


العولمة القاتلة وسؤال الهوية الثقافية في ذكرى رحيل السياب.. البداية المستعادة

قراءة في الخلفيات الرمزية وعالقتها بالواقع 
في ديوان: »شهوة الغريب« للزجالة نجاة درواش

عبق القراءة والكتابة: إطاللة على كتاب 
»عطر القراءة وإكسير الكتابة« لمحمد البغوري

إفتتـاحية

** رغم مرور عقود من الزمن فإن بالدنا مازالت 
لم تحسم معركة التعليم!. والتعليم كما يعلم الجميع 
يعد مدخال أساسيا ألي تقدم تطمح إليه الشعوب، 
ومخرجا ألي محنة يمكن أن تقع فيها الدول.. إنه 
طوق النجاة تمسكت به كثير من األمم فأصبحت 
رائدة في مجاالت شتى علمية وأخالقية واقتصادية 
اهتمام  كبير  أخرى  دول  تعره  ولم  وتشريعية. 
فأضحت مجرد كيانات ضعيفة وهشة وغير قادرة 
على مواكبة تطورات العصر، بل مهددة بمزيد من 

عوامل التخلف والفقر والمرض والزوال أيضا.
لذلك، نتساءل مرة أخرى، عن مدى وعي أبناء 
بالدنا بأهمية هذا المرفق؟ وعن مكونات نظرتهم 
إليه؟ وعن طبيعة مقترحاتهم لتطويره واالرتقاء 
به وجعله رافدا من روافد التنمية والبحث العلمي 

والتقدم والحضارة؟.
هو:  التعليم،  بشأن  اليوم  عليه  نتفق  ما  إن 
هذه  في  يجادل  أحد  ال  أوضاعه!  تغيير  ضرورة 
وحول  الطريقة!  حول  نختلف  أننا  غير  البديهة! 
له،  نأسف  وما  واألهداف!  واآلليات  الشروط 
أولها  إثنتين،  فئتين  بين  قائم  االختالف  أن  هو 
أصحاب المصالح السياسية واالقتصادية، والفئة 
هذا  وفي  والخبرة.  االختصاص  أصحاب  الثائية 
وأصحاب  السياسيين  من  كثير  يرى  السياق 
يجب  تعليمنا  أن  الصناعي  والرأسمال  التجارة 
ربطه بالفرنسة وفرنسا: تربية وأخالقا حضارية 
تتقن  ال  أنها  الفئة  هذه  في  والمالحظ  وتكوينا. 
لغة إال الفرنسية، وأنها ال تحسن التفكير في حل 
مشاكل الدولة والمجتمع إال من خالل اللغة والفكر 

والتاريخ الفرنسي.
بينما يذهب الخبراء وأصحاب االختصاص إلى أن 
تعليمنا بات اليوم مطالبا باستحضار اللغة الوطنية 

في  تدريجي؛  بشكل  األمازيغية  ثم  أوال،  العربية 
الحال،  بطبيعة  ومنها،  الشاملة،  التنمية  مجال 
منوهين  والتكوين،  والتربية  التعليم  منظومة 
بالدول الصاعدة اقتصاديا اليوم، لكونها اعتمدت 
على  والحضاري  والتقني  العلمي  نهوضها  في 
والدول  وتركيا،  الجنوبية،  ككوريا  األم؛  لغتها 
تطرح  لكنها  المثال.  سبيل  على  االسكندينافية 
الوطنية،  اللغة  العتماد  مالزما  شرطا  بالمقابل 
أيضا  االعتماد  المجتمع، )وهو(  لمشاكل  كمفتاح 
على اللغة اإلنجليزية باعتبارها لغة العلوم والبحث 

العلمي واالقتصاد والحوار الحضاري.
إن معركة التعليم ببالدنا ينبغي أن تحسم بصورة 
أوال  أيديولوجي،  تنازع  أي  عن  وبعيدا  نهائية 
المغربي  الدستور  عليه  ينص  ما  باستحضار 
ثم  اللغات،  مجال  في  2011م  سنة  الصادر 
بضرورة إيالء اهتمام أقصى للمدرسة العمومية 
وتصحيح  الكارثية  وضعيتها  من  انتشالها  قصد 
مسارها التاريخي ورد اعتبارها: تجهيزا وموارد 
أهم  على  باالنفتاح  ثم  وبيداغوجية،  بشرية 
والتعليم  الثقافة  في  حضورا  األكثر  العالم  لغات 
واالقتصاد، ثم بالتحرر من أي وصاية استعمارية 

سواء في الفكر أو السياسة أو االقتصاد.
وعليه، فإنه ال بد من التمييز بين لغة التدريس، 
وتدريس اللغات. وفي هذا الصدد إذا كنا ال نختلف 
حول ضرورة توسيع وعاء تعليم اللغات العالمية 
إنجليزية وصينية وإسبانية وبرتغالية  الحية من 
وتوظيف وسائل مدرسية وإعالمية ودبلوماسية 
والتواصل  من جهة  اكتسابها  في سبيل  وغيرها 
العالم وثقافاته المتعددة من جهة ثانية، فإن  مع 
عمق  عن  تعبيرا  تكون  أن  ينبغي  التدريس  لغة 

هويتنا وأصالتنا وتاريخنا وثقافتنا.
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كلمات للبدء
المسرح صعب سلمه، هكذا تقول االحتفالية، 
الشعر  عن  الكالم  هذا  نفس  قيل  هذا  وقبل 
العربي، ونعرف أن شعرية هذا المسرح هي 
جزء أساسي وحيوي من شعرية الوجود ومن 
شعرية الحياة ومن شعرية هذا الكون الالنهائي 
الصاعد  السلم  هذا  يرتقي  وال  والالمحدود، 
بشكل  يعلمه،  الذي  إال  واألسمى  األعلى  إلى 
يفهمه ويعيشه ويعشقه  حقيقي وكامل، والذي 
بشكل حقيقي وجديد ومتجدد، وهكذا أقول أنا 
اليوم، وهكذا أكتب كل يوم، ويخطئ من يظن 
أنه يمكن أن يمارس الفعل المسرحي ممارسة 
آلية ومزاجية وعشوائية وبال معنى، أي بدون 
معرفة، وبدون علم، وبدون فهم، وبدون نظر 
وبدون تنظير، لذات هذا المسرح أوال، ولذات 
ذلك الكائن المسرحي الذي يسكننا ونسكنه ثانيا، 
الحية  الممسرحة  التاريخية  اللحظة  تلك  لذات 
والتي  وفيها،  بها  ونحيا  نحياها  والتي  ثالثا، 
نحتفل ونعيد فيها، والتي ال يمكن إال أن نشبهها 
الكليات  في  تشبهنا  وأن  التام،  التطابق  لحد 
وفي الجزئيات وفي الثوابت والمتغيرات، وأن 
بال،  على  يخطر  ال  قد  كل شيء  في  تشبهنا 
وبالتأكيد، فإن كل لحظة مسرحية ال تشبه من 
لحظتها  تشبه  وال  مكانها،  تشبه  وال  يعيشها، 
الوجودية واالجتماعية، وال تشبه لغتها وثقافتها 
أعيادها، فإنها ال يمكن أن تكون لحظة احتفالية 

ومسرحية حقيقية.
نحن األحياء نسكن المسرح، وعنواننا الحقيقي 
موجود في هذا المسرح الكبير، والذي يسمى 
خارجه،  وليس  فيه  موجود  هو  نعم،  الدنيا، 
والتي  األفهام،  من  كثير  تعيه  ال  قد  ما  وهذا 
هذا  خارج  الموجود  الشيء  عن  عادة  تبحث 
عين  وهو  العبث  عين  هو  وذلك  الوجود، 
الالمنطق، وكما أننا نسكن هذا المسرح، فهو 
يسكننا أيضا، وهو بهذا روحنا وجسدنا، وهو 
زينا الذي اخترناه، وهو جلدنا الذي اختارنا، 
والتي  بها،  نعبر  التي  الكبرى  لغتنا  وهو 
نتواصل بها ومن خاللها مع بعضنا البعض، 
ولهذا فقد كان مسرحنا الحقيقي أقرب إلينا من 
أن  نريد  ال  أو  ندري،  ال  ونحن  الوريد  حبل 

بأن  منا  البعض  تخيل  فقد  ذلك،  ومع  ندري، 
غائب،  مسرح  هو  ـ  مسرحنا  ـ  المسرح  هذا 
أو أنه كان غائبا في فترة معيتة من التاريخ، 
مع أنه كان دائما حاضرا في حضورنا، وأنه 
كان حيا بحياتنا وبحيويتنا، ويخطئ من يعتقد 
أن هذا المسرح موجود فقط هناك وليس هنا، 
أي موجود عند اآلخرين في الثقافات األخرى 
وفي اللغات األخرى وفي التجارب المسرحية 
منطقيا  ـ  يسيقيم  أن  يمكن  وكيف  األخرى، 
وعقليا ـ أن نكون نحن )موجودون هنا( وأن 
يكون مسرحنا موجود هناك، وأن ننطق نحن 
أو  إنجليزية  لغة  هو  ينطق  وأن  عربية،  لغة 

فرنسية أو ألمانية؟ 
مسرحنا إذن موجود فينا وفي حياتنا وحيويتنا 
كلمته  سقراط  قال  وقديما  الحية،  ولحظتنا 
من  فإن  وبالتكيد  نفسك(  )اعرف  المشهورة 
ضيع  ومن  لحظته،  ضيع  ومن  نفسه،  ضيع 
لغته،  ذاكرته، ومن ضيع  هويته، ومن ضيع 
بذاته  وعيه  وضيع  الثقافي،  إرثه  ضيع  ومن 
وبغيره وبالعالم، فإنه ال يمكن أن يجد مسرحه، 
وأين يمكن أن يجده؟ خارج المكان، أم خارج 
والجمالي  الفكري  السياق  خارج  أم  الزمان، 

الذي ينتمي إليه. 
السقيم،  الوهم  في مسرحنا إذن كثير جدا من 
أن  ونعرف  السليم،  الفهم  من  جدا  قليل  وفيه 
من سيئات وسلبيات النقد المسرحي المغربي 
من  النقدي  عمله  يبدأ  ال  أنه  اليوم،  والعربي 
نقطة البدء الحقيقية، والتي هي إرادة المعرفة 
من  يبدأ  فهو  ذلك،  عن  وبدال  الفهم،  وإرادة 
نقطة إرادة الحكم وإرادة التحكم، ولعل هذا هو 
النقد غارقا في األحكام  ما يفسر أن نجد هذا 
الغريبة والعجيبة والمتناقضة، والتي ال تستقيم 
وال  األشياء،  منطق  مع  وال  الفن  روح  مع 
تتماشى مع منطق الفن وال مع منطق الفكر، 
والذي ال يمكن أن يخلص إلى الحكم إال بعد 
الفهم أوال، ومن يزعم أنه يمكن أن يفهم كل 
وحالة  إحساس  أساسا  وهو  الفن،  في  شيء 

وذوق وخيال وهذيان وحمى وعربدة؟
هناك حقيقة أساسية وجوهرية ينبغي أال نقفز 
عليها، وهي أنه ال وجود لمسرح حقيقي بدون 

فإن  وبالتأكيد  وبدون شغف مسرحي،  عشق، 
كل  أبو  هو  والذي  ـ  المسرح  هذا  يعشق  من 
الفنون ـ مطالب بأن يعرفه أوال، وهو مطالب 
بأن يبحث عنه ثانيا، وأن يصل إليه بعد ذلك، 
ومطالب بأن يعرف علمه وفنه وفقهه وبالغته 
المتعددة  وصناعاته  وطقوسه  وأخالقه  وآدابه 
والمتنوعة، وأن ينطلق دائما في بحثه واجتهاده 
وجهاده من الحقيقة األساسية والجوهرية التالية، 
وهي أن األساس في المسرح هو أنه فعل أوال، 
وأنه فعل حي ثانيا، وأنه فعل عاقل ثالثا، وأنه 
فعل حر رابعا، وأنه فعل مستقل خامسا، وأنه 
فعل  وأنه  سادسا،  الدائم  بالتجدد  محكوم  فعل 
علوم  بهذا  وهو  سابعا،  واجتماعي  جماعي 
وفنون وصناعات متضامنة ومتحدة ومتناغمة 
فيما بينها، وهو تظاهرات وتمظهرات احتفالية 
اليومية  حياته  في  اإلنسان  تصاحب  وعيدية 
وفي مساره التاريخي العام، وفي هذا المسرح 
الحي ال يمكن أن تكون غائبا، أو تكون مغيبا، 
الفاعل  الحضور،  هو  األساس  شرطه  ألن 
مجال  ال  ألنه  وذلك  والمتفاعل،  والمنفعل 
للتعييد المسرحي إال بالحاضرين المتمسرحين 
مسرحي  احتفال  ألي  معنى  وال  والمعيدين، 
المحتفلون والمعيدون، ويغيب عنه  يغيب فيه 
روح االحتفال وموضوع االحتفال، ويكون بال 
معنى  وبال  مناسبة  بال  ويكون  يحدث،  حدث 
ويكون  رسالة،  وبال  وبال خطاب  هدف  وبال 

بال حالة وجدانية مشتركة ومقتسمة..

من السلفية القديمة إلى السلفية الجديدة
زمنه  يعيش  ألن  اليوم  يسعى  المسرح،  هذا 
يكون  أن  يمكن  ال  فإنه  هذا  وبغير  الحقيقي، 
وفي  سياقه  وفي  جلده  في  يكون  وأن  ذاته، 
وما  الحقيقة،  والموضوعية  الذاتية  شروطه 
ينطبق على المسرح ينطبق على اإلنسان بصفة 
عامة، ونعرف أنه في زمن مضى، وإلى عهد 
العربي  العالم  في  اإلنسان  كان  جدا،  قريب 
يرتدي الجبة والطربوش والعمامة، وكان هذا 
رمزا ألصالته أو لسلفيته، وكانت ثقافته أيضا 
ترتدي نفس الزي، وكان الزي عنوانا عليه، ثم 
تغيرت خرائط التاريخ، وجاء من قفز قفزة إلى 
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اعرف نفسك تعرف مسرحك
د. عبد الكريم برشيد

أ نـا ا لـمـو قع أ عـاله
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األمام أو إلى األعلى أو إلى الالجهة، أو قفز 
إلى اآلخر في الجغرافيا األخرى، وانتقل إلى 
ارتداء القميص والبنطلون والبرنيطة، واعتبر 
يكون معاصرا، وأن  أن  يمكن  فقط،  بهذا  أنه 
يدخل عصر العلم والتقدم والحداثة، وأن يقطع 
مع قرون طويلة من التخلف ومن التحجر ومن 
االنغالق، ولقد اعتقد أنه بهذا العنوان الشكالني 
في  وخطيرة  كبيرة  ثورة  حقق  قد  والبراني 
سلفية  استبدل  قد  بأنه  يعي  يكن  ولم  التاريخ، 
بسلفية، وأنه انتقل من تقليد اآلخر الميت إلى 
تقليد اآلخر الحي، وفي الفعلين معا، لم يحضر 
العقل، ولم يحضر اإلبداع، ولم يحضر الوعي 
النقدي، ولم يحضر االجتهاد العلمي والفكري 
والجمالي، ولهذا فقد تم استبدال سلفية بسلفية، 
الخارجي،  بالزي  نكتفي  مازلنا  اليوم،  وإلى 
ومازلنا نجري وراء الموضة العابرة، ونعتبر 
في  والجانبية  المرضية  الظواهر  بعض  أن 
المجتمعات الغربية هي جوهر تقدمها، ونرى 
الهامشي والعابر فقط، ونعمى عن رؤية  هذا 
والتاريخي،  والحقيقي  والجوهري  األساسي 
وفي هذا المعنى يقول محمد شراك )في المغرب 
الكتاب والمثقفين يرتدون جينز  مجموعة من 
الندوات  الحداثة بل وما بعدها، يتبجحون في 
والمنابر والمناظرات والتراث بمغرب الحداثة 
ضدا على الظالم، ينافحون عن مغرب التعدد 
في الرأي واحترام االختالف والتعدد في الرأي 
مصادرة  وعدم  والتنوع:  االختالف  واحترام 

اآلراء. أو امتالك الحقيقة واليقين.. ( 1 
الذين  أكثر  فإن  الشخصي  تقديري  وفي 
الناس  أكثر  هم  اليوم  الحداثة  شعار  يرفعون 
التي حملت  أكثر األنظمة  بعدا عنها، كما أن 
ابتداء  ديموقراطية،  تكن  لم  الديمقراطية  اسم 
كل  إلى  ووصوال  الديموقراطية  ألمالنيا  من 
الجمهوريات العسكرية في العالم العربي وفي 
أفريقيا وفي أمريكا الالتينية، نفس الشيء يمكن 
بعد  الحداثة وما  تدعي  نقوله عن مسارح  أن 
الحداثة، وتدعي التجريب العلمي وهي غارقة 
في الفكر األسطوري والغيبي والخرافي وفي 

السلفية المقنعة.  

السلفية السافرة والسلفية المقنعة
قولين  أمام  أقف   وأنا  دائما،  أتساءل  إنني 
القول،  من  اثنتين  أمام صيغتين  أو  مختلفين، 
األول يقول لك )حدثنا أبو هريرة قال( والثاني 
يقول لك )حدثنا أبو روالن بارت قال( وأجد 
نفسي أسأل نفسي: أين الفرق بين هذين القولين، 
أو بين هاتين العقليتين؟ فهما معا ينطلقان من 
نفس المنطلق، األول سلفيته واضحة ومكشوفة 
ومعلنة، والثاني سلفيته خفية ومخبأة ومهربة، 
والحداثة،  المعاصرة  يدعي  الثاني  أن  ورغم 
أو ما بعد الحداثة، فهو سلفي التفكير والروح، 
المقنع،  والسلفي  السافر  السلفي  معا،  وهما 
يقدمان فعال يقوم على حضور الرواية وعلى 
يحكيان  أنهما  على  يدل  مما  الدراية،  غياب 
أو  فعل  بأي  يأتيان  وأنهما ال  فقط،  ويحاكيان 
قول أو علم أو فهم جديد، وفي )حكيهما( هذا 
يحضر اآلخر دائما، وذلك في الزمن اآلخر، 
الثقافي  السياق  في  أو  اآلخر،  المكان  في  أو 
في  نجد  وبهذا  اآلخر،  واللغوي  والحضاري 
)فعلهما( النقل وال نجد العقل، ونجد االتباع وال 
نجد اإلبداع، ونجد األجوبة الجاهزة وال نجد 
األسئلة المحفزة، ونجد القديم وال نجد الجديد، 
الغريب  نجد  وال  والعروف  المألوف  ونجد 
وال  الجامد،  الثابت  ونجد  والمدهش،  والمثير 
بأنه ما  نقول  المختلف والمخالف، وبهذا  نجد 
والعربية  المغربية  والفنية  الثقافية  ساحتنا  في 
اليوم غير السلفية وحدها، وأن كل ما نسمعه 
كاذبة  وادعاءات  مزاعم  محض  هو  ونقرأه 
فقط، وهو محاوالت ببغائية لمجاراة )الموضة( 
الحداثة،  أزياء  ارتداء  وهو  العالمية،  الثقافية 
وهو التقنع بأقنعتها، وهو القبض على رمادها 
دون القبض على جمرها الملتهب، والكل اليوم 
يمارس نفس الفعل، والذي هو الهروب، سواء 
إلى الخلف مع السلفية السافرة، أو إلى األمام 

مع السلفية األخرى المقنعة.

االحتفالية في درجة االقتراح
المسرحي، هي أساسا  واالحتفالية، في بعدها 
قوة، ألنها معرفة فكرية إضافية، وألنها رؤية 

جمالية جديدة ومجددة ومتجددة، وهي بهذا قوة 
العالم اآلخر، وفي هذا الزمن  أخرى في هذا 
اآلخر، وفي هذه الشروط التاريخية األخرى، 
وهي قوة اقتراحية بكل تأكيد، وإذا كانت عند 
إال  تكون  أن  يمكن  ال  فهي  سلطة،  البعض 
سلطة عادلة ومنصقة وإنسانية ومدنية وشعبية 

وديمقراطية.
وما تقترحه االحتفالية هو نفس ما تراه وتحياه 
يوميا، وهو نفس ما تتأمله وما تفكر فيه وما 
تحلم به، اآلن هنا، وليس هو ما تترجمه أو ما 
تقتبسه أو ما تختلسه من الكتب العامة، والذي 
قد يدخل في مجال النقل، أكثر من وجوده في 
االحتفالية،  هذا  تقترحه  ما  وإن  العقل،  مجال 
والعلمية،  الفكرية  ووجاهته  خطورته  ورغم 
يظل في حدود االقتراحات الفكرية والجمالية 
التي البد منها، والتي ال يمكن أن يكون لها أي 
طابع إلزامي، ألن هذه االحتفالية ليست مذهبا، 
هي  مسرحيا،  إنجيال  وليست  حزبا،  وليست 
فقط أفكار حرة ومستقلة ومشاغبة، وهي بهذا 
غير ملزمة، حتى بالنسبة لالحتفاليين أنفسهم، 
وباإلبداع  وبالحرية  بالعقل  يؤمنون  والذين 
السلفي  االتباع  ذلك  يخالف  والذي  الحر، 

والببغائي والمرآوي.
مارست  ولقد  تقترح،  إذن  االحتفالية  هذه 
والمسؤولية  الجدية  بروح  االقتراح  هذا  فعل 
لهذا  تقدم  أن  أجل  من  سعت  ولقد  العلمية، 
العالم الجديد إبداعا مسرحيا جادا وجديدا، وأن 
مستوى  في  والجمالي  الفكري  إبداعها  يكون 
العصر، وفي مستوى إنسان هذا العصر، وفي 
مستوى أسئلة ومسائل هذا العصر، وفي كل 
ولهويتها  لذاتها  وفية  كانت  االقتراحات  هذه 
وألعيادها  ولثقافتها  ولجغرافيتها  ولتاريخها 
وللغتها ولعبقريتها التي هي جزء من عبقرية 
هذا اإلنسان الذي أوجدها ووجدت من أجله.     

هامش:
مجلة  الشمكار(  )المثقف  شراك  محمد  ـ   1
روافد ـ ثقافية مغربية ـ تطوان 2017 ـ العدد 
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ها أنذا اآلن أرحل!
مكرها أو مرغما

فانشروا خبري بين القبائل
واكتبوا ماشئتم عن رحيلي

في صحف الصباح
أو صحف المساء...!

فالحياة والموت سواء...
بين السنابل

أو تحت القنابل
أو تحت األسوار

األرض صارت آدمية
يدفعها النخاس

كجارية غجرية...
زهرة برية

ترفع هامتها من تحت الجليد
ها أنذا اآلن في جوف الرمس

تحت الثرى وحيد...
أقرا أشعاري الجديرة

على الموتى...
فيصفقون

مثلما كانوا دائما وهم أحياء...!
أمام الشمس

ها أنا اآلن أكتب من جديد ...
وصيتي األخيرة
على شاهد قبري

فاقرأوا أن مررتم صدفة بضريحي
ماتيسر من سور األلم...
ستظلون بين ال ونعم...

أصناما تعيد أصناما ...وترتد...
والطوفان يتمدد

من يبيع اآلن لحده
ويرهن مجده

في متحف تجار الحروب؟
وطني فراشة محترقة

في لهيب الصمت
ورماد الكبت

يتدلى حبل المشنقة
لم يعد لي في هذه األرض إقامة

ها أنذا اآلن أرحل ...
وأترك خيمتي في الريح للريح...

وأمشي وحدي في ظلمة األشياء...
هذه الحياة موسى عمياء...

أبحث في الظلماء...
عن شمعة

في العين عن دمعة
في الحرب عن قلعة

أبحث عن حصان
أبحث عن إنسان

يمشي معي في هذه الرحلة...
أعرف أن المقبرة

نهاية السفر...
وأننا حجر...

في هذه البيضاء..
يسكننا التردد
يسكننا التجرد

وإننا في هذه الحديقة المهجورة نبحث 
عن كرسي من خشب
نبحث عن صديق...

إننا حطب... 

قصة قصيرة
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في لحظة سهو هوى شيء مني، سمعت صوت 
روحي  ذرات  وكأنه  عني،  بعيدا  تدحرجه 
استلت بعد أن أنفت سجنها العتيق بين أعطافي، 
أو أعلنت العصيان فسعت إلى خلق جسد آخر 

في فترة سباتي، وغالبا ما كنت في سبات.
بأطراف  بيضاوي  بجسم  فإذا  خلفي  التفت 
تتشكل، أي من أجزائي استقل؟ لم أنظر يوما 
وجودي،  حدود  أتحسس  ولم  صورتي،  إلى 
جسدي  أن  افترضت  المخدرة،  بأطرافي 
جميع  يستدعي  الهزائم،  أرض  على  الزاحف 
اكتمل،  قد  الشيء  كان  بأنواعها...،  أجزائي 
نظر  البعيد،  األفق  تحتويان  وذراعين  بساقين 
انعكاس  وكأنه  منه،  فدنوت  عليائه  من  إلي 
لصورتي البدائية قبل أن تلوثها سقطات الزمن 
أو عثرات القدم، كان جلده المدبوغ يعبق منه 
بأبي،  يذكراني  مميزتان  وعيناه  أمي،  عطر 
بالنبضات  يرتج  صدره  وكان  وحنان،  دفء 
إلى صدري  انتبهت  دواخلي،  في  استشعرتها 
مجرد  مقعرا،  القلب  مكان  كان  الضامر، 

شرايين معلقة بوهم االنتماء.
تفرست  الحتوائه،  الشيء  إلى  بصري  عاد 
في ما يبدو جزءا مني، غير أنه صدف طرفه 
عني دون أن يلقي نظرة امتنان. أكنت مجرد 
يبال  لم  المخاض؟  بعد  لفظت  بقايا  أو  حاوية؟ 
كالخوار،  صوتي  فصدر  ناديته،  الشيء،  بي 
أثقلت  منذ  سنوات،  منذ  أنطق  لم  أني  تذكرت 

الحروف بالشهقات على إيقاع النحيب. 
ابتعد الشيء ليشق طريقه بين رقاقات الضباب، 
المتعب مقتفيا أثره، ومن  فرحت أجر جسدي 
عناء  وبعد  بوابة،  أمام  واقفا  لي  الح  بعيد 
على  نقوشا  تبينت  العاجز  وبنظري  اقتربت، 
ورقة  كأنها  مألوفة،  كانت  الصدئة،  األبواب 
مبتورة من كتاب صباي. فلطالما وقفت آنذاك 
على  يوما  أجرؤ  لم  لكن  المصراعين،  أمام 
شعور  ينتابني  نحوها  خطوت  كلما  الولوج، 
قلبي،  يثور  كان  دواخلي  فأغفو، وفي  بالخدر 
لطالما  أني  غير  قدما،  المضي  على  يحثني 
تجاهلت صيحاته، مخضعا إياه لرغبات جسدي 
الخامل، خالجني آنذاك إحساس بأنه لن يستكين 

ألوامري طويال...
أثارت انتباهي حركة صدرت عن الشيء، لقد 
ولج البوابة، هناك حيث كان األفق مشرقا، شق 
رغبت  نبتة،  تزهر  خطوة  كل  ومع  طريقه، 
يسعفني،  لم  جسدي  أن  غير  به،  اللحاق  في 
تمددت  لذا  يتناقص،  نبضات  من  تبقى  وما 
...ثالث،  ...أربع  البوابة، خمس نبضات  عند 
أنفاسي األخيرة تتحرر من عقال جسد واهن، 
مداه،  يتسع  ينطلق،  وهو  الشيء  أرقب  وأنا 
...أحال..مه...تر..تقي...،تشـ..ـق... نبضتان، 

الـ..ـعـ..نا..ن.

فرار قلب
مليكة حتيم

خالد قدوميالرحيلقصيدة

إبداع
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محمد شداد الحراق  صوت العرب
)الدرادب(  بحي  هامشية  صغيرة  شقة  في 
الغرابة  تكمن  طنجة،  مدينة  في  الشعبي 
المحير.  اللغز  ويستقر  العجائبية  وتسكن 
الموصد  الشقة  باب  خلف  يجري  ما  وحول 
التأويالت  وتتكاثر  األسئلة  تتناسل  دوما 
كنا  واالستفهام.  االستغراب  وتحوم عالمات 
الذي  السر  نكتشف  لعلنا  نتلصص  صغارا 
فحوى  لنتصيد  السمع  نسترق  الجميع.  حير 
بعض الحكايات العجيبة التي يرويها الناس. 
التأويالت  تلك  اللتقاط  الحي  بكبار  نختلط 

الغريبة التي تتردد على ألسنتهم.
صار الجميع ينظر إلى السيد الغريب المقيم 
بائعا  كان  وحذر.  ريبة  نظرة  الشقة  بتلك 
معدنية  صينية  صباح  كل  يحمل  متجوال 
مستديرة بها أكلة ) الكالينطي( الشهيرة بمدن 
واألحياء  الطرقات  فيجوب  المغرب،  شمال 
المجاورة. يقتطع قطعا صغيرة ليلبي طلبات 
لباسه  األكلة.  تلك  يعشقون  الذين  الصغار 
غرابة،  يزيده  التقليدي  المزركش  المهلهل 
عن  يميزه  المدوي  الجهوري  وصوته 
تزيد  به  لصيقة  سمة  أضحى  حتى  الجميع، 
التقرب  في  ورغبة  رؤيته  إلى  شوقا  الناس 
 ( المدينة  سكان  سّماه  عليه.  والتعرف  منه 
الصوت  ذلك  لخصوصية  العرب(  صوت 
الغريب الذي يذكر المواطنين بإذاعة صوت 
للناس  يكترث  يكن  لم  الرجل  لكن  العرب. 
وإشارات  التحية  عبارات  على  يزيد  وال 
السالم. شخصية تحب العزلة دائما وترفض 
مثيرة  غامضة  شخصية  بالناس.  االختالط 
للفضول. ليس له أصدقاء وال يطيل الحديث 
مع زبائنه. اختلف السكان في تحديد أصوله 
قال  هويته.  على  التعرف  في  واحتاروا 
المشرق  من  جاء  مختل  مهاجر  إنه  البعض 
دجال  أنه  اآلخر  البعض  وادعى  العربي. 
بل  عظيم.   ألمر  السر  في  يخطط  محتال 
القول  إلى  المغالية  التحليالت  بعض  ذهبت 
استخباراتية  لمهمة  جاء  متنكر  جاسوس  إنه 
خاصة، ولذلك فهو يرتدي هذه األلبسة الرثة 
ويمتهن هذه المهنة البسيطة ويقطن تلك الشقة 
الشكوك.  حوله  يثير  ال  حتى  المتواضعة 
األخبار  وقصاصات  أحواله  غرابة  لكن 
والحكايات التي نسجتها الساكنة حوله جعلت 
صباح  خطواته  وتتبع  إليه  تلتفت  األنظار 
مساء. أصبح الرجل حديث الصغار والكبار، 
 ، وفضولهم  الناس  أسئلة  شخصيته  تستفز 
لتخلق  المبدعة  لمخيالتهم  العنان  وتطلق 

قصصا مشوقة وأساطيرغريبة...
)صوت العرب( متزوج من امرأة جنية. 

