجابة 

تبني اجتاهات غري �شليمة، ويوؤدي اإىل تذبذب 

�شخ�شيته وتبديد جهوده. لذلك ل بد من وجود 

املتخ�ش�س الجتماعي يف املدر�شة الثانوية، 

الطالب على حل  باعتباره �رضورة مل�شاعدة 

اأن  كما  ت�شاوؤلتهم،  عن  والإجابة  م�شكالتهم 

جهود املراكز التعليمية والثقافية والإعالمية 

ذات اأثر بليغ يف هذا املجال، وذلك من خالل 

قيامها بالأن�شطة الثقافية املختلفة.

العربي  الوطن  يف  ال�شباب  ي�شكل 

اأو  العاملة  الب�رصية  القوة  ُخم�ض 

اأعمال  اأداء  يف  عليها  يعتمد  التي 

الع�شب  وهو  معينة،  اإنتاجية 

الرئي�شي للمجتمع واالقت�شاد. ومع 

ة لل�شباب تبدو  ذلك جند طاقات جَمّ

اأي  اأو ت�رصف دون  ب�شكل ع�شوائي، 

ال�شباب  ي�رصف  ما  وكثرياً  طائل، 

مراحل  يف  طاقاتهم  من  جزءاً 

جتريبية تهدر الزمن، وترتك اآثارها 

مل  الأنهم  وال�شلبية  االإحباط  من 

يح�شنوا االختيار منذ البدء

اأو  املدر�شة  داخل  يتم  ل  ال�شباب  فتكوين 

اجلامعة فقط، فهناك و�شائل الإعالم املختلفة 

من  متلكه  مبا  الجتماعية  البيئة  وموؤثرات 

قوة يف املحتوى وجاذبية يف العر�س، كلها 
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الأكرب  دام  ما  اأنف�شهم  ال�شباب  عند  اأكرث  هذه 

منهم �شّنًا والأكرث وعيًا ل يعرفون بالتحديد 

بها  نطالب  التي  فالهوية  يريدون،  ماذا 

�شبابنا يجب اأن تكون اأ�شاًل وا�شحة واأ�شيلة 

واإن جهودنا يف  ا.  مَنّ والرا�شدين  عند كهولنا 

�شبيل حتديد الهوية ما زالت قا�رضة و�شطحية 

اإىل حد كبري  زالت  و طفيلية ومتناق�شة وما 

فعلي  �شلوك  اإىل  للرتجمة  قابلة  غري  لفظية 

ومو�شوعي، لإنقاذنا من الكوارث التي حتيط 

بنا وما اأكرثها! ويختم الدكتور خلدون احلكيم 

تنتظر  التي  املهمة  �شعبة  هي  كم  بالقول: 

احل�شاري  النتحار  من  لإنقاذنا  �شبابنا 

ال�شامت!

ماذا عن احلـلول؟!:

بعد درا�شتنا للجوانب املتعددة للم�شكلة ل بد 

فعلنا  ماذا  اأنف�شنا:  و�شوؤال  قلياًل  التوقف  من 

كي جننب ال�شباب مغَبّة ال�شقوط يف متاهات 

املر�س  هذا  يرتكه  اأن  يكن  وما  الفراغ 

ال�شباب  نفو�س  على  ظالل  من  الجتماعي 

وبالتايل على جمتمعنا ب�شكل عام؟

ال�شباب  نقف عند طاقات  اأن  علينا  وبالتايل 

على  ال�رضاع  اإن  نقول  وحني  وحدودها... 

فهذا  وعقولهم،  اأفئدتهم  لك�شب  اأكيد  ال�شباب 

كانت  فكلما  اليوم.  احلقيقي  ال�رضاع  هو 

املراكز التعليمية والثقافية قادرة على اإم�شاك 

وحت�شني عقول �شبابنا، كانت امل�شاألة حت�شم 

ل�شالح املجتمع اأكرث، وكانت النجاحات على 

جهود  �شك  ول  هناك  اإذاً  اأكرب.  ال�شعيد  هذا 

وزجهم  ال�شباب  طاقات  ل�شتيعاب  م�شكورة 

اإدراكنا  خالل  من  املجتمع  بناء  عملية  يف 

اأن  واملطلوب  القطاع،  هذا  لأهمية  الواعي 

تت�شافر جهود الأ�رضة واملدر�شة واملوؤ�ش�شات 

املوؤ�ش�شات  جهود  مع  ها،  باأَ�رْضِ التعليمية 

من  الباحثني  وجهود  واجلامعات  الإعالمية 

 

مثل  يف  ال�شباب  يفقد  ما  غالبًا  اإذ  املجتمع، 

واحرتامهم  لأنف�شهم،  تقديرهم  احلالة  هذه 

الياأ�س والالمبالة  لكفاءاتهم، وتظهر م�شاعر 

من  الدرجة  بهذه  املجتمع  يت�رضف  دام  ما 

معظمهم  ح�شول  حال  ويف  الالم�شوؤولية. 

على فر�شة عمل، فاإن انخفا�س الأجور التي 

لي�س  ال�شباب،  على  خطراً  ي�شكل  يتقا�شونها 

اإىل  يتعداها  بل  فح�شب،  املادية  الناحية  من 

اإىل  الإح�شا�س بالظلم الجتماعي، مما يوؤدي 

نتائج �شلبية، تتمثل يف الن�رضاف عن العمل، 

و�شيادة الالمبالة، وان�شغال ال�شباب بالبحث 

عن م�شادر اأخرى للرزق، على ح�شاب اأعمالهم 

اأو ي�شقطون يف  الوظيفية وم�شلحة املجتمع. 

انحرافات خطرية.

ال�شباب  م�شكالت  باأن  القول  يكن  تقدم  مما 

يف ع�رضنا الراهن من اأكرث املوا�شع اهتمامًا 

والرتبية.  الجتماع  وعلماء  الباحثني  لدى 

وجود  على  الأخرية  الدرا�شات  دَلّت  وقد 

املنحرف  ال�شلوك  ارتفاع  بني  جدلية  عالقة 

والبنيات  الرتكيبات  و�شوء  ال�شباب  لدى 

الجتماعية.

العالقة  اأن مثل هذه  اإىل  الإ�شارة  وهنا جتدر 

متتلك  التي  املجتمعات  يف  تالحظ  ما  اأكرث 

روؤو�س الأموال، والتي �شعى اأ�شحابها وب�شكل 

نفو�س  يف  النحراف  تر�شيخ  اإىل  مق�شود 

ال�شلوك،  اأمناط من هذا  ال�شباب ودفعهم نحو 

القيام باأي ن�شاط مثمر ومفيد  لإبعادهم عن 

يعي�شه  الذي  ال�شياع  من  املجتمع  يخّل�س 

الإن�شان يف هذه املجتمعات.

العربي،  الوطن  يف  لدينا  خمتلف  الأمر  لكن 

ف�شبابنا اليوم ت�شَدّه اأ�شالة من جهة للتم�شك 

ومن  الأ�شيلة،  العربية  قيمه  على  والإبقاء 

جهة اأخرى ح�شارة غربية زائفة ليتعلق بها، 

بهذه  التم�شك  نحو  ال�شباب  توجيه  اإن  ولنقل 

الأ�شالة جت�شد يف الدور الذي تقوم به املراكز 

ال�شباب  جعلت  والتي  والثقافية  التعليمية 

ال�شباب  بلغه  ما  يبلغ  ل  العربي  الوطن  يف 

ويرجع  الغربية.  املجتمعات  يف  انحراف  من 

الباحثون امل�شكالت اإىل: 

1ـ حالة عدم ال�شتقرار الجتماعي. 

وا�شطدامه  احلرية  نحو  ال�شباب  نزوع  2ـ 

بالقيود الجتماعية.

وما  ال�شباب  يريده  ما  بني  التعار�س  3ـ 

اه املجتمع. ينحهم اإَيّ

نتيجة  للتمرد،  متعددة  اأ�شكال  وجود  4ـ 

للت�شارب بني ال�شباب وبني ما هو �شائد من 

الذي  والت�شادم  جهة،  من  املجتمع  يف  قيم 

يعي�شه ال�شباب نتيجة لختالف القيم من جهة 

منها  متعددة،  اأ�شكاًل  ياأخذ  والتمرد  ثانية. 

النف�شي، بخلق �شخ�شية  التمرد  ما يتمثل يف 

للقدرة على  ال�شباب حاجة  لدى  ت�شبع  اأخرى 

ال�شيطرة وحتقيق الذات، اأو قد يتحول اإىل نوع 

اأحد  الفراغ  من النطواء والعزلة. وهنا يكون 

اأهم اأ�شكال هذا التمرد. 

5ـ م�شكلة العالقة مع اجلن�س الآخر. 

6ـ النتقال من فكر لآخر.

وحاجات  املا�شي  نزعات  بني  ال�رضاع  7ـ 

احلا�رض.

8ـ اللت�شاق بالطبيعة.

يرافقه  ما  وهو  بالنف�س،  الثقة  �شعف  9ـ 

ت�شحية ال�شباب بحقوقهم.

وانت�شار  الهوية،  وغياب  الإبداع،  غياب  10ـ 

احلرية جتاه امل�شتقبل.

علم  اأ�شتاذ  احلكيم  خلدون  الدكتور  اأكد  وقد 

النف�س بجامعة دم�شق اأن الأزمة بالأ�شل هي 

وتتفاقم  عام،  ب�شكل  هوية  عن  البحث  اأزمة 
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وتطبيقه  اأ�شوله  الفردي:  النف�س  علم  18ـ 

ـ  املعارف  دار  القاهرة  ـ  رمزي  اإ�شحاق  ـ 

.1981

ح�شني  ـ  املواهب  و�شقل  التفوق  دوافع  19ـ 

اإرامكو  ـ  القافلة  ـ جملة  �شباهي  الدين  حميي 

دي�شمرب  ـ  1419هـ  رم�شان  عدد  ـ  ال�شعودية 

املجلد  ـ  التا�شع  العدد  ـ  1999م  يناير  ـ   98

.47

ترجمة  ـ  النف�شي  التحليل  يف  املوجز  20ـ 

ـ  املعارف  دار  القاهرة  ـ  علي  حممود  �شامي 

.1980

الرتبوي  والتوجيه  النف�شي  الإر�شاد  21ـ 

املريخ  دار  ـ  واآخرون  القا�شي  م�شطفى  ـ 

ـ1981.

22ـ مدخل اإىل الإر�شاد الرتبوي والنف�شي ـ دار 

اإيالف هل ـ بريطانيا 1993.

العدد /260/ رم�شان  ـ  العربية  23ـ املجلة 

ـ  اأجل طفولة ت�رضف املجتمع  ـ من  1419هـ 

�شعاد العماري. 

الرحمن  عبد  ـ  واخللقي  الروحي  النمو  24ـ 

ـ  للكتاب  العامة  امل�رضية  الهيئة  ـ  العي�شوي 

م�رض. 

علي  ـ  الإ�شالم  يف  الرتبية  على  اأ�شواء  25ـ 

ـ   1979 القاهرة  ـ  الن�شار  دار  ـ  القا�شي 

1400هـ.

اأجل مناق�شة م�شكالت ال�شباب، ويف مقدمتها 

ل  كي  الفراغ  اأوقات  م�شكلة  من  التخل�س 

يفتك  �شار  وح�س  اإىل  املر�س  هذا  يتحول 

بال�شباب واملجتمع. 

املـراجـع: 

القراآن الكرمي.

الإمام البخاري �شحيح، �شحيح م�شلم.

كانون   /3/ العدد  دم�شق  جامعة  جملة  1ـ 

الثاين 1996.

2ـ درا�شة بعنوان »وقت الفراغ يف منظور علم 

الجتماع« ـ د. كامل عمران.

3ـ م�شكالت ال�شباب يف التعليم والعمل والبيئة 

بحث  راجع  /14/ـ  �شل�شلة  ـ  الجتماعية 

م�شكالت ال�شباب مع التعليم- ين الأع�رض.

4ـ م�شكالت ال�شباب يف العمل ـ عدنان عزارة.

البيئة  اإىل  بالن�شبة  ال�شباب  م�شكالت  5ـ 

اأحمد  للباحث:  ـ  وامل�شتقبل  الجتماعية 

اإدري�س.

6ـ ق�شايا ال�شباب وم�شكالتهمـ  الندوة الفكرية 

الثالثة ـ ج1 – دم�شق.

عز  فايز  د.  ـ  ال�شباب  ق�شايا  اإىل  الطريق  7ـ 

الدين.

جامعة  من�شورات  ـ  الإدراك  �شيكولوجية  8ـ 

دم�شق 1981 – 1982.

حافظ  ترجمة  ـ  الجتماعي  النف�س  علم  9ـ 

اجلمايل ـ دم�شق اأتو كلينربغ.

10ـ املدر�شة واملجتمع ـ جون ديوي ـ ترجمة 

من�شورات  ـ  الرحيم  عبد  ح�شن  اأحمد  الدكتور 

مكتبة احلياة 1978- الطبعة الثالثة.

خلدون  الدكتور  ـ  الإدراك  �شيكولوجية  11ـ 

ـ  العايل  التعليم  وزارة  من�شورات  ـ  احلكيم 

دم�شق 1981 ـ 1982 ـ مرجع �شابق.

عماد  حممد  د.  ـ  املجتمع  مراآة  الأطفال  12ـ 

الدين ا�شماعيل ـ �شل�شلة عامل املعرفة ـ الكويت 

ـ رقم )99( ال�شادرة يف مار�س اآذار 1986.

الرحمن  عبد  د.  ـ  الطفولة  م�شكالت  13ـ 

العي�شوي ـ ط1 – 1993م ـ دار العلوم العربية 

ـ بريوت ـ لبنان. 

14ـ علم النف�س ـ درا�شة يف التكيف الب�رضي ـ 

الدكتور فاخر  ـ  للماليني  العلم  دار  من�شورات 

عاقل.

ـ  كاغان  ـ جريوم  نفهمهم  اأطفالنا كيف  15ـ 

دار اجلليل ـ تعريب عبد الكرمي نا�شيف.

16ـ املوهوبون ـ ريي �شوفان ـ دار الب�شائر ـ 

ترجمة وجيه اأ�شعد.

17ـ دائرة املعارف ال�شيكولوجية ـ دار �شادر 

ـ بريوت .
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والثقافية  اللغوية  بالتنمية  ـ  وح�شاريًا 

واحل�شارية للمجتمع العربي، بل يكن القول 

للم�رضوع  اللغوي  الوجه  هو  التعريب  اإن 

الفاعلية  عن  يعرب  الذي  املعا�رض،  التنموي 

امل�شاركة  يف  العربية  للغة  التعبريية 

لأمتنا،  املعا�رضة  الن�شانية  احل�شارية 

ل�شيما واأن لغتناـ  �شاأنها يف ذلك �شاأن اللغات 

التطورات  م�شرية  تواكب  اأن  يجب  ـ  الأخرى 

احلديثة واملعا�رضة احلا�شلة يف العامل، واأن 

تنه�س مبهمة التوا�شل احليوي بني اإنتاجها 

العلمي  الإنتاج  وبني  املعا�رض  التعبريي 

واأن  الإن�شاين،  والثقايف  واملعريف  والتقني 

ت�شعى اإىل حتقيق التوازي املعا�رض واملقبول 

بني )اأ�شمائها( و)امل�شميات( العاملية اجلديدة، 

بحيث تتمكن بذلك من حتقيق كامل م�شاركتها 

يف عمليات العطاء الفكري والإثراء املعريف، 

التحولت  �شريورة  يف  �شاهم  الذي  العربي، 

نه�شتها  وحتقيق  لالمة  العميقة  احل�شارية 

احلديثة واملعا�رضة. 

يكون م�رضوعًا  اأن  يجب  التعريب  اإن م�رضوع 

املعا�رض،  الثقايف  زمنه  يتلك  اأ�شياًل، 

 

وكانت جراأة البحث العلمي احلديث قد فتحت 

اآفاقـًا جديدة يف جمال تطور الدر�س اللغوي، 

كانت  مهمة  جوانب  عن  الك�شف  جمال  ويف 

فيما  وخ�شو�شا  اللغوية،  امل�شاألة  يف  مهملة 

حتى  والدللة،  واملعاين  ال�شوتيات  يخ�س 

املعا�رض  اللغوي  الدر�س  منهجيات  ب�شطت 

ومت�شعبة  وا�شعة  لغوية  م�شاحة  على  يدها 

ب�شورة  ـ  توزعت  التي  والعالقات  البنى  يف 

م�شتقلة ـ على فروع علمية ثانوية �شبه تامة 

وعلم  الدللة  وعلم  ال�شوت  كعلم  وم�شتقلة، 

مع  ـ  القول  يكن  بحيث  وغريها،  ال�رضف 

ـ  اللغوية  العلوم  ل�شبكة  الوا�شع  الت�شعب  هذا 

واأ�شوليًا،  منهجيًا  متامًا،  مفتوح  املجال  اإن 

الفقهي والعلمي،  اللغوي،  التاأ�شي�س  لإمكانية 

اأو م�شتحدث من الدوال الت�شالية  لأي جديد 

التي قد يخلقها التفاعل الجتماعي الإن�شاين اأو 

البتكار العلمي والتقني )التكنولوجي(، وذلك 

من خالل التاأويل اللغوي الفقهي له، وتاأ�شي�س 

له يف  والأ�شولية  املبدئية  اللغوية  احل�شانة 

توؤهل كل  التي  اللغة وقواعدها  قوانني  �شوء 

جديد اأو حديث ل�شريورة تاأ�شيله لغويًا ومن 

يف  ح�شاريًا  كيانًا  �شار  اأن  بعد  ثقافيًا،  ثم 

الواقع التداويل الجتماعي. 

اأو  اجلديد  م�شاألة  تكون  اأن  يكن  وعليه، 

روافد  من  رافداً  هذه،  اللغوي  امل�شتحدث 

لها  توؤمن  والتي  لغة،  لأية  اللغوية(  )التنمية 

واحل�شاري  التاريخي  التوا�شل  اإمكانية 

تعتمل  التي  والتحولت  التغريات  جممل  مع 

اإن  املختلفة.  الإن�شاين  املجتمع  بنى  يف 

اأكرث  �شبياًل  تكون  اأن  يكن  اللغوية(  )التنمية 

فاعلية واأو�شع جمال لزدهار اللغة وتوا�شل 

انتعا�س تداولها الجتماعي واحل�شاري. ومن 

هذه  اللغوية(  )التنمية  اإن  القول  يكن  هنا، 

يف  الهام  الطبيعي  مكانها  تاأخذ  اأن  ت�شتحق 

خارطة )التنميات( الجتماعية والقت�شادية 

وح�شاريًا  قوميًا  م�رضوعا  لتكون  وغريها، 

والتنفيذ،  العمل  و�رضوري  اللتزام  واجب 

الثقايف  »الأمن  بنية  تاأ�شيل  لهدف  حتقيقًا 

القومي  »الأمن  �شلب  ي�شكل  الذي  القومي« 

ال�شامل« وعماده الأ�شا�س. 

قوميًا  م�رضوعًا  بو�شفه  ـ  )التعريب(  ويت�شل 

      اإ�شكالية التعريب

بني منهج الت�سحيح وم�سـروع التنمية

د. اإدهام حممد حن�ض 

يفر�ض التطور الثقايف على اللغة ـ اأية لغة ـ اكت�شابها مفردات واأ�شاليب وتعابري وتراكيب جديدة وم�شتحدثة، نتيجة اال�شتخدام االجتماعي لها 

يف التفاعل واالت�شال. وبغ�ض النظر عن م�شادر هذه املفردات واالأ�شاليب والرتاكيب امل�شتحدثة، �شواء اأكانت هذه امل�شادر هي اللهجات املحلية 

بالن�شبة للغة الف�شحى )االأم( اأم اللغات االأجنبية الوافدة عرب العوملة والرتجمة واملثاقفة، فهي متثل يف املنظور اللغوي احلديث واملعا�رص، 

عنا�رص رمزية اأو كيانات لغوية مقبولة، ما دامت حتقق احلد االأدنى من حدود الوظيفة االت�شالية االجتماعية للغة.

لغة
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كله،  ولذلك  امل�رضق.  امل�شتقبل  طريق  على 

يجب على التعريب؛ بو�شفه م�رضوعا نه�شويًا 

معا�رضاً، النتباه اإىل نقاط عدة؛ منها: 

واآليته  الت�شحيح  منهج  اأحادية  وعي  )اأوًل(: 

عرب  اللغوي،  املتداول  ت�شنيف  يف  الق�رضية 

ثقافيًا  اإطاراً  اللغوية  »املعجمية«  تكري�س 

عامًا لعملية التداول اللغوي الجتماعي. 

)ثانيًا(: حماولة جتاوز هذا الطار )املتحفي( 

القوانني  ودينامية  اإىل وعي حيوية  ال�شاكن، 

يف  والعلمية  الجتماعية  وتطوراتها  اللغوية 

�شواء  املعا�رضة،  اللغوية  الدوال  مع  التعامل 

كانت تنتمي اإىل اللغة الأم اأو اللغات الأخرى؛ 

الن�شاين  احل�شاري  وجودها  اإطار  يف 

ال�شامل. 

)ثالثًا(: حماولة تعريبها تعريبًا ح�شاريًا كليًا 

املتحركة  وقوانينها  اللغة  يت�شمن  و�شاماًل؛ 

ول يعتمد على بنيتها املعجمية اعتماداً كليًا 

فح�شب، و�شلوك املرونة العلمية واملو�شوعية 

وما  اللغة  ق�شية  اإزاء  املعا�رضة  والأ�شالة 

الجتماعي  التفاعل  ق�شايا  من  بها  يرتبط 

والتطور التقني والعلمي والت�شال احل�شاري 

لدى  الأخ�س  وعلى  ال�شاملة،  واملثـاقفة 

الجنبية  احل�شارية  امل�شميات  مع  التعامل 

حياتنا  يف  اليومي  احل�شاري  النفع  ذات 

احلا�رضة وامل�شتقبلية.

اللغوية  احل�شانة  توفري  حماولة  )رابعًا(: 

امل�شميات  لهذه  املعا�رضة  العربية 

تنمية  طريق  على  الأجنبية  وامل�شطلحات 

امل�شميات  هذه  باأ�شماء  العربية  لغتنا 

وم�شطلحاتها الجنبية، ليكون لهذه ال�شماء 

يف  ثقايف«  لغوي  »نفع  اجلديدة  واملفردات 

وما  كان  مثلما  املعا�رضة،  ثقافتنا  ت�شكيل 

يزال مل�شمياتها »نفع ح�شاري« يف حياتنا. 

يكون  اأن  يف  التعريب  ي�شهم  اأن  يكن  وبذلك 

نهو�شنا  م�شاريع  من  تنمويًا  م�رضوعًا 

احل�شاري املعا�رض.

املختلفني  املنفتحة،  احل�شارية  وطبيعته 

والطبيعة  املا�شي  الثقايف  الزمن  عن  متامًا 

»التعريب« يف  ي�شعان  قد  اللذين  )املتحفية( 

حتول  خانقة  ورمبا  ومربكة،  معقدة  حلقات 

والأجيال  اجلديد  اجليل  يتنف�س  اأن  دون 

احلقيقية  العربية  الثقافة  هواء  القادمة 

والأ�شيلة، يف مناخ لغوي �شحي وب�شيط. لقد 

لغوية  لي�شت  اإ�شكالية  بذلك،  التعريب  اأ�شبح 

العمق  ولعل  اأي�شًا.  وح�شارية  بل  فح�شب، 

اإ�شكالية  ات�شمت به  الذي  البنيوي والتاريخي 

»الت�شحيح  منهج  اأثر  عن  ناجم  التعريب، 

اللغوي« مقرونًا بروؤية ثقافية مركزية اأدخلته 

فيها  يراوح  ظل  التي  اللغوي  الق�رض  دائرة 

لقرون عديدة خلت، يار�س دوراً رقابيًا حاداً 

الجتماعي  اللغوي  الف�شاء  على  ومت�شنجًا 

 = تاريخية  )معيارية  �شوء  يف  العربي، 

اإل  ـ  ت�شتجيب  ل  ولغوية،  ثقافية  ما�شوية( 

ودفع  وال�شتفزاز  الفعل  رد  وبدافع  بالكاد 

احلياة  مولودات  لتقبل  ـ  رمبا  اجلمود  تهمة 

يف  ت�شارك  ول  واملعنوية،  املادية  احلديثة، 

اإغنائها واإثـرائها. 

اللغوي«  »الت�شحيح  اأهمية  من  الرغم  وعلى 

وال�شمات  والأ�شول  املعامل  على  احلفاظ  يف 

الوحيد  ال�شبيل  لي�س  اأنه  اإل  للغة،  الأ�شا�شية 

لديومة )اللغة( التاريخية وتوا�شلها الإن�شاين، 

التزمت  يوؤدي  قد  بل  وح�شاريًا.  اجتماعيًا 

اأحيانًا،  املنهج  هذا  اليه  يلجاأ  الذي  اللغوي 

اإىل  الجتماعي،  التداول  على  ق�رضاً  فيفر�شه 

يف  و�شعها  واإىل  بل  عها،  وتقوقمُ اللغة  حجر 

�رضنقة مت�شائلة اآيلة اإىل اجلمود واملوت. 

جهوده  يقدم  اللغوي  الت�شحيح  منهج  اإن 

على  احلفاظ  يف  وجمزوء  اأحادي  نحو  على 

الأ�شالة العربية للغتنا، وذلك لأنه منهج يركز 

للمفردات،  النحوية  الرتاكيب  ت�شحيح  على 

موؤثرات  يتجاهل  متوارثًا  معياريًا  ت�شحيحًا 

اإىل  الداخلة  املرتجمة  الأجنبية  الأ�شاليب 

تراكيب  خلق  يف  املعا�رضة،  العربية  �شميم 

على جانب معني  تكون  قد  واأ�شاليب جديدة، 

من خطاأ الرتكيب النحوي، ولكنها ذات فائدة 

ات�شالية تامة يف التداول اللغوي الجتماعي. 

ولعل اأ�شباب هذا التجاهل هي: 

ينتابان  قد  اللذان  والتوج�س  التخوف  )اأ(. 

العربية  اللغوية  واملوؤ�ش�شات  الأو�شاط 

املعا�رضة  العلمية  املغامرة  من  املعا�رضة 

يف م�شالك علوم العربية. 

وامل�شكالت  الأ�شئلة  مواجهة  عدم  )ب(. 

تواجهها  التي  املعا�رضة  اللغوية  والق�شايا 

العربية، مواجهة فقهية لغوية تتعمد امل�شاءلة 

واحلل  املو�شوعي  والختبار  املق�شودة 

املعا�رض. 

القدمي  باجرتار  كله  ذلك  عن  الكتفاء  )ج(. 

اأنه  على  معا�رضاً،  تقديًا  وتقديه  اللغوي، 

مثال الأ�شالة اللغوية العربية. 

البنية  تهمي�س  اإىل  كله  ذلك  يوؤدي  وقد 

الذاتية  وتغ�شية  العربية  لالأ�شالة  املعا�رضة 

التوا�شل  على  القادرة  العربية  اللغوية 

من  �شبابي  بغ�شاء  والبداع  والت�شال 

ادعاًء  واملا�شي،  التاريخي  اللغوي  الدعاء 

معا�رضاً واآنيًا، الأمر الذي قد يعطل قدرة اللغة 

ـ  ـ كما كانت يف املا�شي  العربية املعا�رضة 

عن توفري احل�شانة النوعية للدخيل الأجنبي 

ويجعل  والجتماعي،  اللغوي  حميطها  اإىل 

ي�شطرب  بعامة،  العربي،  الثقايف  امل�رضوع 

يف  واحل�شارية  التاريخية  الناحيتني  من 

وعي بنيته احلالية ووجوده املعا�رض، وذلك 

اجرتاراً  القدمي  اجرتار  يفعله  ما  جراء  من 

املعرفية  القيم  تكري�س  اإمكانية  من  معا�رضاً 

املعريف  ن�شاطنا  لتحكم  و�شيادتها  املا�شية 

املعا�رض، لنبدو وكاأننا نعي�س يف زمن ثقايف 

اأكرث  املعا�رض،  واقعنا  )متحفية(  ير�شخ  قدمي 

مما يعمق اآنّيتـه، ويفجر )واقعيته( املعا�رضة 
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�شنحاول هنا الرتكيز على املو�شوع اجلمايل 

الذي عده »ميخائيل باختني« جوهر الرواية، 

وفق  ت�شري  الرواية  كتابة  اأن  تبيني  اأجل  من 

هذا  فاأعمال  اجلمال،  علم  ير�شمها  �شوابط 

وهي  مهمة  بوؤرة  حول  برمتها  تدور  املنظر 

�شيربز  خالله  من  الذي  اجلمايل  املو�شوع 

نظريته للرواية التي اأ�شا�شها نقد املو�شوعية 

املجردة، لأن الل�شان ح�شب باختني ل وجود 

حييه، والكالم ل وجود  له خارج الكالم الذي يمُ

له خارج احلوار، لأن هذا الأخري يج�شد ال�شيغة 

اخلطاب  خا�شية  كانت  وعليه  لل�شان،  احلية 

»ال�شتثمار  يف  كامنة  العموم  على  الروائي 

للبنى  والن�شقي  الواعي   »Exploitation

احلوارية لل�شان، يف التعدد ال�شوتي  للكلمة، 

نف�شه،  امللفوظ  كنف  يف  الآين  احل�شور  يف 

ل�شوتي ول�شوت الآخر«)3(.

ظهرت اأوىل املقالت التي كتبها باختني �شنة 

واملادة  املحتوى  »م�شكل  وعنوانها:   ،1924

       باختني وفل�سفة اجلمال

)املو�سـوع اجلمايل جوهر الرواية(

اأم ال�شعد حياة

ال ميكن للناقد اأن ينكر االهتمام املتزايد بالرواية يف ال�شاحة العربية والغربية على حد �شواء، واإن كان عمر الرواية طوياًل يف املجتمعات الغربية، 

فهذا يعني اأن الدرا�شات النقدية �شاحبت كينونة هذا اجلن�ض الفريد من نوعه، الذي مل ت�شتنفذ طاقاته، ومل ت�شتخرج مكنوناته اإىل اليوم، لهذا فهو 

يف تطور وت�شكل م�شتمر جعل التنظريات له تتوافد وتعرف تنوعا كبرياً وثرّيـًا.

ويعود هذا يف حقيقة االأمر اإىل طبيعة الرواية يف حد ذاتها، فمن بني »االأجنا�ض الكبرية، وحدها الرواية ال متلك قانونا، فدرا�شة االأجنا�ض االأخرى 

تعادل درا�شة لغات ميتة، اأما درا�شة الرواية فتعادل درا�شة اللغات احلية، وخا�شة منها ال�شابة«)1(، على اأن غياب قواعد ت�شبط الرواية ال يعده 

املنظرون »�شعفا يف النظرية بل هو معطى مالزم للرواية، اإنها ال تعرف �شغوطا وال كوابح، وهي متفتحة على جميع املمكنات،  الأنها غري 

حمددة ويف تو�شع متوا�شل«)2(.

باختني

درا�سة
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الفني فقط، وعليه يقول باختني: »علم اجلمال 

يراه  ولكن  حيا،  الفني  العمل  يرى  ل  املادي 

مة«)7(. َنظَّ ك�شيء، كمادة ممُ

تبيني  على  املقال  هذا  يف  باختني  عكف 

دور  اإهمال  دون  واملحتوى،  ال�شكل  اأهمية 

فالعمل  الفني،  العمل  بناء  يف  التقني  املادة 

الثالثة:  اأ�شا�شه من اجلوانب  الفني مكون يف 

هو  منها  والأول  وال�شكل،  واملادة  املحتوى 

ما ي�شميه باختني املو�شوع اجلمايل، يقول: 

وبنيته  فرادته،  يف  اجلمايل  املو�شوع  »فهم 

�شيطلق عليها من  التي  )البنية  القحة،  الفنية 

 architectonique de( ف�شاعداً  الآن 

)l›objet esthétique( )8 هو العمل الأول 

يف التحليل اجلمايل«)9(.   

تق�شيمه  يف  باختني  ذهب  الأ�شا�س  هذا  على 

اأولها  مهمة،  عنا�رض  اأربعة  اإىل  املقال  لهذا 

جاء فيه احلديث عن تاريخ الفن وعلم اجلمال 

العام، اأما العنا�رض الثالثة الباقية فخ�ش�شها 

ال�شكل.  واأخريا  املادة،  ثم  اأول،  للمحتوى 

وغايته من كل هذا تخطئة الدرا�شات ال�شعرية 

التي �شبقته وتقدمي مفهوم جديد لها، والك�شف 

من جهة اأخرى عن مكونات العمل الفني.

العمل  فهم  �رضورة  بتبيني  اأول  باختني  بداأ 

فيه؛  َتولد  الذي  الثقايف  الإطار  يف  الفني 

»لأن الفن ذاته ل يكن اأن يكون له معنى اإل 

�رضوري  اأمر  وهذا  الثقافة«)10(،  وحدة  يف 

�شياقه  خارج  الفني  العمل  لأن  ومهم  عنده 

العام ل معنى له، فهو جزء من حلمة ثقافية 

على  ليظهر  كيانه  بناء  يف  �شاهمت  معينة 

اإل  اأي نوع فني ل يكون  ز  َفَتَميمُّ ما هو عليه، 

الوحدة  حلمة  يف  الفنون  بباقي  عالقاته  يف 

الثقافية، وروؤيته معزول �شتجعله اعتباطيًا. 

لكلية  الن�شقي  الطابع  على  باختني  �شدد 

هذا  جاء  الفني«)4(،  العمل  داخل  وال�شكل، 

ونظرية  اجلمال  »علم  كتابه  �شمن  املقال 

هذا  من  الأوىل  الدرا�شة  ممثاًل  الرواية«، 

تناوله  عمق  لنا  يتجلى  وفيها  الكتاب، 

للطبيعة اجلمالية للعمل الفني والعنا�رض التي 

تكونه. خا�شة واأن عمله كان وليد ا�شتهجان 

ما اآلت اإليه الدرا�شات النقدية يف تلك احلقبة 

اأجل  العلم من  لبا�س  لب�شت  التي  الو�شعانية، 

اأن  احلقيقة  ولكن  الفنية،  الأعمال  درا�شة 

الفني  العمل  الدرا�شات قتلت جوهر  مثل هذه 

مع  تتما�شى  ل  التي  النظرية  باإ�شقاطاتها 

طبيعة العمل الفني املدرو�س.

تلك  يف  للفنون  العلمية  املقاربة  كانت  لقد 

خا�شة  الدار�شني،  ت�شتهوي  مو�شة  الفرتة 

املنهج  اأ�شحاب  ال�شبان  بع�س  اأطاريح  يف 

يف  �شقطوا  الذين  املورفولوجي  اأو  ال�شكالين 

عند �شوابطها.  الوقوف  دون  العلموية  �رضاك 

اإل اأن باختني ا�شتثنى بع�س الدرا�شات اجلادة 

والقيمة التي ل ينطبق عليها مثل هذا احلكم، 

يف  العلمي  املنهج  ا�شتخدام  بحدود  لوعيها 

الدرا�شات الفنية.

ال�شبان  هوؤلء  ا�شتعمال  �شوء  �شبب  يعود 

اإىل  الفنية،  حتليالتهم  يف  العلمي  للمنهج 

لأن  ذلك  اتكوؤوا عليه،  الذي  الأ�شا�س اخلاطئ 

خروجهم  يف  تكمن  بها  قاموا  خطوة  اأول 

الن�شقية  الفل�شفة  وعن  العام  اجلمال  علم  عن 

وهذا   ،(philosophie systématique(

فادحا،  منهجيا  خطاأ  يعد  باختني  ح�شب 

نف�شها يف  اأ�شبحت ت�شع  الدرا�شات  لأن هذه 

على  عملت  وبالتايل  احلقلني،  هذين  مقابل 

با�شتقالل  العلمية  الأحكام  من  نظام  بناء 

التحديد اجلمايل  اأي عن  الفن عامة،  تام عن 

املوجود يف الثقافة الإن�شانية برمتها، وكان 

و�شعوه  الذي  باملفهوم  اأ�شا�شا  مرتبطا  هذا 

لل�شعرية. 

هوؤلء  فيه  وقع  الذي  اخلطاأ  جتذر  لتبني   

اأهمية  لتجلية  باختني  انربى  الدار�شون، 

الوحيدة  اعتربها  التي  الن�شقية،  الفل�شفة 

القادرة مبنهجيتها العلمية على فهم الطبيعة 

واإيـجاد  اجلمايل،  للمو�شوع  اخلا�شة 

 ،)éthique( والأخـالق  باملـعـرفة  عـالقـتـه 

اأ�شا�شيني للمحتوى  حينما اعتربهما مكونني 

الثقافة  جمموع  يف  ومكانته  اجلمايل، 

ال�شعرية  مفهوم  �شي�شبح  لهذا  الإن�شانية. 

الفن  جمال  بعلم  القرتان  اأ�شد  مقرتنا  عنده 

الأدبي، املرتبط بـعلم اجلمال العام والفل�شفة 

الن�شقية)5(.  

ال�شعرية الرو�شية التي كان ينتقدها 

باختني، كانت ل�شيقة بالل�شانيات 

الو�شعية  بالدرا�شات  تاأثرت  التي 

الن�شقية  بالفل�شفة  ال  التجريبية، 

وعليه  االإن�شانية،  بالثقافة  وال 

الل�شانيات  نقد  على  باختني  داأب 

الهتمامها بالطبيعة املادية للعمل 

الفني )اأي املادة اللغوية(

ذلك لأن ال�شعرية الرو�شية التي كان ينتقدها 

التي  بالل�شانيات  ل�شيقة  كانت  باختني، 

ل  التجريبية،  الو�شعية  بالدرا�شات  تاأثرت 

الإن�شانية،  بالثقافة  ول  الن�شقية  بالفل�شفة 

الل�شانيات  نقد  على  باختني  داأب  وعليه 

لهتمامها بالطبيعة املادية للعمل الفني)اأي 

املادة اللغوية(، واإن كان هذا الأخري يعد جزءاً 

اأنه ل  اإل  اأي عمل فني،  درا�شة  بد منه يف  ل 

يكن اأن يحدد �شعريته)6(. لأنه يظل عن�رضا 

تقنيا فقط، لهذا راأى باختني اأن عمل اجلمالية 

املادية ي�شبح قابال للتطبيق يف حالة ما اإذا 

العمل  من  التقني  اجلانب  بدرا�شة  فيه  التزم 
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بها فرادته، وي�شبح عماًل فنيًا مميزاً، وعليه 

اأحد  ول  جممله،  يف  الفني  للعمل  يكن  »ل 

فهم انطالقا من القواعد الأدبية  عنا�رضه، اأن يمُ

العتبار  بعني  الأخذ  املهم  من  ولكن  فقط، 

الأخالقية،  والأفعال  املعرفية  القوانني 

يقبل  ل  جمايل  معنى  له  الذي  العمل  لأن 

الفراغ«)16(.

علينا  فنيًا،  عماًل  ي�شمى  ما  عن  للتحدث  اإذاً، 

العرتاف باأن هذا العمل ي�شتثمر ما هو موجود 

يجعل  ما  هذا  حركيته،  بكل  الواقع  يف  قبله 

منهما  يغلف  الواحد  فيه،  يتحكمان  نظامني 

الآخر، واإن كانا يف تفاعل م�شتمر داخل العمل، 

باختني  واعتربهما  واملحتوى.  ال�شكل  وهما 

تقييم  يف  تتحكمان  اللتني  ال�شلطتني  مبثابة 

هناك  الفني  العمل  »يف  يقول:  الفني،  العمل 

بهاتني  حمددان  مت�شاويان  واأمران  �شلطتان 

ال�شلطتني كل عن�رض يكنه اأن يحدد من خالل 

نظامني من التقييم، ما يخ�س املحتوى وما 

يخ�س ال�شكل، وجند هذين النظامني يف تفاعل 

قيمي)axiologique(، ولكن بطبيعة احلال 

ال�شكل اجلمايل يحيط من كل جانب بالقانون 

الداخلي للفعل الأخالقي واملعريف، ويربطهما 

بوحدته، وهذا هو ال�رضط الذي يجعلنا نتحدث 

عن عمل فني«)17(.  

ل يعني احلديث عن ال�شكل واملحتوى هنا، اأن 

باختني يغفل عن اأهمية املادة، التي يعتربها 

فيقول:  الفني،  العمل  مكونات  من  مكونا 

»ال�شكل الفني هو �شكل ملحتوى، ولكن حمقق 

يغلف  ال�شكل  كان  فاإن  املادة«)18(.  داخل 

املحتوى الذي يتحقق عرب العن�رض الأخالقي 

فاإن   ،)éthique et cognitif( واملعريف 

العمل  ت�شكيل  يف  املادة  قيمة  يلغي  ل  هذا 

الفني. 

املحتوى(،  )اأي  اجلمايل،  املو�شوع  لدرا�شة 

الثقافة، التي من دون هذه الن�شقية لن ي�شبح 

الفعل  على  كذلك  هذا  وينطبق  معنى.  اأي  لها 

من  ولكن  الفراغ،  من  يولد  ل  الذي  اجلمايل 

»اإن  يقول:  لهذا  فيه،  ظهر  الذي  العام  املناخ 

العمل يحيا، وي�شبح اأدبيا ذا معنى، يف حتديد 

تعرف  يمُ الواقع،  مع  وم�شتمر  فّعال  متبادل، 

املق�شود  الفعل«)11(.  قَيّممُ من خالل  ويمُ عليه 

يف  املوجود  الأخالقي  الفعل  هنا  بالفعل 

التي  وال�شيا�شية  الفنية  واحلياة  املجتمع 

»فلي�س  اجلمايل،  املو�شوع  فيها  يتج�شد 

 variété du( اجلمال اإل تنويعا عن املجتمع

اأن  اإل  الفن  لنظرية  يكن  ل  ولهذا   ،)social

تكون �شو�شيولوجيا الفن»)12(. 

وعالقاته  الفني  العمل  عن  احلديث  اأن  اإل 

ل  الجتماعي،  بالواقع  وامل�شتمرة  املتبادلة 

اأن هناك تطابقًا بني الفن والواقع، بل  يعني 

على العك�س تطرح العالقة بينهما اإ�شكال، مما 

جعل باختني ل يغفل عن التعار�س املوجود 

اأو  الأخالقية  الناحية  ي�س  الذي  بينهما، 

ال�شيا�شية، فمن الناحية اجلمالية، الفن ل ينقل 

الواقع، بل ينظر اإليه من ناحية جمالية. لهذا 

اأننا  هو  باختني  ح�شب  الفني  العمل  ييز  ما 

اجلمايل،  املو�شوع  يف  )اأي  فيه  الواقع  جند 

والجتماعي  الأخالقي  ببعده  املحتوى(  اأي 

ثريا  الفن  يعترب  ولهذا  والديني،  وال�شيا�شي 

جدا يف م�شامينه.

جديدا  واقعا  يخلق  ل  اجلمايل  الفعل  اأن  كما 

برمته، بل يرثيه ويكمله، يقول: »احلياة هنا 

ل جندها خارج الفن، اإمنا بداخله، بكل عمقها 

وثقلها الديني والأخالقي وال�شيا�شي...«)13(. 

�شكاًل  يخلق  الفن  اأن  باختني  اعترب  وعليه 

هو  ملا  جديدة،  اأخالقية  وعالقات  جديداً، 

الفن عن�رض  لهذا جند يف  الواقع،  موجود يف 

اجلمايل  ال�شكل  لأن  واحلرية،  والتميز  اجلدة 

يعمل على حتويل الواقع، ثم ي�شعه يف وحدة 

ن�شقية �شكلية جمالية جديدة، فاجلمال يرثي 

يعمل  كما  تكملته،  ويحاول  َجّمله  ويمُ الواقع، 

املعرفة  لعاملي  امللمو�شة  الوحدة  خلق  على 

والقيمة، لأنه يحاول اأن ي�شع الإن�شان داخل 

الطبيعة باعتبارها حميطه الأخالقي.

الأخالقي  الفعل  اإدخال  اأن  باختني  يعترب 

اجلمايل،  املو�شوع  يف  املعريف  والعن�رض 

يبني اأن اجلمال ل يلغي �شيئًا، اإل يف تعامله 

اأهمية  ذا  املحتوى  كان  وعليه  املادة.  مع 

اجلمايل  للعمل  ي�شبح  لن  دونه  ومن  كبرية، 

كّون  املمُ »العن�رض  باختني  يعتربه  اإذ  فحوى، 

للمو�شوع اجلمايل، وبه يرتبط ال�شكل الفني، 

اأي  له  يكون  لن  الرتباط  هذا  دون  من  الذي 

معنى«)14(، واحلديث هنا عن ارتباط ال�شكل 

التقييمي،  الطابع  بـاملحتوى، مما ينجم عنه 

ال�شكلية  الدرا�شات  اأن  اإبراز  اأجل  من  كان 

ال�شابقة كانت تهتم بدرا�شة �شكل املادة فقط 

دون التوقف عند �شكل املحتوى)15(. 

نفهم من هذا نقطة مهمة وهي اأن العمل الفني 

والأخالقية،  املعرفية  باأجزائه  الواقع  فيه 

ولكن الفنان لي�س عليه اأن يقدم لنا هذا الواقع 

مبا�رضة، بل ما يهمنا هو موقفه من هذا العامل 

مو�شوعه  ي�شكل  والذي  ن�شه  يف  نقله  الذي 

للمحتوى  موؤطرا  ال�شكل  يعترب  لهذا  اجلمايل، 

بل هو الذي يعطيه مظهره اخلارجي. واعترب 

هذا  لأن  املحتوى،  يغلف  ال�شكل  اأن  باختني 

الأخري مقتطف من الواقع املتنوع، يو�شع يف 

�شكل جمايل ليج�شد فرادته. 

لهذا يلح باختني على حقيقة مهمة، وهي اأن 

العمل الفني قبل اأن يوجد، ي�شبقه يف الوجود 

الواقع واملعرفة والأخالق، كما ي�شبقه الأدب، 

وي�شتمد من كل هذه احلركية عنا�رض ليحقق 
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العمل  يقوم  ل  اإًذا،  اجلمايل،  املو�شوع  من 

اجلمايل اإل عرب املادة اللغوية، ولكن رغم هذا 

فهي ل تدخل يف مو�شوعه اجلمايل، وبني لنا 

ـ ما يق�شده بهذا  ـ انطالقا من مثال  باختني 

العديد  ت�شتعمل  ما،  بناء  ت�شيد  فلكي  القول؛ 

من املواد فيه، كالإ�شمنت واحلديد، والألواح، 

املواد  هذه  ت�شبح  هل  البناء  يكتمل  وحني 

البناء؟  هذا  جمالية  على  احلكم  يف  متجلية 

طبعًا ل.

اإن  فالنحات  الفن،  على  نف�شه  ال�شيء  ي�شدق 

ا�شتخدم مادة مثل احلجر اأو اخل�شب اأو اخلزف 

جمالية  على  احلكم  فاإن  ما،  متثاًل  و�شكل 

امل�شتخدمة،  املادة  اإل  يرجع  ل  التمثال  هذا 

بل اإىل ال�شكل الذي يعرب عن مو�شوع جمايل 

هو  لي�س  ما  متثال  �شكل  »اإن  يقول:  لهذا  ما، 

يف  املمثل  الإن�شاين  اجل�شم  هو  ولكن  اخلزف 

)مثاًل  املواد  هذه  ت�شبح  لهذا  التمثال«)22(، 

من  عنها  لال�شتغناء  قابلة  غري  هنا(  اخلزف 

جهة، ولكنها رغم هذا ل تدخل يف املو�شوع 

اجلمايل.

بالن�شبة  الل�شانية،  العنا�رض  تدخل  ل  اإذاً، 

للعامل اجلمايل Esthéticien، يف املو�شوع 

اجلمايل، وعليه ل تدخل اللغة ـ يف حتديدها 

اإمنا  اجلمايل،  املو�شوع  داخل  ـ  الل�شاين 

اجلمايل  »املو�شوع  اأما  الهام�س،  يف  تبقى 

الفني و�شع يف  اإل املحتوى  لي�س  نف�شه فهو 

�شكل«)23(. 

قيمة  القول، من  بهذا  باختني  ينق�س  ل  لكن 

الل�شان، بل ي�شري اإىل اأن الفنان يتحرر من اللغة 

يف حتديدها الل�شاين، ل بنفيها/ نكرانها، بل 

بال�شتغال عليها وجتاوزها، يقول: »ل َتدخل 

املو�شوع  داخل  الل�شاين،  اللغة، يف حتديدها 

اجلمايل للفن الأدبي«)24(، فالعن�رض التقني 

يف الفن هو كل ما ل يكن ال�شتغناء عنه يف 

هذا  مثل  علمية  درجة  اأن  باختني  راأى 

اقرتبت  مهما  فهي  ن�شبية،  �شتكون  التحليل 

اأنها  �شتكون فيها ن�شبة  اإل  من املو�شوعية، 

من الذاتية ل حمالة يف اأحد جوانب التحليل، 

املو�شوع  ولدت  التي  هي  )الذاتية(  لأنها 

للباحث يكنه  العلمي  الذوق  اأن  اإل  اجلمايل، 

وياأخذه  املرجوة،  َثّبَته يف احلدود  يمُ اأن  دائما 

لرف�س املظاهر الذاتية يف حتليله.

فهم  )اأي  اجلمايل،  املو�شوع  فهم  كان  لهذا 

املحتوى(، هو العمل الأول الذي على املحلل 

القيام به، فرنى اأن باختني نف�شه بداأ مب�شكل 

وال�شكل،  للمادة  تعر�شه  قبل  اأول  املحتوى 

موؤكداً اأن املو�شوع اجلمايل يكن اإيجاده يف 

اأو باأخرى.  الفن عامة، بطريقة  اأو يف  الأدب، 

ولكن الوقوف عنده يطرح العديد من الأ�شئلة، 

من بينها: 

كيف يتحقق املحتوى داخل العمل الفني؟

اجلمايل  التحليل  واإمكانات  اأعمال  هي  ما 

للمحتوى؟

هذين  عن  الإجابة  اأن  اإىل  باختني  ي�شري 

لعلم  ال�شاغل  ال�شغل  هما  الذين  ال�شوؤالني، 

اإمنا  حتمية،  بطريقة  هنا  تكون  لن  اجلمال، 

عامة،  ب�شفة  امل�شكل  اإىل  بالإ�شارة  �شيكتفي 

على  التعرف  يف  املوجودة  امل�شاكل  ملخ�شًا 

اأن  طبيعة املحتوى اجلمايل. وعليه ما يجب 

املو�شوع  تكوين  يدخل يف  ما  اأن  نعرفه هو 

اجلمايل هما العن�رضان الأخالقي واملعريف، 

كما اأنه ل يكن للمحتوى اأن يكون م�شتوحى 

من املجال املعريف فقط، مبعزل عن العن�رض 

مكانة  له  الأخري  العن�رض  اإن  بل  الأخالقي، 

ت�شبق العن�رض الأول، فكل ما هو معروف عليه 

الفعل/  فيه  يكتمل  الذي  بالعامل  يرتبط  اأن 

وهنا  الوعي،  بعمق  املرتبط  الإن�شاين  احلدث 

فقط يدخل يف العمل الفني. 

م�شكلة  فاأول  للمحتوى  اجلمايل  التحليل  اأما 

على  والدليل  الأخالقي،  م�شاألة  هي  يطرحها 

وجود هذا البعد ال�رضوري يف التحليل اجلمايل 

 sympathie هو مقولة التطابق اأو الجنذاب

وجودهما  لأن  اأخالقيًا،  بعداً  يكّونان  اللذين 

الأدبي،  الن�س  يف  الآخرية  بوجود  مرهون 

الأخالقية،  املقولة  واأ�شا�س  �رضط  والآخرية 

مقولة  على  اعتماده  يف  التحليل  هذا  اأن  اإل 

اجلمايل  البعد  َد 
ّ
َفر يمُ اأن  من  بد  ل  الأخالق 

ال�شكلي كي تنبو املقولة الأخالقية، وترتاوح 

عملية الفردنة اأو التفريد من ن�س لآخر)19(. 

ينتقل  مل  املحتوى،  م�شكل  عن  احلديث  بعد 

باختني اإىل م�شكل ال�شكل الذي يغلف املحتوى 

اإمنا  اجلمايل،  باملو�شوع  وثيقة  �شلة  وله 

اإىل م�شكل املادة، التي ل يكون العمل  تطرق 

اجلمايل من دونها، ولكن من جهة اأخرى هي 

فما  اجلمايل،  املو�شوع  تكوين  يف  تدخل  ل 

م�شكل املادة يا ترى؟

يف حديثه عن م�شكل املادة، يقف بنا باختني 

ليظهر اأهمية اللغة يف حياتنا ب�شفة عامة، فال 

وعليه  اللغة،  عن  ي�شتغني  اأن  لالإن�شان  يكن 

لغوية«)20(،   اإل ظاهرة  الثقافة  »لي�شت  قال: 

ولهذا يوؤكد اأنه ل يكن لأي جمال اأن يتجاوز 

القليل،  اأخذ منها  واإن  ي�شتغني عنها  اأو  اللغة 

فاللغة هي املادة التي ي�شتعملها ال�شاعر مثال، 

وهي اأ�شبه بالطبيعة التي هي مادة العلم.

عن�رضا  اإل  لي�شت  اللغة  اأن  تقدم  مما  نفهم 

يف  اللغة،  تدخل  »ل  قال:  ولهذا  تقنيا، 

اجلمايل  املو�شوع  داخل  الل�شاين،  حتديدها 

العن�رض  اأن  هذا  ومعنى  الأدبي«)21(،  للفن 

التقني يف الفن، هو كل ما ل يكن ال�شتغناء 

عنه يف اإبداع العمل الفني، اإل اأنه لي�س جزءا 



41

وغيابه يف ال�شكل املعريف، »اإن الفعل املعريف 

�شعر بفعاليته، لأن الإح�شا�س  فّعال ولكن ل يمُ

اأو  ب�شخ�س.  مرتبطًا  فرديًا،  اإل  يكون  ل 

بتعبري اآخر: الإح�شا�س بفاعليتي ل يدخل يف 

املحتوى املو�شوعي للفكرة نف�شها، بل يبقى 

هام�شيا كمكمل نف�شي ذاتي ل اأكرث«)26(. 

اأما يف ال�شكل الفني  هذا عن ال�شكل املعريف، 

والفرق  متامًا،  خمتلف  فالأمر  اجلمايل  اأو 

مبا  ن�شه  يغلف  املبدع  املوؤلف  لأن  �شا�شع، 

اأن ح�شوره  اأحا�شي�س وم�شاعر، كما  لديه من 

يف الن�س لي�س هام�شيا، اإمنا هو يف لب العمل 

الفني حيث جنده باإح�شا�شه وتعبريه عن حبه 

واآلمه. ويقولها باختني بعبارة اأدق: »اأجدين 

واأجد فاعليتي املنتجة«)27(. 

باعتباره  الفني  ال�شكل  اإظهار  يجب  هنا  من 

والفكرية  الفّعالة  املبدع  املوؤلف  عالقة 

الفني  ال�شكل  هذا  ي�شتطيع  لكي  بـاملحتوى، 

نف�س  عن  يعرب  ولهذا جنده  جماليًا.  يثبت  اأن 

املحتوى، حيث  الفكرة يف حديثه عن م�شكل 

دور  اأهمية  اأبدا عن  نغفل  اأن  يجب  »ل  يقول: 

املوؤلف،  يف  املج�شدة  بدعة  املمُ ال�شخ�شية 

اإذ يف  الفني،  ال�شكل  يبني  باعتبارها عن�رضاً 

وحدة عمله يتحقق احتاد العن�رضين الأخالقي 

واملعريف، اإل اأنه على املحلل اجلمايل اأن يقف 

وحدة  داخل  العن�رضين  ودللة  عالقة  لفهم 

املحتوى«)28(.

عليه، هناك حمتوى ن�شمعه ونعي�شه ونح�شه، 

واإذا  فعله،  ونمُ ن�شنعه  لكي  نعرب عنه  اأن  يجب 

وبالتايل  �شكال.  له  ن�شع  فاإننا  هذا  فعلنا 

نراه  ما  يف  كمبدعني  نغو�س  اأن  »يجب 

على  نتعاىل  هنا  ومن  عنه،  ونعرب  ون�شمعه 

ال�شكل،  عن  اخلارج  التحديد  وعلى  املادية، 

كمادة  خارجيا  كونه  عن  ال�شكل  يتوقف  اإذ 

من  جزءاً  لي�س  اأنه  اإل  الفني،  العمل  اإبداع 

ال�شعري  العمل  ففي  اجلمايل،  املو�شوع 

الكلمات  تنتظم   ،l›œuvre poétique

الق�شايا،  وهي  جمموعات؛  وفق  جهة  من 

جهة  ومن  والأفعال..  والف�شول،  والفقرات، 

ال�شخ�شيات،  مظهر  الكلمات  تبني  اأخرى 

واأفعالها،  واإطارها،  وموقفها،  وخ�شائ�شها، 

الأخالقي  احلدث  ي�شكل  ما  جمموع  واأخريا 

جمالية.  بطريقة  منته  �شكل  يف  ما،  حلياة 

كونها  عن  الكلمات  تتوقف  الفعل  وبهذا 

حتقيق  ف�شريورة  وف�شوًل:  واأ�شطراً  ق�شايا 

املو�شوع اجلمايل، اأو ما ي�شمى الر�شم الفني، 

هي عبارة عن �شريورة حتويل ن�شقي ملجموع 

اإىل  وتكوينيًا،  ل�شانيًا  هم  فمُ  ،verbal لفظي 

جمايل  حدث   architectonique جمموع 

منته)25(.    

اجلمايل  احلدث  اأن  القول  هذا  من  يفهم  ما 

ي�شتعني بالكلمات ل حمالة، ولكن الر�شم الفني 

الكلمات  هذه  حتويل  يقت�شي  اجلمايل  للعمل 

لت�شغل حيزاً اآخر داخل العمل الفني، وعليه ل 

يعتربها باختني ـ يف حالتها الل�شانية ـ جزءاً 

بل هي  املو�شوع اجلمايل،  تكوين  يدخل يف 

التي  اللغة  ت�شبح  فقط، ومن هنا  مادته  هنا 

هي املادة التقنية التي ل بد منها يف العمل 

عن  تنف�شل  ل  خا�شة،  وال�شعري  الأدبي، 

املو�شوع اجلمايل لأنه هو الذي يحييها. 

�شيكون  واملادة  املحتوى  م�شكل  عر�س  بعد 

النتقال يف العن�رض الأخري من هذه الدرا�شة 

اإىل م�شكل ال�شكل، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا 

بهذين العن�رضين الأ�شا�شيني واملهمني، ومنه 

درا�شة وفهم ال�شكل �شتكون حمددة من خالل 

هذين الوجهني املختلفني اأي:

القح  اجلمايل  املو�شوع  داخل  من   /1

  architectonique باعتباره �شكاًل منتظما

 

 axiologiquement )موجها فكريا )قيميا

ومرتبطًا بهذا املحتوى.

2/ ومن جهة اأخرى داخل املجموع املادي، 

اأي درا�شة تقنية ال�شكل.

باختني  ينبهنا  منهجي،  خلط  اأي  لتفادي 

ل�رضورة فهم ما يرمي اإليه يف النقطة الثانية 

املادة  �شكل  درا�شة  قاله  مما  ليق�شد  لأنه 

من  حمققا  باعتباره  ال�شكل  �شيدر�س  ولكنه 

�شنبينه  ما  وهذا  ومب�شاعدتها،  املادة  قبل 

ظل  يف  ال�شكل  فهم  يجب  اأنه  املهم  لحقًا. 

الهدف  من  انطالقا  اأي  املفهومني؛  هذين 

اجلمايل والطبيعة املادية.

هكذا �شيكون هذا الف�شل مبثابة تقدمي ق�شري 

به  خروجًا  لل�شكل،  اجلمايل  التحليل  لطريقة 

يكن  مل  والتي  ال�شكالين،  التحليل  طريقة  عن 

ينظر اإليها اإل باعتبارها تقنية، وهذه النظرة 

والتاريخي  النف�شي  التحليل  معه  تقا�شمها 

جتاوز  على  باختني  يعمل  وبالتايل  للفن. 

النظرة التقنية لل�شكل، لينظر اإليه من الناحية 

اجلمالية املح�شة.

من هنا يطرح باختني �شوؤاًل يكون اجلواب عنه 

اجلمايل  التحليل  اإىل  تقودنا  التي  النطالقة 

الذي يتوخاه لل�شكل، وهو: كيف لل�شكل الذي 

هو  ي�شبح  اأن  ما،  مادة  داخل  كليا  يتحقق 

كيف  اأخرى:  وبعبارة  للمحتوى؟  �شكاًل  نف�شه 

يحقق  اأن  للمادة  َنظم  املمُ اأو  َكّون  املمُ لل�شكل 

�شكاًل منتظمًا للقيم املعرفية والأخالقية؟

يلزمنا  والوقوف عند حتديده،  ال�شكل  لتحليل 

التفريق بني الأ�شكال، فهناك: ال�شكل املعريف. 

اختالف  وبينهما  اجلمايل،  اأو  الفني  وال�شكل 

الذي  املبدع  املوؤلف  جانب  ي�س  جوهري 

الفني،  ال�شكل  يف  الإبداعي  ح�شوره  نلم�س 
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 ي�شري باختني قبل اأن يدخل يف تفا�شيل هذه 

النقطة اإىل اأن العزل ل ي�س املادة ول العمل 

ك�شيء، واإمنا ي�س الدللة اأي املحتوى، وهذا 

مقطع  مبثابة  هو  ما  عمل  حمتوى  اأن  يعني 

اأخذ من حدث ل يزال م�شتمرا ومفتوحا على 

الوجود، وعندما نعزل هذا املحتوى نكون قد 

األب�شناه �شكال ي�شبح حميطا به، وبتعبري اآخر: 

يكن اأن نفهم من هذا وكاأن املحتوى حر يف 

الوجود وال�شكل، ياأخذ/ يقتطع جزءاً من هذا 

املحتوى ويعزله، وبهذا العزل يكون قد خلق 

له عاملًا م�شتقاًل خا�شًا به، اأي �شكاًل مرتبطًا 

به.

كما اأن العزل عند باختني ل يلب�س دائما نف�س 

اأو  اإبداعًا  الفن  يف  مثاًل  ن�شميه  فما  ال�شكل، 

اكت�شافًا، ما هو يف احلقيقة اإل وجه من اأوجه 

العزل، لن املبدع ل ياأتي باإبداعه من العدم، 

اإمنا يقتطف من الواقع اأو من الطبيعة ما يراه 

منا�شبا وموائمًا حلاجته التعبريية، يقول: »... 

اإل ما كان  اأن نكت�شف، �شيئًا  اإننا ل ن�شتطيع 

يحمل  اأي  احلدث،  يف  دللية  قيمة  وله  ذاتيًا 

قيمة مهمة من وجهة النظر الإن�شانية، ولكن 

ل يكننا اأن نخرتع �شيئًا ل وجود له، لأن هذا 

ل اأ�شا�س له«)31(.

اإذاً، من اأجل حتقيق اإبداع �شكل فني ما، ينطلق 

العزل والإبداع من واقع اأو وجود معني يختار 

هذا  تكوين  اأجل  من  يحتاجه  ما  املبدع  منه 

ل  املبدع  املوؤلف  دون  فمن  وعليه،  ال�شكل، 

�شكاًل  املعزول  للعامل  نلب�س  اأن  اأبدا  يكننا 

املبدع  املوؤلف  اأن  طبعا  العلم  مع  ما.  فنيًا 

ل يبدع �شكله الفني من الفراغ ما دام العمل 

الفني يوؤخذ يف كليته باعتباره مغلفا مبظاهر 

ثالثة، »فاحلدث الفني هو �شكل خا�س مثبت 

يف العمل الفني الذي يتحقق من خالل العالقة 

طبعًا  واملتلقي«)32(،  املوؤلف  بني  املتبادلة 

يف ظل توا�شل اجتماعي ما. 

اإن  فقلنا  بـاملادة،  وعالقته  العزل  عن  اأما 

 

بالتايل  وي�شبح  معرفية،  بطريقة  منظمة 

املحتوى  يخرتق  قيمي  فعل  عن  تعبرياً 

ويحوله«)29(.

الفعل  اإدخال  اأن  باختني  يعترب 

يف  املعريف  والعن�رص  االأخالقي 

املو�شوع اجلمايل، يبني اأن اجلمال 

مع  تعامله  اإال يف  �شيئا،  يلغي  ال 

ذا  املحتوى  كان  وعليه  املادة. 

اأهمية كبرية، ومن دونه لن ت�شبح 

يعتربه  اإذ  فحوى،  اجلمايل  للعمل 

باختني »العن�رص امُلكّون للمو�شوع 

الفني،  ال�شكل  اجلمايل، وبه يرتبط 

الذي من دون هذا االرتباط لن يكون 

له اأي معنى«

من  نقتطف  اأن  يكن  النقطة  هذه  لتو�شيح 

ق�شده  ما  بها  نو�شح  اأمثلة  اليومية  حياتنا 

ن�شمع  ونحن  فمثال  هذا،  بقوله  باختني 

ن�شمع حكاية ما،  اأو  �شعرا معينا  اأو  مو�شيقى 

 

هذه  حمتويات  تختزن  الأحيان  بع�س  ففي 

الفنون بدواخلنا، ون�شتعملها يف اأحد املواقف 

ملفوظاتنا  منها  َكون  ونمُ منا�شبة،  نراها  التي 

لعالقتنا  املالئم  التعبري  وكاأنها  اخلا�شة، 

فما  هنا  ومن  باملحتوى،  اخلا�شة  الفكرية 

اأو  التنغيم  اأو  الفونيمات  يكن  مل  اأخذناه 

�شكلناه  الذي  املحتوى  اأخذنا  اإمنا  الكلمات، 

هنا  ال�شكل  »فاأ�شبح  الإبداعية،  بطريقتنا 

خارج  فكريًا  موقفًا  �شغل  خالله  ومن  فّعال 

املحتوى املاأخوذ«)30(.

يف  باختني  اإليه  اأو�شلنا  ما  جيدا  تاأملنا  لو 

اأننا  لراأينا  الفني،  ال�شكل  لتحديد  حماولته 

عام  حمتوى  هناك  تنتهي،  ل  معادلة  اأمام 

بطريقته  لي�شوغه  املبدع  املوؤلف  منه  ياأخذ 

فنيًا  �شكاًل  تكون  ملفوظات  يف  الإبداعية 

العملية  تتجدد  وهكذا  معطى،  لـمحتوى 

فنية  اأ�شكاًل  لتظهر  مرة  كل  يف  الإبداعية 

متنوعة. ولعل باختني يدرك جيداً هذه النقطة 

يدخل يف �شميم هذه  مهمًا  �شوؤاًل  لأنه طرح 

احللقة الالمنتهية، يك�شف حقيقة عن الوظيفة 

هذا  من  بـاملحتوى،  ال�شكل  لعالقة  الأوىل 

تنبثق هذه الكوكبة من الأ�شئلة:

كيف ي�شتطيع ال�شكل، باعتباره التعبري اللفظي 

ي�شبح  اأن  بـاملحتوى،  وفعلية  ذاتية  لعالقة 

�شكال اإبداعيا يكمل املحتوى؟  

يف  يخرج  ل  لفظيًا،  فعاًل  يجعل  الذي  َما 

يعمل  ول  املادي،  العمل  حدود  عن  احلقيقة 

لـمحتوى  �شكال  يعطي  فعال  تنظيمه،  على  اإل 

فكري مكتمل؟

التعرف على  الأ�شئلة ن�شتطيع  من خالل هذه 

الوظيفة املهمة لل�شكل يف عالقته بـاملحتوى، 

والتي يطلق عليها باختني »الوظيفة النعزالية 

اأو التفريقية« فماذا يق�شد بهذه الوظيفة؟

باختني
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8( يعترب باختني اأن les forme architectoniques  عبارة عن 

morale  والفيزيائية لالإن�شان  الفكرية  القيم  تاأخذها  التي  الأ�شكال 

اأ�شكال احلياة كما يراها   ،   de l›homme esthétique اجلمايل 

احلياة  اأ�شكال  عن  عبارة  فهي  تاريخه،  جمتمعه،  يف  حميطه،  يف 

اأو  التفرد  باأ�شكال  ترجمتها  ونقرتح  �س35.  فرادتها  يف  اجلمالية 

التاأ�شل )ما يجعل الكاتب اأ�شيال يف كتابته ومتفردا(.

 Mikhaïl Bakhtine: problème du contenu، du  )9

 matériau et de la forme dans l›œuvre littéraire;
.p 33

Ibid p26 )10

.Ibid.، p41 )11

 Bakhtine، Voloshinove. Le discours dans la  )12

 vie et le discours dans la poésie، contribution
 pour une poétique sociologique; in Todorov
 Tzvetan:Mikhaïl Bakhtine: Le principe
 Dialogique; Suivi de Ecrit du cercle de Bakhtine

 Edition du seul: 1981; p185

 Mikhaïl Bakhtine: Problème du contenu، du  )13

 matériau et de la forme dan l›œuvre littéraire،

.p44

.Ibid.، p46 )14

 Bakhtine،Voloshinove. Le discours dans la  )15  

.vie et le discours dans la poésie، p202

 Mikhaïl Bakhtine: problème du contenu، du   )16

matériau .....،P 50

.Ibid، p 50 )17

.Ibid، p 69 )18

19( ولكن باختني ي�شري اإىل اأن اأكرب ن�س ت�شعب فيه عملية حتييد اأو 

الأبعاد  فيه  تخفت  الذي  املو�شيقي،  الن�س  هو  ال�شكلي  اجلمال  فردنة 

انظر �س54 من املرجع  الرمزي فيه.  البعد  الأخالقية خفوتا لطغيان 

ال�شابق. 

 Mikhaïl Bakhtine: problème du contenu، du  )20

.matériau... p57

،Ibid.، p60 )21

 Bakhtine، Voloshinove. Le discours dans la  )22

.vie et le discours dans la poésie، p 203

 Mikhaïl Bakhtine: problème du contenu، du  )23

.matériau p62

.Ibid.، p60 )24

.Ibid.، p63 )25

.Ibid.، p70 )26

.Ibid.، p70 )27

.Ibid.، p53 )28

.Ibid.، p73 )29

.Ibid.، p71 )30

Ibid.، p73 )31

 Ecrit du cercle de Bakhtine: Le discours dans )32

 la vie le discours dans le poésie in Todorov
 Tzvetan : Mikhaïl Bakhtine: Le principe

Dialogique; P187.

 Mikhaïl Bakhtine: problème du contenu، du )33

  matériau; p73

Ibid p74. )34

ل  املحتوى  ي�س  اأنه  م�شبقا  حدد  باختني 

على  ي�شتغل  حينما  الفنان  لأن  وهذا  املادة، 

املادة يحقق قيما لواقع معزول، وهذا العمل 

يتجاوز املادة من دون اخلروج عن حدودها، 

فالكاتب املبدع حني ي�شتعمل كلمات للتعبري 

الإبداعي  با�شتعماله  فهو  معني  �شيء  عن 

دون  من  ولكن  الكلمات،  هذه  يتجاوز 

اإن خرج عنها فلن  اخلروج عن حدودها لأنه 

يت�شنى له التعبري عما يريده، اأي اأن: »الكلمة 

اإىل  املكتمل  ال�شكل  تنقل  اخلا�شة  بطريقتها 

املحتوى«)33(.

ن�شتنتج اأنه انطالقًا من مادة وحيدة )احلروف 

بكل  حدث  اأي  يالأ  اأن  لل�شكل  يكن  مثال( 

انطالقا من املادة  اأنه  الأخالقي، »كما  بعده 

اإبداعيًا  اأن يتبنى بعداً  الوحيدة يكن للكاتب 

القيم  اأي  الإبداعي،  املحتوى  مقابل  خالقًا 

املعرفية والأخالقية،  كما لو اأن الكاتب يدخل 

اإىل احلدث املعزول وي�شبح له مبدعا من دون 

العزل  يجعل  الطريقة  وبهذه  فيه،  ي�شارك  اأن 

من الكلمة وامللفوظ )اأي املادة ب�شفة عامة(، 

�شكليًا، مبدعة«)34(.  

  من كل ما تقدم يكننا اأن نفهم الوجه العام 

روؤيته وت�شوره  انطلق منه باختني يف  الذي 

يف  اإل  اأول  له  معنى  ل  الذي  الفني  للعمل 

ما  فيه، وهذا  الذي ظهر  الثقايف  ال�رضح  ظل 

يعززه وي�شفي عليه املعنى الذي يتالءم مع 

واإن  الفني  العمل  اأن  وثانيًا  وروده،  �شياق 

كان كال ينظر اإليه يف �شموليته، اإل اأنه مكون 

يلعبان  منها  عن�رضان  ثالثة،  عنا�رض  من 

املحتوى  بناء جماليته وهما  دورا مهما يف 

وال�شكل، وعن�رض مهم يف بنائه ولكن ل يدخل 

باعتبارها  املادة  وهي  اجلمايل  تكوينه  يف 

العن�رض التقني يف العمل الفني.

على  ال�شوء  اأطفاأ  قد  باختني  يكون  بهذا   

امل�شاهمات الل�شانية عمومًا وال�شكالنية على 

الن�شو�س  اأفقدت  لأنها  اخل�شو�س،  وجه 

املو�شوع  عند  توقفها  بعدم  جوهرها  الفنية 

على  قيا�شًا  جّيداً  نفهم  هنا  ومن  اجلمايل، 

اأدبي  فني  عمل  هي  الرواية  اأن  قيل  ما 

اأن  ي�شح  ل  وعليه  الأوىل،  بالدرجة  جمايل 

بل  التقنية،  التكوينية  بناها  يف  نختزلها 

يقودنا  الذي  اجلمايل  مو�شوعها  فهم  علينا 

جماليا  ها  َكونمُ تمُ التي  املت�شعبة  بناءاتها  اإىل 

وتبني تاآلفها وان�شجامها، اإذا نظر اإليها طبعا 

تعجز عن  املغلقة  الل�شانية  فالدرا�شات  ككل، 

الإحاطة بجل مكوناتها، لأن اجلن�س الروائي 

يف  تدخل  ل�شانية  غري  عنا�رض  على  يحتوي 

التغافل  بالتايل  يكن  ول  اجلمايل،  تكوينه 

عنها.

الأول  مقاله  من  انطلق  قد  باختني  كان  واإن 

الذي خل�س فيه طبيعة املو�شوع اجلمايل من 

العام، اأي دون اأن يخ�ش�س عمال فنيا بعينه 

اإل  النحت،  اأو  املو�شيقى  اأو  مثال  كـالرواية 

من  تاله  ما  يف  التخ�شي�س  هذا  نالحظ  اأننا 

درا�شات قدمها، لتكون الرواية اجلن�س احلائز 

على اهتمامه بالدرجة الأوىل.
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- يف َجَدل ما مل يعد م�شت�شاغًا، بعد اأن فقدنا 

ينبغي  وما  كان  ما  بني  تربط  التي  العالقة 

املعريف  بالتقدم  اللحاق  باأوا�رض  يكون،  اأن 

الذي من �شاأنه اأن ي�شهم يف التنمية بال�شتناد 

 - النقد  اأن  اعتبار  على  النقدي،  التحليل  اإىل 

�شاأنها  من  عامة - ظاهرة ح�شارية،  ب�شفة 

وذاته،  الإن�شان  العالقة بني  اأن ت�شبط م�شار 

والإن�شان وغريه، والإن�شان والكون من حوله. 

والعلم  الوعي  على  تعتمد  فكرية  عملية  وهو 

ذلك  يف  ولعل  والفل�شفة،  الإن�شانية  واخلربة 

الإن�شاين،  للفعل  العميق  التحليل  اإىل  مياًل 

القائمة  العالقات  ولكافة  الب�رضي،  ولل�شلوك 

يقدم  اأن  �شاأنه  ومن  الب�رضي،  املجتمع  يف 

ومتطلباته،  الإن�شاين  احلا�رض  باجتاه  روؤية 

ي�شع  وهو  ومتطلباتها،  اللحظة  وبخ�شو�س 

امل�شري الإن�شاين ن�شب عينيه، كما اأنه يوظف 

الإن�شاين، ل باعتباره نربا�س  الوعي بالرتاث 

احلا�رض، بل باعتباره جزًءا مكيًنا من ثقافة 

ال�شخ�شية الإن�شانية الواعية..)1(. 

 - العلمية  للمعرفة  النقدية  الدرا�شة  ولعل 

يف  النقدية  الدرا�شة  �شاأن  ذلك  يف  �شاأنها 

التغري  ملواكبة  ا�شتمرار   - الأدبية  احلقول 

وعالقة  باملعرفة،  الواقع  ربط  يف  النوعي 

الذات بالآخر، وخلق جمال من التحرر لتجاوز 

م�شيَّج  هو  ما  وكل  وثابت،  قار  هو  ما  كل 

لها  املعرفة  لأن  الإقليمية،  احلدود  ب�شوابط 

ارتباط وثيق بالتحرر من القيود. 

كل  احل�شارة  اأن  يف  ال�شك  اإىل  �شبيل  ال 

وقائع  باالأدلة  تثبته  ما  وهو  متكامل، 

لتطور  الع�شور  عرب  التاريخية  االأحداث 

اأ�شار  ذلك مما  على  اأدل  ولي�ض  احل�شارات، 

تاريخ  اأن  اعترب  حني  خلدون  ابن  اإليه 

اأن  منه  اإميانًا  �شنن،  وفق  ي�شري  الب�رصية 

ال�شاحة التاريخية مبا حتمله من معطيات 

لها  الفكرية،  مراميها  جميع  يف  ح�شارية 

عطاءات  جت�شدها  نوامي�ض،  ولها  �شنن، 

الذين  علماوؤها  مقامها  ويوؤكد  الب�رصية، 

ي�شهرون على عملية التغري، وفق ما متليه 

الفكرية،  ون�شاطاتهم  ابتكاراتهم  عليهم 

وما  االأحداث،  م�شتجدات  منطق  ومن خالل 

املتنامي  اطراده  الكون يف  �شنن  به  تتميز 

بالقوانني العلمية التي اأجِنزت - يف غالبها 

االإن�شانية على وجه  الق�شايا  -  ملعاجلة 

التحديد.

قبيل  من  والتغري،  التطور  عمليتا  كانت  واإذا 

هاتني  فاإن  احل�شارات،  وبناء  التاريخ  �شنن 

العمليتني يف واقعنا العربي تنهجان الجتاه 

 the( املعاك�س ملفاهيم املنظومات العاملية

World System( من خالل النت�شار الهائل 

املعرفة  معايري  واأن  املعلومات،  لتكنولوجيا 

من  تعاين   - اليوم   - الفكرية  �شاحتنا  يف 

�شلبًا  انعك�س  الذي  الأمر  م�شتحكم؛  انغالق 

وجه  على  واملعريف  الثقايف،  الوعي  على 

تطور  بني  الرابط  اجل�رض  واأ�شبح  اخل�شو�س، 

يف  ومثيلها  الغربي،  الواقع  يف  املعارف 

واإق�شاء  الت�شطيح،  يحكمه  العربي،  واقعنا 

الذات على ح�شاب متجيد الآخر.

تقدم  �شبل  اإىل  نتعرف  اأن  حاولنا  واإذا 

احل�شارات فال اأحد ينكر قدرة العلم وفاعلية 

الفكر ملد احل�شارات بالتقدم، وحل م�شاكلها، 

والنظر يف م�شتقبلها، غري اأن حال الفكرـ  بوجه 

عام ـ يف ثقافتنا العربية موؤ�شف، ملا اأ�شابه 

اأو تهمي�س، وانحراف  اإق�شاء،  اأو   ، من تغريب 

عن م�شار التعاطي املعريف ال�شليم.

املعريف  الوعي  ركود  اأن  ذلك  اإىل  اأ�شف 

مل�شتنقع  �شاكنة،  بربكة  �شبيه  عام  بوجه 

املاء الغدير، نتيجة حب�شه يف مو�شع راكد ل 

تتجدد روافده، وهو حال املعارف عندنا، اإل 

فها من منبع م�شتجدات النظريات 
ْ
يف حال َغر

العالقة  حيث  الزمن،  فارق  مع  الغربية، 

تتنا�شب  ل  امل�شتجدات  بتطور  تربطنا  التي 

موقعها  يف  وتوظيفها  ابتكارها  م�شافة  مع 

الأ�شل، فمع جتدد املعرفة هناك نبداأ نحن يف 

الآخرون على  الأ�شئلة حول ما جتاوزه  طرح 

واحل�شارية،  الجتماعية،   ، الأ�شعدة  جميع 

يف  ون�شتمر  والأدبية،  والأخالقية،  والفكرية، 

التاريخ، واجرتار ما  اأ�شبح يف حكم  ما  َلْوك 

طوته ال�شحف، والت�شارع - ك�رضاع الثريان 

رهان النقد الثقايف

اأ�سئلة الراهن واملحتوى

د. يا�شمني فيدوح

نقد
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ازدهار املعرفة يف الثقافة املحلية، ووجودها 

ل يف�شلها عن العملية الإبداعية.

عام،  بوجه  املعرفة  ماآزم  على  احلكم  ويظل 

والنقد الأدبي على وجه اخل�شو�س قائمًا ما 

عَن مبراجعة املنظومة التعليمية من جهة،  مل نمُ

والدح�س  لالإثبات  القابل  العلم  وباأحكام 

احل�س  ببذرة  وقبلهما  ثانية،  جهة  من 

الوا�شع  الو�شط  يف  بدايته  يجد  حتى  املعريف 

هذا  من  تنمي  حوافز  وخلق  املجتمع،  من 

ر�شالة  اإذن  النقد  املو�شوعية.  قدراته  احل�س 

اإن�شانية �شامية، ومن �شاأنه اأن يقدم منجزاته 

وت�شويبًا  للروؤى،  طرحًا  احلا�رض،  باجتاه 

والن�شاطات،  للعالقات  وتقويًا  للم�شار، 

قد  اأمامه.  للطريق  واإنارة  للعقل،  واإ�شاءة 

الفل�شفة  باختالف  النقدي  اخلطاب  يختلف 

اأو  الأيديولوجيات،  باختالف  اأو  ال�شائدة، 

)املعرفية(  الإب�شتمولوجية  الأ�ش�س  باختالف 

يعرب  النهاية  يف  اأنه  اإل  عليها،  يعتمد  التي 

الرتباط  من  له  بد  ول  ح�شاري،  توجه  عن 

ب�شياق ح�شاري له قيمه اجلمالية والروحية 

هو  وحده  ال�شياق  هذا  واملعرفية.  والثقافية 

�شابط العملية النقدية ذاتها، اأو باملعنى: اإنه 

ياأتي يف ال�شياق ولي�س منف�شاًل عنه، ومن ثم 

عندما نتحدث عن اأزمة النقد فاإننا بال�رضورة 

- وعلى نحو غري مبا�رض - نتحدث عن اأزمة 

احل�شارة نف�شها)3(.

النقد االأدبي بني العقالنية اجل�شور والرطانة

لقد كان النقد الأدبي - منذ تاأ�شي�شه اإىل وقت 

اأ�شوًل وقواعد نقدية تطبق  قريب - يت�شمن 

اإىل  اأو تف�شريه، وهو  الن�س عند تقويه،  على 

حتليليًا،  منهجًا  الأدبي  النقد  كان  واإذا 

عالقته  يف  ا�شتثماره  فاإن  الن�س،  مو�شوعه 

باملجتمع وتاأثريه يف تكوين النظرة الإيجابية 

واأهدافه،  املجتمع،  هذا  هوية  م�شار  لتحديد 

اأمر م�شلم به، لأن التحليل النقدي البّناء يخلق 

ينوب  ت�شور  لبناء  توؤ�ش�س  فكرية  منظومة 

عما هو �شائد. ولكن، اإذا كان الأمر كذلك فما 

هي م�شكلة النقد الأدبي يف �شاحتنا الثقافية 

والأدبية؟ 

املاأزق  اأن  ال�شاأن  هذا  يف  الدرا�شات  ِمع  جتمُ

يكمن يف عدم التوا�شل مع املعرفة من حيث 

وعالقتها  وحدودها،  واأهميتها،  طبيعتها، 

اأنتجت  الذي  الواقع  بح�شب  ولي�س  بواقعنا، 

اأجله النظريات امل�شتوردة؛ لأن مثل هذه  من 

الختبارات  نتائج  على  �شلبا  توؤثر  النظريات 

يف  بتفا�شيلها  تطبيقها  حال  يف  املحلية، 

تراه  ما  نحو  على  اإليها،  املنقول  املعرفة 

 )epistemology( النظرية الإب�شتيمولوجية

للعقل  ا�شتثمار  هو  نظرية  اأية  ابتكار  اأن  من 

املنتج ولي�س للعقل امل�شتهلك. ومن هنا نعتقد 

اأنه لي�س ا�شترياد املعرفة وتوظيفها  جازمني 

من  انتقال  هو  بل  املنتجة،  للمعرفة  امتدادا 

البتداع اإىل التباع، اأو قل يف ذلك: اإن مربر 

وجودها - هناك - حا�رض يف دوافع الإنتاج 

والت�شويق والغاية. بينما مربر وجودها عندنا 

حا�رض ك�شلعة جتارية خا�شعة ملبداأ العر�س 

النحو فح�شب،  الأمر على هذا  والطلب، ولي�س 

بل ي�شكل تعاطينا احلريف معها لت�شبح ماأزقًا 

معرفيًا واجتماعيًا، حيث ل وجود لعالقة فعل 

بوجودنا،  املعرفة  هذه  تربط  التي  املعرفة 

الب�شتيمولوجية  القطيعة  عزز  الذي  الأمر 

وَخّدر  اأ�شكاله،  الإنتاج يف جميع  بيننا وبني 

التي  ذاكرتنا  ملكة  واأهمل  العقـل،  ملكة  فينا 

ملكة  وقّل�س  التاريخية،  بالقيم  تعنى  كانت 

الفنية،  دوافعنا  يف   - املتوارثة   - اخليال 

تربطنا  التي  العالقة  اأ�شبحت  ثم  ومن 

بعاملنا العلمي والفني عالقة م�شوبة، لغياب 

يف  الأمم  اإليه  ت�شتند  الذي  العلمي  الواقع 

الهتمام  عدم  عن  ف�شاًل  ح�شارتها،  بناء 

يف  املعرفة  مع  التعاطي  يف  املبادرة  بروح 

م�شاعيها املتنامية.  

التحليلي هو ثمرة زاد منطق  النقد  وملا كان 

البذرة  غياب  ظل  يف  بوجوده  فكيف  العلم، 

املعرفية لهذا الزاد عندنا، وقبل ذلك كله كيف 

بوجوده يف غياب الدافع القومي، لذلك مل تعد 

تدافع  زالت  ما  التي  العربية هيبتها  للذهنية 

عنها ثوابتنا.

العلمية،  التعامل مع املبادرة  اإن غياب روح 

منظومتنا  من  الفني  الذوقي  احل�س  واإبعاد 

التعليمية، اأ�شا�سمُ اإهمال اخللق والبتكار، وعدم 

ممار�شة التحليل العقالين والنقد املبدع، كما 

اأن للتق�شري يف وظيفة الرتجمة)2(، وت�شجيع 

املرتِهل والغثِّ منها، دوراً يف ت�شطيح الوعي 

املعريف، وبذلك نكون قد اأق�شينا عاماًل مهمًا 

باإمكانه  كان  املعرفة،  تو�شع  عوامل  من 

وينمي  غائبة،  علمية  حقائق  عن  يك�شف  اأن 

الأفق مبا يجلبه من  و�شعة  قدرة احلد�س  من 

وتوطينها،  ا�شتثمارها  حال  يف  الآخر  اأفكار 

بكل  وثقافتنا  م�شاعينا  مع  مندجمة  لت�شبح 

مو�شوعية، بعد اإعمال العقل فيما نتثاقف به، 

اأركان  من  فاعل  ركن  الرتجمة  اأن  ذلك  واآية 
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وما  للعامل،  الإن�شان  متلك  كيفية  اإىل  تدعو 

كانت تدعو اإليه اإن�شانية الإ�شالم، �شمن اإطار 

الإن�شانية،  ملواقف  ال�شمحة  عقيدته  وحدة 

هذه الإن�شانية التي تعد اإحدى ركائز الإ�شالم 

الكربى اإىل يومنا هذا. 

الفكري،  مورثنا  يف  كذلك  الأمر  كان  واإذا 

والنقدي منه على وجه اخل�شو�س، فكيف هو 

يف  النقدي  الفكر  راهن  اإىل  بالن�شبة  الو�شع 

ثقافتنا العربية؟ 

عندما نتفح�س الأمر يف راهن النقد العربي، 

اجتاهاته،  وت�شنيف  مفاهيمه،  حيث  من 

ما  جند  قلما  النقدية،  اإجراءاته  وتطبيق 

العربي  النقدي  النبع  اإىل  اإليه لري�شدنا  ن�شتند 

جزء  الأدبي  النقد  اأن  اعتبار  على  املعا�رض، 

م�شامينه  عن  والت�شاوؤل  الواقع،  جتربة  من 

من خالل حتليل الن�س، والك�شف عن خلفيات 

ذلك  ف�شاًل عن  والذاتية،  املو�شوعية  دواعيه 

هوية  معرفة  يف  بالغة  �شعوبة  جند  فاإننا 

�شوؤال البحث املعريف يف الثقافة العربية.

اإن ال�شتغال على تاأكيد الهوية النقدية العربية 

ول  الفكرية،  ال�شاحة  وجه  على  من  غيَّب  ممُ

التغييب   �شبب  نرجع  اأن  هذه  واحلال  نتورع  

والإغراق  العربية،  الهوية  كينونة  فقدان  اإىل 

يف كينونة التماهي مع الآخر، وم�شادرة راأي 

الذات طواعية، حبا يف الندماج مع الآخر. 

اإن ما يكن ا�شتخال�شه يف �شوء هذا الت�شور، 

تبعية  عن  ال�شتغناء  بالإمكان  كان  اأنه 

من  الذات،  هوية  تاأ�شي�س  مقابل  يف  الآخر 

احل�شارية،  املكونات  عنا�رض  نواحي  �شتى 

ذوي  من  القرار  اتخاذ  يف   - املبادرة  اأن  لو 

ال�شاأن يف اأوطاننا - اأخذت جمراها الطبيعي 

الوجود  ماهية  حول  بالت�شاوؤل  التفكري  يف 

جنب ذلك يجمع بني الذاتية واملو�شوعية يف 

الإبداعي،  املنظور  من  الن�شو�س  مقاربات 

العملية  يف  امل�شاهمة  منه  يقت�شي  مبا 

اأدواته  من  يغري  اأن  حاول  وعندئذ  الإبداعية، 

النقدية التقويية  اإىل اأدوات ك�شفية، من قبيل 

الك�شف عن مظاهر  �شبيل  حتديث طرائقه يف 

الرغم  وعلى  وم�شمونًا،  �شكاًل  الن�س  جمال 

من هذه املحاولة اإل اأن ما تو�شل اإليه مل يرق 

مع  باملقارنة  النقدية  العقالنية  م�شتوى  اإىل 

حالته التي ات�شم بها نقادنا القدامى.

يف  الأدبي  النقد  ي�شبح  املوقع  هذا  ومن   

اأيهما  �شوؤال حول:  الفكرية مو�شع  منظومتنا 

كان  فاإذا  التاأ�شي�س؟  اأم  التحديث  اأ�شبق، 

عام،  بوجه  املعريف  فكرهم  اأ�ش�شوا  قدماوؤنا 

وح�شهم النقدي - يف جميع املجالت - على 

كيف  عرفوا  لأنهم  فذلك  اخل�شو�س،  وجه 

يوؤ�ش�شون بناء »الذات« التي تعترب نواة لتعزيز 

جمعت  التي  العربية  الذات  هذه  ال�شخ�شية، 

بح�شب  املثالية  والذات  الواقعية  الذات  بني 

Raymond Cattle(( كات(   )ريوند  راأي 

ذات  هي  الواقعية  الذات  اأن  يعترب  الذي   ،))4

يف  القتدار،  م�شتوى  متثل  فعلية  اأو  حقيقية 

حني اأن الذات املثالية هي ذات تطلعية يوؤمل 

الفرد  اأي متثل - ما يطمح  اأن تكون -  منها 

اإىل اأن يكون، اأو ي�شبح عليه تباعًا.

