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يتواصل التقليد السنوي احلميد أليام الشارقة التراثية بتواتر وتأصيل مستمرين، ليعكس ذلك الُبعد األكثر 

أهمية في النظرة إلى التراث ومعاينة حكمة الدهر املنساب في تضاعيف ما كان وما هو كائن وما ميكن 

هذا  إلى  لكنه  بالذات،  واالعتداد  باالنتماء  تتنْرجس  فولكلوريا  تقليدًا  ليس  التراث  فاستعادة  يكون،  أن 

وذاك ضرورة الستشراف املستقبل، ذلك أن املاضي ال يخبوا أو يتالشى دون أثر حميد على األجيال، بل 

بكيفيات متعددة وبكفاءة دونها احلقيقة  إنتاج نفسها  تعيد  بثقافة املكان واإلنسان  أن املفردات املتصلة 

املوضوعية، لتؤكد اخلصوصية من جهة، ولتضع األجيال في أساس الشراكة مع الثقافة اإلنسانية.

تلك سمة أساسية أليام الشارقة التراثية حيث نتوّقف سنويًا أمام منظومة واسعة من الفعاليات الدالة، 

ولنستعيد حكمة األسالف الكبار الذي طوعوا البحر واجلبل، وتنّكبوا آماد الصحراء، وعرفوا كيف يعيدون 

إنتاج القيم املادية والروحية مستأنسني بالطبيعة ومتناغمني معها، والشاهد أن اجلمل والنخلة والسفينة 

وبيوت الشعر وفنون السدو، وأدوات اإلنتاج العبقرية، تصب جميعها في مجرى تأكيد التناغم، والتماهي 

االيجابي مع معطيات احلياة، فيما سنرى أن ذلك النوع من اإلقالل الزاهد بالزوائد، واحترام الضرورة كان 

سببًا لشموخ الذات املنتمية الرائية للواقع وما يتجاوزه ويذهب به بعيدًا في عوالم الغيب الغائبة، فالروح 

العبادية الفطرية، ومكارم األخالق، والتعاون، والوشائج االتصالية بني أفراد املجتمع .. كل هذه اخلصال 

كانت وما زالت ُتّثل معينًا ال ينضب للتوازن، ولهذه األسباب مجتمعة تتفرع عوالم أيام الشارقة التراثية 

لتقدم لنا كامل املشهد احلياتي النابض بتلك املعاني، ولتشكل مفردة بارزة في خيارات الشارقة الثقافية، 

ولتضع الرائني في تضاعيف احلكمة ومعطياتها.

الصاعدة  املتوالية  تلك  إلى  بنا  تيد  التراثية  الشارقة  أليام  السخي  العطاء  بانوراما  أمام  عابرة  وقفة 

وأنساق  الطبيعية،  والبيئة  واملهن،  واحلرف  الشعبية  لألسواق  األثير  املشهد  إنتاج  تعيد  التي  للفعاليات 

العمارة التقليدية، وأمناط الغناء والشعر والنثر، بل معقول الالمعقول في تراث اآلباء واألجداد، فإذا نحن 

الزمن  دونها  دفع  بقوة  تدوير تائم سحرها اخلاص  وتباشر  باجلمال واجلالل،  تتمْوسق  أمام مصفوفة 

املفتوح.

يباشر اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء دوره في تعميم  للمشهد وأبعاده  وعلى خط متصل، واستيعابًا 

الفعاليات لتصل الرسالة إلى ماليني القراء واملستمعني واملشاهدين، ولتستمر اآللية ضمن انسياب يصل 

العام بالعام، ويبحث عن اجلديد واألجد، ويجترح االبتكارات والتنويعات في أساس الرسالة ومقتضياتها.

تلك بارقة من لطائف اإلشارات التي ترينا مثابة األيام التراثية للشارقة، ومكانة احلدث في الذاكرة  ومعنى 

اإلشارة الوامضة قبل العبارة الناجزة، مما تّتسع له املقاربات واالجتهادات.

بارقة من لطائف اإلشارات

د. عمر عبد العزيز
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الـمراسالت

اإلمارات العربية الـمتحدة

الشارقة،ص.ب. 5119 

هاتف : 9716/5671116+ 

براق : 9716/5662126+

جم��ل�����ة ���ش��ه��ري��ة ث��ق��اف�����ي��ة ج��ام��ع��ة

والإع���ام الثقافة  دائ���رة  ع��ن  ت�شدر 

ح�������ك�������وم�������ة ال��������������������ش������ارق������ة

العربي  الثقايف  ال�شوؤال  باإثارة  ُتعنى 

الراهن يف حماولة لرفده ب�شوت اجلدل

الثقافية ال�شوية  اإىل  املف�شي  احليوي 

ثمن الن�شخة :  الإمارات 5 دراهم، م�رص: 3 جنيهات، ال�شعودية: 

 500 عمان:  ريالت،   5 قطر:  فل�س،   500 البحرين:  ريالت،   5

بي�شة، اليمن: 60 رياًل، املغرب: 10 دراهم، الكويت: 500 فل�س، 

دينار   300 ال�ش��ودان:  واحد،  دينار  الأردن:  لرية،   40 �شوريا: 

فهرست 152

الـمدير العام

عبد الله محمد العويس

مدير التحرير

د. عمر عبد العزيز

هيئة التحرير االستشارية
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سكرتارية التحرير التنفيذية

عبد الفتاح صبري
أسامة مرة

نورة شاهين

التنسيق

آمنة أحمد علي

التصوير الفوتوغرافي )متابعات(

محمود بنيان

سلطان القاسمي
شخصية العام الثقافية
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ملف العدد
اجلوائز األدبية، التاريخ والنشأة .. خليل اجليزاوي

اجلوائز العربية وميزة جائزة الشارقة .. د. مدحت اجليار
اجلوائز العربية ين احلضور والغياب .. فؤاد قنديل

اجلوائز العربية وجسر الوصول إليها .. حممد جربيل
جائزة الشارقة احلضور عرب اإلبداع .. أحمد قرين

اجلوائز العربية جواز مرور إىل احلياة األدبية .. د. حممد إبراهيم طه

قضية .. بيـبان التــرجمة العشرة .. ياسني أبو الهيثم
آراء .. املكـان يف عالقته بالوجود .. عبد العزيز حاجوي

مشاهد .. الوقف اإلسالمي .. شاهر يحيى وحيد
دراسات .. املعنى النحوي .. مصطفى حممد العطار

قامات .. الكوين يف ذكرى رحيل الصادق النيهوم .. هند الهوين
حوار .. مع رياض نعسان آغا .. سمري عطية

أدب .. عمر أبو ريشة .. وحماكاة الفنون اجلميلة .. د. أحمد زياد حمبك
نقد .. اجلوع بطاًل يف رواية حملمد البساطي .. صالح القاسم

نقد .. نبيل سليمان يف رواية »دلعون« .. نذير جعفر
نقد .. الداللة اإليديولوجية يف الرواية دلعون منوذجًا ..  عبد اللطيف حمفوض

مسرح .. تأثري وسائل اإلعالم يف جمهور املسرح .. حممد غباشي
فنون .. فرناندو بوتريو رسام األجسام املنفوخة .. حممد الدنيا

سينما .. صورة الطفل يف السينما املغربية .. الدكتور جميل حمداوي
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سلطان القاسمي
شخصية العام الثقافية

القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ت�شّلم 

ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة جائزة �شخ�شية العام الثقافية 

احلركة  يف  �شموه  جلهود  تقديراً  للكتاب«  زاي��د  ال�شيخ  »جلائزة 

من  اأكرث  مدى  على  انتهجها  التي  النه�شوية  والثقافية  العلمية 

ثاثة عقود يف اإقامة املوؤ�ش�شات العلمية والثقافية باإمارة ال�شارقة 

ودعم الن�شاطات ذاتها بدولة الإمارات العربية املتحدة و�شائر دول 

العامل، بالإ�شافة لنتهاجه �شيا�شة ثقافية واعية يف �شتى احلقول 

العلمية واملعرفية.

متابعة
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حاكم  ال�شمو  �شاحب  ثّمن  ولقد 

مهمة  كلمة  يف  اجل��ائ��زة  ال�شارقة 

لأنها  والتدبر  التاأمل  منا  حتتاج 

واملوؤ�ش�س  للزعيم  الوفاء  كل  حتمل 

والباين ال�شيخ زايد - رحمه اهلل.

وجاء يف الكلمة:

و�شل  �شنة   40 م��ن  اأك��رث  »منذ 

اخلارجية  وزي��ر  الأر����س  ه��ذه  اإىل 

العمل  ح��زب  حلكومة  ال��ربي��ط��اين 

اآنذاك، واأكد للجميع اأن بريطانيا لن 

ت�شحب قواعدها فيما وراء ال�شوي�س، 

وبعد 6 اأ�شهر واإذ بنف�س الوزير لنف�س 

الن�شحاب  ليعلن  ياأتي  احلكومة 

املفاجئ«.

�شدمة  »وك��ان��ت  �شموه  وتابع 

كالأغنام  النا�س  واأ�شبح  للجميع، 

يف الليلة املاطرة، وافرتقت الفئات، 

علينا  وتداعت  بالألقاب،  وتنابزت 

بنجم  »واإذا  �شموه  واأ�شاف  المم«. 

الأر�س، جنم  بالأفق من هذه  يلوح 

ذلك  كان  املاء،  �شفحات  على  لح 

واإذا  نهيان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 

بالرجل وبهمة الرجال ي�رصع اخلطى 

اخلائف،  يوؤمن  امل�شافات،  ويجرتح 

ن اأمة. اأقول اإنه 
ّ
ويعلم اجلاهل، ويكو

�شهو الأمة«.

»واإذا  ال�شارقة  حاكم  �شمو  وزاد 

يف  الفتية،  ال��دول��ة  ه��ذه  ينقل  ب��ه 

مقدمة دول العامل، يرتقي بها يومًا 

بعد يوم، وتكت�شب من خال �شيا�شته 

من  حمبة  وك��ل  وف��اء  كل  احلكيمة 

جميع الدول«.

اأيام  �شموه »ويف يوم من  وقال 

ترف�شها  بكلمات  واإذ  رم�����ش��ان، 

الآذان، ويرف�س اأن ينطقها الل�شان، 

زايد  مات  الوجدان  متزق  بها  واإذ 

من  تندفع  الدموع  واإذ  �شلطان،  بن 

املحاجر والكلمات تغ�س باحلناجر، 

من  اإل  امل��ك��ان  ي��ع��م  وال�����ش��ك��ون 

كلمات..... اللهم ل اعرتا�س، اللهم ل 

اعرتا�س، اللهم ل اعرتا�س«.

واأ�شاف �شموه »ومتر بنا الأيام، 

ونحن  كثرياً،  ون�شيع  كثرياً  نحفظ 

من  ونحن  زاي��د،  يد  على  تربى  من 

�رصب من م�شارب زايد وكاأننا لي�س 

باأوفياء لزايد«. واختتم �شموه كلمته 

اأدعو  املنرب  هذا  على  »ومن  قائًا: 

ال�شالة  هذه  يف  احلا�رصين  جميع 

وال���ذي���ن ي�����ش��اه��دون��ن��ا م��ن خ��ال 

الأب..  اأيها  الأم...  اأيتها  التلفاز.... 

حولك،  اأبناءك  واجعل  القلم  اأم�شك 

زاي��د،  يحبه  ك��ان  ما  ه��ذا  و�شّطر... 

زايد، وجنمع  وهذا ما كان ل يحبه 

ال�شدور،  يف  ون�شعها  الأوراق،  تلك 

ون�شعها يف مقدمة الد�شتور، وبهذا 

الوفاء نكون قد اأوفينا زايد حقه«.

هذه اجلائزة ذهبت اإىل م�شتحقها.. 

والأدب���اء  املثقفون  ثّمن  وق��د  ه��ذا 

ال�شمو  �شاحب  اختيار  وال��ك��ّت��اب 

اأ�شداء  حاكم ال�شارقة، حيث عك�شت 

للكتاب  زايد  ال�شيخ  جائزة  اختيار 

ل�شموه �شخ�شية العام الثقافية تقدير 

)الكّتاب  الثقافية  ال�شاحة  واحرتام 

والأدب����اء وامل��ت��اب��ع��ون(، ووج���دوا 

التي  جلهوده  تقديراً  اجل��ائ��زة  يف 

الثقافة  بداأها مبكراً حتى جعل من 

وتخطى  للنا�س،  يوميًا  برناجمًا 

واإىل  مفرداتها،  كل  اإىل  اهتمامه 

�رصائح املجتمع كافة، واإىل التحاور 

مع الآخر عرب خطاب الثقافة لإبراز 

الوجه احل�شاري لاأمة ولاإ�شام.

�شاحب ال�شمو ال�شيخ

الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي

ع�شو املجل�س الأعلى للإحتاد حاكم ال�شارقة
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نصوص مسرحية بحرينية

ال�شودان  جمموعة ن�شو�س من 

تنقل اإلينا اأجواء احلياة الجتماعية 

واملعي�شية والأ�شطورية يف املخيال 

من  املجموعة  وتت�شكل  ال�شعبي، 

امل�رصحيات التالية:

اهلل  دف��ع  ل�  والآخ��ر  ال�شدى   -

�شيد  ل�  والعجوز  البحار   - حامد 

عبداهلل �شو�شل - الذين عربوا النهر 

ل� عادل اإبراهيم حممد خري - العائد 

على وقع اجليتار ل� عبداحلكيم عامر 

ل�  الأخ��رية  الرق�شة   - ما�شتابا   -

امل�رصحية   - ال��دي��ن  �شم�س  عطا 

الأخرية »ما�شتابا« تبحث يف اأجواء 

بها  يكرث  وفولكلورية  اأ�شطورية 

نصوص مسرحية سودانية
ال�شودانية  اخليال اجلمعي واحلياة 

يف قراه ومدنه واأ�شقاعه املتناثرة 

�شودانية  اأ�رصة  ق�شة  تعك�س  حيث 

واملتم�شكة  القرى  هذه  اإح��دى  يف 

اجلماعة  واأع���راف  وقيم  بتقاليد 

اأف��راده��ا  اأح��د  ولكن  والأ���ش��اف، 

والقوة  الفتوة  اإىل  يرمز  �شاب  وهو 

باقي  قيم  مع  اأفكارها  وتتعاك�س 

بالثوابت  املتم�شكة  الأ���رصة  اأف��راد 

تتاأطر  ال�����رصاع  ه��ذا  ويف  والقيم 

وال�شعبية،  الفولكلورية  الأب��ع��اد 

من  التطهر  يحدث  النهاية  ويف 

القيم وروح العادات  اأن تبقى  اأجل 

ال�شارية.

م�رصحية  ن�شو�س  جم��م��وع��ة 

موؤلفون  كتبها  البحرين  مملكة  من 

ل�شالح م�رصوع بنك الن�شو�س الذي 

اأمر به �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 

لإث��راء  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 

ندرة  يعاين  الذي  امل�رصحي  احلراك 

واملجموعة  امل�رصحية  الن�شو�س 

تت�شمن امل�رصحيات التالية:

امراأة يف الظام ل� اإبراهيم بحر.

حيدر ل� اأمني �شالح.

الربهامة ل� علي ال�رصقاوي.

درب امل�شل ل� فريد رم�شان

م�رصحية  املجموعة  اأجواء  ومن 

عن  عبارة  وه��ي  الظام  يف  ام���راأة 

امراأة  عذابات  يف  تبحث  مونودراما 

وبعد  والب�رص،  ال�شمع  م��لء  كانت 

اإىل ام���راأة  ت��ب��دل الأح����وال حت��ول��ت 

والذين  اجلميع  عنها  تخلى  وحيدة 

م�شهد  ويف  مكانها  قلب  يف  كانوا 

حياتها  جترت  هي  والآن  حراكها، 

يف  التما�شك  وحت����اول  امل��ا���ش��ي��ة 

ياأتوا،  لن  الذين  الآخرين  مواجهة 

وكذلك يف مواجهة وحدتها وعزلتها 

وان�رصاف النا�س عنها.

إصدارات الدائرة
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نصوص مسرحية مصرية

املغربية  اململكة  من  ن�شو�س 

حتمل اأنفا�س املا�شي اجلميل اأحيانًا 

القيمي  زخرفه  يف  العربي  وال��رتاث 

الفكر  عمق  يف  ال�شارب  وال�شويف 

اجلمعي املغربي الذي ما زال يعي�س 

نفحات الوجد لزمن عربي جميل ما 

النا�س  اأج��واءه  ويعي�س  يتذكره  زال 

واملجموعة  بعطره،  املتم�شكون 

تتكون من امل�رصحيات التالية:

- ابن ر�شد ل� عبدالكرمي بر�شيد - 

الكا�شفة  الأ�شواء  حتت  قتل  جرمية 

حيان  اأب���و   - �شيف  اأب���و  حممد  ل��� 

 - اأع����راب  حممد  د.  ل���  التوحيدي 

اأطفال  الغالية ل� د. حممد الوادي - 

نصوص مسرحية مغربية
البوؤ�س ل� د. م�شطفى رم�شاين.

ويف م�رصحية ابن ر�شد يعود بنا 

الكاتب اإىل مرحلة من اأزهى مراحل 

�شياغة  ويعيد  الإ���ش��ام��ي��ة  الأم���ة 

العّامة الكبري ابن ر�شد اأحد مفكري 

هذه الأمة، والذي ارتكن اإىل نظرياته 

واأفكاره الغرب يف نه�شته. وحتاول 

الفرتة  تلك  مامح  ر�شم  امل�رصحية 

امل�رصحية  �شخ�شيات  خ��ال  م��ن 

التي يربز بها �شورة قرطبة املدينة 

الإ���ش��ام��ي��ة ال��ت��ي مت���ور ب��احل��راك 

وبعوامل ال�رصاع، وكذلك امل�رصحية 

ر�شد  ابن  م�شكلة  اأو  اإ�شكالية  تعيد 

نف�شه مع نظام احلكم وال�شلطة.

لكّتاب  ن�شو�س  جمموعة  هي 

مغايرة  اأج��واء  اإلينا  تنقل  م�رصيني 

التبدلت  بعد  ما  قيم  تبحث  واأفكاراً 

التي اأحدثت تغريات اجتماعية حادة 

يحدث  اأن  ميكن  وما  املجتمع،  يف 

بناء على ذلك عند النا�س اأو يف بنية 

املجموعة  هذه  وتت�شكل  املجتمع. 

من م�رصحيات:

اأحمد  ل���  امل��ع��ل��وم  امل��ج��ه��ول   -

ل�  الن��ت��ظ��ار  يف  اآخ���ران   - �شويلم 

حممد  ل���  ال��ري��ان   - ح��ج��اج  �شعيد 

طلبة الغريب - ن�شف امراأة ل� حممد 

غراب  مدينة   - نا�شف  عبداحلافظ 

الرتترية ل� حميي عبداحلي.

حول  الأخ��رية  امل�رصحية  وت��دور 

التبدلت التي اأ�شابت املجتمعات بعد 

العوملة،  واآث��ار  التكنولوجيا  حتديث 

وه���ي ت��وؤك��د ع��ل��ى امل��ظ��ه��ر اخل���ادع 

ينجذب  كاذبة  زاهية  باألوان  والرباق 

اأو  العمل دون معرفة،  اإليها �شخو�س 

الوقوف على حقيقة اجلوهر اأو الداخل 

مما قد يوؤثر يف امل�شتقبل لهذا الوطن 

وقيمه  حريته  �شيفقد  الذي  املتخيل 

واأ�شياء كثرية كانت جميلة.
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التــرجمة العشرة
ياسني أبو الهيثم

في البدء كان الفكر، واللغة حامله. ومذ كانت اجلماعات اللغوية األولى واحلاجة مسيسة الستيراد فكر اآلخر، 
الذهاب  أو  والتصدير،  االستيراد  والترحيل.  التصدير  قضية  أيضًا  برزت  اللغوية(  )اجلماعات  وبانفتاحها 
واإلياب على منت اللغات هو ما اصطلح عليه بالترجمة. هذا الفعل يقتضي التأويل واحلرية واإلبداع، تلكم 

ُغرة مفاتيح حقل الترجمة اخلصيب، وفضاًل عنها سنسعى في مقالنا إلى التفتيش عن املفاتيح األخرى.

قضية
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املفتاح األول/الباب األول: 
الترجمة بني اخليانة واألمانة

ب���اإع���م���ال اآل���ي���ة ال��ت��وال��د 

الثنائيات  نتح�شل  ال�شطاحي 

املفاهيمي  احلقل  يف  املروجة 

امل�شابهة:  الدللة  ذات  الرتجمي 

املمكنة/امل�شتحيلة؛  الرتجمة 

ال�شفافة؛  ال�شفافة/غري  الرتجمة 

لينتهي  احلرفية/احلرة  الرتجمة 

اإىل  ال�شتقاق  اأو  التفريع  بنا 

الدقيقة.  الدقيقة/غري  الرتجمة 

الثنائية  الإ�شكالية  هذه  معاجلة 

الإطار  يف  فح�شب  مّنا  تقت�شي 

امل��ن��ه��ج��ي ت��ف��ك��ي��ك ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

)حرفية/حرة(. 

لغة  جوهرها  يف  الرتجمة   

ترجمة  »اأن  ل��درج��ة  ت��اأوي��ل��ي��ة 

الإجنليزية  اللغة  اإىل   Quljote
اأرق��ى  بورخي�س،  نظر  يف  ه��ي، 

يف  ال��رواي��ة  ه��ذه  م��ن  م�شتوى 

و�شعه  ال��ذي  الإ�شباين،  اأ�شلها 

���رصف��ان��ت�����س«)1(، ول��درج��ة اأن��ه 

بو  األن  اإدغ��ار  كون  من  بالرغم 

الق�شرية  الق�شة  رائد  )اأمريكي( 

يف العامل ف� »الأمريكيون اأنف�شهم 

ل يقبلون على قراءة اأعماله لأنهم 

املعقد  اأ�شلوبه  ي�شت�شيغون  ل 

املرتبك كعقله. ولهذا فاإن اأعماله 

تتمتع ب�شهرة اأكرب واإقبال اأو�شع 

ترجمة  بف�شل  فرن�شا  يف  عليها 

باأ�شلوب  �شاغها  ال��ذي  بودلري 

�شاعري �شل�س حمبب«)2(، بل اإن 

ترجمته  اأثناء  »كان  بورخي�س  

لاإبداع  الفر�شة  يجد  لأعماله، 

م��ن ج��دي��د يف ه���ذه الأع��م��ال، 

حدود  بالإلهام  يتجاوز  فكان 

باللغة  املكتوب  الأ�شلي  الن�س 

اأن رغبة  الوا�شح  الإ�شبانية«)3(. 

تو�شيع  يف  اللحوحة  امل��رتج��م 

�شئتم  واإن  ال��ت��ح��رك،  ه��ام�����س 

هو  الإبداعي  البعد  �شحر  الدقة: 

املرتجمني  ببع�س  يتجاوز  ما 

اللت�شاق   = احلرفية  م�شاألة 

بالن�س امل�شدر.

 بالرتجمة، قد يتدخل الإن�شان 

ب��ال�����ش��ل��ب، ف��ل��ن��ج��رب اإق�����ش��اءه 

اإن  ب��الآل��ة.  عنه  بال�شتعا�شة 

للغات  الآل��ي��ة  الرتجمة  اأنظمة 

الطبيعية مل ت�شتقّل بعد - ب�شهادة 

 - احلا�شوبية  الل�شانيات  خرباء 

الإن�شان  تدخل  عن  الأخرى  هي 

ل  ال�شطناعي  فالذكاء  كلية، 

مُيّكن من انتقال �شل�س للن�شو�س 

م�شاندة  دون  والتقنية  العلمية 

»اأما  الب�رصي،   الذكاء  وتوجيه 

ترجمة ن�شو�س اأدبية اأو جمالية 

جودة  تراعي  فاإنها  غريها،  اأو 

اأخ��ذ  يعني  مم��ا  الن�س،  ع��ب��ارة 

والن�شية  الأ�شلوبية  اخل�شائ�س 

وهي  العتبار.  بعني  الذريعية 

ت�شتطيع معاجلتها  خ�شائ�س ل 

الأنظمة احلالية للرتجمة الآلية، 

مم���ا ي��ع��ن��ي ������رصورة ال��ت��دخ��ل 

ال��رتج��م��ة  َدْخ�����ِل  ال��ب�����رصي يف 

عن  لنا  غنى  ل  ِج��ه��ا«)4(. 
ْ
وَخ��ر

بقاء  وبالتايل  الإن�شان،  تدخل 

ُبْعد الذاتية اإىل حني.    

�شيزار  جوليو  الأدي��ب  اأعرب   

�شانتويو، الأ�شتاذ بجامعة ليون 

 
ّ
زج لعدم  ده�شته  عن  باإ�شبانيا، 

كثري من املرتجمني يف ال�شجون 

واملعتقات لأن ترجماتهم مليئة 

قد يخلص قارئ نبيه عاشق للشعر إىل كفاية ترجمة الشعر احلّر دون تعديه إىل املوزون، غافاًل أن  »تطليق 
القافية التي نقطفها دانية يف الشعر املوزون عند رؤوس األماليد، يفرض يف الشعر احلّر األصيل وجود 

قواٍف تتجاوب داخل البيت الواحد بشكل نلتقطه بحدسنا أكرث مما نلتقطه بحسنا«!
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واإخفاء  والتزوير  الكذب  بجرائم 

اجلرائم  من  ذلك  وغري  احلقيقة 

التي يعاقب عليها القانون!

الرتجمة  على  يجروؤ  ذا  من 

ده�شة  املحاكم  اأخ���ذت  اإذا   -

بعد؟   - العتبار  بعني  �شانتويو 

ولو لأعماله!    

ومن ذا يقدم على هجرة بني 

وقد  باملخاطر؟  اللغات حمفوفة 

ل ت�شلم »الب�شاعة«!

املفتاح الثاني/الباب الثاني: 
عتبات النصوص املترجمة

بني  ول��و  الهجرة  لأن  ن��ظ��راً 

ال��ل��غ��ات ق��ط��ع��ة م���ن ال���ع���ذاب، 

ف��امل��رتج��م��ون ي�����ش��ع��رون اأن��ه��م 

ي�شتحقون الأكرث، »لكن اخل�شارة 

اأن القارئ الذي يقراأ دانتي مثًا 

ل ي�شتطيع اأن يذكر لك املرتجم، 

الذي  هو  املرتجم  اأن  حني  يف 

ق���ام ب��ه��ذا ال����دور ال��ف��ع��ال يف 

التقريب بني الثقافات، لكن، مع 

الأ�شف، ل ياأخذ حقه ل ماديًا ول 

املرتجمني  بع�س  معنويًا«)5(. 

ب��الأح��رى  اأو  منهم،  فعل  ك��رّد 

لت�شدير  يعمدون  العتبار،  لرّد 

ن�شية  ب��ع��ت��ب��ات  ت��رج��م��ات��ه��م 

بديعة )متهيد؛ مقدمة( لاختاء 

عن  دون���ًا  املفرت�س  ب��ال��ق��ارئ 

الكاتب. وهذه الن�شو�س املوازية 

 املرتجمني 
َ
ل تعدو اأن تكون ُف�شح

النفرادية �شواء لت�شليط الأ�شواء 

�شبيل  دة يف  املمهَّ العراقيل  على 

�شهية  لفتح  اأو  مهمتهم،  اإجن��از 

العمل  قوة  نقط  بتعداد  القراءة 

ت�شويب  اإىل  لل�شبق  اأو  املرتجم، 

كل فكرة خاطئة ت�شيع يف الفئة 

امل�شتهدفة.

وت��خ��ت��ل��ف م���واق���ف ال��ن��ق��اد 

الهوام�س  اأنف�شهم من  والرتاجمة 

اخ��ت��اف��ًا ك���ث���رياً. وع��ل��ة ه��ذا 

الختاف - يف نظري - ترجع 

بع�س  اطمئنان  اأولهما  لأمرين: 

من  القراء  بذل  لعدم  املرتجمني 

قتامة  تبيي�س  جهتهم جهداً يف 

فين�رصفون  ��م 
َ

امل��رتج  
ّ

ال��ن�����س

واأن  الهوام�س،  تدوين  عن  كلية 

الهوام�س من جهة اأخرى يعدونها 

)هوؤلء املرتجمني وحتى بع�س 

التي  البئي�شة  »احليلة  النقاد(  

ليعرب  امل��رتج��م  اإل��ي��ه��ا  يلتجئ 

التعبري  عما عجزت ترجمته عن 

�شنف  رغبة  وثانيهما  عنه«)6(؛ 

يكفي  اأن  املرتجمني  م��ن  اآخ��ر 

ق����راءه ع��ن��اء ال��ب��ح��ث امل���وازي 

امل�شو�س على متعة املطالعة فا 

قد  بل  وال�رصح،  بالتقدمي  يقنع 

ي�شجل اأحيانًا مواقفه.

من  يحوي  اإبداعي  ن�س  كل 

ب�شّق  كفيل  ه��و  م��ا  ال��ك��ف��اي��ات 

نفو�س  اإىل  �شهلة  اأو  طريق وعرة 

التي  ولاأ�شباب  لذلك  ال��ق��راء، 

يجب  الكاتب  ن�س  »ف��ا  ذكرنا 

ول  التقدمي،  ب�شاحب  يلحق  اأن 

فكل  الكاتب:  اإىل  تعود  املقدمة 

حل�شابه  يعمل  منهما  واح���د 

اخلا�س«)7(!

املفتاح الثالث/الباب الثالث: 
ترجمة اإلبداع العربي

إلى لغات العالم
مفارقة جّد فكهة تلك املتمثلة 

يف م��وق��ف ق��دم��اء امل��ب��دع��ني 

ففي  العربية،  باللغة  وحمدثيهم 

القدماء  )فيه(  يكتف  »مل  وق��ت 

ونبذها  بالرتجمة  بال�شتهانة 

من تفكريهم، بل يخيل اإلينا اأنهم 

حر�شوا عن غري عمد على جعل 

للتحويل،  قابلة  غري  موؤلفاتهم 

يف  وط��رق��ًا  �شياغات  ف��ط��وروا 

ت�شتع�شي على  واأ�شاليب  التعبري 

النقل«)8(، �شعى املحدثون بدافع 

الربح املادي اأو ال�شهرة اأو بدافٍع 

اآخر اإىل طرق باب م�شتهَدف بديل 

من �شاأنه اأن مينح قيمة اإ�شافية 

هذا  ويف  املرتجمة،  لأعمالهم 

اأن  اإىل  عبو�شي  تنبه  ال�����ش��دد، 
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تكتب  الروايات  من  كبرياً  »عدداً 

الذي  اجلمهور  ولكن  بالعربية، 

غربي  جمهور  هو  اإمنا  ت�شتهدفه 

بالأ�شا�س«)9(!

ب�شي����غ  احل���ري���ري  ح��ك��ا 

والتوري���ة  والكناية  امل��ج��از 

مبلغ  بلغ  بلغته  افتتانه  وك��اأن 

معاين  اإىل  الن��ت��ه��اء  ت��وق��ي��ف 

وم�شامني مقاماته على معرفة 

والث���قافية  الجتماعية  النظم 

امل��ق��ام��ات،  مبجتمع  ال�����ش��ائ��دة 

العرب  ل�شان  جهة  م��ن  واأن��ه��ا 

املعا�رصون  وتك����ّلف  تفهم. 

ل��دى  ي��ع��رف  م���ا  بع�شهم  اأو 

»الت���كافوؤ  ب�  الت����رجمة  منّظري 

اأ�شا�شًا  م�شتح�رصين  ال���تداويل« 

املمّكن  املتلقي  الآخ��ر،  �شورة 

من الربح املادي وال�شهرة... اإبان 

حترير الن�س الهدف.

املفتاح الرابع/الباب الرابع: 
املعايير املعتمدة في ترجمة 

اإلبداع العربي
ث���م���ة م���ع���اي���ري ي��ح��ّك��م��ه��ا 

امل��رتج��م��ون ال��غ��رب��ي��ون ل��دى 

العربية،  لاإبداعات  ترجمتهم 

واملحفز  الأه��م  املعيار  اأن  بيد 

ترجمة  يف  لانطاق  امل�شرتك 

ال��ن�����س الأ����ش���ل ل��ي�����س ���ش��وى 

الإع���ج���اب ب���ه، ف��� »ال��رتج��م��ة 

ل  ك��ت��اب  واأخ���ذ  ���ش��اق��ة،  عملية 

لرتجمته  �شهوراً  واأجل�س  اأحبه 

م�شاألة ل اأ�شتحملها؛ وبذلك كنت 

التي  والن�شو�س  الكتب  اأترجم 

اأن  غري  واأع�شقها«)10(.  اأحبها 

هذا ال�رصط لي�س كافيًا واإن كان 

املرتجم  العمل  ليخرج  لزم���ًا 

يتوقع  مبدع  فكل  الوجود،  اإىل 

ح�شنًا  تلقيًا  ملجهوده  ياأمل  بل 

اجتهاداته  ملوا�شلة  �شامنًا 

املرتجم  يكتفي  وق��د  م�شتقبًا، 

اإذا كان ميلك  بهذا املعيار بداية 

على  الن�رص  ج�شارة  اأو  ن�رص  دار 

اأبو  الدكتور  يرى  فيما  ح�شابه، 

بكر الفيتوري اأن �رصط التعاطف 

الوجداين مع العمل قبل ترجمته 

الأحيان،  بع�س  يف  واقعي  غري 

اإذا  ال�رصط  هذا  توفر  »يجوز  اإذ 

�شبيل  على  تتم  الرتجمة  كانت 

ال�شخ�شي  وامل�����زاج  ال��ه��واي��ة 

التكليف  عند  ولكن  للمرتجم. 

جهة  من  معينة  اأعمال  برتجمة 

�شخ�س  اح��رتاف  عند  اأو  ر�شمية 

اأج��ر  مقابل  ال��رتج��م��ة  لعملية 

ي�شبح هذا ال�رصط يف الواقع غري 

النظر  وبقطع  م��ع��ن��ى«)11(،  ذي 

الهواية/الحرتاف،  م�شاألة  عن 

التي �شنعود اإليها حتت �شمة .../
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يوؤثر  العامل  العلمية، مازال هذا 

يف العملية الرتجمية.

هو   - القارئ  م��زاج  ويبقى 

ُيلقي  ه��ام��ًا  م��ع��ي��اراً   - الآخ���ر 

باٍل  كبري  الغربي  النا�رص  اإليه 

جناحًا  ي�شمن  حتى  لاختيار 

ت�����ش��وي��ق��ي��ًا ل��ل��ع��م��ل امل��رتج��م، 

النمطية  ال�����ش��ورة  م�شتبقيًا 

املت�شمة  العربي  للعامل  الثابتة 

احل��امل  والتفكري  بالعجائبية 

متجرئ  غري  الرجعية،  والعادات 

الفكري  ال�����رصح  خلخلة  على 

�س على ما 
َّ
للقارئ الغربي املوؤ�ش

ي�شهد للغرب بتفوقه ويوؤكد نزعة 

ال�شتعاء والتميز لديه. مثل هذه 

انتهى  التي  والت�شورات  الأفكار 

 اليوم بال�شبق »تقليد 
ّ
اإليها غربي

األ��ف  ترجمات  اأ�ش�شته  ث��ق��ايف 

ليلة وليلة ي�شبح وفقه املرتجم 

امل�شافة  بتلك  ي�شتلذ  ���ش��اه��داً 

تخطيها  ميكن  ل  التي  الثقافية 

بني الأنا والآخر«)12(. 

اأ���ش��ح��اب  ول  ال��رتاج��م��ة  ل 

جمهور  ال��ق��راء  ول  الن�رص  دور 

يف  ال�شمع  األ��ق��ى  ف��م��ن  واح����د، 

لأ�شوات  ي�شيخ  بروية  ال�شخب 

ت��ن�����ش��د الط�����اع ع��ل��ى اإب����داع 

وثقافية  اج��ت��م��اع��ي��ة  ب��ي��ئ��ات 

متمردة  خمتلفة،  وع��رق��ي��ة... 

 ، والتنميط  العوملة  فكرة  على 

ال�شام  ثقافة  يف  راغبة  واأخرى 

الهوة  ل��ردم  والتعاي�س  والفهم 

�رصاع  خطابات  حفرتها  التي 

احل�شارات و�شدام الأديان.

املفتاح اخلامس/الباب 
اخلامس: الترجمة املستعصية

اهتم علماء الرتجمة برتجمة 

الكتب املقد�شة والرتجمة ال�شعرية 

وت��رج��م��ة امل�������رصح وال���رواي���ة 

والق�شة  واحل��ك��اي��ة  واخل��راف��ة 

وبالرتجمة  وامللحمة  وال�شرية 

الفل�شفية  وال��رتج��م��ة  العلمية 

ال�شينماتوغرافية،  والدبلجة 

والرتجمة  ال�شعر  ترجمة  اأن  غري 

ممانعة،  الأكرث  اعتربتا  العلمية 

ومل تطاوعا الخرتاق ال�شهمي.

يكاد  الأمي�����ن:  امِل�ش�راع   *

القائلني  ب��ني   - الت��ف��اق  يقع 

 - الأق���ل  على  ال�شعر  برتجمة 

األبته  يقبل  ل  ال�شعر  اأن  على 

اأمكن  »رمب��ا  ف�  حرفية،  ترجمة 

ترجمة  يف  احلرفية  ت�شعف  اأن 

املرجح  من  لكن  اأحيانًا،  النرث 

ال�شعر«)13(.  ترجمة  ف�شانها يف 

اإن ترجمة من هذا القبيل عمومًا 

النرث،  ترجمة  اإىل  قيا�شًا  �شعبة 

لأنه وبب�شاطة يراعى يف ترجمة 

ترجمة  يف  يراعى  ل  ما  الأول 

الأخري. كيف ذلك؟ لقد درج  هذا 

يف  ال�شعر  ترتيب  على  النقاد 

واإن  والإي��ق��اع،  اللغة  م�شتويي 

عارف  على  الرتجمة  »ه��ان��ت« 

ملدلولت الألفاظ مفردة ووجوه 

مبجازات   
ّ
ملم جمملة  تراكيبها 

ومادامت  الكام)14(،  يف  العرب 

توفيقيًا  كيانًا  ب��دوره��ا  اللغة 

يقد�س،  ول   
ّ

مُي�س توقيفي،  غري 

فاإن املانع املتبقي هو تروي�س 

امل�شتوى الإيقاعي. 

ت��رج��م��ة ال�����ش��ع��ر ت��وق��ع يف 

توقع  التي  تلك  من  اأك��رب  م�شقة 

تكاد تنحصر صعوبات ترجمة النصوص التقنية يف املصطلح. قدميًا: عرفت احلضارة العربية اإلسالمية 
الفلسفة اليونانية من طريق تراجمة كيوحنا بن البطريق وحنني بن إسحاق واجلوهري ومتى بن يونس وابن 

الناعمة احلمصي وغريهم كثري، وُنقلت كتب الطب والفلسفة والفلك واملنطق... زمن العباسيني خاصة فما 
اعرتضت عملية الرتجمة غري عقبة املصطلح وما يحيل إليه من مفاهيم
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النرث،  ترجمة  فيها  املرتجمني 

ترجمة  عملية  الأق���ل  على  اأو 

عملية  بالذات  هي  لي�شت  ال�شعر 

 
ٌ

قيا�س ي�شح  ول  النرث  ترجمة 

م���ع الخ���ت���اف ب��ال��رغ��م من 

احلقول  بتداخل  القبلي  الِعلم 

الداخلي  وتكاملها  املعرفية 

واخل����ارج����ي. امل��ي��ك��ان��ي��زم��ات 

امل��ع��رف��ي��ة وامل��ن��ه��ج��ي��ة ال��ت��ي 

ُيقت�شى ا�شتنفارها يف العمليتني 

الأم����ر  ���ش��ك،  ول  خم��ت��ل��ف��ت��ان 

م�شاألة  على  اآليًا  يحيلنا  ال��ذي 

على  املمانعة  اأو  التخ�ش�س 

فالدكتور  ال��ك��ّل،  دون  البع�س 

ع��ف��ي��ف دم�����ش��ق��ي��ة وه���و راك��ب 

ر�شيقة  بديعة  عربية  لغة  �شهوة 

مرتجمًا »�شمرقند«)15( اعتمد يف 

اأبيات »الرباعيات« التي  تعريب 

ترجمة  على  الرواية  ت�شمنتها 

ال�شاعر اأحمد ال�شايف النجفي.   

قد يخل�س قارئ نبيه عا�شق 

ال�شعر  ترجمة  كفاية  اإىل  لل�شعر 

امل��وزون،  اإىل  تعديه  دون   
ّ
احل��ر

غافًا عن اأن »تطليق القافية التي 

نقطفها دانية يف ال�شعر املوزون 

عند روؤو�س الأماليد، يفر�س يف 

 الأ�شيل وجود قواٍف 
ّ
ال�شعر احلر

الواحد  البيت  داخ��ل  تتجاوب 

مما  اأكرث  بحد�شنا  نلتقطه  ب�شكل 

نلتقطه بح�شنا«!)16(. ولاإن�شاف 

للعلمية  وحتريا  واملو�شوعية، 

اأن  اإىل  ن�شري  اأن  ينبغي  والدقة 

املرتجم  ال�شعر  يقراأ  من  بع�س 

قابل  وهو  �شمنيًا  اأو  �شلفًا  يقراأ 

وق���ان���ع ب��ت��ع��اق��د دي��داك��ت��ي��ك��ي 

�شقوط  على   
ّ

ين�س بل  يتاأ�ش�س، 

الن�س  من  التقليدية  العرو�س 

ل و�رصورة تلم�شها 
َّ
الأ�شل املحو

اأن  دون  هذا  وال�شعور،   
ّ

باحل�س

اإعمال  عناء  املرتجمني  نكفي 

اإىل  لارتقاء  الذهنية  اإمكاناتهم 

م�شتوى الإيقاعات وال�شمت بني 

املعنى  والتف�شية، خا  الكلمات 

الذي ل يجادل اأحٌد فيه. 

وتكاد  الأي�ش�ر:  امِل�رصاع   *  

ت��ن��ح�����رص ���ش��ع��وب��ات ت��رج��م��ة 

الن�شو�س التقنية يف امل�شطلح. 

العربية  احل�شارة  عرفت  قدميًا: 

اليونانية  الفل�شفة  الإ�شامية 

بن  كيوحنا  تراجمة  طريق  من 

اإ�شحاق  ب��ن  وح��ن��ني  البطريق 

يون�س  ب��ن  وم��ت��ى  واجل���وه���ري 

احلم�شي وغريهم  الناعمة  وابن 

ك���ث���ري، وُن���ق���ل���ت ك��ت��ب ال��ط��ب 

وامل��ن��ط��ق...  والفلك  والفل�شفة 

فما  خا�شة  العبا�شيني  زم��ن 

غري  الرتجمة  عملية  اعرت�شت 

اإليه  يحيل  وما  امل�شطلح  عقبة 

ال�شاد  لغة  اأن  بيد  مفاهيم،  من 

بف�شل  متكنت  يومئذ   الناه�شة 

اإن�شاء  من  ال�شطاحي  التوليد 

فاغتنى  امل�شطلحات،  اآلف 

تو�شعت.  و  اللغة  ومنت  املعجم 

وا�شتمر الو�شع كذلك طويًا، فقد 

ا�شتهر اأن ابن خلدون، على �شبيل 

امل�شطلح  ي�شع  يفتاأ  مل  املثال، 

اأغرا�شه  عن  للتعبري  الآخ��ر  تلو 

العلمية. وحديثًا: ما لبثت العلوم 

قيا�شية،  ب�رصعة  تتقدم  منذئذ 

اآلف  حني  كل  تخلق  واأ�شحت 

ف�شار  اجل��دي��دة،  امل�شطلحات 

على املرتجمني لزامًا اأن يبتدعوا 

بنا�شية  لاإم�شاك  لها  مقابات 

الرتجمة  رك��ب  فتخّلف  العلوم، 

ع��ن رك��ب الإن��ت��اج والإن�����ش��اء. 

ال�شيا�شات  الأ�شف  مع  وف�شلت 

الرتجمية الداعية بع�س الأحيان 

علمية  م�شطلحات  اعتماد  اإىل 

قبل ثباتها مفاهيميًا ور�شوخها، 

اإىل  اأخ��رى  اأحيان  يف  والداعية 

مع  ميكانيكية  قطائع  اإح���داث 

العربي  تراثنا  من  م�شطلحات 

اأو�شدت  التي  تلك  اأو  الأ�شيل، 

اأبواب احلداثة يف وجه ال�شطاح 

واكتفت يف ك�شل فكري بالقدامة. 

ن�شو�شًا  يطالع  املتلقي  و�شار 
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تقنية بالعربية دون اأن يقدر قّط 

على فّك األغازها، فاللغة العربية 

تامًا يف  اندماجًا  بعد  تندمج  مل 

اإذ ل يكاد  �شائر ميادين احلياة! 

بعينها  لفظة  على  التفاق  يقع 

ت�شري اإىل مفهوم جديد، وحتى ما 

ا�شطلح عليه على قلته ل يتحقق 

ال�شتخداماتي،  امل��ع��ي��ار  فيه 

تلفن  �رصيانية  ينكر  اأح���د  ف��ا 

والراديكالية  هاتف،  مقابل  يف 

حيال الأ�شولية، والدميقراطية/

ال�������ش���ورى، وال��روم��ان�����ش��ي��ة/

ال���ع���اط���ف���ي���ة، الإم���ربي���ال���ي���ة 

 ، ية ر �شتعما ل ا / لية نيا لو لكو ا

الائكية/ الرباغماتية/النفعية، 

العلمانية، التكنولوجيا/التقانة. 

الرحمن  د.ط��ه عبد  واأب��دع  ه��ذا، 

لفظ  مقابل  يف  »ف��ك��راين«  لفظ 

كانت  ومهما  »اإيديولوجي«)17(، 

الأول  اللفظ  ظ��ّل  فقد  م��ربرات��ه 

ال��ث��اين  م��ن  اأ���ش��وب  ك���ان  واإن 

ف��روق  ج���دْت 
ُ
و واإن  م��ه��ج��وراً... 

وال��رتب��وي��ة  البيداغوجية  ب��ني 

البنية  ول  ال�شوتي  امليزان  فا 

املكونات  ول  امل��ريف��ول��وج��ي��ة 

النظمية ت�شمح بهذه البدائل.    

ت��ب��ذل امل��ج��ام��ع ال��ل��غ��وي��ة 

التطور  ملواكبة  جهوداً  العربية 

رهانات  دون  اأنها  غري  العلمي 

املرحلة، فهذا مدير مكتب تن�شيق 

»اأن  ي�شهد  الرباط  يف  التعريب 

كونية  ح�شارة  العربية  اللغة 

اأن  م�شلحتنا  م��ن  وتاريخية، 

ومتجددة  احل��ي��اة،  تامة  ت�شري 

بيداغوجية  وتوظف  ومب�شطة، 

متناول  يف  وت��ك��ون  ع�����رصي��ة، 

اليومية«)18(.  واخلدمة  ال�شعب 

تتبنى  اأن  ينبغي  ذل���ك،  وق��ب��ل 

لغوية  ت��داب��ري  العربية  ال���دول 

لغة  ا�شتعمال  تفر�س  م��وح��دة 

جم��الت  يف  م�شرتكة  ف�شيحة 

والإع���ام  والإدارة  القت�شاد 

والتعليم  وال���دي���ن  وال��ق��ان��ون 

الدخول  دون  والتكنولوجيا... 

بالثنائية اللغوية يف البلد الواحد 

اإىل حلبة ال�رصاع، ف�شواء الأل�شن 

يجب  العاميات  اأو  الأمازيغية 

املجالت  لها مكانًا يف  اأن جتد 

ال�شالف ذكرها.

يف  يهج�س  قد  مما  وبالرغم 

الذهن من كون الرتجمة العلمية 

اختافات  ع��ن  تكون  م��ا  اأب��ع��د 

ذلك،  غري  الواقع  اأن  اإل  التاأويل 

العلمية  الن�شو�س  م��ن  فكثري 

املجاز،  على  تتاأ�ش�س  النظرية 

واإذا مل يكن املرتجم »متخ�ش�شًا« 

اإىل  لغة  من  كاملهاجر  ف�شيكون 
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لنقل  به  يتو�شل  زاٍد  با  اأخ��رى 

وتن�شاأ  بدقة،  العلمي  امل�شمون 

من ذلك ترجمة تع�شفية وجودها 

ال�رصوع  وقبل  اأخطر من عدمها. 

الباب  مفتاح  ع��ن  البحث  يف 

الخ��ت��اف  اأن  اأوؤك���د  ال�شاد�س 

�شيء، فرتجمان  كل  كثري وطال 

�رصاحة  يعلن  اأور�شيل  قامة  يف 

الرتاجمة  �شنف  يعار�س  اأن��ه 

العلمية  املخت�شني:  »فالرتجمة 

لكنني  اإن�شاين،  كعلم  جداًّ  ثمينة 

ترجمة.  مدر�شة  حقًا  اأعتربها  ل 

ل توجد و�شفة جاهزة للرتجمة، 

هو  كما  الرتجمة  اإىل  فبالن�شبة 

الأمر بالن�شبة اإىل النقد، كل ن�س 

ول  انق�شا�س«)19(،  زاوي��ة  له 

َعة الجتهاد 
َ
اأقطع يف اإن كانت �ش

النق�شا�س  زاوي��ة  اقتنا�س  اأو 

حوج  كامريان  مكنت  التي  هي 

بالعامية   
ّ
الأم ك��ام  نقل  م��ن 

ال�����رصط��ان«)20(   خطو  »يف  يف 

باللغة  وروده  اإىل  رمبا  كاإ�شارة 

اأو  الأ���ش��ل  الن�س  يف  ال��دارج��ة 

اإىل توا�شع ثقافة الأم، مثل هذا 

اجلامعات  يف  ي��در���س  ل  الأم���ر 

واملعاهد؛ فليعترب ذلك.

املفتاح السادس/الباب 
السادس: خطر الغزو الثقافي

يف  ك��ب��رية  اأدوار  للرتجمة 

ال��ت��ق��ري��ب ب��ني ���ش��ع��وب ال��ع��امل 

اإنها  مي�رص،  ب�شكل  والثقافات 

ع��ذاب  امل��رتج��م��ني  غ��ري  تكفي 

غري  ال��رتج��م��ة  اأدوار  ال��ه��ج��رة. 

اأن  اإل  اأح��د،  ينكرها  ول  خافية 

البع�س ُين�شب اإليها دوراً ُيتوج�س 

الرتجمة  ف��زع��ًا،  حقيقة  م��ن��ه 

-يخالها هذا البع�س - ت�شطلع 

اإن��ه��ا  علينا،  اخل��ط��ر  ب���اإدخ���ال 

طروادة  »ح�شان  اإليه   بالن�شبة 

الثقايف  ال��غ��زو  يت�شلل  ال���ذي 

عربه اإىل روح الأم��ة«)21(، فدعا 

حتوير  اإىل  الأح���وال  اأح�شن  يف 

الن�شو�س املرتجمة ول بّد حتى 

ت�شري مت�شاوقة وقيمنا احل�شينة 

املنيعة الكاملة! لأنها  »نقلت اإىل 

يكونوا  مل  ما  الثقافة  من  العرب 

يف حاجة اإليه، بل وما ل ينبغي 

خمالف  لأن��ه  عليه،  يطلعوا  اأن 

لعقيدتهم، ومباين لدينهم«)22(.

املذهب،  هذا  اأ�شحاب  يعتقد 

قيمنا  اأن  واع��ني،  غري  اأو  واعني 

رياح  مهب  يف  ق�شة  من  اأ�شعف 

�شعوب وثقافات العامل!

التحوير  بذلك  قيمنا  اأن  اأو:   

قد ت�شري يف خارج مرمى التاأثر 

واملثاقفة والنفعال!

 عبثًا يحاولون!

املفتاح السابع/الباب السابع: 
الترجمة الفورية

  ب��ت��ع��اظ��م ت��اأث��ري و���ش��ائ��ل 

اجلماهريي  والتوا�شل  الت�شال 

اإذاعة؛ موؤمترات؛ ندوات؛  )تلفزة؛ 

لقاءات دبلوما�شية...( ذاع �شيت 

الرتجمات  من  جديد/قدمي  نوع 

يف العموم، وان�شب عليه اهتمام 

املتخ�ش�شني بالدر�س والتطوير. 

اأنظمة  ت�شفري  لفّك  الآن  ْعينا 
َ
�ش

ال��رتج��م��ة ال��ف��وري��ة ال��ت��ي هي 

لغويًا  »تف�شري اأو نقل ملفوظ من 

اأو  اآنية  بطريقة  اآخ��ر  اإىل  ل�شان 

تبذل اجملامع اللغوية العربية جهودًا ملواكبة التطور العلمي غري أنها دون رهانات املرحلة، فهذا مدير مكتب 
تنسيق التعريب يف الرباط يشهد »أن اللغة العربية حضارة كونية وتاريخية، من مصلحتنا أن تصري تامة احلياة، 

ومتجددة ومبسطة، وتوظف بيداغوجية عصرية، وتكون يف متناول الشعب واخلدمة اليومية«.
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الفورية  والرتجمة  لحقة«)23(. 

ق 
ّ
مطب وح��ّل  حاجة  ال�شفهية  اأو 

الرتاجمة  اأن  بدليل  القدم  منذ 

ح�شارات  يف  تواجدوا  الفوريني 

الفرعونية  ك��احل�����ش��ارة  ع���دة 

الإ�شامية،  العربية  واحل�شارة 

اأو  الن�شطة  التاريخ  ذاكرة  اأن  اإل 

َتقدر  البعيدة املدى ل  حتى تلك 

فكيف  بي�رص،  ا�شتح�شارهم  على 

و�شبب  )اأعمالهم(؟!  برتجماتهم 

انقطاع حبل ذكرهم اأو ا�شتحالته 

ر�شوخ  اإىل  �شك  ول  يرجع  كمبداأ 

ال�شفهي.  عابرية  مقابل  ر 
َّ
املحر

عتبة  وراء  ما  اإىل  نتقدم  وحتى 

الن�شف  الفورية  الرتجمة  باب 

منفتح نتقهقر اإىل �رصح الرتجمة 

 - كاهما  للمقارنة:  التحريرية 

من  هجرة   - ال�شكل  حيث  م��ن 

لغة اإىل لغة اأخرى، فيما ترميان 

املعاين؛  نقل  اإىل  جوهرهما  يف 

جمال التقائهما اأو�شع بكثري من 

املنح�رصين  اختافهما  حيزي 

يف التلفظ # التحرير.

مل  الفورية  الرتجمة  تاريخ 

وكثري  ال�شاعة،  حلّد  بدقة  يدون 

من اأرقامه - بالرغم من اجلهود 

املبذولة - مبهمة ل تزال. ل اأمل 

درا�شة  مادة  ا�شتعادة  يف  اليوم 

يف  املرتاكمة  الفورية  الرتجمة 

امل�شلمني اإىل عدم جواز الرتجمة 

ما  جملة  ومن  للقراآن،  احلرفية 

الر�شول  اأن  ذلك  به على  ا�شتدلوا 

وقي�رص  اإىل ك�رصى  كتبه  »اأر�شل 

مت�شمنة  بالعربية  واملقوق�س 

ا 
ْ
َتَعاَلو اْلِكَتاِب  اأَْهَل  َيا  )ُقْل  الآية: 

اأَلَّ   
ْ
َنُكم

ْ
َبي

َ
و َنَنا 

ْ
َبي اٍء 

َ
و

َ
�ش ٍة 

َ
َكِلم اإِىَل 

ئًا 
ْ
�َشي ِبِه  َك  ُن�رْصِ ل 

َ
و  َ اهللَّ اإِلَّ  َنْعُبَد 

َبابًا 
ْ
اأَر َبْع�شًا  َنا  َبْع�شُ ِخَذ  َيتَّ ل 

َ
و

َفُقوُلوا  ا 
ْ
و لَّ َ

َتو َف��اإِْن   ِ اهللَّ ُدوِن  ِمْن 

ولو  وَن«)26(، 
ُ
ِلم

ْ
�ش

ُ
م ا  نَّ

ِباأَ ا�ْشَهُدوا 

بالعربية  لكاتبهم  الأم���ر  ج��از 

الآية لهم. هذا، وي�شتمل  ولرتجم 

اأ�شلية  م��ع��اٍن  ع��ل��ى  ال���ق���راآن 

ومبينة  ال��ك��ام  م��ن  مق�شودة 

ثانوية  معاٍن  وعلى  باأحاديثه« 

وارتقت  معجزاً  �شريته  باغية 

خطاب  ف��وق  ال��ق��راآين  باخلطاب 

�شور  كنايات؛  )جمازات؛  الب�رص 

واإن  خفية...(،  اإ�شارات  بيانية؛ 

الأ�شلية  املعاين  ترجمت  اأمكن 

م��ن اأم���ر ون��ه��ي وخ��رب ل ميكن 

اأو هما  ترجمة املعاين الثانوية، 

معًا يف ذات الآن. وي�شتمل القراآن 

حقيقي  معنى  لها  األ��ف��اظ  على 

املجازي،  معناها  عن  خمتلف 

ني« التي تعني يف 
ّ
ج

ِّ
كلفظة »ال�ش

من  ال�شديد  »ال�شلب  حقيقتها 

مادة  يف  ورد  مثلما  �شيء«  كل 

اخرتاع  اإىل غاية  املمتدة  الفرتة 

ال�شوء  م�شدر  الت�شجيل،  اآل���ة 

التنقيب  ه��و  املتبقي  والأم����ل 

خلفها  التي  املكتوبة  الآث��ار  يف 

اأو  اأنف�شهم  الفوريون  املرتجمون 

ن�شتعلم  »ولكي  عا�رصهم،  من 

ع���ن امل���رتج���م���ني ال��ف��وري��ني 

ر�شائلهم  على  الط���اع  علينا 

و�شريهم  ومذكراتهم  ويومياتهم 

من  العديد  على  واأي�شًا  الذاتية، 

الوثائق التي ل يتم فيها احلديث 

عر�شًا  اإل  الفورية  الرتجمة  عن 

وب�شكل هام�شي جداً«)24(. 

 اإننا ب�شدد جمال من البحث 

جديد ن�شبيًا. 

املفتاح الثامن/الباب الثامن: 
الترجمة الدينية

اإذا كانت الرتجمة احلرة تن�شد 

القراآن  ترجمة  فاإن  اخللق  اإعادة 

الأخرى  املقد�شة  والكتب  الكرمي 

وقبول  حتريٌف  حرفيًة  ترجمًة 

َعِت 
َ
َتم

ْ
للتحدي الإلهي: )ُقْل َلِئِن اج

ْثِل  نُّ َعَلى اأَْن َياأُْتوا مِبِ اجْلِ
َ
 و

ُ
اْلأِْن�س

 
ْ
َلو

َ
و ْثِلِه  مِبِ َياأُْتوَن  ل  اآِن 

ْ
اْلُقر َهَذا 

 ِلَبْع�ٍس َظِهرياً()25(، 
ْ
ُهم َكاَن َبْع�شُ

مبعنى اأو�شح: اإذا ترجمت الكلمة 

القراآن ل تف�شل على حالها  من 

علماء  جمهور  وذهب  اهلل.  كلمة 
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فيما  العرب،  ل�شان  من  »�شجن« 

اأعمال  فيه  ت�شجل  »كتابًا  تعني 

ك��م��ا يحوي  ال��ك��ف��ار« جم����ازاً، 

تدل على معنيني  لفظات  القراآن 

التي  »ال���ق���رء«  كلفظة  ف��اأك��رث 

والطهر،  احلي�س  يف  ت�شتعمل 

تدل  لفظة  امل��رتج��م  واخ��ت��ي��ار 

الآخر  املعنى  ي�شقط  معنى  على 

الأ�شباب  املعاين. ولهذه  بقية  اأو 

علماء  بع�س  ��ل 
ّ
ح��م ول��غ��ريه��ا 

احلرفية  ال��رتج��م��ة  امل�شلمني 

يف  وت��زوي��ر  تبديل  من  وق��ع  ما 

الكتب املقد�شة، كالأناجيل التي 

�شاع اأ�شلها العربي ومل تبق اإل 

ترجمتها اليونانية، وكاأن احلفظ 

القراآن  تعاىل  اخلالق  توىل  الذي 

احلرة  الرتجمة  من  اأي�شًا  هو  به 

يقدر  »ل  ف�  كليهما،  واحلرفية 

ينقل  اأن  على  الرتاجم  من  اأح��د 

القراآن اإىل �شيء من الأل�شن، كما 

اإىل  ال�رصيانية  عن  الإجنيل  ُنقل 

وترجمت  وال��روم��ي��ة،  احلب�شية 

كتب  و�شائر  وال��زب��ور  ال��ت��وراة 

العجم  لأن  بالعربية،  تعاىل  اهلل 

ات�����ش��اع  ال��ك��ام  يف  تت�شع  مل 

العرب«)27(.

امل�شلمني  ع��ل��م��اء  اب��ت��دع   

اأح��د  اإليها  ي�شبقهم  مل  ترجمة 

بامل�شوؤولية،  الإح�شا�س  بحكم 

ال�����ش��اع��ري��ن ه��ول��درل��ني وب��ول 

مي�شونيك  ه��ري  وك��ذا  �شيان 

لاإجنيل. وحتى ل نتناق�س وما 

نعتقد  اأو  وكررناه،  وقلناه  �شبق 

اأن الكام الإلهي �رصب اآخر من 

ريكور  ب��ول  مع  »نتابع  القول  

النادرة  حترزه من هذه احلالت 

روؤيتها  توؤ�ش�س  اإنها  يقول  اإذ 

املقلق  ال��ن��ج��اح  م��ن  ان��ط��اق��ًا 

ل�شاعر مثل هولدرلني الذي يتكلم 

الأمل��ان��ي��ة  قلب  يف  الإغ��ري��ق��ي��ة 

هري  مثل  فيل�شوف  وك��ات��ب 

مي�شونيك الذي يتكلم العربية يف 

قلب الفرن�شية«)29(. جناحات يف 

غياب الن�س الأ�شل!

 و»ذكر البخاري يف �شحيحه 

يرتجم  ك��ان  ثابت  بن  زي��داً  اأن 

ال���ت���وراة ب��ح�����رصة ال��ن��ب��ي  اإىل 

ر�شول  يقبل  فهل  العربية«)30(، 

اأم  حرفية  ترجمة  زي��د  من  اهلل 

ترجمة مت�رصفة؟!

املفتاح التاسع/الباب التاسع: 
الترجمة داخل

 أسوار املدرسة املغربية
كان  ال���ش��ت��ق��ال)31(،  بعيد 

الهتمام  ين�شب  اأن  طبيعيًا 

الوطنية  املدر�شة  تاأ�شي�س  على 

�شنة  اإ�شاح  فع 
َ
ر وقد  املغربية، 

وها 
ُ
م

َ
�ش

َ
لي�شت حرفية ول حرة، و

حتى  التف�شريية«  »الرتجمة  ب� 

يتحقق بها تبليغ الر�شالة الواجب 

الأمانة  بها  وتوؤدى  الأمم  ل�شائر 

وتتاأكد بها عاملية القراآن، ف�»قد 

الرتجمة  اإمكان  قتيبة  ابن  نفى 

يف ال���ق���راآن، ي��ع��ن��ي ع��ل��ى ه��ذا 

الثانوية(  )املعاين  الثاين  اجلزء 

)املعاين  الأول  الوجه  على  فاأما 

الأ�شلية( فهو ممكن، ومن جهته 

 تف�شري القراآن وبيان معناه 
ّ
�شح

للعامة، وكان ذلك جائزاً باتفاق 

اأهل الإ�شام، ف�شار هذا التفاق 

على  الرتجمة  �شحة  يف  حجة 

وليفهم  الأ���ش��ل��ي«)28(.  املعنى 

الأع��ج��م��ي ال��ق��راآن ان��ت��ه��وا اإىل 

تدابري  واتخذوا  عملية  اإج��راءات 

القراآن  يرتجم  كاأن  ِعدة  وقائية 

لدن  من  التف�شري  �رصيطة  على 

عامل باللغتني العربية واملرتجم 

ودلل��ة،  واأ�شلوبًا  و�شعًا  اإليها 

جوف  يف  القراآين  الن�س  فُيطبع 

اآياته،  مرقمة  بالعربية  ال�شفحة 

تف�شري  هوام�شه  يف  يكتب  ث��م 

باللغة املرتجم لها مرقم برتقيم 

مطابق لاآيات.

يف  بنجاحات،  النقاد  �شهد   

لقيتها  احلرفية،  الرتجمة  اإط��ار 

ترجمة  كمثل  معزولة  ح��الت 



18

التعميم  الرباعي:  ال�شعار   1957

واملغربة والتوحيد والتعريب. فتح 

الإ�شاحية  الور�س  هذه  املغرب 

وهي املتخل�شة لتوها منِ ربقة 

الإمكانات  تعوزه  ال�شتعمار، 

الازمة ب�رصيًا وماديًا، كممار�شة 

ال�شيادة الوطنية.  د بها حق 
ِّ
يجو

التعريب  على  القائمة  ال�شيا�شة 

غيورة  وطنية  ق��وى  بها  ن��ادت 

ولغة  الإ�شامية  احل�شارة  على 

القراآن، لتمكني الأجيال اجلديدة 

والإب���داع  التعبري  كفايات  من 

العربية.  باللغة  وال��ت��وا���ش��ل 

وبتاأ�شي�س اجلامعة املغربية التي 

تعريب  ال�شاعة  حتى  ت�شتطع  مل 

هو  كما  العلمية،  التخ�ش�شات 

العربية،  اجلامعات  كافة  حال 

ل�شبب معقول، وهو اأن: احل�شارة 

العربية الإ�شامية مل تعد ت�شاهم 

يف  حتى  ول  العلوم،  تطوير  يف 

اأفواج من  األفت  مواكبتها لغويًا؛ 

الطلبة متفوقة يف املواد العلمية 

ط��ري��ق��ني،  م��ف��رتق  يف  نف�شها 

متابعة الدرا�شة باللغة الفرن�شية 

اأو ال�شري يف م�شلك الأدب العربي 

اأو الدرا�شات الإ�شامية... بخطى 

وئيدة اأو متعرثة.  

ونزل اإ�شاح �شنة 1985 الذي 

والبنك  الهيكلي  التقومي  اأم��اه 

التكنولوجي  وال��ت��ط��ور  ال���دويل 

ب��ه��دف -م���ن جملة  امل��ت��زاي��د 

م�شل�شل  تعزيز  اإليه-  هدف  ما 

الأهمية  اإع��ط��اء  م��ع  التعريب 

فاعتمدت  للرتجمة.  ال��واج��ب��ة 

م��ن��ذ م��ن��ت�����ش��ف ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات 

الرتجمة  م��ادة  الع�رصين  القرن 

بامل�شتويات الثانوية التاأهيلية، 

لت�رصيف  وكذا  املاأزق  ولتجاوز 

ارجتاليًا  اأ�شند  املوظفني  فائ�س 

املواد  لأ�شاتذة  امل��ادة  تدري�س 

العلمية يف الغالب دون تكوين اأو 

اإعادة تكوين. يف اأول الأمر كانت 

اختياريًا  اأم���راً  امل���ادة  درا���ش��ة 

ب�شبب  اإج��ب��اري��ة  م���ادة  لتغدو 

تفاقم لمبالة التاميذ وظاهرة 

اأن  ال��وا���ش��ح  الف�شلي.  ال�شغب 

الهدف من تدري�س املادة مل يكن 

ول يكون الهدف ذاته من تكوين 

الذين  ال��رتج��م��ة  معاهد  طلبة 

مرتجمني  ي�شبحوا  اأن  يفرت�س 

حملفني لدى موؤ�ش�شات الدولة اأو 

انح�رص  بل  بالإعام،  م�شتغلني 

الهدف يف مترير ما ا�شطلح عليه 

وحتقيق  الوظيفي«  »املعجم  ب� 

تراكم مفرداتي ميكن الطالب من 

اقتحام الن�شو�س العلمية.

التعليم  تعريب  اإىل  الدعوة   

 
ّ

وحري داأبها،  انقطع  ما  العايل 

الدعوة  ال��ك��رام  باأ�شاتذتنا)32( 

ميزانية  تخ�شي�س  اإىل  ًل 
َّ
اأَو

والتح�شي�س  العلمي  للبحث  اأكرب 

حتى  النه�شة  يف  ب��اأه��م��ي��ت��ه 

يتما�شى يف ي�رص الإن�شاء العلمي 

واللغوي، اأو على الأقل يدعون اإىل 

اللغوية  املجامع  جهود  تكثيف 

العربية وت�شافرها.

املفتاح العاشر/الباب العاشر
حماط  حقل  اأو�شع  الرتجمة 

اإن  كاملتاهة.  بة 
ّ
مبو باأ�شوار 

الدموع ترجمٌة مل�شاعر الإن�شان 

ياأمل  مل��ا  ترجمة  وال��ت�����رصع 

هي  ال��دم��وع  ولي�شت  املبتهل، 

ول  النحت  ول  بحال،  امل�شاعر 

الت�شوير بدورهما جمال اخللق، 

بقدرته    
ّ
يقر اأبوديب  كمال  فهذا 

»على كتابة الإ�شت�رصاق بطريقة 

�شعيد،  اإدوارد  لطريقة  خمالفة 

�شيكون  ال��ن��اجت  الإن�����ش��اء  لكن 

والبنية  اإن�����ش��اءه،  ل  اإن�شائي 

جت�شد  بنية  �شتكون  املمثلة 

اخلا�س  عقلي  تفاعل  ح�شيلة 

اأن  اأي  العربية.  اللغة  بنية  مع 

وذلك  اآخر.  ن�شًا  �شيكون  ن�شي 

لي�س نقًا اأو ترجمة«)33(.  

»ط��رق��ت  اأن  ح����دث  وق����د   

كاتبها:  ب��اب  عا�شقة  مرتجمة 
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»اأن��ا«،  قالت  الطارق،  من  �شاألها 

اأنا  ي�شعني  ل  البيت  »ه��ذا  ق��ال: 

واأنت«. ان�رصفت املرتجمة وراحت 

حانات  ويف  املكتبات  يف  تتاأمل 

ال�شهور،  بع�س  م�شي  بعد  الليل، 

رجعت لتدق من جديد باب كاتبها 

الطارق؟«،  »من  �شاألها:  املف�شل، 

ُفتح  فقط  ذاك  اإذ  »اأن���َت«،  قالت: 

الباب«)34( الأخري..
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املكـان
يف عالقته بالوجود

آراء

عبد العزيز حاجوي
يلعب املكان دوراً أساسيًا في حياة اإلنسان، ألنه بالنسبة إليه 
يعتبر رابطًا موضوعيًا من خالل نزوع الذات إلى التماهي معه 
في مراحل العمر كله، لهذا جند أن احلنني إليه هو من صميم 
الوجود الواعي بحدوده وتأثيره، سواء كان هذا املكان بيتًا أو 

مدينة، أو وطنًا، أو عاملًا أوسع في جغرافية الكون.
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الإن�����ش��ان  ي�شتح�رص  وحينما 

املكان، فهو ي�شتح�رص امل�شافة التي 

يتحرك فيها، والتي تهيئه لاإح�شا�س 

بالنتماء اإىل حيز يجد نف�شه م�شطراً 

للدفاع عنه كلما �شعر باأن هناك ما 

ميكن اأن يعوقه عن التوا�شل معه »ما 

لديه  للمكان  الذهنية  ال�شور  دامت 

ت�شري  حم�شو�شة  مظاهر  �شور  هي 

خ�شائ�س  لها  مواقع  اأو  اأماكن  اإىل 

عاطفية«)1(.

وتظهر ماأ�شاوية املكان بالن�شبة 

لاإن�شان من خال البعد الديني الذي 

يتمثل يف الإق�شاء منه، والذي تعر�س 

اإليه اأول اإن�شان خلقه اهلل، ب�شبب عدم 

اأن  خا�شة  املادية،  لقيمته  تقديره 

عاقته به � اأي املكان � كانت عاقة 

متعة م�رصوطة! م�رصوطة بكون هذا 

له حدود ل ميكن جتاوزها،  املكان 

واإل فقد قيمته التي �شيغ من اأجلها، 

وهي قيمة �شتظهر جليًا يف ردة فعل 

خارجه،  نف�شه  وجد  عندما  الإن�شان 

مكان  مع  يتعامل  اأن  منه  ومطلوب 

جديد اعتماداً على ما ميكن اأن ميثله 

بالن�شبة اإليه من حدود ت�شمن العي�س 

الذي بعد اأن كان مك�شبًا اأ�شبح �شعيًا 

لاكت�شاب.

هاته  الأوىل  الإن�شان  فعل  ردة 

معطى  مع  تعامله  كيفية  يف  جتلت 

ثقافة  تلزمه  طبيعي  معطى  جديد، 

خا�شة لكت�شاف حدوده التي متّكن 

دامت  ما  احلياة،  على  احلفاظ  من 

وراء  كانت  التي  ه��ي  احل��ي��اة  ه��ذه 

مل  الذي  الأول،  املكان  من  الإق�شاء 

اأن  بعد  اإل  مفارقته،  خطورة  تقدر 

اإىل  والرجوع  اإليه  الو�شول  اأ�شبح 

من  اأق�شى  ل�����رصوط  يخ�شع  كنفه 

�رصوط املكوث به.

اأول من  البدائي  الإن�شان  ويعترب 

املحدود  تفكريه  رغم  باملكان  اآمن 

اإليه  بالن�شبة  فاملكان  املجال،  يف 

واملحافظة  احلياة  ل�شياغة  مكان 

مثمرة،  �شجرة  عند  ينتهي  عليها، 

حيواين  قطيع  اأو  م���اء،  ج���دول  اأو 

هو  فالبقاء  النقرا�س،  من  يحمي 

املادية  قيمته  للمكان  يعطي  الذي 

واملعنوية، لهذا ل ميكن اأن جند لدى 

الإن�شان القدمي اأي تو�شيف اأو اإ�شارة 

العرقي،  اأو  اجلغرايف  موقعه  حتدد 

فهو اإن�شان موجود ما دامت و�شائل 

العي�س املوجودة، ولو كان املكان ل 

يتعدى ع�رصات الأمتار، فهو ل يقا�س 

بكونه غربًا اأو �رصقًا، جنوبًا اأو �شماًل، 

الذات  اإىل  النتباه  فالغاية منه هي 

وقوية  تبقى حا�رصة  اأن  التي يجب 

املحيطة  اخلارجية  العوامل  اأم��ام 

هذه  اأن  علمنا  اإذا  خا�شة  باملكان 

العوامل اخلارجية، كانت يف بع�س 

مثل  الإن�شان،  من  اأق��وى  الأح��ي��ان 

ال�شواري وال�شباع، وعوامل الطبيعة 

والفي�شانات  ال��زلزل  يف  املتمثلة 

اإل  عليها  النت�شار  ميكن  ل  والتي 

اجلغرافية،  احلماية  ع��ن  بالبحث 

ومن  والكهوف  باجلبال  كالحتماء 

هنا نعرف اأن ما مييز هذا الوجود هو 

طبيعة البقاء ولي�شت ثقافة المتداد، 

اأن  درجة  اإىل  طبيعيًا  ظل  فالوجود 

من  يتخل�س  اأن  ي�شتطع  مل  الإن�شان 

هو  كما  بالطري  بالقتداء  اإل  موتاه 

)الغراب  الإ�شامية  الثقافة  يف  وارد 

يف ق�شة الدفن...(.

حدود  ر�شمت  بدائيته  اأن  ورمبا 

 � التعبري  �شح  اإن   � املكانية  ثقافته 

البدين يلغي وجوده  وجعلت وجوده 

لهذا  ع��ل��ي��ه،  وي��ن��ت�����رص  اجل���غ���رايف 

بالن�شبة  �شيق  بعد  هي  فاجلغرافية 

حمدود  جماله  لأن  الأول،  لاإن�شان 

مبحدودية فكره، الذي مل ي�شبح فكراً 

باملعنى احلقيقي اإل حني اأح�س باأنه 

التنا�شل  بفعل  ويتنوع  يتعدد  ب��داأ 

البحث عن و�شائل  والإجن��اب، بفعل 

ذلك  ويتج�شد  للعي�س،  ماءمة  اأكرث 
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من خال انتقاله من مرحلة ال�شيد 

الزراعة،  مرحلة  اإىل  الطعام  وجمع 

اأي النتقال من العي�س على الطبيعة 

ينتجه  اأن  ما ميكن  على  العي�س  اإىل 

فطريًا،  العقل  ه��ذا  ك��ان  ول��و  العقل 

تو�شيع  يف  التفكري  ب��داأ  هنا  وم��ن 

الأماكن  اإىل  العبور  وب��داأ  املجال، 

الأخرى من خال الو�شائط التجارية 

الب�شيطة املعتمد اآنذاك، حيث اأ�شبح 

بفعل  نف�شه  فار�شًا  املجال  تو�شيع 

تطوراً  اأكرث  عي�س  �شبل  اإىل  احلاجة 

واأو�شع جماًل لتلبية حاجيات الن�شل 

املتعدد، والذي مل يبق خا�شعًا فقط 

تعداه  بل  ال�شغرية،  الأ���رصة  لوحدة 

اإىل الع�شرية، ثم القبيلة، فاجلوار.

هو  باملكان  الإن�شان  ارتباط  اإن 

الكبري،  معناها  يف  باحلياة  ارتباط 

عن  دفاعًا  عنه  دفاعه  اأ�شبح  لهذا 

البقاء، دفاعًا عن خ�شو�شية عرقية 

و���ش��ال��ي��ة، ل��ه��ذا ان��دل��ع��ت احل��روب 

ذات  الأمكنة  يف  خا�شة  »املكانية« 

�شنعها  التي  فالآلهة  الديني،  البعد 

اإىل  ال�شماء  من  اأنزلها  والتي  الب�رص 

والنقو�س  الر�شوم  الأر�س من خال 

اأعطت  لها،  املج�شدة  واملنحوتات 

لهذا  ومعنوية،  مادية  قيمة  للمكان 

حميط  يف  كانت  العتقادات  فاأغلب 

حميط  عليه،  مت�شارع  اقت�شادي 

اأ�شا�شه زراعي اأو جتاري.