هذه الشائعة كانت تتردد على األلسنة وتتناقل 
بسرعة قياسية بين سكان الحي. والكل يريد 
أن يكتشف هذا السر ويفك شفرات هذا اللغز 

المحير.

هل هذا حقيقي؟؟ هل هذا ممكن؟؟ 
يدخل  أو  منه  يخرج  وال  دائما  مغلق  البيت 
إليه سوى )صوت العرب(. ولم ير الناس به 
غيره. ولكن الجميع يؤكد أن كل من اقترب 
وحديثا  األطفال  بكاء  يسمع  ليال  الباب  من 
وحركة غير عادية. الكل صار يعلم أن البيت 
يضم أسرة مجهولة ال يُرى وال يُعرف منها 
سوى السيد الغريب. الجميع مقتنع أنه يوجد 
سر خلف تلك األبواب الموصدة. كيف يكون 
بالبيت ضجيج وبكاء وحديث ليال، وال يسمع 
الناس ذلك بالنهار؟؟ مع من يتكلم هذا السيد 
الغريب؟؟ لماذا ال نرى أفراد أسرته يدخلون 

أو يخرجون؟؟؟
بمتعة  نحظى  أن  مرة  من  أكثر  حاولنا 
لكن  الجنية وصغارها  إلى صوت  االستماع 
المرات  من  الكثير  في  كنا  جدوى.  دون 
نتظاهر باللعب على مقربة من البيت، وتظل 

آذاننا مركزة على ما ستلتقطه من أصوات.
فيرد  رضيع،  بكاء  سمعت  صديقي:  يقول 
ويقول  امرأة.  نحنحة  سمعت  أنا  اآلخر: 
الثالث: أنا فقد سمعت وشوشة هامسة... ربما 
أنا  أما  صوتها..  إسماع  عدم  الجنية  تحاول 
في الحقيقة لم أسمع شيئا، ولكنني نسجت من 
رأيي  المثيرة  رواياتهم  ومن  أصدقائي  كالم 
الخاص. تخيلت أنني بدوري سمعت أصواتا 
هامسة مثلما سمعوا. التصقت هذه التهيؤات  

بجدار ذهني حتى صارت حقيقة اقتنعت بها 
مع مرور األيام، وصرت أرويها لغيري بكل 

يقين واطمئنان.
في مساء أحد األيام، كنا جلوسا على الدرج 
األول من الزقاق المفضي إلى الحي، نراقب 
دخول )صوت العرب( إلى البيت، ولما أغلق 
أبناء  من  الشبان  أحد  لنا  قال  خلفه،  الباب 

الحي، يكبرنا سنا ويفوقنا معرفة وتجربة:
- )صوت العرب( أسعد زوج وأكثرهم حظا.

هو الوحيد الذي يستمتع بزواجه. 
لم نفهم فحوى كالمه لصغر سننا. لكننا طلبنا 
البريئة،  سذاجتنا  من  يخلصنا  تفسيرا  منه 

عقولنا  تكن  لم  غريب  بجواب  فصعقنا 
الصغيرة قادرة على استيعابه بعد.

- اسمعوا.. الجنّّيّ له القدرة على التشكل، فهو 
يشاء.  كما  ومظهره  شكله  يغير  أن  يستطيع 
وليس له شكل واحد مالزم له دائما. فزوجة 
)صوت العرب( مثال ليس لها جسم محدد . 
فكل يوم تتخذ شكال بهيا  وجسما جميال وقدا 
رشيقا. وتحرص على أن تكون أجمل النساء 
)صوت  إن  لكم  قلت  ولذلك  اإلطالق.  على 

العرب( زوج محظوظ. هل فهمتم اآلن؟؟ 
مخيلتنا  لتشتغل  كافيا  الجواب  هذا  كان 
براءتنا  من  ونتخلص  المبدعة،  الصغيرة 
بإسقاط  نقوم  أخذنا  الطفولية.  وبساطتنا 
في  نشاهدهن  اللواتي  النساء  أجمل  صورة 

قصة قصيرةإبداع
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فأغشيناهم فهم ال يبصرون
بعينيه  يحدق  جلبابه.  متشحا  فجر  كل  يخرج 
التي  األيام  يشتم  ثم  المصلين،  في  الجاحظتين 
جعلت يتخلفون عن أداء الصلوات. يدخل المسجد 
فتجيبه  الجميع،  على  خافتا  ويلقي سالما  بتؤدة، 

همهمات الناس الخاشعين في مناجاتهم الربانية.
يكبر داعيا إلى تراص الصفوف، ويقرأ ما تيسر 
من الذكر، يركع ويسجد ويسلم بسرعة، ألن البرد 
ينهش عظامه، ويختم بالدعاء ويصرخ في وجه 

المؤذن أن أقفل األبواب.
ادريس  »موالي  الفقيه  عند  الصلوات  أصبحت 
في  فيظهر  ويغدو.  يروح  وعادة.  روتينا« 
في  يده  األطفال  يلثم  مكانة.  وذو  متورعا  الحي 
في  يبرز  لرؤيته.  النسوة  وتحتشم  »المسيد«، 
ذلك  السينما.  كنجوم  والوالئم  واألعراس  المآتم 
الكالم.  لتفرده بسلطة  أنه يسرق األضواء نظرا 
ويصيح قائال: ))اتقوا هللا في أنفسكم.. ال تتبرجن 
تبرج الجاهلية.. كل محدثة بدعة...إلخ(( وينهي 
كل وليمة بالثناء على المستضيف، ويرفق دعائه 

بآيات يجودها بصوت شجي، يسمع الصم.
الفقيه«،  »حرفة  ادريس  موالي  امتهن  أن  منذ 
حظي بود عائلتين من الحي، طالبا بذلك مرضاة 

هللا، واالقتداء بالسنة الشريفة. 
متوجها  الفقيه  في صباح، صحو، جميل. خرج 
للمسيد، لتلقين الصبية الذكر الحكيم، فرمق فتاة 
ثم  مقلتيه  فمأل  الناظرين،  تسر  بهكنة  شقراء 

استغفر هللا وسعى في األرض. 
يرتل األطفال آيات القرآن، وذهن الفقيه شارد في 
تقاسيم آية الجمال تلك.. وبعد خلوة قصيرة. قاطع 
الصبية،  أحد  وشاكيا  باكيا  فقيهنا،  األطفال  أحد 
فصب الفقيه عليه جام غضبه، ألنه أفسد انغماسه 
في ذلك القد المياس. بعد هنيهة، رق قلب الفقيه، 
واستمال الطفل وسأله عن أمر تلكم الفتاة الحسناء 
بكل  المسكين،  فأجاب  يكذبون(.  ال  )فاألطفال 
فخر، أنها أخته. فصار منذ تلك اللحظة »سلطان 

الطلبة!« 
إلى  ملكيته  ترجع  المبين،  مالكه  أن  الفقيه  علم 
الدولة.  لدى  السامي  الموظف  احمد«.  »سي 
وساعتها تواترت األسئلة؛ فليس السؤال لماذا، بل 
كيف؟ ومتى؟ ومن؟ من سيساعدني ألفوز بحور 

العين تلك؟
ما أبهاها! عيون عسلية، وخصر نحيف، وصدر 
تنسيني  قد  مكتنزة،  مؤخرة  مسجد.  كقبة  يقف 
تالوة الفاتحة. آه لو لم تكن ذا حظوة.. آه لو لم 
أكن متزوجا مرتين.. ))إيييه بنت موحا الخراز 
هكذا،  الحال  أن  وبما  فالدار((.  جيش  فرخاتليا 
فسأحاول استمالة أبيها للمسجد. فهو ذو مال وجاه 

ونسب، وال ينقصه إال اتباع »طريق هللا !«
لحضور  احمد  سي  ذهب  السلطات،  من  بإيعاز 
مزج  الفقيه.  رآه  فلما  الجمعة.  صالة  وقائع 
في  نحوه  وتوجه  السور،  وحشر  المتشابهات، 
األمر.  أولي  على  السالم  قاصدا  الصالة،  نهاية 

أمام باب المسجد أخبر المقدم موالي ادريس أن 
سي احمد يدعوه لوليمة. فأحس ببهجة المتناهية.. 
بكوي  األولى  الزوجة  وأمر  بيته  إلى  هرول 
الصفراء  بلغته  بتنظيف  الثانية  وكلف  جالبيبه. 
الفاسية. وأخذ يختار جلبابه بأناقة ديك. ويتطيب 
برذاذ المسك.. وألول مرة جز جزءا من لحيته 

المهيبة!؟
تهيأ موالي ادريس نفسيا وجسديا للوليمة. واضعا 
نصب عينيه الخصور الضوامر. فقد كانت أفكار 
وتغيب.  تحضر  الفتاة  وصورة  تتنازع،  الفقيه 
الشهوة  بنظرات  وتغمزه  إليه،  تنظر  فيتخايلها 
فاستعجل  تأخره،  إلى  تنبه  ولبرهة  والشوق. 
الذهاب، وغادر بيته، شامخا كالفاتحين. فال شيء 

أحب إلى قلب المؤمن من أن ينكح نكاحا حالال.
تسارعت خطاه إلى دار سي احمد. وفي طريقه 
سمع الزغاريد، واألهازيج، والدفوف. فسأل أحد 
لفقيه..  أسي  ))وايلي  فأجابه:  سببها.  المارة عن 

ليوم زواج بنت سي احمد.(( 
الصدمة،  هول  من  صاعقا  ادريس  موالي  خر 
وانقبضت جوارحه، وتجمدت ركبتاه. ))فأغشيناهم 
فهم ال يبصرون((.. لكنه سمع وأطاع، فلم يستطع 

التخلف عن دعوة أولي األمر. 

يوسف أمفزعقصة قصيرة صرنا  حتى  الجنية.  صورة  على  التلفاز 
نغبط )صوت العرب( على هذا الحظ النادر 
المبهر، بل نتمنى لو كنا مكانه. كان صديقي 

يقول:
لطلبت  العرب(،  )صوت  مكان  كنت  لو 
)ريكها(  صورة  في  تتشكل  أن  الجنية  من 
معشوقته الممثلة الهندية أو )مارلين مونرو(. 
أن  الجنية  من  سأطلب  أنا  اآلخر:  ويقول 

تتشكل في جسد )صوفيا لورين(.
الذي  الجسد  اختيار  في  حائرا  فأظل  أنا  أما 
بحلم  فأكتفي  والسينما.  التلفاز  في  يغريني 
أن  وهو  الكثير،  لي  يعني  كان  ولكنه  بسيط 
التي  الشقراء  الحي  ابنة  جسد  الجنية  تسكن 
وأفضلها  متبادل  غير  طفوليا  عشقا  أعشقها 

على نساء الكون كلهن.
أن  اإلنسان  بإمكان  هل  يوما:  والدي  سألت 
يتزوج جنية؟ فأكد لي ذلك، بل أعطاني دليال 
ملموسا ومثاال من الواقع يجعل األمر حقيقة 
مقعدة  فتاة  يعرف  إنه  لي  قال  فيها.  ال ريب 
جميلة ال تخرج من البيت أبدا. وهي متزوجة 
األغنياء  يعجز  ما  الحلّي  من  لها  جنّي.  من 
ما  واألثاث  اللباس  من  ولها  اقتنائه،  عن 
يبدعه أمهر الصناع في العالم. وتملك ثروة 
تكن  ولم  األرض.  أغنياء  من  تجعلها  هائلة 
وإنما  المتوفي،  والدها  من  إرثا  الثروة  تلك 
تحلم  ما  يمنحها كل  الذي  الجنّي  من زوجها 

به.
ومن  خيالي  جرعات  من  الكالم  هذا  زاد 
ولكنني  وأمنياتي...  أحالمي  سيول  تدفق 
فقلت  العرب(.  )صوت  لحال  انتبهت  فجأة 
السيد غنيا ما  في نفسي: لماذا ال يعيش هذا 
دامت زوجته جنية؟ ولماذا يمتهن هذه المهنة 
البسيطة ويسكن هذا البيت المتواضع ما دام 

بإمكانه أن يكون ثريا مترفا؟؟؟
العرب(  )صوت  صار  األيام  مرور  مع 
حكاياتهم  ومن  الناس  نظرات  من  يتضايق 
العجيبة التي يصوغونها بكل براعة وإبداع. 
كل مساء، وقبل أن يلج الباب، يكون له فصل 
أبناء  مع  اليومية  الخصومات  مسلسل  من 
الحي الذين يتكاثرون ويحلو لهم المقام قرب 
يجبرهم  المحير.  السر  اكتشاف  قصد  بيته 
على االبتعاد قليال، لكنهم سرعان ما يعودون 
إلى أماكنهم. كان حلمهم الوحيد جميعا هو أن 

يحظوا برؤية الجنية وأبنائها. 
خبر  على  استيقظنا  كئيب،  يوم  وفي صباح 
افتقدنا  فقد  كلهم.  الحي  أهل  له  تألم  موجع 
)صوت العرب(. افتقدنا الصوت والصورة. 
وجدنا الباب مفتوحا على مصراعيه والشقة 
فيها وال جن  إنس  خاوية على عروشها، ال 
الرجل فجأة  أطياف. غاب  وال أصوات وال 
الغامض  السر  وظل  األنظار،  عن  واختفى 
الغريب  الرجل  يبق من  ولم  المحير محيرا. 
نشيطة  الناس ظلت  مخيلة  لكن  الذكرى.  إال 
مبدعة تصوغ حكايات جديدة حول سر هذا 
االختفاء الفجائي. منهم من قال... ومنهم من 

قال.... 
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إبداع
الراكض  خلف  الريح  كزوبعة   أجري 

أمامي، يغريني عناده الاّلمفهوم،
أهو الخائف أم أنا؟

ال  إلي،  بصره  يوجه  حين  قتلي  يشتهي  ال 
لكننا  إليه،  بصري  أوجه  حين  قتله  أشتهي 
ــ ـض...  ـــ  ــــــركـ  نركض..نـ  نركض.. 
جناح  في  وكالنا  المطاِرد  وأنا  الهارب  هو 
يجرجر  المفقود  كأن  مبعثران،  الاّلمقدر 
حين  يقفز  ماجنان،  فيه  كأننا  أو  فينا  أذياله 
من  أقترب  حين  أقفز  حفرة،  من  يقترب 
ال  كي  أراه  ال  الذي  وجهه  حفرة،يغطي 
أتعرف عن مالمحه أو ليحفزني على تغطية 
كأن  تطول  والطريق  هكذانجري  وجهي، 
إيجادها،  نرفض  كأننا  أو  مستحيلة  النهاية 
الوهم،  كأننا وهم، كأننا حقيقة متنكرة بزي 
درب  من  آلخر،  شارع  من  نجري  هكذا 
قدماه  الهواء،  في  تهروالن  قدماي  لدرب، 
أجساد،  يميننا  على  السماء،  في  تهروالن 
حقيقة  على  نتعرف  ال  أجساد  يسارنا  على 

وجوهها،
عالمات  مجرد  أنها  أم  حقيقية  وجوه  أهي 

توحي بمخلوق بشري!؟
فجأة سمعت صوتا ينادي، توقفا عن الركض 
أم  بدوره  سمعه  هل  أدري  ال  اركضا،  أو 
له  يفهمه،هل  لم  أم  فهمه  هل  يسمعه؟  لم 
األعضاء  من  مجموعة  مجرد  هو  أم  عقل 
يساره  على  انعطف  ثم  تعب،  بال  تركض 
به،  لحقت  شارع،  درب..أو  في  ليدخل 
الدرب أو الشارع  بشساعة العمر، وبطول 
القدر الضاري، أنهش كبد الظالم األوديبي، 
التف، مر بجانب فرعون ينزع  لحقته حين 
أنا،  وبكيت  هو  بوحشية، ضحك  ابنه  وجه 
طريقته  على  كل  لكن  بالمشهد  تأثر  كالنا 
الخاصة، كيف تحررت  ضحكته في فمه؟، 
كيف انهزم  البكاء في فمي أنا؟ ربما رأيت 
وجه الطفل المنزوع أكتر براءة من زقزقة 
فوق  زاجل  حمام  نظرة  من  عصفور، 
صالح  غير  هو  رآه  ربما  المنافي،  أسطح 
براءة  نطفة  وقتها،  غير  في  فرولة  للبقاء، 
فرعون  خاف  ربما  إبليسي،  ملكوت  وسط 
نزعه  فقرر  اآلخرين  من  ابنه  وجه  على 
الملحمية،  الحمقاء  المطاردة  أكملنا  بيديه، 
عام  أهو  الركض،  سوى  آخر  شيء  ال 
الّسّقايات  أحد  بجانب  توقفت  فجأة  الَهْربة؟ 
توقفت،  لما  أدري  لم  عنّي،  بعيدا  هو  ليقف 
ربما أردت الشرَب أو ربما أردت االطمئنان 
الماء  على  انعكاسه  خالل  من  وجهي  على 
المتدفق، ثم وجهت بصري إليه، ربما أردت 
المجحوم فوجدته  أن أغوص في عيني هذا 
يلهث كالكلب، أكان كلبا حّقا؟ لحظة رآني، 

ركض فتبعته مرة أخرى، لكن لماذا يركض 
)تقول  ما؟  بشيء  قام  هل  أتبعه؟،  ولماذا 
خيول؟  سباق  أهو  متخافش(  مديرش  أمي 
هو  لما  ترى،  يا  وصولنا  على  يقامر  من 
السبب في هذا األمر؟  أتراني  خائف هكذا؟ 
أم  إليه  تدفعني  الدم  قطيعة  أكانت  أيعرفني؟ 
جديد،  من  انتقامها  تشعل  ثأر  شرارة  هي 

تخط شطرا آخر للزمن؟
وجهنا  تشيّع  مموجة  والدقائق  نرسو  هكذا 
أم  الموهمة  الحقيقة  أنحن  الشوارع،  ظلمُة 
الوهم الحقيقي؟ أهو الحياُة الجحيم المقيد؟ أأنا 
الموت المبهم الحر األبدي؟ ال أعلم.. كالنا 
يدور في فلك نفسه، تستعصي عنا المفاهيم، 
تشدنا كقيد رزين، كل منا يشتّق من التأويل 
المع  ضوء  أثارنا  فجأة  حالته،  يبرر  ما 
األمل  هو  ربما  أعماهما،  أو  أعيننا  أغرى 
النهاية  أو  تطلعاته،  في  المحتضرالشحيح 
التراجيدية أو محطة القلق السيزيفي، جرى 
هو نحوه، ربما ليضللني، أو ربما لتتضح له 
الطريق أو لينسلخ من الظالم المنسوخ كهوية 
العبث المجلجل، تبعته بدوري، ربما أردت 

التعرف إليه من خالل انعكاس الضوء عليه، 
تالمس  ما  بمجرد  سأقف  ظننتني  ربما  أو 
قدماي الضوء المنسكب فوق األرض كزبد 
وطئنا  ما  بمجرد  لكننا  المقتضب،  الشطح 
المكان المضاء حتى أطفئت المصابيح وعاد 
الظالم أقوى من ذي قبل، كما عادت الحركة 
كان  أبكم  فغنى  الصخب  وتهاتف  جديد  من 

على الجانب األيمن أو األيسر أغنية الصمت 
المميت، وتقيأت  أو  المطمئن..  أو  المريح.. 
عاهرة أو ضحية قلبها ووضعته بين فخذيها 
ورآنا  بكت،  أو  صاحت..  أو  وزغردت.. 
كان  لشيء،  نكترث  لم  وتعامى،  األعمى 
تماهينا بعفوية،  لعنتنا األسطورية،  الركض 
نغزو  كنّا  أهكذا  خاضعة،  بروتينية  تجاوبنا 
فيالق الغموض الكابوسي، نرتجي استيعاب 
غرقنا الّسادي، ربما.. ما هي إال دقائق حتى 
توقف أمام أحد الدروب المسدودة، حاصرته 
لكمة ألضعفه حتى  له  الزاوية، وجهت  في 
ال يتمكن من الهروب ثانية فانتفخت عيني، 
وسحبته  بقوة  رقبته  من  شددته  استغربت! 

حتى أتعرف عليه، فوجدتني أهو مرآة؟

عبدالحي عياديالوجهان قصة قصيرة
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قصة قصيرة إعالن لوظائف شاغرةإبداع
ال اصدق  أَن إعالنا لوظائف شاغرة يضعني 

في هذا المكان. 
ِبِدَهاِن  لُِطَخْت  اء،  َصمَّ بُجْدَراٍن  غرفة 
َنَها  لَوَّ َفأََحاَل  َعلَْيَها،  تُمسُح  الَِّتي  الَيِد  أََصاِبِع 
الُمْشِبَعُة،  الُمْتَرُب،  َواأَلْسَوِد  َماِديِّ  الرَّ َبْيَن 
الُمَشتََّتُة  التَّاِفَهِة،  ْكَرَياِت  َوالذِّ ُطوَبِة،  ِبالرُّ
ْوِق(  التََّواِريِخ: ُهَنا )ِذْكرى ابوالحب َمَع أَبُو الشَّ
َمان َمَع أَبُو َحْرب َكاَنا ُهَنا(. )أَُخوُكْم  )َغَدَر الزَّ

الَمْظلُوم َسْبَع اللَّْيِل(.
ِكَتاَباٌت، َوُصَوٌر لَِغْزٍل َوِجْنٍس 
ِبأَْسُهٍم  تشظت  ُقلُوٌب  مكبوت، 
ِبأَْسَماِء  وامتلئت  اِْخَتَرَقْتَها، 
َعاِشَقْين أَْو ُمَتَخيِّلِيَن الِعْشِق َقْد 
َو  أَُقلِّدُهْم  أََكاُد  ُهَنا.  ِمْن  ُمُروا 
َكاَن  َأَْكتُُب:  قد  َواِحَدًة  أُِضيُف 
ِباأَلَكاِذيِبكم  َق  َصدَّ ُمْغَفٌل،  ُهَنا 
لِلُْعَبٍة  ِبَوْعٍد  َفرح  َوِطْفل 

َسَيْجلِبُوَنَها لَُه. 
َوَتَساَوْت   أَْلَوانَُها  َفَقَدْت  ُغْرَفٌة 
َواِْمَتأَلَ  والقمامة  بالقذارة 
َبٍة  ُمَهرَّ َسَجاِئَر  ِبُدَخاِن  َفَضائَها 
ِبأَْثَماِن  اِنيَن،  جَّ السَّ ِقَبِل  ِمْن 
ُحَقَراٍء،  ِمْن  يالهم  ِرْبِحيٍَّة 
َوهللاِ  أَْي  َسيِِّدي  َيْشَبُهوَنَك 
الُقلُوِب،  َغلِيِظي  َيْشَبُهوَنَك 
تكشيرة  أَْقِصُد  باِْبِتَساماتِهْم 
َبَقاَيا  َعلََقت  التي  أَْسَناِنهم 
َو  َفْتَحاِتَها  َبْيَن  اأَلْطِعَمِة 
ِبَراِئَحِة َفٍم َكِرية. اَل أَْعَتِقُد أَنََّك 
َقْصِرَك  َوَصااَلت  ِبَصالُوِنَك، 
َشَمْمَت َرَواِئَح الُعُفوَنِة لأَِلْلِبَسِة 
الُمْعَتَقلِيَن،  ُزَماَلِئي  ِمْن  الَبالَِيِة 
اإِلْسَفْنِجيَُّة.  ِبَقُة،  الدَّ واالفرشة 
َتُزْر  لَْم  َفَخاَمَتَك  أَنَّ  ْرُت  َتَذكَّ
َما  أَُسوُء  َسيِِّدي  َيْوًما.  ْجَن  السِّ
أَْعِرُف  أَنَّي  ُهَو  اأَلْمِر،  ِفي 
أَْنَت َسَبب َما أََنا ِفيُه. َفأََنا أَْلَعُن 

إِلَْيَك  اِْسَتَمْعُت  ِبالتِّْلَفاِز  َشاَهْدتَُك  الَِّذي  الَيْوَم 
ْقتُك. لَِكْن اَل ُعْذَر لِي أِلَنَّي قعيد الَمَقاِهي،  َوَصدَّ
مذ إِْن َحَصلَْت َعلَى الَوَرَقِة الَمْوُشوَمُة ِبالَخْتِم 
َهِبي أِلُِضيَف َرْقًما ِفي َقاِئَمٍة الَعاِطلِيَن َعْن  الذَّ
اَِعّد  َكْيَف  ِهَي  َجِديَدًة  َُصْنَعًة  َتَعلََّمت  الَعَمِل. 
ُمَمثِّلِي  ِمْثَل  َكاِئِر  السَّ ُدَخاَن  َوأَْنُفُث  النَّاْرِجيلََة، 

السينما.
الَِّتي  َناِت  الُمَسكِّ ُحبُوُب  َمنَّ  َب  أَُهرِّ أَْن  أرْدُت 
أَنََّها  َوُرَخٍص  َوَسَخاٍء  ِبَكَرٍم  لِنَّا  أَْوَرَدتَها 
يَّاٍت تُْشَكُر َحْضَرتَُك  ُمَتَوفَِّرٌة ِفي اأَلْسَواِق َوِبَكمِّ
لم  لكني  َعِهَدَك.  إِْنَجاَزاٍت  أََحُد  أَنََّها  َعلَْيَها. 
أَُمقِّتَُك  أََنا  للنوم.َكْم  وسيلة   اصبحت  أقدر، 
ُكلَّ  َتْسَتِطْع  لَْم   ، َماِغيُّ الدِّ الَغَثَياُن  َوَيْجَتاُحِني 
َداِع أَنَّ َتَوقَُّفُه، َوأََكاُد أَِقيَء  َئاِت الصُّ ُحبُوِب ُمَهدِّ
الَِّتي  للدناءات  َذْكُرك  َمَر  َكلَِما  ِمْعَدِتي  ِفي  َما 
أنافسكم  وال  أَْشاِركم  ال  ِفيَها.  ِدَماَغَي  َملْئَت 

أَْعِرُف  التََّسلُِّط،  ِفي  وحقاراتاكم  الَغَناِئِم  َعلَى 
ِمْن أَيُّ َشَواِرَع ِجْئتُْم َوأَّي َزَوَياَها قائتكم، وفي 
ْخِف،  أي ُقَماَمة أرحام ٍوضعتم. َكْم اَِحّس ِبالسَّ

ْخِريَِّة، ِمْن َنْفِسيَّ َوأُْمِنيَّاِتي  َوالسُّ
َباِب ِمْثلِي  التَّاِفُه َوهللاِ َيا َسيِِّدي َتاِفَهُة أُْمِنيَّاِت الشَّ
أَيَّ َعَمٍل َنْقَتاُت َعلَْيِه، َوَنْبِني أَْحاَلًما ِمْن َوَرِق 
الَيْوَم  َذلَِك  ِفي  عليه.  الحصول  في  النشاف 
َوِظيِفيًَّة  َدَرَجًة  َوفَّْرت  َقْد  أَنَِّك  أَْخَبْرِتِني  َوَكَما 

ْيَتِني ِبَذلَِك أِلَنَّي  لَِمَواِطِن يدعىA َنَعْم أَْنَت أََسمَّ
َرَجِة اأُلولَى ِفي ِرَعاَيِتُكْم الَكِريَمُة َذَهْبُت  ِمْن الدَّ
ِحيَحٌة:  أَْحِمُل المستمسكات االربعة، أَْوَراق صَّ
َكِن َوَوَرَقُة  الِجْنِسيَُّة، َشَهاَدُة الِجْنِسيَُّة ِبَطاَقُة السَّ
َحْت  َبْعَد أَْن َمسَّ َهاَدُة الَجاِمِعيَُّة،  التَّْمِويِن، َوالشَّ
َغْيُر  َوَصِحيَحٌة  أَْصلِيٌَّة  َوهللاِ  َعْنَها  التَُّراَب 
أَْعِرُف  أََنا  ِسَياَدِتُكْم.  ِمْن  َعِهْدَنا  َكَما  ٍة  ُمْزَورَّ
يُْمَتأَلُ  الَِّذيَن  الَفاِشلِيَن،  يَن،  الُمْزَورِّ تُِحبُّ  أَنََّك 
ِل َيْوِم ٍ لِلُمَراَجَعِة أَْخِبُروِني  َمْكَتبَُك ِبِهْم. ِفي أَوَّ
أِلََحِد  الَفاِتَحَة  َيْقَرأُ  الَعَمِل  َخاِرَج  َسَعاَدَتُه  أَنَّ 
الَيْوَم.  َهَذا  اِْنَتَظَرُه  اَل  إِْن  َعلَيَّ  لَِذا  أَْصِدَقاِئِه 
اِئَرُة َطاِئعاً،أِلَنَّي  أََنا ُمَواِطٌن َصالٌِح َغاَدَرْت الدَّ
التَّالِي  الَيْوِم  ِفي  الُحُقوَق.  َتْحَفُظ  أَنَِّك  أَْعِرُف 
َباُح أَْنَتِظُر َسَعاَدَتُه،  ِل َساَعاٍت الصَّ ُكْنَت ِفي أَوَّ
َيْجَتِمُعوَن؟  لَِماَذا  أَْعِرُف  اِْجِتَماٍع،اَل  ِفي  َكاَن 
أَْقَداِح  أَْعَداَد  َواِعَد  قهقهاتهم،  أَْسَمُع  لَِكنَّي 

الَماُء  َوَقَناِني  اِْحَتَسْوَها،  الَِّتي  َوالَقْهَوِة  اِي  الشَّ
َوأََنا  َتْمٌر  َواِم  الدَّ َساَعاُت  سيتبولونها.  الَِّتي 
َوااِلْنِكَساُر.  الَفَشِل  َوَتَعِب  ااِلْنِتَظاِر  أَلَِم  َبْيَن 
اَعُة َتَجاَوَزْت الثَّاِنَيُة َعْشُر ُظْهٍر، أَْخَبَرِني  السَّ
اَلُة  الصَّ َيِتمَّ  أَْن  َوَبْعُد  يَُصلِّي  أَنَُّه  اُب  الَبوَّ
َوَسَعاَدته،  لِِسَياَدِتُكْم  َدَعْوُت  إِلَْيُه.  َسأَْدُخلَُك 
َوأَْفِئَدِتَنا.  لِِرَقاِبَنا  ُعْمِرُكْم  ِفي  هللاُ  يُِطيُل  إِْن 
َُفِتح  الُِح.  الصَّ الُمْؤِمُن  ُجُل  الرَّ ُهَو  َهَذا  َياَربِّ 
أْطَل  هلل  الَحْمُد  أَِخيراً  الَباب   َ
اُب  الَبوَّ لَُه  َقاَل  َسَعاَدَتُه،  َعلَْيَنا 
َسَعاَدَتُكْم.  َيْنَتِظُروَن  َهُؤاَلِء 
َوِبَوْجٍه مرحًبا َقاَل لَِماَذا؟ َماَذا 
تُِريُدوَن؟ ُقْلَنا ِسَياَدته أُْعلِن َعْن 
ُم  نَُقدِّ َوِجْئَنا  َوِظيِفيٍَّة  َدَرَجاٍت 
أََماَم َسَعاَدِتُكْم. َقاَل: َها َتْذِكَرُت 
ْكِرِتيَرِة  لِلسِّ أَْوَراَقُكْم  َسلُِّموا 
أَْوَراقَنا،  َسلَْمناِ   ُسَها.  َوَسنُدرِّ
إِلَى  لَِنِصَل  َوَتَقاَتْلَنا  َتَدافِعَنا، 
اِْسَمَك  أَْكَرُه  َكْم  أَه  ُمواَلِتَنا.  َيِد 
الَِّذي  الَيْوَم  َوأَْلَعُن   ، اِْسِميَّ َبْل 
اأَلْرِض.  َهِذِه  على  ِفيُه  ُولِْدُت 
ِفي  َولَْدُت  أَنَّي  لو  ماذا  أَه 
َصْحَراِء آَخِري َغْيَر أَْرِضُكْم؟

ُكْنُت أَْنَتِظُر َسَعاَدتِه أَْن َيْدُعوِني 
لُِمَقاَبلَته أَْو َيُْرِسُل  أَْمر أَلََتِعَيّن. 
ِباِتَِّصاٍل ِمْن  ُفِجْئُت  َيْوَمْيِن  َبْعَد 
َزَمٍن،  ِمْن  َنسيتُه  قديم  َصِديٍق 
ِفي  َمْرِميًَّة  أَْوَراِقي  َوَجَد  َقْد 
اِئَرِة،  الدَّ َخْلَف  الُقماَمِة  َسلَِّة 
ِضْحَكُت،  َمَعي.  ِهَي  َها  َوَقاَل 
ِفي  ِمنِّي.  أََخَذ  الَغَضُب  لَِكنَّ 
َسَعاَدِتِه   إِلَى  َذَهَب  َباِح,  الصَّ
َرْغَم  وَدَخْلُت  الباب  دفعُت 
َوَجْدُت  السكرتيرة،  ُمَعاَرَضِة 
ُمِحيَطْيِن  الَقِبيَحِة  الُوُجوِه  َنْفَس 
َمْن  َدَخْلَت؟  َكْيَف  ْخ  َصرِّ ِبِه. 
َيا  لَُه  ُقْلُت  ِبَذلَِك؟  لََك  َسَمَح 
قبَل  تُِريُد؟   َماَذا  اِْسَمْعِني؟  َعاَدة  السَّ َصاِحب 

أَْمِس َسلَّْمُت  أَْوَراِقي لِلتَّْوِظيِف
َنَعْم َوَماَذا  لَِتْنَتِظَر؟

تَُها ِفي أَْكَواِم الُقَماَمِة. َقلَّْت: أَْوَراِقي َوَجدَّ
َضِحَك ِبِهْسِتيريٍَّة ودون وعٍي هجمُت عليه، لم 
كانت  اليه،  للوصول  ايادي جالوزته  تدعني 
جسدي،   من  ناحية  كل  في  شديدة  تحياتهم 
الجدران  هذه  بين  االزمنة  عندي  لتتساوى 

الكالحة.
تقرْأما  ال  او  قصتي  تسمع  ال  انك  أعرف 
لنا.  اهتمام  او  انتباه  أي  تعير  ال  او  أكتب، 
لكني  سأختار خارطة رسمتموها لي ولغيري  
الرأس  صداع  من  لترتاحوا  تعجبكم،  ربما 

الذي نسببه لسيادتكم وسعاداتهم.
جسداً  ِسلمتهم  الزنزانة  باب  ُفتح  عندما 

يتمرجح راقصاً معلقاً بالمروحة ِ.