بنائها  يف  العربية  الذات  هذه  كانت  واإذا 

بها،  يعتد  ح�شارة  اأ�ش�شت  قد  املعريف 

من  خرباتها  تنمي  اأن  ا�شتطاعت  فالأنها  

يف  طموحاتها  متطلبات  مع  تفاعلها  خالل 

اأ�ش�س  لذلك  متميزة،  ح�شارة  بناء  اإمكانية 

املعرفة،  اإدراك  على  �شخ�شيتهم  قدماوؤنا 

�شواء منها املكت�شبة اأو تلك التي جلبوها من 

نهم  متكُّ كان  بالآخر  تاأثرهم  ومبقدار  الآخر، 

ثقافتهم  اإىل  »امل�شدر«   ثقافته  توطني   من 

يتالءم  مبا  �شياغتها  واأعادوا  »الهدف«، 

ومعطياتهم الثقافية، فكانت ب�شماتهم موقعة 

ال�رضف،  العربي  املعريف  التاأ�شي�س  عمق  يف 

تلك  حمتويات  من  اإفادتهم  عن  النظر  بغ�س 

العلوم امل�شتوردة.

اإذا كان النقد االأدبي منهجًا حتليليًا، 

يف  ا�شتثماره  فاإن  الن�ض،  مو�شوعه 

عالقته باملجتمع وتاأثريه يف تكوين 

م�شار  لتحديد  االإيجابية  النظرة 

اأمر  واأهدافه،  املجتمع  هذا  هوية 

م�شلم به، الأن التحليل النقدي البّناء 

لبناء  توؤ�ش�ض  يخلق منظومة فكرية 

ولكن،  �شائد.  هو  عما  ينوب  ت�شور 

اإذا كان االأمر كذلك، فما هي م�شكلة 

الثقافية  �شاحتنا  يف  االأدبي  النقد 

واالأدبية؟ 

 وملو�شوع التاأثري املتبادل بني الثقافات يف 

موروثنا املعريف اأكرث من م�شتوى، وحلقيقته 

)ل  اأكرث من مغزى  ولفائدته  اجتاه،  اأكرث من 

�شبيل اإىل احلديث عنه هنا حتى ل نخرج عن 

املو�شوع(، غري اأن الذي يعنينا يف هذا ال�شياق 

هو كيف ا�شتطاع نقادنا القدامى اأن يوؤ�ش�شوا 

ح�شارتهم  �شبل  �شوء  يف  النقدية  نظريتهم 

املعطاءة، ويف جميع املجالت؟ فاإذا انطلقنا 

من فكرة اأن احل�شارة كل متكامل كما مر بنا 

قبل قليل، فلن يع�رض علينا فهم نواة ال�شخ�شية 

اأفكارها  العربية يف بنائها املعريف وتكوين 

يف  ولعل  �شواء،  حدٍّ  على  والإن�شانية  العلمية 

الفكر مع  اأن نطلق عليه تزاوج  ذلك ما يكن 

الروح، وتداخل الوجدان مع الوعي، واإمكانية 

املمكن،  للواقع  طلبا  الطبيعي  الواقع  جتاوز 

كانت  التي  اآنذاك  الع�رض  ثقافة  مع  متا�شيا 
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النظرية امل�شتمدة من ثقافة الآخر، مبقوماتها 

 )Falsification( للتزييف  معياراً  احلرفية، 

بح�شب كارل بوبر K. Poper، مما يعني  اأن 

تكون النظرية العلمية قابلة للتكذيب.

العربي  النقد  رواد  جهود  من  الرغم  وعلى 

كانت  والذين  واملثمنة،  املثمرة،  احلديث 

نربة  النقدية  للحركة  التاأ�شي�شية  ب�شماتهم 

النقدية  املعرفة  بني  ال�شلة  ربط  يف  معززة 

امل�رضوع  عليه  كان  ما  نحو  على  واملتلقي، 

الديوان،  جماعة  اأو  ح�شني،  لطه  النقدي 

اإل  ذلك  من  الرغم  على  نعيمة،  وميخائيل 

روؤاه  يف  اجليل  هذا  مع  التوا�شل  روابط  اأن 

النقدية تال�شت، وبداأ النقد ينح�رض يف اجلانب 

وِق�ْس  هويته،  تعزيز  عن  ويرتاجع  التنظريي، 

على ذلك عالقتنا بالنقد العربي القدمي، حيث 

بداأت ال�شالت التي تربطنا باملرجعية النقدية 

واأ�شبح  تدريجيًا،  عراها  تنف�شم  العربية 

الناقد اليوم يت�شدق بكل ما هو اآٍت من الآخر، 

اأ�شفى عليها  التي  النظريات  ويت�شبث بق�شور 

الذي جعلها  الأمر  والعمومية؛  التجريد  طابع 

عن  البعد  كل  وبعيدة  لبيئتنا،  مالئمة  غري 

مردودية التعاطي معها، ومنقطعة ال�شلة عن 

الوظيفة التي ارتبطت بها يف ثقافتها الأ�شل، 

وهي وظيفة الن�شاأة والتاأ�شي�س. 

�شوؤال النقد العربي:

ثقافة  متطلبات  يف  النظر  اإمعان  حال  يف 

واأمام ثقافة ما بعد احلداثة،  الثالثة،  الألفية 

وهواج�س العوملة، يجدر بنا اأن نطرح الأ�شئلة 

الآتية: كيف هو حال احلركة الفكرية عندنا؟ 

يف  يجري  ملا  حتليلية  ممار�شة  هناك  وهل 

ال�شاحة الفكرية العربية؟ وقبل ذلك: هل هناك 

فكر عربي يوجه احلركة النقدية؟ وما عالقة 

اأ�شبحت  وكيف  النقدي؟  بالتحليل  الفكر 

ت�شاوؤل  احلقيقة« يف �شوء  »البحث عن  فكرة 

احل�شاري وتغريات الذات املتنامية. ولو نحن 

رجعنا اإىل الوراء قلياًل، مقارنة ببع�س الأمم 

يف  كانت  والتي  الع�رضين،  القرن  بداية  يف 

العربية - م�رض  الدول  م�شتوى مكانة بع�س 

حتديداً - فاإننا جند تلك الأمم قد ركزت على 

طلب الوجود احلق باملعرفة، بينما طلب ذوونا 

هذا الوجود بال�شعي اإىل ال�شلطة ب�شتى ال�شبل، 

اأن نت�شاءل: ملاذا مل يحقق  قَّ لنا  ومن هنا حمُ

العرب - وعلى راأ�شهم م�رض يف بداية النه�شة 

�شبيل  على  اليابان  حققته  ما  بالت�شنيع   -

املثال التي كانت اأقل �شاأنا اآنذاك من واقعنا 

العربي؟ وملاذا ف�شلت نه�شتنا  الفكرية، فيما 

التي  الدول  من  غريها  اأو  تركيا،  يف  جنحت 

مرت مبنزلقات جمة.

اأوطاننا  يف  النه�شة  مكونات  عن  واحلديث 

مع  التماهي  عن  احلديث  اإىل  يجرنا  العربية، 

اأ�شبح  اإذ  امل�شئولية؛  توازن  وفقدان  ال�شياع، 

كل فعل يرمي بثقله اإىل اأن يكون هو ذاته على 

الدوام، ومرميا يف ح�شن تعاقب الأجيال، من 

دون اإجابة عن ت�شاوؤلت هذا الفعل. واإذا كانت 

احل�شاري  للمكون  الراعية  ال�شلطة  موؤ�ش�شة 

عندنا ل تكرتث  مبجريات التحولت الكربى 

خالل  من  جمتمعاتنا  م�شالح  تخدم  التي 

موؤ�ش�شات املجتمع املدين املرتامية الأطراف، 

التعليمية،  منظوماتنا  عن  نقول  ع�شانا  فما 

من  جزءاً  بو�شفها  والثقافية،  والفكرية، 

موؤ�ش�شة ال�شلطة الراعية، التي تتجاهل احلركة 

منظور  من  اإل  معها  تتفاعل  ول  الفكرية 

الإهمال، والتال�شي، �شواء اأكان ذلك عن ق�شد 

اأو عن غري ق�شد، اأو بدافع الروح الالم�شئولة.   

اأخرى لفتة  اإ�شكالية  اأن ثمة  اإىل  ذلك  اأ�شف 

الذي  العقالنية  اأن مطلب  لالنتباه، تكمن يف 

نن�شده يف احلركة النقدية - على غرار ما كان 

�شابقًا - و كان من قبيل التحليل املو�شوعي، 

جتاوزته  اأن  بعد  متال�شيًا  اليوم  اأ�شبح 

الأحداث، ومل يعد مبقدوره م�شايرة ما يجري 

بعد  خا�شة  امل�شتجدة،  الفكرية  ال�شاحة  يف 

انت�شار تكنولوجيا املعلوماتية، التي تن�رض ما 

ي�شتجد بني حلظة واأخرى، حتى اأ�شبح يبدو لنا 

اأننا غري قادرين على مواجهة الفعل الإبداعي، 

قد  النقدية  والعقالنية  التحليلي   العقل  واأن 

نت�شور  وبذلك  النهيار.  حكم  يف  اأ�شبحا 

�شمنها  ومن  الفكرية،  ال�شاحة  به  متر  ما  اأن 

املطلق  العجز  عن  تعبري  هو  الأدبي،  النقد 

الفكرية  للحركة  ال�رضيع  التطور  مواكبة  عن 

العاملية، وف�شل مريب يف مواكبة �شريورة ما 

املعرفة.  ميادين  يف  اكت�شافات  من  ي�شتجد 

اأن  اجلميع؛  يعرفه  بات  مبا  ذلك  لنا  ويتاأكد 

العقد الأخري من القـرن الع�رضين ي�شهد نـهاية 

حقبة هامة من تاريخ الإن�شانية امتدت زهاء 

قرنني، كانت بحق حقبة الثورات والتحولت 

التوجهات  م�شتوى  على  �شواء  الكربى، 

الب�رضية،  املجتمعات  عرفتها  التي  اجلديدة 

واملعارف  الفكر  �شريورة  م�شتوى  على  اأو 

العربي احلديث  النقد  اإن مع�شلة  والعلوم)5(. 

تكمن يف اأنه كان - خا�شة قبيل نهاية القرن 

الع�رضين - اإجراًء م�شتمدا من نظريات غربية، 

وجوده  عن  مبعزل  »�شيء«  اإىل  الن�س  يحول 

املحلية،  الثقافة  يف  م�شتقاًل  كيانًا  بو�شفه 

�شيغت  التي  النظرية  حق  يف  اإجحاف  وهذا 

م�شتمدة  وا�شتنتاجات،  فر�شيات  على  بناء 

دِّرت  �شمُ الذي  الواقع  غري  هو  ما،  واقع  من 

اأهداف  تختلف  املنظور  هذا  ومن  حتمًا،  اإليه 

النظرية بح�شب موقع امل�شدر، وموقع الهدف، 

حيث ت�شبح النظرية يف مثل هذه احلال بعيدة 

كلية عن جتارب واقع ثقافة الهدف، ولعل هذا 

ما اأبعد ا�شتنتاج التجربة الذاتية لإبداعنا من 

النظرية  بتجارب  طليناها  اأن  بعد  كينونتها، 

التي طبقت على واقع غري واقعنا؛ الأمر الذي 

عدم  حيز  يف  عندنا  النقدية  احلركة  اأوقع 

تكون  وباجلملة  املو�شوعية،  وعدم  التحقق، 
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خاللها فعل الرتائي بني �شفوة الذات والآخر 

]الرتائي: عملية فيزيائية �شوئية، تقوم على 
يف  نف�شها  ترى  مراآة  املتبادل،  النعكا�س 

اأن  العربي  لل�شوؤال  يكن  هل  اأخرى[.  مراآة 

نظر  يف  املثاقفة  اإن  الرتائي؟  حاجز  يخرتق 

لعبة  من  للخروج  احلل  هي  �شفدي  مطاع 

عودة  ي�شرتط  ذلك  ولكن  وامل�شاكلة،  الرتائي 

�شوؤال  اإىل  فيه،  الالمفكر  اإىل  الفل�شفة،  اإىل 

لهذا  يكن  ل  وبراأيه  والكينونة،  الختالف 

يتلك  عندما  اإل  البدء  نقطة  يجد  اأن  ال�شوؤال 

تفارقه  ذلك  وعند  للفل�شفة.  الفل�شفي  ال�شوؤال 

يجد  بل  خ�شو�شيته،  حتا�رضه  ول  غربته، 

الفل�شفي)7(،  حتوله  �شمولية  يف  خ�شو�شيته 

العقل  وانت�شار  الإبداعية  اإىل  التباعية  من 

التنويري على العقل النقلي، وذلك لتعزيز مبداأ 

الذاتية يف جممل عالقة الناقد ب�شبل التحرر، 

متطلبات  مع  متما�شية  عقالنية  و�شوغ 

الذاتي ي�شعب  الع�رض. ويف غياب هذا احل�س 

مقومات  يتلك  ذاتي  نقدي  ت�شور  و�شع 

املفاهيم  ويفيد من  العربية،  الثقافية  الهوية 

من  وطموحاتنا  حاجاتنا  بح�شب  احلديثة 

دون الرمتاء يف نظريات الآخر عرب منهجية 

فكرة  يدعم  كنا ممن  واإذا  بيئته،  عليه  اأملتها 

العقل  يتبناها  التي  الفكرية  ال�شتقاللية 

»ترك  اإىل  ندعو  اأننا  يعني  ل  فهذا  التنويري، 

احلبل على الغارب« اأو اإىل النقطاع الكلي عن 

الآخر، واإمنا مطلب التوفيقية، واملثاقفة، هو 

مطلب تطور احل�شارات.

كيفية  حول  ننق�شم  الآن،  حتى  دمنا،  وما 

اأن  دون  ومن   ، ونوعها،  وحجمها،  التبعية، 

نت�شاءل عن �رضورتها، اأو �رضرها، ومن دون 

املغّيبة،  اأو  ة،  املق�رضِّ ذواتنا  عن  نت�شاءل  اأن 

اأزمة النقد؟ بل  اإذن يقوم ال�شوؤال حول  فكيف 

اأن  يجب  ال�شوؤال  فيه؟!  راأينا  عن  �ْشاأل  نمُ كيف 

يعة اأول، ونحو اأزمتنا  يتجه نحو ذواتنا امل�شَّ

التحليل النقدي اجلديد؟ وهل الإجابة اليقينية 

النقدية  الروؤية  ثقافة  يف  نف�شها  تطرح 

القيم  املعا�رضة؟ وهل هناك �شوؤال عن يقني 

العليا يف الن�س يف ظل ثقافة ما بعد احلداثة؟ 

اأ�شئلة  من  العربي  النقدي  الفكر  يطرح  وماذا 

متيز كينونة وجوده من غريه؟ وهل مفكرونا 

من  الغرب  يطرحه  عما  يجيبون  ونقادنا 

املجمل،  ويف  بيئتهم؟  من  م�شتمدة  اأ�شئلة 

واعية  من  نقدي  م�رضوع  ا�شتنباط  يكن  هل 

الثقافة العربية الراهنة؟ واإذا كان ذلك كذلك، 

حاجة  اأ�شئلة  عن  يجيب  اأن  با�شتطاعته  هل 

طموحاتنا؟ 

جميع  يف   - التحليلية  الروؤية  �شوؤال  اإن 

كل  وقبل  اأول  �شوؤاٌل،  هو   - املعرفة  جمالت 

الأ�شيلة،  احل�شارية  الكينونة  عن  �شيء، 

عن  �شوؤال  احل�شارات،  باقي  على  املنفتحة 

�شوؤال  جتاوزه،  يف  والرغبة  الواقع  مدركات 

الت�شور  هذا  غياب  ويف  القومية.  الهوية  عن 

اإل  ذاته  العربي روؤية يدرك بها  للفكر  مل يعد 

هنا  ومن  لالآخر،  العاك�شة  املراآة  خالل  من 

عربي،  ن�س  على  يطلع  الذي  القارئ  اأ�شبح 

غري  اأو  مبا�رضة،  ب�شفة  يربطه  ما  �رضعان 

اإنه  بالأوىل  لنقل  اأو  اأوروبي،  بن�س  مبا�رضة، 

ل يطلع عليه اإل بعد اأن يربطه بن�س اأوروبي، 

وهكذا فهو ل يقراأ حي بن يقظان اإل ليقارنه 

بروبن�شون كروزو، ول يقراأ املتنبي اإل ليبحث 

ليجد  اإل  الغفران  ر�شالة  ول  نيت�شه،  عن  فيه 

اإل  اللزوميات  ول  الإلهية،  الكوميديا  فيها 

اإل  الإعجاز  دلئل  ول  �شوبنهاور،  عن  بحثا 

اإل  ال�شالل  املنقذ من  ول  �شو�شور،  بحثا عن 

اإل  الفال�شفة  تهافت  ول  ديكارت،  عن  بحثا 

بحثا عن هيوم، ول املقدمة اإل بعني اأ.كونت. 

يقابلهم  من  جند  ل  الذين  للموؤلفني  »وويل 

احلد  هذا  اإىل  وبالنظر  الأوروبيني«)6(.  عند 

مرجع  هو   - الإبداع  ل   - التباع  يكون 

احلركة النقدية يف الثقافة العربية، لأن النقاد 

النظرية  الأطروحات  جاهزية  اإىل  ينظرون 

على اأنها �شافية ، توفر لهم عناء البحث، مما 

يعني اأنه ل دور لقيمة البحث يف هذا املجال 

ال�شترياد،  ل�شالح  حم�شومًا  الأمر  دام  ما 

ما  قيمة  مدى  يف  النظر  اإعمال  دون  ومن 

مردوده  ومنفعة  فاعليته،  ن�شتورده، وجدوى 

من عدمها.

املعرفة  ماآزم  على  احلكم  يظل 

على  االأدبي  والنقد  عام،  بوجه 

ُنعَن  مل  ما  قائمًا،  اخل�شو�ض  وجه 

التعليمية  املنظومة  مبراجعة 

القابل  العلم  وباأحكام  جهة،  من 

ثانية،  جهة  من  والدح�ض  لالإثبات 

وقبلهما ببذرة احل�ض املعريف، حتى 

من  الوا�شع  الو�شط  يف  بدايته  يجد 

املجتمع، وخلق حوافز تنمي من هذا 

احل�ض قدراته املو�شوعية.

ولقد �شعى �شوؤال الفكر النقدي العربي احلديث 

الآخر، كما  �شوؤاِل  اإجابِة  اإىل تلقي  بكل جهده 

بذل وقتًا وا�شعًا يف كيفية متكنه من نقل هذه 

�شوؤال  بيئة  عن  املختلفة  بيئتنا  اإىل  الإجابة 

عن  وجودنا  اأبعد  الذي  الأمر  الآخر،  الفكر 

ولو   - ن�شبة  حتقيق  يف  م�شاهمتنا  اإمكانية 

�شئيلة على الأقل - من النوع الإب�شتيمولوجي 

ما  كل  ولعل  الإن�شاين،  احل�شاري  للم�رضوع 

حماولة  هو  حتقيقه،  العربي  النقد  ا�شتطاع 

الذات  عالقة  يف  الرتائي«  »حاجز  تخطي 

التخلف/  ازدواجية:  على  القائمة  بالآخر، 

التقدم، والأ�شالة واملعا�رضة، وهو مل يدخل 

عتبة احلداثة بعد يف زمان احلداثة - الَبْعِدية.. 

وقد اأدى وقوعه �شمن املزدوجات اإىل ت�شكِل 

يف  مار�س  اإيديولوجي،  »فكروي«  خطاب 
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املعريف،  الت�شور  نتاج  نا�شية  اأنها  على 

معارفنا  جميع  فيه  تتبلور  الذي  واملبداأ 

امل�شتجدة.

فهو  يحلل  عندما  احلال  هذه  يف  والناقد 

عليه  لي�شفي  الن�س  يف  وجوده  يار�س 

اأمام  دائمًا  الن�س  فيها  ي�شع  التي  جتربته 

اأن  يريد  مثلما  يت�شورها  جديدة،  احتمالت 

بالتفكري  عليه  هي  كما  ولي�س  يت�شورها، 

النمطي، لأنه من غري املعقول اأن نت�شور فكراً 

نقديًا، على وجه التحديد، قائما على جاهزية 

اأو على مكونات العقل النقلي،  احلكم الثابت، 

دون  من  املرجعيات  مبادئ  على  والعتماد 

من  اأنه  كما  ع�رضه،  مل�شتجدات  ت�شورات 

اأن نكون عالة على ماآزق الفكر  غري املعقول 

احلديدي  �شياجها  يف  عالقني  ونظل  الغربي، 

و�شبابيكها ال�شيقة. وينطبق هذا على ما اأكده 

بتقليد  مولع  »املغلوب  اأن  من  خلدون  ابن 

الغالب«. 

منط  من  نغري  اأن  لنا  املفيد  من  بات  لقد 

ع�رض  ميالد  نعي�س  ونحن  خا�شة  تفكرينا، 

العالقات  العوملة، حيث  جديد جمّيـر ب�شبغة 

غري  والنتائج  متداخلة،  واملعارف  مت�شابكة، 

وغزو  املعلومات،  تكنولوجيا  بفعل  متوقعة 

ال�شورة يكت�شح عقول الب�رضية ب�شيل »امليديا« 

اجلديدة  والت�شال  الإعالم  و�شائل   Media

اأن  بعد   - معا�رضة  اأ�شطورة  اأنها  لو  كما   -

برمتها  الأمم  جتمع  قرية  يف  الكون  وحدت 

يف حمور انبثاق عامل جديد هو عامل »�شدمة 

�شتواجه ردود  التي  ال�شدمة  امل�شتقبل«، هذه 

املكونات  ميادين  جميع  يف  متباينة  فعل 

احل�شارية التي قلبت املوازين حيث ا�شتبدلت 

تفرد  بخ�شو�شية  الثقافية  الدرا�شات  ظاهرة 

 - املعارف  هذه  وباتت  املعرفية،  الأجنا�س 

والبحث  الوجود،  معنى  عن  تعرب  كانت  التي 

يف حقيقة الكونـ  مراآة لعامل ال�شورة، واأ�شبح 

احل�شارية وكيف جنتازها.. �شاعتها لن جند 

مربًرا لل�شوؤال)8(. 

اإثنية  تركيبة  ي�شكل  التباعي  النقد  ولعل 

قائمة على »ح�شور«، و»مثول« و�شط كائنني: 

الآخر.  وكائن  للذات،  العاك�شة  املراآة  كائن 

وفيما يكون كائن الآخر هو امل�شدر، بو�شفه 

م�رضوع  بتقدمي  التنظري  �شبل  �شطوة  يتلك 

الأ�شياء  ماهية  يف  ويبحث  لل�شائد،  بديل 

كائن  ـ  العاك�شة  املراآة  كائن  يرتبط  وعللها، 

حققها  التي  والنتائج  بالإمكانات  ـ  الذات 

الآخر، ومن ثم تكون احلقائق املتو�شل اإليها 

ويف  الآخر.  ت�شورات  تبعية  اإىل  نظراً  مزيفة 

ظل �شيادة مفاهيم التبعية هذه وما ت�شتتبعه 

لكل  الالواعي  ال�شترياد  نحو  اجنراف  من 

دون  ومن  فكري،  غري  اأو  فكري  غربي  منتج 

درا�شة  من  ال�شترياد  اأمر  ي�شتوجبه  ملا  ترٍو 

ال�رضقية،  للمجتمعات  احلقيقية  الحتياجات 

اأو  اجلمالية،  اأو  الفكرية،  اأو  الروحية،  �شواء 

عن  بعيًدا  التنظري  يف  النقد  ينجرف  غريها، 

على  معتمًدا  الإبداعي،  التاء(  )بفتح  املنتج 

مل  وح�شارية  وفل�شفية  اب�شتمولوجية  اأ�ش�س 

العربي املاأزوم يف �شيء،  الواقع  تكن تخ�س 

كان  بل  قيمة،  اإليه  بالن�شبة  ت�شكل  تكن  ومل 

ال�شيا�شية  ظروفه  بفعل  اأو  تخلفه،  بفعل   -

والتاريخية - منف�شاًل عنها، ظل هذا اخلطاب 

ال�شادر  وهو  طوياًل،  »مالطة«  يف  يوؤذن 

العربي  عاملنا  يف  ي�شمون  ممن  حفنة  من 

بالنخبة.. النخبة التي مل ينتخبها اأحد، وكان 

من الطبيعي اأن تكون هذه النخبة املثقفة حتت 

تدين  �شمولية  لأنظمة  تابعة  الر�شمية،  مظلة 

بالولء للغربي وتعتمد عليه - هي الأخرى - 

يف بقائها، فيما ظلت ثقافة ال�شعوب العربية 

النُّخب  �شارت  وفيما  زالت،  وما  م�شتجهلة، 

ر حلكوماتها ب�رضورة ال�شتمرار  َنظِّ تمُ العربية 

يف واأد وجتاهل ثقافة ال�شعوب، وكان طبيعيًا 

اأن تن�شاأ املركزيات الثقافية �شاأن املركزيات 

تلك  تنف�شل  اأن  طبيعيًا  وكان  ال�شيا�شية، 

مطالب  عن  بها 
ُّ
وتغر برطاناتها،  املركزيات 

وثقافاتها  العربية  ال�شعوب  واحتياجات 

اأزمات  كل  اإىل  ننظر  اأن  لنا  هل  احلقيقية، 

الواقع الآن لنتاأكد اأنها اإفراز طبيعي لتبعيتنا 

لآخر كان يوظف النَُّخب فينا، لتحقيق اأغرا�شه 

يقودنا هذا  اإلَم  نت�شاءل:  اأن  لنا  فينا؟.. وهل 

الطريق؟!)9(.

النظرة،  هذه  مبقت�شى  العربي  والناقد 

اأ�شري  ظل  كونه  تبعية،  طبيعة  ذو  املحدودة، 

النظريات امل�شتوردة، واأ�شبح يلح على مناق�شة 

ال�شكليات على ح�شاب الق�شايا ال�شائكة التي 

احلوار  اأ�شبح  كما  اأمتنا،  م�شتقبل  تخ�س 

حتقيق  عن  وعاجزاً  قا�رضاً  ال�شائد  الفكري 

املاأمول والنفتاح على الإبداع، وحتول الفهم 

الحتمالية،  التوا�شلية  وظيفته  من  الإبداعي 

مقنعة،  اإجابة  عن  للبحث  الفهم  وظيفة  اإىل 

واإذا كان  للواقع،  الإبداع  من منظور مطابقة 

فاإن  �شبق،  فيما  ما  حد  اإىل  مقنعًا  الأمر  هذا 

املعطى،  هذا  تتجاوز  الثالثة  الألفية  ثقافة 

كونها تتبنى ت�شورات املاأمول الذي تدفع به 

�رضطية  كق�شايا  اجلديدة  املعرفية  النماذج 

بني  املعريف  الوعي  م�شتوى  توا�شل  لتحقيق 

الأمم، هذا الوعي الذي من �شاأنه اأن يوؤكد دور 

الذات يف خلق العوامل املمكنة بغر�س جتاوز 

الراهن املحدد �شلفًا.

�شبق  فيما   - الأدبي  النقد  نظرية  كانت  واإذا 

مبا  الن�س  م�شمون  حتليل  على  ركزت  قد   -

يقت�شيه فهم جمالياته، فاإن النظرية النقدية 

الذي  الفرتا�شي  الإمكان  على  تركز  اجلديدة 

بو�شعه اأن يتجاوز مراوحة مكانه، واأن يحدد 

مقت�شى  بح�شب  التجديد  يف  الرغبة  م�شار 

احلال. وبقدر التفكري يف ما يكن حتقيقه من 

ممكنة  عوامل  خلق  اإدراك  بقدر  يكون  الن�س 
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ومن�شاقة وراء افتقار النظام املنهجي، وت�شع 

الوعي يف مقام ال�شتات.

والتبدل  احلا�شل،  امل�شتجد  على  النفتاح  اإن 

لن�شاط املعرفة، ولد م�رضوعًا حتليليًا  اجلديد 

لدرا�شة اإنتاج الأجنا�س املعرفية يف دللتها 

الثقافية، وجعل من املعارف، برمتها، �شيغة 

�شمن  اأي  الثقافية؛  املمار�شات  �شيغ  من 

الأمر  »وهو  ثقافيا  الدالة  املمار�شات  �شياق 

اليوم تختلف  الثقافية  الدرا�شات  الذي يجعل 

ول  التقليدية...  البحثية  املجالت  عن  ب�شدة 

جمال  اإىل  الثقافية  الدرا�شات  افتقار  يعترب 

فنقطة  ده�شة؛  مبعث  وحمدود  وا�شح  بحثي 

اأنها  كما  جداً.  ووا�شعة  َرْحَبة،  انطالقها 

التي  الغام�شة  املفاهيم  جميع  ت�شتخدم 

لكافة  �شاملة  بو�شفها  الثقافة  تت�شمنها 

املمار�شات ودرا�شتها«)10(. 

ـ  الثقافية  للدرا�شات  تنظري  من  احلا�شل  اإن 

ـ قائم على احلاجة اإىل تعديل  اإىل يومنا هذا 

املنظومة املعرفية، واإلغاء �شفة اخل�شو�شية 

وظيفة  وتفكيك  معرفة،  كل  بها  تتميز  التي 

طابع  تاأخذ  كانت  التي  العلوم  فردية 

ما،  حٍد  اإىل  ي�شبه،  ما  هذا  ولعل  التخ�ش�س. 

 )11()dissemination( »الت�شتيت«  فكرة 

اإىل  وبالنظر  دريدا.  جاك  اإليها  اأ�شار  التي 

ظاهرة  وحال  الثقافية،  الدرا�شات  وظيفة 

اأن  النقاد الثقافيني  الت�شتيت هذه، تعذر على 

بعد  الثقافية  للدرا�شات  وافيًا  تعريفًا  ي�شعوا 

يحتوي  �شامل  معريف  جن�س  اإىل  حتولت  اأن 

حمتوياتها،  ويلتهم  الأخرى،  الأجنا�س  باقي 

و»نظراً  ثقافية،  روؤى  من  فيها  ما  وي�شتويف 

كل  على  وانفتاحه  الثقافة  مفهوم  لت�شاع 

الثقافية/ الدرا�شات  حقل  فاإن  تقريبًا،  �شيء 

خالل  من  وظيفته  يوؤدي  الثقايف،  النقد 

مثل:  املعرفة،  فروع  خمتلف  من  ال�شتعارة، 

علم الجتماع، والأنرثوبولوجيا، وعلم النف�س، 

ملنظومة  جديداً  م�شطلحًا  الثقايف  النقد 

املعوملة  الثقافة  مبركزية  تتميز  ثقافية 

)globalized( وعامليتها )global(، وبدياًل 

�شتى  يف  املتخ�ش�شة  النقدية  الدرا�شات  عن 

املعارف.

التيه النقدي وات�شاع مدى النقد الثقايف

عملية  اأن  على  والنظريات  املفاهيم  جتمع 

مرهونة  املجالت  جميع  يف  التنمية  حتديث 

التي  املجتمعات  لدى  باملعارف  بالتم�شك 

واإىل  الع�رض.  م�شتجدات  مواكبة  اإىل  ت�شعى 

فرتة قريبة كان النقد التحليلي على راأ�س ما 

جتديده،  يف  وترغب  املعارف  هذه  اإليه  ترنو 

ولعل كل ما كان يقا�س من تطور معريف ياأخذ 

النقد التحليلي على عاتقه جزءا من امل�شاهمة 

تبحث  روؤى  ن�رض  يف  وي�شهم  التطور،  هذا  يف 

يف خمرجات جديدة للتنمية واأ�شاليب الإنتاج 

املعرفة  من  الغر�س  لأن  املثمر؛  املعريف 

امللمو�شة  باملنفعة  ارتباطها  هو  عام  بوجه 

ل�شالح املجتمع.

�شحيح اأن املعارف - اليوم - تتجدد ب�رضعة 

و�شحيح  املطلق،  مع  يتما�شى  مبا  مذهلة 

بداأ  واملفاهيم  امل�شطلحات  توالد  اأن  اأي�شًا 

الطفيلية على جوهر  الفطريات  يتكاثر تكاثر 

من  نتائجها،  من  والالجدوى  احلقائق، 

ونهاية  املوؤلف،  وموت  التاريخ،  نهاية  مثل 

البنيوية، ونهاية احلداثة، وما بعدها، وع�رض 

اإلخ... حتى  ال�شورة، وجيل �شدمة امل�شتقبل، 

ال�شطالحية  البتكارات  فو�شى  اأ�شبحت 

ترفًا يتعاىل من خاللها النقاد واملنظرون - 

على الأقل يف جمتمعاتنا العربية - وينظرون 

ب، 
ّ
بها اإىل واقعنا من دون جدوى، غري التغر

وا�شترياد وعي الآخر، واإقحامها يف تربة غري 

�شاحلة لزرعها.

ومع بزوغ الألفية الثالثة، تطل علينا اأجنا�س 

معرفية جديدة، تنهل من روافد معرفية �شتى، 

حيث اأ�شبح �شوؤال املعرفة اليوم، هو غري �شوؤال 

يف  ال�شوؤال  كان  فاإذا  قبل،  ذي  من  املعرفة 

املعرفية  الإ�شاءة  بالبحث عن  عنى  يمُ ال�شابق 

فاإن  ال�شيء وحمتواه،  البحث عن  اإىل  الداعية 

الذهني،  بالت�شتت  يعنى  اليوم  الثقافة  �شوؤال 

والق�شاء على هيمنة املركز الذي بات عقيما 

جعله  مما  الثقافية«،  »الدرا�شات  نظر  يف 

من  ونابعًا  و�شاماًل،  وا�شحًا  بدياًل  يطرح 

م�شايرة الوعي الثقايف الذي تكر�شه اأفكار ما 

بعد احلداثة، والعوملة وما بعدها، كما اأ�شبح 

جديدة  اأفكاراً  يطرح  اليوم  املعرفة  �شوؤال 

ال�شابقة، ويهتم »بالمركزية  خمالفة لالأفكار 

الثقافية«  »�شمولية  ن�رض  مقابل  يف  الثقافة« 

اأ�شبحت  التي  القومية«  الهويات  و»تال�شي 

والتنميط،  والنقرا�س،  الت�شيوؤ،  حكم  يف 

العوملة  ملبادئ  الن�شياع  �شقف  وحتت 

م�رضوع  مع  الثقافة  مطابقة  اإىل  ت�شعى  التي 

ثقافة  احتواء  يف  بعدها،  وما  العوملة،  نظام 

ال�شعوب، وجعلها يف �شلة واحدة، �شمن �شياق 

امل�رضوع الثقايف الذي يتجدد بفعل متغريات 

الكون  وم�شتجداته.

الع�رض،  م�شتجدات  مع  التوا�شل  كان  واإذا 

التاأثر  دعامتي  على  املبني  التثاقف  اأ�شا�شه 

�رضط  فاإن  ال�شعوب،  ثقافة  بني  والتاأثري 

من  اأ�شا�شًا  امل�شتمد  املعريف،  امل�رضوع 

املعلوماتية،  الو�شائط  تكنولوجيا  تر�شانة 

ت�شتوجبه  مبا  الثقايف  احلراك  تفعيل  يتطلب 

على  والقائمة  املتنامية،  املعرفية  ال�شريورة 

الدعوة  املتوا�شل. وعلى ما يف هذه  التجديد 

الثقايف  الوعي  ت�شع  بو�شفها  اإيجابيات  من 

ففيها  الب�شتيمولوجي،  التطور  �شنن  يف 

مقابل ذلك من ال�شلبيات كونها تكر�س املطلق 

منقادة،  لت�شبح  املعرفة  وترو�س  العائم، 
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اأو حالة  والعدم،  الوجود  على مفرتق طريقي 

هذه  يف  خا�شة  احل�شور،  ون�شيان  الغيبة 

»حيث  الرهيبة  بالتحولت  املفعمة  احلقبة 

على  العامل  خارطة  الغربية  الدوائر  تر�شم 

�شوء مقولة تطابق بني الفكرة الكلية و»دولة 

العناية« العاملية، فت�شعى اإىل مطابقة الكون 

التي  احلقبة  هذه  يف  الكوين.  م�رضوعها  مع 

ت�شنف الدوائر الثقافية الغربية فيها ال�شعوب 

اإىل »تاريخية« ودون تاريخية، وحتكم علينا 

دوافع  فينا  وتزرع  بالالتاريخية«)17(، 

اإىل خلق  يقودنا  الذي  املتناهي  الت�شتت غري 

وغري  احلياة،  م�شاريع  على  مفتوحة  بنيات 

لها،  حمدودية  ول  ببع�س،  بع�شها  مت�شل 

من  الرجتالية  طابع  عليها  يغلب  ما  واأكرث 

خالل النظرة الراديكالية اإىل »عدم ال�شتمرار 

التغيري الذي غالبا  ال�شيء«، والإفراط يف  يف 

ما يكون من اأجل التغيري لي�س اإل.

عندما نتفح�ض االأمر يف راهن النقد 

العربي، من حيث مفاهيمه، وت�شنيف 

اجتاهاته، وتطبيق اإجراءاته النقدية، 

قلما جند ما ن�شتند اإليه لري�شدنا اإىل 

النبع النقدي العربي املعا�رص، على 

اعتبار اأن النقد االأدبي جزء من جتربة 

الواقع، والت�شاوؤل عن م�شامينه من 

عن  والك�شف  الن�ض،  حتليل  خالل 

خلفيات دواعيه املو�شوعية والذاتية. 

�شعوبة  جند  فاإننا  ذلك  عن  ف�شاًل 

بالغة يف معرفة هوية �شوؤال البحث 

املعريف يف الثقافة العربية.

التحول  اأبواب  الثقايف  النقد  م�شاعي  تتناول 

من البحث عن احلقيقة الغائبة يف الن�س، اإىل 

الأدبي،  والنقد  والل�شانيات،  واللغويات، 

ال�شيا�شية،  والعلوم  والفل�شفة،  الفن،  ونظرية 

الدرا�شات  اأن  ذلك  وغريها.  الت�شال،  وعلوم 

م�شطلح  هي  واإمنا  نظاما،  لي�شت  الثقافية 

جتميعي ملحاولت عقلية م�شتمرة وخمتلفة، 

تن�شب على م�شائل عديدة، وتتاألف من اأو�شاع 

�شيا�شية واأطر نظرية خمتلفة ومتعددة«)12(، 

يجمعها م�شطلح الدرا�شات الثقافية ومن بعده 

الثقايف«  »النقد  معها  املت�شاوق  امل�شطلح 

الذي يفرز الن�شو�س من حيث منظور ال�شياق 

يتبع  وما  الإيديولوجي/الجتماعي،  الثقايف 

كاملوؤثر  اأخرى  خارجية  موؤثرات  من  ذلك 

مباٍل  والفكري، غري  والقت�شادي،  ال�شيا�شي، 

النقد  حار�شه  كان  الذي  اجلمايل  باملنظور 

اأنظمته  لك�شف  الإجرائية  بتحليالته  الأدبي 

موؤ�ش�شة  �شمن  الفني  الن�شق  على  القائمة 

على  قادرة  تعد  مل  التي  الأدبية  الدرا�شات 

احتواء م�شتجدات الع�رض من معارف، حتاكي 

اأ�شبح  التي  اجلديدة  املتغريات  متطلبات 

والدرا�شات  الأدبي  للنقد  بديال  م�رضوعها 

نعد  مل  الثقايف  النقد  يف  »ونحن  الأدبية، 

واإمنا  اللغوي،  الوعي  يف  هو  مبا  معنيني 

نحن معنيون بامل�شمرات الن�شقية، وباجلملة 

الثقافية، التي هي املقابل النوعي للجملتني 

النحوية والأدبية، بحيث منيز متييزاً جوهريًا 

بني هذه الأنواع، من حيث اإن اجلملة الثقافية 

مفهوم ي�س الذبذبات الدقيقة للت�شكل الثقايف 

منا  ويتطلب  التعبريية،  �شيغه  يفرز  الذي 

�رضوط  مع  يتوافق  منهجيا  منوذجًا  بالتايل 

هذا الت�شكل، ويكون قادرا على التعرف عليها 

ثقافيًا  وعيًا  منا  يتطلب  كما  ونقدها«)13(، 

املعارف،  تنوع  من  طاقته  ي�شتمد  بليغًا 

الفاعلية  وا�شتنباط  عنا�رضها،  وت�شكل 

الثقافية من داخل الن�س املقروء. واإىل جانب 

يعد  الذي  للقارئ  الثقايف  الر�شيد  هناك  هذا 

الذوقي،  الر�شيد  مع  يتقاطع  اأ�شا�شًا،  مطلبًا 

قد  ما  هذا  ولعل  املعارف.  بني  و�شيطًا  كونه 

يعزز من دور الناقد الثقايف يف اطالعه الوا�شع 

املنزاح  الثقايف  ال�شائد  يف  يجري  ما  على 

فريدريك  اإليه  اأ�شار  ما  وهو  املاألوف،  عن 

»الوعي  عن  حتدث  حني  جيم�شون)14( 

 Allegory ]املرتبط بالو�شع« اأو ]الأليغورة

وكاأن  اآخر«،  نحو  على  »التكلم  اإىل  الداعية 

الأمر يتعلق - يف نظر هذه املقولة التي تليق 

ـ  الثقايف  النقد  ومنها  الثقافية  بالدرا�شات 

اأن  يفرت�س  حني  يف  للوعي،  املعرفة  بتبعية 

العك�س هو ال�شحيح. 

كل  ك�رض  قد  الثقايف  النقد  يكون  وبذلك   

ذلك  وكاأن  ع�شوراً،  �شادت  التي  املنهجيات 

يقينا  يعطينا   - الباحثني  بع�س  نظر  يف   -

يكن  ما  اأو  املنفى،  لذة  حالة  نعي�س  اأننا 

اأو  الأ�شفل«  نحو  »ال�شعود  عليه  نطلق  اأن 

يف   )15( ليوتار  فران�شوا  جان  عنه  عرب  ما 

اأنها  على  احلداثة«  بعد  »ما  اإىل  تطرقه  اأثناء 

حركة تقبل مبفهوم »كله ما�شي«، اأو على حد 

تعبري جوليا كري�شتيفا »كيف يكن للمرء اأن 

اإن  ال�شائع،  الفهم  الغرق يف م�شتنقع  يتفادى 

ولغته،  بالده،  عن  غريبا  يغدو  باأن  يكن  مل 

اإىل  ت�شري  بذلك  وجن�شه، وهويته«)16(، وهي 

للوعي  تابع  اأن�شاقه  بكل  ال�شائد  الو�شع  اأن 

ت�شاوؤل  اإىل  يجرنا  ما  هذا  ولعل  املعريف، 

اليومي  اأن ي�شبح احلدث  جوهري: هل يكن 

مثال.  اليومي؟  احلديث  بثقافة  الفن  مو�شوع 

الثقايف  خطابنا  ن�شوغ  اأن  لنا  كيف  ثم، 

بني  واملعا�رضة،  الأ�شالة  بني  يتو�شط  الذي 

�شيب املا�شي، و�شباب امل�شتقبل، وبني اللغة 

القومية والنزعة الفردية، وبني حماولة تاأكيد 

اأمام  الآخر.  اأح�شان  يف  وارمتائها  الهوية، 

هذه احلالة التي اأو�شلت املجتمعات احلديثة 

Decentring« وعدم  اإىل » فقدان املركزية 

نعي�س  اأننا  اإلينا  يتبادر  بالنموذج،  القتداء 
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)3(- عبد اجلواد خفاجى: النقــد بني خطاب 
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الكفاءة  الرتتوري:  عو�س  حممد   -)4(
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الفكر  نقد  يف  مقدمة  قا�شم  جميل   : اأي�شًا 
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العربية،  احل�شارة  واأزمة  النخبة  خطاب 

http://www.jeeran.com :الرابط

لون:  فان  وبودين  �شاردرا   زيودين   -)10(

الدرا�شات الثقافية، ترجمة: وفاء عبد القادر، 

املجل�س الأعلى للثقافة، القاهرة 2003، �س: 

 .10

الت�شتيت  م�شطلح  يعد   -)11(

التي  امل�شطلحات  من   dissemination

الفعل  من  م�شتق  وهو  دريدا  ي�شتخدمها 

البذور  تبعرث  على  للدللة   DISSEMINAT

ونرثها، ويف معناها الدليل على تناثر معنى 

البحث يف كيفية اإعادة بنائها، لت�شبح »معنى 

وبلورة  امل�شهد،  ثقافة  مع  يتالئم  مبا  ما« 

�شيغ ت�شوره بتعدد القراءات الذوقية، ثم ر�شا  

الأمر بهذه امل�شاعي اإىل وازع الن�شق الثقايف 

ما يجري  اإق�شاء  دون  اأ�شكاله من  يف جميع 

يف احلياة اليومية من �شلوكيات، خا�شة منها 

نَتجًا ثقافيًا، اأو ن�شا  امل�شمرة، »وكلما راأينا ممُ

و�رضيع،  عري�س  جماهريي  بقبول  يحظى 

الن�شقي  الفعل  حلظات  من  حلظة  يف  فنحن 

والتحرك نحو  بد من ك�شفه  الذي ل  امل�شمر، 

اأو  الأغاين،  يف  ذلك  يكون  وقد  عنه.  البحث 

مثلما  والأمثال،  احلكايات،  اأو  الأزياء،  يف 

هو يف الأ�شعار، والإ�شاعات، والنكت. كل هذه 

و�شائل وحيل بالغية/جمالية، تعتمد املجاز 

ثاٍو  ثقايف  ن�شق  حتتها  وينطوي  والتورية، 

ال�رضي،  لتوافقه  ن�شتقبله  ونحن  امل�شمر،  يف 

وهو  فينا،  منغر�س  قدمي  ن�شق  مع  وتواطئه 

لي�س �شيئا طارئا واإمنا جرثومة قدية تن�شط 

اإذا ما وجدت الطق�س املالئم«)18(.

من هذا املنظور تتبدى املعرفة يف حكم النقد 

الثقايف على اأنها مقوم ثقايف  ت�شتمد منابعها 

للمجتمعات،  املكونة  الأ�شا�شية  البنيات  من 

املت�شلة  غري  اأو  امل�شمرة،  منها  خا�شة 

يناق�س  ما  كل  ومن  الر�شمية،  بالأحداث 

وجوهرها،  واملعارف،  العلوم  يف  ال�شائد 

وغالبا ما تظهر ب�شكل عفوي لت�شبح خطابا 

ي�شتنطق امل�شكوت عنه من الوعي الثقايف يف 

الثقايف  النقد  الن�شو�س، وهنا تكمن ج�شارة 

امل�شكوت  طرق  حتدي  التحدي،  عن�رض  يف 

الثقايف يف هذه احلالة  الناقد  عنه، ولي�شبح 

الثقافة،  �شتات  براري  يف  ليل  كحاطب 

وتنوعها.

الثقافية،  الدرا�شات  معامل  دعوة  كانت  واإذا 

تركز  اخل�شو�س،  وجه  على  الثقايف  والنقد 

على جتاوز الثابت عرب �شل�شلة من املتواليات 

بتطور  �شلتها  يف  والثقافات  املعارف  من 

الرغبة  هو  الدعوة  لهذه  املربر  فاإن  احلياة، 

اإىل  احلقيقة  عن  البحث  من  الفكر  حتول  يف 

الدال،  اإىل  املدلول  من  اأو  معنى،  عن  البحث 

يف  معًا  والنظر  العقل  تثري  منجزات  حيث 

»بثقافة  والهتمام  املبهر«،  »امل�شهد  �شكل 

الثالثة  الألفية  ثقافة  باتت  حيث  ال�شورة«، 

تكر�س منوذجا منطيا يف ثقافة ال�شعوب، ومل 

تعد متيز بني الوعي املعريف فيما اإذا كان علمًا 

اأو معلومًة، وهذا ما جعل ديك هيبدايج)19( 

يقول: اإن �رضخة الدال SIGNIFIER املجنون، 

اأ�شبح  والتي  معارفنا  حتديد  يف  جتتذبنا، 

ن�شاق  والت�شتت،  الت�شعب  طابع  عليها  يغلب 

من  �شل�شلة  عرب  مكان  اإىل  مكان  من  فيها 

ال�شطوح العاك�شة كاملرايا املتقابلة. 

الـهوامـ�س:
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)2(-  كما جاء يف تقرير الأمم املتحدة ال�شنوي 

لعام 2002 يف اأثناء تعر�شه لعوامل التنمية 

م�شمونه:  ما  العربي،  العامل  يف  الب�رضية 

يف  ثقافتها  يف  يرتجم  ما  يفوق  اإ�شبانيا  اأن 

ال�شنة الواحدة مقدار ما يرتجمه العامل العربي 

الآن  اإىل  املاأمون  جمتمعًا منذ ع�رض اخلليفة 

ع�رض  ثالثة  مدى  على  اأي   )2001-813(

تمُرتجمه  ما  م�س  خمُ �شنويًا  نرتجم  واأننا  قرنًا! 

النقد  اأزمة  النابل�شي:  �شاكر   ، ينظر  اليونان!، 

http://  :العربي املعا�رض واأ�شبابها، الرابط
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الن�س، حيث ي�شعب الإم�شاك مبعنى ما، يحمل 

دللة اأحادية الت�شور، كما اأن »الت�شتيت« عند 

ال�شلبي  دريدا ل يدل على »البعرثة« مبعناها 

به،  َطَلٍع  م�شْ ت�شتيت  على  يدل  بل  الب�شيط، 
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اإعالن هام لكّتاب جملة الرافد

تتمنى اإدارة املجلة من الإخوة الكّتاب اأن يبادروا باإر�شال كافة بيانات الهواتف 

والعناوين، اإ�شافة اإىل املعلومات البنكية، وفقًا للنموذج املرفق، لت�شهيل اإر�شال 

املكافاآت اخلا�شة بهم.
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العقدين  خالل  الت�شكيلية  الفعاليات  تراتب  عن  خمت�رصة  روؤية  لنا  قدمت  هال 

ال�شابقني؟

- تتعلق واجبات ومهام اإدارة الفنون باإقامة املعار�س الفردية واجلماعية، وتنفيذ 

الربامج التعليمية يف خمتلف اأفرع الفنون وبخا�شة فن الر�شم والتلوين واجلرافيك 

وامللتقيات  املعار�س  اإقامة  اأي�شًا  والزخرفة،  العربي  واخلط  والنحت  واخلزف 

الفنية الدولية داخل الدولة وخارجها، واإقامة ور�س الفن التفاعلية للمتخ�ش�شني 

واملعنيني، تنظيم م�شابقات للفن الت�شكيلي والبحث النقدي الت�شكيلي، و ن�رض الوعي 

الأطفال  من  وفئاته  املجتمع  �رضائح  عموم  لدى  اجلمالية  بالذائقة  للرقي  الفني 

وال�شباب وال�شيوخ، كذلك تبادل الثقافات الفنية بني خمتلف املجتمعات العربية 

الوثائقية  الأفالم  و  الب�رضية،  بالفنون  املعنية  البحوث  ون�رض  واإعداد  والأجنبية، 

حول الفنون، اأي�شًا يتم تكرمي املبدعني املتميزين يف جمال الفنون من اأبناء الدولة 

ومن كافة بلدان العامل، وا�شتقطاب امل�شاريع الفنية املتميزة وت�شجيعها، واإقامة 

الدورات التعليمية التخ�ش�شية باإ�رضاف اأ�شاتذة وفنانني متميزين.

الفنون .. وجه ال�سـارقة املتجدد

      حوار مع الأ�ستاذ ه�سام املظلوم 

نورة �شاهني

حـوار

تعمل اإدارة الفنون وفقًا لتوجيهات ح�رصة �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ض االأعلى حاكم ال�شارقة الذي يويل 

الفنون جل رعايته واهتمامه، ولذا تنطلق اإدارة الفنون من توجه ثابت ت�شعى من خالله اإىل اأن تظل اإمارة ال�شارقة من اأهم املراكز الثقافية يف منطقة 

اخلليج والوطن العربي، وبالتايل ا�شتمرارية قوة الدفع التي تاأتي من التحدي املتمثل بالتدرج نحو جناح ال�شارقة يف القيام بدورها الثقايف والفني 

واالإبداعي، ولذا تعمل اإدارة الفنون وفق اإ�شرتاتيجية تهدف اإىل تطوير الذائقة الب�رصية من خالل املعار�ض الفردية واجلماعية املحلية والدولية، وتطوير 

الذائقة الفكرية عرب الندوات التخ�ش�شية واملطبوعات واالإ�شدارات، والذائقة احِلرفية من خالل الور�ض واملرا�شم اإ�شافة اإىل عنايتها بتثقيف املجتمع 

ثقافة فنية راقية والعمل على اكت�شاف املواهب اجلديدة ودعمها باالعتماد على َكوادر َتَخ�ش�شيٍة ُموؤهلٍة تعمل يف َمرافق َفنيٍة ُمعدٍة وجُمهزٍة الحت�شان 

وا�شت�شافة الفعاليات الُكربى الأبرِز َفناين العرِب والعامِل وُمنظرِيّ الفِن يت�شدُرها بينايل ال�شارقة وُملتقى ال�شارقِة لفِن اخلِط العربِيّ ومهرجاُن الفنوِن 

االإ�شالميِة، اإ�شافًة اإىل الندواِت الفكريِة واملعار�ِض والور�ِض التخ�ش�شيِة املحليِة والعربيِة والدوليِة.  



55

با�شتخدام  ترتبط  التي  الفنية  الجتاهات 

من  عداها  وما  ـ  العربية  احلروف  وا�شتلهام 

حروف واأبجديات �شعوب اأخرى غري عربية- 

بني  وجودها  تراوح  فنية  م�رضوعات  �شمن 

الأ�شالة واملعا�رضة، وقد ت�شمنت هذه الدورة 

والفردية  اجلماعية  املعار�س  من  جمموعة 

اأف�شى  ال�شارقة  يف  الت�شكيلية  احلركة  تطور 

بال�رصورة اإىل تقاطعات داللية واأ�شلوبية مع 

العربية  اخل�شو�شية  فنون  التالية:  الدوائر 

فنون  املحلية،  البيئة  فنون  واالإ�شالمية، 

التقاطعات  هذه  اخت�شار  يرجى  احلداثة، 

الداللية واأثرها يف الن�شاط الفني بال�شارقة؟

الفنية  الأفرع  تت�شعب  احلال  بطبيعة   -

املحلية  الفنون  لت�شمل  والأمناط  والأ�شاليب 

احل�شارات  وفنون  والتاأ�شي�شية  والأ�شيلة 

وكذلك  الإ�شالمية  احل�شارة  ومنها  الكربى 

ما  بكل  املعا�رضة  والفنون  احلداثة  فنون 

تطرحه من مفاهيم وروؤى مبتكرة عرب و�شائط 

الإدارة  �شعت  ولذا  رقمي،  اأغلبها  وتقنيات 

الفنية  التوجهات  كافة  لحرتام  عملها  يف 

واختيار ما يتنا�شب منها مع ثقافة املجتمع 

ومن ثم العمل على طرحه من خالل املعار�س 

واملهرجانات  املرئية  والعرو�س  والور�س 

والتعريف  الفنية  الثقافة  لتعزيز  تهدف  التي 

الوقت  ذات  يف  والتوا�شل  املحلي  باملوروث 

مع فنون العامل. 

اأبرز الفعاليات الدولية التي نظمتها  ما هي 

اإدارة الفنون موؤخراً؟

- نظمت الإدارة موؤخراً العديد من الفعاليات 

ورعاية  بدعم  اأقيمت  التي  الكربى  الفنية 

ح�رضة �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 

الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن 

 

ا�شتقطبت  والتي  ال�شارقة  حاكم  لالحتاد 

العربية  الدول  خمتلف  من  وباحثني  فنانني 

ملتقى  الفعاليات  هذه  اأهم  ومن  والأجنبية، 

الرابعة  العربي يف دورته  لفن اخلط  ال�شارقة 

2010، وهي الدورة التي �شهدت تنوعًا كبرياً 

معظم  عن  املعربة  امل�شاركة  الأعمال  يف 
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ماذا عن الفعاليات املحلية؟

واجلماعية  الفردية  املعار�س  اإىل  اإ�شافة 

الأفالم  وعرو�س  التخ�ش�شية  والور�س 

ال�شارقة  يف  الفنون  مرافق  حتت�شنها  التي 

للفنون،  ال�شارقة  كمعهد  ال�رضقية  واملنطقة 

رواق  العربي،  اخلط  لفن  ال�شارقة  مركز 

ال�شارقة للفنون، مراكز الفنون يف خورفكان 

)�شيف  برنامج  يعترب  احل�شن،  ودبا  وكلباء 

الفنون( الذي عقد يف مراكز الفنون باملنطقة 

حتى  وا�شتمر  يونيو  يف  بداأ  والذي  ال�رضقية 

الفعاليات  اأهم  من   2010 اأغ�شط�س  نهاية 

التي نظمتها الإدارة موؤخراً، وقد ا�شتمل على 

ور�س فنية ) خزف- نحت- ت�شوير- حفر(، 

دورات تدريبية، معار�س للفنون، وور�س لفن 

اخلط العربي والزخرفة الإ�شالمية، يف خمتلف 

ال�شنوف واملدار�س )التقليدية واحلديثة(، وقد 

وخمت�شون  خرباء  الربنامج  هذا  على  اأ�رضف 

�شبكة  معر�س  العام،  املعر�س  اأهمها  من 

»مثنى  من  لكل  فردية  ومعار�س  املبدعني، 

كاثرينا  ح�شن،  علي  ب�شتان،  حممد  العبيدي، 

معر�س  واأي�شا  املقطري«.  �شلطان  بيرب، 

»احلرف والكتاب »للفنانني« تاج ال�رض ح�شن، 

جمال عبد الرحيم، �شيف اهلل نور الدين، عمر 

معر�س  اإىل  اإ�شافة  ال�شياد«  حممد  اجلمني، 

»�شحراء على حافة ال�شوء« ومعر�س »طال�شم 

جلمعية  »�شاد«  اجلماعي  واملعر�س  اأنوثة« 

الإمارات للت�شوير، معار�س »زقرت، نون بنت 

وال�شورة«،  الكلمة  احلروف،  مزيان  احلرف، 

كما عقدت �شمن الدورة ذاتها ندوة )الكتابة 

واملنمنمة وانعكا�شها على الفنون الإ�شالمية 

املعا�رضة( والتي �شارك بها جمموعة خمتارة 

من النقاد والباحثني العرب من م�رض، العراق، 

ليبيا، تون�س، �شوريا، لبنان، املغرب.

كما نظمت الإدارة مهرجان الفنون الإ�شالمية 

�شهر  يف  اأقيم  الذي   2010 ورق�س(  )نق�س 

من  جمموعة  على  وا�شتمل  املا�شي  دي�شمرب 

بينها معر�س  الكربى من  الفردية  املعار�س 

احلروفيات »م�شحور مفتون جمنون« للفنانة 

الباك�شتانية �شيمن فرهات، ومعر�س الت�شوير 

للفنان  �شفراً«  الأقل  »الطريق  الفوتوغرايف 

ال�شرتايل بيرت جولد ومعر�س »�رضاب« للفنانة 

الفل�شطينية ليلى �شوا ومعر�س »احلج« للفنان 

الفنانة  ومعر�س  بريامي  جم�شيد  الإيراين 

الإيرانية بار�شتو فروهر ومعر�س اجلداريات 

ومعر�س  رانتنني  ماري  الفنلندية  للفنانة 

اإ�شافة  احلمادي،  اأحمد  الإماراتي  مقتنيات 

وامل�شموع«  »املرئي  اجلماعي  املعر�س  اإىل 

الفنانني  من   27 اإبداعات  ي�شم  الذي 

الإماراتيني والعرب املقيمني بالدولة.

وقد عر�س خالل هذه الدورة  من املهرجان 

اأكرث من 1500 عماًل فنيًا متثل الأمناط الفنية 

املتنوعة التي ت�شتلهم الفنون الإ�شالمية ذات 

الطابع احل�شاري وتعيد طرحها يف روؤى فنية 

تواكب التطور الإبداعي الراهن.

للمهرجان  امل�شاحب  الفكري  الن�شاط  اأما 

تدر�س  تخ�ش�شية  ندوة  اإقامة  يف  متثل  فقد 

جمموعة من املحاور املتعلقة بالقيم اجلمالية 

من  نخبة  فيها  و�شارك  الإ�شالمية،  للعمارة 

اجلمالية  بالدرا�شات  واملخت�شني  الباحثني 

ونقاد واأ�شاتذة الفن من بلدان عربية 

وغربية عدة.
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وتغطية  ال�شوء  واإلقاء  املتابعة  املختلفة مع 

يف  الإدارة  تنظمها  التي  الفنية  املنا�شبات 

ال�رضقية  املنطقة  مدن  ويف  ال�شارقة  ربوع 

فنحن  ولذا  احل�شن،  دبا  كلباء،  خورفكان، 

نعترب الإعالم املرئي واملطبوع �رضيكًا اأ�شا�شيًا 

برت�شيخ  الإ�شهام  ويف  النجاحات  حتقيق  يف 

الوثائقية  الربامج  خالل  من  الفنية  الثقافة 

والكتابات الفكرية والتحقيقات املرتبطة مبا 

تقدمه الإدارة من زخم فني واإبداعي.

هل توجد م�رصوعات م�شرتكة مع املوؤ�ش�شات 

االإعالمية؟

من  جمموعة  الإدارة  عمل  خطة  يف  يوجد   -

مع  للتعاون  حتتاج  التي  الفنية  امل�رضوعات 

املوؤ�ش�شات الإعالمية وبخا�شة الإعالم املرئي 

التوثيقية  املواد  لإنتاج  الإدارة  ت�شعى  حيث 

مع  بالتعاون  املحليني  بالفنانني  اخلا�شة 

جهات اإعالمية متخ�ش�شة لديها من اخلربات 

ما يتنا�شب مع تقدمي طرح قوي ومتميز يعرب 

واملنطقة  الإمارات  يف  الت�شكيلي  احلراك  عن 

العربية ب�شكل مو�شوعي ومعرب.

امل�رضفني  من  الت�شكيلية  الفنون  جمال  يف   

عملوا  الذين  والأ�شاتذة  الفنية  املراكز  على 

اأدواته  و�شقل  الفرد  مهارات  تعزيز  على 

ومهاراته لتنمية الذوق الفني وتعزيز الدراية 

والتعرف  الفنية  واملدار�س  بالفنون  الكافية 

من  التي  والجتاهات  الفنية  بالنتاجات 

وتعمل  اجلمالية،  بالذائقة  ترقى  اأن  �شاأنها 

على خلق جيل واعد ي�شهم باإجنازاته اخلالقة 

يف دعم ال�شاحة الفنية الإماراتية.

الفنون  اإدارة  تربط  التي  العالقة  هي  ما 

بالعمل االإعالمي؟

كبرياً  دوراً  الإعالم  يلعب  احلقيقة  يف   -

وحيويًا يف الإعالن عن الأن�شطة والفعاليات 

�شاحب ال�شمو اأثناء التجوال 

فـي اأحد املعـار�س الفنيـة
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دعم  االإدارة يف  تتبعها  التي  ال�شبل  هي  ما 

املواهب الفنية؟

التاأ�شي�شي  باجلانب  للنهو�س  الإدارة  ت�شعى 

والعمل  اجلن�شني،  من  فنيًا  املوهوبني  لدى 

على تزويدهم باخلربات النظرية والعملية من 

الفنية  الدورات  من  متعاقبة  جمموعة  خالل 

والعرو�س  واملعار�س  والور�س  التخ�ش�شية 

اجلوانب  عن  بالك�شف  تهتم  التي  املرئية، 

الدورات،  لهذه  املنت�شبني  لدى  الإبداعية 

وتقنية  علمية  بطرق  عليها  التاأكيد  ثم  ومن 

وتوجيه  ومتابعة  اإ�رضاف  حتت  متطورة، 

مبعهد  العاملني  العرب  والفنانني  الأ�شاتذة 

العربي ومراكز  ال�شارقة للخط  الفنون ومركز 

الفنون يف مدن املنطقة ال�رضقية.

ومن بني الأن�شطة الداعمة وامل�شجعة للمنجز 

تنظم  وبعدها،  الدرا�شة  فرتة  يف  الطالبي، 

الفردية  املعار�س  من  جمموعة  الإدارة 

الطالب  منجزات  ت�شم  التي  واجلماعية 

امل�شتوى  عن  يعرب  مبا  الإبداعية  واأعمالهم 

املح�شلة  وكذلك  اإليه،  ارتقوا  الذي  الفني 

العلمية واخلربات التي اكت�شبوها. 

وت�شكل هذه النوعية من الأن�شطة والفعاليات 

الفني  التكوين  فرتة  يف  بالغة  اأهمية 

للموهوبني فنيًا من اجلن�شني.

لقاءات وور�س عمل فنية
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لهجتنا.. هويتنا العربية

نحو منهل ثري تاأخذنا الأيام الرتاثية يف ال�شارقة، واإىل مزارات خا�شة تلتحم بالقلب يف اأزقة 

تت�شع للحلم ولف�شاء اأرحب حتوم فيه خميلتنا نحو اأبعد من حدود اخليال املبدع، وبرغبة يف 

فيه  والنب�س  الذاكرة  خمزون  ا�شتدعاء  عن  تكف  ل  التي  التفا�شيل  مع  املنتهي  غري  التوا�شل 

لتتجلى ال�شور.

على جدران الرتاث القدمي املعاد ترميمه يف ال�شارقة، وبني ممراته، تت�شع حدقة العني لتمعن 

يف ف�شول العمر القابعة يف ربيع م�رضق العطاء، فف�شول الزمان ذاك مل تكن لتمر دون اأثر يف 

املكان والزمان والروح احلا�رضة يف كل جزيئاته، والتي توا�شل عطاءها رغم كل التغريات، 

وت�رض على بقاء تلك الروح بحيويتها وارتباطها بالب�رض. 

يبقى اأن نعيد الرتاث ون�رضده على م�شامعنا ومرائينا، فاحلفاظ على الرتاث املادي واملعنوي 

وحده ل يكفي، واإن كانت تلك املباين واحلرف والعادات والتقاليد والأعراف تختزل ق�ش�شها 

اإليها، ومبجرد ح�شورها ومثولها حولنا، فحبل مو�شول بني  النظر  وتروي حكاياتها مبجرد 

ما�شينا واحلا�رض وممتد للم�شتقبل نراه ونح�شه ونتمثل به، اإل اأنه ل يكفي لديومته، وبرغم 

قدرة اأحدنا على معاي�شة فكرة التحدي وجمابهة النفتاح والعوملة والع�رضنة، وفكرة التمازج 

قراءته  للرتاث، وعادات  الكتابة  لتكري�س عادات  فاإننا بحاجة  والنتماء،  بالتقارب  والمتداد 

وعادات ر�شمه، وبحاجة اإىل اإعادة �شياغته مبا يتنا�شب مع الفكر اجلديد دون اإخالل بهويته 

القراءة والتما�س احل�س املتفرد يف الرتاث  اأ�شالته، وباأيٍد قادرة على  انزياحات تفقده  ودون 

الإماراتي.

مفردات الرتاث املنحدرة من اللهجات املحلية واملتوافقة مع البيئات اجلبلية، البدوية، الزراعية 

والبحرية، والتي تاأتي يف تنوع واإثراء لّلهجة املحلية الإماراتية، وتعزيزاً لرتباطها باإن�شان 

املكان، قد يجد فيها الآخر �شعوبة يف الفهم والإدراك والتمييز، وذلك لرتباطها ب�شكل احلياة 

وارتباطها بالبيئة التي تنتمي اإليها، والتي حتولت وتبدلت اإثر التطورات الراهنة يف املجتمع 

الإماراتي وبيئاته، وتبعًا للتداخل بني اللهجات العربية الوافدة للمنطقة وغري العربية اأي�شًا.

اللهجة املحلية مفرداتها ب�شيطة وعربية الأ�شل، والتعقيد احلا�شل الذي يجده الآخر فيها، هو 

نتاج التطورات احلا�شلة واملمتدة للغة العربية يف الأ�شا�س، حيث امتزجت وتداخلت مع اللغة 

الأخرى، واملنفتحة على لغات العامل، يف متازج هجني معقد، ل متتد للهجتنا ول للغة العربية 

الف�شيحة ب�شيء، بل هي �شكل جديد للتوا�شل بلغة عاملية مو�شومة باأنها اإماراتية.

عائ�شة م�شبح العاجل



اأجنز عبد احلميد اأحمد اإبداعات اأدبية متنوعة 

مهمة.  اأخرى  وق�شايا  والرحالت  ال�شفر  عن 

جنده ي�شخر، يحلم، يتداعى، ينك�رض، يقاوم...  

جمموعته  اأحمد  احلميد  عبد  املبدع  اأجنز  ـ 

الق�ش�شية، املو�شومة ب )البيدار( عام 1987 

للن�رض  الكلمة  دار  طريق  عن  ن�رضها  مت  م. 

بلبنان.

مكونات اخلطاب الق�س�سي الإماراتي 

جمموعة )البيدار( لعبد احلميد اأحمد منوذجًا

د. عبد اجلليل غزالة
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ا�شتهرت اأعماله الق�ش�شية املتميزة وذاعت 

بني املتلقني العرب منذ بداية الثمانينيات، اإذ 

 NARRATIVE )بنى من خاللها )كونا �رصديا

واالأ�شئلة،  بالق�شايا  مثخنا   ،UNIVERSE

يتاأنى  جنده  الذاكرة.  يف  تع�ش�ض  التي 

اإبداعاته، فرياعي �شلطة املتلقني  كثرياً يف 

والواقع  احللم  بني  ميزج  ويقدرها.  العرب 

متثل  واالأحداث.  ال�شخ�شيات  اأبعاد  وتعدد 

تعانق  اإن�شانية،  جتربة  االأدبية  اإجنازاته 

جمتمع  يعرفها  التي  والتغريات  التحوالت 

االإمارات العربية والعامل. جنده ير�شد اجلو 

ربطه  خالل  من  وطنه،  يعرفه  الذي  العام 

ي�شتخدم  اليومية.  والق�شايا  باخلطابات 

الدالة،  ال�رصيعة  والوم�شات  اللقطات 

امل�شكونة يف اأغلبها بنغمة من احلزن، الذي 

يزرع بني  كما  ال�شخ�شيات.  ب�شاطة  يج�شد 

املفاجاأة  عن�رص  ال�رصدية  اإبداعاته  طيات 

والنهاية املفتوحة. ي�شبح عنده ال�شارد هو 

املروج للفعل واملحرك للحدث الق�ش�شي.

ال�شخ�شي بطابع �شعري �رضيع  اأ�شلوبه  يتميز 

الإيقاع، يوؤ�ش�شه اإيقاع احلياة بدولة الإمارات 

والو�شف  والأمانة  ال�شدق  فيه  جند  العربية. 

اأحداث  وتتناق�س  تتنوع  للواقع.  الدقيق 

وتناق�س  لتنوع  نظرا  ق�ش�شه  و�شخ�شيات 

اأ�شلوب  اأحيانا  ي�شتخدم  حميطه.  ق�شايا 

تربز  للبحر(.  النخلة  )قالت  يف  كما  احلكاية 

تنوير  حلظات  اإبداعاته  بع�س  طيات  بني 

واإ�رضاق وا�شت�رضاف مهمة، يتجلى من خاللها 

نهاية  اإىل  مف�شية  وروعتها،  احلبكة  عمق 

حمكمة الإجناز. يتمحور العمل حول �شخ�شية 

البطل املحورية يف كل ق�شة.

اأ�شلوب عبد احلميد اأحمد نقاء و�شفافية  يثل 

اأنه  كما  القومي.  و�شدقه  �شاحبه  �شخ�شية 

اخلليج  منطقة  يف  الأول  ال�شاخر  الكاتب  يعد 

اخلا�س  الق�ش�شي  ملعجمه  نظراً  العربي 

الدقيق  وانتقائه  املتميزة  معاجلته  وطريقة 

.THEMES ملو�شوعاته

عبد احلميد اأحمد

درا�سة
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اأـ املزج والدمج بني التجارب الذاتية النف�شية 

والجتماعية  الثقافية  ؛  واملو�شوعية 

امل�شادر  املتعددة  والتاريخية،  وال�شيا�شية 

وامل�شارب...

بـ  املزج والدمج بني اخليال والواقع من اأجل 

العربي  املتلقي  اإىل  الق�ش�شية  الأحداث  بث 

املتمر�س بكل قوة ون�شارة... 

تتنوع الأحداث يف هذه الق�ش�س الع�رض التي 

مقدماتها  خالل  من  الكاتب،  علينا  يعر�شها 

يقدم  جنده  ونهاياتها.  وحلولها  وعقدها 

حيث  من�شد،  منطقي  ت�شل�شل  �شمن  بع�شها 

يربط �شابقها بالحقها ب�شكل دقيق، وي�شتخدم 

يجعلها  مما  مفككة،  ب�شورة  الآخر  بع�شها 

تبدو منف�شلة تبعا لطبيعة املو�شوع و�شمات 

الإجناز والق�شد الق�ش�شي.

تبعا  منظم،  اإيقاعي  ب�شكل  احلوادث  تتابع 

لالأ�شلوب الفني امل�شتعمل يف ر�شف امللفوظات 

 ،LINGUISTIC CLAUSES الل�شانية 

لذلك  الق�ش�شي.  ال�رضد  لعملية  املوؤ�ش�شة 

ح�شب  املرتبة  وامل�شاعر،  التجارب  تتنوع 

فني عربي  قالب  تفرغها يف  نف�شية،  �شوابط 

حمدد. يلقي الكاتب الأ�شواء وينوع اللوحات 

يجعله  مما  ق�ش�شه،  اأحداث  بو�شف  اخلا�شة 

يعر�س مادته ال�رضدية مبهارة واإبداع جميل: 

الواقعي لالأحداث بجل تفا�شيلها  العر�س  1ـ 

الدقيقة واملهمة لأنها متثل حياة �شخ�شيات 

تنتمي اإىل الطبقة الو�شطى.

الق�ش�شي  الأ�شلوب  ل�شور  اجلميل  الربط  2ـ 

وق�شاياه  العربي  باملجتمع  املجموعة  يف 

هذا،  كل  خالل  من  التالحم،  فيقع  املتنوعة، 

بني العر�س واملحتوى ال�رضدي.

متثل  )البيدار(  جمموعة  اأحداث  فاإن  لذلك 

الزمن  اأثر  ير�شم  واقعيا،  �رضديا  اإجنازا 

ال�شخ�شيات  حياة  على  دورته  وخملفات 

ندى،  وابنته  الفل�شطيني  حممود  اأبو  )كويا، 

جمموعة  يف  الق�ش�شي  اخلطاب  مكونات 

)البيدار(:

املتداخلة،  واملفاهيم  النظريات  تتعدد 

املتعلقة باجلن�س الق�ش�شي الرائج حاليا يف 

اجلدوى  عدمي  بع�شها  يظهر  العربي.  العامل 

وجوهري.  عميق  الآخر  وبع�شها  العلمية، 

لذلك فاإننا ن�شادف عدة م�شارات نقدية تهم 

هذا احلقل الأدبي:

والفكرية  اجلمالية  اخل�شائ�س  بلورة  ـ  اأ 

املهيمنة يف جمال الق�شة العربية.

والجتاهات  التيارات  بجل  الإحاطة  ـ  ب 

املعا�رضة.

العربية  الق�ش�شية  الن�شو�س  اإخ�شاع  ج- 

ملختلف املقاربات والتحاليل والتجارب.

امل�شطلحات  توظيف  بني  التاأرجح  ـ  د 

العميقة  والقراءة  الغربية  والإ�شقاطات 

والطيبة لالإبداعات العربية، املبلورة لق�شايا 

العرب الثقافية والجتماعية...

الق�ش�شي  اخلطاب  مكونات  حتديد  ي�شتند 

الفكرية  قناعتنا  اإىل  )البيدار(  جمموعة  يف 

من  املرحلة  هذه  يف  نعتنقها  التي  والفنية، 

تطورنا النقدي.

تعتمد عملية ال�رضد الق�ش�شي عند كاتبنا على 

معجم عربي نرثي خيايل، يروج نظام احلكي 

املو�شوعي، املرتكز على �شمائر الغياب )هو، 

عدة  العملية  هذه  ت�شم  هن(.  هم،  هما،  هي، 

تبعا  بينها،  فيما  وتتقاطع  تتداخل  مكونات 

لنوعية الق�شة. 

تدفعنا قناعتنا الفكرية والنقدية احلالية اإىل 

عبد  عند  الق�ش�شي  اخلطاب  مكونات  ح�رض 

احلميد اأحمد يف اأربعة اأق�شام حمورية فقط: 

االأحداث الق�ش�شية:

ق�ش�شي  عمل  اأي  درا�شة  عند  علينا  ي�شعب 

نظرا  �شخ�شياته،  عن  اأحداثه  متييزمُ  عربي 

الرابطة  اجل�شور  وتعدد  العالقات  لت�شابك 

ق�ش�شية  ل�شخ�شيات  وجود  فال  الثنني.  بني 

دون  من  لأحداث  وجود  ول  اأحداث  دون  من 

البنيوية  الدرا�شات  بع�س  تهتم  �شخ�شيات. 

 ،TAXONOMY الل�شانية الو�شفية الت�شنيفية

الأدبية،  الإبداعات  �شطر  وجهها  تيمم  التي 

التق�شيم والتفكيك وال�شتقراء  اأنواع من  بعدة 

INDUCTION، تفر�شها منهجيتها ال�شكلية 

على   IMMANENCE املثولية  الداخلية 

املتون املدرو�شة.

جمموعته  اأحداث  اأحمد  احلميد  عبد  يبني 

على  بالعتماد  )البيدار(  الق�ش�شية 

املتنوعة  وجتاربه   )1( الذهنية  معارفه 

وطرق  الل�شانية   COMPETENCE وقدرته 

اإجنازات  �شكل  على  واإذاعتها  اإفراغها 

PERFORMENCES �شخ�شية لفتة للنظر.

وو�شفها  االأحداث  لهذه  بنائه  اأثناء  يقوم 

بعمليتني من املزج والدمج:
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والجتماعية  النف�شية  وامل�شكالت  الق�شايا 

ال�شخ�شيات، وهي  والرتبوية وال�شيا�شية عند 

التي تعاين منها  الق�شايا وامل�شكالت  نف�شها 

لذلك  احلايل.  وع�رضنا  العربية  جمتمعاتنا 

فكرة  على  يركز  املعا�رض  العربي  فالقا�س 

اأخرى ثانوية مزعجة. كما  مهمة ويقفز على 

اإيقاعية  �شوتية  مظاهر  عدة  ي�شتعمل  قد  اأنه 

متعددة POLYPHONY ويوظف �شنوفا من 

والتحقيقات  واحلفريات  والنحت  الت�شوير 

املرتبط  غري  لل�رضد  يتحيز  وقد  البولي�شية، 

بالف�شاء الزمكاين. جند تغري بع�س املفاهيم 

كتاب، مما جعل  عدة  عند  والنظريات  والقيم 

على  تقوى  ل  املعا�رضة  الق�ش�س  بع�س 

ال�شببية،  نظرية  على  بناء  العامل،  ت�شوير 

فتحول الكون اإىل فكر)3(. 

اآثارا  العلمية املعا�رضة  النظريات  لقد خلفت 

جند  حيث  العامل،  يف  الق�شة  فن  على  كبرية 

حالت  خالل  من  ب�رضعة،  جتري  الأحداث 

متنوعة.  فكرية  و�شطحات  متهافتة  نف�شية 

داخل  وتتواىل  واملناظر  ال�شور  تتوازى  كما 

مفتتة  العلمية  احلقيقة  تربز  زمكاين.  حيز 

واإلكرتونات  �شغرية  وذرات  جزيئات  اإىل 

وبروتونات، تعي�س يف الف�شاء.

جمموعته  يف  اأحمد  احلميد  عبد  يعرب 

ع�رضه،  وحيثيات  فنه  حداثة  عن  الق�ش�شية 

من خالل املواقف املو�شوفة واجلمل اللغوية 

املنطقي  والت�شل�شل  املفتتة  وال�شخ�شيات 

ومن  حالة  اإىل  حالة  من  ال�رضيع  والتحول 

اإح�شا�شه  التوجه  هذا  يج�شد  اآخر.  اإىل  منظر 

باحلياة املتتابعة واملتقطعة ب�شورة عفوية، 

حيث تتدفق النطباعات وامل�شاعر على �شكل 

�شيل م�شتمر يف غري انتظام )4(.   

تغري هذه الدروب وامل�شارب املت�شعبة حياتنا 

معها  فتنمو  وتنميها،  والروحية  النف�شية 

اأج�شادنا عرب مراحل العمر. 

�شعيد عبد اهلل، كاتب الق�شة وك�شارة البندق، 

الفالح �شلمان وزوجته زهرة، حمدون، خلفان 

ونورة، مبارك وعفراء، خالله S. E.L. وحماره 

م�شعود، مري�س العماين(. ت�شف هذه الأحداث 

�شعف بع�س ال�شخ�شيات املذكورة وهروبها 

الوطن،  خارج  غربتها  خالل  من  الواقع،  من 

بحثا عن لقمة العي�س ورزوحها حتث كالكل 

ووطنه  باأر�شه  بع�شها  يرتبط  وقهره.  الزمن 

املحتل،  وجور  حيف  من  ويعاين  املغت�شب 

اأخباره  ملعرفة  جهده  ق�شارى  يبدل  لكنه 

ومعانقة عدد من اأهله بعد النزوح... وبع�شها 

وال�شتقالل  الذات  عن  بحثا  يتغرب  الآخر 

واملال وحرية التعبري والديقراطية.

االأحداث  معاجلة  طرق  تختلف 

الفنية  واالأ�شاليب  الق�ش�شية 

اآخر.  اإىل  عربي  مبدع  من  املوظفة 

وتنوعا  تطورا  جند  فاإننا  لذلك 

هذين  يف  الكتاب  بني  كبريين 

الق�ش�شية  االأحداث  تركز  اجلانبني. 

بع�ض  على  املعا�رصة  العربية 

النف�شية  وامل�شكالت  الق�شايا 

واالجتماعية والرتبوية وال�شيا�شية 

عند ال�شخ�شيات

املجموعة  هذه  يف  اأحمد  احلميد  عبد  يثري 

بع�س الق�شايا املتعلقة باملراأة: ثورتها �شد 

يف  ورغبتها  الرجال  من  معني  �شنف  ت�شلط 

اجلن�س،  والتحدي،  الذات  واإثبات  النتقام 

الإهمال وال�شتخفاف، تربية  الدعارة،  ال�شك، 

الأولد واألعابهم، الغرية، احلب الأول والدفني، 

حنان  واملناظرات،  اللقاءات  العمل،  الزواج، 

الأمهات.

بع�س  هنا  الق�ش�شية  الأحداث  تعانق  كما 

ق�شايا املجتمع الإماراتي والعربي وم�شكالته 

كالعمل والهجرة )2(، والتمايز الطبقي وحب 

والغنى  والفقر  الرومان�شية  والطبيعة  الوطن 

املظاهر  على  والعتماد  والنتهازية  والظلم 

وال�شكليات وا�شتغالل النفوذ واملال والب�شاطة 

والتوا�شع والنفي واحلرمان.

امل�شيطرة  الق�ش�شية  الأحداث  بع�س  تعالج 

عقلية  جوانب  عدة  )البيدار(  جمموعة  على 

وعاطفية مت�شابكة، حترك ال�شخ�شيات داخل 

من  جمموعة  خالل  من  الإماراتي،  املجتمع 

والتغريات  واملتناق�شات  والفو�شى  الغرائز 

ديباجة  ترتبط  والتق�شيمات...  والن�شطارات 

الجتماعية  بالظروف  الأحداث  هذه 

التي  والفكرية  والقت�شادية  وال�شيا�شية 

اأنه  كما  اإفرازاتها.  اأحد  فهو  الكاتب،  يعي�شها 

ابن بيئة خليجية تتاأقلم مع هذه الظروف. 

لذلك فاإن الفرتة احلالية التي تعي�شها الق�شة 

انعك�شت  قد  والعاملية  والعربية  الإماراتية 

على الأحداث الواردة يف العمل املدرو�س:

اأ�شكال  لبع�س  والتجزيء  التفتيت  اأـ 

داخل  املعرو�شة  الق�ش�س  ومو�شوعات 

املجموعة.

اخل�شائ�س  لتطور  اجلدلية  احلركة  ـ  ب 

اجلمالية والفكرية. 

بع�س  �شمن  والتباع  الإبداع  تعاي�س  ـ  ج 

النماذج.

د ـ اعتماد بع�س الق�ش�س كمراآة للع�رض.

الق�ش�شية  الأحداث  معاجلة  طرق  تختلف 

والأ�شاليب الفنية املوظفة من مبدع عربي اإىل 

كبريين  وتنوعا  تطورا  جند  فاإننا  لذلك  اآخر. 

بني الكتاب يف هذين اجلانبني. تركز الأحداث 

بع�س  على  املعا�رضة  العربية  الق�ش�شية 
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ال�شماء.  تغرق هناك يف  النجوم  ))تركت  ـ  هـ 

النافذة.  اأغلقت  الطلق.  الهواء  يف  تنف�شت 

�شعور غام�س يثريها يف الليل البهيم. وجدت 

تف�شرياً. وحيدة. لي�شت وحيدة. يف داخلها امراأة 

قب�شتها،  كومت  تتوح�س.  ا�شتيقظت.  اأخرى 

يف  املن�شار  مثل  �شخريه  باإحكام.  �شت�شددها 

فوق  بليدة  جثة  يهبط.  يعلو.  �شدره  اخل�شب. 

الفرا�س. الن�شوة الغام�شة تتف�شى يف اأو�شالها. 

تعذبها،  داخلها،  يف  جمهول  عامل  من  تاأتى 

املراأة  الليلة عن  �شتكتب  الكتابة،  اإىل  تدفعها 

الأخرى، بالقلم. ل.. بال�شكني. غدا �شتقراأ نورا 

والأخريات ما �شتكتبه الليلة...((، �س 83.  

وم�شت  رجعة  غري  اإىل  الأحالم  ))م�شت  ـ  و 

))عفراء(( يف اأردية الزمن الأهوج كان الوطن 

لأجل  وي�شتميت  مبارك  فيه  يذوب  ))عفراء(( 

الإبقاء عليه...

اأم�شك الرتاب يع�رضه، �شار الوطن كميات من 

قهر يومي حني يبحث عن دراهم لأجل العي�س 

وحيداً..  �شار  كرامة.  نقطة  على  ولالإبقاء 

وحيداً، الوجوه مل يعد يعرفها، ومل تعد الوجوه 

اجلديدة تعرفه... �شار �شيئًا ل وجود له اإل يف 

خفقات الذكرى((، �س 89 _ 90.

ال�شمنىة  الكاتب  �شيطرة  النماذج  هذه  تربز 

حبكة  كل  تظهر  حيث  الق�ش�شي،  فنه  على 

الأحداث  خالل  من  ومت�شابكة  حمكمة 

واملواقف وال�شخ�شيات املتداخلة. كما يظهر 

طبيعي  واقعي  اإطار  تقدمي  يف  تفانيه  اأي�شًا 

فعلية  حقائق  تر�شد  فالأحداث  ق�شة.  لكل 

))ا�شرتك  رمبا  معي�شة،  وجتارب  ومالحظات 

رواية  اأو  تقرير عنها  اأو ح�شل على  فيها  هو 

عنها من �شاهد عيان(( )5(. 

الأحداث  اأحمد  احلميد  عبد  ذهن  يلتقط 

ويق�شمها  فريتبها  الق�ش�شية  واملعلومات 

 NARRATIVE �رضدي((  ))ن�شق  ح�شب 

والوظائف.  العالقات  متميز   ،SYSTEM

تطرح درا�شة جمموعة )البيدار( عدة اأ�شئلة تعد 

مزمنة يف وقتنا احلايل:

1ـ كيف ت�شتطيع ال�شخ�شيات الق�ش�شية، ذات 

الأ�شياء  كل  مالحظة  عن  العاجزة  احلوا�س 

م�شاعرها  على  ال�شيطرة  الطبيعية،  والظواهر 

وانفعالتها املت�شاربة؟

2ـ هل تعد �شخ�شيات هذه املجموعة متعددة 

اأو اأحادية الأبعاد؟ 

واحللم  والإلهام  العقل  بني  منيز  كيف  3ـ 

والواقع واحلوا�س يف هذه الق�ش�س؟ 

تقدمها  التي  والتجارب  املعارف  نوع  ما  4ـ 

اإلينا هذه الإبداعات ال�رضدية؟ 

يف  املتداخل  الق�ش�شي  املعجم  عالقة  ما  5ـ 

املوجود  ال�شكاين  بالن�شيج  املجموعة  هذه 

بدولة الإمارات العربية املتحدة؟. 

الأحيان  الق�ش�شية يف جل  الأحداث  تتعاقب 

)�شاعات،  زمني �شغري وحمدد  ت�شل�شل  ح�شب 

الذاتية  التجارب  ح�شب  اأو  �شنة(  �شهر،  يوم، 

املرتبطة بنف�شية بع�س ال�شخ�شيات املحورية 

داخل املجموعة. اإنها تربز طبيعية جدا، حيث 

املتعلقة  واملعامل  الدوافع  جل  وحتلل  تر�شد 

مبحيط ال�شخ�شيات وبيئتها. كما اأنها واقعية 

اأي�شا لرتباطها باحلياة الإماراتية والعربية 

واملجتمع  والطبيعة  والرمزية  العامة 

والنف�شيات املختلفة. 

)البيدار(  جمموعة  اأحداث  جل  على  ت�شيطر 

املظاهر  املحورية  �شخ�شياتها  وحوارات 

جند  حيث  والجتماعية،  النف�شية  والق�شايا 

ال�شارد / الكاتب ي�شف لنا يف عدة مواطن ما 

يدور يف �شدورها من دراما اإن�شانية، جعلتها 

الأقدار تواجه واقعها املر: 

اأـ ))الر�شيف يعج باملارة واحلرارة وال�شجيج 

والذباب والفرحة ال�شغرية التي غمرت اجلوف 

الهموم  حتملها  وقد  اللحظة،  نهائيا  تتال�شى 

))كويا((  الهباء.  الريح  حتمل  كما  جديد  من 

احلرية  اأكلته  ال�شخب،  و�شط  متاما  �شاع 

الطري  اللحم  عبري  القا�شية.  اللحظة  ودمرته 

مل يعد يداعب اأنفه ومل تبق اإل دموع الزوجة 

وكاآبة ال�شنني ومرارة احلرمان وعذاب الوحدة 

ر�شف  يف  العمل  �شنوات  الطريق،  ومذلة 

بناه  ال�شارع  هذا  الر�شيف،  هذا  الطرقات، 

))كويا(( وزمالوؤه. تاه يف الليل طويال، جاب 

الطرقات ال�شاكنة حامال اللفة، فجاأة انهمرت 

عليه الب�شارة...((، �س 11 _ 12. 

الزرقاء  ثيابه  يف  ال�شارع  اإىل  ))يخرج  ـ  ب 

الزيت واأو�شاخ  التي تت�شرت على بقع  الغامقة 

رغم  لوجه،  وجها  ال�شم�س  يجابه  ال�شحوم، 

تنم  اأعماقه  يف  القابعة  الكبرية  الأحزان 

�شيء  لكل  عجيب  حتد  عن  ال�شارمة  مالحمه 

ي�شادفه يف هذه املدينة التي تلونت وت�شكلت 

يف زيف اأخرق((، �س 18.    

الأول  املاء  اإىل حد  اأنه كي ي�شل  ))اأدرك  ـ  ج 

ولي�س  العظيمة  املزبلة  هذه  اجتياز  عليه 

اأمكن  كيف  انده�شت  لكنك  اآخر،  طريق  ثمة 

لتفرت�س  دارك  عقر  اإىل  تت�شلل  اأن  للمزبلة 

الأر�س، ومتاما توقفت ))ك�شارة البندق(( لكن 

هنا،  زال  ما  والدخان  هنا،  زال  ما  احلطام 

والتوجع والأنني ما زال هنا، اأدركت اأنك واقع 

ومتورط كالآخرين يف لب الأكذوبة املحبوكة 

اإل  جمال  ثمة  يكن  ومل  وال�شنعة.  ال�شياغة 

الدنيا  لت�شمع  والقعقعة  والزجمرة  ال�شهيل 

اإىل  لت�شل  التاريخية  املزبلة  عابر  اآت،  باأنك 

حافة املاء...((، �س 50.