ي�شتمد  الإن�����ش��ان  ب���داأ  هنا  م��ن 

ال�شا�شع  املكان  من  و�شفاته  األقابه 

ال����ذي ي��ح��ت��ل��ه )����رصق���ي � غ��رب��ي � 

�شمايل � جنوبي( لينتقل اإىل املكان 

 � بابلي   � )�شومري  �ش�شاعة  الأق��ل 

بعد  الوجود  ليتحدد  ق��رط��اج��ي....( 

خال  من  اجلن�شية،  خال  من  ذلك 

املكان املحدد بفعل التطور ال�شيا�شي 

احلديث  الع�رص  يف  والج��ت��م��اع��ي 

 � عراقي   � ليبي   � جزائري   � )مغربي 

م�رصي....اإلخ( ليتقل�س اأكرث لي�شبح 

وجوداً اأ�شد �شيقًا يف احليز � في�شبح 

الإن�شان الكوين )عربي � غربي � م�شلم 

اإن�شانًا حمليًا  � ن�رصاين....(  � يهودي 

بامتياز )بي�شاوي � رباطي � قاهري 

� بغدادي...(.

هي  املكانية  املحلية  وت�شبح 

ال��ذي  لاإن�شان  احلقيقي  ال��وج��ود 

يح�شن هذا الوجود بتقاليد واأعراف 

جند  لهذا  اإليه،  ينتمي  ال��ذي  احليز 

اجلغرافية  بالعاقة  يكتفي  ل  اأن��ه 

اإىل  ي�شعى  بل  وج��وده  يف  املادية 

وفكرية  اأدب��ي��ة  م��ق��وم��ات  اإي��ج��اد 

و�شلوكية متيزه وتر�شخ هذا النتماء 

ال�شعبية  الثقافة  وتعترب  املحلي. 

النزوع  هذا  انتظام  على  مثال  خري 

املن�شدون  يتبارى  حيث  و�شيطرته، 

وامل���ب���دع���ون ك���ل يف جم��ال��ه يف 

املحلي.  املكان  خ�شو�شيات  اإب��راز 

يجعلونه متميزاً اعتماداً على موقف 

تاريخ  ذات  اأ�شحابه  ميز  �شجاع 

 ، م�شابقة  ذات  ريا�شي،  انت�شار  اأو 

فيتماهى الكل يف جذبة �شعبية ت�شيد 

للوقائع  املادي  باملح�شول  وتفخر 

املنجزة.

باملكان  الإن�����ش��ان  تعلق  اإن 

العاقة  حتتمه  وج��ودي  تعلق  هو 

ينت�شب  الذي  الوجود  لهذا  الناظمة 

ومل  املكان  األفت  التي  النف�س  اإىل 

اأي  اإن  حيث  عنه،  بديًا  ت��رى  تعد 

انتقال اإىل مكان اآخر غالبًا ما يكون 

�شعبًا ي�شعر بالغربة والجتثاث من 

املكان  اإىل  باحلنني  ي�شعر  اجل��ذور، 

فيه  وت��رع��رع  �شب  ال���ذي  الأ���ش��ل��ي 

املعني بالأمر، فلهذا فما اإن تتح له 

الفر�شة ملعانقة هذا املكان الأ�شلي 

اإليه كاأنه يعود اإىل رحم  حتى يعود 

اأمه بل اإنه يعود اإليه اأكرث تعلقًا به، 

ل  اغرتاب يف مكان  قارن بني  لأنه 

يربطه به غالبًا اإل ما هو اقت�شادي، 

العادات  وبني مكان هو احلياة، هو 

فوجد  الأ���رصة  دفء  هو  والتقاليد، 

اأن  وج��د   ، وكبري  �شا�شع  الفرق  اأن 

هنا،  اإىل  ت�شوقه  التي  هي  العاطفة 

تراوده على البقاء اإن اأمكن.

)1( حسام الدين اآللوسي: عالم الفكر، يوليوز – غشت- سبتمبر 1977 ص 132 بتصرف



e-mail : a r r a f i d @ s d c i . g o v . a e23

الوقف اإلسالمي
وأهميته اجتماعيًا وجماليًا وآثاريًا

مشاهد

شاهر يحيى وحيد

فتح اإلسالم منابع عديدة لنفع اآلخرين، فمنها ما هو واجب كالزكاة 
والكفارات والنذور، وهذه ال حديث عنها باعتبارها واجبًا الزمًا على 

املسلم، ومن املنابع ما هو ذو طابع تطوعي بحت مثل الصدقات التطوعية 
والوقف، فاملسلم حني يتنازل عن حر ماله طواعية فهو يتمثل الرحمة املهداة 
في اإلسالم للبشر أجمع ويتحرر به من ضيق الفردية واألنانية متجاوزاً األنا 
إلى الكل شاماًل املجتمع بخيرية الفرد وبانيًا اجلسد الواحد بكرم العضو، 

وهذا التفاعل حتقيقًا حلديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )ترى املؤمنني 
في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 

له سائر اجلسد بالسهر واحلمى()1(.

في  ــوقــف  ال ظــاهــرة  وتشكل 

للتكافل  ناصعة  صــورة  اإلســالم 

االجتماعي بني أبناء املجتمع، وتبني 

احملبة  روح  مــدى  الظاهرة  هــذه 

للغير التي سادت بني أبناء املجتمع 

دنيويًا  خطط  فــاإلســالم  املسلم، 

واجتماعيًا على أن املجتمع املسلم 

ظروف  من  يخلو  ال  مجتمع  ككل 

طارئة تداهم املسلمني أو فئة منهم 

مما يستدعي تدخل أقنية  املساعدة، 

وضمن هذه األقنية الوقف الذي هو 

احلاسمة  احللول  من  في احملصلة 

ـــادة الــتــوازن  لــرأب الــصــدع وإع

املعيشي واالجتماعي قدر اإلمكان 

للمجتمع.

من هذه احلقيقة عن الوقف في 

الوقف  إن  القول  ميكن  اإلســالم 

اإلسالمي إحدى الركائز األساسية 
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الشاملة  ــة  ــي اإلســالم للنهضة 

بأبعادها االقتصادية واالجتماعية، 

في  مرت  طويلة  عقود  مدى  فعلى 

تــاريــخ األمـــة اإلســالمــيــة مــارس 

الوقف مبؤسسيته ونظامه الشمولي 

التنموي الرائد أدوارًا بالغة األهمية 

احلياة  نواحي  مختلف  تدعيم  في 

غدت  حتى  املسلمة،  الــدولــة  فــي 

التي  اإلسالمي  الوقف  »مؤسسة 

احلضارة  ظل  في  وتطورت  نشأت 

املؤسسات  أكبر  مــن  اإلسالمية 

التمويلية التي عرفها التاريخ«.

تعريف الوقف: الوقف كما عرفته 
ويقال:  واملنع،  احلبس  هو  اللغة 

على  حبستها  إذا  الــدابــة  وقفت 

الفقهاء  تعريف  وفي  مكانها)2(. 

الوقف هو: حتبيس األصل وتسبيل 

الثمرة، ومعنى الوقف: هو التنازل 

تعالى،  هلل  مؤبدًا  املال  ملكية  عن 

الــنــاس،  بــه  ينتفع  أن  ــل  أج مــن 

وذلك كوقف املساجد ليصلي فيها 

الناس، أو كوقف املدارس، ووقف 

وقد  منها،  الناس  ليشرب  األسبلة 

شجع اإلسالم املسلمني على الوقف 

واإلكثار منه، بل واعتبره من أفضل 

الطاعات املستمرة التي يتقرب بها 

ــل)3(.  وج عز  خالقه  إلــى  املسلم 

روى مسلم أن رسول اهلل )صلى 

مات  إذا   ( قال:  وسلم(  عليه  اهلل 

ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: 

صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو 

أهل  قال  له()4(.  يدعو  ولد صالح 

العلم: الصدقة اجلارية هي الوقف. 

وفي السيرة النبوية الشريفة أن 

ملا  وسلم(  علىه  اهلل  )صلى  النبي 

هاجر إلى املدينة، لم يكن فيها ماء 

حلو عذب سوى بئر )رومة( وكانت 

لرجل شحيح النفس، يغالي في بيع 

اهلل  )صلى  النبي  فرغب  مائها، 

عليه وسلم( في شرائها قائاًل: )من 

في  منها  له  بخير  رومة  بئر  يشتر 

اجلنة ( فاشتراها عثمان بن عفان 

رضي اهلل عنه بخمسة وثالثني ألف 

درهم، فقال النبي )صلى اهلل عليه 

)سبياًل(  سقاية  )اجعلها  وسلم(: 

للمسلمني وأجرها لك( ففعل)5(.

الصحابة  بني  الوقف  شاع  ثم 

النبي)صلى  ترغيب  بعد  وانتشر 

جابر  قال  حتى  وسلم(،  عليه  اهلل 

بن عبداهلل رضي اهلل عنه: ال أعلم 

أحدًا من الصحابة كان ذا مقدرة 

ــااًل فــي سبيل  ومـــال، إال وقــف م

اهلل.

صور وميادين الوقف في اإلسالم: 
قلما يجد اإلنسانـ  مع امتداد رقعة 

البالد اإلسالمية  ـ مدينة أو قرية، 

ليس فيها وقف، فقد بلغ املسلمون 

ـ عبر العصورـ  الذروة في التسابق 

على وقف املرافق اخليرية، لتحقيق 

في  اإلنسانية  والتنمية  النهضة 

وأقبلوا  واملعنوية،  املادية  جوانبها 

رجااًل ونساء على الوقف بحماس، 

فنجد مما جنده:

وقف املساجد: ومرافقها ولوازمها، 
املساجد  ــارة  ــم ع إلـــى  فـــبـــادروا 

بالقناديل  وسخاء.وأناروها  بكرم 

واألضـــواء والــشــمــوع، وأمــدوهــا 

باملصاحف والطنافس، وحفروا لها 

اآلبار للوضوء والنظافة، ويكفي أن 

نعرف أن عدد مساجد مدينة قرطبة 

ـ  اليوم  إسبانيا  في  ـ  األندلسية 

الهجري  الثالث  القرن  في  تبلغ 

)العاشر امليالدي( ستمائة مسجد، 

ومرافقها  لوازمها  معها  وكــان 

إلى  واليــزال  وخدماتها،  وادواتها 

القاهرة،  في  األزهر  اجلامع  اليوم 

ــي دمــشــق،  واملــســجــد األمــــوي ف

وجامع القيروان في تونس، وغيرها 

من اجلوامع واملساجد املنتشرة في 

شاهدة  ــزال  ت ال  املسلمني،  بــالد 

على مدى اهتمام املسلمني بعمارة 

املساجد ووقفها مع مستلزماتها.

لقد  وتوابعها:  امل���دارس  وق��ف 
ــدارس  امل بوقف  املسلمون  اهتم 

التعليمية  مراحلها  اختالف  على 

لرقي  إشعاع  مصادر  باعتبارها 
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الفكر والنهوض باملعرفة اإلنسانية، 

ووقفوا مع هذه املدارس أماكن لنوم 

الطالب الغرباء، ومواضع للدراسة 

واملطالعة، وقاعات للبحث والكتابة، 

ومرافق صحية.

وتذكر كتب التاريخ أن املدارس 

مراحلها  اخــتــالف  على  الوقفية 

التعليمية بلغ عددها في )صقلية( ـ 

في إيطاليا اليوم ـ في القرن الرابع 

امليالدي(  عشر  )احلادي  الهجري 

فيها  مدرسة،  ثالثمائة  من  أكثر 

في  الطالب  من  اآلالف  عشرات 

تعليم مجاني للجميع، وال تزال آثار 

من  كثير  في  باقية  املــدارس  هذه 

العواصم واملدن اإلسالمية في مكة 

والقدس  وحلب  ودمشق  واملدينة 

وبغداد والقاهرة واسطنبول وغيرها 

وإيــران  الوسطى  آسيا  مــدن  من 

والهند وحلب ودمشق والقاهرة..

وق��������ف امل���س���ت���ش���ف���ي���ات 
)ال����ب����ي����م����ارس����ت����ان����ات( 
ومستلزماتها: فقد اهتم املسلمون 
أيضًا بوقف املستشفيات واإلنفاق 

واألطــبــاء  املــرضــى  وعــلــى  عليها 

واملوظفني، وتقدمي الرعاية للجميع، 

من أجل النهوض باملجتمع، وتنمية 

العامة،  الصحة  وصيانة  أفــراده، 

في  املشهورة  املستشفيات  ومــن 

املستشفى  ــي:  اإلســالم الــتــاريــخ 

الرابع  القرن  في  ببغداد  العضدي 

امليالدي(  عشر  )احلادي  الهجري 

بدمشق،  ــوري  ــن ال واملستشفى 

بالقاهرة  املنصوري  واملستشفى 

وغيره من املستشفيات العامة، بل 

العيون  أمــراض  في  واملتخصصة 

واجلــراحــة  والباطنية  والــعــظــام 

واالمراض النفسية والعقلية.

وقف املكتبات العلمية والثقافية: 
وهي قد حوت عشرات اآلالف من 

الكتب في أصناف العلوم والثقافات 

ــارف وكـــان يقوم  ــع والــفــنــون وامل

موظفون  وصيانتها  رعايتها  على 

وخطاطون ومترجمون وأمناء. وأما 

فهي  التنموية  االجتماعية  الغاية 

الناس،  نفوس  في  السعادة  غرس 

وتوفير  احتياجاتهم،  بتأمني  وذلك 

على  وإعانتهم  املعيشية،  مطالبهم 

جتاوز الظروف الصعبة التي نزلت 

وتيسير  بحياتهم  واالرتــقــاء  بهم، 

أمامهم،  واإلنتاج  التنمية  أسباب 

الكرمية  احلياة  أسباب  وتيسير 

لهم، سواء كانت غذاء، أو عالجًا او 

مسكنًا او علمًا او حياة مزدهرة.

دور الوقف في احلياة االجتماعية: 
احلضارة  في  للوقف  الــدارس  إن 

اإلسالمية ليعجب من التنوع الكبير 

في مصارف األوقاف، فكان هناك 

في  احلاجة  ملواطن  حقيقي  تلمس 

عن  احلاجة  هــذه  لتسد  املجتمع 

األوقاف،  من خالل  الوقف،  طريق 

فالوقف من حيث بعده االجتماعي 

يبرهن على احلس التراحمي الذي 

ميتلكه املسلم ويترجمه بشكل عملي 

في تفاعله مع هموم مجتمعه الكبير، 

التطور  في رصد  جليًا  هذا  ويبدو 

القرون  للوقف على امتداد  النوعي 

األربعة عشر فلقد كان املسجد أهم 

املسلمون،  بها  عني  التي  األوقاف 

بل هو أول وقف في اإلسالم، كما 

هو معلوم في قصة بناء مسجد قباء 

مقدم رسول اهلل )صلى اهلل  أول 

عليه وسلم( إلى املدينة املنورة، ولعل 

املسلمني  اهتمام  أبرز شواهد  من 

احلرمني  الوقف:  في  اجلانب  بذلك 

واملدينة  املكرمة  مبكة  الشريفني 

بالقاهرة،  املنورة، واجلامع األزهر 

واملسجد األموي بدمشق والقرويني 

وغيرها  بتونس  والزيتونة  باملغرب، 

الثانية  املرتبة  في  يأتي  ثم  كثير، 

واألهمية  العددية  الكثرة  حيث  من 

النوعية املدارس، فلقد بلغت اآلالف 

على امتداد العالم اإلسالمي وكان 

العلم بني  أثر واضح في نشر  لها 

طالب  توافد  أدى  وقــد  املسلمني 

العالم  أنــحــاء  جميع  مــن  العلم 

اإلسالمية  احلضارة  مراكز  إلــى 

إنشاء  إلى  اإلسالمية  والعواصم 
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تؤويهم،  التي  الوقفية  اخلــانــات 

وإقامة  الطرق،  تهيئة  جانب  إلى 

السقايات واألسبلة في هذه الطرق 

للمسافرين، وكذا دوابهم. 

األربطة  إنشاء  ذلك  وصاحب 

ودور العلم للطالب الغرباء إليوائهم، 

واستتبع ذلك ظهور الوقف للصرف 

من  باعتبارهم  الطالب  هؤالء  على 

للمساعدة  املستحقني  العلم  طالب 

كل هذه  تخلو  وال  الغربة،  دار  في 

جوانب  مــن  واألنــــواع  ــل  ــراح امل

داللتها  لــهــا  لــلــوقــف  اجتماعية 

املجتمع  فــي  ــرهــا  وأث وأهميتها 

بشكل عام. 

إال أن الدور الفاعل للوقف في 

يتمثل  االجتماعية  الرعاية  مجال 

التي  ــن  ــاض ــــدارس واحمل امل ــي  ف

أنشئت خصيصًا لأليتام يوفر لهم 

املدرسية  واألدوات  املأكل  فيها 

مجال  في  الوقف  دور  يتمثل  كما 

األربطة  في  االجتماعية  الرعاية 

إلى  باإلضافة  والتكايا  والزوايا، 

األسبلة التي يقصد بها توفير ماء 

الشرب للمسافرين وعابري السبيل 

املدن  داخل  سواء  الناس  وجموع 

أو خارجها وميكن أن نعد كل ذلك 

دورها  أدت  اجتماعية  مؤسسات 

صعوبة  رغم  باقتدار  االجتماعي 

املؤسسات  ــذه  ه مثل  اســتــمــرار 

طويلة  فترات  وبقائها  االجتماعية 

ويعود  متوالية،  أجيال  مدى  وعلى 

ذلك إلى حاجتها الكبيرة إلى موارد 

تنضب  وال  تتوقف  ال  دائمة  مالية 

وقد حتقق لها ذلك بفضل من اهلل 

ثم بفضل نظام الوقف الذي ازدهر 

احلضارة  ازدهار  مع  تصاعد  في 

اإلسالمية ذلك أن املالحظ في كثير 

من حلقات التاريخ وفي العديد من 

العالم  في  وأثرها  ــاف  األوق بالد 

ضخمة  خيرية  مؤسسات  توقفت 

من  فترة  بعد  رسالتها  أداء  عن 

مواردها  نضوب  بسبب  الــزمــن، 

املالية وإفالسها مما يضطرها إلى 

حني  بني  اخليرين  مساعدة  طلب 

العربية  احلضارة  في  أما  وآخــر، 

مثياًل  جتد  أن  قل  فإنه  اإلسالمية 

لهذه الظاهرة. 

أن  ميكن  االجتماعية:  املجاالت 
لعمل  الرئيسية  املــجــاالت  جنعل 

االجتماعية  اجلوانب  في  األوقــاف 

في املجاالت اآلتية: 

ــة األيـــتـــام: جند  ــاي مــجــال رع

على  املسلمني  من  الكبير  احلرص 

خالل  من  وتربيتهم  األيتام  رعاية 

األوقاف بحثًا عن األجر واملثوبة. 

الغرباء  رعاية  مجال  في  ب( 

دورا  األوقــاف  أدت  لقد  والعجزة: 

مهمًا في حتقيق الرعاية االجتماعية 

بشكل  والعجزة  للغرباء  الشاملة 

ينشئها  مــدرســة  مــن  فما  عـــام، 

الواقفون إال ويوضع بجوارها بيت 

ويجري  املغتربني  للطالب  خاص 

عليهم فيها ما يحتاجونه من غذاء.

الفقراء  رعاية  مجال  في  ج( 

واملــعــدمــني: الشــك أن األوقـــاف 

قامت  قد  جارية  صدقة  باعتبارها 

الرعاية  مــجــال  فــي  كبير  بـــدور 

االجتماعية والضمان االجتماعي في 

املجتمع املسلم، فمن الالفت للنظر 

أن وثائق األوقاف في غالبها تنص 

واحملتاجني،  الفقراء  مساعدة  على 

في  ركنًا أساسيًا  يعد  إن هذا  بل 

تكون  املساعدات  أن  إال  الوقف، 

ذلك  وأنواع مختلفة، فمن  بأشكال 

وغيرها  النقدية،  املساعدات  توزيع 

أحيانًا. 

خيرية  أوقاف  هناك  كانت  كما 

تنفق على أسر السجناء وأوالدهم، 

حيث يقدم لهم الغذاء والكساء وكل 

عائلهم  خروج  حلني  يحتاجونه  ما 

من السجن، كما ُوجدت مؤسسات 

وقفيه لتجهيز البنات إلى أزواجهن 

ممن تضيق أيديهم أو أيدي أوليائهم 

عن نفقات جتهيزهن.

دور الوقف من الناحية اآلثارية: 
وثمة نقطة هامة تفرض نفسها في 

هي  الوقف،  أهمية  دراسة  مجال 

وبقاء عدد  الكبير في وجود  دوره 



e-mail : a r r a f i d @ s d c i . g o v . a e27

ذات  األثرية  واملنشآت  املباني  من 

القيمة التاريخية والفنية واملعمارية؛ 

وتزخر  التي نستمتع مبشاهدتها، 

واحلــواضــر  املـــدن  معظم  بــهــا 

أهم  ومــن  واإلســالمــيــة،  العربية 

املساجد،  الوقفية:  اآلثـــار  هــذه 

والتكايا،  واألسبلة،  واجلــوامــع، 

واألســواق،  الشعبية،  واحلمامات 

والقيساريات، والقصور، والقباب، 

والعتبات  واملقامات  واألضــرحــة 

الشريفة،  ــــزارات  وامل املــقــدســة، 

ومثل تلك اآلثار تزينها  ـ في أغلب 

بديعة، وزخارف  نقوش  ـ  احلاالت 

فضاًل  اجلمال،  رائعة  ورسومات 

الفنون  أعمال  من  محتوياتها  عن 

واملقتنيات  التحف،  مثل  اجلميلة 

واملنابر،  السيوف،  من  الــنــادرة 

ــخــطــوطــات،  واملـــصـــاحـــف، وامل

واألوانــي،  والثريات،  والقناديل، 

والفضية،  الذهبية  واملشغوالت 

والسجاجيد، وما شابه ذلك. 

تلك  ــي  ف ــف  ــوق ال ــام  إســه إن 

اجلوانب الفنية واجلمالية واملعمارية 

أحد  في  ـ  يؤكد  إليها  أشرنا  التي 

أبعاده ـ على املعنى املدني العميق 

نظامًا  ليس  وأنــه  الوقف،  لنظام 

البعض؛  يظن  كما  مغلقًا،  دينيًا 

ومتطور،  ــرن  م نظام  هــو  وإمنــا 

دعم  في  ملموس  ــدور  ب قــام  وقــد 

القيم اجلمالية والفنية، وأسهم في 

اجتماعية  ممارسة  إلى  ترجمتها 

من  وجه  جملتها  في  هي  واقعية؛ 

ظل  في  املدني«  »املجتمع  وجــوه 

الوجه  وهذا  اإلسالمية،  احلضارة 

به،  والعناية  عليه  باحملافظة  جدير 

وخاصة أن سمة »اخللود« هي أبرز 

و»اخللود«  اخليري،  الوقف  سمات 

والفنون  ــار  اآلث سمات  ــرز  أب هو 

الراقية، وهذه وتلك تعتز بها األمم، 

احلضارية  رموزها  من  وتعتبرها 

الباقية على مر الزمن وشاهدة على 

أصالتها.

كيف يعاد دور الوقف في مجال 

الرعاية االجتماعية؟

األمــة  تــاريــخ  فــي  املتأمل  إن 

ليجزم وبقوة أن الرعاية االجتماعية 

القرون  طوال  املسلم  املجتمع  في 

طريق  عن  إال  توجد  لم  املاضية 

الوقف، وفي عصرنا احلالي، ورغم 

بشكله  القائم  الدولة  مفهوم  وجود 

اخلــدمــات  مــن  بكثير  املــعــاصــر، 

تقدمها  كانت  التي  االجتماعية 

الظروف  أن  إال  سابقًا،  األوقــاف 

الوقف  إعطاء  توجب  للدول  املالية 

في  املساهمة  في  احلقيقي  دوره 

وهذه  االجتماعية  الرعاية  جوانب 

ال  األمة  أثرياء  قبل  من  املشاركة 

احلكومات  عن  األعباء  تقليل  تعني 

قيم  ترسيخ  إلــى  ــؤدي  ت ما  بقدر 

للمجتمع  النفوس  فــي  االنــتــمــاء 

األمة  أفــراد  وجعل  الكلي  املسلم 

الفعالة  للمشاركة  استعدادًا  أكثر 

في تبني هموم املجتمع والتخفيف 

الناس  لدى  الشائعة  االتكالية  من 

اعتمادًا على جهود الدولة، والدولة 

فقط.

املصادر: 

)1( رواه البخاري. )2( مختار الصحاح. )3( محمد عثمان احمد ـ الفقة الشرعي ـ دار التوحيد ـ بيروت  ـ 1975م. )4( رواه مسلم. 

)5( رواه النسائي والترمذي.

مصادر أخرى: 

منير عابد اهلل -الوقف اإلسالمي في العهد اململوكي ـ دار مدبولي ـ القاهرة ـ 1960. ابن اجلوزي ـ الوقف اإلسالمي في ديار اإلسالم 

ـ مخطوطة ـ معهد التراث العلمي في جامعة حلب.
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املعنى النحوي
قراءة في مرحلة التأسيس وما بعد التأسيس

مصطفى محمد العطار

إن أول سؤال يطالعنا ونحن بصدد الوقوف على تعريف للمعنى 
النحوي هو: هل كان هناك مكان للمعنى في الدراسات النحوية؟ 
مبعنى آخر: ما نصيب الدراسة الداللية من تفكير النحاة األوائل؟
إن سؤااًل كهذا يتطلب منا بالضرورة حديثًا عن مرحلتني هامتني 

طبعتا الدراسات اللغوية عامة والدراسة النحوية على وجه 
اخلصوص، مرحلة التأسيس ووضع األصــــول، ومرحلة النحو 

املؤسس الذي يشمل كاًل من املعنى واإلعراب اعتباراً من أن هذا 
األخير هو فرع املعنى.

دراسات
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أنه  تاريخية، وجدنا  وإذا أردنا أن نقوم بتوطئة 

استكلملت  قد  العربية  اللغة  وجد  اإلسالم،  جاء  ملا 

أدوات التعبير، وأصبحت قادرة على استيعاب جميع 

تتاز  كانت  التي  تلك  خصوصًا  اجلديدة،  املعاني 

بالصفاء والنقاء من لغة أهل وسط اجلزيرة العربية 

وشعوب  ألمم  متاخمة  كانت  التي  السواحل  لغة  ال 

أخرى كالفرس والروم، وهذه حقيقة تاريخية عجت 

بها كتب التاريخ، وكان من مخالطة العرب الفاحتني 

وتفشى  األلسن  فسدت  أن  واألمم  لشعوب  لهذه 

اللحن في أعز ما ميلكه العرب، اللغة العربية، اإلرث 

احلضاري والزخم التراثي الذي ال ينضب، وفي ذلك 

يقول أحدهم: »فلما كانت الفتوحات واختالط العرب 

الفاحتني بالشعوب التي كانت حتت سيطرة الفرس 

هؤالء  من  كثير  ــول  ودخ واألحــبــاش  والبيزنطيني 

استطاعوا  ما  تعلم  إلى  واضطرارهم  اإلسالم  في 

وهؤالء  الفاحتني  هؤالء  بني  من  وكان  العربية،  من 

إلى  الفساد  تسرب  وعطاء،  وأخذ  اختالط  الشعوب 

لغة كثير من العرب وبدأ يسمع كثير من اللحن في 

التخاطب، قلياًل في األول ثم أخذ في االنتشار حتى 

احلل  أهل  من  وغيرهم  املسؤولني  أنظار  إليه  لفت 

والعقد)1(، إن النص هذا باعتباره صيرورة تاريخية 

لبوادر ظهور اللحن، يبرز اخلطر الكبير الذي طال 

بعد  كيانها، خصوصًا  يتهدد  وأصبح  العربية  اللغة 

الفتوحات اإلسالمية التي كان لها الفضل كل الفضل 

في اعتناق كثير من األمم اإلسالم، فكان لزامًا على 

في  قدمهم  تترسخ  حتى  العربية  يتعلموا  أن  هؤالء 

مراقي احلياة االجتماعية والسياسية وحتى يزدادوا 

فهمًا لإلسالم واملسلمني.

الشواهد  من  يحوي  اإلسالمي  التاريخ  ولعل 

واألمثلة الكثير على تفشي اللحن واللكنة ما يجعلنا 

ولغويونا  علماؤنا  بذله  الــذي  الكبير  اجلهد  نبجل 

من  عليها  خوفًا  وضبطها  اللغة  تقعيد  في  األجالء 

الفساد، وحسبنا شاهدان فقط على ذلك، فقد ورد 

في كتاب اخلصائص البن جني قوله: »إن رجاًل حلن 

بحضرة النبي فقال: )أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل(، 

والشاهد الثاني وهو أخطر من ذلك وأشد، وهو أن 

أعرابيًا قدم في خالفة عمر وقال: )من يقرئني مما 

بهذا  براءة  سورة  رجل  فأقرأه  محمد؟(  على  أنزل 

اللحن )وأذان من اهلل ورسوله إلى الناس يوم احلج 

األكبر أن اهلل بريء من املشركني ورسوله( بكسر 

الالم، فقال األعرابي: إن يكن اهلل بريء من رسوله 

فأنا أبرأ منه()2(.

إن هذين الشاهدين اللذين أوردناهما ليدالن على 

أن اللحن كان متفشيًا حتى في عهد الرسول صلى 

اهلل عليه وسلم، وبني األعراب أنفسهم حيث لم تسلم 

إال أن ظهور  القرآن،  ألسنتهم من اخلطأ حتى في 

اللحن والفساد بصورة سافرة كان مع املسلمني غير 

العربي  اللسان  مجاراة  عليهم  الذين صعب  العرب 

الفصيح الذي ال يضيق سلمه الصوتي على استيعاب 

جميع احلروف، بخالف املوالي الذين جندهم عاجزين 

عن نطق بعض احلروف كاحلاء والقاف مثاًل، دون أن 

ينال ذلك من املعنى، لكن عندما يصيب اللحن الثوابت 

والضوابط العربية التي توارثها العرب آباء وأجدادًا 

فإن ذلك يصبح أخطر ال على لغة العرب وحدها، بل 

كإبدال  بسيط  فلحن  لها،  وعاء  بصفته  القرآن  على 

الفتحة كسرة ـ مثاًل ـ قد يؤدي إلى فهم أبتر يصل 

)أن  الذي سبق ذكره  ذروته أحيانًا كقول األعرابي 

اهلل بريء من املشركني ورسوله( فقد عطف )رسوله( 

على )املشركني( فكانت )رسوله( مجرورة. إذن من 

الطبيعي أن يكون القرآن السبب املباشر لظهور علم 
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ورصد  اللغوي  للتركيب  دراسة  النحو  »ألن  النحو 

للظواهر اإلعرابية الناجمة عن القرائن اللفظية التي 

القرآن  فقراءة  النحوية،  بالعوامل  بعد  فيما  سميت 

أي  الكلمات  أواخر  تغير  على  بارزًا  اعتمادًا  تعتمد 

اإلعراب، وقد ظهر اللحن أول ما ظهر في القضايا 

اإلعرابية)3(. فقراءة القرآن ال بالنسبة إلى العربي 

القح وال بالنسبة إلى املوالي، ال ميكن أن تتم دون 

اإلعرابية،  والعالمات  النحوية  للقواعد  مراعاة  أدنى 

فتغيير هذه األخيرة هو تغيير ملعنى بأكمله وفي هذا 

إثم كبير وجناية عظمى على املنت القرآني.

النحو أو  التأريخ لنشأة  ونحن لسنا هنا بصدد 

للظروف التي أحاطت به، بقدر ما نريد أن نشير إلى 

واخلوف  الغيرة  بدافع  كان  العربية  اللغة  تقعيد  أن 

يهز  أن  شأنه  من  الذي  واللحن  الفساد  من  عليها 

فصاحتها وبالغتها التي تعتبر امليسم الذي يسمها 

ومييزها عن غيرها من اللغات.

إن هذه التوطئة جتعلنا نسلم بأن جهود علمائنا 

تعليم  على  أساسًا  منصبة  كانت  األوائل  ونحويينا 

القواعد وتلقينها للمتعربني حتى يسهل عليهم التمكن 

اللسان  لهذا  ويعود  اللحن  فيقل  العربية،  اللغة  من 

رونقه وصفاؤه، أما احلديث عن واضع النحو العربي 

فتلك مسألة ال تخصنا في شيء مادام األمر يتعلق 

الدراسة  في  وحضوره  املعنى  سؤال  عن  باإلجابة 

النحوية.

ويجب التنبيه إلى كون الدراسة الداللية في املرحلة 

األولى ـ مرحلة التأسيس ـ لم تكن ذات أهمية، وإن 

وجد هناك حديث عن املعنى فإمنا هو املعنى النحوي 

الوظيفي الصرف »إنه معنى األبواب النحوية كالفاعل 

ونائبه واملفعول واحلال والتمييز واملستثنى واملضاف 

إليه والنعت والبدل واملبتدأ واخلبر... وهذه املعاني 

ونغمة  اإلعرابية  كالعالمة  صوتية  قرائن  حترصها 

الكالم، أو صرفية كالبنية الصرفية واملطابقة والربط 

واألداة، أو تركيبية كالتضام والرتبة، ومعنى هذا أن 

األبواب النحوية وظائف تكشف عنها القرائن أو بعبارة 

أخرى معان وظيفية للقرائن املستمدة من األصوات 

والصرف واملماثلة في التركيب والسياق«)4(.

فالفاعل النحوي ليس هو الفاعل الداللي، مبعنى 

صرفية  قرائن:  ثالث  عن  يخرج  ال  الفاعل  هذا  أن 

اآلتية  فاجلملة  داللية.  وليست  وتركيبية  وصوتية 

مثاًل: 

)ضرب زيد َعْمرًا( يدرسها النحوي على الشكل 

و)عمر(  فاعل  و)زيــد(  فعل ماض  اآلتــي: )ضــرب( 

مفعول به، مبعنى آخر إن جملة )ضرب زيد َعْمرًا( ال 

تفيد النحوي في شيء إال في الوظائف التي تؤديها 

النحاة  كون  من  انطلقنا  وإذا  حدة.  على  كلمة  كل 

فإن  اجلملة،  منها  تتشكل  التي  الكلمة  مع  تعاملوا 

ذلك لم يكن عبثًا وإمنا كان العتبار هام جدًا هو أن 

اجلملة الواحدة يسهل ضبطها وحصرها، في حني 

ذلك  فإن  جملي،  فوق  بعد  إلى  اجلملة  إذا جتاوزنا 

نتحدث  دمنا  وما  العربية،  اللغة  معه ضبط  يصعب 

داخل  أخرى  بكلمة  عالقتها  في  املفردة  الكلمة  عن 

يغدو  النسق اجلملي، فإن احلديث عن معنى داللي 

شبه مستحيل، ومن ثم يتحدد التمايز بني علم النحو 

وعلم املعاني.

إال أن تام حسان عندما حتدث عن هذا التمايز 

بني علم النحو وعلم املعاني منطلقًا من فكرة أساس 

مفادها: كون األول يتعلق باجلملة في عالقاتها بجمل 

أخرى داخل البنية النصية فإنه أغفل الفرق األساسي 

بني العلمني وهو الرأي الذي انتقد بشدة انطالقًا من 

أساسيًا  محددًا  يغدو  ال  العلمني  بني  التنافر  كون 
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في  واملعاني  النحو  »فاختالف  إليه  االستناد  ينبغي 

بعض املوضوعات واتفاقهما في البعض ال ينبغي أن 

يخدعنا فنغفل عن الفارق األساسي وهو أن النحو 

يدرس أعمال الواضع، واملعاني أعمال املتكلم«)5(. 

ال  ما  مع جملة  تعامله  في  النحو  إن  أخرى  بعبارة 

يدرس معناها بقدر ما يدرس الكلمة املوضوعة مبا 

هي اسم وفعل وحرف. أما دراسة املعاني فتلك من 

اختصاص املتكلمني الذين يدرسون الكالم واملتكلم 

فينتقلون من اجلملة الواحدة إلى ما فوق اجلملة أي 

إلى النص.

لكن ما موقع املعنى من دراسة النحوي للجملة؟ 

تعريفات  ثالثة  بني  تائهني  يجعلنا  كهذا  سؤااًل  إن 

للمعنى، فهل نحن بصدد تعريف نحوي للمعنى؟ أم 

األخير  في  أننا  أم  للمعنى؟  معجمي  تعريف  بصدد 

أمام تعريف داللي؟

تأسيس  مسألة  حول  معطيات  من  تقدم  ما  إن 

املعنى  أو  املعاني  دراسة  أن  بوضوح  ليبرز  النحو 

وإن  تامًا،  مغيبة  دراســة  كانت  الواسع  مبفهومه 

كانت حاضرة فإن النحاة كانوا يرجئونها ويؤجلون 

النظر فيها إلى حني اكتمال عملية تأسيس النحو ال 

الدراسات  املعنى ال طائل من دراسته وال ألن  ألن 

الداللية لم تكن قد تطورت بعد، ولكن لعامل أساسي 

والضوابط  القواعد  يتجاوز  يكن  لم  النحو  كون  هو 

التي كان الهدف منها هدفًا تعليميًا صرفًا كما رأينا، 

ولذلك ما يبرره بالنظر إلى طبيعة املرحلة التي عرفت 

دخول كثير من األمم إلى اإلسالم، فما كان إال أن 

فسدت السليقة اللغوية.

نستنتج أن املرحلة األولى عرفت ما يسمى باملعنى 

اإلعراب  »حركات  أن  ذلك  اإلعرابي،  أو  الوظيفي 

ليست شيئًا زائدًا أو ثانويًا وهي لم تدخل على الكالم 

اعتباطًا، وإمنا دخلت ألداء وظيفة أساسية في اللغة، 

نعرف  طريقتها  وعن  ويظهر،  املعنى  يتضح  بها  إذ 

الصلة النحوية بني الكلمة في اجلملة الواحدة«)6(، 

وفي هذا الصدد يعرف ابن جني اإلعراب قائاًل: »هو 

اإلبانة عن املعاني باأللفاظ، أال ترى أنك إذا سمعت 

»أكرم سعيد أباه وشكر سعيدًا أبوه، علمت بنصب 

كان  ولو  املفعول،  من  الفاعل  اآلخر  ورفع  أحدهما 

الكالم شرجًا واحدًا الستبهم أحدهما عن صاحبه، 

جتد  ال  بشرى،  يحيى  ضرب  تقول:  فقد  قلت  فإن 

ابن  عند  اإلعراب  فمهمة  فاصاًل«)7(  إعرابًا  هناك 

جني هي اإليضاح واإلبانة عن املعنى، واملتأمل في 

األبواب  معنى  هو  عنده  املعنى  أن  يجد  هذا  كالمه 

النحوية، فالرفع يدل ال محالة على الفاعل، والنصب 

يدل على املفعول، والكسر يدل على الشيء املضاف 

عنده  املعنى  يكون  الوقت  نفس  وفي  املجرور،  أو 

جني  ابن  إن  إذ  والداللة،  واملعجم  لإلعراب  شاماًل 

لم يكن نحويًا عاديًا كمعظم النحاة الذين سبقوه أو 

عاصروه، أولئك الذين نظروا إلى النحو نظرة تقليدية 

وفصلوه عن باقي فروع العربية، بل إن النحو عند 

ابن جني »ليرتبط بباقي الفروع العربية وليس مجرد 

الواقع  عن  بعيدة  وأمثلة  شواهد  على  مبنية  قواعد 

إن  الذهن«)8(.  وإعمال  الفلسفة  من  قريبة  اللغوي 

قد  الذي  اللبس  وإزالة  الغبار  نفض  شأنه  من  هذا 

يعلق بأذهاننا فيما يخص طبيعة الداللة في املرحلة 

األولى من الدراسة النحوية.

لقد أشرناـ  سابقًاـ  إلى أن النحوي لم يكن يتجاوز 

األولى  املرحلة  في  ذلك  وحصرنا  الوظيفي  املعنى 

التي عرفت تأسيس النحو، أما وقد نضجت الدراسة 

النحوية بل واللغوية عامة فإن األمر قد تغير، وابن 

جني واحد من الذين عاشوا هذه املرحلة وجتاوزوا 
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إذ  غير،  ال  إعراب  هو  مبا  للنحو  التقليدي  املفهوم 

ميكن القول، إنه مع هذا اللغوي لم تعد دراسة النحاة 

للمعنى دراسة وظيفية فقط، بل أصبح النحو ذا عمق 

املعنى  عليه  يطلق  ما  وهو  اللغوي  املبحث  في  أكبر 

يؤكد  الذي  حسان  تام  حسب  االجتماعي  الداللي 

أنه للوصول إلى املعنى الداللي في صورته الشاملة 

ال بد أن نضع بعني االعتبار فروع الدراسات اللغوية 

املعنى  أما  ونحو،  وصرفيات  من صوتيات  املختلفة 

املعجمي فإنه يقصد به العالقات العرفية االعتباطية 

التي تنشأ بني املفردات ومعانيها)9(.

بني  يوجد  ال  بجملة  نأتي  أن  فبإمكاننا  وهكذا 

معنى،  لها  ليس  أنها  أي  عرفية  عالقات  مفرداتها 

صحيحة  تغدو  النحوية  الوظيفية  الناحية  من  ولكن 

اللغوية احلديثة  الدراسات  أكدته  ما  وهذا  ومقبولة، 

اللساني األمريكي تشومسكي  العالم  خصوصًا مع 

التركيبية  بالبنية  املعروف  كتابه  في   Chomsky
.)1957( Syntactic structures

اكتمال  كان  »لقد  قائاًل:  حسان  تام  ويضيف 

الوظائف سببًا في قدرتنا على إعراب اجلملة ولكن 

أن  وبني  بينها  حال  واجتماعيًا  معجميًا  قصورها 

تكون نصًا عربيًا مفهومًا)10(، واضح إذن من قول 

تام حسان أنه وإن اتضحت معاني املفردات فإنها 

لن تكشف لنا حتى عن املعنى احلرفي أو ما يسمى 

عند األصوليني ظاهر النص أو املقال عند البالغيني، 

وذلك ألن معاني املفردات حتتاج بدورها إلى املعنى 

الوظيفي واملعنى العرفي حسب تام حسان يشكل 

ما يسمى باملقال.

املعنيني  ذات  اجلملة  تستطيع  حد  أي  إلى  لكن 

الوظيفي والعرفي أن تكون جملة واضحة املعنى من 

أن  الضروري  من  يصبح  ؟هاهنا  الداللية  الناحية 

العنصر  أو  املقام  عنصر  هو  ثالثًا  عنصرًا  نضيف 

اجلملة  تعبير تام حسان ألن  على حد  االجتماعي 

الواحدة تصلح ألن تدخل في سياقات متعددة فوجود 

اجلملة متجردة عن مقامها التخاطبي بقرائنه اللسانية 

وشبه اللسانية واخلارج لسانية قد يؤدي إلى نوع من 

إلى املعنى  بنا  ambiguity وهذا لن يصل  اللبس 

الداللي إذ يستأثر املقام  وظروف إنتاج الكالم بدور 

كبير في القدرة على فهم وتأويل خطاب ما وللبرهنة 

على ذلك نقدم املثال اآلتي :

صوتيًا  صحيحة  اجلملة  هذه  باملجتهد(  )مرحبًا 

وصرفيًا ونحويًا )وظيفيًا( كما أنها صحيحة معجميًا 

ولكن قابليتها للدخول في سياقات اجتماعية موسومة 

بالتعدد جتعل العنصرين السابقني قاصرين عن إيراد 

املعنى الداللي املقامي ذلك أنه إذا قلنا لتلميذ حصل 

باملجتهد(  )مرحبًا  االمتحان  في  مشرفة  نقطة  على 

فإن املقام االجتماعي الشك سيكون محددًا إذ نفهم 

مباشرة أن مقام اخلطاب هو التعظيم والتمجيد أما 

إذا كان األمر يتعلق بتلميذ رسب في االمتحان فإن 

التحقير  مبقام  متعلقًا  يكون  احلال  هذه  في  األمر 

واالستهزاء ذلك ما نفهمه من املعطى التداولي.

الصناعة  نحاة  فهمه  كما  املعنى  أن  كيف  رأينا 

معنى  هو  ما  بقدر  اجلملة  عمق  عن  لنا  يكشف  ال 

الذي  الكلي  الشمولي  املعنى  أما  شكلي.  سطحي 

فيمكن  آنفًا،  عليها  وقفنا  التي  التمظهرات  يراعي 

وفكرهم  أذهانهم  في  حاضرًا  كان  إنه  معه  القول 

تعليم  هو  النحاة  يحمله  كان  الذي  الهم  ألن  فقط، 

النحو بأبوابه املختلفة: باب الفاعل واملفعول والفعل، 

معيارًا  لغة  تصبح  لكي  العربية  اللغة  تضبط  حتى 

سيختلف  الذي  األمر  التقعيد،  تقنيات  من  تستفيد 

تامًا مع نحاة ما بعد التأسيس، ونحن نرى أنه من 
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يتسنى  حتى  التقسيم  هذا  على  الوقوف  الضروري 

لنا معرفة حجم االهتمام الذي أواله علماؤنا األوائل 

لدراسة املعنى.

والدارس املتصفح للكتب النحوية السابر ألغوارها 

وكنوزها العلمية، ال ميكن أن يغفل بحال من األحوال 

كتابه  يعد  الذي  إنه سيبويه  العرب،  النحاة  أب  عن 

مرجعًا هامًا ال مناص منه بالنسبة إلى الباحث في 

حقل اللغويات العربية العامة والنحو خاصة مبا هو 

إعراب ومعنى »فقد كان رحمه اهلل يحرص احلرص 

كله على أن يصحح اإلعراب وعنايته به قبل عنايته 

باللفظ ولو أنه تعارض أكثر الرأيني إعرابًا مع املعنى 

الذي يقتضيه احلال، رجع إلى األقوى ما دام املعنى 

يأتلف به ويضطرد معه«)11(. فسيبويه من النحاة 

الذين تفطنوا إلى العالقة اجلدلية اجلوهرية بني املعنى 

املعنى  يتقاعس عن استحضار  يكن  فلم  واإلعراب، 

اإلعراب  لكون  اعتبارًا  ذهنه  في  وإن  واقعه  في  إن 

فبه  اإلعراب  »فأما  للمعاني  تييز  فهو  املعنى  فرع 

تيز املعاني ويوقف على أغراض املتكلمني، وذلك لو 

أن قائاًل قال )ما أحسن زيد( غير معرب لم يوقف 

على مراده، فإذا قال )ما أحسن زيدًا!( و)ما أحسن 

املعنى  عن  باإلعراب  أبان  زيٌد(  أحسن  و)ما  ؟( 
ٍ
زيد

فهم  لغيرهم،  ليس  ما  ذلك  في  وللعرب  أراده  الذي 

يفرقون باحلركات وغيرها بني املعاني، يقولون مفتح 

لآللة التي يفتحون بها ومفتح ملوضع الفتح.... «)12(. 

لإلعراب من دور رئيسي  يثبت ما  النص  إن ظاهر 

ويخرج  املعنى  يظهر  به  إذ  الواحدة،  اجلملة  داخل 

عن لبسه كاللبس الذي رأيناه مع اجلملة السابقة، فـ 

) ما أحسن زيدًا!( األولى تدل على التعجب والذي 

أجاز ذلك هو الفتحة والثانية تدل على االستفهام ألن 

ألنها  النفي  على  تدل  والثالثة  ذلك  أجازت  الكسرة 

حملت ضمة في آخرها. 

واإلعراب  باملعنى  تكون  إمنا  العرب  فعناية  إذن 

دون  باإلعراب  العرب  تشبثت  أن  حصل  وإن  معًا، 

به  ملقى  املعنى  أن  تعتبر  أال  حينئد  فيجب  املعنى 

إلى  أذهانهم، ولكن مت إرجاؤه  بل إمنا حاضر في 

فترة تكتمل فيها صناعة النحو حتى تصبح ناضجة. 

مسألة  يغفل  لم  سيبويه  أن  على  وقفنا  قد  ومادمنا 

واإلعراب  أواًل  عنده  فألن»املعنى  تفكيره  في  املعنى 

ثانيًا فهو يتحسس املعنى الذي يساق له الكالم، فإن 

يحتال  ومضى  وهجنه  قبحه  الظاهر  اإلعراب  أفاد 

لغيره، وكم رد أمثلة يظهر في أول األمر مسايرتها 

في  ألنها  وذلك  معها،  وانسجامها  العربية  للقواعد 

الغرض  ونبت عن  املعنى وجانبته  قد جفت  اعتباره 

الذي من أجله سيقت«)13(. ونحن ال نخال لغويينا 

القدامى قد أغفلوا هذا الشق من الدراسات النحوية، 

وظاهرها  يتماشى  وال  املعاني  يجافي  إعراب  فأي 

هو إعراب مردود، ألنه ال يعقل أن يتم إعراب بيت 
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ما ـ مثاًل ـ دون النظر في معناه أواًل، وهذا ما جعل 

ابن هشام األنصاري رحمه األولى يقول في اجلهة 

األولى التي يدخل االعتراض عن املعرب من جهتها: 

يراعى  وال  الصناعة  ظاهر  يقتضيه  ما  يراعى  »أن 

املعنى، فكثيرًا ما تزل األقدام بسبب ذلك، وأول ما 

يجب على املعرب أن يفهم معنى ما يعربه مفردًا أو 

مركبًا، ولهذا ال يجوز إعراب فواحت السور على القول 

إنها من املتشابه الذي استأثر اهلل تعالى بعلمه، ولقد 

حكى لي أن بعض مشايخ اإلقراء قد أعرب لتلميذ له 

بيت املفضل: 

ال يبعد اهلل التلبب والـــــــــــ    غارات إذ قال 

اخلميس نعم

فقال )نعم( حرف جواب، فطلبا محل الشاهد فلم 

يجداه، فظهر لي حينئذ حسن لغة كنانة في )نعم( 

خبر  وهو  األنعام  واحد  هنا  )نعم(  وهي  اجلوابية 

حملذوف أي )هذه نعم( وهو محل الشاهد)14(، فمن 

نفسه  األمر  أواًل.  املعنى  في  النظر  اإلعراب  شرط 

كتابه  إلى  نظرنا  نحن  فإن  سيبويه،  على  ينسحب 

إعراب  من  فكم  والشواهد،  باألمثلة  غص  وجدناه 

»فاملعنى  املعنى،  طبق  يجئ  لم  حينما  مردودا  كان 

في مذهبه هو وحي الشرط والقاعدة وهو الذي يحكم 

اإلعراب ويهيمن عليه، ولهذا فهو يعرض على القارئ 

األمثلة في صور مختلفة مما يحسن ويقبح، ما يصح 

مبعناه،  كاًل  ويقرن  بعلّته  كاًل  ويعلل  يصح،  ال  وما 

فيبطل من التراكيب ما لم يجد طبق املعنى املقصود« 

.)15(

 Combinatorial الــنــحــويــة  الـــداللـــة  إن 

مواقع  بــني  القائمة  النسب  هــي   «  semantics
من  نتحدث  دمنا  وما   ،)16(» اجلملة  في  الكلمات 

داخل نسق نحوي فإن هذه العالقات أو النسب تقوم 

واملفعول  والفاعل  كالفعل  بينها  فيما  الوظائف  بني 

وتفاعل هذه العالقات فيما بينها داخل النسق الواحد 

يشكل ما يسمى بالداللة النحوية، وقد ذكر أحمد نعيم 

الكراعني فيما نقله السيوطي عن الفخر الرازي قوله: 

» ليس الغرض إفادة املركبات والنسب بني املفردات 

فصلب  إذن   .)17(» وغيرهما  واملفعولية  كالفاعلية 

الداللة ال يسير في منحى املعنى بقدر ما يسير في 

منحى الوضع، وذلك ما أشار إليه كثير من الدارسني: 

فتمام حسان وأحمد علوي يعتبران الفارق بني علم 

يدرس  األول  كون  في  هو  إمنا  املعاني  وعلم  النحو 

أعمال الواضع، أي يدرس الكلم. مبا هو اسم وفعل 

وحرف، بينما الثاني فهو يدرس أعمال املتكلم، وهذا 
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إعمال هذا  والفعل واحلرف أي  التفاعل بني االسم 

في هذا كما تقول به نظرية العامل هو من اختصاص 

النحوي اخلالص، حتى وإن كانت الصناعة النحوية 

»يجب أن تخضع للمعاني ال أن تخضع املعاني لها ألن 

مقصود املتكلم واحد ال يختلف وأما وجوه اإلعراب 

فتحمل معاني متعددة وهو عمل النحوي، وال ينبغي 

أن نلزم القارئ بأن يقصد ما يريده املعرب«)18(، 

ذلك أن املعرب املتشبت بالصناعة وباإلعراب ال دخل 

هو  هذه  دراسته  من  الهدف  وإمنا  املعاني،  في  له 

الوقوف على اجلانب الشكلي الوصفي ـ أو إن صح 

التعبير ـ على اجلانب البنيوي بلغة دي سوسير، ذلك 

النحوي  فإن  َعْمرًا(  زيد  )ضرب  نقول:  عندما  ألنه 

يعتبر هذه اجلملة مبثابة نسق أو بنية تضم مجموعة 

بينها عالقات خالفية فرفع  تقوم  التي  العناصر  من 

)زيد( تأتي عن طريق إعمال الفعل فيه، وهذا األخير 

أعمل النصب في املفعول)َعْمرًا( وهكذا مبا ال يدع 

األخير  هذا  كان  ولو  حتى  املعنى  في  للنظر  مجااًل 

واحدًا واألعاريب مختلفة. 

هذا  بنية  من  نعصرها  أن  التي ميكن  اخلالصة 

املبحث ميكن إجمالها في كون املعنى في الدراسات 

النحوية ـ وإن درس هذا األخير في عالقته باإلعراب 

فإن  املعنى،  فــرع  األخير  هــذا  كــون  منطلق  من  ـ 

الدراسة النحوية ملسألة املعنى كانت دراسة لم تتعد 

من  مكونة  نسقية  دراسة  هو  مبا  اجلملي  املستوى 

عناصر مفردة )فعل، فاعل ومفعول( وبذلك تاه املعنى 

وسط ركام التقديرات اإلعرابية.

وعمومًا لم يكن النحو في املرحلة األولى، مرحلة 

التأسيس غير دراسة قواعدية معيارية هدفها التمييز 

بني صحيح الكالم وفاسده، كما هو الشأن بالنسبة 

النحو  كان  والتي  الرومانية  الالتينية  املرحلة  إلى 

عندها تييزًا بني منضبط للقواعد سائر على نهجها، 

الذي  فاللحن  لهذا  عنها،  خارج  نشاز  هو  ما  وبني 

طال اللغة الرومانية جعلهم يضعون قواعد ومقننات 

ــرديء،  ال واألســلــوب  اجليد  األسلوب  بني  للتمييز 

ألن  والرومان،  باليونان  تأثيرًا  أقل  العرب  يكن  ولم 

»املطلوب هو أن نستوحي لنخلق اجلديد سواء عبرنا 

املكان لننقل عن الغرب أو عبرنا الزمان لننشر عن 

العرب األقدمني«)19(.
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متابعة: هند الهوني

الكوني في ذكرى رحيل الصادق النيهوم

الراحلون يأخذون
بعضًا من حياتنا

ابن  لروح  وتكرميًا    - النيهوم  الصادق  مكتبة   – الوطنية  الكتب  بدار 
بنغازي النيهوم، وتزامنًا مع اليوم العاملي للكتاب، نظمت املؤسسة العامة 
بفترتني  ليومني  استمرت  الثقافية«  الصادق  احتفالية  »فعاليات  للثقافة 

صباحية ومسائية في منتصف شهر إبريل لعام 2009. 

قامات
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يكون تاريخًا ويعني اأن يكف الإن�شان 

عن اأن يكون جمرد حيوان ناطق كما 

اأراد له اأر�شطو لينقلب حيوانًا ثقافيًا 

لأن ن�شاط الذاكرة الذي ن�شميه تاأمًا 

والذي ن�شبته الفل�شفات علة الديانات 

الأعجوبة  تلك  اأنتج  ال��ذي  هو  كلها 

وامل�شمى  قيمة  الزمان  اأعطت  التي 

ثقافة الذاكرة.

ولهذا فاإن الأخاء عندما يهجرون 

ديار دنيانا يلتحقون ببيتهم الأبدي 

رحلتهم  يف  معهم  لياأخذون  فاإنهم 

كان  �شواء  الدنيا  حطام  هناك  اإىل 

ماًل اأم جاهًا اأم دربًا اأم حتى اأجماداً، 

ولكنهم ياأخذون معهم غنية الذاكرة، 

اأي  معهم،  ذكرياتنا  معهم  ياأخدون 

�شخيًا  ن�شيبًا  معهم  ياأخذون  اأنهم 

من حياتنا.

ُي��غ��ي��بِّ��ون  اإمن���ا  بغيابهم  ف��ه��م 

من  ج��زءاً  ي�شتعريون  منا،  ن�شيبًا 

اغ��رتاب��ه��م  يف  لي�شتبقوه  روح��ن��ا 

رهينة يحتفظون بالرهينة ليختربوا 

ل  لأن  معهم،  العاقة  يف  م�شلكنا 

عرفهم  يف  الن�شيان  لأن  نن�شاهم، 

ولكنه  فح�شب،  للذاكرة  اإهانة  لي�س 

خيانة لهم، للعاقة بهم لي�س خيانة 

لهم،  ثانية  اإم��ات��ة  ولكنه  وح�شب، 

املرة  هذه  الأق��دار  لتقرتفها  اإماتة 

نحن  نقرتفها  التي  الإماتة  ولكنها 

التي  الأ���ش��واأ  امليتة  هي  حقهم  يف 

جرمية  الأم���وات،  نامو�س  تغتفر  ل 

املكان الذي اأ�شبح يعج بح�شور 

امُلبدعني والفنانني وامُلثقفني العرب 

والليبيني.

�شهد اجلميع  تعليق �شورة الراحل 

ال�شادق النيهوم داخل جدران القاعة 

كل  وابتهاج  احل�شور  ت�شفيق  و�شط 

املتتبعني، ومن ثم عر�س مرئي ملدة 

ح�شن  الإعامي  ب�شوت  دقيقة    20

الإعامي  الق�شم  واإخ��راج  عامر  بن 

حياة  تناول   الوطنية   الكتب  ب��دار 

الراحل وبع�شًا من �شريته ومنا�شطه 

واإبداعاته وبعد فرتة ال�شرتاحة كان 

الأديب  لاحتفالية  ال�رصيف  للرئي�س 

اإبراهيم الكوين كلمة   العاملي الليبي 

نقتطع جزءاً منها: 

دنيانا  يف  الأخ��ل��ة  ف��ق��دان  »اإن 

حنون  اإن�شان  رحيل  جمرد  يعود  لن 

ولكنه ي�شري اغرتابًا من بيت مركب، 

اأنبل  اإمنا يفتح منا  الفقيد  لأن اخلل 

تلك  اإىل  معه  ل��ي��اأخ��ذه  فينا  م��ب��داأ 

الهاوية التي ينعتها حكيم اجلامعة 

اأن  يعني  ما  هو  فيها  خري  ل  باأنه 

اإمنا يغت�شب بكل قوة  الذي برحيله 

�شطراً من وجودنا ي�شتقطع الن�شيب 

غنيمة  ليجعلها  روحنا  من  الأنقى 

اأو رمبا زادنا ي�شتعني به يف رحلته 

الرتاجيدية  التجربة  ه��ذه  الأب��دي��ة 

بعبارة  اأفاطون  عنها   عرب  ما  هو 

»ال�شديق هو اأنا«.

اأن يكون الإن�شان ذاكرة يعني اأن 

الصادق النيهوم:
أديب ليبي ُعِرَف بجرأته 

وقراءاته الفذة للمجتمع 
والدين، متفهمًا 

لنواقص جمتمعه 
واجملتمعات األخرى، 

بنظرة واسعة وبعيدة 
يف أمور هذه الدنيا،  

ُمعربًا عن إنسانه 
الشمويل يف تبنِّيه 

غري السائد واخملالف 
للمفاهيم االجتماعية، 

حيث يكتشف العيوب 
ويدلُّ عليها.

»السبيل إىل احلب أن 
تغوص يف داخلك .. أن 

تضع أنانيتك اخلرقاء 
جانبًا وتضع معها 

شهواتك الصغرية 
وغرورك ورغبتك يف 

االستحواذ على كل 
شيء وجريك وراء 
إعجاب الناس بك 

وخداعك لنفسك باسم 
املثل العليا التي التؤمن 

بها إال ألنها ترضي 
غرورك وحده ... السبيل 

إىل احلب أن تقفز خارج 
جلدك وتتعلم التواضع 

كما يتعلم األطفال 
املشي«.
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املوتى  ي�شكت عليها  هذه هي ما ل 

ذاته  بال�شاح  منا  فينتقمون  عادة 

وهو  األ  �شدهم  ا�شتخدمناه  ال��ذي 

»الن�شيان«. 

الأخلة يف  ين�شانا  اأن  فما معنى 

ن�شياننا  من  وانتقامهم  اأدبياتهم 

لهم؟ اإن ن�شيان اخلان يف اأدبياتهم 

يعني اأن يجردونا من ذكرياتنا معهم 

جوهرنا  على  ي�شتولوا  اأن  مبعنى 

�شبيل  على  منا  اأخ��ذوه  الذي  الأنبل 

ا�شتياء نهائيًا ليرتكوا لنا  الإعارة، 

يعني  ما  وهو  بديًا،  الدنيا  حطام 

اإماتتنا  جزاء  اأي�شًا  مييتوننا  اأنهم 

لهم  ن�شياننا  جراء  ثانية  اإماتة  لهم 

ميتة  ...؟  اأ���ش��واأ  امليتتني  اأي  ولكن 

يطيلهم  ل  لأم��وات   الأحياء  مييتها 

الأم���وات  مييتها  ميتة  اأم  امل���وت، 

دنياهم  رحلة  يف  ليخ�شون  لأحياء 

�شيئًا كما يخ�شون املوت.

اأخلة على قيد  باأن ميتة  ليقينًا   

احلياة اأ�شواأ األف مرة من ميتة اأقران 

كنا  اإذا  اأننا  ذلك  الأم��وات،  عداد  يف 

فاإننا  كذلك  م��راراً  بالن�شيان  منوت 

لنحيا بالذاكرة مرة واحدة، ولكننا 

فهل  اأي�شًا،  م���راراً  نحيا  بالذاكرة 

»ال�شادق  الفقيد  اليوم ذكرى  نحيي 

اأخ��رى  ميتة  من  لنجريه  النيهوم« 

ميتة  بعد  اأخاقية  ميتة  يقينًا  هي 

اإمنا  اليوم  بلقائنا  اأّن��ا  اأم  الطبيعة 

التي  الأحياء  اأنف�شنا من ميتة  جنري 

الأم��وات«  »لعنة  ا�شميها  اأن  يل  حق 

نعرب  ولكن  لن�شتمتع  نعرب  ل  نحن 

�شمتي  �شلة  اأن  وي��ب��دو  لنتحرر 

اإىل  يرجع  اإمن��ا   الفقيد  رحيل  منذ 

ال�شادق  اأن غياب  ذلك  ال�شلة   هذه 

مل  يل  بالن�شبة  املفاجئ  النيهوم 

يكن �شدمة فح�شب، ولكنه كان تلك 

الأ�شجنة التي مل اأ�شاأ اأن اأحترر منها 

بالكتابة عنها، اإنها تلك الغ�شة التي 

»خم�شة  ط��وال  �شدري  يف  كتمتها 

ع�رص عامًا«، ل لأن القول �رص جهالة 

ولكن  اجل��ام��ع��ة،  حكيم  ي��رى  كما 

عن  الكلم  ب��اأن  غام�س  لإح�شا�س 

اغرتب هو �رصب من خطيئة  حنني 

فكان  اب��ت��ذال،  اإىل  مقال  كل  حُتيل 

لأن  بال�شمت  ال�شتجارة  اخرتت  اأن 

ال��ذاك��رة  ح��رم  يف  ح�شور  ال�شمت 

واحل�شور يف حرم الذاكرة، ممار�شة 

لتلك ال�شاة التي اعتدنا اأن ن�شميها 

تاأمًا«.

الأدي��ب  اأخ��ذ  املقدمة  تلك  وبعد 

اإبراهيم الكوين فى �رصد ذكرياته  مع 

والوقائع   الأح��داث  وبع�س  الراحل 

  1968 عام  يف   به  معرفته  وقت  من 

�رصاع  بعد  جثمانه  مرافقة   وحتى 

روح��ه  لت�شعد  امل��ر���س  م��ع  با�شل 

راأ�شه  م�شقط  فى  ج�شده  وي�شرتيح 

مبدينة بنغازي فى ليبيا.

جمع من احل�شور يف املنا�شبة
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على اأن تكون نقطة النطاق اأي�شًا، 

جنيف  م��ن  اجلثمان  رح��ل  وه��ك��ذا 

وحيداً يف حني  انتقلت قرينة الفقيد 

من جنيف اإىل زيوريخ جواً يرافقها 

بع�س اأ�شدقاء الفقيد املقيمني هناك 

الأ�شدقاء   بقية  �شمل  يلتئم  اأن  على 

زيوريخ  مطار  انتظار  �شالة  يف 

الدويل، كما انطلق كاتب هذا البيان 

من مقر اإقامته يف منطقة الألب فجراً 

ليمر على العا�شمة التي تبعد ما ل 

هناك  من  لينطلق  ك��م    60 عن  يقل 

اإىل زيوريخ التي تبعد عن العا�شمة 

الوقت من  150 كم يف ذلك  مب�شافة  

بالرطوبة  ُم�شبع  بارد  خريفي  نهار 

�شهر  من  ال�شباب  ب�شطور  وملفوف 

اأول  ليكون   ،1994 عام  من  نوفمرب 

قبل  النتظار  �شالة  يف  امل�شتقرين 

الو�شول  ال�شادق يف  يبداأ رفقاء  اأن 

من  اأول  ف��وج  و���ش��ل  ب����اأول،  اأوًل 

الطائرة القادمة من باري�س ثم الفوج 

القادم من روما ثم البقية على مدى 

جنيف  من  القادم  الداخلي  الطريان 

ترافقهم اأرملة الفقيد، يومها قدر يل 

اأن�شاه،  اأن  اأ�شتطع  اأ�شهد ماأمتًا مل  اأن 

يتعانقون  الفقيد  اأ�شدقاء  كان  لقد 

لينخرطوا يف البكاء كاأطفال �شغار 

كاأنهم اأبناء تيتموا، كاأنهم ل ينعون 

ولكنهم  بع�شًا  لبع�شنا  �شديقًا 

يحت�شنون  وه��م  اأنف�شهم  ينعون 

بع�شهم بع�شًا.

الرحلة  الكوين  ي�شف  ذلك  ويف 

اأرب��اع  فيه  طاف  وموجعة  »طويلة 

ق����ارات ال��ع��امل ال��ق��دمي��ة ال��ث��اث��ة 

»اإفريقيا  الأ�شاطري  بروح  املجبولة 

�شلفه  مثل  مثله  – اآ�شيا«  – اأوروبا 
كان  كاأنه  متامًا  اليوناين  »اأولي�س« 

يقتفي اأثر �شاحب الكهف واملفارقة 

اأولي�شية  اأن عودته مل تخل من روح 

اأي�شًا، لأنها طافت الأركان انطاقًا 

من جنيف اإىل برين براً، اإىل زيوريخ 

براً، اأي�شًا اإىل مالطا جواً، ومن مالطا 

اإىل طرابل�س بحراً، ومن طرابل�س اإىل 

بنغازي جواً، وال�شبب تبدى ملا تخلو 

من طبيعة ن�شتطيع اأن ن�شميه قدرية 

مثلها مثل م�شرية هذا الرجل متامًا، 

فلم يكن بالإمكان نقل اجلثمان من 

جنيف اإىل زيوريخ جواً دون املرور 

برين،  بالعا�شمة  القن�شلية  مبقر 

اجلثمان  اإج���راءات  اإمت��ام  ل�رصورة 

الر�شمية، كما مل يكن بالإمكان نقل 

اجلثمان اإىل زيوريخ جواً نظراً لعدم 

يكن  مل  كما  برين،  فى  مطار  وجود 

بالإمكان نقل اجلثمان اإىل طرابل�س 

الكابو�س  ذل��ك  ل��وج��ود  ن��ظ��راً  ج��واً 

و�شائل  عليه  اأطلقت  ال��ذي  القبيح 

كل  مع  رتبنا  لذا  باحل�شار،  عاملية 

الأطراف من اأرملته املقيمة بجنيف 

خمتلف  يف  املقيمني  اأ�شدقائه  اإىل 

اللقاء  اأن تكون نقطة  العوا�شم على 

زيوريخ  مطار  فى  النتظار  �شالة 

»الدميقراطية وسيلة 
إنسانية ناجحة للوصول 
إىل أسمى هدف إنساين 
رائع أال وهو العدل. ومن 

املمكن أن تستخدم 
باعتبارها وسيلة 

كالسالح يف إحقاق 
احلق«.

»باسم اإلنسانية يطالبنا 
العامل بأن »نتفاهم« 
مع إسرائيل. وباسم 

اإلنسانية ينسى العامل 
أيضًا أن يتوقف ذات 

مرة عن مطالبتنا 
باملفاوضات ويقول 

لنا إنه يريدنا أن نعرتف 
بأن اليهود بالذات أعلى 

درجة من اإلنسانية، 
أو أن شعب فلسطني 

أقل درجتني. أن كل 
شيء يف هذه اخلدعة 

املزرية يتم باسم 
اإلنسانية للدفاع عن 

كنيس يهودي متزمت 
ضد حقوق اإلنسان يف 

املساواة«.
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أجراه: سمير عطية

العقد الثقافي الواعي أفضل إجناز للبشرية في األلفية الثالثة

رياض نعسان آغا للرافد

معالي الدكتور رياض نعسان آغا وزير الثقافة في اجلمهورية 
ــة، أهـــاًل وســهــاًل بــك فــي لــقــاء مــع مجلة  ــســوري الــعــربــيــة ال

»الرافد«.
ـ أهاًل وسهاًل بكم ومرحبًا.

حوار
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وق��ت��ًا ط��وي��ًا، وه��و على ك���ِلّ حال 

الثالثة  حتى  �شباحًا  التا�شعة  من 

الأن�شطة  ومتابعة  ظهراً،  والن�شف 

م�شاًء  ال�شاد�شة  ال�شاعة  م��ن  ب���دءاً 

واأحيانًا  والن�شف  الثامنة  وحتى 

وبعد  ليًا،  والن�شف  التا�شعة  حتى 

غ لنف�شي ولأ�رصتي ثم اأعود 
ّ
ذلك اأتفَر

الثانية  ال�شاعة  يف  العمل  ملتابعة 

وحتى  الليل  منت�شف  بعد  ع�رصة 

الثالثة �شباحًا، هذا هو الوقت الذي 

اأكتب فيه اأو اأقراأ.

* اإذاً اأنَت اأماَم حتٍدّ مع الثقافة؟

ُخْذ  اأنت  اأنا وحدي،  ل�شُت  � نعم... 

الوطن  يف  الُكَتّاب  من  كبرياً  ع��دداً 

حترير  روؤ���ش��اء  بع�شهم  ال��ع��رب��ي... 

حف كربى، وبالتاأكيد يكتبون يف  �شُ

منت�شف الليل واآخره؛ لأن النهار كله 

يعني:  لإداراتهم،  فيه  م�شغولون  هم 

متفرغون،  ��اب  ال��ُك��َتّ من  قليٌل  ع��دٌد 

اأ�شاتذة  اإما  هم  العظمى  فالأكرثية 

روؤ�شاء  اأو  مديرون  واإما  جامعيون، 

حف، اأو مديرون ملوؤ�ش�شات  حترير �شُ

الَنّدرة  اإل  جتُد  ل  وبالتايل  ثقافية، 

طه  حتى  املتفرغني،  م��ن  ال��ن��ادرة 

للمعارف... ولكنه  ح�شني كان وزيراً 

كان يكتب »حديث الأربعاء«.

اإي��وان  اأن��َك حم��ٌبّ لعبق  اأع��رف   *

�سيف الدولة واملتنبي واأبي فرا�س.. 

* بدايًة، هل جتد اأن اأعباء امل�سوؤولية 

اجلو  نف�س  عن  اأبعدتَك  الثقافية 

الإبداعي كاأديب وموؤلف؟

اأج��ُد  اأزال  م��ا  اأن��ن��ي  اهلل  اأح��م��د   �

نحو  فعندي  الكتابة،  الوقَت ملتابعة 

حف  اأ�شبوعيًا يف ال�شُّ خم�س مقالت 

الأدبية وال�شيا�شية، ويف الوقت ذاته 

اأقوُم  حيث  النقدية  درا�شاتي  اأتابُع 

اأي�شًا  واأع��ود  الكتب،  بع�س  بتاأليف 

عملي  ملتابعة  والأخ��رى  الفينة  بني 

وهو  ال�شيا�شي  العمل  قبل  ال�شابق 

العام  هذا  فعندي  الدرامية،  الكتابة 

�شخمان  تلفزيونيان  م�شل�شان 

�شيجدان طريقهما اإىل الت�شوير قريبًا 

اإن �شاء اهلل.

* اإذاً.. نحُبّ اأن نعرف اأكرث عن يومك 

وم�سامني  هي حماور  ما  الثقايف، 

ال�سيد  عند  الثقايف  ال��ي��وم  ه��ذا 

الوزير؟

� اأوًل: الوزارة تاأخذ الوقت الأكرب 

وال��وزارة  طويل،  فدوامها  عملي  من 

ممتدة يف كل اأنحاء القطر، وحتى يف 

الأرياف، نحن منلك اأربعمائة وت�شعة 

�شورية،  يف  ثقافيًا  مركزاً  واأربعني 

كاإدارة  الكبرية  الإدارات  عن  ف�شًا 

يف  عما  ف�شًا  وامل��ت��اح��ف،  الآث���ار 

تنمية الن�شاط امل�رصحي واملو�شيقي، 

���ش��وؤون  يف  اإداري�����ًا  واهتماماتنا 

يتطَلّب  ه��ذا  العاملني...  املوظفني 

وكتبَت عن ذلك، وقبل قليل تكَلّمَت 

مع  املثقف  وعالقة  الكمبيوتر  عن 

وه��ذه  التقنية  وه��ذه  الآل���ة  ه��ذه 

من  ع��دداً  اأَنّ  األح��ُظ  اأنا  الو�سيلة، 

اأن  �رصاحًة  يعلنون  الكبار  الأدباء 

على  هم  والإنرتنت  الكمبيوتر  هذا 

ت�ساٍدّ وقطيعٍة معه..؟!

اأن  �شعوبة  رمبا  ال�شبب:  نعم...   �

لهم،  بالن�شبة  املجهول  يخرتقوا هذا 

)املرُء  تقول:  �شعبية  مقولة  وهناك 

عدو ما يجهل، ولكنه �شديُق ما يعلم(، 

اأنا بالن�شبة اإيَلّ فاإن اأعَزّ اأ�شدقائي هو 

اأق�شي  وبالتايل  الكمبيوتر...  جهاز 

ول  اأمامه  جال�ٌس  واأن��ا  نهاري  اأكرث 

كُلّ  للتوقيع،  اإل  القلم احلرب  اأ�شتخدم 

كتاباتي هي بالكمبيوتر. والإنرتنت: 

م�شدر �شخم للمعلومات.

توظيف  عن  اأي�سًا  اأ�ساأَل  اأن  اأريُد   *

هذه التقنيات يف الثقافة؟

 
ٌّ
اأ�شا�شي جزٌء  هي  الآن  التقنية   �

الكتاب  نطبع  الآن  نحن  عملنا،  من 

من  ورقية  ن�شخة  فكل  الإل��ك��رتوين، 

الهيئة  ع��ن  ي�����ش��در  ال���ذي  ال��ك��ت��اب 

معها  ت�شدر  ���ش��وري��ة  يف  للكتاب 

لدينا  وبالتايل  اإلكرتونية،  ن�شخة 

الثقافة  ل��وزارة  ج��داً  �شخمة  مواقع 

الإنرتنت،  املعلوماتية  ال�شبكة  على 

ل يكاد يوجد مركز ثقايف يف �شورية 

ورغم  الإنرتنت،  على  موقع  وله  اإل 
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الثقافة  لوزارة  عديدة  مواقع  وجود 

على  حر�شُت  فقد  الإن��رتن��ت،  على 

على  �شخ�شي  م��وق��ٌع  يل  يكون  اأن 

وكتبي  مقالتي  فيه  اأن�رص  الإنرتنت 

لغة  عن   ُ يعرِبّ اأمٌر  وهذا  ودرا�شاتي، 

من  اأحداً  اأن  ولي�س �شحيحًا  الع�رص، 

للغة  يدير ظهره  املثقفني  اأو  الُكَتّاب 

مل  مم��ن  اجلميع  اأدع���و  اأن��ا  الع�رص، 

والكمبيوتر  الإن��رتن��ت  ع��امل  يقتحم 

لالتحاق بهذا العامل واإل �شيتخلفون 

عن ع�رصهم.