فاضل العباس - العراق



  قصة جيمس جويس 
  ترجمة: محمد عبد الكريم يوسف / 

         كرم محمد يوسف
  مراجعة: سوسن علي عبود

مجموعة  ضمن  »عربي«  قصة  نشرت 
»أهالي دبلن« في عام 1914. وقد اعتبرت 
حصلت  كما  القصيرة  القصص  أروع  من 
في مجموعة »قصص  األولى  المرتبة  على 

لطالب المدرسة العليا«. 
نظرا ألن شارع رشموند الشمالي كان غير 
متصل بشارع آخر فقد كان هادئا خال الساعة 
التي يخرج بها التالميذ من مدرسة األخوين 
المغلقة،  الشارع  نهاية  وعند  كريستيان. 
انتصب منزل غير مسكون مؤلف من طابقين 
أما  الجيران ساحة مربعة.  باقي  يفصله عن 
باقي المنازل في الشارع فقد كانت تطل على 
وتعج  هادئة  بنية  بواجهات  اآلخر  بعضها 

بحيوية وحياة عصرية واضحة للعيان. 
كان المستأجر السابق لمنزلنا قساً وقد توفي 
في غرفة االستقبال الخلفية . وتنتشر رائحة 
العفن في كل الغرف كونها مغلقة لفترة طويلة 
األوراق  من  نفايات  تنتشر  كما  الزمن  من 
النفايات  غرفة  في  الفائدة  عديمة  القديمة 
من  قليال  عددا  وجدت  وقد  المطبخ.  خلف 
كانت صفحاتها  الورقية  األغلفة  ذات  الكتب 
وولتر  للكاتب  الدير  مثل:  ورطبة  مجعدة 
فيدوسك.  ومذكرات  المتدين  سكوتوالخطيب 
منها جميعا ألن  أكثر  األخير  الكتاب  أحببت 
الحديقة  احتوت  وقد  صفراء.  كانت  أوراقه 
تفاح  المنزل شجرة  خلف  الموجودة  المهملة 

من  العديد  إلى  باإلضافة  المنتصف  في 
مضخة  تحتها  ووجدت  العشوائية  األغصان 
هواء صدئة تعود لدراجة القس المتوفى. لقد 
كان القس يحب أعمال الخير كثيرا وقد كتب 
للمؤسسات  أمواله  كل  يترك  أنه  في وصيته 

الخيرية بينما ترك أثاث منزله ألخته. 
ينتشر  القصيرة،  الشتاء  أيام  تحّل  وعندما 
الغسق قبل أن نكون قد تناولنا طعام الغداء. 
وعندما نلتقي في الشارع يكون لون المنازل قد 
صار أكثر قتامة. وتصير مساحة السماء التي 
فوقنا بلون بنفسجي متغير دائما. وفي ناحية 
بمصابيحها  الشارع  أنوار  تنتصب  المنزل 
نلعب  يلسعناوكنا  البارد  الهواء  كان  الخافتة. 
تتوهج أجسادنا، وكان صدى صراخنا  حتى 
نحو  يأخذنا  ولعبنا  الصامت.  الشارع  يمأل 
خلف  الموجودة  الموحلة   الطينية  الطرقات 
البدائية  القبائل  لعبة  نلعب  كنا  المنازل حيث 
األبواب  ناحية  وفي  األكواخ.  من  الخارجة 
الروائح  كانت  الداكنة  للحدائق  الخلفية 
االسطبالت  وروائح  الرماد  حفر  من  تنتشر 
الحصان  ينّعم شعر  الخيل  سائس  كان  حيث 
مصدره  موسيقى  صوت  ويحدث  ويمشطه 
عدنا  وعندما  الجلدية.  اللجام  أحزمة  تحرك 
إلى الشارع، كان الضوء المنبعث من نوافذ 
المنطقة. وفي حال ظهر عمي  المطبخ يمأل 
يلّف زاوية الشارع ، كنا نختبئ تحت الظالل 
بأمان. وفي حال خرجت  منزله  يدخل  حتى 
تنادي  الباب  أخت مانجان ووقفت عند عتبة 
مكان  من  نراقبها  كنا  الشاي،  لتناول  أخاها 
اختبائنا صعودها وهبوطا. وكنا ننتظر لنرى 
إن كانت تبقى أو تدخل المنزلوفي حال بقائها 

خطوات  ونتبع  صاغرين  مخبئنا  من  نخرج 
نتعرف  كنا  تنتظرنا.  مانجان طائعين. كانت 
المفتوح.  الباب نصف  على ظلها من ضوء 
أوامرها  يطيع  أن  قبل  يغيظها  أخوها  كان 
إليها.  أنظر  السياج  بجانب  أقف  كنت  وأنا 
كان فستانها يتمايل وهي تحرك جسدها وكان 
جانب  من  يتمايل  لشعرها  ناعما  حبال  هناك 

إلى جانب. 
البهو  في  األرض  على  صباح  كل  أتمدد 
نحو  الستارة  سحبت  بابها.  أراقب  األمامي 
يراني   ال  حتى  واحدة  بوصة  بمقدار  الداخل 
أحد. عندما خرَجت ووقفْت على عتبة الباب 
قفز قلبي من مكانه. هرعُت إلى داخل القاعة  
عيني  أبقيت  أتابعها.  وبدأُت  كتبي  والتقطُت 
بشكل دائم على طلتها البنية وعندما نقترب من 
النقطة التي تتفارق فيها طريقانا كنت أسّرع 
ذلك  .كان  بجانبها  ماّرا  وأتجاوزها  الخطو 
يحدث كل صباح. لم أكلّمها مطلقا  باستثناء 
كلمات عرضية عابرة. كان ِذْكُر اسمها بمثابة 

استدعاء لكل دمي األحمق المجنون.  
األكثر  األماكن  في  حتى  طيفها  رافقني 
السبت،  أمسيات  في  للرومانسية.  عدائية 
كان  للتسوق  تذهب  عمتي  كانت  وعندما 
األغراض.  بعض  ألحمل  أرافقها  أن  علّي 
نصادف  الصاخبة  الشوارع  عبر  نسير  كنا 
لعنات  وسط  الهوى  وبائعات  السكارى 
بحراسة  المكلفين  األوالد  العمال وصرخات 
المحالت بجانب براميل لحم الخنزير وغناء 
مغني الشوارع الذي يخّن من أنوفهم وينادي 
لسماع  أو  روزا  دونفان  واسمعوا  تعالوا  أن 
األم.  وطننا  مشكالت  حول  شعبية  أغنية 
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عــــر بـــي

ترجمة



بالحياة  واحد  بإحساس  الضجيج  هذا  امتزج 
بالنسبة لي: تخيلت أنني أحمل خمرة قرباني 
وسط ثلة من األعداء. كان اسمها يقفز على 
والمديح  الغريبة  الصالة  لحظات  في  شفتي 
كانت  أفهمها.  لم  نفسي  أنا  والتي  الجميل 
لماذا(  أعرف  )وال  بالدموع  تمتلئان  عيناي 
وينساب  الدموع  من  سيل  ينسكب  وأحيانا 

على صدري. فكرت قليال في المستقبل. فأنا 
أم  يوما  معها  سأتحدث  كنت  إن  أعرف  ال 
ال. وإن تحدثت معها ، كيف لي أن أخبرها 
بإعجابي المضطرب؟ لكن جسدي كان مثل 
وايماءاتها  وكلماتها  الموسيقية  الهارب  ألة 

كانتا مثل األصابع التي تحرك األوتار.  
االستقبال  غرفة  إلى  ذهبت  مساء،  ذات 

ليلة  كانت  القس.  فيها  توفي  التي  الخلفية  
ظلماء ماطرة ولم يكن هناك أدنى صوت في 
ألواح  إحدى  من خالل  سمعت  وقد  المنزل. 
على  يسقط  المطر  المكسور صوت  الزجاج 
األرض مشكال ابراً متواصلة تتحرك بنشاط 
ضوء  ظهر  بالماء.  المشبعة  األرض  فوق 
األسفل.  في  تومض  مضيئة  نافذه  أو  بعيد 
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حمدت هللا أنني أستطيع أن أرى القليل. بدت 
تحتجب  أن  تتوق  وكأنها  مشاعري  كل  لي 
منها. ضغطت  أنسّل  وكأنني  وشعرت  عني 
ارتجفتا،  حتى  بعضهما  فوق  يدي  راحتْي 
الحب!  من  »أه  قائال:  مرات   عدة  وتمتمت 

أه من الحب!« 
أخيرا تحدثت معي. عندما خاطبتني بكلماتها 
واالضطراب  باالرتباك  شعرت  األولى 
لدرجة أنني لم أعرف بما أجيب. سألتني إن 
كنت ذاهبا إلى عربي. وأنا نسيت إن كنت قد 

أجبتها بنعم أم كال. قالت أنه سيكون معرضا 
رائعا، وأنها تحب أن تذهب إليه.  

سألتها قائال: »ولَم ال تستطيعين الذهاب؟«
فضيا  سوارا  دوّرت  تتحدث،  هي  وبينما 
أنها ال  قالت  مرات ومرات حول معصمها. 
تستطيع أن تذهب إلى هناك ألنها ال تستطيع 
أن تنسحب من عظة هذا األسبوع في الدير. 
من  آخرين  صبيين  مع  يتعارك  أخوها  كان 
أجل قبعاتهم وكنت أنا بمفردي على السياج. 
رأسها  حنت  ثم  المقابض  بإحدى  أمَسكْت 

باتجاهي. أظهر الضوء المنبعث من المصباح 
عنقها،  في  البيضاء  االنحناءة  للباب  المقابل 
وأنار شعرها الذي استقر هناك متدليا وأضاء 
الضوء  سقط  السياج.  على  الموجودة  يدها 
على جانب من فستانها وأظهر الحد األبيض 
تقف  للعيان وهي  الواضحة  الداخلية  للتنورة 

باسترخاء.
قالت: »ليس هناك مشكلة بالنسبة إليك.« 

أجبتها قائال: »إن ذهبت سأحضر لك شيئا«
تلك  كثيرة  والتهيؤات  الحماقات  كانت  كم 

حوار
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هباء  إلى  ومنامي  يقظتي  أفكار  حولت  التي 
منثورا بعد ذلك المساء. تمنيت لو أمحو األيام 
للواجبات  معاديا  صرت  المملة.  المتداخلة 
في  علّي  صورتها  سيطرت  وقد  المدرسية. 
النهار في غرفة  الليل في غرفة نومي وفي 
صفحة  وبين  بيني  حائال  ووقفت  الصف. 
الكتاب الذي أجاهد نفسي لقراءته. وحضرت 
إلى مخيلتي المقاطع الصوتية لكلمة عربي في 
ساعات الصمت التي أستمتع بها، وألقت في 
نفسي سحر الشرق. طلبت إجازة للذهاب إلى 
المعرض ليلة السبت. وقد دهش عمي للخبر، 
وتوسل هلل أن ال يكون معرضا ماسونياً. أجبت 
عدة أسئلة في الصف. وراقبت وجه معلمي 
يأمل  أنه  وقال  القساوة،  إلى  الود  من  يتغير 
استحضر  أن  أستطع  لم  بالكسل.  أبدأ  ال  أن 
أفكاري  المتجولة وأجمعها معا. وفقدت كل 
صبر ممكن على العمل الجاد في الحياة الذي 
قد يقف حائال بيني وبين رغبتي وبدا لي أنه 

لعب طفولي، لعب طفولي متوحش وقبيح.
في  أرغب  أنني  عمي  ذّكرت  السبت  صباح 
الذهاب إلى المعرض في المساء. كان يستند 
لطاقيته  فرشاة  عن  يبحث  السلم  سياج  إلى 

وأجابني باقتضاب: 
»نعم! يا بني! أنا أعلم.« 

العبور  لم أستطع  القاعة  أنه كان في  وحيث 
بجانب  واالستلقاء  األمامية  االستقبال  لغرفة 
النافذة. غادرت المنزل بمزاج سيء ومشيت 
وجافا  فجا  الهواء  كان  المدرسة.  نحو  ببطء 

وكانت الهواجس والظنون تتنازع قلبي. 
الغداء لم  لتناول طعام  للمنزل  وعندما عدت 
يكن عمي قد عاد بعد. لقد كان الوقت مبكرا. 
الوقت،  لبعض  الساعة  في  أحدق  جلست 
غادرت  تزعجني  دقاتها  صارت  وعندما 
الجزء  ووصلت  الدرج  صعدت  الغرفة. 
الغرف  حررتني  لقد  المنزل.  من  العلوي 
وشرعت  والكئيبة  الخاوية  الباردة  العلوية 
أخرى.  إلى  غرفة  من  انتقل  وأنا  أغني 
شاهدت من النافذة رفاقي يلعبون في الشارع 
أسفال. كان صراخهم يصلني ضعيفا ال أميزه 
فأسندت جبهتي على الزجاج البارد. ونظرت 
هناك نحو المنزل المظلم حيث كانت تعيش. 
وقفت هناك ألكثر من ساعة من الزمن ولم 
على  يخيم  الذي  البني  شكلها  سوى  شيئا  أَر 
المصباح  من  المنبعث  الضوء  يلمس  خيالي 
يدها  ويضيء  عنقها،  في  البيضاء  االنحناءة 
على  الضوء  ويسقط  السياج  على  الموجودة 
األبيض  الحد  ويظهر  فستانها  من  جانب 

للتنورة الداخلية.
عندما هبطت الدرج نازال مرة ثانية  وجدت 
كانت  الموقد.  قرب  تجلس  ميرسير  السيدة 
تجمع  بالرهبان  مغرمة  ثرثارة  عجوز  سيدة 
اتحمل  أن  علي  وكان  دينية.  لغاية  الطوابع 

تأخرت  الشاي.  طاولة  على  وأنا  ثرثرتها 
يعد.  يأت  لم  وعمي  ساعة  من  أكثر  الوجبة 
وأبدت  بالذهاب  تهّم  ميرسير  السيدة  وقفت 
أسفها ألنها ال تستطيع أن تنتظر أكثر وحيث 
أن الساعة تجاوزت الثامنة فإنها ال تحب أن 
تخرج في وقت متأخر ألن هواء الليل ليس 
في  أمشي  بدأت  لها. وعندما غادرْت،  مفيدا 
مع  يدي  قبضتي  أشبك  وذهابا  جيئة  الغرفة 

بعضها. قالت عمتي: 
»كل ما أخشاه هو أن تؤجل زيارة المعرض 

هذه الليلة لسبب ال يعلمه إال هللا.« 
عمي  مفتاح  سمعت  التاسعة  الساعة  عند 
يتحدث  سمعته  القاعة.  باب  قفل  في  يتحرك 
تحت  يئن  المشجب  صوت  وسمعت  لنفسه 
أفسر هذه  أن  أستطيع  أنا  ثقل معطفه.  وطأة 
اإلشارات. عندما كان في وسط طريقه لتناول 
للذهاب  المال  أن يعطيني  العشاء طلبت منه 

إلى المعرض. لكنه نسي. 
في  وهم  أسّرتهم.  في  »الناس  قائال:  أجابني 

بداية نومهم اآلن.« 
لم أبتسم. أجابته عمتي بحماس: 

»أال تستطيع أن تعطيه المال وتتركه يذهب؟ 
لقد أخرته بما يكفي.« 

قال عمي أنه أسف جدا ألنه نسي. وقال أنه 
يؤمن بالمثل القديم الذي يقول: »العمل الكثير 
إلى  سألني  اإلنسان.«  يحّجر  القليل  واللهو 
الثانية   للمرة  أخبرته  وعندما  سأذهب،  أين 
سألني إن كنت أعرف أغنية: »وداع العربي 
لجواده«. وعندما غادرُت المطبخ كنت على 
وشك أن أسمع عمتي األبيات األولى لألغنية. 
بيدي  النقدية  الفلوران  قطعة  على  قبضت 
بكنغهام  شارع  نازال  بسرعة  أمشي  وأنا 
الشوارع  مشهد  ذّكرني  لقد  المحطة.  نحو 
المزدحمة بالبائعين والغاز المتوهج بالغرض 
من رحلتي. أخذت مقعدي في عربة الدرجة 
ال  تأخير  وبعد  مهجور.  قطار  في  الثالثة 
المحطة  من  خارجا  القطار   تحرك  يحتمل 
ببطء شديد. زحف نحو األمام وسط المنازل 
دفع حشد  يتألأل.  الذي  النهر  وفوق  المدمرة 
رو  محطة  في  العربات  أبواب  الناس  من 
للخلف  أعادوهم  الحمالين  لكن  الند  ويست 
قائلين أن هذا القطار خاص بالمعرض. بقيت 
وحيدا في العربة الخاوية. خالل دقائق وصل 
مررت  منتصبة.  خشبية  محطة  إلى  القطار 
قرص  وشاهدت  الطريق  إلى  خارجا  عليه 
صارت  الساعة  أن  إلى  يشير  مضاء  ساعة 
العاشرة إال عشر دقائق وأمامي انتصب بناء 

ضخم  يظهر عليه اسم سحري. 
لم أستطع أن أجد أي مدخل يدخلني للمعرض 
بستة بنسات وكنت أخشى أن يغلق المعرض 
األبواب  أحد  من  بسرعة  فدخلت  أبوابه 
يبدو  لرجل  شلنا  أعطيت  أن  بعد  الدوارة 

كبيرة  صالة  في  نفسي  وجدت  التعب.  عليه 
كانت معظم  بمعرض.  منتصفها  في  محاطة 
في  غارق  ومعظمها  تقريبا  مغلقة  األجنحة 
الظالم. الحظت وجود صمت يشبه إلى حد 
بعيد الصمت الذي يجتاح الكنيسة بعد العظة. 
مشيت إلى وسط المعرض بتردد. كان هناك 
بعض  حول  يتجمعون  الناس  من  قليل  عدد 
واجتمع  مفتوحة.  تزال  ما  التي  األجنحة 
رجالن يعدان النقود على صينية أمام ستارة 
»المقهى  ملونة  بمصابيح  عليها  مكتوب 
المغرد«. وهناك استمعت إلى أصوات سقوط 

النقود المعدنية.  
تذكرت بصعوبة بالغة لماذا أتيت، وتوجهت 
ألحد األجنحة وتفحصت المزهريات الخزفية 
باب  عند  بالورود.  المزينة  الشاي  وأطقم 
الجناح، كان هناك سيدة شابة تتحدث وتضحك 
مع شابين آخرين. الحظت أن لكنتها انكليزية 

فاستمعت الى محادثتها الغامضة. 
»أوه! أنا لم أقل مطلقا شيئا كهذا.« 

»أوه! لكنك قلت ذلك.« 
»أوه! لكنني لم أقل.«

»ألم تقل ذلك؟« 
»نعم. أنا سمعتها تقول ذلك.« 
»أوه....هناك ...هذا كذب.« 

وعندما الحظت وجودي اقتربت مني السيدة 
شيئا.  سأشتري   كنت  إن  وسألتني  الشابة 
بدت  فقد  مشجعة  غير  صوتها  نبرة  كانت 
الواجب.  من  كنوع  معي  تتحدث  وكأنها  لي 
التي  الكبيرة  الجرات  إلى  بتواضع  نظرُت 
على  الشرقيين  الحراس  مثل  تنتصب  كانت 
وتمتمت  للجناح  العاتم  المدخل  جانبي  كال 

قائال:
»كال. شكرا لك.« 

غيّرت السيدة الشابة مكان إحدى المزهريات 
وعادت إلى الشابين. وبدءا الحديث عن ذات 
أو  نظرة  الشابة  السيدة  رمقتني  الموضوع. 

نظرتين من خلف كتفها. 
أن  أعلم  أنني  رغم  جناحها  أمام  تسكعت 
أجعل  أن  أريد  كنت  فائدة.  بال  وجودي 
استدرت  ثم  طبيعيا.  يبدو  بأوانيها  اهتمامي 
المعرض.  إلى منتصف  ببطء ومشيت  بعيدا 
الستة  أصل  من  نقود  لقطعتي  وسمحت  
الموجودة في جيبي أن تسقط على األرض. 
أن  المعرض  نهاية  ينادي من  سمعت صوتا 
من  العلوي  الجزء  وتحول  انطفأت  األنوار 

المعرض إلى ظالم دامس. 
نفسي  ورأيت  الدامس  الظالم  في  حدقت 
وعيناي  الغرور  ويسوقه  يقوده  مخلوقا 

تشتعالن غضبا وألما.   
العنوان األصلي والمصدر: 

Araby, James Joyce, The Du-
bliners, 1914
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مقالة

  أحمد المريني 

ربيع  محمد  السعودي  للقاص  أخيرا  صدر 
الموسومة  القصصية  المجموعة  الغامدي 
يسطرون  دار  عن  وتيمة«  تيمة  بـ»ألف 
المجموعة  وتضم  والتوزيع.  والنشر  للطباعة 
وقضاياها  مواضيعها  تنهل  قصة  عشر  ثالثة 
الرئيسة من التراث اإلنساني، في أثناء خوض 
الموروث  مع  مفتوحة  اشتباكات  عمليات 
السردي والدرامي المحلي والعربي والعالمي.

عموم  أن  الغامدي  من  قوية  إشارات  وهي 
الشأن  كما هو  للجدل،  مثيراً  يزال  التراث ال 
العرب  والنقاد  المبدعين  من  مجموعة  عند 
والغربيين، من حيث مفاهيمه وأشكاله، أو من 
حيث جدواه وأبعاده، في عصر يتجه بالجنوح 
يتمسك  العولمي.. هكذا  الثقافي  التجانس  نحو 
الوهلة  منذ  والضيق  الواسع  القاصبالتراث 
العتبارات  النص/العنوان  عتبة  أي  األولى، 
والخصوصية  العربية  الهوية  منها  عديدة 

المحلية والنزوع الثقافي العولمي.