الغارقتني  ـ قال وال�رضر يتطاير من عينيه  د 

يجتمع  هل  معا؟  يجتمعان  ))هل  اجلمر:  يف 

العد�س والدعارة معا؟((، �س 63.
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ن�شتخل�س من النموذج الثالث حماولة البطل 

بكل  التعبري  يروم  الذي  اهلل((،  عبد  ))�شعيد 

ديقراطية عن مكبوتاته، لكنه يواجه بلفيف 

مراكز  وتقاليد  الجتماعية  العادات  من 

ال�رضطة البائدة، التي تردعه بكل ت�شلط... 

عبد  لنا  يقدمها  التي  الأحداث،  هذه  تعد 

ذات  )البيدار(،  جمموعة  يف  اأحمد  احلميد 

 UNIVERSE لـ))كون((  بالن�شبة  راقية  فنية 

فالكاتب  العربي.  العامل  يف  الق�شرية  الق�شة 

كما  فقط.  واحدة  حادثة  ق�شة  كل  يف  ير�شد 

ق�ش�شه  جعل  مما  ب�شيطا،  زمنا  ي�شتخدم  اأنه 

الغربة  عن  لنا  تك�شف  ومه�شومة،  وا�شحة 

البائدة  والعادات  والت�شلط  واحلرمان  والفقر 

والتغري  وال�شفاء  والرومان�شية  والب�شاطة 

الجتماعي وال�رضاعات النف�شية. 

املجموعة  هذه  يف  الق�ش�شي  احلدث  يرد 

خ�شبا، مما يجعله يجلو نف�شيات ال�شخ�شيات، 

وا�شحا.  الأدمي  �شايف  الق�شة  جو  في�شبح 

بكل  فيفهمه  ب�شغف  العربي  املتلقي  يتابعه 

الكاتب  عمل  يتبلور  بعمق.  ويوؤوله  �شهولة 

ال�رضد  طريقة  خالل  من  بدقة  ال�شمني 

حيث  املنطقي،  الزمني  والت�شل�شل  ال�رضيح 

اإىل  الأحداث  حتريك  اإىل  ال�شارد  يدفع  جنده 

ترتد  يجعلها  ول  الأحيان،  اأغلب  يف  الأمام 

التقنية  توؤدي هذه  اللزوم.  عند  اإل  الوراء  اإىل 

يركز  العربي  املتلقي  جعل  اإىل  الق�ش�شية 

وي�رض،  �شهولة  بكل  املجموعة  ق�ش�س  على 

ومقا�شدها  ورموزها  م�شتغلقاتها  فيجلو 

وخ�شائ�شها اجلمالية والفكرية والفنية.

ووا�شحة  �شهلة  الق�ش�شي  ال�رضد  عملية  تربز 

تراكيبه  وم�شابهة  ملعانقة  نظرا  املوؤلف  عند 

ال�شعر  ومعجم  لرتاكيب  الل�شاين  ومعجمه 

ولغته  املتميزة  باإيقاعاته  املعا�رض  العربي 

امل�شتويات  املتعددة  الرمزية  اليومية 

واملقا�شد. 

واجتماعية  نف�شية  ت�شمينات  عدة  ي�شتخرج 

لري�شم يف النهاية معامل �شخ�شيات وا�شحة، 

اأو  ت�شدق  اأو  بهرجة  اأو  زيف  كل  من  خالية 

اإن�شائية جمانية.

الأحداث  معاجلة  يف  الكاتب  طرق  تتنوع 

والوقائع املت�شابهة من ق�شة اإىل اأخرى داخل 

ال�رضاعات  تتعدد  حيث  )البيدار(،  جمموعة 

بني احلقيقة والواقع واحللم والوهم واخلداع 

الق�ش�س  والطموح والب�شاطة... تعر�س علينا 

مهمة  مناذج  املجموعة  حتويها  التي  الع�رض 

يف هذا ال�شدد: 

الأر�س وعر�س  اقتعد  ال�شوق،  1ـ ))جتول يف 

ي�شرتي... من  لي�س  لكن،  للبيع،  الزوجة  لفة 

قطعة  اإنها  وثالثة،  واثنني  اأحدهم  ا�شتجدى 

قما�س جيدة، »اأرباب هذا زين واجد زين، اأنا 

ي�شرتي باأربعني يبيع بثالثني«...

يتوقف...))اإنها  اأحد  ل  ين�رضف..ين�رضفون.. 

هدية زوجتي((، يبقى وحيدا عار�شا ب�شاعته 

للهواء، ي�شج من الغ�شب واحلزن والق�شاوة...

ي�شيع و�شط جلة الأحزان...((، �س 11.  

ـ ))...اأخذها يف ح�شنه، ه�رضها بني يديه   2

وطنًا  يحت�شن  باأنه  بحرارتها،  �شعر  بقوة، 

كل  كاملطر  وبللت  دموعه  ت�شاقطت  كاماًل، 

املتعب،  �شدره  فوق  ندى  نامت  ذكرياته... 

الأر�شفة،  فوق  الوطن  خارج  عامًا  ع�رضون 

ترفع  الفاجرة،  القا�شية،  العربية  املدن  يف 

اأعمال  تقاتل،  ل  تهادن،  اخل�شبية،  �شيوفها 

تاك�شي،  �شائق  �شجائر،  �شحف،  بائع  كثرية، 

ميكانيكي، خباز، كاتب، مدر�س، ل �شيء غري 

فيه  ولد  الذي  بالبيت  احللم  القهر،  احلنني، 

يظلله،  كبرية،  زيتون  �شجرة  حو�شه  يف  تنمو 

العوا�شم  كل  خائنة،  خادعة،  كاذبة،  كانت 

اإل الدموع التي جفت فوق  واملدن، ل حقيقة 

اأر�شفتها واحلياة التي �شفحت فوق �شوارعها، 

واأخرياً.. هنا.. النفط، املال ي�شنع كل �شيء. ل 

ورقة  �شقطت  ندى  يا  يوم  اأول  مطلقًا...  �شيء 

التوت، ظهرت عورة هذه املدينة، عورة قبيحة 

كريهة...((، �س 21.

3ـ قاطعه ال�شابط وقد ازداد جنونًا: ))اخر�س! 

ديقراطيتها،  متار�س  مل  لكنها  �شتقول 

�رضخت، عملت م�شكلة من ل �شيء، من حقي 

اأوروبا  يف  ترف�س،  اأن  حقها  من  اأطلب،  اأن 

لي�س  للفتاة ما ي�شاء، هذه حرية  الفتى  يقول 

ثمة اعتداء...((، �س 39.

ال�شخ�شيات  نوعية  الثالثة  النماذج  جت�شد 

عبد  ق�ش�س  يف  تواترا  الأكرث  والأحداث 

الواقع  بني  يزج  جنده  حيث  اأحمد،  احلميد 

املتنوعة  الجتماعية  والتوليفات  واحللم 

هذا  ثنايا  بني  ين�رض  اأنه  كما  الأبعاد.  وتعدد 

الزدواج   من  مهما  ق�شطًا  املدرو�س  املنت 

و�شعريته  اللغوي   BILINGUALISM

اإيقاع  مع  املتناغمة  ال�رضيعة،   POETRY

احلياة بالإمارات العربية ون�شيجها ال�شكاين. 

الثالثة  النماذج  من  الأول  النموذج  يتعلق 

ظل  الذي  ))كويا((  البطل  ب�شخ�شية  ال�شابقة 

من  لفة  ببعث  الوطن  عن  غربته  طيلة  يحلم 

لأنها  ))كريال((  مبنطقة  زوجته  اإىل  املالب�س 

اأربعة ع�رض عامًا من  بعد  له طفال  اأجنبت  قد 

موبوء  ظامل؛  بواقع  ي�شطدم  لكنه  النتظار. 

الطبقي.  والتمايز  والق�شاوة  بال�شخرية 

فيظل  طموحاته  وتنك�رض  اأحالمه  تتقو�س 

لفة  عار�شا  الكبرية  املدينة  �شوارع  يجوب 

املالب�س للبيع.

اأما النموذج الثاين فيج�شد لنا حلم الفل�شطيني 

املغت�شب وحنينه  الوطن  اإىل  بالعودة  الكبري 

لكن  وامل�شارب،  الأهل  معانقة  اإىل  ال�شديد 

احل�شار الفل�شطيني يثل اأمامه حقيقة األيمة 

اآماله  يعلق  مت�شظيا.  وواقعا  بعنف  قائمة 

رموزها  بكل  تلفظه  مدنهم  لكن  العرب،  على 

ودللتها، في�شيع وجهه يف زحامها. يفت�شح 

تواطوؤها... 
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خارج  واملغرتبني  املهاجرين  عامل  اإىل 

عرب،  اآ�شيويون،  )فل�شطينيون،  اأوطانهم 

واملال...(.  النفط  ب�رضكات  اأخرى  جن�شيات 

فهي  فرد،  كل  من  اأكرب  الرغبة  هذه  ت�شبح 

اأنه  يعتقد  ))ما  اإثبات  على  يحر�س  جتعله 

�شواب يف نف�شه، ويف الت�شبث بها ق�شاء على 

اآن  من  نف�شه  اإىل  تزحف  قد  التي  املخاوف 

لآخر...(( )7(.    

املذكورة  الق�ش�شية  الأحداث  جعلت  لقد 

عن  باأ�شالة  ويعرب  يكتب  اأحمد  احلميد  عبد 

خاللها  من  يتبلور  التي  ومبادئه،  قناعاته 

اإجنازاته  فجاءت  بامل�شوؤولية،  اإح�شا�شه 

�شافية و�شادقة ول رياء فيها. جند عالقاته 

جد وطيدة بالأحداث وال�شخ�شيات على ل�شان 

ال�شارد، الذي يجلو بع�س دوافعه واهتماماته 

بالهجرة والغربة خارج الوطن والعمل والتغري 

وال�شخرية  والإهمال  والفقر  الجتماعي 

واجلن�س واحلرية.

2( ال�شخ�شيات: 

تتنوع اأبعاد ال�شخ�شيات الق�ش�شية يف جمموعة 

الجتماعية  توليفاتها  وتتعدد  )البيدار( 

 .INTERFERENCES الل�شانية  وتداخالتها 

من  من�شقة،  بطرق  حياتها  ال�شارد  لنا  ير�شم 

خالل ربطها بف�شاءات زمكانية حمددة. لذلك 

فاإننا جندها ت�شم ثالثة اأمناط:

تتاأقلم  املتغرية:  الق�ش�شية  ال�شخ�شيات  1ـ 

نف�شيا  وتنمو  برمتها  املجموعة  اأحداث  مع 

الق�ش�شي  الت�شل�شل  مع  وفكريا  واجتماعيا 

وف�شاءاته، حيث تتغري حالتها با�شتمرار.

حتمل  املعيارية:  الق�ش�شية  ال�شخ�شيات  2ـ  

الجتماعية  وتوليفاتها  اأبعادها  بع�س 

�شمات وقيما، تنت�رض كثريا يف احلياة اليومية 

الرائجة بالإمارات العربية وغريها من البلدان 

العربية، ذات الأو�شاع والظروف امل�شارعة. 

يجد كثري من املتلقني العرب اأنف�شهم وذواتهم 

جمموعة  من  فقرات  عدة  يف  الكاتب  يحاول 

من  املتميز  النوع  هذ  ا�شتعمال  )البيدار( 

حماكاة  عن  عبارة  اأ�شلفنا  كما  وهو  ال�رضد، 

لبع�س البنى الرتكيبية واملعجمية والدللية، 

ال�شائعة يف ال�شعر العربي املعا�رض.

جل  يف  كاتبنا  عند  ال�شارد  �شخ�شية  تتحكم 

�شخ�شياته  حترك  حيث  الق�ش�شية،  الأفعال 

واأ�شواتها  املتنوعة  حواراتها  وتوجه 

نهاية  نحو   POLYPHONY املتنوعة 

يف  ينغم�س  جنده  من�شود.  حل  اأو  معينة 

واإيجابياتها،  �شلبياتها  بكل  الأحداث  عمق 

ال�رضد  عملية  مع  بوعي  ويت�شامن  فيتعاون 

وبناها املتعددة، ول ي�شق ع�شا الطاعة... اإننا 

�شاردا  جند  قد  املنتمي((.  ))ال�شارد  بـ  ننعته 

املعا�رضة  العربية  الق�ش�س  بع�س  يف  اآخر 

يتن�شل من ملفوظاته وم�شوؤولياته اجتاهها، 

التنميط  من  الي�شري  بالنزر  اإل  يقوم  فال 

بـ  ن�شميه  ما  وهو   ،MODALISATION

))ال�شارد غري املنتمي((. 

جمموعة  يف  الق�ش�شية  الأحداث  تتمحور 

يثري  وق�شايا،  مو�شوعات  حول  )البيدار( 

بع�شها عدة م�شكالت داخل اأغلب املجتمعات 

العربية: 

اإىل  الهروب  اأو  والنفي  والغربة  الهجرة  اأـ 

اخلارج.

ب ـ حب املراأة والوطن.

جـ  رمز البحر والآم الواقع املعي�س، امل�شارعة 

لعمل ك�شارة البندق.

والتغري  واملال  العمل  عن  البحث  ـ   د 

الجتماعي.

والرتاث  واجلذور  بالأر�س  اللتحام  ـ  ه 

والثقافة.

و ـ اجلن�س والدعارة وانف�شام الروابط والريب 

والتنكر للع�رضة. 

والق�شايا  املو�شوعات  هذه  القا�س  ي�شتغل 

والقت�شادية  النف�شية  الدوافع  لتحليل 

لأنها  ال�شخ�شيات  جل  عند  والجتماعية 

ق�ش�شية  اأفكار  لعدة  مت�شعبة  رموزا  ت�شكل 

هذه  تخيم  باأكملها.  املجموعة  يف  حمورية 

من  الأحداث  كل  على  وعناد  باإ�رضار  الرموز 

اأولها وحتى اآخرها. تت�شخم معانيها وتت�شع 

وتت�شعب لت�شمل مقا�شد هائلة بدورها. 

تعد هذه الأحداث واملو�شوعات �رضورية يف 

احلياة ملقارعة وحماجة بع�س مثل ومبادئ 

على  قدرتها  مدى  ومعرفة  ال�شخ�شيات 

مواجهة الواقع واحلياة )6(. فالهجرة والغربة 

والوطن  املراأة  وحب  الوطن  خارج  والنفي 

وتنوع رموز البحر وك�شارة البندق ب�شلبياتها 

ال�شخ�شيات والبحث  واإيجابياتها عند بع�س 

الجتماعي  والتغري  واملال  العمل  عن 

واللتحام بالأر�س واجلذور والرتاث واجلن�س 

والتنكر  والريب  الروابط  وانف�شام  والدعارة 

للع�رضة هي رمز لل�رضاع املتنوع يف احلياة 

اإنها  الوجود.  و�رض  بها  العميق  والإح�شا�س 

متثل ن�شق احلياة وطريقا نحو النجاح واحلب 

واملال والتغري الجتماعي والتجدد. كما اأنها 

تقوي اإح�شا�س كل �شخ�شية بنف�شها وت�شجعها 

فتن�رض  امل�شمر،  والكفاح  والعطاء  البذل  على 

فوائد عميمة بطرق متعددة.

ال�شالفة داخل  الأحداث واملو�شوعات  تتوغل 

حيث  )البيدار(،  جمموعة  �شخ�شيات  نف�شيات 

تقطن حتت �شعورها. 

الوطن  خارج  والنفي  والغربة  الهجرة  متثل 

جمال للعمل املتنوع واإثباتا للذات. فاحلياة 

املال  على  احل�شول  تتطلب  مادية،  الراهنة 

لبعثه اإىل العائلة، الباقية بالوطن. تعتقد جل 

ال�شخ�شيات اأن هذه الهجرة والغربة هي التي 

وال�شتقرار  بال�شعادة  فتنعم  اآمالها  �شتحقق 

نف�شية  قناعات  اإنها  النف�شية.  الناحية  من 

والعمل،  الغربة  ملو�شوع  بالن�شبة  فا�شلة 

النتماء  يف  ملحة  رغبة  عن  تعرب  اإنها  حيث 
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ما  وهو  مبا�رضة،  غري  بطريقة  الجتماعية 

ق�ش�شي  خلطاب  معيارية  مكونات  ي�شكل 

رمزي. 

تتمتع �شخ�شيات هذا العمل ال�رضدي بنوع من 

احلرية وتفتح يف املعتقدات واملبادئ ومتيز 

بع�س ال�شمات الفردية املعا�رضة. اإنها ل تركن 

مقنن.  ف�شاء  �شمن  والثبات  ال�شتقرار  اإىل 

املتنوعة  والنفعالت  بالغرائز  تغلي  جندها 

الجتماعية  والروا�شب  الآنية  وال�شلوكيات 

�شمة  متثل  فهي  لذلك  املتناق�شة.  والثقافية 

خا�شة واإفرازاً حمددا يوؤطر ع�رضها وحلظتها 

اأو ظروفها التاريخية، التي تعرب عنها.     

غري  )البيدار(  جمموعة  يف  �شخ�شية  كل  جند 

والتقنع  التحول  كثرية  هي  بل  م�شتقرة، 

قريناتها،  بني  التجان�س  يغيب  كما   .MASK

حيث تتجلى متفتتة احلالت �شمن ف�شاءات 

متنوعة الأبعاد. ل يتحكم اأبطال اأغلب ق�ش�س 

وعواملهم  اأحا�شي�شهم  يف  املجموعة  هذه 

يتحركون  اإنهم  ل�شاحلهم.  ل�شتغاللها 

باملتناق�شات  مليء  عامل  يف  ويت�رضفون 

الأحيان،  بع�س  يف  م�شتعملني،  والظالم، 

لذلك فهي  ب�شيطة.  و�شائل غري عقلية وغرائز 

ب�شور  وجتاربها  مبحيطها  وتتاأثر  تتغري 

ممار�شة  اإىل  ال�شخ�شيات  هذه  ت�شعى  مفتتة. 

�رضاعات  عدة  خالل  من  الواقعية،  حياتها 

ومواجهات، حتدث داخل ف�شاءاتها اخلا�شة. 

اأجل  من  والوحدة  الغربة  يف  جلها  ي�شارع 

املال وح�شن احلال والرقي والت�شبث باجلذور 

وعدم اخلنوع والتواكل والنهزامية يف احلياة 

والطموح والأحالم العري�شة املوؤجلة.

�شخ�شياته  اأحمد  احلميد  عبد  لنا  يعر�س 

ينح  مما  زوايا،  عدة  خالل  من  الق�ش�شية 

حتولتها  عن  وا�شحة  فكرة  العربي  املتلقي 

وتغرياتها الواقعية. لذلك فاإن تالحق احلركة 

ق�ش�س  لن�شيج  املكونة  للحوادث،  بالن�شبة 

 

فيتاأثرون  ال�شخ�شيات،  من  النمط  هذا  داخل 

معه.  ويتعاطفون  واأفعاله  �شلوكياته  ببع�س 

))... ي�شل الأمر اأحيانًا، اإىل تقم�شها وجعلها 

جمال لإ�شقاط حالته الوجدانية(( )8(.

ال�شارد ق�شب  ال�شخ�شيات املعاجلة: يلك  3ـ 

النف�شية  الأبعاد  لتفكيك  بالن�شبة  ال�شبق 

والجتماعية والفكرية اخلا�شة بهذا النمط من 

ق�شارى  يبدل  جنده  الق�ش�شية.  ال�شخ�شيات 

جهوده من ق�شة اإىل اأخرى ليك�شف خباياها 

ورغباتها  وحاجاتها  وحوافزها  ودوافعها 

املتنوعة... 

معاجلة  يف  الكاتب  طرق  تتنوع 

من  املت�شابهة  والوقائع  االأحداث 

جمموعة  داخل  اأخرى  اإىل  ق�شة 

ال�رصاعات  تتعدد  حيث  )البيدار(، 

بني احلقيقة والواقع واحللم والوهم 

والب�شاطة...  والطموح  واخلداع 

تعر�ض علينا الق�ش�ض الع�رص التي 

حتويها املجموعة مناذج مهمة يف 

هذا ال�شدد

الق�ش�شي((  ))كونه  اأحمد  احلميد  عبد  يخلق 

مادتها  ي�شتقي  اأحداث،  على  بناء  اخلا�س 

اخلام من الواقع العربي املعي�س... جنده يهتم 

كثريا باأفراد معينني يف كل ق�شة ول يعزلهم 

هذا  يجعله  الإماراتي.  املجتمع  ق�شايا  عن 

اأبطاله،  نف�شية  اأعماق  يف  يغو�س  الهتمام 

و�شعادة  وفرح  اأمل  من  يعانونه  ما  فري�شد 

اأغلب  حمور  وهو  اجتماعي،  وحيف  و�شقاء 

الإجنازات الق�ش�شية العربية املعا�رضة، رغم 

تعبريها.  وطرق  �شخ�شياتها  اأمناط  اختالف 

علم  اإجنازات  العرب  املبدعني  بع�س  يوظف 

ويوجن  فرويد  روجه  الذي  احلديث  النف�س 

التي  الباطن،  العقل  من  مهمة  جوانب  لإبراز 

هذا  يف�شي  الق�ش�شية.  �شخ�شياتهم  تهم 

حتدد  التي  احلقيقة  اإىل  النف�شي  اجلانب 

واأعمالهم  الأبطال  �شمات  ل�شعورية  بطريقة 

املختلفة. 

ت�شعى بع�س �شخ�شيات املجموعة الق�ش�شية 

املوؤمل  النف�شي  واقعها  جتاوز  اإىل  املدرو�شة 

بالبوار  امل�شاب  القت�شادي  وو�شعها 

ال�رضاعات  تتنوع  حيث  ذكاءها،  م�شتخدمة 

ال�شارد  ير�شد  والكبوات.  الأحالم  وتتزاحم 

املرتبطة  الظواهر  هذه  من  بع�شا  هنا 

واأحيازا  ف�شاءات  لها  فيخلق  بال�شخ�شيات، 

مهمة لتعرب عن نف�شها.

وتتداخل   INTERTEXTUALITY تتنا�س 

علمية  واكت�شافات  اأدبية  نظريات  عدة 

معا�رضة عند كاتبنا لتعرب عن حداثة اجتاهه 

التغيري  اإىل  ال�شاعية  الوا�شحة،  وفل�شفته 

لذلك  والتقاليد.  الثوابت  لبع�س  واملناظرة 

الإبداع وي�شي  جنده يار�س حرية كبرية يف 

بها ملتلقيه، دون �رضط اأو قيد اأو زيف اأو كبت. 

التعبري.  التوجه طريقة جديدة يف  يج�شد هذا 

ترويج  واجب  عاتقه  على  يحمل  اأنه  كما 

فيه  كرثت  زمن  يف  ال�شاحلة  املبادئ  بع�س 

الرتديات والعرثات و))الت�شول(( الفكري...

�شاخرة،  �شخ�شيات  اأحيانا  القا�س  ي�شتخدم 

تتحدى بع�س ال�شلط؛ مثل �شخ�شية ))�شعيد عبد 

اهلل(( يف ق�شة )�شفعتان( و�شخ�شية ))خالله 

S. E. L(( يف ق�شة )طائر جريح يف فخ �شياد 

ماكر(. فال�شخ�شيتان ت�شككان وت�شخران من 

بع�س الثوابت والتقاليد والأخالق، والعالقات 

والت�شكيك  ال�شخرية  فهل  ال�شائدة.  العربية 

والتحدي لبع�س الثوابت هي جوانب �شلبية اأم 

اإيجابية عند هذا املبدع؟ 

اأنه يروم من وراء ا�شتخدامه لالأ�شلوب  نعتقد 

جمموعته  ق�ش�س  بع�س  يف  ال�شاخر  الفني 

والق�شايا  امل�شكالت  بع�س  واإ�شالح  نقد 
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اإزاء  ت�شلكه  الذي  للموقف  تبعا  وت�رضفاتها 

طريق  تعرت�س  التي  وامل�شكالت  الأحداث 

حياتها. 

الوطن  وحب  الغربة  مو�شوعات  تتوغل 

والطبيعة واجلن�س واملال واحلرية  املغت�شب 

يف  للقدمي  والتنكر  والفقر  والوحدة  واخليانة 

)البيدار(،  جمموعة  �شخ�شيات  نفو�س  اأعماق 

بع�شها  نرى  �شعورهم.  حتت  ما  اإىل  فت�شل 

وتغري  املال  حب  اإىل  تدفعه  بظروف  مطوقا 

احلال مهما كلف الثمن، فيفقد ال�شيطرة على 

نف�شه. رغم ذلك جندها من الناحية الإن�شانية 

مع  املتعار�شة  اجليا�شة  بالعواطف  مفعمة 

هذه الأحداث الق�ش�شية ونتاجها.

للعالقات  اأحمد  احلميد  عبد  تعر�س  لقد 

والأحداث  �شخ�شياته  بني  القائمة  املتنوعة 

التي تخ�شها. فكانت كل �شخ�شية تدخل يف 

�رضاعات خمتلفة مع اأحداث ق�شتها وتتحكم 

تعاين  �شخ�شيات  هناك  كثرية.  بطرق  فيها 

من الفقر واأخرى تخون �رضيك عمرها وثالثة 

ت�شتغل الظروف جيدا لت�شبح مي�شورة احلال، 

لفل�شفة  بالن�شبة  لبع�شها  النقي�س  فت�شكل 

احلياة. ترى جمموعة من هذه ال�شخ�شيات اأن 

اأو الهجرة خارج البالد قد تخلق جنة  الغربة 

رفقة  بال�شعادة  تنعم  جتعلها  الأر�س،  على 

ذويها واأحبائها. جند من الناحية النف�شية اأن 

من  لأنها  نف�شية((  ))�رضورة  يثل  اعتقادها 

دون الغربة لن ت�شبح �شيئًا مهمًا. لذلك فهي 

ر�شخ  مما  العمل،  اأجل  من  بالهجرة  مقتنعة 

حقيقي  ؛  خا�س  لعامل  النتماء  فكرة  لديها 

وثمني، يتجاوز حدود اإطارها الذاتي. 

بع�س  عند  را�شخة  مبادئ  عدة  كذلك  نعانق 

ال�شخ�شيات، منذ بداية الق�شة وحتى نهايتها؛ 

وهي الرتباط والدفاع عن الأر�س والعر�س 

والوطن والرموز املتعلقة بهذه الأ�شياء وحبها 

حبًا جما.

املجموعة، يربز معه تالحق احلركة بالن�شبة 

لل�شخ�شيات اأي�شًا. 

من  كاتبنا  عند  وظائفها  بكل  احلياة  تتحدد 

اأبطاله  خالل الر�شم الأنيق الوا�شح لتحولت 

تتجلى  ومواقف،  حلظات  �شمن  وتغرياتهم 

النف�شية. وانفعالتهم  اخلا�شة  �شماتهم  فيها 

اإنه ير�شد حركاتهم و�شلوكياتهم يف مواقف 

معينة لي�شل اإىل قرارة اأنف�شهم. ت�شعى بع�س 

ال�شايف  الإيان  نحو  ال�شخ�شيات  هذه 

ييمم  الآخر  وبع�شها  والتغري  والنمو  والرقي 

وال�شت�شالم  واجلحود  املروق  �شطر  وجهه 

عدة  من  ال�شخ�شيات  هذه  تعاين  واجلمود. 

املوت  من  خائفة  فتتقدم  احلياة،  م�شاكل 

مطاردة  يف  ت�شتمر  كما  الغام�س،  وامل�شري 

من  كبرياً  ق�شطًا  حتطم  التي  اأحالمها  بع�س 

نف�شيتها فرت�شخ للواقع، وتبقى كما هي، لأن 

يف ر�شوخها لهذا الواقع خال�شها وطهارتها 

وحلولها.

حت�س  واقعية،  �شخ�شيات  الكاتب  لنا  يقدم 

عجزها  اكت�شاف  عند  والوهن  بالنق�س 

لذلك  بها.  املحيط  العامل  فهم  بعدم  املتعلق 

هو  اخلال�س  يف  الوحيد  الأمل  جتد  فاإنها 

حتمل ال�رضاعات واملجازفات والغربة والقهر 

بغية  املتنوعة،  والأوهام  والأحالم  والت�شلط 

حماية نف�شها من هذا الواقع املوؤمل.

احلاملة  الق�ش�شية  ال�شخ�شيات  هذه  تدرك 

ل�شانية  وم�شتويات  اجتماعية  توليفات  لعدة 

واأبعاد   INTERFERENCES متداخلة 

جمرد  اأنها  ولو  ـ  وقيمها  �شماتها  اأن  خمتلفة 

وال�شتمرارية  للبقاء  �رضورية  تعد  ـ  اأوهام 

الذي  الثمن،  الباه�س  الوهم  �رضورة  مثل 

ي�شنع اإن�شانيتها وحقيقتها )9(.

ل�شان  على  اأحمد  احلميد  عبد  لنا  �شور  لقد 

اأبطال ق�ش�شه، التي يحركها يف اأغلب الأحيان 

�شارد م�شيطر، يلون الأ�شوات با�شتمرار لري�شم 

واحلياة  الإغراءات  تقاوم  واقعية،  �شخ�شيات 

التي  املرحلية  والنكبات  وتقلباتها  القا�شية 

بو�شائل  معها  الكاتب  يتعامل  ت�شيبها، 

ثرية، مما جعلها حتمل بني  وفكرية  جمالية 

مو�شوع  تهم  ودللت،  رموز  عدة  جوانحها 

الغربة وحب الوطن والأبناء واجلن�س واحلرية 

الطبيعة  مظاهر  وبع�س  واحليوان  والفقر 

والرقي والتغري الجتماعي. 

ير�شم الكاتب / ال�شارد بع�س اأبطال جمموعة 

بع�س  يحدد  حيث  مركبة،  بطريقة  )البيدار( 

يجعل  الذي  الأمر  اخلارج،  من  مالحمها 

ومن  مراحل  على  يكت�شفها  العربي  املتلقي 

زوايا خمتلفة اإىل اأن تتاآلف اأطرافها وتتجلى 

ي�شد  النهاية كاملة كالبنيان املر�شو�س  يف 

بع�شه بع�شًا. 

ل�شخ�شياته  املبدع  هذا  عر�س  طريقة  اإن 

تيار  ممثلي  عند  جنده  ما  ت�شبه  الق�ش�شية 

تكوينه  اأثناء  بالتاريخ  حت�س  فهي  الوعي، 

اأو �شاكنة. ت�شاهم  وجريانه، ول تبدو جامدة 

التاريخ،  ب�شنع  املجموعة  يف  �شخ�شية  كل 

لذلك  رمزي.  اأو  معلن  اأو  م�شمر  ب�شكل  �شواء 

فاإن م�شاهماتها تعك�س قي احلقيقة وجهات 

اأو  )اأفعال((  ثناياها  نظر خمتلفة، حتمل بني 

))ردود اأفعال(( متباينة، ي�شارك فيها ال�شارد 

بعمق.

الإماراتي  املجتمع  ثقافة  الكاتب  يقدم 

خمتلفة،  نظر  وجهات  خالل  من  والعربي، 

يعر�شها ال�شارد على األ�شنة بع�س ال�شخ�شيات 

من زوايا متعددة، مما يجعله يتحكم بقوة يف 

الأحداث ويبني ))كونا ق�ش�شيا(( خا�شا، يف 

حالة �شيولة وتغري م�شتمر.

تتميز هذه ال�شخ�شيات بالتنافر وتعدد اللغات 

باك�شتانيون،  )هنود،  واجلن�شيات  والأبعاد 

اإماراتيون، عمانيون، فل�شطينيون(. اإنها ت�شبه 

كونراد،  جلوزيف  ))نو�شرتومو((  جمموعة 

وطبيعتها  �شخ�شية  كل  مالمح  تتحدد  حيث 
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عدة  من  تعاين  معينة،  زمكانية  بف�شاءات 

والغربة  والعمل  احلياة  ظروف  مع  �رضاعات 

واخليانة واملوت وتغري احلال. 

العمل  هذا  يف  اأحمد  احلميد  عبد  ير�شم 

بني  اإن�شانية  وروابط  عالقات  عدة  املدرو�س 

�شخ�شياته والآخرين، من خالل املو�شوعات 

والق�شايا امل�شرتكة التي تربط بينها. يجعلها 

هذا التوجه ت�شتفيد وت�شطدم يف نف�س الوقت 

باأمناط من الوعي واحلكمة، فتتقوى جتاربها 

العقل  راحة  من  قليال  لتمنحها  الذاتية 

والنف�س. جنده يرتك بع�س �شخ�شيات ق�ش�شه 

وحيدة لتواجه املوت اأو القتل بفظاعة )املراأة 

الأخرى + حالة غروب + البيدار(. كما يحرك 

ال�شخ�شيات ليم�شك بانطباعاتها  ال�شارد جل 

تغري  ير�شد  حيث  احلياة،  يف  وجتاربها 

اجتاهها واندفاعها و�شعيها نحو النهاية.

ل توجد يف هذه املجموعة �شخ�شيات �رضيرة، 

فهي مزيج من �شكان الإمارات، الذين تتنوع 

فاأولهم  وتطلعاتهم.  وم�شاربهم  جن�شياتهم 

نازح  وثان  بائعًا  ال�شوارع  يتجول يف  غريب 

يعمل ميكانيكيًا، وثالث مهاجر هارب يبحث 

الطبيعة  يعانق  مقهور  ورابع  اجلن�س،  عن 

�شخ�شيات  اإنها  بالبيوت.  العمل  اأو  والزراعة 

تبث  حيث  و�شمولية،  بتاأٍن  احلياة  اإىل  تنظر 

ذلك  يف  معتمدة  الآخرين،  اإىل  النبيلة  اآراءها 

على قلوبها الطيبة، اآملة اأن تبت�شم لها احلياة 

وت�شبح اأيامها ربيعًا اأخ�رض ن�رضا.

تتنوع �شخ�شيات عبد احلميد اأحمد، حيث اإنها 

ت�شم اأبطال من اجلن�شني، مما يحقق لها نوعا 

فاجلن�شان  والواقعية.  والتوازن  امل�شاواة  من 

اجتماعيًا  معقدة  احلياة  باأن  يعرتفان 

واقت�شاديًا و�شيا�شيًا، ولكننا جند لديها ح�شن 

النية املتعلقة ببناء عالقات متنوعة، ي�شحق 

الكاتب  يقدم  اأغلبها.  القت�شادي  الواقع 

وتوليفاتها  ال�شخ�شيات  هذه  اأبعاد  تتعدد 

الجتماعية، لكننا جندها يف الق�ش�س الع�رض 

التي ت�شمها املجموعة، تقاوم وتتحرك �شمن 

جمتمع حتكمه نف�س الق�شايا والأ�ش�س: 

الجتماعية  ال�رضاعات  وتعدد  تنوع  ـ  اأ 

والتغريات وامل�شاعر النف�شية.

الروؤية  و�شبابية  الهدف  حتقيق  �شعوبة  ـ  ب 

يف بع�س الأحيان.  

واأذى  و�رضاوة  احلوادث  من  كثري  تعقيد  ـ  ج 

بع�س مظاهر الطبيعة.

باحللم  والواقع  باخلوف  الأمل  ارتباط  ـ  د 

الرحلة  ووعثاء  الإجهاد  واأمل  بع�شها  عند 

وال�شتياق اإىل الوطن.  

)البيدار(،  جمموعة  اأبطال  م�شاعر  تتنوع 

ماأ�شاوية  نهاية  اإىل  م�شريه  يوؤول  فبع�شها 

غروب  حالة  ق�شة   + الأخرى  املراأة  )ق�شة 

ردحا  ينعم  الآخر  وبع�شها  البيدار(،  ق�شة   +

من الزمن برغد العي�س وبحبوحته، اأو تتح�شن 

 +S.E.L اأحواله اإىل ما هو اأجمل واأرقى )خالله

ال�شخ�شيات  هذه  بع�س  مات  لقد  هدهدة(. 

الآخر  وبع�شها  متعفنا،  غريبا  وحيدا  منعزل 

جاهل  وهو  زائفة،  باآمال  نف�شه  يخدع  ظل 

ير�شخ  اأن  اإما  جنده  النهاية.  حتى  لنف�شه 

املدمرة.  الطبيعة  لقوة  ي�شت�شلم  اأو  ل�شعفه 

واجلور  واحل�رضة  بالأ�شى  بع�شها  يح�س  قد 

واآماله  الآخر تزهر م�شاعره  والغنب وبع�شها 

لفرتة طويلة، في�شعى لأنبل الغايات والآمال، 

�شخ�شيات  عدة  تروم  كلها.  تتحقق  ل  لكنها 

فتخلق  واجتهاد،  �شدق  بكل  ال�شعادة  حتقيق 

لنف�شها مواقف موؤثثة بالأمل والبوؤ�س وال�شقاء. 

اإنها تعي�س يف غربة وفري�شة خلدع و�رضاعات 

اجتماعية، لكن بع�شها يخرتق هذه احلواجز 

والت�شلط  والنفاق  والفقر  بالأنانية  املفعمة 

والف�شاد والغت�شاب، فينعم بقليل من العطف 

واحلب والفهم وال�شداقة واأ�شالة امل�شاعر.

اأحمد،  احلميد  عبد  �شخ�شيات  اأغلب  تقع 

حتت  الق�ش�شية،  املجموعة  لهذه  املوؤثثة 

من  بع�شها  عود  فينك�رض  احلياة،  وطاأة 

ال�شارد  الكاتب/  لكن  والق�شوة،  ال�شغط  �شدة 

و�شفافية  رقة  بكل  العربي  املتلقي  اإىل  يقدم 

اإح�شا�شها ال�شويف، الذي ينحها قوة التما�شك 

والت�شامن واحلر�س على هذا الرباط اجلامع، 

بغية البقاء والتطور.

الإماراتي  والتاريخ  املجتمع  تطور  يظهر 

واأفعال  الأحداث  بع�س  خالل  من  والعربي 

الدعم  ينحها  مما  الق�ش�شية،  ال�شخ�شيات 

احلني  بني  تتاأرجح  لكنها  القوية،  والتزكية 

اإىل  الرجوع  على  مرغمة  ت�شبح  ثم  والآخر، 

على  ت�شاعدها  التي  قوتها،  لتعانق  ذاتها 

نكراء.  التع�س وهزيته هزية  منازلة حظها 

اإن الآلم والبوؤ�س والت�شلط واخليانة والغرتاب 

اإليها  تتعر�س  التي  والنتهازية  والإق�شاء 

الق�ش�شية  املجموعة  �شخ�شيات  بع�س 

املدرو�شة هي نتيجة لل�رضور احلية املتنوعة 

التي تقبع داخل النف�س الب�رضية.

اأن ال�شخ�شيات يف الق�شة العربية   واحلقيقة 

املعا�رضة ناق�شة الر�شم نظرا لطبيعة التطور 

الأدبي.  اجلن�س  هذا  يعرفه  الذي  احلثيث 

وت�رضفاتها  متنوعة  والأبعاد  فالنفو�س 

ملنطقهم.  ومربكة  املتلقني  لعقول  حمرية 

جند كرثة التيارات واملذاهب مثل تيار الوعي 

والنطباعية، حيث تتعدد التجارب املختلفة، 

الأفكار  واأ�شتات  احلوا�س  ))حت�شلها  التي 

القا�س  وي�شبح  املتغرية  املختلفة  واملناظر 

ال�شخ�شية  راأ�س  يف  نافذة  من  يطل  كالفنان 

وير�شد ما يدور داخل هذا الإطار(( )10(.

�شخ�شيات  )البيدار(  جمموعة  اإلينا  تقدم 

ترتبط  بها،  خا�شة  حقائق  نف�شها  يف  حتمل 
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الكون  باندماج  العربي  للمتلقي  الإيحاء  اأـ 

بغية  احلقيقي،  الإماراتي  بالواقع  الق�ش�شي 

ال�رضدية  املو�شوعات  �شلب  اإىل  ا�شتدراجه 

ليتفاعل مع الأحداث وال�شخ�شيات.

والتما�شك   COHESION الت�شاق  خلق  ـ  ب 

الن�شو�س  عنا�رض  بني   COHERENCE

الق�ش�شية على م�شتوي اخل�شائ�س اجلمالية 

والفكرية والفنية.

)البيدار(  جمموعة  يف  الداخلي  الزمن  يرتبط 

وحتركات  الأحداث  �رضيط  وحلظات  بفرتات 

برمتها.  الع�رض  الق�ش�س  واأبطال  �شخ�شيات 

فيه  متت  الذي  اخلارجي  الزمن  كذلك  جند 

كتابة املجموعة وقراءتها يف الوطن العربي. 

هناك زمن متخيل للعمل الق�ش�شي، وهو مهم 

يف الدرا�شات النقدية )12(. 

يبث اإلينا القا�س عدة اأفكار ومالحظات دقيقة 

و�شواحيه  املكان  مب�شاحة  نح�س  جتعلنا 

حيث  املتعاقب،  الزمان  ومبرور  املت�شلة 

يندمج الف�شاءان على طريقة النظرية الن�شبية 

يف  الزمان  يعقد  قد  كبري.  بتكاتف  ويعمالن 

بع�س ق�ش�س هذه املجموعة املدرو�شة اآفاق 

وقد  نف�شيهما،  الف�شاءان حول  فيدور  املكان 

ال�شخ�شيات  واأفكار  اأفعال و�شلوكيات  تتفتت 

النهاية  حتى  البداية  من  احلوادث  فتجري 

لتنا�شب امل�شاهد املتنوعة. اإنها ترتابط داخل 

ثالثة  اأبعاد،  اأربعة  من  يتاألف  زمكاين  حيز 

منها مكانية وواحد زمني. 

والظواهر  الق�ش�شية  الأحداث  بع�س  تف�رض 

)البيدار(  جمموعة  حتويها  التي  الطبيعية 

تربز  كما  توقف،  بال  الزمن  مرور  كيفية 

اإىل  وارتداده  رجوعه  كثرية  منا�شبات  يف 

املا�شي. فانطالق هذا الزمن اإىل الأمام يربز 

العالقة الو�شيجة بني ال�شبب وامل�شبب، مطعمة 

بالتجارب اخلا�شة بكل �شخ�شية، التي تطور 

للمتلقني العرب �شل�شلة من الأحداث واملناظر 

تظهر  التي  ال�رضيعة،  والعربية  الإماراتية 

عدة  اإىل  تتعر�س  ال�شخ�شيات على حقيقتها. 

حقوقها  بع�س  فته�شم  واأزمات  �رضاعات 

داخل  ال�شور  وتتنوع  تتعدد  وتطلعاتها. 

بني  املالءمة  ال�شعب  من  في�شري  عقولها 

اإىل  بعد  فيما  يقفز  املختلفة.  نظرها  وجهات 

واملعا�شدة  واحلب  والذكاء  العطف  الواجهة 

والت�شامن القومي، لتتغلب جمتمعة على جل 

هذه ال�رضاعات والأزمات.

اأمناط من  )البيدار( ثالثة  تظهر يف جمموعة 

ال�شخ�شيات:

الذي ي�شده  الب�شيط،  العامل  الأب: املغرتب  ـ  اأ 

احلنني اإىل الوطن واإىل اأفراد اأ�رضته 

الغيور،  والزوجة  احلنون  املربية  الأم:  ـ  ب 

واملتذمرة من الوحدة والو�شوا�س. 

الوالد  ت�شلط  من  الفار  امل�شتقل،  البن:  ـ  ب 

والباحث عن الذات.

ب�شكل  ال�شخ�شيات  هذه  اإح�شا�شات  تتنوع 

وتكره  حتب  جانب  من  جندها  حيث  حيوي، 

والعالقات  للمواقف  تخ�شع  متقلبة،  ب�شور 

املجتمع  يف  ت�شادفها  التي  وال�شلوكيات 

التالقي بني  يتم  اآخر  ومن جانب  الإماراتي، 

اأكرثها حول مو�شوع الغربة والأر�س والعمل 

واخليانة  القاتلة  والعزلة  والوحدة  والأبناء 

ي�شيع  امل�شرتك، مما  والطموح  احلال  و�شعف 

بني جوانحها ))�شعاعًا من الفهم(( يربط بني 

اجلانبني.   

على  بالعتماد  �شخ�شياته  القا�س  ر�شم  لقد 

STIMULUS معينة، اأف�شت  دوافع ومثريات 

ملمو�شة  ق�ش�شية((  ))وظائف  حتديد  اإىل 

ورائقة: 

م�شاريف  يوؤزمان  والفاقة  احلال  �شعف  1ـ 

عائالت املهاجرين املتعددة الأفراد.

2ـ الفل�شطيني املغرتب يرزح حتت ثقل هموم 

وطنه واأهله.

الديقراطية  املمار�شات  �شيوع  �شعوبة  3ـ 

بني اجلن�شني.

4ـ خالفة الإن�شان يف الكون عبارة عن ق�شة 

والتقلبات  واحلزن  وال�شخرية  بالكفاح  مليئة 

والرموز املتناق�شة والأحالم العري�شة. 

بال�رضف  العناية  توازي  بالأر�س  العناية  5ـ 

ونفقة الأهل وغيابها ينتج اخليانة والزلل.

6ـ ارتباط الأطفال بالطبيعة وبع�س احليوانات 

الأليفة دليل على الرباءة وال�شفاء والب�شاطة، 

التي تتجاوزها عقلية الكبار والآباء.

7ـ ت�شبت بع�س الن�شاء باملال والتربج واإثبات 

الذات وعدم الت�شرت.

8ـ احلب العذري الأول يفقد �شاحبه عقله.

الطبيعة  يقهران  ل  احلال  وتغري  املال  9ـ 

النف�شية للنا�س ذوي الأ�شل الب�شيط الطيب. 

الوحيد  العامل  يفنيان  والقهر  الغربة  10ـ 

ويطوحان بجثته.

3( الف�شاء الزمكاين:

1ـ الزمان يف املجموعة الق�ش�شية:

لأحداث  العربي  املتلقي  وتاأويل  فهم  يعتمد 

ت�شمها  التي  الع�رض  الق�ش�س  و�شخ�شيات 

على  كبرية  ب�شورة  )البيدار(  جمموعة 

عن�رضي الزمان واملكان. فالكاتب / ال�شارد 

والأبطال  الوقائع  ويحرك  ينقل  العمل  لهذا 

يفهمها  لكي  واإطار مكاين  زماين  اإطار  داخل 

فاإن  لذلك  العربي بكل دقة.  املتلقي  ويوؤولها 

فراغ  يف  تتحرك  ))ل  وال�شخ�شيات  الأحداث 

ولكنها تتفاعل يف �شياق مكاين معني وح�شب 

اإيقاع زمني حمدد(( )11(. 

الزمكاين  الف�شاء  اأحمد  احلميد  عبد  ينح 

وظائف متعددة:
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جـ   الزمان ال�شرتجاعي: يعيد املتلقي العربي 

جت�شيد احلدث لري�شم من جديد اخلطوط الدقيقة 

املرتبطة بنتيجة العمل الق�ش�شي، فرمبا يطلع 

على بع�س من الف�شل اأو التدخالت اخلارجية 

اأو طرائق وقوع النتائج غري املنتظرة.

الثالث �رضورية  الزمانية  اللحظات  تعد هذه 

))تاأتى  فهي  الق�ش�شي،  لالإبداع  بالن�شبة 

معها باإمكانية تغري قيمة الأحداث حني ينظر 

فاإن  ذلك،  على  وعالوة  ا�شرتجاعيًا.  اإليها 

منظور  من  جناحًا  يظهر  ما  اأن  البديهي  من 

يرى  حني  هزية  اأو  ف�شال  يكون  قد  واحد 

باأعني خمتلفة... قد يحدث يف النف�س تغري يف 

اللتزام نتيجة معرفة لحقة اأو جتربة حتول 

روحي قد يغري جوهريا، فتتطور احلياة وفقًا 

له(()14(. 

تقنيات  عدة  الق�ش�شي  ال�رضد  زمانية  تكتنز 

ال�رضد  وزمن  الزمني  بالت�شل�شل  خا�شة 

لق�ش�س املجموعة وزمن القراءة عند املتلقي 

العربي املتمر�س:

1ـ الر�شف ORDER: ي�شف ال�شارد/ الكاتب 

يف  بال�شخ�شيات  املتعلقة  الأحداث  بع�س 

 ،ANALEPSIS املا�شي في�شرتجعها ويحييها

وقد يتق�شاها يف امل�شتقبل فيخمن وقوعها، 

 ،PREMONITION ذلك  هاج�س  يركبه  اأو 

ورمبا ي�شتبقها ANTICIPATION. جنده يقدم 

 FLASH FORWARD للمتلقي عدة اإ�شاءات

تتنوع   .PROLEPSIS م�شبقة  وتوقعات 

حيث  من  املتوقعة،  اأو  امل�شرتجعة  الأحداث 

ال�رضد  زمن  تعانق  وقد  وامل�شافة،  املدى 

بالإحياء   فتت�شم  الأ�شا�شي،  الق�ش�شي 

جندها  الداخليني.  والتوقع   ANALEPSIS

الق�شة.  بداية  قبل  لوقوعها  خارجية  اأحيانا 

التوجه  من  جزءا  اأي�شا  ت�شكل  قد  اأنها  كما 

متعددة  اأو  اأحادية  فتكون  للق�شة،  العام 

.HOMO HETERODIEGES

اأو  الت�شال  حيث  من  الطبيعة  قوانني 

ووهمي،  ن�شبى  اإنه  للمدة.  تبعا  النف�شال 

ورمبا خداع يف بع�س الأحيان.

عند  وظائفها  بكل  احلياة  تتحدد 

االأنيق  الر�شم  خالل  من  كاتبنا 

الوا�شح لتحوالت اأبطاله وتغرياتهم 

تتجلى  ومواقف،  حلظات  �شمن 

وانفعاالتهم  �شماتهم اخلا�شة  فيها 

حركاتهم  ير�شد  النف�شية.اإنه 

معينة  مواقف  يف  و�شلوكياتهم 

لي�شل اإىل قرارة اأنف�شهم

يزخر الزمن يف حياة �شخ�شيات عبد احلميد 

طويل  فبع�شه  بالتجارب،  الق�ش�شية  اأحمد 

وبع�شه الآخر ق�شري )حلظة، �شاعة، يوم، �شهر، 

عام، منذ �شنوات(. يت�شاعف هذا الف�شاء عند 

العربية  بالإمارات  املغرتب  الآ�شيوي  العامل 

بنار  املكتوي  الفل�شطيني  واملواطن  املتحدة 

احل�شار الإ�رضائيلي، فيمر يف عجلة من اأمره 

جتعل  التي  ال�رضور  حلظات  اأثناء  ويتبخر، 

ورغد  احلب  يف  تنغم�س  ال�شخ�شيات  بع�س 

العي�س وال�شقوط والزلل.

ع�شوي.  ب�شكل  باملكان  الزمان  يرتبط 

فالزمان هو جمرد بعد رابع للمكان؛ واملكان 

والعك�س  ويغريه  خا�شة  حلال  الزمان  يك�شو 

�شحيح اأي�شا. اإنهما اأمران معقدان يف احلياة. 

الزمان مبا  الق�ش�شية يف  ال�شخ�شيات  حت�س 

ب�شور  احلالية  اللحظة  وبتدفق  بعد  وما  قبل 

ذاتية. كما اأنها حت�س اأي�شا باملكان من خالل 

اأحيازه وف�شاءاته املمتدة فوق الأر�س.

يتميز الزمان يف املجموعة املدرو�شة باحلركة 

ل  ومراوغ،  متغري  فهو  وال�شيولة،  املتنوعة 

واملهاجرين  املغرتبني  العمال  كثريا  ي�شعف 

بدولة الإمارات العربية، مما يجعل م�شاريعهم 

وطموحاتهم تتقلب داخله ب�شور مبهمة. لذلك 

يكن  اأو  منف�شلة  بلحظات  يتحدد  ل  فهو 

قيا�شه وال�شيطرة عليه ب�شهولة.

والتاأخري  التقدمي  من  عمليات  عدة  ن�شادف 

الكاتب  للحوادث عند  الزمني  الرتتيب  تخ�س 

)البيدار(.  جمموعة  داخل  عر�شها  وطرق 

ذات  ال�شخ�شيات،  حياة  يف  الزمان  يوؤثر 

ب�شكله  معه  تتعامل  عندما  اجل�شدي  الكيان 

اأو  اإطالته  امليكانيكي ال�شارم، الذي ل يكن 

الذي  الذاتي  و�شكله  ا�شرتجاعه،  اأو  تق�شريه 

الأحيان  اأو يب�شط يف بع�س  اأن يختزل  يكن 

عمل  بوا�شطة  الوعي  جمال  اإىل  ي�شرتجع  اأو 

يربز  نف�شيًا  زمانًا  اأحيانًا  جند  كما  الذاكرة. 

كرثة املفارقات الغريبة، التي تتحرك وتتبلور 

على طول �شفحات بع�س ق�ش�س املجموعة، 

الزمان  يرتبط  حمددة.  يومية  فرتات  خالل 

امليكانيكي ببطل كل ق�شة. اأما الزمان الذاتي 

ويتخطى  امليكانيكي  الزمان  يتجاوز  فاإنه 

الت�شل�شل التاريخي )13(.

هنا  وحقيقته  الق�ش�شي  ال�رضد  طبيعة  تتميز 

ح�شب ثالث مراحل زمانية:

كل  بداية  عند  يكون  الأويل:  الزمان  اأـ 

تتحرك  حيث  املجموعة،  ق�ش�س  من  ق�شة 

جاهدة  تروم  اأو�شاع  داخل  ال�شخ�شيات 

العربي  اأو تغيريها. يتدخل املتلقي  تف�شريها 

وتوقعاته  الذهنية  مبعارفه  الزمان  هذا  يف 

جنده  الأمر.  لزم  اإذا  ال�رضورية،  وخمططاته 

ي�شتخدم كل املمار�شات الجتماعية وامليول 

الإن�شانية ليوؤثر يف النتيجة.

 :PERFORMATIVE الإجنازي  الزمان  ـ  ب 

جتليات  العربي  املتلقي  خالله  من  يتابع 

الأحداث الق�ش�شية داخل املجموعة. اإنه يقرن 

هنا الفعل بالعمل.
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1 ـ زمن املا�شي.

2ـ زمن امل�شارع احلايل وال�شتقبايل. 

التي  الفرتة  )وهي  والهجرة  الغربة  زمن  3ـ 

الأ�شيوية  ال�شخ�شيات  بع�س  تق�شيها 

بدولة  والعمانية  والعربية  والفل�شطينية 

الإمارات العربية من اأجل العمل(.

وال�شت�رضافات  والنفعالت  احللم  زمن  4ـ 

املختلفة عند ال�شخ�شيات. 

اأغلب  �شمن  الأزمنة  هذه  بني  املبدع  يوؤلف 

ق�ش�س املجموعة. جند اأن زمن الق�شة ل ي�شري 

ذلك  تبلور  كما  ت�شل�شلي،  خط  يف  با�شتمرار 

امل�شار  هنا  يخلخل  فالكاتب  ن�شو�س.  عدة 

�شورا  العربي  املتلقي  على  ليعر�س  الزمني 

على  الف�شاء،  هذا  بنية  تخ�س  جديدة  دللية 

وال�شت�رضاف  للما�شي  ال�شرتجاع  م�شتوى 

للم�شتقبل والآنية يف احلال الراهنة. اإنه يقدم 

التقنيات  هذه  خالل  من  خا�شة  روؤية  اإليه 

بني  امل�شافة  العمل  هذا  يف  ت�شيق  املوظفة. 

الق�شة  فزمن  اخلطاب،  وزمن  الق�شة  زمن 

اإىل متلقيه  ما�س منته، ولكن املوؤلف يقدمه 

هذه  ت�شاعد  ما�شية.  غري  اأخرى  �شور  يف 

الزمن  مع  القا�س  بتعامل  اخلا�شة  الطريقة 

الرتاكيب  نوع  حتدد  دللية  بنى  خلق  على 

الل�شانية وال�شياقية.

يبني الزمن املا�شي جل الق�ش�س املجموعة 

يدخلها  التي  �شخ�شياتها  يف  املتحكم  لأنه 

التكوين  بداية  ي�شكل  اأنه  كما  احلا�رض.  زمن 

وقاعدة البناء الزمني لتواجده يف عدة �شور 

ا�شرتجاعية متكررة. اإنه يلك وظائف ))فنية 

ونف�شية وفكرية(( )16(.

تتجلى تقنيات ال�رضد الزمني عند عبد احلميد 

اأحمد من خالل:

وم�شاهد  مبناظر  تتعلق  ال�شتمرارية:  ـ   2

الأحداث املتنوعة، حيث تعانق الفرتة الزمنية 

العربي.  املتلقي  عند  القراءة  زمن  املو�شوفة 

قد ينح الو�شف الدقيق زمن التلقي اأطول من 

 .STRETCH زمن احلادثة، فيح�شل المتداد

الق�ش�شية  احلادثة  ت�شتخدم  الرتدد:  ـ   3

اأوترتدد   SINGULATIVE واحدة  مرة 

تت�شم  حيث   ،REPETITIVE مرات  عدة 

املتنامية  والأ�شالة   DENSITY بالكثافة 

.INDENTITY

4ـ النهاية: ي�شبح فيها زمن القراءة اأق�رض من 

الزمن التاريخي )مثاًل: بعد �شنوات، مرت عدة 

�شنوات فاأ�شبح...(. 

التقنيات  الرتتيب والرتكيز على هذه  يختلف 

اآخر  اإىل  قا�س  من  باملتلقي  العالقة  وكذلك 

العربية  البالد  ويف  العربية  الإمارات  داخل 

الأخرى. لذلك فاإن ا�شتعمالت الكاتب الزمنية 

املدرو�شة  الق�ش�شية  املجموعة  هذه  يف 

تخ�شع لعدة دوافع ووظائف ورموز ومعارف 

متنوعة،  ل�شانية  وم�شتويات  دقيقة  وتقنيات 

و�شلطة  الن�س  و�شلطة  املبدع  �شلطة  تخدم 

املتلقي العربي. كما اأنه ي�شف وينعت الزمن 

والإيجابية  ال�شلبية  وال�شفات  النعوت  ب�شتى 

متعددة  وجزئيات  اأق�شام  اإىل  ويق�شمه 

اآخر  قبل،  ال�شباح،  اأ�رضق  )اليوم،  ومتفاوتة: 

ال�شهر، هذه املرة، اأقرب فر�شة، كانت ال�شاعة 

قد جتاوزت التا�شعة م�شاء، الليل هبط، الظالم 

منت�شفه،  يف  ال�شهر  ال�شحى،  عند  انزلق، 

ال�شنني،  كاآبة  طويل،  الليل  القا�شية،  اللحظة 

�شنوات العمل، الأم�س، احلزن يف الليل والنهار، 

الواحدة ظهرا من كل يوم، منذ ثالث �شنوات، 

ل�شنوات  النهاية  بداية  العمل،  يف  يوم  اأول 

طويلة من اجلوع والت�رضد والن�شال، البارحة، 

بعد  احلارقة،  اأ�شعتها  تر�شل  تزال  ما  ال�شم�س 

الغذاء، �شهر، اأيام رتيبة، يوما بعد اآخر، الآن، 

بعد دقيقة، كان يف يوم ما حلما، امل�شتقبل، 

وقت  يوميًا،  خبزاً  يوم،  ذات  الطيني،  الزمن 

واليوم  الأم�س  الأزمنة،  عرب  املمتد  قطاف، 

والظامئة  القاحلة  ال�شنوات  اآلف  اآلف  وغداً، 

الفجر، عمرها جاوز  وال�شائعة، عندما يبزغ 

وليايل  اأيام  مت�شي  الغروب،  عند  الثالثني، 

اأ�شبوع، جاء  �شلمان، يف ال�شباح الباكر، بعد 

وقت الع�شاء، مرة يف ال�شنة اأو مرتني اأو ثالثا، 

اليوم،  هذا  �شباح،  ذات  اليوم،  طوال  اأ�شقى 

قد  ال�شم�س  كانت  امل�شاء،  حتى  ال�شباح  منذ 

املا�شي،  العام  ال�شماء،  كبد  يف  ترتفع  بداأت 

الأنوار م�شيئة باخلارج، تركت النجوم هناك 

تغرق يف ال�شماء، مرايا الزمن، منذ اأن تبدلت 

ال�شباحات  يف  بعيد،  يوم  ذات  الأحوال، 

وم�شت  زمنا،  �شامتا  ظل  الندية،  الباكرة 

 30 بعد  ال�شنون،  ومرت  كامل،  ل�شهر  اأيام، 

اأحمد  احلميد  عبد  الكاتب  يوظف  �شنة...((. 

عدة تقنيات وتق�شيمات واأو�شاف وموؤ�رضات 

وتك�شريات متنوعة متنح الزمن دللت ن�شية 

ت�شبح  ال�رضدية.  ملجموعته  بالن�شبة  رائقة 

الأزمنة املوظفة عبارة عن بنى اأ�شا�شية خللق 

الدللت الق�ش�شية، تبعا للعالقة القائمة بني 

تتبلور  العربي.  الوطن  يف  ومتلقيه  الكاتب 

املعجم  خالل  من  الزمنية  التق�شيمات  هذه 

التي  ال�شالفة،  الق�ش�شية املتنوعة  والرتاكيب 

جت�شد وعي القا�س بق�شية الزمن )15(.

�شخ�شيات  مالمح  )البيدار(  جمموعة  تر�شم 

والهجرة من  الغربة  بالد  تعي�س يف  متنوعة، 

لأ�رضها  املادي  الو�شع  وحت�شني  العمل  اأجل 

الوطن.  باأر�س  بقوا  الذين  اأهاليها،  وبع�س 

والفقر  القهر  من  ال�شخ�شيات  هذه  تعاين 

واملوت مطروحة  والوحدة  والهوان  واخليانة 

باخلالء، دون عناية اأو تاأبني اأو تكرمي اإن�شاين 

لئق.

اأربعة  اإىل  املجموعة  هذه  يف  الزمن  ينق�شم 

اأق�شام:
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هذا  يف  وال�رضدية  النقدية  النظرات  تتنوع 

ال�شدد، حيث جند: 

ال�شارد  معرفة  توازي  التعادلية:  النظرة  1ـ 

معرفة ال�شخ�شيات.

ال�شارد عن  معرفة  تقل  القا�رضة:  النظرة  2ـ  

معرفة ال�شخ�شيات.

ال�شارد  معرفة  تتجاوز  املحيطة:  النظرة  3ـ 

معرفة ال�شخ�شيات

جمموع  على  الأخرية  النظرة  هذه  توؤثر 

معرفة،  يلك  ال�شارد  لأن  )البيدار(،  ق�ش�س 

اإىل  يقدم  حيث  ال�شخ�شيات،  معرفة  تفوق 

دقيقة.  ومعلومات  تفا�شيل  العربي  املتلقي 

كما اأنه يتحكم يف �شري الأحداث وال�شخ�شيات 

ين�شج  الذي  فهو  الزمكانية،  وف�شاءاتها 

فيه  مفرغا  كاتبنا،  عند  الق�ش�شي((  ))الكون 

اإنه  واأ�شلوبه.  ومعماريته  ورغباته  ميوله  كل 

ينمطه MODALEZED كما ي�شاء وي�شطفي. 

الأحيان متخفيا،  اأغلب  ال�شارد يف  يبقى هذا 

ماهرة  بطريقة  وال�شخ�شيات  الأحداث  يحرك 

والفنية  والفكرية  اجلمالية  اجلوانب  تف�شد  ل 

املحيطة  نظرته  جن�شد  الق�ش�شي.  العمل  يف 

الريا�شية  بال�شيغة  )البيدار(  جمموعة  يف 

التالية:

معرفة �شارد ق�ش�س          

معرفة �شخ�شيات ق�ش�س

املجموعة             

               >    املجموعة 

للق�ش�س  ال�شارد  املحيطة  النظرة  متنح 

وال�شيطرة  للحركة  رحبا  جمال  املدرو�شة 

ال�شخ�شيات،  وت�رضف  الأحداث  �شري  على 

لكنه يتحلل ن�شبيا من الف�شاء الزمكاين. كما 

الأفكار  من  هائلة  كمية  ببث  له  ت�شمح  اأنها 

املتلقي  اإىل  املتنوعة  واملواقف  واملعلومات 

الإخباري  النظرة ببعدها  العربي. تتميز هذه 

وال�رضدي املحكم.

اأ ـ  طريقة التناول لكل مقدمة ونهاية، تتحكم 

يف ق�ش�س املجموعة. 

ب ـ  نوعية ال�رضد العربي.

ج ـ اأنواع احلذف )معلن / �شمني(.

د ـ امل�شاهد الق�ش�شية ومو�شوعاتها.

ه ـ اأنواع الو�شف ومقاطعه.

تتميز الق�شة املعا�رضة يف الإمارات وبع�س 

البلدان العربية الأخرى بتقديها لروؤى زمنية 

الثقايف والتاريخي  متنوعة ترتبط بالنتماء 

والنف�شي ملبدعيها، رغم خ�شو�شية الن�شو�س 

ومتيزها عند املوؤلفني. فالت�شابه موجود هنا 

الثائر(  )الأمري  ورواية  املجموعة  هذه  بني 

اأوبينها  القا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  للدكتور 

ق�ش�س  مثل  اأخرى،  عربية  ق�ش�س  وبني 

يف  اجلفاف،  )اأيام  م�رض  يف  القعيد  يو�شف 

الأ�شبوع �شبعة اأيام، من يخاف كامب ديفيد، 

عنرت وعبلة مرافعة البلبل يف القف�س، احلداد، 

اأخبار عزبة املني�شي، البيات ال�شتوي( اأو غريه 

ي�شتهل  اأخرى.  بلدان عربية  من املبدعني يف 

الق�ش�شية  اإنتاجاتهم  بع�س  املوؤلفون  هوؤلء 

زمني  اإىل  يتحولون  ثم  املا�شي،  بزمن 

احلا�رض وامل�شتقبل.

2ـ املكان يف املجموعة الق�ش�شية:

نف�س  الزمان يف  اأهمية  اأهمية املكان  توازي 

املجموعة لأنه يثل امل�شاحات والأحياز التي 

تتحرك وتتفاعل فيها ال�شخ�شيات الق�ش�شية. 

كما اأنه يعد الف�شاء اخلا�س بجريان الأحداث 

والوقائع. ي�شم ق�شمني:

اأ ـ مكان ق�ش�شي واقعي حي.

ذاكرة  ت�شنعه  متخيل،  ق�ش�شي  مكان  ـ  ب 

القا�س.

حيث  )البيدار(،  جمموعة  يف  الأمكنة  تتعدد 

وحتديدات  اأو�شافا  ينحها  الكاتب  جند 

تتنوع  خا�شة.  اأو  عامة  وفيزيائية  جغرافية 

الرتاكيب  لنوعية  تبعا  هنا  الفنية  تقنياته 

زينتها  اأو  وجماليتها  امل�شتخدمة  الل�شانية 

امل�شتهدفة واملقا�شد والدللت واخل�شائ�س 

م�شاحات  فاإن  لذلك  املن�شودة.  الفكرية 

واأحياز هذه الآفاق تتغري با�شتمرار، فهي اإما 

�شيقة اأو رحبة واإما قريبة اأو بعيدة: )ال�شوق، 

الر�شيف،  ال�شارع،  غرفته،  الدكان،  الأر�س، 

فل�شطني  املدر�شة،  املدن،  املطبخ،  البيت، 

بالدنا، �شارع العروبة، حو�س البيت، اأوروبا، 

الطريق،  اجلبال،  فكان،  خور  ال�شعودية، 

ال�رضطة،  مركز  املحالت،  دبي،  ال�شحراء، 

اأبو  املطار، م�رض،  القرى،  عمارات، خمدعها، 

ظبي، اجلدران، الإمارات، اإجنليزية، هولندية، 

لبنانية، مزبلة، احلقل، حظرية، اجلهات الأربع، 

الداخل،   / اخلارج  البنك،  ال�شاطئ،  البحر، 

احلمام،  ال�شماء،  الباب،  اجلامعة،  النافذة، 

حمجريهما، البوابات، العامل، مقعدها اخللفي، 

اأمتار منه، منزل، اخليمة، جنوب  على مقربة 

ال�شخرية،  الأودية  عمان،  ال�شعبية،  امل�شاكن 

الباطنة، ال�شاحل، البالد...((.

يف  الأماكن  لهذه  املوؤلف  ا�شتخدام  يطلعنا 

عمله ال�رضدي على بع�س مقا�شده:

الأحداث  وحترك  وقوع  ف�شاء  ـ  اأ 

وال�شخ�شيات.

بـ  النتماء الجتماعي والثقايف والقت�شادي 

وال�شيا�شي لل�شخ�شيات. فاملكان ينح العمل 

يف  يت�رضف  جغرافية  اأبعادا  الق�ش�شي 

حيث  ي�شاء،  كما  ال�شارد   / املبدع  م�شاحتها 

هذه  مع  اأبطاله  تعامل  طريقة  يقرر  جنده 

البنى التحتية.

4( روؤية القا�س:

حكائيًا   / �رضديا  منظوراً  املكون  هذا  يثل 

خاللها  من  يعر�س  خا�شة،  نظر  وزاوية 

الواقع الإماراتي والعامل.  املبدع ت�شوره عن 

كما اأنه ير�شم بوا�شطتها املعامل اجللية لفكره 

وذهنيته واأ�شلوبه ال�شخ�شي. 
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حياة  من  كبرية  م�شاحة  تغطية  من  يكنها 

�شاعات((  ب�شع  اأو  دقائق  ب�شع  يف  الفرد 

.)17(

العربي  املتلقي  اإح�شا�س  ال�شارد  يعمق 

ملجموعة  املحركة  الق�ش�شية  بال�شخ�شيات 

اإنه  فل�شفية.  اأبعادا  اإليها  وي�شيف  )البيدار( 

يقدم عدة روؤى وت�شورات وتاأمالت ووجهات 

وتقييمات  واأحكام  قولية  وتنميطات  نظر 

كثرية تهم:

1ـ احلياة واملوت.

2ـ حب الوطن والأهل واخلالن والن�شاء. 

3ـ م�شاعر وانفعالت ال�شخ�شيات وجت�شيداتها 

املتنوعة.

4ـ الرمز اخلا�س بعدة اأ�شياء.

5ـ التقاليد والعادات.

-6 البحث عن احلقيقة والدللت الرمزية عرب 

مراحل من العمر، فيما يخ�س الغربة و البحر 

واحلبيبة.

7ـ بع�س �شور الرتباطات بني اأفراد الأ�رضة 

والعالفات الجتماعية املتنوعة.

8ـ الهروب من الواقع والتحديات واملواجهات 

للق�شايا.

عند  املتجددة  واحلقيقة  الوعي  تيار   9-

ال�شخ�شيات من خالل تغري الف�شاء الزمكاين.

الجتماعية  والطبقات  ال�شكاين  التمازج  10ـ 

وحالتها الذاتية املتنوعة.

احليوان  لنزول  املج�شدة  الغالف  �شورة  11ـ 

والنعتاق  اخلال�س  اإىل  ورمزه  مرتفع  من 

ق�ش�س  كل  يلخ�س  موؤمل،  �شابق  ف�شاء  من 

املجموعة وواقعها العربي الإماراتي.

12ـ رموز البنى التحتية الإماراتية والعربية 

مركز  املدينة،  ال�شيارة،  ال�شارع،  )البيت، 

املدر�شة،  النوم،  غرفة  الوطن،  ال�رضطة، 

الدكاكني،  احلديقة،  العمل،  مقر  الور�شة، 

ينغم�س �شارد جمموعة )البيدار( يف �شلب عدة 

توليفات اجتماعية، تهم ال�شخ�شيات. كما اأنه 

عربي  ق�ش�شي  معجم  بناء  يف  بدلوه  يديل 

اإنه   .DIGLOSSY متداخل  اإماراتي  وحملي 

الغربة  عن  متعددة  مو�شوعات  معامل  ي�شطر 

احلياة  يف  والرمز  والعمل  والأر�س  والوطن 

واملوت  واخليانة  والوحدة  والتغري  والبحر 

امل�شتت املطوح.

ب�شكل  الق�ش�شي  العمل  هذا  ال�شارد  يقدم 

واقعي، من خالل:  

اأـ ربط الإبداع الق�ش�شي مبعجم عربي وحملي 

لهجي وبثقافة جمتمع الإمارات العربية 

ب ـ اندماج الذات باملو�شوع.

ج ـ حمل ))ر�شالة(( اأخالقية _ تربوية وهدف 

معريف واأحكام اجتماعية _ ثقافية.

الع�رض  الق�ش�س  يف  الواقعي  اجلانب  يربز 

ب�شكل جتريبي عن  املحللة من خالل تعبريه 

ومتثيله  لثقافتها  وجت�شيده  املعي�شة  احلياة 

بكل  والفنية  والفكرية  اجلمالية  خل�شائ�شها 

ح�شب  الق�ش�س  هذه  ال�شارد  ينتج  ب�شدق. 

املتلقي  اإىل  يدفعها  ثم  معني،  زمني  ترتيب 

الزماين  للت�شل�شل  تبعا  لريتبها  العربي 

ال�رضد  عملية  ال�شارد  هذا  يحول  ال�شحيح. 

يقوم  حيث  امل�شبق،  الأ�شلي  مو�شوعها  عن 

بتق�شيمها وتوزيعها وربط املو�شوعات ربطا 

هيكليا تكوينيا، ينجزه بطرق �شائبة، جت�شد 

طبيعة عمله. 

تتبلور عنا�رض ال�رضد الق�ش�شي يف جمموعة 

وامل�شاهد  الأحداث  طريق  عن  )البيدار( 

ال�شارد  يقدمها  التي  املتنوعة  والعرو�س 

ال�شخ�شيات  اأفعال  ))درامية((  بخ�شو�س 

اأن  كما  واأقنعتها.  وتنكراتها  و�شلوكياتها 

املختلفة  واملعلومات  والنهايات  النتائج 

وطرق ال�رضد 

والتنميط تلعب هي اأي�شا دورا مهما يف حتديد 

عنا�رض ال�رضد الق�ش�شي.

احلميد  عبد  عند  ال�شارد  نظر  وجهة  تظهر 

اأحمد عميقة ومكتنزة، من خالل توظيف عدة 

جوانب رمزية: 

الوطن  رمز  ي�شارع  عفراء  احلبيبة  رمز  ـ  اأ 

الغايل.

البندق((  ))ك�شارة  واإيحاءات  رموز  تعدد  ـ  ب 

يف الواقع.

تتجاوز هذه الرموز اللغة الق�ش�شية الإن�شائية 

التلميحات  عامل  لتلج  الب�شيطة  اخلطابية 

الذرية املجزاأة. فال�شارد  والإثارة والإ�شارات 

رموز  تعمرها  التي  الرموز  من  ن�شقا  يج�شد 

رموزه  يف  ي�شتعمل  جنده  متنوعة.  اأخرى 

ال�رضدية عدة قيا�شات وت�شبيهات وا�شتعارات 

يقدم  اإنه  جوانبها.  بع�س  يف  معقولة  غري 

مركبة  واأفكاراً  اإح�شا�شات  العربي  للمتلقي 

باإيقاعات معينة ودالة يعر�س ال�شارد وجهة 

نظره بالن�شبة لعدة جتارب، نابعة من الواقع 

ينتقي  حيث  املجاور،  والعربي  الإماراتي 

املعي�شة.  احلياة  من  ق�ش�شه  ومادة  حبكة 

ثم  حتوير،  اأي  ودون  ب�شدق،  ي�شفها  جنده 

ي�شيف اإليها بع�شًا من خياله ليجعل املتلقي 

العربي ي�شمعها ويح�س بها ويراها، متجاوزاً 

تقدمي الن�شائح والعرب الأخالقية املبا�رضة.

تربز روؤية ال�شارد من خالل لغة �شعرية رقيقة، 

تر�شم معامل تيار من الوعي، احلامل لتجربة 

اأو  املعا�رض  العربي((  ))العقل  حتري  ل  حية 

تربك منطقه.

ال�شخ�شيات ويفكر بعقليتها  ال�شارد  ي�شتنطق 

اإنه يلك قدرة ر�شم جميع  ووعيها ومنطقها. 

جديدة  اأبعاد  واإ�شافة  ))بدقة  مالحمها 

احلا�رض.  يف  تعي�س  كونها  من  بالرغم  لها 

فحركة تيار الوعي اإىل الأمام واإىل اخللف اإىل 

املا�شي واإىل امل�شتقبل ومنهما اإىل احلا�رض، 
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)الأر�شفة  وق�شة  كويا(  )اأ�شياء  ق�شة  تراجع   )2(

العربية( وق�شة )�شفعتان( بنف�س املجموعة. 

)3( طه حممود طه، درا�شات لأعالم الق�شة يف الأدب 

الإجنليزي، عامل الكتب، القاهرة، 1966، �س 29. 

)4( املرجع نف�شه، �س 33.

)5(  نف�شه، �س 65.

)6( نف�شه، �س79.

)7(  نف�شه، �س 80.

عبد  احل�شيني،  بو�شعيب  اجلابري،  اللطيف  عبد   )8(

درا�شة وحتليل،  اآيت دوحو، جنيب حمفوظ،  الرحيم 

1994املغرب،  اجلديدة،  طباعة  ونهاية،  بداية 

�س15.

)9( طه حممود طه، مرجع �شابق، �س 72.

)10( املرجع نف�شه، �س 107.

�شابق،  اجلابري وزمالوؤه، مرجع  الطيف  عبد   )11(

�س، 16.

)الزمن  )12( تنظر فاطمة �شامل احلاجي يف عملها 

الفقيه،  اإبراهيم  اأحمد  ثالثية   ) الليبية  الرواية  يف 

والإعالن،  والتوزيع  للن�رض  اجلماهريية  الدار  ن�رض 

2000 م. 

) 13( طه حممود طه، مرجع �شابق، �س، 122.

احلديثة،  ال�رضد  نظريات  مارتن،  وال�س   )14(

ترجمة حياة جا�شم حممد، املجل�س الأعلى للثقافة، 

العامة  الهيئة   ،36 للرتجمة،  القومي  امل�رضوع 

ل�شوؤون املطابع الأمريية، 1998، �س 98.

)15( فاطمة �شامل احلاجي، الزمن يف الرواية الليبية، 

ثالثية احمد اإبراهيم الفقيه، الدار اجلماهريية للن�رض 

والإعالن والتوزيع، 2000، �س، 295.

)16( املرجع نف�شه، �س، 307.

)17( طه حممود طه، مرجع �شابق، �س، 110.

)18( وال�س مارتن، مرجع �شابق، �س 181.

حيث  املجموعة،  من   126 ال�شفحة  تنظر   )19(

ي�رضح املوؤلف هذه الكلمات.

البحر،  ال�شحراء،  الأر�س،  الوطن،  احلقل، 

اجلامعة،  املطبخ،  احلو�س،  العمارة،  اخليمة، 

الواجهات  البنك،  ال�شاطئ،  الباب،  الفرا�س، 

الزجاجية، الطريق...(.

عند  ف�شائية  حياتية  وانفراج  توتر  بوؤر  13ـ 

ال�شخ�شيات.

والبيوغرافية  الذاتية  ال�شرية  من  جوانب  14ـ 

ق�ش�س  اأبطال  بع�س  حياة  من  لفرتات 

املجموعة. 

الروحية  القيم  و�شحة  العامل  تنوع  15ـ 

وثباتها الكوين واأهمية فوائد ال�شفر.

وبروز  ال�شارد  عند  والروح  العقل  ن�شال  16ـ 

جمهوداته من اأجل الإبداع الق�ش�شي.

17ـ امتزاج �شخ�شية ال�شارد ب�شخ�شية املبدع 

البعد  ذي  الغائب  �شمري  وا�شتخدام  ال�شمني 

.OBGECTIVE املو�شوعي

ملجموعة  ال�شارد  روؤية  اأو  نظر  وجهة  تعتمد 

الإماراتية  الق�ش�شية  التقاليد  على  )البيدار( 

املعاين  اإي�شال  وو�شائل  املاألوفة  والعربية 

املعينة  الروؤية  هذه  واأ�ش�س  املق�شودة 

اأنه يق�شم  وعالقات امل�رضودات بالواقع. كما 

اإىل درامية تعانق الأحداث يف زمن  امل�شاهد 

امل�شارع احلايل ونهايات ي�رضدها يف الزمن 

جيئة  الثنني  بني  ينتقل  جنده  املا�شي. 

وذهابا )ال�رضد )18(. 

يتميز ))النحو الق�ش�شي(( هنا باحرتام قواعد 

اأ�شاليبه  بع�س  اأن  العلم  مع  العربية،  اللغة 

من  جمتثة  لأنها  حديثة  البالغية  و�شوره 

الواقع املعا�رض احلي. فاأق�شام الكالم العربي 

التفاقية  وال�شليقة  ال�شنن  ح�شب  م�شتخدمة 

الأ�شولية  ال�شخ�شية  والإجنازات  العامة 

GRMMATICALE وكذلك التوابع وال�شمائر 

والظروف والأ�شماء الزمكانية.

الل�شاين  والتداخل  الزدواج  بع�س  ن�شادف 

عبد  ي�شتعمل  حيث   ،INTERFERENCES

املعجم  من  م�شتقاة  كلمات  اأحمد  احلميد 

الغيط،  )الفحال،  املحلي  الإماراتي  اللهجي 

دا�س،  حملوي،  الباطنة،  املدواخ،  النبات، 

حنتومة، الوانيت، بو�شمبول، خمبوق، احلليو، 

بالليط، اجلميزة( )19(.

ملكونات  درا�شتنا  اأن  القول  وخال�شة 

اخلطاب الق�ش�شي عند املبدع الإماراتي عبد 

املعروفة  جمموعته  خالل  من  اأحمد،  احلميد 

القيم  بع�س  ر�شوخ  لنا  اأبرزت  قد  ب)البيدار( 

الأدبية التي ج�شدت مواطن اجلمال يف حياة 

والإح�شا�س  اإدراكها  �شخ�شياته وطرق  بع�س 

كما  واملو�شوعية.  الذاتية  واأبعادها  بها 

))الطيبة((  القراءة  خالل  من  لدينا  تبلور 

املو�شيقي  اجلمال  بوؤرة  الل�شاين  والتق�شي 

واملحلية  الف�شيحة  العربية  اإجنازاته  لبع�س 

الإماراتية املتداخلة. 

ل�شانية  القا�س عدة دوال ومدلولت  ا�شتعمل 

ونف�س  عقل  على  تاأثري  خللق  اللغة  مزدوجة 

متنوعة  ذهنية  �شور  واإثارة  العربي  املتلقي 

ال�شحيحني.  والتاأويل  الفهم  بغية  لديه، 

اأدبية  قيمة  لعمله  الفنية  ال�شور  هذه  منحت 

املتنوعة  العواطف  برزت  حيث  كبرية، 

البالغية  وال�شور  الرائع  ال�شامي  واخليال 

والأفكار  احلقائق  ر�شف  مت  لقد  املختلفة. 

وتنوعت  والأبطال  ال�شخ�شيات  بع�س  عند 

العقول والأحالم والروؤى الواقعية والأ�شاليب 

هذا  اأن  القول  يكن  فاإنه  لذلك  املختلفة. 

الوعي  تيار  يثل  واقعيًا،  كاتبًا  يعد  القا�س 

يف الق�شة الإماراتية بكل �شدق وو�شوح.

الهـوامـ�س:

الفكر  يف  املعارف  ء  بنا  غزالة،  اجلليل  عبد   )1(

 2 الأربعاء،  الإ�شالمية  الدعوة  �شحيفة  الإ�شالمي، 

مار�س، طرابل�س، اجلماهريية 2004 م.
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يف العودة اإىل جتربة عبد اهلل �شقر اأحمد املري 

الق�ش�شية رجوع اإىل بدايات الق�شة االإماراتية، 

لل�شاأن  واملتابعون  الدرا�شون  له  ن�شبها  التي 

�شيخة  اإىل  ن�شبوها  كما  االإماراتي،  االإبداعي 

مبارك الناخي مرة اأخرى)1(، وهو ما يعيد اإىل 

الق�شيدة  البداية لل�شعر احلر يف  االأذهان تلك 

املالئكة  نازك  بني  ن�شبها  تاه  التي  العربية، 

اأمر،  ال�شياب.. ومهما يكن من  وبني بدر �شاكر 

االإماراتية  الق�شة  ميالد  اأن  الوا�شح  من  فاإنه 

الدولة  تاأ�شي�ض  مع  متوافقًا  جاء  الق�شرية 

تكون  اأن  املفرت�ض  ومن  املتحدة،  االإماراتية 

الق�شة  هذه  ر�شدتها  التي  االإن�شانية  احلاالت 

اأهلها  اأغوار  �شرب  يف  اأ�شهمت  قد  االإماراتية 

واإذا  ابنة بيئتها،  اأن تكون  اإذا �شاءت  ونا�شها، 

الدولة  بناء  نه�شة  يف  للم�شاركة  تطوعت 

املوؤ�ش�شاتية احلديثة)2(... وبناء على ذلك، لنا 

اأن نت�شاءل اإن كانت ق�ش�ض عبداهلل �شقر اأحمد 

يف جمموعة »اخل�شبة«)3(، تذهب هذا املذهب، 

يف  التحديث  مب�شاألة  من�شغلة  كانت  اأنها  اأم 

عملية الق�ض، اأكرث من ان�شغالها بر�شد مالمح 

االإن�شان االإماراتي، وخ�شو�شًا النف�شية والفكرية، 

�شيما واأن العملية التعليمية والتثقيفية بداأت 

يف االإمارات مع اإجناز دولتها املتحدة؟.. ويبدو 

اإىل  عينه  الت�شاوؤل  اأخذ  املو�شوعية  من  اأنه 

كال  اأن  طاملا  الناخي،  مبارك  �شيخة  ق�ش�ض 

القا�شني ميثالن مبتداأ الق�شة االإماراتية، الذي 

اأعطته �شيخة الناخي يف �شياقها ال�رصدي بعداً 

واقعيًا، بدت فيه اأكرث انغما�شًا يف الهم املحلي 

االأوىل  جمموعتها  يف  وخ�شو�شًا  االإماراتي، 

»الرحيل«،

نقد
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دون  الع�شكر،  قمع  اإىل  يتعر�شون  اأبطاله  اأن 

الذي وقع فيه احلدث، وهو  اأن ي�شمي املكان 

ما يجعل احلدث عنده مفتوحًا، ل يتوقف عند 

زمن حمدد بعينه، كما اأنه ل يتحدد يف مكان.. 

ففي الإمارات واخلليج عمومًا ثمة ع�شكرة من 

الربتغال والإجنليز، كما يروي تاريخ املنطقة، 

وتبعتها  الإجنليزية،  املافيا  فل�شطني  ويف 

تختلف  ل  واحلال  ال�شهيونية،  الع�شابات 

فيها  تت�شابه  بل  عربية،  بقعة  غري  يف  كثرياً 

التي �شورها عبداهلل �شقر  القا�شية،  الظروف 

ال�شارع، كما يف  يف مكان جعله متنقاًل بني 

ق�شة »ال�شقوط«، وبني املعتقل، كما يف ق�شة 

النار«،  ي�شعلون  كانوا  الأخرى  الناحية  »من 

لتكون  اختارها  التي  »اخل�شبة«  ق�شة  ويف 

عنوان املجموعة الق�ش�شية. ويبدو اأن القا�شم 

امل�شرتك بني هذه الق�ش�س الثالث هو جمابهة 

الكاتب  وكاأن  عليه،  والتمرد  ال�شلطوي  القمع 

يعيد اإنتاج مقولة �شيوران الذاهبة اإىل اعتبار 

حميطه  على  مترده  مبدى  تقا�س  الفرد  قيمة 

هذا  اأ�شباب  اإىل  الإ�شارة  دون  ولكن  املعا�س، 

التمرد... ففي الق�شة الأوىل ل يعرف اأي �شيء 

عن التهمة املوجهة لبطلها �شوى قوله: »راأوا 

اأنني انتزعت من اأحد رجال احلر�س قطعة من 

مقدمة اأنفه وتركت الدماء تغمر وجهه..«)8(..

موجهة  تهمة  ثمة  لي�س  الثانية  الق�شة  ويف 

تقطيب  �شوى  املعتقل  يف  املودع  لبطلها 

خمتلفة  دللت  ياأخذ  الأمر  لكن  حاجبيه.. 

حاول  والتي  »اخل�شبة«،  الثالثة  الق�شة  يف 

من  احلكائي  الرتاث  ا�شتثمار  فيها  الكاتب 

خالل �شخ�شية )قي�س بن امللوح( التي اأعادها 

باإ�شقاط معا�رض جاعاًل منها الراوية للحدث 

ال�شخ�شيات  جانب  اإىل  فيه،  واملحورية 

من  فيتعدد  املعتقل،  جمعها  التي  الأخرى 

هذا  لأ�شباب  الكا�شف  الراوي  �شوت  خاللها 

العتقال، الذي يكرب فيه ال�شجن بعد اأن ين�شاأ 

ل  ومزاجية،  و�شيا�شية  اجتماعية  مب�شاحات 

يف  فل�شفيًا  تخييليًا  بعداً  البتداء  هذا  اأخذ 

يخلو  ل  واقعيًا  اآخر  وبعداً  املوا�شع  بع�س 

موا�شع  يف  ومبا�رضته  الطرح  فجاجة  من 

كانت  واإذا  اأحمد.  �شقر  عبداهلل  عند  اأخرى 

بن�شها  تناأى  اأن  ت�شتطع  مل  الناخي  القا�شة 

وبدت  ال�رضدية،  وال�شتطالت  الزوائد  عن 

عملية  يف  معنية  غري  الق�ش�شي  �شياقها  يف 

دفع  حد  اإىل  الفنية،  واأ�شاليبها  التحديث 

يف  القول  اإلآ  الإمارات  واأدباء  كتاب  احتاد 

تقدمي جمموعتها »الرحيل«)4(: »اإنها ل تاأخذ 

تطرحها  التي  الفنية  الأ�شاليب  من  اأهميتها 

لبدايات  التوثيق  اإطار  يف  واإمنا  الكاتبة، 

الق�شة الإماراتية..«، فاإن جتربة عبداهلل �شقر 

جاءت مفعمة بهاج�س التحديث، اإىل حد تبدو 

اأي  قبل  اأجله  من  اأ�شا�شًا  قامت  وكاأنها  فيه 

نف�شه  الكاتب  به  �رضح  ما  وهو  اآخر،  �شيء 

»اخل�شبة«  الق�ش�شية  جمموعته  مقدمة  يف 

املكتوبة بقلمه، قائاًل يف مطلعها: »مع اإ�شدار 

الق�ش�شية يف نوفمرب من  جمموعة )اخل�شبة( 

من  جمموعة  تقدمي  اأود  كنت   ،1975 عام 

ع�رضها..  ت�شبق  كفر�شية  الق�شرية  الق�ش�س 

ومرحلة  تزامنت  )اخل�شبة(  فاإن  وللتاأكيد 

واخلليجية  العربية  الق�شة  معامل  يف  التغيري 

بجوهرية  والأخذ  الق�ش�س  عاملية  ملواكبة 

اأ�شاليب الكتابة الق�ش�شية...«)5(.

ــ  ــ ومن غري مواربة يف ق�شدية الطرح  هكذا 

يف�شح عبداهلل �شقر اأحمد عن الهدف املحوري 

الذي قامت عليه العملية ال�رضدية يف ق�ش�شه 

مملوًءا  واإجنازها  اإ�شادتها  اإىل  ذهب  التي 

الق�س،  عاملية  وجماراة  املغايرة  بهاج�س 

حتى بلغ الأمر اأن اعتقدت القا�شة الإماراتية 

عائ�شة ماجد باأن ق�ش�شه مرتجمة عن الآداب 

ا�شتب�رضت  له،  اأنها  تاأكدت  وحني  الأجنبية، 

خرياً للق�شة الإماراتية.