* اأعود قبل حموري الثاين يف هذا 

العجالة يف  اأختم  اأن  واأريُد  اللقاء 

ال�سيد  املثقف معايل  الأديب  حياة 

الزمان  يف  »�سارح  يعني:  الوزير، 

املتاألقة  الكتابات  وهذه  واملكان« 

وال�سرية  املعرفة  يف  املتوهجة 

هو  ما  والن�س...  والإب��داع  الذاتية 

�سينتظره  ال��ذي  ذلك  بعد  اجلديد 

اجلمهور؟

الزمان..«  »�شارح يف  كتبُت  اأنا   �

اأريُد  كنُت  يومها  �شنوات،  ع�رص  قبل 

اأن اأتاأمل م�شريتي يف خم�شني عامًا، 

الهاربة  اللحظة  د 
ّ
اأُج�ش اأن  واأردُت 

يف  واأجعلها  واأعتقلها  حياتي  من 

ول��اأج��ي��ال،  ل��اأب��ن��اء  ُيحفظ  كتاب 

هذه  مع  ال�شخ�شية  جتربتي  وه��ي 

وف  �رصُ من   
َّ
علي  

ّ
َم��َر م��اذا  احلياة، 

جتربتي،  ه��ي  وب��ال��ت��ايل  ال���زم���ن، 

والكاتب عادًة يكتب للنا�س جتربته، 

عاقتي  لكتابة  ذلك  بعد  اجتهُت  ثم 

باملكان  العاقة  وه��ذه  بالأمكنة، 

عاقة  هي  حم�شة...  ثقافية  عاقة 

اأمرنا  تعاىل  اهلل  العامل،  اإىل  ف 
ّ
تعُر

يف  ���ش��ريوا  )ق��ل  ال��ك��رمي  كتابه  يف 

الأر�س هو  ال�شري يف  الأر���س( وهذا 

التعرف  ٍف، 
ّ
َتَعُر اكت�شاٍف، و�شرُي  �شري 

�شبحانه  اهلل  م��ن  اأم����ٌر  ه��و  اأي�����ش��ًا 

وقبائل  �شعوبًا  )وجعلناكم  وتعاىل: 

لتعارفوا(، فاأنا اأقِدّم عرب �رصاحي يف 

فعندما  والتعارف،  املعرفَة  املكاِن 

اأكتب عن بوداب�شت، عندما اأكتب عن 

مو�شكو...  عن  اأكتب  عندما  باري�س، 

من  عا�شمٍة  اأِيّ  عن  هافانا...،  عن 

ُف النا�َس 
ّ
العوا�شم التي زرتها، اأنا اأَُعِر

�شعوٍب  اإىل  اأكتب  ما  ي��ق��روؤون  ممن 

اأخرى، اإىل عاداتهم وتقاليدهم، وهذا 

اأمٌر كان �شائعًا يف كتاباتنا القدمية 

من  كاتبًا  كم  تعرُف  اأنَت  التقليدية، 

ُكَتّابنا القدامى اأَلَّف يف البلدان، واأنا 

اأكتب  اأن��ا  بطريقتهم،  الآن  اأكتب  ل 

لَك  اأُق��ِدّم  ل  اأنا  يعني:  واملكان،  اأنا 

املعلومَة جافًة، ول اأكتُب عن مدينة 

م�شادر  من  لَك  اأكتُب  ل  اأزره��ا،  مل 

جتربتي  م�شادر  من  اأكتب  بل  ُكتٍب؛ 

كتاباتي هي  باأن  اأُنكر  ول  يف، 
ّ
وتعر

اأي لأن�رصها يف  ذات طابع �شحفي، 

يعرف  اأن  يريد  قارئ  اأمام  ال�شحف 

فاأنا  باملعرفة،  ذهنه  ُيثقل  اأن  دون 

اأُقِدّم لها باأنني زرُت مدينة كذا فحدَث 

عرب  ولكني  للتطريف،  هو  كذا،  معي 

فه باملدينة 
ّ
هذه الرواية الطريفة اأعِر

واأين تقع وما عدد �شكانها، وما اأهم 

�شواها،  عن  بها  متتاز  التي  ال�شمات 

وما هو املهم فالأهم فيها، ماذا زرُت 

من مواقع، وماذا راأيُت من ب�رص، وما 

اأ�شياَء  عن  اأحت��َدُّث  به،  تاأثرُت  الذي 

�شخ�شية ولكن طريفة.

املتابعات  ه��ذه  يف  لح��ظ��ُت   *

ح�سور  اجلميلة  الأدبية  والوقفات 

هناك  الذاكرة  جانب  واإىل  الذاكرة، 

اأدب��اء  هناك  بالتفا�سيل،  اهتمام 

اإىل بالٍد يقروؤون  ومثقفون يذهبون 

العناوين العامة، وهناك يف �سالف 

الزمان وذات املكان تف�سيل اأمتعَت 

القارئ وجذبته.

اأعتمد  ك��ت��اب��ات��ي  ك��ل  ن��ع��م...   �

بهذه  اأهتم  اأن��ا  ذاك��رت��ي،  على  فيها 

التفا�شيل لأنها م�شلّية للقارئ، فاأنا 

عندما اأقول له اإنني اأدخل اإىل مطعم 

كذا والتقيُت فانًا هناك وجرى معنا 

م�شكلة كذا وو... هذه تفا�شيل ولكنها 

اأن  يريد  ل  فالقارئ  القارئ،  ت�شلي 

اجلغرافيا،  يف  در�شًا  كتابه  يف  يقراأ 

اجلغرافيا  يف  در���ش��ًا  اأراد  ل��و  لأن��ه 

ل  اأن��ا  اجلغرافيا،  كتاب  يف  لوجده 

كتبُت  مثًا  له كتاب جغرافيا،  اأُق��ِدّم 

عرو�شني  عن  ولكن  »بوداب�شت«  عن 
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ن�شاطنا  ميتد  اأن  واأي�شًا  الكتب،  من 

الثقايف اإىل حمافظات �شورية كّلها، 

دم�شق  احتفالية  يف  حر�شنا  نحن 

مثًا على اأن كل ن�شاط تقيمه وزارة 

يطوف  لاحتفالية  دعمًا  الثقافة 

املحافظات لكي ل ت�شتاأثر العا�شمة 

اأثمر  ه��ذا  وك��ل  بالأن�شطة،  وحدها 

ثقافيًا باأن حرك احلياة الثقافية يف 

�شورية، فقد �شدرت درا�شات وكتب، 

جداً  �شخمة  فنية  اأع��م��ال  واأقيمت 

�شتبقى يف الذاكرة ال�شورية، ُخْذ على 

�شبيل املثال: التاألق الذي حققناه يف 

مهرجان ال�شينما الدويل الذي اأقامته 

وزارة الثقافة، كان مهرجانًا يرتقي 

اإىل م�شتوى املهرجانات الدولية يف 

العامل، حتى اإن بع�س جنوم ال�شينما 

على  قالوا  ح�رصوا  الذين  الدوليني 

امل��اأ:  وعلى  اخل�شبة  على  امل�رصح 

لياأتي منظمو املهرجانات من العامل 

ليتفرجوا ما تفعل دم�شق. هذا جمال 

دم�شق  مهرجان  اأي�شًا  لنا،  اعتزاز 

عر�شًا  اأربعني  فيه  قدمنا  امل�رصحي 

وللدول  العربية  لأمتنا  م�رصحيًا 

لفتًا  احل�����ش��ور  وك���ان  ال�شديقة، 

ل�شخامة التزاحم على امل�شارح؛ لأن 

هذا امل�رصح يقدم فكراً ويطرح ق�شايا 

امللتقيات  يف  ذات��ه  الأم��ر  للنقا�س، 

الإبداعية والفكرية التي اأقمناها، يف 

حلب زارنا اأكرث من األف �شخ�شية من 

دولنا  من  اأوروب��ا  من  حلب،  خ��ارج 

الإ�شامي،  العامل  دول  ومن  العربية 

يف  ناق�شوا  اأو  حا�رصوا  اإما  وهوؤلء 

ُكُتبًا،  اأَلَّف  وبع�شهم  حوارية،  ندوات 

هو  ه��ذا  م��ق��الٍت...  كتب  وبع�شهم 

الثقايف املطلوب، وقد حتقق  احلراك 

اأي�شًا يف دم�شق ب�شكٍل لئق.

اأ�سافت  وقلت:  قليل  قبل  تكلمت   *

هل  دقيق  ب�سكل  يعني  العديد... 

اأ�سافت قيمًا معرفية جديدة ح�سب 

راأيك ُترثي احلراك الثقايف؟

� ل يوجد فعل ثقايف جاد با قيم 

اأحيانًا،  للحوار  يرتكها  هو  يرتكها، 

ق�شية  ت��ط��رُح  عندما  اأن���َت  يعني: 

بانتهاء  تنتهي  ل  فهي  ما  فكرية 

حديثك.! �شيتناقلها هوؤلء، هذا الفعل 

ال�شباب،  الثقايف ح�رصه املئات من 

كم عدد الذين تاأثروا به.؟ رمبا رجل 

ما  مب�رصحية  تاأثر  ال�شالة  يف  واحد 

يبدع  حتى  �شنوات  ع�رص  �شننتظره 

ت�شميته:  ميكن  ما  ه��ذا  اآخ��ر،  عمًا 

»جدوى الثقافة«، اأو جدوى الفن، اأو 

والثقافة  الفن  جدوى  الأدب،  جدوى 

واإمن��ا  الفور،  على  ياأتي  ل  والأدب 

بني  �شيولد  من  الأجيال،  عرب  ياأتي 

م�رصح  مقاعد  على  اجلال�شني  هوؤلء 

احلمراء اأو م�رصح دار الأوب��را..؟  من 

ن��زار  امل�شتقبل  يف  �شيكون  منهم 

حنا  اأو  ونو�س،  اهلل  �شعد  اأو  قباين، 

واح��داً  ول��ك��َنّ  اأدري،  ل  اأن��ا  مينا..؟ 

ليلة  يف  واختلفا  الفندق  اإىل  دخا 

طرافة...  فيها  حادثة  هذه  الزفاف، 

ولكن من خال حديثي عن عرو�شني 

تعر�شت  ال��زف��اف  ليلة  يف  اختلفا 

اإىل  احلديثة...  الأوروب��ي��ة  القيم  اإىل 

الإن�شان الأوروبي واأزمته املعا�رصة 

واإفا�شه الروحي واإخفاقه يف القيم.

عا�سمة  ك��ان��ت  حلب  مدينة   *

 ،2006 ع��ام  الإ�سالمية  للثقافة 

العربية  للثقافة  عا�سمة  ودم�سق 

يف عام 2008، اأنا بقناعتي اأن هناك 

انق�ساء  بعد  تقول  م��اذا  دميومة، 

هاتني التجربتني؟

هذه  يف  حمظوظني  كنا  نحن   �

عريقتني  مبدينتني  نحتفي  الآون��ة 

ه��م��ا الأق�����دم يف ال��ع��امل اح��ت��ف��اًء 

العربية،  الدول  فيه  ت�شاركنا  ثقافيًا 

وقد  ال�شديقة،  الدول  فيه  وت�شاركنا 

اأ�شهمت هاتان الحتفاليتان باإعاء 

املعا�رصة،  ال�شورية  الثقافة  مكانة 

احل�شاري  بالدور  الب�رصية  وبتذكري 

عرب  �شورية  قدمته  ال��ذي  ال��ري��ادي 

الع�شور، كانت فر�شة ومنا�شبة لأن 

املبدعة  ال�شخ�شيات  مئات  يزورنا 

يف العامل، واأن تاأتينا ع�رصات الفرق 

امل�رصحية والغنائية واملو�شيقية، واأن 

ي�شارك معنا يف النقا�شات واحلوارات 

املفكرين  مئات  الثقافية  واللقاءات 

واملثقفني والأدباء، واأن نطبع العديد 
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ع�رصة  الثامنة  يف  الآن  وه��و  منهم 

من عمره �شيكون ذاك الرجل... لكن ل 

ن�شتطيع اأن نحكم متى �شيبداأ العطاء 

الفرجة،  ل��ه  نوفر  نحن  الإب��داع��ي، 

املعرفية...  القيمة  ه��ذه  له  ونوفر 

اأن  مطلوبًا  لي�س  يوم،  ذات  �شيكون 

امل�رصحية  ح�رصوا  الذين  كل  يكون 

ُكَتّابًا م�رصحيني يف امل�شتقبل، واحٌد 

والإب���داع  الثقافة  يف  لأننا  يكفي؛ 

نوعًا،  نطلب  نحن  ك��ّم��ًا،  نطلب  ل 

دم�شق كان فيها �شاعر �شخم ا�شمه: 

يكفيها  ح�شبها...  وكان  قباين،  نزار 

فيه  كان  العراق  وكذلك  قباين،  نزار 

اجل��واه��ري وي��ك��ف��ي، وك��ذل��ك م�رص 

هنا  اأن��َت  ويكفي،  �شوقي  اأحمد  كان 

لكي  وق��وداً  تقّدم  ول  خبزاً،  تقّدم  ل 

ت�شتخدمه ا�شتخدامًا يوميًا، اأنت تقدم 

املتنبي  يكفيهم  العرب  اأم��ة،  عطاء 

كذلك  متنبي،  ع�رصين  اإىل  نحتاج  ل 

�شك�شبري،  يكفيهم  الربيطانيون  كان 

وكذلك طبعًا � يكفيهم � ل يعني اأننا 

تعتز  الأمم  ولكن  اآخر،  رجًا  نريد  ل 

برجٍل اأو مبجموعٍة قليلٍة من الرجال، 

الهندي  الأدب  عن  تتحدُث  الآن  اأنَت 

عن  تتحدث  وعندما  طاغور،  تقول: 

اأو  لمارتني  تقول:  الفرن�شي  الأدب 

عن  تتحدث  وعندما  هيغو،  فيكتور 

اأملانيا والأدب الأملاين تقول: غوتو. 

هذا ل يعني اأنه مل يكن هناك املئات 

الآلف؛  نقل  مل  اإن  يكتبون  مم��ن 

اأدري  ل  فاأنا  الكبار،  الأع��ام  ولكن 

اأن�شطتنا  يتابعون  الذين  هوؤلء  ِمْن 

ونغذي فكرهم بهذه الثقافة، ل اأدري 

اأو  مل�شتقبل،  نزار  �شيكون  منهم  ِمْن 

من الذي �شيخلف جنيب حمفوظ يف 

مبدعًا  �شيكون  الذي  من  اأو  الرواية، 

يف امل�رصح مثل اأبي خليل القباين..؟!

* اأريُد اأن اأ�ساأل عن الثقافة املمتدة 

زمنيًا، ماذا تركت هذه الحتفاليات 

اإجن��ازات على الأر���س؟ مبعنى  من 

فاإذا  الدائمة...  الثقافية  امل�ساريع 

الغر�س  نغر�س  باأننا  تفاجئني  بَك 

الثقايف يف الأفراد.

� جيد.. نحن نقيم املراكز الثقافية 

ويتبادلوا  النا�س  فيها  يلتقي  لكي 

يف  ن�شتقبل  عندما  ولكن  الأف��ك��ار، 

يف  زائ��ر  اآلف  ع�رصة  ثقايف  مركز 

العام، نحن نفعل ذلك لكي جند واحداً 

يف  كبرياً  مثقفًا  امل�شتقبل  يف  منهم 

منطقته.

* اإذاً اأنتم تراهنون على الإن�سان الذي 

توفرون له املحافل الثقافية..؟

� نعم... نحن نراهن على الإن�شان، 

و�شاأننا   �� الثقافة  وزارة  يف  نحن 

� اأن نفتح جامعات،  لعامل كله كذلك 

خم�شمائة  الطب  كلية  يف  ن�شتقبل 

منهم  �شيكون  من  ت��دري  ل  طبيب، 

طبيبًا مكت�شفًا، لكن ل بد من اأن يظهر 

أن املكان يتأثر بحالة 
البطل النفسية 

فاملكان لدّي هو 
الذي يصنع البطل، 

لذلك جتد يف رواياتي 
شخصيات تتحرك 

مبسلك غريب عجائبي 
ألنها تعيش يف أماكن 

عجائبية... وبالتايل 
فاملكان حاضر بقوة 

يف أعمايل

مل أكتب عن مصر 
املعاصرة إال بعد 
أن أجنزت روايتني 

عن اإلسكندرية يف 
األربعينيات أثناء احلرب 

العاملية الثانية ثم 
يف اخلمسينيات بعد 

حرب قناة السويس 
ثم عدت إىل مصر 

املعاصرة واالغرتاب 
العنيف يف روايتي 

»برج العذراء«
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�شياأتيَك  احلياة،   �شنة  هذه  واح��د... 

جوا 
ّ
رمبا من خم�شة اآلف طبيٍب تخر

نفي�س  اب��ن  مثل  م��ن  واح���ٌد  ياأتيك 

اأبي  ابن  كتاب  ُخْذ  مثًا:  الدم�شقي، 

اأُ�شيبعة »طبقات الأطباء« �شتجد يف 

اأطباء  اأ�شماء عجيبة من  الكتاب  هذا 

يف  كتبه  لأنه  م�رص؛  واأطباء  دم�شق 

الذي  الظاهر بيرب�س، لكن من  ع�رص 

حتفظ الأمة ذاكرته وذكراه..؟ هو ابن 

ا�شمه  اأن  رغ��م  يف  الدم�شقي  نفي�س 

اأبا  الكتاب، لأن  غري مكتوب يف هذا 

اأُ�شيبعة كان يغار منه فلم يذكره.

الكثري حقيقة عن جتارب  يكتب   *

واإيجابًا،  �سلبًا  الثقافية  العوا�سم 

اإطاره  تقّيم هذا امل�رصوع يف  كيف 

العربي خروجًا عن دم�سق عا�سمة 

اأو  الكويت  اأو  م�سقط  اأو  للثقافة 

اخلرطوم، هذا امل�رصوع ب�سكل عام 

من خالل جتربتكم وروؤيتكم..؟

� اأنا اأعتقد اأن اأف�شل اإجناز مَتّ يف 

والع�رصين  واحلادي  الع�رصين  القرن 

ب�  �شمي  م��ا  اإق��ام��ة  ه��و  مطلعه  يف 

��ِخ��َذ  اُتّ ق��رار  ه��ذا  ال��ث��ق��ايف«،  »العقد 

الأمم املتحدة، وبالتايل  على �شعيد 

للحاق  مهمتان  منظمتان  �شارعت 

العربية  العامل، هما: املنظمة  بع�رص 

ومنظمة  والعلوم،  والرتبية  للثقافة 

املوؤمتر الإ�شامي، العقد كان لعوا�شم 

الثقافة يف العامل، فهناك احتفاليات 

وهناك  الأوروبية،  الثقافة  عا�شمة 

اح��ت��ف��ال��ي��ات ع��ا���ش��م��ة ال��ث��ق��اف��ة 

الأمريكية، وعوا�شم الثقافة ال�شينية، 

وهكذا... العامل الإ�شامي عرب منظمة 

عاتقه  على  اأخ��ذ  الإ�شامي  املوؤمتر 

الإ�شامية؛  الثقافة  عوا�شم  اإقامة 

اأنه  ترى  فاأنَت  كثرية  لكونها  ونظراً 

عا�شمتني  جتد  قد  الواحد  العام  يف 

العوا�شم  اأحيانًا، ولكن ح�شب وقوع 

جتد  ق��د  م��ث��ًا:  يعني  ال��ق��ارات،  يف 

مدينة  جتد  وقد  عا�شمة،  اأ�شفهان 

هذا  يف  نحن  مثًا  عا�شمة،  اأخ��رى 

عا�شمة  ب��ال��ق��ريوان  نحتفل  ال��ع��ام 

و�شنحتفل  الإ���ش��ام��ي��ة،  للثقافة 

العربية،  للثقافة  عا�شمًة  بالقد�س 

املنظمة  »األيك�شو«  منظمة  اأي�شًا 

للجامعة  التابعة  للثقافة  العربية 

تاأخر  الثقايف،  العقد  اأقامت  العربية 

دور دم�شق، يعني: كان ُيفرت�س باأن 

كعا�شمة  بها   
ً
حمتفى دم�شق  تكون 

من  العديد  قبل  العربية  للثقافة 

نظراً  الأخ����رى؛  العربية  العوا�شم 

ولاأ�شف  اخلافة،  عا�شمة  لكونها 

لكونها  ببغداد  نحتفل  اأن  ن�شتطْع  مل 

وقعت حتت الحتال، هذا كله يجعل 

موقفنا من احتفالية دم�شق عا�شمة 

الحتفاليات  ومن  العربية،  للثقافة 

اأن  على  م�شجعًا  موقفًا  ت�شتمر  التي 

واأن  امل�رصوع  هذا  يف  العمل  ي�شتمر 

ننتهي  حينما  يعني:  ال��دور،  يتكرر 

نبداأ من جديد، يجب األ نتوقف؛ لأن 

العوا�شم  م�رصوع   �� امل�����رصوع  ه��ذا 

جداً  عظيمة  فائدة  ق��َدّم   �� الثقافية 

للثقافة  وك��ذل��ك  العربية،  للثقافة 

الإ�شامية.

* الدكتور كان من الداعمني مل�رصوع 

القد�س عا�سمة للثقافة يف م�سقط، 

هذا  ملاذا  عليه...  ُت�سكر  دور  وهذا 

التم�سك والت�سُبّث بهذا املوقف؟

ال��ث��ق��ايف  امل���ج���ال  يف  ن��ح��ن   �

كثرياً  العربية  الثقافة  يف  مق�رصون 

بع�س  ي�شتطيع  حتى  القد�س،  بحق 

يقولوا:  اأن  والأمريكان  الأوروبيني 

القد�س  اإن  تقولون  اأن��ت��م  اأخ���ي  ي��ا 

ل  لكنكم  عربية،  و�شتبقى  عربية 

بهذه  ت�رصخون  ول  الأبواب،  تدقون 

احل��ق��ي��ق��ة..!  ك���ان ه���ديف م��ن دع��م 

للثقافة  عا�شمة  القد�س  م�����رصوع 

ال��وج��دان  اإىل  نعيدها  اأن  العربية 

ين�شى  اأن  اأخ�شى  ِب��ُتّ  وق��د  العربي، 

النا�س مو�شوع القد�س، واأن يعتربوا 

واأن  راه��ن��ًا  و�شعًا  القائم  الو�شع 

يقبلوا به، عندما حفزنا الأُّمة العربية 

للثقافة  عا�شمة  القد�س  لعتبار 

اأثرنا البحث واأثرنا الأفكار وح�شدنا 

يف  �شرتى  اأنَت  لاهتمام...  املثقفني 

هذا العام اأن ا�شم القد�س ُيذكر يف كل 

مدينة عربية ع�رصات املرات كل يوم، 

عابراً،  لُذكر  رمبا  الحتفالية  فلول 
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اأنا اأريد اأن ن�شتعيد مت�شكنا بالقد�س؛ 

لأن »الإ�رصائيليني« يريدون اأن تكون 

القادمة،  مملكتهم  عا�شمة  القد�س 

عا�شمًة  بالقد�س  نت�شَبُّث  ونحن 

عربيًة م�شيحيًة اإ�شامية.

* هل تعتقد اأن الحتفالية العربية 

امل�ستوى  على  �ستكون  بالقد�س 

املطلوب؟

ت��ف��اوت،  ه��ن��اك  �شيكون  رمب��ا   �

بني  التناف�س  ميدان  �شيكون  هكذا 

الأقطار العربية، ويف ذلك فليتناف�س 

املتناف�شون..

* هل هناك بع�س الأفكار وامل�ساريع 

عليها...  ُتْطِلعنا  اأن  ميكن  التي 

�ستقدمها مثاًل وزارة الثقافة يف هذا 

امليدان؟

�شاء اهلل:  اإن  �شنقّدم  اأهم ما  � من 

بعنوان:  ج��داً  �شخٌم   
ٌّ
م�رصحي عمٌل 

اأن  ب��َدّ لنا م��ن  ال��دي��ن«، ل  »���ش��اح 

ال��دي��ن  ���ش��اح  �شخ�شية  ن�شتعيد 

رمزاً  بات  الرجل  هذا  لأن  الأيوبي؛ 

فرقة  كَلّفُت  وق��د  القد�س،   لتحرير 

عربية  فرقة  اأه��م  هي  التي  »اإنانا« 

م�رصحية راق�شة لإعداد عمٍل للقد�س 

الإجن��از،  قيد  وهو  الثقافة  عا�شمة 

الفنان  مع  تباحثُت  ذاته  الوقت  يف 

بعمٍل  نقوم  لكي  ال�شوي�شي  املن�شف 

م�شرتٍك بني كل اأقطار الوطن العربي 

ل��ك��ي ن��ق��ّدم م�����رصح��ي��ًة ع��ن ت��اري��خ 

و�شي�شارك  م�شتقبلها،  وعن  القد�س 

الدول  يف هذا العمل فنانون من كل 

العربية ح�شب املتوفر �� يعني ح�شب 

قدمنا  اأن  �شبق  لأننا   �� الإمكانات 

عمًا م�شرتكًا عن القد�س �شاركت فيه 

»واقد�شاه«،   : ا�شمه  عربية  دول  عدة 

وقد اأخرجه املن�شف ال�شوي�شي؛ لذلك 

ونحن  من�شف  ال�شديق  مع  تذاكرت 

قيد درا�شة اإجناز هذا امل�رصوع. اأي�شًا 

هو  ج��داً  و�شخم  مهم  م�رصوع  ل��دي 

ا�شتعادة الوثائق التاريخية اخلا�شة 

منظمة  م��ع  اتفقت  وق��د  بالقد�س، 

التابعة  اإ�شتانبول  يف  »اآر�شيكا« 

على  الإ���ش��ام��ي  امل��وؤمت��ر  ملنظمة 

تاريخي  ثقايف  فكري  ملتقى  اإقامة 

و�شُيعقد  املو�شوع،  هذا  يف  يبحث 

الثقافة  وزارة  يف  نحن  دم�شق،  يف 

املميز،  الن�شاط  ه��ذا  �شن�شت�شيف 

مرة  لأول  رمبا  النا�س  �شيّطلع  حيث 

على ع�رصات الآلف من الوثائق التي 

توؤكد عروبة القد�س.

* يف احلقيقة هذا مو�سوٌع مهٌم جداً 

معايل الوزير.

� اأي�شًا لدينا م�رصوع ندوة دولية 

عديدة  م�شاريع  ولدينا  القد�س،  عن 

اأخرى اأي�شًا.

ذاً �سيكون التناف�س من ِقَبِل دم�سق  * اإ

لت�سبثكم  تطبيقًا  العام  مدار  على 

يف اأن تكون القد�س عا�سمة للثقافة 

العربية..؟

الثقافة  وزارة  يف  ونحن  نعم...   �

�شنقوم بجعل القد�س حموَر كٍلّ ن�شاٍط 

اأول  بداأنا  ولعلنا  ال��وزارة،  فيه  تقوم 

عمل لحتفالية القد�س قبل اأن ي�شبقنا 

ممتازاً  عدداً  اأ�شدرنا  فقد  اأحد،  اإليه 

وهو  القد�س،  عن  املعرفة  جملة  من 

عليه،  تّطلع  اأن  بو�شعك  ممتاز  عدد 

وفيه درا�شات ومقالت، و�شتكون كل 

حتيًة   2009 لعام  الثقافية  اإجنازاتنا 

للقد�س.

* اختتَم عام 2008 وجاء عام 2009 

الكيان  ِقَبِل  من  عدوانيٍة  بحرٍب 

اأي  ال�سهيوين على قطاع غزة، عن 

ثقافة �ستكتب القد�س؟

تقّدم  التي  املقاومة  ثقافة  عن   �

ال�شعوب  منها  تتعلم  اأُمثولًة  للعامل 

يتم  كيف  الأر����س...  اأرج��اء  كل  يف 

التم�شك  التم�شك بالرتاب، وكيف يتم 

الت�شحية  تكون  وكيف  بال�شتقال، 

الب�رصية  تعِلّم  غزُة  احلرية،  اأجل  من 

اليوَم معنى الوطنية ومعنى التم�شك 

ومو�شوٌع  عظيٌم  در���ٌس  هذا  باحلق، 

رمبا يكون جديراً اأن يكتب فيه اآلف 

املبدعني يف العامل.

* تكلمَت قبل قليل اأن هناك تناف�سًا 
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منابر  هناك  اأن  وا�سحًا  �سيكون، 

متعددة لالحتفاء بالقد�س عا�سمة 

بهذا  راأي��ك  ما  العربية،  للثقافة 

التعدد؟

اأن  يجب  وجميل،  ج���داً..  مفيد   �

طاقته  ح�شب  ك��ٌلّ  اجلميع،  ي�شاهم 

يتوفر  ما  وح�شب  اإمكاناته  وح�شب 

لديه، يعني: اأنا ل اأريد اأن يزاود اأحٌد 

على اأحد يف هذا املو�شوع،  كٌلّ يقدم 

ما ميلك وما لديه.

* بالتاأكيد... ولكن ما هو املطلوب 

هذه  يف  العربية  العوا�سم  م��ن 

املنا�سبة، كروؤية اأو مقرتح..؟

مل��و���ش��وع  درا�����ش����ة  ه���ن���اك   �

الحتفالية لكل وزارة على حدة، نعم... 

نحن يف موؤمتر وزراء الثقافة العرب 

الذي انعقد يف دم�شق موؤخراً تدار�شنا 

مع ال�شادة الوزراء براجمهم، اجلميع 

الربامج...  هذه  و�شيقدمون  ملتزمون 

ولكن كما قلُت لكم: كُلّ ح�شب طبيعة 

اإمكانية باده الثقافية.

بها  �سنحتفي  املحا�رصة  القد�س   *

ولها.. هل جتد ذلك كافيًا يف ظل ما 

يتهددها من اأخطار؟

فقط...  ثقايف  بفعل  نقوم  نحن   �

وعن  اجليو�س  ع��ن  ننوب  ل��ن  نحن 

ال��دول وع��ن ال���وزراء الآخ��ري��ن، اأنت 

ال��ث��ق��اف��ة، لكن  ت��ت��ح��دُث يف ج��ان��ب 

ولها  الأ�شا�س  احل�شن  هي  الثقافة 

التي  ال��دور الأك��رب والأخ��ط��ر، هي 

�شتزرع يف الأجيال ال�شابة اجلديدة 

القد�س  اأن  هي:  تتزعزع  ل  عقيدًة 

لنا، واأن حترير القد�س واجب ملقى 

من  الأج��ي��ال  وعاتق  عاتقنا  على 

بعدنا.

* اإذن ممكن اأن نرد على هذا ال�سوؤال 

اأو  الثقافة  دور  يعرف  ل  من  اأنه 

حني  واأهميتها  الثقافة  مفهوم 

مثل  يف  والت�سكيك  اخللط  يتم 

واأن  الثقافية،  املبادرات  اأهمية 

الأدوار  عن  يختلف  الثقافة  دور  

الأخرى، األي�س كذلك؟

الأ�شا�شية،  البنية  هي  الثقافة   �

ليقاتل  مقاتُا  تر�شل  عندما  اأن��ت 

اإىل  يدفعه  الذي  ما  ما،  معركٍة  يف 

اأن يقاتل، الر�شا�س الذي يف يده اأم 

الفكرة يف راأ�شه؟؟

بالتاأكيد الفكرة..

ن��ح��ن ن��ب��ع��ث ال��ف��ك��رة، وه���ذه 

النا�س  ال��ت��ي جت��ع��ُل  ه��ي  ال��ف��ك��رة 

حقوقهم...  اأج��ل  من  ي�شت�شهدون 

وباأموالهم  ب��اأرواح��ه��م  ي�شحون 

هذه  اأن��َت..  الآن  انظر  وباأبنائهم. 

لها  مثيل  ل  التي  الوح�شية  احلرب 

يف التاريخ يف وح�شيتها على غزة، 

وما  البيوت...  ��رت  وُدِمّ الآلف  ُقتل 

عرب...  نحن  يقولون:  النا�س  يزال 

اإىل  يدفعهم  الذي  ما  م�شلمون.  نحن 

ذلك؟؟ ِل�َم ل يرفعون الرايات البي�شاء 

وي�شِلّمون الباد ويقولون: تعال اأيها 

الإ�رصائيلي ونحن م�شتعدون لكل ما 

تطلب!؟؟

* الفكرة...

ميلكون  ل  لأن��ه��م  ال��ف��ك��رة...   �

ميلكون  اأ�شلحًة،  ميلكون  ل  ر�شا�شًا... 

الذي  ما  عقيدتهم،  ميلكون  فكرتهم، 

يبعث هذه العقائد يف نفو�س النا�س، 

هي الثقافة... لكن... هل تنوب الثقافة 

الأجهزة  وع��ن  ال��دف��اع  وزارات  عن 

الفدائية  احل��رك��ات  بها  تقوم  التي 

ل  ال�شعبية..؟  املقاومة  وح��رك��ات 

يف  دوٌر  ل��ه  ك��ٌلّ  بالتاأكيد..  تنوب 

املعركة.

اإىل  اأنتقل  املحا�رصة  القد�س  من   *

الأدب والإعالم الذي يواكب الأحداث 

كيف  غزة،  يف  يحدث  ملا  اجل�سام 

ميكن اأن يواكب مثل هذا ال�سالل من 

الدماء؟

ولكن  ع��ادًة...  يواكب  ل  الأدب   �

ال�شحافة تواكب، اأما الأدب فيحتاج 

الفكر،  فيه  ر  يتخَمّ لكي  �شنني  اإىل 

اأن  روائ��ي  من  تطلب  اأن  ت�شتطيع  ل 

الفجائع  عن  اليوَم  رواي��ًة  لك  يكتب 

التي تدور يف غزة، ولكنك بعد خم�شة 

مذهلة  رواي���ات  �شتقراأ  عامًا  ع�رص 

الرتاجيدية  الفجائعية  الأح��داث  عن 
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تتذكر  اأن��َت  غ��زة،  يف  حدثت  التي 

ولكن   ،1948 عام  حدثت  النكبة  اأن 

الأدب الفل�شطيني ظهر بعد اأكرث من 

متخ�س  يومها  عامًا،  ع�رص  خم�شة 

هذا الأدب... يعني: حممود دروي�س 

يف  تقريبًا،  النكبة  اأي���ام  يف  ول��د 

مطلع الأربعينيات، ولكنه هو الذي 

كنفاين  غ�شان  النكبة،  ع��ن  كتب 

الأم��ر  العلي  ن��اج��ي  ذات���ه،  الأم���ر 

اأنَت ل ت�شتطيع اأن تطلب  ذاته... اإذاً 

بل  يواكب  اأن  والإب��داع  الأدب  من 

تطلب من الإعام اأن يواكب... تطلب 

من ال�شحافة، اأما الأدباء وال�شعراء 

وامل�رصحيون فهوؤلء يحتاجون اإىل 

زمٍن لكي تخرج اأعمالهم الإبداعية.

ما  التحديات  هذه  مثِل  يف  اإذاً   *

مما  العربي  املثقف  موقف  هو 

يجري؟

كما  م��ن��ه  م��ط��ل��وٌب  امل��ث��ق��ف   �

لأن  املثقف؛  غري  من  مطلوب  هو 

يحتاج  لكي  معقدة  لي�شت  الق�شية 

كي  مثقفًا  يكون  اأن  فيها  امل��رء 

يعرف احلق من الباطل، الكُلّ يعرف 

اأنَت  مثقفون،  اجلميع  اأ�شبح  والآن 

جنديًا  ترى  التلفزيون  قنوات  اأمام 

ل  ام��راأة...  اأو  يقتل طفًا  �شهيونيًا 

اإىل ثقافة عالية لكي تدرك  حتتاج 

اأن هذا ظامٌل .. وذاك مظلوٌم .. اإذاً اأنا 

ل�شت مع �شوؤال ما دور املثقف؟!  بل 

ما دور املواطن؟ فلكِلّ مواطن دوٌر، 

وكٌلّ يقدم ما بو�شعه، املثقف رمبا 

ي�شتطيع اأن يناق�س اأكرث، اأن يو�شح 

يف�شح  اأن  الأم���ة،  موقف  للعامل 

هذا  احلق...  يك�شف  اأن  ال�شهيونية، 

الذين  وبخا�شة  املثقفني  بو�شع 

اأقنية  مع  ات�شال  و�شائل  ميتلكون 

العامل، من ي�شتطيع اأن يقدم �شورة 

باأن  �شعيد  واأنا  يحدث،  عما  دقيقة 

والطاب  بل  واملتعلمني  املثقفني 

ج��داً...  هامًا  دوراً  يلعبون  الذين 

الإنرتنت  �شبكة  على  الآن  هناك 

دوٌر مهٌم جداً يقوم به اأبناوؤنا، هذا 

واأمريكا  اأوروب��ا  تعريف  هو  ال��دور 

و�شعوب العامل مبا يح�شل يف غزة 

وهذا  الإلكرتوين،  الربيد  طريق  عن 

اآلف  هناك  جداً،  كبري  ثقايف  دور 

يتم  الر�شائل  مايني  لك  اأقل  مل  اإن 

تدخل  اأن  يكفي  يوميًا،  تبادلها 

�شورًة  وت�شَع  الإنرتنت  �شبكة  اإىل 

الإع��ام  يحرمها  التي  ال�شور  من 

اإىل �شديق  ال�شهيوين، واأن تر�شلها 

وهو  اأمريكا،  اأو يف  اأوروب��ا  لَك يف 

اأ�شدقائه،  اإىل  �شري�شلها  ب���دوره 

هكذا ظهرت املظاهرات يف العامل، 

كل  يف  امل��ظ��اه��رات  ق��ام��ت  كيف 

املثقفني  فعل  هو  العامل...  عوا�شم 

وبداأوا  الإنرتنت  على  جل�شوا  الذين 

العامل؛  كل  اإىل  الر�شائل  ير�شلون 

لأن الإعام يف اأوروبا ويف اأمريكا 

ل يقدم �شورة عن املجزرة.

فل�سفة  يل  يف�رص  ال��ذي  ه��ذا  اإذاً   *

الثقافية  املراكز  م�رصوعكم  انطالق 

الثقافة  اإن  تقول  كما  ال�سعبية، 

قدر  على  الإن�سان  و�سار  للجميع 

من الثقافة، وبالتايل اأدوات الثقافة 

�سارت متاحًة للعديد من النا�س..؟

مفهوم  الثقافة  مفهوم  الآن..   �

تق�شد  اأنَت  هل  املثقف..؟  َمن  وا�شع، 

من م�شتوى اأدوني�س، اأم من م�شتوى 

لي�س  اهلل؟  رح��م��ه  �شعيد  اإدوارد 

اأن  حلمنا  يكون  رمبا  بال�رصورة... 

يكون لدينا كثريون من اأمثال اإدوار 

الكبار  اأمثال مثقفينا  اأو من  �شعيد... 

العربي..،  الوطن  يف  اأو  �شورية  يف 

اأنَت الآن بحاجة اإىل مثقفني ب�شطاء، 

الثقافية  املعركة  يف  جيو�س  هوؤلء 

الطاب...  رمب��ا  الآن..  والإعامية، 

باأف�شَل  يقومون  اجلامعات  طاب 

لأنهم  املثقفني؛  كبار  به  يقوم  مما 

وير�شلون  الإنرتنت  على  ي�شتغلون 

اأن��ا  ال�شور،  ويتبادلون  الر�شائل 

الإل��ك��رتوين  بريدي  يف  اأج��د  يوميًا 

من  تاأتيني  ر�شالة،  مائتي  من  اأكرث 

على  فعًا  يفعلون  ه���وؤلء  ط���اب.. 

الأر�س، ولي�س مطلوبًا من املثقفني 

بهم  خم�ش�س  �شيء  ال��ي��وم  الكبار 

اأن  عليهم  حقنا  من  رمب��ا  وحدهم، 

واأن  الأوروبية،  ال�شحافة  يكتبوا يف 
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واأن  الغربية،  ال�شحافة  يف  يكتبوا 

قلُت  التلفزة.  �شا�شات  على  يظهروا 

لك: اإن هوؤلء مطالبون باحلوار، قد 

يف  طالٍب  من  اأطلب  اأن  اأ�شتطيع  ل 

اجلامعة اأن يذهب لإلقاء حما�رصة 

ولكن  الأوروب������ي...  ال��ربمل��ان  يف 

يف  يكتب  اأن  كبري  كاتب  ي�شتطيع 

اأن يحا�رص  اأو  اأو يف جملة،  جريدة 

يف مركز ثقايف، هذا املثقف قادر 

على الإقناع اأكرث من غريه.

الثقافية  املوؤ�س�سات  ا�سُتهدفت   *

يف  وقبلها  غزة،  يف  والتعليمية 

القد�س ويف مدن ال�سفة الغربية، 

يف اأي �سياق ُيقراأ هذا الفعل؟

الهمجي  ال��ع��دوان  �شياق  يف   �

�شعبنا،  على  امل�شتمر  الإ�رصائيلي 

فيها  تق�شف  مرة  اأول  لي�شت  هذه 

ق�شفت  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

امل�����ش��ايف... وامل�����ش��ايف اأه���م من 

واأنَت  اليوم  الثقافية،  املوؤ�ش�شات 

م�شت�شفى  وُدم���ر  ُق�شف  حتِدّثني 

ال�شفاء  م�شفى  وتعر�س  غ��زة،  يف 

ع��ن��دي...  اأن���ا  وق�شف،  ل�رصبات 

اأهم من كل املراكز  امل�شت�شفى  هذا 

لأنه  اأكرث،  عملياتي  لأنه  الثقافية؛ 

يقدم احلياة ملن يهدده املوت، اأما 

مراكز  فبيوتنا  الثقافية  امل��راك��ز 

الأَْوىل  الأَْوىل...  هي  لي�شت  ثقافية، 

هي حمطة الوقود، هي عندي اأخطر 

هدمت،  اإذا  ال��ث��ق��ايف  امل��رك��ز  م��ن 

يتحركوا،  اأن  يريدون  النا�س  لأن 

�شيارات حتتاج اإىل بنزين ، وعندي 

لأن  اجلميع؛  من  اأَْوىل  امل�شت�شفى 

يحتاج  لإ�شعاف...  يحتاج  املواطن 

الثقافة  لكهرباء،  يحتاج  ل���دم... 

الثقافية  واملراكز  لح��ق��ًا...  تاأتي 

�شاء  اإن  بناوؤها  ي�شهل  دمرت  التي 

اهلل.

حمايتها  يف  ن�ساهم  كيف  اإذاً   *

اآنيًا وم�ستقباًل؟

العربية  الأم��ة  بيد  لي�س  الآن   �

الدول  فلاأ�شف  حلمايتها،  و�شيلة 

القدرة ل تقوم  التي متتلك  العربية 

بواجبها كما ينبغي، وكل ما ميكن 

هذه  تنتهي  اأن  بعد  اأن��ه  هو  فعله 

هناك  يكون  اأن  من  بَدّ  ل  الهمجية 

موؤمتر دويل للدول املانحة لإعادة 

الإعمار.

* الثقافة بني الأمل والأمل، اأين تقف 

اليوم يف ظل هذه املعطيات؟

امل�شتقبل،  ُيَوِلّد  الأم��ل  دائمًا   �

خدمة  قدمت  »اإ���رصائ��ي��ل«  الآن... 

الفل�شطينية  للق�شية  ج��داً  عظيمة 

كنا  متى  حرارتها،  اإىل  اأعادتها 

»بالروح  يهتف:  كله  العامل  ن��رى 

بعد  فل�شطني«!؟.  يا  نفديِك  بالدم 

هذا  غ��زة،  على  »اإ�رصائيل«  ع��دوان 

املدينة،  ��َر  دَمّ اأحدثته  ال��ذي  الدمار 

ولكنه اأحيا الق�شية يف قلوب العامل. 

»اإ�رصائيل« جلبت حلما�س دعمًا دوليًا 

فوق ما كانت حتلم به حما�س، لو اأن 

حما�س لديها مليار دولر لأن تقوم 

ملا  معها  للتعاطف  اإعامية  بحملة 

ال�رصبة  هذه  حتققه  ما  ربع  حققت 

يف  حما�س  مع  ال�شارع  الآن...  لها، 

العربي؛  الوطن  يف  اأق��ول  ل  العامل، 

�رصيفة  منظمة  اأنها  راأوا  النا�س  لأن 

عن  عروبتها،  عن  حقها،  عن  تدافع 

حرية  عن  م�شيحيتها،  عن  اإ�شامها، 

احلق  مع  يقفون  فالنا�س  �شعبها، 

فلن  »اإ�رصائيل«  اأما  طبيعي،  ب�شكٍل 

ت�شتطيع اأن تربز كدولة حمرتمة بعد 

يف  واليوم  جنني  يف  ارتكبته  ال��ذي 

غزة.

واأ���س��ك��ر لك  الأخ����ري،  امل��ح��ور   *

�سفرياً  كنَت  وجهدك،  �سدرك  �سعة 

يف  ال�سورية  العربية  للجمهورية 

امل�سهد  تقراأ  كيف  الإم��ارات،  دولة 

دولة  يف  حت��دي��داً  هناك  الثقايف 

الإمارات؟

بت�شاعد  نامية  دولة  الإم��ارات   �

متتلك  قيادتها  لأن  للنظر؛  لف��ت 

تقوم  وم��ا  للم�شتقبل،  راقية  روؤي��ا 

للثقافة  اليوم من دعم  الإم��ارات  به 

اأتوجه  اأنا  الإم��ارات،  حدود  يتجاوز 

جميعًا  ال�شمو  اأ�شحاب  اإىل  بال�شكر 
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ل  لأنهم  الإم��ارات؛  يف  الدولة  قادة 

يفكرون  هم  حملي،  مبنطق  يفكرون 

بالثقافة العربية والثقافة الإ�شامية 

ة، اأنَت ل جتد لديهم مثًا: جائزة  عاَمّ

الإماراتي،  بالكتاب  خا�شة  للكتاب 

يقّدم  م��ن  لكل  ج��ائ��زة  ه��ي  واإمن���ا 

جائزة  يف  جتد  ل  اأنت  جيداً،  كتابًا 

لأبناء  تخ�شي�شًا  الإ�شامية  الثقافة 

وا�شعًا  فهمًا  جتد  واإمن��ا  الإم���ارات، 

كلمة،  م�����رصوع  ال��ث��ق��اف��ة،  ملعنى 

ال��ك��ت��اب، م�رصوع  م�����رصوع ج��ائ��زة 

املعرفة،  جمتمع  م�رصوع  ال��ق��راءة، 

هذه كلها م�شاريع �شخمة جداً تدعم 

الثقافة العربية والإ�شامية والثقافة 

كل  الرتجمة...  م�رصوع  الإن�شانية، 

�شعيد  على  الرائدة  امل�شاريع  هذه 

للثقافة  داعمة  هي  العربية،  الأم��ة 

العربية والإ�شامية والإن�شانية.

* هل هذا احِلراك الثقايف له مقومات 

ال�ستمرار والإجناز على الأر�س؟

� بالتاأكيد واإل �شيكون حركة يف 

هناك  اإن  نقول  عندما  نحن  ف��راغ، 

ِحراكًا ثقافيًا... فهذا احِلراك ل ينطلق 

يف الف�شاء ول يف الفراغ، هو ينطلق 

بني الب�رص.. بني النا�س، واآثاره باقية 

يف اأذهانهم، واحِلراك لي�س هو البناء، 

نحن  نعم،  بها..  نقوم  اأبنية  هناك 

�شنبني  للفن..  متحفًا  �شنبني  الآن 

متحفًا يف طرطو�س.. نبني متحفًا يف 

اإدلب، هذا على الأر�س... ولكن الذي 

الأقوى،  النا�س هو  يبقى يف عقول 

هو الذي تتوارثه الأجيال جيًا بعد 

الأن�شطة  هذه  كل  عرب  ونحن  جيل، 

نهائي  ه��دٍف  اإىل  نهدف  الثقافية 

هو تنمية الإن�شان وتزويده بالفكر، 

خلق  وبالتايل  بالثقافة،  وتزويده 

حتقق  م��ا  وه���ذا  م��ع��رف��ة،  جمتمع 

وزارة  بجهد  لي�س  اجلميع  بجهد 

يتكامل  جهد  ه��ذا  فقط،  الثقافة 

العمل  وم��ع  احلكومي  العمل  م��ع 

جمتمع  اأم���ام  الآن  اأن��ت  الأه��ل��ي، 

جانب،  يف  ت�شخ  الثقافة  ووزارة 

جانب،  يف  ت�شخ  الإع��ام  ووزارة 

جانب،  يف  ت�شخ  ال�شحة  ووزارة 

جانب...  يف  ت�شخ  النقل  ووزارة 

هي  احلكومة  لذلك  نتعاون؛  نحن 

الذي  اجلديد  والعامل  واحدة،  اأ�رصة 

عامل  هو  املعرفة...  ع��امل  ن�شنعه 

بعد  الثقافة  وزارة  به  ت�شاهم  رمبا 

التعليم  وزارة  وبعد  الرتبية  وزارة 

خمتلفة  اأمناطًا  نقدم  لأننا  العايل؛ 

باجلانب  ُنعنى  نحن  الثقافة،  من 

الإبداعي، وُنعنى باجلانب الآثاري، 

املعرفة  ي�شنعون  ال��ذي��ن  ل��ك��ن 

املدار�س..  يف  الطاب  هم  اليومية 

لي�س  العبء  فلذلك  اجلامعات؛  يف 

الثقافة  وزارة  به  تخت�س  عبئًا  هو 

دون �شواها من الوزارات.

الفعاليات  من  العديد  اأقيمت   *

دم�سق،  يف  الإم��ارات��ي��ة  الثقافية 

التن�سيق  م�ستويات  اأعلى  هو  كيف 

الثقايف بينكما؟

امل�شتويات...  اأع��ل��ى  على  ه��و   �

ب�شداقتي  باعتزاز  اأ�شعر  اأن��ا  اأوًل: 

ال�شخ�شية مع معايل الوزير الأ�شتاذ 

وب�شداقتي  العوي�س،  الرحمن  عبد 

ال�شخ�شية مع عدٍد كبرٍي من العاملني 

يف وزارة الثقافة يف الإمارات، ف�شًا 

اأعتز به من �شداقتي مع وجوه  عما 

املجتمع الإماراتي، هذا كله اأ�شهم يف 

حتقيق عاقة متميزة بيننا، وبالتايل 

نحن حتت الإطار الكبري الذي ر�شمه 

القائدان �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 

وفخامة الرئي�س ب�شار الأ�شد.

* معايل الوزير... كان هناك احتفالية 

خا�سة بدم�سق با�سم الأمري �سلطان 

القا�سمي واأعماله امل�رصحية، حّبذا 

لو حدثتنا عن هذه التجربة وهذه 

الحتفالية.

عاليًا  نقدر  �شورية  يف  نحن   �

مكانة �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 

�شلطان القا�شمي وندرك دوره الهام 

العربية،  امل�رصحية  احلركة  دعم  يف 

م�رصحي  كاتب  اأن��ه  ج��ي��داً  ون��ع��رف 

وبالتايل  عالية،  وثقافة  فكراً  ميتلك 

اأردنا يف مهرجان امل�رصح اأن نكرمه 

تكرميًا خا�شًا، وكان تكرمينا تكرميًا 
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بحثيًا، اأي اأننا قدمنا اأبحاثًا وندوات 

عن م�رصحه، �شارك يف تقدميها عدد 

وال��ع��رب،  ال�شوريني  الباحثني  م��ن 

�شمل  يلتم  باأن  �شعداء  كنا  وبالتايل 

َج���َدارة  ح��ول  ال��ع��رب  امل�رصحيني 

�شاحب  يكون  ب��اأن  ال�شمو  �شاحب 

العام  يف  ال��ع��امل��ي  امل�����رصح  كلمة 

اعتزاز  مو�شع  كله  ه��ذا  املا�شي، 

عاليًا  نقدر  وبالتايل  امل�رصحيني، 

يف  القا�شمي  �شلطان  ال�شيخ  مكانة 

ال�شارقة؛  يف  الثقايف  الن�شاط  دعم 

َعَلمًا  اأ�شبحت  دعمه  بف�شل  لأنها 

يف  هامة  ثقافية  م��ن��ارًة  لأق���ل:  اأو 

حوا�رصنا العربية.

�سوؤال  اإىل  يدفعنا  هذا  احلقيقة..   *

هذه  مقومات  هو:  به  اأختم  دكتور، 

والعديد  الر�سمي  كالدعم  املنارة، 

من الأ�سياء الأخرى، حبذا لو حتدثت 

عن هذه التجربة كعا�سمة للثقافة 

با�ستمرار..؟

� ُيقال دائمًا يف ثقافتنا العربية: 

كله«،  اجل�شد  �شُلح  الراأ�س  ُلح  �شَ »اإذا 

الروؤيا،  ال�شارقة مثقف، وا�شع  وراأ�س 

الثقافة،  اأهمية  ي��درك  النظر،  بعيد 

وي����درك م��ع��ن��اه��ا، وب��ال��ت��ايل نحن 

والكبري  احلثيث  اجلهد  هذا  اأن  ندرك 

على  َوَجَد  �شلطان  ال�شيخ  قدمه  الذي 

فكانت  ل��ه،  ي�شتجيب  َم��ن  الأر����س 

الأن�شطة  وكانت  امل�رصحية  الفرق 

ال�رصوح  واأي�شًا  الكبرية،  الثقافية 

متت  ال�شمو،  �شاحب  بناها  التي 

جداً،  ممتاز  ب�شكل  منها  ال�شتفادة 

مطمحًا  اليوم  باتت  ال�شارقة  اإن  بل 

وكثريون  جامعات،،  عن  للباحثني 

يدر�شوا  لكي  يذهبون  ال�شباب  من 

يف جامعات ال�شارقة، ول �شيما بعد 

كبرية،  مدينة  ال�شارقة  اأ�شبحت  اأن 

املدينة  هذه  من��َوّ  تابعُت  اأن��ا  يعني: 

منذ الثمانينيات، واأُدرُك اليوم اأهمية 

اأن  عاليًا  واأقدر  فيها،  الذي  البنيان 

�شاحب  ق�رص  اأمام  اهلل  كتاب  يكون 

ال�شمو.

* معايل الوزير... هل من كلمة اأخرية 

يف هذا اللقاء توُدّ اأن ت�سيفها؟

يف  اأهلنا  اأُحيي  دائمًا  اأنا  واهلل   �

الإم�����ارات، واأق���در ال���دور ال��ري��ادي 

�شعيد  على  به  يقومون  الذي  الكبري 

الإم���ارات  دول��ة  داخ��ل  يف  التنمية 

م�شاهماتهم  ع��رب  خ��ارج��ه��ا  ويف 

امل�شتمرة يف كل م�رصوع تنموي يفيد 

ال�شمو  ل�شاحب  واأ�شكر  الإن�شانية، 

به  يدعم  ما  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 

�شورية دائمًا وما يعرِبّ من خاله عن 

بهذه  واأزه��و  �شورية،  ل�شعب  حمبته 

وحمبة  قوة  تت�شاعد  التي  العاقة 

وبني  و�شورية  الإم��ارات  �شعبي  بني 

قائديهما الكبريين �شمو ال�شيخ خليفة 

وفخامة الرئي�س ب�شار الأ�شد...

اإلمارات دولة نامية 
بتصاعد الفت للنظر؛ 

ألن قيادتها متتلك 
رؤيا راقية للمستقبل، 

وما تقوم به اإلمارات 
اليوم من دعم للثقافة 
يتجاوز حدود اإلمارات، 

أنا أتوجه بالشكر 
إىل أصحاب السمو 

جميعًا قادة الدولة 
يف اإلمارات؛ ألنهم 
ال يفكرون مبنطق 

حملي، هم يفكرون 
بالثقافة العربية 

والثقافة اإلسالمية

ريا�س نع�شان اآغا
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إعالن اجلائزة



e-mail : a r r a f i d @ s d c i . g o v . a e53

ستون بابًا - رمبا أكثر -

ستون بابًا تفضي إلى نهاية الدرب

أبواب تأتي من الدفء األخضر

وأخرى تفضي إلى الزمن األصفر

ال أحد ميكن أن ينكر حلظة االفتراق

منذ بدأت أحلم.. تالزمني الكوابيس

حتثني على الرحيل..

يتكرر احللم.. أتنى اجلنة واحلور العني

حتت اإلحلاح املستمر.. أتدثر بالليل

أهرب إليها.. أنبهر باألضواء

والضجيج والبنايات العالية

تربكني هذه األضواء

اتقشر من نفسي كي أواصل االنبهار

بدأت أالحظ منذ الساعات األولى

أن األشباح تالحقني

البرد أيضًا يالحقني

مفتتح اإلغالق

عبدالفتاح صبري

البرد في هذه املدينة يداهم اجللد ويصله بالعظم

البرد يداهم نفسي الباردة أصاًل

النهار بارد فيها أيضًا

األشياء حولي تتدلى ببرود

قابعًا أقتات الضجر

يقتحمني اللون األبيض

أخاف.. يجلدني الهلع

أبكي.. الفرار.. الفرار

أجري في املكان الضيق كالتابوت

أهرب من نفسي

أهرب إلى أعماقي

تتقيؤني أعماقي

أحاول خرق جدار التابوت

بكل قوتي أندفع.. أنطلق

أعدو هاربًا ببقاياي إلى البداية

أفّر إلى الدفء واأللوان
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عمر أبو ريشة
وحماكاة الفنون اجلميلة

أدب

كان عمر أبو ريشة )1( يبني بعض قصائده بناء عماده التصوير والنحت كأنه 
يقدم لوحة فنية أو ينحت متثااًل أو يشكل مجسمًا، فتغدو القصيدة، وهي باللغة، 
عماًل فنيًا يحاكي متثااًل منحوتًا باحلجر أو لوحة مرسومة باأللوان. وهذا اجلانب في 
العالقة مع الفنون اجلميلة واضح في شعره كله، الذاتي منه، واملوضوعي، أي ما 
تعلق منه بأغراض وطنية وقومية أو ما اتصل مبوضوعات أخرى من تأمل أو غناء 

الذات وتصوير مشاعرها.

د. أحمد زياد محبك
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الفنون، من رق�س  د  اأر�شطو)2( قد وحَّ وقدميًا كان 

وراآه��ا  وع��م��ارة،  وت�شوير  ونحت  ومو�شيقى  و�شعر 

�شوى  �شيء،  يف  الآخر  بع�شها  عن  بع�شها  يختلف  ل 

التعبري، واجلديد يف الأمر هو نوع العاقة مع  و�شيلة 

الفنون اجلميلة يف ال�شعر العربي احلديث، فال�شاعر يف 

ال�شاعر  وقفة  منها  يقف  ل  اجلميلة  الفنون  ا�شتلهامه 

ي�شتلهمها  واإمن��ا  والفنون،  لاآثار  امل�شور  الوا�شف 

ليعرب من خالها عن روؤى وم�شامني قد ل تكون ذات 

�شلة بالآثار الفنية نف�شها. 

مل  الدار�شني  اأو  النقاد  من  اأحداً  اأن  املوؤ�شف  ومن   

يتنبه اإىل هذا املنحى يف الت�شوير الذي عني به عمر 

اأبو ري�شة، بل اإن اأحداً من النقاد العرب مل يتنبه اإىل هذا 

الجتاه يف الدر�س �شوى الدكتور عبد الغفار مكاوي)3( 

الفنون  ا�شتوحت  الذي و�شع كتابًا عن ق�شائد غربية 

هذه  ن��درة  اإىل  الكتاب  مقدمة  يف  واأ���ش��ار  اجلميلة، 

الظاهرة يف ال�شعر العربي احلديث، وذكر بع�س ال�شعراء 

العرب الذين التفتوا اإليها يف الع�رص احلديث ولكنه مل 

ي�رص اإىل �شاعر عني بها اأ�شد العناية وتنوعت عنده بني 

ا�شتلهام وحماكاة وهو ال�شاعر عمر اأبو ري�شة. ولعل يف 

هذا وحده ما ي�شوغ هذا البحث، الذي �شتك�شف اإجراءاته 

التطبيقية اأبعاد هذه الظاهرة.

التصوير
اأبو ري�شة ال�شهيد �شعيد العا�س،  يرثي ال�شاعر عمر 

فيلقي  بفل�شطني،  النار  جبل  يف  ا�شت�شهد  قد  وك��ان 

عام  نظمها  مطولة،  ق�شيدة  بحماة  تاأبينه  حفل  يف 

عنوانها  عامًا،  وع�رصون  خم�شة  العمر  من  وله   )1935(

»�شهيد«)4(، وفيها من معاين التجديد وال�شور املبتكرة 

خمتلفة،  �شاعرية  على  يدل  ما  املتميز  الق�شيد  وبناء 

اأنها  للق�شيدة عندما يذكر املرء  الفنية  القيمة  وتزداد 

متنوع  جمهور  يح�رصه  تاأبني،  حفل  يف  لتلقى  كتبت 

واإمكانات  الثقافة  م�شتويات  يف  خمتلف  امل�شارب، 

اأمام  التجديد املبكر يف ق�شيد يلقى  التلقي، ويف هذا 

اجلمهور ما يدل على طموح �شاعر يتطلع اإىل التجديد 

اأكرث مما يتطلع  للفن،  ال�شعر وتطويره والإخا�س  يف 

اإىل اإر�شاء الذوق ال�شائد واحل�س العام، بل لعله يتطلع 

اإىل اإدها�شه ومفاجاأته. 

التاأبني  معاين  من  �شيئًا  تت�شمن  ل  والق�شيدة 

ي�شور  الق�شيدة  مقاطع  من  مقطع  ويف  املعروفة، 

ال�شاعر اجلبل قد �شحا من نومه و�شاح مناديًا الأبطال 

فتداعت اإىل ندائه الن�شور تاركة اأفراخها يف اأع�شا�شها 

ملبية النداء، ويغ�شب الظلم فيفتح اأبواب جهنم وير�شل 

املخالب  فيه  تن�شب  الن�شور  ولكن  النار  لينفث  تنينه 

وتاأبى اإل اأن متوت بعزة واإباء، وتروي الأر�س بدمائها 

لتنبت دوحة العزة، وفيما يلي املقطع من الق�شيدة:

جناحيك ق�س  الأج��ي��ال  ظ��ام  ي��ا 

ف����ه����ذي ط���ائ�������ع الإ����ش���ب�������اح

م����رود ك��ح�����ل ج��ف�����ون ال��ك�����ش��اىل

ف��اأف�����اق��ت ع��ل��ى ال�����ش��ن��ا ال��ل��م��اح

الهاجع اجلبل  عيائه  م��ن  ف�شحا 

واه���������ت����ز  م�������ف���ع���م الأت�����������راح

وت���ع�������اىل ���ش��ي�����اح��ه ي��ت�����واىل

ف���ا����رصاأب���ت ن�������ش���وره ل��ل�����ش��ي�����اح

ت��رك��ت يف ال��وك��ون اأف��راخ��ه��ا ال��ز

ال��ري��اح اأزي���ز  غ��ب وه��ب��ت على  م  

لقد ابتعد ال�شاعر عن املعاين املكرورة، وعزف عن 

كبرية  لوحة  ر�شم  اإىل  وجلاأ  املبا�رص،  املجرد  التعبري 

فيها  تت�شارع  واحلركات،  والظال  بالألوان  مفعمة 

اللوحة  ه��ذه  داخ��ل  ويف  ال�رص،  ق��وى  مع  اخل��ري  ق��وى 
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الكبرية ثمة �شور اأخرى �شغرية، »فالف�شاء ب�شاط من 

خملب وجناح« ولعاب جهنم ي�شيل يف البطاح، والرثى 

ودماء  البغي،  يف  املخلب  تن�شب  والن�شور  م��اأمت،  يف 

ال�شهداء هي دموع ال�شماء اإذا ما جفت الأر�س. 

 وهي جميعًا �شور جديدة مبتكرة، �شاقها ال�شاعر 

جدارية  بلوحة  اأ�شبه  هي  كبرية،  كلية  لوحة  اإطار  يف 

اختار  وق��د  الباطل،  مع  احل��ق  ���رصاع  متثل  عري�شة 

ال�شاعر للوحته الألوان فثمة ظام ودخان ووهج نار 

وبركة دم، ثم جعلها تعج بالأ�شوات من �شياح اجلبل 

اإىل ذلك كله  واأ�شاف  الأ�شاحي،  الرياح ون�شيد  واأزيز 

وتتبارى  تهب  والن�شور  يهتز  فاجلبل  كثرية  حركات 

والبغي يح�شد قواه ولعاب جهنم ي�شيل والدخان يحجب 

ال�شم�س والن�شور تتهاوى، وبذلك تتكامل عنا�رص اللون 

لوحة  لت�شكل  ان�شجام  يف  وتتوزع  وال�شوت  واحلركة 

البطولة. 

كلمة  اإىل �شورة، ومن  لغة  يتحول من  الن�س  واإذا 

واإذا  اخليال،  ي�شكلها  لوحة  اإىل  العني  تراها  مطبوعة 

الفنون اجلميلة ي�شتعني بها بل يتحد  ال�شعر واحد من 

بها، ويوؤكد ذلك كله اأن اللغة مل تعد جمرد و�شيلة لأداء 

اأ�شحت ذات قيمة بحد ذاتها، وال�شاعر يف  املعنى بل 

لقيم  احلاملة  الكلمة  يختار  ال�شعري  التوهج  حلظة 

وح�شب  اجلميلة،  الفنون  من  اقرتابًا  والأك��رث  جمالية 

مو�شيقي  وقع  ذات  األفاظ  ب�شعة  اإىل  ي�شري  اأن  امل��رء 

ى ويحجب، وهي  خا�س من نحو: �شقَّ واق�شعرت وتدجَّ

وقعًا �شوتيًا  اأخرى حتدث  األفاظ  من  ينا�شبها  ما  مع 

قيمتها  اأن  فيه  ل�شك  ومم��ا  املعركة،  ح��ال  ي�شور 

ال�شوتية ل تت�شح اإل يف �شياقها، ولذلك لبد من قراءة 

الأبيات ثانية اأوال�شتماع اإليها وهي تن�شد.

وما مييز هذا الت�شوير اأن ال�شاعر ل يدقق ول يح�شد 

اأن  اإىل  ذلك  اأواجلزئيات، ومرجع  التفا�شيل  من  كثرياً 

الت�شوير  بني  والفرق  ي�شور،  واإمنا  ي�شف،  ل  ال�شاعر 

والو�شف كبري، فالو�شف يقوم على ر�شد اجلزئيات من 

وال�شكون،  التاأمل  عيه  ويغلب  فيها،  والتدقيق  اخلارج 

داخل  املتلقي  ي�شع  متحرك،  حي  فهو  الت�شوير  اأما 

ول  واحلركة،  واللون  ال�شوت  يح�س  ويجعله  امل�شهد، 

يغرقه يف التفا�شيل.

النحت
اجلميلة  الفنون  تقارب  بو�شائل  التعبري  ويبدو 

ال�شاعر  ي��ط��رق  عندما  و���ش��وح��ًا  اأك���رث  وحتاكيها 

مو�شوعات ذاتية، كاأن يعرب عن وحدته وعزلته ونزعته 

الرومانتيكية من خال نحته باللغة منوذجًا لغرفته، 

ويتمثل هذا النموذج يف ق�شيدة عنوانها: »اقرئيها«)5( 

، وترجع اإىل عام 1965، واأردف ال�شاعر العنوان بتقدمي 

من كلمتني هما: »اأوراق ميت«، وقد �شمنها جمموعته 

دار  عن  ال�شادرة  ماأمتي«،  يف  »غنيت  عنوانها:  التي 

ديوانه،  يف  ن�رصها  واأع��اد   ،1970 عام  ببريوت  العودة 

وفيها يقول:

الن�شيان �شدئ  لقد  حجرتي  اإنها 

ف��ي��ه��ا و����ش���اخ ف��ي��ه��ا ال�����ش��ك��وت

الظل� م��ن  فهي  بال�شموع  ادخ��ل��ي 

���م��ة وك����ر يف ���ش��دره��ا م��ن��ح��وت

يج�� فقد  ب��ات��ئ��اد  اخل��ط��و  وان��ق��ل��ي 

ف���ل م��ن��ك ال���غ���ب���ار وال��ع��ن��ك��ب��وت

اأورا حزمة  املك�شور  كاأ�شي  عند 

���ش��ت��ي��ت دف��ت��ي��ه��ا  يف  وع���م���ر  ق 

فيها ���ش��ب��اب��ك  م��ا���ش��ي  اح��م��ل��ي��ه��ا 

�شقيت ع��ل��ي��ه  ال�����ذي  وال���ف���ت���ون 

اق��رئ��ي��ه��ا لحت��ج��ب��ي اخل��ل��د عني

ان�������رصي���ه���ا لت���رتك���ي���ن���ي اأم�����وت
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اأمنوذج  �شكل  يف  فنية،  ب�شورة  ولكن  للحجرة،  العيني 

منحوت يف �شخر، يوؤكد ذلك كلمة منحوت نف�شها وقد 

اأن تنقل اخلطو  ال�شاعر. ثم يطلب من املراأة  ا�شتخدمها 

باتئاد حتى ل يجفل الغبار والعنكبوت، مما يوؤكد تقادم 

اإىل  وحتولها  �شاكنيها،  من  احلجرة  خلو  ويف  العهد، 

مكان موح�س، يع�ش�س فيه العنكبوت، ويعلوه الغبار، ما 

يدل على وجود حيز فارغ ميكن اأن تدخل فيه املراأة، اأي 

اأن ال�شعر يعطي بالكلمة عمقًا فراغيًا ي�شكل به اأمنوذج 

الغرفة.

وبعد  التاأثري  بقوة  احلجرة  ميتاز  وثمة عن�رص يف 

باملك�شورة  وو�شفها  املك�شورة،  الكاأ�س  وهو  الإيحاء، 

يوحي  ولعله  الأمل،  و�شدة  املعاناة،  عمق  على  ي��دل 

بالوحدة والعزلة، فهي كاأ�س ل�شارب واحد، حمروم من 

لقاء احلبيب، ولو كان ثمة كاأ�شان، لختلف الأمر، وهي 

بعد ذلك كاأ�س مك�شورة، ويف هذا ما يوحي بالياأ�س، لأن 

يرتكها  اإمنا  كاأ�شه،  يحطم  ل  والآمل  واملطمئن  الواثق 

لغد، وهذا ما يوؤكده قول الأخطل ال�شغري) 6 (:

ويبّقي احل��ج��ا  ذو  ال��ك��اأ���س  ي�����رصب 

���ش��ي��ا ال���ك���اأ����س  ق�������رارة  ل���غ���د يف 

ك��اأ���ش��ي ف��اأف��رغ��ت  ي��ك��ن يل غ��د  مل 

ث����م ح��ط��م��ت��ه��ا ع���ل���ى ���ش��ف��ت��ّي�����ا

تلك  من  ر�شي  ال�شاعر  اأن  كله  ذل��ك  من  ويت�شح 

املراأة باحلرمان، فقد عا�س يف �شبابه على ال�شقاء بها 

وبفتونها، وقنع با�شتلهامها ال�شعر، ول طموح له �شوى 

يوؤكد  والذي  لتمنحه اخللود،  اأ�شعاره وتن�رصها  تقراأ  اأن 

يقل  ومل  �شقيت«،  عليه  الذي  »والفتون  قوله:  كله  ذلك 

مثًا: »الذي عليه حييت«، وبذلك يكون ال�شاعر قد عرّب 

بها،  وال�شقاء  باملراأة،  التغني  عماده  عذري،  حب  عن 

اإليه من  يتطلع  وما  معاناة،  يكابد يف حبها من  ومبا 

فال�شاعر يتحدث عن غرفته فيوؤكد اأنها غرفته، وهو 

كاأنه  اأو  عنه،  بعيدة  فكاأنها  الغائب،  ب�شمري  يذكرها 

بعيد عنها، وتف�شري ذلك يكمن يف العنوان ويف التعقيب 

ول  ال�شاعر،  حجرة  مثًا  العنوان  فلي�س  العنوان،  على 

يف  التعقيب  ويجيء  »اقرئيها«،  هو  اإمن��ا  حجرتي، 

ال�شاعر  اأن  يعني  وهذا  ميت«،  »اأوراق  وهما:  كلمتني، 

اإلينا باأن احلديث عن احلجرة جاء بعد  اأن يوحي  يود 

موته، ولذلك يذكرها ب�شمري الغائب »ها«، موؤكداً بعده 

عنها، وبعدها عنه، وموؤكداً اأي�شًا اأنها حجرته.

وجودها  ومتتلك  ال�شاعر  حجرة  تتج�شد  وبذلك 

اأمنوذجًا،  لها  نحت  كاأنه  ال�شاعر  ذات  خارج  امل�شتقل 

هذا  ومن  نف�شها،  ذاته  ميثل  الأمن��وذج  هذا  كان  واإن 

احلجرة  ا�شتقال  من  واخل���ارج،  الداخل  بني  التوتر 

تعبرياً  نف�شه  الوقت  يف  كونها  ومن  ذاتها،  وامتاكها 

الق�شيدة،  جمال  ينبع  نف�شها،  ذاته  هي  بل  ذاته،  عن 

وتظهر العاقة بني فن ال�شعر وفن النحت، وهي عاقة 

حماكاة وت�شابه، فكاأن ال�شاعر ينحت بالكلمة. 

يدل  مما  حجرة،  باأنها  لها  و�شفه  اأي�شًا  وياحظ 

على �شيقها و�شغر م�شاحتها، بخاف الغرفة التي هي 

اأو�شع واأرحب، وهو بذلك كالنحات يحدد احلجوم،  ثم 

ي�شور ما نالها بعد م�شي ال�شنني، فقد �شدئ الن�شيان 

الن�شيان  د 
ّ
بذلك يج�ش ال�شكوت، وهو  فيها، و�شاخ فيها 

على  يدل  مما  ي�شداأ،  يجعله  حديد،  �شكل  يف  املجرد 

تقادم الزمن، وطول العهد، ومما يدل اأي�شًا على الهجر 

والن�شيان، كما ي�شخ�س ال�شكوت فيجعله يهرم وي�شيخ، 

ليدل على مرور الزمن، وطول املّدة.

تلك  اإىل  تدخل  اأن  امل���راأة  من  ال�شاعر  يطلب  ثم 

منحوت  �شيق  بوكر  ي�شبهها  وهو  بال�شموع،  احلجرة 

يف �شدرها، ومن ثم يكون الدخول بال�شموع �رصوريًا 

لنفي العتمة، ويف طلب دخول املراأة ما يوؤكد الوجود 
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خلود من خال احلب وال�شعر.

للحياة  امللهمة، واملانحة  املراأة هي  وبذلك تكون 

ل  ال�شقاء،  من  اأ�شا�س  على  كله  ذلك  وك��ان  قيمتها، 

املتعة، وهذا املوقف بحّد ذاته يدل على تقدير للحب، 

و�شمو باملراأة وت�شعيد للم�شاعر، وتطلع �شويف اإليها، 

عماده احلب واحلرمان، ويزيد املوقف �شمواً، ا�شتلهام 

املراأة ال�شعر، ون�شدان اخللود من خال املراأة وال�شعر. 

وتبدو حزمة الأوراق نقطة ارتكاز اأ�شا�شية يف احلجرة، 

وحبه،  ال�شاعر،  عمر  اجتمع  ففيها   ، البوؤرة  هي  بل 

اخللود،  يكمن  وفيها  امل��راأة،  وفتون  �شبابه،  وما�شي 

تقراأ  اأن  احلبيبة  املراأة  من  ال�شاعر  يطلب  اخلتام  ويف 

ذلك ال�شعر واأن تن�رصه يف النا�س، كي تنقذه من املوت، 

ليمنحا  واحل��ب  ال�شعر  يتحد  وبذلك  اخللود،  ومتنحه 

ال�شاعر اخللود.

املهجورة  املعتمة  ال�شيقة  احلجرة  تغدو  وبذلك 

اأ�شبه بقرب من جهة، لأنها حجرة مهجورة ل�شاعر ميت، 

كما تغدو من جهة اأخرى اأ�شبه بالرحم، لأنها احت�شنت 

وحياته،  حبه  ق�شة  ت�شّمن  �شعر  من  فيها  مبا  اأوراقه 

اجلديدة  ولدته  بالأحرى  اأو  خلوده،  يكون  هنا  ومن 

على يدي حبيبته، التي تنقذه من املوت، اإذ تبعث فيه 

متنحه  هي  فاإذا  له،  ون�رصها  �شعره،  بقراءتها  احلياة، 

اخللود، وتنجيه من املوت. 

 اإن املكان املحدود، الذي هو حجرة ال�شاعر، مل يعد 

مثلما  احلياة،  يحمل  رحمًا  اأ�شبح  اإمنا  مكان،  د 
ّ
جمر

اأ�شبح رمزاً لقيمة، يتمثل فيها ال�شعر واحلب واخللود، 

املجرد،  اإىل  املح�شو�س  من  املكان  يتحول  وبذلك 

الرحب،  اإىل  ال�شيق  ومن  املطلق،  اإىل  املحدود  ومن 

التحول  هذا  و�شانع  اخلالد،  اإىل  الزائل  العابر  ومن 

اأي الإن�شان والكلمة  قوتان اثنتان هما احلب وال�شعر، 

اجلميلة.