وتعتبر ألف ليلة وليلة الميدان األكثر حضورا 
ربيع  محمد  القاص  عوالم  في  واشتباكا   /
الغامدي، وتضم عددا من القصص القصيرة، 
وهي سفوح الجوج وطرة والسالسل وحويرث 
البندقية.  وتجار  الحافية  وسندريال  والبوصلة 
تليها حكايات كليلة ودمنة من حيث األهمية.. 
من حيث االشتباك في المجموعة القصصية، 
وتضم قصة الثعالب والحمام ودبيب الفوضى.
ميدان آخر ال يقل اشتباكا  عن ما سبق،  وهو 
عبارة عن حكايات شعبية مستلهمة من السراة 
والبوصلة  حويرث  قصتي  وتضم  وتهامة. 
والسالسل. وال شك أن اهتمام الغامدي بالتراث 
المحلية،  الخصوصية  عن  المعبر  المحلي 
يتجاوز دائرة المحلية الضيقة إلى آفاق العالمية 

الرحبة.
بين  االشتباك  جوالت  أثناء  في  ذلك  يحدث 
باقي  وتتوزع  الثيمات.   / القصص  ربوع 
مشتعلة  أخرى  ميادين  على  الموضوعات 
البندقية،  تاجر  سندريال،  كدونكيشوت، 
أحدبنوتردام وفيها يخوض الغامدي اشتباكات 
كأجربة  سابقتها،  عن  ضراوة  تقل  ال  أخرى 
النحاس،  التأويل ومراثي اإلسكافيين، ومدينة 
العالمية  وتتواشج  والمكتوب.  بلقاسم  وحذاء 
الغامدي،  مضامين  في  والمحلية  والعربية 
التعميم  أو  للتضخيم  قابلة  صلبة  نواة  فتشكل 

الذي يمكن أن تقوم عليه العولمة.
ومعنى ذلك أن فن القصة القصيرة في المملكة 

ينتقل  قادًرا على أن  السعودية أصبح  العربية 
إلى  المحلية،  بيئته  ومن  اإلقليمي،  مجاله  من 
مجاالت أخرى أرحب وأوسع. ويصبح كاتب 
الذي  الفنان  هو  المملكة  في  القصيرة  القصة 
توافر عنده من عناصر الشكل الفني، واكتمل 
ذلك،  عن  عبر  العالمي.كما  المضمون  له 
الدكتور طلعت صبح السيد في كتابه »القصة 
بين  السعودية  العربية  المملكة  في  القصيرة 

الرومانسية والواقعية.
هكذا يستلهم الغامدي مجموعته القصصية من 
الحكايات التاريخية الشعبية، المتداولة تاريخيا 
في  اعتمد  فقد  والحيوان.  اإلنسان  ألسنة  على 
الحكايات  من  غزير  تراث  على  قصصه 
واألخباراستمده من التراث العربي والعالمي، 
مثل ألف ليلية وليلة وكليلة ودمنة وسنادريال 
ودون كيخوتي.. مما أسهم في إغناء النصوص 
من  استلهمته  ما  بفضل  وتنّوعها  القصصية 
امتّدت  القديمة،  العالمية  الحضارات  تجارب 
والمالحم  األساطير  أصحاب  اإلغريق  إلى 
تعددت  الذين  والهنود،  والفرس  والعرب 
مواهبهم في حكايات الجّن والخوارق .. حتى 
األوسط  الشرق  وشعوب  وأبدعت..  أجادت 
في  امتدت  وحكايات  قصصا  استحضروا 

الزمن إلى اليوم.
الغامدي  يحاول  وذاك،  المنحى  هذا  وبين 
على  باالتكاء  الرقيب،    / التحايلعلىالمتلقي 
واإلنسان  الحيوان  وأنسنة  أحياًنا  الرمز 
الفنية في  الحبكة  والجماد،مراعاة لضرورات 
أحياًنا أخرى. فعمل على إنتاج قصًص مكثفة 
والتقريرية  والمباشرة  التعليمية  عن  بعيدة 
والرتابة.واتجه  للتجريب من خالل تقليد كبار 
المجموعة  فقدمت  العالم،  في  القصة  ُكتاب 
القصصية ألف تيمية وتيمة نصوصا قصصية  

فريدة ومستوفية شكال ومضمونا..
تاريخية  وقفات  المجموعة  وتستحضر 
جديدة،  أوضاع  ميالد  لرسم  بارزة  كمحطات 
في المساحة الكلية للمجموعة، أو على األقل 
المطروح.  التيمة/الموضوع  مع  للتجاوب 
من  لعدد  نفيسة  ذخائر  التاريخ  كتب  وتعد 
حسن  شريطة  منها.  لإلفادة  المبدعين  الكتاب 
معالجتهاضمن قراءة موضوعية لهذه الكنوز.
يقاس  اللذين  الفني  والتمكن  البيانية  وبالقدرة 

بهما األدب.
هذه العملية تقوم على نسج توترات داخلية عبر 
استحضار تجارب شخصية البطل تمثياًل لنوع 
من السلوك والشعور اإلنساني، في ارتباطها 
المتبادل وتفاعلها القوي وتواصلها الالمحدود 
في  والفردية،  والعائلية  االجتماعية  بالحياة 

فتمثل   ... القصة  وحبكة  ومكان  زمن  تدبير 
في  وتنوعاً  أو  تعقيداً  أو  صيرورة  بالتالي 
الخبرة والتجربة في الكتابة القصصية عموما 

عند صاحبها. 
أبعادها  في  القصصية  المجموعة  وتحمل 
الرؤية  المقصدية،  ورهاناتها  المرجعية 
اإلنسانية الواسعة المغلفة بالنزعة التراثية  التي 
وجعلها  لبلورتها  اإلنسانية  القضايا  في  تنبش 
عناوين رئيسة في تفاصيل الحياة التي رسمها 
القاص في مجموعته. وتتسم قصص الغامدي 
بالطابع الرمزي التجريدي خالل استخدام لغة 
المستنبطة  السيميائية،  واإلشارات  العالمات 
والذهنية  والنصية  اللغوية  سياقاتها  عبر 

والمستكشفة عبر صورها البالغية المتدفقة.
اللغة  بين  العالقة  الستكناه  محاولة  ففي 
القصصية  المجموعة  تقوم   .... والمجتمع 
والخطاب   اللغة  بين  والتأليف  الدمج  على 
في  الشأن  هو  كما  المجتمعيوالسميولوجية، 
مدرسة اللغويات النقدية، حيث تنطلق العملية 
من تعدد وظائف النص في مجموع القصص، 
منها الوظيفة الفكرية ووظيفة تصوير العالقات 
تنظر  كما  االجتماعية.  والهويات  االجتماعية 
هذه المدرسة إلى النصوص كنتاج الختيارات 
ناحية  من  المتاحة  الخيارات  نظم  بين  من 
النحو ومفردات الكلمات وما إلى ذلك، ويعتبر 
األيديولوجية  للعمليات  مجااًل  هنا  الخطاب 

وللعمليات اللغوية ..
وتعد القصة الرمزية أسلوبا وتدريبيا وتربويا 
فهي  المجموعة،  محيط  كل  في  وتعليميا 
وتستكشف  الهدف  وتحدد  الواقع  تشخص 
الرغبات والسياقات المثلى، التي يجب أن تتخذ 
من األفراد لالنتقال من الواقع  إلى المأمول، 
وهي فن يعتمد على الترميز واإلسقاطية وتثير 
إدراك  خالل  من  للتعلم  المتواصلة  الحافزية 

الخصائص النفسية للمتلقي.
للمجموعة جزء ال  المميزة  الخصائص  وهذه 
القصة  التي عرفته  التحول  يتجزأ من مسيرة 
التي برزت أهميتها  في  القصيرة،  السعودية 
فترة السبعينات واستمرت حتى الفترة الحالية، 
معتمدة على عنصر الحكاية والتكتيك السردي، 
ومنفتحة ومتواصلة على التجديد الفني المنفتح 
بنفسه  ينأى  والذي  القص،  روح  على  بدوره 
عن االبتذال اللغوي والحشو الحكائي الذي ال 
والتمرد  النمطية  وكسر  ورائهما،  من  طائل 
تناولها  عن  فضاًل  التقليدية،  األطر  على 
في  موغلة  لموضوعات  عصرية  وبرؤية 
المحلية حياتية ومفصلية واجتماعية من صلب 

الواقع السعودي.
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المكاَن  الغامدي  يستحضر  جوالته  وخالل 
المنفتح/المغلق/الواسع/ المختلفة،  سياقاته  في 
المحيط  مع  اشتباكه  وطرق  وكيفية  الضيّق 
القاص  البطل  يخوض  وفيه  القريب/البعيد. 
معاركه من زاويته المحدودة والضيقة. ويتلقى 
أحداث صيغت عبر  العالم من  في  ما يجري 

حكايات وقصص.
عاداته  وفق  بنائها  ويعيد  يصيغها  أنه  غير 
وقيمه وسلوكه ومفاهيمه، ووفق رؤية تكاملت 
من حيث الشكل والمضمون. في هذا االتجاه 
مع  التعامل  في  الخاص  أسلوبه  يبتكرالقاص 
ومحلية. وعربية  عامية  وشخصياٍت  أسماَء 
مجاالت  في  وقضايا  أحداثا  يستحضر  أو 
جديد  من  صورها  صناعة  متعددةيحاول 
الستثمارها في عالمه الجديد، بعدإفراغها من 
وتكييفها  محليا  إنتاجها  إلعادة  العالمي  بعدها 

في قالب جديد. 

يستشف  النصوص،  أعماق  في  وبالغوص 
القارئ دور القصص القصيرة وانصهارها في 
المجموعة في جذب اهتمام المتلقي والجمهور 
العاشق للقصة القصيرة. في أثناء قيام المؤلف 
أساليب  بين  القصصية،ومن  نصوصه  ببناء 
والفراغ  للبياضات  مساحة  تركه  الجذب 
الصامت والتلغيز والتنكيت الساخر، تستوجب 
القيام بمجهود كبير لملئها وإعادة  القارئ  من 
تستجيب  متجددة  جديدة  كرؤية  صياغتها 

النتظارات القارئ.

خاصية  القصصية  المجموعة  وتعمد 
األولى،  القصة  في  الشأن  هو  كما  اإلدهاش، 
تبرز عناصر اإلضمار  وفيها  الجوح.  سفوح 
لغة  واصطناع  والتخييل  والحذف  والغموض 
التي  المحيرة،  الملتبسة  والعالمات  المفارقة 
تسهم في خلخلة قواعد  التلقي على األقل في 
الوهلة األولى، وتعمل على إرباك القارئ على 

مستوى التلقي وتقبل النص. 
كما تلجأت النصوص القصصية بالجملة إلى 
الحكم  واستعمال  المقتضب  اإليجاز  أسلوب 
إلى  المتلقي  تقود  العناصر  وكلتلك  الساخرة. 
االحتماء بالخيال والعقل وتشغيلهما على مدار 
الساعة، لتفكيك دوال المنطوق، ومن ثم بناء 
المفهوم الجديد المتدفق من التلقي الجديد لكل 

نص.
في  مهما  حيزا  الفانطاستيك  خاصية  وتشغل 
خاصيات،  عدة  تحديد  خالل  من  المجموعة، 
منها التأرجح بين الغريب والعجيب، واستعمال 
خطاب التحوالت الخارقة التي تعبر عن تداخل 
والالواقع،  الواقع  وتنافر  والالوعي،  الوعي 
الغرابة  عالم  لتشبيك  والالمألوف  والمألوف 

والفانتازيا.
وفي خاصية أخرى تعتمد القصص القصيرة في 
المجموعة على توظيف التناص والمستنسخات 
وتشغيل  المعرفية،   والمقتبسات  النصية 
المعرفة الخلفية الداخلية والخارجية من خالل 
الالواعية  والنصوص  األعالم  استحضار 
المضمرة،  والذاكرة  المخزنة  واألفكار 

المسكوكة  العبارات  استعمال  إلى  باإلضافة 
والصيغ المأثورة والحقول المعرفية المتنوعة، 
واالستنساخ  االمتصاص  قنوات  اعتماد  عبر 

واالستفادة والحوار والتفاعل النصي.
وتصدر تلك الخاصية عن رؤية ذهنية ثقافية 
يتحكم فيها التناص بشكل كبير، عبر توظيف 
المعرفية  اإلحاالت  من  لمجموعة  القاص 
المؤشرات  في  تتمظهر  التي  التناصية 
والمستنسخات التالية، كألف ليلية وليلة ، كليلة 
مانشا...فيغترف  ديال  كيخوتي  دون  ودمنة، 
الغامدي منها ألوان السرد في المساحة الكلية 
والوصف  السرد  كتقطيع  القصيرة،  للقصص 
والتذكر والحوار، رغبة في تشكيٍل وصياغة 
لغوية مناسبة تراعي متطلّبات القصة/ الحدث 
وشخوصها في عدد ال حصر له من المشاهدفي 
كل لحظة اشتباك.ويمكنللقارئ تأمل لغة القاص 
اللغوية  البالغة  استحضار  دون  المصّفاة، 
فيجعل  المعّقدة،  المركبة  والجمل  والشعرية 
الكاتب جمله مقتصدة ومختزلة، مبّسطة تحقق 

غاية إيصال فكرتها بوضوح ومباشرة.
عالقات  بدراسة  االهتمام  الى  يدعو  وهذا 
وبين  المتغيرة  اللغوية  المالمح  بين  االرتباط 
المالمح المتغيرة للسياق االجتماعي. كما برز 
بوضوح في أعمال عالم اللغويات االجتماعية 
اللغوية  باالتجاهات  اهتم  الذي   ،Bellبل

االجتماعية من منظور اجتماعي ثقافي. 
وأخيرا وليس آخر، إذا استحضرنا اشتباكات 
ووضعناها  وتيمة،  تيمة  ألف  في  الغامدي 
جاز   والتاريخي،  والثقافي  األدبي  سياقها  في 
وتداخالتها  بالتباساتها  المجموعة  أن  القول 
واختالطاتها، تشكل في حد ذاتها لونا قصصيا 
جديدا يختلف مع القصة التقليدية. وينتمي إلى 
تيار أدبي يقوم بهذا الشكل أو ذاك، على بناء 
الوطن..  مستوى  على  للقصة  جديدة  مفاهيم 

على مستوى العالم العربي.
بطاقة تعريف: محمد ربيع الغامدي 

ولد محمد ربيع الغامدي في السعودية 1374 
الباحة  مدينتي  مدارس  في  وتعلم  للهجرة 
بالطائف،  التوحيد  دار  ومدارس  والطائف 
عام  المكرمة  بمكة  التربية  كلية  في  تخرج 
الجغرافيا،  في  متخصصا  للهجرة   1396
لمكتب  تفرغ  ثم  تربويا  فمشرفا  معلما  عمل 
االستشارات التربوية، كتب القصة والمسرحية 
المقاالت  من  العديد  وله  اإلذاعية،  والتمثيلية 
المسرح  تناولت  التي  والمحاضرات،  العامة 
المدرسي والموروث الشعبي والسير الشعبية 

العربية.
أكثر من عشرين مسرحية  المسرح  كتب في 
منها، كالشجرة واألرض، والوصية والريشة 
أفضل  اختيرت ضمن  الورد،  وبائعة  والسهم 
عشرين نصا في بعض دورات مسابقة هيئة 
المسرح. وكتب الدراما اإلذاعية لصالح إذاعة 
الغامدي  وألف  السعودية.  العربية  المملكة 
الثوب  منها  عديدة،  قصصية  مجموعة 
البرطأونات  والفاتحون  المفازة  الحنبصي 

والنملة والسكر...
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ماذا نتذكر من السياب؟
تذكر  أن  مشهورة  قصيدة  في  لدرويش  سبق 
السياب، ومما قاله »أتذكر السياب.. إن الشعر 
يولد في العراق، فكن عراقيا لتصبح شاعرا يا 
صاحبي«، كانت هذه صرخة محمود درويش 
مستعيدا صورة الشاعر بد شاكر السياب، رافعا 
إياه لمرتبة عظمى في مستوى النظم الشعري. 
هذه الشهادة التاريخية المأثورة من شاعر كبير 
في حق صاحب »أنشودة المطر« تجعلنا فعال 
ابن  بها  حضي  التي  القيمة  هذه  عن  نتساءل 
التجربة  في  توفر  ماذا  يزال،  وال  »جيكور« 
حياة  إال  يعش  لم  أنه  علما  السيابية،  الشعرية 
لماذا  آخرين؟  بشعراء  مقارنة  األمد  قصيرة 
أقول األبدية لشعر  الدائمة لكي ال  العودة  هذه 

السياب؟  
ال أريد الحديث عن خصائص القصيدة الشعرية 
تصور  بلورة  حتى  وال  السياب،  عند  الحديثة 
والمراحل  الشعرية  تجربته  منعرجات  يتتبع 
التاريخية التي شهدتها، ما أريد االقتراب منه 
العناصر  بعض  إال  اإلشارة  هو  اإلمكان  قدر 
وتجربته  السياب،  شاكر  بدر  من  جعلت  التي 

العربية،  الثقافة  في  مهمة  لحظة  الشعرية 
لبداية  التأريخ  فيها  أرادنا  مرة  كل  وتستعاد 

مغامرة الشعر الحديث.
عموما  الحديث  الشاعر  تجربة  أن  المؤكد 
الواقع  شهدها  التي  الكبرى  باألحداث  تأثرت 
نكسة  إلى   1948 نكبة  من  ابتداء  العربي، 
واقع  في  يعيش  نفسه  وجد  فالشاعر   ،1967
مأزوم ومتخلف، واقع دخل مند زمن بعيد في 
جدلية مع اآلخر القوي والمتفوق، اآلخر الذي 
الطبيعة  على  السيطرة  وادوات  التقنية  امتلك 
التطور  ركب  على  تخلف  من  كل  وعلى 

والنموذج الذي وضعه منذ القرن السابع عشر 
هذه  بيكون...«.  وفرنسيس  »ديكارت،  مع 
الوضعية جعلت ذات الشاعر ممزقة ومتشظية، 
بأنه يعيش في خير أمة أخرجت  فتُراثه يقول 
هذه  تماما.  العكس  يقول  واقعه  لكن  للناس، 
المفارقة الثقافية واالجتماعية ستعكسها القصيدة 
الحديثة فيما بعد، حيث ستنتقل هذه االزدواجية 
مستوى  إلى  االجتماعي  الوجود  مستوى  من 
الشعر  هنا  به  نعني  الذي  االجتماعي  الوعي 
طبعا. هذا الواقع الذي وجد فيه الشاعر نفسه 
ضائعا لم يعد باستطاعة الموشحات األندلسية 
وال الشعر الكالسيكي عامة التعبير عنه، كان 
البد من الثورة إدن، كان البد من تغيير شيء 
قادرة على  لم تعد  القديمة  التعبير  ما، فأشكال 
من  كان  واالستبداد...  والقهر  الهزيمة  حمل 
آخر  اتصال  أجل  من  االنفصال  الضروري 
هو  كالسيكي  هو  ما  مع  الحبل  فقطع  جديد، 
مثل قطع السرة، ال يعني انفصاال مطلقا، وإنما 
هو العملية التي يتم عن طريقها ربط المولود 
ارتباطا  يريد  الحديث  الشاعر  بأمه من جديد، 
جديدا مع واقعه الذي تغير، ولم يعد هو واقع 

مقالة

في ذكرى رحيل السياب.. البداية المستعادة

حسن إدحم
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»المتنبي« في العصر العباسي، وال هو واقع 
»أبو البقاء الرندي« األندلسي.

السياب وسؤال البداية:
الفلسفة«  بـ»بداية  معنون  مشهور  كتاب  في 
»هانز  المعاصر  األلماني  الفيلسوف  يناقش 
البداية،  معنى  مستهله  في  غادامير«  جورج 
المرء  »يعرف  أن  هي  البداية  أن  إلى  فيشير 
نشأته  في  يعرفه  أن  يعني  ما  شيء  بداية 
األولى...فالشاب ينطلق من الاليقين ولكنه في 
الوقت نفسه يشعر باإلثارة من اإلمكانيات التي 
تكمن في المستقبل« كان السياب هذا الشاعر 
الكبير  أمله  ولكن  الاليقين  من  بدأ  الذي  القلق 
لذلك  الوليدة،  القصيدة  هذه  مستقبل  في  كان 
انخرط ابن بالد الرافدين »السياب« في  سياق 
تجديد  أجل  من  وصراع  مخاض  فيه  قلق، 
ومحاولة  التخلف  صدمة  واستيعاب  الوعي 
تجاوزها. إن المجتمع العربي المثقل بالخيبات 
والذي يسعى لدخول مرحلة جديدة من تاريخه 
كحتمية تاريخية ال مناص منها، فهي مفروضة 
أوال،  عليه  القوي، سيكون  الغربي  اآلخر  من 
محاولة استقبال قصيدة حديثة مختلفة تماما على 
البداية ،هذا  المعلقات، هذه  ما اعتاد عليه مند 
الفتح األول هو ما تجسده قصيدة السياب، وهو 

ما شكل قضيته.

نتذكر السياب ألنه كان ممثل هذا االستهالل، 
يعترض البعض على هذا الطرح، ويقول بأن 
قصيدة الكوليرا لـ»نازك المالئكة« المشهورة، 
من  جديدة  مرحلة  بداية  حبل  التي قصت  هي 
الشعر العربي، إننا ال نريد أن نزكي هذا الطرح 
عن ذاك، ولكن ما يهمنا هو أن هذا النقاش يذكرنا 
اإلنساني،  الفكر  في  مشابهة  أخرى  بنقاشات 
فالفلسفة كأعلى مستوى للوعي البشري يعتبرها 
يونانية خالصة، في حين يؤكد  البعض حكمة 
البعض اآلخر أن الفلسفة اليونانية ما كان لها 
أن تزدهر لوال استفادتها بل استنساخها للحكمة 
المشرقية، الهندية والفارسية...، كما يذكرنا هذا 
علم  ببداية  الحديث  الشعر  بداية  حول  النقاش 
العرب  المفكرين  فالكثير من  أيضا،  االجتماع 
علم  مؤسس  هو  خدون«  »ابن  أن  يعتقدون 
االجتماع، الوقت الذي يرد عليهم البعض بأن 
علم اإلجتماع »السوسيولوجيا« هو وليد سياق 
القرن التاسع عشر مع »أوغست كونت«، هذه 
نقاشات معروفة تتشابه إلى حد كبير مع قضية 
المشترك  القاسم  ولعل  الحديث،  الشعر  بداية 
بقصيدته  »السياب«  البداية.  سؤال  هو  بينها 
»هل كان حبا« انخرط في جدل البداية، لذلك 
ببساطة  اإلنسان  ألن  باستمرار،  تذكره  سيتم 

مهووس بجدل البدايات.

السياب وتجربة األلم:
عبر التاريخ كانت دائما هناك عالقة بين األلم 
واإلبداع، ولكن ال يمكن اعتبار األمر قاعدة، 
شاعرا،  أو  فنانا  أصبح  عانى  من  كل  فليس 
المحدثين  الشعراء  كل  مع  »السياب«  اشترك 
تقريبا في تجربة األلم، األلم الموضوعي الذي 
هزيمة  يشهد  الذي  المزري  الواقع  يجمعهم، 
بـ»خليل  أدى  الذي  األلم  هذا  آخرى،  وراء 
حينما  ببيروت  لحياته  حد  إلى وضع  حاوي« 
لم يعد مستحمال للهزائم  أمام العدو اإلسرائيلي 
القوي. األكيد أن هذا األلم كان وقودا لإلبداع 
مجال  هو  الشعر  ألن  الحديث،  الشاعر  عند 
الحرية مجال الحلم، الشعر هو المالذ الذي به 
في  منفتحا  القلق،  وضعه  من  الشاعر  يهرب 
ذلك طبعا على تجربة اآلخر، منفتحا مثال على 
الشاعر اإلسباني »لوركا«، والفلسفة  تجربة  
الوجودية مع »سارتر« التي تعد رمزا للحرية 

والقدرة على تحديد نمط الوجود.
فقد  إضافي،  بألم  السياب«  ينفرد »بدر شاكر 
الجارة  بالدولة  األميري  بالمستشفى  توفي 
ثمانية  يتجاوز  ال  عمر  عن  الكويت،  للعراق 
المرض.  مع  معاناة طويلة  إثر  سنة،  وثالثين 
منعطفا  شكل  جسده  هد  الذي  المرض  هذا 
الشعر  إذ أصبح  الشعرية،  أساسيا في تجربته 
ترياقا بالنسبة له، وبدأ الحنين إلى القرية األم 
باستمرار  السياب  بها  تغنى  التي  »جيكور« 
وهي مسقط رأسه. هذا العمر القصير لم يمنع 
الشعراء  ألمع  واحد من  يكون  أن  السياب من 

العرب في القرن العشرين.
نتذكر السياب ألن تجربة األلم مالزمة للوجود 
الجروح  بأن  واعون  ألننا  نتذكره  اإلنساني، 
والندوب ليست كلها قبيحة، بل قد تخلق إمكانية 
يذكرنا   نيتشه«  »فريدريك  إن  للحياة.  أخرى 
يموتون،  يولدون حين  الناس  من  البعض  بأن 
هذه الشذرة النيتشوية تنبأ بها بتجربته الفلسفية، 
عام  بشكل  وعظمته  فلسفته  أن  يقصد  حيث 
ستكتشف عندما يموت، وهو ما كان فعال، إنها 
تجربة موت من أجل الحياة، كذلك األمر بالنسبة 
»للسياب«، فتجربته الشعرية تظل رمزا نعود 
إليه كل مرة قصد فهم أالمنا و تمزق ذواتنا. قد 
ننسى السياب، ولكن محال أن ننسى »أنشودة 

المطر«.

هوامش:
أداة  »الفلسفة  العالي،  بنعبد  السالم  عبد   -1
للحوار«، دار توبقال، الطبعة األولى 2011، ص 

 .16
دار  الفلسفة«،  »بداية  غادمير  جورج  هانز   -2
الثانية  2013،  الطبعة  المتحدة،  الجديد  الكتاب 

ص 27.28.
3- فريدر كنيتشه، »هذا اإلنسان«، دار التنوير 
للطباعة والنشر، الطبعة الثانية 2013، ص 63.
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مقالة

  إبراهيم مشارة - الجزائر

منذ  إفريقيا  شمال  في  العربية  الثقافة  صنعت 
الحدث  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف 
الفكر  حقول  في  العربية  الذائقة  وأثرت 
والفلسفة واألدب ولم تعد بالد المغرب العربي 
أطلقت  كما  الطائر«  »ذيل  أو  الثوب«  »كم 
المشرقية  الكالسيكيات  الوصف  ذلك  عليها 
استصغارا لقدرها وإنكارا لفضلها وتم تجاوز 
لما  عباد  بن  للصاحب  المأثورة  الجملة  تلك 
ردت  بضاعتنا  الفريد«:  »العقد  كتاب  تأمل 

إلينا. 
عن  ومعبرا  قويا  كان  المغاربي  الصوت 
الخصوصية اإلفريقية واألمازيغية إضافة إلى 
به  وسمت  الذي  واإلسالمي  العربي  الميسم 

الثقافة المغاربية.
في  برومانسيته  الشابي  صدح  تونس  من 
التي أعجبت »أبولو« ومن  الحياة«  »أغاني 
تونس طلع المسعدي برواياته حول الوجودية 
فوضع  حسين  طه  أعجبت  التي  اإلسالمية 
طلع  المغرب  ومن  »السد«  لرواية  مقدمة 
صوت المهمشين والصعاليك مع محمد شكري 
عيش«  و»محاولة  وزفزاف  الحافي  وخبزه 
تلك الرواية التي كرست غلبة الواقع المتعثر 
إعادة  جاءت  البلد  نفس  ومن  المثالية  على 
ضوء  على  وفهمه  للجابري  التراث  قراءة 
مقتضيات العصر ومتطلبات الحداثة ونازلت 
المرنيسي الفكر الذكوري عبر هندسة الجنس 
حضور  لغياب  كإدانة  العربي  المجتمع  في 
وصرخة  ثانويا  ال  رئيسيا  حضوريا  األنثى 
األنثى  أقصت  التي  الذكورية  الهيمنة  ضد 
لإلنجاب وشغالة  وآلة  للرجل  واعتبرتها ظال 

في أحسن األحوال.
الخصوصية الجزائرية في الثقافة العربية هي 
الجزائر  التي جعلت من  الهيمنة االستعمارية 
حالة خاصة في المغرب العربي فالحماية التي 
خضعت لهما تونس ومراكش أيسر بكثير من 
طيلة  الجزائر  له  خضعت  الذي  االستعمار 
130 سنة حاول فيها االستعمار تدمير الروح 
واألمازيغية  العربية  والخصوصية  الوطنية 
كولونيالية  دوغمائية  لصالح  الوقت  نفس  في 
التاريخية  بالحقيقة  لها  عالقة  ال  مزورة 

كان  ثمة  ومن  األوربيين«  أحفاد  »األمازيغ 
عبر  األوهام  تلك  تقويض  أجل  من  الصراع 
الكلمة واللحن والسالح أخيرا فكانت البدايات 
أدبية فرنسية اللسان جزائرية الملمح أمازيغية 
»نجمة«  ياسين  كاتب  روايات  في  البصمة 
و»النول«  »الحريق«  ديب  محمد  وثالثية 
تؤرخ  التي  الثالثية  تلك  الكبيرة«  و»الدار 
له  خضعت  الذي  والفقر  والعزلة  للتهميش 
االستعماري  المحيط  في  الجزائرية  األسرة 
في األربعينيات وبداية نشوء وصعود الحركة 
وختمته  سياسيا  النضال  بدأت  التي  الوطنية 

بالسالح في الخمسينات.
األدب  في  حاضرة  األمازيغية  البصمة 
في  رئيس  بعد  األمازيغي  فالبعد  الجزائري 
روايات  ماتكرسه  وهذا  الجزائرية  الشخصية 
مولود  ورائعة  الفقير«  »ابن  فرعون  مولود 
أثنى عليها  التي  الوعرة«  معمري »الدروب 
الروح  عنها.نفس  وكتب  كثيرا  حسين  طه 
األمازيغية والوفاء للمكان ظلت قارة في أدب 
بعض الذين التحقوا بالضفة األخرى وعاشوا 
عمروش  كجان  مماتهم  حتى  فرنسا  في 

وطاوس عمروش.
هذا  اعتبار  يمكن  هل  سؤال  طرح  ما  كثيرا 
الفرنسي  باللسان  المكتوب  الجزائري  األدب 
في  جزائرية  هموم  يتناول  كونه  عربيا  أدبا 

زمان ومكان جزائريين لكن اللسان فرنسي؟
له  وبعضهم  ذلك  في  مانعا  يرى  ال  بعضهم 
وإيحاءات  شعورية  طاقة  فاللغة  اعتراضات 
نقلها.ويصر  لغيرها  يمكن  ال  ورموزتاريخية 
بلسان  عربي  أو  جزائري  أدب  انه  على 

فرنسي.
بالعربية  المكتوب  الجزائري  األدب  يغب  لم 
وأتقنوا  بالمشرق  تعلموا  الكتاب  فبعض 
العالمي  باألدب  إلمام  لهم  فكان  أجنبية  لغات 
المستقلة  للجزائر  الخاصة  الظروف  ووعوا 
االجتماعية  العدالة  إلى  الطامح  البلد  ذاك 

والمساواة والرخاء بعد 130 سنة من المعاناة 
تعبيرا  أدبهم  فكان  الفرنسي  المستعمر  مع 
حيث  اشتراكي  مجتمع  قيام  ضرورة  عن 
إلحداث  األنسب  الشكل  هي  االشتراكية  أن 
مستلهمين  وزراعية  واقتصادية  ثقافية  ثورة 
اإليديولوجيا  والصينية  الروسية  التجربة  من 
وتقنيات  آليات  خاصة  الروسي  األدب  ومن 
التعبير فكان روايات الطاهر وطار »الالز« 
الحمديد بن هدوقة »ريح  و»الزلزال« وعبد 

الجنوب«.
إذا كانت النصوص السردية حظيت بإعجاب 
فإن  المشرق  في  مرارا  طبعها  وتم  مشرقي 
النصوص الشعرية لم تنل ذلك الحظ ولم يمكنها 
المنافسة مع المشرق بسبب الضحالة أحيانا أو 
ضعف األداة أو روح التعبئة والموعظة التي 
في  يتجلى  كما  شعرا  يكون  أن  بالشعر  نأت 
شاعر  باستثناء  خليفة  آل  العيد  محمد  ديوان 
تعبيرا  شعره  كان  الذي  زكريا  مفدي  الثورة 
يحتاج  وقتما  التعبئة  في  الشاعر  رسالة  عن 
من  الظروف  حالك  في  التعبئة  لهذه  وطنه 

خالل ديوانه »اللهب المقدس«.
لكن شاعرا جزائريا غمط حقه ولم ينل اهتماما 
نقديا فقد كان منكود الحظ مع أنه شاعر كبير 
رغم أنه مات شابا منتحرا في أغلب األحوال 
في باريس عام 1943 هو مبارك جلواح فهو 
بحق رائد الرومانسية في الجزائر من خالل 
كثيرا  سعدت  وقد  اليأس«  »دخان  ديوانه 
حظي  مهما  نقديا  موضوعا  عنه  أنجز  وأنا 
والمشرق وعنوان  بالمغرب  ونشر  باالحترام 
الشعر  رائد  جلواح  »مبارك  الدراسة  تلك 
الرومانسي في الجزائر«. ونشرتها عبر مجلة 
ثقافات وعبر موقع اتحاد الكتاب الجزائريين.

في الجانب الفكري ال يمكن القفز على اسمين 
التخلف  الحلول إلشكالية  تقديم  كبيرين حاوال 
وللعالم  للجزائر  الحضاري  اإلقالع  وكيفية 
العربي برمته نفس الهم الذي حزب األفغاني 

في الثقافة 
الجزائرية خالل 
القرن العشرين

محمد عبده



  طنجة األدبية العدد 69  19

وزكي  عبده  ومحمد  حسين  طه  والكواكبي 
غليون  وبرهان  زكريا  وفؤاد  محمود  نجيب 
المرحوم  األستاذ  فهو  األول  فأما  وغيرهم 
مالك بن نبي وهو بحق مهندس حضارة قبل 
أن يكون مهندس كهرباء وهو أحد الضالعين 
في الثقافة الغربية ولمصر فضل على األستاذ 
مالك فعبرها بدأ يكتب بالعربية وعبر ترجمات 
عبد الصبور شاهين قرأ العالم العربي مؤلفات 
الحضارة  مشكالت  سلسة  في  نبي  بن  مالك 
»ميالد مجتمع« »شروط النهضة« »الفكرة 
اإلفريقية األسيوية على ضوء مؤتمر باندونج« 
عمر  اللبناني  ولألستاذ  القرآنية«  »الظاهرة 
توالي  في  فضل  وهو صهره  مسقاوي  كامل 
إصدار مؤلفات األستاذ مالك عبر دار الفكر. 