اإن عبداهلل �شقر اأحمد يف جمموعته »اخل�شبة«، 

الأخرى  الناحية  الق�ش�س »يف  اأول  �شعى مع 

كانوا ي�شعلون النار« اإىل اخلروج عن املاألوف 

بلوغ  وحاول  احللمي،  املغاير  اإىل  الق�ش�شي 

خمتلفة  �شور  بتقدمي  املبتغى  هذا  من  �شيء 

ت�شميه  مما  م�شتفيداً  للم�شهد،  ومتعددة 

زاوية  اأو  ــ  )التبئري(  احلديثة  ال�رضد  نظريات 

الناقد  يعتربه  ما  وهو  ـــ،  احلدث  اإىل  النظر 

الراحل نعيم اليايف اأطياف الوجه الواحد)6(. 

عبداهلل  عند  الراوي  و�شف  ياأتي  �شياقه  ويف 

�شقر ملا يحيط حوله قائاًل: »يف و�شح النهار 

تتجمع جمهرة يف �شف طويل، بعيني العادية 

ي�شتقبل  كاأمنا موكب جماهريي منتظم  اأملح 

الالعادية  الثاقبة  �شلطانًا، وبعيني  اأو  رئي�شًا 

اأو  ال�شغب،  لفرق  طوابري  من  فلوًل  فيهم  اأرى 

جي�شًا انت�شب اأفراده يف الناحية الأخرى من 

الطريق..«. ويف مو�شع اآخر يقول: »ا�شتيقظت، 

وحت�ش�شت اأطرايف .. كان حلمًا، اأو رمبا نظرة 

اأخرى من موقع اآخر..«)7(.. اإذاً، يورد اأكرث من 

طيف  من  اأكرث  وير�شل  الواحد،  للحادث  ْعد  بمُ

مدر�شة  يف  احلال  هي  كما  الواحدة،  لل�شورة 

بني  متيز  التي  الفرن�شية،  وال�شيغ  الرموز 

يتمايز  فالأحمر  الأ�شياء..  على  الواحد  اللون 

ويتعدد عرب الدم وال�شفاه والأغذية املختلفة، 

والفاتن  املقد�س  بني  خاللها  من  ويتماوج 

الدم  يف  املتمثل  املقد�س  اأن  ويبدو  وال�شهي، 

هو الغالب يف ق�ش�س عبداهلل �شقر، باعتبار 

عبد اهلل �شقر
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وم�شت�شلمة لنداءات الياأ�س واأ�شدائها املنبعثة 

من داخل املثقف، ومن حوله اأي�شًا.. واإذا كانت 

بلغ  حتى  العام،  ال�شاأن  يف  هكذا  تبدو  حاله 

فيه امل�شاب حياته ووجوده، فاإنه يف ق�شة 

فداحة  اأقل  يبدو  ل  الزمني«  التفاوت  »حلظة 

اأو اأح�شن حاًل يف ال�شاأن اخلا�س، بعدما ظهر 

اأقل �شموداً وجمابهة، وذلك حني  من خالله 

وولديه..  زوجته  وطال  بيته  يف  احلريق   
ّ
�شَب

بهم  واللحاق  النتحار  وقرر  قواه،  فانهارت 

دون تردد..

يف  العربة  ركاب  من  لل�شخرية  �س 
ّ
تعر وكما 

الق�شة  هذه  يف  يتعر�س  ال�شابقة،  الق�شة 

لل�شخرية ممن حوله اأي�شًا، وكاأن بطل الق�شة 

»�شحقًا..  ي�رضخ:  وهو  ذاتها  بالهزية   
مُّ
يقر

اللعني..«.  الوباء  هذا  يتبعني  اأذهب  اأينما 

من  اأو�شح  نطاق  على  ذلك  الكاتب  وي�شف 

خالل الراوي، الذي يقول يف بداية الق�شة ويف 

خامتتها: »دق عنقه بعد اأن اعتزم ذلك مراراً.. 

وجهه..  اأ�شارير  انفرجت  وجوم،  يف  تطلع 

ج�شم  على  برفق  الغليظتني  �شفتيه  األ�شق 

واحدة  قبلتني!..  جانبيه  على  قبله  العمود.. 

لـ »�شلموه« وواحدة لـ »علوه«، يف حني �شخر 

 
ّ
الآخرون مما يرونه، فت�شابقت دمعتان.. مرر

الآلة احلادة بعنف، ثم تهاوى اجل�شد قطعتني 

وت�رضخ بدمائه..«)11(.  

ق�شة  يف  �شبقه  وما  ال�شياق  هذا  خالل  من 

�شعى  يوت«،  لعامل  ا�شطراب  و�شط  »ن�شوة 

الفعل  �شكونية  اإبراز  اإىل  اأحمد  �شقر  عبداهلل 

الثقايف املعا�رض، وتقهقره اأمام حدثه الفردي 

اخلا�س، واملجتمعي العام اأي�شًا، ـ كما اأ�رضنا 

ـ، ويعلل ذلك باأ�شباب متعددة، يرتبط معظمها 

بجذور ال�شخ�شية الثقافية الكامنة يف بيئتها 

الرتبوية امل�شتمد منها الن�شغ الأول ملكونات 

وهي  الكاتب  يوردها  والتي  ال�شخ�شية،  هذه 

مما  واخلوف،  اخلرافة  ون�رض  بالزجر  حماطة 

والعا�شق  وال�شامت  اجلائع  ق�شبانها  توفر 

القدمي  مبظهرها  هيئته  عن  اخلارج  املتمرد 

اآخر ع�رضي، كعودة قي�س اجلديدة  اإىل مظهر 

يف ال�شياق الق�ش�شي الذي اأجرى الكاتب عليه 

اإعادة �شياغة للواقع، �شمن تركيب فني، بني 

من خالله ثبات ال�شورة القدية يف اأذهاننا، 

املحدد  اإطارها  عن  يخرج  من  كل  ورف�س 

ب�شكل م�شبق، و�شعى بعد ذلك اإىل جت�شيد اإدانة 

لهذا النهج، ولكافة العوامل والأ�شكال القاهرة 

�شلطاتها،  اختالف  على  للحرية  واملناه�شة 

وهو بهذا املعنى ل يذهب اإىل حدود منا�رضة 

بل  جديد..  قادم  لأي  النحياز  اأو  الفو�شى، 

م�شاداً  منحى  الأخرى  ق�ش�شه  ياأخذ يف  اإنه 

من  يفد  حني  الع�رضي،  للمنجز  وخمالفًا 

الآخر وفق اأطر ل تتعدى التوجه ال�شتهالكي، 

هذا  يف  يتجه  »احلفلة«  ق�شته  يف  قدمه  وما 

�شيدة  من  املراأة  فيه  تتحول  الذي  ال�شياق، 

ي�شتغل  الذي  الغريب،  مع  وافدة  خادمة  اإىل 

فقرها وعوزها، ويجعلها تتخلى عن ثيابها، 

وتخلعها قطعة قطعة، وتعر�س ج�شدها على 

عارية  ت�شبح  حتى  جزًءا،  جزًءا  احلا�رضين 

على  اأحمد  �شقر  عبداهلل  يتفق  رة؛  ممُ كحقيقة 

احتج  الذي  غنزبورغ،  مع  خال�شتها  رف�س 

اإياه  الراهن الع�رضي، متهمًا  اإليه  اآل  على ما 

بتف�شيل ال�شلعة على الإن�شان.

الآخر  هو  احتج  قد  ميلر  هرني  كان  واإذا 

اأعلى من  النارية  الدراجة  عندما وجد �شوت 

»ن�شوة  ق�شته  يف  �شقر  عبداهلل  فاإن  �شوته، 

�شياغة  يعيد  يوت«  العامل  ا�شطراب  و�شط 

الذي  املثقف،  بطله  بوا�شطة  الحتجاج  هذا 

ويحاول  املزدحمة،  بالعربة  ليلحق  يرك�س 

يف  يف�شل  لكنه  جاءت،  كلما  اإليها  ال�شعود 

حتقيق مبتغاه عند كل حماولة، وي�شخر منه 

كتبه  من  بالتخل�س  اإياه  مطالبني  الركاب، 

واأوراقه التي يحملها، اإذا اأراد ال�شعود حقًا يف 

عربات الزحام، وحني اأذعن لطلبهم، واألقى ما 

كان يحمل من جراء التعب، حماوًل ال�شتعانة 

النهاية  به  حتل  الأخري،  �شعوده  يف  بهم 

املاأ�شاوية، وتتجاوز العربة حياته، يف م�شهد 

ي�شفه الراوي قائاًل: »ترك متاعه ي�شقط تلبية 

رفع  بهم،  ت�شبث  وعندما  الآخرين،  لرغبة 

البوابة..  عتبة  على  ليوطئها  قدميه  اإحدى 

كانت حركة العربة اأ�رضع من حركته، فارتطم 

�شقط،  وعندما  البوابة،  على  باملتزاحمني 

عليه«...  متر  اخللفية  العربة  عجالت  كانت 

وينقل بعد ذلك عن الركاب املت�شببني بحادث 

الده�س قولهم: »جنون بعينه.. 

ـــ مل ينظر اإىل نف�شه..

ـــ كان �شحية نف�شه..«)9(.

عبداهلل  يقدمها  التي  املالمح  هذه  خالل  من 

�شورة  ير�شم  متعدد،  ب�شوت  اأحمد  �شقر 

تبدو  التي  املعا�رضة،  واأحواله  املثقف 

مزرية، ومنفعلة مبا يدور حولها، غري فاعلة 

ب�شريورة الأحداث اجلارية.. واإذا كان ما قدمه 

يف �شياقه الق�ش�شي يف�شح عن اتهام واإدانة 

�رضيحة للواقع ال�شعب املحيط بهذا املثقف، 

فاإن ال�شياق الق�ش�شي نف�شه يف�شح عن اإدانة 

اإياه  متهمًا  ذاته،  للمثقف  اأخرى  �رضيحة 

والتخلي  به،  املناط  دوره  اأداء  بالرتاجع عن 

عن اأ�شلحته الثقافية، ممثلة بالكتب والأوراق 

التي األقاها قبل حماولة ال�شعود الفا�شلة يف 

العربة، الرامزة بحركتها اإىل الزمن املعا�رض.. 

قدمها  التي  املرتاجعة  ال�شورة  اأن  والالفت 

عبداهلل �شقر اأحمد من خاللها للمثقف مل تكن 

هي  كما  قامعة،  �شلطوية  اإيديولوجيا  وليدة 

احلال يف ق�ش�شه »يف الناحية الأخرى كانوا 

ــ واخل�شبة«، والتي  ــ وال�شقوط  النار  ي�شعلون 

مي�شيل  طروحات  مع  �شياقها  يف  يتوافق 

حني  ،يف  وال�شلطة  املثقف  حول  فوكو)10( 

هذا  عن  خمتلفًا  ال�شابق  ال�شياق  يف  جاء  اأنه 

املثقف  �شورة  مثلت  بعدما  وذلك  الجتاه، 

فيه حماطة ب�شلبيةن م�شتجيبة لقنوط الذات، 
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يف نهاية الق�شة اإىل بدايتها التي انطلقت منها 

حكائية الق�س، وهو ما جنده ماثاًل بو�شوح 

يف ق�ش�س: »ال�شقوط - ن�شوة و�شط ا�شطراب 

لعامل يوت- وحلظة التفاوت الزمني...«، ويف 

ق�شة »اخل�شبة« اعتمد الكاتب ال�شوت املتعدد 

يف اإ�شاءة �شريورة احلدث، واإبراز جوانبه من 

زوايا متعددة.. وجلاأ يف ق�شة »حلظة التفاوت 

متكئًا  ال�رضدية،  بنيته  م�رضحة  اإىل  الزمني« 

املظهر  تتعَد  مل  التي  الو�شفية  اجلملة  على 

ال�شخ�شيات  دواخل  ا�شتبطان  اإىل  اخلارجي 

على  ينه�س  ن�شاطها  جعل  ما  الق�ش�شية، 

ويقت�رض  الراوي،  لن�شاط  امل�شاحب  احلوار 

لهذه  الداخلية  التداعيات  فغابت  عليه، 

ال�شخ�شيات عن م�شاحات متعددة من ال�رضد، 

الذي اجتهد الكاتب يف تقطيعه اإىل متواليات 

من اللوحات الق�ش�شية، جّزاأ يف اأطرها احلدث 

ب�شورة يغلب عليها التداخل، اأكرث من التتابع 

اإىل  الهوام�س  اإيراد  بع�شها  يف  بداأ  والرتاتب، 

جانب املنت احلكائي، كمحاولة منه لإ�شفاء 

�شيء من املغايرة على  ال�شكل الفني للن�س، 

وهو ما مّت حتت وطاأة هواج�س التحديث، التي 

اإليها عبداهلل �شقر يف مفتتح جمموعته  اأملح 

عرب  بالتنويه  رغب  قد  كان  واإذا  الق�ش�شية.. 

مراراً.  ق�ش�شه  �شدور  تعرث  اإىل  املفتتح  هذا 

يتدخل  القارئ  يد  اإىل  متاأخرة  بلغت  حتى 

حكومي، فاإن مو�شوعاتها ـ كما تبني تواريخ 

ال�شخ�شية  مالمح  لت�شيء  جاءت  ـ  كتابتها 

ما  مرحلة  يف  احلياتية  واآفاقها  الإماراتية 

على  املعّول  الإماراتية  الدولة  بناء  قبل 

اأن  باعتبار  الثقافية،  الذات  نهو�س  قيامها 

عن  امل�شوؤولة  والتعليمية  الرتبوية  العملية 

اإجناز ذلك بداأت مهامها مع ميالد هذه الدولة 

املوؤ�ش�شاتية املتحدة، التي اأحدثت منذ اإعالنها 

املجزاأة  اجلغرافية  جتاوز  تغيرياً  نف�شها  عن 

اأهلها ونا�شها وكل حمبيها.. واإذا  اإىل وجدان 

ابتداأت  قد  »اخل�شبة«  ق�ش�س  جمموعة  كانت 

اأوىل �شفحاتها بعبارة مبا�رضة تطالب فيها 

بنيتها  وال�شقوط منذ  للرتاجع  يجعلها مهياأة 

ذلك  جت�شيد  يف  �شقر  عبداهلل  ويتكئ  الأوىل.. 

عرب  اإليه  يرجع  الذي  الذاكرة  خمزون  على 

التي  القابعة  الطفولة  حيث  باك(،  )الفال�س 

مع  دائمًا  تعود  والتي  �شاحبها،  تفارق  ل 

الذكرى)12(.

ب�شكل  ذلك  اإىل  �شقر  عبداهلل  القا�س  وي�شري 

عن  ويخرج  »الزوبعة«،  ق�شته  يف  �رضيح 

الراوي  فيه  يتحدث  الذي  احلكائي  متنها 

عّما تتعر�س له الطفلة من خوف، ليقول لنا 

اأولئك  اأحد  طفولتي  يف  »كنت  الهام�س:  عرب 

الذهاب  عند  روّي  اأم  تطردهم  الذين  الأطفال 

القرية..«)13(.. وهو  والبتعاد عن  البحر  اإىل 

الق�ش�شي،  ال�رضد  فائ�شًا عن حاجة  يبدو  ما 

�شقر  عبداهلل  ق�ش�س  معظم  يف  جاء  الذي 

ممتثاًل للتكثيف والإيجاز يف متونه الن�شية، 

الفنية  الق�س  قواعد  عن  ا�شتط  اأنه  حني  يف 

وامل�شهبة،  الكثرية  وتعقيباته  هوام�شه  يف 

املغني  »اخل�شبة،  ق�ش�س:  يف  وخ�شو�شًا 

ال�شهري، حلظة التفاوت الزمني..«، مما اأ�شاب 

العديد من ن�شو�شه بالزوائد واحل�شو من جراء 

اإن  القول:  ون�شتطيع  ال�رضدي..  الفائ�س  هذا 

التنظري،  اإىل  فيها  مال  التي  الهوام�س  بع�س 

يف  ومبا�رضة  جتريد  من  اأورده  ما  وبع�س 

فن  دائرة  عن  ن�شو�شه  بع�س  اأبعد  الطرح، 

ق�ش�شية،  مقالة  اإىل  تتحول  وجعلها  الق�س، 

وهو ما يتبدى جليًا يف الق�شة الأخرية »حلم 

بتقريريتها  ابتعدت  التي  اليقظة والغرتاب«، 

عليه  حر�س  الذي  الإيحاء  عن  ومبا�رضتها 

من  وا�شتخدم  الق�ش�س،  معظم  يف  الكاتب 

الق�س  بداية  يف  والتنقيط؛  الفوا�شل  اأجله 

حينًا  اآخره  ويف  حينًا،  و�شطه  ويف  حينًا، 

فّعل بها الإيحاء عند  اآخر، تاركًا م�شاحات ليمُ

الف�شاءات  من  ن�شيجًا  باعتبارها  املتلقي، 

البي�شاء والفجوات التي يفرت�س بها م�شاعدة 

كما  فعله،  وحتقيق  لتحفيزه  ك�رضط  القارئ 

الذي  اخللل  ومرّد  امربتوايكو)14(..  يقول 

اإىل  يعود  ال�شابقة  الق�ش�س  يف  اإليه  اأ�رضنا 

بدء التجربة وحداثتها من ناحية، والعتماد 

املعرفة  كلي  املهيمن  ال�شارد  على  املفرط 

على  ا�شتيالءه  واأن  �شيما  ثانية،  ناحية  من 

ياأتيان  فيه  املتزايد  ون�شاطه  ال�رضد  �شياق 

وتفاعلها  ال�شخ�شيات  فاعلية  ح�شاب  على 

ل  ما  وهو  الق�ش�شي،  احلدث  جمريات  مع 

اأ�شبابه عن الكاتب نف�شه، لأن  ن�شتطيع ف�شل 

هذا ال�شارد يعترب ـ ح�شب تو�شيف واين بوث 

بدت  والتي  له)15(،  الثانية  ال�شمنية  الأنا  ـ 

تدخلها،  يف  حدة  اأقل  الأخرى  الق�ش�س  يف 

فيه  تقم�س  الذي  ال�شياق  يف  وخ�شو�شًا 

ال�شخ�شيات  ومعه  ال�رضد،  زمام  الق�شة  بطل 

امل�شاحبة وامل�شاركة يف �شياقاته وحواراته، 

كما يف ق�ش�س: »يف الناحية الأخرى ي�شعلون 

ـ ن�شوة و�شط ا�شطراب  ـ اخل�شبةـ  ـ ال�شقوطـ  النارـ 

الق�شة  اأن  من  الرغم  وعلى  يوت(،  لعامل 

وتكملة  ا�شتطراداً  تبدو  »ال�شقوط«  الثانية 

ي�شعلون  الأخرى  الناحية  »يف  الأوىل  للق�شة 

النار«، اإل اأن الكاتب جنح فيها بتقدمي اأكرث من 

طيف لل�شورة املاثلة يف اللوحات الق�ش�شية 

م�شهديتها  ملتقطًا  رقمية،  ب�شل�شلة  املتوالية 

وفق بنائية �رضدية متداخلة بلغ فيها منحى 

الق�شة بخامتتها، ويعود  دائريًا يربط مقدمة 
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بلوغ  على  القادرة  الفنية  الأ�شاليب  بامتالك 

هوؤلء  اأجل  من  هادفني،  وم�شمون  �شكل 

اأحداثًا باتت مفتوحة  الذين يعاي�شون  النا�س 

اأودعها  التي  الق�ش�س  فاإن  التغيري،  على 

املجموعة  هذه  عرب  اأحمد  �شقر  عبداهلل  لهم 

ال�شكل  بلوغ  يف  واحدة  درجة  على  تكن  مل 

فقد  اإليه،  دعت  الذي  الهادف  وامل�شمون 

الفني،  بدت متباينة، ومتفاوتة يف م�شتواها 

ويف اأفكارها اأي�شًا.. كما بدت غري بعيدة عن 

عرثات البدايات، على الرغم مما ت�شج به من 

هواج�س التحديث.

مراجـع واإحـالت:

1ـ فن الق�شة الق�شرية، مقاربات اأوىل، حممد 

التعليمية،  دبي  منطقة  مينو،  الدين  حميي 

الإماراتية  الق�شة  ـ ومدخل   2000 ط1ـ دبي 

احتاد  �شعري،  اأبو  ر�شيد  الدكتور  الق�شرية، 

كتاب واأدباء الإمارات، ط1، ال�شارقة 1998.

2ـ انظر اإىل: مالمح الهم الجتماعي من خالل 

يحيى  هيثم  الناقد  الإماراتي،  الأدب  اأطياف 

اخلواجة، اإ�شدار دائرة الثقافة والإعالم، ط1، 

ال�شارقة 2003.

�شقر  عبداهلل  )اخل�شبة(،  ق�ش�س  جمموعة  3ـ 

اأحمد املري، دار الفارابي، بريوت 1999.

4 ـ جمموعة ق�ش�س )الرحيل(، �شيخة مبارك 

الإمارات،  واأدباء  كتاب  احتاد  الناخي، 

ال�شارقة ط1، 1992، املقدمة، �س7.

�شقر  لعبداهلل  )اخل�شبة(  ق�ش�س  جمموعة  5ـ 

اأحمد، املقدمة، �س7. وما جاء حول التبا�س 

يف  الكاتب  اأورده  بق�ش�شه  ماجد  عائ�شة 

مقدمته ذاتها.

التبئري،  اإىل  نظر  وجهة  من  ال�رضد  نظرية  6ـ 

مطبعة  م�شطفى،  ناجي  ترجمة  بوث،  واين 

ـــ   1989 البي�شاء،  الدار  الأكاديي،  احلوار 

واأطياف الوجه الواحد، الدكتور نعيم اليايف، 

احتاد الكتاب العرب، ط1، دم�شق 1997.

�شقر،  لعبداهلل  )اخل�شبة(  ق�ش�س  جمموعة  7ـ 

النار(،  ي�شغلون  الأخرى  الناحية  )يف  ق�شة 

�س13ـ14.

ويف  ال�شقوط  ق�ش�س:  ـ  ال�شابق  املرجع  8ـ 

واخل�شبة،  النار  ي�شعلون  الأخرى  الناحية 

�س19، 13،3.

وق�شة  )ال�شقوط(  ق�شة  ال�شابق،  املرجع  9ــ 

�س33،  يوت(،  لعامل  ا�شطراب  و�شط  )ن�شوة 

.29

ترجمة  فوكو،  م�شيل  وال�شلطة،  املعرفة  10ـ 

اجلامعية  املوؤ�ش�شة  العيادي،  عبدالعزيز 

للدرا�شات والن�رض ط1، بريوت 1994.

11ـ جمموعة ق�ش�س )اخل�شبة( لعبداهلل �شقر 

اأحمد، ق�شة )التفاوت الزمني(، �س77، 15.

12ـ �شاعرية اأحالم اليقظة، غا�شتون با�شالر، 

اجلامعية  املوؤ�ش�شة  �شعد،  جورج  ترجمة 

للدرا�شات والن�رض ط2، بريوت 1993.

13ـ جمموعة ق�ش�س )اخل�شبة( لعبداهلل �شقر 

اأحمد ـ ق�شة )الزوبعة(، �س63.

ترجمة  امربتوايكو،  النموذجي،  القارئ  14ـ 

اأحمد اأبو ح�شن، جملة اآفاق املغربية، عدد/8 

ـ 1988/9م.

15ـ نظرية ال�رضد من وجهة النظر اإىل التبئري 

احلوار  مطبعة  م�شطفى،  ناجي  ترجمة  ـ 

الأكاديي، الدار البي�شاء 1989م.

�شل�شلة ت�شدر عن دائرة الثقافة واالإعالم 

الدكتوراه  الأطروحات  ال�شارقة  بحكومة 

مت�ض  بق�شايا  املت�شلة  واملاج�شتري 

اخلليج  وجمتمعات  االإمارات  جمتمع 

االأخرى يف املجاالت املختلفة، ف�شاًل عن 

تاريخية  مو�شوعات  تتناول  التي  تلك 

واإ�شالمية عامة.

e � m a i l  :  s d c i @ s d c i . g o v . a e
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امل�سهد اجلميل

من الرتاث ننهل
�شهدت اإمارة ال�شارقة مبدنها كافة احتفالت تراثية، وذلك يف الفرتة من 3 حتى 18 اإبريل 2011، 

تخللها ندوة علمية )ف�شاءات الرتاث غري املادي( مب�شاركة جمموعة خمت�شني، اإ�شافة لكوكبة من 

ال�شيوف والإعالميني املهتمني بالرتاث حمليًا وعربيًا وعامليًا، وذلك يف اإطار خطة اإدارة الرتاث 

الدكتور �شلطان بن  ال�شيخ  ال�شمو  الثقافة والإعالم بال�شارقة، حيث ان�شب اهتمام �شاحب  بدائرة 

حممد القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة على الرتاث واأهميته، قبل تويل �شموه احلكم، 

وعودة اإىل مقابالت عدة وكتب �شموه توؤكد ذلك، ومنذ �شدور مر�شوم تاأ�شي�س دائرة الثقافة والإعالم 

يف 30 اإبريل عام 1981 كان من �شلب مهامها الهتمام بالرتاث ب�شقيه املادي وال�شفوي، تراكم 

العطاء برتميم منطقة ال�شارقة القدية )املريجة- ال�شويهني( نظمت الور�س والندوات وامللتقيات 

العلمية املتخ�ش�شة بالرتاث، ا�شتقدمت اخلربات واأوفدت الوفود اإىل دول عربية واأجنبية لكت�شاب 

املهارات. قبل �شنوات ت�شع نظمت الدورة الأوىل لأيام ال�شارقة الرتاثية وبداأ الغيث بالتقاطر.

الهتمام بالرتاث حقق نتائج اإيجابية، ذلك اأن الرتاث مكون اأ�شا�شي من مكونات ال�شخ�شية الوطنية، 

اإ�شافة اإىل خ�شائ�س ال�شخ�شية وميزاتها.

ومع التقدم العلمي ومنو الدول وازدهارها وتبلور كيانات جديدة، كان ل بد من احلفاظ على الرتاث 

خا�شة واأن العوملة املتوح�شة ت�شتهدف قولبة العامل واأمتتته مما يوؤدي اإىل الق�شاء على ال�شمات 

الإن�شانية واحل�شارية لل�شعوب.

 اإيجابية ونتائج متثلت يف:
ٌ
لقد كان ملبادرة ال�شارقة منذ اأربعة عقود ونيف، اآثار

- الهتمام املحلي والوطني والإقليمي باأهمية الرتاث و�رضورة حمايته واحلفاظ عليه وتطويره.

- تعزيز النتماء الوطني لأبناء ال�شارقة خا�شة والإمارات عامة.

- تاأ�شي�س جمعيات واأندية تعنى بالرتاث املادي وال�شفوي.

- اهتمام اإعالمي متناٍم بالرتاث.

- اإقامة متاحف عامة وخا�شة تعنى بالرتاث.

- الدرا�شة اجلادة لإدخال املواد الرتاثية يف املناهج الدرا�شية.

ال�شعبية  واملاأكولت  والأزياء  الرتاثية  للمنتجات  ومعار�س  العام،  مدار  على  متوا�شلة  اأن�شطة   -

واملهرجانات الفلكلورية.. اإلخ.

والدوائر  املوؤ�ش�شات  يف  تفريغهم  خالل  من  واملواطنات  للمواطنني  العمل  فر�س  مئات  توفري   -

والإدارات والأندية املعنية بالرتاث.

»اأيام  خالل  من  ذلك  ويتجلى  الإماراتي،  بالرتاث  الأجانب  والأ�شدقاء  العرب  الأ�شقاء  تعريف   -

عام  على مدى  )5 معار�س  اليابان  واآخرها  الدول  من  العديد  نظمت يف  التي  الثقافية«  ال�شارقة 

كامل(. وما تقوم به املوؤ�ش�شات الر�شمية الرديفة والرافدة بالدولة.

- توفري الفر�س لالأ�شقاء العرب واملقيمني من كافة دول العامل على اأر�س الإمارات للتعرف اإىل 

الرتاث الإماراتي كجزء من مكون ح�شاري، لدح�س مقولة اإن دول اخلليج ـ والإمارات منها ـ دول 

نفطية فقط.

- الهتمام بالرتاث واملعار�س الرتاثية �شكل رافداً مهمًا من روافد ا�شتقطاب ال�شياح مع ما ينتج 

عن ذلك من اإيجابيات اإعالمية ومادية، تتنامى لت�شكل رافداً من روافد الدخل القومي اأ�شوة بالعديد 

من البلدان.

هذه قراءة �رضيعة للنتائج الإيجابية التي حتققت من خالل تنفيذ توجيهات حاكم مثقف اأدرك وقاد 

بنجاح م�شرية التنمية الثقافية.. موقنًا �شموه اأننا اأمة و�شعب له ما�ٍس وحا�رض وم�شتقبل.

اأ�شامة طالب مرة



هم�س الذات

قراءة يف ال�سرية الذاتية الن�سوية

عمر اإدلبي

جوهر امل�شاألة يف جدل عالقة الذات باالآخر يظهر يف فعل الكتابة عن الذات، حيث حتدث كربى املواجهات بني طريف هذا العالقة اجلدلية، فما اإن تبداأ 

رحلة الوعي بالذات والكتابة عنها، حتى تبداأ الذات بالبحث عن هويتها، وتغدو الرحلة خطوات تاأمل وبحث عن املعنى و�شوؤال الوجود، وتغدو كل 

خطوة من اخلطوات حماولة تعرف على موقع الـ )اأنا( يف هذا العامل، وت�شبح احلدود الفا�شلة بني هذا املوقع )الذاتي( ومواقع الذوات االأخرى م�شاألة 

�شائكة وحمل �رصاع، كما ت�شبح ق�شية البوح بخ�شائ�ض هذا املوقع الذاتي لالآخر ق�شية حتتاج كل الثقة باالآخر وكل اخلوف منه باآن معًا.
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وتظهر لنا مدونة الن�شو�س ال�رضدية الن�شائية 

من  تت�شكل  خ�شو�شية  الن�شوي  للخطاب  اأن 

ومو�شوعه،  ال�رضد  مركز  فيه  املراأة  احتالل 

املراأة  جمابهة  لواقع  دائم  �شبه  تظهري  يف 

تبدو  ولذلك  الهام�س،  يف  ي�شعها  حميطًا 

من�شبة  الواقع  هذا  على  الكاتبات  فعل  ردة 

على حماولت حتقيق املراأة املاأزومة ذاتها، 

ال�رضود  البطل يف معظم  يف�رض كون  ما  وهذا 

الن�شائية العربية امراأة.

عمومًا  العربية  الذاتية  ال�شرية  كانت  واإذا 

تقع يف حمرق ق�شايا املحظورات اجتماعيًا 

و�شيا�شيًا وثقافيًا، مما دفع الكتاب ملمار�شة 

امليثاقية  املراوغات  من  متنوعة  اأ�شاليب 

العربية  الكتابة  يف  اجلن�س  هذا  جعلت  التي 

نتخيل  اأن  لنا  فاإن  وت�شاوؤل،  نقا�س  مو�شع 

الذاتية  ال�شرية  التي تعرتي  حجم اللتبا�شات 

وهي  ذاتها  املراأة  تكتب  فعندما  الن�شائية، 

غريبًا  فلي�س   ،
ٌّ
وهام�شي مقموٌع  �شوٌت  اأ�شاًل 

مراوغًة  اأكرث  اأ�شاليب  اإىل  تلجاأ  اأن  عندئذ 

مما  الذاتي،  ال�شريي  امليثاق  على  وتعتيمًا 

التعالقات  من  مبزيد  الذاتية  �شريتها  يوقع 

 

هذا واقع حال الكتابة عن الذات، ولكن حني 

ذاتها؛  وتكتب  )اأناها(  موقع  املراأة  تتعرف 

فاإن �شيئًا ما يحدث، �شيٌء يجعل الكتابة ذاتها 

احتمال  حمل  وكاتبتها  املحرق،  موقع  يف 

احرتاق، وتغدو احلاجة لثقة الآخر والثقة به 

مطلبًا ملحًا، كي ل ي�شبح احتمال الحرتاق 

واقعًا.

اإىل  ننظر  اأننا  البحث  هذه  عنوان  يعني  ل 

منطلق  من  الن�شوية  الذاتية  ال�شريية  الكتابة 

عند  الذاتية  ال�شريية  الكتابة  عن  ف�شلها 

بواعث  هناك  اأن  يعني  ما  مبقدار  الرجال، 

ومنها  عمومًا،  الن�شوية  الكتابة  بها  تخت�س 

اإىل  ذلك  ومرد  الذاتية،  ال�شرية  يف  الكتابة 

اخلطاب  بها  يت�شم  مميزٍة  خ�شائ�س  جملة 

بالتاأكيد  نابعة  خ�شائ�س  وهي  الن�شوي، 

املجتمعات  يف  املراأة  واقع  خ�شو�شية  من 

اإليها، وهي  املجتمعات  هذه  ونظرة  العربية، 

يف  نرغب  ل  املقايي�س،  بكل  متييزية  نظرة 

وتاأثريها  ونتائجها  اأ�شبابها  ببحث  اخلو�س 

على وعي ومنو جمتمعاتنا على ال�شعد كافة، 

على اأهمية مثل هذا البحث. 

الذاتية  لل�شري  ال�رضدية  ال�شيغة  كون  رغم 

ت�شكل اأكرث ال�شيغ ظهوراً يف الكتابة الن�شائية 

ال�رضدية العربية اإل اأن ال�شري الذاتية الن�شائية 

تظل قليلة العدد قيا�شًا مبثيالتها عند الكتاب 

الرجال، ويعزو اأغلب النقاد هذه الظاهرة اإىل 

الكتابة  اأن  منها  ومتعددة،  متنوعة  اأ�شباب 

الن�شائية على وجه  الن�شائية عمومًا وال�شرية 

الأ�شواك  على  م�شيًا  تكون  تكاد  اخل�شو�س 

فح�شب،  حافية  ل  اأ�شاًل،  جمروحة  باأقدام 

عوائق  تعاين  الن�شوية  الكتابة  لأن  وذلك 

اجتماعية جتعل من النظرة اإىل املراأة ككيان 

مادي )ج�شد( بحد ذاتها فعاًل حمرمًا، فكيف 

على  الن�شائية  الذاتية  ال�شرية  مع  احلال  هو 

واإن  ـ  انك�شاف  فعل  وهي  اخل�شو�س،  وجه 

وتاريخه،  كاتبتها  ج�شد  على  ـ  لغويًا  كان 

فاأن  ذاتها!!  وغرائز  وطموحاتها  وعواطفها 

غادان  مونيك  يرى  كما  ـ  يعني  املراأة  تكتب 

فرداً  ب�شفتها  مزدوج،  اخرتاق  حتقيق  ـ 

مو�شوع  الواقع  يف  اأنها  واحلال  جتريديًا، 

جميع املحرمات، اإنها الكائن الذي ل ينبغي 

اإنها متر  احلديث عنه ول روؤيته ول معرفته، 

غري مرئية!! 

مقاربات
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حتياه  الذي  الهام�شي  الواقع  وتربير  الذات، 

ذلك عن طريق ت�شوير  يتم  ما  املراأة، وعادة 

الأ�رضة  املذنبون،  فيه  يتعدد  حميط  خلق  اأو 

)فدوى  تقول  والثقافة،  والعرف  واملجتمع 

طوقان(: »يف هذا البيت وبني جدرانه العالية 

اخلارجي عن جماعة  العامل  كل  التي حتجب 

طفولتي  ان�شحقت  فيه  املوءودة  احلرمي 

و�شباي وجزء غري قليل من �شبابي«)3(. 

ق�شوًة،  الأ�شد  ال�شلطة  هو  بال�رضورة  والرجل 

لبع�س  ولو  متنف�شًا  ترتك  ل  التي  ال�شلطة 

والإكراهات  الفنية  واملحذورات  الأجنا�شية 

التي جتعل ال�شرية الذاتية عمومًا حمل نقا�س، 

التي  هذه  التعقيدات  جملة  اإىل  اإ�شارتنا  وما 

تعرتي كتابة ال�شرية الذاتية الن�شائية العربية 

تدفعنا  التي  الأ�شباب  من  مزيد  ل�شوق  اإل 

وال�شمات  للخ�شائ�س  حتديداتنا  يف  للمرونة 

الفنية لل�شرية الذاتية. 

وتظهر لنا مدونة الن�شو�ض ال�رصدية 

الن�شوي  للخطاب  اأن  الن�شائية 

احتالل  من  تت�شكل  خ�شو�شية 

املراأة فيه مركز ال�رصد ومو�شوعه، 

يف تظهري �شبه دائم لواقع جمابهة 

املراأة حميطًا ي�شعها يف الهام�ض

وتاأ�شي�شًا على ما�شبق نبحث يف مدونة ال�شرية 

الن�شائية عن بواعث خا�شة بالكتابة  الذاتية 

الن�شائية، ونرى مع )فرجينيا وولف(  الذاتية 

الروائية  والكتابة  املراأة  عن  مقالتها  يف 

الن�شائية  الكتابة  اعتماد  اأ�شباب  من  »اأَنّ 

الك�شف  يف  امراأة  رغبة  الذاتية  ال�شرية  على 

من  فهذه  ق�شيتها،  عن  والدفاع  عذابها،  عن 

اأهم دوافع الكتابة لدى املراأة، فحتى مرحلة 

الن�شائية يف  ال�شخ�شيات  كانت  متاأخرة جداً 

الأدب بالطبع من َخْلق الرجال«)1(. 

كما نعتقد اأن الكتابة الن�شائية عمومًا وكتابة 

ال�شرية الذاتية الن�شائية على وجه اخل�شو�س 

توؤديـ  اإ�شافًة ملا توؤديه ال�شرية الذاتية عمومًا 

ـ وظائف اأ�شا�شية خا�شة منها: 

تكتب  حيث  وامل�شاءلة:  العرتاف  وظيفة  1ـ 

الذات  اكت�شاف  بهدف  الذاتية  ال�شرية  املراأة 

وتعرية نواق�شها وعيوبها وف�شح ما تنطوي 

عليه �شخ�شيتها من �شعف اأو زيف، وبالتايل 

من  كثري  عن  الذات/الأنثى  مب�شاءلة  الرغبة 

لها،  عر�شًة  نف�شها  ترتك  التي  العذابات 

الأزمة  امل�شوؤولية عن  وحتميلها ن�شيبها من 

التي تعانيها، ويف هذا امل�شمار تقول )فدوى 

بيني  الفجوة  »وات�شعت  �شريتها:  يف  طوقان( 

مب�شتطاعه  يكن  فلم  الن�شوي،  املجتمع  وبني 

الل�شان  اأن يعطيني �شيئًا، كان جمتمعًا لذع 

يف  التخلف  رمز  والرثثرة  جداً؛  كثرياً  يرثثر 

املجتمعات التي ل تقراأ«)2(. 

الذاتية  الكتابات  فاأغلب  التربير:  وظيفة  2ـ 

لتربئة  حماولٌت  باملح�شلة  هي  الن�شوية 

فدوى طوقان
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اأو  اأ�شـ�س  اإجناٍز  كفعل  وتظهر  لها،  �رضديًا 

يوؤ�شـ�س مل�شتقبٍل مغاير للواقع الذي ترف�شه.

ول يعوزنا التاأكيد على اأن مثل هذه املحكيات 

املتخيلة ت�شكل اإكراهات اإ�شافية لن�س ال�شرية 

الذاتية الن�شوية، كما ل تعوزنا الأمثلة للتاأكيد 

املحكيات  هذه  ملثل  الكثيف  احل�شور  على 

الكاتبة  به  املوؤ�ش�شة مل�شتقبل حتلم  املتخيلة 

الأنثى.

الإ�شارة  املقام  هذا  يف  يفوتنا  ل  ختامًا، 

بفارق  تتعلق  هامة،  جوهرية  نقطة  اإىل 

عند  الذاتية  ال�شري  كتابة  بواعث  بني  وا�شح 

الزمن،  األ وهو عامل مرور  والن�شاء،  الرجال 

والإح�شا�س باقرتاب العمر من نهاياته، فهذا 

كتبوا  الذي  الرجال  عند  ي�شكل  الذي  الباعث 

له  نلحظ  نكاد  ل  قويًا،  دافعًا  الذاتية  �شريهم 

اأو موؤثراً يف الكتابات الذاتية  ح�شوراً طاغيًا 

التي  الكتابات  لهذه  ومراجعتنا  الن�شوية، 

ن�شوية  ذاتية  �شريي  كونها  من  كثرياً  تقرتب 

يف  اأنهن  يظهر  كاتباتها  اأعمار  وتفح�س 

ال�شعداوي  نوال  با�شتثناء  ـ  �شابات  معظمهن 

الباعث  هذا  مثل  ي�شكل  ول  ـ  طوقان  وفدوى 

اأي �شغط نف�شي اأو قلق وجودي بالن�شبة لهن، 

على عك�س ما هو مالحظ عند الكتاب الرجال، 

ظهر درا�شةمُ اأعمار كتاب ال�شرية الذاتية  حيث تمُ

كتب  ـ  جميعهم  ولي�س  ـ  معظمهم  اأن  الرجال 

�شريته الذاتية يف �شن اخلم�شني وما بعد.

الهـوامـ�ض: 

الذات  نق�س  جدل  ـ  دودين  حممد  د.رفقة  ـ   )1(

واملو�شوع ـ جريدة الأ�شبوع الأدبي العدد 973

)2( ـ فدوى طوقان ـ رحلة جبلّية، رحلة �شعبة، 

�شرية ذاتية ـ دار ال�رضوق1999ـ ط1 ـ �س17

)3( ـ فدوى طوقان ـ م�شدر �شابق ـ �س25

)4( ـ فدوى طوقان ـ م�شدر �شابق ـ �س31

)5( ـ نوال ال�شعداوي ـ اأوراقي حياتي ج2ـ  دار 

الآداب 2000، �س29.

قمع،  �شلطَة  اأي�شًا  الأنثى  تكون  وقد  الهواء، 

ورمبا تكون هذه الأنثى هي الأم، كما تروي 

)فدوى طوقان(: »خرجت من ظلمات املجهول 

حاولت  اأمي  لتقبلي،  م�شتعد  غري  عامل  اإىل 

حملها  من  الأوىل  ال�شهور  يف  مني  التخل�س 

بي«)4(. 

بهدف  الذاتية  ال�شرية  املراأة  تكتب 

نواق�شها  وتعرية  الذات  اكت�شاف 

عليه  تنطوي  ما  وف�شح  وعيوبها 

زيف،  اأو  �شعف  من  �شخ�شيتها 

الذات/ مب�شاءلة  الرغبة  وبالتايل 

االأنثى عن كثري من العذابات التي 

ترتك نف�شها عر�شًة لها، وحتميلها 

االأزمة  عن  امل�شوؤولية  من  ن�شيبها 

التي تعانيها

عملية  تبدو  حيث  تعوي�شية:  وظيفة  3ـ 

فعاًل  دورها  وتظهري  وجتربتها  الذات  �رضد 

الفعلي  احل�شور  ه�شا�شة  عن  تعوي�شيًا 

العامة،  احلياة  يف  الذات  لهذه  الواقعي 

قبل  ب�رضي  ككائن  دورها  وحتجيم  وانح�شار 

كائنًا  وباعتبارها  بيولوجي،  ت�شنيف  اأي 

الن�شال من  فاإن  الإن�شانية واملواطنة،  كامل 

كامٍل   
ً
بر�شى َتقبلمُ  وواجب  حق  احلرية  اأجل 

ما يَتَطّلبه من اأثمان، وهذا ما جنده مثاًل عند 

نوال ال�شعداوي، تقول يف �شريتها: »كنت اأتلّقى 

تاأتيني  جمهولة  اأ�شوات  بالقتل،  تهديدات 

العربّية  بالّلغة  �شتائم  التلفون،  اأ�شالك  عرب 

الف�شحى والعامّية امل�رضّية«)5(.

الرتباط  اإىل  لالإ�شارة  يقودنا  ما  وهذا 

العام  بني  الن�شوية  الذاتية  ال�شري  يف  الوثيق 

واخلا�س، وعلى نحو مبالغ فيه اأحيانًا، رغبة 

اإليهن  املوجهة  التهم  رد  يف  الكاتبات  من 

اخلا�شة  بالق�شايا  اهتمامهن  ح�رضية  يف 

تقدمي  اإىل  الكاتبات  اأغلب  يدفع  مما  باملراأة، 

اخللفية ال�شيا�شية والتاريخية ملحيطهن على 

الدور  واإبراز  �شبب،  وبغري  ب�شبٍب  دائم،  نحو 

ال�شيا�شي والوطني للمراأة من خالل �رضد يحلل 

ذاتها و يك�شف عن مواقفها واآرائها ال�شيا�شية، 

اأو  مو�شوعي   
ٌ
مربر هناك  يكن  مل  واإن  حتى 

اأو الدور  اإبراز هذه اخللفية العامة  فني يحتم 

الذي ي�شطلعن به.

ل  الوظيفة  وهذه  انتقامية:  ثاأرية  وظيفة  4ـ 

ح�شورها  لإثبات  اجلهد  من  الكثري  حتتاج 

القوي يف الكتابة الن�شوية عمومًا، حيث حتفل 

ـ  �شخ�شيات  عن  ب�شور  الكتابات  هذه  معظم 

ذكورية يف معظمها ـ تت�شم بالزيف والتخلف 

ن�شوية  ذاتية  �شرية  تخلو  تكاد  ول  والق�شوة، 

من �شورة لرجل اأو موقف منه باعتباره رمزاً، 

ل ذاتًا اإن�شانية، يخ�شعه الن�س للتعرية بق�شد 

)ال�شلطة/ يثله  مما  والنتقام  منه،  الثاأر 

املجتمع  ثقافة  ومن  احلار�س/املنتفع( 

وتقاليده الذكورية، وبذلك تغيب على الغالب 

معامل الإن�شان/الذكر، حل�شاب ح�شور الذكر/

ال�شلطة، ويتم تقدمي هذه املالمح من املنظور 

الن�شائي الذي يرى يف هذا الفعل عماًل ثاأريًا 

وزيف  وممار�شات  و�شلوك  فكر  من  انتقاميًا 

والجتماعية  عمومًا،  و�شلطاته  املجتمع  هذا 

منها على وجه التحديد. 

كانت  لطاملا  امل�شتقبل:  تاأ�شي�س  وظيفة  ـ   5

الكاتبة الأنثى مهمومة و من�شغلة بهم اأ�شا�شي 

يتمثل يف الدفاع عن جدارتها وبناء هويتها 

الأنثوية اخلا�شة اأمام �شياق َغريّي ل يعرتف 

لها بهذه الهوية وح�شب، بل ي�شعى اإىل حموها 

وتهمي�شها اأي�شًا، ولهذا فاإننا جند يف �شريتها 

الذاتية حمكيات تعرب عن رف�شها لهذا ال�شياق 

الغريي الذي يجعل من �شريتها �شريًة هام�شيًة 

�شكل  على  يظهر  الرف�س  وهذا  مقموعًة، 

حاماًل  التخييل  من  تتخذ  حاملة  حمكياٍت 
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 - الديقراطية  م�شكلة  ـ  الروؤ�شاء  بهوؤلء 

هذه  مع  والراأ�شية  الأفقية  العالئق  اإ�شكاليات 

ال�شلطة ومنها م�شكلة الديقراطية - احلريات 

ال�رضاعات   - الف�شاد   - الديكتاتورية   -

الداخلية.

التي  القوانني  اأو  واجلور..  الظلم  عالقات 

ت�شتهدف خدمة النظام وح�شب.

مدخل فني

1- الف�شاء الثفايف

لنوعية  مهمًا  مثاًل  »اأ�شري«  ق�شة  متثل  ٭ 

و�شكل الق�شة التي تكتبها الق�شة مانيا �شويد 

مرتكنة فيها دومًا على واقع م�شفور بخيال.. 

ويتمكن فتى خادع يوهمك مب�شداقية اخليال 

الجتماعي  واملعي�س  اليومي  يجوب  الذي 

لها..  النف�شي  للبعد  لل�شخو�س، وكذلك فاحتة 

مرجعية  لها  تكون  تكاد  اأ�شري«  »بطل  وق�شة 

ق�شة  اأنها  ورغم  الراهن..  العربي  الواقع  من 

بطل متخيل لكنها جعلنا نعي�س - اأي الكاتبة 

وحركته  بحيواته  زاخر  جمتمع  ق�شة    -

الدوؤوب واليومية.. والالفت يل يف هذا الن�س 

التي  الفنية  التو�شالت  من  بكثري  اكتنازه  هو 

لأي  �شافيًا  مدخاًل  تكون  اأن  املمكن  من 

كذلك  والالفت  الق�شة.  فن  يف  باحثة  درا�شة 

لف�شاء  ت�شمينها  امل�شموين  معمارها  يف 

ثقايف لفت مبعنى اأن ال�رضد مرتهن باأر�شية 

ثقافية مع تداعياتها الجتماعية والنف�شية.

ق�شة  متتلكه  الذي  الق�ش�شي  اخلطاب  هذا 

منها  الثقاب  كاأعواد  مواقف  حياتنا  »يف 

هل  ترى  ذلك،  على  املو�شك  ومنها  امل�شتعل 

اأعددنا عدتنا ملنع تفاقم اآثارها؟

اإىل  الق�ش�شية  املجموعة  هذه  يف  اأتطلع 

تو�شيل نداءات ا�شتغاثة اإىل من يهمه االأمر«

ثقاب«  »اأعواد  العنوان  بعد  اأوىل«  »عتبة 

الغالف  على  نهائية  كعتبة  اأتت  اأنها  رغم 

االأخري من املجموعة.

وما بني العنوان على ال�شفحة االأوىل املفتتح 

والعتبة  ثقاب«  »اأعواد  للن�شو�ض  االأول 

اخلامتة على الغالف االأخري تقع �شبع ع�رصة 

ق�شة.

٭ وت�شبق هذه الن�شو�ض العتبة الثالثة 

الإهداء يف ال�شفحة اخلام�شة

الرباكني..  فوهات  يف  ينفخون  الذين  )اإىل 

»كّفوا«.. فلن تزيدها اأنفا�شكم اإال اّتقادًا(.

)اأعواد الثقاب( ملانيا �شويد جمموعة ق�ش�شية 

تفتح اأوًل باجتاه العتبات(.

٭ العنوان وداللة العتبات

املادة  اأو  ال�شتعال  مادة  الكاتبة من  اتخذت 

اأوليًا للك�شف عن م�شمون  امل�شببة له مدخاًل 

متعلقة  روؤى  اأو  ق�شايا  من  طرحه  تود  ما 

بعد  املعي�س..والالفت  يف  لإن�شان  ا  بحركة 

اأي  الظاهر،  لن جتد يف  اأنك  الن�شو�س  قراءة 

ظاهر الن�س )هذا على العموم( هذا ال�شتعال.. 

ال�رضيح  فالن�س  اخلداع..  مكمن  وهنا 

والكا�شف عن ظاهره بال خماتلة يبدو ب�شيطًا 

يف فكرته وداًل على مو�شوعيته ولكن الرباعة 

هي  الطرح  يف  الالفتة  الب�شاطة  هذه  اأن  يف 

املدخل اخلادع للولوج اإىل عمق امل�شكوت عنه 

وهي اأرادت بالعتبة الأخرية اأن تنبهنا اأو تنبه 

املتلقي اإىل تلك امل�شاحة الأخرى القابعة يف 

خفوت وراء احلدث وعلينا البحث عنها.

اإىل  الق�ش�شية  املجموعة  هذه  يف  »اأتطلع 

تو�شيل نداءات ا�شتغاثة اإىل من يهمه االأمر..«

اأمور  من  طرحته  ما  عمق  على  توؤكد  وكاأنها 

ي�شتهدفها  وحارقة  ومهمة  موازية  اأخرى 

ظاهر الن�س.

اأن هناك  ٭ يف ن�شو�س املجموعة �شنكت�شف 

اأمري  اأو  ملك  اأو  دولة  رئي�س  بطلها  ق�ش�شًا 

وهي:

�شفري يف املنفى

التخرتوان

مملكتان

خلع يف ق�رض الرئا�شة

اأعواد الثقاب

املعي�س  �رضاعات  عن  حتكي  الق�ش�س  هذه 

خارجها  اأو  الق�شور  داخل  ويف  احلياة  يف 

بني رموز ال�شلطة وبع�شها اأحيانًا اأو اأعدائها 

نحو  الباب  تفتح  ولكنها  اأخرى،  اأحيانًا 

والنا�س  ال�شعوب  عالقة  يف  عنه  امل�شكوت 

         اأعواد ثقاب

قراءة يف بع�س التقنيات
عبد الفتاح �شربي

نقد
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الآخر  الذين يهبطون علينا بقدرات  واأبطالها 

الأكرب من اخليال ويربط كل ذلك بحاله هنا 

وخيباته هناك.

اإذاً هي مقاربة بني راهن جمتمعنا وخيباته 

 

الزاوية  هذه  من  حا�رض  هو  �شويد  مانيا 

تفكيك  حتاول  وكاأنها  ظاهر،  وبو�شوح 

ملجتمع  وال�شيا�شي  الجتماعي  املحتوى 

التاأمل  من  املزيد  اأجل  من  وخلفياته  الن�س 

�شلبيًا..  واإن كان  الفعل حتى  والرتوي ورمبا 

ل�شوؤال  مهمًا  مدخاًل  �شيكون  ذلك  اأن  �شك  ول 

اأننا  اأعتقد  بذلك؟  معنية  الق�شة  وهل  كبري: 

بحاجة اإىل اإعادة تاأمل اإىل وظيفة الأدب يف 

الراهن.

ومن هذه الف�شاءات الثقافية يف الن�س على 

�شبيل املثال �س49:

اأن  ميكن  ال  والقادر:  امل�شوؤول  بحزم  »قلت 

الدين عن  ال�شيا�شة عن  نف�شل املجتمع عن 

الثقافة عن االقت�شاد.. ال ميكن الأي فكر من هذه 

االأفكار ال�شري مبفرده، كلها كتلة واحدة«.

يف  العبارة  هذه  اأن  �شنجد  النظر  وباإمعان 

حالة تفكيكها وتاأملها فاإنها تقدم لنا ف�شاء 

املجتمع  يف  ال�شائدة  احلالة  عن  ثقافيًا 

املعي�س حتى خارج الن�س، وبالتاأكيد هذا هو 

مرتبطة  العنا�رض  هذه  من  اأّيًا  واأن  املق�شود 

بحزمة واحدة تبداأ من ال�شيا�شة واأثرها الباتر 

يف  تاأثريها  خالل  من  املجتمع  يف  واحلاد 

باقي العنا�رض التي يحاول اأهل ال�شيا�شة يف 

جمتمعاتنا الف�شل بينها.

ذلك  اإبراز  يف  يوغل  الن�س  اأن  حني  يف 

�س49:

خالية..  واأخرجها  جيبي  يف  يدي  »اأ�شع 

بلدي..وعادات  و�شيا�شة  بديني  مرتبط  حي 

جمتمعي وحالتي املالية، كلها واحد، تعي�شها 

مع احلب ويف الرغيف ومع ا�شتن�شاق دخان 

احلافالت«.

مثاًل: ويف �شفحة 51:

من  يطل  الذي  الثقايف  الف�شاء  هذا  �شرنى 

اأيامه  البطل يف راهنه وم�شتقبل  خالل روؤية 

م�شت�شهداً بالتقنيات والآلة التلفزيون والأفالم 
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احلديثة  الق�شة  يف  ولكن  الن�س..  فنيات 

للعالقة  اأخرى  �شوراً  نتخيل  اأن  اأي�شًا  يكن 

بني الو�شف وال�رضد ت�شل حد الت�شفري الذي 

اأبعاد جمالية،  يتحلى به الن�س متماهيًا يف 

مبتعداً عن انحالل اأو تفكك الن�س اإىل وحدات 

�رضدية واأخرى و�شفية.

واإذا اأردنا التتبع لهذه التق�شيمة يف الن�س على 

اأ�شا�س اأن ال�رضد خمت�س بنقل الأفعال والن�س 

التي  وهيئاتها  الأ�شياء  اأحوال  بنقل  خمت�س 

تتخلل مراحل وتطور الن�س باجتاه املنتهى..

علينا ننظر مفتتح الق�شة:

بينما اأ�شع املفتاح يف الباب للمرة الثالثة، 

ويحول ا�شطرابي دون ولوجه ب�شكل �شحيح، 

�شمعت �شوتها الرقيق يناديني مدخاًل الدفء 

اإىل قلبي املرتع�ش من برد الوحدة واقتحام 

املا�شي له ب�رشا�شة، قالت: �شباح اخلري.

ال�شبوح  وجهها  الأرى  نحوها  األتفت  اأن  قبل 

اأكرث.. الم�شت  �شمعت خطواتها تقرتب نحوي 

متوجهة  جمرة  بها  فاأح�ش�شت  كتفي  يدها 

اأخرجت للتو من فرن اأبو علي اخلباز فوزعت 

حرارتها على كامل ج�شمي بالت�شاوي لتمنحه 

الطماأنينة.. �شاألتني: هل هناك ما يزعجك؟

قبل اأن اأرد عليها حدثت نف�شي: كيف لها اأن 

اإن  وق�شماته،  وجهي  ترى  اأن  قبل  بي  ت�شعر 

كانت منقب�شة اأم مرتاحة، لتطرح علّي مثل 

واإذا بها جتيب عن �شوؤايل من  الت�شاوؤل،  هذا 

دون اأن ي�شل اإىل م�شامعها: اأ�شعر كاأن ظهرك 

ازداد انحناء عن البارحة.. اإياك االدعاء باأنك 

هرمت.. نحن اتفقنا اأننا �شديقان واأنت رفيقي 

رغم اأين مل اأجتازو الع�رشين بعد.

وجبال  قرى  يف  النقي  كالهواء  غنجها  كان 

التكنولوجيا..  وع�شوائية  فو�شى  تلوثها  مل 

بريق عينيها الطفويل يذكرين بحياء الفتيات 

اأيام كنت تلميذًا يف املدر�شة وتاأمرين نف�شي، 

وبني ما ي�شدر اإلينا من اأوهام وقدرات وهمية 

الغرب حمماًل  ياأتينا من  بطل كاذب  يحملها 

بوهم يجعلنا نحلم به وبقدراته اخلارقة..علمًا 

باأنها - اأي الكاتبة - ك�شفت كذلك عن دفء 

جتعلها  التي  العربية  ال�شخ�شية  يف  العاطفة 

حتن اإىل املا�شي واإىل ال�شعارات اجلميلة التي 

ذابت  ولكنها  الوطن  ازدهار  حلظة  يف  كانت 

ومل تتحقق.. 

العربية  النقدية  الدرا�شات  اأغفلت 

وعالقته  »الو�شف  مو�شوعة 

اإىل  ذلك  يعود  ورمبا  بال�رصد«، 

االهتمام املرتكز على عنا�رص الق�شة 

خا�شة  االأخرى،  البنائية  واأركانها 

كما  وال�شخ�شية..  والف�شاء  الزمن 

يعود رمبا لعدم االهتمام بالو�شف 

اأو  كونه يعترب معطاًل لنمو احلدث 

الن�ض  عن  خارج  بروز  مبثابة  اأنه 

يف  يوؤثر  اأن  دون  اجتثاثه  يجوز 

احلدث اأو يف منطق احلكاية

لو اأين اأملك يا �شنابل اأيامي القادمة! لو اأملك 

معك  اأ�شاهدها  كنت  طاملا  التي  الزمن  اآلة 

يف ق�ش�ض الر�شوم املتحركة! لو اأين اأ�شتعيد 

انتظار حتقيق حلم  التي هدرت يف  �شنواتي 

زمن  يف  حماربًا  ع�شتها  التي  اأحالمي  من 

عن  والبحث  ال�شنت  زمن  واالنتظار..  اخليبة 

لك  اأكون  ليتني  حقيقة..  اأنه  على  ال�رصاب 

كبطل فيلمك الكرتوين املف�شل �شاحب الظل 

الطويل.. الذي حقق »جلودي اآبوت« ال�شعادة 

اأين مل  رغم  به  لقبتني  والذي طاملا  والفرح 

اأحمل يومًا �شفاته.. ثروتي وممتلكاتي كانت 

هم  اأقاربي..  اأ�شدقائي..  اأمايّن..  ذكرياتي.. 

املا�شي الذي اأدار ظهره يل بعد �شقوط الرمز 

لها  معهم  هتفت  التي  ال�شعارات  لكل  االأكرب 

ومن اأجلها، وا�شُطهدنا فداء لها..

بذلك  التذكري  الكاتبة  تعيد   54 �شفحة  ويف 

اإحدى  وهذه  به،  التم�شك  و�ش�شاعة  املا�شي 

ما�شيه  يعي�س  الذي  العربي  العقل  مع�شالت 

باجتاه  الزمن  حركة  تتجدد  ل  وبذلك  دومًا 

يف  نر�شف  نحن  ودائمًا  والتغيري،  امل�شتقبل 

اللحظة املا�شية، ولذلك فم�رضوعنا النه�شوي 

لن  الذي  املا�شي  حدود  عند  هناك  متوقف 

يحملنا للجديد ول اإىل التطور:

املا�شي  مع  اأعي�ض  اأنني  لها  »ف�رصحت 

زمني  الأن  واأ�شخا�شه  وهزائمه  بن�شاالته 

توقف هناك معهم.. ول�شت قادراً على التكيف 

مع حياة احلا�رص.. اإلخ«. �ض54.

بني اخلطاب الو�شفي واخلطاب ال�رصدي

1- بني اخلطاب الو�شفي واخلطاب ال�رصدي

اأغفلت الدرا�شات النقدية العربية مو�شوعة  ٭ 

»الو�شف وعالقته بال�رضد«، ورمبا يعود ذلك 

الق�شة  عنا�رض  على  املرتكز  الهتمام  اإىل 

الزمن  خا�شة  الأخرى،  البنائية  واأركانها 

عدم  رمبا  يعود  كما  وال�شخ�شية..  والف�شاء 

لنمو  معطاًل  يعترب  كونه  بالو�شف  الهتمام 

اأنها مبثابة بروز خارج عن الن�س  اأو  احلدث 

يجوز اجتثاثه دون اأن يوؤثر يف احلدث اأو يف 

منطق احلكاية.

كانت  »اإذا  بقولها:  هذا  قا�شم  �شيزا  وتوؤكد 

مقاطع ال�رضد ل تاأخذ معناها احلقيقي �شوى 

ال�رضدية،  املقاطع  من  بغريها  بارتباطها 

الو�شف  مقاطع  فاإن  الق�س،  م�شار  بك�شف 

وتقف  الن�شي،  ال�شتقالل  من  بنوع  تتميز 

ا�شتخراجها  يكن  ثابتة  لوحة  مبفردها 

وحدات مفردة«)٭(.

مبعنى اآخر يكن اعتبار الو�شف زيادة يكن 

اأو  اأركان  ي�شيب  خلل  دون  منها  التخل�س 



87

ب- جماليات اأخرى يف ا�شتخدام اللغة:

متكنت هذه اللغة يف جملتها اخلربية اأن تكون 

ربطًا  الرقيقة  اجلميلة  للمراأة  لالآخر  �شوتًا 

الرجل  البطلة  لل�شخ�شية  النف�شية  باحلالة 

الأنثى  هذه  حا�رض  يف  ما�شيه  يعي�س  الذي 

هي  الأول..  حلبه  ع�شوي  امتداد  هي  والتي 

بنت املراأة التي كانت 

ولنتدبر

للمرة  الباب  يف  املفتاح  اأ�شبح  »بينما   -

الثالثة، ويحول ا�شطرابي دون ولوجه ب�شكل 

�شحيح« �س35.

مدخاًل  يناديني  الرقيق  �شوتها  �شمعت   -

الدفء اإىل قلبي املرتع�س من برد الوحدة.

ـ قبل اأن األتفت نحوها لأرى وجهها ال�شبوح

ـ �شمعت خطواتها تقرتب نحوي اأكرث - لم�شت 

يدها كتفي فاأح�ش�شت بها جمرة متوهجة..

ـ قبل اأن اأرد عليها

اأن  اأن ت�شعر بي قبل  ـ حدثت نف�شي كيف لها 

ترى وجهي وق�شماته

ثانيًا - تقنية ال�شت�شهاد والتربير:

التاأكيد  بثيمة  مولعة  الكاتبة  اأن  يبدو 

واأفكار  روؤى  من  طرحه  تود  ما  على  دومًا 

تتحمل  ل  قد  الق�شرية  والق�شة  لل�شخ�شيات 

توغل  ل  القا�شة  ولكن  اخلروجات  هذه  مثل 

ولكنها  ال�شت�شهادية،  ال�شورة  متديد  يف 

موغلة يف  �رضيع غري  تاأكيدي  كنثار  تربزها 

ال�شتغراق الطويل اأو التربير املخل.

ال�شورة »كان غنجها كالهواء النقي« �س35.

ال�شت�شهاد »يف قرى وجبال مل تلوثها فو�شى 

وع�شوائية التكنولوجيا« �س35.

بها  فاأح�ش�شت  كتفي  يدها  »لم�شت  ال�شورة: 

جمرة متوهجة« �س35.

علي  اأبو  فرن  من  للتو  »اأخرجت  ال�شت�شهاد: 

اخلباز« �س35.

ي�شلني،  ت�شلم  وهي  �شوتها  »وكان  ال�شورة 

تلتفت نحوي« �س51.

ب�شبب نزعتي القتحام عامل الرجال اأو الكبار، 

اأن اأثبت قدرتي على فعل ما يفعلون فاأحلق 

باإحداهن ملعاك�شتها واأقذف كلماتي.

٭ يف هذا املفتتح وما تاله �شنجد اأن ال�رضدي 

بجريان  يخل  ل  مبا  متجاوران  والو�شفي 

حد  التجاور  ي�شل  اأحيانًا  لأنه  احلدث.. 

التماهي مما يف�شي جمالية على الن�س.

الثالثة،  للمرة  الباب  يف  املفتاح  اأ�شع  بينما 

ويحول ا�شطرابي دون ولوجه ب�شكل �شحيح، 

)ن�ض   - يناديني  الرقيق  �شوتها  �شمعت 

�رصدي(

برد  من  املرتع�س  قلبي  اإىل  الدفء  مدخاًل 

الوحدة واقتحام املا�شي له ب�رضا�شة - )ن�ض 

قريب اإىل الو�شفي(

ال�شبوح  وجهها  لأرى  نحوها  األتفت  اأن  قبل 

اأكرث.. لم�شت  �شمعت خطواتها تقرتب نحوي 

يدها كتفي - )ن�ض �رصدي(.

للتو  اأخرجت  متوهجة  جمرة  بها  فاأح�ش�شت 

من فرن اأبو علي اخلباز فوزعت حرارتها على 

الطماأنينة  لتمنحه  بالت�شاوي  ج�شمي  كامل 

)اأقرب اإىل الو�شفي(.

3- فنيات اأخرى

اإذا  للمجموعة  »اأ�شري« منوذج �شادق  ٭ ق�شة 

تو�شلتها  التي  الفنيات  البحث يف  ما حاولنا 

التقنيات  هذه  ومن  جمموعتها..  يف  الكاتبة 

امل�شتخدمة،  واجلمالية  والفنية  الأ�شلوبية 

اأو  تف�شيله  نود  ما  بكل  الق�شة  تكتنز  حيث 

البحث عنه وهو ما يلي:

اأواًل - اللغة:

اأ - لديها لغة حاملة �شل�شلة مطواعة ملا يود 

م�شمونيًا  ا�شتهدافه  الكاتبة  اأو  طرحه  الن�س 

ت�شور  اأن  لديها  اللغة  وت�شتطيع  و�رضديًا 

الأ�شياء  حدود  اأو  الإن�شانية  اجلماليات 

مع  ومتمازجة  والزمانية  املكانية  واأ�شكالها 

النف�شي يف احلالة الإن�شانية املو�شوفة

مدخاًل  يناديني  الرقيق  �شوتها  »�شمعت 

الوحدة  برد  من  املرتع�ش  قلبي  اإىل  الدفء 

واقتحام املا�شي له ب�رشا�شة« �س35.

القلب  اإىل  الدفء  يدخل  الرقيق  ال�شوت 

هذا  واملا�شي..  الوحدة  برد  من  املرتع�س 

التمازج اأو التماهي الذي اأحدثته الرقة فاأزالت 

وح�شة الربد النف�شي.. واأثقال املا�شي البعيد.

»اأ�شعر كاأن ظهرك ازداد انحناء عن البارحة.. 

اإياك االدعاء باأنك هرمت..« �س35.

هرم  على  توؤكد  التي  اللغوية  املراوغة  هذه 

الرجل و�شيخوخته، ولكنها متكنت من املزج 

بني حدة ال�شعور والتاأدب يف اخلطاب وتدليل 

الرجل.. اإذ تتبعها

الع�رشين«  اأجتاوز  اأين مل  رغم  رفيقي  »اأنت 

�س35.

تقول: »كانت عيناها فعاًل مت�شوقتني ل�شماع 

ما اأريد قوله« �س43.

حا�شة  جعلتها  ولكنها  للنظر..  حا�شة  العني 

لل�شمع.

وكاأن اللغة هنا لها مذاق اآخر وا�شتخدام اآخر.

يتحدى  وقلبي  ترتع�شان  »يداي  وتقول: 

مالب�شي  على  وظهرت  ال�رشعة  يف  اأنفا�شي 

بقع رطبة من �شدة التعرق، اأما ل�شاين فظننته 

لثقله يزن طنًا..« �س47.

هذه ال�شورة النف�شية اخلائفة واملتوترة ر�شمت 

ثقل  للثقل  الدللة  هذه  هو  والأجمل  برباعة، 

الل�شان عادة ما يكون دللة معنوية عن عدم 

والرتباك  املوقف  لعظم  الكالم  على  القدرة 

املتحدثة..  ال�شخ�شية  يعرتي  الذي  ال�شديد 

ولكنها لالإيغال يف الت�شوير الرتباكي وعدم 

بدللة ح�شية �شخمة  اأتت  النطق  على  القدرة 

»يزن طنًا«.
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دللتها كالتايل: 

الك�شف عن اأبعاد ال�شخ�شية

اإىل  ترد  ق�شة  البطل  يذكر   35 �شفحة  يف 

ذاكرته حينما يطل يف عيني البطلة التي يف 

كان  �شبابه  مطلع  يف  اأنه  ويذكر  مواجهته 

يريد اأن يكون رجاًل مثل الرجال يف معاك�شة 

الن�شاء والتودد اإليهن وكاأن هذا التودد �شي�شد 

نق�شًا يف تركيبة هذه ال�شخ�شية اأو �شيكمل به 

مالمح الرجولة املفتقدة.

الآن  للبطل  يوؤكد  الق�شة  ا�شتخدام هذه  وكاأن 

اأنه رمبا ما زال هذا الفتى الذي يريد اأو يوؤكد 

الفارق  جميلة..  اأنثى  مواجهة  يف  رجل  اأنه 

هذه  تذكر  اإىل  يدفعه  رمبا  بال�شن  الكبري 

وكاأنه  الآن  �شخ�شيته  الرا�شمة حلدود  الق�شة 

يذكر نف�شه باخليبات القدية حينما حاول اأن 

هذه  يف  الآن  رجاًل  �شيكون  فهل  رجاًل  يكون 

خيبة  هناك  اأن  وخا�شة  اأنثى،  مع  املواجهة 

اأهم واأكرب.. ق�شته القدية مع اأم هذه الفتاة.. 

هل تذكر الق�شة بفتح الباب للخيبات النف�شية 

التي  اخليبة  هذه  بالتاأكيد  ومنها  املتالحقة 

يتوقعها الآن رمبا �س35، �س 36.

وجبال  قرى  يف  النقي  كالهواء  غنجها  كان 

التكنولوجيا..  وع�شوائية  فو�شى  تلوثها  مل 

بريق عينيها الطفويل يذكرين بحياء الفتيات 

اأيام كنت تلميذاً يف املدر�شة وتاأمرين نف�شي، 

ب�شبب نزعتي لقتحام عامل الرجال اأو الكبار، 

فاأحلق  يفعلون  ما  فعل  على  قدرتي  اأثبت  اأن 

البلهاء  كلماتي  واأقذف  باإحداهن ملعاك�شتها 

من  الهروب  وتتعجل  فرتتبك  خطواتها  خلف 

اأحد فيظن  اأن يلمحها  اأو خوفًا من  ثقل ظلي 

اأ�شع  اأن  الأقدار  �شاءت  اأن  اإىل  �شوءاً،  بها 

تبعت  يوم  عليه  اأح�شد  ل  موقف  يف  نف�شي 

اإحدى الفتيات واأف�شيت باإعجابي بها لدرجة 

توؤرق  اأن �شورتها  واأخربتها  والهو�س  الهيام 

ابنها  ي�شيع  اأن  تخ�شى  اأم  كاأنها  ال�شت�شهاد: 

يف زحمة املنتزه«.

ثالثًا - تقنية احلوار:

تو�شلتها  كتقنية  احلوار  على  الكاتبة  اتكاأت 

اإىل  اأتطرق  ولن  املجموعة..  ق�ش�س  كل  يف 

هذه التقنية اإل من زاوية غاية التاأكيد وكاأنه 

الأخرى  الوظائف  اإىل  اإ�شافة  تاأكيدي،  حوار 

عن  دومًا  باحثة  الكاتبة  اأن  مبعنى  للحوار.. 

الذي  العنوان  تاأكيد ما توده مثلما فعلت يف 

اأتبعته بعتباتها التاأكيدية.

مثاًل: �شفحة 36:

»ردت مغردة: هكذا اأطربني.. ما بك؟ هل ب�شبب 

غيابي البارحة ارتفع ال�شكر عندك؟

قلت لها بربود م�شتفز:ل، اأبداً 

فردت منفعلة مغتاظة: غريب اأكان على �شكرك 

اأن يرتفع؟«.

مثال: �س41:

ـ »هل �شت�شدقني اإن قلت لك �شيئًا« �س41.

ـ »�شاأ�شدقك ما من مربر يجعلك تكذبني وقد 

التقينا للتو«.

مثال: �س42:

ل  ذلك  كان  اإن  اأقرتح   .. خال  ول  عم  »ل  ـ 

اأناديك  واأنا  �شنابل  تناديني  اأن  يزعجك 

جوهر.. اإلخ«.

ـ »ل مانع فال�شيب لي�س معياراً للكرب.. اإلخ«.

رابعًا - تقنية امل�شهدية:

ا�شتخدمتها  التي  التقنيات  اإحدى  اأن  �شنلمح 

اأو  امل�شهدية  هي  �شويد  مانيا  الكاتبة 

�شورة  اأو  كرائية  لل�رضد  الالزمة  التفا�شيل 

ذهنه  ا�شتثارة  تعيد  كي  للمتلقي  تفتحها 

اأو  لديها  ال�رضد  بفتنة  املحكم  الربط  لتوايل 

للحدث والالفت  لالإطالل على جانب زخريف 

لديها هو الت�شفري الالزب الذي ل يكن ف�شله 

اأو يكون له توظيف جمايل.

�س35: »قبل اأن األتفت نحوها .. اإلخ. 

اأكرث.. لم�شت  �شمعت خطواتها تقرتب نحوي 

يدها كتفي.. اإلخ

نحو  متجهة  كر�شيها  عن  »نه�شت  �س40: 

احلو�س لتغ�شل كوب ال�شاي بينما كنت اأرتب 

الأدوية على الرف العلوي ثم قالت.. اإلخ«.

غادرنا..  تتبعني..  اأن  لها  »اأ�رضت  �س40: 

قبلي  الثالث  ال�شلم  درجات  قفزت  وكعادتها 

�شاعدي  على  انق�شت  ثم  نزويل  وانتظرت 

و�شبكت ذراعها به وقبل اأن تقول كلمة التفتت 

نحوي... اإلخ«.

تف�شل  التي  الثقيلة  اخلطوات  »بعد  �س42: 

نحو  انحرفت  احلديقة  بوابة  عن  املنزل 

اليمني.. اإلخ«.

ال�شاعة  وتاأملت  دخلت  اأن  »وبعد  �س46: 

الدخان..  اأثر  من  املعتم  اجلدار  على  القدية 

ملحت  مزدحمة،  تكن  مل  املحطة  وبينما 

اأنيقة ترتجل من �شيارة  امراأة ترتدي مالب�س 

اأجرة وتخرج من حقيبة يدها نظارة �شم�شية 

عينيها  بها  وتخفي  وجهها  على  لت�شعها 

الباكيتني«.

خام�شًا - تنا�شل الق�ش�س:

ال�شت�شهاد  بتقنية  »اأ�شري«  ق�شة  تكتنز 

احلوار  هام�س  على  تتنا�شل  موازية  بق�ش�س 

اأو من خالل تنامي احلدث. وهي اإما ق�ش�س 

عليه  تاأكيد  اأو  العام  امل�شمون  عن  كا�شفة 

احلدث  اأبعاد  ل�شتجالء  موازية  ق�ش�س  اأو 

املا�شوية التي ترتكن عليها ق�شة »اأ�شري« اأو 

كا�شفة عن �شلوك ال�شخ�شية ورا�شمة حدودها، 

لها  وكل  ق�شة  من  اأكرث  هناك  اأن  والالفت 
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�شيدة ما�شيك.

- مل يكن �شيا�شيًا.

- اأيًا كان.

- كنت يف ال�شاد�شة ع�رض.. وقفت على املنرب، 

يف  اأنفا�شي  يتحدى  وقلبي  ترتع�شان  يداي 

ال�رضعة وظهرت على مالب�شي بقع رطبة من 

يزن  لثقله  فظننته  ل�شاين  اأما  التعرق،  �شدة 

طنًا.. 

ا�شتخدمتها  التي  التقنيات  اإحدى 

الكاتبة هي امل�شهدية اأو التفا�شيل 

�شورة  اأو  كرائية  لل�رصد  الالزمة 

تفتحها للمتلقي كي تعيد ا�شتثارة 

بفتنة  املحكم  الربط  لتوايل  ذهنه 

ال�رصد لديها اأو لالإطالل على جانب 

هو  لديها  والالفت  للحدث  زخريف 

الت�شفري الالزب الذي ال ميكن ف�شله 

اأو يكون له توظيف جمايل

فانقادت  بالت�شفيق  املحت�شدين  اأحد  بادر 

كلمتي،  بانتظار  كانوا  ممن  اجلموع  وراءه 

كنت  الواحد،  الهم  اأ�شحاب  اإليها  عي  دمُ وقد 

الآخرين..  تفكري  منط  لتغيري  التمني  �شديد 

الجتماع  علم  مدر�س  مع  اأختلف  كنت 

اإىل  و�شل  املعلم  هذا  لنف�شي  لأقول  واأعود 

اأي يعرف  هذه ال�شن وهو يدر�س هذه املادة، 

مادة  مدر�س  مني  يطلب  وعندما  مني،  اأكرث 

القومية والفكر ال�شيا�شي كتابة راأي يف اإحدى 

اأكتب  اأوراق كثرية،  اإىل  اأحتاج  الق�شايا كنت 

ع�رضات  العملية  واأكرر  واأمزقها  بداخلي  ما 

املرات حماوًل اللتفاف على ما اأرغب كتابته 

واإخفاء معامله مبا ير�شي املعلم، لكني اأف�شل 

 فهمه داخل جدران 
ّ
فاأقرر كتابة ما فر�س علي

يف  اأ�شدقائي  م�شامع  على  فاأقراأه  املدر�شة، 

ال�شف واأمام املدر�س في�شفق يل ب�شدة ويفعل 

م�شجعي، فالتفتت نحوي بكل حياء، وعيناها 

اأنك  يبدو  وقالت:  وجهي  نحو  تنظر  بالكاد 

خمطئ، فهذه هي املرة الأوىل التي اأمر فيها 

كاأين  اختفيت  الب�رض  وكلمح  احلي،  هذا  يف 

�شارق رغيف يريد الإيواء ب�رضعة اإىل اأي خمباأ 

ليلتهم رغيفه كما التهمت خيبتي. ربتت على 

كتفي وقالت معاتبة: حتى هذه اللحظة مل ترد 

 حتية ال�شباح وت�رضح واأنا معك.
ّ
علي

الق�شة التربيرية

يربر  اأن  اأراد  حينما  وردت  الق�شة  وهذه 

لبطلته اأنها لن تاأكل خبزاً طازجًا.. لأن الفران 

اأو اخلباز م�شغول ب�رضب ابنه لتعليمه اأ�شول 

العمل وعدم اللعب واإهمال العمل، ولكن الالفت 

الفرعية  الق�شة  بهذه  الكاتبة  ان�شغال  هو 

بع�س  على  خاللها  من  لتطلعنا  التربيرية 

الق�ش�شي  املكان  يف  الجتماعية  امل�شهدية 

التي  والرتابط  والتعا�شد  التكافل  ومظاهر 

والعادات  القيم  املا�شي من خالل  كانت يف 

الق�شة »الن�س  ا�شتعر�شتها  التي  الجتماعية 

املتنا�شل«

بل  بالنا�س  لي�س  ولكن  مزدحمًا  كان  نعم  ـ 

ب�رضاخ ابنه علي امل�شتنجد باأحد ليخل�شه من 

)فلقة( اأبيه اليومية.

ـ وماذا عنده اليوم؟

التي يحر�س  الع�شا من اجلنة، تلك حكمته  ـ 

على تنفيذها كل يوم لي�رضب الفتى، وح�شب 

وامل�شتمعون  واملنتظرون  اأنا  فهمت  ما 

الع�شا  اأثناء �شقوط  الف�شوليون من كالمهما 

لتو�شيل  اأر�شله  والده  اأن  علي  قدمي  على 

كالعادة  اأنه  اأبوه  وظن  فتاأخر،  لأمه  اخلبز 

و�شع اخلبز يف الطريق وبداأ باللعب مع اأولد 

احلي ممن اأخرجوا من مدار�شهم بحجة اإعالة 

وكان  وال�شقاء،  الت�رضد  واحت�شنهم  اأ�رضهم 

علي ي�رضخ وي�رضع يف الكالم ليفهم والده اأن 

املنزل،  عن  اأمه  غياب  هو  تاأخره  يف  ال�شبب 

قوة  يف  وزاد  اأكرث  علي  اأبو  جنون  جّن  وهنا 

دون  من  البيت  تغادر  كيف  �شائاًل:  �رضباته 

اإذين؟ فرد عليه علي اأنه انتظر اأمه يف ال�شارع 

ثم �شمع �شوت القراآن من بيت اجلريان وعلم 

اأن فريال ابنة اأم فريال توفيت.. وما اإن نطق 

علي باآخر كلمة حتى توقف والده عن ال�رضب 

لهثًا ثم قال: املعلمة فريال توفيت؟ ل حول 

راجعون،  اإليه  واإنا  للـه  اإنا  باللـه  اإل  قوة  ول 

لقد ق�شى املر�س اللئيم على اأمها منذ �شبعة 

اأ�شهر وها هي تتبعها وكاأنها مل تطق العي�س 

عا�شتا  اللتان  الأرملتان  وهما  دونها  من 

حياة  منهما  واحدة  كل  توؤن�س  وحيدتني 

اإن  اأعرفت  علي:  با�شتنطاق  بداأ  ثم  الأخرى، 

كانت اأمك �شتغ�شل الفقيدة اأم ل؟! اهلل يهديها 

لأن تفعل ذلك وتك�شب ثوابًا عظيمًا يرد عنها 

قائاًل:  علي  وجه  يف  انتف�س  ثم  الآخرة،  يف 

فقد  اأمك  اإمرة  حتت  وابق  ب�رضعة  اذهب  هيا 

اإىل م�شاعدة فاملرحومة كانت  تكون بحاجة 

لنقوم  واأتبعك  الفرن  �شاأغلق  اأنا  وها  وحيدة، 

امليت  فاإكرام  ودفنها  الرتبة  فتح  بواجب 

دفنه، ثم نادى علينا: لت�شاحموين.

ق�شة ا�شت�شهادية

وهي ق�شة اأرادت بها الكاتبة اأن تر�شم حدوداً 

ا�شت�شهادية  كق�شة  وكذلك  ال�شخ�شية  لنف�شية 

ملا يريد اأن ي�شف به البطل �شعوره اأو م�شاعره 

حينما التقى مبحبوبته الأوىل فارتبك وتعرق 

عن  ذكرها  التي  ق�شته  يف  له  حدث  مثلما 

املنرب  الوقوف على  اأراد  �شبابه حينما  مطلع 

ويف ذات الوقت مل تن�س الكاتبة اأن تعرج لنا 

والدرا�شي  والتربيري  ال�شيا�شي  الف�شاء  على 

النا�س،  جتاه  ال�شلطة  اأ�شحاب  م�شلك  وعن 

ويف النهاية تفاجئنا مانيا �شويد باأن الق�شة 

جمرد حلم ولكن البطل فتح بها مكامن كثرية 

ما هو حادث حوله،  وروؤاه جتاه  اأفكاره  عن 

ف�شاء  اإىل  اأي�شًا  الكاتبة  حولتها  وبالتايل 

ثقايف �شاٍف للمتلقي عن �شخ�س املكان:

لذلك قل يل اأوًل ق�شة اخلطاب ثم حدثني عن 
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مبا  قناعتهم  عدم  من  بالرغم  مثله  التالميذ 

قراأته واتفاقهم معي فيما اأخفي..

- واملدر�شون الآخرون اأكنت تتفق معهم؟

من  يطردين  كان  ما  غالبًا  الدين  مدر�س   -

ويا  والديك،  اأ�شف  يا  يل:  ويقول  الف�شل 

�شدمتهما بك، بعد اأن انتقيا لك هذا ال�شم اإذا 

بك ل متلك من �شفاته �شيئًا، و�شياأتي يوم اأ�شع 

فيه حداً لنظرات عينيك املت�شائلة، فما اأقوله 

لي�س علمًا كاأي العلوم قابل للنقا�س، يجب اأن 

تاأخذ به كما اأقوله اأنا ولي�س كنظريات العلوم 

الأخرى والعياذ باهلل.

كانت �شنابل تنظر اإيّل بعينني تطلبان املزيد.. 

لت�شمع  احتدت  حوا�شها  كل  وكاأن  ت�شمعني 

مبادرته  الأول  امل�شفق  اأعاد  فتابعت:  فقط، 

فتلته  جوهر..  جوهر..  وهتف:  خمتلف  ب�شكل 

اجلموع وهتفوا مثله.. ا�شتجمعت قواي واأخذت 

اأقو  ومل  �شباب(،  )يا  فقط:  وقلت  عميقًا  نف�شًا 

اإل بعد حماولة فا�شلة لبتالع  على املتابعة 

بانتظار  اإ�شغائهم  واأمام  املتبخر،  لعابي 

بنا  يحيط  ما  كل  �شباب  )يا  تابعت:  كلماتي 

ال�شاحة  ع�شفت  العبارة  هذه  وبعد  خاطئ( 

اعتدلت  هتافهم  توقف  وبانتظار  ت�شفيقًا، 

القيم..  التعليم..  �شيء..  )كل  وتابعت  بوقفتي 

املعايري.. املفاهيم.. منذ فجر التاريخ يطلقون 

النظريات والأحكام والت�رضيعات.. ويومًا بعد 

من  بدًل  فاأكرث  اأكرث  بتجزئتها  يقومون  يوم 

ارتباطها وتالحمها دون ترك املجال للتفكري 

وبحجج  اأحيانًا  ال�شيا�شية  الأزمة  بحجة 

اجتماعية اأو دينية واقت�شادية اأو حتى اأزمة 

عاطفية يف اأحيان اأخرى، ثم يعودون ليق�شموا 

التي حتكمنا وت�شرينا  املفاهيم  ويجزئوا من 

وت�رضيعات  قوانني  ي�شعون  و�شغاراً،  كباراً 

يف  يخالفونها  وهم  فر�شًا  علينا  يفر�شونها 

اخلفاء، ينعون عنا ويبيحون لأنف�شهم حتت 

ملاذا  قوانينهم..  يف  اأي�شًا  م�رضوعة  اأغطية 

واأقدارنا  مب�شائرنا  للعبث  املجال  لهم  ندع 

وعقولنا؟ ملاذا ل نطرح ما نريد بجراأة دون اأن 

نقلد اأحداً؟ نقول ما نريد دون طرابي�س اآبائنا 

وعباءات اأمهاتنا وع�شي واأل�شنة معلمينا..

ي�شمع  من  كاأنها  و�شفقت  �شنابل  انفعلت 

تهتفي  اأن  اإياك  تريثي،  لها:  فقلت  الكالم، 

وقفوا  ممن  الأ�شدقاء  اأحد  هتف  فقد  اأي�شًا، 

بال�شف الأول: جوهر.. جوهر..وتبعه اجلميع، 

فقطعت هتافهم وقلت بحزم امل�شوؤول والقادر: 

ال�شيا�شة عن  اأن نف�شل املجتمع عن  ل يكن 

الدين عن الثقافة عن القت�شاد، ل يكن لأي 

فكر من هذه الأفكار ال�شري مبفرده، كلها كتلة 

واحدة، فاأنا حمكوم بتنفيذ ما ياأمرين به اأبي 

اأعراف  وحتكمني  الأعلى،  ال�شلطة  ومدر�شتي، 

حارتي، وحتكمني الأزمة املالية عندما اأرغب 

يف �رضاء زهرة ملحبوبتي بنت اجلريان.. اأ�شع 

يدي يف جيبي واأخرجها خالية.. حبي مرتبط 

جمتمعي  وعادات  بلدي  و�شيا�شة  بديني 

وحالتي املالية، كلها واحد، نعي�شها مع احلب 

ويف الرغيف ومع ا�شتن�شاق دخان احلافالت.. 

األي�س كذلك يا �شباب؟! وهتفوا اأي�شًا: جوهر.. 

املن�شة..  اإىل  �شعدوا  اأن  اإىل  تدافعوا  جوهر.. 

حملوين، واأثناء حملهم يل �شعرت اأين �شاأ�شقط 

فاأم�شكت بيد اأحدهم كي ل اأهوي على الأر�س.. 

�شغطت عليها باأق�شى قوتي، وفاجاأين �رضاخ 

هيا  يدي..  اترك   .. جوهر  تقول:  وهي  اأمي 

ا�شتيقظ.. �شتتاأخر على املدر�شة..

مقارنة  درا�شة  الرواية،  بناء  قا�شم،  �شيزا  )٭( 

يف ثالثية جنيب حمفوظ، دار التنوير للطباعة، 

�س 103-102.

�سل�سلة اإ�سـراقات
 

بالن�شو�س  اإ�رضاقات  �شل�شلة  عنى  تمُ

الأوىل،  بفتنتها  وامل�شغولة  الندية 

دائمًا  م�شتعل  ح�شورها  ولكن 

ورجفته  الإبداع  وبحرقة  بالأ�شئلة 

واختارت  هذا  الروح.  يف  العارمة 

تنحاز  اأن  والإعالم  الثقافة  دائرة 

بثقة  والذاهب  النقي  الإبداع  لهذا 

الإعالمي،  والتجاهل  الظالم  ل�شق 

كي حتجز لها مكانًا يف قادم ال�شعر 

والق�شة والرواية والنقد. كما ت�شكل 

هذه ال�شل�شلة رئة حتت�شن الأنفا�س 

القادمني  ب�شارات  وتنتظر  الباهرة، 

ب�شغف ل ينتهي.