التكوين الشكلي
ويريد ال�شاعر اأن يعرب عن فكرة ال�شوق اإىل املطلق 

والرغبة يف لقائه وهي رغبة من امل�شتحيل اأن تتحقق، 

ال�شوفية  اخلربة  هذه  عن  التعبري  اإىل  �شبيًا  يجد  فا 

اإل يف هيئة عمل فني قوامه كتلة حجرية �شخمة جداً 

ت�شمو ما ا�شتطاعت اإىل الأعلى ولكنها لتبلغه، واإذا هي 

الوجود  اإيفر�شت، كاأنها منحوتة فنية يف متحف  قمة 

تعرب عن ذلك ال�شوق.  يقول عمر اأبو ري�شة)7( يف ق�شيدة 

عنوانها »اإيفر�شت« )1961(:

اإل�����ي�����ك غ�����ري ال����ظ����ن لي���رت���ق���ي

ي���ا ع��ا���ش��ب ال��غ��ي��م ع��ل��ى امل��ف��رق

�شوقها يف  الأر�����س  جم��ل��ى  لأن���ت 

ال�����ش��يِّ��ق امل������رتف  ال��ب��ع��ي��د  اإىل 

غ���ازل���ه���ا جن����م غ�������وّي ال�����ش��ن��ا

وه����ّزه����ا م���ن خ���دره���ا ال�����ش��ي��ق

ف��ان��ت��ف�����ش��ت ت��ه��ت��ف ي���ا خ�����رصه

ق������رب وي������ا وج�������دي ب����ه ط���وق

ف���ك���ن���ت م���ن���ه���ا ال����ي����د مم���ت���دة

���ش��ق��ي ي�����ا  مم����ت����دة  ت������زل  ومل 

متوجهًا  اجلبل  بخطاب  ق�شيدته  ي�شتهل  وال�شاعر 

اجلبل  هذا  اإىل  ترقى  قوة  ل  اأن  موؤكداً  بالتمجيد  اإليه 

»اإليك«،  التمجيد بقوله:  ي�شتفتح هذا  الظن، وهو  �شوى 

يرتفع  ابتهال  وكاأنه  اإيحاءات،  من  القول  هذا  مبا يف 

ال�شتثناء  اأ�شلوب  ي�شتخدم  ثم  الأعلى،  اإىل  الأدنى  من 

ليق�رص الرتقاء على الظن وحده، فيقول: »غري الظن«، 

هذا  يف  والظن  الظن،  ماعدا  كل  تنفي  هنا  و»غ��ري« 

اإمنا هو قوة فاعلة قوامها  ال�شك،  ال�شياق لي�س مبعنى 

كل  ما هو غري ح�شي اأو مادي اأو حمدود، والغاية منها 

الفعل  ذلك  ويوؤكد  التخيل،  على  القادرة  القوة  مطلق 
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»يرتقي«، الذي يدل على اأن الغاية لي�شت ال�شك والتهام 

واإمنا ال�شمو والرتقاء، ويوؤكد ذلك ال�شمو ثانية تقدمي 

اجلبل  خطاب  يجعل  مما  »اإل��ي��ك«،  وامل��ج��رور  اجل��ار 

والعلو  عاٍل،  �شامق  هو  ما  اإىل  يقدم  بالبتهال،  اأ�شبه 

واأخاقية  دينية  قيمة  على  تدل  ولكنها  مكانية  �شفة 

الفتتاح  منذ  تت�شافر  وه��ك��ذا  عالية،  واجتماعية 

ومن  »اإليك«  واملجرور  اجلار  تقدمي  من  كلها  العوامل 

ا�شتخدام  ثم  »الظن«  بقوة مت�شامية هي  القدرة  ح�رص 

الفعل »يرتقي« لتوؤكد معنى الرتقاء وال�شمو.

ول بد من ماحظة اأن البعيد هو يف حد ذاته �شفة 

ملو�شوف حمذوف، ولي�س البعيد تعيينًا ل�شيء حمّدد، 

ويف هذا ما يوؤكد اأن هذا البعيد هو مق�شود لذاته، واأنه 

بعيد يف ذاته اأي�شًا، ولي�س حمدداً يف مو�شع اأو مكان 

مطلق  بعيد  هو  فاإذا  حمدد،  غر�س  اأو  جم�شد  �شيء  اأو 

ال�شمو  �شفة  اأخ��رى  مرة  يك�شبه  ما  هذا  ويف  د، 
ّ
جم��ر

والرقي والنقاء، اإمنا هو �شمو وتطلع نحو بعيد  مرتف 

و�شّيق.

ذلك  �رّص  من  بع�شًا  ليك�شف  الثالث  البيت  وياأتي 

هنا،  النجم  ويف  الأر����س،  غ��ازل  جنم  فثمة  ال�شوق، 

البعد، والنور، وال�شمو، وا�شتحالة  اإيحاءات  وهو نكرة، 

ول  النجم،  مطلق  على  دللة  التنكري،  ويف  الو�شول، 

حمدوديته، اأي اأنه لي�س بالنجم املحدد، اأو املعروف، اأو 

ال�شخ�شي، وبذلك يكت�شب ذلك الغزل قيمة مميزة، فاإذا 

واإذا هو حم�س غزل،  بعيد،  �شاٍم  نقي  بريء،  هو غزل 

غري �شخ�شي ول حمدد، اأي اأنه مطلق ال�شوق.

وتت�شح املفارقة بني الكون الوا�شع الرحب البعيد 

يف  الأر���س  وبني  الغوي،  ال�شنا  ذلك  منه  ياأتي  الذي 

حمدوديتها ولبثها يف مكانها ال�شيق، لذلك فاإن مثل 

ذلك الغزل قد هزها من خدرها ال�شيق. اإن �شفة ال�شيق 

اإيحاء ي�شري  للخدر لي�شت �شفة زائدة، واإمنا هي �شفة 

حيث  التايل  للبيت  ميهد  كما  املفارقة  تلك  مثل  اإىل 

�شتنتف�س الأر�س. وتاحظ طبيعة الهتاف من الأر�س، 

كي  النجم  اإىل  موجه  الأول  بعدين،  ذو  هتاف  فهو 

يقرتب، والآخر موجه اإىل الوجد كي يطوقه. فالبعدان 

اإىل وجد  اأحدهما اإىل خ�رص النجم والآخر  متجاوبان، 

الأر�س، كي يكون اللقاء بفعل من الطرفني معًا.

التي  وال�شوق  الوجد  �شيحة  هو  الأر�س  هتاف  اإن 

املحب،  ح�رصة  يف  ي�شتلب  عندما  ال�شويف  بها   
ّ

يح�س

ويده  به،  يهتف  �شوته  �شوى  لميلك  اإذ  )يا(،  في�شيح 

يرفعها اإىل الأعلى هاتفًا يا، لعله يتخل�س من الأر�س 

الهتاف ميثان حلظة  اإن هذه املغازلة وذاك  ويرتفع. 

بني  متا�س  كلحظة  هي  اإ����رصاق،  حلظة  بل  جت��اوب، 

قطبني، تتولد منهما �رصارة، ولكن لي�س هنا ثمة متا�س، 

اإمنا هنا اإ�شارة ونداء، تنبثق عنهما حلظة وجد، تكون 

اللقاء ل يتحقق، ويظل  اإن  ال�شيحة يا.  فيها مثل تلك 

اإل  ال�شوق باقيًا، مثلما تظل اليد ممتدة، وما هذه اليد 

نحو  ممتداً  الأر�س  من  انبثق  الذي  العظيم  اجلبل  هذا 

ممثلة  الأعلى،  اإىل  ممتدة  اليد  تظل  وهكذا  النجم.  ذلك 

يف اجلبل، ت�شري اإىل ما هو �شاٍم وبعيٍد وراٍق، م�شتحيل 

يف  دائمة  م�شتمرة  رغبة  اإىل  ت�شري  كما  اإليه،  الو�شول 

املعاناة متمثلة يف خطاب  تتولد  القرتاب، ومن هنا 

ال�شاعر للجبل: »يا �شقي«.

اإن املكان عند ال�شاعر ل يبقى جمرد مكان، اأو مادة 

اأنه  ومبا  قيمة،  اإىل  يتحول  واإمنا  والت�شوير،  للو�شف 

العامل،  يف  قمة  اأعلى  هو  بل  القمة،  هو  مرتفع،  مكان 

واحلب  الكلي  اجلمال  على  ت��دل  مطلقة  قيمة  يغدو 

ي�شبح  اأي  كلي  هو  ما  لقاء  اإىل  الكلي  وال�شوق  الكلي 

وهو  الكلي  لقاء  اإىل  �شوق  عن  تعبرياً  العايل  املكان 

امل�شتحيل  لقاء  اإىل  الطموح  هذا  ومن  م�شتحيل.  لقاء 

يكون ذلك العلو ال�شاهق اأو ال�شمو العايل املت�شاعد، اأو 



60

بالأحرى يكون النعتاق من اجل�شد الأر�س نحو البعيد 

املرتف ال�شيق.

العمارة
الهجر  م�شاعر  ع��ن  التعبري  يف  ال�شاعر  وي��رغ��ب 

ال�رصيح  والتعبري  التجريد  اإىل  يلجاأ  فا  والن�شيان، 

كت�شمية امل�شاعر اأو و�شفها اأو حتليلها، اإمنا يعمد اإىل 

قطعة،  وقطعًة  حجراً  حجراً  يبنيه  مهجور،  ق�رص  بناء 

باأنه  يعنونه  ثم  واأرك��ان��ه،  وزواي���اه  ممراته  ويحدد 

ي�شنع  الذي  النحات  اأو  الر�شام  �شاأن  �شاأنه  الن�شيان، 

عمًا فنيًا باحلجر اأو اللون ثم ي�شع عليه عنوانه. يقول 

ال�شاعر يف ق�شيدة عنوانها »الن�شيان «)8(:

ب���ه���ا ي������ط������وف  ل  م�����ع�����اب�����د 

����ش���وى الأ�����ش����ج����ان والأح��������زان

ت�����خ�����ل�����ى ع���������ن م����ع����امل����ه����ا

ق����دام����ى ���ش��ح��ب��ه��ا ال���ره���ب���ان

����ش���ت���ى يف  ي�����ل�����م�����ح  ف���������ا 

ج���وان���ب���ه���ا �����ش����وى ال���غ���رب���ان

ف���������ا ح������ب������ل ل�����ن�����اق�����و������س

����ش���ل���ب���ان اإىل  اأط����������ر  ول 

ت�����ن�����اث�����ر ج����م����ع����ه����ا م�����زق�����ًا

اأرك����������ان ل����ه����ا  ي����ث����ب����ت  ومل 

ي���������اأوي ي�����ع�����د  مل  م�����ع�����اب�����د 

اإن���������ش����ان اأف�����ي�����ائ�����ه�����ا  اإىل 

ع����ج����ب����ت لأم�������ره�������ا م������ا يف

�����ش����ج����ل ح����ي����ات����ه����ا ح����دث����ان

ف����ل����م ي������ج������اأر ب����ه����ا ب����رك����ان

ط����وف����ان ب����ه����ا  ي����ع����ب����ث  ومل 

ف������������راغ ق����������امت الأج���������������واء

اأك������ف������ان ول  م�������وت�������ى   ل 

ف���ي���ه ��������ش�������ارب�������ًا  اأراين 

وح������ي������داً م���ت���ع���ب���ًا اأ������ش�����وان

ال�����ش��خ��ر ذل  ك���ي���ف  اأ�����ش����ائ����ل 

ك�����ي�����ف ت�����ن�����اث�����ر ال����ب����ن����ي����ان

ع����ل����ي����ه غ������رب������ة ال���������ش����ل����وان

ع������رف������ت ال�������������رص ..دان�������ن�������ي

ه�����و ال���ن�������ش���ي���ان م�����ا اأق�������ش���اه

ي������ا رب��������ي ه������و ال���ن�������ش���ي���ان

�شكانها،  من  خلت  معابد  باللغة  يبتني  وال�شاعر 

اكت�شبت ح�شوراً  اأبعادها وماحمها كاأنها قد  ويحدد 

مكانيًا، ولذلك يطوف يف اأرجائها م�شوراً ما اعرتاها 

اإهمال وي�شاركها ما تعانيه، وياأ�شى حلالها، وقد  من 

ظالها،  عليه  هي  اأ�شقطت  كما  م�شاعره،  عليها  اأ�شقط 

هذا  ويف  الن�شيان،  وهو  انتابها  ملا  تف�شرياً  يقدم  ثم 

التف�شري يوحد ال�شاعر بني ذاته واملكان، ويدل على اأن 

ذلك البناء املعماري ما هو اإل ال�شاعر نف�شه.

وال�شاعر يفتقد يف البناء ال�شوت واحلركة واحلدث 

والإن�شان، وي�شور البناء من خال هذا الفتقاد، ولذلك 

غلب على الن�س اأ�شلوب ال�شلب من خال اأدوات النفي 

وتكررت  مرات  �شت  الأوىل  تكررت  وقد  مل،  و  ل  مثل: 

الثانية اأربع مرات، وهو اأ�شلوب ينا�شب انعدام مظاهر 

التفا�شيل  يف  ي�شتغرق  ل  وال�شاعر  البناء.  يف  احلياة 

ول يكرث من اجلزئيات، واأكرث ما يختاره ما له عاقة 

بغياب الإن�شان عن املكان، مما يدل على اأن املكان ل 

ميتلك قيمة بحد ذاته، اإمنا ميتلك قيمته بالإن�شان، من 

خال وجوده يف املكان وفعله فيه.

والإيقاع  الهادئ،  اجلر�س  الق�شيدة  على  ويغلب 

البطيء، وقد حقق لها ذلك وفرة حرف اجلزم والنفي 

»مل« الذي يقت�شي �شكون الفعل بعده، وهو نف�شه حرف 

�شاكن الآخر، كما اأكد الهدوء كرثة املدود التي تنتهي 
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ب�شكون، وزاد من الإيقاع البطيء حرف الروي ال�شاكن 

امل�شبوق باألف هي يف طبيعتها �شاكنة، وهذا كله يتفق 

والبناء ال�شاكن الهادئ الذي ل حياة فيه، والق�شيدة ل 

اأو ت�شفه اأو ت�شتلهمه،  ت�شور معبداً قائمًا يف اخلارج، 

التي  الفكرة  عن  خاله  من  لتعرب  معبداً،  تبتني  اإمنا 

يريد، ولعل يف ذلك ما يوؤكد اأن الق�شيدة حماكاة لبناء 

لذات  ممثًا  املعماري  البناء  يظهر  وهكذا   . معماري 

ال�شاعر، ومعرباً عن م�شاعره وعواطفه وعن احلال التي 

اآل اإليها، وبذلك تغدو الق�شيدة حماكاة لبناء معماري 

ذاته،  عن  خاله  من  ال�شاعر  عرب  وقد  اللغة،  حجارته 

بعيداً عن التقرير واملبا�رصة، مما يعني اأن ال�شاعر يتخذ 

من حماكاة الفنون اجلميلة و�شيلة للتعبري.

ينه�س  متحركة،  حية  لوحة  اإىل  يتحول  والن�س 

الطري  ويجوب  وال��ظ��ال  الأن���وار  ومتتد  الفجر  فيها 

به  بال�شحر واجلمال، وما متتاز  الكون  الآفاق وميوج 

اللوحة هو الإيجاز والتكثيف بعيداً عن ح�شد التفا�شيل 

تبدع  التي  الر�شيقة  باللم�شات  متتاز  كما  واجلزئيات، 

هنا وهناك. 

 ولعل �شورة امل�شاء اأكرث اإدها�شًا ملا فيها من اإثارة 

وملا تعج به من األوان �شاخبة وما متوج به من حركة 

يف  والكلمات  الألفاظ  كونتها  �شورة  وهي  فاجعة، 

حماكاة بديعة لفن الت�شوير، ومنها الأبيات التالية:

الأف��ق كبد  يف  �شج  ال�شم�س  م��اأمت 

واأه���������������وى ب����ط����ع����ن����ة جن�����اء

احل��زان��ى ال��رواب��ي  اأروؤ�����س  ع�شبت 

ب��ع�����ش��اب م���ن ج���ام���دات ال��دم��اء

الليل غ���ادة  ف��اأط��ل��ت م��ن خ��دره��ا 

اخل���ي���اء م��ي�����ش��ة  يف  وت����اه����ت 

ال��ع�����ش��اب ذاك  حت����ل  واأك����ب����ت 

الأرج����������واين ب���ال���ي���د ال�����ش��م��راء

وذوؤاب�����������ات ����ش���ع���ره���ا ت���رتام���ى

والأج�������واء الآف�������اق  ف�����ش��ي��ح  يف 

وع���ي���ون ال�����ش��م��اء ت���رن���و اإل��ي��ه��ا

م���ن ���ش��ق��وق امل������اءة ال�������ش���وداء

ف�������اإذا ال����ك����ون جل����ة م����ن ج���ال

ف���ج���رت���ه���ا اأن������ام������ل ال���ظ���ل���م���اء

ال�شاعر اأذن  ع��ل��ى  اأف��رغ��ت  ���ش��ور 

جن��������وى ع����ل����وي����ة الإي������ح������اء

فهي  واجل��ال،  واملهابة  بالروعة  اللوحة  ومتتاز 

تثري احل�س بروعة الكون وعظمته، كما متتاز بالإبداع 

غدائر  تنرث  فتاة  الليل  تخيل  يف  ول�شيما  والبتكار، 

ثقوب  من  ترقبها  النجوم  وعيون  الآفاق  على  �شعرها 

لوحة  مثل  الن�س  ويبدو  ال�شوداء،  امل�شاء  م��اءة  يف 

اأ�شطورية.   

 ولقد ا�شتهر عمر اأبو ري�شة يف �شائر ق�شائده بختمها 

ببيت يلخ�س التجربة ويفجاأ املتلقي، وما هذا الختتام 

اإل �رصب من البناء املعماري، فكاأن الق�شيدة عنده بناء 

مبني، ولبد يف اخلتام اأن يحكم عليه الرتاج. واإذا دل 

هذا كله على �شيء فاإنه يدل على �شاعر كان يعي فنه 

التجديد  اإىل  اأدواته وي�شعى من خاله  ال�شعري وميتلك 

ي�شبه  ما  اإىل  ال�شعر  وحتويل  اجلميلة  الفنون  مبحاكاة 

اللوحة اأو التمثال اأو البناء املعماري. 

اأبو ري�شة لنف�شه من  ال�شاعر عمر  خامتة:  لقد اتخذ 

حماكاة الفنون اجلميلة و�شيلة لبناء كثري من ق�شائده، 

فهو ل يعرب التعبري ال�رصيح املبا�رص، ول ي�شمي امل�شاعر 

اأو العواطف، اإمنا يلجاأ اإىل ابتناء ن�س �شعري يحاكي به 

املق�شود  ولي�س  والعمارة،  والنحت  الفنون  كالت�شوير 

باملحاكاة هنا و�شف الفنون اجلميلة اأو ا�شتلهامها، اإمنا 
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املق�شود تقليدها يف اأ�شلوب بنائها باتخاذها الأبعاد 

وامل�شافات والألوان و�شيلة غري مبا�رصة للتعبري، فاإذا 

هي توحي ول حتدد، ت�شري ول ت�شمي.  ووا�شح اأنه لي�س 

اأر�شطو  اأو  اأفاطون  عند  معناها  باملحاكاة  املق�شود 

اإمنا املق�شود بها تقدمي ن�س ي�شبه اللوحة اأو التمثال 

اأو ي�شبه بناء معماريًا. ولقد كان هذا هو داأب ال�شاعر، 

فهو يبني الق�شيدة على هيئة متثال اأو اأمنوذج لغرفة 

اأو على �شورة ت�شكيل مكاين اأو يف �شكل بناء ليعرب من 

خال ذلك عن املوقف اأو الفكرة اأو الروؤية التي يريد.

 وهو يف اأثناء ذلك معني بدقة اللفظ، وقوة التعبري، 

وهو  واملوقف،  للحالة  ومنا�شبته  الإي��ق��اع،  وجمال 

بل  الختتام،  وح�شن  ال�شتهال  برباعة  اأي�شًا  معني 

يكاد البيت الأخري يكون بيت الق�شيد، وكاأن الق�شيدة 

اإل لأجله، وغالبًا ما يكون تعبرياً عن بارقة  مل تكتب 

ا�شتئثاراً  اأك��رث  املكانية  الفنون  كانت  ولقد  طريفة. 

فنون  وهي  والعمارة،  والت�شوير  كالنحت  باهتمامه، 

مكانية،  فنونًا  كونها  اإىل  بالإ�شافة  ح�شية  ب�رصية 

ولكن ال�شاعر كان ينطلق على الأغلب من اإ�شار املكان 

اإىل رحاب الزمان، بحثًا عن اخللود، و�شوقًا اإىل معانقة 

الكلي واملطلق.
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األوضاع في سورية بعد االستقالل، عمل منذ عام 1940مديرًا لدار الكتب الوطنية بحلب، ثم عمل من عام 1949 إلى عام 1970 سفيرًا 

لبالده في عدة دول منها البرازيل)1949ـ 1953( واألرجنتني والتشيلي) 1953ـ 1954( والهند )1954ـ 1959( والنمسا ) 1959ـ 

1961(والواليات املتحدة ) 1961ـ 1963(ثم الهند ثانية)1964 ـ 1970(، أمضى بقية حياته متنقاًل بني لبنان وسورية والسعودية إلى 

أن وافاه األجل في  1990/7/14.

أصدر عمر أبو ريشة األعمال الشعرية التالية: - ذي قار، مسرحية شعرية، كتبها عام 1929، وطبعت حوالي عام 1932، في مطبعة 
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مناخًا  بتنوعها  أيام شكلت  قبل  فعالياتها  انتهت  التي  الثالثة  دورته  في  القرائي  الشارقة  مهرجان 

بداية  منذ  وثقافيًا، مستمرًا  معرفيًا  زادًا  منها  لينهلوا  ولألطفال خاصة  عامة  لألسر  ثقافيًا  صحيًا 

التأسيس له والذي انطلق في بواكير الثمانينيات من القرن املاضي من خالل افتتاح مكتبات لألطفال 

في مراكز التسوق بأحياء الطالع والرفاع واخلزامية حينها. ومنت البذور لتعطي ثمارها في معارض 

املكتبات  من خالل  العطاء  وتواصل  للكتاب،  الدولي  الشارقة  معرض  وأجنحة ضمن  لألطفال  كتب 

في مراكز األطفال والفتيات واملكتبات امللحقة مبدارس الشارقة. ونظرًا للنجاحات التي حتققت في 

الدورتني السابقتني وما رافقها من إقبال األسر وأطفالهم على الفعاليات التي صاحبت معرض كتاب 

الشارقة للطفل أتت هذه الدورة التي شملت »منتدى الشارقة لكتاب الطفل« الذي استضاف خبراء 

ومفكرين مهتمني بقطاع نشر كتب األطفال وركن »العيادة القرائية« للتغلب على الصعوبات القرائية 

لدى األطفال، »احلكواتي« مبا يشكله من إحياء للتراث العربي القدمي، »مسرح الدمى« الذي يجمع بني 

الترفية والتعليم، »ماراثون القراءة«، الذي يشكل تنافسًا شريفًا لقراءة القصص »من ذاكرة الوطن« 

»امرح واربح« »رحلة في كتاب« »كاتب وفنان« »املقهى الثقافي لألطفال« وعشرات الورش في الكتابة 

نقرأ«  و»تعالوا  القارئة«  »األسرة  للمسابقات  إضافة  لألطفال،  القرائي  واإلبداع  والتحفيز  والتوعية 

واللقاء الدوري للملتقى العربي لناشري كتب األطفال الذي يهدف إلى ترجمة توجيهات صاحب السمو 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم الشارقة  والهادفة إلى توفير 

كتاب نوعي مشوق للطفل لتحفيزه على القراءة لتتأصل كعادة يومية له، خاصة وأن األطفال هم أمانة 

في أعناقنا إضافة لكونهم عدة املستقبل وقادته.

إن املتابعة الدائمة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي 

رئيسة املجلس األعلى لألسرة وسمو الشيخة بدور القاسمي رئيسة جمعية الناشرين وصاحبة دار 

توفير مكتبة في كل منزل  إلى  الهادف  »ثقافة بال حدود«  »كلمات« لألطفال واملشرفة على مشروع 

بالشارقة، هذه املتابعة واحلضور الشخصي لفعاليات املهرجان القرائي الثالث شكلت العامل األساسي 

في النجاح املتميز للمهرجان الذي يعتبر مع معرض الشارقة الدولي للكتاب و»ثقافة بال حدود« ثالوث 

التنمية الثقافية األساسية ممثلة بالقراءة التي يشكل الكتاب عمودها الفقري. لقد استدعى املهرجان 

تضافر جهود املؤسسات الرسمية احمللية واالحتادية ومؤسسات املجتمع املدني وجنح املجميع في 

ترجمة قناعاتهم بأن الشارقة عاصمة الثقافة العربية واإلسالمية كانت وستبقى رائدة التنمية الثقافية 

واألمينة على ترجمة شعار »اقرأ أنت في الشارقة«.

ثالوث التنمية الثقافية

أسامة طالب مرة
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اجلوع بطاًل يف رواية
حملمد البساطي

نقد

رواية جوع للقاص والروائي املصري محمد البساطي كانت قد وصلت ملرحلة 
القائمة القصيرة للجائزة العاملية للرواية العربية) البوكر(، من بني أكثر من مائة 

رواية. إال أن اجلائزة  ذهبت لرواية عزازيل للكاتب والروائي يوسف زيدان.
حتكي الرواية قصة أسرة تتكون من األب ) زغلول (، واألم )سكينة (، وطفلني 

هما رجب الصغير، وزاهر الكبير، تكون هذه األسرة تقطن في بيت فقير، 
وتعتاش على ما يجنيه األب من مال، من بعض األعمال القليلة التي يصدف 

وأن يعمل بها.

صالح القاسم
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الرواية ب�شكل عام عبارة عن م�شاهد باطنية لهذه 

الأ�رصة، والتي تكون جال�شة على امل�شطبة تنتظر طلوع 

)�شكينة(  الأ�رصة  ربة  ل�شان  على  امل�شاهد  تبداأ  النهار. 

النهار:  يطلع  �شوف  متى  م�شغوًل  فكرها  يكون  التي 

»لتمر على بيوت من تعرفهن ت�شتلف رغيفني، �س8«.

يف  حالها  على  تزال  ل  والأ���رصة  الرواية  وتنتهي 

نف�س املكان، بعد م�شاهد متعددة املعاين وال�شور تركز 

بطريقة  العائلة،  هذه  بجوع  الإح�شا�س  تعميق  على 

�شوى  امل�شهد  على  ي�شتجد  ول  حمكمة،  عجيبة  دائرية 

كلب  يبدو اأن الكاتب قد تعمد اإ�شافته ليزيد عدد قافلة 

اجلوعى.

الأربعة  عائلتها  واأف��راد  هي  جال�شة  �شكينة  تكون 

الذين: »ناموا ببطون فارغة )�س 7(، رجب ال�شغري يف 

اأما  الباب.  يقرف�س جنب حلق  الكبري  وزاهر  ح�شنها، 

قدمي  بيت  م�شطبة  من  الآخر  بالطرف  فيكون  زوجها 

اأ�شفلها  انتفخ  الأحمر،  الطوب  من  »واجهته  ومتهالك 

فجوات  حجارتها،  بع�س  وت�شاقطت  الرطوبة،  ب�شبب 

كبرية جرى ترقيعها بالأ�شمنت، �س 5«.

الب�شاطي يف ت�شوير فقر  الروائي حممد  ولقد برع 

مثله  وج��ود  تخيل  ي�شعب  قد  نحو  على  الأ���رصة  هذه 

اأوًل باأول، ويومًا  اأيامنا هذه: فهذه الأ�رصة تعي�س  يف 

نامت  يعمل  مل  واإن  اأك��ل��ت،  ال��زوج  عمل  ف��اإن  بيوم، 

باجلوع، فت�شطر الزوجة ل�شتاف بع�س اأرغفة اخلبز 

مبلح  مغمو�شة  اخلبز،  بك�رص  الكتفاء  اأو  اجلارات،  من 

ي�شاألها  و»اأحيانًا  غمو�س.  دون  واأحيانًا  فقط،  الطعام 

طيب  منني؟  وتقول:  غمو�س؟  هناك  كان  اإن  زوجها 

ب�شلة؟ منني؟ ول حبتني ملح؟ تعطيه امللح، ويتجرع 

املاء وينام �س 21«.

حد  غريبة  ال��رواي��ة  ه��ذه  يف  اجل���وع  ���ش��ورة  اإن 

الندها�س، وهذا يف ظني �شبب متيزها، فقد بدا اجلوع 

يفارقها، ول  الأ�رصة ل هو  ا�شتوطن يف  وكاأنه وح�س 

اأكلها  يف  وج��وده  وا�شتمراأت  ط��رده،  على  تعمل  هي 

ولب�شها، وبدا اجلوع هنا لي�س قلة اأكل وعدم توفره، بل 

هو متكرر، �شلوك حياة.

يغزو  ب��اجل��وع  ال�شعور  جتعل  ال��رواي��ة  واأح����داث 

الأو�شال، واملعدة حت�س بفداحة احلرمان، فهذه الأ�رصة 

هي  وما  اللذيذ،  الأكل  ببع�س  حتظى  كانت  ما  ن��ادراً 

املي�شورين  اأحد  اأيام معدودة عملها زغلول عند  �شوى 

يف القرية. وما عدا ذلك فهي جوع يف جوع، ل ي�شاهيه 

حتى ذلك ال�شعور الذي ي�شيب ال�شائم يف الأيام الأوىل 

من رم�شان.

)رب األسرة( زغلول
ب�شيطة  بدت  الرئي�شية  ال�شخ�شية  زغلول  �شخ�شية 

جداً، و�شلبية جداً، فهو ل يبحث عن عمل، واإن عمل »ل 

تطول اأيام عمله، تراه قادمًا واجللباب ملقى على كتفه. 

اخلبيز  يف  تفكر  وهي  ملجيئه،  زوجته  قلب  فينتف�س 

بعد اأن كاد العي�س يف القف�س اأن ينفد« �س 20. وهو اإىل 

جانب ذلك كثري النوم: »وينام كثرياً«: »يومان بليلتني 

وهكذا  النوم....  يعاود  ثم  لياأكل  ي�شحو  نائمًا...  يظل 

تكون  يتولها  التي  والأعمال  خاملة،  �شخ�شية  يكون 

اأو  عبدالرحيم  احلاج  عند  عمله  �شواء  م�شادفة،  اأي�شًا 

عند ه�شام، وحتى عمله نادًل يف املقهى ل نعرف اإذا 

كان هو قد �شعى اإليه، اأم اأنه هو الآخر قد عر�س عليه 

م�شادفة. وحتى هذا يهجره لأن الزبائن �شتموا اأمه:

- »ما بحب�س حد ي�شتم اأمي«.

- »ومني �شتمها ؟« 

- الزبائن مرة، واملعلم �شاحب القهوة مرة، اأهو.

- »وي�شتموها ليه ؟«

- ا�شاأليهم. �شتيمة الأم مزاج عندهم«. �س 20.
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�شخ�شية  زغلول  �شخ�شية  تبدو  املوقف  هذا  يف 

اأن  مقابل  اجل��وع،  من  لأولده  امل��وت  يقبل  متمردة، 

ثقيلة  اأحمال  رفع  يف  للم�شاعدة  ويهرع  اأمه،  ت�شتم  ل 

دون مقابل مع اأنه بحاجة اإىل اأي مليم، لكنه ل يقبل 

امل�شاعدة من اأحد دون عمل، �شخ�شية متناق�شة، رغم 

اأن اأ�رصته هي التي تدفع الثمن: تنام جائعة، والأطفال 

حمرومون من التعليم، وماء زوجته يراق على عتبات 

اإح�شا�س،  با  وهو  اخلبز،  اأرغفة  ت�شتلف  وهي  البيوت 

ينظر اإىل زوجته نظرات يطلب منها تدبري ع�شاء جلوعه، 

فاأي عامل هذا؟ »وزوجها بالطرف الآخر من امل�شطبة 

ي�شلك اأ�شنانه بعود ق�س، �س 7«.

مع  مت�شاحلة  �شخ�شية  اأحيانًا  نراها  جانب  من 

نف�شها، ومع جمتمعها، فهو ل ميار�س كراهية ما لأي 

ير�شى  �شيء،  اأي  جتاه  يغ�شب  ول  الب�رص،  من  نوع 

بالقليل جداً، ول يقاوم، ل ميار�س اأي نوع من العنف 

اأولئك  �شواء يف بيته رغم فقره، اأو يف ال�شارع، وحتى 

الذين �شتموا اأمه ل يقابلهم بالعنف، واأق�شى ردة فعل 

اأو  اأمه،  �شتم  على  احتجاجًا  العمل  تركه  تكون  عنده 

اجللو�س اأمام البيت ونك�س اأ�شنانه. 

اأم��ام  طويلة  ف��رتة  للجلو�س  ا�شتعداد  على  وه��و 

على  اأن يخطر  دون  اأ�شنانه  ينك�س  وهو  بيته  م�شطبة 

هم  قبالته  يجل�شون  الذين  واأطفاله  زوجته  اأن  باله 

باأم�س احلاجة ليقوم ويعمل من اأجلهم، ل بل ينظر اإىل 

»وزوجها  جوعه:   ي�شكت  ما  جلب  يف  لت�رصع  زوجته 

اأ�شنانه بعود ق�س.  الآخر من امل�شطبة ي�شلك  بالطرف 

جائع  هو  اأ�شنانه،  بت�شليك  اإليه  يرمي  ما  تدرك  هي 

ويذكرها باأن ت�رصع للبحث عما ي�شكت جوعه �س 7«.

فائدة  يوجد  ل  اأن  الرواية  تو�شلها  التي  واحلقيقة 

فاأيام عمله من  الأ�رصة،  لوجود زغلول يف حياة هذه 

قادمًا  ت��راه  عمله،  اأي��ام  تطول  »ل  ج��داً:  قليلة  اأجلها 

 ) )زوجته  قلبها  ينتف�س  كتفه.  على  ملقى  واجللباب 

ملجيئه �س 20«. وهو ل ي�شعى لزيادة عدد هذه الأيام 

اللف  وعناء  النهار،  طلوع  انتظار  زوجه  على  ليوفر 

على اجلريان ل�شتاف اأرغفة خبز، والرواية ل تقدم لنا 

مربرات عدم مثابرته على العمل، ونزوعه اإىل الك�شل.

الزوجة
اأما الزوجة فتكون �شخ�شية ن�شطة حتاول �شد النق�س 

ال�شاغل  �شغلها  اخلبز،  ونق�س  الرجل،  نق�س  البيت  يف 

لأ�شحابها:  �شتعيدها  وكيف  الأرغ��ف��ة،  بع�س  تدبري 

يف  ت�شحو  البيت،  من  العي�س  ينفد  حني  »كعادتها 

النهار  تنتظر   »)7 )�س  امل�شطبة  على  وتقعد  البكور، 

لت�رصع يف البحث، وبخا�شة اأن »الأربعة ناموا ببطون 

على  لتمر  النهار  طلعة  تنتظر  وهي   .»)7 )�س  فارغة 

بيوت من تعرفهن ت�شتلف رغيفني، اأحيانًا جتد، واأحيانًا 

ل جتد. ترد دائمًا ما ت�شتلفه، �س 8. وهي قلقة وخائفة 

من اأن ترجع خالية الوفا�س: »تخ�شى لو ذهبت اإليهن 

مرة رابعة يجدن الدين ي�شبح كبرياً ل ت�شتطيع �شداده 

تتاأخر،  »قد   .114  ،» �شماعها  يوجعها  اأع��ذاراً  فيختلقن 

غري اأنها ترده، ل تنتظر اأن يطلنب منها«  �س 8.  

الرواية بهذه النماذج الغنية، وكأنها تعقد مقارنة بني اجلوع والتخمة: جوع عائلة زغلول، وتخمة 
بيت احلاج عبدالرحيم، وبيت هشام، وقد حرصت الرواية على تقدمي هذا النوع من البيوت ليس لغنى 

أصحابها وحسب، ولكن حلاجتهم ملن يرعاهم أيضًا، فقد هجر األبناء هذه العائالت إىل مدن بعيدة، 
وتركوا عنايتهم لرجل خامل
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اأي��ام  لب�شعة  عمله  يطيل  زوجها  اأن  لو  وتتمنى 

اأخرى على اأمل اأن توؤمن بع�س الأرغفة: »اأ�شبوع كل ما 

ا�شتغله. يكفي اخلبيز مرة... لو اأ�شعفها باأ�شبوع اآخر، اأو 

حتى اأربعة اأيام، كانت خبزت مرة اأخرى« �س 21.

األوالد: 
وزاهر  �شنوات،  ت�شع  ال�شغري  رجب  اأولدهما  اأما 

الكبري اثنتي ع�رصة �شنة، ل يكرتث اأبوهما بتعليمهما، 

طلبة  ياحق  كان  عندما  بالتعليم  مهتمًا  بدا  اأنه  مع 

اجلامعة، ويتن�شت عليهم.

ينخرط زاهر الكبري يف عمل جلب ك�رص اأرغفة اخلبز 

الكاتب  وي�شور  الفرن،  تنظيف  لقاء  عبا�س  فرن  من 

اإل �شوت  ي�شمعنا  ل  عالية كي  اخلبز مباأ�شاوية  ك�رص 

تعي�شها  التي  اجلوع  مباأ�شاة  �شعورنا  ليزداد  اجل��وع، 

جانب  احرتق  واأخ��رى  معوجة،  »رغفة  زغ��ول:  عائلة 

من  اإخراجها  اأثناء  ت�شقط  اأرغفة  كثرية،  الك�رص  منها، 

الفرن اأو نقلها اإىل الطاولت« �س 116، وفوق ذلك كله 

مل تكن هذه الك�رص من ن�شيب اأ�رصة زغلول كل يوم، لأن 

فهناك  فقط،  يومني  ياأخذ ك�رص  اأن  لزاهر  �شمح  الفران 

عبا�س  يغادر  وعندما  الأخ��رى،  هي  ن�شيب  لها  اأ�رص 

الفران القرية حترم الأ�رصة من هذين اليومني، وتغرق 

الأ�رصة من جديد يف معاناة تدبري لقمة الأكل حتى ولو 

مي�شتوى ك�رصة خبز.

العائالت الغنية:
تقع  التي  الكبرية  الغنى  بيوت  الرواية  لنا  وتقدم 

يف الطرف املقابل من القرية، وتغ�س باخلريات التي 

اخلزين  �شفر  موعد  ياأتي  عندما  القرية  �شكان  يعرفها 

نوع  كل  من  الطعام  اأ�شناف  ب�شتى  مليئة  عربات  يف 

الأ�شود...  والع�شل  الأبي�س  والع�شل  اجلنب  »�شفيحة 

احلمام  واأقفا�س   .78 �س  وجوافة..«  ماجنة  وقف�س 

والبط والفراخ وال�شمان، وزلع ال�شمن والزبد،  واأ�شولة 

الرز والفول والعد�س.

والرواية بهذه النماذج الغنية، وكاأنها تعقد مقارنة 

بني اجلوع والتخمة: جوع عائلة زغلول، وتخمة بيت 

الرواية  حر�شت  وقد  ه�شام،  وبيت  عبدالرحيم،  احلاج 

على تقدمي هذا النوع من البيوت لي�س لغنى اأ�شحابها 

اأي�شًا، فقد هجر  وح�شب، ولكن حلاجتهم ملن يرعاهم 

الأبناء هذه العائات اإىل مدن بعيدة، وتركوا عنايتهم 

واحداً  قابلوا  واأن  �شدف  اإذا  زغلول  مثل  خامل  لرجل 

يف  يعي�شان  ول��دان  »ل��ه  عبدالرحيم  فاحلاج  مثله، 

الإ�شكندرية، ويعمان هناك، ل يحبان البلدة، ول من 

احلاج  وكذلك   ،»53 �س  يرهما  مل  عودته،  ومنذ  فيها، 

ه�شام الذي يظل وحيداً بعد موت زوجته، ميوت وحيداً 

يف البيت الكبري ل اأحد بجواره �شوى اخلادمتني واأ�رصة 

جتد  فقرها  رغم  زغلول  اأ���رصة  جند  حني  يف  زغلول، 

اخلبز من  لها ك�رص  ماذاً يف �شغريها زهران يح�رص 

عند عبا�س الفران.

العائلة  ه��ذه  وق�ش�س  املتوالية  التفا�شيل  اإن 

العنوان:   هذا  غري  حتتمل  ل  الرواية  جتعل  اجلوع  عن 

وح�شب،  فقرية  اأ���رصة  عن  تتحدث  ل  وهي  )اجل��وع(. 

الطعام،  من  متامًا  خاوية  بطون  عن  تتحدث  ولكنها 

حمروقة  خبز  بك�رص  اأو  فقط،  بامللح  تلتاذ  واأحيانًا 

ما  بكل  تطفح  البيوت  بع�س  اأن  مع  غمو�س،  ودون 

ي�شتهي الإن�شان، لدرجة احلرية حتى لدى اخلدم ماذا 

يختارون لاأكل والطبخ.

ل  و�شل�شة،  ب�شيطة،  جاءت  الرواية  هذه  يف  واللغة 

اجلوع  يف  �شعوراً  لتحدث  ولكن  القراءة،  �شهلة  لتكون 

داخلنا متامًا مثل ذلك اجلوع الذي تعي�شه اأ�رصة زغلول. 

اإنها بحق رواية اجلوع عنوانًا وم�شمونًا.



68

نبيل سليمان في رواية »دلعون« 
توسيع مدارات السرد من خالل 

كسر أتساق الزمان واملكان

نقد

تأتي رواية نبيل سليمان األخيرة: »دلعون« في سياق جتربة روائية ونقدية طويلة 
عن  تكشف  أّنها  إال  السابقة  أعماله  مع  تناّصها  من  الرغم  على  وهي  وغنّية. 
مستوى جديد من اللعب الفّني الذي يتجّلى في تعّدد أشكال حضور الراوي، 
وكسر النسق الزماني/املكاني، وتنّوع صيغ منذجة الشخصّيات، وجماليات اللغة، 

وتوظيف تقنيات السرد.

نذير جعفر
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أشكال حضور الراوي:
يف  ال�����رصدي��ة  البنية  ت��وّزع��ت 

»دلعون« على ثاثة ف�شول مت�شاوية 

ال�شفحات  ع��دد  حيث  م��ن  تقريبًا 

التي و�شلت يف جمموعها اإىل»247« 

الف�شلني:  من  كّل  وا�شتمل  �شفحة. 

ع�رصة  اإح��دى  على  والثالث،  الأّول، 

م�شافة �رصدّية مرّقمة من»1 اإىل 11«، 

»هذيان  يتيم:  فرعي  عنوان  تخّللها 

فيما  ال�شابعة،  امل�شافة  يف  ال��ربج« 

اثنتي  على  الثاين  الف�شل  ا�شتمل 

ع�رصة م�شافة، تخّللها خم�شة عناوين 

الثامنة  امل�شافة  من  ب��دءاً  فرعية 

الأوىل،  الليلة  ع�رصة:  الثانية  حتى 

الثالثة،  الليلة  )ك��ذا(،  الأوىل  الليلة 

وهذا  الأخرية.  الليلة  الثانية،  الليلة 

نبع  اإمنا  اعتباطًا،  ياأت  مل  التق�شيم 

من �رصورات فنّية اقت�شاها ال�شياق 

الأول  الف�شل  ارتبط  حيث  ال��ع��ام، 

يف  »الطويبة«  الراوي  ببلدة  مكانيًا 

ال�شاحل ال�شوري، وزمنيًا مبرحلة ما 

قبل �شفره اإىل ندوة ال�شارقة املمتدة 

مطلع  من  ال�شرتجاع  تقنيات  عرب 

الثمانينيات حتى �شفره، فيما ارتبط 

بال�شارقة  مكانيًا  ال��ث��اين  الف�شل 

وا�شتعادته  اإليها  بو�شوله  وزمنيًا 

الثالث  الف�شل  اأم��ا  فيها.  ملا�شيه 

فيعود اإىل نقطة البدء من »الطويبة« 

امل�شتمر  احل��ا���رص  واإىل  م��ك��ان��ي��ًا، 

زمنيًا.

اإن الربنامج ال�رصدي يف الف�شول 

اأ�شكال  تعّدد  على  ينه�س  الثاثة 

ح�����ش��ور ال����راوي م��ا ب��ني ال���راوي 

 املعرفة )�شمري الغائب( 
ّ
ال�شاهد/كلي

الأح����داث  بت�شوير  يكتفي  ال���ذي 

اأن يكون  وال�شخ�شّيات بحياد، دون 

عن�رصاً فيها: »اأ�رصع ذراعيه ماقيًا 

الباردة،  ال�شباحية  الربيع  ن�شائم 

ورحمت عيناه فوق العمارات اإىل اأن 

اجلبل  خا�رصة  يف  الذوؤابات  بلغتا 

ال��ذي ل  امل�شارك،  وال��راوي  ���س7«. 

يكتفي بنقل الأحداث بل ي�شارك يف 

حمورية  �شخ�شية  ويكون  �شنعها 

فيها، ويتمظهر يف �شيغتني، الأوىل: 

اأ�شتطيع  »من جهتي  املتكّلم:  �شمري 

�شعرت  �شديقتي.  ليانة  اأق���ول:  اأن 

اأوّده��ا  واأن��ا  وحترتمني  ت��وّدين  بها 

دري��د  فني 
ّ
عر ي��وم  م��ن  واأح��رتم��ه��ا 

�شمري  والثانية:   .»71 ���س  عليها 

التداعيات،  يف  ة  وبخا�شّ املخاطب، 

الداخلي:  وامل��ن��ول��وج  وامل��ذّك��رات، 

الكنبة.  على  ترمتي  اأن  لك  »والآن 

تتوّحد  ريثما  ال�شالون  تذرع  اأن  لك 

اإىل  تعود  اأن  ل��ك  بدلعون.  دل��ع��ون 

الكنبة اأو تقف على باب غرفة النوم 

لي�شت  رحمة  اأن  من  لتتاأّكد  الكربى 

هنا.. �س 132«. 

اإن تعّدد �شيغ الراوي الذي ترافق 

النقل  ما بني  ال�رصد  تعّدد �شيغ  مع 

امل�شاهد  يف  البانورامي  والإخبار 

يف  املم�رصح  والعر�س  الو�شفية، 

امل�شاهد احلوارية، اأتاح لل�شخ�شّيات 

نف�شها  عن  والتعبري  القول  حرية 

الكلّية  ال�رصدية  بالبنية  وناأى  اأوًل، 

عليها  واأ�شفى  املمّلة،  الرتابة  عن 

بعداً دراميًا �شائقًا ثانيًا، وك�شف عن 

واللهجات  والنربات  الأ�شوات  تنّوع 

واملرجعيات  املهنية  والأرغ����ات 

الجتماعية والفكرية والإيديولوجية 

بلورة  يف   
ّ
ي�شب ذل��ك  وك��ل  ثالثًا. 

باجلن�س  ج��دي��د  وع���ي  وت��اأ���ش��ي��ل 

وباآليات  وباإمكاناته،  ال��روائ��ي، 

حتّققه الفّني.

النسق الزماني/املكاني:
يف  الفعلي  احلكائي  املنت  ميتّد 

»دلعون« من اأواخر ال�شبعينيات حتى 

ال�شتدلل  وميكن  ال��راه��ن،  الوقت 

الزمنية  الإ���ش��ارات  خال  من  عليه 

امل�شّلح،  العنف  باأحداث  املرتبطة 

طرفًا  كانت  التي  ال��ق��وى  واأ���ش��م��اء 

ت��وّزع 
ُ
كانت  التي  وال�شحف  فيه، 

 ،1977 اجلولف  �شيارة  وموديل  �رّصاً، 

واتفاقية اأو�شلو، والعناوين احلقيقية 

واأ�شماء  ال�شادرة،  الروايات  لبع�س 

بع�س الكّتاب وال�شعراء املعا�رصين: 

اليا�س  العي�شى،  �شليمان  اأدوني�س، 

خوري، بو علي يا�شني، حيدر حيدر، 

هاين الراهب، الطّيب �شالح. لكن هذا 

بعيدة  باإرجاعات  امُلخرَتق  الزمن 



70

ال�شخ�شّية  طفولة  اإىل  اأحيانًا  متتّد 

بتواتره  يقّدم 
ُ
ل  »دري��د«،  املحورية 

يتم  اإمن��ا  الكرونولوجي،  التتابعي 

تخطيبه يف املبنى احلكائي عرب ن�شق 

وال�شرتجاع  التداخل  قوامه  متقّطع 

وال�شتباق واملفارقات التي تتناوب 

ما بني احلا�رص واملا�شي يف حركة 

بندولية دائبة.

ال��واح��د  ال�����رصدي  امل�شهد  ففي 

املا�شي  اأح��ي��ان��ًا:  زمنان  يتجاور 

»رمب��ا  امل�شتمر:  وال��راه��ن  البعيد، 

تويف  بعدما  ت��ني 
ّ
م��ر اأو  ة 

ّ
م��ر راآه���ا 

من  واحدة  يف  �شادفها  رمبا  والده. 

يبلع  والآن  لأمه.  اخلاطفة  زياراته 

احل�رصة..�س 10«.

يتناغم  الزماين،  الن�شق  ك�رص  اإن 

اأي�����ش��ًا.   امل��ك��اين  الن�شق  ك�رص  م��ع 

بو�شفها  »الطويبة«  حت�رص  ففيما 

النتقال  يتم  مركزيًا  مكانيًا  ف�شاًء 

ال��ت��ذّك��ر  اأو  امل��ن��ول��وج  ع��رب  منها 

اإىل  الراوي  بنو�شتولوجيا  امل�شحون 

�شافيتا«،  »ب��رج  يف  راأ�شه  م�شقط 

الكّتاين«،  »املقّد�س  غابة  اإىل  ومنه 

وم�شاكن  ودم�����ش��ق،  حلب،  اإىل  ث��م 

ودبي  فال�شارقة،  واملالكي،  ب��رزة، 

وبرج  الثقايف،  وال��ن��ادي  وال��ع��ني، 

ب��ريوت  ث��م  اإن.  وال��ه��ول��ي��دي  �شند، 

و�شنعاء.  والقاهرة،  والفاكهاين، 

الأليفة:  الأم��اك��ن  حت�رص  ومثلما 

الهافانا،  ومقهى  زه���وة،  مطعم 

ومقهى الرو�شة، والاترينا، حت�رص 

اأي�����ش��ًا مثل:  امل��ع��ادي��ة  الأم���اك���ن 

وال�شجن،  التوقيف،  وغرفة  الفرع، 

الأماكن  حت�رص  كما  �شّليطا.  وفيلا 

امل�شحونة بكثافة �شيكولوجية مثل: 

الرقون  عمارة  �شطح  وغرفة  القرب، 

يف الزاهرة، والبيت ال�رّصي.

املكان،  يف  يجري  الزمان  ولأن 

ف�شاء ع�شويًا  تبدو  »الطويبة«  فاإن 

الطبيعية  بعنا�رصه  غنّيًا  متحّوًل 

اإىل  الب�شاطة  من  فينتقل  والب�رصية، 

الرفاه،  اإىل  ال�شظف  ومن  التعقيد، 

وهو  اللتبا�س.  اإىل  الو�شوح  ومن 

اأخرى على ف�شاء  ما ينطبق بدرجة 

الإمارات: »كنت ت�شل اإىل دبي بربع 

�شاعة  اإىل  حت��ت��اج  ���رصت  ���ش��اع��ة. 

اأم��ا بقية الأم��اك��ن  ورب��ع ����س92«. 

تتعدى  اأو عابرة، ول  �شاكنة،  فتبدو 

املبا�رصة  دللتها  ح��دود  وظيفتها 

على حركة تنّقل ال�شخ�شّية.

اإن اللعب على الأبعاد الزمانية/

امل��ك��ان��ي��ة، ي�����رّصع وت���رية ال�����رصد، 

من  ك 
ّ
تتحر التي  ال��دوائ��ر  ع 

ّ
ويو�ش

خ��ال��ه��ا ال�����ش��خ�����ش��ّي��ات، وي��وه��م 

مبرجعيتها الواقعية، مما يتيح ر�شد 

و�رصاعاتها  وم�شاراتها  حتولتها 

مع نف�شها و�رصوط حياتها، وهو ما 

جتربة  تتغّياه  فنّيًا  طموحًا  ي�شّكل 

على  وتعمل  الروائية  �شليمان  نبيل 

حتقيقه.

منذجة الشخصّيات:
بو�شفها  الروائية  ال�شخ�شّية  اإن 

اأو  واقعية،  �شخ�شّية  على  عامة 

تركيب  فهي  حمتملة،  اأو  متخّيلة، 

اأكرث مما هي  جديد يقوم به القارئ 

حّد  على  الّن�س،  ب��ه  يقوم  تركيب 

تعبري فيليب هامون. ومن هنا فاإن 

واخليطية  الرئي�شية  ال�شخ�شيات 

اأ�شماء  اإىل  امل�شندة  �شورها  تتكّون 

اأعام حمّددة عرب ما يخرب به الراوي 

عنها، وما تخرب به عن نف�شها، وما 

بها  املحيطة  ال�شخ�شيات  به  تخرب 

عن �شلوكها و�شفاتها، وما ي�شتنتجه 

يف  واأفعالها  اأقوالها  من  املتلقي 

طباعها  ومعرفة  اأفكارها،  حتديد 

ودوافعها، وتف�شري �شلوكها.

ل��ك��ن اإع������ادة اإن���ت���اج ���ش��ورة 

يف  املوّزعة  هويتها  عرب  ال�شخ�شية 

�شياقها  عن  مبعزل  يتم  ل  الّن�س 

و�شعت  ال��ذي  العامي/امل�شّخ�س 

اآليات  ال�شياق يك�شف عن  فيه، وهذا 

منذجة خا�شة بكّل منها.

وميكن للقارئ اأن يعاين اإخا�س 

املوؤلف ال�شمني للمنهج الواقعي يف 

ال�شخ�شّية  حيث  الفنّية.  النمذجة 

اب��ن��ة ���رصط��ه��ا ال�����ش��و���ش��ي��ول��وج��ي 

الأّول.  املقام  يف  والب�شيكولوجي 

الأ�شتاذ  �شخ�شّية  جاءت  هنا  ومن 

»دريد  والكاتب:  املثّقف  اجلامعي 

ابن  ل�شخ�شّية  نقي�شًا  ال��ل��ورق��ي« 
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خالته املتنّفذ: �شّليطا، اأي املت�شّلط 

هذين  وعرب  ال�رصيانية.  اللغة  يف 

وا�شعة  �شبكة  تتنامى  النقي�شني 

من العاقات التي تربط كًا منهما 

اأبعاد  وتعّمق  جهة،  من  مبحيطه 

ال�رصاع الدرامي من جهة ثانية.

فيه  ت��ب��دو  ال���ذي  ال��وق��ت  ففي 

ومنفتحة  ماألوفة  دري��د  �شخ�شّية 

عما حولها، ووا�شحة يف عاقاتها 

وم�شاعرها وبوحها، فاإن �شخ�شّية 

�شّليطا تبدو مرهوبة ومنغلقة على 

ذاتها وملتب�شة يف �شلوكها واأفعالها. 

قاد  ال�شخ�شيتني  التباين يف  وهذا 

خمتلف،  م�شري  اإىل  منهما  ك��ًا 

فانتهى �شّليطا اإىل ال�شفر اأو الهروب 

خارجًا للعاج اأو املوت، فيما عاد 

فرحه  ليعي�س  اإىل»الطويبة«  دريد 

»دلعون  ب�شيمة  مع  النت�شاء  حّد 

الثانية« ويرق�شا معًا رق�شة احلب 

بذلك  دين 
ّ
جم�ش �شّليطا  قرب  على 

املوت،  على  احلياة  انت�شار  اإرادة 

واحلرّية على ال�شتبداد.

و�شّليطا  دري��د  م��ن  ك��ًا  اإن     

املبا�رصة  دللته  ح��دود  يتجاوز 

اجت��اه��ًا  مي��ّث��ل  من��وذج��ًا  لي�شبح 

خا�شًا، وتناق�س هذين النموذجني 

من  �شكًا  اإل  لي�س  امل�شّخ�شني 

الجتماعي.  التناق�س  اأ���ش��ك��ال 

م�شار  ال�شمني  املوؤلف  ر�شد  وقد 

بعيداً  عاقاته  و�شبكة  منهما  كّل 

عليهما  اأ�شفى  مم��ا  ن��وازع��ه  ع��ن 

امل�شداقية الفنية والواقعية.

   ففي الدائرة الأوىل من عاقات 

»ال�شت  ب���:  امللّقب  اللورقي  دري��د 

ف�شيحة« تربز �شخ�شّيات عّدة منها: 

»ليانة«  وزوجته  امُل�شاملة،  اأم��ه 

املوظف  و�شقيقه  املخرب،  اأمينة 

»حمزة« امللّقب ب� »الأبكم«، وزوجة 

حمدثة  وخالته  »راب��ي��ة«،  اأخ��ي��ه 

الأوىل«،  »دلعون  وا�شمها  النعمة 

وابنا خالته: جابر العتعوت امللّقب 

دة 
ّ
املتمر والدكتورة  »�شّليطا«،  ب� 

نف�شها  �شمت  التي  العتعوت  ب�شيمة 

هذه  و�شمن  الثانية«.  »دلعون  ب� 

على  ظاهريًا  املتما�شكة  الدائرة 

امل�شتوى العائلي تبدو التناق�شات 

على اأ�شدها، حيث يحاول �شّليطا اأن 

يفر�س �شلطته على اجلميع، فتخرج 

اأخته ب�شيمة عن طوعه وتنتمي اإىل 

الفل�شطيني  تتزوج  ثم  املعار�شة، 

معًا  ويلتحقان  ق���دور،  م��ع��اوي��ة 

باملقاومة يف بريوت، ومن بريوت 

اإىل الرويج، فال�شارقة حيث تعي�س 

ق�شة حب بعد طاقها من معاوية 

ثم  ر�شيد،  امل�����رصي  ال�شاعر  م��ع 

يخرج  كما  الطويبة.  اإىل  ال��ع��ودة 

رغم  دري��د  خالته  اب��ن  طوعه  عن 

مكّلفًا  �شًا 
ّ
مدر ليقبل  له  م�شاعدته 

الذي  اخل��روج  وه��ذا  اجلامعة،  يف 

د على ال�شلطة، 
ّ
ي�شمه �شّليطا بالتمر

إن كسر النسق الزماين، 
يتناغم مع كسر النسق 

املكاين أيضًا.  ففيما حتضر 
»الطويبة« بوصفها فضاًء 

مكانيًا مركزيًا يتم االنتقال 
منها عرب املنولوج أو التذّكر 

املشحون بنوستولوجيا 
الراوي إىل مسقط رأسه

إن اللعب على األبعاد 
الزمانية/املكانية، يسّرع 

وترية السرد، ويوّسع 
الدوائر التي تتحّرك من 

خاللها الشخصّيات، ويوهم 
مبرجعيتها الواقعية، 

مما يتيح رصد حتوالتها 
ومساراتها وصراعاتها مع 

نفسها وشروط حياتها
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ي��واج��ه��ه مب��اح��ق��ت��ه��م��ا، وت��ت��ّب��ع 

حني  ب��ني  وتوقيفهما  ن�شاطهما 

التناق�شات  ه��ذه  وتتعّزز  واآخ���ر. 

الفكرية بتناق�شات طبقية ونف�شية 

»رابية«  اإىل  دري��د  مبيل  تتمظهر 

اأي�شًا،  اإليه  وميلها  اأخيه،  زوج��ة 

وال�شلطة  للمال  �شّليطا  وبامتاك 

حوله  من  يعي�س  فيما  والق�رص، 

كفاف يومهم.

من  الثانية  ال��دائ��رة  يف  اأّم���ا 

عاقات دريد فتربز جمموعة »�شهرة 

اخلمي�س« يف »مطعم زهوة«، وهم 

ال�شاخطني  املثقفني  من  جمموعة 

الذين  واملعار�شني،  وال�شاخرين 

ميرون مروراً عابراً مثل: املنا�شل 

ال��ذي  ال���ردان  �شامح  ال��رادي��ك��ايل 

ميوت غرقًا بال�شيل، ومالك، وزبري، 

الواحد،  وعبد  و�شعيد،  ور���ش��وان، 

اإىل  وين�شم  ال��ي��ا���س.  وال��دك��ت��ور 

املجموعة  خارج  من  الدائرة  هذه 

مكان  ح��ّل  ال���ذي   
ّ
اخل��ف��ي حت�شني 

�رصكي�س  واأم  اختفائه،  بعد  �شّليطا 

من »برج �شافيتا«، وال�شاعر اأحمد 

ودعاء  ب��ريوت،  يف  املتخّفي  لما 

ورحمة  عائ�شة،  و�شقيقتها  معكعك 

من  ال�شام  وعبد  البحرين،  م��ن 

ورعد  وج��ربان  ة  وح�شّ ال�شودان، 

وطالب من الإمارات.

يف  ال��ك��ب��ري  ال���ت���ن���ّوع  اإن    

والنتماءات  وامليول  ال�شخ�شّيات 

من اأق�شى اليمني اإىل اأق�شى الي�شار، 

كامي  ت��ن��ّوع  ع��ن  ب���دوره  يك�شف 

تباين  وعن  فنّيًا،  منّظم  اجتماعي 

واللهجات  وال��ل��غ��ات  اخل��ط��اب��ات 

والجتاهات  والنربات  والأ�شوات 

ما  وهو  والإيديولوجية،  الفكرية 

يحّقق اأدبية الرواية بو�شفها لغات 

نفوذ،  ذوي  واأفراد  واأعمار،  اأجيال 

على  عابرة،  وتقليعات  وحلقات، 

حّد تعبري باختني.

   

جماليات اللغة السردية:
ت��ت��ج��ّل��ى ج��م��ال��ي��ات ال��ل��غ��ة 

على  »دلعون«  رواية  يف  ال�رصدية 

م�شتوى تنّوع خطاب ال�شخ�شّيات، 

العامي،  والتهجني  وال��و���ش��ف، 

وتوظيف الألقاب، والعنونة.

ال�شخ�شيات  خ��ط��اب  ففي     

اأم  ه��ن��اك ت��ب��اي��ن ب���ني خ��ط��اب 

العامية  اإىل  الأق����رب  �رصكي�س 

ال�شعبية  بالروح  امل�شبعة  الدارجة 

»�شفت  وت�شبيهاتها:  وكناياتها 

عرنو�س الذرة يا دريد، �شعرها مثل 

وو�شيء  وناعم  اأ�شفر  ال�شب�شول 

على  لي�س  اأن��ه  »لحظت  ����س51«. 

وخ��ط��اب    .»75 ���س  احل�شي�شة 

»مباذا  املتعايل:  ال�شلطوي  �شّليطا 

ب�شهادة  حذائي؟  اأم�شح  اأنني  تظن 

دكتوراه مثل �شهادتك، برواية مثل 

اأنك  اليوم  بعد  �شمعت  لو  روايتك. 

لفظت كلمة �شّليطا لن يق�س ل�شانك 

اأحد غريي 13«. اأو خطاب ال�رصطي 

العامي: »قوْم وله. قوْم وقْف على 

اآ؟ �س 158«.   اأوتيل  حيلْك. فاحت لك 

ونلم�س هذه التباينات يف خمتلف 

اخلطابات مما مينح اللغة ال�رصدية 

على  وق��درت��ه��ا  وتاألقها  وهجها 

�شخ�شّية  كل  منطوق  مع  التناغم 

على حدة.

وتربز جمالية اللغة ال�رصدية يف 

م�شاهد و�شف الطبيعة، واأزهارها، 

بع�س  ويف  وجبالها،  وغاباتها 

املواقف الرومان�شية التي ت�شتدعي 

احل��ورة  »ما�شت  اللغة:  �شاعرية 

وراح  دريد  فارتّد  رابية،  ب�شحكة 

التحم  حتى  راجفًا  الغواية  يدفع 

ب�شاق احلورة اأو ب�شدر رابية. وملا 

نادى  تهزمه  اأن  الغواية  اأو�شكت 

�س  اأم��ي  يا  وم�شتغيثًا:  متوجعًا 

.»56 /55

املعجمية  امل��ف��ردات  وتهّجن 

جممل  ال��ع��ام��ي��ة  اأو  امل��ه��ج��ورة 

اقت�شت  كلما  ال�����رصدي  الربنامج 

تكوكاأ،  ذل���ك:  الفنّية  ال�����رصورة 

�شوارية، �شّبوقة، تت�رص�شح، اندف�س، 

�شو، ب�شت، الطرطفي�شة، فجعنتك..«. 

ويك�شف هذا التهجني عن خ�شو�شية 

الأح��داث،  فيها  جتري  التي  البيئة 

كما يوؤّكد على النربات الجتماعية 

حلظة  يف  تتعاي�س  التي  املختلفة 
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وجودها جنبًا اإىل جنب مع ال�شياق 

املعياري للغة الف�شحى. 

ث��م ي��اأت��ي ت��وظ��ي��ف الأل��ق��اب 

م�����ش��ت��وى اآخ����ر م���ن م�����ش��ت��وي��ات 

فالأبكم  ال�رصدية،  اللغة  جماليات 

دللة على ال�شمت وعدم الحتجاج 

مع  ين�شجم  ما  وهو  والع��رتا���س، 

ف�شيحة  وال�شت  حمزة.  �شخ�شية 

بال�رص،  وال�شيق  اجلراأة  على  دللة 

وهو ما ين�شجم مع �شخ�شية دريد. 

و�شّليطا دللة على الت�شّلط وهو ما 

يعّزز النطباع عن جابر العتعوت. 

الأخبار  ت�شقط  على  دللة  واخلفي 

عن بعد وهو ما ي�شري اإىل �شخ�شية 

رجل الأمن حت�شني.

العنونة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  اأم���ا 

العنوان»دلعون«  جمالية  فتربز 

واإغرائه.  واإيحائه،  غمو�شه،  من 

ال�شفة  اأم  ال�شم  به  املق�شود  فهل 

كل  اأم  التحبب  اأم  الت�شغري  اأم 

الفرعي:  العنوان  ياأتي  كما  ذلك؟ 

�شيغة  يف  ال������ربج«  »ه����ذي����ان 

د 
ّ
املجر م�شنداً  املكنية  ال�شتعارة 

بني  يطابق  مما  املح�شو�س،  اإىل 

تتحّدث  التي  �رصكي�س  واأم  ال��ربج 

»الليلة  با�شمه.  وت�شتعيد عناوين: 

و»الليلة  الثانية«  و»الليلة  الأوىل« 

الثالثة« و»الليلة الأخرية« اأ�شلوبية 

بها 
ّ
يقر ن�شق  يف  وليلة،  ليلة  األف 

من الق�ش�س ال�شعبي.

تقنيات السرد:
نبيل  احلقيقي  املوؤلف  ي�شتثمر 

الطويلة  النقدية  خربته  �شليمان 

خربته  وكذلك  ال��روائ��ي،  باجلن�س 

الإبداعية يف بناء رواية »دلعون«، 

فيوظف تقنيات فنّية عدة منها ما 

يتعّلق بتقدمي الزمن عرب ال�شتباق 

يتعّلق  م��ا  ومنها  وال���ش��رتج��اع، 

وتعّدد  ال���راوي،  ح�شور  باأ�شكال 

اإىل  الإ�شارة  �شبقت  وقد  الأ�شوات، 

ذل��ك يف م��نت ه��ذه ال��ق��راءة . كما 

ت�شقط  التي  احل��ذف  تقنية  يوظف 

ف���رتة زم��ن��ي��ة حم����دودة م��ن زم��ن 

غياب  ف��رتة  هنا  وه��ي  احل��ك��اي��ة 

ب�شيمة  واإقامة  ال�شارقة،  عن  دريد 

الزمنية  والفجوات  ال��روي��ج،  يف 

�رصدية  م�شافة  بني  تف�شل  التي 

يوظف  كما  تعليل.  دون  واأخ���رى 

تختزل  ال��ت��ي  التلخي�س  تقنية 

اإ����ش���ارات  دون  زم��ن��ي��ة  ح��ل��ق��ات 

ا�شرتجاع  يف  �شيما  ول  معينة 

اأي�شًا اإىل  طفولته وما�شيه. ويلجاأ 

املوروث  من  والت�شمني  القتبا�س 

العاء  اأبي  اأبيات  ال�شعري كما يف 

واأ�شاليب  ق��ّب��اين،  ون��زار  ي، 
ّ
امل��ع��ر

املوروث احلكائي ال�شعبي كما يف 

كان  ما  »كان  اأم �رصكي�س:  حكاية 

الع�رص  و�شالف  الزمان  ق��دمي  يف 

والأوان �س 51«.

املنولوج  تقنيات  جانب  واإىل 

والديالوج  حمزة،  تداعيات  عرب 

جماعة  بني  احلوارية  امل�شاهد  يف 

الو�شف  ي��ربز  اخلمي�س«،  »�شهرة 

وظيفة  ي����وؤدي  ال���ذي  امل�����ش��ه��دي 

و�شعفه  »ق��ال  والرتميز:  التزيني 

حتى  واأط���رق  �شوته،  على  يرين 

فاأرخى  �شعره،  على  كفها  حنت 

له  ولح  الكنبة،  م�شند  على  راأ�شه 

اأم��ام��ه،  ينت�شب  ط��اوو���س  طيف 

ومفتونًا  تياهًا  حوله  يحوم  ثم 

ب��ف�����ش��ت��ان..���س154«. ك��م��ا ي��ربز 

يف  ال�شتهال  بجاذبية  الهتمام 

كل م�شافة �رصدية وانفتاح النهاية 

اأي�شًا.

نهاية  »دل��ع��ون«  فنهاية      

الح��ت��م��الت،  ك��ل  على  مفتوحة 

على  عنده  ما  قال  املوؤلف  وك��اأن 

اإكمال  على  القارئ  ليحّفز  ال��ورق 

ي�شقطان  »قد  خمّيلته:  يف  نهايتها 

ينقطع  رمبا  وثمة  القرب،  يف  معًا 

ورمب��ا  امل����وت،  وينت�رص  ال��ل��ع��ب 

يتوا�شل اللعب، ورمبا يورث دلعون 

الآخر  عن  اأحدهما  ينفك  ثم  حمًا، 

وي�رصعان يف اخلروج �س247«. 

�شليمان  نبيل  ق���ّدم  ل��ق��د      

وحم��ت��وى،  �شكًا  مكتنزة  رواي���ة 

وحواراتها،  ب�شخ�شياتها،  مكتنزة 

وما  الفنّية،  وتقنياتها  واأفكارها، 

متوا�شع  مدخل  �شوى  القراءة  هذه 

لإثارة احلوار معها وعنها.
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الداللة اإليديولوجية في الرواية
دلعون منوذجًا

نقد

تتعدد التعريفات التي أعطيت لإليديولوجيا من قبل املفكرين 
الذين اهتموا بها بوصفها موضوعًا فلسفيًا. ومن بينهم ماركس 
تتبعها  وإذا كان  وهابرماس..  وألتوسر  وفيبر وغيرتز  ومانهامي 
ملقام  مناسبًا  ليس  متخصصًا،  بحثًا  يستدعي  كتاباتهم  في 
القراءات  منها من خالل  باالستفادة  فإننا سنكتفي  دراستنا، 
الفلسفية التي تناولتها وحاولت تأطيرها ضمن نسق تأويلي 
الصيغ  من  شبكة  بوصفها  حتديدها  ــادة  إع يحاول  واضــح، 
الرمزية التي، في نفس الوقت، تؤثر في املمارسة العملية للفرد 
ذلك  ومبقابل  والعالم.  للذات  تصورهما  وأشكال  واملجتمع 
نظراً  وإيغلتون  ريكور  بول  آراء  من  االستفادة  على  سنعمل 

ملالءمة بعض مفاهيمهما مع املوضوع األدبي.

 عبد اللطيف محفوض
1 � مدخل عن الإيديولوجيا وبنائها يف الرواية
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ي�شتفاد مما قدمه بول ريكور يف 

اأن  واليوتوبيا،  الإيديولوجيا  كتابه 

اأ�شا�شية  معاٍن  ثاثة  لاإيديولوجيا 

الفا�شفة  كتابات  من  ا�شتنبطها 

حما�رصاته  لهم  خ�ش�س  ال��ذي��ن 

املجموعة يف كتابه ال�شابق، وهي:

اإليديولوجيا
بوصفها تشويهًا:

حتليل  وفق  يعني،  الت�شويه  اإن 

لغة  م��ارك�����س،  لت�شورات  ري��ك��ور 

التي  العادية  احلياة  للغة  مفارقة 

من �شماتها كون الأفكار واملفاهيم، 

الوعي  مبنتجات  يت�شل  م��ا  وك��ل 

ومندجمًا  اآن،  ومتعاليًا يف  حمايثًا 

ب�شكل مبا�رص يف ف�شيف�شاء الفعاليات 

للب�رص.  املادية  للتعامات  املنتجة 

الوعي  متظهر  من  امل�شتوى  وه��ذا 

يف اللغة املمار�شية العادية للب�رص، 

فوق  مبا  مماثلتها  ميكن  التي  هي 

امل��وؤول��ة  الجتماعية  الت�شنينات 

لاإدراك يف م�شتوى العادات العامة 

اختاف  على  الأدلة  وتاأويل  لتلقي 

اأنواعها. 

النظر  م��ن  امل�����ش��ت��وى  ه���ذا  يف 

التفكري  بلورها  كما  الظاهرة  اإىل 

كما  الإيديولوجيا  تبدو  املارك�شي، 

لو كانت خطاب ت�شويه يتغيا ق�شديًا 

نق�س لغة احلياة الواقعية، علمًا اأن 

الأم��ر، هو  نهاية  واقعي يف  ما هو 

الجتماعية  املجموعة  حت��دده  ما 

املطلق  اإميانها  عدم  رغم  وتر�شخه 

هو  الإدراك  هذا  ولعل  به.  والعلمي 

اعتبار  اإىل  ريكور  ب��ول  دف��ع  ال��ذي 

يتاأ�ش�س  »متخيًا«  امل�شتوى  ه��ذا 

وقع  و»اأ�شداء«  »انعكا�شات«  على 

ومتثات احلياة الواقعية.

حتديداً  يكمن  اإذن،  الت�شويه  اإن 

الإيديولوجية  التمثات  زع��م  يف 

نبيل �شليمانغاف رواية دلعون
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ال�شتقال الذاتي عن البنية الرمزية 

ومتعاٍل،  حمايث  ب�شكل  املتحكمة، 

الواقعية واملمار�شة  يف لغة احلياة 

الفعلية لاأفراد واملوؤ�ش�شات.

اإليديولوجيا بوصفها
إضفاء للشرعية:

فريتبط  ال��ث��اين،  امل�شتوى  اأم��ا 

اإ�شفاء  بو�شفها  بالإيديولوجيا 

يف  تاأثرياتها  وتتمظهر  لل�رصعية. 

حماولت �شحب الرمزية عن احلياة 

رمزية  وتعميم  وبناء  املمار�شية، 

بديلة. 

من الوا�شح اأن املرجع الأ�شا�شي 

دقة  ع��دم  اإىل  يعود  املعنى،  لهذا 

الوجود  �شكل  بني  الآلية  ال��رواب��ط 

لي�شت  التي  الأفكار  الواقعي، وعامل 

ما  بقدر  ل��ه،  انعكا�شًا  بال�رصورة 

خمتلفة  لتمثات  ان��ع��ك��ا���س  ه��ي 

الجتماعي،  التنظيم  يورثه  عما 

 � واقعية  اأك��رث   � ثانية  جهة  وم��ن 

ا�شتحالة  من  التجارب  تثبته  ما 

الدائمة  �شيطرته  ما  نظام  فر�س 

اإن  بل  القوة،  على  فقط  بالعتماد 

وا�شتقراراً  تر�شخًا  الأ�شكال  اأه��م 

توازن  كيف  جيداً  تعرف  التي  هي 

نظامًا،  بو�شفها  عملها  اآليات  بني 

ال��ذي  الجتماعي  التنظيم  وب��ني 

قابل  وغري  وم��وروث  مت�شارك  هو 

النظام  اأن  ذلك  بب�شاطة،  للتحويل 

يكون  الأح��ي��ان  اأغ��ل��ب  يف  نف�شه 

ومن  التنظيم.  معطيات  بني  من 

الذي  اأ�شعب حتويل هو  فاإن  ثمة، 

وهو  الجتماعي،  بالتنظيم  مي�س 

الذي ي�شم منظومة القيم و�شلمية 

ال�شيميائيات:  وبلغة  ال��ت��درج، 

الت�شنينية  فوق  ما  امل��وؤولت  كل 

اأنه،  ويبدو  العائقي.  البعد  ذات 

ا�شتجابًة لهذه احلقيقة، ركز ريكور 

ثنائية  على  امل�شتوى  ه��ذا  يف 

باعتبارهما  والعتقاد  الدع��اء 

للخطاب  ال��رم��زي  الفعل  ملتقى 

الإيديولوجي، حيث يربط �شريورة 

يربط  بينما  بال�شلطة  الدع����اء 

الع��ت��ق��اد ب��امل��ح��ك��وم��ني، وم��ن 

على  امل�شاعدة  اآل��ي��ات  اأه��م  ب��ني 

العتقاد، تاأتي ال�رصعية التاريخية 

والتطابق  ال�شخ�شية  وال�شتفادة 

يفر�شها  التي  القيم  منظومة  مع 

التنظيم..

تقارب  وج��ود  املاحظ  وم��ن 

الدع���اء  مفهومي  ب��ني  وظيفي 

ريكور،  و�شحهما  كما  والعتقاد 

واجل��زاء  التو�شيف  و���ش��ريورت��ي 

وذل��ك  اإي��غ��ل��ت��ون.  �شاغهما  كما 

لكون التو�شيف هو نف�شه نوع من 

اعتقاد  خلق  اإىل  الهادف  الدع��اء 

طوعي  انخراط  عنه  ينجم  طوعي 

ال��رم��زي��ة  للبنية  اخل�����ش��وع  يف 

الوجود واحلياة،  الناظمة لأ�شكال 

التي  الفوقية  البنية  تفرت�شها  كما 

بغ�س  احلاكمة،  الطبقة  توجهها 

النظر عن كونها توؤمن بها بو�شفها 

مع  للتوافق  منوذجية  الأكرث  البنية 

وال�شامن  املتوارث  التنظيم  �شكل 

بو�شفها  اأو  ال�شلمية،  لا�شتمرارية 

ل�شتمرار  �شمانة  الأك���رث  البنية 

عن  يعرب  اجل��زاء  لكون  ثم  النظام.. 

كلما  والإرغ����ام  ب��ال��ق��وة  التلويح 

متادى الفرد اأو اجلماعة يف ت�شويه 

يف  والت�شكيك  ال�شلطة  ادع����اءات 

م�شداقيتها، اأو حماولة بناء بنيات 

رمزية مناوئة وبديلة تهدف ب�شكل 

اأو باآخر اإىل تهدميها.

اإليديولوجيا
بوصفها إدماجًا:

الأخ��ري،  امل�شتوى  ه��ذا  ويعني   

خطابًا  بو�شفها  الإيديولوجيا  اأن 

التوا�شل  متميزاً، هي نوع من ربط 

امل��ح��اي��ث ب��ني م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م، 

الأخ��اق��ي��ة  امل���دون���ات  فيها  مب��ا 

والقانونية والثقافية.. وبني اأ�شكال 

متثاتها التي ترتجمها يف م�شتوى 

فكرية  قناعات  اإىل  العملي  الفكر 

عن  م�شوؤولة  عملية،  وممار�شات 

احلياة  وفعل  لغة  يف  متظهراتها 

ت��ك��ون يف هذا  ال��واق��ع��ي��ة. وح��ي��ث 

ل�شريورة  فعاًل  عن�رصاً  امل�شتوى 

وهنا  ل��اإدم��اج.  و���رصوري��ة  دائمة 
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اأي�شًا ميكن ال�شعور بتقارٍب ما بني 

الإدماج والتو�شيف.