المشهورة  الصيغة  بتلك  مالك  طرح  اشتهر 
لنشوء الحضارة: إنسان + زمن + تراب = 
الوجداني  الجانب  على  التأكيد  مع  حضارة 
اإليمان  هي  التي  القوة  تلك  المحفز  العقيدي 
سبيل  في  والبذل  التضحية  إلى  تدفع  والتي 
المحيط  في  نفهمها  كما  الدين  هي  الفكرة 
المجتمعات  سائر  في  العقيدة  وهي  اإلسالمي 
التي  الصيغة  يعطنا  لم  نبي  بن  مالك  لكن 
نتعامل بها مع المعطى التاريخي التراثي فهو 
يطرح جملة من اإلشكاليات في القراءة والفهم 
أو  القرآني  النص  تفسير  في  سواء  والتطبيق 
الكبير  الكم  -أمام  النبوية  األحاديث  مصداقية 
وجدواها  بالواقع  وعالقتها  الموضوع-  من 
وفهوم علماء اإلسالم مفسرين ورواة أحاديث 
تراثي  زخم  تاريخ  وكتاب  عقيدة  وشراح 
كبير جدا يتاخم عقولنا ووجداننا وربما شكل 
النهوض  سبيل  في  عقبة  جانبه  بعض  في 

واالرتقاء.
عبده  محمد  الشيخ  بدأها  التي  المسالة  تلك 
في  حسين  طه  ثم  التوحيد«  »رسالة  عبر 
الثقافة في  الجاهلي« و»مستقبل  الشعر  »في 
»المعقول  في  محمود  نجيب  وزكي  مصر« 

»محمود  ثم  الفكري«  تراثنا  في  والالمعقول 
أمين العالم وبرهان غليون وعلي حرب ومحمد 
عابد الجابري وأدونيس وغيرهم وبيت القصيد 

الجزائري  المفكر  إلى  أصل  أن  كله  ذلك  في 
والذي  الذائع  الصيت  صاحب  أركون  محمد 
كالسيكي  مع  ومجادالت  مساجالت  له  كانت 

اإلسالم والمستشرقين على السواء فهو منبوذ 
من الطرفين ومؤلفاته األكاديمية ترجمت إلى 
»الفكراإلسالمي«  وأهمها  العالم  لغات  جل 
الرابع الهجري«  القرن  »النزعة اإلنسية في 
ولهاشم صالح فضل كبير في تعريب مؤلفات 
فطرح  وباختصار  حوارييه  أحد  فهو  أركون 
هذا المفكر الجزائري لمشكلة التخلف وكيفية 
اإلسالمي  التراث  مع  التعامل  في  النهضة 
سواء  برمتها  اإلسالمية  الثقافة  اعتبار  هو 
تاريخيا  كنصوص مقدسة وشروحات معطى 
إضفاء  ثمة  ومن  الزمكانية  للشروط  خاضعا 

المرونة في التعامل معها لصالح الحداثة.
قطاع  لدي  بالقابلية  أركون  قراء  تحظى  وال 
هذا  بسبب  العرب  المثقفين  من  عريض 
الفكر  في  التاريخانية  على  يلح  الذي  الطرح 
اإلسالمي نصا وفهما. وربما للجانب السياسي 
واالختالل  الشمولية  فاألنظمة  ذلك  في  دور 
الطبقي وهيمنة األحادية السياسية واالقتصادية 
الذي  الفكر  هذا  مثل  تشجب  والفكرية 
االجتماعية  والعدالة  الديمقراطية  الى  يدعو 
اإلنساني  للوجود  كشرط  اإلنسانية  والحرية 
من  يعاني  التنويري  فالفكر  المحصلة.  وفي 
التي  السياسية والدينية واالقتصادية  التكتالت 

الحكام  من  محدود  عدد  يد  في  الفاعلية  تبقي 
على  والقابضين  المقدس  النص  وشراح 

دواليب االقتصاد.

مالك بن نبي

محمد أركون



  حسن العاصي - فلسطين

بشكل  الثقافية  بهويتها  األمم  شخصية  تتحدد 
العام  المكون  من  جزء  هي  والتي  أساسي، 
اإلنسانية.  للمجتمعات  والمكتسب  الموروث 
إضافة إلى المكونات األخرى المرتبطة بالدين 
وعلى  والجغرافيا.  والتاريخ  واللغة  والعرق 
الرغم من أهمية كافة مكونات الهوية، إال أن 
المكون الثقافي هو األقدر على إحداث التوازن 
لشخصية  الحقيقي  الجوهر  ديمومة  وضمان 
الشعوب وعراقتها، ويحمي تراثها وأصالتها، 
ويشكل درعاً واقياً لألمم يتيح التفاعل الجدلي 
الحي مع الثقافات المختلفة، وفي ذات الوقت 
هويتها  عن  االنفصال  من  الشخصية  يحمي 
األصيلة، وهذا ما يؤكده التاريخ اإلنساني في 
كانا  الفاعلين  الثقافي والحضاري  المكون  أن 

دوماً يظهران في حياة األمم.
للحدود  انهيارات  شهد  الذي  العصر  هذا  في 
الصناعية  الشركات  ونشوء  الدول،  بين 
في  هائل  وتطور  القارات،  عابرة  العمالقة 
إلى  تقنيات وسائل االتصال والتواصل، أدى 
العظمى  الدول  بين  الفاصلة  الحواجز  كسر 
التبادل  عملية  من  جعلت  النامية،  والدول 
والتجاري  واالقتصادي  والعلمي  المعرفي 

أمراً يسيراً.
سيادة  إلى  يؤدي  سوف  الكوني  االنفتاح  هذا 
الكبرى  العالمية  االقتصادية  األقطاب  ثقافة 
من  ويجعل  تطوراُ،  األقل  األمم  ثقافات  على 
أنماط الحياة الغربية تهيمن على الشعوب التي 
أمراض  من  تعاني  زالت  ما  أنظمة  تحكمها 
وعولمة  العربية.  مجتمعاتنا  ومنها  النمو، 
الرأسمال ستؤدي إلى تكدس الثروات الفاحشة 
بين عدد قليل من الناس، وفقر للبقية، كما أن 
التقنيات التي أصبح الناس ينعمون برفاهيتها 
بقضم  بدأت  فتاكة،  أسلحة  إلى  تحولت 
االغتراب. إلى  به  وأدت  الفرد  خصوصية 
النفوذ  على  الكبرى  القوى  بين  الصراع  إن 
الواحد  القرن  يحول  سوف  والسيطرة 
والعشرين إلى قرن القتل الناعم والخشن في 

آن.

مفهوم الهوية 
كونها  بظني  الثقافية  الهوية  إشكالية  تكمن 
تنطوي على مصطلحين هما الهوية والثقافية، 
إشكالية  قضية  يعد  منهما  مصطلح  وكل 

ويصبحان  والمفكرين،  الفالسفة  لدى  جدلية 
الدينية أو  إن انعطفا نحو األبعاد  أكثر تعقيداً 
أو  التاريخية،  أو  األيديولوجية  أو  السياسية 

جميعهم سوية.
أنه  الفرد  يظن  الهوية،  بمصطلح  يتعلق  فيما 
يتفاجأ  ما  سرعان  لكن  الهوية،  ماهية  يعلم 
في  يعود  وذلك  شيئاً.  عنها  يعرف  ال  أنه 
واالتجاهات  المشارب  تعدد  إلى  جوانبه  أحد 
المعرفية والفلسفية لمفهوم الهوية. مثاًل مفهوم 
في علم  المنطق مختلف عنه  في علم  الهوية 
علوم  في  أو  األنثروبولوجيا  أو  الميتافيزيقيا 

السيكولوجيا والسوسيولوجيا.
البئر  أنها  العربية  اللغة  معاجم  في  جاء  فقد 
حقيقته  تعني  فهي  ولإلنسان  القعر،  عميقة 
فإنها  وفلسفيا  الجوهرية.  وصفاته  المطلقة 
تميز  التي  والمكونات  األشياء،  حقيقة  تعني 
واألنثروبولوجيا  غيره.  عن  شخصاً  أو  شيئاً 
قيم.  منظومة  أو  حياة،  نمط  الهوية  تعتبر 
ثقافياً فإن الهوية عبارة عن خيال يمنح العمق 
منتظماً،  نموذجاً  االجتماعي  والبعد  النفسي 
وتتصف  لألفراد.  جوهرياً  تعبيراً  وتمثل 
الهوية بحالة من التعقيد والتشابك في أبعادها 
وتأثيراتها، تنتج عن عملية التفاعل المتواصل 
التي  االجتماعية  والمنظومة  اإلنسان  بين 

يعيش فيها. 
أن  يرى  لوك«  اإلنجليزي »جون  الفيلسوف 
يدفع  الذي  اإلحساس  هو  الفرد  هوية  أساس 
اإلنسان لتحريك ذاته وبناء معرفته بنفسه على 
الفرد هو ذاته بالرغم  نحو دائم، فيصبح هذا 

مما يلحق به من تغير الحقاً.
»مارتن  اإلشكالي  األلماني  الفيلسوف  أما 
ذاته  في  الحق  كائن  لكل  أن  اعتبر  هيدغر« 
والتوحد مع ذاته، فأين يكون الفرد أو الجماعة 
إنه  يعتبره هيدغر  الذي  الهوية،  تسمع سؤال 
سؤال الوجود، فالهوية عنده هي تماثل انتماء 

مشترك بين الفكر والوجود.
شائك،  سؤال  هو  الهوية  سؤال  فإن  شك  ال 
متعددة  عناصر  تشكلها  بنية  ذان  الهوية  ألن 
مثل الدين والعرق واللغة والجغرافيا والتراكم 
تتشكل  ال  الهوية  وألن  جانب،  من  التاريخي 
ذاتياً إال في وجود هويات أخرى مختلفة من 
التاريخية  السياقات  إلى  إضافة  آخر،  جانب 

واالجتماعية التي تسهم في بناء هذه الهوية.
قد تكون الهوية عاماًل مفصلياً لتمتين تماسك 
روابط النسيج االجتماعي، وقد تكون كالقنبلة 

بين  وتحمل  أخرى،  مجتمعات  في  الموقوتة 
تتقصد  الهويات  بعض  مدمراً.  بعداً  طياتها 
اآلخرين  وبين  بينها  الفاصلة  الجدران  إقامة 
وبعض  متخيل.  تهديد  من  نفسها  لحماية 
تتحول  وقد  والنقاء  بالغرور  الهويات تصاب 
الحديث  في  عدوانية.  عنصرية  حالة  إلى 
عن الهوية تستحضرني هنا مقولة الفيلسوف 
يوماً  قال  الذي  »هيراقليطس«  اليوناني 
تعني  التي  مرتين،  النهر  في  تستحم  ال  إنك 
التغير  أنالكون واحد لكن داخل وحدته يوجد 

واالختالف.

مصطلح الثقافة
فقد  ومفهوم،  كمصطلح  بالثقافة  يتعلق  فيما 
جاء في المعاجم العربية أن الثقافة هي العلوم 
يكون  فحين  حذقاً،  تتطلب  التي  والمعارف 
اإلنسان مثقفاً يكون حاذقاً. وفلسفياً فإن الثقافة 
المعارف  مختلف  بين  الوثيقة  العالقة  هي 
والقيم  والقوانين  واألديان  والعلوم  والفنون 
من  الفرد  يكتسبها  التي  والعادات  األخالقية 
مجتمعه. وتعتبر الثقافة واحداً من أبرز معايير 
تصنيف المجتمعات واألمم، نظراً لما تتضمنه 
أبعاد  ذات  ودالالت  خصائص  من  الثقافة 
ذاتية وجمعية وإنسانية. وقد تنوعت وتعددت 
تعريفات الفالسفة والمفكرين للثقافة. فالمفكر 
األنثروبولوجيا  بعلم  المتخصص  اإلنجليزي 
الكل  الثقافة هي  أن  اعتبر  تايلور«  »ادوارد 
والعقائد،  المعرفة  يشتمل على  الذي  المركب 
من  وغيرها  والقانون،  واألخالق  والفن 
يكتسبها  التي  والعلوم  والمهارات  القدرات 
أما  المجتمع.  في  فراداً  باعتباره  اإلنسان 
عالم االجتماع األمريكي المعاصر »روبرت 
المركب  ذاك  هي  الثقافة  أن  فيرى  بيرستد« 
الذي يتضمن كل ما نفكر فيه، وكل ما نقوم 

بفعله أو نمتلكه كأشخاص في المجتمع.
أن  األنثروبولوجيا  علماء  بعض  ويعتقد 
أن  إذ  الثقافة،  من  راق  نوع  هي  الحضارة 
من خصائص الثقافة تمايزها واستقاللها عن 
الثقافة  يمارسونها، ألن مكونات  الذين  البشر 
إرث  بصفتها  المجتمع  من  الفرد  يكتسبها 
التقاليد  شكل  في  يتبلور  متراكم  اجتماعي 
والعادات. ومن جهة أخرى فإن للثقافة خاصية 
االستمرار وقدرتها على االنتقال عبر الزمن 
من جيل إلى جيل. والثقافة يمكن لها أن تلعب 
أدواراً مهمة في توفير مناخات إيجابية للتغيير 

20  طنجة األدبية العدد 69 

مقالة
العولمة القاتلة وسؤال الهوية الثقافية



  طنجة األدبية العدد 69  21

البشر  مساعدة  على  مقدرة  ولها  االجتماعي، 
لفهم العالم وطبيعته وإثراء معرفتنا بهويتنا.

وما  البشر  معيشة  طريق  هي  الثقافة  إذن 
وفيما  بينهم،  فيما  يتداولون  وما  يملكون 
الصعيدين  على  اآلخرين  وبين  بينهم 
ثقافة  أيضاً  وهي  والبيولوجي.  االجتماعي 
والسلوكيات  والعادات  القيم  ومجموعة  العقل 
والفني  الفكري  التراث  وكذلك  االجتماعية، 
واألدبي والعلمي. هي أنماط التفكير والشعور، 

ومنظومة المثل الشائعة في مجتمع معين.
العام  بمعناها  الثقافة  إن  القول  يمكننا  هكذا 
األحداث  لفهم  ومقرر وضرورة  هام  عنصر 
في الحياة البشرية، وكذلك أهميتها في التنبؤ 
تحتل  والثقافة  األحداث،  هذه  وقوع  بإمكانية 
التي  المكانة  تشبه  المجتمعات،  في  مكانة 

تحتلها الجاذبية في الطبيعة.

عولمة ضد اإلنسانية
الحرب  وانتهاء  السوفيتي  االتحاد  انهيار  بعد 
تسعينيات  وبداية  ثمانينيات  نهاية  في  الباردة 
القرن العشرين، أطل مصطلح العولمة برأسه 
في  وقديماً  اسمه  في  جديدة  بحلة  كمفهوم 
االستعماري  العولمة  مفهوم  يسعى  ظاهرته. 
الواليات  بقيادة  كبيرة  مدينة  العالم  جعل  إلى 
المتحدة األمريكية والدول الغربية، والسيطرة 
الحديثة  التكنولوجيا  بواسطة  الشعوب  على 
الشركات  وأساطيل  االتصال،  لوسائل 
الصناعية والتجارية متعددة الجنسيات العابرة 
الغربية  الرأسمالية  تفرغت  حيث  للقارات. 
في  استمرت  التي  البروليتاريا،  مواجهة  من 
العالمية  الحرب  انتهاء  من  الممتدة  الفترة 
االشتراكية،  المنظومة  انهيار  لغاية  الثانية 
وبدأت بمرحلة جديدة في مظهرها وأدواتها، 
وقديمة في مضامينها، الهدف منها هو إقامة 
عليها  وأطلقوا  العالمي  الرأسمال  دكتاتورية 

تسمية العولمة.
راود  حلماً  كانت  الخيّر  بوجهها  العولمة  إن 
في  والمفكرين،  الفالسفة  من  الكثير  خيال 
لخلق  اإلنسانية  القيم  بتوحيد  انشغالهم  سياق 
الحلم  هذا  لكن  والمساواة.  العدل  مجتمعات 
وأصحاب  العمالقة،  الشركات  وأدته مصالح 
وذوي  المتنقلة،  الضخمة  األموال  رؤوس 
وكذلك  والسياسي،  االقتصادي  النفوذ 
االتصال  تكنولوجيا  في  تحققت  التي  الثورة 
كل  اإلعالم،  وسائل  وتطور  والمعلومات، 
فوق رؤوس  الدول  بقلب  كفيلة  األدوات  هذه 
الشعوب بهدف السيطرة عليها في عالم مفتوح 

اقتصادياً وثقافياً وبال جدران.
العولمة الرأسمالية تبشر بعالم شبيه بالعصور 
إلى  منقسمين  البشر  كان  حيث  القديمة، 
طبقتين، طبقة اإلقطاع وهم القلة، وطبقة العبيد 
الساحقة.  األغلبية  وهم  والعامة  واألجراء 

عن  الصادرة  التقارير  من  الكثير  وتشير 
منظمات دولية أن النظام العالمي أغنى بخمس 
مرات مما كان عليه في بداية التسعينيات من 
الباردة  الحرب  انتهاء  فترة  العشرين،  القرن 
أن  المفزع  األمر  لكن  االشتراكية،  وانهيار 
خمس سكان العالم يعيشون بدوالر واحد في 
اليوم. وأن هذا الخمس األكثر فقراً من سكان 
الكرة األرضية كان يملك حوالي 2,5 بالمئة 
من الموارد المالية في بداية سبعينيات القرن 
العشرين، فأصبح يملك 1,6 في المئة من تلك 
انخفضت  ثم  التسعينيات.  بداية  في  الموارد 
المئة  في   1,2 حوالي  إلى  يملكون  ما  فيمة 
إلى  النسبة  تقلصت  ثم  التسعينيات،  بمنتصف 

حدود الواحد في المئة في األلفية الثالثة.
المفارقة أن خمس سكان األرض األكثر ثراء 
الموارد  بالمئة من  كانوا يملكون حوالي 68 
المالية العالمية في بداية السبعينيات من القرن 
العشرين، فأصبحوا يمتلكون حوالي 83 في 
المئة  في  ثم 87  التسعينيات،  بداية  في  المئة 
في   90 حوالي  ثم  التسعينيات،  منتصف  في 

المئة في األلفية الثالثة.
الحديث  هذا أعمق تناقض طبقي في العصر 
العولمة في سياق تحوالت ديمقراطية  تفرزه 

رفاهية  ازدياد  إلى  وتشير  العالم،  يشهدها 
الكرة  الحديث، وتحول معظم سكان  االقطاع 
األرضية إلى عبيد، وهي بذلك تكون عولمة 
الضعيفة  والدول  للشعوب  والحرمان  القهر 
األمر  في  المرعب  الموارد.  تبادل  بمسميات 
يحتاج  أال  القرن  هذا  خالل  المتوقع  من  أنه 
من  المئة  في   20 سوى  العالمي  االقتصاد 
يقدر80 في  ما  فيما سيتحول  العاملة،  القوى 
العمل،  عن  عاطلون  إلى  الناس  من  المئة 

يعيشون كفقراء على هامش العولمة.
إنه عصر تكديس الثروات في خزائن األقلية، 
وعصر اإلفقار والتهميش لألغلبية. في العالم 
حالياً حوالي 1842 مليارديراً بحسب دراسة 
أعدتها شركة )PwC( لإلشراف االقتصادي 
بنك  مع  بالتعاون  االستشارية  والخدمات 
)UBS( السويسري في العام 2017، حيث 
 17 بنسبة  تقدر  عددهم  في  زيادة  أظهرت 
بالمئة، حيث وصلت ثروة هؤالء إلى حوالي 
8,2 تريليون دوالر، يملكون شركات تشغل 
مستوى  على  إنسان  مليون   27,8 حوالي 
تقدر  ثروة  إنسان   20 أغنى  ويمتلك  العالم. 
الناتج  يعادل  ما  أي  دوالر،  تريليون   1,3
يمتلك  فيما  مثاًل.  المكسيك  مثل  لبلد  القومي 

مارتن هيدغر
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ما  تضاهي  ثروة  مليارديراً   360 حوالي 
سكان  من  نسمة  مليار   2,6 حوالي  يملكه 

الكرة األرضية.

القرن القاتل
قرناً  باعتباره  عشر  التاسع  القرن  تميز 
المحافظة  األنظمة  بين  الصراعات  شهد 
التحررية  الليبرالية  والحركات  واإلقطاعية 
والقرن  البرجوازية.  قادتها  التي  والقومية، 
والصراعات  الحروب  قرن  يعتبر  العشرين 
الدموية، وقرن التحرر من االستعمار، القرن 
قرن  الهائل،  التكنولوجي  التطور  شهد  الذي 
القرن  فيما  والمعلوماتية.  الرقمية  الثورة 
الحادي والعشرين هو قرن عولمة االتصاالت 
دون  للقارات  العابر  والرأسمال  والبيانات 
وسقوط  الثروات،  تكديس  عصر  منازع. 
يشهد  لكنه  العوز.  قاع  في  للماليين  متزايد 
الفتوفاعلللحركات  تصاعد  بظني  أيضاً 
في  اليميني  القومي  الثقافي  المتشددةبوجهها 
أكثر من مكان، وأخرى ذات ميول انفصالية.

ينتقلون  الناس  كان  التاسع عشر  القرن  لغاية 
بحرية ويسر بين الدول، وال تعترضهم حدود 
وال مراكز جوازات سفر، وكانوا يستخدمون 
حرية  ويمتلكون  بدائية،  وطرق  نقل  وسائل 
العمل والتعاقد. وفي الفترة التي شهدت الحرب 
الصناعية  الثورة  كانت  األولى،  العالمية 
حيث  متطورة،  مرحلة  وصلت  قد  األولى 
تعتمد  التي  المواصالت  وسائل  اختراع  تم 
البدائية،  الجياد والعربات  لتحل محل  المكننة 
وتم كذلك وضع الحدود السياسية بين الدول. 
العالم  كان  الثانية  العالمية  الحرب  انتهاء  مع 
القطب،  ثنائي  نظام  نشأ  حيث  تعقيداً،  أكثر 
توازن  يحكمهما  مركزين  مع  العالم  وتعايش 
هذا  انتهى  وموسكو.  واشنطن  في  الرعب، 
السوفيتي،  االتحاد  انهيار  مع  العالمي  النظام 

وبدأت تتشكل مالمح نظام عالمي جديد.
أهم مالمح هذا النظام هي العولمة التي أسهم 
والتكنولوجية  التقنية  الثورة  انتشارها  في 
وثورة  والمواصالت،  االتصاالت  في  الثالثة 
استعمال  على  اعتمدت  التي  المعلومات 
من  الماليين  مئات  لربط  العنكبوتية  الشبكة 
من  ال  اعتراض  ودون  وسيط،  دون  البشر 
حدود وال حواجز أمنية، ومّكنت جميع سكان 
األرض من الوصول إلى المعلومات بطريقة 
منحت  بل  فحسب،  ذلك  ليس  وحرة،  سهلة 
المباشر  التدخل  والقدرة على  الفرصة  الناس 
والتأثير على مجرياتها  األحداث  في صناعة 

وتغييرها.
الحياة  في وسائل  الهائل  التطور  هذا  كل  مع 
المتناثرة،  الُجزر  عصر  أنهى  الذي  عموماً 
وأرسى مرحلة التداخل والتشابك والتبادل في 
السؤال  لكن  والمعارف.  والمصالح  العالقات 

في  الناس  التطور  هذا  جعل  هل  هنا،  األهم 
وضع أفضل وعالقات أجود ومعيشة أثرى؟ 

اإلجابة كما أتلمسها هي بالطبع ال.
إن كافة القفزات العلمية التي حققتها البشرية 
عبر العقود المتتالية، ورغم التقدم التكنولوجي، 
إال أن هذا لم يتمكن من القضاء على الجوع 
الصراعات  حدة  من  التخفيف  وال  والفقر، 
أكثر  جعلتها  العكس  على  بل  والحروب، 
صناعة  في  التطور  بسبب  وهمجية  دموية 
األسلحة المدمرة. وكل التطور بتقنيات وسائل 
االتصال لم يستطيع إنهاء الكوارث واألزمات 
قد  المعاصر  اإلنسان  جشع  أن  بل  العالمية، 
العالمية  المالية  األزمة  العالمي-  النظام  يدمر 
في العام -2008 وظاهرة التغير المناخي-. 

كل التقنيات المعلوماتية، والثورة الرقمية التي 
الخوف  وقف  على  تقدر  لم  حياتنا  اجتاحت 
والقلق السائدان لدى البشرية. بل لقد تعاظمت 
األمن  قضايا  وأصبحت  العالمية،  األزمات 
الحضارات  بين  والتعايش  والقومي،  الوطني 
واألديان واألعراق والطوائف والمذاهب، هي 

أزمة األزمات المعاصرة.

كذلك نالحظ أن التطور التقني في كافة مناحي 
الحياة لم يتم توظيفه لسعادة ورخاء البشرية. 
بل على النقيض أصبح اإلنسان المعاصر يفقد 
ومصيره  واقعه  على  السيطرة  في  مقدرته 
مركزية  نظم  بها  تتحكم  التي  وخياراته، 
الشركات  ومصالح  الحديثة  اإلعالم  ووسائل 

الكبرى.
سبق،  مما  أعلى  السياسية  الحواجز  أصبحت 
نفسها  حماية  عن  تبحث  القومية  والتجمعات 
وتزايدت  المسافات  ضاقت  متعددة.  بسدود 
القيود على النقل والتنقل، بحيث أصبح البشر 
يشعرون أن كافة المكاسب التقنية التي تحققت 
بفعل  يفقدونها  أخذوا  األخيرة  العقود  عبر 
البشر  وصار  اإلدارية،  والقوانين  القرارات 
يبحرون في محيط بال شواطئ وبال بوصلة.

الثالثة أفضى إلى  كل هذا التطور في األلفية 
أزمات عميقة لإلنسان المعاصر، الذي أصبح 
أكثر ضعفاُ وهشاشة، وقاباًل للعطب أكثر من 
أي وقت مضى، رغم رفاهية األشياء بظاهرها 
من حوله. لقد أصيب اإلنسان بأزمات مرتبطة 
أساساً باختالل التوازن الذي أصيب به، وفقد 

ادوارد تايلور
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والبيولوجي  الثقافي  التكيف  على  القدرة  معه 
والقتل  االغتراب  إن  نقول  لذلك  واقعه،  مع 

واإلفقار والثراء الفاحش هم سمات العصر.
   

تحديات أمام الثقافة العربية
كونياً  انفتاحاُ  العولمة بصفتها  أن  بات مؤكداً 
تتسبب في تهميش الثقافات الوطنية، وإحالل 
الرأسمال  وهيمنة  الكبرى،  القوى  ثقافة 
الثقافة  االستعماري. وعلى الرغم من أصالة 
العربية وجذورها وامتدادها، إال أنها من دون 
ريب تواجه تحدياً كبيراً في التقليل من حجم 
مسؤولية  وهي  بثقافتنا،  تلحق  التي  الخسائر 
بصورة  العرب  واألدباء  والمفكرين  المثقفين 
الباقي في مشهد  األمة  نبض  أساسية، كونهم 
الحالة العربية التي وصلت مقداراً وضيعاً من 

االنحدار والسقوط.
مشارق  إلى  سابقاً  وصلت  العربية  الثقافة 
الحضارتين  والتقت  ومغاربها،  األرض 
العربية والغربية في األندلس بداية، ثم حملها 
أمريكا  دول  إلى  العرب  المهاجرين  معهم 
مواجهة  أهمية  عن  نتحدث  وحين  الالتينية. 
في  ثقافتنا،  لتهميش  تجري  التي  المحاوالت 
ألننا  فهذا  المستمرة،  العالمية  التحوالت  ظل 
لآلخر  إبرازها  وعلينا  خصوصية  نمتلك 
الغربي، وهذه الرؤية ال تتصادم مع الخطاب 
الكوني، ذلك أن الحضارة هي مكون عالمي، 

بينما الثقافة هي مكون خاص.
والهيئات  العربية  الثقافة  وزارات  لكن 
والمنظمات الثقافية في الواقع العربي تتعاطى 
وليس  الروتيني،  الوظيفي  ببعدها  الثقافة  مع 
باعتبارها مؤشراً هاماً يعكس حركة المجتمع 
كينونة  تحدد  فالثقافة  عضوياً،  به  المرتبطة 
حتى  وسياسياً.  اجتماعياً  األمم  وصيرورة 
عاجزة  الرسمية  غير  العربية  الثقافية  األطر 
ساقطة  فهي  جدي،  تغيير  أي  إحداث  عن 
والتنافس  الداخلية  الصراعات  مستنقع  في 
ومشاكل  الضيقة  والحسابات  الزعامة،  على 
في هذه  التمويل، وتالحظ حضور كل شيء 

األطر إال الثقافة، فهي الغائب الوحيد.
المفكرين  معظم  أن  من  الرغم  على  هذا 
سوف  الثقافية  الهويات  أن  على  يؤكدون 
تكون صاحبة الكلمة األولى في القرن الواحد 
الرئيسي لألحداث  المحرك  والعشرين، وأنها 
السياسية مستقباًل. إذ أن الهوية الثقافية حلت 
مكان الهويات الطبقية والقومية واالقتصادية، 
في الفترة التي أعقبت انهيار االتحاد السوفيتي 

وانتهاء الحرب الباردة.
إن تكنولوجيا المعلومات والثورة الرقمية هما 
يختزالن  ألنهما  الثقافية،  للعولمة  دافع  أهم 
المعلوماتي  التبادل  في  والمكان  الزمان 
العولمة  وكما  والعلوم.  والمعارف  والمفاهيم 
اللذان  المال  رأس  وعولمة  االقتصادية 

تتمكن  أن  دون  الناشئة  األسواق  يقتحمان 
الحكومات الوطنية من فرض سيطرتها على 
األسواق ومراقبتها، فإن العولمة الثقافية تقتحم 
المجتمعات البشرية وتهدد خصوصيتها. وهي 
أدت فعال إلى انتشار الكثير من المظاهر التي 
ال ترتبط بالهوية الثقافية العربية، لعل أبرزها 
لصالح  العربية  اللغة  انحسار  هي  بظني 
تعلم  فائدة  -رغم  األخرى  اللغات  انتشار 
تحول  إلى  إضافة  بالطبع-،  األجنبية  اللغات 
والتسلية،  للكسب  وسيلة  إلى  العربية  الثقافة 
وإثارة الملذات الحسية والغرائز، على حساب 
العولمة  أن  كما  والرزينة.  الجادة  المضامين 
الثقافية أسهمت بصورة فعالة في تراجع دور 
القيم المجتمعية، ودور العائلة في حياة الفرد، 
استهالكية  أسواق  إلى  مجتمعاتنا  وحولت 

نهمة.