والإعالم  الثقافة  دائرة  تدعو  لذا 

الإمارات  وبنات  اأبناء  بال�شارقة 

وال�شعر  الق�شة  وكاتبات  كّتاب 

كوكبة  اإىل  ين�شموا  اأن  والرواية 

كتاباتهم  تتبنى  الذين  املبدعني 

لهم  دعمًا  اإ�شداراتها،  خالل  من 

ومل�شرية الأدب يف الوطن

تر�شل امل�شاركات اإىل:  

ق�شم الدرا�شـــات والن�شـــر

�س. ب 5119 ال�شـارقة 

دولة الإمارات العربية املتحدة

هاتف :   5671116 - 009716 

اق :     5662126 - 009716
ّ
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ّ
احلب هذا  وعن  النبيلة  القيم  هذه  عن  عرّب 

خمتلفة.  واأ�شكال  متنوعة  باأ�شاليَب  ال�شامي 

بها  وباح  هادفة،  �شعرية  م�رضحية  كتبها 

باأ�شكالها  و�شاغها  وللكبار  لالأطفال  �شعراً 

ومزجًا  وتفعيلة  عمودية  املختلفة  التعبريية 

بينهما ونرثاً وهذا موؤ�رٌض على طاقته البداعية 

بوعي  ولكن  اجلديدة  الأ�شكال  تقّبله  وعلى 

 فطرٌي 
ٌ
اأدواته فهو �شاعر ال�شاعر املتمكن من 

وعلى  دِمِه  يف  يجري  وال�شعر  باإح�شا�شه، 

 
ّ
داً ومطربًا، يحّلق به كطرٍي حر

ّ
�شفتيه تراه مغِر

ال�شعرّية املوؤّثَرة  ال�شماء، تاأ�رْضهمُ احلالة  يداين 

�رَضَك  يف  وتوقعه  عليه،  فت�شيطر  واملباغتة 

الإبداع اجلميل الآثر. �شحيٌح اأنه جتاوب كثرياً 

ْت لها الأمة  �شَ
ّ
التي تعَر القومية  الق�شايا  مع 

العربية وما زالت ت�شغله وتوؤمله دون اأن يفقد 

العي�شى  �شليمان  فال�شاعر  باخلال�س.  الأمل 

َتهمُ  �شاهدمُ ع�رٍض كان واعيًا لكِلّ ما يعرت�س اأَمّ

من خماطر واأحداث. ودافعه اإىل ذلك اإح�شا�ٌس 

بالإخال�س جتاه   
ٌ
ر �َشَوّ وممُ بالوِدّ  ْفَعٌم  ممُ �شعرٌيّ 

يف  الخال�س  هذا  ه 
ّ
جَر وقد  عنه،  يعرّبمُ  ما 

الأ�شلوب  اإ�شكالية  للوقوِع يف  الأحيان  بع�س 

واخلطاب ال�شعري واملنجز له. 

مُ  يعرِبّ التي  القومية  بالق�شائد  همُ  ا�شممُ اقرِتن 

فيها عن عقيدته القومية الثابتة فكان ملتزمًا 

اقتنا�س احلالة ال�سعرية

ال�سـاعر �سليمـان العي�سـى

حممـود اأ�شـد 

�شليمان العي�شى اإحدى قامات ال�شعر العربي التي يليق بها ا�شم ال�شاعر ويليق بها ح�شُن االنتماِء والتم�ّشُك بالثوابت وهو من ال�شعراء الذين 

حفروا ا�شمهم وم�شريتهم باحلِبّ لل�شاِدّ واالأمة واالإن�شان، وباحلِبّ للقيم العربية االإن�شانية النبيلة، والتي اكت�شبها من ن�شاأِتِه االأوىل، وتكوينه 

القومي الذي غر�َض فيه اأ�شمى القيم العربية.

�شليمان العي�شى

قـامات



92

حياًة  لها  ووهب  وعناد  باإ�رضاٍر  الثورة  تلك 

بطريقة  عا�س  تمُ اأن  املمكن  من  كان  تها  برَمّ

اختاَر  للحياة...  الآخر  الوجه  رف�س  مغايرة 

�شليمان  وقبل  الب�شري.........  الواعي  َره  توتمُّ

كان �شعراء...... كانوا قوميني ب�شكل عمومي، 

باحلما�شة  تفي�س  وطنَيّة  ق�شائدهم  وكانت 

كانت  كانوا طارئني...... يف حني  والغ�شب... 

اأكرث متيمُّزاً وجتذمُّراً  اآخر  �شيئًا  �شليمان  ق�شائدمُ 

وحلولّيٍة«. 

راأي  من  فيها  ملا  النقدية  اجلمل  هذه  ذكرتمُ 

الأديب  اأ�شاَب  وقد  من�شف  ح�شيف  نقدٍيّ 

اإىل  التفاتي  وما  احلقيقة  كبد  حيدر«  »حيدر 

العميق فيه  للغو�س  اإَلّ حتري�س  هذا اجلانب 

النقد  اأخرى وهذا �شاأن  ا يبعث موا�شيع  ورمَبّ

اجلاّد.

التقاط  ْح�ِشنمُ  يمُ َمْن  احلقيقي  املبدع  اأن  اأرى 

وال�شادقة  اجلاذبة  الإبداعية  احلالة 

رة لطاقاته. فتوقظ م�شاعَره  لأحا�شي�شه واملفِجّ

فال  منه.  تفلت  كيال  �رضيعًا   
مُّ
فتهب ال�شاهية 

يرتكها تهرب منه لأنها لن تعوَد ثانية بنف�س 

امل�شاحِة والدفقة، فال يعيدمُ �شياغة احلالِة اإَلّ 

وقد اأحاَط بجزئَيّاتها املوحية والباعثة على 

اخلياِل والتخيمُّل وهنا مكمن الإبداع... فاإعادة 

�ٍس  وتلممُّ بِه  اإحاطة  دون   
ّ
واملرئي الراهن 

ن�شخًا  ِبحمُ  �شْ يمُ املتوارية  ِة  اخلفَيّ جلوانبِه 

وتكراراً ماألوفًا ل جديَد فيه... وهذا القتنا�س 

لأنه  الت�شمية  بهذه  اأ�شميهمُ  اأن  يل  يحلو  الذي 

يحتاج اإىل طاقاٍت كبريٍة وجمتمعة ومتوثبٍة 

بالدرا�شة  اجلديَر  الإبداَع  رمُ  تفِجّ الطاقة  هذه 

والإعجاب واخللود.

ال�شاعر �شليمان العي�شى يف دواوينه املتعِدّدة 

يف  تدخل  �شّفافة،  وجدانية  ق�شائدمُ  تتناثر 

والوجداين  الذاتي  فاجلانب  الت�شنيف،  هذا 

عنه  َغفَل  ال�شاعر  لدى  »اجلوايّن«  واجلانب 

اأمام الكِمّ الكبري من  اإليه  اأو مل يلتفتوا  النّقاد 

بثوابتها.  وعقائديًا  اأّمِتِه،  باأهداف  فطرّيًا 

جزئيات  اإىل  يلتفت  فلم  مببادئه،  وموؤمنًا 

اللحظات  وِلّدها  تمُ التي  القومي  احلدث 

الع�شيبة وامل�شتحَدَثة فلْم يوقْع نف�شه يف مثل 

هذه املتاهات. وهذه حالٌة ل�شاحِلِه. فما اأكرث 

الأدباء الذين اجنرفوا مع الراهن ثم ان�شلخوا 

عنه ثّم عادوا حتى فقدوا امل�شداقية واأفقدوا 

امل�شداقية للنابهني �شمن هذا الجتاه لل�شاعر 

ل غرابة اأن يتوّجه الدار�شون اإىل درا�شة �شعره 

القومي وما فيه من جزالة ومتانة وجراأة يف 

 متمكن من اأدواته 
ٌّ
ال�شياغة فهو �شاعر خطابي

الفنية و�شياغته. ت�شّدهمُ املنا�شبة التي تخاطب 

وتهزمُّ م�شاعرهمُ وانتماَءه فتثري قريحته دون اأن 

تقف احلواجز اأمامها األي�َس القائل عن رحلته 

زالت  ما  والتي  العربية  الوحدة  مع  الطويلة 

حلَمهمُ رغم عاتيات الزمن عليه وعلى اأّمِتِه يف 

مقّدمة )ق�شيدة العمر(: 

للوحدة...  اأغنيتي  كانت  طويلة...  )ق�شيدة 

؟ ق�شيدة طويلة...  لالحتاد... ماذا تهممُّ الت�شميةمُ

وما   ... قْلتمُ ما  كَلّ  ا�شتغرَقت  عمري...  اأكَلْت 

ي�شاوي  الذي  الهممُّ  هذا  ياأكلني  ملاذا  �شاأقول 

وجودي( فيقول من ق�شيدته: 

�َشْت اأطِلّي على ليِل اختناقي، تيَبّ

لهاتي، ومَلّتْني اأنا�شيدمُ ماأمتي

اأطِلّي علينا وحدًة، طيَف وحدٍة

بريقًا، �رضابًا، كيفما �شئِت فاقدمي

ِهْبتمُ �شوى الظما ِك عمري، ما ومُ وهْبتمُ

اإليِك، اأنا احلادي القتيل، اأنا الظمي

اأطِلّي على الأطفال... ل يت�رَضّدوا

ومن اأجلهم يا ليَلنا اخلالَد اب�شِم

نفثة  اأمل وح�رضة ومكابدة وهي  هذه �رضخة 

عن  للتعبري  دفعته  مفجوع  حمروق  اإن�شان 

والتزامِه  اإيانه  م�شتوى  اإىل  العظيم  فرِحِه 

بها: 

اأنا يف هدرِة احلناجِر اأن�شا

بمُ هتافًا مْلَء الدمُّجى ودوّيا

الأهازيجمُ ترِع�سمُ الأفَق حويل

 احلياَة يف م�شمعّيا
مُّ
وت�شب

ل تلمني،فلن اأعَدّ حياتي

يف دروِب ال�شياِع والذِلّ �شّيا

ْجدتمُ فعمري منذ يومني قد ومُ

يوَم اأعلْنتمُ مولدي اليعربيا

عاي�شها  امل�شريية  القومّية  الق�شايا  اإن 

اأحا�شي�شه  من  اإح�شا�شًا   
ْ
يِدّخر مل  قرب  عن 

ويقلق  ويتفاَءل  ويحزن  يفرح  اأمامها. 

عندها  ْف  يتوَقّ مل  بنب�شِه  عاي�شها  ويبتهج. 

اأو م�شايرة ملوجٍة من املوجات  كاأداء واجٍب 

الوافدة، ومل يقلها جماملًة اأو اإر�شاء ل�شخ�ٍس 

واإحاطة  اإحلاحًا  ال�شعراء  اأكرَث  نراه  ولذلك 

ول  ي�شاأم  ول  ي�شعف  ل  املو�شوعات  بهذه 

�شعره.  بارٌز يف  ي�شت�شلم وهو جانب جوهرٌيّ 

وهذا اجلانب يحتاج اإىل درا�شة نقدية متاأنَيّة 

وتن�شف  و�شاعرّيته،  ال�شاعَر  تن�شف  وجادٍة 

مرحلة  وهي  ال�شاعر  �شهدها  التي  املرحلة 

وهذا  واملوؤمن...  املندفع  القومي  باملِدّ  غنِيّة 

َ عنه الأديب )حيدر حيدر( يف درا�شته  ما عرَبّ

التي ختم بها ال�شاعر �شليمان العي�شى ديوانه 

قاله  ما  بع�س  �شاأقتطف  �شغرية(  )اأغنيات 

حيدر حيدر... »اإذا كان »فيدر يكوغر�شيالوركا 

هو ق�شيدة الوطن والدم لل�شعب الإ�شباين، فاإَنّ 

الريفية والب�شري  ال�شَيّابة  العي�شى هو  �شليمان 

القومي لأجيال العرب، خالل �شني املخا�س 

عنٌي  تكتِحَل  اأن  قبَل  الثوريني  والإرها�س 

عربية بثورٍة ويوَم كانت الثورة حم�َس نبوءة 

َ بالثورة،  ل �شاعر قومي ب�رَضّ مل يكن �شليمان اأَوّ

ال�شاعر  كان  ولكنه  العربي  بالغِد  واأره�َس 

مالمَح  َد  حَدّ تركيزاً...  والأ�شَدّ  هدفَيّة،  الأكرَث 



93

و�شيخوخًة  وطفولًة  و�شعراً  ًا 
ّ
ح�ش بها  وارتبط 

ولكنه يراها يف اأحفاِدِه. 

امل�شريية  القومّية  الق�شايا  اإن 

عاي�شها عن قرب مل يِدّخْر اإح�شا�شًا 

من اأحا�شي�شه اأمامها. يفرح ويحزن 

عاي�شها  ويبتهج.  ويقلق  ويتفاَءل 

كاأداء  عندها  يتوَقّْف  مل  بنب�شِه 

من  ملوجٍة  م�شايرة  اأو  واجٍب 

املوجات الوافدة

فرحًا  ال�شاعر  ترى  اللحظات  اأجمل  يف 

من�رضحًا، ولكنه ينزمُّ عن حزٍن وغ�شٍب يتجاوز 

انك�شار  جتاوز  فيحاول  مللمته.  يحاول  ما 

ال�شجينة(  )الأغنية  ق�شيدة  يف  املعّذبة  الذات 

التي كتبها على ال�شاطئ �س122 

ري�شتي بني يدي 

و�شالٌة كعبري الأبِد...... 

 ا�شتياقا 
َّ
تتمْلَمْل...... يف جناحي

َكّ عِنّي القيَد  ْل...... فمُ
ّ
تتو�َش

ِهْقتمُ وثاقا 
ْ
امُر

اأنت يا جاَر الأعا�شرِي 

و�شاقي الأفق ناراً 

فَكّ عّني القيَد 

اأرِهْقتمُ اإ�شارا...... 

ثم يقول: 

�شي بي ال�رضاعمُ 
ْ
ر ل�ْشتمُ اأدري اأين يمُ

موجٌة يف القفِر اأ�شتهدي �شذاها، و�شعاعمُ 

، والرملمُ بزهرْه ؟  نمُّ الظماأ املحرقمُ اأي�شمُ

ب�شعاٍع، واثق ال�شوِء

كعينيك بقطرْه...... 

ي�شتقي منها على الياأ�ِس ق�شيدي ؟ 

تخلقمُ الزورق واملاّلَح 

خلقًا من جديد...... 

بردائها  ال�شاعَر  ك�شِت  التي  القومية  الق�شائد 

واملَعِدّ  اجلاهِز  اإىل  النّقاد  فاجته  وظاللها، 

�س لها 
ّ
واملنا�شِب للمرحلة، وهذه احلالة يتعَر

الكثري من ال�شعراء، فيلتفت النقاد اإىل اجلانب 

يكِلّفوا  اأن  دون  وامل�شهور  املطروق  الأبرز 

مرافئ  اإىل  والإبحاِر  البحِث  عناَء  اأنف�شهم 

ها.  اأو مل تاأخْذ حَقّ اأحٌد  اإليها  جديدة مل يلتفت 

يف ديوان اأغنيات �شغرية ال�شادر عن مكتبة 

ال�رضق بحلب يف الفرتة التي كان فيها ال�شاعر 

الديوان  هذا  يف  حلب  يف  ون�شيطًا  �شًا 
ّ
مدِر

ق�شيدة  يف  احلالة  هذه  عن  يقال  ا  مَمّ الكثريمُ 

)فَلّة( يطلمُّ علينا ال�شاعر بعذوبة األفاظه ورّقة 

معانيه وهم�ِس م�شاعره: �س35 

با...... وت�شحك خلف الأفِق زنبقٌة �شَ

رمُ اجلبَل امل�شحوَر، والأفقا تعِطّ

تفَتّحْت يف حكاياتي وبني يدي

كفجر ني�شان من ب�شتاننا انبثقا 

النبعمُ اأعرفه يف �شيعتي غزًل

ي�شقي اجلراَر، وكرَم الفِلّ واحلبقا

ِفَر يف  فال�شاعر اأح�شن ال�شطياَد والتقط ما حمُ

ام الطفولة، يف �شيعته ال�شليبة  اأَيّ ذاكرته من 

وب�شاتينها وهي من ال�شور والق�شائد الالفتة، 

ال�شمت(  )اأغنية  والتاأمل  التعبري  يف  ومثلها 

�س47: 

اأ�شطادمُ اأحالَم البنف�شْج 

ْج
ّ
ّ املوؤر واأعودمُ بال�رّضِ

اأتراهمُ يهم�شني بال �شفٍة

ويعي�سمُ يف اأعماِق اأغنيتي

اأتراهمُ قد عتبا

اأن رقرق الَلّهبا

نبعًا بظِلّ ال�شخِر يف جبِل

مل تبِق منه 

ه العط�شى جراحمُ

�شوى َو�َشِل

ذكريات  تتجّلى  اجلميل  املقطع  هذا  يف 

همُ  وكاأَنّ الهادئة،  احلاملة  ورومان�شيته  ال�شاعر 

العمودية  الق�شائد  يف  العي�شى  �شليمان  لي�س 

ال�شعرية  ومكمنمُ  الإبداع  �رضمُّ  وهذا  اخلطابية 

التي تتجاوب ح�شب احلالة، لأَنّ ال�شاعَر احلَقّ 

ل  وروافده،  جمراه  وت�شرِيّ  احلالة،  ه  ممُ تر�شمُ

حتِنّطهمُ ال�شورمُ والرتاكيبمُ اجلاهزة. 

ال�شعرّية  احلالة  التقاط  يف  بارٌع  و�شاعرنا 

الباعثة يف النف�س امل�شاعَر  والأحا�شي�س. يف 

ق�شيدة )وكان زادي( كتبها يف مقهى / ب / 

يقول فيها: �س79 

ني �رّضاً كما ت�شاْء ْبِدعمُ يا �شورًة تمُ

يا هبة ال�شماِء لل�شماْء ...... 

ال�شيف وال�شتاء واخلريف...

نهرمُ ربيٍع يف دمي وريف...... 

فمُ العنيْف......  منذ ا�شتظلَّ العا�شِ

�شَطّ ال�شداِر الأعفِر الأليف

همُ  ْفَرتمُ َعْت عمُ تقَطّ

بالنوِر، باحلنني

بعا�شِف ال�شوق 

اأتذكرين ؟ 

ني الربوقمُ  فمُ وعندما َتْق�شِ

ِطرمُ الليلمُ باأعماقي  ْ ويمُ

مرارًة متالأ اأحداقي

 كال�رضوق
َّ
توم�س يف عيني

كنب�شة الربيْع

يف رئِة ال�شقيْع...... 

التي  الرباءِة  وعاملمُ   ،
ٌّ
نقي  

ٌّ
ريفي عامل  هذا 

وينبئ  ال�شاعر،  ذاكرة  حنايا  يف  يتنامي 

عاملمُ  وهو  روؤيته.  دون  يل�شعمُ  دفني  حزن  عن 

الطبيعة  يف  يجدون  الذين  الرومان�شيني 

هيهات  ولكن  ودواَءهم  مالذهم  و�شفائها 

ذكريات  من  تنتح  ال�شور  فاأغلبمُ  هيهات... 

وق�شوة  القا�شية  والهجرة  واللواِء  الطفولة 

الذي  وهو  منها  لل�شاعِر  مهرب  فال  الن�شاأة 

واملكانية  الزمانية  الزوايا  كِلّ  من  التقطها 
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كان  نرثاً  اجلميِل،  الكالِم  بمُ  َع�شَ )املو�شيقا 

والذين  ال�شعِر،  يف  ذروتها  تبلغ  �شعراً،  اأو 

ل  يجيدونها  ول  املو�شيقا  هذه  ون 
مُّ
ح�ش يمُ ل 

َب« ال�شليم...  يلكون »الَع�شَ

يرى  ل�شاعر  جتربة  خال�شة  وفيه  راأيهمُ  هذا 

بب�شريتِه واإح�شا�ِشِه ويقول اأي�شًا: »حني تبلغ 

احلادثة حَدّ الفاجعة ت�شغلك عن الفِنّ وترغمك 

اأن  هي  ة  احلرَيّ مبا�رضة.  عنها  احلديث  على 

اأن  ت�شتطيع  ما  واأنبل  اأجمل  لتعطي  تكافح 

�رضوط  من   
ٌ
اأ�شا�شي �رضٌط  والكفاح   ... تعطَيه 

اآخر ذلك  بمُّها وجوهرها �شيء  لمُ ة بل هو  احلرَيّ

همُ  همُ بع�شنا )حرية( �شيء اآخر ا�شممُ ممُ الذي يتوَهّ

اأقول:  اأن  اأريد  ل  ال�شياع.  همُ  ا�شممُ الفو�شى، 

مقدمته  يف  قاله  ما  بع�س  هذا  »النحالل« 

ولذلك تراه يف �شعره وا�شحًا وكذلك يف نرثه 

الكلمة  بجدوى  واإيانه  قناعاته  من  ينطلق 

وهذا ما يجعلنا نقول: 

همُ �شائٌد بارٌع يف جمالت ال�شعر الوجدانية  اإَنّ

من  يلكه  مبا  اجلميَل  الَقْن�َس  ح�ِشنمُ  يمُ الذاتية 

تقديٍر  وح�شن  م�شاعٍر  ودفء   
ّ

ح�ٍس رهافِة 

ْيٌد ثمني يقع يف فٍخّ الق�شائد  للحالِة. وهو �شَ

الفجائعية واملنربية التي تدعو اإليها املنا�شبة 

واملثرية  اجلليلةمُ  املنا�شبات  فت�شطاده 

اأعماِلِه الكاملة )�شعر   يف 
ٌ
للخطابة وهذا جلي

يف  بريوت  يف  ال�شادرة  العي�شى(  �شليمان 

)غّنوا  وجمموعة   1980 عام  جملدات  ثالثة 

اأطفال( ال�شادرة يف جملٍد كامل وت�شاف  يا 

بعدها  ال�شادرة  الدواوين  من  الكثري  اإليها 

اق  خالل ربع قرن. فال�شاعر غزير النتاج دَفّ

الق�شائد  مع  ويتناغم  يتماوجمُ  ال�شاعرية 

الذاتية فرتاه �شل�شبياًل عذبًا ين�شح من معني 

املو�شيقا املوحية والأبحار املنا�شبة ثم تراه 

الوعي  واقعًا يف �رضك اخلطابة وهو واٍع كَلّ 

لفَتٌة  وهذه  املنا�شبة  تهزمُّه  عندما  وذلك  لها، 

على  تنطبق  التي  النقدية  بالدرا�شة  جديرة 

م�شوار ال�شاعر الطويل.

ال�رضاِع  ال�شاعر عامل متوا�شٌج من  اأعماق  يف 

والقلق واحلرية والتجاذب بني الياأ�س والأمل 

حان  ولكَنّ ومي�س التفاوؤل و�شعاَع الأمل يرِجّ

)�شاقية  بق�شيدة  ْتمُ 
تاأّثر وقد  ال�شاعر،  كّفة 

بيت  جوار  اإىل   
ّ
مَر عندما  وذلك  ال�شيعة( 

 
مُّ
ت�شب �شاقية  راأى  طويل،  غياب  بعد  الطفولة 

البيوت  َد  تهِدّ حّتى  �شتاًء  تهدر  العا�شي،  يف 

هنا  قطرات  من  اإل  �شيفًا  وجتّف  املجاورة، 

وهناك فرتك على �شّفتيها ق�شيدته: 

�س 127 

 طْعَم ح�شاِك البي�ِس يف قدمي 
مُّ

اأمُح�س

َة النغِم  َة ت�شٍع غ�شْ يا �شمفونَيّ

يا جارتي...... كَلّما اأَْفَلتُّ من قف�شي

كَنّا على َل�َشعاِت املاء قافلًة

لمُمي ورْحتمُ اأهِم�سمُ يف اأْذِن احل�شى حمُ

ِب، ول اأمِل
ْ
من ال�شغاِر، بال َدر

نخو�سمُ �شدرِك 

اأقدامًا مثّلَجًة 

ون�شتطيبمُ 

حتِدّي �شيلِك العِرِم 

ا جلجْلِت غا�شبًة ا...... رمَبّ ورمَبّ

 الأوىل ترو�سمُ فمي
َ
فكنِت ثورتي

كرْبتمُ يا جارتي 

ْت على طرقي 
ّ
مَر

َلِم  ةمُ الظمُّ ّ
َر  ممُ

ٌ
�شواحٌل وبحار

وجْئتمُ اأمُْلقي �رضاَع التيِه حمرتقًا

يف ح�شِن داري على قرميدي الهرِم

كرْبتمُ فالتفتي 

هل ت�شمعنَي �شدًى 

هل تلم�شنَي �شدًى ؟ 

هْل تلم�شنَي 

ح�شاِك البي�َس 

يف قدمي ؟...

هذه الق�شيدةمُ واأمثالمُها تقِدّم �شليمان العي�شى 

 ، من جوانب اأخرى يتاأَلّق فيها الهم�سمُ واخليالمُ

، وهذا  ةمُ واملوحيةمُ وتتنامى فيها ال�شور املعرِبّ

تلتقط بع�س  الإبداعية.  اأ�رضاِر طاقته  �رٌضّ من 

هذا ق�شيدة )بداية اعرتاف( منها: �س184 

ْ
اأنت يا مرهفَة الأحالِم، يا اأخَت ال�شهر

جنمٌة َت�ْشفحمُ �شوَء العمِر 

جنمٌة َت�ْشفحمُ �شوَء العمِر 

ْ
ت�شقي املنتظر

كاَن يف عينيِك �شيٌء ل يقاْل 

كنِت �شاَلَّل جمال... 

�شتقولني... �شرتوي يف غِد... 

األَف اأ�شطورِة �شوٍق جمهِد... 

فوداعًا )�شهرزاْد(! 

يف غٍد نبداأهمُ ليَل ال�شهاْد

يف غٍد... يا مرمَر الزنديِن 

�شّعا يف ال�شواْد

مل يزْل عنَد �شفاِف 

الرع�شِة الأوىل 

الفوؤاْد... 

التي  اجلمر(  )ن�شيد  خمتارات  مقِدّمة  ويف 

ون�رضها،  طال�س(  )م�شطفى  الأديب  اختارها 

هناك كلمات اأخذت عنوان )قطرات �شوء على 

واآراَءه  روؤيته  ال�شاعرمُ  ي�شكب  فيها  الطريق( 

ونظرته يف ال�شعر والأدب والعامل املحيط بنا 

ِل واملتاأمِلّ وفيها  يف هذه الكلمات نظرة املتاأِمّ

ال�شاعر  مزيج  وهذا  معًا  والقلِق  املتاأِلّق  بوح 

احلقيقي ورَد فيها: 
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عن الأ�شئلة الكربى التي كانا يطرحانها حول 

اللغة ال�شعرّية وعالقتها باإن�شانها واإ�شكالت 

وجوده. من هنا ت�شبح املراجعة التي ما فتئ 

ظهور  على  قرن  ن�شف  من  اأكرث  مرور  رغم 

تزال  ما  االأ�شئلة  فاإّن  العربّية،  النرث  ق�شيدة 

ما  حول  و  ن�شاأتها،  مالب�شات  حول  تطرح 

احلداثة  �شياق  �شمن  التواجد  به  ا�شتحقت 

اإّبان  النرث  ق�شيدة  مثلت  لقد  ال�شعرّية. 

تاريخنا  اأزمنة  من  حرج  زمن  يف  ظهورها 

وهي  اآن،  يف  وخطرياً  مهّمًا  منعطفًا  الثقايّف 

اجلمهور  وعلى  النخبة  على  نف�شها  تطرح 

ك�شكل �شعرّي هو االأرقى للخال�ض من عدد من 

تالب�ض  ظلّت  التي  التقليدّية  ال�شعرّية  القيم 

كّل حداثة مقرتحة، وكاأداة اأكرث جراأة واقتدارا 

على اإبطال فعالّية كّل ما يهدد بالت�شلّل اإىل 

حداثة الن�ّض احلديث، ما من �شاأنه اأن يحيل 

على واقع �شعرّي جديد، هام�شّي يف الغالب 

ال�شعرّية  النرث  اإبداالت  خالل  من  ي�شتطيع 

ال�شعرّي  الن�ّض  يف  قدم  موطئ  له  يجد  اأن 

الذي  يقول من خالله وجوده  اجلديد، ومتنا 

ال�شعرّية  مع  �شواء  وحما�رصاً  مقموعًا  ظّل 

احلرّة  �شليلتها  اأو  التقليدّية  العمودّية 

املتمرّدة على وحدة البيت والقافية.

به مرحلة  الذي متّيزت  الغنى  اإىل جانب هذا 

املرحلة  لتلك  املراجعة  عمل  يجد  الن�شاأة، 

اإليه  اآل  فيما  اأخرى  �رضعّية  ومالب�شاتها 

م�رضوع ق�شيدة النرث العربّية اليوم، لقد انتهت 

ق�شيدة النرث اإىل حم�س �شكل �شعرّي، وحتّول 

اإىل ما ي�شبه حربا  الخت�شام واجلدل حولها 

مذهبّية بني �شيع واأحزاب، وقد تخلى كالهما 

اأثارته(  الذي  النظرّي  واجلدل  النرث  )ق�شيدة 

ق�سيـدة النثـر العـربية 

وكتاب »لن« لأن�سي احلاج

)من خالل اأزهار القانون لقي�س املرابط(

جمدي بن عي�شى

ن�سي احلاج
ُ
اأ

نقد
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ممهدات الن�شاأة ومالمح النوع:

حتت هذا العنوان يعمل الباحث �شمن الف�شل 

ي املمهّدات التي اأدت اإىل قيام  الأّول على تق�شّ

م�رضوع ق�شيدة النرث العربّية مبا كان لها من 

ال�شعرّي  البيت  اأمن  زعزعة  يف  الأثر  عميق 

القدمي والع�شف باملرجعيات املوروثة، الأمر 

الذي �شيقود اإىل خو�س جتربة ق�شيدة النرث.

الف�شل  هذا  املرابط  قي�س  الأ�شتاذ  ي�شتهّل 

ق�شيدة  لظهور  املو�شوعّية  العوامل  بتحديد 

عوامل  خم�شة  يف  يح�رضها  حيث  النرث، 

ر من وحدة 
ّ
والتحر التجديد  هي: تنامي روح 

النرث  ودور   ،
ّ
اخلليلي والوزن  والقافية  البيت 

الثقافة  وتاأثري  املنثور،  وال�شعر  ال�شعرّي 

هذه  �شعر.  جمّلة  دور  ثّم  والرتجمة،  الغربّية 

واحد  عنوان  �شمن  الباحث  يجمعها  العوامل 

، مما يعني 
ّ
هو منزع التجديد يف ال�شعر العربي

اأّن ق�شيدة النرث اإمّنا جاءت �شمن �شياق تطّور 

�شوقي،  بعد  العربّية  ال�شعرّية  عرفته   
ّ
طبيعي

الأ�شكال  جتديد  اإىل  قوّي  نزوع  يف  متمّثال 

والإيقاعّية  اللغوّية  اآفاقها  وفتح  ال�شعرّية، 

الذهنيات  يف  امل�شتجّد  لت�شتوعب  والتخييلّية 

احل�شارة  عرفتها  التي  والتطّلعات  والوقائع 

يغفل  ول  الع�رضين.  القرن  مطلع  يف  العربّية 

ت�شافر  على  املجال  هذا  يف  التاأكيد  الباحث 

الدوافع الداخلّية واخلارجّية للتجديد، ذلك اأّن 

 
ّ
اخلارجي الرافد  يف  وجد  الروح  هذه  تنامي 

له  اأوجد  قوّيا  دفعا  الرتجمة  عرب  الوافد 

النماذج واملمكنات التي �رّضعت لتلك النزعة 

ال�شعرّية،  الأ�شكال  �شتطال  التي  التجديدّية 

وقد كانت جمّلة �شعر اللبنانّية واحدة من اأهّم 

فتحها  والتي  الفرتة  تلك  يف  العربّية  النوافذ 

الغربّية  ال�شعرّية  التجربة  على  اأ�شحابها 

»عمدت  حيث:  الأخ�س،  على  والفرن�شّية 

من  العديد  ترجمة  اإىل  الأوىل  اأعدادها  منذ 

الن�شو�س ل�شعراء غربيني، وعّززت ح�شورها 

يف اخلارج مبرا�شلني يتابعون احلياة الثقافّية 

ال�شنوات  خالل  والباحثون  النّقاد  بها  يقوم 

ن�شاأة ق�شيدة  اإىل زمن  التفاتهم  الأخرية عرب 

النرث العربّية تنظريا واإبداعًا، �شكاًل من اأ�شكال 

 وبعثا جديدا له يف زمن 
ّ
ا�شتعادة زخمها احلي

ل يبدو اأّنه قد جاوز كثرياً رهانات ال�شتينات 

من القرن املا�شي، ول اأجاب عن كّل اأ�شئلتها 

يف  النرث  ق�شيدة  ولدت  التي  النه�شوّية 

رحمها، فكانت تنظريات ق�شيدة النرث الباكرة 

اإجاباتها  اأكرث  من  الإبداعية  ون�شو�شها 

حيوّية وجراأة.

�شمن هذا الإطار يتنّزل عمل الباحث التون�شي 

من  العربّية  النرث  ق�شيدة  حول  مرابط  قي�س 

خالل كتاب »لــن« لأن�شي احلاج، والذي يحمل 

القانون«،  »اأزهار  هو  موحيًا  رئي�شيًا  عنوانًا 

غري  والقمع  املنع  قوانني  اإىل  اإ�شارة  يف 

ال�رضيحة داخل النظم املعرفّية وموؤ�ش�شاتها، 

 حميل على مو�شوع 
ّ
بعنوان فرعي م�شحوبا 

العربّية  النرث  ق�شيدة  يف  »قراءة  هو:  البحث 

من خالل كتاب »لن« لأن�شي احلاج«.

لفعالّية  ت�شّورا  املقّدمة  منذ  الباحث  يقرتح 

ق�شيدة النرث يف تّيار احلداثة ال�شعرّية العربّية 

على  بناء  وذلك  القطيعة،  مبداأ  على  يقوم 

املختلف  للن�ّس  النرث(  )ق�شيدة  »ارتيادها 

ولعوامل بكر ل عهد لل�شعرّية العربّية بها على 

 تاريخها الطويل«)�س 10(. وعليه فقد قام 
ّ
مر

عمل  خالل  من  النرث  ق�شيدة  حركة  بتنزيل 

جمّلة »�شعر« اللبنانّية وجمموعة اأن�شى احلاج 

التنظريّية  ال�شعرّي وعتبتها  الأوىل يف متنها 

لع�رض  الأوىل  بالتملمالت  �شّماه  ما  �شمن 

جديدة  رع�شة  ال�شعر  يف  �رضت  »اإذ  النه�شة: 

ت�شارع تلك الرغبة يف التجديد التي ب�رّض بها 

ال�شعر  مفهوم  وعرّب   ،
ّ
العّبا�شي الع�رض  قديًا 

مبا هو كالم موزون مقّفى من جديد عن قلقه 

و�شيق اأفقه بت�رّضب جملة من الت�شّورات التي 

التجاوز،  على  تقوم  �شعرّية  ابتناء  رامت 

حيث   ،)9 ع�رضها«)�س  عن  تعرّب  وروؤية 

ال�شعرّي  البديل  فجاء  الجّتاهات،  تنّوعت 

ال�شّيا�شّية  التّيارات  �شاأن  �شاأنه  ـ  املقرتح 

من  ف�شيف�شاء  ـ  والأديولوجّية  والإ�شالحّية 

يف  اخلال�س  طريق  اأب�رض  بع�شها  التجارب، 

وبع�شها  الرتاث،  وا�شتنطاق  املا�شي  حتيني 

كمحاولة  الآخر  لثقافة  النحياز  تخرّي  الآخر 

ل�شتب�شار م�شالك اأخرى، يف حني ظّلت اأغلب 

لتوؤ�ش�س  الذنب  بعقدة  حممومة  التجارب 

بديلها وجتاوبها مع الع�رض عرب املقاربة بني 

هذا وذاك«)�س 9(.

الأوىل  احلاج  اأن�شي  ملجموعة  اختياره  اأّما 

العربّية  النرث  ق�شيدة  م�رضوع  لقراءة  م�شدراً 

كون  اأّولها  دوافع  بثالثة  الباحث  فيرّبره 

�شعر  جمّلة  م�رضوع  مّثلت  قد  املجموعة 

النرث  ق�شيدة  مع  وقوفها  يف  اللبنانّية 

م�رضوعها  تتبنى  اأّنها  ال�رضيح  واإعالنها 

اأ�ش�شه  يف   
ّ
العربي ال�شعر  جتديد  اإىل  الرامي 

الأكرث اأ�شالة وعراقة، وثانيها ا�شتمالها )اإىل 

جانب املحتوى الإبداعي املمّثل يف الق�شائد 

ال�شعرّية( على مقّدمة نظرّية هي مبثابة بيان 

تفكري  عليها  قام  التي  الأ�ش�س  للقارئ  يقّدم 

كتاب ق�شيدة النرث الأوائل يف ال�شكل ال�شعرّي 

اأما ثالث املرّبرات فيتمّثل يف واقعة  اجلديد، 

�شت لها املجموعة، وهي 
ّ
امل�شادرة التي تعر

الواقعة التي كانت تتويجًا غري �شعيد للنقا�س 

ال�شعرّي  ال�شكل  هذا  اأن�شار  بني  دار  الذي 

اجلديد وخ�شومه، »فالنقا�س الذي انطلق مع 

الإ�شدار  هذا  مع  وتزامن  �شعر  جمّلة  حركة 

العنف  خطاب  اندلع  اإىل  اأف�شى  ما  �رضعان 

والعنف امل�شاد، وك�شف عن موؤ�ش�شة الرقابة 

التي �شتعمل على اإق�شاء الكتاب وم�شادرته« 

)�س 12(.
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اأدوني�س  مقال  مع  اإّل  العميق  النظرّي  ب�شكله 

املرجعّية  على  اعتماده  فيه  يخف  مل  الذي 

بوجه  برنار  �شوزان  درا�شة  وعلى  الفرن�شّية 

خا�س«)�س39(.

يعمل  الأّول  الف�شل  من  الثاين  الق�شم  يف 

لق�شيدة  النظرّية  الأ�ش�س  تبيان  على  الباحث 

النرث العربّية يف مرحلة التاأ�شي�س معتمداً على 

ن�شني نظريني هما مقّدمة كتاب »لن« لأن�شي 

النرث«  ق�شيدة  »يف  اأدوني�س  ومقالة  احلاج 

جملة  من  ع�رض  الرابع  العدد  �شمن  املن�شورة 

»�شعر«.

لقد عمل �شاحبا الن�شني على حتديد ال�شمات 

بينهما  التقارب  النرث فكان  لق�شيدة  النظرية 

انخراطهما  �شديداً، وهو تقارب ل يرّبره فقط 

�شمن نف�س التيار التحديثي حتت راية جملة 

تقارب  هو  بل  العملني،  ن�رض  تاريخ  اأو  �شعر 

اأملته وحدة امل�شدر، حيث انطلق كالهما من 

ال�شابق  برنار  �شوزان  الفرن�شية  الناقدة  عمل 

الذكر وال�شادر بفرن�شا �شنة 1959.

برنار:  و�شفته  ما  على  يوؤّكد  العملني  كال 

ق�شيدة  )يف  والفو�شوّية  التدمريّية  »بالنزعة 

والنزعة  النرث،  ا�شتخدام  مع  املتوافقة  النرث( 

يف  النتظام  مع  املتوافقة  والفنّية  البنائّية 

الق�شيدة«.

يف  الهّدامة  الفو�شوّية  النزعة  اإذن  تتوّلد 

على  اأّوًل  ثورتها  خالل  من  النرث  ق�شيدة 

كّل  قبل  تنه�س  حيث  التقليدي،  الإيقاع 

�شيء على انتقا�س هذه اخلا�شّية الفيزيائّية 

50(، وعلى القفز على الأطر  الت�شويتّية )�س 

ة لتنبع مو�شيقاها من معني 
ّ
الإيقاعّية امل�شتقر

 وجتربته ال�شخ�شّية )�س51(. 
ّ
ال�شاعر الداخلي

للقول  مادة  النرث  جعل  من  ثانيا  تتوّلد  كما 

ال�شعرّي، وبذلك ذهب كّل من اأدوني�س واأن�شي 

احلاج اإىل اإيجاد متايز بني ال�شعر والنرث بعيداً 

يف كّل من فرن�شا واأنكلرتا واأملانيا واأمريكا، 

�شارك  حني  بعد  فيما  اخليار  ذلك  تدّعم  ثّم 

ثّلة  املجّلة  من  الثامن ع�رض  العدد  يف حترير 

من الأدباء كبيارجان جوف وتري�شتان تزارا 

الرتاث  مع  التفاعل  ليربز  برييفار  وجاك 

الرئي�شّية  الدعائم  كاإحدى  العاملي  ال�شعرّي 

لنه�شة ال�شعر العربي، على حّد عبارة يو�شف 

اخلال«)�س 36(.

�شاهمت  قد  العوامل  هذه  بع�س  كانت  واإذا 

فاإّن  التفعيلة،  ق�شيدة  ن�شاأة  يف  ما  بدور 

ثالثة عوامل من بينها قد لعبت دورا حا�شما 

الذي  الدور  هو  اأّولها  النرث،  ق�شيدة  ن�شاأة  يف 

لعبه النرث ال�شعرّي و ال�شعر املنثور يف اإيجاد 

الوزن  من  رة 
ّ
املتحر العربّية  النماذج  اأوىل 

جربان  حماولت  »فتحت  حيث:  والقافية 

اأكرث  �شعرّية  جتارب  اأمام  ال�شبيل  التجديدّية 

ن�شجا، وبت�شافرها مع جهود اأمني الريحاين 

يف الجتاه نف�شه، �شاعدت القارئ العام على 

تقّبل احلركات اجلديدة التي كانت ت�شعى اإىل 

خلق �شكل �شعرّي جديد يختلف جوهرا و�شكال 

عن الق�شيدة التقليدّية« )�س 34(.

ال�شعرّية  الق�شائد  مّثلت  فقد  اأخرى  جهة  من 

لق�شيدة  اآخر  اأمنوذجا  العربّية  اإىل  املرتجمة 

جهة،  من  والقافية  الوزن  من  بخلّوها  النرث 

»وملا ت�شتولده يف اللغة املنقول اإليها الن�ّس 

على  نائمة«  �شعرّية  قابليات  من   
ّ
الأجنبي

على  يوؤّكد  والذي  بي�شون،  عّبا�س  عبارة  حّد 

الرتجمات  هذه  وجود  بني  الع�شوّية  العالقة 

رحاب  يف  العربّية  النرث  ق�شيدة  ن�شاأة  وبني 

»ا�شتلهمت  يقول:  حيث  اللبنانّية،  �شعر  جمّلة 

الرتجمات،  من  كثرياً  العربّية  النرث  ق�شيدة 

حركة  وارثة  تكون  اأن  و�شعها  يف  وكان 

هنا  »ومن  ي�شيف:  ثم  ال�شعرّية«  الرتجمة 

وغناها  و�شعفها  الق�شيدة  هذه  قّوة  بع�س 

وغربتها يف اآن«.

 لق�شيدة 
ّ
اأّما ثالث العوامل فهو التنظري الغربي

يكن  مل  اجلديد  ال�شعرّي  ال�شكل  اأّن  ذلك  النرث، 

قد قرئ  عّما كان  اأّي هوّية خا�شة متّيزه  له 

مرتجما  يقراأ  كان  عّما  اأو  وجربان  للريحاين 

الناقدة  كتاب  جاء  حتى  غربيني،  ل�شعراء 

من  النرث  »ق�شيدة  برنار:  �شوزان  الفرن�شّية 

الراهن«، ليعطي لق�شيدة  الوقت  بودلري حتى 

النرث مالحمها املمّيزة.

املرتجمة  ال�شعرّية  الق�شائد  مّثلت 

لق�شيدة  اآخر  اأمنوذجا  العربّية  اإىل 

والقافية  الوزن  من  بخلّوها  النرث 

من جهة، »وملا ت�شتولده يف اللغة 

من  االأجنبّي  الن�ّض  اإليها  املنقول 

قابليات �شعرّية نائمة«

لقد قّدمت �شوزان برنار اإذن ملنظري ق�شيدة 

جتعل  التي  ال�شمات  واأن�شارها  العربّية  النرث 

عن  خمتلفًا  كيانًا  ال�شعرّي  ال�شكل  هذا  من 

ر من الوزن 
ّ
اأ�شباهه من �رضوب ال�شعر املتحر

ال�شعر  ال�شعرّي و  النرث  والقافية، وبذلك �شار 

جربان  كتابات  على  اأطلق  ما  )وهو  املنثور 

املف�شي  ال�شّلم  يف  درجة  »اآخر  والريحاين( 

اأدوني�س،  عبارة  حّد  على  النرث«  ق�شيدة  اإىل 

النظرّي  الدفع  لنف�شها  النرث  ق�شيدة  ووجدت 

ليخو�شوا معارك  اأن�شارها  اإليه  احتاج  الذي 

يف  وامل�شككني  اخل�شوم  �شّد  عنها  الدفاع 

اأ�شالة هذا ال�شكل ال�شعرّي الوليد. 

اإذن ـ يقول الباحث ـ بداأ التاريخ  »بهذا الأفق 

 لق�شيدة النرث العربّية ليتحّدد بعد ذلك 
ّ
الفعلي

اخليار ال�شعرّي ملجّلة �شعر بعد مرحلة اّت�شمت 

اأّن  ذلك  الجّتاه.  وغمو�س  الروؤية  ب�شبابّية 

�شدور كتاب برنار كان بعد انطالقة »�شعر« 

الأوىل  الأعداد  اإننا متى ت�شّفحنا  ثّم  ب�شنتني 

للمجّلة وجدنا م�شطلح ق�شيدة النرث مل يطرح 
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من  وانفالته  خمتلفة،  ذوات  من  �شدوره 

القوالب العرو�شّية اجلاهزة«)�س108(.

الأ�شتاذ  �شه  خ�شّ الذي  احلّيز  ق�رض  ورغم 

الظاهرة  يف  التحليلي  للجانب  املرابط 

)وهي  ال�شعرّية  احلاج  لن�شو�س  الإيقاعّية 

ما  فاإّن  البحث(  هذا  نواق�س  من  واحدة 

ل اإليه من نتائج يبدو ذا اأهمّية يف فهم  يتو�شّ

 يف 
ّ
حّدة الردود التي تناولت اجلانب الإيقاعي

النرث من قبل املناه�شني مل�رضوعها  ق�شيدة 

عر�س  من  الباحث  ينتهي  حيث  ال�شعرّي. 

يف  املميزة  الإيقاعّية  املظاهر  خمتلف 

»هذا  اأّن:  مالحظة  اإىل  احلاج  اأن�شي  جمموعة 

النرث  ق�شيدة  ب�شكل  يتعّلق  ل   )...( الإيقاع 

يف  عالماته  بع�س  جند  اأن  يكن  بل  فح�شب 

�شعر  يف  وخا�شة  ذاتها  املوزونة  الن�شو�س 

احلروف  اإيقاعات  فاإّن  وبالتايل  التفعيلة، 

والالزمة واجلملة والرتكيب وال�شورة ل يكن 

اأن تعّد من خ�شائ�س ق�شيدة النرث دون �شائر 

كما  الأخرى«)�س108(.  ال�شعرّية  الأ�شكال 

تتوّلد  التي  املعاودة  ظاهرة  اأّن  اإىل  يخل�س 

احلاج،  �شعر  الإيقاعّية يف  املظاهر  كّل  عنها 

تظّل  التقليدي  لالإيقاع  اأي�شا  يوؤ�ش�س  والتي 

هي نف�شها الآلّية املوّلدة لإيقاع ق�شيدة النرث، 

اأو  بوعي  النرث  ق�شيدة  �شاعر  »اأّن  يعني:  مما 

بدونه ظّل حمتكما اإىل الإيقاع التقليدي واإىل 

ذاكرة مو�شيقّية قوامها التعاود«)�س109(. 

يف  النرث  ق�شيدة  لإبدالت  تناوله  يف  اأّما 

الباحث  عمل  فيبدو  ال�شعرّية،  اللغة  م�شتوى 

اأقّل كفاءة وو�شوحًا من عمله على امل�شتوى 

من  عدد  بر�شد  يكتفي  حيث  الإيقاعي، 

احلاج،  جملة  حلقت  التي  الرتكيبّية  الظواهر 

بناء  يف  وال�شفات  الأ�شماء  كا�شتح�شار 

اجلملة بدل عن الأفعال )�س116(، وكذهاب 

ال�شاعر نحو ت�شكيل اجلمل غري التامة بحذف 

الن�شقّية  اأنظمتها  وك�رض  الأ�شا�شّية  نواتها 

وكتعدية  )�س117(،  فيها  العبارة  وبعرثة 

عن معطى الوزن الذي كان يعترب حا�شما يف 

التفريق بني اجلن�شني. 

مهّمة  اإ�شاءت  قّدم  قد  العمل  هذا  كان  واإذا 

حدود  من  اخلال�س  ال�شعر  جوهر  �س 
ّ
حت�ش يف 

للنرث  تعريفه  يف  اقت�رض  قد  فاإّنه  ال�شكل، 

»األ  خم�شو�س  واحد  نوع  على  الال�شعرّي 

اأنواع  اإىل  ي�شري  اأن  دون   
ّ
اخلطابي النرث  وهو 

اأخرى يكن اأن حتمل يف �شلبها نف�شًا �شعرّيًا، 

حركة  عقدتها  التي  التمايزات  اأّن  يعني  مما 

�شكل من  �شوى  لي�شت  والنرث  ال�شعر  بني  �شعر 

املفا�شالت  و  ال�شجالّية  اخلطابات  اأ�شكال 

بني  الفا�شلة  احلدود  و�شعت  التي  التقليدّية 

كال اخلطابني«)�س54(.

تتمّثل  النرث  لق�شيدة  املميزة  الثانية  ال�شمة 

البنائّية  القّوة  يف  ـ  برنار  حتديد  بح�شب  ـ 

املتوافقة مع مبداأ النتظام يف الق�شيدة، وهو 

 ،
ّ
ما ي�شميه اأن�شي احلاج بقّوة التنظيم الهند�شي

وقد وقف الباحث على ثالثة مفاهيم توؤ�ش�س 

لهذه ال�شمة يف تنظريات اأدوني�س واحلاج هي 

والوحدة  املو�شيقي  البديل  وحتيني  الق�شدّية 

بدورها  الع�شوية  الوحدة  وتتحّقق  الع�شوّية. 

والتوّهج  الإيجاز  هي  مبادئ  ثالثة  �شمن 

واملجانّية.

وبغ�ّس النظر عن مدى التزام كّل من اأدوني�س 

فقد  النظرّية،  ال�شمات  هذه  مبجمل  واحلاج 

عمومًا  �شعر  جمّلة  وحلركة  لكليهما  مّثلت 

دعمًا اأ�شا�شّيًا يف اجلدل الذي ثار حول ق�شيدة 

هذا  وقراءة،  كتابة  �رضعّيتها  ومدى  النرث، 

اجلدل الذي �شيوؤّدي يف اأحد منعطفاته الدالة 

اإىل م�شادرة كتاب »لن« لأن�شي احلاج، وهي 

الف�شل  الباحث يف  التي يقف عندها  الواقعة 

الثاين من الكتاب.

ق�شيدة النرث و مغامرة االختالف:

الف�شل  من  الأّول  اجلزء  يف  الباحث  يتناول 

عن  ال�شادرة  احلاج  اأن�شي  جمموعة  الثاين 

 1960 �شنة  اللبنانّية  �شعر  جمّلة  من�شورات 

كعالمة فارقة يف م�رضوع ق�شيدة النرث العربّية 

ويف منجزها الإبداعي، من جهة ما حتمله يف 

على  ال�شعرّية  ون�شو�شها  النظرّية  مقّدمتها 

ال�شواء من نفي جازم )وهي الدللة الأ�شا�شّية 

التي يحملها العنوان( للثوابت التي قام عليها 

القدية  روا�شمه  يف  العربي  ال�شعري  الن�ّس 

لغة واإيقاعًا وت�شويراً.

لقد �شعت جمّلة �شعر ـ كما يقول الباحث ـ اإىل 

ال�شكل  »اأّن  اعتبار:  على  ال�شعرّي  بديلها  بناء 

داً 
ّ
يجب اأن يكون �شاهدا على عامل الروؤيا ومتمر

ال�شاعر  على  املفرو�شة  اللتزامات  كّل  على 

ال�شخ�شّية«)�س88(.  جتربته  خارج  من 

يقنع احلاج ومن  الت�شّور مل  اأ�شا�س هذا  على 

بالجنازات  �شعر  جمّلة  حركة  اأع�شاء  ورائه 

امل�شتوى  يف   
ّ
احلر ال�شعر  رواد  حّققها  التي 

الإيقاعي، وعليه فاإّن »لن« التي رفعها احلاج 

تاأ�شي�س  هي  اإمّنا  القدية  الإيقاعية  وجه  يف 

مو�شيقى  اأّن  اعتبار  على  جديدة  لإيقاعّية 

احلّية  عالقتها  يف  الذات  عن  ت�شدر  ال�شاعر 

ال�شعرّي  الن�ّس  اإّن  تعاجله،  الذي  املعنى  مع 

الإيقاعّية  الأ�شكال  كّل  »يرف�س  النرثّي: 

امل�شبقة ويقيم اإيقاعه على �شمت جتربة الذات 

 يختلف 
ّ
مما يجعل الباحث اأمام تنّوع اإيقاعي

خ�شّم  يف  ويختلف  بل  اآخر،  اإىل  �شاعر  من 

التجربة الواحدة«)�س102(.

هذه  مظاهر  بع�س  �س 
ّ
حت�ش الباحث  حاول 

الإيقاعّية النرثّية اجلديدة يف ن�شو�س احلاج، 

يف اإيقاع احلرف والالزمة، ويف اإيقاع اجلملة 

منذ  موؤّكداً  ال�شورة،  اإيقاع  ويف  والرتكيب، 

به  ب�رّضت  الذي  الإيقاع  هذا  اأّن  على  البداية 

اإيقاعًا  »يبقى  �شعر:  جمّلة  جماعة  تنظريات 

»باعتبار  تقعيده«)�س103(  ي�شعب  خافتًا 
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واقعة م�شادرة جمموعة »لن«:

تتنّزل م�شادرة جمموعة 

»لن« �شمن اجلدل العام 

الذي عرفته ق�شيدة النرث 

اأن�شارها  بني  العربّية 

كان  فقد  وخ�شومها. 

وجماعتها  �شعر  ملجّلة 

انتهت  العربّية،  ال�شعرّية  حتديث  اإىل  تطّلعات 

لها  والدعوة  النرث  ق�شيدة  م�رضوع  بتبّني 

النيل  اإىل  مروراً بعدد من الدعوات »الفّتاكة« 

منجز  بتجاوز  التقليدّية  ال�شعرّية  �رضح  من 

اإيقاعّية  هدم  اإىل  والدعوة  التفعيلة،  ق�شيدة 

ال�شعر العربي وزنًا وقافيًة، وانتهاء بالدعوة 

للغة  والرتكيبّية  النحوّية  البنى  خلخلة  اإىل 

اللغة  قوامه  لغوّي  بديل  تبنى  واإىل  العربّية، 

املحكّية باعتبارها اختزال للم�شافة بني اللغة 

التفكري )�س112(.  لغة  و  احلّية يف املجتمع 

هذه الدعوة الأخرية اإىل تفكيك الكيان اللغوي 

»�شعر«  جملة  حركة  تفّجر  اإىل  اأدت  التي  هي 

اأدوني�س  بان�شحاب  الداخل  من  التجديدّية 

اللهجة  عن  ف�شاًل  قبله،  املاغوط  وحممد 

الهجومّية ال�شديدة التي لقيها م�رضوع ق�شيدة 

النرث من قبل اخل�شوم.

حتظ  مل  الإبداعّية،  الن�شو�س  م�شتوى  يف 

اإّل يف  بالقبول  النرث  بلغة  املكتوبة  الق�شائد 

خمتلفة  لأ�شباب  وذلك  ونادرة،  قليلة  حالت 

مظاهر:  خمتلف  يف  الباحث  يحو�شلها 

ملختلف  ال�شاعر  اإليه  عمد  الذي  »التفكيك 

جديدة  لغة  عن  بحثا  املركزّيات«)�س150( 

مع   
ّ
احلي متا�شها  يف  الذات  اأزمات  عن  تعرّب 

»كان  الطموح:  هذا  اأّن  اإّل  وتاريخها،  واقعها 

كثريا ما يقراأ يف م�شتواه التعييني ليعترب من 

زاوية النقد والرقابة على وجه خا�س مبثابة 

ويظّل  العقاب،  ت�شتوجب  التي  النحرافات 

متمركز  فكر  عرب  بالتايل  الن�ّس  مع  التعامل 

 ،
ّ
اجلر حرف  دون  ال�شمري  اإىل  الالزم  الفعل 

عمليات  عرب  اجلملة  بناء  بنظام  وكاإخالله 

كان  واإذا  )�س119(.  خمتلفة  وتاأخري  تقدمي 

هذه  خمتلف  تاأويل  على  عمل  قد  الباحث 

يرفعه  »احتجاج«  اأّنها  اعتبار  على  الظواهر 

اأّنها  وعلى  اللغوّية،  الأبّوة  وجه  يف  ال�شاعر 

ممار�شة  لنا  تقّدم  جديدة  »روؤيا  عن:  تك�شف 

من  ترى  ل  مقّد�شة  لغوّية  ملركزّية  راف�شة 

هذا  رغم  الن�شجام«)�س120(،  غري  العامل 

م�رضوع  مع  مت�شاوقا  يبدو  الذي  التاأويل 

البحث الرامي اإىل ك�شف الخرتاقات املختلفة 

مواجهة  يف  النرث  ق�شيدة  بها  قامت  التي 

النموذج ال�شعري التقليدي ومثله العليا، فاإنها 

)جملة الخرتاقات املو�شوفة يف �شعر احلاج( 

مل تخرج عن كونها جمموعة من الختاللت 

الرتكيبّية والنحوّية، ل يثري تكرارها وتعاودها 

�شالمة  يف  وال�شّك  الريبة  غري  الن�شو�س  يف 

لغة ال�شاعر وقدرته على ا�شتعمالها بوجوهها 

ال�شليمة الدالة. وجهة النظر هذه هي التي عرّب 

ما  معتربين  النرث،  ق�شيدة  مناه�شو  عنها 

و�شفه الباحث يف لغة احلاج من باب »�شوء 

اجلديد جتاه  ال�شعرّي  ال�شكل  هذا  �شعراء  نّية« 

اأمانها  و�شّمام  العروبة  معقل  العربّية  اللغة 

خ الهوّية وانحاللها.
ّ
�شّد تف�ش

الباحث  يتناول  ال�شعرّية  واللغة  الإيقاع  بعد 

م�شاألة ال�شورة يف �شعر احلاج، مبّينا بنيتها 

اإىل  احل�شّية  ال�شورة  من  »لن«  ق�شائد  يف 

والنف�شّية،  الرمزّية  اإىل  العلمّية  ال�شورة 

اأقّل  و  عمقًا  اأكرث  بدا  حتليل  بعد  ليخل�س 

عمومّية مما تناول به العن�رضين الأّولني اإىل 

عند  ال�شعري  املتخّيل  »اأّن  مفاده:  ا�شتنتاج 

احلاج ظّل م�شكونا بروؤيا التفكيك التي طالت 

ثقافة التعميم والتوحيد والن�شجام، وحمموما 

بعقدة قتل الأب من اأجل نحت الوجود املتعّدد 

واملختلف)...( وبالتايل فاإّن النحرافات التي 

من  �شكاًل  اإّل  لي�شت   )...( الن�ّس  بها  ر�شح 

حّمالة  باعتبارها  الذات  اإىل  العودة  اأ�شكال 

كّل القيم واإطاللة مبتكرة على امل�شكوت عنه 

واملهّم�س«. ثّم ي�شيف: »اإّن ال�شور التي وقفنا 

عليها ل تتالحق يف حّيز منطقي ول تتنامى 

وحدة  يف  واملدلول  الدال  بت�شافر  عالقاتها 

عنقودّي  �شكل  يف  ال�شور  تنمو  بل  تقريرّية، 

واإح�شا�س  �شعورّية  وحدة  اإىل  يحيل  مرتابط 

من�شجم  هو  ما  كّل  رف�س  وهو  األ  واحد، 

وموؤتلف وبيان مظاهر التفّكك والنهيار الذي 

يغ�شى الذات والعامل يف اآن«)�س154(.

يف العنا�رض الثالثة املتعّلقة بقراءة م�رضوع 

الإبداعي  منجزها  يف  العربّية  النرث  ق�شيدة 

احلاج، ظّلت هناك  اأن�شي  من خالل جمموعة 

يف  الباحث  اإليها  يعود  رة 
ّ
متكر مالحظة 

الناقدة  كتاب  مرجعّية  على  ليوؤّكد  ة 
ّ
مر كّل 

الظواهر  خمتلف  يف  برنار  �شوزان  الفرن�شية 

واإذا  احلاج.  ن�شو�س  يف  عملت  التي  الفنّية 

يف  وجلّيًا  وا�شحًا  املرجعّية  هذه  فعل  كان 

بها  �شّدر  التي  النظرّية  املقّدمة  م�شتوى 

على  الباحث  تاأكيد  فاإّن  جمموعته،  ال�شاعر 

الإبداعية  الن�شو�س  م�شتوى  يف  ح�شورها 

واحداً  مّثل  قد  تاأكيدها  على  الدائب  و�شعيه 

من الكوابح التي حّدت من حرّية عمل الأ�شتاذ 

امل�شتويات  للن�شو�س يف  قراءته  املرابط يف 

الثالثة التي حّددها.

نواق�س  من  واحداً  املعطى  هذا  كان  لقد 

قراءته  الباحث  حّد  حني  الأ�شا�شّية  العمل 

لن�شو�س احلاج بتنظريات املنّظرين وقراءات 

املناه�شني والأن�شار، بحيث حتّول البحث يف 

هذا اجلانب بالذات من قراءة يف ق�شيدة النرث 

العربّية كما اأراده �شاحبه من خالل العنوان 

يف  قراءة  اإىل  لعمله  و�شعه  الذي  الفرعي 

النرث العربية مبا هي طموح  م�رضوع ق�شيدة 

نظرّي قبل اأن تكون منجزا اإبداعّيا متحّققا يف 

الن�شو�س.
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الهوام�ض:

ا�شتنتاجات  يف  عليه  نعرث  ما  هو  املعنى  هذا   )1

النرث  ق�شيدة  م�رضوع  تناولوا  عرب  لنّقاد  خمتلفة 

اأّن  لنا  تبنّي  وقد  النظرّية،  لأ�ش�شها  مراجعات  يف 

�شابقًا كان قد �رّضح به  ا�شتنتاجًا  بع�شها ي�شتلهم 

بق�شيدة  اخلا�س  الف�شل  يف  تودوروف  تزفتيان 

)للتو�شع،  الأجنا�س يف اخلطاب  النرث �شمن كتابه: 

جريدة  ـ  النبّوة  �شّن  يف  النرث  ق�شيدة  مقالنا:  ينظر 

ال�شباح التون�شّية: الثالثاء 21 مار�س 2000(.

ق�شيدة  قراءة يف  ـ  القانون  اأزهار  مرابط:  قي�س   )2

النرث العربّية من خالل كتاب »لن« لأن�شي احلاج / 

دار اأ�شبي�س للن�رض والتوزيع ـ ط 1 ـ تون�س 2008.

3( اأرقام ال�شفحات الواردة بني قو�شني حتيل على 

بحث الأ�شتاذ مرابط: اأزهار القانون.

ـ  عدد1  ـ  العمانّية  نزوى  جمّلة  بي�شون:  عبا�س   )4

�شنة 1995.

5( اأدوني�س: يف ق�شيدة النرثـ  جمّلة �شعرـ  عدد 14 / 

نقال عن املرابط: اأزهار القانون.

حتى  بودلري  من  النرث  ق�شيدة  برنار:  �شوزان   )6

الوقت الراهن ـ ترجمة راوية �شادق ـ �س 35ـ نقال 

عن: املرابط �س 49.

يف  ال�شاعرين  بني  تفاوت  اإىل  الباحث  ي�شري   )7

ق�شيدة  يف  ال�شكلّية  بامل�شالة  التزامهما  م�شتوى 

عبارة  احلاج(  )اأن�شي  الأّول  يختار  »ففيما  النرث: 

راحة  من  تت�شمنه  مبا  النرث«  ق�شيدة  »�رضوط 

ا�شتعمال  )اأدوني�س(  الثاين  ل  يف�شّ واطمئنان، 

عبارة »قوانني ق�شيدة النرث« تاأكيداً على ال�رضامة 

واللتزام«)�س66(.

8( يحيل الباحث يف هذا املعطى على نازك املالئكة 

�شمن  وكّتابها  �شعر  جمّلة  من  املت�شّددة  ومواقفها 

كتابها: »ق�شايا ال�شعر املعا�رض«.

9( يالحظ �شبحي حديدي اأّن املاغوط قد وقع قبول 

خمتلفة  لأ�شباب  القراء  قبل  من  النرثّية  ن�شو�شه 

ملجموعة  انتمائه  لطبيعة  ثّم  اأّوًل،  بالن�ّس  تتعّلق 

نف�شه  وترباأة  ذلك  بعد  لت�رضيحه  ثّم  �شعر،  جملة 

مما كانت احلركة تنّظر له )�شبحي حديدي: حممد 

الق�شيدة  وجدل  ال�شاعر  اأداء  النرث،  و�شيط  املاغوط 

وخريف  �شيف   / 88ـ89  العدد   / الكرمل  جملة  ـ 

.)2006

عالميته  غري  يب�رض  ل  واأخالقي 

الوا�شحة«)�س150(.

واإبداعه  تنظريه  يف  احلاج  عمل  كان  لقد 

ال�رضاع  على طماأنينة املركز فانتقل  »خطراً 

اخلارج  اإىل  لن(  )جمموعة  داخلها  الكامن 

التي انتهت  اآلياتها  اإىل ت�شغيل  الرقابة  ودفع 

العربي  العامل  يف  »لن«  كتاب  مب�شادرة 

كّله«. وباملقابل فقد كان »عمل الرقابة الذي 

من  ب�شبكة  مرفودا  امل�شادرة  نحو  لن  قاد 

املوؤ�ش�شات املتباينة التي متلك نفوذا و�شلطات 

الرقيب  تدّخل  اأّن  يعني  الذي  الأمر  متداخلة، 

خلقت  اأخرى  موؤ�ش�شات  من  بتحري�س  كان 

اأهّمها  لعّل  والإثارة،  الر�شا  عدم  من  حالة 

على  حربا  قادت  التي  ال�شحفّية  املوؤ�ش�شات 

جملة  اختالف  ورائه  من  و  الكّتاب  اختالف 

باملجل�س  ال�شعر  جلنة  موؤ�ش�شة  وكذلك  �شعر، 

�شعت  التي  مب�رض  والآداب  للفنون  الأعلى 

امتثال  وتاأمني   
ّ
الر�شمي خطابها  خلق  اإىل 

املبدعني، واأي�شًا موؤ�ش�شة النقد التي اأ�شبحت 

بلهجة  نقدها  ووّجهت  معنوّية  �شلطة  لها 

حادة للن�ّس بحكم نق�شه لالأعراف وخلخلته 

للثوابت«)�س156(.

لعالقة  تناوله  يف  الباحث  عليه  يوؤّكد  ما 

ق�شيدة النرث بال�شلطة التي دعت اإىل م�شادرته 

اإرادة  البدء  منذ  ي�شتبطن  كان  الكتاب  اأّن  هو 

�شدامّية، فهو: »مل ي�شدر اإّل ليخو�س �رضاعًا 

حاداً مع ال�شلطة يف �شّتى جتّلياتها، اختزلته 

ليفتح  كتب  فقد  عنوانه،  يف  الرف�س  حّدة 

الدوائر ويخرتق احلدود، وخا�س �رضاعه من 

اأجل عدم غلقه من جديد، فكانت هذه ال�شلطة 

حا�رضة يف الكتاب منذ البدء«)�س162(.

اإّن ال�رضاع الذي انتهى بقرار م�شادرة الكتاب 

كان جوهر م�رضوع ق�شيدة النرث العربّية، يف 

يف  ثوابت  طوياًل  زمنًا  اعترب  ملا  �شدامّيتها 

مداره  كان  واإن  وهو  العربي.  ال�شعر  �شعرّية 

يف  حمل  فقد  اإبداعّية  فنّية  كعملّية  الكتابة 

هوّية  ذاتها،  الهوّية  حول  �رضاعًا  �شميمه 

ما  مفاجئة  كونّية  داخل  واملكتوب  الكتابة 

تلك  بالدوار  لت�شيب  ع 
ّ
تت�ش دائرتها  تزال 

الذات العربّية التي ابتداأ راهنها منذ الدعوات 

العربّية  النه�شة  ع�رض  يف  الأوىل  التجديدّية 

وهو ما يزال عا�شفا اإىل اأّيامنا هذه، بل لعّله 

ت 
ّ
مر عقود  خم�شة  بعد  بثوابتنا  ع�شفًا  ازداد 

على ظهور ق�شيدة النرث.

الفو�شوّية  النزعة  اإذن  تتوّلد 

الهّدامة يف ق�شيدة النرث من خالل 

التقليدي،  االإيقاع  اأّواًل على  ثورتها 

على  �شيء  كّل  قبل  تنه�ض  حيث 

الفيزيائّية  اخلا�شّية  هذه  انتقا�ض 

القفز  وعلى   ،)50 )�ض  الت�شويتّية 

امل�شتقرّة  االإيقاعّية  االأطر  على 

لتنبع مو�شيقاها من معني ال�شاعر 

ال�شخ�شّية  وجتربته  الداخلّي 

)�ض51(. كما تتوّلد ثانيًا من جعل 

النرث مادة للقول ال�شعرّي

د �شكل �شعرّي، 
ّ
لقد انتهت ق�شيدة النرث اإىل جمر

ة يف 
ّ
العمودّية واحلر ل تختلف عن مثيالتها 

حتّدد  و�شوابط  منوذج  اإىل  جميعا  حاجتها 

هياأتها، ولكّنها تظّل يف مدّونة ال�شعر العربي 

احلديث مثار اأ�شئلة ما تزال تطرح حول الهوّية 

النهائّية  لة  املح�شّ يف  اإّنها  والآخر،  والذات 

عن  متطّلبة  لأ�شئلة  ممكنة  اإجابات  عن  بحث 

�شياغة  يف  ن�شارك  مل  زمن  يف  ح�شورنا 

اأولوياته.
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    اأ�سـرار الكتابة على ال�سبكة

»اأ�رضار الكتابة على ال�شكبة« بدا هذا الكتاب فخما مبعنى الكلمة، لأنه يعر�س ملو�شوع طاملا 

�شعر النا�س باأهميته لكنهم مل يقفوا على حقيقة تو�شيفه وطرائق معاجلته، رغم اأنهم وعلى نحو 

يومي يرون به ويقفزون عنه ول يلقون اإليه بال، اإمنا اكتفوا بال�شكوى والتذمر فالهروب اإىل 

اأجنبية حيث يجدون )الغنى املعلوماتي والتنوع والو�شوح وفن الأ�شلوبية واملبا�رضة يف  لغة 

الطرح(. 

اإن اللغة العربية اليوم اأ�شبحت حتمل الرقم 10 بني اللغات احلية يف العامل، ومن اأو�شلها اإىل هذه 

املرتبة هم من كتبوا ويكتبون على ال�شبكة اأفرادا وموؤ�ش�شات ومراكز درا�شات اأغلبهم متطوعون 

اأن ت�شتخدم كـ  اأنه مت متكينها من  العامل،  العربية على  ومبجهودات فردية. ومن ميزات فر�س 

)دومني( نطاق، يكتب بالعربية مثله مثل اأي اإييل بالإجنليزية..

اأكرث من م�شتوى على  العربية ومتكينها من اجتياز �شعفها على  النهو�س باللغة  اأن مهمة  اإل 

ال�شبكة العاملية، تلك كانت مهمة كتابنا اجلديد )املحتوى العربي على النرتنت..( على م�شتوى 

التطوير والتجويد، فهنالك فرق وا�شح بني الكتابة على الورق والكتابة على ال�شبكة العاملية، 

علينا التعرف على تقنيته واأ�شلوبيته ولعبته واأحجيته الذهبية..

وتاأتي هذه الأهمية، من كون الف�شاء الرقمي )بكل ما ي�شمله من مواد علمية وثقافية ومعرفية 

معارف  فيه   
ّ
ت�شب الذي  الرئي�س  احلو�س  الرقمي،  الع�رض  بدء  منذ  اأ�شحى،  قد  يومية(  وعملية 

رمُ  ّ
حَر واأفكار واإبداعات الرتاث واحل�شارة الإن�شانية كافة. فمعظم ما يكتبه الإن�شان اليوم �شار يمُ

اإن   .. الورق  الإن�شان على  يقا�س كّل ما كتبهمُ  مبا�رضة يف �شفحات رقمّية يفوق عددها مبا ل 

ِلين�شهر يف هذا  يتّم ترقيمه يومّيًا  الآن،  التاريخ حتى  الورق، منذ فجر  الإن�شان على  ما كتبه 

عه. لقد مّت ترقيم اأكرث من ع�رضة ماليني كتاب ورقي يف ال�شنوات القليلة 
ّ
احلو�س الذي ل حّد لتو�ش

املا�شية، والذي يكن اعتباره َقطعًا اأهّم واأعظم ما اخرتعه الدماغ الب�رضي حتى اليوم.

تلتزم بقواعد وخ�شائ�س حمّددة  اإذا مل  الرقمية،  املادة  الكتاب تنبع من كون  اإ�شكالية هذا  اإن 

اأثناء ت�شميمها واإخراجها، تبقى حمفوفة بال�شياع يف هذا املحيط العرمرم الذي يحوي مئات 

املليارات من املواد الرقمية، والذي يزداد يومًا بعد يوم باأرقاٍم خيالية..

يف اخلتام، اإن �شمان احل�شور اجلّيد للمادة الرقمية يف معمعان �شبكة املكتبة الرقمية الكونية 

يتطّلب موا�شفات فنية ذكّية وخ�شائ�س تقنية عديدة يعر�شها هذا الكتاب بتف�شيل جّيٍد دقيق.

حممد ح�شن احلربي
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لذا، مل يكن يتخيل كرامة باأن يومًا ما �شياأتي 

الأزقة  القدمي، حيث  ويتحول مكانه من بيته 

ال�شيقة واحلي ال�شعبي والنا�س الطيبون، اإىل 

وجماله،  اأناقته  من  الرغم  على  اآخر،  مكان 

لأنه افتقد بهذا �شماع اأ�شوات الع�شافري فوق 

�شجرة ال�شدر التي كانت بجوار بيتهم، وافتقد 

اجلدران  وعبق  ال�شاخن،  ال�شباح  رائحة 

الطينية.. هذا ما يتحدث به كرامة عن مكانة 

املكان عنده، وما يحمله من خواطر وذكريات 

واأّلف  كتب  عندما  ذاكرته،  يف  بقيت  جميلة، 

واأخرج م�رضحياته واأفالمه ال�شينمائية.

اأول معرفة �شالح كرامة بامل�رضح من  كانت 

)م�رضح  الحتاد  م�رضح  عرب  املكان  خالل 

يلهو  كان  الذي  املكان  هذا  حاليًا(،  اجلزيرة 

الآخرين عندما كانوا  الأطفال  به مع  ويلعب 

معه،  حمله  الذي  نف�شه  املكان  وهو  �شغاراً، 

من  واحداً  اأو  منه،  واحداً  يكون  باأن  وحلم 

اأ�شبح  فقد  اإليه،  ينتمون  الذين  امل�رضحيني 

احل�شا�شية،  غاية  يف  رحلة  عنده  ي�شكل 

من  ينقله  اأن  ا�شتطاع  عندما  وخ�شو�شًا 

طفل يلعب ويلهو باملكان، اإىل كاتب وموؤلف 

وخمرج، فاملكان يف ذاكرة �شالح كرامة هو 

الفنية  املحافل  يف  ا�شمه  فر�ض  كاتب 

االإبداع  من  عدة  �شنوات  بعد  والعاملية 

وكان  والق�ش�شي،  وال�شينمائي  امل�رصحي 

لن�شاأته االأوىل يف حي الباور هاو�ض ال�شعبي 

كاتبًا  حياته؛  يف  الكبري  االأثر  اأبوظبي  يف 

م�رصحيًا وموؤلفًا وخمرجًا و�شينمائيًا.

بداأ حياته كمرا�شل حربي و�شحايف وم�شور 

العديد  يف  و�شارك  الوطن(،  )درع  جملة  يف 

يف  منها  الدولة،  وداخل  خارج  الدورات  من 

االإعالم  ويف  بريطانيا،  يف  ال�شينما  جمال 

يف جريدة »االأهرام« امل�رصية، واأّلف العديد 

دائرة  ِقَبل  من  له  طبعت  امل�رصحيات،  من 

ال�شدادة،  الهوا،  الثقافة، منها: )حرق�ض، على 

�رصاب عينيها، هواء بحري(، وا�شتطاع كرامة 

اأن يكتب باللهجتني العامية والف�شحى، وقد 

اأبدع فيهما من حيث التوليف واالإخراج.

)�شان  مهرجان  يف  له  م�شاركة  اأول  كانت 

�شيب�شتيان( الدويل لالأفالم يف اإ�شبانيا، حيث 

فاز فيلمه )عربة الروح( باجلائزة الأوىل لعام 

كونوراد  الإجنليزي  اإخراج  من  وهو   ،2007
وكان   ،)55( الـ  املهرجان  دورة  يف  كالرك، 

مت  وقد  اآنذاك،  م�شاركًا  فيلمًا   )16( بني  من 

بال�شني،  �شانغهاي  يف  الفيلم  هذا  ت�شوير 

واأنتجته وندي كوان، هذا الفيلم كان مالم�شًا 

للواقع الإن�شاين، وبعيداً عن احلدود اجلغرافية 

به  اأن يخرج  والزمنية، وا�شتطاع كرامة بهذا 

عن املاألوف وال�شائد الذي يلزمه بالتقيد، لأنه 

)الأدب والثقافة(  اأن  ـ  ـ من وجهة نظره  يرى 

مبعناهما الإن�شاين الوجودي اأبعد ما يكونان 

عنه.

يف  مهم  �شيء  هو  كرامة،  �شالح  عند  املكان 

الذاكرة الأوىل  حياة الكاتب، كما يقول، وهو 

على  ينطبق  وهذا  العمر،  مدى  تنع�شه  التي 

والذي  هاو�س،  الباور  حي  يف  الأوىل  ن�شاأته 

اأن  وا�شتطاع  الفنية،  عمره  رحلة  معه  حمله 

يتعرف اإىل اأنواع الب�رض من خالله.

      الكاتب امل�سـرحي »�سالح كرامة«

حي »الباور هاو�س« هو املكـان الذي حملته معي فـي رحلتي الفنية

املكـان عند �سـالح كرامة هو الذاكرة الأوىل التـي يحملها الإن�سـان معه اأينمـا ذهب

كرمية ال�شعدي

�شالح كرامة

�أ�سمــاء
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نائية  منطقة  يف  معهم  ويقطن  ملب�شهم، 

موا�شفات  كل  عليه  تنطبق  لكن  ومعزولة، 

يف  كرامة  ا�شتطاع  وهنا  الآدمي/العفريت، 

باملكان،  الزمان  يداخل  اأن  م�رضحيته  ن�س 

تلك  )حرق�س(  �شخ�شية  من  جعل  عندما 

القابلة لأن تكون �رضيرة يف وقت  ال�شخ�شية 

الذي  املكان  يهمه  ول  الربح،  اأجل  من  ما 

ينتمي اإليه، ول اأهله، وهذا ما لحظناه عندما 

القرية  اأهل  من  )حرق�س(  اأ�شدقاء  اأحد  طلب 

يجلب  اأن  اإل  فرف�س  بال�شالح،  اأهله  يزود  اأن 

النقود، لأنه، وكما يقول الن�س ويذكر حرق�س 

باأنه تاجر �شالح، )اأقب�س اأوًل واأعطي ال�شالح، 

واآخذ النقود، واإل اأغلقت املكان(.

فالعر�س امل�رضحي الذي قدم من قبل املخرج 

املخرج  قبله  ومن  العماري،  منري  التون�شي 

امل�رضي اأحمد رمزي، اعتمد املكان اأي�شًا يف 

امل�رضح، ففي العر�س التون�شي اعتمد املخرج 

املنهج )الأرتوا(؛ اأي ما ي�شمى م�رضح الق�شوة؛  

من  �شوى  �شيء  اأي  من  يخلو  الذي  املكان 

مثاًل  بوح�شيته،  توحي  التي  الأدوات  بع�س 

فقد  امل�رضي  العر�س  اأما  الأ�شلحة.  بع�س 

املكان  ملء  وهو  )الربختي(،  املنهج  اعتمد 

بالأدوات والنا�س، بحيث يكون مقاربًا للواقع 

الذي يعي�شه النا�س.

البالغ  الأثر  اإن املكان كان له  من هنا نقول 

يف تطويع العمل امل�رضحي و�شد امل�شاهد اإليه؛ 

من  اأو  كرامة،  �شالح  الكاتب  قبل  من  �شواء 

عر�س  قدموا  الذين  الآخرين  املخرجني  قبل 

م�رضحية )حرق�س(.

الذي ينقلك من مكانك اإىل حيز الوجود العام، 

ولد  الذي  ال�شعبي  احلي  معه  فعله  ما  وهذا 

الب�رضي  ت�شكيله  يف  اأثر  فقد  فيه،  وترعرع 

والنف�شي، والذي ت�شكل به م�رضح الحتاد، وهذا 

ما قاده اإىل اأن يكون جزًءا منه، ومال�شقًا له، 

فلم يتوان �شالح يف اأن يعمل بائعًا يف �شباك 

لي�س  املمثلني،  وي�شاعد  الأمر،  بادئ  التذاكر 

�شعر  الذي  املكان  لهذا  انتمائه  �شوى  ل�شبب 

فكرة  تبني  يف  معه  ومن  همه  كل  وكان  به، 

امل�رضح، والذي مات موؤقتًاـ  كما يقولـ  بعدما 

املمثلون  وهجر  والتلفزيون  الإذاعة  ظهرت 

امل�رضح اإليهما.

اللذان  هما  كرامة  عند  والزمان  فاملكان 

الفعل  يربز  بهذا  لأنه  الكتابة،  اإىل  يقودانه 

الثنني  اخت�شار  اإىل  يقوده  وهذا  الإن�شاين، 

واإبداعي  كتابي  عمل  اأي  لأن  واحد،  اآن  يف 

يتبناها،  فل�شفة  اأو  هدف،  ي�شبقه  اأن  لبد 

ل�شنوات طويلة من التفكري، ثم يقوده بعد ذلك 

يف  مل�شناه  ما  وهذا  والتاأليف،  الكتابة  اإىل 

ختام  يف  عر�شت  التي  )حرق�س(  م�رضحية 

اأخرجها  والتي  باملغرب،  مكنا�س  مهرجان 

على  قدمت  وقبلها  العماري،  منري  التون�شي 

قبل  من  ال�شاوي  عبداملنعم  �شاقية  خ�شبة 

املخرج اأحمد رمزي بالقاهرة.

اأن ما قدم على خ�شبة امل�رضح هو  حيث جتد 

يوحي  ما  معلقة،  اأ�شلحة  على  املكان  احتواء 

هو  املكان  وهذا  لالأ�شلحة،  م�شنع  باأنه  لك 

والذي  امل�رضحي،  الن�س  عليه  ا�شتفاق  الذي 

اعتمد فيه فكرة تاجر ال�شالح )حرق�س(؛ ذلك 

لالأعداء  الأ�شلحة  يبيع  الذي  اجل�شع  الرجل 

فـ)حرق�س(  ويبيدونهم،  اأهله  يقاتلون  الذين 

ويلب�س  النا�س،  بني  يعي�س  مدين،  �شخ�س  هو 
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معنون  اإ�شدار  يف  بعد  فيما  املقالت 

بـ:)Hamburgische Dramaturgie(، وكما 

املقالت  هذه  كتبت  فقد  العنوان  من  يظهر 

يف  هامبورغ  مدينة  اإىل  لي�شنغ  عي  دمُ عندما 

لأول  الأدبي  امل�شت�شار  ليكون   1767 عام 

غوثولد  �شار  وبذلك  اأملاين،  قومي  م�رضح 

اإبرامي لي�شنغ اأول دراماتورغ معروف. وحتى 

تت�شح لنا ال�شورة ب�شكل اأ�شمل �شوف نحاول 

التعرف على اأهم مالمح م�رضح تلك الفرتة.

اأول حتول مميز يف م�رضح القرن الثامن ع�رض 

يف اأملانيا يعود اإىل »كارولينا نايرب« )1692 

بعمر  البيت  من  هربت  حمام،  ابنة   )1760 ـــ 

امل�رضحية  العرو�س  يف  عملت  عامًا.   26
ق�شرية  مدة  خالل  يف  وا�شتهرت  املتجولة، 

امل�رضح  تاريخ  يف  ممثلة  اأول  وهي  ن�شبيًا، 

تتبع  ممثلة  بكونها  ا�شتهرت  وقد  الأملاين. 

الأداء  يف  الفرن�شية  الكال�شيكية  املدر�شة 

التمثيلي.

يف عام 1727 اأ�ش�شت نايرب يف مدينة ليبزغ 

يوهان  يحدده  ريربتوار  لها  م�رضحية  فرقة 

ورد   )1766 ـــ   (1700 غوت�شيد  كري�شتوف 

قيمة  ذا  مفكراً  يكن  مل  »اأنه  يلي:  كما  و�شفه 

ولكن  تنويرية،  عقلية  �شاحب  ول  رفيعة، 

ومعرفته  الفرن�شية،  للكال�شيكية  تع�شبه 

الوا�شعة، هي ما اأهلته ليحتل هذا املن�شب«.

بالتدريج �شارت فرقة نايرب تفقد جمهورها، 

قدم  قد  نف�شه  لي�شنغ  اأن  من  الرغم  وعلى 

تبعًا  كتبها  امل�رضح،  لهذا  م�رضحيات  ثالث 

 

مهنة  هي  وهل  الدراماتورغ؟  مهنة  هي  ما 

هذه  تطورت  وكيف  الفن؟  هذا  يف  حُمدثة 

املهنة، وكيف ميكن اال�شتفادة منها؟

ملهنة  كثرية  اأوجهًا  هناك  اأن  نالحظ 

قائمة  يف  و�شعها  يكن  التي  الدراماتورغ 

جمموعة  من  ت�شتخل�س  اأن  بعد  طويلة 

اأن يتفق كل تعريف منها  التعاريف ل يكن 

على جميع هذه املهمات:

ـــ م�شت�شار م�رضحي.

ـــ كاتب م�رضحي مقيم.

ـــ ناقد.

ـــ التوا�شل مع كّتاب م�رضحيني اآخرين.

ـــ البحث عن اأ�شالة الأعمال امل�رضحية.

ـــ الت�شاور يف و�شع الريربتوار امل�رضحي.

الرتجمة والإعداد امل�رضحي لن�شو�س غري  ـــ 

م�رضحية.

يعمل  النهائي  الإنتاج  قبل  ما  مرحلة  يف  ـــ 

الدراماتورغ على ق�شايا الت�شحيح امل�شهدي 

والإخراج والعر�س النهائي.

املتعلقة  الأمور  يف  وال�شتق�شاء  البحث  ـــ 

بالن�س.

ـــ يعقد الدراماتورغ حلقات نقا�س فيما يتعلق 

بت�شويق العمل املنوي اإنتاجه.

والكاتب  املخرج  بني  و�شل  حلقة  تكوين  ـــ 

امل�رضحي.

عند  اجلمهور  نظر  لوجهة  ممثاًل  يعترب  ـــ 

املوؤ�ش�شة امل�رضحية.

بل  فح�شب،  للمخرج  لي�س  امل�شورة  يقدم  ـــ 

كل  على  والقائمني  واملمثلني،  وللم�شممني، 

اأ�شكال التقنيات امل�رضحية.

مفهوم  بني  خلطًا  هناك  اأن  لحظنا  وقد  هذا 

تلقى  التي  املهمات  وبني  الدراماتورغيا، 

هذه  اأن  ومبا  الدراماتورغ.  عاتق  على  عادة 

املهمات تختلف من بلد اإىل اآخر ومن م�رضح 

يف  يكمن  الأ�شح  اأن  نعتقد  فنحن  اآخر،  اإىل 

الدراماتورغيا  مفهوم  على  التعرف  �رضورة 

حتديداً، وبالتايل تت�شح الروؤية حول مهمات 

واأ�شل وحدود مهنة الدرماتورغ.

. دراماتورغيا هامبورغ
يرتبط  امل�شطلح  لهذا  نظري  اإطار  اأول 

وبالتحديد   )1781 ـــ   1729( لي�شنغ  با�شم 

حيث  هامبورغ)  (دراماتورغيا  ي�شمى  فيما 

 )Dramaturgie( الدراماتورغيا  هنا  ذكر  تمُ

مرتبطة   )Dramaturg( والدراماتورغ 

مبهماتها، ما يعطينا فكرة وا�شحة عن ماهية 

الدراماتورغيا ون�شوئها وال�شبب الداعي لذلك، 

ومدى ارتباطها بالق�شايا امل�رضحية.

»دراماتورغيا هامبورغ« لي�س كتابًا موؤ�ش�شًا 

للتنظري  جممعة  مقالت  ول  للدرماتورغيا، 

نقدية حية عن  بل هي مقالت  املهنة،  لهذه 

املقالت  هذه  متيزت  م�رضحية،  عرو�س 

يف  امل�رضحي  للواقع  وحتليلها  بجديتها 

هذه  جتمعت   .)1769 ـــ   1767( زمانها  

مفهوم الدراماتورغيا ووظائفها يف امل�سـرح الأوروبي

د. موؤيد حمزة

م�سـرح
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ي�شغل  كما  للممثلني.  التمثيلي  الأداء  بتحليل 

احليز الأكرب منها للحديث عن الدراماتورغيا 

بالتحديد، فماذا قّدم يف هذا ال�شياق؟

مع  بجدله  ال�شياق  هذا  يف  لي�شنغ  ي�شتمر 

التي  املهمة  تلك  الفرن�شية.  الكال�شيكية 

ابتداأها يف مقالته ال�شابقة: »خطابات مت�س 

الأدب اجلديد« )1765(. اعترب لي�شنغ اأن هدف 

الدراما يتمثل يف اأن جتعل من نف�شها �شاحة 

»اأكد على  الإن�شانية، فيما  �شبيل  للن�شال يف 

اأن الكال�شيكية تتناق�س مع طبيعة الفن«. كما 

يف  ليربالية  باأفكار  متتعه  لي�شنغ  عن  رف  عمُ

زمن �شادت فيه القطاعية والنق�شام يف كل 

الناحية  من  خا�شة  الأملاين  املجتمع  اأرجاء 

ال�شيا�شية، ومن اأجل بث هذه الأفكار �شواء من 

خالل الن�س اأو اأداء املمثل اأو حتى يف �شياق 

من  له  لبد  كان  امل�رضحي،  الريربتوار  كامل 

مل  الأمر  ولكن  الدراماتورغيا،  مهنة  اإيجاد 

ينته عند هذا احلد.

ففي م�رضحية لي�شنغ الأكرث �شهرة »م�س �شارة 

�شمب�شون« )1755(، يوؤكد لي�شنغ على ن�رضته 

على  حت�شل  مل  التي  الربجوازية  للطبقة 

حقوقها اجلديرة بها يف ذلك الوقت، واإن كان 

بداأه  الهدف  هذا  املبا�رضة.  عن  بعيداً  طرحه 

يركز  فكان  كدراماتورغ.  به  وا�شتمر  ككاتب 

على  هامبورغ«  »دراماتورغيا  مقالته  يف 

واتخذ  الربجوازية،  الطبقة  وق�شايا  موا�شيع 

حتذى يف  يف �شبيل ذلك كتاب اأر�شطو مثاًل يمُ

�شل�شلة كتاباته تلك التي اأكد فيها على معظم 

النمط  )على  نف�شه  غوت�شيد  لتوجيهات 

العام  يف  ا�شطرت  نايرب  اأن  اإل  الكال�شيكي( 

1750 اإىل اإغالق م�رضحها.

يف  لي�شنغ  قدمها  التي  التجارب  هذه  وّفرت 

 )1748 ـــ   1747( الأعوام  بني  نايرب  م�رضح 

من  امل�رضح  هذا  على  لالطالع  الفر�شة  له 

الذي  النقدي  احل�س  لديه  مّنت  كما  الداخل، 

الثامن  القرن  من  ال�شتينيات  يف  به  ا�شتهر 

 )1765 ـــ   1759( الفرتة  هي  وهذه  ع�رض. 

خطابات  »جمموعة  لي�شنغ  فيها  اأ�شدر  التي 

 Briefe die Neueste) اجلديد«  الأدب  مت�س 

Literatur betreffend) بالتعاون مع مو�شى 

مندل�شون وفريدري�س نيكولي، حيث تبلورت 

فيها روؤية لي�شنغ جتاه امل�رضح، وما اعتربها 

اأهدافًا للم�رضح الأملاين.