منهجيًا  املفيد  م��ن  اأن��ه  يبدو 

متجان�س  موقف  تركيب  حماولة 

ومائم  الإي��دي��ول��وج��ي��ا،  ملفهوم 

وبخا�شة  الأدب��ي.  الن�س  ملو�شوع 

�شمات  ميتلك  ل  الأخ���ري  ه��ذا  اأن 

الذي  املجرد  الإيديولوجي  اخلطاب 

تتعدد قنواته وو�شائطه ولغاته. 

ال�شابق  التعريف  م�شتويات  اإن 

اأخ��رى  منذجة  اف��رتا���س  لنا  تتيح 

تعريف  يف  وتتمثل  لاإيديولوجيا، 

انطاقًا  مبني  لكنه  متجان�س، 

اأن  وه��و  امل�شتويات،  تلك  كل  من 

له عاقة  الإيديولوجيا هي خطاب 

�شلطوي  خطاب  هو  حم��دد  مبرجع 

جلماعة  اأو  ق��ائ��م  ل��ن��ظ��ام  ���ش��ائ��د، 

اأو  يدعمه  ثقافية،  اأو  �شيا�شية 

وح�شب.  �شلميًا  ينتقده  اأو  يناق�شه 

املختلفة  الأو���ش��اع  ح�شب  وتاأخذ 

اأوًل  حامليها  ملكانة  املنا�شبة 

باعتباره  لي�س  لكن  الت�شويه،  �شمة 

كما  الواقعية  احلياة  للغة  ت�شويهًا 

لكتاب  نقده  يف  ريكور  ذلك  يف�رص 

واإمنا  الأملانية«،  »الإيديولوجية 

بو�شفه مرحلة اأ�شا�شية لبناء خطاب 

ال�شائد  اإيديولوجي مفارق للخطاب 

يتغيا  ال��ذي  ال�شاعد  امل��ن��اوئ  اأو 

يف  الأوىل  ال��درج��ة  وه��ي  تهدميه، 

�شواء  امل�شاد،  اخلطاب  بناء  طريق 

كان يتوخى تكري�س و�شع قائم، اأو 

املرحلة  هذه  وتعترب  اأ�ش�شه.  تهدمي 

البنائية هامة، لأن هدفها الأ�شا�شي 

رمزية  وت�شييد  الرمزية  تفكيك  هو 

اإ�شفاء  �شمة  ثانيًا  وتاأخذ  بديلة. 

املراد  الرمزية  على  اإما  ال�رصعية، 

حاملة  اجلهة  كانت  اإذا  ب��ن��اوؤه��ا 

خطاب  بتمرير  ت�شطلع  اخل��ط��اب 

ال�رصعية  على  اأو  لل�شائد،  ب��دي��ل 

عن  تدافع  اجلهة  كانت  اإذا  ال�شائدة 

واقعًا.  بو�شفه  املفرو�س  موقعها 

ثنائية  اإىل  املرحلة  ه��ذه  وت�شتند 

لذلك  متو�شلة  والعتقاد  الدع���اء 

كل الأ�شكال املمكنة. واأخرياً تهدف 

الأف��راد واجلماعات يف  اإدم��اج  اإىل 

بنيات الفعل والت�شور الذي تتغياه. 

لكن هذا الرتتيب املقرتح، ل بد لكي 

الفعل  اأمناط  لكل  ن�شبيًا،  ي�شتجيب 

اأن  اإىل  الإ�شارة  من  الإيديولوجي، 

ل  حني  القوة  مياثل  ال��ذي  اجل��زاء 

جتدي ثنائية الدعاء والعتقاد، ل 

لل�شلطة  اإل  ملكًا  بال�رصورة  يكون 

تقت�شيه  م��ا  وف��ق  ت�شتعمله  التي 

�رصعية القانون.

الأدبي،  الن�س  يخ�س  فيما  اأما 

فاإن هذه املحافل املكونة للخطاب 

الإيديولوجي، لي�س من ال�رصوري اأن 

تتمظهر كلها. كما اأنها اإذا متظهرت 

فلي�س من ال�رصوري اأن تاأخذ نف�س 

الرتاتبية: من جهة اأوىل، لأن العمل 

أما فيما يخص النص 
األدبي، فإن هذه 

احملافل املكونة 
للخطاب اإليديولوجي، 
ليس من الضروري أن 

تتمظهر كلها. كما أنها 
إذا متظهرت فليس 

من الضروري أن تأخذ 
نفس الرتاتبية: من جهة 

أوىل، ألن العمل األدبي 
ليس خطابًا إيديولوجيًا 
حمضًا ومباشرًا، ومن 
جهة ثانية، ألن ظهور 

حمفل واحد كفيل 
وفق خصوصيات األدب 

أن يؤشر بالضرورة إىل 
احملافل األخرى
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اإيديولوجيًا  خطابًا  لي�س  الأدب��ي 

ثانية،  جهة  ومن  ومبا�رصاً،  حم�شًا 

وفق  كفيل  واحد  حمفل  ظهور  لأن 

ي��وؤ���رص  اأن  الأدب  خ�شو�شيات 

بال�رصورة اإىل املحافل الأخرى.

ي��ق��ب��ل يف  الأدب�����ي  ال��ع��م��ل  اإن 

خم�شو�شًا  راف��داً  يكون  اأن  الغالب 

من روافد نهر الإيديولوجيا الذي ل 

ين�شب. وميكنه اأن يوؤثر، اإذا ا�شتطاع 

ميرر  ل  لأنه  بعيد؛  مدى  على  ذلك، 

اأفكاره التي ميكن ربطها باخلطاب 

بنية  خ��ال  من  اإل  الإيديولوجي، 

خطابه الرمزي، حماوًل لتحقيق ذلك 

خلق ن�شيج ق�شدي ملكونات الن�س 

مع  تلك،  فكرته  اإىل  التاأ�شري  بغية 

�رصورة املراهنة على قارئ جمرد، 

َنِ  ُ
�ش فك  على  ال��ق��درة  �شماته  من 

ال�شدى  فاإن  ولذلك  اخلفية.  الكاتب 

الأدبية  الكتابة  يف  الإيديولوجي 

باختاف  خمتلفة  باأ�شكال  يتخلق 

هي  تعترب  التي  الأدبية  الأجنا�س 

اأ�شكاًل  ما  نظر  وجهة  من  نف�شها 

اإيديولوجية. وملا كان اهتمامنا يف 

الن�س  على  مق�شوراً  الدرا�شة  هذه 

اإىل  بالإ�شارة  ف�شنكتفي  ال��روائ��ي، 

خ�شو�شياتها الأ�شا�شية:

كتابة  ع��ل��ى  ال���رواي���ة  ت��ق��وم    

ح��الت  ب��ني  املمكن  عاملها  يقع 

هذا  ويتحول  الفكر،  وحالت  العامل 

التقاطع يف موؤ�رصات لغوية ت�شطلع 

بنوعيها.  احل��الت  بتمثيل  اآن  يف 

ولكنها مع ذلك ل تفلح اإل يف خلق 

عامل ثالث هو عامل حالت الأ�شياء 

امل�شكون  ال��ع��امل  ب��اأن��ه  امل��ع��روف 

والفكر  للعامل  ال����ذوات  بتمثات 

و�شكل ان�شهارهما بتو�شط اللغة.

  واإذا كانت الأ�شئلة التي تطرح 

ب�شدد ت�شكل هذا ال�شنيع، تتمثل يف 

كيفية تف�شري ت�شكل حالت الأ�شياء 

هذه فما هي املعايري التي مبوجبها 

ت�شبح دالة؟ وكيف تدل على ما تدل 

عليه؟ 

»اآل��ي��ات  كتابنا  ح���اول  لقد    

عن  الإجابة  الروائي«  الن�س  اإنتاج 

هنا  �شنكتفي  ولذلك  الأ�شئلة،  هذه 

بالعمل على تو�شيح اأهم مظاهرها. 

لعامل  م�شاعفًا  متثًا  ت�شكل  اإنها 

فعلي يح�رص اإىل الذهن وي�شفى من 

الكاتب،  وعي  هو  حمدد  وعي  قبل 

الذي يعمل، وفق ما تقت�شيه قواعد 

دللية  حوامل  متثل  على  اجلن�س، 

اإن�شانوي، )ال�شخ�شيات(  ذات و�شع 

حلظة  يف  وعيه  خالها  من  يبني 

عملية  ولأن  ب��ال��ع��امل.  ال��ك��ت��اب��ة 

املمكن  لل�شكل  تخ�شع  هذه  البناء 

ال��روائ��ي��ة،  ال��ك��ت��اب��ة  امل��ت��اح يف 

الإط��ار  ر�شم  خ�شو�شياتها  واأه��م 

بني  والعاقات  واملكاين،  الزمني 

املحيط  وبني  وبينها  ال�شخ�شيات، 

ميكنها  الذي  ال�شيء  مظاهره،  بكل 

هابرما�س مارك�س
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رديف  عامل  بوجود  وهم  خلق  من 

لعاملنا، وفق �شفات ما.

حمكوم  اإذن  ال��ب��ن��اء  ه���ذا  اإن 

بقوانني داخلية ل حميد عن اللتزام 

للعامل  م��ا  ف��ه��م  يف  تتمثل  ب��ه��ا، 

و�شبط  لاإنتاج،  ال�شارط  وللواقع 

التي  الإيديولوجية  للفكرة  م�شبق 

مترر من خال مراحل البناء. 

بعداً  الأويل  املظهر  هذا  ويعترب 

الواعية  الروائية  للكتابة  مازمًا 

وغاياتها،  بخ�شو�شياتها  فعًا 

حمايثة  �شريورة  �شكل  يف  ويح�رص 

البعد  هذا  وي�شكل  الكاتب.  لتفكري 

طاقات  وتن�شيط  لتحرير  منطلقًا 

اأخرى ت�شكنها الفكرة الإيديولوجية 

املوجهة، وجتعلها ت�شم امل�شتويات 

امللمو�شة، اأي تلك التي حتايث فعل 

اجلامدة  لاأفكار  املج�شد  التحبيك 

الأدلة  اأخرياً يف  والن�شيطة املظهرة 

املادي  لاإظهار  امل�شكلة  اللغوية 

روائ��ي��ًا.  ن�شًا  دع��وت��ه  األفنا  ال��ذي 

ملراحل  م��ادي  جت�شيد  هو  وال��ذي 

حمايثة غري مظهرة تتمثل يف الدليل 

وت�شعباتها  احلكاية  ويف  الفكرة   -

ال�رصدية.

من خ��ال ه��ذه احل��الت ميكن 

خالها  وم��ن  امل��راح��ل،  ا�شتنتاج 

اأي�شًا ميكن تلم�س بناء الإيديولوجيا 

عربها. اإن الإظهار يوؤ�رص بال�رصورة 

ال�رصدية  العملية  ي�شفي  وعي  اإىل 

التي غالبًا  ويقودها من احلكاية، 

ما تكون عامة، و�شاحلة لأن تكون 

اأ�شا�شًا لتظهري كل الأ�شكال الأدبية 

ال�رصدية  امل�شارات  اإىل  املمكنة، 

التظهري.  اإىل  و���ش��وًل  املو�شعة 

الإيديولوجي  البناء  عملية  وتبداأ 

فكرة   - الدليل  حتول  من  حتديداً 

تلك  حت����دد  ح��ي��ث  ح��ك��اي��ة  اإىل 

احلكاية موقفًا ما من �شكل حياة 

ما، وتقوم املراحل الاحقة مبهمة 

املوقف  ذلك  اإىل  الإدراك  توجيه 

وذل��ك  وحت��دي��ده،  ح�رصه  بف�شل 

املازمة  ال�شلب  �شريورة  بف�شل 

ثمة  وم��ن  احلكاية.  حتبيك  لفعل 

اإىل جانب مهمة  بال�رصورة  تقوم 

بت�شعيب  للحكاية،  ال��ف��رادة  منح 

احلكاية.  غ��اي��ات  ومتييز  ال�����رصد 

امل��ح��اي��ث��ة  امل���راح���ل  ه���ذه  ويف 

اأي�شًا، والتي تفر�س خلق كائنات 

اإن�شانوية، ت�شند لها اأفعاًل وطوية، 

يجري  حي  زمن  وهم  يف  وتدمج 

اأو  معني  ما  تاريخي  زمن  داخ��ل 

احليوات  تاأخذ  حتى  عنه،  مكنى 

 - واملكانية  الزمنية  واإطاراتها 

التظهري  على  مبا�رصة  ال�شابقة 

اللغوي - �شكل عامل ممكن يتعالق 

وفق �شفات ما مع عاملنا الفعلي. 

اأخد كامل  لنا وقد  ومن ثمة يبدو 

لعاملنا.  الدينامي  امل��وؤول  معامل 

ال�شادرة  الأ�شياء  حالت  وت�شبح 

عنه وامل�شتقرة يف وعينا - بو�شفنا 

م��زي��د من  م��وؤ���رصات على  ق���راء - 

الإيديولوجية  للفكرة  التخ�شي�س 

التي يوجهها الن�س الروائي. 

  لكن هذه ال�شريورة اخلفية بفعل 

ق�شدية  وف��ق  مبنية  دائمًا  كونها 

معطاة،  ولي�شت  فيها  ومفكر  دقيقة 

فاإنها يف اأغلب الن�شو�س غالبًا ما 

تدعم مبزيد من املوؤ�رصات املحددة 

املرحلة  يف  ذلك  ويتمظهر  للفكرة، 

الذي  الروائي  الإنتاج  من  الأخ��رية 

اإنتاج  »اآل��ي��ات  كتابي  يف  �شميته 

التظهري  )حلظة  ال��روائ��ي«  الن�س 

عن  تعرب  وال��ت��ي  امليتافيزيقية(، 

خال  من  وا�شح  مرجعي  ازدواج 

تباين ظهوراته، حيث ن�شتطيع وفق 

اكت�شاف  معمق  �شيميائي  ت��اأم��ل 

املج�شد  التظهري  اأج��زاء  بني  الفرق 

التحبيكية،  وم�شاراتها  للحكاية 

والتي بفعل ذلك تكون مو�شوعاتها 

حلظات  يف  ب��ال�����رصورة  ح��ا���رصة 

يف  اأي  الإجن������از،  ع��ل��ى  ���ش��اب��ق��ة 

اخلطاطات املهياأة قبًا، وبني اأجزاء 

التظهري التي تعترب موؤولت للتظهري 

الكتابة  زمن  فيها  يرتاكب  نف�شه، 

بني  ومن  والتفكري،  الإيجاد  وزمن 

وامليتا�رصد  التداعيات  اأ�شكالها 

ومظاهر  املتخللة  واحل��ك��اي��ات 

التناجي والأو�شاف التاأملية.. دون 

للتظهري يف  الأ�شا�شي  الدور  ن�شيان 
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ذاته بو�شفه موؤولت لغوية، جت�شد 

القيم  جت�شد  ه��ي  فيما  املو�شوع 

اأي�شًا.

الفكرة  بناء  اأن  يت�شح  وهكذا 

مراحل  مع  ينطلق  الإيديولوجية 

التفكري املجرد، وي�شتمر اإىل التثبيت 

املنتوج  يف  للمو�شوعات  النهائي 

الذي ن�شميه ن�شًا، مع كون املراحل 

كلها لها نف�س القيمة.

الت�شور �شنحاول  بناء على هذا 

لنبيل  »دل���ع���ون«  رواي����ة  ق����راءة 

�شليمان:

بناء اإليديولوجيا
في رواية دلعون:

امل���وق���ف  ب����ن����اء  اأن  ي����ب����دو 

»دلعون«  رواي��ة  يف  الإيديولوجي 

التي  الفكرة  من  انطاقًا  يتاأ�ش�س 

اجلميلة  القيم  بان�شحاق  ترتبط 

لأه��م  ب��ال��وف��اء  ممثلة  واخل��اق��ة 

الهيجلي،  مبعناها  الروح  مكونات 

مبوؤ�ش�شتي  ال���رواي���ة  يف  جم�����ش��دة 

املجتمع والأ�رصة. اإن ذلك على الأقل 

متعددة  �رصدية  مقاطع  تفيده  ما 

ال�شلطة  ممثل  ت�شوير  على  ت�رص 

متعارف  قيم  دون  من  »�شّليطا« 

وحماية  الأق��ارب  �شون  يف  عليها 

التعبري  حرية  يف  اجلماعة  حقوق 

بالف�شاءات  والهتمام  والتجمع، 

امل�شرتكة، حيث يبدو منكًا بالأخت 

ث��م ب��زوج��ه��ا وم���ن خ��ال��ه��ا بقلب 

لكل  وخارقًا  الأق��ارب؛  وبقية  الأم 

مع  تعامله  يف  الأخاقية  الأوف��اق 

الن�شاء،  وبخا�شة  ال��راأي،  معتقلي 

رحمة.  حكاية  ذلك  اإىل  توؤ�رص  كما 

باأحد،  عابئ  غري  �شّليطا  يبدو  كما 

وبتهريب  واأب��ن��ائ��ه  بنف�شه  ���ش��وى 

اأمواله املتح�شلة بطرق غري مقبولة 

اأو �رصعية، وممعنًا يف الجتهاد يف 

الت�شييق على احلريات العامة ومن 

بينها حرية التعبري والراأي. كما اأن 

تلمح  زهوة  مقهى  �شهرات  نقا�شات 

لا�شتقطاب،  التقرير  ت�شخري  اإىل 

وتلمح  امل��ج��دي.  غ��ري  العمل  واإىل 

ت�شبيهها  مت  ال��ت��ي  اجلل�شات  تلك 

اإىل  بال�شارقة،  دري���د  مبحا�رصة 

القوى  ب��ني  احلقيقي  ال�����رصاع  اأن 

املعار�شة موجه لي�س �شد ال�شلطة، 

بل �شد اإيديولوجيات بع�شها بع�شًا. 

ت�شتلهم  اإيديولوجياتها  اأن  واإىل 

اأفكاراً نابعة من مراجع ل جتد لها 

امتداداً يف التنظيم الجتماعي الذي 

اآيل  ب�شكل  يتبدل  ل  اأنه  �شماته  من 

ال�شيء  الإيديولوجيات،  تبدل  رغم 

منها  دري��د  �شخرية  ت��وؤك��ده  ال��ذي 

وي�شاف  فني«.  وال�شعب  فني  »اأنتو 

اإىل ذلك ميل الرواية منذ البداية اإىل 

التنكر للقيم املعقولة التي تندثر يف 

ال�رصد  امل�شافات املطمورة من قبل 

التي  اخل��ي��ان��ة،  قيم  حملها  لتحل 

ي�رص ال�شارد على جت�شيدها باإحلاح 

�شلوكات  يف  اإياها  ممظهراً  وا�شح، 

اللورقي  دريد  املحورية  ال�شخ�شية 

الذي ي�شور منذ البداية متمرداً على 

الأعراف وهاتكًا لاأعرا�س مبا فيها 

املمنوعة ثقافيًا، حيث جتمع �شهوته 

على  ويتطاول  وابنتها،  اخلالة  بني 

اإىل  اإ�شافة  الوحيد.  الأخ  حرمة 

على  التي  للزوجة  خيانته  مداومة 

خافه بدت يف حلظات �شعفه وفية 

ذلك  كل  ويتوج  عليه.  وحنونًا  له 

بانغاق الرواية على �رصوعه فعليًا 

اأو ا�شتيهاميًا يف حتقيق فعل ممنوع 

زالت  ما  التي  ال�شغرى  دلعون  مع 

على ذمة الفل�شطيني معاوية قدور، 

ومبباركة �شمنية من الوالدتني.

اإذن  للرواية  املمكن  العامل  اإن 

معمور ب�شري مبتورة ومنتقاة لذوات 

اإرغ��ام��ات  ج��راء  كرامتها،  فقدت 

اأو  »�شّليطا«  ال�شلطوية  وظيفتها 

م�شاريعها  وف�����ش��ل  اإح��ب��اط��ات��ه��ا 

ال�شخ�شيات  )اأغ��ل��ب  ال�شيا�شية 

اأو  ال�شيا�شي(  الن�شال  جربت  التي 

ودلعون  )حمزة  و�شامتة  م�شتكينة 

الكربى( بو�شف هذه الأخرية تركيبة 

من القيم املقبولة اجتماعيًا. ال�شيء 

الأ�شا�شي  املو�شوع  اأن  يوؤكد  الذي 

التاأويل  نظر  وجهة  م��ن  للرواية 

عن  الرمزية  فك  هو  الإيديولوجي، 

اأهم الفاعلني يف العامل املمكن، مبن 
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فيهم ممثل ال�شلطة واملثقف املنتج 

والفاعلون  ال��رم��زي��ة  للن�شو�س 

والعمل  املعار�شون.  ال�شيا�شيون 

على ت�شويه فعلها وغاياته وماآلته. 

و�شنحاول تو�شيح ذلك انطاقًا من 

الت�شويه  متظهرات  بع�س  حتليل 

وتفكيك الرمزية التي اأفلحت الرواية 

يف ت�شخي�شها بو�شفها نتاج و�شع 

للمجتمع  احلية  القوى  معه  فقدت 

ثقتها يف اأي فعل جُمٍد وذي م�شمون 

�شام، ومن ثمة فقدت الثقة يف ذاتها 

وجدوى اأفعالها، فانتابها ال�شك يف 

اأن لها دوراً ما، لذلك امتهنت البحث 

مع  م�شتحيل  لت�شالح  اأ�شكال  عن 

اخلمرة  يف  للبع�س  تخايل  ال��ذات، 

وامللذات املحظورة من قبل العرف 

الأخاقي، ويف العودة اإىل الف�شاءات 

احلميمية املمثلة مبواطن املياد اأو 

معًا،  اإليهما  اأو  املمكنة،  معادلتها 

العتعوت  ب�شيمة  مع  احلال  هو  كما 

اختار  الذي  �شّليطا  وحتى  ودري��د، 

كان  لو  كما  ببلدته  الأخ��ري  مثواه 

و�شمت  ف�شاءات  التخل�س من  يريد 

حياته مبا مل يكن له يف العمق.

ومن الوا�شح اأن هذه الظهورات 

التي ت�شكل الن�شيج ال�رصدي للرواية، 

اإىل  وتوؤ�رص  نف�شه  الوقت  يف  تخفي 

يتمثل  وال��ذي  الرواية،  يف  امل�شمر 

يف قدرة ال�شلطة على كتم اأنفا�س كل 

فعل اأو قول مبدع مناوئ، واحتواء 

ال��ع��اق��ات  وت�شطيح  اأ���ش��ح��اب��ه، 

اإىل  الأفكار  وحتويل  الجتماعية، 

ب�شلبياتها  يت�شل  م��ا  ع��دا  ه��ب��اء، 

اجل��دي��دة  باأخاقياتها  املت�شلة 

املفارقة للغة الواقع و�شن ال�شلوك 

توؤ�رص  ما  وهو  املت�شاركة،  والقيم 

اإل��ي��ه ال��رواي��ة ���رصاح��ة م��ن خال 

ال�شخ�شيات  من  جمموعة  تثمني 

ل�شلوك واأفكار ممثل املبدعني دريد 

ل  و�شي�شاين   .. )ملحد  اللورقي 

م�شلم ول ن�رصاين..(. وكل ذلك جعل 

تظهرياً  كانت  لو  كما  تبدو  الرواية 

يف  ال���ش��ت��ب��داد  اأ���ش��ك��ال  لنعكا�س 

العامل الثالث، والذي يتجاوز مراتب 

باعتبارهما  والتو�شيف  الإقناع 

العامة،  اإذع��ان  لتحقيق  و�شيلتني 

مثلما يتجاوز التفاعل مع املعار�شة 

من  الأنظمة  ل�شون  اآلية  بو�شفها 

املغالة يف الأخطاء التي قد تكون 

قاتلة، ومي�شي مبا�رصة اإىل اجلزاء.

يف  فنيًا  تفلح  اإذن  الرواية  اإن 

توفري كل املوؤ�رصات لتحقيق غايتها 

لي�س فقط  وت�شويه،  الرمزية  يف فك 

اأ�شكال فعل وعمل ال�شلطة، بل اأفعال 

من  ال��ت��ي  الفاعلة  امل��ك��ون��ات  ك��ل 

ت�شكيل  يف  ت�شاهم  اأنها  املعروف 

اآليات  تو�شلت  وقد  الفوقية.  البنية 

املعادلة  هذه  لتحقيق  الدقة  بالغة 

الع�شية. وهي املعادلة التي �شنعمل 

على تفكيك بع�س مظاهرها:

نحو تظهير
اإليديولوجية اخلفية:

اإن الرواية رغم كونها ت�شعى اإىل 

مترير اإيديولوجية خفية حت�رص يف 

اأيقوين عميق، يتمثل يف  �شكل دليل 

نتلم�س  ل  عام  خلل  �شورة  جت�شيد 

يف  يتمثل  وال��ذي  ظهوراته،  �شوى 

جتتهد  فاإنها  ونتائجه،  ال�شتبداد 

منطقيًا،  مبنية  الظهورات  جعل  يف 

اخللل  ج��وه��ر  اإىل  ت��وؤ���رص  بحيث 

توؤ�رص  الوقت  نف�س  ويف  ديناميًا، 

مبا�رصيًا اإىل مربرات وجوده وماآزق 

خال  من  ذلك  من  ونتاأكد  ماآلته. 

تتبع م�شارات ال�شخ�شيات الأ�شا�شية 

بي�رص  نكت�شف  حيث  العر�شية،  اأو 

ل�شريورات فقدت  اأمام نهايات  اأننا 

ذواُت فعلها الأمل يف اإمتامها، ومل 

التعوي�س  فر�س  �شوى  اأمامها  يعد 

ونكت�شف  والقيم.  ال��ذات  بامتهان 

امل�شمون  خ��ال  م��ن  لي�س  ذل���ك، 

فاإذا  نف�شه.  ال�شكل  من  بل  احلدثي، 

ما  عادة  ال�رصدية  الن�شو�س  كانت 

مت�شافرة،  اختبارات  ثاثة  تقدم 

ه���ي: الخ��ت��ب��ار ال��ت��اأه��ي��ل��ي ال��ذي 

للذات  امل�شتقبلية  امل�شاريع  ي�شور 

املعرفية  وك��ف��اءت��ه��ا  الرئي�شية 

مبر�شلها..  وعاقتها  واجل�شدية، 

ي�شم  ال���ذي  الرئي�شي  والخ��ت��ب��ار 

املت�شلة  ال�����رصدي��ة  ال��وح��دات  ك��ل 

من  اأنواعه  اختاف  على  بال�رصاع 
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الختبار  ثم  امل�رصوع،  حتيني  اأجل 

اإذا  متجيديًا  يكون  والذي  النهائي 

مو�شوعها،  متلك  من  الذات  متكنت 

وحيث  ف�شلت،  اإذا  تثمني  جمرد  اأو 

ال��ذات  حما�شبة  التثمني  يت�شمن 

و�شكل وعيها مبو�شوعها وعاقتها 

هيئة  اأو  ف��رداً  كان  �شواء  مبر�شلها 

الرواية  فاإن  اإيديولوجية؛  فكرة  اأو 

املت�شل  الأخ��ري  بالختبار  تكتفي 

ب��ال��ت��ث��م��ني، ح��ي��ث حت�����رص اأغ��ل��ب 

وف�شلت،  ذاتها  جربت  وقد  ال��ذوات 

فا�شت�شلمت لعمائها اخلا�س ولعماء 

الأ�شياء، وتبدو يف �شكينتها وخوفها 

من كامها و�شلوكاتها والعمل على 

حمل  من  ا�شتقالت  كاأمنا  التخفي، 

تداولية،  اأو  معرفية  م��ا،  م�شاريع 

الفعل  يف  اإرادت��ه��ا  اأن  اآمنت  لأنها 

كانت موؤ�ش�شة على معرفة جتريدية، 

وم�شتندة اإىل كفاءة واهنة ل ترقى 

اإىل  ول  ال���ذات  �شد  معرفة  اإىل  ل 

�رصاعها،  يف  ف�شلت  لذلك  قدراته، 

الذات  ل�شد  دائمًا  الهيمنة  وكانت 

املمثل ب�شّليطا تارة والواقع الفعلي 

تارة اأخرى. 

ت�شور  لكي  اإذن،  ال��رواي��ة  اإن 

للم�رصوع  العام  الإفا�س  بق�شاوة 

 على 
ّ
الجتماعي، يف ظل واقع ع�شي

الإدراك، وانطاقًا من اأفكار جمردة 

الثالثي،  ال�شتبداد  ظل  ويف  عنه، 

تعمد اإىل ت�شخي�س اأفعال �شخ�شيات 

اأفق ول م�رصوع، متو�شلة،  من دون 

لتدعيم ذلك، الكتفاء ب�رصد اختبار 

الن�شي  املقطع  باعتباره  التثمني 

مر�شله  حما�شبة  للذات  يتيح  الذي 

ومتجاوزة  احل��ي��ات��ي،  وم�����رصوع��ه 

ع��ن ق�����ش��د م�����ش��ارات امل�����ش��اري��ع 

الذي  ال��ذات  �شد  مع  واملواجهات 

يختزل يف ممثل واحد هو �شّليطا اأو 

جابر العتعوت. 

اأن الدليل اخلفي  وهكذا ن�شتنتج 

ال�شلطة  ا�شتطاعة  يف  كامن  الأول 

ال���ذوات  م�شاريع  على  الل��ت��ف��اف 

ركام  اإىل  وحتويلها  لها  املناه�شة 

والباهتة،  املنحلة  الذكريات  من 

من  تن�شل  عفوية  م�شاريع  واإىل 

املجدي،  الفعل  يف  اخليبة  حطام 

التي ل  الذات،  نزوات  على  وتنكفئ 

تعوي�شية  م��ع��ادلت  كونها  تعدو 

على  مبئرة  ما�شوية  خل�����ش��ارات 

واأن  وال�شتطاعة.  املعرفة  غياب 

الدليل اخلفي الثاين املناف�س لاأول 

الحرتابي  الطابع  يحمله  ال��ذي   -

للن�س وطبيعته الزدواجية الع�شية 

انطاقًا  املعاين  لتعددية  اخلالقة 

م��ن ن��ف�����س امل�����ش��ارات ال�����رصدي��ة 

اإيديولوجية  تعرية  يف  يتمثل    -

من  يبدو  ال��ذي  الي�شاري  املثقف 

خال الرواية مدثراً باخليانة لروح 

اجلماهري ومعتقداتهم وقيمهم. ذلك 

ال��ذات  ت�شخ�شه  ال��ذي  املثقف  اأن 

يبدو أن بناء املوقف 
اإليديولوجي يف رواية 

»دلعون« يتأسس 
انطالقًا من الفكرة التي 

ترتبط بانسحاق القيم 
اجلميلة واخلالقة ممثلة 

بالوفاء ألهم مكونات 
الروح مبعناها الهيجلي، 

جمسدة يف الرواية 
مبؤسستي اجملتمع 
واألسرة. إن ذلك على 

األقل ما تفيده مقاطع 
سردية متعددة تصر 

على تصوير ممثل 
السلطة »شّليطا« 

من دون قيم متعارف 
عليها يف صون األقارب 
وحماية حقوق اجلماعة 

يف حرية التعبري 
والتجمع
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)دريد اللورقي( يبدو منف�شًا ب�شكل 

القيم  عن  له  تربير  ول  فيه  مراء  ل 

والطموحات وت�شورات العامة عنه.  

اإنه بوهيمي ل يح�شن �شوى حتقيق 

النزوات الذاتية، اإنه ي�شجل انف�شاًلَ 

جوهريًا عن الكلية الجتماعية وما 

توؤمن به.

عماء البصيرة
مفارقات الفعل:

اأي�شًا على تعميق  الرواية  تعمل 

الت�شكيك  ال�شابقة عن طريق  الدللة 

الأ�شا�شية  ال���ذات  متلك  يف  حتى 

الذاتية  اأو  الق�شدية  لاإرادة  )دريد( 

�شببًا  تكون  التي  الب�شيطة  لاأفعال 

به،  يفاخر  ال��ذي  للجزاء  تلقيه  يف 

الآخرون  تلقاه  الذي  اجلزاء  لحقًا 

ذلك  ال���ردان.  �شامح  راأ�شهم  وعلى 

ناجتة  عليه  الت�شييق  م��ربرات  اأن 

على  وقدرتها  الأ�شياء  التبا�س  عن 

و�شم اإدراكها بعماء الظن والتوج�س 

�شيًا  ترتقب  التي  ال�شلطة  قبل  من 

قوة  مبثل  يتحرك  متى  تعلم  ل  ما، 

ال�شيل املو�شوف يف الرواية، والذي 

وعماء  �شّليطا،  رجال  معه  ينفع  ل 

وال�شاعر(  )النا�رص  الهدية  مر�شلي 

ي�شهون  الذين  دري���د..  ومتلقيهما 

حر�شها.  يعلمون  التي  الرقابة  عن 

املفارقة  م��ن  ن��وع��ًا  ذل��ك  ويخلق 

مبوجبها  تتحول  التي  املاأ�شاوية 

ومثلما  ات��ه��ام.  دليل  اإىل  الهدية 

تتحول معها ال�شلطة اإىل حاطب ليل، 

�شخرية  �شحية  اإىل  املثقف  يتحول 

بدا  وقد  معانيها،  وتعدد  الأ�شياء 

فاقداً حتى لإرادته يف تقبل الأ�شياء 

اأو رف�شها. اإن العتقال يف املرتني 

معًا قد ترتبا، لي�س عن فعل غائي، 

الإيجابية  الذاتية  الإرادة  كانت 

م�شوؤولة عنها، بل عن فعل خارجي 

يحولها اإىل �شحية، كما جت�شد ذلك 

لدريد  علم  ل  ال��ذي  الكتاب  حكاية 

مب�شمونه وديوان �شديقه املغرتب 

و�شخرية  العبث  اإن  لم���ا.  اأح��م��د 

الأدلة  عن  الناجتة  الأ�شياء  حالت 

الأ�شياء  م�شامني  وحتول  التداولية 

النظر  بتحول  قبلها،  من  املج�شدة 

قبل  وم��ن  ال���ذوات  قبل  م��ن  اإليها 

الدليل  نوعيات  اإىل  النظر،  اختاف 

الذي متثله كتج�شيدات ل�شمة العماء 

ثنائية  ب��ال�����رصورة  ت��وج��ه  ال��ت��ي 

لل�رص  امل��ول��دي��ن  وال��ك��ائ��ن  الظاهر 

الذوات  كل  تبحث  الذي  امل�شتحيل 

تعلق  �شواء  رم���وزه،  فك  عن  عبثًا 

بدريد  اأو  )ال�شلطة(  ب�شّليطا  الأم��ر 

وال�شا�شة(..  )املثقفني  والآخ��ري��ن 

وبذلك يغدو العماء الكامن يف خفاء 

الأ�شا�شي  للتناظر  مولداً  املقا�شد، 

ال�رصد،  مفا�شل  لن�شجام  اخلالق 

وت�شويه  القدا�شة  ن��زع  ولتج�شيد 

الإيديولوجية املهيمنة، والتي ت�شك 

يف كل �شيء وفعل، وتعمل من ثمة 

على �شبطه. وميكن تاأكيد مفارقات 

جت�شيد الت�شويه، انطاقًا من الكتاب 

ومن  الزهوة  مقهى  جل�شات  وم��ن 

دريد  ندوة  عقب  رفع  الذي  ال�شعار 

بال�شارقة:

فك الرمزية وسيرورة 
التشويه املزدوجة:

اإن الكتاب هدية خلقت حالة روح 

مت�شلة بالتعاطف الإن�شاين املج�شد 

م��ادي  ���ش��يء  يف  ملمو�س  ب�شكل 

�شيا�شية  عامل  حالة  يغدو  ورم��زي، 

لدى الآخر. اإن منو ال�رصد وفق �شمة 

النظر  يف  لعماء  الفا�شية  اخلفاء 

الرقابي  الفعل  تدثر  وقد  والتاأويل. 

يف  ال�شلطات  اأغلب  متار�شه  ال��ذي 

واخل��واء  بال�شال  الثالث،  عاملنا 

من  املتولد  ال�رصاب  وراء  واجل��ري 

املثقف  ك��ون  يف  امل�شتتب  الوهم 

ي�شكل تهديداً ما.

مبا  ال�شابقة  ال��دلل��ة  ت��ت��دع��م 

العلنية  ال�شمر  جل�شات  به  ت�شخب 

ال��رواي��ة  اأ����رصت  علني،  مقهى  يف 

ل�شهولته  ال��رم��زي  التمثيل  على 

فا�شح.  بي�رص  له  ال�شيل  باخرتاق 

جلل�شات  �شّليطا  عيون  متابعة  اإن 

املثقفني مبقهى )زهوة(، على الرغم 

عن  للرتويح  ي�شهرون  كونهم  من 

العابر  باحلديث  ويكتفون  اأنف�شهم 
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يف  فعًا  لهم  دخل  ل  اأو�شاع  عن 

�شنعها، ول قدرة لهم على تغيريها، 

ِم��وؤط��رة  غ��ري  جل�شاتهم  اأن  ورغ��م 

ولي�شت موجهة لأن تتحول اإىل قوة 

مادية �شد ال�شلطة، يوؤ�رص  يف نف�س 

الوقت اإىل اأن الر�شد عبثي، واإىل اأن 

ال�شيا�شي  والنقا�س  الثقايف  الفعل 

اإىل  يوؤ�رص  ثمة  ومن  هراء،  النظري 

اإىل  اأي�شًا  ولكن  م��زدوج��ة،  عبثية 

مدلول  دون  م��ن  �شمني  ت�شالح 

حقيقي.

خال  من  بقوة  ذل��ك  ويتمظهر 

عقب  القاعة  رفعته  ال��ذي  ال�شعار 

حما�رصة دريد، والذي يت�شاءل اإىل 

ل�شتيمة  البذيء  امل�شمون  مهاوي 

بني الأطفال، اأو لرتا�شق بني بادئي 

موقف  جهة  من  يرتجم  اإنه  ال��راأي. 

املعار�شة  اأ���ش��ال��ي��ب  م��ن  النخبة 

الثقة  بذلك فقدانها  بالكام، معلنة 

يف كل ال�شعارات التي طاملا رددت 

اأن  ودون  بها  را���ش��خ   اإمي��ان  دون 

اإن  ال��واق��ع.  يف  مفعولها  يتمظهر 

عتبات  ي��ت��ج��اوز  امل���ردد  ال�شعار 

ال�شخرية، اإىل الدللة على الياأ�س من 

لأنها  جدواها،  ول  املعار�شة  فعل 

ل تواجه بجدية من قبل املتحكمني 

يف ال�شلطة، لذلك تت�شاءل اإىل امل�س 

ال�شخ�شي بهم، من اأجل متييع الفعل 

ومن  ال�شيا�شي،  م�شمونه  فقد  الذي 

الكام  اإفا�س  ترتجم  ثانية  جهة 

النخبة،  نظر  وجهة  من  وال�شعارات 

وانتهاء اإميانها باخلطب والكلمات، 

مرتجمة موقفًا وا�شحًا يج�شد كيفية 

الكلية  كثافة  داخ��ل  الغرابة  متثل 

الجتماعية، وكيف اأن ال�شعار وهو 

ياأخذ هذا ال�شكل ويتكرر يف الرواية 

غري  هم�شًا  �شكل  م���رة،  م��ن  اأك���رث 

متعني،  غري  م�شدر  من  اآٍت  متعني، 

وجملل بالياأ�س والأ�شى، موؤ�رصاً يف 

نف�س الوقت اإىل ا�شتخفاف وت�شاوؤل 

قول  يقدمه  اأن  ميكن  عما  النخبة 

ت�شاركها  ذات،  عن  �شادر  نظري، 

اأحامها  �شحق  العتباري،  الو�شع 

الواقع وحطمتها جتارب املواجهة. 

البلبلة  ترتجم  عميقة  همهمة  واإىل 

مطمورة  غرابة  �شكل  يف  احلا�رصة 

املدثرة لربكان  الكلمات  وراء هراء 

لينطلق  يحركه  من  ينتظر  غ�شب 

�شوره  الذي  كال�شيل  حلظة  اأي  يف 

ال�شارد حا�شمًا، مل تنفع معه عوائق 

غري ا�شتثنائية، فاأودى بكل ما كان 

فروا  �شّليطا  رجال  فحتى  بطريقه، 

من اأمامه لئذين.

الثاثة  الأم��ث��ل��ة  اإىل  وبالنظر 

ال�شابقة ميكن ا�شتنتاج املاحظات 

التالية:

مسار فك الرمزية
عن السلطة:

هي  واخلفاء  والعبث  اخلواء  اإن 

امل�شارات  تكتنف  التي  ال���دللت 

املقاطع  لهذه  املج�شدة  ال�رصدية 

�شور  ث��اث  تقدم  اإن��ه��ا  ال�����رصدي��ة. 

ال�شلطة  �شورة  معًا  هي  اأيقونية 

امل�شاجع  يف  الهم�س  من  اخلائفة 

ومن ال�شمر يف املقاهي املف�شوحة، 

وهي �شورة ل تعك�س �شوى اأنظمة ل 

�شعبية تتوج�س من كل حامل لفكرة 

ما وتنتهك كرامته، وجتد هذه ال�شمة 

ت�شعباتها ال�رصدية يف حكاية �شّليطا 

مع اأخته ب�شيمة وزوجها، ومع دريد 

وب�شكل  �شديقه،  ودي��وان  وروايته 

اأكرث رعونة وعنفًا مع رحمة.. ويف 

مع  القاهرة  مطار  �شابط  حكاية 

حتويل  ويف  ل��دري��د.  النا�رص  هدية 

وترك  ق�شور  اإىل  ال�شلطة  ممتلكات 

لعفو  عر�شة  امل�شرتكة  الف�شاءات 

الزمن.

مسار فك الرمزية
عن املثقف:

�شورة  جت�شيد  على  الرواية  تلح 

يف  الثقة  فقد  الذي  املنهك  املثقف 

يقوله  وم��ا  يكتبه  وفيما  وظيفته 

اإن  عما  �شاأل  ريثما  »و�شكت  اأي�شًا 

كان موؤمنًا حقًا باأنه هو اأو اأي من 

مهمة  لأداء  خلق  ق��د  احل��ا���رصي��ن 

التي  والنخبة  اإن��ه   .)102 ما«)�س: 

ت�شتمع له، ينتابها ال�شك يف جدوى 

ينتابها  ل  لكن  والكتابة،  الكام 
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لل�شلطة  انتقاد  ك��ل  اأن  يف  ال�شك 

لذلك  اجل��زاء،  وي�شتتبعه  حم�شوب، 

ا�شمه  �شماع  من  حتى  الكل  يتربم 

فيما  ي��ت��ورط  ل  ح��ت��ى  ���ش��ك  دون 

جتعل  كما  املحا�رص،  ب��ه  �شيديل 

مواقفه،  ع��ن  يعرب  وه��و  املثقف، 

يبدو مندفعًا بفعل اللحظة وحما�شة 

اخلطابة لي�س اإل. اأما يف الواقع فهو 

خائف ثم نادم ومتوج�س، ويدل هذا 

�شها 
ّ
على �رصاع مع الذات التي رو

تاريخ �رصاعها مع الواقع املتحدي، 

فاأ�شحت كفيلة باإجناز فعل الرقابة 

ال�شارم ومتقبلة حتى للجزاء.. ومن 

الكتابة  الثقايف  الفعل  اأمن��اط  اأهم 

املحا�رص  ميار�شها  التي  الروائية 

اأثرها  اللورقي، والتي ل يبدو  دريد 

اإل منعك�شًا على كاتبها باعتبارها 

ممار�شة خلرق متثل يف ن�رصها رغم 

رف�س الرقابة لها، ويف نف�س الوقت 

جتاوز ال�شلطة لن�رصها، ال�شيء الذي 

للمنع  احلقيقي  امل�شمون  ي�شحب 

ين�شاف  اآخ���ر  عبث  اإىل  ويحيله 

املج�شدة  الأخ���رى  العبث  لأن���واع 

ومن  متعددة..  �رصدية  مقاطع  يف 

التي  ال�����ش��ورة  ت�شويهًا  اأك��رثه��ا 

نتاج  بو�شفها  اأم��ام��ن��ا  ت�شكلت 

بني  املتقاطعة  ال��غ��اي��ات  ���ش��دام 

اإيديولوجية الكتابة احلرة امل�شوؤولة 

حني  التي،  ال�شلطة  واإيديولوجية 

تو�شيفها  ���ش��ريورة  اآث���ار  ت��رى  ل 

اإىل  تلتجئ  الكتابة،  يف  املرغوب 

من  املنع  يف  يتج�شد  الذي  اجلزاء 

عليه  التحايل  يتم  وحني  الن�رص، 

اإىل  تلجاأ  ال��غ��ري  اإىل  باللتجاء 

الت�شييق والتع�شف، )حكاية رواية 

دريد وديوان اأحمد لما( بو�شفهما 

للجزاء  ا���ش��ت��دراك��ي��ت��ني  اآل��ي��ت��ني 

ما.  م�شتقبلي  لتو�شيف  املمهد 

يف  اجللية  اآثارهما  انعك�شت  وقد 

ل�شّليطا،  انقياداته  على  دريد  ندم 

باعتباره  ي��وؤول  الذي  الندم  وهو 

عزوفًا عن نية كتابة رواية �شّليطا 

ت�شخ�س  اأخرى  روايات  غرار  على 

اأن  املت�شلطني، عملت الرواية على 

واقعي  مرجعي  بعد  ذات  جتعلها 

اإىل �شورة  اإ�شافة  )�س:101/100(. 

نف�س  من  انطاقًا  متظهرت  اأخرى 

اأن  دون  ال�����رصدي��ة،  امللفوظات 

الرباين  بالت�شكل  عاقة  لها  تكون 

للمواقف وال�شلوكات، بل بدت كما 

للمثقف،  غريزية  �شمات  كانت  لو 

وانتهاكه  للقيم  ومتثلت يف خرقه 

ل��ل��م��ح��ظ��ورات وجت�����اوز ح���دود 

الأخ����اق وت��ع��دي��ه الأرع����ن على 

الناق�شة  )امل��ح��اولت  امل��ح��ارم 

وهي  الأخ(.  وزوج���ة  اخل��ال��ة  م��ع 

مبمار�شات  تتدعم  التي  ال�شورة 

ال��ن�����ش��اء امل��ن��ا���ش��ات ال��ل��وات��ي 

قدا�شة  رغ��م  اخلطيئة  يف  يقعن 

ورغم كون هذه  الأ�رصية،  الروابط 

النظر  تقبل  قد  املجازية  امل�شارات 

ملعادلت  جت�شيدات  بو�شفها  اإليها 

الن�شال، وخليبة  للخيبة يف  ممكنة 

يف حت��ق��ي��ق ال�����ذات م���ن خ��ال��ه، 

ولنعدام الإميان باأي فعل جاد اآخر، 

دوراً  لها  ب��اأن  العتقاد  وبجدوى 

فاإنه  ي�شهرها،  الذي  الواقع  يف  ما 

منحرف  �شلوك  عن  يف�شح  ذلك  مع 

ما  علة  كان  لو  كما  يبدو  متاأ�شل، 

تبدو  ثمة  ومن  الكتابة،  ملمار�شة 

الرواية كما لو كانت تتخايل الفعل 

ال�شلوك.  لذلك  انعكا�شًا  الإب��داع��ي 

يف  حت�رص  كما  املثقف  �شورة  اإن 

نزع  مقولة  اإىل  تنتمي  الرواية  هذه 

الرمزية عن املثقف، ومن ثمة  قوة 

الذي  الت�شويه  مرحلة  �شمن  تندرج 

ال�شا�شة  الثاثة:  الأق��ط��اب  يطال 

واملثقفني وال�شلطة. 

من  اإذن،  الرواية  ا�شتطاعت  لقد 

بنائه،  و�شكل  مو�شوعها  خ��ال 

وماأ�شاوي،  دبق  ممكن  عامل  ر�شم 

اإيديولوجيتني تت�شادمان  وت�شوير 

من  ع���امل  يف  ت��غ��رق��ان  ولكنهما 

العماء. وحر�شت رواية )دلعون( من 

الغرابة يف  باإنبات  ت�شويههما  اأجل 

مفا�شل الأفعال والوهن يف املاآلت. 

فك  فنيًا  الرواية  ا�شتطاعت  وبذلك 

املت�شارعة  الإيديولوجيات  رمزية 

يف اإطار بلدان العامل الثالث القائمة 

على ال�شتبداد وامل�شادرة.
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لفيروز .. سيدِة العطِر.. 
     قامت  تغني المواقيُت.. 

فاتحَة الشْدِو،   
خاتمَة الياسمين،   

ـْر ..  وتتلو من السحِر  ما قد تيسَّ  

راُت..  لفيروز .. تحتشُد الُقبَـّ
واألنجُم العاشقاُت ..  

ويرقص خصُر السهوِل المزنَّْر..!!    

تغني المواقيُت 
     شاردًة في سماِء المواويِل.. 

     فصاًل من الضوِء .. 
نافذًة من ُقرْنُفٍل ..    
غيطاَن زعتْر..!!        

فأي العطور تسربه القدس 
في دمنا        

     حين تناديه.. )يا قدُس(
من أين يأتي الغناء المطهر؟!!       

تجـُي على صهوِة األمسياِت 

 أغنية لفريوز ..

شعر

درويش األسيوطي
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     فيمأل أعيننا ألُق االرتواِء.. 
ُع عنه..  فال خمرها األزلـيُّ يصدَّ

وال القلب  ــ رغم المواجِد ــ  يسكْر..!!  

وفيروز إذ تُدخُل الصدَر 
عطَر الفراديس..    

 .. تْفَتح باباً  إلى طهرها المريميِّ       
وشاطئ كوثر..!!     

تعانقنا حين تدخلنا كالرؤى  
من شقوق المواجع 

مثل اشتياِق المحبين تخطْر..        
تصبُّ لنا قهوَة الصبِح 

     شاَي المساِء 
فتغدو الفناجيُن   

     مسكاً وعنبر 
وتعطي لمن أدمنوا )سكَن الليُل..( 

خارطًة للشروِق البهيِّ  
ر..!! وأقماَر ُفلٍّ ُمنوَّ   

ترى كيف بات المحبون.. 
في سالف األمسيات   

بالها..؟!! 
بال قمر.. أو غناء.. وسكر؟!!       

ِب  َل عشاُق ذاك الزماِن المعذَّ وكيف تحمَّ  
لفَح الغراِم        

إذا ما الغراُم بغصِن     
القلوِب النديِة أزهر؟!!    
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أفتح نوافذ العمر
أتكئ على حدود الذكرى

من وحشة الوحدة
تأتي اآلهات

متحدة
برجفة

بحشرجة
ثم تطير

بأسراب األلم
من فضاء

إلى فضاء.

للفرح
للحب

 في ذواتنا
 معنى

غربــاء

شعر

فاطمة الكواري

والحزن
 يتباهى

في قاع الروح 
بألف

معنى.

معك تسافر
 األمنيات

يسافر الفرح
تتالشى

 بهجة الساعات
تتباطأ في حسي

 فجيعة
 الجرح

في فراغ الروح
ال أكون

 أنا.

أصمت 
تسري

أحاديث مبهمة
تقتلع

سكينة الوقت
أصمت
األشياء

 من حولنا
لها صوت مسموع

بنغمة
 ظالمة.

للقلب األبيض
 سالم 
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يأتي من بين
 خفقة وأخرى
من ندى الحياة

 في
 بريق األحالم

السارية لياًل
  نهارا

في يقظة الوجد
 المتأهب

 للقاء قريب
في صفحة خيال

من يوم آخر.

حملت أوراقي البيضاء
وقلمي

 ذا الحبر األخضر
أعشق

 أن تكون كلماتي
كثمرة

 متميزة بفوائدها
متعددة األلوان

 كفاكهة

الحياة
ـــن تـــســـقـــط مــن  ـــي ح

أشجارها
حكمة ناضجة.

نتعثر
بطرف أوجاعنا

نصفع وجهاً
 يخرج من داخلنا

نتنصل من معرفته
ننكر مالمحه
 التي تشبهنا

وندثر هفواته
بتصرف أرعن

نحاول 
لكن هيهات

 نتقن الهروب
هيهات نخفي

أدران العيوب
إلى أين؟

وهو بعض منا.
نضحك

قهقهة الشتات 
يغرقنا الفرح

 في شبر مائه
نعود منه 

وملء شفاهنا
جفافه

مشتتة حروفنا
على مد التوقع

لحزن آت
من فزع الترقب

لذاك المطاف
الذي حتما سنمر به.      

نلملم غربتنا
في أرض هللا

ال نشعر بألفة المكان
نركض نحو الهباء

نحن هنا غرباء
بالرغم من أن الدم

الذي يجري هنا
 وهناك

دم إنسان.
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قلق احلنني

شعر

منير محمد خلف

باليقيـن الصبابـة  إلــى  ــُت  وصــل

قلبـــي طفـــَل  ــل  ـــ أدلّ قلق  على 

ظلّي ولــيــس  الــعــجــوز  الطفل  أنــا 

تغنّـــــــي أن  ــحــاول  ت شــفــٌة  أنــا 

وجـد سليـل  لــيــس  ــــّروح  ال كـــالم 

سباٍت مــن  ينهُض  ــحــزن  ال كنمل 

صـوتي قبــو  فــي  ثـــورة  هــو  فها 

تغفــو األنهــــار  بالغــة  كــأن 

يمــاٍم مــن  ــاٌء  ســم ــرى  ـــ ــّذك ال هــي 

زجــــاٍج ــي  ف تصلّــي  قــرنــفــلــًة 

ــالمٍ  ــّذكـــــرى جــيــوٌش مــن ك هــي ال
وحيــداً خلّفــني  ــرو  ــّس ال أنيــُن 

نــبــوغ حزني الــحــيــاة  ــن  ــدُت م شــه

سينتقيــــني ــوصــول  ــال ب ــي  ــنّ وظ

حيــــن ــّل  ك فــي  َيْنَعــه  ـــب  وأرق

الّظعين على  الّطلول  دمــع  ســوى 

الّسجين حــارِســهــا  صـــوَت  لتوقظ 

ليزدريني هــاج  الشعر  ــا  م إذا 

دفيــــن إحـــــراٍق  ســرَّ  ويــنــكــُت 

الّسخين هاجسـَي  ــول  ح وطـــوٌف 

الجبيــن مذّهبــــة   ٍ مهـــج  على 

تريـــني لكي  أصغـــرّي  تهدهُد 

الحزين عاشقها  عطــَر  وتنثــر 

وتستبيــــني مقلتـــــــّي  تحـّرُر 

األنيـن صــنــوبــرة  ــي  ف وجــرحــــــــاً 

ــٌر مــن أْلــــــــف حين وحــزنـــــي عــاق
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أسعى ـــوف  ِس الــمــلــّوح  بــِن  لقيَس 
ســـــّراً ــّك  ــّش ال خضـّم  فــي  وأسمـو 
حرفاً نــزفــُت  ــوم  ي ــصــرُت  أب فكـم 

روحــي ـــرد  وب الــطــويــل  الليل  مــن 

يساري ــي  ف تحلم  البحـر  ــحــاُر  م

سأجنــي مــأســاتــي  أفــــق  ــا  ي أال 
حزنــــاً إّن  لعبقــَر  أرضـــاً  ــا  وي

بقلبـــي ســّكـــــــــــاٍن  نـــوم  ــك  ــرب وي

ـــق روحــي أفــيــَن ســحــائــب فــي أف

تمادْت إن  للقصائــــد  وداعـــاً 

إني األحـــــــــالم  قبلــة  يــا  أال 

صوتي عــّل  فضائك  ــي  ف ــُر  ــح وأب

الحنيــن مخضـــّر  ــالَي  ــي ل إلــى 

وِزيــــْــــن* َمـــٍم  مثل  الــحــّب  بطهر 

ــه يــقــيــنــي.. ــي ــجــلّ ـــي ت صــبــاحــاً ف

كطيني تعاركنــــي  ــاٍم  ـــ ـــ وأوه

يميني ــي  ف يــكــبــُر  األرض  ــُم  ــل وح

وتينــــي زيــتــونــي  القهر  بــرغــم 

جبينـــي ــي  ف مــسٍّ  دون  سينبُت 

أفيني** فالتحفوا  الــدرب  أضاعوا 

الياسمين ـــأرض  ب ضــــوءاً  هــمــت 

الُمعيـــــن بــآالء  تحفــــــل  ــم  ول

اليقيــن  زنبقــــة  فيك  ســأنــحــُت 

فكونــي أال  ــون  ــك ي أن  يــحــاول 

* مم وزين: قصة حّب كردية ألمير شعراء األكراد أحمد خاني، ترجمها إلى العربية وصاغ بنيانها القصصي الدكتور 

محمد سعيد رمضان البوطي - ومم وزين هما بطال القصة. ** أفني: كلمة كردية مبعنى احلّب.
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وسهٍم راَم
ِمن جسدي الفؤاد

شعر

جنمان لقاح 

ال��ف�����������������وؤادا  ج�����ش��دي  ِم���ن  راَم  و���ش��ه��ٍم 

���ش��ادا 
ّ
ال��ر �َشالبتي  با�ْش���������م  ُي�شّبح 

عن�������ها   الأْج�������واَء  اأُ���ش��ائ��ل  ف���ُرْح���ُت 

�������ِت الأغ�����اين   ع��ل��ى ���ش��ف��ت��������ي ت���راق�������شَ

�َشبتن���ي  َم����ْن  ف���ة  ْ ُ
����رص زاَر  ل��َع��ل��������������ُه 

ِطيبًا  الأن��������شاِم  م���َع  يل  ف��َي��ْح��ِم��َل 

���ٍس   
ْ
��������������ر

َ
اأَي�����ا اأَم�����������ًا ت���رّب���ع ف����وَق ع������

ُع���روِق���ي  يِف  ��ُف  َي��ع�����شِ ظ���ّل  َوَوْح��������دُه 

َح��ال��ك��������اٍت   لَي������اٍل  يِف  �����������ِك 
ُ
َراأْي��ت������

ُروِح�����ي ق����ف����َراِت  يِف  ال��ُع�����ش��ُب  ف�����َرّف 

اأ����ش���ُدو ف��ت��ْه��ُت  احل�������ياة  َوع���ان���ق���ُت 

اأ�شي�����خي؛ ي��غ��ُم��ريِن،  ��ْوق  ال�����شّ اُم  �����رصِ

حْلن�����ًا   َي�شوغ  ال��ق��ُل��وب  َوق�����ِع  َع��ل��ى 

مِلثل���ِ����ي فَر�شْت  َب��ى  
ّ
ف��ال��ر  

ْ
تعال�������ي

ِفي���������ها     
ّ
احُل����ب ط��ُي��وُر  ن��ا 

ُ
غازل�

ُ
ت�

���������ّدا  �شَ َول��ْي�����َس  َراأْي������ُت  َم���ا  َدلًل 

ِفين�������ا  ت��ث��وُر  الُع�����يوِن  ل��غ��ة  َك���ذا 

ادى
َ
مت���������� ق��ت��ل��ي  ويف  ُي��ع��ذُب��ن��ي 

الِوه������ادا ُج��ب��ُت  ُح�����بِّ�����ه��ا  يِف  َوَم����ن 

ت��ه��اَدى اأّن��������������ى  طْيف����ها  األِح�����������ُق 

وه����اَم ال��ط��������رُي مْي��ن�����������ُح��ه��ا اْم��ت�����������دادا

َع����اَدا ط���������اَف  َم���ا  اإذا  ِل��َي��اأِت��َي��ن��ي 

وداَدا ُه 
ُ
تلثم���� وِح 

ّ
ال�������ر ��ن��اَي��ا 

َ
ح���������������

��������������ُد يل امُل������راَدا ِم����َن الآم�������اِل ي��ر���شُ

��ُه َوّل��������ى َوَب�����اَدا ف��غ��������������������ْي�����ُرُه َن��ْب�����شُ

��ه�����������������اَدا ��������ه��ا ���شُ
ُ
���ْم���ِط���ُرين ت��ط��اول������

ُ
وي����

���اَدا ج��اِئ�����������������������ي َو����شَ
ْ
َوَع�����ّم ال���ن���وُر اأر

ا ال���ب���اَدَ ت��ْط�����������ِوي  اأْج���ن���ح���ًا  ���ط  اأْب�������شُ َو 

�����ل يِف ال��َع��َر���ش��اِت ن��اَدى ف��َداِع��ي ال��َو���شْ

��ْوِغ�����ِهِ ع��ذب��ا اأَج�������اَدا َوَك�����������������ْم يف ���شَ

ال�����وَداَدا َع�������ى 
ْ
تر ج������نة  وم��ث��ل��ِك 

َم������اَدا ����َواق  الأ�����شْ ِم���ن  ��ٍن  ُغ�����شْ َع��ل��ى 

َوَج����اَدا َمّن�������ى  ب��ال��َه��َوى  ��ْح��ظ��ِك 
َ
ف��ل���

ِل��ت��ْع��رَب ق��ل��َب َم����ْن َم��ل��َك ال��ف��������������������������وؤاَدا
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براءة أدب
ي�شتمع لق�ش�شها اجلميلة..

يٌد �شوداء من خلفه

قارعة  على  جل�س  حتى  انتهت  اإن  ما 

الطريق ميد يده للمارة .!

معرفة سابقة
يتلو خطبته الدورية.. راآه ي�شتمع اإليه..

تلعثم 

يكمل  مل  مر�س..  حالة  يف  اأنه  وتظاهر 

خطبته ونزل من منربه.

ريــش
�شحا من نومه.. اأطرافه ترتاق�س

اأ�شعل »الفرين«

اأذاب ال�شكر وتاعب به..

ابت�شمت اأخته.. و�شلخت العاملة الفلبينية 

جلد الدجاجة..!

كتب لالستعارة
اأحد  فتحت  النوم،  من  ا�شتيقاظها  بعد 

قصص قصرية جدًا

فوجدت  مكتبتها  رف  يف  املوجودة  الكتب 

جميع الكلمات التي فيه هي تكرار

 لكلمة واحدة هي )ح�شن(، اأعادت النظر 

ومتعنت فيه اأكرث 

فوجدت نف�س الكلمة تتكرر )ح�شن( ..

)ح  حروفه  فوجدت  اآخر  كتابًا  واأخ��ذت 

�س ن(  

ورابعًا  وثالثًا  ثانيًا  كتابًا  وتناولت 

وخام�شًا وما زالت 

الكلمة هي )ح�شن( ..!

اأغلقت مكتبتها..

املكتبة  كتب  يافطة  بابها  على  وعلقت 

لا�شتعارة..!

تقرير
اإجنازات  عن  تقارير  موظفيه  من  طلب 

جميع  قدم  املا�شية.  الفرتة  خال  ال�رصكة 

اأفاد  اإل موظفًا واحداً   املوظفني تقاريرهم 

اأن عملية زوجته مل تتم، واأن العملية بحاجة 

اإىل جراح اأجنبي.. بعدها يقدم تقرير العملية 

لكن باللغة الأجنبية!

قصص قصيرة

يكتبها: حسن علي البطران
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ثم  لعبة ي�شيِّعان فيها بع�شهما  الختباء..،  لعبة  يلعبا  اأن  بداية حياتهما معًا  اعتادا يف 

يبداآن يف العثور على بع�شهما يف اأرجاء احلارة..، لعبة ممتعة.

�شفائرها الطويلة، اأ�شابع قدمها ال�شمراء، وهي تعدو يف طرقات احلارة، ثوبها الف�شفا�س 

ذو الألوان الزاهية، هو اأمامها، وهي يف اخللف ت�شدر اأ�شواتًا عالية، وتنطلق �شحكاتها، تنطلق 

يف �شعادة، وتكاد من فرطها اأن تتقافز من بني �شفتيها.

ال�شري باجتاه الطرق امللتوية، اململوءة باحلجارة، والأطفال الذين يلعبون، وال�شوارع حيث 

اأثر  دامية، مغربة من  باأقدام حافية،  ال�شري  بالنفايات.  اململوءة  والقمامات  املمزقة،  اجلرائد 

اللعبة مل  باأن  اأنها ل تزال تظن  الوجوه، عمليه مرهقة، لبد  الغبار، والبحث عنها و�شط هذه 

تنته.

البيت يقرتب، والباب اخل�شبي ال�شخم، يلوح من بعيد، وعاملها يبتعد عنه تدريجيًا، تدريجيًا، 

و�شفائرها تبتعد، ويتلون ج�شدها باللون الأ�شود، ذلك ال�شواد الذي يتلفع بتقا�شيمه.. 

البيت  يف  يعبث  احلار  الهواء  بربود،  يرمقها  راأ�شه،  يرفع  تثريه،  الداخلية  ال�شتارة  حفيف 

بجنون، وينفذ خال النوافذ امل�رصعة، تذكر باأنه اأخرب والدته مراراً األ تفتح النوافذ يف ف�شل 

ال�شيف، هو يكره احلر، ويكره ال�شم�س، ويكره اأموراً كثرية يف حياته..

وقع اأقدامها يثري فو�شى حميمة يف داخله.. 

رفع راأ�شه اإىل وجه والدته، اجلال�شة على املقعد الطويل يف ال�شالة، اقرتب منها، قبل يديها، 

ثم غادر م�رصعًا، ومل ت�شاأله هي عن �شبب �شيقه، اكتفت بابت�شامة �شاحبة، ثم عادت لتكمل 

حديثها مع �شديقتها يف الهاتف، لمبالتها الوا�شحة، جتاهلها لأحا�شي�شه، ان�شغالها بدورها 

الروتيني يف احلمل والإجناب، جعلها ل تفهم �رص تلك احلالة التي يعي�شها..

الغرفة الباردة، بابها العتيق، الأر�شية الرخامية، الكر�شي اليتيم الذي يقبع بجوار النافذة 

الزجاجية، راأ�شها يخرج من خلف ال�شتارة تبحث عنه، ي�رصخ لوهلة، وهي تتعلق بثوبه..

..
ّ
- كفى، لقد فزت علي

تطلق �شحكة �شافية، وتعود لاختباء، يبحث عنها حتت ال�رصير، يف اخلزانة الطويلة، بني 

فاطمة املزروعي

قصص قصيرة

فن االختباء
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ماب�شه، ويف اأدراج مكتبه بني �شوره املا�شية. بحث طويًا حتى تعب، وُعفِّرت قدماه بالرتاب، 

اأدماهما البحث، حلظتها اأدرك باأنه قد اأ�شاعها يف لعبتهما..

- هيا اخرجي، لقد تعبت من البحث عنك..

...............

- لتنفعك، والدها �شكري، واأمها تدور يف البيوت و�شمعتها على كل ل�شان..

- لكنني اأريدها يا اأمي..

والدته تر�شف القهوة من فنجانها الكبري وتتمتم يف ع�شبية ممزوجة با�شتنكار، وهي تدق 

على �شدرها: �شوف اأبحث لك عن بنت جميلة، ت�شتحقك يا بني..

ووالده زعق يف وجهه: اإن تزوجتها، اأق�شم باأنك ل�شت ابني ول اأعرفك..

ل تزال هي خمتبئة، منتظرة اأن يبحث عنها، نظرة عينيها الربيئة ل ميكن له اأن ين�شاها..

- اأريد منِك اأن تقرتبي مني

�شحكت واختباأت خلف واحدة من ال�شجريات، كانت تريد اأن متار�س معه لعبتهما املف�شلة، 

ولكنه اقرتب منها، وقبلها.

مل يعد فن الختباء يثريها، ومل يعد فن البحث عنها يروق له، اأراد اأن يدخلها عاملًا ل ميكن 

لها اأن جتد مكانًا لاختباء �شوى يف �شدره، قبل اأن يعلم باأنه لن يراها بعد ذلك اأبداً، حتدثا 

 عن اأ�شياء كثرية، .. كان يتاأمل �شوتها اأكرث مما ين�شت اإىل املعلومة فيما تقول..، وتغور 
ً
طويا 

عيناه بكل ما يراه من ج�شدها �شابحًا يف عتمة م�شاعره.

- بنت ..... لديها اأ�شابع جميلة ل متتلكها اأجمل بنات احلارة.

كان الزهو يف اأعماقه يكرب كلما ملح اأ�شابع قدميها، وهي تعدو خلفه يف احلارة، ويت�شايق 

كلما وجد الغبار طريقه اإليهما، ومي�شحهما بثوبه من فرط تعلقه بهما..

مل ي�شدق اأن التي ظنها تتقن فن الختباء فقط متتلك ل�شانًا جميًا، ومنطقًا تتفوق به عليه، 

كان كامها اأ�شبه ب�شهام �شوبته اإىل اأماكن جمهولة، لكنه مل ي�شتطع رغم ذلك اأن يعدها ب�شيء،  

فاتهمته بال�شعف واجلنب والن�شواء حتت براثن عائلته، وان�شحبت ب�شمت ودون كثري بال من 

فقدانه.

متنى اأن تلتفت للخلف وتخربه برغبتها يف العودة اإىل اللعبة، ي�شيِّعان بع�شهما ثم يبداآن 

يف  ب�رصعة  انت�رص  قد  ال�شباب  ..كان  ال�شيء،  هذا  متنحه  مل  لكنها  نف�شيهما.  على  العثور  يف 

احلديقة التي كانا فيها معًا، وكانت م�شاعرهما قد تاهت و�شط مقاعدها، واأ�شجارها الكثيفة، 

..هذه املرة اأدرك باأنه قد �شيعها لاأبد، واأنه لن يعود لتلك اللعبة اأي زهو مماثل ملا كانت عليه 

معها، بل بالأحرى اأن اللعبة نف�شها اختفت من الوجود مبجرد اختفائها هي.
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اأمتت  القرية  اأخرتني، عن �شباح �شبه غائم وتربة 

اجلافة  احل�شائ�س  ورائحة  ال�شماوات  بندى  اغت�شالها 

على  الفخار  جرار  تبيع  عجوز  ام��راأة  تنور  يف  حترق 

عملها،  يف  منهمكة  وهي  عليها  متر  الطريق.  نا�شية 

يكت�شيها  ظهرها  تقو�س  من  وترفع  العجوز  تبت�شم 

الدخان..  

اأح��د؟  م��ن  ق���ارورة  ا�شتعرت  ه��ل   – موموريا   -

الفارغة  قارورتها  اأنزلت   اأن  بعد  بي�شارها  تخ�رصت 

حتى تريح يدها املجهدة وردت:

اإنها   - بال�شمك  مقاي�شتك  اأبي  من  تنتظري  ل   -

جرتي. »تغادر يف حنق« . 

من  اإيلَّ  وتاأتني  الغدير  على  يدك  من  �شتتحطم   -

جديد. »�شحك« . 

ال�رصوق  وا�شفرار  مهمل  على  خطواتها  توا�شل 

يتقل�س  اجلميل  وجهها  اإ�شافية.  جمال  م�شحة  ي�شبغ 

يطاردون  اأطفال  ثاثة  بالقرب  اجلرة.  ثقل  من  تعبًا 

كلبًا باحلجارة ويتا�شى �شخبهم وتعود اإىل جو الهدوء 

وحيدة مت�شي على درب الغدير مثل كل يوم. 

امل�شوار،  نهاية  اإىل  �شت�شل  الب�شتان  اجتياز  بعد 

اكتفت  دمل��ون،  يف  املعروفني  الأث��ري��اء  اأح��د  ب�شتان 

مصرع مـوموريا

أحمد املؤذن*

باإطالة عن قرب خلف ال�شور املنخف�س. التقت عيناها 

اإنه  باملكان،  مرورها  يف  روؤيته  تعودت  مليح  ب�شاب 

لأنها  تتح�رص  ج��واده.  �شهوة  فوق  الغني  التاجر  ابن 

ابنة �شياد مهلهل ولن تتغري، توا�شل طريقها وعنقها 

للخلف. 

جانب  على  القابعة  ال�شخرة  م�شهد  روؤيتها  حلظة 

من الغدير، تنهدت واأنزلت ثقلها وا�شتظلت بظل نخلة، 

تن�رص �شعفًا كثيفًا غري بعيدة عن املعبد ومورد املاء. 

متامًا،  كالأم�س  �شتفعله  ما  تعرف  ثم  ق�شرية  راحة 

تعرف اأن ن�شف اجلرة حتى فيها ترتكها متتلئ وقبل 

اأن تغادر تتلو �شاة �شكر مغم�شة اجلفنني ت�شكر نعم 

انكي وت�شجد. فتحت عينيها فكانت املفاأجاة. 

لت�شعر  وه��ي  يراقبها  ك��ان  ج��واده  �شهوة  على 

فقال.. 

- األ ت�شقني عط�شانًا �رصبة من املاء. 

ابن التاجر كيف عرف اأنها يف هذه البقعة بالذات، 

الأثرياء.  اأبناء  خماطبة  عن  نهتها  اأمها  اأن  تذكرت 

اأجابت طلبه و�شقته. اأخذت جرتها، القلق ي�شاورها ول 

امل�شكني،  والكلب  الأطفال  �شخب  اليوم،  باملعبد  اأحد 

وجهها  اإىل  اخل��وف  طفر  م�شبوق.  غري  مرعب  �شكون 

قصص قصيرة
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وبدت اأ�شابع اليد ترتاخى عن حمل اجلرة، ترتعد وتقدم 

عيناه  وت�شتعل  جواده  مع  يتحرك  الوراء.  نحو  خطوة 

وتهرول  لت�شقط  اجلرة  وتفلت  بقوة  ذلك  فتلحظ  رغبه 

مبتعدة، تهرول يف حمى اخلوف. 

جواده  عزم  م�شتفزاً  وقت  باأ�رصع  امل�شافات  طوى 

من  تخرج  اأن  قبل  ويحا�رصها  الطريق  عليها  لي�شد 

نطاق املعبد.. ركعت حتت اأقدام اجلواد وتو�شلت.. 

- اأرجوك ل توؤذيني اأرجوك. 

- ما راأيت دملونية يف مثل جمالك قط. 

- اأرجوك وحق انزاك اتركني. 

رفع راأ�شه عاليًا يقهقه يف �شحكة ظفر و�رص، ملت 

من تراب الأر�س حفنة ورمتها يف وجهه ف�شقط وا�شتد 

واأن�شب  واأدركها  حنقه. كال�شيطان هب خلفها م�رصعًا 

الباكية.  العنق اجلميل غري عابئ بتو�شاتها  يديه يف 

م�شلولة  لكنها  وت�شتغيث  ت�رصخ  ماب�شها،  م��زق 

احلركة وبجنون زرع قباته املحمومة فوق كل جزء 

فاأ�شًا خميفة،  الطري.. �رصق كنزها. حمل  من ج�شدها 

ترجته األ يقتلها، تزحف على جراحاتها وال�شماء رماد 

ثم  اخلايل  املعبد  لها حجارة  تتفطر  وهجري و�رصخة 

تنتقل »موموريا« اإىل عامل اآخر بروح معذبة. 

***

رفع نظارته وترك امللف وقال بهدوء.. 

ق�ش�س  م��ن  واح���دة  ال�شمت،  ط��واه��ا  جرمية   -

مدير  اأردف  ثم  لل�شحافة.  �شرويها  املذهلة  »دملون« 

املتحف متعجبًا.. جرمية يطويها ال�شمت وبروح معذبة، 

اأنت ت�شتعمل الكلمات يف �شيغ فل�شفية ل اأ�شت�شيغها. اإن 

ومتحم�شًا  جديداً  خريجًا  زلت  ما  اآخر.  �شيء  موموريا 

اأكرث من الازم وتوؤلف ق�ش�شًا م�شحكة، اأنت ل تعرف 

ما تقول. 

منذ  بالعنف  مليء  التاريخ  اأن  اأذك��رك  عفواً،   -

الأزل. 

ر بتاريخ ح�شارة )دملون(، هذا ما  - تريد اأن ت�شهِّ

تريد من وراء ق�شتك. 

- وهل تريد من )التاريخ( اأن ياأخذ ا�شرتاحة ويراوغ 

احلقيقة. 

ر�شالة  دوم��ًا  حملت  دمل��ون  ح�شارة  ا�شمع..   -

ال�شام، اأنت تتفوه بتفاهات جمنونة. 

- اجلرمية قدمية قدم التاريخ، من قال اإننا �شن�شوه 

التنقيب وترك  اإيقاف  اأقرتح  اأنا فقط  ح�شارة دملون؟ 

القرب، روح )موموريا( تتعذب. 

لهذه  نقيم  اأن  اأي�شًا   
َّ
علي و�شتقرتح  هاهاها..   -

الوثنية جمل�س عزاء؟! 

- �شدقني.. اغت�شبت موموريا وقتلت، الفاأ�س خلف 

كبرياً  جزءاً  اأتلفت  مغرو�شة،   - املو�شوع   - اجلرمية 

اأي طق�س تعبدي  من الق�رصة الدماغية، وهذا بعيد عن 

تفرت�شه. 

- �شاأحتفظ على التقرير، تف�شل تابع عملك وان�َس 

املو�شوع. 

بهو  املدير.  حجرة  خلفه  ت��رك  وحمبطًا  مغتاظًا 

بني  يتنقلون  الأجانب  ال�شياح  بع�س  ي�شم  املتحف 

املعرو�شات. م�شى غري م�شدق، مل يكن �شمع اأي �شيء ، 

�شوى ح�رصجات موت موموريا الأخرية التقفتها �شماء 

املدينة  نهار  وهذا  ال��رتاب،  غياهب  وابتلعتها  دملون 

م�شحون باأنني الربودة كما اأعمدة املتحف اخلرا�شانية 

ال�شماء ما كانت لتكرتث مبوت موموريا التي طواها 

العدم..

* مملكة البحرين.
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تأثير وسائل اإلعالم في جمهور املسرح

اإلذاعة والتلفزيون
محمد غباشي

مسرح

أعطوني خبزاً ومسرحًا أصنع لكم شعبًا
مقوله نعرفها متامًا كمسرحيني وعشنا وآمّنا بها ردحًا 

من الزمن لكنها ببساطه شديدة وحسب متطلبات العصر 
السائد نقولها كاآلتي:

اعطونا إعالمًا ومسرحًا نصنع لكم جياًل مروضًا وموجهًا 
وجاهزاً ملواكبة أي عصرنة عوملية.