ال مفر من اإلصالح
مطالعة التاريخ تعلمنا أن هناك شعوباً وأمماً 
شنت الحروب الدموية ألسباب تتعلق بالهوية 
والعرق، واالنتماء إلى أمة دون سواها أمراً 

أن  ذلك  للبشر،  بالنسبة  وحيوياً  األهمية  بالغ 
الثقافة تعبير عن الهوية والكينونة والشخصية 
تتشابك  حيث  سواها،  عن  ما  أمة  تميز  التي 
بالجغرافيا  الوطنية  بالثقافة  الهوية  مكونات 
أمة  سمات  ليصبغا  والدين  واللغة  والتاريخ 
بارزة  مكانة  تحتل  الثقافية  فالهويات  محددة. 
اساس  تشكل  ألنه  الدولية،  السياسات  في 

الدولة واألمة.
والعمق  البعد  أهمية  إدراك  يمكن  هنا  من 
الثقافي الذي يحدد صورة الدول في المستقبل، 
وال يمكن الحديث عن تطوير اإلنسان العربي 
وتقدمه حضارياً وتحديث وعيه، دون اهتمام 
المتنوعة  االبعاد  ذات  بالثقافة  العربية  الدول 

والمتعددة.
مشروع  أصحاب  نكون  بأن  إال  يتم  ال  وهذا 
ليبرالي  تجديدي  إصالحي  نهضوي  ثقافي 
تنويري، يراعي خصوصيتنا، ويشرع النوافذ 
واألمم  الشعوب  ثقافات  مع  اإليجابي  للتفاعل 
اإلنساني  بالتعايش  تؤمن  التي  األخرى، 
بعيداً  متكافئة،  بصورة  الحضاري  والحوار 

عن الهيمنة والتسلط.

مارتن هيدغر
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محمد بوشيخة

أوالً: تمهيد.
يروم هذا المقال تتبَُّع حضوِر المنهج وااللتزاِم 
زاوية  من  الدراسة؛  موضوع  النص  في  به، 
التلقي. ونفترض أن المقاربَة التداوليَة للحوار 
محمد  الباحُث  يصبو  الذي  المسعى  هي 
الخطاب  ذلك:  في  مادتُُه  إليه،  َل  التوصُّ فراح 
المسرحي وعالقتُه بـ»التلقي«، أو على األقل 
هذا ما يعلن عنه عنواُن المقال )فْرضية أولى(.

يترتب عن ذلك السؤال التالي:
ما هي المقاربة التداولية للحوار، التي َخلَُصت 
المسرحي  لـلخطاب  الباحث  قراءُة  إليها 
لذلك  تبًعا  ُن  نخمِّ القراءة؟.  التلقي/  وإشكالية 
أن الجواَب عن السؤال ستُْثِبتُُه الخالصُة؛ إْن 
وردت في النص خالصٌة، أو إنه الذي سنقرأ 

حضوره بين ثنايا الِفْقراِت.
َف  َيْنتُُج عن ذلك أننا نبحُث عن المنهج الذي ُوظِّ
للحوار،  التداولي  المنهج  إلى  الوصول  في 
بـ»التلقي«،  مرتبٌط  أنه  أعلنَّا  منهٍج  بواسطة 
تلقِّينا نحن. ما يعني أن العنواَن الفرعيَّ أولى 
له أن يُصاَغ على شكِل: »نحو تأسيِس مقاربٍة 
تداوليٍة للحوار«. وإاّل فالبُْغَيُة غيُر ما حدَّدنا؛ 
أْي أنَّ الباحَث هو َمْن سيقارُب الحواَر مقاربًة 
تداوليًة في الخطاب المسرحي وإشكالية التلقي/ 
القراءة )فْرضية ثانية(. تبًعا لذلك سنكون مع 
عنوان فرعي بديل آخر، هو: »مقاربٌة تداوليٌة 

للحوار«، أي بدون »نحو«.
ما سبق ال يخرج عن تخميناٍت للقراءة بتعبير 
زاوية  من  ننطلق  أننا  نقل  ألم  إيكو.  إمبيرتو 
مجرَد  يكن  لم  إْن  التخميُن  وما  »التلقي«؟، 
إنجاز  أجل  من  القارُئ  إليها  يستند  »فْرضية 
قراءته«)2(. ثم إن المنهَج في إحدى صوره 
معًنى، والبحُث عنه داخل نص من النصوص 
المنهجي.  المعنى  أنه  إاّل  المعنى،  عن  بحٌث 
والتخميُن كما نوظفه »ليس ثيمًة وليس ُحكًما 
أّولي  ٌر  تصوُّ هو  بل  المعنى،  على  ُمْسَبًقا 
القارئ،  عند  يمثُّل،  إنه  للمعنى.  و«حدسي« 
األشكاَل األولى لمقاربة المعنى َوْفَق خطاطٍة 
عملياِت  َوْفقها  ويُباشُر  القارئ  هذا  يتبنَّاها 

التأويل الالحقة«)3(.
ثانًيا: التحّقُق من الَفْرضيتْين:

االلتزاِم  مدى  وتتبَُّع  المنهِج،  َتتبَُّع  سنحاول 
من  التحقُّق  )وبالتالي  المعطى  النص  في  به 
الموضوع  »هيكلة  زاويِة  من  الَفْرضيتْين( 
بذلك  نقصد  إليها«.  ل  المتوصَّ والخالصات 
العناويَن الداخلية في المقال، التي ال شك تقيم 
فيها  يُفترُض  أو  عالقاٍت مع عنوانه األصل، 

ذلك.
وردِت العناويُن على الشكل التالي:

التلقي/  وإشكاليُة  المسرحي  الخطاُب   -
التواصل.

- المقاربُة التداوليُة والبُعد التواصلي للغة.
- نحو مقاربة تداولية للحوار المسرحي.

في  َحمولته  بكل  العنواُن-األصُل  َيـْحُضُر 
العنوان الفرعي األّول، بتبديل كلمة »القراءة« 
بكلمة »التواصل«، ما يعني أن الكاتب يسعى 
إلى تحيين البُعد التداولي. فالتواصُل مصطلٌح 
إّن صاحب  أو  التداول،  نظرية  عموٌد ضمن 
التواصل  بين  ُق  يَُفرِّ ال  يبدو  ما  على  المقال 
لديه  والقراءة والتلقي، هي مصطلحاٌت تعني 

شيًئا واحًدا.
الخطاُب المسرحي عند الكاتب، كما أورده في 
يعني  ال  الفرعي  العنوان  أو  األصل  العنوان 
بل  المسرحيُة،  اإلبداعيُة  العمليُة  أنتجته  ما 
هو نشاٌط داخل العمليِة نفِسها. ربما يعني به 

أن  يمكن  »ال  يقول:  المسرحي«.  »العرض 
نتصّور تحقًُّقا فعلًيا ملموًسا للخطاب المسرحي 
وهو  األساسية  مقوماته  من  مقوم  غياب  في 
فالخطاب  القراءة.  التلقي/  التواصل/  عملية 
المسرحي ال يجد صداه الفعلي وتكاملَه الفني 
باعتباره  القارئ  المتفرج/  عند  إال  والفكري 

مؤوال أساسيا لهذا الخطاب«)4(.
بــ:  العنوان  تبديُل  يمكننا  قلناه  ما  صّح  إذا 
»خطاب العرض المسرحي وإشكالية التلقي/ 
إليه بخصوص  أشار  ما  ذلك  يؤكد  القراءة«. 
قراءة ما يسميه »الخطاب المسرحي« من أنها 
ال بد »أن تراعي البنية اللغوية والبنيات غير 

اللغوية«)5(.
1-2: التحّقٌق رقم 1:

]يقصد  القراءة  هذه  »أن  الكاتب  ُح  يَُصرِّ
قراءته هو؛ أي هذا المقال[ ال يمكن أن تتسم 
إذا  إال  واالطراد  والشمول  بالموضوعية 
انطلقت من مقاربة تداولية تقوم بتغيير مسبِّبات 

مسرح
سؤاُل المنهِج في:

»الخطاب المسرحي وإشكالية التلقي/القراءة؛
نحو مقاربة تداولية للحوار«)1( لمحمد فراح



وقوع التواصل من خالل رصد طبيعة الحوار  
المسرحي وآلياته«)6(.

نفهم من ذلك أنه سيعتمد مقاربة تداولية )وهذا 
المسرحي  الحوار  طبيعة  رصد  في  منهُجُه( 
أي  المسرحي،  العرض  خطاب  في  وآلياِته 
مساءلُة تلقِّيه. يبرهن عن ذلك )وهذا فيه تأكيد 
الحديث  إلى  المقال  في  انتقالُُه  آنًفا(  قلناه  لَِما 
عن العملية اإلبداعية بدل الخطاب المسرحي، 
ضمن  التلقي  عالقة  لُغز  فكِّ  في  والشروع 
العملية المسرحية )العرض والفرجة(، مستنًدا 

في ذلك إلى رأي مصطفى القباج.
على  بناًء  مشروٌع  ٌل  أوَّ تساؤٌل   :2-1-1

التحقق رقم 1. 
ستحُضُر  التي  المسرحية  النصوص  هي  ما 
فراح  محمد  الكاتُب  عليها  ليطبَِّق  المقال،  في 

مقاربَتُه التداولية؟.
َد أننا لسنا إزاء  يحُضر الجواُب بسهولٍة، ليؤكِّ
»مقاربة تداولية للخطاب«، إنما إزاء »نقِد نقِد 
ُب الفهَم أكثر  خطاِب العرِض المسرحي«. نَُقرِّ
بالقول: إن نُقَّاًدا مسرحيين تحدثوا عن خطاب 
العرض المسرحي في عالقته بإشكالية التلقي، 
ذلك  الدراسة سيجمع  المقال-موضوع  وكاتُب 
لخطاِب  تداوليٍة  مقاربٍة  في  ينخرط  باعتباره 
العرض المسرحي؛ وإال ما معنى قوله: »لذلك 
يشترط بعُض الدارسين في كل قارئ للخطاب 
الشروط«)7(،  من  مجموعة  المسرحي 
معرفة  واسعة/  ثقافية  »معرفة  في:  ويحددها 
بالقيود والمناهج الخاصة بالخطاب المسرحي/ 
امتالك جدول غني للبنيات النصية والركحية 

المجردة/ السيطرة على كل اإلمكانات المنطقية 
المختلفة التي يمكن أن يقوم عليها كل خطاب 

مسرحي«)8(.
تتطلبُُه  ما  تَُبيُِّن  باستنتاجات  ذلك  بعد  َيـْخلُُص 
فيها  ليتحقق  المسرحيُة  اإلبداعيُة  العمليُة 
التواصل؛ سواء مع القارئ أو مع الواقع، وهو 
ما أسماه بـ: المنهج الوظيفي عند قراءة الخطاب 
المسرحي، والمنظور الوظيفي للخطاب نفسه. 

يترتب عن المنظور األخير مراعاة السياق.
عدم  على  بناًء  ٌل  أوَّ استنتاٌج   :2-1-2

مشروعية التحقُّق رقم 1.
في جملٍة واحدٍة؛ إن المقال-موضوع الدراسة 
ال ينطلق من مقاربة تداولية لدراسة الحوار في 
خطاب العرض المسرحي في عالقته بالتلقي، 
مما يعني أن الفْرضيَة الثانية التي وردت في 
في  تحقُِّقها  أو  إمكانيُة ورودها  َبُطلَْت  التمهيد 

المقال. يترتب عن ذلك بناُء تحقٍُّق ثاٍن.
2-2: التحقُُّق رقم 2.

إن هذا المقال يسعى إلى تأسيس مقاربة تداولية 
في  المسرحي  العرض  خطاب  في  للحوار 

عالقته بالتلقي.
على  بناًء  مشروٌع  ثاٍن  تساؤٌل   :2-2-1

التحقق رقم 2.
يسعى  التي  التداولية  المقاربة  أُسُس  هي  ما 
خطاب  في  لها  التأسيس  فراح  محمد  الكاتب 

العرض المسرحي في عالقته بالتلقي؟.
2-2-2: محاولُة تقديِم أجوبة.

التي  الثالثة  بالشروط  يتعلق  ل:  أوَّ مظهٌر   -
ذات  قبل(،  من  إليها  )أشرنا  الكاتب  حددها 

المسرحي،  العرض  خطاب  بقارئ  العالقة 
قراءة  »في  محاضرة:  على  ذلك  في  معتمًدا 

العرض المسرحي« لميلود بوشايد.
- مظهٌر ثاٍن: استحضاُرُه لمعطى »السياق«، 
منظورا إليه من جانب وظيفة الخطاب نفسه، 
أسس  على  القائم  المسرحي  »النقد  منتقًدا 
ومنطلقات سميائية ولسانية«)9(، معتبًرا إيّاه 
»يواجه بعض المشاكل النظرية أو اإلجرائية 
بحقول  باالستعانة  إال  تجاوزها  يمكن  التي ال 
المسرح  طبيعة  تفرضها  أخرى  معرفية 
يقصد  ومركًبا«)10(.  معقًدا  فنًّا  باعتباره 
بالحقول: التداولية والتواصلية ال شك. نَُنبُِّه هنا 
مرة أخرى بأننا إزاء نقد نقد خطاب العرض 
المسرحي، ومن َثمَّ ما نقوم به نحن يدخل في 
إطار »نقِد نقِد نقِد خطاِب العرِض المسرحي« 
ومن  النص،  في  ف  الموظَّ المنهج  بخصوص 

زاوية التلقي، تلقِّينا.
التداولية  المقاربة  انشغال  ثالث:  مظهٌر   -
للحوار في خطاب العرض المسرحي بسؤال 
يقول  الكيف.  أو  القول  سؤال  ال  »الفعل« 
الكاتب مستحضًرا طرح ابراهيم الهنائي: »إن 
الهدف من المقاربة التداولية ليس هو ماذا يقول 
الممثل؟ وكيف يقوله؟ ولكن ماذا يفعله؟، وعلى 

أي شيء يميل هذا الفعل؟«)11(.
- مظهٌر رابع: استحضاُرُه لثالثة »تصورات 
تداولية، حاولت رصد آليات الحوار المسرحي 
تصوراُت  وهي  خصوصيته«)12(.  وتحديد 
وآن  مانكونو،  ودومنيك  أرشيوني  من  ُكلٍّ 

اوبرسفيلد.
-: أرشيوني  بخصوص دراستها للحوار في 
في  الحوار  عن  وتمييزه  المسرحي  العرض 

الحياة اليومية.
ميكانيزمات  برصد  يتعلق  فيما  مانكونو   :-

الحوار المسرحي، تحديدا ازدواجيته.
-: آن اوبرسفيلد في اهتمامها بنظرية األفعال 

اللغوية.
مشروعية  على  بناًء  ثاٍن  استنتاٌج   :2-2-3

التحّقق رقم 2.
نخلص بعد تتبعنا لمقال محمد فراح أنه سعى 
إلى بلورة )ال تأسيس( مقاربة تداولية للحوار 
على  بناء  المسرحي،  العرض  خطاب  في 
أن  إال  عربية؛  ودراسات  غربية  تصورات 
سعَيُه اعترْتُه كثيٌر من االنحرافات المنهجية، 
لمحاور  المحكم  الترتيب  بعيًدا عن  مما جعله 
مادٍة  دراسِة  بين  الخلط  إلى  وَدَفَعُه  ورقته، 
إبداعيٍة مسرحيٍة، َوْفَق منهٍج محّدٍد، من خالل 
لم يحدث(، وبين كونه  إيراد نصوٍص )وهذا 
فقط يسعى إلى ما أشرنا إليه آنًفا، ما يعني أنه 
لم يحدد منهَجُه بدقٍة، بل لم يعلن عنه، لنكون 
على  بناًء  مانعٍة  جامعٍة  تداوليٍة  مقاربٍة  مع 

تصوراٍت بسطها بشكل مرتبك.
نحدد االنحرافات في ثالثة:

ترتيب  في  خلٍل  عن  ناتٌج  ل  أوَّ انحراٌف   :-
محاور المقال.

إذا اتفقنا أن محور »المقاربة التداولية والبعد 
عالقة  وله  أهمية،  ذو  للغة«  التواصلي 
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يتقدم  أن  له  فأولى  للمقال،  بالعنوان-األصل 
وإشكالية  المسرحي  »الخطاب  محور  على 

التلقي/ التواصل«، للسببْين التالَيْين:
-: األول مرتبط بكونه عام )عن التداوليات(، 
الخطاب  في  الباحث  سيبحثها  األخيرة  وألن 

. المسرحي، فهذا خاصٌّ
الكاتَب  أن  السطر،  هذا  حدود  اتفقنا،  إذا   :-
تداولية في خطاب  إلى تأسيس مقاربة  يسعى 
ببعض  يبتدئ  أنه  فكيف  المسرحي،  العرض 
يحدثنا  ذلك  وبعد  قبل.  أشرنا  كما  مظاهرها، 
التداوليات؛ كمن يقول لك: افهم الدرس،  عن 
فالمنطلقات  منطلقاِته.  لك  أشرح  ذلك  وبعد 

أولى!.
-: انحراٌف ثاٍن ناتٌج عن الخلط المصطلحي.

يورد الكاتب مصطلحات ويقصد بها غيرها، 
نمثل  ومختلطًة،  متداخلًة  المفاهيَم  يجعل  مما 
للدراسة  البقية  ونترك  بنموذجين،  لذلك 
المسرحي؛  الخطاب  عنده  يكثر  المصطلحية. 
ويعني به العرض المسرحي، وتارة يغير هذا 

بالنص اإلخراجي.
-: انحراٌف ثالٌث.

هو  ما  تأسيس  إلى  يسعى  كونه  في  يتعلق 
بعنوان  دراسًة  يورد  فأن  أصال.  مؤسس 
»من أجل مقاربة تداولية للحوار المسرحي« 
ألورشيوني، فربما وجب أن يستعيض بها عما 
أراد القيام به؛ إال في حالة وجود نقائص بها، 
ْح  ورغب مألها. وهو وإْن قال بذلك فلم يوضِّ

مذهَبُه بدقة!.
خلًطا  التصور  لهذا  عرضه  في  أيًضا  نَُعاِيُن 
مقاربة  أنه  أساس  على  يورده  فهو  فاضًحا، 
فإذا  المسرحي،  العرض  في  للحوار  تداولية 
به يحدثنا عن »النص المسرحي«، وإْن كان 
التحليُل يعني العرض ال النص. يقول في ذلك 
»لقد أكدْت أورشيوني في دراسة تحت عنوان 
»من أجل مقاربة تداولية للحوار المسرحي« 
يشكل  أن  يمكن  المسرحي  النص  أن  على 
انطالًقا  التداولية  للمقاربة  أساسيا  موضوًعا 
من االعتبارات التالية«)13(، ويوردها واحًدا 
واحًدا، ويقدم تحليله بناء عليها. أما ما تال ذلك 
فخاصٌّ بالتفريق بين الحوار في الحياة اليومية 

عنه في العرض المسرحي.
نفُس الرأي َنْزُعُمُه بخصوص عرض تصور 
التداولية  المقاربة  ليست  مانكونو،  دومينيك 
التي يدافع عنها تختص بالعرض المسرحي، 
يدل  ما  ذلك  مًعا،  والنصَّ  العرَض  تعني  بل 
عنه عنواُن الكتاب »تداولية الخطاب األدبي«، 
تحديًدا دراسة »ازدواجية الحوار المسرحي«.
فالمزالُق  اوبرسفيلد  آن  لتصور  عرُضُه  أما 
فيما  يقيًنا  نزداد  معها  أوضح.  المنهجيُة 
المحاور.  ترتيب  خلل  بخصوص  إليه  أشرنا 
تصورها  في  عريضة  نقٍط  من  يطرُحُه  فما 
في  بوشليد  ميلود  منه  استفاد  الذي  نفُسُه  هو 
المسرحي«.  العرض  قراءة  »في  محاضرته 
نقول ذلك بناًء على ما أورده الكاتُب نفُسُه في 
الصفحة 103. ويمكن التحقُُّق بمقارنة مفهوم 
الكاتب  استخلصه  كما  ص107  »الفعل«، 

محمد فراح مع ما وظفه بشأن ميلود بوشليد. 
التقديم  سؤال  أخرى  مرة  يطرح  ما  وهو 
والتأخير في إيراد اآلراء والتصورات، وهل 
سيكون ميلود بوشليد مرجًعا آلن اوبرسفيلد!؟. 
منهج صاحبنا.  عنه  يعبر  ما  هذا  األقل  على 
في مصطلح »السياق« كذلك؛ ننظر المظهر 
الثاني فيما سبق )فبورشيد يستفيد فيما أورده له 

الكاتب فراح من آن اوبرسفيلد(.
ثالًثا: خالصات.

المنهِج،  المقال سؤاُل  لهذا  قراءتنا  في  َهَنا  وجَّ
فْرضيتْين  لنا  سجَّ أن  وبعد  التلقي.  زاوية  من 
دفعتانا إلى خلق سياٍق جديد »يستمد مشروعية 
وجوده من المادة الموضوعة للتأويل«)14(، 

وهي مقال محمد فراح، نخلُُص إلى:
سعَي  يحقَِّق  أن  بمكنته  محكٍم  منهٍج  غياب   -
الكاتب، بل وعدم اإلعالن عنه. أما المشار إليه 
في الصفحة الثانية من المقال فلم تكن له عالقة 

إطالًقا بالمادة المقّدمة؛
محاور  ترتيب  في  واضح  خلل  وجود   -

العرض؛ 
- عدم ضبط العناوين؛ سواء المتصّدرة للمقال 

أو الفاصلة بين ِفْقراته؛
- عدم ضبط المصطلحات قيد االستعمال؛ مما 
بموضوع  عالقتها  في  المفاهيم  على  شوش 

الدراسة؛

- عدم مشروعية الهدف؛ إْذ كيف نسعى إلى 
س أصال؛ تأسيس ما هو مؤسَّ

الهوامش:
كلية  »بصمات«،  مجلة  فراح،  محمد   :1
المحمدية،  بنمسيك،  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب 

العدد1، سنة 2006م.
والتأويل؛  »السميائيات  بنجراد،  سعيد   :2
بورس«،  سندرس  شارل  لسميائيات  مدخل 
البيضاء،  الدار  العربي،  الثقافي  المركز 

المغرب، الطبعة األولى 2005م، ص187.
3: نفسه، ص188.

4: محمد فراح، مجلة »بصمات«، ص95.
5: نفسه.

6: نفسه، ص96.
7: نفسه.
8: نفسه.

9: نفسه، ص98.
10: نفسه.

11: نفسه، ص103.
12: نفسه.

13: نفسه، ص104.
والتأويل؛  »السميائيات  بنجراد،  سعيد   :14
بورس«،  سندرس  شارل  لسميائيات  مدخل 

مرجع سابق، ص186.
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في ظل الغياب والطمس الذي يحيط بالشعر 
ومسيرته، كأن يأتي االحتفاء الرمزي به في 
يومه العالمي باردا؛ ألن ال أحزاب له، وال 
تقتضي  التي  الخصبة  أرضه  ماعدا  سلط، 
اليوم  هذا  إقرار  لعبورها.  شعريا  وضوءا 
بقي  لكنه  جميل،  شيء  لالحتفال،  عالميا 
في  امتداده  دون  غريبا  ظل  لمسكن  عتبة 
اإلنسان والحياة. وهو الشيء الذي يدفع إلى 

الحلم مرة أخرى أو اللجوء للشعر.
تفتح  أن  للشعر،  العالمي  اليوم  في  أتوقع 
الموتى  وتذكر  الشعر،  كتاب  أسرة  كل 
عالية  بروح  الباقين  وتحيي  بخير،  منهم 
باعتبارهم أداة أو وسيطا نمسك به للغوص. 
وفي مقابل ذلك، على امتداد العين سيطرح 
األهالي جدوى الشعر اليوم، ولما ال يألفونه 
ويألفهم، ولو في الدهشة التي لن تتحول إلى 
روتين. طبعا الشعر ال يؤكل من الكتف وال 
والثمينة؛  الثقيلة  األشياء  جنب  إلى  يوضع 
ألنه خفيف في  الميزان ومتخفف من متاع 
الزبد كما الرعشات التي بإمكانهم أن تكرك 

أمة انطالقا من نقطة في عمق.
أتوقع أن تخصص المؤسسات التربوية يوما 

خاصا للشعر وبه، ليس لقراءته 
فقط؛ بل للتداول حول شؤونه، وأسئلته قصد 
نتنفسه في  أن  للناشئة. وعليه يمكن  تحبيبه 
في  عنه  للبحث  يدفعنا  أن  يمكن  آخر،  يوم 
الزمن وحواشي الحياة. آنذاك قد يتحول إلى 
أداة لتجديد اللغة والحياة، قصد شحذ الداخل 

ومواصلة المسير بحيوية وقوة التحدي.
في  الثقافية  الجمعيات  تخصص  أن  أتوقع 
وتسعى  توصيات،  وترفع  مناظرات  شأنه 
إلى تفعيل ما ينبغي تفعيله من قبيل التربية 
على الشعر التي تقتضي اإلنصات وامتالك 
في  الشعرية.  الثقافة  من  أدنى  حد  ولو 
بالحياة  الصالت  تقوية  يمكن  الحالة،  هذه 
وبالجسد. ولست أدري إلى ما يبقى التواصل 
لكل،  كأن  الثقافية،  اإلطارات  بين  معطال 

ثقافته وشعيره، عفوا شعره؟
أتوقع التنسيق بين جمعيات المجتمع المدني 
الشعر في  لتمرير هذا  التخصصات؛  بكافة 
إطار  على  حكرا  ليس  ألنه  مختلفة،  حلل 

دون آخر؛ وألن الشأن اإلنساني يقتضي بناء 
شموليا. أكيد أن الشعر يطوي على معرفة 
ال  بالفكر...لكنه  بالتاريخ،  بالواقع،  متعددة 
يقول ذلك بكيفية تقريرية، بل يعجن المعرفة 
لتسري في رؤيا الشاعر للعالم وللحياة. طبعا 
ال يتحقق ذلك إال في النصوص العميقة التي 

تدرك نفسها وما حولها في تجاذب خالق.
أن  المختلفة  بأشكاله  اإلعالم  من  أتوقع 
يتجاوز ثقافة اإلعالن؛ ويخصص بعضا منه 
مقاالت  من  ونظرا  قصيدة  الشعري  للقول 
أمام  مسؤولين  لنبدو  وملفات؛  وتصريحات 
على  سيحاسبنا  داخلنا،  وحده  ألنه  الشعر، 
الحياة. طبعا يطرح  إلى آخر ذرة في  ذلك 
وكذا  بإلحاح،  الثقافي  اإلعالم  سؤال  هنا 
أن  يبدو  المتعدد.  باإلعالم  الثقافي  مساحة 
للمد  الخاضع  المساحة  وتقليص  الغياب 
والتي  اليوم  الغالبة  الصفات  هي  والجزر 
في  الشعري  التلقي  ما على  بمعنى  تنعكس 

اإليصال، والنشر، وكذا النقد.
أتوقع من الدولة أن تتصالح ولو لمرة واحدة 
نزوله  قليال  وتعلن  الشعر،  مع  السنة  في 
منصات  دون  لصوته  واإلنصات  للشارع 
أن  لدولة  يمكن  ال  طبعا  متخشب.  علو  أو 
تنهض على الشعر وحده؛ ألن هذا األخير 
تكسير  اختار  والوجود،  االمتداد  اختار 
المسطرة بكامل القيم المغايرة التي تقتضي 
تجددا يوميا. ولكن حين يتم االلتفات للشعر 
يعني اإلستقواء من قيم المحبة كخلفية فكرية 
الحناك«   »بوس  أو  فقط  إثيوبيات  وليست 

في خداع وحربائيات مكشوفة.
وال  العالي،  السقف  وتحت  الكثير،  أتوقع 
يمكن أن يليق ذلك إال بالشعر وفيه. فشكرا 
قادر  له.  راد  ال  الذي  الفيض  هذا  على  له 
هذا الشعر، أن يخلص الشعراء من األذران 
وجوعهم الغامض كلما اقتربوا من سلطة أو 
فردية،  تجربة  والكتابة  القصيدة  نعم  قرار. 
ولكن ذلك ال يحول دون صداقات خاضعة 
والتعضيد  للمقايضة  وليس  النبيلة،  للقيم 
الصداقات  الضاحك...  واالغتيال  واللف 
التي بإمكانها أن تخوض المسافات الطويلة 

تحت سقف الكتابة العالي ...

توقعات في أفقه ...

فضاءات

عبد الغني فوزي
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نجيب العوفي          

القصيدة المغربية، إلى أين؟

عوالم أدبية

االستفهامية  المقاربة  هذه  صيغة  توحي 
ثمة  بأن  ؟!(،  أين  إلى  المغربية،  )القصيدة 
القصيدة  طريق  في  وأعراضا  التباسات 
الصيغة  هذه  تحمل على  المغربية  القصيرة 
الصيغة  بتلك  تذّكرنا  التي  االستفهامية، 
النقدية الشهيرة والمبكرة التي َجأر بها غالي 
شكري أواخر الستينيات من القرن الفارط، 
في كتابه )شعرنا الحديث إلى أين؟!(.. وذلك 
مشاق  بعض  يعاني  الشعر  هذا  بدأ  أن  بعد 

التطور واالستمرار. 
و ال يثور استفهام ما، إال و في قرارته هّمما.
وألجل مقاربة هذه الصيغة االستفهامية، في 
رأيي، يحسن استحضار الصيغة االستفهامية 
الستشراف  أين؟(  )من  والقبلية   - المقابلة 

واستشفاف )إلى أين ؟(
القصيدة  ذاكرة  إلى  تُحيلنا  هذه،  أين  ومن 
قطعتها  التي  والمسارات  المغربية، 
عقودها  خالل  اجترْحتها  التي  والخيارات 

السابقة التي تربو على نصف قرن. 
القصيدة  أن  هنا،  الجميلة  والمالحظة 
المغربية اآلن في راهنها الصاعد مع العقد 
الثاني من األلفية الثالثة، تشترك وتتآزر في 
إبداعها وإنتاجها سوية وعلى قدم المساواة، 
كل األجيال الشعرية الحديثة، وفق التحقيب 
العشري - التقريبي / جيل -60 جيل -70 
جيل -80 جيل 90 - جيل األلفية الجديدة،، 
جيل  إلى  الستيني  الريادة  جيل  من  أي 

االنترنت والفايسبوك ... 
بين  دوما  المتحركة  الرمال  مراعاة  مع 
األجيال  بين  جمركية  حدود  فال  األجيال. 