اإىل  يدعو  كان  اأنه  الأهداف  تلك  اأبرز  من 

ويف  الأملانية،  الوطنية  الهوية  على  التاأكيد 

�شبيل ذلك كان لبد له من التخلي، بل وحتى 

من حماربة الكال�شيكية الفرن�شية ال�شائدة يف 

القطيعة  ظهرت  وهكذا  اآنذاك،  اأملانيا  م�رضح 

املثال  �شبيل  على  غوت�شيد.  مع  واخلالفات 

ذكر لي�شنغ يف تلك اخلطابات: »اأن الجنليزي 

الرتاجيدية  امل�رضحية  من  هدفه  اإىل  ي�شل 

والفرن�شي  ماألوفة،  غري  طرقًا  اختار  لو  حتى 

ل ي�شل لهدفه اأبداً على رغم اأنه ي�شي دائمًا 

على نهج القدماء نف�شه«، نالحظ هنا الهجوم 

الأ�شلوب  ومدح  الكال�شيكية،  مذهب  على 

مثاًل  كونه  حتديداً  وال�شك�شبريي  الإجنليزي 

جيداً لتاأ�شي�س اأ�شلوب ذي طابع وطني ـــ براأي 

لي�شنغ.

م�رضح  اإن�شاء  النهائي  لي�شنغ  هدف  يكن  مل 

ا�شتغالل  اإىل  ي�شعى  كان  بل  فح�شب،  وطني 

هذا النمط الوطني اجلديد من اأجل بث اأفكاره 

اأو  الجتماعي  امل�شتوى  على  �شواء  التحررية 

حتى الديني، وهناك الكثري من الإ�شارات التي 

ب�شكل  ال�شوء على توجهه ذلك، تت�شح  ت�شلط 

كبري يف »دراماتورغيا هامبورغ«.

ففي �شل�شلة املقالت تلك يقوم لي�شنغ بتحليل 

يقوم  الوقت  نف�س  ويف  امل�رضح،  ريربتوار 

كارولينا نايرب
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ثالث  بعد  هامبورغ  م�رضح  لي�شنغ  غادر 

بن�رض  ا�شتمر  اأنه  اإل  العمل،  من  �شنوات 

الأمر  و�شل  حتى  الدراماتورغية،  تعاليمه 

يف  الدراماتورغ  وظيفة  تاأ�ش�شت  اأن  اإىل 

امل�رضح الأملاين وتغلغل الدراماتورغ يف كل 

يف  اأملانيا  يف  الرئي�شة  امل�شارح  ريربتوارات 

نهاية القرن الثامن ع�رض.

تطور الدراماتورغيا بعد لي�شنغ

من  و�شتان�شالف�شكي  ـــ  بريخت  بدورهما 

يف  عقيدة  وجود  �رضورة  على  اأكدا  ـــ  قبل 

اإىل التغيري يف النظام  العمل الفني ما يوؤدي 

�شتان�شالف�شكي  اأطلق  عام،  ب�شكل  احلياتي 

ي�رضح  الأ�شمى«.  »الهدف  هذه  روؤيته  على 

ملنهج  تبعًا  الأ�شمى  الهدف  زاخافا  بوري�س 

الأعلى  الهدف  »اإن  فيقول:  �شتان�شالف�شكي 

مطالبة  يعني  ل  �شتان�شالف�شكي  منهج  يف 

يعني  ولكن  فح�شب،  الفن  بفكرية  املمثل 

كذلك مطالبته بالن�شاط العقائدي الذي يكمن 

التغيري  عنا�رض  من  كعن�رض  الفن  اأهمية  يف 

�شتان�شالف�شكي  اأن  هنا  نالحظ  الجتماعي«. 

نف�شه ي�شري على خطى لي�شنغ.

هذه الروؤية ل�شتان�شالف�شكي مل تكن مدار جدل 

اأداة  الدراماتورغيا  كانت  فقد  بريخت  مع 

بريخت يف تعرية املجتمع، ما يوؤدي بالتايل 

اإىل ظهور نزعة جماهريية للتغيري املجتمعي. 

القرن  يف  رائداً  دراماتورغًا  بريخت  كان 

الع�رضين، تداخل عمله بني الإخراج والتاأليف، 

بالإ�شافة اإىل وجهة نظره يف الأداء التمثيلي، 

لي�س بهدف ا�شتحداث �شكل جديد يف الأداء، بل 

من اأجل منع اجلمهور من الندماج بالعر�س، 

عن  والتنفي�س  التطهري  من  منعه  وبالتايل 

كل  ـــ  الدراماتورغ  ـــ  بريخت  فعل  م�شاعره، 

�شيء �شواء على م�شتوى التاأليف اأو الإخراج اأو 

امل�شهدية اأو الأداء التمثيلي املن�شود من اأجل 

اأن يبقي املتفرج بعيداً عن حالة التنفي�س عن 

)لي�شنغ(  اأنه  اإل  املاأ�شاة،  يف  اأر�شطو  اأفكار 

الو�شطى،  الطبقة  موا�شيع  ل�شالح  عّدلها 

من  الو�شطى(  )الطبقة  جمهوره  اإىل  الأقرب 

ال�شخ�شيات الرفيعة التي اأو�شى بها اأر�شطو.

بالإ�شافة اإىل ذلك كان لي�شنغ يتميز بوجهة 

وجهة  ترف�س  اإحلادية،  باأنها  �شفت  ومُ نظر 

ب�رضاع  يذكرنا  الذي  الأمر  الكني�شة،  نظر 

منذ  واملتوا�شل  الكني�شة،  مع  الربجوازية 

ع�رض النه�شة الأوروبية.

من هنا ن�شتطيع اأن نالحظ كيف جمع لي�شنغ 

واملفكر،  وامل�رضحي،  الكاتب  �شخ�شه  يف 

نتيجة  اإىل  وتو�شل  ذلك  كل  جمع  والثائر، 

ل�شمان  الدراماتورغيا  ا�شتخدام  من  لبد  اأنه 

اإي�شال اأفكاره.

ـــ  وطنية  اأهداف  لتحقيق  ي�شعى  لي�شنغ  كان 

اإىل  و�شعى  وفنية،  اجتماعية  ـــ  اإيديولوجية 

وحتى  وكدراماتورغ،  ككاتب  عمله  يف  ذلك 

يف اأ�شلوبه الفني الذي اأكد فيه على الأ�شلوب 

خالل  ومن  الفرن�شي،  من  اأكرث  الإجنليزي 

قدمناه  الذي  بال�شكل  جتربته  ا�شتعرا�س 

نالحظ ما يلي:

م�رضحية  كمهنة  الدراماتورغيا  ارتباط  1ـــ 
النظر عن طبيعة  )بغ�س  باإيديولوجيا معينة 

هذه الإيديولوجيا(.

على  للتاأكيد  و�شيلة  هي  الدراماتورغيا  2ـــ 
لتغيري املجتمع،  ي�شعى  للم�رضح  اأ�شمى  هدف 

وحتفيز الرغبة لهذا التغيري.

3ـــ احلاجة لرتباط الدراماتورغيا بريربتوار 
م�رضحي.

ــ باتخاذ الفن امل�رضحي  هذا النوع من التوجهـ 

من  الكثري  عليه  اأكد  اأمر  ـــ  ن�شال  ك�شاحة 

عند  نراه  ما  وهذا  امل�رضحيني،  املبدعني 

درا�شة تاريخ امل�رضح.

ال�شعرية  »الدراما  الأمر:  هذا  على  اأكد  هيغل 

التاريخية  املراحل  ت�شتخدم يف بع�س  كانت 

ال�شيا�شة  يف  جديدة  اأفكار  تو�شيل  اأجل  من 

والأخالق وال�شعر، والدين« ويعلق اأنيك�شت يف 

كتابه تاريخ درا�شة الدراما على ذلك فيقول: 

الفنان  حق  من  اأنه  هيغل  يرى  لذلك  »وطبقًا 

ا�شتخدام الفن من اأجل تاأكيد اأفكاره التقدمية. 

اأما اعرتا�شه الوحيد فهو موجه �شد النزعاتية 

الدرامي،  الفعل  مع  م�شطنع  ب�شكل  املرتبطة 

به«،  وم�رضوطة  عنه  �شادرة  تكون  اأن  دون 

الدراماتورغيا  دور  نقدر  اأن  ن�شتطيع  وهنا 

الذي قام لي�شنغ بتاأ�شي�شه على اجلانب الفني 

فهو ي�شمن عدم حدوث ال�شيء الذي حذر منه 

اأنيك�شت وهيغل من قبل، اأي: األ تطغى عقيدة 

الفنان على القيم اجلمالية الواجب اأن يتحلى 

بها العمل الفني.

الهدف االأعلى يف منهج �شتان�شالف�شكي 

ال يعني مطالبة املمثل بفكرية الفن 

مطالبته  كذلك  يعني  ولكن  فح�شب، 

يف  يكمن  الذي  العقائدي  بالن�شاط 

عنا�رص  من  كعن�رص  الفن  اأهمية 

هنا  نالحظ  االجتماعي«.  التغيري 

على  ي�شري  نف�شه  �شتان�شالف�شكي  اأن 

لي�شنغ خطى 

�شتان�شالف�شكي
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الإ�رضاف،  مهمة  املا�شرت  ـــ  للمخرج  وين�شب   

وحتديد مالمح فكرة العر�س النهائية.

الدراماتورغيا والريربتوار امل�رصحي:

باأنه  امل�رضحي  الريربتوار  ف 
ّ
نعر اأن  يكن 

ذخرية الفرقة امل�رضحية من الأعمال اجلاهزة 

اأمام جمهور. كما يكن جدولة هذه  للعر�س 

الأعمال اأو بع�ٍس منها اإىل جدول �شهري مثاًل، 

ف اجلمهور من 
ّ
يعلن عنه ب�شكل م�شّبق، فيتعر

م�رضحيات.  من  عر�شه  �شيتم  ما  على  خالله 

الريربتوار عادة على هذا  ت�شمية  تطلق  حيث 

اجلدول اخلا�س بالعرو�س.

لحظنا يف جتربة لي�شنغ بدايًة، وبالتحديد مع 

املقالت  هذه  اأن  هامبورغ«،  »دراماتورغيا 

كانت  اإمنا  الدراماتورغيا  ملفهوم  املبلورة 

مرتبطة وب�شكل وثيق بالريربتوار امل�رضحي، 

حيث كان من البديهي اإدراك حقيقة اأن لي�س 

دون  لأفكاره  خ�شبة  بيئة  توفري  املمكن  من 

رواد  كل  فعل  وكذلك  م�رضحي،  ريربتوار 

امل�رضح  �شكل  بلوروا  الذين  الثوريني  امل�رضح 

بو�شعهم  يكن  مل  حيث  واملعا�رض،  احلديث 

عر�س  جمرد  من  املجتمعي  التغيري  ت�شور 

بل لبد من و�شع  متناثرة،  اأو عرو�س  واحد 

الريربتوار  ت�شكيلة  على  ينعك�س  اأ�شمى  هدف 

ال�شتمرارية  ت�شمن  بحيث  عام،  ب�شكل 

التغيري،  نحو  وقيادته  املجتمع  يف  والتاأثري 

مبفهوم  مرتبطًا  الدراماتورغي  نهجهم  فكان 

الريربتوار ب�شكل ل يقبل النقا�س فيه.

�شتغل هذه اخلا�شية  تمُ اأن  بالطبع  من املمكن 

يف  بالطبع  حدث  ما  وهذا  دعائية،  لأهداف 

�شواء  امل�رضح  ع�شور  من  ع�رض  من  اأكرث 

هذا  ولكن  املعا�رض،  اأو  احلديث،  اأو  القدمي، 

نتائجها  تكون  حيث  باملطلق  اأداة  اأي  �شاأن 

النهائية مرتبطة بامل�شتخدم ونواياه وطبيعة 

وطبيعتها  نف�شها  بالأداة  ولي�س  ال�شتخدام، 

اخلا�شة بها.

م�شاعره وغ�شبه، فيبقى يف حالة قلق م�شتمر 

اإىل  في�شل  املنزل،  اإىل  عودته  لدى  حتى 

قد  يكون  اأن  بعد  التغيري،  من  لبد  اأن  نتيجة 

النازية.  زمن  يف  الو�شع  �شوء  بالطبع  اأدرك 

زمانه،  يف  لي�شنغ  بدور  ذكرنا  يمُ الذي  الأمر 

املجتمع  يجعل  لأن  بحاجة  كان  والذي 

يف  والوحدة  التغيري،  �رضورة  يدرك  الأملاين 

زمن كانت الإمرباطوريات العظمى يف اأوروبا 

تت�شكل وتخرج اإىل ما وراء حدودها. واإن كان 

عن  بالطبع  خمتلفًا  الدراماتورغي  منهجه 

منهج بريخت، واأ�شلوبه الفني.

اأهمية  الدراماتورغ  ملهنة  مايرهولد  اأوىل 

يف  الواردة  الإ�شارات  كل  كانت  واإن  خا�شة. 

�شفة  حول   )1919 ـــ   1918( حما�رضاته 

الكاتب  بها  يق�شد  اأنه  توؤكد  الدراماتورغ 

امل�شهدية  قيمة  يدرك  الذي  امل�رضحي، 

�شفة  هنا  مايرهولد  ا�شتخدم  امل�رضحية، 

امل�رضحي  الكاتب  على  للدللة  الدراماتورغ 

الذي يكتب للم�رضح ولي�س لالأدب، فكان يوؤكد 

اإىل:  ينق�شمون  امل�رضح  عامل  يف  ّتاب  الكمُ اأن 

م�رضحيني واأدبيني. وكان ي�شف امل�رضحيني 

�شفتهم  فهذه  بالدراماتورغيني،  فقط  منهم 

الذين  »الدراماتورغيون  ملايرهولد:  تبعًا 

يجمعون  كانوا  للم�رضح،  امل�رضحيات  كتبوا 

يف �شخ�شهم: املخرج واملمثل، بالإ�شافة اإىل 

وموليري،  �شك�شبري،  كان  كذلك  الدراماتورغ. 

ويوربيدي�س، وغريهم«.

قّدم  فقد  للدراماتورغ،  املعا�رض  املفهوم  اأما 

�شنعاود  اأننا  )اإل  اأخرى  ت�شمية  مايرهولد  له 

احلديث عن هذا الأمر يف مو�شع لحق(.

اأطلق  اأنه  فنالحظ  كريغ  غوردون  عند  اأما 

ت�شمية اأخرى على القائم مبهام الدراماتورغ 

وهي )املدير الفني للم�رضح(: »طبيعة من�شبه 

يجب اأن جتعله اأهم �شخ�شية يف دنيا امل�رضح 

امل�رضحية  يتناول  اأن  ي�شتطيع  رجل  كلها... 

ويتوىل  نف�شه،  هو  له  يطيب  كما  فيمُخرجها 

كل  ت�شتلزمه  مبا  فيزدوهم  املمثلني  تدريب 

املناظر  ت�شميم  ويتوىل  موقف،  وكل  حركة 

واقرتاح املالب�س، في�رضح ملن يقوم ب�شنعها 

ما لبد من توفره يف كل منها؛ ثم يعمل مع 

لهم  فيو�شح  ال�شناعية،  الأ�شواء  مهند�شي 

تو�شيحًا تامًا ما يريده منهم«. فهو هنا يعترب 

باأن  علمًا  الفني،  املدير  نف�شه  هو  املخرج 

الأعمال  هذه  بكل  يقوم  كان  كريغ  غوردون 

اأن يكون  اأنه يتوقع من املخرج  اأي  جمتمعة. 

خمرجًا ـــ دراماتورغًا.

هنا نعود اإىل مايرهولد من جديد ـــ وحتديداً 

امل�رضحي  الإخراج  دورة  يف  حما�رضاته  اإىل 

املخرج،  منهج  املخرج،  عمل  عنوان:  حتت 

ـــ 1919(، حيث جنده يذكر ما ي�شمى   1918(

امل�رضحي(.  العر�س  ما�شرت  ـــ  )باملخرج 

للمفهوم  ـــ  براأينا  ـــ  املقابل  امل�شطلح  فهو 

كما  ي�شفه  حيث  للدراماتورغ.  املعا�رض 

امل�رضحي،  العر�س  ما�شرت  ـــ  »املخرج  يلي: 

موؤلف الرتكيبة امل�رضحية. املخرج ـــ املا�شرت 

املبدعني  كل   )Collective( جمموع  يوحد 

امل�رضحيني امل�شاركني يف العر�س امل�رضحي 

الديكور،  م�شمم  الدراماتورغ،  )املمثل، 

التقنيني وغريهم( من اأجل جت�شيد فكرة فنية 

واحدة«.

يلي:  ما  املهام  لهذه  مايرهولد  وي�شيف 

و�شكل  امل�شهدي،  امليدان  �شكل  »يبني 

وينتقي  وو�شعيتها.  امل�رضحية  ال�شخ�شيات 

ـــ  فنانني  من  املعاونني،  له  بني 
ّ
املقر من 

املو�شيقي  كانت  )اإذا  ومو�شيقيني  م�شممني، 

ويختار  بالعر�س(.  املخرج  فكرة  يف  داخلة 

وتابعيته  مبوا�شفاته  الذي  الفنان  املخرج 

كامل  ب�شكل  م�شوؤوًل  يكون  ما  فنية  ملدر�شة 

عن اأفكاره«.

هذا  �شلطة  ي�شع  مايرهولد  اأن  هنا  نالحظ 

املخرج ـــ املا�شرت، فوق �شلطة خمرج العر�س، 
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َجمالّية اخلط العربّي

من جمال املعنى اإىل جمال ال�سكل

�شالح الدين ر�شول

فنون
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اإىل  اأ�شار  بوركهارت(  )تيتو�س  فالباحث 

فاعتربه  العربي،  للخط  الفنية  الأهمية 

غرابار(  )اأوليه  اأما  وامل�شلمني.  العرب  اأيقونة 

الزخرفة  لفن  الرئي�س  اهتمامه  اأوىل  فقد 

متممًا  جزًءا  العربي  اخلط  واعترب  الإ�شالمية، 

»الكتابة  �شمة  عليها  واأ�شفى  الزخرفة،  لهذه 

كتابه  يف  لندو(  روم   ( ويقول  املقد�شة«. 

امل�شلمني  على  م 
ّ
ِر حمُ والعرب«:  »الإ�شالم 

تعني  فقد  ولذلك  الت�شبيهي،  بالفن  الهتمام 

منافذها  تلتم�س  اأن  الفنية  مواهبهم  على 

ال�شعي،  هذا  خالل  ومن  اأخرى،  اجتاهات  يف 

اأحدثوا فنًا ي�شتطيع اأن يدعى ـ ب�رضف النظر 

عن حما�شنه اأو نقائ�شه الأخرىـ  اأنه واحد من 

اأ�شفى الفنون التي نعرفها.

ويعرتف )بيكا�شو( مرًة: »اإن اأق�شى نقطة اأردت 

الت�شوير، وجدت اخلط  اإليها يف فن  الو�شول 

الإ�شالمي قد �شبقني اإليها منذ اأمٍد بعيد«.

العبا�شي  اخلليفة  اأن  التاريخ  لنا  ويروي 

اإىل  بهدايا  الرتجمان  ابن  اأنفذ  باهلل  الواثق 

ملك الروم، فراآهم قد علقوا على باب كني�شتهم 

كتبًا بالعربية، ف�شاأل عنها، فقيل له: هذه كتب 

يتبواأ  اجلميلة،  الفنون  من  فن  العربي  اخلط 

واملنازل  الدرجات  واأعلى  املقامات،  اأرفع 

وقد  براعة،  اأميا  امل�شلمون  فيه  برع  بينها، 

جتلت براعتهم هذه يف حقول كثرية، وميادين 

الكبري  اأثره  الكرمي  للقراآن  كان  وقد  �شتى. 

اجلمال  عامل  اإىل  ونقله  الفن،  هذا  تطور  يف 

الروحي وال�شكلي معًا، حيث اإن للقراآن الكرمي 

كتاب  فهو  امل�شلمني،  نفو�ض  عظيمًا يف  اأثراً 

ويتربكون  يحفظونه  االأ�شول؛  كل  اأ�شل  اهلل، 

وياأخذون  باآياته،  ويتداوون  يتح�شنون  به، 

باأحكامه. وحر�ض امل�شلمون جميعًا على اأن 

وانكب  حلة.  واأبهى  �شورة  اأجمل  يف  يكون 

اخلطاطون واملجلّدون واملذهبون عليه اإبداعًا 

يف اإخراجه، حتى اأ�شبح اأعظم رونقًا، واأجمل 

تطوير  يف  �شببًا  فكان  جالاًل،  واأكرث  �شكاًل، 

ونقو�شًا،  خطوطًا  العربية؛  الكتابة  وجتويد 

حتى اأ�شبح اخلط العربي اإحدى اأهم الوحدات 

فقط،  هذا  لي�ض  االإ�شالمية،  الفنية  الزخرفية 

بل امتد اأثره لي�شمل كل جوانب وميادين الفن 

االإ�شالمي.

هكذا برع امل�شلمون يف كتابة اآيات القراآن يف 

اأجمل �شورة، واأبهى حّلة، فاأ�شافوا بذلك اإىل 

جمال املعنى جمال ال�شكل وال�شورة، واإن هذا 

بني  واحلميم  القوي  اللتقاء  وهذا  الت�شافر 

جماليات املعنى وجماليات اخلط يف القراآن 

�شفافة،  روحًا  اخلط  فن  اأك�شبا  قد  الكرمي، 

النفو�س،  يف  اجلميلة  امل�شاعر  مع  ترفرف 

لتتوجه اإىل اهلل، اإىل حيث اجلمال املطلق!.

يف  اأي�شًا  الفن  هذا  يف  براعتهم  جتلت  وقد 

جدران  بها  زّينوا  التي  اجلميلة،  لوحاتهم 

امل�شاجد، فاأعطوها هيبة وقد�شية، وجّملوا به 

ق�شورهم، فاأ�شبغوا عليها روعة وجماًل. واإذا 

كان امل�شلمون قد فتحوا العامل، واأ�شاوؤوا على 

الإن�شانية  اإىل  وحملوا  وهاجًا،  نوراً  الدنيا 

نن�شى  فال  واجلمال،  واخلري  احلق  ر�شالة 

اأنهم خري من تذوق الناحية الفنية يف اخلط، 

وحت�ش�شوا حالوة احلروف وجمالها.

براعة  يف  وال�شكل،  املعنى  بني  زاوجوا  لقد 

نادرة، ونفخوا يف ر�شم الكلمات روحًا �شفافة، 

ترتاى بني احلروف، لت�شبح اجلملة املكتوبة 

ولقد  الناب�س.  احلي   اجلمال  فيها  يوج  اآية 

حتى  عّدة،  قرونًا  الفن  هذا  اإجادة  ا�شتغرقت 

واجلودة  اجلمال  من  م�شتوى  على  اأ�شبح 

يوؤهله لأن تدون به امل�شاحف، وي�شتخدم يف 

الكتابات التذكارية والأثرية والزخرفية.

ويف فرتة ازدهار احل�شارة الإ�شالمية، اأ�شبح 

فو�شعت  املعرفة،  الأوىل  غايته  فنًا،  اخلط 

واأ�شاليب،  طرائق  واخرتعت  علمية،  قواعد  له 

فيه،  املتناهي  اجلمال  لإظهار  كلها  تهدف 

يبلغ  اأن  امل�شلم  الكاتب  الفنان/  فا�شتطاع 

العربي  اخلط  اأن  ريب  ول  الع�رضات..  اأنواعه 

فاإّن  الإطالق،  على  العامل  خطوط  اأجمل  هو 

وبديع  �شورته،  وجمال  �شكله،  �ْشِن  حمُ من  له 

حتى  وحمرتمًا،  مف�شاًل  جعله  ما  هند�شته، 

عند الغربيني.
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لرتكيب  الب�رض  وا�شتفاد  وعال،  جّل  اهلل  عند 

حروفه عن طريق العقل الب�رضي.

�شعوا  الكال�شيكيني  اخلطاطني  اأن  راأينا  هكذا 

اجلمالية  القيم  اإظهار  يف  كبرياً  جهداً  وبذلوا 

لفن اخلط، والنهو�س بخ�شائ�شه الفنية، حتى 

ما  له  فكان  والبهاء،  اجلمال  يف  ذروة  بلغ 

كان من املنزلة الرفيعة، والدرجة العالية بني 

�شائر الفنون اجلميلة. لذلك، نطمح اأن يحافظ 

الفن  لهذا  متذوق  وكل  معا�رض،  فنان  كل 

والقيم  الفنية،  اخل�شائ�س  تلك  على  اجلميل، 

الرفيع،  الفن  هذا  يف  املوجودة  اجلمالية 

التكنولوجيا،  ع�رض  يف  ونحن  خ�شو�شًا 

الذي يتهدد هذا الفن بزوال اللم�شات الب�رضية 

امل�شبعة بال�شفافية الروحية، وبتثبيت الطابع 

الآيل الذي يتميز بال�شالبة والق�شوة عليه.

يف  ا�شتانبول  يف  اخلطاطون  اأدركه  ما  هذا 

تظاهرات  يف  خرجوا  حني  املطبعة،  ع�رض 

ق�شباتهم  وا�شعني  املطبعة،  ا�شتخدام  �شد 

اخلط  يعّزون  وكاأنهم  نع�س،  يف  وحمابرهم 

باقرتاب اأجله ودنو مثواه!

املراجع:

ــ دار الفكر. ــ كيف نعّلم اخلط العربي: معروف زريق   1
ــ بريوت. ــ اخلط العربي الكويف: ح�شن قا�شم حب�س، دار القلم   2

1997م، مع�شوم حممد خلف. 319/ فرباير  ــ جملة البيان: العدد   3
ــ يف رحاب اخلط العربي: حممد منري كيال.  4

الثاين/  ربيع  ــ  اأول  ربيع  ع�رض/  الرابع  العدد  ــ  الثقافية  جملة  ـــ   5
1417هـ، مع�شوم حممد خلف.

العدد  العربي،  جملة  ــ  وتطوره  ن�شاأته  العربي:  اخلط  غنوم:  حممد  ــ   6
1993م. 412، مار�س 

ا�شتح�شنوا  اأبي خالد؛  اأحمد بن  املاأمون بخط 

�شورتها فعّلقوها. هذا ما حكاه ال�شويل، وقد 

كتابًا  كتب  وهب  بن  �شليمان  اأن  اأي�شًا  اأورد 

اإىل ملك الروم يف اأيام اخلليفة املعتمد، فقال 

من  اأح�شن  �شيئًا  للعرب  راأيت  ما  الروم:  ملك 

ح�شدي  �شيء  على  اأح�شدهم  وما  ال�شكل،  هذا 

على جمال حروفهم. وملك الروم ل يقراأ اخلط 

العربي، واإمنا راقه باعتداله وهند�شته. ويقول 

اخلليفة املاأمون: لو فاخرتنا امللوك الأعاجم 

باأمثالها، لفاخرناها مبا لنا من اأنواع اخلط؛ 

يقراأ يف كل مكان، ويرتجم بكل ل�شان، ويوجد 

يف كل زمان.

فاخلط العربي يتلك من اخل�شائ�س اجلمالية 

تعطي  وا�شعة،  باآفاق جمالية  ويتميز  الكثري، 

تكوينات فنية ل حدود لها، فاحلرف العربي 

تراث متجدد، اأينما يقف ي�شمو، واأينما حترك 

فهو يعطي للعني مو�شيقا ت�شحرها اإىل �شواطئ 

الإبداع واخليال اخل�شيب. ونتيجة ملا يتحلى 

وت�شكيلية  جمالية  قيم  من  العربي  اخلط  به 

خا�شًا  نحواً  اخلطاطون  نحا  فقد  وتعبريية، 

وراء  �شعيًا  والتنقيط،  الت�شكيل  و�شع  يف 

جمال اخلط وح�شن منظره؛ اأبدعوا يف زخرفة 

يف  و�شلكوا  الإبداع،  غاية  العربية  الكتابة 

تكاد  ل  اإنك  حتى  بالألباب،  تاأخذ  �شباًل  ذلك 

الكتابي  العن�رض  متّيز  الأعمال  من  كثري  يف 

الزخرفية،  الأفانني  تلك  و�شط  يف  الأ�شلي 

وجتد نف�شك م�شدوهًا اأمام تلك ال�شمفونية من 

ر�شيق  برتابط  امل�شاغة  والزخارف،  اخلطوط 

املكتوبة  الكلمات  لعبت  فقد  بالألباب،  ياأخذ 

دخلت  حيث  الإ�شالمي،  الفن  يف  كبرياً  دوراً 

كعن�رض مكّمل يف ت�شميم زخريف، ففي الوقت 

و�شيلة  جمرد  اخلط  اعتبار  فيه  يكن  الذي 

اأمامنا  يقف  ون�رضه،  املوحي  اهلل  كالم  لنقل 

كما  اخلا�شة،  �شخ�شيته  له  بذاته،  قائم  كفن 

اأن له هم�شه اخلا�س، ملا يتمّيز به من جمالية 

 

م�شتقلة كل ال�شتقالل عن م�شمون اجلمل، اأو 

الغاية املبا�رضة التي كتبت لأجلها.

الن�شياب  ذلك  تتاأمل  العني  تروح  فحني 

�شيل  وكاأنه  الفار�شي،  التعليقي  للخط  العذب 

ثبت  الذي  الثلثي،  اخلط  تتاأمل  اأو  ندى،  من 

 الع�شور، كاأح�شن خط تزييني، وكاأنه 
ّ
على مر

بحر ل حدود له من القوة والعظمة والكربياء 

الذي ينطلق منه.

ال�شل�س،  الإبداع  الديواين، ذلك  اأو نتاأمل اخلط 

نحو  ي�شعى  وكاأنه  ذاته،  على  يلتف  الذي 

الرجوع اإىل الدائرة حيث ولدته!.

لوحة بخط التعليق الفار�شي »الب�شملة«، حيث 

الب�شمالت باخلط  تتاألق من خالل ف�شاء من 

الديواين 

اإل  قوة  »ل  ن�شها:  اجللي،  الثلث  بخط  لوحة 

باهلل« متناظرة

لوحة باخلط الكويف املربع، ن�شها »ل اإله اإل 

اهلل«

وحني يتم ذلك، تنفتح اأمامنا نافذة تطل على 

اأفق بعيد، وياأخذنا التاأمل اإىل الداخل.. داخلنا 

اإن اخلط توقيف من  نحن كب�رض، حيث قالوا: 
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 ترجمـة للحياة

ارتباكات
قوة

حني ا�شتعلت.. توجهت

فتواجهت.. تاأملت.. ارتبكت

)قعت( نظراتي فعلمت

اأن ذاتي اأقوى من ذاتي

�شياع    

نادتني.. فتعريت، وبعزميتي    

اخلاوية دلفت    

فهالني اأن دروبي البي�شاء قليلة جداً    

فبكيت    

م�شتقبل

النار امل�شتعلة يف اأعماقي منذ اأمد طويل

مل تطهرين

فتاأملتني اأكرث

حت�شنُت برغباتي

وقررت االنتقال للخطوة التالية

ت�شو�ض    

�شبابية االرتعا�شات التي تهزين طوال الوقت    

ت�شاهم يف عدم اكت�شاف الظالم الذي يغمرين    

رغم �ش�شاعة ال�شوء ال�شاطع    

هكذا زعم يل قريني    

حلم

راودتها.. فاقرتبنا اأكرث

وحني دنت حلظة املكا�شفة

وان�شيالها يف كفي

انهمرت من يدي القاب�شة

على الفراغ

درب    

كنت منهكمًا بالنظر بعينني جاحظتني    

اأتلم�ض طريقي    

وفجاأة انبثقت م�شاعر احلنني    

بحثًا عن الدرب الذي رحل عني    

عبد الفتاح �شربي
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الطابق  بارتفاع  ارتفاعه  قدر  يمُ دائري  �شور 

الواحد، وهو ي�شتمل يف اأرجائه على دعامات 

م�شاحات  يف  وتتوزع  قليال  مائلة  طولية 

الدائري  امل�شار  �شمن  ومنتظمة  مت�شاوية 

لالأ�شوار التي احتوت يف ثناياها على مداخل 

دائرية،  ن�شف  عقود  ذات  وانحناءات  ونوافذ 

العلوية  الفتحات  من  جمموعة  اإىل  اإ�شافة 

بروجيل  زين  كما  ال�شكل،  م�شتطيلة  ال�شغرية 

ذات  زخرفية  ب�شل�شلة  الطوابق  نهايات 

اأهميتها  اأن توؤكد  الت�شكيل  ا�شتطاعت فنون 

الرتاثية  بالدرا�شات  الوطيدة  وعالقتها 

املادية وال�شفهية يف غري منا�شبة وموقع، 

وقد اأمكن لكثري من االأعمال الفنية اأن تقدم 

ت�شورات مرئية عن املوروثات االإن�شانية يف 

احلقب الزمنية الغابرة والع�شور ال�شحيقة، 

متفاوتة  اأخرى  واأزمنة  اأماكن  يف  وكذلك 

باالحتفاظ  خاللها  ليهتم  االإن�شان  يكن  مل 

مبوروثه كما هو متحقق بالكيفية االآنية يف 

ع�رص العلوم واقتفاء االآثار. 

قد لذ كثري من الفنانني الت�شكيليني العامليني 

اإبداعية  ت�شورات  تقدمي  يف  اخليال  لإعمال 

متنوعة ت�شعى ملقاربة ال�شكل الأ�شطوري لربج 

بابل الذي ذكر يف الإ�شحاح احلادي ع�رض من 

النبي  ن�شل  اإىل  بناوؤه  وين�شب  التكوين،  �شفر 

نوح عليه ال�شالم، وقت اأن كان �شعب بابل هو 

قبل  وهذا  الب�شيطة،  ظهر  على  الأوحد  ال�شعب 

اأن يت�شتت النا�س ويتفرقوا يف اأنحاء الأر�س 

اإنه  ويقال  خمتلفة،  ولغات  باأل�شن  ناطقني 

بع�شها  اأعلى  تتدرج  طوابق  ثمانية  من  بني 

علوي   مبعبد  ـ  الثامن  الطابق  يف   - وتنتهي 

حلزوين  �شلم  خ�ش�س  فيما  ال�شماء،  اإىل  يرنو 

اإىل  بالرتقاء  وي�شمح  اخلارج  من  به  يحيط 

حيث توجد قمة الربج.

بروجيل  بيرت  البلجيكي  الفنان  ويعد 

الذين  الفنانني  اأ�شهر  من   )1569-1525(

اهتمامهم، حيث �شوره على  بابل  برج  اأولوا 

النهر،  �شاطئ  على  يطل  �شخم  بناء  هيئة 

يرتكز  متدرج  معماري  تكوين  يف  ويظهر 

الأر�شي  الطابق  يعلوها  دائرية،  قاعدة  على 

يف حميط هو الأكرب قطراً، قيا�شًا مبحيط كل 

تباعا،  املرتفعة  الأخرى  الطوابق  من  طابق 

من  الربج  طوابق  من  طابق  كل  يتاألف  فيما 

برج بابل 

كما ت�سوره الت�سكيليون

.. بنـاء �شامخ يرنو اإلـى ال�شماء

حممد مهدي حميدة

�شورة تخيلية لربج بابل، )بيرت برويغيل البكر 1563(

عمارة
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اإبراز املكون  اأن تغفل  الربج وتداعياته، دون 

مل  والذي  الفاره،  املبني  لذلك  املعماري 

ال�شكل التخيلي الذي  يخرج تكوينه عن نف�س 

ارت�شاه معظم الت�شكيليني يف اأعمالهم لإبراز 

�شموخ البناء، اإ�شافة اإىل التاأكيد على طوابقه 

من  املتقل�س  الدائري  املحيط  ذات  املتعددة 

طابق اإىل اآخر كلما ارتفع الربج لأعلى.

ويالحظ يف لوحة كورنيلي�س اأن ال�شكل العام 

للبناء املعماري مل يختلف عن اللوحة ال�شابقة 

املتعلقة  التفا�شيل  تبدو  فيما  لربوجيل، 

توزيعها، وكذلك  بالفتحات وعددها وطريقة 

خمتلفة  املعمارية،  واحلليات  الدعامات 

ب�شكل ي�شهل ر�شده بني اللوحتني على الرغم 

العقد  اأي�شا على �شكل  اعتماد كورنيلي�س  من 

ال�شغرية  الفتحات  وكذلك  الدائري،  ن�شف 

امل�شتطيلة ال�شكل.

ومتكررة  متماثلة  دائرية  ن�شف  انحناءات 

كل  بني  الواقعة  امل�شاحة  يف  مكانها  حتتل 

دعامتني.

�شموخ  على  بروجيل  اأكد  اللوحة   هذه  ويف 

الكتلة املعمارية ال�شخمة  وعظمة الربج عرب 

م�شاحة  من  الأكرب  الن�شيب  احتلت  التي 

اللوحة وجاءت يف حجم كبري يتباين بطبيعة 

ال�شئيلة واملتقزمة  البنايات  احلال مع كافة 

التي متتد اإىل خلفية اللوحة، وهو تباين ق�شد 

به الفنان التاأكيد على تفرد هذا الربج قيا�شا 

بكل ما يحيط به من عنا�رض ومكونات، كما 

اأنه ذهب يف مبالغته الت�شكيلية حد اأن الربج 

ال�شحاب،  طاول  وقد  الثمانية  بطوابقه  يظهر 

بـ  قدر  الذي  ال�شاهق  ارتفاعه  على  يوؤكد  مما 

300 قدم تقريبا.

لقد ا�شتطاع بروجيل اأن يطرح ت�شورا ب�رضيا 

الهند�شي  البناء  �رضامة  على  يعتمد  مده�شا 

البادي  والتنوع  املعمارية  الكتلة  ور�شوخ 

اأجزائها وعنا�رضها املوؤلفة التي تتاأكد  على 

الهند�شي،  املنظور  بقواعد  اهتمامه  عرب 

ودرا�شة الظل والنور، وكذلك التنا�شب الكائن 

جل�شم  املتممة  البنائية  العنا�رض  كافة  بني 

الربج وطوابقه املتتالية التي ا�شتعان الفنان 

علوية  اأولهما  نظر؛  بزاويتي  ت�شويرها  يف 

وتغطيات  اأ�شقف  تظهر  الطائر(  عني  )منظور 

زاوية  بينما   اخلارج،  من  ال�شفلية  الطوابق 

النظر الثانية �شفلية )منظور عني النملة( وهي 

وقد  الوا�شح،  وارتفاعه  الربج  �شموخ  توؤكد 

جاء النتقال بني زاويتي النظر هاتني خالل 

حل ت�شكيلي اأقرب اإىل منطق التكوين والبناء 

الفني الدال الذي يخلو من الفتعال.

الأجزاء  بع�س  بروجيل  بيرت  لوحة  يف  تبدو 

املنهارة من ج�شد الربج، وهي تعطي بهيئتها 

تلك دللة قوية على امل�شري الذي اآل اإليه هذا 

اإل يف  البناء الإن�شاين الذي مل يعد له وجود، 

الذين  الت�شكيليني،  الفنانني  لوحات  بع�س 

ت�شوروا بناء الربج دائما على هيئة دائرية اأو 

اأ�شطوانية التكوين، حتى اأظهرت �شور الأقمار 

طريق  وعن  موؤخرا  الرو�شية  ال�شطناعية 

امل�شادفة اأن الربج قد بني على قاعدة مربعة 

ال�شكل، وذلك يف املكان املفرت�س وجوده يف 

وجه  على  1800ق.م،  عام  يف  املبنية  بابل 

التقريب.

كورنيلي�س  الهولندي  الفنان  لوحة  اأما 

فقد   )1553 حتي   1505 )حوايل  اأنثون�شيز 

اإىل حد ما خمتلفا لربج  طرحت ت�شورا يبدو 

بابل من خالل اعتمادها على تقنية جرافيكية 

انهيار  توقيت  يف  الت�شكيلي  عاملها  تكثف 

برج بابل كما ت�شوره كورنيلي�ض اأنثون�شيز
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الفنان  يتجاوز  وفيها  بابل،  لربج  افرتا�شية 

ويذهب  للربج،  املفرت�س  الت�شكيلي  النمط 

بحيث  به،  خا�س  معماري  خمطط  لو�شع 

يتوافق مع روؤيته هو نف�شه ودون اأن يحيد عن 

ذلك  الرثي  الت�شكيلي  عامله  ومكونات  اأجواء 

الذي احتلت العمارة فيه الق�شط الأكرب.

باملبالغة  ي�شتعني  تلك  لوحته  يف  اإي�رض  اإن 

للربج،  ال�شاهق  الرتفاع  لإظهار  املنظورية 

يف  العالية  قمته  واإبراز  طوابقه  تعدد  وكذا 

الوقت الذي يظهر فيه مراحل العمل املختلفة 

اآثر  والذي  ال�شماء،  يطاول  الذي  البناء  لذلك 

التي  احلبال  من  مبجموعة  تغطيته  الفنان 

ما  بح�شب  وتتجه  اأعلى  اإىل  اأ�شفل  من  متتد 

تقت�شيه اأجزاء املبنى والعنا�رض املكونة عرب 

ت�شور ت�شكيلي يحمل خياله اخلا�س.

اأندريا�س  الأ�شل  البولندي  لوحة  تت�شم  بينما 

يزج  �شوريايل  بطابع   ،)1955( زيلنكيو�زس 

اأحدهمها  يثل  افرتا�شيني،  عاملني  بني 

املوؤدية  الالنهائية  مبتاهاته  الأر�شي  العامل 

اإىل املنطقة الو�شطى يف اللوحة، والتي ت�شهد 

بزوغ العامل الثاين املتمثل يف كتلة برج بابل 

املعمارية، 

فيما تعد لوحة برج بابل للهولندي موريت�س 

من   ،)1972  -  1898( اإي�رض  كورنيلي�س 

فرادتها  حملت  التي  الهامة  الفنية  الأعمال 

وروؤيتها اخلا�شة يف تقدمي معاجلة ت�شكيلية 

الربج للت�شكيلي الهولندي اإي�رص

من لوحات برج بابل لكورنيلي�ض اأنثون�شيز
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املعمارية، والتي جاءت بنف�س األوان املتاهة 

اأية  من  واخلالية  التكوين  ب�شيطة  الأر�شية 

يف  واملتداخلة  امللتفة  اجلدران  عدا  تفا�شيل 

اإىل  اللوحة وو�شول  م�شاحة متتد من مقدمة 

العمق.

بالعمائر  الفنان  يكتفي  اللوحة  هذه  ويف 

جمموعة  خالله  ينرث  الذي  املحيط  والف�شاء 

اأنه  كما  الالمعة،  الفقاعات  اأو  الكرات  من 

�شبغ   يف  واحدة  لونية  جمموعة  ي�شتخدم 

املتاهة املعمارية وكذلك ج�شد الربج امللتحم 

مبتاهة العمائر الأر�شية من خالل تالل جبلية 

لي�شعد  واجلدران  احليطان  خاللها  تتماهى 

الرغم  على  البارز  موقعه  عاليًا حمتاًل  الربج 

من النق�شان الذي ي�شوب طوابقه العلوية.

عمل للفنان لوكا�س فان فالكينبور�س

                          للفنان األيك�شج كوبال

اأن يطرح  ا�شتطاع بروجيل  لقد 

يعتمد  مده�شا  ب�رصيا  ت�شورا 

الهند�شي  البناء  �رصامة  على 

املعمارية  الكتلة  ور�شوخ 

اأجزائها  على  البادي  والتنوع 

وعنا�رصها املوؤلفة التي تتاأكد 

املنظور  بقواعد  اهتمامه  عرب 

الهند�شي، ودرا�شة الظل والنور، 

بني  الكائن  التنا�شب  وكذلك 

كافة العنا�رص البنائية املتممة 

جل�شم الربج وطوابقه املتتالية
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من روائع الفنون التطبيقية باملغرب الأق�سى

        املنابر العتيقة.. تاريٌخ واإبداع

منت�رص لوكيلي

عرف العامل االإ�شالمي ظهور املنابر املخ�ش�شة الإلقاء خطب اجلمعة يف امل�شاجد اجلامعة، منذ بدايات انت�شار الدين االإ�شالمي، �شاأنها يف ذلك �شاأن 

العنا�رص املعمارية واالأثاث املرافق لعمارة امل�شاجد، وقد اهتم باأ�شول املنابر عدد من موؤرخي الفنون من م�شت�رصقني وم�شلمني، فراأى بع�شهم 

اأن اأ�شل املنرب موروث عن العر�ض املرتفع لدى القادة ال�شا�شانيني الفر�ض، اأو من )االأمبو( املوجود يف الكنائ�ض القبطية.  ويرى ح�شني موؤن�ض اأن 

املنرب »لغة« قد ورد على لغة قري�ض من لهجة اليمن عن طريق اجلماعة امل�شيحية يف جنران )1(، اأما ابن منظور فيعرفه باأنه: »مرقاة اخلاطب«، 

�شمي منربا الرتفاعه وعلوه، وانترب االأمري: ارتفع فوق املنرب )2(. والنرب هو العلو واالرتقاء، والنربة هي الهمزة �شواء ب�شواء، اإال اأن هذا اللفظ ال 

يوجد يف القراآن الكرمي.

فنون
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حمفوظة  زالت  ما  والتي  املغربي  ال�شانع   

واأنها  �شيما  املغربية،  وامل�شاجد  باملتاحف 

ر�شول  منرب  كان  النبوي،  امل�شجد  بناء  عند 

عن  ارتفاع  جمرد  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 

الأر�س قرب املحراب، تبعه �شنع منرب خ�شبي 

من درجتني ومقعد، وقد ا�شتمرت املنابر على 

هذه ال�شاكلة اإىل اأيام معاوية بن اأبي �شفيان 

�شت  من  خ�شبيا  منربا  لنف�شه  �شنع  الذي 

اأينما ذهب، ثم قرر  درجات كان ياأخذه معه 

اأن يرتكه يف احلرم املكي.

اأثاث  من  جزء  املنرب  اأن  فيه  نقا�س  ل  ومما 

مواد  تطورت  وقد  وعمارته،  اجلامع  امل�شجد 

الإ�شالمي  العامل  بلدان  خمتلف  يف  �شناعته 

له  واختار  بالرخام  العثمانيون  ف�شنعه 

الآجر،  الفر�س من  املماليك احلجارة و�شنعه 

املنابر  �شنعت  فقد  اإفريقيا  �شمال  يف  اأما 

خالل  زخرفتها  اأ�شاليب  وتطورت  خ�شب  من 

بالغرب  منرب  واأقدم  الو�شطى،  الع�شور 

بتون�س  القريوان  م�شجد  منرب  هو  الإ�شالمي 

الذي يرجع تاريخه ل�شنة 248 هـجرية/862 

ال�شاج  خ�شب  من  وامل�شنوع  ميالدية، 

ثالثمائة  من  اأكرث  من  الهند،  من  امل�شتورد 

�شنعها.  بعد  جتميعها  مت  منقو�شة  قطعة 

الفريد متعدد  الزخريف  اللوحات بفنها  تتميز 

امل�شارب والتاأثريات.

هكذا، ن�شتطيع اأن ن�شتنتج اأن املنرب )املغربي( 

يتكون من اأ�شا�س وباب، وقبة مدخل، ودروج 

الأ�شا�س  ويّكن  و)�شواف(،  وجانبني  )�شالمل( 

الإطار ال�شفلي من ت�شكيل قاعدة حلل جمموع 

لدى  ا�شطالح  )وهو  ال�شواف  اأما  الهيكل، 

الأعلى  اجلزء  فهو  املغربية(  ال�شنعة  معلمي 

من اجل�شم وينت�شب فوق الرتبيعة املخ�ش�شة 

جللو�س اخلطيب بنهاية درجات املنرب.

اأهم  املقالة  هذه  يف  نقدم  اأن  ارتاأينا  وقد 

عبقرية  على  �شاهدة  زالت  ما  التي  النماذج 
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اأمويي  اأبي عامر وخليفة  ابن  ا�شمي احلاجب 

الأندل�س ه�شام الثاين. لقد مت عمل هذا املنرب 

عندما  ميالدية،  هجرية/985   357 �شنة 

اأمويي  حلفاء  للزناتيني،  فا�س  خ�شعت 

الأندل�س.

اخل�شب  ب�شناعة  اجلوانب  زخرفة  تاأثرت 

مب�رض، 

ع�رض  والرابع  العا�رض  القرنني  بني  تطورت 

امليالديني:

منرب م�شجد الأندل�شيني بفا�س.

منرب م�شجد الكتبية مبراك�س.

منرب م�شجد القرويني بفا�س.

منرب م�شجد املدر�شة البوعنانية بفا�س.

منرب اجلامع الكبري بفا�س اجلديد.

منرب م�شجد االأندل�شيني بفا�ض

الأندل�شيني بفا�س  ا�شتعمل هذا املنرب بجامع 

�شنة   اإىل  ميالدية  هـجرية/979   369 منذ 

1934م، حيث نقل اإىل متحف البطحاء للفنون 

والتقاليد بفا�س، حيث ل يزال حمفوظا، وهو 

يعترب ثاين اأقدم منرب باملغرب العربي الكبري 

من  �شنع  بالقريوان.  عقبة  م�شجد  منرب  بعد 

واملنقو�س  واملخروط  املنحوت  الأرز  خ�شب 

واأثر �شباغة متعددة الألوان بادية عليه.

اقت�رض  فقد  اأجزائه  بع�س  لتدهور  ونظرا 

احلاملة  اخلم�شة  اأجزائه  على عر�س  املتحف 

اأن  يكن  وهكذا  له،  املوؤرخة  للنقائ�س 

احلانبيتني  الواجهتني  على  الكتابات  نقراأ 

كالتايل: 

اأذن  بيوٍت  {يف  الرحيم  الرحمن  اهلل  »ب�شم 

اهلل اأن ترفع ويذكر فيها ا�شمه ي�شبح له فيها 

بالغدو والآ�شال..}.

ـ »ب�شم اهلل الرحمن الرحيم عمل هذا املنرب يف 

و�شتني وثالثمائة من  ت�شعة  �شنة  �شوال  �شهر 

التاريخ«. 

كما يكن اأن نقراأ على امل�شند الأموي املوؤرخ 

357 هجرية/985 ميالدية على طول  بعام 

العقد: 

اأمر بعمله  ـ »ب�شم اهلل الرحمن الرحيم هذا ما 

احلاجب املن�شور �شيف الدولة الإمام عبد اهلل 

عامر  اأبو  بقاه  اهلل  اأطال  باهلل  املوؤيد  ه�شام 

حممد«.

ـ واأفقيا نقراأ: »ابن اأبي عامر وفقه اهلل يف �شهر 

جماد الآخر �شنة خم�شة و�شبعني وثالث«. 

ال�شيا�شي والديني  التاريخ  تعك�س هذه القطع 

املتوتر يف القرن العا�رض امليالدي، فاجلوانب 

ترتبط باملرحلة الزيرية، وهي �شاللة مغربية 

امل�شند، فيحمل  اأما  للفاطميني.  كانت موالية 
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م�شنده  زخرفة  وتذكر  ن�شخي  بخط  نقي�شة 

الكتبية  جامع  منربي  بزخرفة  وجانبيه 

مبراك�س واجلامع الكبري باجلزائر.

و�شبعني  وخم�شة  مرتين  اإىل  طوله  ي�شل 

وت�شعون  واحد  وعر�شه  م(،   2.75( �شنتمرتا 

اأمتار  ثالثة  وارتفاعه  �شم(،   91( �شنتمرتا 

و�شتون �شنتمرتا )3.60 �شم(.

وكان ال�شكل الطويل لالألواح، التي حتيل على 

باإفريز  موؤطرة  عقود  ذات  �شغرية  حماريب 

ي�شري  كما  املزهرة،   الكوفية  الكتابة  من 

اإىل  الزخرفية  الأ�شكال  وطابع  الغائر  النق�س 

هذا  و�شل  ورمبا  عبا�شية،  �رضقية  تاأثريات 

الطولوين  الفن  طريق  عن  املغرب  اإىل  ال�شكل 

مب�رض، خا�شة واأن الطولونيني كانوا موالني 

الداخلية  الزخرفة  تنظيم  اأما  للعبا�شيني. 

الزخريف  ال�شكل  على  فيحيل  للتجويفات 

حمور  ويكن  الأغلبية.  باإفريقية  املنت�رض 

متناظر يحمل زخارف نباتية تتكون من خلق 

اأ�شكال تتكون  ترتيب دقيق للزخرفة بوا�شطة 

يذكر مبحراب  ما  �شعيفات. وهو  اأن�شاف  من 

اجلامع الكبري بالقريوان.

ح�شب  زخرفته  انتظمت  فقد  امل�شند،  اأما 

ت�شميم هند�شي يعطي النطباع باأنها تغطي 

املجال كله. وهي بذلك اأقل حركية من زخرفة 

الأموية  العمارة  من  تقريبه  ويكن  اجلوانب. 

بقرطبة.  الكبري  اجلامع  كنموذج  بالأندل�س، 

فيجعل  الكوفية،  للحروف  املزهر  الطابع  اأما 

الكويف  للخط  منوذجا  النقي�شة  هذه  من 

ك�شاأن  الإ�شالمي،  بال�رضق  املرتبط  الفاطمي 

ال�شكل املدرج الذي يزين و�شط امل�شند. 

ومن اجلدير بالذكر اأن املنرب مل يعرف تدمريا 

كون  رغم  والزناتيني  الأمويني  طرف  من 

والفاطميني،  الزيريني  من  الأول  �شناعه 

املغربي  جتمع  حتفة  فجاء  اإمتامه  وقع  بل 

والفاطمي  بال�شني،  وال�شيعي  بامل�رضقي، 

ان�شجام  يف  بالإفريقي  والأوروبي  بالأموي، 

الإ�شالم  بوركارت:  مبقولة  يذكرنا  متكامل 

دين يجمع عدة متفرقات.

منرب جامع القرويني

الأندل�س  بقرطبة  القرويني  جامع  منرب  �شنع 

بن  علي  املرابطي  الأمري  من  طلب  على  بناء 

يو�شف بن تا�شفني �شنة 538 هجرية/ فرباير 

اخل�شب  �شناعته  ومواد  للميالد،   1144

اخل�شب  وكذلك  والأبنو�س،  والعاج  املنحوت 

هذا  فاإن  للجزنائي  كتاب  وح�شب  املطعم. 

املنرب هو حتفة العامل اأبي يحيى العتاد الذي 

عمر اأكرث من مائة عام والذي تتلمذ على يديه 

العديد من طلبة فا�س.

نلج  )�شالمل(  دروج  ثماين  من  املنرب  يتكون 

توؤطره  ف�شو�س  خم�شة  ذي  عقد  عرب  اإليها 
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ومتعددة  م�شتطيلة  راأ�شا،  ع�رض  واثني  نقاط 

الأ�شالع تنتهي بحافة بارزة من جهة ومقعرة 

اأ�شكال ممددة �شدا�شية  اأو  من جهة اأخرى)3(، 

املختلفة  الأ�شكال  هذه  حتتوي  الأ�شالع. 

وقد  التماثل.  قاعدة  وفق  منحوتة  �شعيفات 

كتب بخط ن�شخي فوق العقد الأمامي لدخول 

وثمان  خم�شمائة  �شعبان  �شهر  »يف  اخلطيب: 

وثالثني« / 1144م. 

منرب م�شجد الكتبية مبراك�ض

ابتداءا من عام   اإجناز هذا املنرب بقرطبة   مت 

امل�شلمني  اأمري  لأمر  تبعا  532هـ/1137م، 

املرابطي  تا�شفني  بن  يو�شف  بن  علي 

امل�شند.  نقي�شة  ح�شب  )1106-1142م( 

للتفكيك،  قابلة  قطع  من  ال�رضح  هذا  يتكون 

ي�شمح  مما  �شغرية،  عجالت  فوق  ورفع 

اآلية،  طريقة  بوا�شطة  اجلمعة  يوم  باإخراجه 

واإعادته عقب نهاية اخلطبة. وقد كان املنرب 

وقد  الإ�شالمي.  الغرب  يف  ماألوفا  املتحرك 

مع زخرفة  وال�شنوبر،  الأرز  �شنع من خ�شب 

باألواح من اخل�شب الإفريقي الأ�شود، و العناب 

الأحمر، وخ�شب الورد، والعظم. 

واأربعني  و�شتة  اأمتار  ثالثة  اإىل  طوله  ي�شل 

�شنتمرتا )3.46 م(، وعر�شه ت�شعون �شنتمرتا 

و�شتة  اأمتار  ثالثة  وارتفاعه  �شم(،   90(

وثمانون �شنتمرتا )3.86 م(.

منها  تنبعث  باأغ�شان  امل�شند  واجهة  زينت 

�شعيفات  من  اأ�شا�شا  تتكون  نباتية  زخرفة 

متناظرة بف�س �شفلي حلزوين. وتتمثل خلفية 

املطعم  اأو  املر�شع  اخل�شب  يف  اللوحة  هذه 

الذي مل يتبق منه اإل بع�س الأجزاء ال�شغرية، 

يوؤطرها عقد متعدد الف�شو�س، مت بناء اأجزائه 

يف  ي�شبه  والعاج،  الأبنو�س  خ�شب  مبناوبة 

املنرب.  درج  اإىل  اخلطيب  دخول  قو�س  �شكله 

باأغ�شان  فممتلئتان  القو�س  هذا  ركنيتا  اأما 

الكتبية  منابر  املنرب  جانبا  ي�شبه  ب�شعيفات. 

وجامع قرطبة من حيث الت�شبيكات املنجمة 

ر�شم  مت  فقد  الرقيقة.  النباتية  والت�شكيالت 

من  اأ�رضطة  بوا�شطة  للوحات  العام  الطابع 

اخل�شب مقطعة بدقة ت�شكل جنمات ذات ثمانية 
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العلمية والعلوم الدينية، وت�شم فناء مك�شوفا 

ال�شكل،  فريدة  ومئذنة  �شالة  وقاعة  واأروقة 

ومنربا رائعا يعود تاريخه ل�شنة 1350 م.

م،   2.53 املقدمة  اإىل  الظهر  من  املنرب  طول 

واأق�شى ارتفاعه 2.50 م )مرتان ون�شف( من 

ناحية  من  ارتفاعه  واأق�شى  املدخل،  ناحية 

يتكون املنرب كله من تر�شيعات من خمتلف 

اأنواع اخل�شب والعظم، وي�شتمل على جمموعة 

بدورها  املنقو�شة  اخل�شبية  اللوحات  من 

العاجية  اللوحات  نق�س  من  تقرتب  بتقنية 

الإ�شبانية لنف�س الفرتة.

كل اللوحات خمتلفة، واإذا كانت اأغلبها حتمل 

احلالت  بع�س  يف  فاإنها  نباتية،  عنا�رض 

الف�شو�س.  متعددة  قيدات  عمُ داخل  ت�شجل 

والألواح  مبخروطيتها،  الزخرفة  تتميز 

اأ�رضطة تر�شيعات  بوا�شطة  املنقو�شة م�شطرة 

تخلق عنا�رض هند�شية معقدة ومنظمة، حول 

جنمة مثمنة الروؤو�س، وهذا العن�رض ي�شتعمل 

كل  يف  ويوجد  الإ�شالمية،  العمارة  يف  كثريا 

من الزليج، ويف فن الكتاب والن�شيج.

تنتظم باملنرب اأنواع كثرية من العقود، يرتفع 

من جهتي الدرج الأخري والأول العقد الكامل 

لدعامة  املزخرف  العقد  مع  يتنا�شق  الذي 

العنا�رض  هذه  اعتربت  ما  غالبا  الدرج. 

اإل  الإ�شالمي،  للغرب  منوذجية  كزخارف 

اإذ  بكثري،  الإ�شالم  قبل  الواقع  يف  ولدت  اأنها 

)القرن  باإلورا  الهندية  املغارات  يف  جندها 

6-7م( ويف اأ�شبانيا القوطية. اأما يف القرون 

الأحيان  بع�س  يف  فا�شتعملت  الو�شطي، 

الفرتة  خالل  امل�شيحية،  البلدان  بع�س  يف 

ال�شبكات  مو�شة  ا�شتمرت  وقد  الكرولنجية. 

املتعددة الف�شو�س حتى عهد ملوك بني ن�رض 

بالأندل�س )1230-1492م(.

قررت  املا�شي،  القرن  ت�شعينيات  وخالل 

املنرب  هذا  ترميم  املغربية  الثقافة  وزارة 

مع  ب�رضاكة  الأمريكية  املتحدة  بالوليات 

عملية  وكانت  ميوزم«،  »امليرتوبوليتان 

�شنعة  فناين  تدخل  ا�شتوجبت  دقيقة  ترميم 

الرتميم  واأخ�شائيي  املغاربة  اخل�شب  تطعيم 

مدينة  اإىل  املنرب  بعدها  اأعيد  الأمريكيني، 

قاعات  باإحدى  حاليًا  يعر�س  حيث  مراك�س 

ق�رض البديع و�شط عا�شمة املرابطني.

منرب مدر�شة اأبي عنان بفا�ض

�شيد هذه املدر�شة ال�شلطان املريني اأبو عنان 

فار�س بن اأبي احل�شن لأجل تدري�س املعارف 
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اآمنوا يخرجهم  ن�س قراآين {...اهلل ويل الذين 

اآية  كفروا...}  والذين  النور  اإىل  الظلمات  من 

257 �شورة البقرة.

وباب،  اأ�شا�س  من  »املغربي«  املنرب  يتكون 

وجانبني  )�شالمل(  ودروج  مدخل،  وقبة 

من  ال�شفلي  الإطار  الأ�شا�س  ويّكن  و�شواف، 

ت�شكيل قاعدة حلل جمموع الهيكل، اأما ال�شواف 

املغربية  ال�شنعة  معلمي  لدى  ا�شطالح  وهو 

فوق  وينت�شب  اجل�شم  من  الأعلى  اجلزء  فهو 

بنهاية  اخلطيب  جللو�س  املخ�ش�شة  الرتبيعة 

درجات املنرب.

�شنتمرتا من   82.5 وات�شاعه  م،   3.95 الظهر 

وعمق  الداخل،  من  �شنتمرتا   66 و  اخلارج، 

جل�شة الإمام اخلطيب 111.5 �شنتمرتا.

ال�شتدارة  كامل  عقد  بوجود  املدخل  يتميز 

يتكئ على عمودين رقيقي ال�شنع من اأبي�س 

واأ�شود، يحف بالعقد اإطار كتابي حم�شور بني 

املغربي:  الن�شخي  باخلط  فيه  كتب  �رضيطني 

الأ�شود  بالعاج  �شعيد«  اأبي  امل�شلمني  »اأمري 

املدخل  ذروة  وتعلو  بي�شاء،  اأر�شية  فوق 

�رضفات م�شننة.

للمنرب »درابزين« بجانبي املدخل،  وقد كان 

اإل اأنه حاليا ل يتوفر عليهما.

بعد  لرتميمه  حماولة  املنرب  هذا  عرف  وقد 

ا�شتقالل البالد يف خم�شينيات القرن املا�شي 

يف  والتطعيم«  »التلبي�س  فناين  بع�س  و�رضع 

مبا�رضة الإ�شالحات يف اجلانب الذي يقع عن 

يني اخلطيب املرتقي للمنرب با�شتخدام خ�شب 

الأرز اأو الربداع )ح�شب ل�شان معلمي ال�شنعة(، 

والرت�شيع بالعاج وعود امل�شم�س والببلوز.

الزخرفة  من  م�شاهد  املنرب  هذا  وي�شم 

كالنجمة  املغربية  الإ�شالمية  الهند�شية 

وزخرفة  ال�شليماين،  اخلامت  امل�شماة  املثمنة  

يف  جندها  التي  بالقمر�شونة(  )ثمانية 

اجل�شيات والزليج وعنا�رض معمارية اأخرى.

منرب اجلامع الكبري بفا�س اجلديد

ويحمل  الأرز  خ�شب  من  م�شنوع  املنرب  هذا 

اأمتار و�شبعة ع�رض  عدة زخارف، طوله ثالثة 

اخلطيب  م�شند  قمة  )من  3،17م  �شنتمرتا 

ثمان  على  املنرب  هذا  يحتوي  الأر�س(.  اإىل 

درجات مبا فيها العتبة، بالإ�شافة اإىل �شل�شلة 

في�شل  املنرب  عر�س  اأما  العليا،  اخلطيب 

و�شتني  و�شبعة  اخلارج  من  �شنتمرتا   85 اإىل 

�شنتمرتا من الداخل.

ومبدخله اآثار عقد قدمي يعلوه قائم م�شتعر�س 

وبقايا �رضفات يف الأعلى. وبجانبي املدخل 

عقدان �شغريان، وباآخر اأعلى املنرب عقد اآخر.

الهند�شية  الناحية  من  املنرب  تزيني  يتميز 

باملنابر  عليها  املتعارف  العنا�رض  بتوحيد 

الأ�شالع  ذات  النجمة  باعتماد  ال�شابقة 

الأوجه  يف  الثمانية  والأركان  املتعددة 

ال�رضيط  على  التلبي�س  واعتماد  اجلانبية، 

امل�شفر واحل�شوات.

اأن  اإل  اأما الزخارف فقد تال�شى الكثري منها، 

ت�شور  باإعادة  جزئي  ب�شكل  ي�شمح  تبقى  ما 

لها  ترميم  باإجراء  وال�شماح  لها،  وا�شح 

الأوىل  الدرجة  فقائم  وهكذا،  امل�شتقبل،  يف 

اأر�شية بي�شاء،  �شوداء على  يحتفظ بزخارف 

هند�شية  زخارف  اخلام�شة  الدرجة  وبقائم 

اآخر،  وبجانب  والأبي�س.  الأ�شود  ال�شدف  من 

يكن ر�شد بقايا �شنعة »ال�شطري« من خالل 

عالمات مر�شعة و اآثار للخط الكويف باللون 

الأ�شود، وابتداء من م�شتوى الدرجة ال�شابعة، 

درجات  مبحاذاة  ي�شري  كان  اإطار  يت�شح 

املنرب، ويكن قراءة بع�س كلمات لتحيلنا اإىل 
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رغم  الإن�شانية  للمجتمعات  كوين  تقارب  اإىل 

اختالف لغاتها وقومياتها واأهدافها، فثقافة 

واألغت  احلواجز  كل  جتاوزت  قد  ال�شورة 

التاريخ  وقائع  و�شجلت  الزمكانية  احلدود 

اإذن تقوم ال�شورة بدور هام يف �شناعة الرمز 

و�شياغة الدللت، ملا تتوفر عليه من  عنا�رض 

واحلجم  والكتلة  واللون  ال�شكل  يف  تعبريية 

وامل�شافة اجلمالية وزواية العر�س والتوقيت 

وهو  األ  الأهم  العن�رض  جانب  اإىل  الزمكاين، 

العالقة مع املتلقي. من هنا اأ�شحى اخلطاب 

الب�رضي م�شدراً اأ�شا�شيًا لإنتاج القيم والرموز 

وال�شلوك  والذوق  والوجدان  الوعي  وت�شكيل 

ذلك  لكل  ونتيجة  والنفوذ،  ال�شلطة  وتكري�س 

كونه  املرئي  بالفن  كبرياً  الهتمام  اأ�شبح 

والتلقي،  لالإر�شال  وموؤثراً  متكاماًل  نظامًا 

املختلفة  التاأثريات  خلق  خالله  من  ويكن 

وحتقيق الأهداف املن�شودة باعتبار اأن الواقع 

املرئي هو اإعادة ت�شكيل للواقع الأ�شل واإدراك 

ذاتي وروؤية جديدة للعامل.

اخلطاب  فيها  �شهد  التي  ال�شنني  مر  وعرب 

اأداة  منه  جعلت  متالحقة  تطورات  املرئي 

اإنتاج  يف  اإمكاناته  بفعل  والهيمنة  للنفوذ 

املعرفة وامتالك املعلومة والتحكم بها �شواء 

ثقافية  ع�شكرية،  �شيا�شية،  اجتماعية،  اأكانت 

اأدت  التقنيات  هذه  حم�شلة  فاإن  تربوية،  اأو 

اإ�سكاليات اخلطاب املرئي  

متطلبات اإحياء الذاكرة الب�رصية  

د. ح�شني االأن�شاري

لقد �شاد اليوم ا�شتخدام م�شطلح »ع�رص ال�شورة«، ملا لها من تاأثري كبري يف جماالت احلياة كافة، والتي اأ�شحت بكل ما فيها �شوره، فاأغلب املعلومات 

التي نتلقاها ونعيد اإنتاجها وفقًا ملدركاتنا وقدراتنا اإمنا م�شدرها ال�شورة �شواء اأكانت خيالية Imaginative image-  ذهنية - اأم واقعية مادية- 

وبالتايل فاإن الرتاكم ال�شوري �شار مبثابة املخزون الفكري لالإن�شان ومرجعية لوعيه و�شياغة راأيه وثقافته.

اأحدثت الثورة التكنلوجية يف جمال االت�شاالت تغريات جذرية يف بنية امل�شهد االت�شايل العاملي، )ولعل االنتقال من جمال التناظر اإىل املجال الرقمي 

قد اأن�شاأ قطيعة هامة يف تاأريخ ال�شورة، ميكن التعبري عنها باأنها ثورة رقمية اأو معلوماتية جتلت بتحرر ال�شورة من كل تعيني، لتتحول اإىل �شيء 

جمرد،  اأي حتولت اإىل لوغاريتم و�شجل من االأعداد املتحولة با�شتمرار وب�شكل النهائي طبقًا لعملية ح�شابية. اإن هذه الثورة الرقمية ب�شطت تاأثريها 

على ال�شورة وال�شوت والن�ض ليتوحد بذلك املهند�ض والباحث والكاتب والتقني والفنان �شمن نظام م�شرتك، وها هو عامل ال�شورة قد اأ�شبح ب�شيطًا 

ومنفتحًا ومعلنًا عن رمزية كونية ()1(.

مرئيات فنية
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الب�رضي وحتليل  وقدرة على تفكيك اخلطاب 

بنيته العميقة باعتبار اأن اأيديولوجيا ال�شورة 

للخطاب.  الكلية   املنظومة  بنية  من  نابعة 

)فال�شورة توفر اإمكانية التفكري والفهم لعدد 

كثافتها  ب�شبب  املعرفية  الهواج�س  من  كبري 

تكتفي  ل  فهي  الرمزي،  وتراثها  الدللية 

باإظهار ما هو مرئي، بل تدخل يف �شمن لعبة 

التوتر الدليل التي تفر�شه متعة ولذة القراءة(

.)4(

باإ�شكاليات  تتعلق  التي  املداخلة  هذه  ويف 

ر�شد  حاولنا  العراق  يف  ال�شينمائي  اخلطاب 

ال�شينما  �شريورة  تعتور  التي  امل�شاكل  اأهم 

ال�شنني،  العراقية وتعرثها على مدى ع�رضات 

لي�س  الفيلم،  اإليه �شناعة  مقارنة مبا و�شلت 

ا�شتطاعت  بل  فح�شب،  املتقدمة  البلدان  يف 

هذا  يف  ت�شتثمر  اأن  النامية  الدول  من  الكثري 

امليدان وحتقق نتائج ملمو�شة، و�شوف ن�شري 

من  التي  واملقرتحات  واحللول  ال�شبل  اإىل  

�شاأنها اأن تفعل دور اخلطاب ال�شينمائي على 

واأمناط  وترويجه  واإنتاجه  �شناعته  م�شتوى 

بالثقافة  اللحاق  بغية  الإيجابية  ا�شتهالكه 

الرقمية،  بالتقنيات  واملعوملة  املعا�رضة 

من  وذائقتنا  ب�شريتنا  تهدد  باتت  التي  تلك 

خالل طوفان املد الب�رضي، الذي �شنغرق فيه 

العوم بالعني والعقل وقراءة   ما مل نتعلم فن 

الكتابة ال�شوئية.

بدايات ال�شينما العراقية

يبدو اإن اإ�شكاليات ال�شينما العراقية ل تنف�شل 

ولكن  عمومًا   الثقايف  الواقع  يعانيه  عما 

الدوام رغم  ال�شينما ظلت قائمة على  مع�شلة 

مرور اأكرث من مائة عام على تقدمي اأول عر�س 

عام  وذلك   �شينماتوغراف-   – �شينمائي 

يف  الكرخ،  جانب  يف  ال�شفاء  دار  يف   1909

بلوكي«،  »�شينما  بعد  فيما  عليه  اأطلق  مكان 

ات�شاًل  الأكرث  الو�شيلة  اإنها  بلحظة،  حلظة 

واإبالغًا وتثقيفًا. )ورغم ات�شاع اأدوار ال�شورة 

مادة  زالت  ما  الأدوار  تلك  اإن  اإل  واآثارها 

والكت�شاف مبنظور  والتحليل  للبحث  خ�شبة 

املدرك  ي�شتثري  ب�رضي  كمدرك  نهائي  ل 

لتخرج  »ال�شورة«  لوجودها  املف�رض  الداخلي 

قيمًا تراكمية ت�شكل وعي بني الإن�شان اأفراداً 

وجماعات، وتوؤثر يف قراراتهم ()2(.

ال�شورة  اأن  لوجدنا  اليوم  واقعنا  تاأملنا  ولو 

فالف�شائيات  اجلهات،  كل  من  بنا  حتيط 

�شاعات  مدار  على  ال�شور  من  بوابل  متطرنا 

البث املتوا�شلة، وكذلك تلعب ال�شينما دورها 

هائلة  تقنية  اإمكانات  من  به  تتميز  ملا 

وقدرات يف الت�شوير، الأداء، اخلدع، املونتاج 

يف  ال�شينمائي  اخلطاب  يجعل  مما  والإخراج 

منا�س  ل  التي  والإثارة  الت�شويق  من  غاية 

والتاأثر  معها  والندماج  اإليها  الإجنذاب  من 

بر�شالتها.

عند  قواعدها  لها  بها،  خا�شة  لغة  )لل�شينما 

والتلّقي،  العر�س  يف  وطريقتها  التنفيذ، 

وال�شوت  »اللقطات«  ال�شورة  هي  اأدواتها 

»املوؤثرات احلية، احلوارات واملو�شيقى.. اإلخ«. 

املونتاج  اأو  بالتوليف  البناء  عملية  تقوم  ثم 

وبني  وبينها  وبداخلها،  اللقطات  بني 

وال�شوء،  واللون  احلركة،  مونتاج  الأ�شوات، 

بالغة  مركبة  مادة  اإىل  بالنتيجة  لتوؤدي 

التكثيف متعددة الر�شائل الذهنية واجلمالية.

ال�شينمائي  العر�س  طريقة  مع  يتوافق  وهذا 

التلقي  طق�س  يبداأ  حيث  ال�شيكوف�شيولوجية، 

والدخول  العر�س،  �شالة  اإىل  بالتوجه 

والتهيوؤ  ال�شتعداد  مرحلة  يف  التدريجي 

الظلمة  يف  الكامل  �شبه  والنعزال  للم�شاهدة 

حيث  ال�شا�شة،  مع  والتوحد  الآخرين  عن 

التتابع يف تلقي �شبكية العني ل�شدمات النور 

والظلمة، مما يوؤدي اإىل الرتكيز. وهذا ل يحدث 

متامًا يف حالة التلفزيون الذي يبقى كقطعة 

تطورت  مهما  منتدى،  اأو  منزل  يف  ديكور 

تقنياته. ثم وبدًل من اأن يلعب الدور الأ�شا�س 

من  واأ�شبح  كان  ح�شارية،  ات�شال  كو�شيلة 

حروب  يف  �رضاع  كاأداة  ا�شتخدامه  ال�شهولة 

يف  �شلطوية  ولأغرا�س  اليوم  الف�شائيات 

ذلك  عن  ال�شينما  ناأت  بينما  احلالت،  معظم 

وطبيعتها  قواعدها  اختالف  بحكم  كثرياً 

الفنية والتجارية()3(.

وفنًا  �شناعة  ال�شينما  �شارت 

روؤو�ض  فيها  تتحكم  واأيديولوجيا 

العمالقة  وال�رصكات  الكبرية  االأموال 

وفقًا  منا�شطها  توجه  التي 

القت�شاديات ال�شوق وتطورات التقنية 

بو�شفها  الواقع  ومتغريات  احلديثة 

وارتباطًا  �شعبية  االأكرث  الو�شيلة 

اإىل  الكونية  وامل�شتجدات  باالأحداث 

تختزن  املتحركة  ال�شورة  اأن  جانب 

بالرثاء العالماتي والتكثيف الداليل.

وفنًا  �شناعة  ال�شينما  �شارت  هنا  من 

الأموال  روؤو�س  فيها  تتحكم  واإيديولوجيا 

توجه  التي  العمالقة  وال�رضكات  الكبرية 

منا�شطها وفقًا لقت�شاديات ال�شوق وتطورات 

بو�شفها  الواقع  ومتغريات  احلديثة  التقنية 

بالأحداث  وارتباطًا  �شعبية  الأكرث  الو�شيلة 

ال�شورة  اأن  جانب  اإىل  الكونية،  وامل�شتجدات 

املتحركة تختزن بالرثاء العالماتي والتكثيف 

للن�شيج  املتاأنية  القراءة  تك�شفه  الذي  الدليل 

الب�رضي، حيث يتم فيها اإعادة انتاج املعنى 

واعيًا  وفهمًا  كفاءة  يتطلب  الذي  والتاأويل 
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اأي�شًا عن ق�شة لأدمون �شربي  ال�شعدي وهو 

عر�س   1958 عام  ويف  »�شجار«.  بعنوان 

العمر  حيدر  واإخراج  �شيناريو  اأرحموين  فيلم 

ومتثيل املطربة هيفاء ح�شني وامللحن ر�شا 

اأدبته  فيلم  فريد. وهناك  علي وبدري ح�شون 

�شارك  الذي  الأن�شاري  مهند  للمخرج  احلياة 

وفيلم  �شوقي،  مديحة  جانب  اإىل  بتمثيله 

عرو�س الفرات من اإخراج عبد الهادي مبارك 

وت�شواهن وارادة �شعب وغريها.

فرتة ال�شبعينيات: اأفالم جادة

على اأثر املتغريات وا�شتحداث املوؤ�ش�شة العامة 

ال�شينمائية  احلركة  بداأت  وامل�رضح  لل�شينما 

واخلطط  ال�شليمة  الأ�ش�س  و�شع  نحو  تخطو 

الإنتاحية وحماولة جتاوز حالة الركود التي 

املا�شية،  ال�شنوات  اإبان  ال�شينما  اأ�شابت 

ال�شينما  اآلت  ا�شتورد  الذي  التاجر  اإىل  ن�شبة 

عر�س  دار  اأول  ا�شتحداث  مت  وهكذا  اآنذاك، 

»اأوملبيا،  منها  اأخرى  دور  بعدها  تتابعت 

�شينما  العراقي،  ال�شينما  �شينما،  �شنرتال 

الوطني« وغريها، ونتيجة لتزايد دور العر�س 

وفعاًل  املحلي،  الإنتاج  ب�رضورة  التفكري  مت 

عام  منذ  املجال  هذا  يف  حماولت  جرت 

يحالفها  مل  املحاولت  هذه  اأن  اإل   ،1930

النجاح. 

ال�رضكات  عدد  تزايد  الأربعينيات  فرتة  ويف 

بغداد  اأفالم  »�رضكة  منها  وكان  ال�شينمائية، 

املحدودة« التي مل ت�شتطع هي الأخرى تقدمي 

�شهد   1946 عام  لكن  �شينمائي،  نتاج  اي 

العراقية  الر�شيد  �رضكة  قبل  من  جتربة   اأول 

الذي  ال�رضق«  فيلما»ابن  وكان  امل�رضية   –
متثيلة  يف  و�شارك  حلمي  اإبراهيم  اأخرجه 

جمموعة من الفنانني امل�رضيني مثل: مديحة 

ي�رضي، ب�شارة واكيم، اآمال حممد، ومن العراق 

�شارك عادل عبد الوهاب، ح�شريي اأبو عزيز، 

الفيلم حقق جناحًا  علي، وحني عر�س  عزيز 

كبرياً يف �شينما امللك غازي. الأمر الذي �شجع 

دخول  على  ال�شينما  �رضكات  اأ�شحاب  بع�س 

اإ�شماعيل  به  قام  ما  وهذا  الإنتاج،  حقل 

�رضيف �شاحب �شينما احلمراء، والذي �شاهم 

فيلم  لإنتاج  بالقاهرة  الفنانني  احتاد  مع 

البطولة  دور  لعب  والذي  بغداد«  »القاهرة- 

مديحة  اأمام  ال�شبلي  حقي  الكبري  الفنان  فيه 

ي�رضي. وكان جناح هذين الفيلمني قد اأ�شاف 

من  جديدة  اأ�شماء  لدخول  اإيجابية  خطوة 

اأول  اإن�شاء  فتم  املجال،  هذا  يف  امل�شتثمرين 

»ا�شتوديو  هو  العراق  يف  �شينمائي  ا�شتوديو 

»عليا  فيلم  اأعماله  اأول  اأنتج  والذي  بغداد« 

روميو  ق�شة  من  امل�شتوحى  وع�شام« 

وجوليت ولكن باأ�شلوب بدوي . قام باإلخراج 

الفرن�شي اندريه �شاتان وقام بالت�شوير جاك 

لمار، اأما التمثيل فقد اأ�شند اإىل الفنان الراحل 

اإبراهيم جالل وعزية توفيق وجعفر ال�شعدي 

كبرياً  جناحًا  حقق  الفيلم  هذا  عر�س  وحني 

معاجلته  واأ�شلوب  البدوية  وبيئته  ملو�شوعه 

بعد  الأفالم  وتوالت  والإخراج،  الت�شوير  يف 

م�شتوياتها  يف  تفاوتت  وقد  وع�شام،  عليا 

العراق-  يف  »ليلى  فيلم  منها  وح�شورها، 

كامل  اأحمد  امل�رضي  اأخرجه  الذي   ،»1949

وردة  وفيلم   1955 وح�شن  وفتنة  مر�شي، 

لتوفيق  الأرياف  عن ق�شة يوميات نائب يف 

احلكيم، ثم اأنتج فيلم ندم 1956، من امل�شوؤول 

1957 اإخراج عبد اجلبار ويل، وهو عن ق�شة 

يف  و�شارك  �شربي،  اأدمون  العراقي  للكاتب 

الرماح  وناهدة  احلميد  عبد  �شامي  متثيله 

وخليل �شوقي، ويعد هذا الفيلم نقطة حتول يف 

م�شار ال�شينما العراقية، حيث جنح يف جتاوز 

يف  و�شعى  امل�رضي  للفيلم  التقليدي  الإنتاج 

العراقية  احلياة  عن  للتعبري  جيدة  حماولة 

الجتماعية يف فرتة اخلم�شينيات وم�شاكلها 

الأفالم  ومن  ناقد.  واقعي  باأ�شلوب  القائمة 

الأخرى الناجحة فيلم �شعيد اأفندي الذي قام 

باإخراجه كامرين ح�شني 1957، و�شارك يف 

جعفر  زينب،  العاين،  يو�شف  اأدواره  جت�شيد 

 

)الظامئون(
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اإىل  ترتق  مل  اأنها  اإل  ا�شتثنائية،  واإمكانات 

اإطار  يف  حم�شورة  وظلت  املاأمول  امل�شتوى 

امل�شتوى التعبوي الذي ل يخلو من املبالغات 

والأداء  ال�رضدي  البناء  يف  وا�شح  و�شعف 

واملعاجلة الفنية.

الت�شعينيات وما تالها

العراق  على  فر�شه  مت  الذي  احل�شار 

الإنتاج  على  وبو�شوح  اأي�شًا،  اآثاره  انعك�شت 

اإنه  ال�شينمائي الذي تراجع، بل يكننا القول 

اإنتاج فيلم امللك غازي،  قد توقف متامًا بعد 

ال�شكرين، وعلى  اأفالم  اإنتاج  اإىل  التحول  ومت 

اأي�شًا،  اإيقافها  مت  اأفالم  ب�شعة  اإنتاج  اإثر 

�شبابية  حماولت  من  اإل  عديدة،  لأ�شباب 

املرئية  الفنون  ق�شم  طلبة  فيها  ي�شاهم  كان 

تقدم  ما  وغالبًا  اجلميلة،  الفنون  كلية  يف 

احل�شار  �شغط  ونتيجة  درا�شية.  لأغرا�س 

جانب  اإىل  �شنوات  الثمان  حرب  خلفته  وما 

البالد،  ع�شكرة  يف  ال�شابق  النظام  ممار�شات 

ال�شغوط،  وممار�شة  التق�شف  حالة  وفر�س 

كل ذلك كان دافعًا لهجرة ورحيل العديد من 

املثقفني كان بينهم الكّتاب وال�شعراء والنقاد 

من  جمموعة  باإنتاج  املوؤ�ش�شة  و�رضعت 

والهتمام  باجلدية  متيزت  التي  الأفالم 

بق�شايا املجتمع واإ�شكالياته ونذكر من بني 

اأهم الأفالم: »الظامئون« اإخراج حممد �شكري 

جميل و»املنعطف« اإخراج جعفر علي و»بيوت 

هذه  وتلت  حول.  لقا�شم  الزقاق«  ذلك  يف 

اإنتاجات اأخرى يف ذات الجتاه رغم  الأفالم 

تفاوت م�شتوياتها واأ�شاليب معاجلاتها؛ منها 

 1979 اأفالم: »الأ�شوار« ملحمد �شكري جميل 

هذا  اإن  اليا�رضي1980.  لفي�شل  و»القنا�س« 

عجلة  تتحرك  لأن  مهد  الإنتاج  يف  التوا�شل 

الإنتاج وتتجاوز احلدود املحلية وتنفتح على 

جتارب عربية وعاملية و�شار الفن ال�شينمائي 

النظام  اأن  اإل  الثقايف،  امل�شهد  و�شط  حا�رضاً 

�رضعان ما اأدرك اأهمية وخطورة هذا الفن، لذا 

فقد �شعى لأن يوظف اإمكاناته ل�شالح الأفكار 

هنا  ومن  ين�شد،  التي  والأهداف  يريد  التي 

حتول اخلط الإنتاجي وفق الجتاه الذي ي�شب 

مكر�شًا  �شار  الذي  الإعالمي  الرافد  ذات  يف 

لهذا  و�شعت  وقد  ورموزه،  النظام  خلدمة 

الهدف ميزانيات �شخمة وا�شتقدم لتنفيذ هذه 

امل�شاريع بع�س من اأ�شهر الأ�شماء الالمعة يف 

توفيق  الفنان  اأمثال  اآنذاك  العربية  ال�شينما 

الطويلة«  »الأيام  فيلم  اأخرج  الذي  �شالح 

اأخرج  الذي  �شيف  اأبو  والفنان �شالح   1980

فيلم »القاد�شية« 1981. وهكذا حتركت عجلة 

الروؤى  لتكري�س  العراقي  ال�شينمائي  الإنتاج 

احلزبية والفكار ال�شلطوية.

الدعاية  واأفالم  احلرب  �شنوات  الثمانينيات: 

والتعبئة

الإيرانية-العراقية  احلرب  �رضارة  اندلع  مع 

العجالت  جانب  اإىل  ال�شينما  عجلة  و�شعت 

ووظفت  م�شانداً  �شالحًا  لتكون  الع�شكرية 

يف  يدور  ما  لت�شوير  ال�شينمائية  الكامريات 

لتعر�س  وثائقية  اأ�رضطة  عرب  اجلبهات 

احلالت الفريدة واملتميزة للجند. اأما الأفالم 

للجوانب  م�شامينها  كر�شت  فقد  الروائية 

احلربي،  املجهود  ودعم  والتعبوية  الدعائية 

الأفالم  ع�رضات  ال�شعيد  هذا  على  فاأنتجت 

منها: »املهمة م�شتمرة« ملحمد �شكري جميل 

الكرمي،  عبد  لطارق  اخلال�س«  و»�شاعات 

»احلدود امللتهبة« ل�شاحب حداد، »املنفذون« 

البحر« ل�شبيح  الراوي، »�شخب  الهادي  لعبد 

ال�شالم  لعبد  تغيب«  لن  »�شم�شنا  الكرمي،  عبد 

�شكري  ملحمد  واجلبل«  »الفار�س  الأعظمي، 

جميل، »عر�س عراقي« وهو من اإخراج �شكري 

اأي�شًا. هذه الأفالم وغريها ورغم ما ر�شد لها 

طاقات  من  لها  وظف  وما  كبرية  مبالغ  من 
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ب�شائر  وانتظار  النظام  تغيري  اإثر  احلقيقي 

الديقراطية و�شيادة القانون وال�شالم وتوفري 

ملا  والبناء  العمل  وفر�س  العامة  اخلدمات 

ولكن  ال�شنني،  ع�رضات  طوال  احلروب  دمرته 

واأ�شحت  تبخرت  ما  �رضعان  الأحالم  هذه 

الطائفية  حتكمه  �شار  واقع  يف  اأوهامًا 

العنف  وي�شوده  املقيتة  احلزبية  واملحا�شة 

وع�شابات  الإرهاب  قوى  فيه  وت�شيطر 

والتهديد  الع�شوائي  القتل  حيث  الإجرام، 

وت�شفية  والغتيالت  الق�رضي  والتهجري 

الإبداعية وفق خمطط مر�شوم لتدمري  العقول 

يف  وهنا  وال�شينمائيون،  وامل�رضحيون 

للتجارب  اأخرى  رحلة  بداأت  املنفى  بلدان 

التوا�شل  يف  رغبة  عن  تنم  التي  ال�شينمائية 

هوؤلء  يرفد  كان  فقد  والطموح،  الإبداع  مع 

تاأكيد  على  والإ�رضار  احلما�س  ال�شينمائيني  

الذات واحل�شور يف املهرجانات الدولية رغم 

وتباعد  والتقنية  املادية  الإمكانيات  �شعف 

امل�شافات بني الفنانني، ل�شيما اإذا اأدركنا اأن 

فني ال�شينما وامل�رضح يتطلبان جهوداً اإبداعية 

هذه  اإجناز  اأجل  من  عديدة  وتخ�ش�شات 

ال�شالت  يف  بها  يرحب  كان  التي  العرو�س 

ال�شينما  بينايل  ولعل  والدولية،  العربية 

العرو�س  عديد  �شهد  قد  باري�س  يف  العربية 

يف  اأنتجت  التي  تلك  العراقية،  ال�شينمائية 

اإقامة ندوة كر�شت  اإىل جانب  فرتات متنوعة 

حماورها عن ال�شينما العراقية. والأفالم التي 

اإخراج   ،1948 وع�شام«  »عليا  هي  عر�شت 

 ،1967 »احلار�س«  �شاتان،  اأندريه  الفرن�شي 

حممد   ،1972 »الظامئون«  �شوقي،  خليل 

جعفر   ،1975 »املنعطف«  جميل،  �شكري 

»النهر  حول،  قا�شم   ،1976 »الأهوار«  علي، 

 ،1985  » »املهد  اليا�رضي،  في�شل   ،1977 »

الغريبة«  الذرة  حقول  »يف  الأمري،  عبد  ليث 

1991، قا�شم عبد، »املراأة العراقية �شوت من 

»حياة  جي،  الباجه  مي�شون   ،1993 املنفى« 

»اخلر�شاء«  اجلنابي،  قتيبة   ،1997 �شاكنة« 

ن�شب  اإىل  »مدخل  زيدان،  �شمري   ،1999

احلرية« 1999، لعدي ر�شيد، »�شاعر الق�شبة« 

1999، ملحمد توفيق، »جيان« 2002، جلانو 

 ،2002 غائبة«  حا�رضة  »بغداد  رو�شبياين، 

ل�شمري   2002 بغداد«  »ان�َس  �شلمان،  ل�شعد 

جمال الدين، »عائد اإىل بابل« 2002، لعبا�س 

لعامر   ،2003 الق�شب«  رجل  »زمان  فا�شل، 

علوان، »16 �شاعة يف بغداد« 2004، لطارق 

لعبا�س   2004 العراقيون«  »نحن  و  ها�شم، 

فا�شل.

وت�شهد العوا�شم العاملية مزيداً من املحاولت 

وبداأ  البالد  خارج  ن�شطت  التي  ال�شينمائية 

ال�شينمائيون العراقيون يعملون حتت خمتلف 

الظروف الإنتاجية ورغم �شعف الإمكانات اإل 

اأفكارهم  اأجل التعبري عن  اإنهم يجتهدون من 

من خالل اخلطاب الب�رضي.