وتعالوا نبدأ احلكاية وجنسدها بطريقة أرسطوية حسب 
القواعد املسرحية األولى واحلكاية تبدأ منذ  البدايات األولى 

للمسرح، حيث كان املنبر األول بعد خطابات ومواعظ وتعاليم 
الكهنة للبشرية، لذا فهو املعلم األول عمليًا للشعوب التي 

عرفته مبكراً كاليونانيني والرومان ومن بعدهما بالد احلضارات 
األولى في الشرق بينما تؤكد بعض الدراسات والدالالت على 
وجود ظواهر مسرحية عند الفراعنة وإن كانت ليست بنفس 

القدر املسرحي عند اإلغريق والرومان.
وما يعنينا هنا حقيقة هو دور املسرح وتأثيره الفاعل واملؤثر في 

حياة الشعوب وقتها حتى نصل إلى مبتغانا في النهاية.
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ولعلنا مل ناأت بجديد اإن حتدثنا 

الفرتات  تلك  يف  امل�رصح  فعله  عما 

واأثر وتاأثر، لكن  ن�شاأ وتكون  وكيف 

اهم ما يف الأمر  هو كيف يكون الأمر  

هامًا بل �رصوريًا يف حياة النا�س، 

ت�شجيع  من  نابع  بال�رصورة  وذلك 

لأهمية  متامًا  وم��درك  وموؤثر  نافذ 

ال��راأي  يف  يخالفني  وق��د  امل�����رصح 

واملتخ�ش�شني  املهتمني  من  الكثري 

النهاية  يف  لكّنا  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 

هي  واح��دة  حقيقة  لرتكيز  ن�شعى 

هو  الدهر  امتداد  وعلى  امل�رصح  اأن 

اأكان  �شواء  للنا�س  احلقيقي  املنرب 

اأو معرباً ب�شدق عما يجي�س  موجهًا 

وتعاملوا  به  اآمنوا  من  �شدور  يف 

لذا فعند معرفة  معه ب�شدق ووعي، 

التاريخ  ذلك  منذ  بامل�رصح  النا�س 

ال�شارب يف القدم تطورت وتاحقت 

املدار�س والنظريات الفنية والفكرية 

املختلفة،  الدرامية  الرتاكيب  وكذا 

امل�رصحي  اجلمهور  تطور  وبالتايل 

تبعًا للحالة التي يتابعها على مدار 

عنده  وتر�شخت  املختلفة  الأزم��ان 

قواعد واأ�ش�س ثابتة جتاه هذا ال�رصح 

عن  ق��وة  وبكل  يعرب  وال��ذي  الرائع 

مكنوناته احلياتية والفكرية كنافذة 

وحيدة للتعبري عن كل ما يريد وما 

يرغب. مع بدايات القرن املا�شي بدا 

التخوف  اأثار  اآخر  عماق  الأفق  يف 

الب�شاط  ي�شحب  اأن  من  والهتمام 

من امل�رصح هذا القابع يف ح�شارات 

التلفاز  األ وهو جهاز  العامل...  وفكر 

الذي ظهر مع �شيطرة وتاأجج الثورة 

من  الكلمة  حتمل  ما  بكل  ال�شناعية 

ب�شد  تتعلق  امل�شاألة  تكن  ومل  معاٍن 

الأ���ش��واأ  ب��ل  الب�شاط  و�شد  النتباه 

اجلديد  ال�شاحر  التلفاز  ي�شحب  اأن 

اجلمهور اإىل عوامل واأماكن واأجواء ل 

ي�شتطيع امل�رصح توفريها وح�شب، بل 

دورهم  يف  اإىلهم  ياأتي  اأنه  الأدهى 

ت�شليتهم  واأم��اك��ن  عملهم  واأم��اك��ن 

احلجم  �شغري  وه��و  ل  ومَل  ولهوهم 

من  ويحمل  والنتقال  التنقل  �شهل 

الكثري  والفنون  والتقنيات  احلرفية 

اإذا قارناه وقتها بامل�رصح وخ�شبته 

وتقنيته بذاك الزمان.

حدث  مب��ا  اأي�شًا  يذكرنا  وه��ذا 

العامل  وب��داأ  ال�شينما  ظهرت  عندما 

والفيلم  ال�����ش��ورة  حت��ري��ك  ي��ع��رف 

ال�شينمائي ال�شامت وبعدها الناطق 

ومن ثم  النطاقة القوية وال�رصيعة  

اإليه  و�شلت  م��ا  اإىل  و�شلت  حتى 

خ�شي  والتي  رهيب   تطور  من  الآن 

�شوؤونه  على  والقائمون  امل�رصحيون 

امل�����رصح  دور  ان��دث��ار  م��ن  وق��ت��ه��ا 

حدث  ال��ذي  لكن  املعا�س  بالواقع 

اإىل  امل�رصح  جنوم  حتول  اأن  وقتها 

هذه  النا�س  اأحب  وبالتايل  ال�شينما، 

اأبطالهم  ي��روا  ب��اأن  اجلديدة  اللعبة 

اآخ��ر  ب�شكل  يتحركون  وجن��وم��ه��م 

اأكرث من مكان.  اأخرى ويف  وبتقنية 

يف نف�س الوقت اأحب النا�س بداية هذا 

التغيري املفاجئ لكن مع مرور الوقت 

التوازن  لهم  يحقق  مل  لأن��ه  زه��دوه 

فامل�رصح  وعاطفيًا  نف�شيًا  الكامل 

وح�شه  احلية  ب�شخو�شه  امل�رصح  هو 

امل�شاهد  مع  اللحظة  الآين  املتبادل 

الذي يتاأثر ويوؤثر اأحيانًا مبا يجري 

اأحداث ووقائع، وبالتايل  اأمامه من 

يرى  اأن   � امل�شاهد  اأي   � يف�شل  هو 

بدًل  وحلمًا  دمًا  اأبطاله  العني  روؤي 

من اأن يراهم �شوتًا و�شوره فقط .

بقوة  امل�رصح  ا�شتمر  فقد  ل��ذا   ..

برغم وجود ال�شينما اإىل جواره.

التقني  للكائن  بالن�شبة  اأم���ا 

وال��ذي ميتد  املذياع  وهو  األ  الآخ��ر 

فقط..  �شماعيًا  ال��ع��امل   يف  ت��اأث��ريه 

يحقق  ولزال  و���ش��ال  ج���ال  ف��ق��د 

ل  قد  لفئات  كبرية  اج��ت��ذاب  ن�شبة 

اأو  الب�رصية  امل�شاهدة  من  تتمكن 

بينما يبقى  اأخرى  باأمور  تن�شغل  قد 

هذا  الهتمام..........  جل  هو  ال�شمع 

عوامل  يخلق  ال��ذي  ال�شغري  الكائن 

اأراه  وال��ذي  حقيقية  بل  مرئية  غري 

بوجهة نظري املتوا�شعة من اأ�شعب 

للجمهور  تقدم  التي  الفنون  اأن��واع 

اإل  باملذياع  املوؤدي  حيث ل ميتلك 

مسرح
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ح�شًا و�شوتًا موؤهًا لت�شوير احلالة 

بال�شوت  وتو�شيلها  عنها  والتعبري 

من  واح��دة  وموهبة  فن  وهي  فقط 

واخت�شها  احتواها  ع��دي��دة  فنون 

لذا  جميعها،   الفنون  اأب��و  امل�رصح 

برغم  اأي�شًا  الإذاع��ة  اقت�رصت  فقد 

جالها وبهائها على جمهور اكتفى 

بخا�شية واحدة اأغنته عن امل�شاهدة 

بني  التلفاز  حداثة  وبرغم  والتاأمل. 

اإل  التكنولوجية  الكائنات  هذه  كل 

حيث  من  الرائد  �شك  با  اأ�شبح  اأنه 

امل�شاهدة والإقبال كونه يقدم مادة 

ب�رصية غاية يف الإدها�س والإبهار 

عالية  تقنية  اإمكانيات  لمتاكه 

حيث  حياتنا  وملداهمته  امل�شتوى 

اأ�شبح من النادر اأن يخلو مكان على 

�شطح الأر�س من وجود جهاز تلفاز 

اأو اأكرث والذي يقدم للجمهور القابع 

يف مكانه كل ما يخطر وما ل يخطر 

على باله من فنون وثقافات وعلوم، 

بل ويربطه بالآخر يف التو واللحظة 

حتى  الن��ت��ق��ال  اإىل  احل��اج��ة  دون 

الع�رص  كتاب  ي�شميه  البع�س  بات 

الطويل  ال�شتعرا�س  هذا  وبعد  لهذا، 

امل�شموعة  الإع��ام  و�شائل  لبع�س 

مو�شوعنا  لب  اإىل  ناأتي  واملرئية 

و�شيلتي  تاأثري  مدى  وهو  املن�شود 

على  والتلفزيوين  الإذاع��ي  الإع��ام 

جمهور امل�رصح.

املذهل  التطور  باأن  هنا  ن�شيف 

العقود  خال  العامل  على  طراأ  الذي 

ال�شمعية  امليديا  ع��امل  يف  الأخ��رية 

وال��ب�����رصي��ة ق��د ي����وؤدي ح��ت��م��ًا اإىل 

انح�شار اجلمهور عن امل�رصح ل �شيما 

اأن بع�س امل�شارح يف بع�س الأماكن 

حتقيق  نحو  حتبو  لزال��ت  املعنية 

معادلة �شعبة ل�شرتجاع جمهورها 

على  الأ�شا�س  يف  يعتمد  كان  ال��ذي 

مما  لديها  الأثريين  النجوم  بع�س 

كان لهم ال�شبق يف مداعبة اأحا�شي�س 

جمهور معني واإثارته مبا يحب وما 

يريد، وهذا طبعًا ل ينطبق على ال�شمة 

الأغلب ممن تعترب امل�رصح كما كان 

ح�شبما  التطهري  هو  الأ�شمى  غر�شه 

�رصع اأر�شطو ....

و�شائل  اأن  اعتربنا  قد  كنا  واإن 

هي  وامل��رئ��ي��ة  امل�شموعة  الإع���ام 

ما   موؤ�ش�شة  قبل  اأدوات حمكومة من 

فاإننا بذلك نرتهن اإىل مدى اإميان هذه 

الوعي   واإيقاظ  الفن  بدور  املوؤ�ش�شة 

وكذا  املختلفة،  الثقافات  وغر�س 

امل�رصح اإن مل يكن على نف�س ال�شاكلة 

ملزاجات  وخا�شعًا  اأي�شًا  حمكومًا 

خا�شة. وعلى كل حال فاجلمهور هو 

النهاية �شواء ما قدم  امل�شتهدف يف 

ودعونا  �شمينًا  اأو  غثًا  له  يقدم  وما 

بو�شائل  ندر�س عاقة اجلمهور  الآن 

ولنجعل  بامل�رصح  وبالتايل  الإعام 

من اأوراقنا هذه وقفة لدرا�شة اأ�شباب 

امل�رصح  ارتياد  عن  اجلمهور  عزوف 

و�شائل  ع��ل��ى  م��ق��ب��ًا  ن���راه  بينما 

الأخرى  املرئية وامل�شموعة  الإعام 

فنجد  باملكان  باملقارنة  ولنبداأ 

موجود  امل�رصح  ب�شاطة  بكل  الآتي: 

بعيداً  يكون  وق��د  حم��دد  مكان  يف 

وغري  الن�شط  غري  املتلقي  مكان  عن 

البديل  وب�شهولة  بينما يجد  الفاعل 

ياأتي  الذي  التلفاز  �شديدة يف جهاز 

اإىله بكل الفنون والنجوم والثقافات 

واأك���رث م��ن ذل��ك وه��و يف مكانه ل 

التنقل  وم�شقة  ع��ن��اء  اإىل  يحتاج 

للو�شول  والوقت  الفعلية  والتكلفة 

للم�رصح ولن نغايل اإذا قلنا اأي�شًا اإن 

العامل  القت�شادي يلعب دوراً كبرياً 

يف ارتياد اجلمهور للم�رصح، فذهاب 

اأ�شخا�س  اأربعة  من  تتكون  عائلة 

فقط على  �شبيل املثال لأكرث من مرة 

معينة  ح�شابات  اإىل  يحتاج  �شهريًا 

الرتياد،  هذا  لتحقيق  ما  وميزانية 

امل�شارح  بع�س  عن  هنا  ونتحدث 

اخلا�شة ويف بع�س الأمكنة بالعامل 

دور  اأ�شحاب  يتفن  والتي  الثالث 

اجتذاب  يف  فيها  امل�رصحي  العر�س 

اجلمهور با�شتخدام اإمكانيات كثرية 

واأ�شماء  كبار  جنوم  مع  العمل  منها 

لمعة مع الكثري من البذخ الب�رصي 

وب�شتى  امل��ك��ث��ف��ة  ال��دع��اي��ات  م��ع 

اإل��خ... حتى ي�شتطيع  ال��ط��رق............ 

اجتذاب جمهوره  الذي يتكلف كثرياً 

للو�شول اإىله.
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للم�رصح  الآخ��ر  ال�شعيد  وعلى 

هنا   ب��اأم��ره  ونهتم  نعنيه  ما  وه��و 

ي�شكل  الذي  احلقيقي  امل�رصح  وهو 

حجر الزاوية الأهم يف حياة ال�شعوب 

التنوير  حيث  م��ن  قاطبة  والأمم 

للتعبري  الأمثل  والطريقة  واملعرفة 

احلياتية  وهمومهم  ق�شاياهم  عن 

والنف�شية  والجتماعية  وامل��ادي��ة 

امل��ق��ولت  بع�س  هنا  وحت�����رصن��ا 

بهذا ال�شدد والتي كتبها م�رصحيون 

اآخرون منها:

اأن  على  ق���ادر  اجل���اد  امل�����رصح 

ويوجه  املجتمعات  حركه  يف  يغري 

وم�شاعرها  ال�����ش��ع��وب  اإح�����ش��ا���س 

واأفكارها.

امل�����رصح ه��و امل��ن��رب احل��ر ال��ذي 

عن  فوقه  ومن  الدفاع  من  ميكننا 

القوانني  وا�شتخا�س  الأخاقيات 

اخلالدة يف قلب الإن�شان وم�شاعره. 

تقدم  ما  بلورة  اإىل  ناأتي  هنا  ومن 

كيفية  على  ال�شوء  اإلقاء  ونحاول 

الإع��ام  و�شائل  ومت��اه��ي  متا�شي 

خلدمة  وذل����ك  ���ش��وي��ًا،  وامل�������رصح 

هذه  يف  حديثنا  حم��ور  اجل��م��ه��ور 

العجالة.

نبداأ اأوًل بالدعوة لإعادة �شياغة 

يف  واأهميته  امل�رصح  ل��دور  روؤيتنا 

وبالتايل  والأمم  ال�شعوب  ح��ي��اة 

و�شائل  املجال  هذا  يف  �شت�شاعدنا 

الإعام املختلفة، حيث �شتقوم بدور 

للجمهور  وال��واع��ي  اجل��اد  التثقيف 

املختلفة  الفنية  ال���روؤى  وتو�شح 

مب�شاعدة خمت�شني م�رصحيني م�شهود 

يتم  وبعدها  واللتزام  بالكفاءة  لهم 

ت�شليط ال�شوء وتكثيف عر�س الأعمال 

امل�رصحية املختلفة �شواء اأكانت من 

حيث  املنطقة،  خارج  من  اأو  الداخل 

ي�شكل النفتاح على الآخر بعداً فنيًا 

والأحا�شي�س  الأذواق  ومعرفيًا ينمي 

فنية  مراحل  تخطي  على  وي�شاعد 

عديدة بالإ�شافة لعر�س وا�شتحداث 

الربامج وامل�شابقات الفنية اخلا�شة 

�شوؤونه  بكل  يتعلق  وم��ا  بامل�رصح 

تلفزيونية  عدا تكوين فرق م�رصحية 

من �شاأنها تقدمي الأعمال امل�رصحية 

الهامة وعلى مدار العام حتى يت�شكل 

للمتابعة،  ملحة  حاجة  للجمهور 

املن�شود   والتلقي  الهتمام  وبالتايل 

م�رصية  عربية  جتربة  هنا  »واأ�شوق 

قام  عندما  ال�شتينيات  يف  حدثت 

فرق  بتكوين  امل�رصي  التلفزيون 

ومن  للتلفزيون  تعر�س  م�رصحية 

قد  التجربة  هذه  عن  �شمع  اأو  �شاهد 

خلق  يف  الأث���ر  ه��ذا  تركه  م��ا  مل�س 

م�رصحية  وذائ��ق��ة  جمهور  وتكوين 

عالية«.

بالأن�شطة  املكثف  اله��ت��م��ام 

جميع  ويف  املختلفة  امل�رصحية 

من  بدًل  والقريبة  البعيدة  الأماكن 

الرتكيز على العوا�شم والأماكن التي 

حتيط بامل�شوؤولني فقط وهذه مهمة 

والتي  املختلفة  الإع���ام  و�شائل 

يختلف  ل  و�شوح  بكل  هنا  نقولها 

عن  والتثقيفي  التنويري  دوره���ا 

امل�رصح ور�شالته اخلالدة، لذا فلزامًا 

امل�رصح  وم�شرية  ترتافق  اأن  عليها 

تتحقق  ح��ت��ى  وخ��ط��وات  خ��ط��وات 

للم�رصح وجمهوره الفائدة احلقيقية 

املطلوبة.

ويف اخل��امت��ة ن��ذك��ر ب���اأن ه��ذا 

الذي هيمن على كل  العوملي  الزمن 

�شيء حولنا بهذه ال�شبكة الهائلة من 

الت�شالت الإلكرتونية واملعلوماتية 

كي  حولنا  النظر  اإعادة  اإىل  يدعونا 

الإع���ام  و���ش��ائ��ل  ب���اأن  ن�شتخل�س 

الثقافات  يف  واأث���ره���ا  املختلفة 

م�شاحلة  عقد  منا  تتطلب  املختلفة 

حتى  م��ت��ب��ادل  ن��ف��ع  ذات  وع��اق��ة 

تاثرياً  وموؤثرة  موجهة  كانت  واإن 

اأن  يحاول  متلقٍّ  جمهور  يف  فاعًا 

يعرف ويعي يف زمان اختلطت فيه 

الإيديولوجيات والنظريات املختلفة 

يف كل اأوجه احلياة.

ونقولها.. برغم كل هذه التيارات 

فاإننا  احلديثة  العوملية  والتحديات 

لنزال نوؤمن باأن امل�رصح وجمهوره 

لأنه  احلياة   بقاء  باقيان  النوعي 

اأمة  لأي  وال�رصعي  احلقيقي  التعبري 

واأي ح�شارة واأي �شعب اأراد اأن يخلد 

تاريخه وي�شجله بني الأزمان.
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ب����داأت ان��ط��اق��ت��ه اجل��دي��دة يف 

املك�شيك عام 1956، حني كان ير�شم 

ر�شم،  وترية(.  طرب  )اآلة  املندولني 

دون اأن يعرف ملاذا، ثقبًا �شغرياً يف 

بها  فاإذا  الآلة،  رنني  �شندوق  و�شط 

تاأخذ �شكًا يفتقر اإىل التنا�شب ب�شكل 

جداً.  ويت�شخم حجمها كثرياً  غريب 

اأ�شلوَبه:  اأ�شلوبًا،  يبدع  نف�شه  وجد 

»اأدركُت حينئذ كل اأهمية اللعب على 

احلجوم«. راح منذئذ ي�شخم اأ�شكاله، 

ويقابلها بتفا�شيل �شغرية، ويحدث 

اأجل ترك املكان  كتًا حجمية »من 

كله لاألوان«، ح�شب عبارته، متذكراً 

ع�رص،  اخلام�س  القرن  ر�شامي  كبار 

فران�شي�شكا«،  ديا  »بيريو  ل�شيما 

الذي اأعجب به جداً واقتب�س منه فن 

حترير اللون عرب متديد الأ�شكال. 

اإل  اأ�شلوبه  يتما�شك  مل  ذلك،  مع 

راأى   .1966 ع��ام  �شنوات،  ع�رص  بعد 

ميكن  �شمًة  والبحبوحة  التكّور  يف 

احلجمية  طريقته  يف  ميار�شها  اأن 

التي �شيتبعها طوال حياته، فاحلجم 

فكرة لزمته دائمًا. 

املتحدة  الوليات  زار  وعندما 

عام 1957، كانت التعبريية التجريدية 

تلق  مل  به.  املعرتف  الوحيد  الر�شم 

ي�شري  كان  اإْذ  ولكن  قبوًل،  ر�شومه 

ان�شوت  ال�شائد،  الجت��اه  عك�س  يف 

اأعماله حتت راية احلداثة، مما اأك�شبه 

�شهرة منذ نهاية القرن الع�رصين. 

العامل  ب��داأ  وق��د   ،1974 العام  يف 

الن�شف  ر�شامي  كبار  اأح��د  يعتربه 

تعر�س  الع�رصين،  القرن  من  الثاين 

حلادث �شري يف اإ�شبانيا، ُجرح، وتويف 

ابنه بعمر اأربع �شنوات. منذئذ، لحظ 

اأعماله،  يف  اأكرب  عمق  وجود  النقاد 

دون اأن يكون قد غري اأ�شلوبه.

لوحة   16 ق���دم   ،1977 ع���ام  يف 

دي  »موزيو  متحف  اإىل  اأعماله  من 

خ�شه  الذي  الكولومبي،  اأنتيوكيا« 

ب��امل��ق��اب��ل ب��ق��اع��ة ع��ر���س دائ��م��ة. 

اليوم، نظمت  ومنذ عام 1978 وحتى 

لأع��م��ال��ه ع��رو���س يف امل��ع��ار���س 

يف  الفن  متاحف  وكربيات  الدائمة 

العامل. ويف عام 1984، منح املتحَف 

نف�َشه جمموعًة من منحوتاته. 

من  اللِعبي  بوتريو  خيال  نهل 

جذوره الكولومبية، ومن فن اأمريكا 

ع�شامي  فنان  ال�شعبي.  الاتينية 

منه  يجعل  اأن  ع��م��ه  اأراد  ب��ح��ق. 

الر�شام  اأن  غري  للثريان،  م�شارعًا 

ف�شل اأن يواجه حياة الفن ل الثريان 

ر���ش��وٍم  ن�رص  م��ن  متكن  ال��ه��ائ��ج��ة. 

وبداأ  »بوغوتا«،  �شحف  اإح��دى  يف 

يعر�س، و�شجعته النتائج على اإكمال 

فنون

بوتيرو
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بالفن  واأوروزك������و(  ���ش��ك��وي��رو���س، 

الأوروب����ي. ويف ح��ني ك��ان ه��وؤلء 

مو�شوعاتهم  ي�شتلهمون  الر�شامون 

من ثورات ر�شم الع�رص، كالتكعيبية، 

اأفاد الر�شام والنحات الكولومبي من 

املتاحف  لزيارة  باري�س  يف  اإقامته 

وال�شتلهام من كا�شيكيات النه�شة 

واملحبة  اجل��م��ال  »اأن���غ���ر«.  ح��ت��ى 

ف 
ّ
مطلبان اأوليان لبوتريو، الذي يعر

نف�شه باأنه على عك�س »�شكويرو�س«، 

الذي تظهر الكراهية يف لوحاته. 

متحف  ا���ش��رتى   ،1961 ع��ام  يف 

لوحة  نيويورك  يف  املعا�رص  الفن 

قد  بوتريو  كان  التي  »املوناليزا« 

ر�شمها بعمر 12 �شنة. لكنه مل ي�شبح 

معروفًا يف العامل كله اإل ابتداًء بعام 

العماقة  منحوتاته  واأخ��ذت   .1974

�شوارع  كربيات  اإىل  منذئذ  تزحف 

باري�س. 

اأرب���ع���ة  ب���وت���ريو  اأع����م����ال  يف 

الطبيعة  خم��ت��ل��ف��ة:  م��و���ش��وع��ات 

ال�����ش��ام��ت��ة، وم�����ش��ارع��ة ال��ث��ريان، 

عنيفة،  وم�شاهد  ماخورية  وم�شاهد 

دائمًا مع ذاك النطباع باأن الزمن قد 

توقف يف ثاثينيات القرن الع�رصين. 

ر�شم  وكلما  ال�شامتة،  الطبيعة  يف 

فيها  ي�شع  راأيناه  بّية،  ُن�شُ برتقالة 

فنان  ك��ل  يفعل  كلها.  �شخ�شيَته 

برتقالة  ير�شم  حني  نف�شه  ال�شيء 

بكثري يف  اأكرث تفرداً  �شخمة، فيبدو 

مو�شوعًا. ويف  اإذا �شور  مما  روؤيته 

مذ  الفنان  تاآلف  الثريان،  م�شارعة 

كان فتى �شغرياً مع م�شاهدها حتى 

اأ�شياء  بها. حتدث هنا  اأ�شبح مولعًا 

تبقى  اأن��ه��ا  غ��ري  ك��ث��رية،  ماأ�شاوية 

تنبغي  مو�شوعًا  اأي�����ش��ًا،  احتفاًل 

روؤيته وماحظته. 

لقد اأراد، يف امل�شاهد املاخورية، 

اأن يوجد تكويناٍت معقدة، ول �شيء 

امل�شاهد  ت�شوير  ف��ن  م��ن  اأ�شعب 

اأي�شًا  يجب  ال�شخ�شيات.  متعددة 

اإع��ط��اُء ���ش��ورة، ب��ْع��ُث احل��ي��اة يف 

الن�شاء،  وو�شعيات  ال��رج��ال  �ُشْكر 

اأخ��رياً  جنح  واإذ  »اأوروب���ا«.  يف  فنه 

وفر�س فنه، تعر�س لنقد لذع. قالوا 

»اإن فنه زائد الطرافة.. متورم كثرياً.. 

قائًا:  »بوتريو«  ورد  ج��داً..«.  زائف 

»اإين اأدفع ثمن ا�شتقاليتي«. 

تبدو �شخ�شيات بوتريو ال�شمينة 

هزلية املامح يف كثري من الأحيان، 

اإل  معربة،  وغري  الق�شمات  لتينية 

»تفي�س  باأنها  �شاحكًا  ي�شفها  اأنه 

التعبري  اأحب  »ل  وي�شيف:  �شحًة«، 

عن املاآ�شي. اأف�شل اأن اأر�شم ال�شعادة 

والفرح«. 

�شارخة،  واأحيانًا  زاهية،  األوانه 

ر�شم بع�س لوحاته بالَب�ْشِتل )معجون 

قوامه �شباغ ملونة م�شحوقة �شمن 

على  ي�شفي  الب�شتل  »لأن  اأ�شابع( 

واإ���رصاق��ًا  خا�شة  ن�شارة  اللوحة 

�شبيهًا مبثيله يف اللوحات الزيتية«، 

يقول: اأعماله مزيج من في�س حيويٍة 

و�شعر فكاهي. 

ر�شم  اأ�شلوب  يف  الأب��رز  ال�شمة 

ُر  تكوُّ هو  ونحته  بوتريو  فرناندو 

ال�شخ�شيات  ي��ح��وِّر  �شخ�شياته: 

والأ�شياء، في�شخمها وي�شغر اأخرى. 

بالأحرى  اأو  لديه،  البدانة  وت�شكل 

نظاَم  لاأ�شكال،  املنهجي  التكوير 

خمتلف  من  يتاألف  حقيقيًا  ر�شٍم 

الأ�شياء، مما يتيح تناغم اللوحة. تاأثر 

بوتريو، على غرار فنانني اأمريكيني 

)ريفريا،  م�شهورين  اآخرين  لتينيني 

السمة األبرز يف أسلوب رسم 
ُر  فرناندو بوتريو ونحته هو تكوُّ
ر الشخصيات  شخصياته: يحوِّ

واألشياء، فيضخمها ويصغر أخرى. 
وتشكل البدانة لديه، أو باألحرى 

التكوير املنهجي لألشكال، نظاَم 
رسٍم حقيقيًا يتألف من خمتلف 
األشياء، مما يتيح تناغم اللوحة

ما بعد حداثي، ال يلتزم بقياس 
شخوصه، ويرتب األبعاد وفقًا 

للوحة وليس على مقاس 
الواقع. يرفض الواقعية إن كانت 
تعني نْسَخها، السيما الواقعية 

املفرطة. ويرى أن الفنان 
احلقيقي يستطيع حتويل الشكل 

املأساوي، كاملوت، إىل عنصر 
زخريف
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القرن الع�رصين الت�شويرية. 

اأن ك��ل ج��زء من  ب��وت��ريو  ي��رى 

اأن يكون ملونًا، مثلما  اللوحة يجب 

اخلام�س  القرن  ر�شامو  يفعل  ك��ان 

لوحاته  يف  ُيبق  مل  ذل��ك،  مع  ع�رص. 

كان  األ���وان  �شبعة  من  ثاثة  �شوى 

فنان  اإن��ه  نيويورك.  يف  ي�شتعملها 

بقيا�س  يلتزم  ل  ح��داث��ي،  بعد  م��ا 

وفقًا  الأب��ع��اد  وي��رت��ب  �شخو�شه، 

الواقع.  مقا�س  على  ولي�س  للوحة 

تعني  كانت  اإن  الواقعية  يرف�س 

املفرطة.  الواقعية  ل�شيما  ن�ْشَخها، 

ي�شتطيع  احلقيقي  الفنان  اأن  ويرى 

كاملوت،  املاأ�شاوي،  ال�شكل  حتويل 

اإىل عن�رص زخريف. 

ت�شفي اأ�شكاله ال�شبيهة بالأفيال 

عذوبة على املوديات وتاأثرياً يعزز 

وتخفي  ال�شخ�شيات.  طباع  مامح 

الهواء  يف  الطعام  تناول  م�شاهُد 

اأن  لو  مطلقًا كما  لديه هدوءاً  الطلق 

اختار  ال��رق��ة.  من  تخلو  ل  الثقالة 

امل�رصح يف بع�س  ليربز فن  الَب�ْشتل 

اأي�شًا  اأدرك  الب�شتل،  ومع  امل�شاهد. 

ُبعَد الرعب و�شكًا من احلقيقة. يبقى 

بالن�شبة  الغرايف(  )الت�شوير  الر�شم 

اخلطوط  تلك  فقط  لي�س  ل��ب��وت��ريو 

تتيح  التي  التح�شريية  والر�شيمات 

الت�شوير  طريقة  بل  فكرة،  تثبيت 

من  للر�شم  هيكل  ل  ال��ت��ي  الأدق، 

دونها. 

هذا  مثل  لإب��راز  ممتازة  فكرة  وتلك 

مباآ�شي  متاأثراً  كان  واإْذ  املو�شوع. 

بلده كولومبيا، فقد اختار بوتريو اأن 

يجعل م�شاهد العنف والق�شوة ُحجًة 

ت�شوير  يف  ي��رتدد  ومل  ر�شومه.  يف 

الذي  والنهر  القتل،  واأعمال  الرعب، 

الختطاف  و���ش��ور  اجل��ث��ث،  يحمل 

التي  اأعماله  يف  �شواهد  باتت  التي 

على  امل�شحَك  تف�شل  اأن��ه��ا  ب��دت 

�شباح  األ��وان  وعذوبَة  املاأ�شاوي، 

النه�شة على �شور الأج�شاد املعذبة 

املدماة. 

اأن  يقول بوتريو: »لطاملا ظننت 

التخل�س  من  الإن�شان  ميّكن  الفن 

ووح�شية،  ق�شوة  من  احلياة  يف  مما 

وال�شفاء.  للجمال  ماذاً  له  ويوؤّمن 

اإل اأن املاأ�شاة التي تعذب بلدي من 

حتى  تغزو  جعلتها  بدرجة  الفداحة 

�شتغري  ر�شومي  اأن  اأعتقد  اأعمايل...ل 

اأين  غري  املاأ�شاوي،  كولومبيا  واقع 

حفظ  اإىل  اأخاقية  بحاجة  اأح�ش�شت 

�شواهد عن هذا اجلنون الرهيب وعن 

هذا العنف الرببري«. 

بوغوتا  متحفي  الفنان  اأه���دى 

وميدلن الكولومبينْي جمموعة كبرية 

من الأعمال الفنية )لوحات لرينوار، 

وبيكا�شو، ودايل، ف�شًا عن عدد من 

اأعماله...( عام 2000. 

ي��ع��ي�����س ال���ي���وم ب���ني ب��اري�����س، 

واملك�شيك،  ون��ي��وي��ورك  واإيطاليا، 

ويزور وطنه مرتني يف العام. عر�س 

يف  الأخ���رية  ال�شنوات  يف  لوحاته 

وقد  وال�شني.  و�شنغافورة  اليابان 

مب�شاف  م�شى  وق��ت  منذ  اأ�شبح 

ب��ي��ك��ا���ش��و، وف��رن�����ش��ي�����س ب��ي��ك��ون، 

تيارات  يف  وبالتو�س  وم��وران��دي، 
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صورة الطفل يف السينما املغربية

الدكتور جميل حمداوي

سينما

من املعروف أن السينما املغربية منذ انطالقتها في 1958م تناولت عدة تيمات أساسية 
تؤرق اإلنسان املغربي بصفة خاصة ومجتمعه بصفة عامة. ومن بني هذه التيمات واملواضيع 
نذكر: الهوية، والهجرة، واملرأة، والطفولة، واجلنس، واألرض، والقرية واملدينة، واالستعمار 
والبيروقراطية،  واجلرمية،  الطبقي،  والصراع  واالغتراب،  والتهميش،  واالعتقال،  والوطن، 
الدين  املثقف والفنان، وموضوع  العنصري، ووضعية  والفقر، وحقوق اإلنسان، والتمييز 

والتصوف الروحاني....

ناقد مغربي متعدد الخت�شا�شات، ع�شو اجلمعية العربية لنقاد امل�رصح
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سينما

العشرية
1949-1941

1959-1950

1969-1960

1979-1970

1989-1980

1998-1990

املجموع

عدد األفالم الروائية الطويلة
11

3

4

17

37

41

113

العدد اإلجمالي لألفالم
15

32

132

78

114

121

492

عدد املخرجني املغاربة ألول مرة
2

3

24

12

25

27

93

ال�شينما  اأن  ه���ذا  م��ن  ون��ف��ه��م 

واقعها  من  ليتجزاأ  جزء  املغربية 

الذاتي واملو�شوعي، وقد كانت اأي�شًا 

واجلمايل مبثابة  الفني  م�شارها  يف 

كامريا مكربة تلتقط تفا�شيل كينونة 

ال�شعوري  املغربي ووجوده  الإن�شان 

وال��ا���ش��ع��وري، وت��ر���ش��د ���رصاع��ه 

والن�شايل  وال�شيزيفي  الرتاجيدي 

ال��ذي  امل��وب��وء  واق��ع��ه  مواجهة  يف 

كان يتاأرجح بني ال�شقوط والنهيار، 

ول�شيما مع اندثار القيم الأ�شيلة يف 

بدوره  اأ�شبح  ال��ذي  املحبط  عاملنا 

التي  امل��ادي��ة  الكمية  القيم  تغزوه 

دفعت الإن�شان املغربي اإىل النبطاح 

وال�شت�شام  ذات��ه  على  والتقوقع 

والوقوع  واأهوائه،  وغرائزه  لنزواته 

بعد ذلك يف مهاوي الرذيلة واجلرمية 

مع  املجتمع  �شلطة  على  الثورة  اأو 

التمرد عن نوامي�شه وجتاوز قوانينه.

و���ش��رك��ز يف م��و���ش��وع��ن��ا ه��ذا 

ال�شينما  يف  الطفولة  مو�شوع  على 

�شنة  حتى  1958م  بني  ما  املغربية 

مو�شوعًا  يكون  بالكاد  لأنه  2007م؛ 

اإىل حد ما با�شتثناء  مهم�شًا ومغيبًا 

تعد  التي  جداً  القليلة  الأفام  بع�س 

على الأ�شابع.

 ه�����ذا، ون�����ش��ت��ن��ت��ج م���ن خ��ال 

املتعلقة  املغربية  الفيلموغرافيا 

)35ملم(  الطويلة  الروائية  بالأفام 

اأفامًا تعر�شت ملو�شوع  باأن هناك 

كما  وعابر،  جزئي  ب�شكل  الطفولة 

اأخرى خ�ش�شت كل  اأفامًا  اأن هناك 

الطفولة  ملو�شوع  امل�شورة  بكراتها 

ب�شكل كلي ومركزي.

 - 1-
نظرة بانوارمية

عن السينما املغربية:
مل تنطلق ال�شينما املغربية فعليًا 

مع  الع�رصين  القرن  منت�شف  بعد  اإل 

ع�شفور  ملحمد  العاق«  »البن  فيلم 

ال�شينما  اأن  العلم  مع  1958م،  �شنة 

قد  ال�شتعمارية  اأو  الكولونيالية 

اأنتجت كثرياً من الأفام ال�شينمائية 

وف�شاء  مو�شوعًا  باملغرب  املتعلقة 

و�شخو�شًا وروؤية.

ه����ذا، وق���د ك���ان ف��ي��ل��م »الب���ن 

مقا�س  من  ع�شفور  ملحمد  العاق« 

وم��دة  م��ل��ي��م��رتاً،  وث��اث��ني  خم�شة 

وكان  دقيقة،  خم�شون  هي  عر�شه 

توىل  وقد  والأ�شود.  بالأبي�س  الفيلم 

وتاأليفه  فيلمه  اإنتاج  ع�شفور  حممد 

بينما  وتركيبه،  وت�شويره  واإخراجه 

حممد  ن�شيب  من  ك��ان  الت�شخي�س 

وبعد  بوخري�س.  وزاك��ي  الكن�شو�س 

ذلك، توالت الأفام املغربية الطويلة 

اليوم  جت���اوزت  اأن  اإىل  والق�شرية 

اخلم�شمائة فيلم ح�شب الأ�شتاذ اأحمد 

»امل��غ��رب  كتابه  يف  �شيجلما�شي 

ال�شينمائي«)1(:
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عن  �شيجلما�شي  اأحمد  ويقول 

البدايات الأوىل لل�شينما املغربية يف 

عقد  »متيز  الأجنبية:  احلماية  فرتة 

الأربعينيات بدخول اأول مغربي اإىل 

ميادين الت�شوير والإنتاج والإخراج 

برائد  الأم���ر  ويتعلق  ال�شينمائي، 

ع�شفور،  حممد  املغربية  ال�شينما 

الذي اأنتج ابتداء من �شنة 1941م، عدداً 

ال�شامتة، قبل  الق�شرية  الأفام  من 

اأن يد�شن الفيلموغرافيا الوطنية يف 

�شقها الروائي الطويل، بفيلمه »البن 

العاق« الذي �شور �شنة 1956م، ونظم 

اأول عر�س له بقاعة »�شينما امللكي« 

بالدار البي�شاء �شنة 1958م.

ويف منت�شف هذا العقد، اأي �شنة 

ال�شينمائي  اإن�شاء »املركز  1944م، مت 

عمومية  موؤ�ش�شة  وه��و  املغربي«، 

ال�شينما  قطاع  على  الإ�رصاف  مكلفة 

باملغرب، كما مت بناء ا�شتوديوهات 

عدة  واإق��ام��ة  ب��ال��رب��اط،  ال�شوي�شي 

بروؤو�س  والتوزيع  لاإنتاج  �رصكات 

واإيطالية  واأمريكية  فرن�شية  اأم��وال 

اجلزء  بناء  اإىل  بالإ�شافة  وغريها، 

ال�شينمائية  ال��ق��اع��ات  م��ن  الأك���رب 

امل��دن  اأك��رب  يف  حاليًا  امل��ت��واج��دة 

املغربية )ن�شف القاعات ال�شينمائية 

العاملة حاليًا بفا�س، مت بناوؤها بني 

1942و1948(«)2(.

ويعترب اأحمد �شيجلما�شي �شنوات 

»اأخ�شب فرتة يف  1946و1947 و1948: 

تاريخ ال�شينما ال�شتعمارية باملغرب، 

من  اأكرث  اإنتاج  �شهدت  لأنها  وذلك 

كمحاولت  طويلة،  روائية  اأفام   10

اأوىل خللق »�شينما مغربية« يف اإطار 

ب��»هوليود  اآن��ذاك  عليه  ا�شطلح  ما 

وراء  من  الغاية  وكانت  الإفريقية«، 

ال�شينما امل�رصية  ذلك، هي مناف�شة 

لها  كان  التي  القومي،  التوجه  ذات 

ال�شعب  اأو�شاط  داخ��ل  قوي  ح�شور 

املغربي املتنورة«)3(.

اإي��ق��اع الإن��ت��اح  اأن ك��ان  وب��ع��د 

���ش��ن��وات  يف  ب��ط��ي��ئ��ًا  ال�شينمائي 

فقد  وال�شبعني،  وال�شتني  اخلم�شني 

�شنوات  م��ع  الإن���ت���اج  ه���ذا  ارت��ف��ع 

لي�شل  وال��ت�����ش��ع��ني)4(،  ال��ث��م��ان��ني 

الثالثة  الألفية  مع  �شنويًا  الإنتاج 

�شور من فيلم علي زاوا للمخرج نبيل عيو�س

مل�شق الفيلم علي زاوا لنبيل عيو�س
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كانت  واإن  طويًا،  فيلمًا  10و15  بني 

هذه الأفام يف احلقيقة على م�شتوى 

من  لت�شرتجع  املالية  امل��ردودي��ة 

اأن  كما   ،%  15 10اأو  اإل  اإنتاجها  ثمن 

متويل اإنتاج الفيلم املغربي ل ي�شكل 

�شوى واحد من ع�رصة باملقارنة مع 

باملقارنة  مائة  من  وواح��د  اأوروب��ا 

مع الوليات املتحدة الأمريكية)5(.

املغاربة  املخرجني  اأه��م  وم��ن 

روائية  اأفامًا  اأنتجوا  الذين  الذكور 

ع�شفور،  حممد  ن�شتح�رص:  طويلة 

التازي،  وحممد  امل�شناوي،  واأحمد 

العزيز  وعبد  ال�شديقي،  والطيب 

ولطيف  بناين،  والعربي  الرم�شاين، 

حللو، وحميد بناين، و�شهيل بنربكة، 

وم�شطفى  امل�شباحي،  اهلل  وعبد 

ال�شميحي،  وم��وم��ن  ال���درق���اوي، 

والعربي بالعكاف، و�شعد ال�رصايبي، 

حللو،  ونبيل  فرحاتي،  واجل��ي��ايل 

البوعناين،  واأحمد  املعنوين،  واأحمد 

ع�شوبة،  وع��ب��دو  ن����وري،  وح��ك��ي��م 

وحميد بن�شعيد، وحممد عبد الرحمن 

وح�شن  �رصيف،  بن  وحميد  التازي، 

املفتي، وحممد عبازي، واأحمد قا�شم 

واإدري�����س  ال��رك��اب،  وحممد  اأق���دي، 

وعبد  اخلياط،  وم�شطفى  املريني، 

الكتاين،  واإدري�����س  ال����زروايل،  اهلل 

اأبو  وحممد  الدرقاوي،  الكرمي  وعبد 

وجنيب  يا�شفني،  واأح��م��د  ال��وق��ار، 

وح�شن  �شودة،  و�شعيد  ال�شفريوي، 

ال�رصيكي،  وال��ت��ي��ج��اين  ب��ن��ج��ل��ون، 

القادر  وعبد  كوجنار،  الدين  ون��ور 

لقطع، وحممد لطفي، ونبيل عيو�س، 

وحممد اإ�شماعيل، وداود اأولد ال�شيد، 

واإدري�س اأ�شويكة، وجمال بلمجدوب، 

وع��ب��د امل��ج��ي��د اأر���ش��ي�����س، واأح��م��د 

ال�����رصاي��ب��ي، وكمال  وع��م��ر  ب���ولن، 

ومراد  العراقي،  احلي  وعبد  كمال، 

وحكيم  بن�شعيدي،  وفوزي  بو�شيف، 

بلعبا�س، وحممد الزين الدين، و�شعيد 

وح�شن  الع�شلي،  وحممد  النا�رصي، 

ونور  الفروخي،  واإ�شماعيل  لكزويل، 

ال��دي��ن خل��م��اري، ور���ش��ي��د ال���وايل، 

ن��وري،  و�شهيل  ال�شميحي،  و�شعيد 

وعماد نوري، وح�شن غنجة، والب�شري 

وحميد  زي��ن��ون،  وحل�شن  �شكريج، 

واأحمد  فريط�س،  وحممود  فريدي، 

الإله  وعبد  مرني�س،  وحممد  زي��اد، 

بدر...

ون����ذك����ر م����ن امل���خ���رج���ات 

املغربيات: ليلى املراك�شي، واإميان 

وفريدة  باكري،  ومرمي  امل�شباحي، 

وفاطمة  بليزيد،  وفريدة  بورقية، 

النجار،  ونرج�س  ال���وزاين،  جبلي 

ويا�شمني ك�شاري اأو ق�شاري، ويزة 

جنيني... 

 - 2 -
فيلموغرافيا الطفل:

قدمت ال�شينما املغربية جمموعة 

التي  الطويلة  الروائية  الأف��ام  من 

جزئية  بطريقة  اإما  الطفولة  تناولت 

مركزية،  كلية  بطريقة  واإم��ا  عابرة 

واإليكم الأفام الروائية الطويلة التي 

الطفولة من جميع جوانبها  ر�شدت 

وزواياها)6(:
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والأ�شود/  بالأبي�س  العاق:  • البن 
35ملم/ 50 دقيقة/ 1958م.

اإنتاج: ع�شفور فيلم.

اإخراج: حممد ع�شفور.

�شيناريو: حممد ع�شفور.

ت�شوير: حممد ع�شفور.

تركيب: حممد ع�شفور.

وزاك��ي  الكنو�س  حممد  ت�شخي�س: 

بوخري�س.

35ملم/  بالألوان/  ويد:  يد  األف   •
71دقيقة / 1972م.

اإنتاج: اأورو مغرب فيلم.

اإخراج: �شهيل بنربكة.

و�شريامي  ب��دري،  اأحمد  �شيناريو: 

فان�شونزا.

ت�شوير: جريولمو لروزا.

تركيب: عبد ال�شام اأكناو.

مو�شيقى: عبده الطاهر.

وعي�شى  �شيبان،  عبده  ت�شخي�س: 

الغازي، وميم�شي فارمر.

• �شاعي الربيد: بالأبي�س والأ�شود/ 
35ملم/ 85دقيقة/ 1980م.

اإنتاج: اأنتري فيلم.

اإخراج: حكيم نوري.

�شيناريو: حكيم نوري.

ت�شوير: اإبراهيم �شامات.

مو�شيقى: لوي اإنريكو باكالوف.

تركيب: عال ال�شهبي.

وحممد  اهلل،  �شعد  عزيز  ت�شخي�س: 

ال��ت�����ش��ويل، وم��ي��ا ال���رم���ال، ورام���ي 

لطيف.

والأ�شود/  بالأبي�س  اجلنة:  طوير   •
35ملم/ 76 دقيقة/ 1981م.

وامل��رك��ز  حليمي  حم��م��د  اإن���ت���اج: 

ال�شينمائي املغربي.

اإخراج: حميد بن�شعيد.

بن  وحميد  ب��وادر  زروق  �شيناريو: 

�شعيد.

ت�شوير: نادية بن�شعيد.

تركيب: حممد مزيان.

ت�شخي�س: عبد الكبري بنبي�س وفاطمة 

ال�شاهلي.

بالألوان/35  ق�شب:  من  عرائ�س   •
ملم/ 76 دقيقة/ 1981م.

اإنتاج: هركلي�س اإنتاج.

اإخراج: اجليايل فرحاتي.

�شيناريو: فريدة بليزيد.

ت�شوير: عبد الكرمي الدرقاوي.

�شوت: عبد الرحمن اخلباز.

تركيب: اجليايل فرحاتي.

ال��ع��ذراوي،  ال�شعيبية  ت�شخي�س: 

املطلب،  وابت�شام  التهامي،  و�شعاد 

واجل����ي����ايل ف���رح���ات���ي، واأح���م���د 

فرحاتي.

25ملم/  ب��الأل��وان/  لهيه:  ملواد   •
85دقيقة/ 1982م.

اإنتاج: اأفام تغمات.

اإخراج: حممد عبازي.

�شيناريو: حممد عبازي.

ت�شوير: م�شطفى ا�شتيتو.

�شوت: اأحمد اأوباها.

تركيب: اأحمد البوعناين.

مو�شيقى: بنجامان يارمولين�شكي.

وحدهوم  ده��ان،  ه�شام  ت�شخي�س: 

بنت بوعزة، والباتول البوعناين.

 102 ملم/  ب��الأل��وان/35  اجلمرة:   •
دقيقة/ 1982م.

وف��ري��دة  اإ�شماعيل  حممد  اإن��ت��اج: 

بورقية.

اإخراج: فريدة بورقية.

�شيناريو: حممود مكري.

ت�شوير: ح�شني اخلطابي.

�شوت: ح�شن العامري.
لقطة من فيلم علي زاوا
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تركيب: العربي بنزوينة.

مو�شيقى: عبد الغني اليو�شفي.

ور�شيد  ال��زوغ��ي،  حميد  ت�شخي�س: 

م�����ش��ن��وع، وم�����ش��ط��ف��ى ال���زع���ري، 

واملحجوبي  الد�شوكني،  وم�شطفى 

عبد الرحمن، و�شعاد �شابر.

ب��الأل��وان/35  ال��ري��اح:  نرثته  ما   •
ملم/ 90دقيقة/ 1984م.

اإنتاج: �شقر فيلم.

اإخراج: اأحمد قا�شم اأقدي.

�شيناريو: اأحمد قا�شم اأقدي.

ال�شو�شي، وفاطمة  ت�شوير: م�شطفى 

الروا�س.

�شوت: جنيب ال�شليح.

تركيب: العلوي احلروين.

ونعيمة  العلوي،  ر�شيدة  ت�شخي�س: 

بن�شعيد، وعبد ال�شام ملرابط، وحممد 

دودوح، وطارق ال�شقر.

بالألوان/  عادية:  حياة  من  اأيام   •
35 ملم/ 100دقيقة/ 1991م.

اإنتاج: �شينوتر.

اإخراج: �شعد ال�رصايبي.

�شيناريو: �شعد ال�رصايبي.

ت�شوير: عبد الكرمي الدرقاوي.

وحممد  ال�����رصاي��ب��ي  �شعد  ت��رك��ي��ب: 

مزيان.

وه�شام  ف��ك��اك،  ر�شيد  ت�شخي�س: 

و�شلوى  زكريا،  ونزهة  الركراكي، 

بنمو�شى،  الدين  و�شاح  اجلوهري، 

وحممد الركاب.

ال�شائعني:  الأط���ف���ال  ���ش��اط��ئ   •
90دق��ي��ق��ة/  م��ل��م/   35 ب���الأل���وان/ 

1991م.

اإنتاج: هركلي�س فيلم.

اإخراج: اجليايل فرحاتي.

�شيناريو: اجليايل فرحاتي.

وجاك  اأزيفيدو  جيلبريتو  ت�شوير: 

بي�س.

تركيب: اجليايل فرحاتي.

وحممد  فرحاتي،  �شعاد  ت�شخي�س: 

و�شفية  الوكيلي،  وفاطمة  تيمود، 

الزياين، والعربي اليعقوبي.

امل���غ���ت�������ش���ب���ة:  ال����ط����ف����ول����ة   •
دق��ي��ق��ة/   90 ب���الأل���وان/35م���ل���م/ 

1993م.

اإنتاج: م.ب.�س.

اإخراج: حكيم نوري.

�شيناريو: حكيم نوري.

ت�شوير: جريومول لروزا.

تركيب: عال ال�شهبي.

�شوت: فوزي ثابت.

مو�شيقى: من�شف عديل.

وثورية  م�رصور،  ف�شيلة  ت�شخي�س: 

الزعري، وفريوز  العلوي، وم�شطفى 

الكرواين.

 35 بالألوان/  مغربية:  حكايات   •
ملم/ 80 دقيقة/ 1993م.

واآرت  الدولية  فيلم  اإمياكو  اإنتاج: 

كام الدولية.

اإخراج: مومن ال�شميحي.

�شيناريو: مومن ال�شميحي.

ت�شوير: هلني دولل.

مو�شيقى: منري ب�شري.

�شوت: كري�شتوف فلو�شري.

طارق  م��اه،  ماه  عائ�شة  ت�شخي�س: 

و�شومية  احلب�شي،  وميلود  جميل، 

اأكعبون، وحممد تيمود، وعائ�شة ماه 

ماه.

 88 ملم/   35 بالألوان/  بي�شاوة:   •
دقيقة / 1988م.

اإنتاج: �شا�شات املغرب.

اإخراج: عبد القادر لقطع.

�شيناريو: عبد القادر لقطع.

ت�شوير: مي�شيل لفو.

تركيب: مارين دولو.

مو�شيقى: مار�شيل روبري لوباج.

وكرمية  اأ���ش��د،  خديجة  ت�شخي�س: 

و�شاح  اهلل،  �شعد  وعزيز  اأقطوف، 

الدين بنمو�شى، وحممد بنرباهيم.

• علي زاوا: بالألوان/ 35 ملم/ 105 
دقائق/ 1999م.

اإنتاج: عليان اإنتاج.

اإخراج: نبيل عيو�س.
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ون��ت��ايل  ع��ي��و���س  نبيل  ���ش��ي��ن��اري��و: 

�شوجان.

ت�شوير: فان�شان ماتيا�س..

تركيب: جان روبري توما�س.

�شوت: فران�شكو كيوم.

وه�شام  ك��ب��اب،  منعم  ت�شخي�س: 

و�شعيد  عيو�س،  واآم���ال  م��و���ش��ون، 

التغماري، وحممد جمد.

124 دقيقة/  بالألوان/  �شهر:  • األف 
35 ملم/ 2003م.

اإنتاج: كلوريا فيلم واأكورا فيلم.

اإخراج: فوزي بن�شعيدي.

�شيناريو: فوزي بن�شعيدي.

ت�شوير: اأنطوان هربيل.

تركيب: �شندرين ديجن.

�شوت: باتري�س مانديز.

ونزهة  لبي�س،  ف���وؤاد  ت�شخي�س: 

اللطيف  وعبد  جمد،  وحممد  رحيل، 

ملباركي، وحممد ب�شطاوي.

ن��اي��ت:  ب���اي  ال��ب��ي�����ش��اء  • ال����دار 
دقيقة/   100 م��ل��م/  ب���الأل���وان/35 

2003م

اإنتاج: اأفام م�شطفى الدرقاوي.

اإخراج: م�شطفى الدرقاوي.

�شيناريو: عبد الكرمي الدرقاوي.

ت�شوير: عبد الكرمي الدرقاوي.

وحممد  ليكوتي  الرحيم  عبد  تركيب: 

كرات.

����ش���وت: اأح���م���د اأوب����اه����ا واأم����ني 

تازغاري.

مو�شيقى: م�شطفى �شمرقندي.

وع��زي��ز  ن����ور،  ���ش��م��رية  ت�شخي�س: 

ومليكة  عاطفي،  وزكريا  احلطاب، 

حمومي.

 90 ملم/   35 ب��الأل��وان/  جوهرة:   •
دقيقة/ 2003م.

اإنتاج: �شينوتر.

اإخراج: �شعد ال�رصايبي.

ويو�شف  ال�رصايبي  �شعد  �شيناريو: 

فا�شل.

وف��وزي  ال��درق��اوي  كمال  ت�شوير: 

ثابت.

ت�شخي�س: منى فتو، ويا�شني اأحجام، 

ب�شطاوي،  وحممد  اأح���رار،  ولطيفة 

وحممد خيي.

ال���دار  ف���وق  لحت��ل��ق  • امل��ائ��ك��ة 
 97 ملم/   25 ب��الأل��وان/  البي�شاء: 

دقيقة/ 2004م.

اإنتاج: دغام فيلم، غام فيلم.

اإخراج: حممد الع�شلي.

�شيناريو: حممد الع�شلي.

ت�شوير: روبرتو ميدي.

تركيب: راميوندو ايلو.

�شوت: مورو لزارو.

ال�شمد مفتاح اخلري،  ت�شخي�س: عبد 

وعبد الرزاق البدوي، وليلى الأحباين، 

ور�شيد احلزمري.

 90 ملم/   35 ب��الأل��وان/  ال��راق��د:   •
دقيقة/ 2004م.

اإنتاج: كوكوليكو ال�رصق.

اإخراج: يا�شمني ك�شاري.

�شيناريو: يا�شمني ك�شاري.

ت�شوير: يورغو�س اأرفانيني�س.

تركيب: �شوزانا رو�شبريغ.

ور�شيدة  ع�شفور،  مونيا  ت�شخي�س: 

براكني، وفاطمة العي�شاوي.

بالألوان/35  املتك�رصة:  الأجنحة   •
ملم/ 90 دقيقة/ 2004م.

.2M/ اإنتاج: �شينيتيليما

اإخراج: اأجميد ار�شي�س.

�شيناريو: عبد اهلل احلمدو�شي.

ت�شوير: نيكول ما�شار.

مونتاج: غزلن اأ�شيف.

���ش��وت: ع��ائ�����ش��ة ح�����ش��ن��ي، وجن��اة 

عمري.

مو�شيقى: يون�س مكري.

ت�شخي�س: فاطمة خري، ور�شيد الوايل، 

�شيفا،  وريا�س  م��اه،  ماه  وعائ�شة 
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وعبد الفتاح �شايل، وه�شام ه�شام.

 90 ملم/   35 ب��الأل��وان/  العايل:   •
دقيقة/ 2005م.

اإنتاج: اإمياكو فيلم الدولية.

اإخراج: مومن ال�شميحي.

�شيناريو: مومن ال�شميحي.

وثيريي  الأزرق���ي،  روب��ري  ت�شوير: 

لوبيكر، وعبد الكرمي الدرقاوي.

وم��وم��ن  رو������س،  اأودي  ت��رك��ي��ب: 

ال�شميحي.

�شوت: فريدي لوت.

ب��ك��دوري،  ال�شام  عبد  ت�شخي�س: 

و�شعيد اآمال، وخلود بهيجة ه�شامي، 

ورمي طاود، ونادية العلمي.

 35 بالألوان/  املحرتقة:  القلوب   •
ملم/ 84 دقيقة/ 2007م.

اإنتاج: ربيع فيلم لاإنتاج.

اإخراج: اأحمد املعنوين.

�شيناريو: اأحمد املعنوين.

ت�شوير: بيري بوفيتي.

مونتاج: اأ�شامة اأو�شيدهوم.

�شوت: فوزي ثابت.

مو�شيقى: حممد الدرهم، وعبد العزيز 

الطاهري.

ت�شخي�س: ه�شام بهلول، واأمل ال�شتة، 

وعز  مرواين،  وحممد  علمي،  ونادية 

العرب الكغاط، ورفيق بوبكر، وحممد 

الدرهم، وخلود، واأمينة ر�شيد.

- 3 -
صورة الطفل

في السينما املغربية:
يف  امل��غ��رب��ي��ة  ال�شينما  ق��دم��ت 

الفني واملو�شوعي ما بني  م�شارها 

الألفية  و�شنوات  الع�رصين  ال��ق��رن 

الثالثة جمموعة من الأفام الروائية 

الطفل  اإىل  اأ���ش��ارت  التي  الطويلة 

روؤى  عرب  بعيد  اأم  قريب  من  �شواء 

عن  تعرب  خمتلفة  وفل�شفية  جمالية 

اختاف زوايا النظر لدى املخرجني 

مو�شوعة  مع  التعامل  يف  املغاربة 

ال�شيا�شية  ال�شياقات  ح�شب  الطفولة 

والقت�شادية والجتماعية والثقافية 

ال�شائدة باملغرب اأثناء ت�شوير الفيلم 

واإنتاجه وكتابة ال�شيناريو.

وعلى العموم، فقد قدمت ال�شينما 

جمموعة  ال�شتقال  بعد  الوطنية 

الروؤيوية للطفل املغربي  ال�شور  من 

النمطية  ال�شور  يف  ح�رصها  ميكن 

التالية:

ظهر  املنحرف:  الطفل  �شورة   •
ال�شتقال  بعد  مغربي  فيلم  اأول 

حول  الت�شويرية  عد�شته  ل��ريك��ز 

مع  وال�����ش��ب��اب  الطفولة  م��و���ش��وع 

1958م  �شنة  ع�شفور  حممد  املخرج 

ويبدو  العاق«.  »الب��ن  عنوان  حتت 

اأن  لنا م��ن خ��ال ع��ن��وان اجل��ري��ك 

ومترده  البن  عقوق  يتناول  الفيلم 
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النحراف  اإىل  وميله  وال��دي��ه،  عن 

والإجرام، وت�رصب القيم ال�شلبية منذ 

ا�شرتجاع  خال  من  اأظفاره  نعومة 

الوالدين  واإهمال  الطفولة،  ذكريات 

وعدم  واأطفالهم  اأولده���م  لرتبية 

؛  �شحيحة  تربوية  تن�شئة  تن�شئتهم 

مما يعر�شهم ذلك الت�شيب والإهمال 

بل  الأخ��اق��ي.  غري  الن��ح��راف  اإىل 

�شيقوده  الفيلم  يف  اخلطري  البن  اإن 

البحث اجلاد عن النقود اإىل ارتكاب 

املجتمع.  ح��ق  يف  ب�شعة  ج��رمي��ة 

ع�شفور  حم��م��د  ي��دع��و  ه��ن��ا،  وم���ن 

والأب��ن��اء  بالأطفال  الهتمام  اإىل 

لكي  ال�شليمة  الرتبية  وتربيتهم 

ينفعون  �شاحلني  مواطنني  يكونوا 

ت�شبح  وبالتايل،  ووطنهم.  اأنف�شهم 

جوهريًا  مفتاحًا  الأ�رصية  الرتبية 

�شلوكهم  وا�شتواء  الأب��ن��اء  لنجاح 

النف�شي والأخاقي.

�شورة  ي��ق��دم  فالفيلم  وعليه، 

للطفل  ونف�شية  اجتماعية  واقعية 

تربية  يتلق  مل  ال���ذي  امل��ن��ح��رف 

اأهملته  التي  اأ�رصته  داخل  �شحيحة 

مهاوي  اإىل  به  لتلقي  كبرياً  اإهماًل 

الن���ح���راف وال��رذي��ل��ة وارت��ك��اب 

اأول  اأن  ياحظ  ث��م،  وم��ن  اجلرمية. 

اجتماعيًا  فيلمًا  كان  مغربي  فيلم 

وواقعيًا يتاأرجح دراميًا بني معاجلة 

الطفولة وال�شباب.

2 - �شورة الطفل الكادح: ج�شدت 

املنا�شل  الطفل  املغربية  ال�شينما 

اأجل  اأباه من  ي�شاعد  الذي  واملكافح 

على  واحل�شول  اخلبز  لقمة  تاأمني 

»األف  فيلم  جند  لذا،  الكرمي.  العي�س 

�شهيل  ملخرجه  1972م«   – وي��د  يد 

بنربكة ي�شور معاناة الرجل العجوز 

مراك�س،  مبدينة  يقطن  الذي  موحى 

�شحبة  ال�شوف  �شباغة  وميتهن 

اأك���وام  بنقل  م��ع��ًا  فيقومان  اب��ن��ه. 

لن�شيج  املعدة  ال�شوف  خيوط  من 

الزرابي التي ت�شدر اإىل اخلارج. ومن 

املاأ�شاوية  الفيلم املعاناة  ثم، يظهر 

التي يعي�شها مهنيو القطاع وخا�شة 

طابعًا  الفيلم  ويتخذ  منهم.  ال�شغار 

واقعيًا اجتماعيًا تراجيديًا ي�شدر عن 

روؤية اإن�شانية جتاه ما يعانيه البن 

احلفاظ  اأج��ل  من  اليومي  عمله  يف 

على كرامة الذات و�رصف الأ�رصة.

املختطف:  الطفل  ���ش��ورة   -  3

املغربية  الأف��ام  بع�س  ا�شتعر�شت 

املختطف  الطفل  ���ش��ورة  الطويلة 

ال��واق��ع��ي��ة  ول���ش��ي��م��ا يف الأف�����ام 

احلركي  الطابع  ذات  الجتماعية 

الل�شو�س  اأف��ام  يف  اأو   Action
والع�شابات واجلرائم. ومن النماذج 

الطفل  ���ش��ورت  ال��ت��ي  ال�شينمائية 

ال��ربي��د-  »�شاعي  فيلم  املختطف 

1980م« ملخرجه حكيم نوري. 

�شخ�شية  الفيلم  ويلتقط  ه���ذا، 

علي الذي كان ي�شتغل �شابقًا �شاعي 

لي�شتغل  الربيد، فيرتك عمله املزري 

الرثية  العائات  اإح��دى  عند  �شائقًا 

بالدار البي�شاء. لكن علي �شتعرت�شه 

ع�شابة فتخطف ابنة م�شتخدمه، ثم 

تطالب هذه الع�شابة ال�رصيرة العائلة 

مببلغ كبري كفدية مقابل الإفراج عن 

الطفلة املختطفة. وهنا، تبداأ م�شاكل 

علي الذاتية واملو�شوعية ومعاناته 

الدرامية مع اأفراد الع�شابة.

وعليه، فاإذا كان الطفل الفقري يف 

الأفام املغربية يعاين من التهمي�س 

وال��ع��زل��ة والإق�������ش���اء وال��ت��غ��ري��ب 

والح��ت��ق��ار وال���زراي���ة والإه���ان���ة 

الطفل  ف��اإن  والن��ح��راف،  والتطرف 

بدوره  املغربي  املجتمع  يف  الغني 

والختطاف  لاغت�شاب  يتعر�س 

والعنف.

الطفولة امل�شرتجعة:  4 - �شورة 

اأك���رث الأف����ام امل��غ��رب��ي��ة التي  م��ا 

طفولته  امل��خ��رج  فيها  ي�شتح�رص 

اأو  ال�شرتجاع  تقنية  عرب  املا�شية 

 – اجلنة  »طوير  كفيلم  باك  الفا�س 

الذي  بن�شعيد  للمخرج حميد  1981م« 

يف  الطفولة  تر�شبات  لنا  يحكي 

ل�شعور احلا�رص. 

وهكذا، يعتمد الفيلم على ا�شتقطار 

وا�شتح�شار  املا�شية،  الذكريات 

يف  الرا�شخة  الطفولية  ال��ت��ج��ارب 
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من  والن��ط��اق  املن�شية،  ال��ذاك��رة 

تداخل  عن  للتعبري  ال�شقي  احلا�رص 

نظرتني طفوليتني تت�شمان بالرباءة 

ويعني  اأخ��رى.  ت��ارة  وال�شقاء  ت��ارة 

حيث  من  ا�شرتجاعي  الفيلم  اأن  هذا 

املنطقي،  والبناء  الزمني  الرتتيب 

اإذ ينحرف اإىل املا�شي عرب الفا�س 

الطفولية  الذكريات  ل�شتقدام  باك 

�شخ�شية  يف  تتحكم  مازالت  التي 

ول�شعورية.  �شعورية  بطريقة  الفيلم 

النف�شي  اجل��ان��ب��ان  يح�رص  وه��ن��ا، 

والإن�شاين يف تقاطعهما مع اجلانب 

يتداخل  كما  والجتماعي،  الواقعي 

احلا�رص  جدليان:  زمنان  الفيلم  يف 

التزمني  من  النوع  وهذا  واملا�شي، 

باأفام  يذكرنا  واملنك�رص  املت�شظي 

كثرياً  تاأثرت  التي  اجلديدة  املوجة 

الفرن�شية  الرواية  وفنيات  بتقنيات 

اجلديدة.

اأي�شًا  ال�����ش��ورة  ه��ذه  وحت�����رص 

عادية-  حياة  من  »اأي��ام  فيلم  يف 

ال�رصايبي  �شعد  للمخرج  1991م« 

كان  �شديقني  بني  لقاء  جند  حيث 

بعد  فالتقيا  طويل،  ف��راق  بينهما 

ال�شتقال مبا�رصة ليقوما با�شتعادة 

فرتة  اإىل  متتدان  اللتني  طفولتيهما 

امل��غ��رب؛  على  الأجنبية  احلماية 

من  يفرتقان  م��ا  ���رصع��ان  لكنهما 

جديد ب�شبب اختافهما على م�شتوى 

القناعات الإيديولوجية والعتقادية 

وتباعد  الفل�شفية  روؤاه��م��ا  وتباين 

منظورهما اإىل العامل.

ك��م��ا حت�����رص ه����ذه ال��ط��ف��ول��ة 

امل�����ش��رتج��ع��ة يف ف��ي��ل��م »ال��ق��ل��وب 

اأحمد  للمخرج  2007م«  املحرتقة- 

الذي ي�شور عودة مهند�س  املعنوين 

م��ع��م��اري ���ش��اب م��ن ب��اري�����س اإىل 

من  قليلة  ف��رتة  قبل  فا�س  مدينة 

الدرامية  معاناته  فتبداأ  عمه،  وفاة 

وال�����ش��ي��ك��ول��وج��ي��ة وامل��و���ش��وع��ي��ة 

التي  الطفولة  ذكريات  با�شرتجاع 

�شتدفعه اإىل مواجهة املا�شي.

ين�س  مل  اليتيم:  الطفل  �شورة   •
بعد�شات  ي�شور  اأن  املغربي  الفيلم 

الطفويل  اليتم  مو�شوعة  الكامريا 

مادام املجتمع الذي ت�شوره ال�شينما 

جمتمع  ال��ع��م��وم  يف  ه��و  املغربية 

طبقيًا  ومنخور  اجتماعيًا  مهزوز 

اإيقاع  على  ينقر  اأخاقيًا،  وخمتل 

�شيمفونية  ويعزف  والفاقة،  الفقر 

وال��ب��وؤ���س  والت�شع�شع  الح��ت��ي��اج 

وتراجيديا ال�شقوط والنبطاح.

اليتم  ه���ذا  ي��ن��ت��ج  م��ا  وغ��ال��ب��ًا 

واخلا�س  العام  معناه  يف  الطفويل 

اأو  الأ����رصة  معيل  وف��اة  طريق  ع��ن 

وتطليقًا  طاقًا  الطرفني  انف�شال 

الزوج  اأو عن طريق هروب  وتطالقًا 

الأك��رب  اخلا�رص  فيكون  ال��زوج��ة،  اأو 

يف هذه ال�شفقة �شواء اأكانت اإجباراً 

الذي  ال��ربيء  الطفل  هو  اختياراً  اأم 

التي  القا�شية  للمعاناة  يتعر�س 

تعجز ال�شينما عن ت�شويرها ت�شويراً 

حقيقيًا و�شامًا.

ومن الأفام التي �شورت الطفل 

الذي ينتظر م�شتقبًا جمهوًل  اليتيم 

1981م«  ق�شب-  من  »عرائ�س  فيلم 

للمخرج املغربي جيايل فرحاتي. 

الفيلم  ه��ذا  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 

ي�شور امراأة �شابة م�شلة تويف عنها 

ثاثة  اأم��ام  نف�شها  فوجدت  زوجها 

اأطفال يتامى غري قادرة على جتديد 
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فلذات  م�شتقبل  تاأمني  اأو  حياتها 

معاناتها  تبداأ  هنا،  وم��ن  كبدها. 

امل�شتويات  جميع  على  ال�شيزيفية 

مع انبثاق معاناة الأولد ومتظهرها 

الأم  تختار  لذا،  الواقع.  �شطح  على 

املتعط�شة  الذات  مع  ال�رصاع  حياة 

ال��واق��ع  وم��واج��ه��ة  الرت�����واء  اإىل 

املو�شوعي املتعفن.

• �شورة الطفل اخلائف: من اأهم 
منها  يعاين  التي  النف�شية  الظواهر 

والقلق  اخل��وف  ظاهرة  جند  الطفل 

الإح�شا�س  فيه  يولد  مما  والتوتر؛ 

والنكما�س  والن���ط���واء  بالعزلة 

الأ�رصة  عن  بعيداً  والهروب  والف�شل 

اخلوف  وهذا  واملجتمع.  واملدر�شة 

يف  وج���اء  و���ش��وح  بكل  ناحظه 

فيلم »ملواد لهيه- 1982م« للمخرج 

فيلم  وه��و  عبازي،  حممد  املغربي 

اآخره؛  اإىل  اأوله  من  بامتياز  طفويل 

من  الطفولة  ظاهرة  يتناول  لأن��ه 

ماكرو�شكوبية  م�شهدية  روؤية  خال 

كثري من  عك�س  على  ومركزية  كلية 

الأفام املغربية التي تناولت ظاهرة 

الطفولة بطريقة جزئية وعابرة.

ير�شد  فالفيلم  حال،  اأي  وعلى 

الثامنة  �شعيد يف  ي�شمى  ق�شة طفل 

مع  �شا  مبدينة  بعي�س  عمره،  من 

وحمبة.  وم��ودة  ان�شجام  يف  اأ�رصته 

احلميمية  ال��ع��اق��ة  ه���ذه  اأن  ب��ي��د 

م�شوبة  عدائية  عاقة  اإىل  �شتتحول 

الرتاجيدي.  والغ���رتاب  باملاأ�شاة 

اأخ��اه  الأك��رب  الأخ  �شري�شل  وه��ك��ذا، 

ل�شرتجاع  احلي  خياط  اإىل  ال�شغري 

القفطان  هذا  ولكن  والدته،  قفطان 

ومن  وق�شوة.  بعنف  منه  �شي�رصق 

هنا، تبداأ معاناة الطفل اخلائف من 

فيقرر  الأك��رب،  واأخيه  والديه  عقوبة 

التي  عمته  اإىل  والرحت��ال  الهروب 

يكت�شف  وه��ن��اك،  بالرباط.  ت�شكن 

الطفل التناق�شات اجلدلية يف الواقع 

ملمو�س  ب�شكل  املنبطح  الجتماعي 

وع��ي��اين، ف��ي��ذوق م���رارة الغ���رتاب 

وخوفًا  رعبًا  ترجتف  بذات  والوحدة 

ليرحم  معلب  م���ادي  جمتمع  م��ن 

ال�شغار ول الكبار على حد �شواء.

• �شورة الطفل املغرتب: يح�رص 
ب�شور  املغربية  ال�شينما  يف  الطفل 

ال�شور  هذه  اأه��م  ومن  ع��دة،  منطية 

يهرب  ال��ذي  املغرتب  الطفل  �شورة 

نائية  اأم��ك��ن��ة  اإىل  جمتمعه  م��ن 

خوفًا  والت�شرت  والحتماء  لاختباء 

من ق�شوة املجتمع وانتقامه الزجري 

العنيف وحما�شباته املقرعة العنيفة. 

ومن هذه الأفام نذكر فيلم »اجلمرة 

بورقية  فريدة  ملخرجته  1982م«   –
اإن�شانية،  ماأ�شاة  فيه  �شورت  التي 

اأ�رصة بكاملها ب�شبب  ذهب �شحيتها 

اجلريان  ابنة  باغت�شاب  الأب  اتهام 

الفتك  اإىل  بالقرية  اأدى  مما  وقتلها؛ 

اأولدهما  وتغريب  معًا،  بالوالدين 

خارج القرية. 

الأطفال  عانى  فقد  هنا،  وم��ن 

يف  واإبراهيم  وم��رمي  علي  الثاثة: 

مغارتهم التي كانت توؤويهم معاناة 

قا�شية ب�شبب الظلم املجحف ومرارة 

املوح�س.  الف�شاء  وق�شوة  الغرتاب 

لكن الفتى عليًا كان متاأكداً من براءة 

يقني  على  كان  فقد  وبالتايل،  اأبيه. 

�شتظهر يومًا ما  باأن احلقيقة  قاطع 

�شياأخذ  الوجود، وكل واحد  اإىل حيز 

حقه بعدل واإن�شاف. 

بورقية  فريدة  تتناول  وه��ك��ذا، 

الثاأر  جمتمع  يف  الأط��ف��ال  اغ��رتاب 

وال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د والأع����راف 

ال�شخ�شية دون الحتكام اإىل ال�رصع 

ت�شفك  اأن  هذا  عن  وينتج  والقانون. 

يف  الأولد  وي�شيع  بريئة،  اأرواح 

ل�شتعادة  واخلوف  الغرتاب  مغارة 

يولد  وما  والتنكيل  البط�س  ذكريات 

ذلك من �شور النتقام والت�شفي من 

اجلناة.

الغرتاب  �شورة  اأي�شًا  وحت�رص 

»العايل-  فيلم  يف  واملكاين  الذاتي 

ال�شميحي  مومن  للمخرج  2005م« 

يف  طنجة  اإىل  زمنيًا  ينقلنا  ال��ذي 

الع�رصين  القرن  من  اخلم�شينيات 

العا�رصة  اأمام طفل يف  اأنف�شنا  لنجد 

ال�شاملي يعاين  العربي  ي�شمى حممد 
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والوحدة  العزلة  من  الكثري  الكثري 

والنكما�س والنطواء النف�شي ب�شبب 

الرتبية الدينية املت�شددة التي تلقاها 

من  اختناقه  جانب  اإىل  منزله  يف 

التزمت يف الراأي لدى الأوروبيني. 

ي�شور  الثائر:  الطفل  �شورة   •
1984م«    - الرياح  نرثته  »ما  فيلم 

اأقدي  قا�شم  اأحمد  املغربي  للمخرج 

من  ع�رص  الثانية  يف  ث��ائ��راً  طفًا 

ب�شبب  ال�شديد  احلزن  ينخره  عمره، 

اأخاه  اأ�شاب  الذي  العقلي  الختال 

املدمن الذي كان يتعاطى املخدرات 

بكل اأ�شنافها. ومن هنا، يتقد الطفل 

الداء  هذا  ملحاربة  وجموحًا  ث��ورة 

املغربي  املجتمع  يف  امل�شت�رصي 

والت�شدي له باملقاومة للحد من هذا 

الوباء اجلهنمي اخلطري.