الشعرية. 
وفي جّل الملتقيات والُعكاظات الشعرية التي 
وتأتلف   تجتمع  الوطن،  امتداد  على  تنعقد 
واحدة  منّصة  فوق  الشعرية  األجيال  هذه 
بلُحون  مشتركا،  شعريا  كوراال  وتعزف 
الوثقى  العروة  يؤُكد  بما  مؤتلفة.   - مختلفة 

الواشجة بين االجيال .
إنها شجرة نسب القصيدة المغربية، منتصبة 
واألفنان  األغصان  ُمورقة  والقامة  الجذع 

دائما. 

ونضوب،  شحوب  حالة  أحيانا  تعروها  قد 
تتساقط  أوراق  لكنها  أوراق..  منها  وتذبل 

كأوراق الخريف. 
هكذا تتجاوروتتحاور األجيال والحساسيات 
لألجيال   تماما  المغرب، خالفا  في  الشعرية 
بينها  فيما  المتنابذة  السياسية،  والحساسيات 

باأللقاب والمصالح .. 
ويهّمني هنا، على سبيل المقارنة والتذكرة، 
أن أحيلكم إلى مقطع شعري من جيل الريادة، 

ومقطع شعري جديد، من آخر ما قرأت. 
مع  )حوار  نص  في  المجاطي  أحمد  يقول 
الدار البيضاء( المكتوب في أواخر الستينيات 

من القرن الفارط / 
- ] يحمل في غثائه األشجار

والتربة السوداء والموائد 
الصمت، والقصائد، 

ودار لقمان وأطاللها، والمدن األسوار، 
حتى إذا أتى رحاب المشور البعيدة 

ألقى نثار الغضبة الحمراء 
وصار، خيط ماء[.

يعبر  )وجع  نص  في  الزباير،  نجاة  وتقول 
معناي(، 

المكتوب حديثا في 2013/ 
- ].. كل األشياء تغفو في عينيك 

و ما سواها دخان .. دخان 
ألن رحلة الكالم انتهت 

فكل القصائد جمعت أثوابها، 
هل رأيتها كيف قهقهت في دروبي، و فوق 

دفتر لوعتي 
رسمت وطنا من ماء.[. 

إلى الماء ينتهي المجاطي وإلى الماء تنتهي 
نجاة. 

أال ما أشبه الليلة بالبارحة. 
المغربي،   - الشعري  الوجع  فهو  بدع،  وال 
يسري من السلف إلى الخلف، بصيغ ولغات 

مختلفة. 
السؤال  عن  الجواب  إلى  هنا  أبادر  وكأني 
العالق )إلى أين تسير القصيدة المغربية؟(، 
الشعري  الوَجع  من  مزيد  نحو  تسير  بأنها 

الجميل. 

واقع  وعزل  فصل  أي،  على  يمكن،  وال 
السياق  واقع  عن  المغربية،  القصيدة 
تعيشه  الذي  والعربي،  الوطني  التاريخي، 

وتتنفس هواءه الكدر. 
بالمخاضات  ومشحون  ملغوم  واقع  وهو 
دائما،  منه  تخرج  القصيدة  لكن  الصعبة، 
والشعر   .. ومضاء  وعافية  صحة  أكثر 
قلب  في  ويتوّهج  يْصفو  اإليريز،  كالذهب 
القبح والنقص  النار .. ألنه منذور لمقاومة 
..ذلك  والموت  والغياب  والرتابة  والحيف 
اختالف  على  المغاربة  الشعراء  يُجمع  ما 
لغاتهم  وتنوع  وحساسياتهم،  أجيالهم 
مفارقة  وتلك  وبوحهم..  تعبيرهم  وأساليب 
جميلة وجليلة / واقع عربي موحش يتخبّط 
في المتاهة، وواقع إبداعي يافع ومشّع يقاوم 

المتاهة .. ويُومض في الظالم. 
وما تكون رسالة اإلبداع ترى، سوى هذه؟!

 سأرصد هنا، بإيجاز، بضعة مؤّشرات ناتئة 
على طريق القصيدة المغربية، عبر عقودها 
األخيرة، من نهايات قرن إلى بدايات قرن/ 
الوافدين على  الشعراء والشواعر  1/ وفرة 

المشهد الشعري، وتناميهم الَعددي. 
تراكمها،  و  الشعرية  اإلصدارات  كثرة   /2
)وزارة  حاضنة  جهات  من  بدعم  سواء 
أو  الشعر..(  بيت   - الكتاب  اتحاد   - الثقافة 

بجهود فردية عصامية. 
خيرا،  به  نتفاءل  هاطل  شعري  مطر  إنه، 
كثر  )إذا  شوقي  قولة  مع  ذاهبين  ولسنا 

الشعراء، قل الشعر(. 
واألعمال،  اإلصدارات  هذه  من  كثير  ففي 

بقع ضوء شعرية بهية. 
3/- انخراط تاء التأنيث، في تأنيث وتأثييث 
هذا  كان  وقد  المغربي،   - الشعري  المشهد 
جمع  على  حكرا  سابقة  عقود  في  المشهد 

المذكر السالم. 
إن الحضور الشعري - النسوي، كان بمثابة 
هذا  على  رخاء  هبت  وعليلة  بليلة  نسائم 

المشهد. 
اإللكترونية  والمواقع  االنترنت  دخول   -/4
أفق  من  وّسع  مما  الشعري،  الخط  على 
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وانتشارا،  وتلقيا  إنتاجا  الشعري  التداول 
على نحو يضاهي المطبوع الورقي .. وهذا 
موقع الفايسبوك، على سبيل المثال، أضحى 
بمثابة عكاظ الكتروني جديد. وهذا سالح ذو 

حدين، ونعمة في طيها نقمة. 
الوطنية  الشعرية،  الملتقيات  كثرة   -  /5
فيها  وساهمت  شاركت  التي  والعالمية، 
القصيدة المغربية، بمختلف أصواتها وأجيالها 
في  بالفعل  تنخرط  جعلها  بما   .. ومشاربها 
عْولمة شعرية رانعة.. مع اإلشارة، إلى أن 
بمبادرة  كان  للشعر،  عالمي  يوم  تخصيص 
»األقسى«  والمغرب   .. جميلة  مغربية 
علي  محمد  السندباد  شاعرنا  تعبير  حسب 

الرباوي، سبّاق إلى المْكرمات..
كل هذا، يجعلنا مطمئنين، من منظور عام، 
ونحن  المغربية  القصيدة  وثمار  مسار  إلى 

نواجه السؤال / إلى أين؟
لكن السؤال دائما، يُضمر قلقا ما.

وأظن، أن النقد أو بعض النقد ضروري في 
سياق مقاربة القصيدة المغربية .وسأتأنّى هنا 

والحساسية  األهمية  بالغة  مسألة  عند  قليال، 
اللغة  مسألة  وهي  المغربية.  القصيدة  في 

الشعرية. 
و)في كل قصيدة عظيمة، قصيدة ثانية هي 

اللغة(  يقول إيلوار. 
والشعراء دائما هم حراس اللغة وسَدنتها، إذ 

يبدعون اللغة داخل اللغة. 
قدمت  المغربية  القصيدة  أن  أنكر،  وال 
الشعرية،  اللغات  من  وراقية  عالية  نماذج 
قطوفا  قدمْت  كما   .. الجمع  بصيغة  هكذا 
الشعرية،  والهموم  التّيمات  من  يانعة 
 .. والوجودية  والقومية  الذاتية واالجتماعية 

والصوفية. 
القديم  الجيل  من  راقية،  شعرية  نماذج  ثمة 
أيضا،  الجديدة  األجيال  ومن  والمخضرم 
بالذاكرة  صلة  لها  التي  التجارب  وبخاصة 
المكّون  أحد، في دور  يماري  التراثية. وال 
الحديثة.  الشعرية  وشحن  شحذ  في  التراثي 

ومن ال قديم له، ال جديد له. 
والمالحظ، أن جزءا ال يستهان به من الشعر 

المغربي، ليس فيه ماء الشعر. 
من  به  يستهان  ال  جزءا  أن  المالحظ، 
ذلك،  تزامن  وقد  الشعر.  من  خال  الشعر، 
وال  الشعرية.  عن  بديال  النثرية  شيوع  مع 
أقصد بالنثرية هنا، مجرد التحلل أو التحرر 
والتحرر  التحلل  بل  والقافية،  الوزن  من 
وتركيبا،  معجما  والكالم،  اللغة  شعرية  من 
جدول  الشهيرين،  جاكبسون  لجدولي  وفقا 

االختيار وجدول التوزيع. 
ومحدودية  المعجم،  محدودية  يعني  وهذا 
التصريف البالغي - الشعري لما توفر منه 
.. وقد نتج عن ذلك تشابه و تماهي بعض 
إناء  من  ناضحة  وكأنها  الشعرية،  اللغات 

واحد. 
إن الشعر كّدو معاناة وصناعة، قبل أن يكون 
الرومانسي  قال  للشعور، كما  تلقائيا  انسيابا 

كولردج. .
الشهيرة في هذا  الجاحظ  وما أروع وْصفة 

المقام / 
يعرفها  الطريق،  في  مطروحة  ]والمعاني 
والبدوي،  والحضري  والعربي،  العجمي 
إقامة  في  الشأن  وإنما  والمدني.  والقروي 
الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة 
فإنما  السبك.  وجودة  الطبع  وصحة  الماء، 
وجنس  النسج  من  وضرب  صناعة  الشعر 

من التصوير[ . كتاب الحيوان. 
والمفارقة، أنه في غمرة النثرية التي طالت 
ثمة  المغربي،  الشعر  من  يسير  غير  جزءا 
النمط  إلى  البعض،  لدى  نوستالجية  عودة 

العمودي - الخليلي. 
والمفارقة المضافة، أن هذا النمط العمودي 
يجد مرتعه الخصب، في فضاء االنترنت..

كسلفية في حداثة.
المغربية  القصيدة  ظلت  لقد   ..  / وبعد 
التجديد  بهاجس  مسكونة  باستمرار 
إلى  الكاليغرافية  القصيدة  من  والتجريب،، 
القصيدة الصوتية - اإلنشادية، إلى القصيدة 
مرورا  الرقمية،،  القصيدة  إلى  الومضة،   -
بالتجارب، الحداثية الجديدة، تجربة البحور 
من  اتخذت  التي  العديدة  والتجارب  األلف، 

»الغواية الشعرية«، شعارا واختيارا. 
القصيدة  هذه  حيوية  على  دليل  ذلك  وكل 
وسعيها المستمر للكشف عن عالم يظل في 
حاجة مستمرة إلى الكشف.. كما قال ريني 

شار. 
القصيدة المغربية، إلى أين؟!

أختصر القول، فأقول / 
الشاعر  عبارة  ممكنة(، حسب  )مباهج  إلى 

أحمد بنميمون. 
وإلى مزيد من )مكابدات السندباد  المغربي(. 

حسب عبارة الشاعر محمد علي الرباوي.
والرهان الشعري - والنقدي مستمر.
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  لحسن ملواني

من مؤلفات الكاتب المغربي كتاب عنونه 
الكتابة«،  وإكسير  القراءة  بـ»عطر 
لها  وازنة  أسماء  مع  حوارات  ومادته 
الكتابة عبر 306  في مجال  قدم راسخة 
صفحة من الحجم المتوسط، والُمحاَورون 
احمد،  الطريبق  احمد  انقار،  محمد  هم: 
جميل  امعضيشو،  فريد  المسعودي  محمد 
حمداوي، مصطفى الغتيري، خالد اقلعي، 
العالي  شعيب حليفي ،محمد بوعزة، عبد 
حيرش،  ميمون  ركاطة،  حميد  بركات، 
الخمليشي،  نجيب  الجباري،  السالم  عبد 
الزكري،  اللطيف  عبد  أسويق،  الحسن 
البشير الدامون، عبد السالم الطويل، عز 
الدين الماعزي، فامطة الزهراء الرغيوي، 
محمد  الجرماطي،  إدريس  رميج،  زهرة 
اكويندي، زهير الخراز، ادريس علوش، 
محمد احمد بنيس، فاطمة الزهراء بنيس، 

محمد العربي غجو، الزبير بن بوشتى.
والكتاب وفق التقديم المستهل به مجموعة 
المغربي  الكاتب  اجراها  الحوارات  من 
كتابا  مبدعين مغاربة  البغوري مع  محمد 
واألجيال  الحساسيات  مختلف  من  ونقادا 
الثقافية  »وهو بهذه الشاكلة، وبهذا الجمع 
يقدم  إنما  المغربية  األدبية  أطياف  لشتات 
الحراك  راهن  عن  بانورامية  رؤية 
الثقافي واألدبي الدافق في مغرب النصف 
األلفية  وبداية  العشرين  القرن  من  الثاني 

الثالثة«.
نظرة عامة حول محتوى الكتاب

من  مجموعة  الكتاب  أعتبر  شخصيا، 
مفتاحها  الهادفة  المركزة  المقاالت 
أصعب  الدقيق  والسؤال  الدقيق،  السؤال 
يبحثون  والفالسفة  األجوبة،  صياغة  من 
به  الذي  األساس  لكونها  األسئلة  عن 
قصد  التأمالت  في  ونسَبح  اآلراء  نستدر 
اإلجابة والرد من زوايا مختلفة باختالف 

المجيبين.
أمور وقضايا  للكتاب يقف على  والقارئ 

عن  بعيدا  وبتركيز،  ونقدية  إبداعية 
»ومن  الفضفاضة.  واالستطالة  الحشو 
من  القارئ  سيتمكن  الكتاب  هذا  خالل 
األدبي  للواقع  حية  رؤية  على  اإلطالع 
مغرب  في  الثقافي  والوضع  المغربي 

األولى  العشرة  واألعوام  العشرين  القرن 
من األلفية الثالثة. كما سيتمكن من معرفة 
حاورهم  الذين  واألدباء  بالنقاد  دقيقة 
يستخلص  أن  واستطاع  البغوري،  محمد 

والمتنوعة  الذكية  أسئلته  خالل  من 
عصارة فكرهم، وخالصة ذوقهم األدبي، 
وتجاربهم الكتابية والحياتية« ]من خطاب 
مقدمة  من  جزء  وهو  األخير،  الغالف 

محمد المسعودي للكتاب«[.

الكتاب  بعض  عالقة  نحو  نافذة  الكتاب 
حياتهم  من  جزءا  صار  وكيف  بالكتاب 
وصار  القراءة  فيه  شحت  وقت  في 
بالغرابة  إليه  ينظر  وحيدا  فردا  القارئ 

عبق القراءة والكتابة
إطاللة على كتاب »عطر القراءة وإكسير الكتابة« 

+لمحمد البغوري

مقالة
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واالستهزاء أحيانا.
والكتاب يعيد االعتبار للقراءة حين يحاور 
كمحمد  ظله  مالزمة  الكتاب  يالزم  من 
أنقار الذي صارت عالقته بالكتاب عالقة 
اندماج تام أو شبه تام وال يبتعد عنه سوى 

ألسباب اضطرارية.
النقد  قضايا  على  إطاللة  الكتاب  في 
اإلبداعات  جانب  إلى  وغيابا  حضورا 
األدبية المتناسلة في عصرنا ، فالكثيرون 
واإلبداع  النقد  بين  بالقطيعة  يجزمون  منا 
والنتائج الوخيمة لذلك. بينما يرى البعض 
ومنهم محمد المسعودي أن المسألة مسألة 

الفرز بين الغث  والسمين.
المغربي  المسرح  عن  حديث  الكتاب  في 

والعربية  االمازيغية  اللغات  بمختلف 
والنشر  الكتابة  عن  وحديث  وغيرهما، 

والعوائق التي تقف امامها.
القصة  حول  حوارات  الكتاب  في 
والرواية والقصة القصيرة جدا وما يحوم 
وقيود  بحرية  تتعلق  تساؤالت  من  حولها 
الكبرى  االسماء  على  والتركيز  المبدع 
عالوة  والمهمشين.  الناشئة  حساب  على 
والسرد  بالشعر  التصوف  عالقة  على 
المغربيين. واآلليات المستجدة في المجال 
والتراكم  المغربي.  السردي  اإلبداعي 
المضافة  وقيمته  بالقصة  الخاص  النقدي 
اهمية  ومدى  االدبي.  االبداع  المجال  في 
بالقصة  النهوض  في  االنطلوجيات  كتابة 

القصيرة والقصيرة جدا.
وعالقته  األدب  على  إطاللة  الكتاب  في 
بالشاشة الزرقاء سلبا وإيجابا حيث النشر 
بسرعة والقراءة للمنشور بسرعة للتعليق 
عليه بسرعة...وما المخرج من ذلك نحو 
استغالال  الفيسبوك  يستغل  آمن  طريق 

مجديا.
الكتابة  إلى  الكتاب  نظرات  الكتاب  في 
لهم والغايات من  بالنسبة  تمثله  الذي  وما 
وراء الكتابة. وبأية صيغة تحضر المرأة 
في خطاب الرجل او حضور الرجل في 

خطاب المرأة.
في الكتاب إطاللة على أدب السجون الذي 
عرف طفرة على مدار الفترة الممتدة من 
بالنظر  النازلة الى حدود اآلن  التسعينات 
بين  العالقة  في  الحاصلة  المتغيرات  الى 

بالمجتمع. الدولة 
في الكتاب قضايا وقضايا لها عالقة باألدب 
اختالف  مختلفة  نظر  وجهة  من  والنقد 

اهتمامات المتحاَورين والمتحاَورات.
أهمية الكتاب:

طياتها  بين  تحمل  جميلة  تجربة  الكتاب 
مجالها  في  النخبة  مع  الحوار  ثقافة 
من  نوع  ـ  مباشرة  وبطريقة  ـ  ذلك  وفي 
من  انطالقا  معه  للمتحاور  االعتبار  رد 
مراكمته تجربة إبداعية أو نقدية أو فكرية 
تجعله أهال بأن يتحدث عنها فيفيد القارئ 

بذلك.
تجربة،  عصارة  األخير  في  الكتاب 
عصارة تأمل، وعصارة اشتغال المبدعين 
يحتكون عن قرب  اشتغاال جعلهم  والنقاد 

باألدب وسحره وقضاياه. 
شمولية  بنظرة  يخرج  للكتاب  والقارئ 
المعطيات  من  الكثير  حول  مركزة 
أفنوا  وبأدباء  المغربي  باألدب  المتعلقة 
المساهمة  يحاولون  أعمارهم  من  سنوات 
مقترحين  للهنات  والتوصيف  التنوير  في 
اإلبداعية  الكتابة  عبر  اإليجابية  البدائل 
بصفة  واإلبداع  األدب  جدوى  وهنا 
الممتد  الساري  العطر  بمثابة  عامة...إنه 

كي ينعش الحياة.
ويبدو محمد البغوري ـ في المقدمات التي 
إمكانيات  له  مبدعا  ـ   أسئلته  بها  يستهل 
الجميلة  العبارة  صياغة  في  محدودة  ال 
الموحية قبل أن يشفعها بأسئلة دقيقة يرى 
القراء  تهم  أجوبة  للقبض على  منفذا  فيها 

واألدباء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  الكتابة«  وإكسير  القراءة  »عطر   +
الغوري  محمد  تأليف  ـ  مغربية  حوارات 
ـ مطبعة سليكي أخوين ـ طنجة ـ الطبعة 

األولى شتنبر 2014م.
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حسـن امكـازن بنمـوسى

** هل كتابة الزجل مرآة لتدوين المغامرات 
الواقع  مع  تداخالتها  في  المعيشة  الحياتية 
مغامرة  وهل  الحقيقة؟  مع  تقاطعها  وفي 
هي  اليومي  باللسان  الشعبي  الشعر  كتابة 
أبلغ وأدق توصيفا من الحقيقة نفسها؟ وما 
ديوانها  في  درواش  نجاة  الزجالة  عالقة 

»شهوة الغريب« بهذه اإلشكاليات؟.

ترجمة  معظمه  في  الزجل  أن  أرى 
لألحاسيس نقال عن جزء ال يستهان به من 
أبلغ رصدا  قصيدة  في  المجاز  وأن  الواقع 
للحقيقة وأكثر تنويعا في التبليغ، ألن التجربة 
بالواقعية،  عالقتها  كانت  كيفما  الزجلية 
فإنها تلتصق بمقومات فن الشعر حتى في 
انزياحاتها عن الحقيقة لتصبح المغامرة في 
الواقعية  الصورة  غير  فنية  الزجل صورة 
التنميق  فالزيادة في  الحياة.  المرصودة في 
والوصف والتدقيق والمبالغة في تحسينات 
ال  قد  بالقدرات  واإلعتداد  الشعري  البناء 
يكون تعبيرا حقيقيا صادقا وقد يكون كذلك، 
بنائه  في  قائم  أشكاله  بمختلف  الشعر  ألن 
الجمالي على المجاز أكثر من قيامه على فن 
تصوير الحقيقة كما هي. لذا تكون المغامرة 
على  متينة  شعرية  ببناء  الزجل  كتابة  في 
وتوثيقه  الواقع  رصد  هما  أساسيين  هدفين 
لإلمتاع  الفنية  والقدرات  البالغة  وإظهار 
اجتماعي/  أدبي/  الهدف  إذن  واإلبهار.. 

ذاتي/ فني/ بالغي.
هكذا تم تحديد مجمل البناء الفني في ظاهره 
»شهوة  ديوان  زجليات  في  ومضمره 
نجاة  الزجالة  األديبة  قريحة  من  الغريب« 
درواش، وعند القراءة األولية لهذا الديوان 
واقعية  بتعابير  اجتماعية  قيما  ينضح  الذي 
موقظة   .. وصادمة  حزينة   .. ومتخيلة 
وموثرة  للمشاعر  وملهبة  أحيانا،  لألوجاع 
جعله  مما  أخرى،  أحيانا  واألمثال  بالحكم 
يفوز بالجائزة الثانية في مسابقة المهرجان 
دوراته  ؛دى  في  بجرسيف  للشعر  الوطني 
فيها  التحكيم  فريق  كان  والتي  األخيرة، 

الزجلية   / الشعرية  النصوص  الختيار 
الفائزة يتشكل من: األديب والباحث الدكتور 
والشاعر\الزجال  فنيش،  المجيد  عبد 
الكبي: أحمد لمسيح، واألستاذ الناقد: محمد 
الجائزة  هذه  على  يصبغ  مما  رمصيص، 

القيمة األدبية والفنية المتميزة.

كثير  إلى  تحتاج  ال  الزجالة  نصوص  إن 
هي  حيث  من  خصائصها  إلثبات  العناء 
البناء  أشكال  من  ظاهر  ذلك  ألن   .. إبداع 
ومقوماتهما  التركيب،  وهندسة  اللغوي، 
فالزجل  والموضوعاتية.  والجمالية  التقنية 
أفراح  عن  به  المعبر  الشعبي  األدب  هو 
األقرب  وهو  الشعبية،  الجماهير  وأحزان 
إلى مشاعرها وأحاسيسها، وهو مكمل لكل 
األساليب التعبيرية األخرى، بل هو عنصر 

أساسي من عناصرها.
بلسانها  أشعارها  لها  الشعوب  فكل  ولذلك 
الدارج المنساب على لغتها اليومية القريبة 
 .. وعاداتها  طقوسها  ومن  وجدانها  من 
فالزجل المغربي له نظيره في كل األمصار 
.والزجالة  الخليج  الى  المحيط  من  العربية 
لكن  اليومية.  بلغتها  تتغنى  درواش  نجاة 
ينم  تركيبا  نادرة، وبأسلوب مركب  بحكمة 
عند  أدواتها  من  التمكن  في  قدراتها  عن 
الكتابة.. وانغماسها في كينونة المجتمع الذي 
تستنبط منه أيقونات شعريتها؛ وخاصة حين 
نجدها تقول في الصفحة 12 من ديوانها في 

مطلع قصيدة : *الطا *

الطا طمع
والطمع طاعون
واحد يشطح لك
بالطبل والغيطة

وغير تفرح
يطعنك بخنجر

وسر الكالم مطلسم
خديعة

مدهونة بالسم
زينوها عسل

وغير دقت منو

شداتني المصيدة.
الى  يتحول  الواقع  أن  النص  من  نستنبط 
وتنبيه  بوح  مسوغات  في  زجلية  شعرية 
حكمة  ذلك  خلف  من  لتستجلي  وتعجب 
خاصية  من  لتحيك  أعماقها،  من  درس   ..
فني  نسيج  في  معيشة  نوستالجيا  الطمع 
الحياة  لك  يزين  من  بأن  يوحي  درامي 
دون  والفعل  القول  من  بالمعسول  ويجملها 
في  فانتظر  ذلك،  مقابل  مجهودا  تبذل  أن 
الغالب الخديعة أي المصيدة كما جاء على 

لسان الزجالة.

خالصة  في  واقعية  دراما  الزجالة  وتبني 
يدل  مما  عالية،  تصوير  بدقة  مقتضبة 
مع  اللفظ  تجويع  لمدرسة  تنتمي  أنها  على 
ذلك  في  قال  كما   .. المعنى  في  اإلفاضة 
األستاذ الروائي المغربي مصطفي لغتيري 
في كتابه تأمالت في حرفة األدب بالصفحة 
25: )إن المضامين ليست الفيصل الحاسم 
في جودة األدب، بل الطريقة التي صاغ بها 
األديب كتاباته هي ما يعتد به .. إن اإلبداع 
األخيرة  هذه  تكون  حينما  يتحقق  اللغة  في 
وصادمة،  موضوعية  وخفيفة،  رشيقة 
من  والتخفف   .. والتأخير  التقديم  تستغل 
الزوائد قدر المستطاع( للحصول على بهاء 
الظاهرة  ونفس  ورونقها  وجماليتها  اللغة 
نالحظها في جل نصوصها؛ وخاصة عندما 
بعنوان: *سحابة*  في مطلع قصيدتها  نقرأ 

بالصفحة 13، حيث تقول

ملي عرفت
هروبي دوا
وسكاتي مر

والت الوحدة فيا عاهة
لقيت راسي أنا وهمي

ننسج احالم
نغزل كالم

بحبال صوتي
نصرخ نفجر

ألف موال
كان محبوس

قراءة في الخلفيات الرمزية وعالقتها بالواقع 
في ديـوان: »شهوة الغريب« للزجالة نجاة درواش

مقالة
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منفي ف صدري....

بذكريات  مطعم  هنا  بوحها  في  فالزجل 
ال  حياتية  تجربة  دائما  تبقى  التي  المآسي 
فنان  مخيلة  من  إال  فنيا  نصا  جعلها  يمكن 
االلوان  مزاوجة  تتقن  ريشة  كموهبة  أخاذ 
لتنزيل لوحة من وحي االزمات أو كحذاقة 
ومتنه  سردياته  عصارة  خالل  من  روائي 

الراقية.
لنا  تتضح  الزجلي  النص  هذا  خالل  ومن 
نفسية  اهتزاز  إلى  ترمز  التي  الحقيقة 
متناقضات  من  عايشته  ما  بسبب  الشاعرة 
بأسلوب  وتفجر  تصرخ  فأتت  مجتمعية، 
والذي   .. لآلمال  محبط  نفسه،  مهشمة 
تنفست في آخره بما كان محبوسا في نفسها، 

بل وبما كان منفيا في صدرها كما قالت.
إن جمالية النص عند الزجالة نجاة درواش 

ال تغني عن مضامينه، فاإلكثار من الصور 
التخيل  حيث  من  نصوصها  في  الشعرية 
والبناء الدرامي والتشويقي له ما يبرره، في 
مقابل بالغة النص وتراكيبه المتينة، وهي ال 
تفصل قضية المرأة عن القضايا اإلجتماعية 
هذه  لمثل  الشعرية  معالجتها  في  األخرى 
خفة،  أكثر  إيقاعاتها  تجعل  بل  المواضيع، 
القصيد حتى يخال  بها أجواء  وإنها تلطف 
أنثوية  ألحانا  إلهامها  فيها من  تنفخ  أنها  لنا 
موسيقية، لتنسجم مع موضوعة المرأة في 
بوحها .. لتزيدها بهاء ورونقا فيتجسد بذلك 
تداخل معاني الكلم مع إيقاع النغم والعكس 

صحيح.
لذلك نالحظ أن بناء جل القصائد جاء على 
تقاسيم توليفات إيقاعية في ومضات متناسقة 
الكتابة  ظاهرة  ونجد  والشكل،  المعنى  مع 
بهذه الترنيمات اإلبداعية خاصة حين تقول 

في   32 الصفحة  في  مثال  درواش  نجاة 
مطلع قصيدة *نت*:

ياك اللي ف خيالي رشمتك
وناجيتك شحال

وكنت ليك
حمل طري

بستي خد
وصفعت الثاني

ياك نوارة جنيتيني
ومن جنانها حرمتيني

وبشوكها دقيتيني
ف قفص خالي رميتيني

وحلفتي
ما طلق سراحي...