ال�شينما بعد 2003 : اأفالم مغايرة

الكثري  ال�شينمائيون حالهم حال  ا�شتب�رض  لقد 

فئاتهم  مبختلف  ال�شعب  واأبناء  املثقفني  من 

بالتغيري  حلموا  الذين  واأديانهم  وقومياتهم 
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�شمن  طاقاتها  جميع  وظفت  التي  وامل�رضح 

يف  احلريات  غياب  جانب  اإىل  الجتاه،  هذا 

باجلوانب  امل�شا�س  ذات  املو�شوعات  تناول 

الجتماعية وما يجري يف الواقع من م�شاكل 

الوعي  بناء  م�شاألة  اإن  ال�شعب.  منها  يعاين 

الثقايف تتطلب ت�شافر اجلهود وترابط  الفني 

والإدارية،  والإبداعية  الفكرية  العالقات 

بحاجة  املرئية  الذاكرة  )�شناعة  اأن  باعتبار 

قيمية  ومنظومات  ومنهجيات  تاأ�شي�س  اإىل 

بل  وفراغ()5(،  اجتهادات  من  تاأتي  ل  وهذه 

من  اأي  الأ�شا�س،  من  يبداأ  اأن  ينبغي  ذلك  اإن 

خالل ن�رض تعليم وثقافة جديدة ت�شع �شمن 

والتقنيات  بالأفكار  الأخذ  اأهمية  مناهجها 

الرتاث  من  تفيد  واأن  واملتطورة،  اجلديدة 

الإن�شاين والعاملي. وما مت اإجنازه يف �شعيد 

امل�شتوى  اإىل  يرتقي  ل  الب�رضي  اخلطاب 

املعنيني،  لدى  القناعة  لغياب  ذلك  املاأمول، 

الفن  ماهية  اإدراك  يف  الق�شور  ورمبا 

اإن�شانية  كر�شالة  واأهميته  ودوره  ال�شينمائي 

وفكرية وجمالية  موؤثرة.

العراق  فر�شه على  الذي مت  احل�شار 

على  وبو�شوح  اأي�شًا  اآثاره  انعك�شت 

تراجع، بل  الذي  ال�شينمائي،  االإنتاج 

ميكننا القول اإنه قد توقف متامًا بعد 

التحول  امللك غازي ومت  فيلم  اإنتاج 

اإثر  وعلى  ال�شكرين  اأفالم  اإنتاج  اإىل 

اأي�شًا،  اإيقافها  اأفالم مت  اإنتاج ب�شعة 

حماوالت  من  اإال  عديدة،  الأ�شباب 

�شبابية كان ي�شاهم فيها طلبة ق�شم 

الفنون  كلية  يف  املرئية  الفنون 

الأغرا�ض  تقدم  ما  وغالبًا  اجلميلة، 

درا�شية.

كل ما من �شاأنه اأن يعيد احلياة لوطن اأثخنته 

من  ثرواته  ونهبت  خرياته  و�شلبت  اجلراح 

كان  ماذا  كهذا  واقع  اأزاء   واأعوانه.  املحتل 

واجهوا  وكيف  ومبدعيها؟  ال�شينما  حال 

اأحداث  توثيق  اأجل  من  وغامروا  ال�شعاب 

ذاكرة  تبارح  لن  �شوراً  وج�شدوا  ج�شام 

اإبان  تفذت  التي  الأفالم  معظم  اإن  الأجيال؟ 

املبادرات  على  تعتمد  كانت  الفرتة  هذه 

الفردية، اأو بدعم من بع�س اجلهات امل�شتقلة 

متطلبات  مع  مقارنة  �شئيلة  ومبيزانيات 

الأفالم  هذه  عاجلت  وقد  ال�شينمائي،  العمل 

الو�شع احلايل الذي ير به العراق وهو يرزح 

اإىل  واجلرية  العنف  واأعمال  الحتالل  حتت 

الدائرة والختالفات التي  التناق�شات  جانب 

وال�شخ�شية  احلزبية  امل�شالح  نتيجة  تولدت 

تدهور  اإن  املا�شية.  ال�شنوات  اأفرزتها  التي 

ال�شينمائيني  من  الكثري  حرم  الأمني  الو�شع 

اأ�شاًل  العراقيني �شواء املوجودون يف الداخل 

اأو اأولئك الذين عادوا اإىل الوطن رغم �شعوبة 

الظروف، ومن بني ال�شينمائيني الذين اأجنزوا 

وفيلمه  املقدادي  وليد  التغيري:  بعد  اأعماًل 

»الطريق اإىل بغداد«، طارق ها�شم »16 �شاعة 

موطني«،  »العراق  ماهود  هادي  بغداد«،  يف 

العجائب«،  بلد  »العراق  الباجةجي  مي�شون 

الغائبني«،  اأغاين  »العراق  الأمري  عبد  ليث 

»ابن  الباري  باو  »دردمات«،  �شلمان  �شعد 

اآخر  �رضيطًا  ماهود  هادي  واأ�شاف  العراق«، 

حممد  واأجنز  الغجر«،  هبوط  »ليايل  بعنوان 

الدراجي فيلمني هما »اأحالم«، و»حرب حرب 

رب جنون«، اأما عدي ر�شيد فقد حقق اإجنازه 

الآخر  وفيلمه  للعر�س«،  �شالح  »غري  الأول 

اغتيال  جرائم  فيه  تناول  الذي  »كرنتينة«، 

العلماء واأ�شاتذة اجلامعات وا�شتهداف العقول 

العراقية .

اإن املتابع للمنتج ال�شينمائي خالل ال�شنوات 

القليلة املا�شية �رضعان ما يجد اأن م�شامني 

كان  عما  كثرياً  اختلفت  قد  الأفالم  واأ�شاليب 

الطرح  بجراأة  متيزت  فقد  قبل،  من  �شائداً 

وتناول امل�شكوت عنه، وقدمت روؤى وت�شاوؤلت 

مفتوحة الآفاق �شيا�شيًا واجتماعيًا وثقافيًا، 

لقد بدت مل�شات التعبري وطرح الأفكار بحرية 

مع  والحتكاك  والثقافة  اخلربة  اإن  وو�شوح. 

التقني  التطور  جانب  اإىل  الأجنبية  اخلربات 

على  الت�شوير  يف  يعتمدون  املخرجني  جعل 

كامريات الديجتل »الرقمية« ملا توفره لهم من 

اإمكانات اإ�شافية مل تكن يف متناولهم �شابقًا، 

اإ�شافة اإىل اأنها تلبي جانبًا من احتياجاتهم 

و�شعف  لالإنتاج  العالية  التكاليف  ظل  يف 

هيمنة  عن  وبعيداً  املر�شودة،  امليزانيات 

وال�رضكات  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  وا�شتغالل 

التجارية الحتكارية.

اإ�شكاليات ال�شينما العراقية

وغياب  الب�رصية  بالذاكرة  االهتمام  �شعف 

الروؤية والتخطيط ال�شليم

رغم مرور حوايل مائة عام على دخول الفن 

من  الفن  هذا  وممار�شة  للعراق  ال�شينمائي 

معاهد  وتاأ�شي�س  واملحرتفني  الهواة  قبل 

معاهد  يف  ال�شينما  فنون  لدرا�شة  متخ�ش�شة 

العديد  بتخريج  قامت  التي  الفنون  وكليات 

من الطلبة وتاأهيل الكوادر للعمل ال�شينمائي، 

ب�شوؤون  متخ�ش�شة  موؤ�ش�شة  وجود  وكذلك 

اأننا  اإل  العديدة،  واأق�شامه  ال�شينمائي  الفن 

م�شتوى  يف  وا�شحًا  تراجعًا  نلم�س  زلنا  ما 

اأن  ون�شتطيع  واآفاقه،  الفيلم  واإنتاح  ح�شور 

نعزو هذا التخلف اإىل �شعف الهتمام من قبل 

الدولة التي كانت م�شوؤولة عن ت�شيري الثقافة 

لأ�شخا�س  الفنون  اإدارة  واإ�شناد  وبراجمها، 

اخلطاب  توجيه  اأو  القليلة  اخلربات  ذوي  من 

اأهداف  تخدم  لإيديولوجيات  ال�شينمائي 

و�شلطة النظام، وهذا ما فعلته دائرة ال�شينما 
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وم�شاهدة  اخلربات،  مع  لالحتكاك  العاملية 

ال�شينما يف ظل  اأ�شاليب وتقنيات  اجلديد من 

حرم  ما  وهذا  املتالحقة،  التقنية  التطورات 

ال�شينما  لفن  والدار�شني  الفنانني  من  الكثري 

التي  اجلديدة  اخلربات  واإ�شافة  املواكبة  من 

يكون الفنان واملبدع بحاجة اإليها دائمًا.

انح�شار دور العر�س ال�شينمائية ورداءتها

اإن املتابع للن�شاط ال�شينمائي يالحظ اأنه منذ 

ت�شعينيات القرن املا�شي قد بداأ العد التنازيل 

للن�شاط ال�شينمائي يف العراق، وباتت الأفالم 

عدم  نتيجة  ف�شيئًا  �شيئًا  ترتاجع  املعرو�شة 

اجلهات  قبل  من  العر�س  باأماكن  الهتمام 

القطاع اخلا�س، حيث دخل  الر�شمية، وكذلك 

اإىل امليدان عدد من التجار الذين ل يتلكون 

با�شتثناء  ال�شينمائية  الثقافة  من  قدر  اأي 

اجلانب املايل والتفكري بالأرباح على ح�شاب 

والإبداعية،  اجلمالية  والقيمة  واجلودة  الفكر 

التي كانت توفرها بع�س الأفالم التي تعر�س 

كان  كما  املحرتمة،  العر�س  �شالت  يف 

احلال يف قاعات غرناطة وبابل و�شمريامي�س 

 

اإ�شكالية التمويل والدور الإنتاجي

الدعم  غياب  من  العراقية  ال�شينما  تعاين 

يف  امل�شتثمرين  قلة  من  وكذلك  احلكومي، 

ب�شبب  اخلا�س  ال�شينمائي  الإنتاج  قطاع 

الفيلم  لكون  الأرباح،  �شمان  يف  الثقة  عدم 

اأ�شواقًا   العراقي مل يزل غري معروف ومل يجد 

الإنتاج.  لقلة  اخلارج   يف  ول  الداخل  يف  ل 

واإن ما اأنتج من اأعمال �شابقة كانت ل تبغي 

اجلانب  ا�شتهداف  قدر   التجاري  الرتويج 

الدعائي، واجلمهور بطبيعته ونتيجة العتياد 

الأفالم  اأي  التجارية  ال�شينما  اأمناط  على 

الآك�شن  اأفالم  اأو  والرومان�شية،  الجتماعية 

مهارات  تتطلب  التي  تلك  العلمي،  واخليال 

التمويل  نق�س  اإن  امل�شتوى،  عالية  وتقنيات 

 2003 عام  بعد  املخرجني  من  بالكثري  دفع 

اإىل التعاون مع جهات خارجية طلبًا للدعم، 

وهذا ماح�شل مع املخرج عدي ر�شيد يف فيلم 

�رضكة  متويله  يف  �شاهمت  الذي  بابل«  »ابن 

بريطانية واأطراف عربية من م�رض والإمارات 

اأكرث  ال�رضيط  ميزانية  بلغت  حيت  وفل�شطني، 

قا�شم  املخرج  فعل  كذلك  دولر،  مليون  من 

�رضكة  مولته  الذي  املغني  فيلم  لإجناز  حول 

فيه  و�شاهم  اآي.اآر.تي،  الفرن�شية  التلفزيون 

فنانون من فرن�شا والعراق، هذا ال�رضيط اأ�شبح 

جاهزاً للعر�س، وح�شل املخرج عبا�س فا�شل 

على دعم من جهة فرن�شية لدعم فيلمه »فجر 

اأرياف م�رض  بت�شويره يف  قام  الذي  العامل« 

اأقطار  من  ممثلني  على  تنفيذه  يف  واعتمد 

عربية خمتلفة، كما اأن الفنان  �شعدي يون�س 

بدعم  الأرز«  »ترانيم من بالد  فيلمه  اأجنز  قد 

ويحاولون  حاولوا  واآخرون  ولبناين،  فرن�شي 

الأفالم  من  للعديد  متويل  م�شادر  لإيجاد 

وال�شيناريوهات التي تنتظر الإجناز، ويف هذا 

�شاأنها  من  التمويل  م�شكلة  اإن  نقول  ال�شدد 

وخ�شو�شية  ال�شينما  هوية  على  تنعك�س  اأن 

الإجناز لأن  جهات التمويل والإنتاج لطاملا 

كانت لها �رضوطها التي حتد من حرية التعبري 

تتنا�شب مع  التي  املو�شوعات  تقدمي  وتطلب 

حكومي  دعم  وجود  من  بد  ل  اإذن  اأهدافها. 

ال�شينمائية  لالإنتاجات  ميزانية  وتخ�شي�س 

ال�شبابية  الطاقات  دعم  اإىل  ا�شافة  املميزة 

وال�شتوديوهات  والتقنيات  الأجهزة  وتوفري 

لتنفيذ اأفكارهم الإبداعية.

اإ�شكالية اجلانب التقني وتبادل اخلربات

نتيجة لقلة الدعم و�شعف التمويل وعدم توافر 

العمل  التي يتطلبها  التقنية احلديثة  الأجهزة 

املونتاج  اأو  الت�شوير  يف  �شواء  ال�شينمائي 

وال�شوت واملوؤثرات واخلدع ال�شينمائية التي 

التي  الرقمية  والتقنيات  الجهزة  وفرتها 

اإمكانات  ووفرت  الفيلم  تطوير  يف  �شاهمت 

مذهلة بحيث كانت النتائج باهرة جداً، وهذا 

تنفذ  التي  اجلديدة  الأفالم  عرب  ن�شاهده  ما 

الرقمية  وال�شينما  احلا�شوب  تقنيات  عرب 

ولعل اآخرها كان فيلم 2012 للمخرج رولند 

امري�س، الذي �شبق له اأن قدم عدداً من الأفالم 

واخليال  الكوارث  مبو�شوعات  اهتمت  التي 

العلمي وما اأثاره هذا ال�رضيط ب�شبب ا�شتخدامه 

كل  ومتابعة يف  ده�شة  من  العالية  التقنيات 

اأنحاء العامل، اإن ما تعاين منه ال�شينما العراقية 

امل�شتخدمة  والأدوات  الجهزة  قلة  هو  اليوم 

اأن  علمنا  اإذا  ل�شيما  ال�شينمائية  العملية  يف 

بناية وا�شتوديوهات دائرة ال�شينما وامل�رضح 

الحتالل  اإبان  وال�رضقة  للتدمري  تعر�شت  قد 

ل�شعف  الدائرة  هذه  تتمكن  ومل  الأمريكي، 

ميزانيتها من متويل اأي فيلم جديد يرتقي اإىل 

ال�شينما  يواكب  اأو  احلقيقي،  الإجناز  م�شتوى 

ال�شائدة، اإن ما عاناه الفنان ال�شينمائي داخل 

التجارب  على  الإطالع  قلة  هو  اأي�شًا  العراق 

معظم  ي�شتطع  مل  احل�شار  فنتيجة  العاملية، 

العاملية  الأفالم  على  الطالع  ال�شينمائيني 

اجلديدة، اأو امل�شاهمة يف مهرجانات ال�شينما 
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ال�شينمائية لدى ن�شبة كبرية من النا�س وهذا 

اإ�شافة  اجلانب يتحمله الإعالم بكل و�شائله، 

اجلاد  والنقد  والإعالنات  الربامج  غياب  اإىل 

به،  ويرتقي  الذوق  ينمي  اأن  �شاأنه  من  الذي 

اإ�شافة اإىل اأن نوعية الأفالم التي ت�شتورد اأو 

تنتج يف الداخل لها تاأثري على اجتذاب رواد 

ال�شينما، وقد �شهدت نوعية الأفالم املعرو�شة 

تراجعًا حاداً وباتت اأفالم الكاراتيه والآك�شن 

قبل  من  واملطلوبة  الطاغية  هي  واملغامرات 

اإىل  ال�شينمائية،  العرو�س  ومتعهدي  جتار 

جانب  ال�شعوبات التي ولدتها �شنني احل�شار 

الذي  ال�شعب  حياة  على  اآثار  من  خلفته  وما 

اأتعبته احلروب واحلياة الع�شكرية واملالحقات 

ال�شالح  حاماًل  الطلب  حتت  دائمًا  يكون  لأن 

اأب�شط  من  واحلرمان  العي�س  بلقمة  ومهدداً 

حقوق الإن�شان، اإزاء هذه الظروف كيف يكن 

بناء جمهور لل�شينما؟! لأن الفن دائمًا ينتع�س 

يف اأجواء الأمن وال�شالم والرفاهية.

اقرتاحات وحلول

اإن اإعادة العتبار لل�شينما العراقية ليكن اأن 

اأربعني  الدور حوايل  واأطل�س، حيث كان عدد 

دار عر�س مل يتبق منها �شوى عدد قليل جداً، 

هذا  اأن  اإل  الأخرى،  املحافظات  يف  وكذلك 

احلال قد تغري متامًا وباتت دور ال�شينما اليوم 

�شبه غائبة، وق�شم منها حتول اإما اإىل قاعات 

خمازن  اأو  التجارية  امل�رضحية  للعرو�س 

ومكاتب جتارية، وبذلك حرم جمهور ال�شينما 

مازال  جماهريية  وو�شيلة  كبرية  متعة   من 

للمعرفة  �شبياًل  ويعتربها   بها  يهتم  العامل 

من  العديد  هناك  اإن  معًا،  والت�شلية  والتعلم 

العر�س  دور  واقع  جعلت  التي  الأ�شباب 

انح�شار  منها  اليوم،  احلال  بهذا  ال�شينمائي 

ودعم  ت�شجيع  وعدم  ال�شينمائية  الثقافة 

اجلهات احلكومية اأو منظمات املجتمع املدين 

للفن ال�شينمائي، اإىل جانب الظروف التي مر 

الت�شعينيات وفر�س احل�شار  منذ  العراق  بها 

ال�شامل عليه و�شوًل اإىل ما بعد التغيري و�شيوع 

الأمني ونظرة  العنف وغياب اجلانب  حالت 

بع�س اجلهات املتطرفة ودعواتها اإىل حترمي 

قلة  وكذلك  ال�شينمائي،  الفن  ومنها  الفنون 

الإنتاج ال�شينمائي العراقي الذي يلبي حاجات 

اجلمهور ورغباته، وغياب املوزعني الأذكياء 

الذين يتلكون خربة يف اختيار نوعية الأفالم 

انعدام  ترويجها،  العاملية وكيفية  اأو  العربية 

هذه  العر�س.  �شالت  داخل   الراحة  و�شائل 

العر�س  اجهزة  توافر  مثل  وغريها  ال�شباب 

ال�شغرية DVD والأقرا�س املدجمة والعتماد 

على ال�شبكة العاملية الإنرتنت للح�شول على 

ال�شا�شات  الأفالم وتوفر  اأحدث  مواقع عر�س 

ال�شا�شة  حجم  لتعوي�س  »البالزما«  الكبرية 

ال�شينمائية، وكذلك م�شاهمة عدد من القنوات 

اأ�شبابًا  كانت  هذه  كل  بالأفالم،  املخت�شة 

يف  ال�شينمائية  العر�س  دور  واقع  لرتدي 

تاأهيل  لإعادة  قائمة  احلاجة  وتبقى  العراق. 

اأهمية  وبناء دور عر�س جديدة  انطالقًا من 

ال�شينما كفن اإبداعي موؤثر.

اجلمهور وبناء الذائقة الفنية واجلمالية

تلقي  يف  اأ�شا�شيًا  عن�رضاً  اجلمهور  ي�شكل 

الإجناز الفني يف اأي جمال. وبدونه ليتحقق 

الثر املطلوب

غياب  من  العراقية  ال�شينما  تعاين 

قلة  من  وكذلك  احلكومي،  الدعم 

االإنتاج  قطاع  يف  امل�شتثمرين 

ال�شينمائي اخلا�ض ب�شبب عدم الثقة 

الفيلم  لكون  االأرباح،  �شمان  يف 

العراقي مل يزل غري معروف ومل يجد 

اأ�شواقًا  ال يف الداخل وال يف اخلارج  

اأنتج من اأعمال  لقلة االإنتاج واإن ما 

�شابقة كانت ال تبغي الرتويج التجاري 

قدر ا�شتهداف اجلانب الدعائي

بني  طويل  زمن  منذ  قطيعة  حدثت  وقد 

اجلمهور وال�شينما يف العراق، وهذا يعود اإىل 

الثقافة  ق�شور  هو  اأهمها  لعل  اأ�شباب   عدة 
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نوادي  خالل  من  �شواء  له  يعر�س  مبا  الثقة 

وتوفري  املحافظات،  اأو  بغداد  يف  ال�شينما 

حمليًا  ينتج  ما  على  لالطالع  الفر�س  كافة 

ودوليًا.

املرئي  الفن  تدري�س  مبناهج  النظر  اإعادة   -

الفنون  وكليات  معاهد  يف  وعمليًا  نظريًا 

الع�رض  ملتطلبات  وفقا  وحتديثها  اجلميلة 

الطلبة  اإ�رضاك  و�رضورة  والت�شايل،  التقني 

اأو  عربية  �شينمائية  معاهد  مع  بتجارب 

عاملية.

اأقول اإن هذه املقرتحات ل يكنها  - واأخرياً 

الر�شمية  اجلهود  تت�شافر  مل  ما  تتحقق  اأن 

وال�شعبية لإحياء ثقافة الفن ال�شابع باعتباره 

رافداً ثقافيًاً مهمًا يف حياتنا املعا�رضة .

اإحـالت:

يف  ال�شورة  معقولية  الزغبي:  �شمري   -1

مكتوب،  ياهو  موقع  املعا�رضة،  اجلماليات 

.2008-11-12

 2-اأحمد بن عبدالرحمن اآل اأحمد الغامدي، ثقافة 

والرتبوي،  الجتماعي  واأثرها  الفنية  ال�شورة 

بحث مقدم اإىل موؤمتر جامعة فيالدلفيا الدويل 

الردن،  ال�شورة(،عمان،  )ثقافة  ع�رض  الثاين 

24-ابريل-2007.

3-ملف الذاكرة املرئية، فاروق داود، من حوار 

اأجراه عدنان ح�شني جلريدة وموقع اإيالف.

4- خملوف حميدة،�شلطة ال�شورة، تون�س، دار 

�شحر،الطبعة الأوىل، 2004، �س10.

5- طاهر عبد م�شلم، ولدة ال�شينما امل�شتقلة يف 

العراق، مقتب�س من حوار معه يف موقع اإيالف.

القناعة  تتوفر  مل  ما  فقط  بالأمنيات  يتحقق 

الكاملة لدى اأ�شحاب القرار باأهمية هذا املرفق 

احل�شاري الذي بات  ي�شكل حلقة من حلقات 

التوا�شل والتفاعل واحلوار مع ال�شعوب، ومن 

للنهو�س  ال�شليمة  الأ�ش�س  واإعادة  و�شع  اأجل 

بقطاع ال�شينا نقرتح الآتي:

- العمل على و�شع اخلطط  العلمية واملنهجية 

من قبل الخت�شا�شيني يف ال�شوؤون الرتبوية 

مبرحلة  لل�رضوع  والتقنية،  والثقافية  والفنية 

جديدة لهذا الفن، واإن�شاء مدينة لل�شينما تتوفر 

على و�شائل الإنتاج احلديثة.

- دعم التجارب ال�شينمائية ال�شابة والتعريف 

والإعالم  العمل  فر�س  توفري  خالل  من  بها 

والدعم املادي والإعالمي.

- ن�رض وتر�شيخ الثقافة الفنية للن�سء اجلديد 

الثقافة  على  والتاأكيد  املدار�س  تالميذ  من 

تطوير  يف  احليوي   دورها  واإبراز  الب�رضية 

وعي الإن�شان و�شلوكه.

عراقية  لأفالم  ميزانيات  ر�شد  �رضورة   -

التقاليد  وتربز  املحلية  املو�شوعات  تتناول 

على   والعمل  وجوهه،  بكل  العراقي  والرتاث 

املتميزين  ال�شيناريو  كتاب  من  نخبة  تاأهيل 

اأهمية  مع  تتوازى  التي  احلوافز  ومنحهم 

وقيمة الإجناز املتحقق.

- ت�شجيع القطاع اخلا�س ومنحه الت�شهيالت 

يف  ال�شتثمار  م�شمار  لدخول  والإغراءات 

اإعفاء  خالل  من  ال�شينمائي  الإنتاج  جمال 

الجهزة ال�شينمائية من ال�رضائب اأو امل�شاهمة 

واإنتاج  العر�س  دور  بناء  يف  امل�شرتكة 

والعربية  العاملية  الأفالم  وتوزيع  وا�شترياد 

املتميزة وغري ذلك.

- امل�شاركة والنفتاح على ال�شينما العاملية 

امل�شاركة  والحتكاك مع جتاربها من خالل 

يف املهرجانات املختلفة اأو اإر�شال العاملني 

والتدريب  للدرا�شة  ال�شينمائي  امليدان  يف 

العمل  جمالت  ومبختلف  عملية  ور�س  يف 

ال�شينمائي من امل�شورين ومهند�شي ال�شوت 

والإ�شاءة والتقنيات الأخرى.

لالأفالم  املهرجانات  اقامة  يف  التوا�شل   -

النقدية  الندوات  واإقامة  والروائية  الق�شرية 

ت�شجيعية  جوائز  وتخ�شي�س  يعر�س  ما  لكل 

كبرية لالأفالم املتميزة.

- بناء واإعادة تاأهيل دور العر�س ال�شينمائي 

ومبا ين�شجم وخ�شو�شية هذا الفن وجمالياته 

يف امل�شاهدة وال�شتمتاع  كون دور العر�س 

ت�شكل مراكز ثقافية ت�شاهم يف تقدمي الثقافة 

الر�شينة والفن الراقي.

اجلمهور  مع  العالقة  اإعادة  على  العمل   -

اإعادة  اأجل  من  املتاحة  ال�شبل  كل  وا�شتثمار 
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هذه  وا�شتلهام  للغة،  الدللية  الت�شكالت  منح 

فكرة  اأن  ومبا  اأي�شًا«.)1(  منها  الت�شكالت 

يف  الت�شارك  حمور  هي  اجلمايل  التو�شيل 

اإنتاجية الن�س الإبداعي، فاإن هذه الفكرة يف 

التوا�شل  باإمكانية  تتميز  الب�رضية  الفنون 

فالن�س  واحدة،  حا�شة  من  باأكرث  معها 

- ال�شورة وال�رصد:

الب�رضية  اللغة  اإىل  نظر  يمُ املنطلق  هذا  ومن 

على اأنها لغة »تقيم مع باقي اللغات عالقات 

لإقامة  اأهمية  ول  ومعقدة،  متعددة  ن�شقية 

اللغوي والب�رضي  تعار�س ما بني اخلطابني 

كقطبني كبريين يحظى كل منهما بالتجان�س 

والتما�شك يف غياب اأي رابط بينهما، فالعامل 

املرئي واللغة لي�س غريبًا اأحدهما عن الآخر، 

مل  ال�شيفرة  �شعيد  على  تقاطعهما  اأن  ورغم 

اأن  يدر�س بعد بدقة كبرية، فاإن ذلك ل ينفي 

الوحدات  ت�شمية  الأ�شا�شية  اللغة  وظائف  من 

التي تقطعها اللغة، كما اأن من وظائف الروؤية 

جدل ال�سرية الذاتية وال�سينما

         فيلم ) اخلبز احلايف ( اأمنوذجًا

ع. اإدلبي

تتميز ال�شورة الب�رصية بخ�شي�شة متفردة تتمثل يف اأيقونّيتها، اأو ما ي�شمى بخا�شة املماثلة، وهذه املماثلة تعني الت�شابه احل�شي العام لل�شورة مع 

املو�شوع الذي متثله، واأهمية هذه اخل�شي�شة تبدو من خالل كونها اأداة مركزية يف عملية حتويل �شيفرات ال�شورة، اإىل اأنظمة توا�شل متتلك القدرة على 

حتليل وقراءة مو�شوع ال�شورة. ومن االأهمية مبكان االإ�شارة اإىل اأن ال�شورة - كاأداة توا�شل - تختلف يف اأهميتها من حيث قدرتها على االإي�شال من 

فن ب�رصي اإىل اآخر، وخري مثال على ذلك بع�ُض االأ�شكال الب�رصية الت�شكيلية الرمزية التي تغيب عنها خ�شي�شة املماثلة، مما ي�شتدعي من اأجل فهمها 

ا�شتخدام اأنظمة داللية اأخرى.

�سينما
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الن�س  ي�شكل  اأن ل  امل�شكلة -  - وهنا تكمن 

للن�س  اأولية  دللة  مادة  اإل  الأدبي  ال�رضدي 

املرئي، ونعترب ذلك م�شكلة لأن م�شاألة الإفالت 

من �شطوة الأدبي ال�رضدي على املنجز املرئي 

م�شاألة لي�س من ال�شهل حتققها، وبالتايل غالبًا 

وحماولت  جهة،  من  ال�شطوة  هذه  توؤدي  ما 

�شياع  اإىل  ثانية،  جهة  من  منها  الإفالت 

ال�رضدي  الن�شني،  لكال  املميزة  اخل�شائ�س 

مثاًل  يف�رض  ما  وهذا  �شواء،  حد  على  واملرئي 

تعتمد  التي  ال�شينمائية  الأعمال  جناح  ندرة 

ن�شو�شًا روائية على �شبيل املثال، ما مل تاأخذ 

هذه الأعمال ال�شينمائية بعني العتبار �رضط 

هذا  املواءمة  و�رضط  الن�شني،  بني  املواءمة 

�شنبحثه باخت�شار �شديد لتو�شيح اأهميته يف 

عملية التحويل �شابقة الذكر.

- املعادل الب�رصي و�رصط املواءمة:

ومقنٍع  ناجٍح  لل�رضد  ب�رضي  معادل  لإجناز 

�شكل  بني  املمكن  »التوافق  وجود  من  بد  ل 

املادة الدللية و�شكل متثيلها من قبل الن�س 

و�شكل  الدللية  املادة  �شكل  وبني  امَل�شَدر   -

وهذا  الهدف«)4(.   – الن�س  قبل  من  متثيلها 

التوافق هو ما ي�شمى باملواءمة التي يفرت�س 

1ـ  وهما:  لزمني،  �رضطني  حتقق  لتحققها 

بعملية  ويق�شد  الختزال:  اإمكانية  �رضط 

عن  الناجتة  الدللية  »احل�شيلة  الختزال 

تتم  ح�شيلة  وهي  تاأويلية،  تدللية  �شريورة 

الن�س  حتقيق  على  �شابق  ب�شكل  الذهن  يف 

حيث  من  مغاير  فني  عمل  يف  امل�شدر   –
و�شائل املحاكاة، وين�شب هذا الفعل الذهني 

الدللية  النواة  على  اأي  التفكري،  الدليل  على 

التمف�شالت  كل  على  وال�شابقة  املجردة 

ترتبط  اأدائية  متغريات  يفرت�س  الب�رضي 

والدللة،  املكان،  هما:  رئي�شيني  بعن�رضين 

اإ�شافة اإىل عن�رض الزمان، وهو غائب ظاهريًا، 

ينفتح  باطني،  تاأويلي  م�شتوى  �شمن  اأنه  اإل 

ال�شيفرات  �شياق  تاأتي يف  اإ�شارية  رموز  على 

اجلمالية التي من اأبرز خ�شائ�شها خ�شي�شة 

�شمن  مدلولت  عدة  على  الدال  بدور  القيام 

مدى الروؤية للن�س الإبداعي. وباحل�س املكاين 

والزماين يكتمل جوهر العمل الفني، »اإذ لبد 

املظهر  مبثابة  تعد  بنية  من  الفني  للعمل 

املو�شوع  نحوه  على  يتجلى  الذي  احل�شي 

تعرب  زمانية  بنية  اأنه لبد من  كما  اجلمايل، 

عن حركته الباطنية ومدلوله الروحي، بو�شفه 

عماًل اإن�شانيًا حيًا«)2(. كل هذه ال�شفات التي 

يتوفر عليها الن�س الب�رضي جتعل منه ن�شًا 

�رضديًا ينطوي على �شارد وم�رضود له وق�شة 

ما  الثالثية  العالقة  هذه  كانت  »واإذا  كى،  حتمُ

بني ال�شارد والق�شة وامل�رضود له قد ت�شنفت 

الق�ش�شي  الروائي  اجلن�س  حقل  يف  نهائيًا 

حاليًا، اإل اأنها من حيث البنية توؤ�ش�س لكل ما 

ينتمي اإىل عامل احلكاية والتعبري عنها، وبذلك 

اإن كل رق�شة تعبريية،  القول:  فاإننا ن�شتطيع 

فعل  كل  اأو  �شعراً،  اأو  نرثاً  حمكي  ن�س  كل  اأو 

متثيلي اأو غنائي ل بد واأن ينطلق بال�رضورة 

يف  �شيتمو�شع  التي  ال�رضدية  اللحظة  من 

مركزها �شارد اأو اأكرث ي�شعون لتقدمي احلكاية 

اأو قارئ بجملة  اأو م�شاهد  اإىل جمهور �شامع 

املوؤدي،  اأو  ال�شارد  يجرتحها  الطرائق  من 

وعلى هذا الأ�شا�س اأي�شًا يكننا التاأكيد على 

اللوحة  يف  موجوداً  يكون  �شوف  ال�رضد  اأن 

ال�شينما  ويف  النحتي،  العمل  ويف  الت�شكيلية، 

بعامل  يت�شل  مما  ذلك  وغري  والتلفزيون، 

ال�شارد وامل�رضود له«)3(. وملا كانت ال�شورة 

حتكي، فاإن ال�رضد فيها موجود بقوة اخلطاب 

وحدات  كانت  واإذا  احلكاية،  ي�رضد  الذي 

احلكاية يف ال�شورة الثابتة تظهر كلها دفعة 

واحدة ملتحمة يف املكان ويف اللحظة ذاتها، 

الثابتة  ال�شور  ال�شور املتحركة، وكذلك  فاإن 

املرتابطة بطريقة ت�شل�شل التعبري عن مو�شوع 

حمتوى  وعلى  زمني  ف�شاء  على  حتيل  واحد 

الفنون  تعدد  بقدر  التعقيد  بالغ  حكائي 

ندر�س  البحث  هذا  ويف  احلكائية.  الب�رضية 

املعادل الب�رضي يف ال�رضد، ونورد مثاًل على 

املعادل الب�رضي يف ال�شرية الذاتية، وهو فيلم 

)اخلبز احلايف( املاأخوذ عن ن�س اجلزء الأول 

من �شرية حممد �شكري الذاتية املعنونة بنف�س 

التطبيقية لنبني  العنوان، ونتناوله بالدرا�شة 

ال�رضد  النموذج من  ال�رضد يف هذا  خ�شائ�س 

الب�رضي.

- املعادل الب�رصي يف ال�رصد:

نظر اإىل املعادل الب�رضي يف ال�رضد على اأنه:  يمُ

التكافوؤ بني الن�شو�س ـ باملعنى الوا�شع لهذا 

عن  ينتج  وما  وال�رضدية،  املرئية  ـ  امل�شطلح 

الب�رضي  التكافوؤ من عالقات. فاملعادل  هذا 

وفق هذا التعريف هو: م�شطلح يعرب عن عملية 

تخيلها  يكن  التي  ال�رضدية  امل�شاهد  حتويل 

معاينتها  يكن  مرئية  �شورة  اإىل  ال�رضد  يف 

حتويل  عملية  هي  اآخر  ومبعنى  ب�رضيًا، 

ال�شورة الذهنية التي ينتجها الو�شف ال�رضدي 

اأو  اإىل �شورة ح�شية مادية اأيقونية )متحركة 

ثابتة(، فكل فعل �رضدي يكن تخيله، ويكن 

فعل  اإىل  حتويله  اأوالر�شم  الت�شوير  بو�شاطة 

تقت�شي  التحويل هذه  وعملية  بالعني.  مرئي 
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اأولهما فيلم �شينمائي بعنوان )اخلبز احلايف( 

يحكي ب�رضيًا �شرية حممد �شكري الذاتية التي 

ال�شم. وثانيهما عر�س م�رضحي  نف�س  حتمل 

يحاكي  �شعبة(  جبلية  رحلة  )غيوم  بعنوان 

 - جبلية  )رحلة  طوقان  فدوى  �شرية  ب�رضيًا 

رحلة �شعبة(.

ناجٍح  لل�رصد  ب�رصي  معادل  الإجناز 

»التوافق  وجود  من  بد  ال  ومقنٍع 

املمكن بني �شكل املادة الداللية و�شكل 

امَل�شَدر   - الن�ض  قبل  من  متثيلها 

و�شكل  الداللية  املادة  �شكل  وبني 

متثيلها من قبل الن�ض – الهدف«)4(. 

وهذا التوافق هو ما ي�شمى باملواءمة 

التي يفرت�ض لتحققها حتقق �رصطني 

الزمني

ونظراً لبلوغ فيلم اخلبز احلايف درجة ممتازة 

الفنية  القيمة  و�شاآلة  الفنية،  اجلودة  من 

)غيوم  عر�س  عليها  حت�شل  التي  والفكرية 

ناحية،  من  اأكرث  من  �شعبة(  جبلية  رحلة 

فاإننا �شرنكز يف مثالنا التطبيقي على جتربة 

يف  املتحققة  )�شينمائيًا(  الب�رضي  املعادل 

اإنتاج  من  فيلم  وهو  احلايف(،  )اخلبز  فيلم 

حققه  م�شرتك  اإيطايل  فرن�شي-  مغربي- 

املخرج اجلزائري ر�شيد بن حاج عام 2005 

يف  و�شارك  بنف�شه،  له  ال�شيناريو  وو�شع 

التمثيل من خالل �شخ�شية املنا�شل الوطني 

بنجاح  البطولة  دور  فيه  ولعب  )املرواين(، 

من  طغماوي(،  )�شعيد  املغربي  الفنان  ملفت 

فيما  �شكري(،  )حممد  دور  جت�شيده  خالل 

تيدي�شكي(  )مارزيا  الإيطالية  املمثلة  اأدت 

اإ�شافة  الهوى،  بائعة  )�شالفة(  دور  باقتدار 

املغاربة  والفنانات  الفنانني  من  الكثري  اإىل 

البناء  و�شائل  يف  �شواء  املتحققة،  الدللية 

مثل  الإظهارية  اللغة  خالل  من  امل�شتنتجة 

و�شائل  يف  اأو  احلكي،  اأنواع  كل  يف  احلبكة 

الإظهار نف�شها، وينتهي هذا الفعل عند التحقق 

الكامل للن�س امل�شدر يف ذهن الذات املحوِّلة 

اإمكانية  جتعل  ذهنية،  خطاطات  �شكل  يف 

الرتجمة اإىل عمل فني اآخر ممكنة«)5(.

و�رضط الختزال هذا يكن معه ت�شور عمليات 

الن�س  يت�شمنه  مما  الكثري  وجتاوز  حذف 

ال�رضدي، وذلك من قبيل عملية احلذف لبع�س 

يف  ال�شارد  ي�شعها  التي  التعليقية  الهوام�س 

تدخاًل �رضديًا من  ال�رضدي، مبا  يثل  الن�س 

املوؤلف يف �شياق ال�رضد بهدف تاأدية وظيفة 

اإمكانية  اإىل  اإ�شافة  هذا  تزيينية.  اأو  بالغية 

ت�شور حدوث اإ�شافات على هذا الن�س، وذلك 

لأن حتويل بع�س اجلمل ال�رضدية »من �شيغة 

ال�رضد اإىل �شيغة العر�س يفر�س على املخرج 

وخلفيات  احلركة  اأماكن  �رضورة  يختار  اأن 

املواقف احلوارية اإلخ.. ومن هنا ل بد من اأجل 

الإجبارية  الإ�شافة  تكون  اأن  التحويل  جناح 

مالئمة ل�شريورة احلدث احلكائي«)6( ويكن 

اإىل  ال�رضدي  الو�شف  حتويل  عملية  اعتبار 

ي�شاهم يف جعل  ب�شيط  اختزال  �شيناريو فعَل 

للن�س  موائمًا  ليكون  قاباًل  امل�شدر  الن�س 

�رضط   2- اإليه.  َحول  اأواملمُ الهدف،  املرئي 

هنا  بالرتجمة  ونق�شد  الرتجمة:  اإمكانية 

و  مف�شل،  �شكل  يف  املختزل  جت�شيد  »اإعادة 

اأ�شكال  يف  الدللية  املوؤ�رضات  اإنتاج  اإعادة 

اجلن�س  حماكاة  و�شائل  مع  من�شجمة  مادية 

املحول  العمل  اإليه  ينتمي  الذي  النوع  اأو 

اإليه، ويعني ذلك اأن الرتجمة هنا هي ترجمة 

الإظهارية«)7(.  املادية  املحاكاة  لو�شائل 

ويكن اعتبار عملية حتويل �شفات ال�شخ�شية 

وال�شلوكية(  والنف�شية،  )اجل�شمانية،  ال�رضدية 

الن�س  يف  املرئية  لل�شخ�شية  �شفات  اإىل 

الفيلم  اأو  امل�رضحي،  )العر�س  املرئي 

توفرها  من  بد  ل  ترجمة  عملية  ال�شينمائي( 

هذه  اأن  التاأكيد  مع  املواءمة،  �رضط  لتوفر 

كلي  ن�شخ  عملية  تكون  اأن  يكن  ل  الرتجمة 

املميزة  اخل�شائ�س  لأن  ومتطابق،  وتام 

واملتمايزة لكل من الفنني )ال�رضدي واملرئي 

بالتاأكيد.  التطابق  الب�رضي( حتول دون ذلك 

التحويل من  اأن جناح عملية  الأمر  وخال�شة 

روؤية  يفرت�س  الب�رضي  املرئي  اإىل  ال�رضدي 

يف  التب�رض  وح�شن  بال�شمولية  تت�شم  فكرية 

)ال�رضدي  الن�شان  يتوخى  التي  الأهداف 

معهما  التعامل  وبالتايل  حتقيقها،  واملرئي( 

من زاوية نظر واحدة، مبا يحقق عماًل مرئيًا 

يتخذ من ال�رضدي خلفية ودللة وذاكرة.

على جتربة  الطالع  نحاول  البحث  هذا  ويف 

العربية،  الذاتية  ال�شرية  الب�رضي يف  املعادل 

ما  والن�شج  التنوع  من  تبلغ  مل  جتربة  وهي 

يكفي لدرا�شتها درا�شة تهدف اإىل ا�شتخال�س 

الأحكام  واإطالق  فيها  امل�شتخدمة  التقنيات 

ونقراأ  �شن�شتعر�س  ولذلك  عليها،  النقدية 

يف  ب�رضي  معادل  تقدمي  حماولت  فح�شب 

الأيام،  من  للقادمات  ونرتك  الذاتية  ال�شرية 

اأن  نتمنى  التي  املهمة  هذه  ال�شنني،  ورمبا 

ت�شاعدنا حماولٌت كثريٌة وجادة على جعلها 

وا�شعة وجمدية.

يف  الب�رضي  املعادل  اأن  احلال  واقع  ويدل 

ل  نكاد  اإذ  قليل،  جد  العربية  الذاتية  ال�شرية 

نعرث على حماولت تتجاوز عدد اأ�شابع اليد 

الواحدة حتى الآن، رغم اأن املعادل الب�رضي 

حداً  بلغت  الروائي  العربي  ال�رضد  لن�شو�س 

معقوًل من ناحية الكم، قاد بالتايل اإىل عدد 

ل باأ�س به على �شعيد النوع والن�شج الفني، 

ال�شرية  يف  الب�رضي  املعادل  اأمثلة  ومن 

الذاتية، نورد مثالني:
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احلايف(  )اخلبز  فيلم  ال�رصد يف  بناء 

املتداخل،  ال�رصد  ن�شق  وفق  جاء 

ال�رصد من حماور  بنية  تتكون  حيث 

ولعبت  ومكانيًا،  زمانيًا  متداخلة، 

تقنيات الوقفات واالرتدادات والقفزات، 

االحتفاظ  بنيته، مع  الهام يف  الدور 

بروابط ذهنية وب�رصية �شكلت عوامل 

الع�شوية  الوحدة  اأّمنت  داللية  فنية 

بني  التو�شيل  اآليات  وعززت  للفيلم، 

الفيلم واملتلقي

الن�س  طرح  مع  تتنا�شب  �شينمائية  �رضدية 

التي  املفتوح:  البناء  �شيغة  وهي  َدر،  امَل�شْ

مع  ولكن  والأحداث،  بالهدف  اهتمامًا  تويل 

احلبكة  ك 
ِّ
ر َ حممُ الداخلي  الدافع  على  الرتكيز 

اأعماق  اإىل  الدخول  عملية  وتاأخذ  الرئي�شي، 

جّل  النف�شـي  ومزاجها  واأفكارها  ال�شخ�شية 

ال�رضد يف  يجعل  ما  وهذا  ال�شيناريو،  اهتمام 

�شيغة البناء املفتوح �رضداً بطيئًا، وقد يوؤدي 

اخلبز  فيلم  يف  لكنه  املتفرجني،  اإحباط  اإىل 

الإ�شاءة  تقنية  بفعل  كذلك،  يكن  مل  احلايف 

التي �شاهمت يف ت�رضيع اإيقاع الزمن،  اإ�شافة 

املحتوى  دعم  يف  ودوره  احلوار  حيوية  اإىل 

الب�رضي للَم�شاهد ويف ت�شعيد احلدث ودفعه 

لالأمام. ويبدو اأن عملية املواءمة التي اأنتجت 

فيلم )اخلبز احلايف( كمعادل ب�رضي لـ )اخلبز 

احلايف( ال�شرية الذاتية ملحمد �شكري، يبدو اأن 

ومتنا�شبة  دقيقًة  عمليًة  كانت  املواءمة  هذه 

على  انطوت  اأنها  بحيث  متكاملة،  و�شبه 

 الختزال اأوًل، والرتجمة ثانيًا، 
ّ
حتقيق �رضطي

تق�شي  من  الفيلم  مكن  مما  معقول،  وبنجاح 

ال�شري  الن�س  يف  والده�شة  اجلمال  مكامن 

ما  اأقرب  اإخراجية  نظر  وجهة  وتقدمي  الذاتي 

تكون اإىل وجهة نظر حممد �شكري.

ويف مقدمتهم الفنانة املغربية )�شناء عالوي( 

وما  �شكري.  حممد  اأم  دور  باإتقان  اأدت  التي 

حقيقةمُ  توؤكده  الفيلم  هذا  اأهمية  عن  نذكره 

ح�شول الفيلم على اأكرث من جائزة يف اأكرث من 

جائزة  اأح�شن  على  ح�شوله  ومنها  مهرجان، 

الذي  لل�شينما  الدويل  �شالينتو  مهرجان  يف 

انعقد يف تريكي�س باإيطاليا، وجائزة اجلمهور 

يف مهرجان مونبلييه لل�شينما املتو�شطية.

- )اخلبز احلايف( �شينمائيًا:

يتميز اخلطاب ال�شينمائي عن غريه من اأنواع 

ت�شعه  و�شائطية،  �شلطة  ذا  بكونه  اخلطاب 

بني التعبري والبناء اجلمايل واملنحى الفكري 

يرى  )بازان(  اأن  ورغم  والرتفيهي.  والدعائي 

يف  هي  ال�شينمائي  الفيلم  يف  ال�شورة  اأن 

يف  يوجد  ملا  مو�شوعي  ت�شجيٌل  جوهرها 

اأن  الراأي ل يغري من حقيقة  الواقع، فان هذا 

خا�شة،  ب�شفة  ال�شينمائي  الب�رضي  ال�رضد 

�شك  ول  يت�شمنان  عامة،  ب�شفة  والب�رضي 

ولكن  ومتنوعة،  �شا�شعة  تخييلية  م�شاحات 

هذه امل�شاحات التخييلية ت�شبح مع �شيناريو 

يحاكي ن�س �شرية ذاتية جمرد لعبة ب�رضية 

يطغى عليها البعد الواقعي والذاتي.

وبعد كل هذا، لنا اأن نت�شور حقيقية املتخيل 

الب�رضي يف عمل �شينمائي يج�شد مرئيًا ن�س 

�شرية ذاتية ملحمد �شكري، هو )اخلبز احلايف(

جتربة  من  الن�س  هذا  يحكيه  ما  بكل   ،)8(

فعلية، لكائن حقيقي، يف واقع فعلي حقيقي، 

يكاد ينفجر مبا فيه من فقر وبوؤ�س وغرابات 

حاج،  بن  ر�شيد  اجلزائري  املخرج  و�شذوذ؟؟  

ويف 97 دقيقة هي مدة الفيلم كاماًل قدم لنا 

ال�شائك واملتجاوز  معادًل ب�رضيًا لهذا اجلزء 

عمل  يف  الذاتية،  �شكري  حممد  �شرية  من 

امتلكها  التي  اجلراأة  كل  يتلك  �شينمائي 

الأول  امل�شهد  ومنذ  �شريته،  يف  نف�شه  �شكري 

اخلبز  يف  الب�رضيُّ  ال�رضدمُ  يعلن  الفيلم  يف 

يف  لل�رضد  معادًل  نف�َشه  الفيلم  احلايف/ 

اقتدار.  وبكل  احلايف(،  )اخلبز  الذاتية  ال�شرية 

فاإذا كان ن�س ال�شرية يحكي الفقر واجلوع يف 

اأبلغ حالتهما، فاإن الفيلم يبداأ مب�شهد )حممد 

�شكري الطفل( يبحث يف القمامة عما ي�شد به 

ال�شعب  من  ي�شبح  امل�شهد  هذا  ومنذ  رمقه، 

مما  اأقل  يقبل  اأن  املتلقي/امل�شاهد  على 

قدمه حممد �شكري يف ن�شه الكا�شف ل�شوءات 

املجتمع كموؤ�ش�شة والنا�س كاأفراد.

)اخلبز  فيلم  يجعل  ما  اأهم  اإىل  ن�شري  وبداية 

احلايف( معادًل ب�رضيًا ناجحًا اإىل حد معقول 

وهو  الأول،  بجزئها  ل�شكري  الذاتية  لل�شرية 

اللغة  يرغم  مل  حاج  بن  ر�شيد  املخرج  اأن 

ال�رضدية  اللغة  نقل  على  فيلمه  يف  الب�رضية 

واإمنا  �شارمة،  بَحرفية  والذهنية(  )الفكرية 

يختزل ويرتجم )اخلبز احلايف( ال�شرية الذاتية 

�شيغة  فيها  وظف  متقنة  �شينمائية  لغة  عرب 
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على  والأ�شباين(  )الفرن�شي  ال�شتعمار  ي�شيطر 

مقدرات احلياة يف املغرب، اإ�شافة اإىل اللقطة 

يظهر  التي  واجلوهرية  املركزية  الت�شجيلية 

بفرتة  وفاته  قبل  نف�شه  �شكري  حممد  فيها 

القادر  عبد  اأخيه  قرب  اإىل  زيارة  يف  وجيزة 

غ�شب  نوبة  يف  الأب  يقتله  الذي  )الطفل 

الذي  امل�شهد  بذلك  اللقطة  وتنتهي  منفلتة(، 

يجمع حممد �شكري يف املقربة بالطفل امل�رضد 

القبور،  بني  رمقه  به  ي�شد  عما  يبحث  الذي 

ليبدو الفيلم مدّوراً يف م�شهده الأول وم�شهده 

اأن �شيئًا مل يتغري بني  الأخري، يف دللة على 

اأن  على  قادراً  زال  ما  فالفقر  واليوم،  الأم�س 

ال�شغري(  )الطفل  امل�شتقبل  يف  فعله  يفعل 

�شكري  )حممد  باملا�شي  وفعل  له  �شبق  كما 

الفيلم  يف  الدرامي  البعد  كان  واإذا  الطفل(. 

الب�رضية  املتعة  بتقدمي  يهتم  ال�شينمائي 

احلكائية وذلك ببناء العقدة وحتبيك املقاطع 

الأحداث  بني  العالقات  اأ�شا�س  على  الفيلمية 

تن�شاأ  واملواقف  ال�شخ�شيات  حول  تدور  التي 

ي�شكل  التي  الفردية  والعواطف  �شلوكهم،  عن 

اأهمية  ب�رضيًا  وا�شتثمارها  عليها  التاأكيد 

بالغة يف ن�شيج ال�رضد يف الفيلم، فاإن الفيلم 

هذه  كل  متثل  يف  ال�شعيد  هذا  على  جنح 

املعطيات التي تقدم متعة ب�رضية تنمو بنمو 

ال�شخ�شيات، ول�شيما تطور  الأحداث، وتطور 

عرب  �شكري  الرئي�شي/حممد  البطل  �شخ�شية 

اإىل  بالإ�شافة  هذا  وعمره.  وعيه  منو  مراحل 

اأن البعد الت�شجيلي للفيلم بانغما�شه الكبري يف 

الأعظم  لل�شواد  والفقرية  البائ�شة  احلياة  قلب 

من النا�س، ومعاي�شة الفيلم للواقع ال�شيا�شي، 

والإن�شاين،  والقت�شادي،  والجتماعي، 

وامل�شيئة  والكا�شفة  الرا�شدة  ومتابعته 

حفاظ  يف  �شاهم  والنا�س،  احلياة  لتفا�شيل 

عمل  التي  الر�شالة  م�شمون  على  الفيلم 

الذاتية )اخلبز احلايف( على  حممد يف �شريته 

الفيلم  والتاأكيد عليها، وبذلك متكن  اإي�شالها 

يبدو  هذه  الناجحة  املواءمة  عملية  وبفعل 

متا�شك،  حالة  يف  الفيلم  يف  الب�رضي  ال�رضد 

ال�شري  للن�س  املتما�شكة  البنية  تعك�س 

�شرية  نعرف  كما  وهي  امل�شدر،  الذاتي 

فيها  ال�رضد  ويتميز  البنية،  متما�شكة  ذاتية 

وتركيز  جهة،  من  عالية  و�شفية  مب�شهدية 

على ال�شخ�شيات من جهة ثانية، مع الإ�شارة 

اإىل اأن الكثري من عمليات احلذف والتلخي�س 

اأقرب  املواءمة  عملية  لتكون  منها  لبد  كان 

ما تكون اإىل النجاح. وبف�شل عملية الرتجمة 

الناجحة يظهر زمن ال�رضد يف الفيلم داخليًا، 

يتو�شح بحركة ال�شخ�شيات، ول �شيما عندما 

اإىل  ويتحول  احلدث  بوؤرة  عن  الفيلم  يبتعد 

ال�شخ�شيات،  ومعامل  للمكان  الو�شفي  ال�رضد 

بحيث يتباطاأ زمنه حتى كاأنه يتوقف. ورغم 

فيلم  يف  فاإنه  عادًة،  ال�رضد  يبطئ  احلوار  اأن 

كبرية  بدرجة  موؤثراً  يكن  مل  احلايف  اخلبز 

بف�شل  وذلك  و�رضعته،  الزمن  تدفق  على 

تقدمي حوار متما�شك عن طريق تقنية »رباط 

طرقًا  املخرج  تقدمي  اإىل  اإ�شافة  احلوار«، 

مرئية للحوار �شاهمت عيون املمثلني بتقدمي 

الكالم  ا�شتخداَم  قّلَل  مما  مقرتحاتها،  اأهم 

و�شّكَل منظمًا لإيقاعات امل�شهد.

ويدل واقع احلال اأن املعادل الب�رصي 

يف ال�شرية الذاتية العربية جد قليل، 

اإذ نكاد ال نعرث على حماوالت تتجاوز 

االآن،  حتى  الواحدة  اليد  اأ�شابع  عدد 

لن�شو�ض  الب�رصي  املعادل  اأن  رغم 

حداً  بلغت  الروائي  العربي  ال�رصد 

بالتايل  قاد  الكم،  ناحية  من  معقواًل 

اإىل عدد ال باأ�ض به على �شعيد النوع 

املعادل  اأمثلة  ومن  الفني،  والن�شج 

نورد  الذاتية،  ال�شرية  يف  الب�رصي 

مثالني 

بناء ال�رضد يف فيلم )اخلبز احلايف( جاء وفق 

ن�شق ال�رضد املتداخل، حيث تتكون بنية ال�رضد 

من حماور متداخلة، زمانيًا ومكانيًا، ولعبت 

والقفزات،  والرتدادات  الوقفات  تقنيات 

بروابط  الحتفاظ  مع  بنيته،  يف  الهام  الدور 

دللية  فنية  عوامل  �شكلت  وب�رضية  ذهنية 

اآليات  اأّمنت الوحدة الع�شوية للفيلم، وعززت 

التو�شيل بني الفيلم واملتلقي.

جاءت  الفيلم  يف  لل�رضد  املتداخلة  البنية 

ح�شيلة دمج م�شتويني، الدرامي والت�شجيلي، 

بناء  اإىل  حاج  بن  ر�شيد  املخرج  عمد  حيث 

ال�رضد يف الفيلم من خالل دمٍج �شهٍل وموّظٍف 

بني وثائقيِة احلدث التاريخي وبني انطباعات 

ال�شخ�شيات وردود اأفعالها على هذه الأحداث، 

كما يتاأ�ش�س هذا الدمج على تطور ال�شخ�شيات 

التطور ياأتي �شل�شًا  الفيلم، وهذا  التي يقدمها 

من خالل التوازي مع تطور الأحداث املوؤثرة 

الرئي�شة  ال�شخ�شية  حياة  جمريات  يف  بعمق 

)حممد �شكري( اأوًل وباقي ال�شخ�شيات ثانيًا، 

الأبطال  هوؤلء  وفهم  ووعي  اإح�شا�س  وتطور 

وتعقيدها.    تركيبيتها  ومدى  ماأ�شاتهم  لعمق 

هذا امل�شتوى الدرامي يكن اأن نلحظه بو�شوح 

بف�شل بنيته القائمة على املتخيل ال�شينمائي 

وترميز  والوهم،  للمعنى  الب�رضية  وال�شناعة 

املخرج  يفعله  ما  نحو  على  والفكرة،  املعنى 

دين الكامريا  يف لقطة جميلة ومعربة،  عندما تمُ

وموؤثٍر،  اآ�رٍض  مب�شهٍد  واجلوَع  واحلاجَة  الفقَر 

على  وجهه  وي�شع  )حممد(  ينبطح  حيث 

الأر�س ليلتهم احلليب امل�شكوب على الأر�س 

الزجاجة  من  الزجاج  ب�شظايا  واملختلط 

�شائحة  يد  من  وقعت  اأن  بعد  انك�رضت  التي 

الت�شجيلي  امل�شتوى  يظهر  حني  يف  اأجنبية. 

بو�شوٍح وجالٍء من خالل اللقطات الوثائقية 

كحامل  الأر�شيف  من  املخرج  اعتمدها  التي 

الجتماعية  املغربية  احلياة  عن  يعرب  دليل 

وال�شيا�شية والقت�شادية يف الفرتة التي كان 
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الفكري  للم�شمون  ب�رضي  معادل  تقدمي  من 

والوجداين لل�رضد يف ن�س)اخلبز احلايف( مبا 

خطورتها  لها  ر�شالة  من  الفيلم  عليه  انطوى 

ودورها واأهميتها يف تكوين الوعي املجتمعي، 

وتوجيه انتباهه نحو ظواهر موؤثرة يف بنائه 

اإىل  الإ�شارة  اأو تقوي�شه. كل هذا ل ينع من 

حوار  دبلجة  وهو  الفيلم،  على  �شلبي  ماأخذ 

بع�س ال�شخ�شيات، ول�شيما �شخ�شية )�شالفة( 

بنجاح  دورها  ج�شدت  التي  الهوى،  بائعة 

هذه  تيدي�شكي(،  )مارزيا  اليطالية  املمثلة 

الدبلجة خلقت �شيئًا من الربودة يف احلوارات 

التي ت�شتعمل فيها هذه التقنية، والتي نعتقد 

اأنها اأ�رضت بعفوية ان�شياب ال�رضد يف الفيلم 

امل�شاهد.  وبني  بينه  نف�شية  فجوات  وخلقت 

الب�رضي  املعادل  اأن  نوؤكد  اأن  اأردنا  ختامًا، 

ح�شوَرهمُ  يوؤكد  مل  الذاتي  ال�شري  ال�رضد  يف 

الآن، �شاأنه  الب�رضي حتى  الفّعاَل يف امل�شهد 

�شاأن ن�س ال�شرية الذاتية الوا�شح وامليثاقي، 

ن�س  انتظار  م�شاألة  جتاوزنا  قد  كنا  واإن 

�شرية ذاتية ينطبق على ما نتخيله من �رضوط 

�شنظل  فاإننا  وممنوعات،  ومتطلبات  وحدود 

بانتظار املزيد من جتارب وحماولت حتقيق 

الذاتية  ال�شرية  لن�شو�س  الب�رضية  املعادلت 

اأجنا�شه  العربي بكافة  ال�رضد  اأوًل، ون�شو�س 

مبثل  الب�رضية  مكتبتنا  لفقر  نظراً  ثانيًا، 

هذه الن�شو�س الب�رضية التي جتعل املتخيل 

ال�رضدي مرئيًا ممتعًا ومفيداً باآن.

هوام�ض: 

)1( - كري�شتيان ميتزـ  ما بعد املماثلة/ ال�شورةـ  ترجمة وائل حمجوب 

ـ جملة النداء الفني ـ بريوت ـ العدد 14 ـ ني�شان 2004م.

)2(- زكريا اإبراهيم ـ م�شكلة الفن ـ مكتبة م�رض ـ القاهرة )د.ت( ـ  �س 

.27

الثامنة  الإبداع  ور�شة  اإىل  مقدمة  عمل  ورقة  من   - عمر  عزت   -)3(

بعنوان: ال�رضد وبناء ال�شياق الثقايف ـ ال�شارقة ـ ني�شان عام 2005م.

)4(- عبد اللطيف حمفوظ - عن بع�س اآليات حتويل الن�س الروائي اإىل 

�رضيط �شينمائي - موقع الفيل ال�شينمائي على �شبكة النرتنت.

)5(- امل�شدر ال�شابق.

)6(- امل�شدر ال�شابق.

)7(- امل�شدر ال�شابق.

)8(- حممد �شكري - اخلبز احلايف - دار ال�شاقي، بريوت 1999.
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خا�س  ق�شم  اأق�شام؛  ثالثة  اإىل  الرواية  تنق�شم 

الأ�شود،  عامل  يخ�س  وق�شم  الذئاب،  بعامل 

لوائه  ين�شوي حتت  الذي  للقمر  الأخري  والق�شم 

الرغم  على  ـ  الرواية  وفكرة  الغابة،  اجلميع يف 

اأن  وهي  الأهمية،  منتهى  يف  ـ  ب�شاطتها  من 

الكائن تتغري طبيعته اإذا تخلى عن اأهم �شفاته، 

ويف الرواية جند اأن الذئب الأ�شود مّل من البحث 

عن فرائ�س، وح�شد الكالب يف ق�رض قريب على 

حياة الدعة، و�شاعده م�شخ يقيم يف كهف قريب 

حر  ذئب  من  التحول  على  بال�شحر  الغابة  يف 

اإىل كلب يوؤثر احلياة بني الأ�شوار، عا�س  حكيم 

الذئب فرتة من الوقت هكذا، لكنه حّن �رضيعًا اإىل 

حريته يف الغابة، وراأى بعني املحروم ما كان 

فيه من نعيم.

�شحية  وقع  ثري  رجل  �شوى  امل�شخ  يكن  مل 

خدعه  ثم  اأوًل،  ال�شحر  عّلمه  اللئيم،  �شديقه 

وا�شتوىل  البداية،  يف  ثور  اإىل  بال�شحر  وحوله 

الت�شلل  ا�شتطاع  لكنه  وزوجته،  ممتلكاته  على 

كتاب  اإىل  وتو�شل  الق�رض،  اإىل  حني  بعد 

وبينما هو  احلقيقية،  لي�شتعيد هيئته  التعاويذ، 

يقراأ التعاويذ، اكت�شف اخلدم وجوده، فهاجموه، 

�شتعيده  التي  التعويذة  بقية  تالوة  عن  فتوقف 

ما  بفعل  حتول  بل  ثوراً،  يظل  مل  لكنه  اإن�شانًا، 

قراأه من التعويذة اإىل كائن براأ�س اإن�شان وج�شم 

ثور.

عندما عاد الذئب الأ�شود اإىل امل�شخ ليعيده كما 

بكتاب  الق�رض  من  ياأتي  اأن  عليه  ا�شرتط  كان، 

يتكئ �رصيف الغريني يف روايته )ذئاب واأ�شود 

ا�شتخال�ض احلكمة من عامل  وقمر واحد( على 

احليوان، مل يلجاأ اإىل ق�شة عادية تدور اأحداثها 

عن  روؤيته  خاللها  من  وميرر  الب�رص،  بني  بني 

الواقع، واآماله عن امل�شتقبل القريب اأو البعيد، 

وكونه اختار عامل احليوان لتحقيق فكرته، فلقد 

حّمل نف�شه عبئًا اإ�شافيًا، وهو درا�شة هذا العامل 

وقوانينه  وتقاليده  بعاداته  علينا؛  اخلايف 

مقنعة  تكون  تكاد  لوحة  لنا  لري�شم  اخلا�شة، 

قراءة  متعة  متعتان؛  للرواية  واأ�شبحت  فنيًا. 

جملة  الكاتب  فيه  ير�ض  فني  كعمل  الرواية 

واحدة تلو االأخرى الإخراج الروؤية الكاملة يف ما 

اأراد اأن يقوله، ومتعة اال�شتمتاع باأحداث عامل 

مغاير عن عامل الب�رص، �شواء كانت املعلومات 

حقيقية موؤكدة، اأو من خالل الكتاب البحت.

احليوان  عامل  اإىل  الكاتب  يلجاأ  اأن  جديداً  لي�س 

هذه  بل  احلكاية،  �شماط  وب�شط  الفكرة،  لإبراز 

الأمناط من الق�ش�س �شاربة اجلذور يف القدم، 

بق�شد التهذيب اخللقي، اأو النقد ال�شيا�شي، ونقد 

الكهنوت. وقد تكون غاية الكاتب تقومي احلاكم 

واجلماعة.  الفرد  واإ�شالح  معًا،  واملحكوم 

وعلى كل حال، فق�ش�س احليوان توفر للكاتب 

متعدد  فني  �شكل  اإ�شافية، وهي  تعبريية  قدرة 

للتاأويل  رحبة  فر�شة  للمتلقي  يتيح  الأبعاد، 

ح�شب ثقافته، وقدرته على التلقي.

واإمنا  احليوان،  بق�ش�س  تاب  الكمُ يكتف  ومل 

خل�شائ�س  العلمي  بالتناول  ال�رضد  مزجوا 

فخرجت  الكاتب،  خيال  اإليه  م�شافًا  احليوان، 

واحِلَكم،  الأمثلة  اإىل  واأقرب  مبهرة،  الأعمال 

ّتاب اإىل هذه الطريقة لأن ال�شفات  رمبا جلاأ الكمُ

احلادة اأو�شح عند احليوان، فمثاًل، ي�شتهر الكلب 

اأخرى  �شفات  وجود  من  الرغم  على  بالوفاء، 

وثمة  واخلوف.  كال�رضا�شة  بها  يتميز  كثرية 

الزعامة  غري  الأ�شد  بها  يتمتع  اأخرى  �شفات 

واجلراأة، اللتني اعتدنا اأن نل�شقهما به فقط.

والكاتب يعي متامًا ما لعامل احليوان من اأهمية، 

اأخيه،  جثة  يدفن  كيف  الإن�شان  علم  »فالغراب 

له:  �شليمان، فقال  النبي  والهدهد جادل بعلمه 

{اأحطت مبا مل حتط به}، واإذا نظرنا متاأملني 

الطيور،  اأو يف هجرة  والنحل،  النمل  اأحوال  يف 

يف  لنا  و�رضكاء  اأمثالنا،  اأمم  اأنهم  حقًا  لعلمنا 

هذا الكون الف�شيح«)1(.

ومن هذا املقطع نعرف اأن الكاتب مل ينِب عاملًا 

كان  بل  الوقوع،  م�شتحيلة  واأحداثًا  مقنع،  غري 

على قناعة باأن اأحداث الرواية قد حتدث فعاًل، 

اعتقادنا  يف  �شببًا  الب�رضي  الغرور  يكون  وقد 

باأن احلكمة قا�رضة على بني الب�رض، وقد توفر 

احليوان  عامل  من  امل�شتخل�شة  احلكم  علينا 

جتاوزه،  بل  نف�شه،  اخلطاأ  يف  الوقوع  والطري 

الإن�شان  لكن  الآخر،  انتهى  حيث  من  والبداية 

ل ي�شتفيد من جتارب بني جن�شه ال�شابقة، ولن 

لكي  لذا،  بالطبع،  احليوان  جتارب  من  ي�شتفيد 

اإل  معها  نتعامل  ل  اأن  يجب  الرواية،  نن�شف 

�شتفاد  يمُ قد  فقط،  فنيًا  عماًل  كونها  اعتبار  على 

�شتمتع به فقط. منه، وقد يمُ

العودة اإىل الق�س�س على ل�سان احليوان

           فـي )ذئاب واأ�سـود وقمـر واحد( 

منى ال�شيمي

كتـاب



139

 
ّ
علي كان  اإن  اأعرف  ول  ودمنة،  كليلة  وكتاب 

العذر!،  له  األتم�س  اأم  هذا،  يف  الكاتب  اأدين  اأن 

باتت  نحياه  الذي  العامل  ونتائج  فمعطيات 

متباينة ومعكو�شة، والإن�شان يكّيف نف�شه على 

ما ي�شت�شعره، ويخلق قناعات تليق باملقام الذي 

وجد فيه، بعيداً عما يقال من ر�شوخ بع�س القيم 

وعدم تبدلها، لي�س بال�رضورة اأن تكون النتائج 

فيه �شيئة، حتى اإذا كانت املعطيات �شيئة، لكنه 

اختيار الغريني يف النهاية.

٭٭٭

يف  احلكاية  فتدور  الأ�شود،  اإىل  بالن�شبة  اأما 

الأ�شود  الذئب  هنا  يحكيها  ال�شند�شي،  احلمى 

الأبي�س،  الذئب  مقتل  بعد  الذئاب،  مللك 

لي�شتخل�س منها عربة راآها الأول، ويحاول بها 

اأمر  يتوىل  كالتايل:  وهي  الثاين،  وعي  ت�شكيل 

الغابة اأ�شد يرغب يف الإتيان بفعل جديد مل يقدم 

اأن يهادن ال�شباع،  اأ�شد من قبل، فاختار  عليه 

وهو اختيار واإن دل فيدل على �شخ�شية هزيلة، 

ل متلك مقومات الزعامة، ولنلحظ الإ�شقاط هنا 

خمافة  ال�شاطئ  يلزم  الذي  فالربان،  بو�شوح، 

ال�شخور  من  ي�شلم  لن  البحار،  اأعايل  قرا�شنة 

الذي  والرئي�س  �شفينته،  حتطم  قد  التي  الناتئة 

اأع�شا�س  من  ي�شلم  لن  الرمال،  يف  راأ�شه  ي�شع 

النمل. عقد الأ�شد مع ال�شباع �شفقة: اأن يتقا�شم 

متادت  ال�شباع  لكن  ال�شيد،  وقت  اجلمعان 

طبيعي،  اأمر  وهو  امتيازات،  على  احل�شول  يف 

يعني  ل  الأ�شود  زعامة  من  م�شاحة  فانتقا�س 

فطلبت  ال�شباع،  جتربمُّ  م�شاحة  زيادة  �شوى 

نظري  بال�شيد  عنها  الأ�شود  تقوم  اأن  ال�شباع 

عدم قيام ال�شباع بالهجوم على اأ�شبال الأ�شود، 

وكانت هذه بداية التداعي لقوانني الطبيعة يف 

الغابة.

التعاويذ، كي ي�شتطيعا معًا اإنهاء ال�شحر والعودة 

اإىل حقيقتهما.

ا�شتطاع الذئب الأ�شود الت�شلل اإىل القرار املكني، 

ال�شاحر  ولكن   ال�شحري،  الكتاب  وا�شتوىل على 

اإىل الق�رض، واأمطره بوابل من  اأثناء عودته  راآه 

اإىل  و�شوله  وعند  اأ�شابته،  النارية  الطلقات 

ان�شغل  يحوم حوله،  املوت  كان  امل�شخ،   كهف 

اأعادته  التي  التعويذة،  قراءة  يف  قلياًل  الرثي 

اإىل ب�رضيته، وبعد اأن انتهى من نف�شه، نظر اإىل 

الذئب، فاإذا به غارقًا يف دمه، يو�شك اأن يفارق 

احلياة، فاقرتب منه، وهو يحاول اأن ينقذه،  ثم 

قال:

ل متت الآن اأيها الذئب، لقد حان دورك.

فرد عليه ب�شوت متقطع منهك:

كم اأنا تع�س! فعندما بحثت عن الراحة والطعام 

واأنا  حياتي  اأفقد  ذا  اأنا  وها  حريتي،  فقدت 

اأحاول ا�شتعادتها.

نظر اإليه امل�شخ ـ الذي مل يعد كذلك ـ متاأثراً، ثم 

قال:

اآه لو تدري قيمة اأن متوت يف �شبيل حريتك!

اإرادتك  اإن  تعاويذ،  اإىل  بحاجة  لي�س  مثلك  اإن 

واإيانك اأعاداك واأعادا اإليك ذاتك)2(.

لقد كان موت الذئب هنا قبل ا�شتخدام التعاويذ 

قيمته،  العمل  فقد  واإل  وحتميًا،  داًل،  اأمراً 

واإمنا  بال�شعوذة،  ول  بال�شحر  تعود  ل  فاحلرية 

يلزم ل�شتعادتها العمل واجلهد، وهو ما قام به 

الذئب الأ�شود، وا�شتعاد بهما حريته، ومات ذئبًا 

كاماًل، ل غبار على حريته الكاملة.

٭٭٭

الأ�شود عن  الذئب  الذي يتخلى فيه  الوقت  ويف 

حريته، جند اأخاه الذئب الأبي�س ي�شلك الطريق 

املغاير؛ حر�س على حريته وحرية من حوله، 

الأمر الذي جعله يقدم على مقابلة ملك الذئاب، 

يف  الذئاب  يواجهها  التي  بال�شعوبات  ليخربه 

الغابة، وظلم بطانة امللك لهم، لكن امللك قابله 

احلا�شية،  �شمن  يكون  اأن  منه  وطلب  بعجرفة، 

الأمر الذي رف�شه الذئب الأبي�س، فحرمه امللك 

م عليه ال�شرتاك 
ّ
من الن�شمام للمجموعة، وحر

الغابة لأنه رف�س  اأ�شبح طريداً يف  ال�شيد،  يف 

يياأ�س،  مل  لكنه  رحالته،  يف  امللك  ا�شطحاب 

وقال لأخيه يف مقطع من الرواية: ل تن�س اأنني 

حر، والأحرار عليهم اأن يغريوا واقعهم اإىل واقع 

ير�شونه)3(.

ي�شنع  اأن  املنهج  بهذا  الأبي�س  الذئب  ا�شتطاع 

واأذهان  عقول  يف  مكانه  اإىل  ي�شل  اأن  قدره، 

اإىل  و�شل  حتى  اجلميع،  منه  وتقرب  الآخرين، 

مكانة م�شت�شار امللك )الذئب الأحمر(.

بدًءا  الديالكتك)4(  الغريني  �رضيف  ا�شتخدام 

واختياراته  الأ�شود،  الذئب  هو  فهذا  اللون،  من 

اأما الذئب  خاطئة، ونتائجها �شيئة بال�رضورة، 

نتائجها  وبالتايل  �شائبة،  فخياراته  الأبي�س 

وليلة،  ليلة  األف  ق�ش�س  اإىل  يحيلنا  ح�شنة، 
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اإذا كان ابن املقفع هو اإمام هذا الفن، برتجمته 

وا�شتعانة  ودمنة(،  )كليلة  لكتاب  الفار�شية  من 

»اأ�شباب  عن  حديثه  معر�س  يف  خلدون  ابن 

رمزية  بق�شة  العمران«،  وخراب  الدول  �شقوط 

ح�شارات  اأدباء  وا�شتعانة  احليوان،  عامل  من 

القدماء باحليوانات  الرافدين وامل�رضيني  بالد 

اإىل  الق�ش�س  هذه  وانتقال  للق�ش�س،  كاأبطال 

بالد اليونان والرومان ومنها اإىل اأوروبا، جند 

التقنية  ي�شتخدم  لفونتني(  دي  )جان  اأي�شًا 

نف�شها يف الأدب الفرن�شي، و)جورج اأرويل( يف 

»مزرعة احليوانات« ملهاجمة النظام ال�شيوعي. 

هذا النوع من الق�ش�س �شيظل م�شتمراً، وقد راأى 

اأن هذا الفن يزدهر يف ع�شور  بع�س الباحثني 

تاب بالرمزية  القهر وال�شتبداد، ي�شتعني فيه الكمُ

التي توفرها لهم احليوانات، حمركني اأحداثهم 

اأزمنة  اختاروا  ورمبا  جب،  وحمُ اأ�شتار  خلف  من 

�شابقة اأو تالية بدياًل عن احليوانات، كي ل يقعوا 

الق�ش�س  لهذه  تظل  لكن  امل�شاءلة،  �رضك  يف 

مميزات اأخرى غري الرمزية والنقد، وهي الت�شلية 

والإمتاع، واملوعظة الأخالقية الجتماعية.

هوام�ض:

)1( الرواية، �س1.

)2( الرواية، �س60.

)3( الرواية، �س39.

عرب  املرء  يو�شل  الذي  املنطقي  التق�شيم   )4(

املقاربة اإىل اكت�شاف املعاين الأ�شا�شية املجردة 

ثل(. )اأو املمُ

)5( الرواية، �س140.

)6( الرواية، �س155.

)7( الرواية، �س155.

مطية  يكون  اأن  الرواية  يف  احلوار  ا�شتطاع 

جيدة لأفكار الكاتب، فمثاًل جند حواراً بني ملك 

الذئاب والذئب الأبي�س:

يا عزيزي، واهم كل من يظن اأن ال�شعب �شري�شى 

عنه، حتى واإن اأح�شن.

قال الذئب الأبي�س:

عندما  امللوك  من  الطغاة  قوله  اعتاد  ما  هذا 

ي�شعر اأحدهم بوخز ال�شمري.

قال امللك متهكمًا:

اأن  يوم  كل  يف  امللك  ي�شتطيع  ل  ذلك،  ومع 

اأحوال  له  ي�رضح  رعيته  يف  فرد  كل  اإىل  يذهب 

ال�شلطان وت�رضيفات اأمور الدولة، ثم يتلو عليه 

قراراته  تو�شيح  اإىل  ينتقل  ثم  الرعاية،  ق�شم 

وت�رضفاته اليومية)5(.

ثم ي�شل الأمر يف الغابة اإىل اأن تتفق احليوانات 

على  والعتماد   ال�شيد  حترمي  على  ال�شارية 

الأ�شاحي التي تقدمها احليوانات حلقن الدماء، 

تعي�س  النافقة..  احليوانات  على  العتماد  اأو 

ثم  البداية،  يف  �شالم  يف  جميعها  احليوانات 

املكان،  احليوانات/  طبيعة  يف  التغيري  يحدث 

املفرت�شة  احليوانات  ت�رضفات  يف  خلل  يحدث 

وتتغري  والدعة،  لل�شكينة  فت�شت�شلم  ناحية؛  من 

اإىل  فتتحول  الع�شب؛  اآكلة  احليوانات  طبيعة 

ال�شيد والتعارك.

٭٭٭

الو�شع  ليعود  احلميدة  اخلديعة  من  بد  ل  كان 

اجلزء  يف�رضه  ما  وهذا  طبيعته،  اإىل  الغابة  يف 

اعتقد  الذي  القمر  النهاية،  يف  بالقمر  اخلا�س 

وملهم  اخلطر،  وقت  يف  منقذ  اأنه  الطرفان 

اإىل  ال�شعود  �شوى  عليهم  ما  دومًا،  ال�شواب 

طالب  يقلب  ثم  النهر،  على  مطلة  عالية،  ربوة 

املاء،  يف  و�شورته  القمر  بني  نظره  امل�شورة 

يطيل النظر ويعن الفكر، فيلهمه القمر ال�شواب، 

هكذا اعتقدوا جميعًا يف القمر؛ اجته اإليه الذئب 

اإىل  بالتحول  عليه  فاأ�شار  لي�شت�شريه،  الأبي�س 

الراأي �شوى مراآة ملا يدور  كلب ذليل، ومل يكن 

به  وا�شتنجدت  فعله،  يريد  وملا  الذئب،  داخل 

الأ�شود يف قراراتها غري ال�شائبة، فاأ�شار القمر 

مبا  الغيوم  وراء  ومن  التالل  فوق  من  عليهم 

يرغبون. لذلك كان ل بد من توظيف القمر نف�شه 

الذئب  ليعيدهم  اجلميع،  على  تنطلي  حيلة  يف 

احلكيم اإىل طريق الر�شاد.

البداية،  منذ  القمر  خدعة  الأبي�س  الذئب  اأدرك 

قال خماطبًا نف�شه:

ما  الوهم!  يحكمها  التي  ال�شعوب  اأتع�س  ما 

يّدعون  ثم  اأنف�شهم  ي�شت�شريون  مبلوك  اأ�شقانا 

على القمر الأكاذيب!

ثم اأكمل خماطبًا القمر:

ما اأنت اإل خمادع، ما اأنت اإل وهم اأبي�س!.

مدركًا  الغابة،  ملك  اإىل  الأبي�س  الذئب  اجته 

و�شيلته  ال�شابق  يف  به  انخدعوا  الذي  القمر  اأن 

وقال  تدهور،  من  الغابة  اإليه  اآلت  ما  لإ�شالح 

له:

لقد اأر�شلني القمر اإليك، لقد اأمرين القمر اأن اأطلب 

منك اأن ت�شدر قراراً بعودة ال�شيد)6(.

اعتلى  القمر،  راأي  ل�شتطالع  الأ�شد  ذهب 

)من  الذئب  اأعوان  فانتهز  القمر،  لي�شمع  الربوة 

الو�شع  من  املت�رضرة  الع�شبية  احليوانات 

ح�شبما  مغاير  ب�شوت  وقالوا  الفر�شة،  اجلديد( 

اتفقوا مع الذئب:

اأيها امللك، اأعد ال�شيد اإىل الغابة)7(.

الأبي�س  للذئب  الأ�شد  �رضح  �شدق،  حلظة  ويف 

ا�شتقرار  ل�شالح  اإل  يكن  مل  ال�شيد  اإلغاء  باأن 

ال�شباع. هكذا انتهى الأمر بعودة ال�شيد، عادت 

كل  عاد  ال�شيد،  قانون  قانونها؛  اإىل  الغابة 

حيوان اإىل خ�شائ�شه التي هي جوهره، فعادت 

اأن  اأن فهموا  للمكان خ�شائ�شه بالتدريج، بعد 

من  اأف�شل  يكون  رمبا  �شيئًا،  نراه  الذي  الواقع 

وهم قد نراه جمياًل.
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اأن  تلد، وكاأنها رف�شت  ال�شحاذة وهي  و�شورة 

تعو�شه  اأن  اإل  فاأبت  �شخ�س،  ينق�س من حينا 

يف  التيه  �شوى  ينتظره،  م�شتقبل  ل  باإن�شان، 

والده  قال  كما  اأو  املو�شدة،  احلياة  دروب 

»العربي«: »جاب اهلل اللي يعاونا يف ال�شعاية«، 

لأكتب  مكتبي،  اإىل  وا�شتعجلت  ذهني،  توهج 

حبل  على  )التاأرجح  عنونتها:  دفني،  اأمل  ق�شة 

احلياة واملوت(..

واملرهف  ـ  االإن�شان  يجعل  الذي  ما 

ال�شعور على وجه اخل�شو�ض ـ يتجرع 

الغ�شات، وال يعرث على املاء الزالل؟ 

اإدراكه  لعدم  اأم  املفرطة؟  هل لطيبته 

�شفات  حتمل  التي  احلياة،  لطبيعة 

ال�شعيفة،  الفري�شة  على  االنق�شا�ض 

يف  الرغبة  عوامل  من  وجتريدها 

احلر�ض على البقاء؟

ق�ش�س  يف  احلياة  مع  املوت  يتجاور 

وتتاآلف  املتناق�شات  وتتعاي�س  )البو�شاري(، 

ال�شلبيات )�شاح اأحد املارة بحزن: �شبحانك يا 

اهلل حتيي ومتيت!( يف ق�شة )ويبقى الدم اأحمر(، 

الف�شل،  انحدار  من  الق�شة،  ببطل  الياأ�س  ي�شتد 

الآلم،  لنزيف  حد  لو�شع  املحاولت،  وخيبة 

بالنتحار،  البائ�شة،  حلياته  حد  و�شع  فيقرر 

يختار مكانًا عاليًا ليهوي بنف�شه، وليقارن بني 

اهتمامًا  تويل  التي  االإ�شدارات  �شل�شلة  �شمن 

والق�شرية جداً، يف  الق�شرية  الق�شة  بفن  كبرياً 

بالد املغرب،�شدرت جمموعة ق�ش�شية تت�شمن 

الفن اجلميل املثري لالإعجاب  النوعني من هذا 

القا�ض  جمموعة  اإحداهما  معا،  واالندها�ض 

ال�شاب )ر�شيد البو�شاري( ال�شادرة عن »الديوان 

حتمل  والتي  والتوزيع«،  والن�رص  للطباعة 

عنوانا يثري التاأمل ويحمل الكثري من الدالالت 

)اأج�شاد وقربة(.

املجموعة الق�ش�شية يف اثنتني وخم�شني �شفحة 

من احلجم املتو�شط، حتتوي على ثماين ع�رضة 

ـ  والباقيات  ق�شرية،  ق�ش�س  منها  �شبع  ق�شة، 

وهن اإحدى ع�رضة ق�شة ـ من الق�ش�س الق�شرية 

كما  واحدة،  �شفحة  عن  يقل  طولها  لأن  جداً، 

التفريق  حماولتهم  يف  الق�س،  فن  نقاد  يذكر 

بني النوعني من جن�س احلكي.

تقدمي  ويليه  البداية،  �شفحة  من  الإهداء  يطل 

جميل لق�ش�س املجموعة كتبه القا�س والروائي 

املغربي )جمال بوطيب(.

نالت املجموعة حظها من العناية والدرا�شة، من 

القا�شون،  بها  يقوم  التي  الإبداع  ور�شات  قبل 

لت�شجيع كتابات املبدعني ال�شباب، ودرا�شة ما 

ت�شتحق  ق�ش�س،  من  املوهوبة  الأقالم  تقدمه 

حماولة  كانت  اإن  �شيما  والهتمام،  العناية 

وحتليل  املعي�س،  الواقع  اأمل  عن  للتعبري  جادة، 

ب�شورة  للقراء  وتقديها  املحبطة  ال�شلبيات 

حماربتها،  على  الإقبال  فيهم  ت�شجع  فنية، 

الواقع، فالكلمة موقف،  اأجل تغيري  والعمل من 

يف  املهارة  و  املفردة،  انتقاء  على  والقدرة 

الفنية،  وال�شياغة  املوحية،  اجلمل  تكوين 

تك�شب العمل قدرة على روؤية ما يحيط باحلياة 

من خيوط متينة، وتدفعنا اإىل م�شاعفة اجلهود 

لنا  ترتاءى  املعاناة،  من  التخفيف  اأجل  من 

وكاأننا  املمتع،  امل�رضحي  باأ�شلوبها  الق�ش�س 

من  امل�رضح،  خ�شبة  على  حقيقية  مناظر  ن�شهد 

حياتنا، يتجاور فيها الفرح والأمل، ب�شكل غريب، 

الق�ش�شية  امل�شاهد  يج�شد  اأن  الكاتب  ا�شتطاع 

مبا اأوتي من قدرة م�رضحية..

البطل  يحاول  فكرة(  عن  )البحث  ق�شة  يف 

ق�شة،  يف  يج�شدها  اأن  له  يكن  فكرة،  يجد  اأن 

لينال  امل�شابقات،  اإحدى  يف  فيها  ي�شرتك 

اجلائزة، ويعن التفكري يف ما ع�شاه يكتب، تظل 

ووقائع  الزمن،  من  مدة طويلة  بي�شاء،  الورقة 

احلياة متور من حوله، ب�شكل يدعو اإىل الغرتاف 

منه؛ فقر مدقع، وموت ي�شاحب احلياة، وت�شول 

ظروف  حت�شني  اأجل  من  خائب،  وكفاح  وجوع 

كتابة  اأن  اأخرياً،  الق�شة  بطل  يتو�شل  احلياة، 

يف  اأحد،  فيها  ي�شبقه  مل  بفكرة  جديدة،  ق�شة 

متناول يده، اإن هو اأمعن النظر، يف اأحداث متر 

ال�شتفادة  يقتن�س  من  وحتب  �رضيعًا،  اأمامه 

منها، بالقب�س عليها.

ال�شي  ج�شد  النحيل،  اجل�شد  �شورة  )تذكرت 

اإبراهيم، وهو ينهار اأمام عيني، م�شت�شلمًا لأزمة 

املر،  احلياة  كوب  يف  جترعها  حادة،  قلبية 

       اأج�ساد وُقّبة

ق�س�س ق�سرية تغرف من تناق�سات الواقع

�شبيحة �شرب

اإ�صدارات
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باأ�شى،  اليوم  ليعي�س  املتذمرة،  العمة  فناجني 

وهي  اجلديدة،  �شديقته  رفقة  الأمل  منتظرا 

تغني من �رضفة النتظار :

»قدي�س كان يف نا�س عاملفرق تنطر نا�س

وت�شتي الدين، ويحملوا �شم�شية

واأنا يف ال�شحو ما حدى نطرين(

يف )موت الكتابة( تنعدم عنا�رض الق�س، ويغدو 

الن�س  ت�شجياًل حلرب طويلة بني الياأ�س والفراغ، 

تبذل  حماولت  وبني  الواقع،  من  امل�شتمدين 

للتخل�س من براثن واقع مظلم، �شديد البوؤ�س:

)ا�شتندت اإىل حافة ال�رضير، للنهو�س من فرا�س 

الغرفة،  نافذة  املوؤجل، اجتهت نحو  احت�شاري 

وبينها،  بيني  اخل�شام  �شنوات  طوال  املغلقة 

قوي  بدافع  ولكنني  فتحها،  يف  قلياًل  ترددت 

اإىل  بلهفة  تطلعت  ال�شلح،  لرغبة  ا�شت�شلمت 

يف  ال�شم�س  ر�شمتها  التي  املذهبة،  الطرقات 

لوحة ال�شماء الزرقاء، بعد اأن زالت كل الغيوم عن 

�شمائي، ا�شتدرت ب�شكل اآيل، ل يخلو من الأ�شى، 

اإىل ذلك الركن البعيد يف الغرفة، حيث كان يقبع 

اآخر ما يربطني بها، اأتذكر اأنني مل اأبارحه يومًا، 

كلمات  كتبت  عندما  املظلم،  اليوم  ذلك  يف  اإل 

موتي، عندما و�شعت النهاية لق�شة احت�شاري، 

اأجل لقد كنت اأحت�رض، وكانت هي اإىل جانبي، 

احلزينة  ابت�شامتها  وكانت  جميلة،  كانت  لكم 

موتي  اأوؤجل  يجعالنني  الطفويل،  و�شوتها 

الربيئتني،  عينيها  اأعماق  يف  للغو�س  قلياًل، 

وهما ترويان بالدموع ورود نع�شي(

ملاذا هذا الإ�رضار الكبري، على و�شع حد حلياة 

منه  وت�شلب  املعا�رض،  باإن�شاننا  تنكل  ب�شعة؟ 

القدرة  فقدنا  هل  التغيري؟  حماولة  يف  احلق 

على البت�شام، وموا�شلة احلياة بتجرع مرارتها 

غري القابلة لالحتمال؟ وماذا دهانا كي نطلب 

املوت؟ وهل نحن اأحياء حقا؟، يف وقت يتفاقم 

الإن�شان  ويغدو  اخل�شارات،  وت�شتد  الأمل،  فيه 

علياء من يتلك الو�شائل حلياة جميلة، واأ�شافل 

الهام�س، حمرومًا من كل �شيء  من عا�س على 

اأخرياً،  عناقًا  الرياح،  ملعانقة  ذراعيه  )فتح 

ما  هواًء  يكن  مل  احل�شي�س.  �شنني  على  حت�رضاً 

ا�شتن�شقناه باأم�س الأمل، ومل يبق من العمر مت�شع 

لن�شتن�شق اأكرث(..