الفيلم  ه���ذا  يف  ال��ط��ف��ل  وي��ب��دو 

التح�شي�شي  الجتماعي  ال��واق��ع��ي 

منوذجًا للطفل الواعي املقاوم الذي 

يرف�س ظاهرة املخدرات، وي�شمر عن 

�شاعده بكل جراأة وثورية للوقوف يف 

وجه هذا الوباء الطاعوين الفتاك.

من  ال�شائع:  الطفل  �شورة   •
تعلقت  التي  ال�شينمائية  ال�شور  اأهم 

الطفل  ���ش��ورة  امل��غ��رب��ي  بالطفل 

ف�شا�شة  ع��ن  تعرب  التي  ال�شائع 

الواقع الجتماعي، واندحار الإن�شان، 

وانعدام  الب�رصي،  الكائن  وق�شوة 

الآدمية،  ال��ذوات  قلوب  من  الرحمة 

القيم  انحطاط  مع  الإن�شان  وجترب 

يف  وا�شحًا  يبدو  وه��ذا  الأخاقية. 

ال�شائعني-  الأطفال  »�شاطئ  فيلم 

فرحاتي  اجليايل  للمخرج  1991م« 

ومنحى  رمزيًا  طابعًا  يتخذ  ال��ذي 

عن  التعبري  يف  �شاعريًا  انزياحيًا 

ق�شية الطفولة ال�شائعة.

عد�شته  ال��ف��ي��ل��م  وي�����ش��ل��ط  ه���ذا، 

امل��رئ��ي��ة ال��ك��ب��رية ع��ل��ى ال�����ش��اب��ة 

اأم��ي��ن��ة يف اخل��ام�����ش��ة وال��ع�����رصي��ن 

ال�شاطئ  ع��ن  تنقطع  عمرها،  م��ن 

ال�شائعني  القرية  اأطفال  مع  لتلعب 

اأمرهم  على  واملغلوبني  والتائهني 

�شعوريًا  املرت�شبة  م�شاعرها  لتفرغ 

الطفولية  ذاكرتها  يف  ول�شعوريًا 

موؤ�رص  تعاقب  مع  لكنها  واللعبية. 

مع  حامل  باأنها  �شتتاأكد  ال��وق��ت، 

ع�شيقها الهارب اخلادع، فتخفي �رص 

ذلك احلمل خمافة من ل�شعات األ�شنة 

و�شت�شطر  املحافظني،  القرية  اأهل 

من  النتقام  اإىل  الأخ��ري  يف  اأمينة 

�رصاً  به  فتحتفظ  امل��اك��ر،  ع�شيقها 

مع �رص اجلنني ال�شائع يف متاهات 

املجهول.

ال�شائع  الطفل  �شورة  وحت�رص 

2003م«  �شهر-  »األف  فيلم  يف  كذلك 

ركز  الذي  بن�شعيدي  فوزي  ملخرجه 

اإطار الكامريا على امراأة ت�شمى اأمينة 

املهدي  الوحيد  ابنها  مع  �شتلتجئ 

يف رم�شان 1981م اإىل جد الولد بعد 
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اعتقال زوجها �شيا�شيًا. لكن املهدي 

فرن�شا  اإىل  �شافر  قد  اأب��اه  اأن  يعتقد 

العتقال  �رص  بينما  العمل،  اأجل  من 

وذل��ك  والأم،  اجل��د  �شوى  ليعرفه 

العزيز  البن  على  احلفاظ  اأجل  من 

عليهما األ وهو الطفل »املهدي«.

وترد هذه ال�شورة اأي�شًا يف فيلم 

»جوهرة- 2003م« للمخرج املغربي 

عد�شته  رك��ز  ال��ذي  ال�رصايبي  �شعد 

ال�شينمائية على فتاة �شغرية ت�شمى 

اأم  من  بال�شجن  ول��دت  »ج��وه��رة«، 

ومن  جن�شيًا.  اغت�شابها  مت  معتقلة 

هنا، اأ�شبحت جوهرة قريبة من اأمها 

الربيئة  بنظراتها  تراقب  ال�شجينة، 

وعامله  امل��زري��ة  ال�شجن  اأو���ش��اع 

الرحمة  من  اخلايل  املغلق  الداخلي 

والإن�شانية.

وجند هذه ال�شورة القامتة كذلك 

املتك�رصة-  »الأج��ن��ح��ة  فيلم  يف 

اأر�شي�س  اأجم��ي��د  للمخرج  2004م« 

ي�شمى  �شغرياً  طفًا  لنا  �شور  الذي 

باملهدي، �شتوقع به مت�شولة ت�شمى 

ال�شتجداء  يف  فت�شتغله  »رح��م��ة«، 

والت�شول بطريقة غري �رصعية. فتن�شاأ 

بني املهدي ورحمة عاقة حميمية 

على  املهدي  وال��دي  بظهور  تنتهي 

ثاث  انق�شاء  بعد  الأح��داث  �شاحة 

ال�رصاع  يبداأ  �شنة. ومن هنا،  ع�رصة 

بني رحمة والوالدين احلقيقيني حول 

من له اأحقية التبني وامتاك الطفل 

بعد هذا الغياب الطويل، ويذكرنا هذا 

الفيلم الواقعي الجتماعي مب�رصحية 

بريخت  ب��رت��ول��د  الأمل����اين  امل��خ��رج 

»الطبا�شري القوقازية«.

• �شورة الطفل املغت�شب: كثرية 
املغربية  ال�شينمائية  الأف���ام  هي 

املغت�شبة  للطفولة  تعر�شت  التي 

اأثناء  ول�شيما  والر�شد  بالت�شوير 

املرتبطة  الفيلمية  البكرات  ت�شوير 

هذا  فيتعر�س  اخلادمات،  مبجتمع 

اخلادمة  اأو  اخلادم  الطفلة  اأو  الطفل 

والع��ت��داء  والتهمي�س  للتغريب 

يحرم  وبالتايل،  الرمزي.  والعنف 

هذا الطفل الطاهر الربيء من التعلم 

الكبار  من  فيغت�شب  والكت�شاب، 

يف  �شينمائيًا  م�شخ�س  ه��و  كما 

1993م«   - املغت�شبة  »الطفولة  فيلم 

للمخرج املغربي حكيم نوري.

ي�شور فيلم »الطفولة املغت�شبة« 

طفلة �شغرية ا�شمها رقية يف العا�رصة 

اإىل  البادية  من  تنزل  عمرها،  من 

اإحدى  يف  خادمة  لت�شتغل  املدينة 

البيوت البورجوازية بالدار البي�شاء 

حمرومة من التعليم ومن اأدنى حقوق 

لتجد  �شنوات،  ع�رص  ومتر  الإن�شان. 

هذه الطفلة نف�شها �شابة جميلة. بيد 
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اأحد  من  لاغت�شاب  �شتتعر�س  اأنها 

للهرب بعيداً،  العائلة، فت�شطر  اأفراد 

معامل  ب��اأح��د  �شغًا  جت��د  وعندما 

حامل.  اأنها  �شتك�شف  اآنئذ  املدينة، 

والقهر  الفقر  معاناة  ت��ب��داأ  وه��ن��ا، 

الواقع  متاري�س  اأم��ام  والن�شحاق 

بحثًا عن املذنب ق�شد احل�شول على 

العرتاف ال�رصعي والقانوين.

كذلك  ياحظ  الغت�شاب  وه��ذا 

يف فيلم »�شفائر- 2000م« ملخرجه 

ال��ذي  فرحاتي  اجل��ي��ايل  املغربي 

»�شاطئ  فيلمه  بعد  اأخرى  مرة  عاد 

لي�شور  ال�����ش��ائ��ع��ني«  الأط���ف���ال 

يف  فقرية  خادمة  معاناة  �شينمائيًا 

مغت�شبها  مع  الرتاجيدي  �رصاعها 

البورجوازي املتوح�س.

مل  ال��ع��دواين:  الطفل  ���ش��ورة   •
بت�شوير  املغربية  ال�شينما  تكتف 

بل  فح�شب،  الطاهر  ال��ربيء  الطفل 

الذي  املعتدي  الطفل  اأي�شًا  �شورت 

عليهم  ويعتدي  الآخ��ري��ن،  ي�شطهد 

قوًل  ذل��ك  اأك��ان  �شواء  وجرمًا  �شبًا 

�شلطت  التي  الأف��ام  ومن  فعًا.  اأم 

على  امل��رك��زة  ولقطاتها  عد�شتها 

فيلم  ن�شتح�رص  العدائية  الطفولة 

»حكايات مغربية- 1993م« للمخرج 

املغربي مومن ال�شميحي الذي يلتقط 

ق�ش�س  ث��اث  ال��ط��وي��ل  فيلمه  يف 

نووية، الق�شة الأوىل جت�شد مرو�س 

القرود وهو يعاين من ا�شطهاد ثاثة 

اأ�شقياء ميار�شون العنف  اأطفال  من 

يف  وعدوانية.  �رصا�شة  بكل  �شده 

حني جند الق�شة الثانية رومان�شية 

بني  غرامية  عاقة  ت�شور  الطابع 

الثالثة  الق�شة  اأم��ا  و�شابة.  �شاب 

فرتكز على �شياد عجوز ي�شخر منه 

باإمكانه  اأن  يعتقد  لكونه  رفاقه 

العثور على كنز ثمني داخل اأح�شاء 

حيوان مائي.

املخرج مومن  لنا  يقدم  وهكذا، 

ال�شميحي �شورة فيلمية جزئية عن 

�شورة الطفل املعتدي الذي يباغت 

وف�شا�شته،  بق�شوته  الآخ��ري��ن 

في�شطهدهم ظلمًا و�رصاً وعدوانًا.

• �شورة الطفل امل�شتلب: يتناول 
للمخرج  1988م«  »بي�شاوة-  فيلم 

ثاث  لقطع  ال��ق��ادر  عبد  املغربي 

حكايات فيلمية متناوبة ت�شكل روؤية 

فل�شفية واحدة متناغمة يف اأبعادها 

واملرجعية  وال�شيميائية  الدللية 

الق�شة  كانت  فاإذا  والإيديولوجية. 

مكتبة  �شاحب  عن  تتحدث  الأوىل 

اأن يغري  يت�شلم ر�شالة تفر�س عليه 

طريقة تفكريه واأ�شلوب حياته ومنط 

الثانية  الق�شة  كانت  واإذا  عي�شه، 

تتعلق بت�شوير معلمة تثري ال�شبهات 

الثالثة  الق�شة  ف��اإن  نف�شها،  حول 

تركز على تلميذ يتعر�س لا�شتاب 

الإيديولوجي والدمياغوجي من قبل 

الفيلم  فيتحول  املتطرف.  مدر�شه 

ت�شور  اإيديولوجية  عد�شة  اإىل  هنا 

ف�شاء  يف  امل�شتلب  الطفل  �شورة 

حيث  والتعليمية  الرتبوية  املوؤ�ش�شة 

مبجموعة  التلميذ  الطفل  ي�شحن 

املتطرفة  والأف��ك��ار  القناعات  من 

ليتمثلها  الإيديولوجية  والأه���واء 

املتعلم عن نية و�شذاجة اعتقادية.

تعد  املهم�س:  الطفل  �شورة   •
الطفولة املهم�شة من اأهم املوا�شيع 

التي تناولتها ال�شينما املغربية كما 

زاوا-  »علي  فيلم  يف  م�شخ�س  هو 

1999م« للمخرج نبيل عيو�س، ويعترب 

هذا الفيلم اإجنازاً طفوليًا بامتياز، اإذ 

لت�شوير  الفيلمي  احليز  كل  خ�ش�س 

امل�رصدين  الأط��ف��ال  م��ن  جمموعة 

علي،  وهم:  جمتمعهم  يف  املهم�شني 

وكويتا، وعمر، وبوبكر)7(.

الأطفال  ه��وؤلء  �شكل  ولقد  هذا، 

واح���دة  حميمية  اأ�����رصة  الأرب���ع���ة 

جتمعهم ال�شداقة واملعاناة واملاأ�شاة 

والظلم  ب���الغ���رتاب  والإح�����ش��ا���س 

والفقر وتفكك الأ�رصة وال�شعور بعدم 

الإح�شا�س  ع��ن  ناهيك  الن��ت��م��اء، 

والإق�����ش��اء  بالتهمي�س  ال��ف��ظ��ي��ع 

من  الرغم  على  واحلرمان  والوحدة 

يف  ال�شوارع  اأط��ف��ال  جم��رد  كونهم 

التي  الكربى  البي�شاء  ال��دار  مدينة 
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الكربى  اجلدلية  بالتناق�شات  تطفح 

يف ظل راأ�شمالية معوملة.

�شتتعر�س  علي  جماعة  لكن 

ع�شابة  ق��ب��ل  م��ن  ب�����ش��ع  لع���ت���داء 

�شحية  علي  فيقع  اآخ��ري��ن،  اأطفال 

جثة  الطفل  في�شقط  ال�شطهاد،  هذا 

الأوفياء  اأ�شدقاوؤه  فيلتجئ  هامدة، 

بجنازة  يليق  كفن  عن  البحث  اإىل 

اأمريهم البطل.

ب��درام��ي��ة  ال��ف��ي��ل��م  ل��ن��ا  يعك�س 

املغربي  ال��واق��ع  �شورة  تراجيدية 

وت�شيع  الطفولة،  فيه  تهم�س  الذي 

النحراف  فيه  ويكرث  ال���رباءة،  فيه 

مع  امل��خ��درات  وتعاطي  واجل��رائ��م 

تفاقم ظاهرة الغت�شاب واخلوف من 

�شلطة الأ�رصة واملجتمع والقانون.

والتهمي�س  الن���ح���راف  وه����ذا 

لعوامل  نتاج  احلقيقة  يف  الطفويل 

فيها  يتداخل  ومو�شوعية،  ذاتية 

القت�شادي وال�شيا�شي والجتماعي 

والثقايف والنف�شي والرتبوي.

• �شورة الطفل املري�س: عك�شت 
من  جمموعة  املغربية  ال�شينما  لنا 

للطفل،  وال�شلبية  الإيجابية  ال�شور 

وم���ن ب��ني ه���ذه ال�����ش��ور ال��دام��ي��ة 

املري�س  الطفل  �شورة  جند  احلزينة 

باي  البي�شاء  »ال��دار  فيلم  يف  كما 

املغربي  للمخرج  2003م«   - نايت 

فيه  �شور  الذي  الدرقاوي  م�شطفى 

ي�شمى  عمره  من  التا�شعة  يف  طفًا 

يف  مبر�س  م�شاب  عيا�س  ه�شام 

عملية  ي�شتدعي  الأمر  وكان  القلب؛ 

الأم  اأن  بيد  ا�شتعجالية.  جراحية 

يكفي من مال  ما  لديها  لي�س  زهرة 

العملية  ه��ذه  م�شاريف  لتغطية 

الباهظة الثمن. هذا ما �شيدفع كلثوم 

ليًا  املدينة  اإىل  للنزول  اأخت ه�شام 

العملية عن طريق  لتدبري م�شاريف 

اأح�شان  يف  والرمت���اء  اجل�شد  بيع 

الدعارة.

وهكذا، جند فيلم »الدار البي�شاء 

بالتناق�شات  طافحًا  نايت«  ب��اي 

واقعية  روؤي��ة  عن  وي�شدر  اجلدلية، 

اجتماعية تراجيدية جتعل من الفقر 

اآفة خطرية تدفع الإن�شان لبيع ج�شده 

العاج  م�شاريف  تاأمني  اأج��ل  من 

وال�شت�شفاء.

• �شورة الطفل اجلنني:
للطفل  اأخ����رى  ���ش��ورة  حت�����رص 

�شورة  وهي  املغربية  ال�شينما  يف 

على  اأو  الر�شيع  اأو  اجلنني  الطفل 

و�شك الإجناب كما يف فيلم »لحتلق 

البي�شاء-  ال����دار  ف���وق  امل��ائ��ك��ة 

الع�شلي الذي  2004م« للمخرج حممد 

يرتك  ال���ذي  �شعيد  م��اأ���ش��اة  ي�شور 

للذهاب  بالأطل�س  احلامل  زوجته 

يف  لا�شتغال  البي�شاء  ال���دار  اإىل 

واإ�شماعيل.  عثمان  �شحبة  مطعم 

هذه  يف  املغرتب،  �شعيد  و�شيعرف 

الب�رص  ق�شوة  ال�شيطانية،  املدينة 

القيم.  وا�شمحال  الإن�شان  ودناءة 

�شحية  نف�شه  �شيجد  وب��ال��ت��ايل، 

ال�شتغال وال�شتاب. بيد اأن �شعيد، 

على  زوج��ت��ه  �شتدعوه  الأخ���ري،  يف 

حل�شور  وال�شتعجال  ال�رصعة  وجه 

ولدة طفله. لكن الفيلم ينتهي مبوت 

كانت  ال��ت��ي  �شعيد  زوج���ة  عائ�شة 

ال��دار  اإىل  بدورها  للذهاب  تتاأهب 

اإل  وال�شت�شفاء،  للمعاجلة  البي�شاء 

اأنها �شتموت يف الطريق، فيعود بها 

الأهل اإىل القرية من اأجل دفنها.

وع��ل��ي��ه، ي��ق��اب��ل امل��خ��رج بني 

القرية  ع��امل  متناق�شني:  عاملني 

قيمها،  ونبل  وطهارتها  ب�شفائها 

وعامل املدينة املدن�شة بالقيم الزائفة 

والأهواء الفا�شدة.

احلا�رص/  احلامل  �شورة  وت��رد 

املغيب يف كثري من الأفام املغربية 

الأخ����رى م��ث��ل »���ش��اط��ئ الأط��ف��ال 

ال�����ش��ائ��ع��ني« جل��ي��ايل ف��رح��ات��ي، 

للمخرجة  2004م«   – »الراقد  وفيلم 

التي  ك�شاري  اأو  ق�شاري  يا�شمني 

ت�شور فيه امراأة �شتك�شف اأنها حامل 

ال��زوج  لكن  مبا�رصة.  زواج��ه��ا  بعد 

الزوجة  تنتظر  عنها،  بعيداً  �شي�شافر 

خال  من  لنا  فيتبني  طويلة،  م��دة 

اأحداث الفيلم اأن الزوج لن يعود اأبداً. 

الذاتية  الأم  معاناة  تبداأ  هنا،  ومن 
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احلياة  مع  و�رصاعها  واملو�شوعية 

من اأجل تاأمني حياة الطفل اجلنني.

 - 4 -
تقومي السينما املغربية

في منظورها إلى الطفل:
ن�شتنتج من هذا العر�س اأن هناك 

الطفولة  مو�شوع  تتناول  فيلمًا   22

من زوايا ومنظورات خمتلفة من 177 

�شمن  طويًا  مغربيًا  روائيًا  فيلمًا 

اأعدها  التي  العامة  الفيلموغرافيا 

�شنة  املغربي  ال�شينمائي  امل��رك��ز 

1958م  �شنة  من  تبداأ  والتي  2007م، 

اأفامًا  اإىل غاية 2007م. وهكذا، جند 

مغربية جتعل من الطفولة مو�شوعًا 

�شامًا مثل: فيلم »علي  واإطاراً  كليًا 

»العايل«  لنبيل عيو�س، وفيلم  زاوا« 

»الأجنحة  وفيلم  ال�شميحي،  ملومن 

وفيلم  اأر�شي�س،  لأجميد  املتك�رصة« 

وفيلم  ال�رصايبي،  ل�شعد  »ج��وه��رة« 

للمخرج  نايت«  باي  البي�شاء  »الدار 

»األ��ف  وفيلم  ال��درق��اوي،  م�شطفى 

وفيلم  بن�شعيدي،  ل��ف��وزي  �شهر« 

نوري،  حلكيم  املغت�شبة«  »الطفولة 

ال�شائعني«  الأطفال  »�شاطئ  وفيلم 

نرثته  »ما  وفيلم  فرحاتي،  جليايل 

وفيلم  اأق��دي،  قا�شم  لأحمد  الرياح« 

وفيلم  عبازي،  ملحمد  لهيه«  »ملواد 

»طوير اجلنة« للمخرج حميد بن�شعيد، 

وفيلم »�شاعي الربيد« للمخرج حكيم 

نوري...

وه���ن���اك اأف������ام ���ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة 

الطفولة  مع  تعاملت  اأخرى  مغربية 

باعتبارها مو�شوعًا جزئيًا اأو عابراً 

ثانوية  تيمة هام�شية  باعتبارها  اأو 

»بي�شاوة«  فيلم  يف  كما  وجانبية 

»حكايات  وفيلم  لقطع،  القادر  لعبد 

ال�شميحي،  مومن  للمخرج  مغربية« 

فرحاتي،  للجيايل  »ظفائر«  وفيلم 

ع��ادي��ة«  ح��ي��اة  م��ن  »اأي����ام  وفيلم 

للمخرج �شعد ال�رصايبي...

املغربية  ال�شينما  اأن  هذا  ويعني 

من  الطفولة  مو�شوع  ناق�شت  ق��د 

خال روؤى خمتلفة، فا تخرج اأغلب 

الواقعية  ال��روؤي��ة  ع��ن  ال���روؤى  ه��ذه 

املاأ�شاوي  الطابع  ذات  الجتماعية 

الرتاجيدي، بيد اأن ثمة اأفامًا اتخذت 

و�شاعريًا  جتريديًا  رم��زي��ًا  طابعًا 

ال�شائعني«  الأطفال  »�شاطئ  كفيلم 

جليايل فرحاتي.

الأفام  من  جمموعة  كانت  واإذا 

الطفلية قد اتبعت اإيقاعًا كرونولوجيًا 

فهناك  امل�شتقبل،  نحو  احلا�رص  من 

اأ�شلوب  اختارت  التي  الأفام  بع�س 

اأجل  من  ب��اك  وفا�س  ال�شرتجاع 

املن�شية  الطفولة  ذكريات  ا�شتدعاء 

كاأفام الطفولة امل�شرتجعة.

زد على ذلك اأن ال�شينما املغربية 

ق��د ق��دم��ت جم��م��وع��ة م��ن ال�����ش��ور 

و�شورة  اجلنني،  ك�شورة  الطفولية 

و�شورة  ال�شائع،  و�شورة  املغرتب، 

و�شورة  امل�شتلب،  و�شورة  املهم�س، 

املعتدي، و�شورة املري�س، و�شورة 
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الكادح، و�شورة  املغت�شب، و�شورة 

املنحرف، و�شورة اخلائف، و�شورة 

املختطف، و�شورة الطفل امل�شرتجع، 

و���ش��ورة  اليتيم،  الطفل  و���ش��ورة 

الثائر....

بيد اأن هذه ال�شور املتنوعة التي 

مل  املغربية  ال�شينما  ا�شتح�رصتها 

اإيجابية، بل كانت  تكن دائمًا �شوراً 

اأي�شًا �شوراً �شلبية. اأي مل يكن الطفل 

يعتدى  بريئًا  طاهراً  كائنًا  دائمًا 

عليه، بل كان اأي�شًا ميار�س العدوان 

يف  كما  الآخرين  على  وال�شطهاد 

ملومن  مغربية«  »ح��ك��اي��ات  فيلم 

ال�شميحي.. 

ال�شينما  اأن  ذل���ك  اإىل  اأ���ش��ف 

من  الطفولة  عاجلت  ق��د  املغربية 

كثري  يف  كانت  واإن  متعددة  زواي��ا 

نظراً  ذلك  تنجح يف  الأحيان مل  من 

الطفولة و�ش�شاعة  ل�شعوبة مو�شوع 

جمالته و�شعوبة التحكم فيه لكونه 

ظاهرة ذاتية وواعية لميكن حتويلها 

مو�شوعية  خم��ربي��ة  ظ��اه��رة  اإىل 

وعلمية. 

التي مت  ال��زواي��ا  وم��ن بني ه��ذه 

الطفولة  تيمة  ر���ش��د  خالها  م��ن 

الجتماعي،  الواقعي  املنظور  نذكر: 

واملنظور  القت�شادي،  واملنظور 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي، وامل��ن��ظ��ور ال��ث��ق��ايف، 

واملنظور البيداغوجي والديداكتيكي، 

وامل��ن��ظ��ور ال��دي��ن��ي والأخ���اق���ي، 

واملنظور النف�شي)8(.

عامة  ن��ظ��رة  تلكم  خامت����ة: 

يف  الطفل  ���ش��ورة  ح��ول  وم��وج��زة 

 1958 �شنة  م��ن  املغربية  ال�شينما 

ال�شورة  هذه  وردت  فقد  اإىل2007م، 

وروؤى  متنوعة  باأمناط  الطفولية 

روائية طويلة  اأفام  مت�شعبة �شمن 

الروؤية  حيث  من  وخمتلفة  متباينة 

والأ�شلوب والقالب والجتاه الفني. 

الطفل  ���ش��ورة  اأن  ه��ذا  ويعني 

املغربية  ال�شينما  يف  وردت  ق��د 

من  حمكمة  كا�شيكية  اأفام  �شمن 

الدرامية  ال�����رصدي��ة  احلبكة  حيث 

وت�شل�شلها  وتنا�شقها  انتظامها  يف 

مت  كما  واملنطقي،  الكرونولوجي 

قالب  ذات  اأف���ام  يف  ت�شويرها 

جت���دي���دي ق��ائ��م ع��ل��ى الن���زي���اح 

متتح  حيث  والت�شظي،  والتجريب 

والت�شويرية  ال�رصدية  تقنياتها 

املوجة  اأف���ام  م��ن  والإخ��راج��ي��ة 

الأمريكية  ال�شينما  من  اأو  اجلديدة 

اأف��ام  من  اأو  املنا�شلة  الاتينية 

الواقعية اجلديدة الإيطالية.

املراجع واملصادر:

)1(- أحمد سيجلماسي: املغرب السينمائي، سلسلة شراع، طنجة، العدد:65، السنة1999م، ص:76؛ )2(- املركز السينمائي املغربي: 

السينما املغربية، فيلموغرافيا عامة، األفالم الطويلة، 1958-2007م، منشورات املركز السينمائي املغربي، الرباط، الطبعة األولى، سنة 

2007م؛ )3(- انظر: مجموعة من الباحثني: صورة املهمش في السينما: الوظائف واخلصوصيات، اإلصدار الثاني، منشورات نادي 

إميوزار للسينما، مطبعة إنفوبرانت بفاس، الطبعة األولى سنة 2008م؛ )4(- محمد اشويكة: أطروحات وجتارب حول السينما املغربية، 

 Saad Chraïbi: )Cinéma Marocain:quel avenir?(,. -)5( ،منشورات دار التوحيدي، الرباط، املغرب، الطبعة األولى، سنة 2008م

Cinéma, Maroc, N0: 8, Printemps 2006

الهوامش:

)1(- أحمد سيجلماسي: املغرب السينمائي، سلسلة شراع، طنجة، العدد:65، السنة 1999م، ص:76؛ )2(- أحمد سيجلماسي: املغرب 

السينمائي، ص:65-66؛ )3(- أحمد سيجلماسي: املغرب السينمائي، ص:66؛ )4(- أحمد سيجلماسي: املغرب السينمائي، ص:76؛ 

;Saad Chraïbi: )Cinéma Marocain:quel avenir?(, Cinéma, Maroc, N0: 8, Printemps 2006-)5(

)6(- املركز السينمائي املغربي: السينما املغربية، فيلموغرافيا عامة، األفالم الطويلة، 1958-2007م، منشورات املركز السينمائي 

املغربي، الرباط، الطبعة األولى، سنة 2007م؛ )7(- انظر: مجموعة من الباحثني: صورة املهمش في السينما: الوظائف واخلصوصيات، 

اشويكة:  محمد   -)8( 2008م؛  سنة  األولى،  الطبعة  بفاس،  إنفوبرانت  مطبعة  للسينما،  إميوزار  نادي  منشورات  الثاني،  اإلصدار 

أطروحات وجتارب حول السينما املغربية، منشورات دار التوحيدي، الرباط، املغرب، الطبعة األولى، سنة 2008م، ص:15-20؛
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كالذي نذر اأن  يكون ح�شاد اأر�شه ثقافًة، فبذر الأر�س منذ بواكري الثمانينات بالفكر وحر�س على 

اأن تكون ال�شارقة، �شارقًة للعلم والأدب والثقافة وكانت.

واملحليني  العرب  املثقفني  من   النخب  ي�شتقطب  وهو  بداأ  منذ  للكتاب  الدويل  ال�شارقة  معر�س    

م�شكًا انقابًا يف الفكر التوعوي والتنويري، حيث مل يكن يف ال�شارقة غري ثاث مكتبات لتوزيع وبيع 

الكتب ) دار الآداب � دار احل�شارة � دار الباغة(، وكانت املكتبة العامة تابعة لوزارة الإعام وتتخذ من 

ة. 
ّ
مبنى البلدية مقراً لها يف قاعة اإفريقيا الطابق الثاين، وقد حدثني بذلك زميلي  اأ�شامة مر

حاكم  القا�شمي  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اآثر  الثقايف  اخليار  وجتلي  الن�شوج  ومع 

ال�شارقة اأن يقيم مكتبة عامة واتخذت من ق�رص الثقافة مقراً لها منت�شف الثمانينات، واأمام مواجهة 

التحديات والتنامي الإعامي والرتكيز على التعلم والقراءة، وتنفيذاً للمنهجية الثقافية ارتاأى �شاحب 

الفعل  تدعم  ومطلعة  مثقفة  كوادر  وا�شتقطاب  وفكرية  ثقافية  فعاليات  البنى  هذه  يرافق  اأن  ال�شمو 

الثقايف وتوؤ�ش�س للفعل يف الإمارة ب�شكل يحافظ على الأ�شالة وي�شت�رصف القادم بروح قاب�شة على 

القيمة الإن�شانية والفكرية. 

كانت هذه البذور الأوىل للح�شاد الثقايف الذي كر�س ال�شارقة عا�شمة للثقافة العربية يف العام 

1998 وعا�شمة للثقافة الإ�شامية للعام 2014، وعزز مكانة معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب، حيث اأر�شلت 

اأول دفعة من الوفود من دائرة الثقافة والإعام بال�شارقة يف العام 1984  للدول العربية لتحفيز دور 

ن�رص متنوعة والتعرف اإىل اإمكانية تطوير اآليات معر�س الكتاب ، وقد متيز املعر�س منذ دوراته الأوىل 

بروحية الت�شارك واإن�شانية التعامل، اإ�شافة اإىل الكتلة الفكرية التي تركزت على الفعاليات امل�شاحبة 

والأن�شطة الثقافية الرديفة باملعر�س. وقد �رصف امل�شاركة يف لقاء اجتمع فيه ح�رصة �شاحب ال�شمو 

حاكم ال�شارقة مع اأع�شاء احتاد الن�رص الإلكرتوين واحتاد الن�رص العربي اإبان الدورة ال�شابعة والع�رصين 

للمعر�س اأكد فيه ح�رصة احلاكم على اخلطاب الثقايف واأهمية الكتاب وحر�شه على األ تطغى اأي دفة 

على الأخرى، واأن يكون اخليار للفرد اإميانًا منه بنتاج الزرع الذي بذر يف هذه الأر�س بقناعة.

 وقد �شبت هذه التجارب الثقافية واملنجزات  يف نتاج ال�شارقة املحلي، ويف منهجية احلياة لدى 

بيت؛  املعر�س روج ملكتبة يف كل  واأن  يوميًا، خا�شة  و�شلوكًا  الثقافة منهج حياة  الأفراد ف�شارت 

امل�رصوع الذي  تفاعلت معه الأ�رص، ذلك اأن املعر�س كان يقدم ت�شهيات جمة  للنا�رص واجلمهور على 

حد ال�شواء بغية التاأ�شي�س لهذا الفعل التنويري، وتغذيته. 

معرض الشارقة الدويل للكتاب..
خيار ريادي للنهوض باجلماهري 

عائشة مصبح العاجل 
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ملف العدد
بدولة  الشارقة  حكومة  ـ  ــالم  واإلع الثقافة  ــرة  دائ عقدت 
قضية  حــول  بالقاهرة  ندوتني  املتحدة  العربية  اإلمـــارات 
في حتفيز  وأثرها  منوذجًا،  الشارقة  األدبية.. جائزة  اجلوائز 
الشباب للكتابة اإلبداعية، األولى ضمن فعاليات معرض 
املصري.  القصة  بنادي  والثانية  للكتاب،  الدولي  القاهرة 
الشارقة  جلائزة  اجلديدة  الــدورة  إطــالق  القاهرة  وشهدت 

لإلبداع العربي.
املصريني  املبدعني  بعض  شهادات  نــورد  امللف  هــذا  وفــي 
حيث  الفائتة،  السنوات  خالل  الشارقة  بجائزة  الفائزين 
ثم  اجلائزة،  مع  جتربته  عن  بخيت  أحمد  الشاعر  حتدث 
حتدث القاص أحمد قرني عن رحلته للشارقة ونص شهادته 
كاملة هنا، واختتم الروائي د. محمد إبراهيم طه بشهادته 

مع جائزة الشارقة يضمها هذا امللف.
الروائي  تكلم  بالقاهرة،  القصة  بنادي  الثاني  اليوم  وفي 
محمد جبريل أحد املشاركني بالورشة النقدية بالشارقة، 
ثم حتدث د. مدحت اجليار عن مشاركته بالورشة النقدية 
قنديل  فؤاد  الروائي  واختتم  الشارقة،  بجوائز  الفائزين  مع 

برؤيته حول قضية اجلوائز األدبية.
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وجودهم  لهم  اأ���ش��م��اء  اإىل  تتوجه 

ون�شاطهم الأدبي واملعريف، تاأتي يف 

العوي�س  �شلطان  جائزة  ال�شياق  هذا 

يف مقدمة جوائزنا العربية لأنها هي 

الأكرب ماديًا، لكن هناك مقولة ت�شري 

اإىل اأن اجلوائز الأدبية قد تذهب اإىل 

اأمر ويراد لها اأمر اآخر؛ لتكون املنح 

والهبات فيها �رصبًا من احلظ.

نشأة اجلوائزاألدبية
والثقافية  الأدبية  اجلوائز  تعترب 

يهتم  فلم  املن�شاأ،  غربية  الأ�شل  يف 

اإل  اجلوائز  باأمر  العربي ككل  الوطن 

اجلوائز  تكاثرت  وفجاأة  قريب،  عن 

�شاحة  وازدحمت  والثقافية  الأدبية 

�شحوة  يف  منها  بالعديد  الإب���داع 

فيه  غاب  طويل  جدب  بعد  مفاجئة 

الحتفاء بالإبداع واملبدعني طويًا، 

يجعلنا  الذي  ما  نت�شاءل  كنا  بحيث 

دول  عن  املجال  هذا  يف  مق�رصين 

البع�س  يتعلل  وقد  الأخ��رى؟  العامل 

اأهلية  اإ�شهامات  من  الغرب  لدى  مبا 

وعلى  واملعرفة،  الثقافة  ن�رص  يف 

�شبيل املثال ال�شيد جيت�س اأغنى رجل 

�شنتني  منذ  خ�ش�س  الذي  العامل  يف 

اأكرث من ثاثني مليون دولر لل�شعراء، 

نه�شتها  حققت  الأوروب��ي��ة  فالدول 

احلديثة عندما منحت اجلوائز لأولئك 

الذين يهتمون ب� »ثقافة الهوية« يف 

الإيطاليني  ولعل  الأدبية،  اأعمالهم 

اجلوائز األدبية
التاريخ والنشأة

خليل اجليزاوي

حتى  �شيء  بكل  عبثت  التي  تلك 

واحلديث  والإب��داع،  الأدب  مبقدرات 

مو�شول اإىل عاملنا العربي وجوائزه 

الثقافية والأدبية التي تعاين الندرة 

هذا  من  واأخطر  التخ�ش�س،  وع��دم 

اأنها  وذاك هو ع�شوائية منحها رغم 

اجلوائز األدبية رمز جميل ورائع تسبغ من كرمها العظيم 
على هؤالء الذين يكدون ويجهدون في البحث عن ألق 
اإلبداع واخللق والتفرد، وللجوائز األدبية بعدها اإلنساني 
الذي يخلد صاحبها ويرفع من رصيده بني أهله ومجتمعه. 
رمبا بعد جائزة )نوبل( تتقطع السبل بنا حينما نهم في 
البحث عن إحصاء معني أو تعريف خاص بها.. لتتواصل 
حالة هذه اجلوائز على نحو متقطع متباعد، تتعثر املسيرة 
دائمًا لتؤجل. وإن أقيمت شممت بها أحادية التصرف 
ذاك،  أو  هذا  ملنحها  سيئة(  أو  )حسنة  النية  تبييت  أو 
وإن التفت إلى واقع اجلوائز بشكل عام ستجد أن حيازة 
األديب جنيب محفوظ لنوبل هي حتول رائع على مستوى 
عاملنا العربي الذي تهاوت فنونه وآدابه في نظر الغرب، بل 

همشت العديد من عطاءاته من قبل األمم املنتصرة.
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تعترب اجلوائز األدبية والثقافية 
يف األصل غربية املنشأ، فلم 
يهتم الوطن العربي ككل بأمر 

اجلوائز إال عن قريب، وفجأة 
تكاثرت اجلوائز األدبية والثقافية 
وازدحمت ساحة اإلبداع بالعديد 
منها فـي صحوة مفاجئة بعد 
جدب طويل غاب فيه االحتفاء 

باإلبداع واملبدعني طوياًل

عندما  الأوروب��ي��ني  بني  الأب���رز  هم 

عمدوا اإيل »اإحياء احلركة الإن�شانية« 

م��ن خ��ال اله��ت��م��ام ب��ال��درا���ش��ات 

باأن  معتقدين  والاتينية  الإغريقية 

تلك الأعمال من اأرقى ما تو�شل اإليه 

العقل الب�رصي بالإجماع. ومن اجلدير 

بالذكر اأن نعرف اأن يف العامل مينح 

كل �شاعة �شخ�س جديد جائزة اأدبية 

خمتلفة، ورغم ذلك فلكل هذه اجلوائز 

دولة مثل  فاإن  واإبهارها،  جاذبيتها 

فرن�شا بها عدد من اجلوائز يزيد على 

ال� 1500 جائزة �شنويًا اأي اأنه يف اليوم 

جوائز  خم�س  تقريبًا  متنح  الواحد 

للده�شة  مثرياً  لي�س  والأم��ر  اأدب��ي��ة، 

و�شيلة  الكتب  فيه  اأ�شبحت  عامل  يف 

جتارية رائجة، و�شناعة مربحة يف 

مثل  فدولة  العامل،  من  عديدة  اأنحاء 

اإيطاليا يظهر فيها �شنويًا ما ل يقل 

واأغلبهم  جديد  اأديب  خم�شمائة  عن 

يختفي يف نف�س ال�شنة.

أهمية اجلوائز األدبية
ي�شاب  م��ا  غ��ال��ب��ًا  ال��ق��ارئ  اإن 

ال�شادر  الهائل  الكم  اإزاء هذا  بحرية 

م��ن ال��ك��ت��ب، وخ��ا���ش��ة يف جم��ال 

فاإنه  النهاية  ويف  الروائي،  الإبداع 

اأدبية،  الفائز بجائزة  الكتاب  يختار 

اأنه  الأق��ل  على  له،  ي�شمن  هذا  لأن 

واأن  �شوف يقراأ رواية جديدة جيدة، 

الكتاب قد  التي اختارت هذا  اللجنة 

قامت بت�شفيته و�شط ع�رصات الكتب 

هذه  اأهمية  تبدو  هنا  ومن  الأخرى، 

اجلوائز الأدبية خا�شة املحلية منها، 

املن�شورة  للكتب  متنح  جميعًا  فهي 

اجلوائز  ه��ذه  م��ن  والقليل  حديثًا، 

مينح تقديراً للكاتب عن رحلة عطائه 

من  امل�شتفيد  ف��اإن  ول��ذا  الطويلة، 

اإحدى اجلوائز هو النا�رص، ثم  اإعان 

املوؤلف، واأي�شًا القارئ، حيث �شوف 

يتاأكد النا�رص اأن الكتاب الفائز �شوف 

يحقق  مم��ا  ت��وزي��ع��ه،  ن�شبة  ترتفع 

فاإن  ال�شبب  ولهذا  الكثري،  الربح  له 

ملحوظ  ب�شكل  تت�شابق  الن�رص  دور 

اأحد كتبها على  اأن يح�شل  اأجل  من 

فاجلوائز  لذا  مرموقة؛  اأدبية  جائزة 

للكاتب  كبرية  اأهمية  متثل  الأدبية 

متثل  ل���اأول  فهي  م��ع��ًا  وال��ق��ارئ 

�شخمة  مبيعات  نحو  م��رور  ج��واز 

وم�شتقبل، ويعترب فوزه باجلائزة هو 

خا�شة  ال�شوء،  دائرة  دخوله  بداية 

املحلية  الفائزين باجلوائز  اأغلب  اأن 

هم بال�رصورة من ال�شباب، واأحيانًا 

اأي  اأن  باعتبار  املخ�رصمني،  من 

حياته  يف  لكاتب  متنح  ل  ج��ائ��زة 

قليل  �شوى مرة واحدة، وهناك عدد 

للكاتب  اأحيانًا  مينح  اجل��وائ��ز  من 

الأدبية،  بوليتزر  جائزة  مثل   مرتني 

يف  الأدبية  اجلوائز  اأن  نرى  وبذلك 

عملية  ه��ي  الغربية  املجتمعات 

اقت�شادية يف املقام الأول لاأطراف 

الن�رص  ب�شناعة  املرتبطة  الثاثة 

والقارئ،  وامل��وؤل��ف،  النا�رص،  وه��م: 

كما اأن للجوائز الأدبية مو�شمًا، يبداأ 

يف  وينتهي  �شبتمرب،  �شهر  يف  عادة 

دي�شمرب من كل عام، وهو مرتبط يف 

املقام الأول مبو�شم القراءة الذي يبداأ 

عادة عقب الإجازات ال�شيفية، ويف 

�شهر نوفمرب تزداد حمية البحث عن 

الفائزين، وتلتهب قوائم املبيعات.

قيمة اجلوائز األدبية 
وتتباين اجلوائز الأدبية املحلية 

الأدبية  قيمتها  حيث  من  العامل  يف 

 500 اأكرث من  ال�شفر، وبني  رقم  بني 

فرن�شا،  مثل  دول��ة  يف  فرنك  األ��ف 

الأدب��ي��ة  اجل��وائ��ز  اأن  الغريب  وم��ن 

غونكور  مثل  واأهمية  �شهرة  الأك��رث 

مالية،  قيمة  اأي  بها  للفائز  متنح  ل 
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الفرن�شية  الأكادميية  جائزة  بينما 

الر�شمية، قد ت�شل اإىل ن�شف مليون 

فرنك، وهي القيمة التي ح�شل عليها 

اأخرياً.  ديب  حممد  اجلزائري  الأديب 

ع�رصة  غونكور  جائزة  قيمة  وتبلغ 

يورو فقط، وكاأ�شًا من النبيذ الأبي�س 

قيمة  تبلغ  بينما  ع��ام،  ملدة  يوميًا 

جائزة فلور 6000 يورو. حتى لو كان 

الفرن�شية  الأكادميية  جائزة  احلائز 

 7500 على  يح�شل  للرواية  الكربى 

الأول  كانون  جائزة  واحلائز  يورو، 

يح�شل على ما جمموعه 3000 يورو، 

فاإن بقية اجلوائز الهامة قليلة العائد 

ذات  لكنها  معدومته.  اأو  امل���ادي 

اإعامية كربى، الأمر الذي ل  اأهمية 

امللّونة  الأ�رصطة  لأن  اإغفاله.  ميكن 

بتمّيزها  منّوهًة  بالكتب  التي حتيط 

اجلمهور.  عند  اأكيدة  قيمًة  متنحها 

اأن  ميكنه  غونكور  جائزة  فاحلائز 

 300000 اإىل   200000 من  ببيع  ياأمل 

ن�شخة   140000 ونحو  و�شطيًا.  ن�شخة 

للحائز جائزة فيمينا، و90000 ن�شخة 

ن�شخة  و150000  رون���ودو،  جل��ائ��زة 

ن�شخة  و85000  املتحدين،  جلائزة 

جلائزة ميديت�شي.  

اجلوائز األدبية الشهيرة
الأدبية  اجلوائز  اإىل  نظرنا  واإذا 

يف الوطن العربي لي�س لدينا جائزة 

متنح عن الكتب التي ح�شلت يف نف�س 

ال�شنة، واأغلب اجلوائز تقديرية، ومن 

املاحظ اأي�شًا غياب الوعي املعريف 

العامل  يف  الأدب��ي��ة  اجلوائز   باأ�شهر 

الكافية  املعلومات  وانعدام  العربي، 

دون  يحول  مما  اجلوائز  هذه  حول 

التقدم بها، وعندما نلتفت اإىل واقع 

اأن حيازة  اجلوائز ب�شكل عام �شنجد 

هي  لنوبل  حمفوظ  جنيب  الأدي���ب 

عاملنا  م�شتوى  على  رائ���ع  حت��ول 

واآداب��ه  فنونه  تهاوت  الذي  العربي 

يف نظر الغرب، بل هم�شت العديد من 

عطاءاته من قبل الأمم املنت�رصة، تلك 

التي عبثت بكل �شيء حتى مبقدرات 

مو�شول  واحلديث  والإب��داع،  الأدب 

اإىل عاملنا العربي وجوائزه الثقافية 

وعدم  الندرة  تعاين  التي  والأدب��ي��ة 

التخ�ش�س، واأخطر من هذا وذاك هو 

تتوجه  اأنها  رغم  منحها  ع�شوائية 

ون�شاطهم  وجودهم  لهم  اأ�شماء  اإىل 

الأدب���ي وامل��ع��ريف، م��ع اأن���ه خال 

ال�شنوات الأخرية ظهرت اإىل الوجود 

يف  عالية  �شمعة  ذات  اأدبية  جوائز 

جوائز  وهي  العربية،  البلدان  عديد 

وفتحت  ك��ب��رية،  م��ادي��ة  قيمة  ذات 

اآفاقًا وا�شعة اأمام الكثري من الكتاب 

واملبدعني وخ�شو�شًا ال�شباب منهم 

ل  الأدبية  اجلوائز  عدد  كان  اأن  بعد 

الواحدة،  اليد  اأ�شابع  عدد  يتجاوز 

�شعب  حلمًا  عليها  احل�شول  وكان 

اجلوائز  هذه  اليوم  تعددت  املنال، 

جوائز  هناك  واأ�شبحت  وتنوعت، 

خمت�شة  وجوائز  بال�شعر  خمت�شة 

بالرواية،  خمت�شة  واأخرى  بالق�شة 

وتو�شعت  بالنقد،  خمت�س  وبع�شها 

لذلك خارطة هذه اجلوائز، فا  تبعًا 

يكاد اليوم يخلو بلد عربي من جوائز 

واأخ��رى  عالية،  قيمة  ذات  اأدب��ي��ة 

ت�شجيعية وهي جوائز عادة ت�شندها 

الدولة اأو جهات ر�شمية تابعة لها. من 

املوؤكد اأن اجلائزة تكرب مب�شداقيتها 

لبع�س  جلب  م��ا  وه��و  وبحيادها. 

الرفيعة،  العالية  ال�شمعة  اجل��وائ��ز 

 وجعل الكّتاب يقبلون على التقدم لها، 

الدولة،  ت�شندها  التي  اجلوائز  ومع 

اأخرى  اأدبية  جوائز  هناك  اأ�شبحت 

خا�شة  وموؤ�ش�شات  مراكز  ت�شندها 

تهتم بالعمل الثقايف، بقي اأن نقول 

اإن ال�شاحة املحلية تكاد تفتقد جلوائز 

والثقافة  الأدب  م�شتوى  من  ترفع 

الكتابة  ملوا�شلة  الكاتب  وت��دف��ع 

وتغطي  املحلية  ال�شاحة  ترثي  التي 

املجتمع  يحتاجه  مهمًا  ج��ان��ب��ًا 

الطارئة،اجلوائز  م�شاكله  ويعالج 

اأنه  اأي  ع��ام،  هو  ما  منها  املحلية 

كان  مهما  املتميز  للكتاب  مينح 

اجتاهه الأدبي مثل جائزة غونكور، 

فجائزة  متخ�ش�س،  هو  ما  ومنها 

لاإبداع  متنح  الفرن�شية  ميد�شي�س 

متنح  فيميدنا  وجائزة  التجريبي، 

امل���راأة،  لق�شية  امل��ن��ا���رص  ل���اأدب 
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العلمي،  للخيال  ج��وائ��ز  وه��ن��اك 

اجلوائز  هذه  واأغلب  لل�شعر،  وجوائز 

من  قليل  عدد  هناك  لكن  ل��اإب��داع، 

جائزة  اأ�شهرها  ولعل  للنقد.  اجلوائز 

غونكور التي متنح يف فرن�شا، كانت 

اآلف  اإىل 5  البداية ت�شل  قيمتها يف 

و�شلت  اأن  لبثت  ما  ذهبي،  فرنك 

الآن  ومتنحها  اأكرث  ل  فرنكًا   50 اإىل 

اأرف��ع  وتعترب  غ��ون��ك��ور،  اأك��ادمي��ي��ة 

وهي  الفرن�شية،  الأدب��ي��ة  اجل��وائ��ز 

اأغنى اجلوائز الأدبية يف  واحدة من 

هي  ال�شنوية  اجلائزة  وهذه  العامل. 

الأك��رب لعمل روائ��ي واح��د، وجائزة 

بوليتزر هي اجلائزة الأدبية الأ�شهر 

جائزة  وهي  املتحدة  الوليات  يف 

الإب���داع  جم��ال  يف  متنح  مت�شعبة 

وال�شعر،  وال�شرية،  الرواية  من  لكل 

وللمو�شيقى وقد اأن�شئت هذه اجلائزة 

ت�شل  املادية  وقيمتها   ،1918 عام 

اإىل األف دولر لاإبداع. اأما بالن�شبة 

عن  عبارة  فاإنها  العامة  للخدمة 

ميدالية ذهبية. اأما بريطانيا فاأ�شهر 

ولقد  البوكر  هي  الأدبية  جوائزها 

واأغلب  العربية،  البوكر  منها  تفرع 

حديثة  الربيطانية  الأدبية  اجلوائز 

ال�شن، مثل جائزة حتمل ا�شم الأديب 

عام  تاأ�ش�شت  التي  �شميث  هيوارد 

اإ�شرتليني  جنيه  األف  وقيمتها   ،1959

متنح  تقديرية  جائزة  مبثابة  وهي 

ويف  عطائه،  جمموع  ع��ن  للكاتب 

اجلوائز؛  اأملانيا جمموعة كبرية من 

ال�شهرة  ناحية  م��ن  اأك��ربه��ا  لعل 

الأدي��ب  ا�شم  حتمل  جائزة  والقيمة 

وقيمتها  بوجر  جورج  وامل�رصحي 

اأعلى  اأم��ا  م���ارك،  األ��ف   20 املالية 

ا�شم  اأدبية فهي حتمل  قيمة  اجلوائز 

ومتنح  هايتي  هايري�س  ال��روائ��ي 

كل  يف  وقيمتها  ع��ام،  ك��ل  مرتني 

Georg-براي�س بوخر  وج��ورج 

مُتَنحان  ل   ،Buchner-Preis
للكتاب الذي ي�شدر خال ال�شنة، بل 

ملجموع اأعمال الكاتب ويف اإيطاليا 

قيمتها  يف  مونديللو  جائزة  تعادل 

الفرن�شية،  الأدبية  غونكور  جائزة 

اأما  ع��م��راً،،  منها  اأح��دث  اأنها  رغ��م 

اأقدم هذه اجلوائز فهي باجوتا التي 

تاأ�ش�شت عام 1927م وقيمتها 15 األف 

رمزي  لكنه  زهيد  مبلغ  وهو  ل��رية، 

عليها  ح�شلت  وقد  وا�شح،  هو  كما 

رواي��ة  ع��ن  ال�شامورانتية  الأدي��ب��ة 

جائزة  اأم��ا  1984م،  ع��ام  يف  تاريخ 

1929م  ع��ام  اأن�شئت  فقد  فياريجو 

وه��ي ع��ب��ارة ع��ن ث��اث ج��وائ��ز كل 

اأن  منها قيمتها 5 مايني لرية، بيد 

اأهّم جائزة على الإطاق هي با �شك 

مُتَنح  ل  التي  ل��اآداب  نوبل  جائزة 

لكتاب، بل ملجموع اأعمال كاتٍب ما 

وقيمة  ولغته.  جن�شيته  كانت  مهما 

اجل��ائ��زة ع�����رصة م��اي��ني ك���ورون. 

هناك جوائز كثرية راأت النور، وكان 

مو�شة  على  الق�شاء  منها  الهدف 

اجلوائز القدمية وخلعها عن عر�شها، 

وتتجلى هذه الظاهرة يف جوائز عدة 

كجائزة فيمينا التي اأوجدها يف عام 

1904، وهي ظهرت كرد فعل جلائزه 

ُوج��دت  كذلك  الفرن�شية،  الغونكور 

 ،Renaudot رون����ودو  ج��ائ��زة 

ر ال�شيناريو نف�شه يف عام 1930، 
ّ
وتكر

عندما نلتفت إىل واقع اجلوائز 
بشكل عام سنجد أن حيازة 

األديب جنيب حمفوظ لنوبل هي 
حتول رائع على مستوى عاملنا 

العربي الذي تهاوت فنونه وآدابه 
يف نظر الغرب، بل همشت 
العديد من عطاءاته من قبل 

األمم املنتصرة، تلك التي عبثت 
بكل شيء حتى مبقدرات األدب 

واإلبداع

األف مارك، وتتباين اجلوائز  مرة 25 

اجلغرافية،  الناحية  م��ن  الأدب��ي��ة 

املقاطعات،  فهناك جوائز متنح يف 

ال�شبان،  الأدب���اء  لت�شجيع  واأخ��رى 

ال�شاعر  ا�شم  حتمل  جائزة  وهناك 

مدينة  يف  متنح  ريلكه،  ماريا  راير 

فرانكفورت ل�شاعر متميز عن ديوان 

جديد ن�رصه يف نف�س ال�شنة.

جائزتي  ف��اإن  اإ�شبانيا  يف  اأم��ا   

 Cervantès ���ش��ريف��ان��ت�����س 
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من  ال�شحفيني  بع�س  م��ّل  عندما 

روا اإيجاد 
ّ
انتظار نتائج الفيمينا، فقر

جائزة جديدة لتتّوج اأحد زمائهم، اإذ 

وجدوا اأنف�شهم يف »دائرة املتاآلفني« 

التي منحت ا�شمها للجائزة اجلديدة 

طبعًا. وهذه اجلائزة مُتَنح اليوم يف 

اأن  بعد   Lasserre ل�شري  مطعم 

ُتعَلن نتائج الغونكور. 

اجلوائز األدبية العربية
العوي�س  �شلطان  جائزة  تاأتي 

العربية  الأدبية  اجلوائز  مقدمة  يف 

�شعود  العزيز  عبد  جائزة  تليها  ثم 

وجائزة  ال�شعري،  لاإبداع  البابطني 

وجائزة  العربي،  لاإبداع  ال�شارقة 

ل��ل��رواي��ة، وج��ائ��زة  جنيب حم��ف��وظ 

تون�س،  يف  الروائي  لاإبداع  كومار 

العاملية  في�شل  امل��ل��ك  وج��ائ��زة 

لاأدب. وجائزة مفدى زكريا لل�شعر، 

وجائزة اأبو القا�شم ال�شابي التون�شية، 

زبيدة  جائزة  مثل  اأخ��رى،  وجوائز 

ب�شري، وجائزة الكريديف يف تون�س، 

يف  للرواية  �شالح  الطيب  وجائزة 

ال�شودان، وجائزة ناجي النعمان يف 

لاأدب  بطوطة  ابن  وجائزة  لبنان، 

واأ�شهر  الكثري..  وغريها  اجلغرايف، 

الدولة  اجلوائز يف م�رص هي جائزة 

التقديرية، وجائزة الدولة الت�شجيعية 

ولكنها ل متنح اإل ملن تقدم للجائزة 

بطلب مع روايته.

اجلوائز العربية
وميزة

جائزة الشارقة

اجلوائز العربية من األعمال املجيدة في تاريخ الثقافة 
احترامًا  زادهــا  اجلوائز  هــذه  وكثرة  الراهنة،  العربية 
روحيًا  إليها  يحتاجون  ألنهم  ــاء؛  األدب من  وتقديراً 
الرسمية  املؤسسات  تتسابق  ولذلك  وماديًا؛  ونفسيًا 
واألهلية، الشخصية واجلماعية في رصد األموال من 
أجل تشجيع األدباء واملثقفني، وزاد األمر إلى تشجيع 
الرمزية  هيئتها  باسم  جوائز  وإعطائها  املؤسسات 
الثقافي  والنشاط  العام  للعمل  تدعيمًا  واملعنوية 

واألدبي جزء منه. 

د. مدحت اجليار

وتزيد جائزة ال�شارقة لاإبداع 

النقدية  ال��ور���س  بعمل  ال��ع��رب��ي 

بجوائز  الفائزين  مع  والكتابية 

ال�شارقة حتى يلتقوا بكبار الكتاب 

العامل  م��ن  وال��ن��ق��اد  واملثقفني 

العربي، وكانت م�رص حمظوظة يف 

اإذ قام بع�س كتابها  هذا ال�شياق، 

مع  الور�س  هذه  باإدارة  ومثقفيها 

غريهم من البلدان العربية ومنهم 

د. جابر ع�شفور ود. �شاح ف�شل 

من  وغ��ريه��م  اجل��ي��ار  مدحت  ود. 

امل�رصيني والوطن العربي.
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بالقاهرة  الق�شة  ن��ادي  وك��ان 

بقاعة  ن���دوة  عقد  ح��ني  حم��ظ��وظ��ًا 

ق�شية  ملناق�شة  ال�شباعي  يو�شف 

حتفيز  يف  ودوره��ا  العربية  اجلوائز 

منوذجًا،  ال�شارقة  جائزة  الكتاب.. 

وذل����ك ب��ح�����ش��ور ع����دد ك��ب��ري من 

واملثقفني  وال��ك��ت��اب  الإع��ام��ي��ني 

املهتمني بق�شية اجلوائز ذات التاأثري 

الكتاب.  نفو�س  يف  الكبري  الإيجابي 

الكربى  الندوات  قاعة  امتاء  وكان 

باحل�شور  ال�شباعى(  يو�شف  )قاعة 

دل��ي��ًا ع��ل��ى ح��ي��وي��ة ه���ذه ال��ن��دوة 

واأهمية ما يطرح فيها من نقا�شات 

وكانت  نقدية،  ومداخات  وحوارات 

انطلقت  ح��ني  احلقيقية  ال�شعادة 

جائزة ال�شارقة لاإبداع العربي عام 

بالقاهرة؛  الق�شة  ن��ادي  من   2009

الكاتب  دور  احرتام  على  دليل  لأنه 

العربي يف م�رص، ودليل على حيوية 

فقد  ال�شياق،  هذا  يف  الق�شة  ن��ادي 

فاز عدد كبري من الكتاب امل�رصيني 

والكاتبات امل�رصيات بهذه اجلائزة 

خ���ال الأع�����وام ال�����ش��اب��ق��ة، وك��ان 

�شن  يف  اجلائزة  هذه  على  احل�شول 

ال�شباب حافزاً كبرياً للكتابة واإثبات 

التي  املهمة  النقاط  وم��ن  ال���ذات، 

الروائي  ل�شان  على  الندوة  طرحتها 

احلا�رصين،  وبع�س  جربيل  حممد 

احل�شول  عوائق  على  الرتكيز  هو 

والعربية  امل�رصية  اجل��وائ��ز  على 

التحكيم  جلان  اأ�شماء  تكرار  ب�شبب 

ال��ذي  يف كثري م��ن اجل��وائ��ز، الأم���ر 

ومثقفينا  كتابنا  بع�س  ذائقة  حكم 

يف فوز من يفوز وحرمان من حرموا 

جتاوزوا  حتى  طويلة  ل�شنوات  منها 

حتى  اأو  ناحية،  م��ن  ال�شباب  �شن 

ال��دويل  القاهرة  معر�س  فعاليات 

للكتاب يف دورته احلادية والأربعني 

العرب  الكتاب  من  الكثري  ووج��ود 

بالقاهرة، الأمر الذي ك�شف عن اآراء 

الأدبية  اجلوائز  تطوير  يف  جديدة 

وجلانها.

اإن كتاب م�رص يفرحون بجائزة 

اخلطوة  ه��ذه  وي��ق��درون  ال�����ش��ارق��ة 

القاهرة  اختيار  مت  التي  الإيجابية 

من  اجلديدة  ال��دورة  انطاقة  نقطة 

العربي  ل��اإب��داع  ال�شارقة  ج��ائ��زة 

.2009

م�رص  يف  اجل��وائ��ز  ت��اري��خ  اإن 

املوؤ�ش�شات  اأن  واجل��دي��د  ط��وي��ل، 

الأهلية تناف�س املوؤ�ش�شات احلكومية 

يف اإن�شاء جوائز اأهم ما مييزها اأنها 

ل ترتبط بلجان التحكيم وجماعات 

ال�شيا�شية  باملقايي�س  ول  امل�شالح 

ول بال�شلل وجماعات امل�شالح التي 

ب�شكل  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  يف  تتم 

عام.

�شمات  لها  ال�شارقة  جائزة  اإن 

من  وجه  وهذا  ال�شيا�شة،  عن  بعيدة 

وجوه التقدير الكبري، لأن احلكم على 

التقاليد  الإبداعية حتكمه  الن�شو�س 

من  خالية  مطلقة  ب�شورة  الفنية 

املجامات.

اجلائزة  على  القائمني  واأطالب   

تكون  للكبار،  جائزة  بتخ�شي�س 

موازية جلوائز ال�شباب.

ح�شل عليها من هم ينتمون للذائقة 

نف�شها.

ومن هنا فنحن نحتاج ملثل هذه 

الندوات لتقليب الأفكار وعر�س اأفكار 

والقائمني  اجل��وائ��ز  خلدمة  جديدة 

هذه  الظروف  خدمت  ولقد  عليها، 

اأثناء  عقدت  لأن��ه��ا  ك��ذل��ك؛  ال��ن��دوة 

كانت السعادة احلقيقية حني انطلقت 
جائزة الشارقة لإلبداع العربي عام 
2009 من نادى القصة بالقاهرة؛ ألنه 
دليل على احرتام دور الكاتب العربي 

يف مصر، ودليل على حيوية نادي 
القصة يف هذا السياق، فقد فاز عدد 

كبري من الكتاب املصريني والكاتبات 
املصريات بهذه اجلائزة خالل األعوام 

السابقة

إن جائزة الشارقة لها سمات 
بعيدة عن السياسة، وهذا وجه من 
وجوه التقدير الكبري، ألن احلكم على 
النصوص اإلبداعية حتكمه التقاليد 

الفنية بصورة مطلقة خالية من 
اجملامالت
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اجلوائز العربية
ين احلضور والغياب

اجلائزة قد تكون جواز املرور إلى التألق والتجويد. واجلوائز 
بصفة عامة متثل واحداً من أهم احلوافز احملرضة على العمل 
واملثابرة، وقد ارتبطت باإلنسان منذ بدء اخلليقة إذ اكتشفها 
البشر مبكراً بوصفها وسيلة مشجعة لتحقيق األهداف وبذل 

اجلهد، ورمبا لتقدمي الصور املتعددة للوالء والطاعة.

فؤاد قنديل

واجلوائز تتبدى يف اأ�شكال عديدة، 

يف  خا�شة  ح�رص  يح�رصها  ل  رمبا 

ف�شًا  الإن�شانية،  العاقات  جم��ال 

املوؤ�ش�شات  يف  الأع��م��ال  ت�شيري  عن 

مناحي  وخمتلف  وال�شعبية  الر�شمية 

اإىل  الريا�شية  الأل��ع��اب  من  احلياة 

اإىل احلروب،  الفنون والآداب والعلوم 

ومن احلياة العائلية اإىل عامل الطفولة، 

بل اإنها لي�شت مق�شورة على الإن�شان 

احليوان  لدى  اأ�شيلة  هي  واإمنا  فقط، 

تعليم  يف  بقوة  توؤثر  كيف  راأينا  وقد 

القرود والأ�شود يف ال�شريك والرتقاء 

ب����ردود اأف��ع��ال��ه��م، ك��م��ا ح���دث مثل 

والكاب  واخليول  الأف��ي��ال  مع  ذل��ك 

اإن  القول  ن�شتطيع  ثم  ومن  وغريها، 

اجلوائز �شمة متغلغلة يف كل ما يدب 

ارتباطها  درج��ة  اإىل  الأر����س  على 

الع�شوي باحلياة، ولي�شت كما يت�شور 

بع�س النا�س عن�رصاً هام�شيًا اأو رغبة 

عار�شة اأو اإ�شافة ميكن العمل بدونها 

اأو ال�شتغناء عنها.

اجلوائز  عن  احلديث  ويقت�شي 

الأدبية الإ�شارة اإىل تاريخها العريق، 

ومنذ  العهود  �شالف  من  ظهرت  وقد 

�شار الإن�شان على الأر�س، ومع ن�شاأة 

ب��ادت..  ثم  �شادت  التي  احل�شارات 

من م�رص القدمية وال�شني والهند اإىل 

والفينيقيني  واآ�شور  بابل  ح�شارة 

ال��ع��رب،  اإىل  وال��روم��ان  وال��ي��ون��ان 

النه�شة  وع�رص  اأوروب��ا  اإىل  و�شوًل 

من  ولي�س  احلديثة،  الع�شور  حتى 

املبالغة يف �شيء اأن نقول اإن العرب 

ما  بف�شل  ال�شعوب  من  الكثري  بزوا 

الأدبية،  للجوائز  اهتمام  من  اأول��وه 

الهائل  ال��رتاث  اإىل  الإ�شارة  وتكفي 

من ال�شعر العربي الرائع الذي �شجعت 

عليه اجلوائز املادية واملعنوية التي 

فا�س بها امللوك والروؤ�شاء والأمراء 

والكرباء، ول نح�شب اأحداً مياري يف 

النور  لريى  كان  ما  ال��رتاث  هذا  اأن 

بال�شاعر  القبيلة  فرحة  ل��ول  اأب���داً 

وتقدير الأهل واهتمام رجال احلكم، 

ال�شاعر  ملكانة  اجلميع  واح���رتام 

وحملوهما  �شّيدوهما  حتى  والناثر 

على الروؤو�س وكانا م�شدراً للتفاخر 

يف  الأدب��اء  عدد  تزايد  لقد  والزهو. 

لفتة  ب�شورة  الأخ���ري  ال��ق��رن  رب��ع 

ت�شتاأهل الدرا�شة، ففي كل عام ن�شمع 
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ونقراأ عن كتاب جدد، وتعمر ال�شاحة 

العربية باملواهب التي تبدع الق�شة 

والرواية وال�شعر وامل�رصحية.

اأمور  اإىل  ذلك يف زعمنا  ويرجع 

عدة، منها:

كافة  يف  التعليم  انت�شار  اأوًل: 

الأقطار العربية. 

التعبري  امللحة يف  الرغبة  ثانيًا: 

عن واقع اإن�شاين يرزح حتب �شغوط 

�شيا�شية واجتماعية ملتب�شة.

يف  ال��ذات  اإثبات  حماولة  ثالثًا: 

ظل التحديات املعا�رصة. 

اإىل  ما�شة  احلاجة  تبدو  هنا  من 

والفني  الأدبي  الإبداع  لأن  اجلوائز؛ 

جماهريية  ا�شتجابة  توفر  يقت�شي 

مثل املغني واملمثل امل�رصحي الذي 

يف  ويهون  بلهفة  الت�شفيق  ينتظر 

�شبيل ذلك كل جهد.

الذاكرة  قد �شاع من  اأح�شبه  ول 

مثل  العرب  اأ���ش��واق  عن  ق��راأن��اه  ما 

ع���ك���اظ وامل����رب����د، ح��ي��ث ���ش��ه��دت 

ومطارحات  ن���دوات  ال��ت��ج��ارة  م��ع 

ال�شعراء  وتلقى  �شعرية،  و�شجالت 

واملعنوية  املادية  العطايا  خالها 

وعمق  اجل��وائ��ز  اأهمية  على  دلل��ة 

تاأثريها يف خلق التناف�شية من اأجل 

الإبداع والتجويد.

تتعدد  احل��ا���رص  ال��ع�����رص  ويف 

 : فمنها  املعنوية،  اجل��وائ��ز  �شور 

وكذلك  اجل��وائ��ز  اأوىل  وه��و  الن�رص 

وحتت�شب  الإع���ام  و�شائل  اهتمام 

اجل��وائ��ز،  م��ن  النقدية  ال��درا���ش��ات 

واإق��ب��ال  ال��ق��راء  متابعات  وك��ذل��ك 

كل  الندوات.  ح�شور  على  اجلماهري 

ذلك ي�شهم يف رفع معنويات الكاتب 

وال�شهر  اجل��ه��د  حتمل  اإىل  ودف��ع��ه 

وال�شفر والقراءة الطويلة والعتكاف 

والتفرغ اإىل درجة البتعاد عن املتع 

بالأعباء  والقيام  و  الرتفيه  واأل��وان 

يف  امل��ب��ذول  اجلهد  اإىل  بالإ�شافة 

والو�شفي  ال�رصدي  الن�شيج  ت�شكيل 

مبا  وحبكاته  العمل  اإيقاع  و�شبط 

يتمكن معه من تبليغ ر�شالته الفكرية 

بالعديد  العمل  مير  ثم  واجلمالية، 

واللغوية  العلمية  املراجعات  من 

�شنة  ينتظر  ثم  وغريها  والطباعية 

اأن  دون  النور  يرى  حتى  �شنتني  اأو 

يتقا�شى مقابل ذلك غري القليل الذي 

ول  اأ���رصة،  يرعى  ول  بيتًا  يفتح  ل 

لوازم  وخمتلف  الكتب  ل�رصاء  يكفي 

ي�شتغني  ل  التي  وال��ق��راءة  الكتابة 

اأي�شًا  املعاناة  ومن  اأديب.  اأي  عنها 

النقد،  منابر  يف  ال�شديد  التناق�س 

فلي�س من �شك اأن الوقت املبذول يف 

لأ�شف �شاحبه ول  يدعو  الإب��داع ل 

ندمه اإذا لقي بع�س الهتمام بعمله 

الأج��ر  مبثابة  فهو  قدير،  ناقد  من 

الواجبة  والتحية  للكاتب  احلقيقي 

من رعاة احلركة الثقافية وحرا�شها 

والقادرين على قول الكلمة الفا�شلة 

على  يعينه  مبا  الكاتب  اأب��دع  فيما 

اأو  فيه  وال�شتمرار  ل��اأداء  تطويره 

تخلي�شه مما ي�شوبه.

عدد  تراجع  اأي�شًا  املعاناة  ومن 

للقلق،  مثرية  م�شاألة  وتلك  القراء، 

لأنه  للياأ�س،  الكاتب  ت�شلم  اأن  ميكن 

ينتج �شلعة ل م�شتقبل لها اإل خمازن 

القراء  اأي��دي  بني  راآه��ا  ول��و  الكتب، 

وتناقلت  املكتبات  رف��وف  وعلى 

احلاجة ماسة إىل اجلوائز؛ ألن 
اإلبداع األدبي والفني يقتضي 

توفر استجابة جماهريية
مثل املغني واملمثل 
املسرحي الذي ينتظر 

التصفيق بلهفة ويهون يف 
سبيل ذلك كل جهد

الن�شغال  عن  والتخلي  الجتماعية، 

بك�شب العي�س يف �شبيل الهواية التي 

ل تعادلها هواية، والولع الذي لي�س 

بعده ولع.

والأديب يف بادنا العربية يعاين 

فالكاتب  اإب��داع��ه،  اأج��ل  م��ن  ك��ث��رياً 

يف  ال�شنوات  يق�شي  مثًا  ال��روائ��ي 

من  الروائي  لعامله  والإعداد  البحث 

الأحداث  وترتيب  ال�شخ�شيات  ر�شم 

التق�شي  عن  ف�شًا  فني،  نحو  على 

ذلك،  الرواية  اقت�شت  اإذا  التاريخي 
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ذك��ره��ا الأل�����ش��ن��ة حل��ف��زه ه��ذا على 

ال�شتمرار والتجديد والإبداع. ولي�س 

الكتاب  باأمر  املهتمني  على  بخاٍف 

الكاتب  اأن  عامة  والثقافة  والقراءة 

يف معظم الدول الغربية حيث يوزع 

الن�شخ،  من  مايني  عدة  يف  كتابه 

البيع  يف  ن�شبته  مقابل  ويح�شل 

ال����دولرات  على ع��دة م��اي��ني م��ن 

ي�شتطيع  الإ�شرتلينية  اجلنيهات  اأو 

بالتجارب  ومير  ويغامر  ي�شافر  اأن 

ودور  املتاحف  زي��ارة  على  وينفق 

املو�شيقى  اإىل  وال�شتماع  الأوب���را 

ل�شنوات  ي�شرب  واأن  الكتب،  و���رصاء 

الافت  الأدب���ي  العمل  يبدع  حتى 

واملثري، فلي�س وراءه تل الهموم ول 

نباح املطالب ول ي�شكو من احلرمان 

والفاقة، كما ل يبخل عليه النقد ول 

و�شائل الإعام. ومن املعاناة اأي�شًا 

اإلقاء  يف  الإع���ام  و�شائل  تق�شري 

والكتب،  الكتاب  جديد  على  ال�شوء 

مهامها  من  الأغلب  يف  هذا  فلي�س 

ال�شفحات  حتى  البع�س،  راأي  يف 

فئة  حل�شاب  تعمل  فاإنها  الثقافية 

دون اأخرى، وبع�س امل�رصفني عليها 

الأ�شدقاء مهما كانت  اإل  ل يعنيهم 

هزيًا،  واإبداعهم  متوا�شعة  كتبهم 

ول�شنا بحاجة اإىل احلديث عن القنوات 

باملمثلني  تعنى  التي  التلفزيونية 

ولعبي الكرة، غري حمتفلني ب�شناع 

املعرفة. هكذا يبدو جليًا دور اجلوائز 

ت�شويبها  �شح  اإذا  خا�شة  الأدبية 

اجلديرون  ونالها  امل�شتحقني،  اإىل 

ولي�س اأ�شحاب احلظوة من الأحباب 

املنافع  توفري  على  ال��ق��ادري��ن  اأو 

وامل�شالح. ويف الوقت ذاته نذكر اأن 

الذين  واملوهوبني  الأدب��اء  ع�رصات 

اأثروا املكتبة العربية بروائع الإبداع 

الأدبي، ملا افتقدوا التقدير املعنوي 

وو�شائل  اجل��وائ��ز  عنهم  وتغافلت 

واملوؤمترات  والندوات  بل  الإع��ام، 

نفو�شهم  يف  وحطت  الكمد،  اأ�شابهم 

فذبلت  الياأ�س  بهم  واأحاط  احل�رصة، 

الأج�شاد  و�شمرت  املواهب  منهم 

الإهمال  متام  ومع  الآفاق،  واأظلمت 

منية  اأنقذتهم  ثم  اأحياء،  وهم  ماتوا 

من  عليهم  اأ�شفقت  حيث  حقيقية، 

النفو�س  مع  خا�شة  املعاناة  نزيف 

اأن  اإذن  طبيعيًا  الكرمية،كان  الأبية 

تهب املوؤ�ش�شات الثقافية، احلكومية 

اأ�شئلة احلركة  والأهلية لاإجابة عن 

اجل��وائ��ز  ع��ن  ب��الإع��ان  الثقافية 

وامل�شابقات الأدبية بو�شفها القادرة 

من  التناف�شية  ال���روح  بعث  على 

ناحية  من  النابهني  وتقدير  ناحية 

اأخرى مع بث احليوية والفاعلية يف 

جتديد  عن  ف�شًا  الثقايف،  احل�شور 

احلركة  ع��روق  يف  اجلارية  الدماء 

الأدبية بالك�شف عن املواهب الواعدة 

وفتح الطريق اأمامها، الأمر الذي يدل 

بجاء على توفر حالة من الزدهار 

�شوف  الثقافية،  ال�شاحة  يف  الافت 

اأخ��رى  جم��الت  يف  بالتاأكيد  توؤثر 

كالفنون والإعام واإنعا�س ف�شاءات 

الوعي ب�شكل عام.

كل  اأن  نلحظ  ال�شابق  الإطار  يف 

الأقطار العربية ول ن�شتثني فل�شطني 

وموريتانيا  وال�����ش��ودان  وال��ع��راق 

باجلوائز  وا�شحة  عناية  اأول��ت  قد 

العتمادات  لها  وخ�ش�شت  الأدبية 

املالية �شواء من املوؤ�ش�شات الر�شمية 

يف  ولعل  الأف��راد.  من  اأو  املدنية  اأو 

وطننا  يف  الأدب��ي��ة  اجلوائز  مقدمة 

مثل  دول  متنحها  التي  تلك  العربي 

والكويت  والإم�����ارات  ال�شعودية 

باأ�س  ل  جوائز  ثمة  اأن  كما  وم�رص، 

والأردن  وتون�س  �شوريا  يف  بها 

وغريها من البلدان واإن مل تكن حمط 

اهتمام و�شائل الإعام على م�شتوى 

الوطن العربي.

هي  ال�شعودية  اجل��وائ��ز  واأك���رب 

ذات  لكنها  في�شل،  امللك  ج��ائ��زة 

طبيعة دينية يف الأغلب ومتنح على 

تركز  الأدب،  لفرع  جائزة  ا�شتحياء 

فيه على الدرا�شات النقدية، ول تعنى 

بالإبداع اإل يف النادر، وما اأجدرها 

اأن تفعل لأنها جائزة مرموقة وتتمتع 

اأن  على  ال�شمعة.  وح�شن  بالنزاهة 

مثل  الأف���راد  ي�شدرها  جوائز  ثمة 

جائزة فقي وجائزة مياين والقر�شي، 

وهي جوائز خم�ش�شة لل�شعر ونقده، 
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التقليدية  النظرات  عليها  وي��وؤخ��ذ 

ومن ثم فدورها يف جتديد الدماء اأو 

للغاية.  حمدود  اأدب��ي  حراك  اإح��داث 

واأدبية  علمية  الكويت جوائز  ومتنح 

املوؤ�ش�شات  اح��رتام  وحمل  مرموقة 

الثقافية العربية، لكن ن�شيب الإبداع 

الكويت  وم��ن  مت��ام��ًا،  غائب  فيها 

وت�شدر  البابطني  جائزة  تطالعنا 

قومية  توجهات  له  قدير  �شاعر  عن 

اأدبية نابهة، لكنها ل  اأ�شيلة وروؤية 

تزال تدور يف فلك التقليدية اإىل حد 

كبري. اأما يف م�رص فالدولة تخ�ش�س 

والنقاد  للمبدعني  ك��ربى  ج��وائ��ز 

�رصفها  على  ومتنحهم  امل�رصيني 

عدة  م�شتويات  ولها  كبرية،  مبالغ 

جائزة  تقديرية،  تفّوق،  )ت�شجيعية، 

التي  اجلوائز  اإىل  بالإ�شافة  مبارك( 

متنحها الدولة لأف�شل روائي عربي 

�شاعر  واأف�شل  ال��رواي��ة  موؤمتر  يف 

وجوائز  ال�شعر،  م��وؤمت��ر  يف  عربي 

يو�شف  با�شم  ال�شباب  للق�شا�شني 

اإدري�س ويحيى حقي وحممود تيمور، 

احتاد  يقدمها  جوائز  هناك  اأن  كما 

الكتاب وموؤ�ش�شة �شاوير�س واجلامعة 

الأمريكية، وهي با اأدنى �شك جوائز 

يف   � اأنها  اإل  اإيجابي،  تاأثري  ذات 

اإىل  اأحيانًا  تفتقر   � ال�شخ�شي  راأيي 

ال�شفافية  عنها  وتغيب  املو�شوعية، 

خا�شة جوائز الدولة الثاث الكربى 

لأن العاقات ال�شخ�شية والرتبيطات 

الت�شويب  حت�شن  بحيث  مو�شوعية 

امل��ق��ت��دري��ن حقًا  ب��ني  والخ��ت��ي��ار 

اأدنى  دون  العربية  الأم��ة  اأبناء  من 

اإيديولوجية  توجهات  اأو  ح�شا�شية، 

اأو اأية ح�شابات، مع الأخذ دائمًا يف 

والتميز  املرتاكم  العطاء  العتبار 

اإىل  ناأتي  وحني  والتاأثري،  واملوهبة 

جائزة ال�شارقة لاإبداع العربي فاإننا 

يف  ومتاألقة  ن�رصة  وردة  اإىل  ناأتي 

حديقة اجلوائز الأدبية العربية دون 

قبيل  من  لي�س  ال��راأي  وذلك  منازع، 

من  اأع��رف  فا  املجاملة  اأو  املديح 

اأهلها اأو القائمني عليها اأحداً، ولكن 

راأيي ينبني على الأ�شباب التالية:

لل�شباب  خم�ش�شة  لأنها  اأوًل: 

العربي دون ا�شتثناء

م�شجعة  النقدية  مبالغها  ثانيًا: 

ملن يبداأ طريقه الإبداعية

�شتة  على  ت��ت��وزع  اإن��ه��ا  ث��ال��ث��ًا: 

اأجنا�س اأدبية، ولي�س جن�شًا واحداً

فائزين  لثاثة  متنح  اإنها  رابعًا: 

يف كل فرع ولي�س واحداً

الأع��م��ال  تطبع  اإن��ه��ا  خام�شًا: 

نحو  بالفعل  طبعت  وق��د  ال��ف��ائ��زة، 

مائتي كتاب

مبو�شوعية  تتمتع  اإنها  �شاد�شًا: 

تكاد تكون مثالية

اأدبية،  ور�شة  تنظم  اإنها  �شابعًا: 

النقاد  ك��ب��ار  اأح���د  عليها  ي�����رصف 

واملبدعني

تغلب اجلودة والتميز، ومن ثم يف�شي 

هذا اإىل تاأثري �شلبي عك�س امل�شتهدف 

من منح اجلوائز.

العربية  الإم���ارات  دول��ة  وتقوم 

مهمة  جوائز  ثاث  بتقدمي  املتحدة 

وال�شارقة  والعوي�س  زايد  ال�شيخ  هي 

وتتمتع جميعها ب�شمات جتعلها يف 

على  العربية  اجلوائز  اأف�شل  زعمي 

التي  ال�شمات  ه��ذه  وم��ن  الإط���اق، 

متيزها وحتر�س عليها رغم انق�شاء 

ال�شنوات على تاأ�شي�شها:

اأوًل: ال�شفافية واملو�شوعية. 

لكافة  املتاحة  الفر�س  ثانيًا: 

الأجنا�س الأدبية. 

والعتبار  البالغ  التقدير  ثالثًا: 

لابتكار والتجديد.

ماأخذ على جائزة  ولي�س يل من 

لكاتب  منحها  ق�رص  اإل  زايد  ال�شيخ 

واح���د يف ك��ل الأج��ن��ا���س الأدب��ي��ة، 

وهذه م�شاألة مثرية للده�شة والعجب 

ل�شم  اأوًل  احرتامًا  النظر  وت�شتحق 

اجل��ائ��زة  ل��ه��ذه  وث��ان��ي��ًا  �شاحبها 

اختيار  فكرة  دفعتها  التي  الرفيعة 

جداً  �شيق  درب  اإىل  الواحد  الأدي��ب 

لن يحقق لها ما يليق بها من انت�شار 

وتاأثري.

طريقها  حفرت  فقد  العوي�س  اأما 

روؤي��ة  عرب  واأ�شالة  بثقة  ق��دمي  من 

الثقافية  لل�شاحة  ودقيقة  مفتوحة 

اأ�ش�س  على  ب��ت��وؤدة  جم��ده��ا  وب��ن��ت 
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���رصوط��ًا  ت�شع  ل  اإن��ه��ا  ث��ام��ن��ًا: 

كابحة لاإبداع على اأي نحو

اأن  اإىل  ذهبت  اإذا  اأبالغ  ل  لهذا 

من  كثري  عن  تختلف  اجلائزة  هذه 

نهجًا  وتتخذ  عنها  وتتميز  اجلوائز، 

واأق���رتح  املناف�شة،  ف��وق  يرفعها 

لت�شبح  املادية  املكافاأة  تزيد  اأن 

�شتة،  من  ب��دًل  دولر  اآلف  ثمانية 

و�شبعة بدًل من اأربعة ثم خم�شة بدًل 

للفرع  املجموع  ويكون  ثاثة،  من 

اأق��رتح  كما  األ��ف��ًا،  ع�رصين  ال��واح��د 

من  املطبوعة  الن�شخ  ع��دد  زي���ادة 

يف  توزيعها  وتي�شري  الفائزة  الكتب 

�شتى الأقطار العربية، وكذلك اأو�شي 

والدعاية  الإعام  م�شاحات  بزيادة 

الثمانية  ال�شهور  مدى  على  للجائزة 

ول تقت�رص الإ�شارة اإليها على دفقة 

واحدة عند اإطاقها، ويبقى اأن نتوجه 

بالتحية والتقدير لكل من ي�شاهم يف 

دعم الإبداع الأدبي العربي بتاأ�شي�س 

ت�شجع  التي  الثقافية  املوؤ�ش�شات 

احلراك الأدبي وترعاه مبا يدفعه اإىل 

موؤداها  فكرة  من  انطاقًا  املقدمة، 

اأن املجد احلقيقي للعرب جمد ثقايف، 

القريب  امل�شتقبل  يف  لنا  يكون  ولن 

غريه، وعلينا األ نبخل مبال اأو جهد 

اأو وقت، ونبذل ما و�شعنا لإثراء هذا 

 � اهلل  بعون   � ي�شتطيع  ال��ذي  احلقل 

�شاأن  من  فيه  ناأمل  ما  بنا  يبلغ  اأن 

عاملي جميد.

اجلوائز العربية
وجسر الوصول 

إليها

هم  وناقداً،  قارئًا  واملتلقي،  والناشر  املبدع  كان  إذا 
بأصول  املبدع  يدفع  أن  منذ  اإلبداعية  العملية  قوام 
الذي يحدثه على  الصدى  الناشر، وحتى  إلى  نصه 
مستوى النقد، والقارئ العادي، فلعل أهم ما نتمناه 
الفنان وثقافته  العربي، أن يصدر عن ذات  إلبداعنا 
وما متليه عليه موهبته ورؤاه، فال يخضع  وخبراته، 
فنه إلغراءات الترجمة أو نيل اجلوائز. من حق املبدع 
أن يجد الفضاء الواسع لكتاباته، لكن العيب في أن 
يتحول إلى »مقصدار« يكتب إبداعه »باملازوة« وفق 
ما يريده اآلخرون؛ وألن األمثلة ال تخطئها األعني، 
وألننا لسنا في مجال توجيه االتهام، فلعله يكفي أن 

نشير إلى املعنى.

محمد جبريل

الإب��������داع ع��م��ل��ي��ة ���ش��دي��دة 

احلقيقية  والقيمة  اخل�شو�شية، 

لإبداع جنيب حمفوظ � على �شبيل 

املثال � لأنه منذ حماولته الأوىل 

اجلديدة،  مو�شى  �شامة  جملة  يف 

اإىل اأحام فرتة النقاهة تعبري عن 

ومتيزه  حمفوظ  اإبداع  خ�شو�شية 

ال�شحفية  ال��دور  ثمة  وامتيازه، 
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ق�شور  وه��ي��ئ��ة  ال��ك��ت��اب  وه��ي��ئ��ة 

ونه�شة  م�رص  ومكتبة  الثقافة 

والأجنلو  والآداب  وال�رصوق  م�رص 

مما  وغريها  والب�شتاين  واخلاجني 

ماحظات  لنا  كانت  ع��ده،  ي�شهل 

واأن��ه��ا ع��اج��زة عن  اأدائ��ه��ا،  على 

للن�رص  املبدعني  احتياجات  �شد 

طباعة  مت��وي��ل  اإىل  يدفعهم  مب��ا 

نا�رصين  اإىل  اللجوء  اأو  موؤلفاتهم، 

واإمنا  الأم��ور�  كطبيعة  يدفعون  ل 

يح�شلون من املبدع على ما يفوق 

بب�شعة  الفعلية  التكاليف  قيمة 

اأ�شعاف، مقابًا لن�شخ قليلة يكتفي 

بتوزيعها على الأ�شدقاء، فامل�شاألة 

اإىل التوثيق. الأخطر هو  اأقرب  اإذن 

ن�شوء  من  الأي��ام  ه��ذه  ن�شهده  ما 

على  حت�شل  اأين  من  ندري  ل  دور 

وتدفع  تن�رصه،  ما  تقبل  متويلها، 

بل  تفر�شها،  ���رصوط  وفق  لكاتبه 

وتقدم على ترجمة الن�س، ب�رصف 

النظر عن امل�شتوى!

اأما التلقي، فمن الظلم اأن ندين 

كتبًا  اقتنائه  على  العادي  القارئ 

اأن  يجب  الإدان��ة  امل�شتوى،  رديئة 

اأحد  يعانى  ال��ذي  النقد  اإىل  توجه 

ال�رصيعة  الكتابات  اإم��ا  اأم��ري��ن: 

مبعناه  النقد  عنها  يغيب  ال��ت��ي 

احلقيقي، اأو اأنها تتجه اإىل مناق�شة 

يف  ت��ك��ون  ل  ق��د  اأخ����رى،  ق�شايا 

نقد  هو  الأخطر  اهتمامه.  �شميم 

الإيديولوجية وال�شلة وال�شداقة اإىل 

اآخر املعاين التي تهبنا � حني نقراأه 

�شعوراً �شلبيًا.

املبدع  بني  العاقة  فاإن  اإذن، 

املدخل  ه��ي  واملتلقي  وال��ن��ا���رص 

التي  الق�شية  ملناق�شة  احلقيقي 

نحاول مناق�شتها.

وبداية فاإن امل�شابقات ل تدخل 

دائرة اهتماماتي. ل اأحب اأن اأ�شع 

ل  قد  مبا  امتحان  مو�شع  نف�شي 

ومو�شوعية  حيدته  اإىل  اأطمئن 

التي  ال��وح��ي��دة  اجل��ائ��زة  حكمه. 

الدولة  جائزة  وهي  عليها  ح�شلت 

ا�شتماراتها  م���اأ  الت�شجيعية، 

و�شيد  ال�شاروين  يو�شف  ال�شديقان 

الن�شاج � رحمه اهلل � وكنت قد ن�شيت 

يحيى  زارين  ح��ني  مت��ام��ًا  الأم���ر 

ومعه  »امل�شاء«  جريدة  يف  حقي 

يا  مربوك  وقال:  »بونبوين«،  علبة 

جربيل... فزت بجائزة الدولة!

وق��د   � الأدب���ي���ة  م�شابقاتنا 

�شاركت بالتحكيم يف العديد منها، 

فاأنا �شاهد عيان كما يقال � تعاين 

الكثري من الإ�شكاليات.

كوة  ظهرت  حني  اأنه  امل�شيبة 

التقدم  بق�رص  ال�شلد،  اجل��دار  يف 

النا�رصين،  على  »بوكر«  مل�شابقة 

هم الذين ي�شاركون بالأعمال التي 

ن�رصوه،  ما  بني  بقيمتها  يثقون 

ياأبون  الذين  املبدعون  واط��م��اأن 

اأن  امل�شابقات  تلك  يف  ال���ش��رتاك 

الأ�شدقاء،  دوائر  الأمر رمبا جاوز 

النا�رصين  اأن  اجل��م��ي��ع،  ف��وج��ئ 

خ�شعوا لنف�س الإ�شكاليات.

فاإن  بالفرج  اهلل  ي��اأذن  وحتى 

كل من يحرتم نف�شه من املبدعني 

يحتفظ  اأن  يف�شل  احلقيقيني 

الإب���داع،  لقيمة  �شونًا  ب��اإب��داع��ه، 

ناق�شنا  ف���اإذا  امل��ب��دع!  ول��ك��رام��ة 

تهم  ق�شية  هي  حيث  من  الق�شية 

فلعل  بعامة،  الثقافية  ال�شاحة 

يف  الأوىل  امل�شكلة  هي  الرتجمة 

اجلوائز العاملية، مبعنى اأنه لبد من 

للفوز  نر�شحه  الذي  العمل  ترجمة 

اأجنبية  لغة  اإىل  عاملية  بجائزة 

والإجنليزية،  كالفرن�شية  مهمة 

لأن اأهل نوبل على �شبيل املثال ل 

يعرفون العربية.

يل  حمفوظ  جنيب  ق��ول  اأذك���ر 

الدرا�شات  ال�شتينيات:  بداية  يف 

تناولت  التي  النقدية  وامل��ق��الت 

هو  الأهم  لكن  مهم،  �شيء  اأعمايل 

�شيظل  الرتجمة  ب��دون  الرتجمة، 

اأدبي مقت�رصاً على الوطن العربي، 

وهذا ما اأطمح اإىل جتاوزه. اجلائزة 

العاملية جتاوز املحيطني امل�رصي 

والعربي اإىل املحيط العاملي.

اإبداعية  اإجنازات  حت�شل عليها 

وال��ف��ن��ون  الآداب  م�شتوى  ع��ل��ى 

والتطبيقية،  الإن�شانية  والعلوم 
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الذي  البلد  مبدعي  على  تقت�رص  فا 

بكل  حتتفي  واإمن����ا  ع��ن��ه،  ت�����ش��در 

الوطن  عن  النظر  ب�رصف  املبدعني 

الذي ينتمون اإليه.

القيمة وحدها هي ج�رص احل�شول 

على اجلائزة. 

اأم��ا ال��ق��ول ب��اأن تلك اجل��وائ��ز � 

جائزة نوبل مثًا � ل تخلو من اأبعاد 

متامًا،  �شحيح  ق��ول  فهو  �شيا�شية 

اأ�شري  اأن  يكفي  متعددة،  والأمثلة 

بكل  عامليني  اأدب���اء  ف��وز  ع��دم  اإىل 

اإىل  اجلائزة  ذهبت  بينما  املقايي�س 

يتكلمون  من  عدد  جمهولني  اأدب��اء 

ل اأقول يقراأون باللغة التي يكتبون 

واملعلومة  الأل��ف��ني،  يجاوز  ل  بها 

لي�شت من عندي، لكنها �شادرة عن 

جلان اجلائزة الدولية. مع ذلك، فاإن 

جائزة نوبل تظل هي اجلائزة الأهم 

العامل  يف  املثقف  ال��راأي  لإجماع   �

اأحيان  يف  ذهبت  ولأن��ه��ا  عليها، 

كثرية � اإىل من ي�شتحقونها بالفعل.. 

جنيب حمفوظ مثًا.

اجلوائز العاملية يجب اأن ت�شبح 

بحيث  واملو�شوعية،  للتجرد  مثًا 

بالفعل،  ي�شتحقونها  م��ن  ينالها 

م�شبوهة،  �شيا�شية  لبواعث  ولي�س 

يف   � لاأ�شف  ذل��ك  نوبل  اأك��دت  كما 

اأعوام كثرية. ولنتذكر اأنها ذهبت اإىل 

اأن  يجب  كان  التي  الأ�شماء  بع�س 

مثل  احلرب،  جمرمي  حماكم  تواجه 

احل�شول  من  بدًل  وبرييز،  بيجني 

كما  لل�شام.  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  على 

ل  التي  الأ�شماء  بع�س  اإىل  ذهبت 

يعرفها اأحد!

فثمة  العربي  امل�شتوى  وعلى 

بها  الفوز  يقت�رص  ل  عربية  جوائز 

واإمنا  اإليه،  تنت�شب  الذي  البلد  على 

يف  كما  القومية  �شفة  تاأخذ  هي 

والعوي�س  زاي��د  وال�شيخ  ال�شارقة 

والبابطني وح�شن فقي وغريها، اأو 

تاأخذ �شفة العاملية كما يف امللك 

اجلوائز،  زيادة  اأن  ول�شك  في�شل. 

اأفراد، م�شاألة  اأو من  �شواء من دول 

متثل  اجلوائز  اأن  باعتبار  مطلوبة، 

امل�شتويني  على  للمبدعني  حافزاً 

فاإن  نعلم  وكما  وامل��ادي،  الأدب��ي 

مادية  قيمة  ذات  اجل��وائ��ز  ه��ذه 

مرتفعة، بحيث متثل انفراجة الباب 

للكاتب الذي اأدركته حرفة الأدب.

فوز بهاء طاهر بجائزة غونكور 

حول  اأث��ريت  التي  ال�شبهات  اأزال 

اجلائزة، واأحدث الفوز �شدى وا�شعًا 

والإعامية.  الثقافية  الأو�شاط  يف 

هذه النقطة � بالتحديد � تثري التاأمل، 

الإعامي حول  الهتمام  تركز  لقد 

ت��وارت  بينما  غ��ون��ك��ور،  ج��ائ��زة 

اأن  رغ��م  العربية،  ال��رواي��ة  جائزة 

املكانة؛  يف  يت�شاويان  الفائزين 

ولأن جائزة الرواية عربية، ومتنح 

القاهرة،  للرواية تنظمه  يف موؤمتر 

ي�شاوي  اأن  امل��ت�����ش��ور  ك���ان  ف��ق��د 

اجلائزتني.  بني  الإعامي  الهتمام 

ما  كل  اإىل  الإعجاب  نظرة  هي  هل 

هو اأجنبي، اأم اأن هناك اأ�شبابًا اأخرى 

غري معلومة ول مفهومة؟

نحتفي  اأن  طاهر  بهاء  حق  من 

بجائزة  لفوزه  ن�شعد  واأن  باإبداعه، 

� وكان  ثقافتنا  مهمة، لكن من حق 

نعتز  اأن   � لها  ممثًا  اخل��راط  اإدوار 

التي  الكربى  وبجوائزها  باإبداعها، 

الواجهة  هي  موؤ�ش�شات  عن  ت�شدر 

جوائز  اأم���ا  امل��ع��ا���رصة.  لثقافتنا 

يف  تتمثل  فاإنها  م�رص،  يف  الدولة 

والتفوق  والتقديرية  مبارك  جوائز 

ينالها  اأو�شمة  وهي  والت�شجيعية. 

والدار�شني  املبدعني  من  الفائزون 

الأو�شمة  اإىل  بالإ�شافة  واملفكرين، 

على  احل�شول  ترافق  التي  احلقيقية 

اجلوائز،

بجوائز  ال��ف��ائ��زي��ن  ن��ق��در  نحن 

املختلفة:  م�شتوياتها  يف  ال��دول��ة 

والتفوق  والتقديرية  مبارك  جائزة 

عن  النظر  ب�����رصف  والت�شجيعية، 

ج��اوزت  رمب��ا  اجل��وائ��ز  بع�س  اأن 

لكن  اأخ��رى،  ل��دواٍع  ي�شتحقونها  من 

نف�شها  تفر�س  �شتظل  التي  امل�شكلة 

يف كل عام، هي القواعد التي يتم يف 

باجلوائز  الفائزين  اختيار  اإطارها 

املختلفة.

الأهم  القيمة  املبداأ.  عن  اأحتدث 
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اأنها  اجل��ائ��زة،  معنى  ل��ل��ج��ائ��زة، 

يح�شل  فا  اجلميع،  بني  ت�شاوي 

ي�شتحقها  م��ن  اإل  جائزتها  على 

القرب  واأيا كان حظه من  بالفعل، 

ي�شتحق  ك��ان  اإذا  وم��ا  البعد،  اأو 

 � له  اأهلته  ال��ذي  ال�شدارة  مو�شع 

فح�شب � قدراته الإبداعية.

تعانيها  التي  ال�شوائب  اأخطر 

اإل ملن  اأنها ل ت�شل  الدولة  جوائز 

�شيداً  األي�شت   � اقتنا�شها  يف  يلح 

ثمينًا؟� وا�شاألوا العامل اجلليل �شوقي 

ا�شتع�شت  الذي  اهلل  رحمه   � �شيف 

اأعوام  ب�شعة  مبارك  جائزة  عليه 

 � اأت�شوره  ال��ذي  واحل��ل  متتاليه، 

لتعدد اجلوائز الآن وارتفاع قيمتها 

جلوائز  موؤ�ش�شة  اإن�شاء   � يغري!  مبا 

الدولة، متار�س اأعمالها باأعلى قدر 

من ال�شفافية، وجتدد ع�شوية جلان 

ترين  فا  دائمة،  ب�شورة  حتكيمها 

تفر�شه  وم��ا  ال�شتاتيكية  عليها 

الدولة  جوائز  �شلبية.  ظواهر  من 

موؤ�ش�شة م�شتقلة،  تتولها  اأن  يجب 

يف  املماثلة  اجلوائز  كل  يف  كما 

كل الدنيا، هي التي تر�شح بوا�شطة 

عنا�رص مثقفة تختارها، وتتقل�س 

�شغرى،  ق��وائ��م  يف  الرت�شيحات 

فاأ�شغر، من خال تقييمات جادة، 

ومناق�شات ملتزمة.

يو�شف ال�شاروين � �شيد الن�شاج � �شوقي �شيف 

جائزة الشارقة
احلضور

عرب اإلبداع

أحمد قرني

وحملنا  النقل  ال�شيارة  اأت��ت 

اأمتعتنا حتى الكلب الذي كنا نربيه 

حملناه معنا يف ال�شيارة وانطلقت 

اإىل املجهول.  بنا �رصيعة حتملني 

�شارعنا  عن  قليًا  ابتعدنا  حني 

انطلق الكلب يعوي وانتابته حالة 

ع�شبية جعلته يقطع احلبل ويقفز 

من ال�شيارة رغم حماولتي لطماأنته 

وجرى عائداً اإىل بيتنا كنت اأتابعه 

بعيني واأح�شده على �شجاعته حني 

الرحيل. كان يتملكني  رف�س ذلك 

متلكه  ال����ذي  الإح�����ش��ا���س  ذات 

كانت التجربة األولى مع األلم حني قرر أبي أن 
نترك بيتنا في بوالق باجليزة، حيث كنا نعيش 
لنرحل إلى الفيوم حيث األهل والعائلة ومسقط 
الرأس لم أفهم بعد وأنا صغير في الصف الثالث 
وأصحابي  مــدرســتــي  أتـــرك  كيف  االبــتــدائــي 
وأرحل إلى مجهول ال أعلم عنه شيئًا سوى ما 
كان يحكيه لنا أبي عن حياته هناك وعن عائلة 
أن  يجب  حتمًا  وأننا  إليها  ننتمي  التي  مغني 

نعود إلى بلدتنا الصغيرة سنورس.
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ال�شادات يف العر�س الع�شكري الذي 

التلفزيون  اأم��ام  جال�س  واأن��ا  راأيته 

مبنا�شبة  املدر�شية  العطلة  يوم  يف 

موؤملًا  امل�شهد  كان  اأكتوبر  انت�شار 

وب��داأت  واخل���وف  ب��احل��زن  و�شعرت 

كل  ومثل  القلم  اأم�شك  م��رة  ولأول 

البداية  كانت  ت�شعر  التي  الكائنات 

التي  ال�شعر حيث كانت اخلواطر  مع 

ظهر  ويف  ال��ك��را���ش��ات  يف  كتبتها 

وبني  بيني  اأتلوها  املدر�شية  الكتب 

الثالثة يف  ال�شنة  نف�شي حتى كانت 

تعرفت  وحينها  الإعدادية  املرحلة 

�شنو�شي مدر�س  الأ�شتاذ فتحي  على 

اللغة العربية كان مدر�شًا خمتلفًا يف 

التعامل مع الطاب حيث كان يبحث 

عن �شداقتنا وكان متمكنًا من اللغة 

بع�س  له  اأق��راأ  اأن  على  �شجعني  مما 

وانده�س  ج��داً  �شعد  اخل��واط��ر  تلك 

واأخذين وكان معنا اأحمد عبد الباقي 

مكتبة  اإىل  الف�شل  يف  زمائي  اأحد 

بيت الثقافة يف �شنور�س التي كانت 

جتاور حمطة القطار و�شعدنا �شلمها 

اأرف��ف  ب��ني  تنقل  املتهالك  ال��ق��دمي 

الكتب حتى عرث على كتاب املعلقات 

معلقة  عند  توقف  حتى  ت�شفحه  ثم 

قراأها  ولكنه  وقراأها  القي�س  ام��رئ 

على  قطعها  فقد  غريبة  بطريقة 

هي  كيف  لنا  ي�رصح  واأخ��ذ  الأوزان 

ف�شويل  ا�شتد  وحينها  ال�شعر  اأوزان 

وتكررت زيارتي للمكتبة حتى �رصت 

عا�شقًا لها اأ�شتعري واأقراأ وبداأت اأكتب 

واأعر�شه  اخلليل  اأوزان  على  ال�شعر 

على الأ�شتاذ فتحي وهو ي�شحح يل 

مع ذهابي الدائم ملكتبة بيت ثقافة 

اأمني  ح�شن  على  وتعرفت  �شنور�س 

جديداً  فيها  اأجد  مل  حتى  املكتبة.... 

حدثني اأحدهم عن مكتبة دار الكتب 

ذهبت  ال��ف��ور  وعلى  املحافظة  يف 

القطار وتعلقت بها  اإليها عن طريق 

واأخذت اأ�شتعري منها وقراأت يف هذه 

واملثل  اخل�شائ�س  املبكرة  ال�شن 

واحليوان  الباغة  واأ����رصار  ال�شائر 

والبيان والتبيني والكثري والكثري من 

كتب الرتاث وتوطدت عاقتي بنادي 

الأدب يف بيت الثقافة وكان املرحوم 

ال�شاعر زكي عبد احلليم يلقي ق�شائد 

ديوانه من وحي القلم ق�شائد تنتمي 

ال�شعر  يف  التقليدية  املدر�شة  اإىل 

مبهورين  كنا  ومقفى  م��وزون  �شعر 

الكتابة  تلك  على  بقدرته  �شاعتها 

اأكتبه  ما  اأق��راأ  كنت  ال��وزن  واإتقان 

ان�شم  حتى  وت��ردد  ا�شتحياء  على 

اإىل النادي ال�شاعر عنرت ح�شني كان 

يكربين حيث كان يف اجلامعة وقتئذ 

وكنت مازلت يف اأوىل ثانوي توطدت 

كان  �شديقني  �رصنا  حتى  عاقتنا 

بال�شعر يرف�س  عنرت ح�شني متفجراً 

عن  وكتب  وفقره  الجتماعي  واقعه 

�شعراً حتى مات يف حادث  كل ذلك 

�شافر  حيث  ال�شعودية  يف  مفجع 

والبيوت التي عرفتها وال�شوارع التي 

مررت بها تختفي اأمام عيني وهناك 

بطيئة  الأي���ام  م�شت  �شنور�س  يف 

اأنا�س تعرفهم  اأ�شحاب ول  مملة با 

بيتنا  على  الكثريين  ت��واف��د  رغ��م 

العائلة  واأف��راد  الأقرباء  من  اجلديد 

كنت  بلدتنا.  اإىل  بالعودة  يهنئوننا 

الإجازة  انتهاء  ال�شرب  بفارغ  اأنتظر 

املدر�شة  اإىل  وع��ودت��ي  ال�شيفية 

حني  تنتظرين  امل��ف��اج��اأة  وك��ان��ت 

اأ�شحابي  اأج��د  فلم  املدر�شة  دخلت 

ول  امل��در���ش��ني  ول  عرفتهم  ال��ذي��ن 

الناظر حينها اأدركت اأن كل �شيء قد 

تغري واأخذت اأبكي.

البداية مع الشعر
تختلف  �شنور�س  يف  هنا  احلياة 

واحلياة  ال�شجيج  هناك  بولق،  عن 

والنا�س، وهنا الهدوء اململ واحلياة 

كان  فقد  العي�س  وب�شاطة  ال��ب��اردة 

يذهبون  ف��اح��ني  ال��ن��ا���س  معظم 

الباكر  ال�شباح  يف  الأر�����س  اإىل 

املغرب  اأذان  م��ع  اإل  ي��ع��ودون  ول 

ويخلدون اإىل النوم يف انتظار �شباح 

يف  ر�شده  حاولت  ما  وه��ذا  جديد، 

البحار. هذا  عائلة  �شالة  اآخر  رواية 

البون ال�شا�شع بني احلياة يف املدينة 

كثرياً  اأتعبني  ال��ري��ف  يف  واحل��ي��اة 

اجلديدة  حياتي  مع  تاأقلمت  حتى 

مقتل  م�شهد  وكان  ال�شنوات  وم�شت 

e-mail : a r r a f i d @ s d c i . g o v . a e139



140

لفراقه  كثرياً  وتاأملت  هناك  للعمل 

الكتابة  وان�رصفت بع�س الوقت عن 

ثم عدت اإليها لأنني وجدتها ماذي 

الأدب  ن��ادي  ويف  ومهربي  الأخ��ري 

وكان  طو�شون  احمد  اإلينا  ان�شم 

املدر�شة وكنا جنل�س يف  زميلي يف 

وكان  الف�شل  نف�س  يف  واحد  مقعد 

اأن  اقتنع  طويل  تردد  وبعد  خجوًل 

ما  يقراأ  واأن  الثقافة  بيت  اإىل  ياأتي 

يكتب  وكان  الأدب  نادي  يف  يكتبه 

الق�شة الق�شرية بلغة اإن�شانية عالية 

وب��داأن��ا  ال�شائد  ع��ن  ك��ث��رياً  تختلف 

هو  عما  الكتابة  يف  التمرد  رحلة 

�شائد هنا يف الفيوم من كتابة بليدة 

م�شاملة وبداأ جيل جديد يت�شكل هنا 

اأحمد  املعطي  عبد  حممد  الفيوم  يف 

اأحمد  طو�شون  اأح��م��د  الباقي  عبد 

تنبعث  ج��دي��دة  روح  وب���داأت  ق��رين 

واأم��ل  ال�شبور  عبد  ق���راأت  داخ��ل��ي 

دنقل والبياتي وعفيفي مطر واأحمد 

ع��ب��د امل��ع��ط��ي ح��ج��ازي وحم��م��ود 

دروي�س حتى دخلت اجلامعة وكانت 

العربية  اللغة  ملدر�شي  املفاجاأة 

الذين ارتبطت بهم كثرياً حني علموا 

رغم  احلقوق  بكلية  التحقت  اأنني 

ير�شحني  كان  درجاتي  جمموع  اأن 

اللغة  ق�شم  الآداب  كلية  ل��دخ��ول 

الثمانينات  يف  �شنور�س  العربية... 

عمومًا  بالإ�شاميني  تعج  كانت 

كانوا جميعًا ينق�شمون اإىل جماعتني 

وعلى  امل�شلمني  الإخ���وان  كبريتني 

طلب  وجمدي  قا�شم  اأحمدي  راأ�شهم 

راأ�شها  وعلى  الإ�شامية  واجلماعة 

حممد عبد العزيز وكل جماعة حتاول 

وقد جنح  اإليها  عدد  اأكرب  اأن جتتذب 

كل ف�شيل يف جذب عدد من الأن�شار 

اإليه وكنت بينهما حائراً حتى اأدركوا 

اأ�شلح ل لهوؤلء  اأنني ل  هم واأدركت 

ول لهوؤلء فقد كان عقلي ل يكف عن 

لأي  تابعًا  اأ�شبح  اأن  مانعًا  الأ�شئلة 

من الفريقني واأدركت يف وقت مبكر 

بعباءة  ال�شيا�شة  تريد  اأنها جماعات 

ثم  بهم عدة مرات  وا�شطدمت  الدين 

وال�شعر  الأدب  اإىل  عاملي  اإىل  رحلت 

واأ�شئلة  الأرحب  العامل  والكتابة ذلك 

يف  اأغ��و���س  واأن���ا  ت�شغلني  الإب���داع 

القراءة النهمة حتى راأ�شي حتى وقعت 

على اأفكار املعتزلة وهم من جماعة 

م�شتنرية  هي  كم  وراأي��ت  املتكلمني 

اأفكارهم  وعن  الكثري  عنهم  وق��راأت 

و�شيوخهم و�شعدت جداً يف هذه ال�شن 

اجلاحظ  اأن  عرفت  عندما  املبكرة 

�شك  ول  اجلماعة  تلك  اأبناء  اأحد  هو 

يف  �شاهمت  اجلماعة  تلك  اأفكار  اأن 

الأفكار  ترتيب  يف  حياتي  من  فرتة 

التي  الكربى  الأ�شئلة  عن  والإجابة 

واأ�شئلة  الوجود  عن  بالإن�شان  حتيط 

الفل�شفة الغام�شة واملحرية ووجدت 

وحرية  العقل  حترير  يف  منهجهم 

التفكري �شالتي التي اأن�شدها. 

السنوات العجاف
بعد تخرجي يف اجلامعة التحقت 

احتياط  �شابط  امل�شلحة  بالقوات 

اأكتب  فلم  العجاف  ال�شنوات  وكانت 

الثاث  ال�شنوات  طوال  واحدة  كلمة 

قد  ال�شعر  عفريت  اأن  ظننت  حتى 

اأع��د  واأن��ن��ي مل  الأب���د  اإىل  غ���ادرين 

اأتوا�شل  اأعد  مل  الكتابة  على  ق��ادراً 

على  اأجل�س  ومل  الأدبية  احلركة  مع 

مائدة الأدب. مرت الأيام ثقيلة قلقة 

ل ميكنني اأن اأ�شف ما انتابني طيلة 

�شنوات  اأنهيت  حتى  ال�شنوات  هذه 

خدمتي يف اجلي�س ك�شابط احتياط 

بقوة  يتحرك  داخ��ل��ي  امل���ارد  وب���داأ 

تدخلني  جديدة  بروح  اأ�شعر  وب��داأت 

اإىل  اأع��ود  ب��داأت  املفاجاأة،  وكانت 

وب���داأت  بن�شاط  الأدب���ي���ة  احل��ي��اة 

واأنا  تو�شف  ل  فرحتي  كانت  اأكتب 

واحللم  احلياة  هو  ال�شعر  اإىل  اأع��ود 

والكتابة  ال��وج��ود  ���ش��وؤال  والرغبة 

وال��ت��ه��ور وامل��غ��ام��رة ال��ذوب��ان يف 

احل���روف وال��ك��ل��م��ات وال��ب��ح��ث عن 

واكتمال  وال�شورة  اجلديد  املعنى 

على  بال�شدفة  عرثت  حينها  الن�س 

اجلرائد عن جائزة  اإحدى  اإعان يف 

�شعاد  الدكتورة  جائزة  وهي  عربية 

مل  خمطوطًا  ديوانًا  وتطلب  ال�شباح 

ي�شبق ن�رصه و�شجعني �شديقي اأحمد 

فقد  للجائزة  التقدم  على  طو�شون 

قلم حرب كي  واأه��داين  م��رتدداً  كنت 
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اأكتب به الديوان فلم يكن الكمبيوتر 

اأعد  ب��داأت  وبالفعل  بعد  انت�رص  قد 

لك   � عنوانه  وجعلت  الأول  دي��واين 

� وكانت املفاجاأة  الع�شق والنيل يل 

وكانت  باجلائزة  ال��دي��وان  ف��از  اأن 

اجلائزة  بهذه  الفيوم  اأدب��اء  �شعادة 

ل تو�شف فقد كانت مبثابة اعرتاف 

الفرحة  تلك  اأن�شى  ول  اجليل  بهذا 

عيني  يف  احل��ب  بربيق  ملعت  التي 

اأ�شامة الزيني واأحمد طو�شون واأ�رص 

الأدباء على الحتفال بهذه املنا�شبة 

ذلك  يف  تن�شى  ل  كلماتهم  وكانت 

اليوم وخا�شة اأنها كانت ليلة �شتاء 

احل�شور  على  الأدب��اء  واأ���رص  ممطر 

من كل مكان ول اأن�شى حني انقطعت 

اأ�شواء  الكهرباء واأكملنا احلفل على 

ال�شموع اأما الذي مل اأكن اأت�شوره اأن 

اأول  بعيني  اأرى  واأن  الديوان  ي�شدر 

يل  اأر�شلت  حني  مطبوعًا  يل  كتاب 

الن�رص  كان  الديوان  من  ن�شخًا  الدار 

الديوان  �شدر  حيث  ع�شرياً،  وقتها 

اأبناء  من  اأح��د  يكن  ومل   1996 ع��ام 

جيلي قد طبع كتابًا.

القطــار
الثقافة  ب��ي��ت  ج����دران  ك��ان��ت 

املتهالكة تهتز مع قدوم القطار حني 

املمتدة  الق�شبان  بعجاته  يدو�س 

بقدومه  فرحة  وا�شتكانة  �شمت  يف 

احلياة  فيها  يبعث  لأن��ه  رمبا  اإليها 

يف  نتجمع  القوية.  الهتزازات  بتلك 

الغرفة القدمية القريبة جداً من �رصيط 

الزيني  اأ�شامة  اإلينا  ان�شم  القطار 

حامًا قلبه الرقيق بني دفتي اأ�شعاره 

بق�شمات  مقبًا  راأيته  الرومان�شية 

يده�شك  بال�شعر  مفتونًا  كان  وجهه 

اأن  بعد  الق�شيدة  بناء  على  بقدرته 

نكمل  الأ�شبوعية  الندوة  من  نفرغ 

ما كنا نتحدث فيه هناك نت�شكع يف 

�شوارع �شنور�س وبني حواريها وعلى 

بالتحرر  اإح�شا�س  ميلوؤنا  التلتوارات 

الذي ميتلئ  العامل  والتمرد على هذا 

من  التحرر  ه��ي  الكتابة  بالظلم. 

يف  التحليق  يف  والرغبة  القيود  تلك 

جمعها  قليلة  وبقرو�س  الامعقول. 

�شدر  الأدب،  ن��ادي  يف  الأ���ش��دق��اء 

حيث   � الوقت  حائط   � الثاين  ديواين 

اقرتحنا م�رصوعًا ب�شيطًا للن�رص وبعده 

 � طو�شون  اأح��م��د  جمموعة  ���ش��درت 

جمرد بيت قدمي � و�شدر لأحمد عبد 

الباقي ديوانه الأول � كتابة ل تلني 

حلظة  هي  الكتابة  كانت  واآخرين   �

الن�س  وك���ان  واخل��ل��ق  الك��ت�����ش��اف 

بالن�شبة يل هو خلق جديد هو �شوؤال 

البداية، لذا كان اإمياين العميق بعدم 

و���رصورة  التجربة  يف  ال�شتكانة 

اأن تطاأ  التهور واملغامرة دائمًا وما 

بالرحتال  تهم  حتى  اأر�شًا  قدمك 

الإب��داع  يتجاور  اأن  ميكن  ل  عنها 

وال�شت�شام.. اأين اليقني يف الكتابة؟ 

هذا البون الشاسع بني احلياة 
يف املدينة واحلياة يف الريف 

أتعبني كثريًا حتى تأقلمت 
مع حياتي اجلديدة ومضت 

السنوات وكان مشهد مقتل 
السادات يف العرض العسكري 

الذي رأيته وأنا جالس أمام 
التلفزيون يف يوم العطلة 

املدرسية مبناسبة انتصار 
أكتوبر كان املشهد مؤملًا 

وشعرت باحلزن واخلوف وبدأت 
وألول مرة أمسك القلم

تلك احلرية وهذا القلق جعلني 
أكف عن كتابة الشعر بعض 

الوقت وأنا أرفض أن تكرر 
التجربة نفسها وال أدع نفسي 
تركن إىل االستكانة وهي ضد 

الكتابة واإلبداع
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الكتابة  يف  هناك  اإل  توجد  ل  اإنها 

تلك  تقع  اأي��ن  امل�شتكينة  امل�شاملة 

مبغامرتنا  نبلغها  لن  التي  احلروف 

اأين ت�شكن هذه الأر�س البكر التي مل 

اإىل  اأنحاز بجراأة  ت�شلها قدم وبداأت 

كتابة جديدة اأكرث جراأة قد ت�شل بك 

اإىل التهور حيث يرف�شك الأقربون... 

مكان  من  الرحت���ال  يعني  القطار 

اإنه ل يكف عن ال�شري ول يهداأ  لآخر 

ميل  ل  لكنه  امل�شافات  قطع  طاملا 

هكذا بدا القطار يل هناك كنا ننتظره 

يكون  هكذا  القدمية  املحطة  على 

ق�شيدة  وكتبت  وال��ك��ات��ب  امل��ب��دع 

ال��ن��رث ب���روح ج��دي��دة وح��ني قابلت 

الكاتب والروائي فوؤاد قنديل يف اأحد 

املوؤمترات وكان يراأ�س وقتها حترير 

ديوان  مني  وطلب  اإبداعات  �شل�شلة 

وترددت  بال�شل�شلة  لين�رصه  يل  �شعر 

بيني  حدثت  التي  امل�شكلة  ب�شبب 

وبينه حول ديواين الأول � لك الع�شق 

على  معرت�شًا  كان  فقد   � يل  والنيل 

مرفو�شة  كانت  التي  الأ�شياء  بع�س 

بيني  املوقف  وتعقد  وقتها،  رقابيًا 

و�شدر  الأزم��ة  انفرجت  ثم  وبينه، 

الكتاب يف دار �شعاد ال�شباح ون�شيت 

املرة  هذه  قابلته  عندما  لكن  الأمر؛ 

بعد  اإليه  اأر�شلته  ديوانًا  مني  وطلب 

على  ن�رصه  الرجل  لكن  ت��ردد،  طول 

ج�شد  ديوان:  النور  اإىل  وخرج  الفور 

بارد با تفا�شيل. 

االرحتال إلى الكتابة للطفل
جعلني  القلق  وه��ذا  احل��رية  تلك 

الوقت  بع�س  ال�شعر  كتابة  عن  اأكف 

واأنا اأرف�س اأن تكرر التجربة نف�شها 

ال�شتكانة  اإىل  تركن  نف�شي  اأدع  ول 

وهي �شد الكتابة والإبداع وتذكرت 

لقيته  الذي  والت�شجيع  احلما�س  ذلك 

من املخرج وامل�رصحي �شاح حامد 

يف  قوية  عاقة  به  ربطتني  ال��ذي 

العبقري يف  البدايات وقد رحل هذا 

وكان  ال�شهرية  �شويف  بني  حمرقة 

 اأن اأكتب للم�رصح وكنا 
َّ
دائمًا يلح علي

نح�رص معه بروفات م�رصحياته التي 

اأراين  كنت  اأنني  اإل  يخرجها  ك��ان 

كانت  حتى  اآخ��ر  �شيء  ول  �شاعراً 

احلرية والقلق والرغبة التي متلكتني 

عواقب  من  اخلوف  وفيما  اأغامر  اأن 

املغامرة وبداأت اأكتب للم�رصح وكتبت 

عدة م�رصحيات حتى قابلت املخرج 

مني  طلب  ال���ذي  حويحي  حم��م��ود 

مفاجاأة  وكانت  لاأطفال  م�رصحية 

لاأطفال كيف  اأكتب  اأن  بالن�شبة يل 

هي الكتابة للطفل؟ �شعدت باملغامرة 

و�رصعت يف الكتابة وكتبت م�رصحية 

وبالفعل   � الأطفال  مملكة   � بعنوان 

ولق��ت  حويحي  حم��م��ود  اأخ��رج��ه��ا 

اأكتب  اأن  على  �شجعني  مما  جناحًا 

فازت  التي   � ملكًا  الثعلب  م�رصحية 

بجائزة املركز القومي لثقافة الطفل 

و�شارت كتابة الطفل متعتي وكتبت 

م�رصحية � �شادي يف دنيا احلواديت 

الأول  امل��رك��ز  على  ح�شلت  التي   �

اأدب  يف  مبارك  �شوزان  م�شابقة  يف 

ون�رصت  وطبعت   1998 ع��ام  الطفل 

وبعدها  للكتاب  العامة  بالهيئة 

يف  منحة  عن  الثقافة  وزارة  اأعلنت 

اأكادميية م�رص يف  كتابة الطفل يف 

باملنحة  وف��زت  لها  وتقدمت  روم��ا 

حان  وعندما  ال�شعادة  من  وط��رت 

ذلك  تذكرت  روم��ا  اإىل  ال�شفر  وق��ت 

حني  انتابني  ال��ذي  ب��الأمل  ال�شعور 

كنت �شغرياً اأطل من فوق عربة النقل 

و�شارعي  مدينتي  عن  اأبتعد  واأن��ا 

رف�شت  حينها  البعيد  اإىل  واأرح���ل 

اإيطاليا  اإىل  ال�شفر ملدة عام ون�شف 

لأنني  باجلنون؛  البع�س  واتهمني 

رف�شت ال�شفر، فقد كان ذلك ال�شعور 

وحني  زال..  وم��ا  ي��ط��اردين  ال��ق��دمي 

التقيت الروائي حممد جربيل هنا يف 

اإحدى الندوات يف �شنور�س وكنا قد 

دعوناه اإىل ندوتنا وكانت ب�شحبته 

الأديبة الناقدة زينب الع�شال رئي�س 

حترير جملة وكتاب قطر الندى، وملا 

راأت اهتمامي البالغ بالكتابة للطفل 

طلبت مني اأن اأر�شل لها ق�شة للطفل 

لتن�رصها يف كتاب قطر الندى وفعًا 

الغراب  حكاية   � ق�شة  لها  اأر�شلت 

فعًا  الكتاب  و���ش��در   � واحل��م��ام��ة 

يل  �شدر  واأخ���رياً  ال�شل�شلة..  �شمن 

ق�شة � حلم النملة دودي � يف �شل�شلة 
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العامة  امل�رصية  بالهيئة  الأطفال 

للكتاب عام 2008. 

فتنة الروايـة
حني حدثني اأحدهم عن لغتي يف 

الكتابة للم�رصح وما اأعجبه من قدرة 

على كتابة اجلمل احلوارية وقال يف 

ال�شيناريو...  لكتابة  ت�شلح  اأنت  ولع 

ال�شيناريو؟ ملاذا ل تكتب �شيناريو؟ 

حتى  اأج��ب  ومل  الده�شة  متلكتني 

�شيناريو  اأكتب  اأن  حماولتي  كانت 

ف��ي  اأوًل  نبداأ  نف�شي  قلت يف  لق�شة 

نعاجلها  ثم  احلكاية  تفا�شيل  �رصد 

يف مرحلة تالية اإىل �شيناريو وكتبت 

فعًا الق�شة الطويلة بكل تفا�شيلها 

اإنها  قالوا  الأ�شدقاء  قراأها  وحني 

رواية  مع  البداية  تلك  كانت  رواي��ة 

يف  يل  ت�شببت  التي  الدمى  خيوط 

�رصاحتها  ب�شبب  ن�رصها  يف  م�شكلة 

ال�رصاحة  تلك  اأن  ذلك  بعد  وتاأكدت 

اأخ��ذت  واأخ���رياً  فنيًا،  مطلوبة  غري 

قراراً بعدم ن�رصها ثم كانت روايتي 

حار�س ال�شور التي فازت بجائزة دار 

ال�شدى بدبي ون�رصت وكانت حتكي 

وهو  �شنور�س  يف  هنا  واقعنا  عن 

وكيف  العربية  القرى  معظم  كواقع 

من  بق�رصة  ونتم�شك  التغيري  نرف�س 

ظام  داخلنا  يقبع  بينما  الظاهر 

اأن  ال��ق��رى  تلك  مينع  ظ��ام  خميف 

الذي  التغيري  ذلك  ور�شدت  تتجدد 

جوهر  لكن  احلياة  مظاهر  يف  وقع 

بع�س  تبدل  رغم  هو  مازال  التفكري 

اقتحام  ب�شبب  والتقاليد  ال��ع��ادات 

�شنور�س  ملدينتنا  احل�شارة  مظاهر 

واأفكار  بالية  بتقاليد  الت�شبث  اأن  اإل 

متوارثة ق�شى على حلم التغيري . 

اأيام ال�شارق�ة 

حني   2003 ع��ام  �شتاء  يف  كنت 

انتهيت من رواية � اآخر �شالة عائلة 

اإجابة  عن  تبحث  وكانت   � البحار 

الكربى  الأ�شئلة  وتلك  القلق  لذلك 

معذبني  وجت��ع��ل��ن��ا  حت��رين��ا  ال��ت��ي 

عن  نبحث  الوجود  هذا  يف  حيارى 

اإجابة لكننا اأبداً لن جندها من خال 

الذي  البحار  �شحاتة  ال��رواي��ة  بطل 

ظهره  على  عائلته  م��رياث  يحمل 

اإىل  الهادئة  �شنور�س  تاركًا  ويرحل 

اأن  مرتدداً  كنت  ب�شجيجها  القاهرة 

اإل  ال�شارقة  جائزة  يف  بها  اأ�شارك 

واأر�شلتها  الرتدد  ذلك  ح�شمت  اأنني 

جادة  يل  م�شاركة  اأول  هذه  وكانت 

واأعلنت  ال�شدى  دار  م�شابقة  بعد 

من  نف�شي  ووج��دت  اجلائزة  نتائج 

ب��ني ال��ف��ائ��زي��ن وف��وج��ئ��ت ب��دائ��رة 

اأن  مني  تطلب  الإع����ام  الثقافة 

اأ�شافر اإىل ال�شارقة ل�شتام اجلائزة 

اأخرى  مرة  الإب��داع  ور�شة  وح�شور 

البغي�س  الإح�شا�س  ذلك  يتملكني 

ل��رف�����س ال��رح��ي��ل ذل���ك الإح�����ش��ا���س 

ال�شفر  اأرف�س  الذي جعلني  الغام�س 

ملدة  روما  يف  م�رص  اأكادميية  اإىل 

عام ون�شف للح�شول على جائزة 

تفرغ  كمنحة  الإب���داع  يف  الدولة 

الإح�شا�س  لهذا  رهينًا  �شاأظل  فهل 

وبعد  م�شت�شلمًا  �شعيفًا  ع��اج��زاً 

ال�شارقة  اإىل  اأ�شافر  اأن  تردد قررت 

التجربة  ه��ذه  وك��ان��ت  و���ش��اف��رت 

الأوىل يل التي اأبتعد فيها عن م�رص 

لكن حني هبطت الطائرة يف مطار 

املدينة  تلك  ال�شارقة  ال�شارقة... 

ذراعيها  تفتح  البحر  اجلال�شة على 

الثقافات  كل  من  للوافدين  ب�شوق 

�شهلة  مدينة  الأم��ك��ن��ة  ك��ل  وم��ن 

طماأنينة  ومتنحك  بحر�س  ترقبك 

وجتل�شك بحفاوة بالغة كاأنك ابنها 

لك يف  يتاأكد  �شكانها  واحد من  اأو 

تلك اللحظة اأنك اأمام مدينة عربية 

الوجوه  ووجدت  عريق.  تاريخ  لها 

هناك هادئة عرفت اأنني داخل هذا 

ترحيب  كان  الواحد  الكبري  الوطن 

الأ���ش��دق��اء ه��ن��اك ل ي��و���ش��ف... 

والكتابة  بالإبداع  احلفاوة  وجدت 

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من 

حاكم  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 

يعرف  الذي  املبدع  ذلك  ال�شارقة 

ال�شارقة  فرتى  الكتابة  وقيمة  قدر 

للثقافة  منارة  �شارت  يديه  على 

وقبلة للمبدعني العرب واإ�شهاماته 

الذي  الثقايف  احلراك  يف  الوا�شعة 

الثقافة  يف  ويوؤثر  ال�شارقة  ت�شهده 
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وموؤلفاته  بكتاباته  �شواء  العربية 

النا�شجة  الثقافية  مب�شاريعه  اأو 

التي ت�شهم ب�شكل فعال يف مزيد من 

وبروحه  العربية  بالثقافة  الرتقاء 

ال�شارقة  تلك جعل  املبدعة  املثابرة 

يقدرون  كيف  وعرفت  املقدمة  يف 

الهتمام  ذلك  وجدت  هناك  الكتاب 

العوي�س  اهلل  عبد  الأ�شتاذ  من  البالغ 

هم  كم  و�شعرت  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير 

على  ال��دائ��رة  يف  هناك  حري�شون 

املهمة  واإجن��از  بالثقافة  الرت��ق��اء 

ب��الإب��داع  الرت��ق��اء  وه��ي  ال�شعبة 

تلتقي  واحلب  الود  بكل  ثم  والكتابة 

العربية  الأقطار  معظم  من  باأدباء 

اأ�شدقاء  وبقلبك  ال�شارقة  من  تخرج 

حقيقيون من خمتلف الأقطار العربية 

عرفت عن قرب عبد اهلل غزال الروائي 

به  �شداقتي  و�شارت  الرائع  الليبي 

حتى الآن اأي�شًا عرفت يو�شف اللمكي 

من عمان واقرتبت من فار�س حرام 

ال�شاعر العراقي ومن �شوريا الأديبة 

وال�شديقة  اإدل��ب��ي  بهيجة  الرائعة 

اليمن  ومن  العلو�س  �شمر  وال�شاعرة 

مروان الغفوري ومن املغرب اإبراهيم 

بن  جم��دي  واجل��زائ��ري  املن�شوري 

النجار  م�شلح  وال��دك��ت��ور  عي�شى 

هوؤلء  من  اقرتابي  كان  الأردن  من 

ه��و اق���رتاب م��ن ع��امل م��ن الإب���داع 

اأننا  و�شعرت  املختلفة  والكتابة 

اإىل  متعط�شون  بل  م�شتعدون  كعرب 

البغي�شة  احلواجز  تلك  لول  بع�شنا 

التي تو�شع اأمام ال�شعوب كي تلتقي 

�شوقي  قاله  ما  اأن  ال�شارقة  علمتني 

الهم �رصق واإننا ج�شد واحد  اإننا يف 

كل من التقيته هناك كان الود يطل 

�شربي  الفتاح  عبد  كان  عينيه  من 

با  القلب  يدخلون  الذين  هوؤلء  من 

عبد  عمر  الدكتور  ترى  ثم  ا�شتئذان 

العزيز مثاًل للمثقف الواعي بق�شايا 

النقا�س ويف  اأمته هناك يف حماور 

التجاذب الرقيق داخل ور�شة الإبداع 

ت��درك  وممتعًا  ح���راً  ك��ان  النقا�س 

هادئة  لي�شت  ال�شارقة  اأن  �شاعتها 

كما تظن بل هي املدينة التي ت�شتعل 

اأمام  هناك  واأنت  وتعرتف  بالإبداع 

اجلميع اأن حرية الأفكار التي كانت 

م��ط��روح��ة يف ور���ش��ة الإب����داع هي 

امل��دن  معظم  يف  جت��ده��ا  ل  ح��ري��ة 

ال�شارقة  ت��دخ��ل  وب��رف��ق  العربية 

و�شعبها  وبناياتها  ب�شوارعها  قلبك 

اأن���ك ل حم��ال��ة ق��د وقعت  وت��ع��رف 

ا�شتوعبت  كيف  وتتاأمل  الفتنة  يف 

كل  من  الإبداع  اأطياف  كل  ال�شارقة 

الأقطار العربية وجعلته على مائدة 

اإليك  خرجت  التي  املدينة  واح��دة 

ومداد  �شافية  روحًا  فتنتها  بكامل 

منك  الآن  تنخلع  زينتها  الأح���رف 

معلقًا  والقلب  الرحيل  كان  عندما 

وبعد  القاهرة  يف  هنا  بال�شارقة 

اإليها  بالعودة  اأحلم  قليلة كنت  اأيام 

العربية  املدينة  تلك  اإىل  واحلنني 

ال��ذي  ال���دفء  لذلك  ك��ان  الأ�شيلة 

اأح�ش�شت به هناك اأثر كبري ... وتهياأت 

يل الظروف حني انتهيت من ديوان 

�شعر للطفل اأ�شميته � ع�شفور وحرف 

مل  ال�شم  هذا  اأن  واحلقيقة   � ووط��ن 

اأكن �شاحبه لأنني كنت مرتدداً يف 

اختيار عنوان للديوان حتى اقرتحه 

اأن  بعد  طو�شون  احمد  ال�شديق   
ّ
علي

كاأنه  منا�شبًا  ووجدته  الديوان  قراأ 

وجدت  وبامل�شادفة  بداخلي  كان 

مو�شوع  حت��دد  ال�����ش��ارق��ة  ج��ائ��زة 

جائزة الطفل يف ديوان �شعر لاأطفال 

اإىل  احلنني  ذلك  داخلي  فا�شتعل يف 

اأر�شل  اأن  وق��ررت  واأهلها  ال�شارقة 

العام  الديوان  فاز  وبالفعل  الديوان 

مل  لكنني  باجلائزة   2007 املا�شي 

اإىل ال�شارقة  اأ�شافر  اأحقق حلمي ومل 

ل��ظ��روف ق��ه��ري��ة ف��ق��د ك���ان هناك 

من  يل  ا�شتدعاء  التوقيت  نف�س  يف 

امل�شلحة؛ لأنني كنت �شابط  القوات 

يل  بالن�شبة  �شدمة  وكانت  احتياط 

األ اأرى ال�شارقة هذه املدينة روت يل 

اأ�رصارها يف يوم من الأيام وك�شفت 

عن فتنتها يل، وها اأنا اأنتظر اأن اأرى 

 � ووط��ن  وح��رف  ع�شفور   � دي���واين 

قادمًا من ال�شارقة يحمل معه رائحة 

هناك  وذكرياتي  واأهلها  �شوارعها 

الأ�شدقاء عّله ي�شفي ما بي من  مع 

�شاأم.
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يعني  ال  جائزة  على  الكاتب  حصول  أن  على  نتفق  أن  ينبغي 
بالضرورة أنه يستحقها، وأن من لم يحصل على جائزة ال يعني 
من  اجلوائز،  كل  على  هذا  وينطبق  يستحقها،  ال  أنه  بالضرورة 
أصغر جائزة في هيئة قصور الثقافة إلى جائزة نوبل، فنحن نختلف 
كل يوم حول الذين حصلوا على جائزة نوبل وأحقية آخرين في 
الدقيق،  التقييم  احلصول عليها، ذلك أن األدب يستعصي على 
إذ يعتمد على أذواق احملكمني وانتماءاتهم األدبية، لكنها في ظل 
كسل نقدي واضح ال يواكب اإلبداع األدبي بشكل جيد، وفي 
ظل إعالم أدبي يفتقر إلى النزاهة واملوضوعية والعمق، تبقى اجلوائز 

األدبية كجواز مرور ووسيلة هامة لالعتراف باألديب.

اجلوائز العربية
جواز مرور

إىل احلياة األدبية

د. محمد إبراهيم طه

الأخ��رية  ال�شنوات  �شهدت  وق��د 

انطاق اأكرث من جائزة عربية، اأولها 

جائزة ال�شارقة يف 1997 يف دورتها 

الرواية،  الأوىل، وجنيب حمفوظ يف 

تون�س،  يف  ال�شابي  القا�شم  واأب���و 

اإدري�س يف  ويو�شف  الثقافية،  ودبي 

العربية  والبوكر  الق�شرية،  الق�شة 

زايد  ال�شيخ  وجائزة  الإم���ارات،  يف 

قيمة  ارت��ف��اع  ع��ن  ف�شًا  للكتاب، 

وظهور  م�����رص،  يف  ال��دول��ة  ج��وائ��ز 

جوائز خا�شة مثل جائزة �شاوير�س، 

مما حرك حالة الركود الأدبي و�شجع 

الأدباء على املزيد من الإنتاج.

ال�شارقة  جائزة  اأن  ظني  ويف 

اجلوائز  واأه��م  اأول  العربي  لاإبداع 

م�شداقية  اكت�شبت  التي  الأدب��ي��ة 

عالية يف هذا ال�شدد لكونها:

اأوًل: جائزة عربية ولي�شت حملية، 

تتوجه اإىل كافة املبدعني يف العامل 

العربي.

ت�شمل  نوعية،  غري  جائزة  ثانيًا: 

�شعر  من  الرئي�شية  الإب���داع  ف��روع 

وق�شة ق�شرية ورواية ونقد وم�رصح 

تغطي  بذلك  وه��ي  الأط��ف��ال،  واأدب 

جوانب الإبداع املختلفة دون تف�شيل 

نوع على نوع.

املكت�شف،  دور  تلعب  اأنها  ثالثًا: 

حيث ت�شرتط اأن يكون العمل املقدم 

نوع  يف  للمتقدم  الأول  العمل  هو 

الكتابة، وت�شرتط اأن يكون خمطوطًا، 

كبري  ج��زء  منه  ن�رص  قد  يكون  واأل 

اأو �شدر يف كتاب، وبذلك هي تقدم 

وجوهًا  عام  كل  الأدبية  احلياة  اإىل 

الإب���داع  �شماء  يف  حتلق  ج��دي��دة، 

العربي.

الأعمال  طباعة  تتوىل  راب��ع��ًا: 

الفائزة، وت�شت�شيف الفائزين ليلتقوا 

اأدبية  ور�شة  يف  بع�شًا،  ببع�شهم 
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خال اأيام حفل ت�شلُّم اجلائزة، حيث 

ينبثق  اأدبي  ببحث  فائز  كل  ي�شارك 

من مو�شوع واحد تدور حوله اأبحاث 

التناق�س  وي��ت��م  الأدب��ي��ة،  ال��ور���ش��ة 

يف  الأب��ح��اث  ه��ذه  ح��ول  والتحاور 

جل�شات يومية.

عن  بانتظام  ت�شدر  خام�شًا: 

دائرة الثقافة والإعام جملة ثقافية 

ال��راف��د،  جملة  ه��ي  وه��ام��ة  حمكمة 

وتلعب دوراً هامًا يف احلياة الثقافية 

الفائزين  كل  اإىل  وتر�شل  العربية، 

بجائزة ال�شارقة، كل يف بلده، وعلى 

التوا�شل  ليكتمل  اخلا�س،  عنوانه 

بينها وبني املبدعني العرب، وتن�رص 

فيها  وتعلن  اجل��ائ��زة،  اأخبار  فيها 

نتائجها.

أول تعارف بجائزة الشارقة
في دورتها الرابعة 2000

مبخطوطة   2000 عام  يف  تقدمت 

رواية �شقوط النوار اإىل نادي الق�شة 

امل�������رصي، ل��ك��ن م��وظ��ف ال��ن��ادي 

اأنني  بحجة  الرواية  ا�شتام  رف�س 

الرواية  وم�شابقة  ع�شويتي،  قبلت 

حاولت  الأع�شاء،  لغري  املخطوطة 

اآخذ  مل  لأنني  الرواية  بت�شلم  اإقناعه 

الر�شوم،  اأ�شدد  ومل  الع�شوية  بطاقة 

قراأت  اليوم  ذات  ويف  رف�س،  لكنه 

لوحة  يف  ال�شارقة  ج��ائ��زة  اإع���ان 

فتقدمت  الكتاب،  باحتاد  الإعانات 

فرباير  ويف  ال��ن��وار،  �شقوط  برواية 

هاتفي  ات�شال  ويف   2001 عام  من 

الثقافة  دائرة  من  موظفة  اأخربتني 

والإعام بال�شارقة بفوزي باجلائزة 

الأوىل، كان فرحي باجلائزة املادية 

اأنني  واأذك��ر  يو�شف،  ل  واملعنوية 

جربيل  حممد  ب��ال��روائ��ي  ات�شلت 

و�شديقي حممد طلبة الغريب و�شمري 

واأخربتهم،  مر�شي  وف��وؤاد  دروي�س 

يف  وا�شت�شافتي  الرواية  طبع  ومت 

مدار  على  حفل  يف  ودب��ي  ال�شارقة 

اأ�شبوع حيث �شاركت يف ور�شة اأدبية 

وطبعت  والتاريخ«  »الأدب  بعنوان 

اأبحاثه يف كتاب بنف�س ال�شم. وحني 

بقيمة  الق�شة  ن��ادي  موظف  علم 

اجلائزة قال يل:

دي  اجل��ائ��زة  يف  ك��ام  ن�شيبي   �

كنت�س  ما  قبلتها  كنت  لو  يعني   .. ؟ 

حتاخذ حاجة.

جائزة  تفعيل  ب�شاأن  اقرتاحات 

ال�شارقة لاإبداع العربي

على  القائمني  على  اأق��رتح  اأوًل: 

دائرة الثقافة والإعام، طرح جائزة 

جت��اوزوا  ملن  ال�شم،  بنف�س  اأخ��رى 

�شن الأربعني، وملن امتلكوا اأدواتهم 

الفنية، على اأن تكون يف ذات الفروع 

مراكز  با  واح���دة،  جائزة  لكنها   ،

للكتب  وت��ك��ون  ث��ال��ث��ة،  ول  ثانية 

ول  الفائدة،  تعم  بذلك  املطبوعة، 

اكت�شاف  على  اجلائزة  دور  يقت�رص 

املوهوبني فقط واإلقاء ال�شوء عليهم، 

بل ميتد اإىل التقييم احلقيقي لاأعمال 

الأدبية النا�شجة واملفا�شلة بينها، 

الأو�شاط  يف  حقيقي  حراك  لإحداث 

العربي  املواطن  وت�شجيع  الثقافية 

على القراءة بعد اأن تراجعت القراءة 

درجة  اإىل  الأدبية  الكتب  وخا�شة 

خميفة.

اأى�شًا  الدائرة  اأقرتح على  ثانيًا: 

الفائزين  املبدعني  مع  تتوا�شل  اأن 

اأن  وحت���اول  ال�شنوات  خمتلف  يف 

جتمعهم يف موؤمتر اأدبي كبري، اأو على 

هام�س معر�س الكتاب بال�شارقة اأو 

القاهرة.

فعالياته  هام�س  على  يلتقي 

منهم  كل  فيعرف  الفائزون،  ه��وؤلء 

وا�شل  ال��ذي  ومن  زميله،  �شار  اأي��ن 

الكتابة ومن الذي توقف، ومن الذي 

برز جنمه ومن الذي خفت، واإىل اأي 

حد كانت اجلائزة والتحكيم متوافقًا 

وهل  احلقيقية،  الأدي��ب  ق��درات  مع 

دفعته اإىل الأمام اأم ل؟!

جائزة الشارقة
كانت فاحتة خير

مواعيد  وتتعار�س  طبيبًا  اأعمل 

الندوات  ح�شور  مواعيد  مع  عملي 

التهام  وكان  الثقافية،  والأم�شيات 

الذي يوجه يل دائمًا اأنني منغلق على 

ذاتي، ل اأ�شعى اإىل التعرف بالآخرين، 
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يعرفني  ل  لذلك  لكتابتي،  اأروج  ل 

الكثريون من املبدعني والنقاد، ومل 

فتقدمت  اجلوائز،  �شوى  اأمامي  يكن 

على  مائلة  “توتة  الأول  بكتابي 

الت�شجيعية،  الدولة  نهر” اإىل جائزة 

 ككاتب 
ّ
وكانت ال�رصوط منطبقة علي

وعلى الكتاب، فال�شن حتت الأربعني، 

�شنوات على  اأكرث من ثاث  ومل مير 

الهدف  كان  وفيما  الكتاب،  �شدور 

من تقدمي جلائزة الدولة الت�شجيعية 

اإمنا  اجل��ائ��زة،  على  احل�شول  لي�س 

ميكن  حيث  للمناف�شة  ال�شم  ط��رح 

ثمانية  اأو  �شبعة  من  املكونة  للجنة 

بال�رصورة،  املجموعة  تقراأ  اأن  نقاد 

وح�شلت  ح��دث��ت،  امل��ف��اج��اأة  لكن 

جائزة  على  نهر«  على  مائلة  »توتة 

 ،2001 ع��ام  يف  الت�شجيعية  ال��دول��ة 

على  حل�شويل  التايل  العام  يف  اأي 

جائزة ال�شارقة، وهو ما ردم الفجوة 

التي اأحدثها انف�شايل الفيزيقي عن 

احلياة الأدبية، واأعادتني اجلائزتان 

اإىل �شفوف املبدعني اجليدين، فكلتا 

عربية،  الأوىل  قيمتان:  اجلائزتني 

والثانية  عربية،  فيها  واملناف�شة 

تتاأكد  والث��ن��ت��ان  بحتة،  م�رصية 

اأنك تناف�س مبدعني هواة يف  فيهما 

تتجاوز  ل  حم��ددة،  عمرية  مرحلة 

الأربعني، ال�شارقة متنحك العرتاف 

العمل  يف  ت�شرتط  لأن��ه��ا  ال��ع��رب��ي، 

وهي  خمطوطًا،  يكون  اأن  امل��ق��دم 

اأديبًا  اأن هناك  اإىل  ت�شري بقوة  بذلك 

حقيقيًا مل يعرفه اأحد على امل�شتوى 

الثانية  دون  من  لكنك  بعد،  العربي 

وجودك  على  للتاأكيد  حمتاجًا  تظل 

امل�رصيني  املبدعني  بني  املحلي، 

اأنف�شهم، لكل حاوتها، ولكل جمالها 

اأنه تبقى هناك بع�س  اخلا�س، غري 

اأمتنى  والتي  ال�شكلية،  الختافات 

اأن تعالج يف جوائز الدولة. فجائزة 

ال�شارقة ت�شت�شيف الفائزين اأ�شبوعًا، 

اأدبية ملناق�شة هذه  تقيم فيه ور�شة 

مو�شوع  حول  للحوار  اأو  الأعمال، 

الأدب��ي��ة،  ال�شاحة  على  وه��ام  ملح 

من  املبدعني  بني  للتعارف  وحفًا 

لتوزع  املختلفة،  العربية  ال��ب��اد 

ويلقى  اجلوائز،  الأ�شبوع  نهاية  يف 

الإع��ام  و�شائل  جميع  من  ال�شوء 

قدر  وعلى  لكنني  الفائزين.  على 

الت�شجيعية،  الدولة  بجائزة  فرحي 

فاأنا مل اأت�شلم بعد الدرع اأو ال�شهادة 

اخلا�شة بها، كما اأن هناك حا�شلني 

ت�شجيعية  اجل���وائ���ز،  ه���ذه  ع��ل��ى 

اأكرث من ع�رص �شنوات  وتقديرية منذ 

مل يت�شلموا ال�شهادة، رمبا كان الأمر 

�شيكون خمتلفًا فيما لو وجهت دعوة 

للثقافة  الأعلى  �شغرية من املجل�س 

العام،  نف�س  يف  الفائزون  ليتعارف 

بني  م��ا  ن��وع  م��ن  �شلة  اأقيمت  اأو 

كاأن  واملجل�س،  باجلائزة  الفائزين 

املجل�س،  مبطبوعات  تزويدهم  يتم 

اأو دعوتهم اإىل الندوات اأو املوؤمترات 

جانب  ه��ذا  املجل�س،  يقيمها  التي 

الدولة يف م�رص  تفتقده جوائز  هام 

مقارنة بجوائز اأخرى مثل ال�شارقة.

جائزة يوسف إدريس
عادت  اأن  لبثت  ما  الفرحة  لكن 

على  ح�شلت  حني  اأخ���رى،  م��رة  يل 

جائزة يو�شف اإدري�س العام املا�شي 

»الرك�س  الق�ش�شية  مبجموعتي 

 68 بني  من  خ�����رصاء«،  م�شاحة  يف 

وعربية،  ق�ش�شية م�رصية  جمموعة 

ومت ت�شليم هذه اجلائزة يف حفل اأ�شبه 

ختام  ويف  ال�شارقة،  جائزة  بحفل 

اإدري�س،لقد  يو�شف  عن  كبري  موؤمتر 

�رصفت فلو�س اجلوائز ومل يبق �شوى 

والحتفالت  اجلائزة،  ت�شلم  مرا�شم 

الآن  حتى  وم��ازال��ت  امل�شاحبة، 

بداخلي  تعي�س  �شنوات  ثماين  وبعد 

ال�شارقة،  ج��ائ��زة  ع��ن  ال��ذك��ري��ات 

وعن  امل�شاحبة،  الحتفالت  وعن 

اأذكر  اأزال  ول  الكرمية،  ال�شت�شافة 

ال�شتقبال الكرمي، والربنامج الدقيق 

ال�شارقة  متحف  لزيارة  نفذ  ال��ذي 

مع  بالتبادل  ال�شارقة  وج��ام��ع��ة 

حول  وم�شائية  �شباحية  ن���دوات 

اأن�شى  ول  والتاريخ،  الأدب  ور�شة 

حلظة الوداع حني اأخذين يف �شيارته 

الثقافة  دائرة  اإىل مطار دبي، وكيل 

والإعام.
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قبل اخلو�س يف التفا�شيل، يقت�شي القول اإنه غالبًا ما يقراأ املرء يف النقد ال�شينمائي، لدى العرب 

والأجانب معًا، اأن هوليوود )�شينما جتارية، �شينما البوب كورن ورقائق ال�شيب�س، �شينما �شباك التذاكر 

اأ�شرية  والت�شلية،  الرتفيه  �شينما  الب�رصية،  والبهرجة  ال�شخمة  املوؤثرات  �شينما  ال�شعيدة،  والنهايات 

النجم وربيبة راأ�س املال(، وغري ذلك من الألقاب التي يق�شد منها الإقال من دور هذه ال�شينما، واحلط 

من قيمتها، لكن التدقيق يف بع�س الأفام التي )مترق( �شليمة، وتخرج على هذه ال�شورة الإعامية 

امل�شادة لها، يرى اأنه بالرغم من وجود بع�س ما يقال عن هوليوود، اإل اأنها تبقى اإحدى اأهم واأ�شخم 

املوؤ�ش�شات العاملية التي كان لها تاأثريها يف كافة املجتمعات الب�رصية يف الكوكب، وذلك على مدى 

النمطية  ال�شورة  هذه  على  يخرج  من  دائمًا  هنالك  �شيكون  اآخر،  جانب  من  الزمان.  من  ونيف  قرن 

اأمثال املخرج جيم�س كامريون، الذي اأخرج واأنتج  لهوليوود، ليثبت العك�س، ويربز وجهها الريادي، 

فيلم )تايتنك(، واأخرياً )افاتار(، الفيلم الأ�شخم والأغلى يف تاريخ ال�شينما العاملية.

اإن املخرج جيم�س كامريون هو بالفعل كما و�شف نف�شه عندما ت�شلم جائزة  )اأو�شكار( عن فيلمه 

اإلينا بفيلم )افاتار(  )تايتنك(، قال: )اأنا ملك العامل(. فبعد 12 عامًا من النتظار والعمل الدوؤوب، عاد 

التقييمات  اأكرث  يف  ورد  كما  الأخ��اذ(،  وال�شحر  املتوا�شل  )الإبهار  من  �شاعتني  من  لأكرث  ميتد  الذي 

ال�شينمائية مو�شوعية، واإذا كان فيلم )تايتنك( الأغلى يف العامل من حيث امل�شاريف والإيرادات يف 

فرتته الزمنية )منذ ع�رصين عامًا(، ففيلم )افاتار( اقرتبت اإيراداته من ملياري دولر يف ال�شهر الأول، 

بل و�شل اإىل مليار دولر يف الأ�شبوعني الأولني على عر�شه. فما هو هذا العمل اجلبار، وما هي الروؤية 

الإخراجية التي تقف خلفه، وما الر�شالة التي اأراد كامريون اإي�شالها اإىل العامل من خال )افاتار(؟..

ملن يعرف ال�شينما، وميتلك قدراً حمدوداً من ثقافتها، املهمة بالطبع، يعرف اأن هنالك ثاثة اأ�شماء 

واإبهار، وهم �شبيلبريغ �شاحب فيلم )جور�شك  ال�شينمائي، دائمًا مدار بجث وجدل  الإخراج  يف عامل 

بارك(، ولوكا�س �شاحب فيلم )حرب النجوم(، وجيم�س كامريون. جميعهم عا�شقون للخيال العلمي، 

لكن كامريون ل مييل اإىل )جعل التقنية احلديثة تنزع �شحر اخليال( من اأعماله ال�شينمائية، كما يفعل 

�شبيلبريغ ولوكا�س على �شبيل املثال. طبعًا هنالك ا�شم ل يجب القفز عليه وهو املخرج رايل �شكوتد. 

اإن هنالك تقاطعات وتباينات يف اأعمال الثاثة املذكورين، توؤ�رص اإليهم بب�شاطة وو�شوح، فيما ي�شبه 

الب�شمة املميزة لكل منهم، لدى ع�شاق ال�شينما حول العامل. 

)افاتار( لكامريون، صرخة يف واد

محمد حسن احلربي