اإنهاء حياة مرتعة  يرتدد البطل بني رغبته يف 

بالأمل، وبني حبه اأن يتذوق معي�شة من كان يف 

الق�شة  وبطل  الرتدد؟  مل  ولكن  العلوي،  العامل 

مبوته  الهتمام  بع�س  اإنها�س  على  قادر  غري 

امل�شتمر، ومعاناته الباردة، فالتجاهل م�شريه. 

من يكن اأن يهتم ب�شخ�س قد قرر اأخرياً اأن يهدر 

دمه بيده، ويرتك �شغارا باأفواه جائعة، تخلى 

عنهم من يعيلهم، يف وقت يحتاجونه، وم�شى 

فعل  عن  العاجزة  املبهمة،  الأرقام  من  رقما 

�شيء؟

ينتهي  اأن  بعد  القارئ،  ال�شوؤل ينطلق من  ولعل 

من قراءة هذه الق�شة: هل كان النتحار ج�شديًا؟ 

والف�شل  الأحالم،  موت  وهو  جمازيا؟  كان  اأم 

للعي�س.  مقنعة  اأ�شباب  اإيجاد  يف  املتوا�شل، 

من  كبري،  ياأ�س  عن  يعرب  اأن  الكاتب  اأراد  وهل 

من  جانب  اإىل  ميلها  يف  احلياة،  طبيعة  تغيري 

اإن القا�س  اأم  يت�شف بالقتحام وعدم الرتدد؟ 

اأحب اأن يعرب عن �شعور مهيمن على الكثري من 

املهم�شني، الذين ينتقلون من ف�شل اإىل اآخر ا�شد 

مرارة، ويجدون غريهم يح�شد النجاح بال عناء، 

يف وقت تفرت�شهم املرارة، لأن جهودهم الكبرية 

ببع�س  اأكلها،  توؤتي  اأن  لها  يتح  ومل  تثمر،  مل 

ثمرات العرق امل�شفوح..

ما الذي يجعل الإن�شان ـ واملرهف ال�شعور على 

يعرث  ول  الغ�شات،  يتجرع  ـ  اخل�شو�س  وجه 

اأم  املفرطة؟،  لطيبته  هل  الزلل؟  املاء  على 

لعدم اإدراكه لطبيعة احلياة، التي حتمل �شفات 

ال�شعيفة، وجتريدها  الفري�شة  النق�شا�س على 

من عوامل الرغبة يف احلر�س على البقاء؟

)�رضفة  وعنوانها  الثالثة،  الق�شرية  الق�شة  يف 

يف  العاجزين،  اأحالم  لنا  ترتاءى  النتظار(، 

يحب  مقعد،  اإن�شان  الطموحات؛  بع�س  حتقيق 

ق�ش�س  ككل  بها،  القرتان  يروم  جميلة،  فتاة 

ترتبط  وفقري،  مقعد  ولأنه  جمتمعنا،  يف  احلب 

ت�شبو  ما  لها  يحقق  ان  ي�شتطيع،  مبن  فتاته 

اآمنة وعي�س رغيد، يحلم  الفتيات، من حياة  له 

العاجز املقعد، اأن يتمكن من التعبري عن حالته، 

بكلمات جميلة ون�س فني، قد يجد فيه تعوي�شًا 

وال�شباب،  ال�شحة  وحياة  احلب  فقدانه  عن 

فالعجز يقعده، والفقر يربطه، وجلو�شه الطويل 

»�شيطان  عليه  يطل  اأن  منتظراً  ال�رضفة،  يف 

الكتابة« فينقذه مما يعانيه من بوؤ�س وجفاف، 

يجه�شها  ما  �رضعان  البائ�شة،  حماولته  لكن 

�شلة  يف  الورق  من  كرات  فتتكوم  الف�شل، 

املهمالت، وتتعب العمة يف حمل قناين القهوة، 

ابتغاء التخفيف من معاناة ال�شاب املقعد.

اإىل املرء بذور الإبداع؟ هل هو  ما الذي يحمل 

اإدمان املعاناة، والف�شل يف و�شع حد لها؟ هل 

يكمن  ال�شبب  فقدان احلب؟ هل  اأم  املر�س؟  هو 

املعاناة  اإن  اأم  كلها؟،  امل�شائب  اأبي  الفقر  يف 

تنقلب اإىل �شدها، ككل اأمر اإن زاد عن احلد..

ملاذا ينجح بطل الق�شة يف التعبري عن اأحزانه 

الكبرية، حني تبداأ ق�شته مع احلب يف التعريج 

اإىل نهايتها؟

)انطلق قلمه يطوي �شطور الورقة، و�شاع الوقت 

اجلهة  ويف  الأوراق.....  ومتزيق  الكتابة  يف 

لإغراء  ثروته  يح�شد  اجلواهري  كان  الأخرى، 

اأ�رضة املحبوبة. من خارج بيت �شعيدة، تعالت 

اإيذانا  الفرح،  طبول  وقرعت  الن�شاء،  زغاريد 

باإحياء عر�س اجلواهري و�شعيدة، و�شجن وحيد 

رفقة   48 رقم  �شدريته  يف  عا�شق  دخيلة  يف 

مقعداً  اأبدي،  �شمت  رطوبة  يف  ليتوغل  يا�رض، 

و�رضب  النتظار،  �شوى  �شيء،  على  يقوى  ل 
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قد  احلياة،  متاعب  على  لت�شاعدهم  بالعرافة، 

يح�شدون فرحا وقتيا، ل يلبث اأن يزول:

اأملي  اأزاحم يف طابور لأعر�س  ) وجدت نف�شي 

على عرافة..

كلهم كانوا هناك. من يدخل، يخرج مبت�شمًا

اأجه�شت فكرة البوح

غادرت ال�شف، حمتفظًا باأملي.

اأدركت اأن �شعادة العامل توزعها عرافة.

من  مهارة  اأكرث  وجدتها  الق�شرية  الق�ش�س 

الواجبة  الكثافة  لأن  جداً،  الق�شرية  الق�ش�س 

بع�س  منها  تخلو  والإدها�س،  واملفارقة 

الق�ش�س الق�شرية جدا، فتفقد فنيتها وجمالها، 

ففي ق�شة )لي�س يف ال�رضاب ماء( يتطرق الكاتب 

اإىل فكرة م�شتهلكة من كرثة التطرق اإليها:

) ب�شذاجة من يع�شق الآن، �شاألها:

- اأيف القلب مت�شع يل؟

بوقاحة من يخون دائمًا، �شفعته باجلواب:

فكل  التذكر،  ثمن  تدفع  اأن  �رضيطة  بالطبع،   -

املقاعد قد حتجز بخيبة من يدعي الكرامة.

 قال: اأكرهك

نتانة  ب�شقت  الإح�شا�س،  فقد  من  مبالة  بال 

دخيلتها يف وجهه:

- اترك مقعدك اإذن ملن معه ثمن التذكرة.

لن  يوما  اأحب  اإذا  اأنه  مكت�شفا  ج�شدها  غادر 

يحب......

لو خلت من  اأجمل  تكون  اأن  للق�شة  كان يكن 

فهذه  الكاتب،  اأحدثها  التي  الكثرية،  التف�شريات 

�رضوط  من  اأ�شا�شي  ب�رضط  اأخلت  التف�شريات 

الق�شة الق�شرية جداً.

اأ�شدهم  مرئية،  غري  خملوقات  عداوة   جمابها 

فتكا هي نف�شه؟

هل تعرب الق�ش�س عن موقف مت�شائم، من حياة 

تع�شة ل خري فيها؟، وهل يكن اأن يوا�شل املرء 

تبديلها  يكن  حياتنا  باأن  نف�شه  على  الكذب 

هذا  وهل  لالعتزاز؟  مدعاة  واأكرث  اأف�شل  اإىل 

الغالبية  يثل  اإنه  اأم  فردي؟  �شلبي  املوقف 

كل  يوميًا،  تفقد  التي  العربية  اجلماهري  من 

العقود  يف  الطويلة،  ن�شالتها  يف  اأحرزته  ما 

الإن�شان  جعل  الذي  ما  حقوق؟  من  املا�شية 

مبثل هذه اله�شا�شة، وهو ي�شارع اأعداء، ل قبل 

له مبواجهتهم، ويف كل امليادين؟

الكاتب  ي�شتخدم  رّبة(،  وقمُ )اأج�شاد  ق�شة  يف 

قيمة  باعتباره  الوفاء،  اىل  لريمز  )القربة( 

مفقودة، انعدمت من جمتمعاتنا، وبقي احليوان 

ال�شعيف مت�شفا بها

والق�شة هذه، كق�ش�س املجموعة كلها، تعرب عن 

الأحالم  انهيار  و  املدقع،  الفقر  �شحايا  هموم 

يف واقع بائ�س، اجلميع فيه يجري خلف �رضاب، 

والقنوط  الياأ�س  حالت  وت�شتبد  القدرة،  تتبدد 

من اإمكانية للتغيري..

ننزوي،  اأج�شادنا  قعر  يف  الليل،  عباءة  )داخل 

يرت�شد  الزمن،  �شقوق  عرب  يت�شلل  قار�س،  برد 

على  ناقم  الكل  فزعا(،  املتوقدة  اأعيننا  �شعلة 

حاجة،  ت�شبع  ول  الأ�شوات،  ترتفع  اجلو،  هذا 

يتوا�شل نقر القربة، عرب الزجاج، طالبة للدفء، 

عن  للغ�شب،  املثري  اجلو  هذا  يف  الب�رض  فيعجز 

يلبي  اأن  يكن  فكيف  القربة،  حاجة  تلبية 

امللتاعة،  القربة  طلب  الدفء،  من   املحروم 

وفاقد ال�شيء ل يعطيه؟ والأج�شاد تتالحم، لي�س 

تنعدم  الدافئة  امل�شاعر  لأن  ال�شداقة،  رغبه يف 

عدوا  امرئ  كل  وي�شحي  الأجواء،  تلك  مثل  يف 

ال�شمت  اجلميع  ويبدد  الرف�س(  فكرة  )ت�شتفزه 

املهيمن و�شوت الربد العايل، املت�شلل اإليهم عرب 

يت�شاءلون  �شاخن،  بحوار  ذاتها،  احلياة  �شقوق 

احللم  اخليانة،  املراأة،  احلياة،  احلب،  عن  فيه 

طول  اأف�شدها  لقلوب  العودة،  طريق  �شل  الذي 

احلرمان

يف وم�شات املجموعة )�شظايا(ـ  وهي 

التكثيف  جند  ـ،  جداً  ق�شرية  ق�ش�ض 

واللغة ال�شعرية، والقدرة على التاأثري 

يف املتلقي، وجعل النهايات مفتوحة، 

مل�شاركة القارئ.

رّبة( عجز الإن�شان وخيباته املتوا�شلة،  تبكي )القمُ

وحني  موته،  وا�شتمرار  حلظة،  كل  واحت�شاره 

تعجز القربة عن حتقيق الدفء املفقود، تتوقف 

بيا�س  يف  الق�شة  اأبطال  ويختفي  نقرها،  عن 

النهار، يتيهون و�شط الزحام، يغادرون اخلواء، 

لئال ت�شيطر عليهم فكرة العجز، عن اإغاثة القربة، 

احلياة،  ق�شعريرة  يواجه  وحيد،  خملوق  فكل 

مفرداً عاجزاً..

يف وم�شات املجموعة )�شظايا( ـ وهي ق�ش�س 

ال�شعرية،  واللغة  التكثيف  جند  ـ،  جداً  ق�شرية 

وجعل  املتلقي،  يف  التاأثري  على  والقدرة 

النهايات مفتوحة، مل�شاركة القارئ، ففي ق�شة 

)�شعادة موؤقتة( جنح الكاتب يف اختيار العنوان، 

ي�شتعينون  فالذين  ودقة،  ذكاء  على  يدل  الذي 

ر�شيد البو�شاري
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املو�شيقى اخلائنة..

كادت الريح تخرج من الكلمة..

لكّن رمال املعنى حجبت امل�شهد!

وخلفي، 

كنُت اأطري، 

وتطري اإيّل اجلهات واللحظات..

تخيلته ينتظرين يف اللغة االأوىل للطبيعة.. 

خانتني اللغة، 

ومل يخـنـّـي ظني! 

زرعُت اإ�شارة ا�شتفهام يف ال�شباب، 

ف�شع�شع االحتمال، 

واختفت مالمح الكون..

كاأنني راأيتها.. 

ـْـني الغوام�ض اأنها اأمي..  اأخربت

ملاذا هي العا�شفة املوقدة؟

ملاذا اأنا النار املغنية؟

وملاذا هو الريح؟

وتاهت االأوقات يف خطوة الغابة.. 

ال الليل ينطفئ..

ال االإيقاع ينجلي..

وتراحلُت.. 

تلومني الريح على املو�شيقى.. 

تلومني املو�شيقى على خميلتي.. 

تلومني املخيلة الأنني اأباغت خميلتها.. 

يا اهلل..، 

هيئ للغتي ما ال تعرفه لغتها، 

واأحرقني اأكرث مبا لن ياألفه ال�شعر.. 

لعل اللهب يظاهر ال�شم�ض.. 

لعل ال�شم�ض تذوب كما ال�شوؤال يف الريح.. 

لعل الريح تتنزه مع روحي، 

لي�ض بني املو�شيقى واخليال، 

لي�ض يف العدم فقط... 

وكما تهوي النقطة يف الق�شيدة، 

زاغت اأحوال الال موجود، 

وغابت يف البوؤرة.. 

مع  يحرتق  كي  يعلو  اأن  الوقت  على  كم 

املعاين؟

للروؤيا، 

تركت ظلي.. 

فحبا الكون خلفي.. 

حبوُت خلفي.. 

وجمرًة، لغًة، 

ت�شكلُت يف الذي ال يت�شكل.. 

هل م�شينا؟ 

غيبي  يبداأ  غيبوبة  اأية  من  العماء:  اأيها  قل 

وال ينتهي؟

 

�شعـر
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مزيداً من النار، 

والوقُت يطفئ الوقت.. 

 مائي.. 
ٌ
رماد 

ومائي، 

رماد.. 

كيف �شتعود ال�شماوات اإىل ح�شورها؟ 

واأية ق�شيدة �شتنت�شلني من ح�رصتي؟ 

نزحُت ب�رصودي عن �رصودي.. 

كانت الذكورة ظالمًا راق�شًا.. 

 ،
ُ
واالأنوثة 

جمرّاتٍ  خجلى.. 

واملوجاُت، 

لهبًا قدميًا، قدميًا..

ملاذا حني حتّوَل �شار اأنا؟

ال الريح تهاجر من العنا�رص.. 

ال العنا�رُص، 

تهاجر من الفناء.. 

كل هجرةٍ  اأنا.. 

وكل بقاءٍ  ي�شري اإيّل.. 

اإىل متى، 

تعاقبني حدو�شي؟

 )2(

�شبحانه يرى ما يرى..

زعفراٌن م�شكوٌل على الريح.. 

و�شماواٌت غائبة.. 

 اأرواحي، 
َ
اأعطيُت القلعة 

ودفنتـُـني يف املعنى.. 

نب�شات احلجارة متوج.. 

يغرق املكان.. 

وجوه الغرباء منغـّـمٌة بالده�شة، 

واخلريف..، 

حميطاُت الذاكرة.. 

ثمة �شجيٌج يغزو اللوحة.. 

و�شمٌت يغزو التحوالت.. 

للربق،

اأن يح�شي �شمو�شي.. 

وللق�شيدة، 

اأن تب�رص ما ال يب�رصُه الكون... 

وحدي بني اللغات اأتاأرجح... 

ووحدها اللغات، 

تذوب يف اأحوايل لتولد من جديد.. 

رعٌد اآخر، 

والف�شول املن�شّيـة يف النهر،

امل�شبّيـة يف اجلمر، 

تتاأبط احتماالتي، 

وتتفتـّـح يف الروح ال�رصية جلبلٍ  كان هنا.. 

من  متلـّـ�َض  ج�شداً  كم  الرتبة  تذكر  هل 

الظالل؟ 

كم جرحًا ت�رصبَل من االأزلية؟ 

وهل حتلم االأر�ض باأكرث من املو�شيقى؟ 

القبوُر، 

باأكرث من الهدنة بني الليل والنهار؟ 

كاأن التي كانت اأنا مل تكن.. 

كاأن التي �شتكون اأنا لن تكون.. 

ـْـه االأبدية؟  كيف �شاأجد ما �شّيـعت

وكيف االأبدية �شتجد ما اأ�شعتـُـه يف االأبدية؟

تعاقبني الظلمات مبكامن النور.. 

تعاقبني احلياة مبا جتهله الروؤى.. 

يعاقبني ال�شعر مبا ال يراُه ال�شعر..

�شبحانُه يرى ما يرى..

واملطُر قاب جملٍة وفا�شلٍة و�شوؤال.. 

املطُر، 

ي�شعد من خميلتي.. 

والهياكل العظمية تنتع�ض.. 



اأنا اأكره املطر. حارتنا لي�شت مزفتة، ومبجرد 

تغطي  التي  الأتربة  تتحول  املطر  يهطل  ما 

الزقاق وال�شاحة اإىل طني لزج، اإذا د�شنا عليه 

نتزحلق  واإذا مل  نتزحلق ونقع على وجوهنا، 

اإىل املدر�شة، وهنالك  باأحذيتنا  فاإننا نحمله 

وليد،  اأبو  ال�شخم  »الفرا�س«  وجهنا  يف  يقف 

ويوبخنا، ويقول لنا:

- ارجعوا من حيث اأتيتم.

رغمًا  داخلني  ونندفع  نتغامز  بدورنا  ونحن 

التلميَذ  بو�شفي  اأنا،  ي�شكني  ووقتها  عنه، 

اأذين  الأ�شغر حجمًا بني اجلميع، وي�شدين من 

حتى ليكاد يقطعها، ويعيدين من حيث اأتيت.
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ل  احلارة  خارج  واأنا  املطر  يهطل  وحينما 

خمروق  حذائي  ولكن  بحذائي،  الطني  يعلق 

من اأ�شفله، و�رضعان ما متتلئ فردتاه باملاء، 

بداخلهما  املاء  �شوت  واأ�شمع  اأم�شي  ووقتها 

يقول: ف�س ف�س..!

واإخوتي؛  اأنا  لدينا  �شيئة  ذكريات  وللمطر 

حينما  املدفاأة  ت�شغيل  من  ينعنا  فالوالد 

يكون هو خارج البيت، لأن ثمن لرت املازوت 

فاإما  خيارين؛  اأمام  نكون  ووقتها  مرتفع، 

اأو  الربد،  اأماكننا ونرجتف من  اأن جنل�س يف 

لكي  عنيفة  األعابًا  ونلعب  الزقاق  اإىل  نخرج 

تدفاأ اأج�شامنا، وبعد اللعب، ومبجرد ما ندخل 

ثيابنا  بللنا  اأننا  الوالدة  وتالحظ  البيت  اإىل 

علينا  تنهال  بالوحل،  وو�شخناها  باملطر، 

�رضبًا بكل ما اأوتيت من قوة. فنجل�س ونبكي، 

حينما  الوالد  اأن  نتذكر  حينما  اأكرث  ونبكي 

يعود، �شي�رضبنا مرة اأخرى، ويف اليوم التايل 

كتابة  من  نتمكن  مل  لأننا  الآن�شة  �شت�رضبنا 

الوظيفة.

اأنا اأكره املطر. واهلل العظيم اأكرهه!

ال�شف  العربية من طالب  اللغة  طلبت معلمة 

بوحريد«  جميلة  »ال�شهيدة  مبدر�شة  اخلام�س 

اأن يكتبوا مو�شوعًا اأدبيًا عن املطر. وو�شعت 

الكتابة  اأثناء  بها  ليهتدوا  اأقالم  روؤو�س  لهم 

وهي:

يهطل  حينما  التلميذ  �شعور  ت�شف  مقدمة   -

املطر وينقر على النافذة بحباته اجلميلة.

الرتبة  ري  يف  املطر  اأهمية  عن  التحدث   -

واملياه  الآبار  وتغذية  ال�شجر  اأوراق  وغ�شيل 

اجلوفية باملياه العذبة.

اأقوال  من  التلميذ  يحفظه  مبا  ال�شت�شهاد   -

عن  وحتكي  باملطر  ت�شيد  واأ�شعار  ماأثورة 

اأهميته.

ـ خامتة منا�شبة للمو�شوع.

وكان اأكرث املو�شوعات التي ت�شلمتها املعلمة 

يبدوؤه  مو�شوع  هو  للتاأمل  ومدعاة  غرابة 

كاتبه بعبارة: اأنا اأكره املطر!

رزمة  بني  من  التلميذ  ورقة  املعلمة  اأخرجت 

الأوراق المتحانية و�رضعت تقروؤها باهتمام 

�شديد، وكان فيها:

التلميذ واملطر 

خطيب بدلة

ق�صـة



     ج�سـر لقوافل الذكريات 

عماد الدين مو�شى 
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 -1-

 هذا امل�شاْء 
َ
تاأخَر ليلي

وخّيَم فوَق جدار املدينِة 

غيم البكاْء. 

 .. .. ..

لأّن الغروب حنوٌن �شاأم�شي 

�شاأجل�سمُ قرب املغيِب متامًا 

واأطلقمُ خلف الغيومِ  

حمامات �شوقي. 

وحيٌد اأنا، اأو... 

فبع�شي يحنمُّ لبع�شي 

وكّلي يحنمُّ 

لبع�س الن�شاْء. 

 .. .. ..

 هذا امل�شاْء. 
َ
تاأخَر ليلي

 -2-

لأّن امل�شاَء حزيٌن 

�شاأ�شعلمُ �شمتي، 

واأتركمُ �شوتي.. 

على مق�شالت املراثي. 

 ج�رضمُ عبوٍر 
مُ
: املدينة  اأقولمُ

لقافلة الذكريات، 

 بابمُ حننيٍ  
مُ
... املدينة 

من ال�شهداِء 

اإىل ال�شهداْء. 

 .. .. ..

 هذا امل�شاْء. 
َ
تاأخَر ليلي

 -3-

لأّن الرثاَء جريٌح 

�شاألقي عليِه قمي�س الوداع. 

اأنا لْن اأقوَل: 

هبوبمُ الرياحِ  �شديٌد 

فبع�سمُ العوا�شِف ت�شتدمُّ 

حنَي يناممُ الهواْء. 

 .. .. ..

 ..
ْ
تاأخَر ليلي

تاأخَر هذا امل�شاْء 

َق خ�رض املدينِة  وطَوّ

غيم البكاْء.

�شعـر
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ق�ش�س ق�شرية جـداً : -

بريهان فار�ض عي�شى

�شداقــة  

امراأة ما تزال حتافظ على جمالها ور�شاقتها، وتتمتع بروح الدعابة والنكتة، رغم بلوغها اخلام�شة واخلم�شني. 

اأذكر اأنها كانت تزور اأمي منذ اأن وعيت على الدنيا، كانت يف طفولتي دومًا حتمل يل معها احللوى، وما من مرة اأتت 

اإل واأعطتني قطعة نقود.

كانت مت�شي �شاعات طويلة مع اأمي واأحيانًا كنت اأرى اأبي ي�شاركها اجللو�س، يدخنون جميعًا ويحت�شون القهوة تارة، 

واأخرى ي�رضبون ال�شاي. كانت اأغلب زياراتها لنا بعد الغذاء، ويف اأوقات متقطعة، ونادرا تاأتي يف فرتة ال�شباح وتعود 

اإىل بيتها وقت الغداء قائلة اإنه وقت رجوع زوجها من العمل واأولدها من املدر�شة. 

علمت فيما بعد اأنهما كانتا يف حيني جماورين يف املنطقة التي تبعد عن بيتنا نحو مئة كيلو مرت، و�شاءت الظروف اأن 

ت�شكنا يف حيني جماورين يف زواجهما اأي�شًا، ولذلك عندما تزور اأهلها فاإنها تزور اأهل اأمي وتاأتي باأنباء و�شالم وما 

تر�شله جدتي معها. 

احلقيبة 

نظرت اإىل احلقيبة التي خرزتها خرزة خرزة يف عزلتها التي دامت �شنة ون�شف ال�شنة، ثم قالت وهي متدها اإليه: والآن 

انتهى كل �شيء، تلك ع�شارة �شنة ون�شف ال�شنة من العمر، اإنها ثقيلة ك�شياعي ثم نظرت اإىل احلقيبة بيده وهي تقول: 

خرزتها خرزة خرزة.. كنت اأظن اأنني �شاأ�شع فيها بقايا ثيابي واأحتفظ بها ذكرى اأبدية ك�شاهدة على العزلة، هاهي 

اإىل احلروف التي خرزتها: ما يزال املطر ي�شقط من خا�رضة جمرحة لإن�شان  تخرج حاملة كل ذاك النزيف. واأ�شارت 

معذب يحمل يف قلبه اجلراح كلها، جراح ال�شوء الذي يتال�شى ..  ال�رضارة الأخرية الباهتة..  ما اأزال اأ�شكب دمي. 

اأمومــــة 

كان ذلك منذ خم�س �شنوات، عندما تعر�شت اأمي لإجراء عملية جراحية، ف�شعرت حينذاك باأن العامل كله اخت�رض يف ج�شد 

واحد، هو ج�شد اأمي. �شعرت باأن كل �شيء اختل توازنه ولن يعود اإىل ما كان عليه اأو يبقى خمتاًل اإىل الأبد اإل بعد اأن 

يخرج الطبيب واأرى وجه اأمي من جديد. ولكن كان حل�شن احلظ اأن هذه العملية توجت بالنجاح، فراأيت وجه اأمي م�رضقًا 

كما مل اأره من قبل. اآنئذ تعلمت در�شًا لن اأن�شاه ما حييت، وهو الدر�س الذي اأظن اأنه يزيدين �شعوراً وتوقا اإىل الأمومة.

ن�صو�ص



149

ما  القاعة؛ �رضعان  �شادت  هادئة  حركة غري 

حتى  الآخرين؛  اإىل  الهرولة  عدوى  انتقلت 

تفوته،  الفر�شة  يرتك  مل  اخلم�شيني،  الرجل 

اأكرث من مرة، وهو  توازنه  فقد  عّدل نظارته، 

اأمامه،  من  الكر�شي  اأبعد  الوقوف.  يحاول 

وهرول خلف اجلميع بحما�شة بالغة، حتى ل 

يفوته امل�شهد.

وقفت بباب القاعة. التفتت نحو اجللبة تنظر 

بان�شداه غريب ملا يجري؛ فقد خلت القاعة من 

اجلمهور . و�شعقتها املفاجاأة املذهلة، وهي 

ترى ال�شاعر يلملم اأوراقه على عجل، ويهرول 

خلف اجلميع.. 

)3(

جدوى الكتابة..

عندما  جديدة  ق�شيدة  بكتابة  م�شغول  كنتمُ 

داهمني ح�شورها املربك.

باإغما�شة  وعيناي  بال�شكوت،  فمي   ت�شاغل 

مق�شودة ، بينما يدي اليمنى ت�شّللت لفك اأزرار 

القمي�س امل�شّجر بالدفء.

الندماج  بلحظات  ا�شتنفرت  كلها  الأع�شاء 

املنفعل. 

احت�شنته  القلم،  نحو  الي�رضى  يدي  ت�شّللت 

قلياًل، ثم رمته يف �شّلة املهمالت...

)1(

ق�شيدة اأخرى من اأجلها..

تنّهد بارتياح بعد اأن اأنهى كتابة ق�شيدته.

منت�شف  بعد  والن�شف  الثانية  ال�شاعة  دقت 

لها  يكتب  وراح  جديد  من  اأوراقه  مللم  الليل، 

ق�شيدة جديدة.

طوال �شنوات اجلامعة وهو يالحقها، يكتب لها 

يوميا ويف اأحايني كثرية مبعدل ق�شيدتني اأو 

ثالث.

احرتف ال�شعر لأجلها، فجادت قريحته باآلف 

عنادها  وي�شف  بها  يتغزل  وهو  الق�شائد 

وق�شوة اأنوثتها.

غرّي تخ�ش�شه كي يظل بقربها.

مل ينجح يف كثري من املواد، فقط لأنها هي مل 

تنجح فيها، رغم تفوقه وعزمه على النجاح. 

مل متانع يومًا اأن ت�شتلم منه اأي ق�شيدة، لكنها 

مل تكن تعريه اهتمامها.

يف  راأيها  عن  �شاألها  التخرج،  يوم  التقاها 

الق�شائد؛ فقالت بهدوء حقيقي:

معي،  وتعي�س  وجميلة  موحية  ق�شائدك   -

لكنني ل اأطيقك.. ل اأطيقك.. فما العمل؟!!.

مبنى  �شور  ظل  يف  وجل�س  بغباء،  ابت�شم 

الفنون، وراح يكتب لها ق�شيدة جديدة.

)2(

هرولة..

يف ركن منزو من القاعة الكبرية، جل�شت بهدوء 

متحفز ، جال ب�رضها يف اأرجاء القاعة، كاأمنا 

لتتاأكد اأنها الأنثى الوحيدة يف هذا املكان.

وملا تاأكدت، خاجلها �شعور بالرهبة وت�رّضب 

ترى  وهي  خا�شة  مقيت،  �شيق  اإليها 

املوجودين ينهبونها بنظراتهم ..

- ل تهتمي لأمرهم ..

يح�شن  مل  تنهيدة  ال�شباب  اأحد  عن  ندت 

اأخرى،  تنهيدات  الفور  على  تبعتها  كتمانها، 

من  ارتابت  خائفة.  بن�شوة  كلها  �شمعتها 

ج�شدها،  يف  قطعة  كل  اأكلت  التي  نظراتهم 

حتى خّيل اإليها اأنهم ل ياأبهون لوجود ال�شاعر 

املنهمك باإلقاء ق�شائده ..

-اجلو خانق هنا، �شاأخرج لأتنف�س هواء نقّيا 

...

حملت عبري كنزتها، لّفتها على يدها اليمنى، 

و�شقت طريقها خارجة من القاعة .

الأول، متربما  ال�شف  �شاب يجل�س يف  تاأفف 

من طول الق�شيدة، ملحها وهي تغادر، فحمل 

على  بها  وحلق  بالأوراق،  املح�شوة  حقيبته 

الفور، تبعه �شابان كانا يجل�شان اإىل ي�شاره. 

 - اأحوال ال�ساعر.. 

عمار اجلنيدي

ق�صة
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لها .... ؟

اأم للحظٍة َجَمَعتـنا ؟

ل�شُت اأدري ...

لـ�شـُت اأدري الأِيّ وهمٍ  اأتاِك

ـــِه اأن  يـراِك ناظـــرٌ  كــُلّ هِمّ

يرقـُُب االأفَق باحثا عن جواٍب

اأهَو ال�شـوُق قادٌم اأم جـفاِك ؟

فـارحميِه، اأِو اتــركــيِه ليـحيا

اأمنياٍت  بـعيـــدةً  عن �شَمـاِك

 مـْن  َخــيالٍ 
ٌ
ـَة  اأنكرتُه  مـدين

 �رَصمدٍيّ ، واأق�رصٌ من  �شيـاِك

ر�شم البعُد  واحةً  مْن  دموعٍ 

ـَي�ضِ  عــالِك تـتهادى اأماَم  ط

اأنا �شـٌبّ  ولـ�شـُت  اأنكُر  اأين

كنُت اأرمي َعـلى الهواِء �شـباكي

ماء ـ خجواًل ـ كلما طـاَر يف ال�َشّ

ـَـ�شـاِك طاِئــُر القلِب داِئـراً يف ف

ـُْه على �شفاف  الــرَزايا ـَــــت اأ�ْشقط

ـْــُه  الَبــواكي ـَـمــا نعت ِذكَريـاٌت  ف

ـْـتـُــُه  كان روحا كـّل  َدمـعٍ   ذَرف

ـْـُه  مـــَن  ال�شـــقوِط  يـــداِك  اأنقذت

فخذي اأحـرفـي  َوَوْحَي  دموعي

ـَـاِك ـَــن�ش ـَّها  ت ـَـعــلـ وادفـــنيـها  ل

َوانثـريني على  جــَراحِ  القـوايف

ـَاَل مـُكثـُها يف دجاِك اأنـجمـًا ط

كيَف اأنـــبِتّ يف العيــونِ  جمااًل

نرج�شّيــا، واأنـجمًا ترعــاِك ؟

كُلّ من قاَل: يف  العيونِ  َحـياٌة

كاذٌب، والــدليُل ليـــ�َض �شـواِك

ـِِك �شـيفا كلمـا حَلّ  طيُف وجهـ

ـَـاِك ـْـني مــَن الَرّدى عـين قـــَرّبت

فـــارحمي عا�شقا ـ ولو ب�شدوٍد ـ

ـًَّة مْن  لــظاِك وَق جن ـَْحمُل ال�َشّ  ي

ممعناً  يف الغياِب يحمُل قلــبًا

ـَــفنًة من روؤاِك عبقــريًا، وح

كاَن  حتـما عليــِك اأن  تـُنقذيِه

مـن َمــَواويِل حزنِه مذ َراآِك

ـَـْحيا  ويف الفوؤاِد َجـفاٌف كاَن ي

ـَـاِك  عاطفٌيّ  من  قْبــلِ  اأْن  َيلق

اأْرغمتُه ظروُف ع�رصٍ  �شقٍيّ

اأن ُيواري َغـَراَمُه  فـي ثـراِك

اأنا اأدري  باأنـُه ليـ�َض �َشهاًل

  اأْن ينـَــاَل الفوؤاُد َبع�ض نـَداِك

اأنا طـوٌد من الطموح ولكْن

  ل�شــُت اأهاًل باأن اأنال هواِك

مدينٌة من َخَيال

ح�شام لطيف البطاط

�شعر
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ال�شعوب، فالبنية احلدثية للحكايات مت�شابهة 

كل  يف  ثابت  اأ�شل  ولها  احل�شارات،  كل  يف 

والإ�شافات  امل�شاهمات  اأن  اإل  املجتمعات، 

املحلية يف كل فرتة زمنية، ل تت�شح معاملها 

اإل من خالل ال�شيغة الأ�شلية للن�س النقي.

للحكاية  التعبريي  ال�شكل  فمكونات  اإذاً، 

التي  الظروف  على  ال�شوء  تلقي  ال�شعبية 

يف  مكانتها  وتقدر  فيها،  وعا�شت  ولدت 

احلياة اليومية التي عا�شها النا�س، يف حقبة 

املنهج  عليه  ين�ّس  ما  وهذا  حمّددة،  زمنية 

ما  العالقة  بتو�شيف  يهتم  الذي  البنيوي، 

بني البنية الرتكيبية لنموذج النمط الق�ش�شي 

تولدت  التي  الجتماعية  البنية  الواحد، وبني 

ا�شتعادة  اأن تنتهي مرحلة  عنها، هكذا، وبعد 

بطريقة  ال�شعبية  للحكاية  الأ�شلي  الن�ّس 

الرجوع  مرحلة  تاأتي  اأنرثوبولوجية،  علمية 

منه،  لالغرتاف  متدفق  كنبع  الرتاث  هذا  اإىل 

النقل  اأو  والدرا�شة،  بالتحليل  ذلك  كان  �شواء 

والتجديد، وتتعّدد الأطر العلمية التي تتناول 

هذه احلكايات ال�شعبية بعد اكت�شافها، ملا لها 

من مدلولت: تاريخية، واجتماعية، ونف�شية، 

واأدبية،  وجغرافية،  ودينية،  واقت�شادية، 

اأي  تهم  غنية  تراثية  مادة  فهي  وح�شارية، 

درا�شة علمية متخ�ش�شة()2(. 

احلكاية  )اأن  العجيلي  �شهلة  الدكتورة  وترى 

الإن�شان  على  ال�شتغال  يف  متعن  ال�شعبية 

كائنًا ثقافيًا منذ اأن انبتت عالقته بالطبيعة، 

الواقعية،  من  اأ�شعف  اخلوارق  حكايات  واأن 

يف  ت�شنف  احليوان،  ل�شان  على  التي  وكذلك 

كان  اإذا  لأنه  ال�شعبية،  احلكاية  دون  مرحلة 

تعد احلكايات ال�شعبية باأ�شكالها )ال�شوالف 

ـ احلّدوثة(، من اأهم م�شادر الرتاث ال�شعبي، 

والتاريخ ال�شفهي، مبا يرد فيها من اأحداث 

والت�شويق  التحريف  ب�شبب  تاريخها  ُن�شي 

واملعطيات  القيم  وبقيت  واملبالغة، 

وهي  تت�شمنها،  التي  املعرفية  الثقافية 

وتاريخية،  ونف�شية،  تربوية،  معطيات 

خاللها  ومن  ومركبة،  متعددة  واجتماعية، 

وحياة  االجتماعية،  الظروف  معرفة  ميكن 

والتاريخ  والرخاء،  القحط،  يف:  النا�ض 

ال�شفهي للجماعات. 

من  ماأخوذة  )حّدوثة(  العامّية  واملفردة 

م�شدر )َحَدث(، اأي اأنها ترتبط بحدث تاريخي 

اأي�شًا  اإليه  ي�شري  ما  وهذا  �شفهيًا،  متناقل 

لها  لي�س  ق�شة  واحلكاية  )�شالفة(،  م�شطلح 

موؤلف معروف، واإل خرجت عن اإطار ت�شنيفها 

وعالقتها  املادي،  غري  الثقايف  الرتاث  يف 

ما  منها  متعددة،  ب�شيغ  تتجلى  بالإبداع 

ي�شوغه الراوي من و�شف واإ�شافة وعنا�رض 

العام لل�رضد  ال�شياق  ت�شويق، مما ل يغري من 

امل�شتمع  لدى  ترتكه  ما  ومنها  احلكائي، 

هذا  يتجلى  وجدانية،  انفعالت  من  وتثريه 

الدور لدى اجلّدات اللواتي كّن ي�رضدن احلكاية، 

ون  والأحفاد ي�رضحون يف خيالتهم، ويتقم�شّ

/الراوية  اجلّدة  تعمد  عندما  احلكاية،  اأبطال 

اإىل ت�شمية اأبطال احلكاية طبقًا لأ�شمائهم. اإن 

بحاجة  هم  ت�شوريًا  خياًل  يلكون  الأطفال 

من  بدًل  وا�شتثماره،  وتوجيهه  تنميته  اإىل 

جاهزة  بيانات  تقييم  طريق  عن  حتطيمه 

لعقل الطفل، جتعل تفكريه الت�شوري النا�شئ 

كان  لقد  موؤجاًل.  يقف  اأو  وي�شمر،  يرتاجع، 

اإحلاح الأطفال على اجلدات ل�رضد احلكايات، 

حتى  اأو  التفا�شيل،  بع�س  عن  وال�شتف�شار 

العقلية  اأهميته  له  اإعادة احلكاية مرات عدة، 

ال�شعبية  احلكاية  اإن  واحلوارية.  واللغوية 

�شكلت الركيزة الأ�شا�شية لبناء الق�شة الأدبية 

والرواية، ملا متلكه من جماليات ال�شوغ الفني 

والت�شوير  الو�شف  على  والقدرة  جهة،  من 

فهي متتاز  اأخرى،  من جهة  الدرامي  واحلبك 

مما  وحلول،  م�شكالت  اأو  وم�شكلة،  مبقدمة، 

مّهد لظهور الأدب الق�ش�شي، بالتوازي معها، 

ولي�س على اأنقا�شها، بدليل ا�شتمرارها، وعدم 

انزياحها ل�شالح الق�شة والرواية.

جامعة  من  حمبك  زياد  اأحمد  الدكتور:  يرى 

بداية  ذات  ق�شة  تقدم  )احلكاية  اأن  حلب 

وقوة  بالتما�شك  ومتتاز  متكاملة،  ونهاية 

احلبك والبناء، وهي تعتمد على حوادث كبرية 

فا�شلة، وغالبًا ما تكون غريبة ونادرة، وهي 

�شيء من  فيها  ولي�س  حوادث كثرية وكبرية، 

الوقوف على احلوادث ال�شغرية والتف�شيالت، 

النف�شية  باملواقف  الهتمام  من  �شيء  اأو 

والنفعالت()1(.

للحكايات،  ال�شكلية  القوانني  �شالبة  اإن 

و�شيق اإطارها، هما �رّض قوتها وبقائها، ومّلا 

كانت الرتكيبات ال�شفهية يف احلكاية ال�شعبية 

م�شاغ  الأدبي  التعبري  اأ�شكال  من  �شكل  هي 

جمالت  تفتح  فاإنها  خا�شة،  فنية  بطريقة 

حكايات  بني  �شيقة  مقارنة  لدرا�شات  وا�شعة 

املعطيـات الثقافية للحكاية ال�سعبية

حممد ال�شموري
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اخت�شت  ميزة  ال�شعبية  احلكاية  يف  الأدبي 

هذا  ويتمثل  العربية،  ال�شعبية  احلكاية  بها 

اأو  مقاطع  احلكاية  ت�شمني  يف  املعطى 

تكون  ما  وغالبًا  �شعرية،  اأبياتًا  اأو  ق�شائد 

وعتابا  الفراقيات،  )عتابا  ب�شكليها  العتابا 

الهواويات(، والق�شيد النبطي، وخمتلف فنون 

ال�شعبي  املثل  اإىل  اإ�شافة  الغنائي،  الأدب 

واحلكمة.

ال�شعبية  احلكاية  درا�شة  فوائد  اإن  والنتيجة: 

تتجلى يف عملية التثاقف احل�شاري، التغيري 

التوظيف  خالل  من  والتنمية،  الثقايف، 

الأدب  حماكاة  ويكن  للحكاية.  الإعالمي 

بتمثله  الق�ش�شي  الأدب  قبل  من  احلكائي 

وحلظ قيمه، كما ت�شهم بدور تربوي وعقلي يف 

تنمية اخليال لدى الأطفال والنا�شئة. واأخرياً، 

للجماعات  ال�شفهي  التاريخ  توثيق  ت�شهم يف 

اأحداث  تاريخية عن  اإملاحات  تقدمه من  مبا 

�شي تاريخها، ولكن جت�شدت معانيها وقيمها  نمُ

ب�شيغة حكاية �شعبية، وهذا جّل عالقة الإبداع 

بالرتاث ال�شعبي.

وت�شجيل  وتوثيق  جمع  هو  واملقرتح: 

ال�شعبي،  الرتاث  ال�شعبية من حملة  احلكايات 

بلهجاتها املحلية، واألفاظها، واأ�شلوبها، بعيداً 

واإل  احلكائية،  وبنيتها  عن حتريف جوهرها 

فقدت كنهها وانتماءها اإىل بيئاتها الثقافية 

والجتماعية.

هـوامـ�ض:

)1( منتديات مرمريتا، د. اأحمد زياد حمبك، احلكاية 

ال�شعبية تعريفها ما هي.

اخلام�س،  العدد  الإلكرتونية،  عربيات  جملة   )2(

.200/8/1

واملعا�رضة،  الواقع  بني  ال�شعبية  احلكاية   )3(

جريدة اجلماهري، حلب، 2008/11/20 حوار عمر 

مهمالت.

)4( جملة عربيات، العدد اخلام�س، 2000/8/1.

الفنية  الثقافية  باحليلة  جتعل  اأن  باإمكانك 

املك�شوفة  احليلة  فلماذا  الإن�شان،  يتكلم  اأن 

على ل�شان احليوان؟، ثم هي غالبًا ما تخاطب 

البالغني، فالطفل ل يعرف  اأكرث من  الأطفال 

احلكايات  وظائف  وتختلف  امل�شتحيل()3(. 

وم�شتوياتهم  لل�شامعني،  طبقًا  ال�شعبية 

واأعمارهم.

احلكائي  الأدب  يف  الآخر  الإبداعي  املعطى 

احلدث  عن  بلمحات  يكتفي  اإذ  تاريخي،  هو 

)ك�شواهد  تعد  ال�شعبية  التاريخي، واحلكايات 

تتحدث  معينة  تاريخية  حقبة  على  عيان 

واأفكارها  اأحا�شي�شها،  وتنقل  بل�شانها، 

والذي   
ّ
الو�شفي الت�شجيل  واأن  وتقاليدها، 

حالتها  يف  ال�شفاهية  ال�شيغة  علي  يحافظ 

اإحياء  عملية  يف  يتبع  اأن  يجب  الأ�شلية، 

الن�شو�س الرتاثية()4(.

ومن اأهم اأمناط الراوايات ال�شعبية التاريخية 

ال�شري ال�شعبية: فهي من نتاج خميلة اجلماعة 

يتواترون  اجلماعة  هذه  واأبناء  ال�شعبية، 

ويتبنونها  روايتها،  ويتداولون  ال�شرية، 

ثلهم وقيمهم وروؤاهم  باعتبارها معرّبة عن ممُ

اجلمعية، واأبرز ال�شري التي ل زالت را�شخة يف 

الذاكرة ال�شعبية العربية:

1ـــ ال�شرية الهاللية.

2 ـــ �شرية الزير �شامل.

3 ـــ �شرية عنرتة بن �شداد.

�شرية  يزن،  ذي  بن  �شيف  امللك  �شرية  ــ   4

ال�شلطان الظاهر بيرب�س.

ال�شري  اإىل  اأخرى  اأعمال  ن�شب  تمُ وباملثل   

اإىل  ال�شعبية  ال�شري  عناوين  ت�شري  ال�شعبية، 

التاريخ  يف  مذكور  اأغلبها  �شخ�شيات، 

يدور  ال�شري  هذه  فاأغلب  والإ�شالمي،  العربي 

تاريخي،  اأ�شل  لها  ووقائع  �شخ�شيات  حول 

والأحوال  واملواقف  املعامل  من  قليل  وغري 

املو�شوفة فيها حتوي اأ�شوًل تاريخية، ولكّن 

خ 
ّ
هذا ل يعني اأن ال�شري ال�شعبية موؤلفات توؤر

ح�شب  ـ  اأحداث  اأو  فرتات،  اأو  لأ�شخا�س، 

الأ�شتاذ: اأحمد �شعد الدين ـ.

)فرا�س  يرى  كما  ال�شعبية  احلكاية  تتميز 

واحلكاية  اخلرافية  احلكاية  عن  ال�شواح( 

البطولية بهاج�شها الجتماعي، ومو�شوعاتها 

العالقات  م�شائل  على  تقت�رض  تكاد  التي 

خا�شة،  منها  والأ�رضية  الجتماعية، 

والعنا�رض الق�ش�شية التي ت�شتخدمها احلكاية 

ال�شعبية معروفة لنا جميعًا، واحلكاية ال�شعبية 

واقعية اإىل اأبعد حّد، مركزة على اأدق تفا�شيل 

الرغم  ــ على  اليومية وهمومها. وهي  احلياة 

اأنها  اإل  ــ  الت�شويق  لعنا�رض  ا�شتخدامها  من 

الغريبة،  بالأجواء  ال�شماع  اإبهار  اإىل  تق�شد 

اأقرب  اأبطالها  ويبقى  امل�شتحيلة.  الأعمال  اأو 

يف  ن�شادفهم  الذين  العاديني،  النا�س  اإىل 

�شعينا اليومي. ويظل البطل عن�رض الختالف 

واحلكاية  ال�شعبية  احلكاية  بني  ال�شواح  لدى 

�شحتها  من  متحقق  غري  ق�شة  البطولية 

ال�شعبي  العتقاد  من  الرغم  على  تاريخيًا، 

ومتتلئ  اخليال،  عليها  ويطغى  ب�شحتها، 

متميزون،  اأ�شخا�س  واأبطالها  باملبالغات، 

يعني  ول  ال�شعبي،  النطاق  على  وحمبوبون 

يف  متامًا  اخليالية  العنا�رض  غياب  ذلك 

احلكاية ال�شعبية، فهذه العنا�رض قد ت�شتخدم 

يف الإثارة والت�شويق عندما يقابل البطل غوًل 

ودخول  والذكاء.  باحليلة  به  فيوقع  جنيًا  اأو 

مثل هذه العنا�رض ل يفقدها واقعيتها، مثلما 

اخلرافة وجود  الواقعية على  ي�شفي طابع  ل 

بنية  اأما  فيها.  واقعية  و�شخ�شيات  حاأداث 

ال�شعبية فهي بنية ب�شيطة، ت�شري يف  احلكاية 

ت�شل�شلها  على  وحتافظ  واحد،  خطي  اجتاه 

املنطقي الذي ين�شاب يف زمان حقيقي، ويف 

التعليمية  ر�شالتها  جانب  اإىل  حقيقي،  مكان 

الإبداعي  املعطى  اإن  والأخالقية.  والتهذيبية 
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ثم  ومن  الإبداع،  على  القدرة  يف  الرواة  بني 

ويقوم  اإبداعهم.  تقييم  اإىل  احلاجة  ن�شاأت 

على  باليون�شكو  الب�رضية  الكنوز  برنامج 

الذين  الأ�شخا�س  باأنهم:  الرواة  تعريف 

يتمتعون بدرجة عالية من املعرفة، واملهارات 

اإن�شاء عنا�رض  اإعادة  اأو  اأداء  الالزمة من اأجل 

حمددة من الرتاث الثقايف غري املادي.

الراوي ال�شعبي يقوم بدوره يف نقل 

�شك  وال  اإىل جيل،  الرتاث من جيل 

الرواة يف  بني  فروقًا  هناك  اأن  يف 

القدرة على االإبداع، ومن ثم ن�شاأت 

ويقوم  اإبداعهم.  تقييم  اإىل  احلاجة 

برنامج الكنوز الب�رصية باليون�شكو 

على تعريف الرواة باأنهم: االأ�شخا�ض 

من  عالية  بدرجة  يتمتعون  الذين 

املعرفة، واملهارات الالزمة من اأجل 

اأداء اأو اإعادة اإن�شاء عنا�رص حمددة 

من الرتاث الثقايف غري املادي

وت�شجع اليون�شكو على منح العرتاف الر�شمي 

واملمار�شني،  واملوهوبني  التقاليد  حلاملي 

اإىل  واملهارات  املعارف  نقل  يف  ي�شهم  مما 

اأ�شا�س  على  تقييمهم  ويتم  ال�شابة.  الأجيال 

معارفهم  لنقل  وا�شتعدادهم  اإجنازاتهم، 

ومهاراتهم لالآخرين، كما ي�شتند تقييمهم اإىل 

حفظ  يف  الرواة  اأهمية  على  اتفقنا  اإذا 

الرتاث ال�شعبي، فال اأظن باأننا نختلف على 

اأهمية توثيق الرواة اأنف�شهم، مبا يحفظونه 

حياتهم،  توثيق  هنا  واأق�شد  تراث..  من 

وت�شنيف  الذي يحفظونه،  االإبداعي  والنوع 

من  منهم،  املميزين  وانتخاب  جماالتهم، 

اأجل اإعداد اأر�شيف متخ�ش�ض للرواة، يحوي 

خاللها  من  ميكننا  قوية،  معلومات  قاعدة 

الرواة؛  بهوؤالء  يتعلق  ما  كل  ا�شرتجاع 

واحلركة. وال�شورة  وال�شوت  بالكلمة 

والراوي ال�شعبي قد مر مبتغريات تاريخية، 

ن�شف  خالل  متعددة،  اجتماعية  وحتوالت 

االأدوات  من  ينتقل  جعلته  املا�شي،  القرن 

اإىل  اجلمهور،  على  العر�ض  يف  التقليدية 

ب�رصائط  مروراً  التكنولوجية،  الو�شائل 

االإنرتنت..  مبواقع  ونهاية  الكا�شيت، 

�شاندته،  التي  االإعالم،  و�شائل  عن  ف�شاًل 

�شريته  تناولت  التي  الربامج  وخ�ش�شت 

واإبداعاته. وجميع هذه املراحل جتعلنا يف 

اإبداعه،  وطرائق  حياته،  توثيق  اإىل  حاجة 

املراحل. بهذه  تاأثرت  قد  ـ  حتمًا  ـ  التي 

راوي  اليوم يختلف كليًة عن  ال�شعبي  الراوي 

الأم�س، فهو يحمل بطاقة تعريفية به يقدمها 

بريده  اأو  النقال،  تليفونه  بيانات  حتوي  لك، 

الإلكرتوين، ورمبا موقعه على �شبكة الإنرتنت، 

جاوز  الذي  الوا�شع،  بالنت�شار  يحظى  وهو 

الدولية،  املحافل  اإىل  ووطنه  بلدته  نطاق 

واحتفاء  العامل،  حول  ل�شفرياته  نتيجة 

و�شلنا  اأن  اإىل  به..  والدويل  املحلي  املجتمع 

اإىل اإعالن اليون�شكو حلماية الكنوز الب�رضية.

التفاق  هو  الورقة  هذه  يف   طرحه  نود  وما 

على خطة علمية لتوثيق رواتنا ال�شعبيني يف 

لر�شد  حاجة  يف  اإننا  اإذ  املجالت،  خمتلف 

الرواة،  هوؤلء  يحملها  التي  القيم  منظومة 

ور�شد التغريات التي طراأت عليها، من خالل 

توثيق �شريتهم، واملقارنة بني الن�شو�س التي 

كانت توؤدى يف املا�شي، وتلك التي توؤدى يف 

اأ�شاليب  لتوثيق  حاجة  يف  نحن  احلا�رض.. 

الأداء والعالقة مع اجلمهور، وقنوات الت�شال 

التي تربط هوؤلء الرواة بجمهورهم.

تف�شرياً  يعطي  من  الرواة  بني  من  وهناك 

مو�شوعيًا لبع�س التغريات يف م�شتوى الأداء 

احلياة،  على  ال�رضيع  الإيقاع  �شيطرة  اإىل 

كانت  التي  ال�شعبية  الحتفالت  وتراجع 

اجلمهور  والتفاف  فنونهم،  لزدهار  منا�شبة 

الت�شلية،  اأدوات  من  وغريه  التلفاز  حول 

التي  ال�شعبية،  الفنون  انت�شار فرق  ف�شاًل عن 

يعملون  فاأ�شبحوا  الرواة،  هوؤلء  ا�شتوعبت 

حتت مظلة ر�شمية.

الرتاث  نقل  بدوره يف  يقوم  ال�شعبي  والراوي 

من جيل اإىل جيل، ول �شك يف اأن هناك فروقًا 

توثيق تراث الرواة ال�سعبيني

د. م�شطفى جاد
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ثانيًا: البيانات االأولية لبطاقة الراوي:

ال�شعبي  الرتاث  جمع  جمال  يف  الباحثون 

وتوثيقه، يدركون جيداً اأهمية بطاقة الراوي، 

للتعرف  بيانات  عنا�رض  حتمل  بطاقة  وهي 

اإىل الراوي من ناحية نوعه وعمره ووظيفته 

وعمله..اإلخ. وتفيد هذه البطاقة يف وزن املادة 

العلمية التي وردت على ل�شان هذا الراوي اأو 

ال�شتني  اقرتب عمره من  الذي  فالراوي  ذاك.. 

الثالثينات..  يف  �شباب  عن  يختلف  عامًا 

والطبقة  املراأة..  الراوي  غري  الرجل  والراوي 

الجتماعية وامل�شتوى التعليمي يختلفان من 

راٍو لآخر، ومن ثم فاإن رواية رجل اأو امراأة مل 

يعرفا القراءة والكتابة لها دللتها يف البحث، 

رواة  برواية  قورنت  ما  اإذا  الأداء،  ويف  بل 

حولهم..  التطور  باأ�شباب  تاأثروا  متعلمني، 

ملا  اأوليًا  موؤ�رضاً  الراوي  بطاقة  تعد  وهكذا 

ي�شدر عنه من اإبداع.

غري اأن بطاقة الراوي اليوم تختلفـ  كما اأ�رضنا 

يف البداية ـ عن بطاقة الراوي قبل عقد واحد، 

تقدير.. فنحن يف حاجة  اأكرث  اأو عقدين على 

للتعرف اإىل بياناته الإلكرتونية.. ويف حاجة 

ومواقع  التلفزيونية  الربامج  اإىل  للتعرف 

التي  واحلوارات  واملقالت  والكتب  الإنرتنت 

متت  معه..اإلخ. ومن ثم يكننا عر�س بطاقة 

الراوي على النحو التايل:

٭ ال�شم واللقب.

٭ ا�شم ال�شهرة.

غناء،  رق�س،  مو�شيقا،  الإبداعي:  املجال  ٭ 

حرف، �رضد..اإلخ.

قيمة التقاليد، واأ�شكال التعبري التي يوؤدونها، 

فاإن  ثم،  ومن  املحلي.  باملجتمع  وارتباطها 

يحملونه  وما  الرواة،  توثيق  اإىل  دعوتنا 

املهرة  الرواة  بانتقاء  مرتبطة  تراث،  من 

واملوهوبني، حتى يكننا ال�شتفادة منهم يف 

نقل اخلربات لالأجيال املقبلة.

منهج توثيق الرواة

اأ�ش�س عدة،  التوثيق املقرتح على  يقوم منهج 

يكننا اإجمالها على النحو التايل:

اأواًل: ت�شنيف الرواة:

اأن  الرواة،  توثيق  ب�شدد  ونحن  ن�شتطيع  ل 

اأو  فالنهام،  واحدة،  زاوية  من  معهم  نتعامل 

خ�شائ�س  لهم  ال�شرية،  راوي  اأو  احلكواتي، 

يحفظان  رجل  اأو  امراأة  عن  قطعًا  تختلف 

نطلق  من  وهم  احلياة،  دورة  وتقاليد  عادات 

عليهم )الإخباريون(. ومن ثم نقرتح ت�شنيف 

الرواة اإىل: 

الرواة املبدعون: وهذا النوع من الرواة يتميز 

اإذ  ال�شعبية..  اجلماعة  و�شط  قلته،  اأو  بندرته، 

احلق  �شاحب  وهو  خا�شة،  مبهارات  يتميز 

للعن�رض  والإ�شافة  والتعديل  احلذف  يف 

وهوؤلء  وبهاء.  اإبداعًا  يزيده  مما  ال�شعبي، 

على  اإبداعهم  ت�شنيفهم ح�شب جمالت  يكن 

النحو التايل:

)ال�شعر  القولية  الفنون  ـــ رواة مبدعون يف   1

احلكي  ــ  الديني  والإن�شاد  النبطي  كاملوال 

باأنواعه(.

2 ـــ رواة مبدعون يف جمال املو�شيقا والغناء 

)ي�شمل العزف املو�شيقي(.

التقليدية  احلرف  يف  مبدعون  رواة  ـــ   3

)اخلزف ــ ال�شدو ــ الفخار ـــ الذهب..اإلخ(.

الذين  الرواة  بهم  ونق�شد  الإخباريون: 

ولهم  وطنهم،  تراث  من  بع�شًا  يحفظون 

الرتاث،  هذا  عن  معلومات  �رضد  يف  مهارات 

معينة،  بدرجات  الأمثال  يحفظ  من  فمنهم 

تتفاوت من �شخ�س لآخر، ومنهم من ي�شتطيع 

الزواج يف منطقة  اأن يحكي لك بدقة طقو�س 

الكف  اأو زمن بعينه.. ومنهم من يقراأ  معينة، 

اأو الطالع. وهوؤلء يت�شع عددهم لي�شمل جميع 

اأي�شًا  ثم هم يف حاجة  ال�شعب، ومن  طبقات 

اإىل ت�شنيفهم ح�شب براعتهم يف رواية احلدث، 

على  ت�شنيفهم  ويكننا  الظاهرة.  و�شف  اأو 

النحو التايل:

اإخباريون حاملون للرتاث: اأي الذين يعملون 

واملعتقدات  باملعارف  مرتبطة  جمالت  يف 

كاملطبب،  والتقاليد:  والعادات  ال�شعبية 

وال�شقاء،  واخلاطبة،  والداية،  وامل�شحر، 

وق�شا�شو  العرفيون،  والق�شاة  والبحار، 

الأثر..اإلخ.

بهم  ونق�شد  للرتاث:  حافظون  اإخباريون 

العديد  قلب  ظهر  عن  يحفظون  الذين  اأولئك 

�شمعوا  اأو  عاي�شوها  التي  الرتاث  عنا�رض  من 

عنها، ولهم مهارات خا�شة يف �رضد العادات 

والتقاليد القدية واملاأثورة، لكنهم ل يعملون 

يف مهن متعلقة بالرتاث.
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٭ النوع: رجل ــ امراأة.

٭ ال�شن.

٭ املوطن الأ�شلي: البلد ـ املحافظة ـ القرية.

٭ ال�شكن: العنوان الذي يكن الو�شول اإليه.

٭ الديانة.

٭ درجة التعليم.

٭ القراءات: ت�شمل اطالعه على بع�س الن�شو�س 

الأدبية ال�شعبية املن�شورة، كال�شري ال�شعبية، اأو 

احلكايات، اأو املديح، اأو ال�شعر...اإلخ.

٭ احلالة الجتماعية.

٭ العمل الرئي�س، والأعمال الإ�شافية.

حول  )ملخ�س  وتنقالته  حياته  تاريخ  ٭ 

�شريته الذاتية(.

الإعالمية  الربامج  بالإعالم:  الراوي  ٭ عالقة 

التي تناولته ــ الكتب  اأو املقالت حوله.. اإلخ.

اأقرا�س  كا�شيت،  �رضائط  املن�شور:  الإنتاج  ٭ 

ممغنطة، اأفالم وثائقية... اإلخ.

٭ امل�شاركة يف املحافل الوطنية والدولية.

٭ الرواة اأو املبدعون الذين تاأثر بهم.

٭ مناذج من اإبداع الراوي: مقاطع فيلمية تربز 

م�شتوى الأداء ومهارة ال�رضد )متهيداً لإدخال 

جميع اإبداعاته ال�شعبية(.

عنوان  )ي�شمل:  بالراوي:  الت�شال  و�شيلة  ٭ 

الربيد  ــ  النقال  ــ  املنزيل  التليفون  ـ  ال�شكن 

الإلكرتوين ــ املوقع على �شبكة الإنرتنت(.

اأ�شا�شية،  معلومات  البيانات  هذه  وحتوي 

من  معني  منط  ا�شرتجاع  خاللها  من  يكننا 

الرواة، يف جمال بعينه؛ كالغناء اأو الرق�س اأو 

الطب ال�شعبي، كما يكننا التعرف اإىل الرواة 

ح�شب نوعية الأداء اأو العمر اأو اجلن�س.. ف�شاًل 

عن تتبع م�شرية حياة بع�س الرواة يف حقبة 

عمرية معينة. 

الرتاث  جمع  جمال  يف  الباحثون 

جيداً  يدركون  وتوثيقه،  ال�شعبي 

بطاقة  وهي  الراوي،  بطاقة  اأهمية 

اإىل  للتعرف  بيانات  حتمل عنا�رص 

وعمره  نوعه  ناحية  من  الراوي 

هذه  وتفيد  اإلخ.  وعمله..  ووظيفته 

العلمية  املادة  وزن  يف  البطاقة 

الراوي  ل�شان هذا  التي وردت على 

اأو ذاك

البيانات  هذه  جميع  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

)كنماذج  والفيديو  وال�شوت  بال�شور  موثقة 

اأو  فيها،  �شارك  التي  الربامج  اأو  اإبداعاته،  

الأفالم الوثائقية التي تناولته..اإلخ(.

اأر�شيف الرواة العرب

التوثيقية  البيانات  من  الأويل  امل�شتوى  هذا 

حول الرواة �شي�شكل لنا قاعدة بيانات موثقة 

عربي..  قطر  كل  يف  ال�شعبيني  رواتنا  حول 

يتحول  اأن  امل�شتقبل  يف  ن�شعى  طموح  وهو 

اإىل »اأر�شيف للرواة العرب«. ول�شنا يف حاجة 

اإىل �رضح الهدف من هذا الأر�شيف يف البحث 

عنا�رض  عن  والك�شف  املقارن..  الفولكلوري 

خارطة  من  �شيغري  مبنهج  ال�شعبي،  تراثنا 

الذي  امل�شتوى  اإىل  الرواة  هوؤلء  عن  البحث 

يليق بهم.
ال�شــارقة  . والعـالم  الثقـافة  دائـرة 

اإ�شدارات جديدة
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اأ ـــ رواة احلكايات الطويلة ن�شبيًا.

ق�شرية  وهي  ال�شاخرة،  احلكايات  رواة  ـــ  ب 

غالبًا، وكثرياً ما تهدف اإىل النقد الجتماعي.

ت ـــ رواة احلكايات الق�شرية، املرحة غالبًا، 

لغايات  ال�شغار،  الأطفال  اإىل  املوجهة 

ترفيهية وتربوية.

فئات  ثالث  وهم  ال�شفهي:  التاريخ  رواة  ــ   3

اأ�شا�شية، هي:

من  يرافقها  وما  القبلية،  الأحداث  رواة  ــ  اأ 

اأ�شعار، واأغان، واأمثال، واأقوال �شائرة.

فيها من  القروية، وما  املجتمعات  رواة  ــ  ب 

اأحداث، وما رافقها من اأغان واأ�شعار واأقول. 

والوطنية،  ال�شيا�شية  الأحداث  رواة  ــ  ت 

وانت�شارات،  واأبطال،  معارك،  من  فيها  وما 

من  اأفرزته  وما  وغريها..  م�رضفة،  ومواقف 

اأغان واأ�شعار.

ـــ رواة املعارف واخلربات، وهم متنوعون   4

ميادين  خمتلف  يف  احلياة،  خربات  بتنوع 

اأو   البيئة  هذه  يف  لالإن�شان،  العملي  الن�شاط 

تلك.

وما  املتجددة،  اليومية  احلياة  رواة  ـــ   5

وموؤملة،  وحزينة،  �شعيدة،  مواقف  من  فيها 

عن طريق الراوي تر�شخت يف ذهني اأ�شماء 

قبائل واأفراد، مثل: بني كالب، وبني هالل، 

جندبة،  مثل:  واأبطال،  وطي.  تغلب،  وبني 

وظامل،  وعطاف،  وليلى،  وال�شح�شاح، 

ومظلوم، والزير، وج�شا�ض، واأبي زيد، واالأمري 

ذياب بن غامن.

تتابعت التعاليل؛ اأي ال�شهرات، ورويت �شري 

الزير  وق�شة  هالل،  بني  كتغريبة  جديدة، 

�شامل.

وممثاًل  بالفطرة،  راويًا  احلامد  علي  كان 

فيها  حنجرة  اهلل  وهبه  بارعًا،  �شوتيًا 

التعبري  على  القدرة  متنحه  رقيقة،  بحة 

عن املواقف العاطفية، مبا فيها احلما�شية 

ح�شب  �شوته  تلوين  يف  وبرع  واحلزينة، 

اإن�شاد   يف  ذروتها  براعته  وتبلغ  املواقف، 

مفعم  �شاف،  مو�شيقي  بجر�ض  االأ�شعار، 

بدفء وجداين اآ�رص.

اأذهان  وعن طريق هوؤلء الرواة، تر�شخت يف 

ال�شاطر  احلكايات، مثل:  اأبطال  اأ�شماء  النا�س 

وال�شاحرة..  والغول،  حممد،  وال�شاطر  ح�شن، 

اأن  من  اأكرث  وهم  الواقعية،  الأحداث  واأبطال 

الإذن،  وخلف  حثلني،  بن  ركان  مثل:  عّدوا،  يمُ

والركيبي.. وعن الرواة تناقل النا�س الأ�شعار 

الكثرية، املتعلقة بالأحداث والأ�شخا�س.

التي  الوطنية  ال�شخ�شيات  دوَر  الرواةمُ  واأبرَز 

فوزي  مثل:  الأجنبي،  العدوان  قوى  قاومت 

خنجر،  واأدهم  الأطر�س،  و�شلطان  القاوقجي، 

دية،  واأبي  درة  الق�شام،واأبي  وعزالدين 

ال�شام،  بالد  يف  هذا  وغريهم.  التل..  وعبداهلل 

مثل:  العربية،  الأقطار  بقية  يف  مثائل  ولهم 

اأدهم ال�رضقاوي، واأحمد عرابي يف م�رض.

اأما يف جمال املعارف واخلربات، فهناك رواة 

ال�شعبية  الثقافة  ميادين  مبختلف  عارفون، 

والرعي،  واحل�شاد،  كالفالحة،  بيئتهم،  يف 

والطب، والزينة، والق�شاء..

ولهوؤلء ف�شل كبري يف توجهي املبكر، لتدوين 

ميادين  خمتلف  يف  واملعارف،  املرويات 

ال�شعبية،  والثقافة  ال�شعبي،  والغناء  الأدب 

ن�شاأتي  و�شاعدتني  �شغوفًا،  هاويًا  كنت  فقد 

والوثيقة،  الوا�شعة  الريفية، و�شالتي  البدوية 

بكثري من حملة الرتاث.

ت�شنيف الرواة ال�شعبيني:

يكن ت�شنيف هوؤلء الرواة ح�شب اهتماماتهم، 

على  الأحيان،  من  كثري  يف  تخ�ش�شهم  بل 

النحو التايل:

هوؤلء  يروي  وقّلما  ال�شعبية:  ال�شري  رواة  ــ   1

يروون  ما  كثرياً  لكن  الق�شرية،  احلكايات 

ق�ش�س الأحداث الواقعية القدية وامل�شتجدة، 

ويذكرون معارفهم وخرباتهم.

متعددة،  فئات  وهم  احلكايات:  رواة  ـــ   2

منها:

بني الراوي ال�سعبي واحلكواتي

حممود مفلح البكر
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هو  ثابت  واحد  مرتبط مبكان  احلكواتي  ـــ   1

املقهى، بينما الراوي ال�شعبي متحرك، مفتوح 

املجال، متعدد الأمكنة، يروي يف امل�شافة/ 

الديوان، واحلقل، واملرعى، واملورد.

على  قاعد  وهو  دائمًا  يروي  احلكواتي  ـــ   2

الراوي  اأما  قلياًل،  مرتفعة  دكة  اأو  كر�شي، 

وراكب،  وما�ٍس،  قاعد،  وهو  فريوي  ال�شعبي 

واأثناء العمل.

ثابت،  �شبه  اأو  ثابت،  احلكواتي  جمهور  ـــ   3

وهم زبائن املقهى، اأما جمهور الراوي ال�شعبي 

فهو متغري، وتاأثريه بالتايل اأو�شع دائرة.

ح�رضاً،  الرجال  من  احلكواتي  جمهور  ـــ   4

�رضائح  في�شمل  ال�شعبي  الراوي  جمهور  اأما 

املجتمع كلها، من رجال ون�شاء واأطفال.

5 ـــ احلكواتي متخ�ش�س ب�رضد ال�شري ال�شعبية 

ون  فيغطمُّ ال�شعبيون  الرواة  اأما  غالبًا،  ح�رضاً 

والغناء،  ال�شعبي،  الأدب  جوانب  خمتلف 

والثقافة ال�شعبية قاطبة، مبا فيها من معارف 

وخربات وعادات وتقاليد ومعتقدات.

6 ــ احلكواتي يروي مقابل منفعة مادية، اأما 

الرواة ال�شعبيون فريوون لالأهداف التالية:

اأ ــ تربية الأطفال على القيم املرغوبة ال�شائدة 

يف املجتمع.

ب ـــ تر�شخ منظومة القيم ال�شائدة بني فئات 

املجتمع عامة.

الالزمة  املعارف  النا�شئني  اإك�شاب  ـــ  ت 

املتعلقة ب�شوؤون حياتهم.

ث ــ اإ�شاعة احلكمة.

الفراغ،  اأوقات  ومت�شية  الت�شلية،  ـــ  ج 

والأغاين  والأ�شعار،  املفيدة،  بالأحاديث 

املجّددة للن�شاط. 

الرتاث،  اأوعية  مبجموعهم  الرواة  واخلال�شة: 

و�شدنة الثقافة ال�شعبية.

لت�شهيل  لكن  �شعبي،  راو  احلكواتي  مالحظة: 

الرواة  بقية  عن  ب�شفته  ميزناه  املقارنة 

ال�شعبيني، لختالف ال�رضوط املحيطة.

وموارد  واحلقول،  الرباري،  يف  وم�شحكة.. 

يلتقي  فهنا  جمالت.  من  ذلك  وغري  املاء، 

والع�شاق، والأ�شحاب، واخل�شوم..  العابرون، 

احلياة  هذه  جمريات  ومن  ون�شاء.  رجاًل 

الأ�شعار  من  كثري  يولد  و�شخبها،  بهدوئها 

والأغاين والأمثال والأقا�شي�س النادرة.

حكواتي املقهى:

اجلزيرة  يف  القهوة،  �رضاب  انت�شار  رافق 

ال�شام وم�رض.. حرب �رضو�س  العربية، وبالد 

بعبق  وانت�شوا  تذّوقوه،  الذين  املحللني  بني 

نهج  منتهجني  به  وتغزلوا  والبهار،  النب 

مني 
ّ
املحِر وبني  القدامى،  اخلمريني  اأ�شالفهم 

وبع�س  ـــ  فاأيقنوا  التغزل،  هذا  اأثارهم  الذين 

م�شكرة،  خمرٌة  ال�رضاب  هذا  اأن  ـــ  �شك  اليقني 

واأماكن  القهويني  على  �شعواء  حربًا  ف�شنوا 

�رضبهم، التي عرفت بـ »بيوت القهوة«، ودافع 

فاأريقت  جميداً،  دفاعًا  �رضابهم  عن  هوؤلء 

بت بيوت.. وو�شل �رضر هذه احلرب 
ّ
ِر دماء، وخمُ

اإىل راأ�س ال�شلطنة العثمانية.

على الرغم من هذه املعارك، متكن هذا ال�رضاب 

ال�شاحر من النت�شار، واأ�شبحت بيوت القهوة 

ال�شعراء والأدباء واملفكرين والزعران  ملتقى 

على حد �شواء، و�شارت مكانًا مف�شاًل لتبادل 

ل اجلماعات والتيارات. الأفكار والآراء، وت�شكمُّ

جذب  على  التناف�س  بداأ  املقاهي،  وبتكاثر 

الزبائن، فاأدخل بع�شهم اأنواعًا من الكحوليات 

هذا  ويف  وغريها..  كاحل�شي�شة  واملخدرات؛ 

لغايتني  احلكواتي،  فكرة  ولدت  الظرف 

اأولهما املنفعة املالية، والثانية  اأ�شا�شيتني، 

زبائن  املقهى  �شاحب  ف�شمن  الت�شلية، 

املهتمة  الجتماعية  ال�رضائح  من  دائمني، 

احلكواتي  و�شمن  ال�شعبية،  ال�شري  ب�شماع 

مبلغًا ثابتًا تقريبًا من �شاحب املقهى.

الأداء،  يف  يربع  اأن  احلكواتي  على  وكان 

اإليه، حتى  امل�شتمعني  الزبائن، وي�شد  ليجذب 

 

املمثل،  بدور  فقام  الليلة،  تلك  حديثه  نهاية 

ال�شوت،  وتلوين  باحلركات  وا�شتعان 

والع�شا،  كال�شيف،  املعينة؛  الو�شائل  وبع�س 

روائي،  م�شل�شل  اإىل  ال�شرية  ل  وحَوّ واخلوذة.. 

لي�شمن  م�شّوقة،  نقطة  عند  حلقة  كل  نهي  يمُ

عودة جمهوره يف الليلة التالية.

منافع  لها  اأ�شبحت  احلكواتي  ظاهرة  لكن 

فانت�شار  اأ�شاًل،  احل�شبان  تكن يف  ثقافية، مل 

العثماين،  العهد  الأمية، وندرة املتعلمني، يف 

القراءة  من  حمرومة  النا�س  غالبية  جعال 

ظهور  وجاء  اأمتها،  تراث  على  والطالع 

فعن  املجال،  هذا  يف  ثغرة  لي�شد  احلكواتي 

على  النا�س  من  كثري  اطلع  ال�شماع  طريق 

�شخ�شيات  من  فيها  وما  ال�شري،  م�شامني 

عامة؛  ومعارف  كثرية،  وق�ش�شية  تاريخية 

بني  جمعت  واأحداث  وتاريخية،  جغرافية 

الواقعي واخليايل، وما يف طيات ذلك كله من 

وال�شهامة،  كال�شدق،  مرغوبة؛  قيم  منظومة 

والبطولة، والنجدة والإقدام، والتعاون، وحب 

ال�شري  اأبطال  واأ�شبح  والبتكار..  الكت�شاف 

مبا يحملون من قيم �شمنية،  ويف مقدمتهم 

بن  ذياب  والأمري  الهاليل،  زيد  واأبو  عنرتة، 

وذات  وال�شح�شاح،  الظاهر،  وامللك  غامن، 

كثري،  وغريهم  البطال..  وعبدالوهاب  الهمة، 

اأ�شوة ح�شنة، وقدوة للفتيان.

وبذلك لعب احلكواتي دوراً مهمًا يف املدينة، 

الأرياف  يف  ال�شعبيني  الرواة  دور  يكمل 

دور  لأن  نف�شها،  واملدن  والبلدات  والبوادي 

احلكواتي مقت�رض على مكان واحد هو املقهى، 

وعلى جمهور واحد هو رواد املقهى. 

مقارنة بني الراوي واحلكواتي:

الراوي  بني  مقارنة  اإجراء  اأخرياً  املفيد  من 

ال�شعبي وبني احلكواتي، ملعرفة نقاط الت�شابه 

والختالف:
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اأ�شيل،  اإنتاج  اإىل  الفرد  ي�شل  وفيه  الروتني، 

غري �شائع، يكن تنفيذه، ومفيد، يعود بالنفع 

على الآخرين، وهو عملية اإيجاد حلول جديدة 

لالأفكار اأو امل�شكالت.

�شفات ال�شخ�ض املبدع:

اللفظية،  بالطالقة  املبدع  ال�شخ�س  يت�شف 

الأمور،  وتف�شيل  والأ�شالة،  واملرونة،  

املرهفة،  واحل�شا�شية  التف�شري،  يف  والتو�شع 

ولديه  امل�شكالت،  نحو  خ�شو�شًا  وال�شفافية، 

ولديه  وتعريفها،  امل�شكالت  حتديد  يف  قدرة 

مهارة التخيل الب�رضي، وا�شتعمال الأفكار يف 

�شياقات خمتلفة، ومهارة التحليل  والرتكيب 

والتحويل،  والتقييم،  للعالقات،  البنائي 

والتفكري  والرتكيز،  الوجداين،  واحلد�س 

املعلومات،  تفعيل  على  والقدرة  املنطقي، 

اجلديدة،  لالأفكار  املتاحة  املعرفة  وتت�شمن 

والنظرة  املحدود،  اجلزئي  الإدراك  وجتنب 

والتنظيم  اجلزئية،  النظرة  من  بدًل  الكلية 

واتخاذ القرار.

اأهمية الراوي يف اإثراء الرتاث:

الرتاث،  اإثراء  يف  مهم  ودور  كبري  اأثر  للراوي 

به من دور كبري من مهارة  يتمتع  وذلك ملا 

لغتني؛  وا�شتخدام  الأحداث،  �رضد  على  وقدرة 

اجل�شد،  لغة  والثانية  املنطوقة،  اللغة  الأوىل 

عن  وتعرّب  �شعوري،  ل  ب�شكل  تنطلق  التي 

يف  اأهمية  الأكرث  وهي  واجتاهاتنا،  ذواتنا 

يعترب املوروث ال�شعبي اأحد اأوعية الثقافة 

اجلادة، ورافداً من روافد التنمية الثقافية يف 

املجتمع. وللعمل امليداين يف جمع الرتاث 

البحث  عن جماالت  يختلفان  ونكهة  ميزة 

يف ميادين املعرفة املختلفة. فالبحث يف 

جمال الرتاث ي�شعك اأمام حملة الرتاث من 

العلم  من  اأبوابًا  لك  ويفتح  اخلربة،  ذوي 

التوا�شع،  يف  درو�شًا  ويعلمك  واحلكمة، 

واالأناة، واحلكمة، وفن االإن�شات، واملالحظة 

والدقة، بل يحر�شك على اجلمع يف ميادين 

الوطن  اأخرى ترثي بها مكتبة  ومو�شوعات 

الرتاثية.

تخرج  الرواة  ذاكرة  تفا�شيل  يف  والغو�س 

كنزاً  تعترب  واخلربة،  احلكمة  من  بالآلئ  منه 

من كنوز موروثنا ال�شعبي. فاللقاء مع الرواة 

اجليل..  هذا  بثقافة  يعرفنا  التاريخ،  مع  لقاء 

للبيئة  والأجداد  الآباء  اإدراك  لنا  يك�شف  لقاء 

حميطهم  مع  تفاعلهم  ومدى  حولهم،  من 

الجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي، وتاأثريهم 

اإح�شا�شهم وتقييمهم للبيئة،  فيه.. يك�شف عن 

فاحلوار  وتقلباتها..  اأحداثها  يف  ودورهم 

معهم فيه حنني اإىل املا�شي، ورحلة اإىل عامل 

انطباعاتهم،  اإىل  للتعرف  والأجداد،  الآباء 

الرواة  مع  احلديث  واأفكارهم..  وانفعالتهم، 

فناأن�س  و�شدق،  بعفوية  ي�رضد  �شيق،  حديث 

ون�شجل  حكاياتهم،  من  منل  ول  ملجال�شتهم، 

اأحاديثهم واأفكارهم وانطباعاتهم، فهم اأنا�س 

ملرحلة  عيان  �شهود  ـ  يزالون  ول  ـ  كانوا 

تاريخية مهمة، كانوا فيها عن�رضها الب�رضي، 

غني  عميق  جيل  اإنهم  احلية..  وذاكرتها 

بتجاربه احلياتية.

ما هو االإبداع؟

لالإبداع تعريفات عدة، ومن هذه التعريفات:

جديد  عمل  عنها  ينتج  عملية  الإبداع  اإن  ـ 

تر�شى عنه اجلماعة.

ـ ويعرف اأي�شًا باأنه اإنتاج �شيء جديد.

ـ كما يعرف باأنه ظهور اإنتاج جديد يف العمل 

نتيجة تفاعل الفرد مع البيئة.

ـ ويعرف باأنه عملية اإدراك الثغرات والختالل 

والبحث  املفقودة،  والعنا�رض  املعلومات  يف 

ما  ويف  املوقف  يف  وموؤ�رضات  دلئل  عن 

الفرو�س  وو�شع  معلومات،  من  الفرد  لدى 

حولها، واختبار �شحة هذه الفرو�س، والربط 

بني النتائج، ورمبا اإجراء التعديالت، واإعادة 

اختبار الفرو�س.

للرتبية  الأمريكية  القومية  اجلمعية  وو�شعت 

لالإبداع  تعريفًا   )1999( والثقافة  الإبداعية 

اإىل  يوؤدي  منظم،  تخيلي  »ن�شاط  اأنه  على 

نتائج اأ�شيلة ولها قيمة«.

تنتج  عملية  الإبداع  اإن  نقول  اأن  ن�شتطيع 

�شكاًل  اأو  فكرة  كان  �شواء  جديد،  �شيء  عن 

القدرة  للفرد  يكون  وفيه  الآخرون،  يراه 

وجتنب  التقليدي،  التفكري  عن  البتعاد  على 

رواة مبدعون من الإمارات

الرواة: �سرية اإن�سان ووطن

بدرية ال�شام�شي
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لديها  كان  زمانها.  يف  كن  الالتي  الدايات 

وعدت  اإنها  بل  اأطول،  ملدة  للحديث  ا�شتعداد 

با�شتقبايل مرة اأخرى لو رغبت يف ذلك، واأن 

تتحدث  اأن  يكن  كثرية  موا�شوعات  لديها 

عنها.

 عالقتي بالراوية وغريها من الراويات الالتي 

قابلتهن مل تنقطع بانتهاء الزيارات امليدانية، 

بل بقيت على توا�شل معهن حتى الآن، فهن 

كنوز ثمينة، ل يكن التفريط بها.

اخلال�شة:

.  العنـاية والهتمام بالرواة ال�شعبيني، باعتبارهم 
وامل�شاندة  الدعم  توجيه  ينبغي  ب�رضية،  كنوزاً 

ي�شتحقونه،  الذي  الدور  واإعطاوؤهم  لهم،  الدائمة 

واإبرازهم اإعالميًا، وتقدمي املكافاآت املجزية لهم، 

اإ�شافة اإىل ت�شجيعهم على  تدريب اجليل احلديث 

يف التعامل مع املوروثات الإبداعية بكل اأنواعها.

الثقافة  يف  متعددة  باأدوار  املراأة  تقوم   .
ال�شعبية، فهي املوئل الأ�شا�شي ل�شون بنية هذه 

تقوم  فهي  ر�شيدها،  على  واحلفاظ  املاأثورات، 

بدور بارز يف بث األوان من املاأثور ال�شعبي، حتفل 

�شور  تثبت  التي  والت�شورات،  القيم  من  بح�شد 

الأو�شاع  على  املحافظة  اإىل  تهدف  اأو  الوعي، 

تغيريها. اأو  جمتمعها  يف  ال�شائدة  التقليدية 

. احلنني اإىل املا�شي والذكريات اجلميلة، له اأثر 
وعالج  مقاومة  على  الإن�شان  م�شاعدة  يف  فعال 

الكثري من حالت القلق واحلزن وال�شعور بالوحدة، 

وبع�س حالت الكتئاب التي اأ�شبحت �شائدة هذه 

الأيام. هذا ما تقوله الدرا�شة النف�شية والجتماعية 

التي اأجراها اأ�شتاذ علم النف�س الأمريكي الدكتور  

)فرايد ديفينز( موؤلف كتاب »الت�شوق اإىل الأم�س ــ 

درا�شة يف �شيكولوجية احلنني«، الذي يرجع هذه 

الظاهرة اإىل الرغبة يف حياة اأكرث ب�شاطة وهدوءاً، 

عامة،  ب�شفة  احلياة  اأ�شاب  الذي  التغيري  عقب 

واإيقاعها  احلديثة  التكنولوجيا  اأ�شبحت  حيث 

ال�رضيع ي�شيطران على  كل �شغرية وكبرية، حتى 

عرب  تتداول  غدت  التي  الإن�شانية،  العالقات  يف 

الذكية. وغري  الذكية  والهواتف  الإنرتنت  �شبكة 

العالقة بني املوؤدي واملتلقي، من خالل و�شع 

الوجه...  وتعبريات  ال�شوت،  ونربة  اجل�شم، 

فت�شل الر�شالة للم�شتمع باأقوى �شورة.

راويات مبدعات:

الالتي  والأمهات  اجلدات  من  املعمرات  اإن 

ال�شعبي  الرتاث  ملواد  خ�شبة  م�شادر  ي�شكلن 

ذكرياتهن  خمزون  يقت�رض  ل  املحلي، 

والرتبوية  الأ�رضية  ال�شوؤون  على  ورواياتهن 

يتعداه  بل  باملراأة،  اخلا�شة  والجتماعية 

ومتنوع،  عام  اجتماعي  تفاعل  جمالت  اإىل 

اأدوار وم�شاهمات  اإذ كان للمراأة يف املا�شي 

والغو�س  كالزراعة  امليدانية؛  الأعمال  يف 

والرعي واحلطابة والبيع وال�رضاء، وغري ذلك، 

املبا�رضة  املنزلية  م�شوؤولياتها  جانب  اإىل 

لغياب  الطويلة  الفرتات  والكبرية، خا�شة يف 

الرجال لرحالت الغو�س، اأو الأ�شفار اخلارجية، 

يف  اهتمامات  للمراأة  اأن  كما  غريهما.  اأو 

والأطفال.  والن�شاء  للرجال  ال�شعبي  الطب 

والفتيات،  لل�شبيان  القراآن  تعليم  واأي�شًا 

كانت  واملراأة  منهن.  »املطوعات«  وخا�شة 

خا�شة  لالأطفال،  الأ�شا�شية  الثقافة  تر�شم 

اأعمارهم،  من  الأ�شا�شية  اخلم�س  ال�شنوات  يف 

واملفاهيم  »اخلراريف«  احلكايات  عرب  وذلك 

والدرو�س الأوىل عن احلياة من حولهم.

الراوية حالوة �شعيد خمي�ض )اأم �شعيد(

منطقة  يف  ت�شكن  عامًا،   53 الراوية  تبلغ 

ملك مع  بيت  الفجرية، يف  باإمارة  )الطويني( 

الن�شاء،  طب  يف  تخ�ش�شت  واأبنائها،  زوجها 

الإجناب،  يف  الن�شاء  تاأخر  عالج  وخا�شة 

ا�شتقبلتنا يف بيتها، فقد كانت م�شتعدة للقاء 

الذي �شبق وحددته معها عرب الهاتف، فاأعدت 

بها،  لتعريفنا  ت�شتخدمها،  التي  الأدوات  كل 

ا�شتمر  الذي  احلوار  دار  تعاجله.  ما  و�رضح 

نحو �شاعة  ون�شف ال�شاعة، حول طب الن�شاء، 

العالج  اإىل  بالإ�شافة  بالأع�شاب،  والتداوي 

عن  الراوية  حتدثت  البداية  يف  بامل�شاح. 

مهنتها التي متار�شها منذ ثالثني �شنة، والتي 

تعلمتها من والدتها، واأهم عالج تقوم به عالج 

بامل�شاح.  احلمل  يف  تاأخرن  اللواتي  الن�شاء 

راوية  باأنها   الراوية  لهذه  ت�شنيفي  ويرجع 

كبرية،  لدرجة  متعاونة  كانت  اأنها  مبدعة، 

ال�شعبي،  الطب  جمال  يف  وا�شعة  خربة  لديها 

ال�شابقة  الأمرا�س  تربط  عالية؛  ثقافة  ذات 

اأن  كما  الع�رض،  هذا  اأمرا�س  من  ياثلها  مبا 

ثقافتها مل تقت�رض على الطب ال�شعبي فقط، بل 

كان لها معرفة باأ�شياء كثرية؛ مثل دق احلب 

الذي اأفادت به جمموعة اأخرى من جمموعات 

التدريب امليداين، كما ت�شارك يف املهرجانات 

وكان  املدار�س.  تنظمها  التي  والفعاليات 

لديها ا�شتعداد ملقابلتنا مرات ومرات.

الراوية مرمي بنت حممد �شيف حميدان 

)اأم حممد(

الراوية  تبلغ  حممد(،  )اأم  �شيف  حممد  مرمي 

ال�شمايل،  الظيت  منطقة  ت�شكن يف  عامًا،   80

ابنها،  راأ�س اخليمة، يف بيت ملك مع  باإمارة 

تخ�ش�شت يف معاجلة الأطفال بامل�شاح، كما 

طويلة،  لفرتة  املوتى  تغ�شيل  مبهنة  ا�شتغلت 

رجلها  يف  اآلم  ب�شبب  موؤخراً  اإل  تتقاعد  ومل 

يف  غزيرة  معلومات  متلك  الراوية  وظهرها. 

مقابلتها،  على  حر�شت  لذلك  الن�شاء،  طب 

�شوتها،  ت�شجيل  رف�شت  اأنها  من  الرغم  على 

بالت�شوير  واكتفيت  رغبتها،  فاحرتمت 

على  التطبيق  وكان  العالج،  طريقة  )ت�شوير 

الراوية  ا�شتقبلتني  معي(.  اأح�رضتها  دمية 

يف بيتها، فقد كانت م�شتعدة للقاء الذي �شبق 

وحددته معها عرب الهاتف. ا�شتمر اللقاء معها 

ال�شاعة. ويرجع ت�شنيفي  نحو �شاعة ون�شف 

الرغم  راوية مبدعة، على  باأنها  الراوية  لهذه 

من كرب �شنها، اإىل اأنها ن�شطة، وتت�شف بذاكرة 

طريقة  تعلمت  غزيرة،  ومعلومات  متقدة، 

من  �شغرية  كانت  اأن  منذ  بامل�شاج  العالج 