خاصية  جانب  إلى  النص  أن  ونستنتج 
عليهما  يخيم  المعنى  مع  المتناسق  االيقاع 
 .. الغياب  وآالم  الفراق  وغدر  الحزن 
ناتج  ذلك  أن  جليا  يظهر  القصيدة  وبإتمام 
الجهات  بين  المطرد  التنقل  تجليات  عن 
حواضرا وقرى .. إكراها مما يسبب آالما 
من  مجموعة  في  وآثارها  شدتها  تزداد 
القصائد األخرى التي تعري واقعها وشقاء 
بعدها عن األحبة .. واالنزواء وحيدة تنتظر 

حرارة اللقاء.
المتميز تستعرض  الشاعرة في ديوانها  إن 
الذاتية  السيرة  تقاطع مع  الترحال في  أدب 
خالله  من  تعانق  شيق  بأسلوب  زجليا 
واليأس  والمكابدة  والشوق  والعتاب  الغزل 
النصوص  تالزم  وشخصيتها  والتهميش. 
عليها  يغلب  بنزعة  ومضمونا  شكال 
التصوير والتشويق حيث تميل إلى تشريح 
وكمحور  أساسي  كمرجع  ومخيلتها  ذاتيتها 
متعدد األهداف .. مما يجعل مهارة الحكي 
سليمة  بلغة  ممنهجة  بأفكار  سلسة  عندها 
لتفصح عن ما تتضمنه أناها ودواخلها من 

لواعج الحياة.
عند  نزوال  القسري  النفي  أن  شك  ال 
مساوئ  له  كما  خاصة  أو  عامة  ظروف 
بعيدا  واالنزواء  والتهجير  والعذاب  البعد 
كان  بها  محاسن  له  واالحباب،  االهل  عن 
الشاعرة  ذات  في  االبداعي  االختناق  هذا 
جميل  من  معطاء  شالال  متدفقا  جاء  الذي 
الكلم وبديع البناء هندسة وبالغة وحكمة .. 
ظاهرة  فلوال  رائعا.  زجليا  ينبوعا  وتفجر 
النفي في حياة الزجالة لما جاء الزجل بهذه 
الحرارة المفرطة في الجمالية الدافقة متونا 

رائعة.
نبيلة،  إنسانية  لقيم  حاملة  ونصوصها 
بين  تنتقل  وأساليبها  سامية،  ومعانيها 
بمكونات  واالستفهام  والتعجب  التأسف 
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متفاعلة فيما بينها لتبني بالغتها على مقاس 
مقاس  على  كما  الشعبي،  معجمها  تقنيات 
محسنات  بذلك  مخلخلة  الدرامي  بنائها 
االستعارة  قبيل  من  اللغة  في  االبداع 
واالنزياح  واالسقاط  والتشبيه  والتقابل 
والتوازي لتجعلها في تناسق خاص بها .. 
المبتغى بواسطة تحديد مكونات  كما تصل 
الخبر بأنواعه لتوظيفه في الزيادة في بهاء 
التأخير  أو  بالتقديم  السياق  ونظم  التعبير 
لتأتي سالسة الزجل مطواعة بهية مستجلية 
المعالم  وواضحة  المطروحة  لإلشكاليات 
نصوص  وهي  باإلضاءات.  ومشرقة 
تؤسس لرؤية عميقة للوجدان، حيث تتشكل 
التشبث  عن  تارة  تعبر  التي  األحاسيس 
النفسية  المقاومة  في  ...واالنغماس  باألمل 
من داخل المعيش اليومي، وتارة في البحث 
عن الرحيل داخل الذات للهروب من منفى 
المحيط اإلجباري إلى واقع آخر.. فالسفر قد 
يكون وجدانيا متخيال عند الزجالة للخروج 
واقعيا  يكون  وقد  والتحسر،  الكآبة  من 
التي  والمؤثرات  واألجواء  األمكنة  لتغيير 
ومثل  وبمخلفاته..  الحزين  بالماضي  تذكر 
ذلك نجده يتراوح زجليا بين المنزلتين في 
قصيدتها بعنوان *رحيــــل* بالصفحة 19 
بالصفحة  *الحــــب*  بعنوان  وقصيدتها 
51، وهما عميقتان في التعبير حد التناقض، 
إال أنهما يتقاطعان في عمق رؤيتهما للحياة 

...للواقع .. للمشاعر.
النصوص  في  المطروحة  المواضيع  إن 
المجتمعية  اإلشكاليات  من  المتعدد  تناقش 
وتخوض في النفس الداخلية للفرد لتستجلي 
دواخلها والمؤثرات الخارجية فيها بقدر ما 
تؤثر في المتلقي وتجعله مندمجا مع الزجالة 
بل حتى يصبح متواطئا معها  في رؤيتها، 
المتشعبة  للظواهر  عالجها  طريقة  في 
نص  من  تجعل  فهي  وبذلك  شعريتها،  في 
وتشويق  وجذب  تحليل  بؤرة  الموضوع 
إلى حد االندماج معها .. مما يجعل المتلقي 
مسلوب االنتباه، منخرطا في ماهية العرض 
ومرتبطا به ارتباطا وجدانيا, وهذه خاصية 
مميزة من خاصيات نجاة درواش .. وأراها 
مستوى  طريق  عن  الميزة  لهذه  وصلت 
وإيقاعيا.  وإيحائيا  هندسيا  اللغوي  تركيبها 
أن  نستطيع  النصوص  معمار  حيث  فمن 
على  بالشكل  يختص  ال  بناءها  إن  نقول 
المعاني  بتعدد  وال  المضمون،  حساب 
وتقاطعها على حساب االيحاء أو االنزياح 
نجدها  وبذلك  اإليقاع.  مع  ترابطهما  في 
تؤسس لخصوصيتها في الكتابة الزجلية ... 
تجعل  أنها  بما  القارئ  من  تقترب  ال  إنها 
وتقنياتها،  جذبها  بقوة  منها  يقترب  القارئ 
ما  بمجرد  األدبي  مع محيطها  يندمج  حتى 

ونالحظ  نصوصها.  من  نص  على  يطلع 
ذلك جليا حين نقرأ على ما يدل على ذلك 
حجاية  ـ  الكلمة  صهد  مثل:  نصوص  في 
ربيع  ـ  الواد  موالت  ـ  القصيدة  حروف  ـ 

العمر ـ خيط الشعا..
ومن  نصوصها  معظم  في  الزجالة  ونجد 
الخروج  إلى  تلجأ  أحيانا  الرمزية  خلفياتها 
على  ذاتيتها  لتسقط  الخاص  من  العام  إلى 
في  المختلف  عن  تبحث  حيث  اآلخر، 
وانسجامها  رؤيتها  يوافق  ال  الذي  اآلخر 
مع المحيط. ومن خاصياتها هذه كذلك تولد 
بين  والتضاد  التداخل  بسحر  عندها  الكتابة 
مفهوم  خاصيات  من  وهذه  والعام  الخاص 
الكتابة عند نجاة درواش كما أجدها حسب 
منها  تنهل  التي  الكتابة  هذه  خصائص 
والتي تفتح منها ذاتها على محيطها، وعلى 
تتداخل  وخاصة  عامة   .. أخرى  ذوات 
فيها الرمزية بالخيال المستندان على إيقاع 
لتصنع من ذلك صورا إيحائية ترتكز على 
أشكال بناء لغوية بالغية لتقدم لنا أحاسيسها 

الداخلية الخاصة

تواصل  شكل  في  ذاكرتها  لملمتها  التي 
زجلي غاية في اإلبداع الهادف، بعيدة عن 
المبتذل/ المصطنع، لتبني جسرا بين ما هو 
إحساسي شعوري/ شفهي إلى ما هو كتابي 

/ زجلي مدون.
لكتابة  يرسخ  الديوان  هذا  إن  وكخالصة 
منبعها  كما  اليومي.  والواقع  الذات  منبعها 
لَنصوٌص  وإنها  والفردي.  الجمعي  األنا 
تكلف،  دون  وتقنية  فنية  قيمة  ذات  إبداعية 
في تصارع متواصل مع اآلخر ومع الذات، 
وهي تدعو إلى لحظات فاتنة لالستمتاع بها 
وإلى لحظات من اإلمتاع، حيث نجد سالسة 
واالنبهار، ونجد تصالح  والتشويق  الغواية 
للزجل  قراءته  خالل  من  نفسه  مع  الفرد 

الرفيع عند نجاة درواش.
ديوان  في  المتواضعة  القراءة  هذه  ورغم 
»شهوة الغريب« فهو ورشة مفتوحة للبحث 
والتنقيب عن مكامن أساليب الكتابة الزجلية 
وراء  من  الكتابة  أهداف  واختالفاتها وعن 
نصوص كنصوصه التي تجمع بين مختلف 

مناهل إثباث الذات الفردية والجماعية.
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سقوط الحدود بين اإلخبار 
والتثقيف والترفيه في التلفزيون

أحمد القصوار

بيت
الحكمة

البرامج  وإنتاج  وإعداد  تصور  عرف 
مع  بالموازاة  كبيرا  تطورا  التلفزيونية 
واالقتصادية  الصناعية  التطورات 
البلدان  في  خاصة  والثقافية،  واالجتماعية 
العريقة.  اإلعالمية  التقاليد  ذات  المتقدمة 
وكانت الديمقراطية السياسية أساسا صلبا مكن 
جسده  تجديد  من  البصري  السمعي  اإلعالم 
برامجية  ونماذج  أشكال  واختالق  بانتظام 
المشاهدين،  جهور  النتظارات  تستجيب 
مختلف  على  الحاصلة  التغيرات  وتواكب 
المستويات. كما ساهم في هذا التحول دخول 
المستثمرين  كبار  وانقضاض  طائلة  أموال 
يتم  أرباح   من  فيه  لما  اإلعالم  قطاع  على 
المقاوالتية  والرعاية  اإلشهار  بفضل  جنيها 
لبعض البرامج والفقرات، إن لم يكن ألغلبيتها 

المطلقة.
الجماهيري  اإلعالم  اجتماع  علماء  ويجمع 
والمتخصصون في البرمجة التلفزيونية على 
في  الجهاز  لهذا  األساسية  الوظائف  حصر 
اإلخبار والتثقيف والترفيه. وعادة ما يتم وضع 
 / الخانات  هذه  إحدى  في  والفقرات  البرامج 
بقناة  األمر  يتعلق  الوظائف خصوصا عندما 
العريض وتقوم  الجمهور  أمام  عامة مفتوحة 
ما  في  سأحاول  عمومية.لكن،  خدمة  بتقديم 
يأتي الدفع بفكرة تكسير الحواجز التي كانت 
قائمة بين هذه الوظائف »المقدسة«: اإلخبار، 
التثقيف أو التعليم، التسلية أو الترفيه )بحسب 
اإلنجليزية  الغربية  المصادر  من  الترجمات 

بالدرجة األولى(.
فعلى الرغم من محافظة التلفزيونات الغربية 
الثالثية  هذه  حسب  برامجها  تصنيف  على 
الشهيرة، فإن النموذج النظري والعملي الذي 
يومن  يعد  لم  البرامج  إنتاج  في  يتحكم  صار 
وإنما  الوظائف،  تلك  بين  الفاصلة  بالحدود 
صار كل برنامج يضطلع في داخله بها جميعا 

إخبارا وتثقيفا وتسلية.

معالم سقوط الحدود
اعتبارات  إلى  الفاصلة  الحدود  سقوط  ومرد 

عديدة، لعل من أبرزها:
1ـ  حصول تطور ملحوظ في اللغة التلفزيونية 
الشروط  أن  ذلك  بجمهورها.  عالقتها  وفي 
المذكور  التقسيم  فيها  سن  التي  التاريخية 
وبالصحافة  اإلذاعية  باللغة  محكومة  كانت 

باإلمكان  أن  تبين  لكن، شيئا فشيئا  المكتوبة. 
واحد،  ببرنامج  الثالثة  العصافير  ضرب 
إلى وضع حدود وهمية ال  الحاجة  دون  من 
الى  ذلك  يشير  كما  التلفزيون.  بها  يعترف 
والمؤطرة  المسندة  التقليدية  المفاهيم  تغيير 
للصحافة التلفزيونية. وهذا ما يتطلب وقفات 
لتلفزيون  الجديدة  المبادئ  الستجالء  أخرى 

قرننا الحالي. 
تغييرا  الغربية  المجتمعات  عرفت  ـ   2
التلفزيون  مشاهدة  نسب  ارتفاع  وازاه  كبيرا 
المصدر  األحيان  بعض  في  صار  حتى 
وهذا  والتسلية.  والتثقيف  لألخبار  األساسي 
التلفزيونية،  البرمجة  على  القيمين  دفع  ما 
اختالق  إلى  المنتجين  و/أو  والصحافيين 
قصد  أخرى  أفكار  وتجريب  مغايرة  برامج 
والتثقيف  اإلخبار  إلى  المشاهد  حاجات  تلبية 
ضمان  في  ساهم  ما  وهذا  آن.  في  والتسلية 
وفاء فئات واسعة من الجمهور لتلك البرامج، 
ألنها تجد ضالتها فيها بشكل أو بآخر، ومن 
في  مثال  ثقافي  برنامج  بث  تنتظر  أن  دون 

منتصف الليل أو بعده.
الحوارية  بالبرامج  الواسع  االهتمام  دفع  ـ   3
ونجاحها في استقطاب اهتمام المشاهدين إلى 
األخبار  لتصريف  دعامة  أو  وسيلة  جعلها 
والتثقيف والتسلية عبر تنويع الفقرات واإلكثار 
بين  والمزاوجة  والمحاورين  الضيوف  من 
الطرائف والحياة الشخصية من جهة وطرح 
األفكار والمواقف »الجادة« والمجادلة حول 

مشاكل وقضايا الشأن العام.
وعليه، أصبحت البرامج التلفزيونية ال تتردد 
والوزير  والمغني  الفيلسوف  استضافة  في 
جنبا  الخ  والروائي،  والفكاهي  والبرلماني 
بداية  حتى  سائدا  كان  لما  خالفا  جنب،  إلى 
التسعينيات. كما لم تعد وظيفة اإلخبار حكرا 
على نشرات األخبار أو المجالت اإلخبارية، 
ولم يعد التثقيف محصورا في البرامج الثقافية 
العادية التي تبث في أوقات متأخرة من الليل، 
قبل  من  محتكرة  الترفيه  التسلية/  تعد  ولم 
برامج المسابقات أو البرامج الفنية - الغنائية 

الصرفة أو حتى المسلسالت واألفالم.
الذي  اإلخبار  يحضر  الواحد  البرنامج  ففي 
من  األخبار  لبعض  سريع  سرد  شكل  يتخذ 
أو حوار  أو روبورتاج قصير  المقدم  طرف 
من  التثقيف  يحضر  كما  الضيوف،  أحد  مع 

ووجود  كتاب  مؤلف  مع  الحوار  فتح  خالل 
صحافيين أو مؤلفين آخرين لمجادلته وإبراز 
نقط الضعف أو القوة فيه، وفي جو ال يخلو 
المقصود  واالستفزاز  والضحك  المرح  من 
الذي غالبا ما يشد انتباه المشاهدين، وبالتالي 
إلباس األخبار والتثقيف لبوس التسلية لتسهيل 
خصوصية  مع  مالءمتها  وتسيير  مرورها 
من  مقاطع  بث  وباإلمكان  التلفزيونية.  اللغة 
أو  سينمائية  أشرطة  من  مشاهد  أو  أغنيات 

مواد من برنامج تلفزيوني سابق.

هيمنة الفرجة والترفيه
التغيير الذي  وال بد من اإلشارة إلى أن هذا 
الثالث  الوظائف  بين  الفاصل  الجدار  حطم 
مس باألساس البرامج الترفيهية التي تبث في 
عطلة نهاية األسبوع )مثال القنوات الفرنسية 
ثورة  يعد  ما  وهذا  الخاصة(،  أو  العمومية 
وفي  الترفيهي،  البرنامج  مفهوم  في  حقيقية 
أصبح  الذي  المعاصر  التلفزيوني  الخطاب 
أن  يجب  الذي  األسلوب  هي  اإلثارة  يعتبر 
تؤدي به وظيفتي اإلخبار والتثقيف. و لم تسلم 
من ذلك حتى النشرات اإلخبارية )كلما كانت 
للعواطف  محركة  و/أو  مثيرة  أخبار  هناك 
واألهواء الجماعية، كلما ضمنت القناة الرفع 
شتنبر،   11 أحداث  مشاهدتها:  نسب  من 
العراق،  على  الحرب  ديانا،  جنازة  تغطية 
لألحداث  والمستمر  المباشر  البث  تفضيل 
لحظة وقوعها كما هو شان القنوات اإلخبارية 
بالدرجة األولى...(، والبرامج الثقافية الجادة 
)حيث بدأت تهتم أكثر بالفضائح والمجادالت 
وتقديم  المثيرة  الفكرية  والمواقف  والخالفات 
الكتب التي من شأنها إبهار الجمهور أو دفعه 

التخاذ موقف -مع أو ضد- من مضامينها(.
في  يسهم  ما  بقدر  التحول  هذا  فإن  ثمة،  من 
الثالث بأشكال جديدة وقوالب  أداء الوظائف 
يكشف  ما  بقدر  مفتوحة،  مرنة  تلفزيونية 
تحويل  في  التلفزيوني  الوسيط  انخراط  عن 
لمنطق  خاضعة  فرجة  سلعة/  إلى  اإلعالم 
السوق االشهارية وألهواء ومصالح أصحاب 
راس المال. من هنا تبرز أهمية الكشف عن 
التلفزيونية«  »غير  اإليديولوجية  األصول 
التي تحكم التغيير الذي بسطت بعض معالمه 
مقال  ما سيكون موضوع  وتمظهراته. وهذا 

الحق.
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إصدار سينمائي: “المدينة المغربية من خالل الفيلم األجنبي؛ طنجة نموذجا”
صدر مؤخرا عن دار زهدي للنشر والتوزيع األردنية كتاب أكاديمي عنوانه “المدينة 

المغربية من خالل الفيلم األجنبي؛ طنجة نموذجا” للباحث الشاب حمزة األندلوسي؛ ويتناول 
الكتاب مسألة التمظهر السينمائي للمدينة المغربية من زاوية نظر المخرجين األجانب.

يُشار إلى أن هذا الكتاب يَُعُد في األصل أطروحة للماستر تحمل نفس العنوان نوقشت العام 
الفائت في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء عن شعبة “سوسيولوجياوأنثربولوجيا المدينة”؛ 
أما أطروحة الكتاب فتنحو إلى دراسة تمثالت المخرجين األجانب للمدينة المغربية باعتبارها 
نموذجا للفضاء الحضري الغريب عنهم، وذلك عبر تحليل مضمون أفالمهم التي دارت كل 
أحداثها أو بعض منها في مدينة طنجة التي اختارها الباحث نموذجا الشتغاله التحليلي، وكله 
في سياق تناول العمل الفني من زاوية جديدة هي الزاوية األنثربولوجية، خصوصا في ظل 

الفقر الَبيّن الذي يعتري المكتبة المغربية األنثربولوجيةوالسوسيولوجية في هذا المجال.

صدور كتاب »حارة اليهود وحارة المغاربة في القدس القديمة: 
التاريخ والمصير ما بين التدمير والتهويد« 

صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومؤسسة التعاون كتاب “حارة اليهود وحارة 
المغاربة في القدس القديمة: التاريخ والمصير ما بين التدمير والتهويد”، تأليف نظمي الجعبة.

تتعدد أشكال السيطرة على المشهد الحضاري في الشطر الشرقي من القدس بعد حزيران/يونيو 
1967، لكن التغيير األكثر درامية هو جرف حارة المغاربة، وبعد ذلك في سنة 1969 مصادرة 

مساحة واسعة من البلدة القديمة لتشييد حارة لليهود..
يعرض هذا الكتاب كاًل من الوجودين من ناحية تاريخية وثقافية ودينية، وما تحتويه هذه المنطقة، 

حارة اليهود وحارة المغاربة، من معالم تاريخية ودينية، كما يبين األمالك العقارية في المنطقة 
المصادَرة وما جرى عليها من تغييرات حتى اآلن.

صدور المجموعة القصصية »في جنازة الخوف العربي« للقاص فؤاد اليزيد السني
عن منشورات »لينام سولوسيون« صدرت المجموعة القصصية »في جنازة الخوف 

العربي« للقاص فؤاد اليزيد السني. تقع المجموعة في تسعين صفحة من القطع المتوسط.
تتصدر المجموعة مقدمة للمؤلف عنونها بـ»دور القصة في مساندة الثورة«. أما قصص 

المجموعة فجاءت عنوانها تباعا كما التالي: »زينب والبحر«، الشاعر والحالق ودار 
النشر«، »القرد واإلسكافي وحليمة«، »سمورة الشقراء«، »في جنازة الخوف العربي«،  

»أهل الكهف«، »الثورة وديعة«، »نائمة على الرصيف اإلنتظار«، و»ثورة ميدان 
السالم«.

صدور كتاب »السرد الروائي النسوي: الحرية، الذات، الجسد« للناقد عزيز العرباوي
عن دار دال للنشر والتوزيع 2019، صدر للناقد والكاتب المغربي عزيز العرباوي كتاب جديد 
تحت عنوان “السرد الروائي النسوي: الحرية، الذات، الجسد”، ويأتي الكتاب ضمن رؤية تتعلق 

بتحديد فكري يحدد صورة المرأة في الكتابة الروائية النسوية والتي اتسمت بالتعدد والتنوع، ألنها 
لم تعْد فقط صورة نمطية قارة في العقول واألذهان، وثابتة في األفكار، بل أصبحت كموضوعة 

للقول اإلبداعي وتيمة له، فكانت موضوعاً مهماً له ما لُه وعليه ما عليه، خالفاً لما كانت عليه من 
قبل، وخاصة في التصورات المتشددة لفائدة الثقافة الذكورية المحضة، والتي تستمد مشروعيتها 

من الفكر الكالسيكي والرجعي الموغل في التراث القروسطي…

إصداراتإصداراتإصدارات
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نريد أن نشير، في بداية هذا المقال، إلى ضرورة التمييز 
أمران مختلفان  اللغات، وهما  التدريس وتدريس  لغة  بين 
متمايزان، وال ينبغي الخلط بينهما بتاتا. أما تدريس اللغات 
اإلنجليزية  مثل  المتقدمة،  الدول  لغات  وخاصة  األجنبية، 
فأمر  وغيرها  والصينية  واليابانية  واأللمانية  والروسية 
واجب وحتمي، وال يجادل في هذا أحد، وال يعارضه إال 
لغات  معرفة  إلى  الحاجة  أمس  في  إننا  ومتخلف.  جاهل 
الدول العظمى، ألنها لغة العلوم والتقنيات والبحث العلمي 
هذه  في  العلمي  البحث  إليه  مما وصل  لنستفيد  المتطور، 
ومنجزاتهم  وتجاربهم  خبراتهم  على  ولالطالع  البلدان، 
كل  في  والحضارية  والتكنولوجية  والمعرفية  العلمية 

الميادين والمجاالت بمختلف أنماطها وأنواعها.
والمجتمعات  الدول  وكل  آخر،  فأمر  التدريس  لغة  أما 
يكون،  أن  ينبغي  وال  والرسمية،  الوطنية  بلغاتها  تدرس 
موضوع نقاش وجدال وخالف. وهل تقبل أمريكا وانجلترا 
من  وغيرها  وكوريا  وروسيا  وألمانيا  واليابان  والصين 
الدول المتقدمة، وحتى الدول التي تليها من حيث المراتب، 
تقبل  وهل  والقومية،  الوطنية  لغاتها  بغير  العلوم  تدريس 
أن تكون لغة التدريس في جميع مراحل التعليم لغة أخرى 
غير اللغة الوطنية واللغة الرسمية للبالد. إن اللغة الوطنية 
واالقتصاد  واإلدارة  واإلعالم  التدريس  لغة  هي  عندهم 

والصناعة وكل القطاعات الحية.
إن هذا اإلشكال زائف، وال يستحق حتى أن نفكر فيه، أو 
عندنا  إال  يطرح  ال  اإلشكال  هذا  بشأنه.  ونختلف  نناقشه 
نحن المغاربة، ألن المسألة سياسية بالدرجة األولى، وألن 
فقدان  تخشى  فرنسا  وألن  عندنا،  مهيمنة  الفرنكوفونية 
نتحرر  لم  فنحن  والمتنوعة.  الكثيرة  وامتيازاتها  هيمنتها 
بعد من االستعمار اللغوي والفكري والثقافي، وألن ذيول 
أيضا  هم  سيفقدون،  الفرنكوفونية  عن  والمدافعين  فرنسا 
مكتسباتهم وامتيازاتهم. أصبحت اللغة الفرنسية، وهي لغة 
وال  والتكنولوجيا،  العلم  لغة  تعد  ولم  الصالحية،  منتهية 
التوظيف  عالم  ولوج  من  تمكنك  التي  المستقبل، هي  لغة 
والصناعة  اإلدارة  لغة  وأصبحت  المناصب،  أعلى  في 

واالقتصاد والمالية وغيرها.
الهوية والتاريخ والتراث والذاكرة  الوطنية هي لغة  اللغة 
والتطور  التقدم  لغة  وهي  واالستمرار،  والبقاء  والوجود 
المجاالت  كل  وفي  أنماطها،  بكل  والتنمية  واإلبداع 
االقتصادية والصناعية والعلمية واالجتماعية والحضارية 

والتنمية البشرية. 
ولننظر بالخصوص إلى تجارب الدول المتقدمة، وخاصة 
تجربة اليابان وتجربة الكيان الصهيوني. فدولة اليابان بلغت 
أعلى درجات التقدم والتطور العلمي، وأعلى درجات التنمية 
البشرية والحضارية في أقل من 100 سنة ألنها اعتمدت 
في 30  بالدها  في  األمية  حاربت  أوال:  التالي:  البرنامج 
سنة، وقضت عليها بالكامل، ثانيا: ترجمت تراث ومعارف 
األمم والشعوب والدول األخرى إلى اللغة اليابانية في 30 
وتطويرها  اليابانية  اللغة  إغناء  في  بذلك  فساهمت  سنة. 
والتمكين لها بشكل كامل، وساهمت أيضا في إغناء الثقافة 
اليابانية، واللغة هي الحاملة للتراث والفكر والثقافة. وفي 
في  بدأت  تلتها(  التي  سنة   30 في  )أي  الثالثة  المرحلة 

واإلنتاج.  واإلبداع  العطاء 
سنة،   100 من  أقل  وفي 
كانت ضمن الدول العظمى 
اآلن  واقتصادها  والمتقدمة. 
أربع  فرنسا  اقتصاد  يفوق 
مرات. وماكان لهذا اإلنجاز 
يتحقق  أن  والباهر  العظيم 
لغتها  همشت  اليابان  أن  لو 

الوطنية، أو أن اللغة اليابانية لم تكن لغة التدريس، ولغة 
االقتصاد واإلعالم واإلدارة والصناعة. فاللغة الوطنية هي 
الخبراء  معظم  بشهادة  الشاملة  الحضارية  التنمية  قاطرة 
الباحثين  كبار  وبشهادة  المتقدمة،  الدول  كل  في  والعلماء 
الفاسي  القادر  عبد  المنجرة،  )المهدي  العربي:  العالم  في 
الفهري، رشدي راشد...(، وأيضا بدليل التجارب الناجحة 
في العالم في اآلونة األخيرة: )اليابان - كوريا الجنوبية...(. 
وينبغي أن نستحضر، هنا أيضا، تجربة الكيان الصهيوني 
العلوم والمعارف، في جامعاتها فلسطين  التي تدرس كل 
والمصنفات  الكتب  تؤلف  وبها  العبرية،  باللغة  المحتلة 
العالم.  في  العلمي  البحث  إليه  وصل  ما  آخر  تضم  التي 
العبرية كانت قد ماتت بشكل كامل منذ  اللغة  ومعلوم أن 
زمان بعيد، وبقيت هناك فقط بعض االبتهاالت الدينية التي 
تحفظ وتنشد في المحافل الدينية. ومع ذلك فقد قام الكيان 
الغاصب بمجهود جبار من أجل إحياء العبرية القديمة. وتم 
لها ذلك بواسطة اإلرادة القوية والعزم األكيد والعمل الجبار 
المتواصل. ومعلوم أن العبرية الحديثة والمعاصرة مختلفة 
حيث  من  عنها  مختلفة  كبير،  بشكل  القديمة  العبرية  عن 

نظامها اللغوي ونظامها النحوي والتركيبي.
إذن كيف تكون اللغة العبرية القديمة، بعد إحيائها وتطويرها 
وإغنائها، صالحة ألن تكون لغة التدريس في جميع مراحل 
التعليم، وتدرس بها كل العلوم والمعارف الحديثة، ويدون 
بها آخر ما وصل إليه البحث العلمي؟ وتكون اللغة العربية 
التي ال زالت حية منذ أكثر من 20 قرنا، والتي ال زالت 
نعم  عاجزة.  اللغوية  مقوماتها وخصائصها  بجل  محتفظة 
الصوتية  اللغوية:  المستويات  في  وقعت  تطورات  هناك 
خفيفة  ولكنها  والداللية،  والتركيبية  والمعجمية  والصرفية 
وطفيفة، النظام اللغوي للعربية، في عمومه، الزال هو هو.
تعد  لم  الفرنسية  واللغة  وماتت،  انتهت  الفرنكوفونية  إن 
واالقتصاد  التكنولوجيا  لغة  تعد  ولم  العلمي،  البحث  لغة 
والصناعة، ولم تعد لغة اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات 
والثورة الرقمية، أي لم تعد لغة المستقبل بشكل عام. فلنتق 
هللا في أبنائنا وطلبتنا. لنساعدهم على إتقان لغتهم الوطنية 
والقومية ألنها لغة الهوية والقيم والوجود والذاكرة والتاريخ 
لغات  إتقان  على  ولنساعدهم  والتنمية،  والبقاء  والتراث 
اليابانية،  الصينية  الروسية،  )االنجليزية،  المتقدمة:  الدول 
األلمانية وغيرها.(. ولتكن اللغة العربية لغة التدريس في 
والمعارف  العلوم  كل  تلقين  ولغة  التعليم،  مراحل  جميع 
والصناعة  واإلدارة  واالقتصاد  اإلعالم  ولغة  الحديثة، 
والتكنولوجيا وغيرها. إن القصور والنقص ليس في اللغة 
بضعف  تضعف  اللغة  نحن.  فينا  قصور  ولكنه  العربية، 

أهلها، وتقوى بقوة أهلها، وبه اإلعالم، والسالم.

لغات التدريس والمسألة اللغوية رؤية

د. أبو بكر العزاوي 
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للقول  أن تكون تحريرا  قبل  الصحافة أخالق   -
المكتوب في صيغة خبر أو تعليق. ومن يمارس 
الصحافة وجب عليه أن يكون صاحب ضمير، 
والخير،  الحق  إلى  وبسعى  الناس،  يحترم 

ويستهدف تغيير المجتمع نحو األفضل.
صالبة  من  تزيد  مهنية  أخالقيات  وللصحافة 
الكتابة اإلعالمية الموجهة للرأي العام أو المحلي، 
األخالقيات  هذه  عن  االنحراف  كان  ثمة؛  ومن 
باندالع  إيذانا  خيانتها،  أو  والنشر  الكتابة  عند 
أزمة على أكثر من صعيد: أزمة مجتمع..وأزمة 
تربية.. وأزمة  أخالق.. وأزمة ضمير.. وأزمة 

تغيير.
وعندما نتحدث عن مهنة الصحافة، فإننا نتحدث 
يمكن  وال  أساسا.  الخبر  على  تقوم  مهنة  عن 
لنا أن نسمي هذه المهنة بـ»الصحافة« إذا كان 
يفيد  ال  شيء«  »أي  كتابة  في  محددا  دورها 
عن  اإلعالن  في  محددا  أو  واإلعالم..  اإلخبار 
تنظيم مسابقاتغنائية، أو رياضية، أو في تصفية 
السياسوية،  أو  الحزبية  أو  الشخصية  الحسابات 
الفساد من مختلف  أو في تبييض وجوه زعماء 
وتجار  السياسيينوالمافيا  من  وخاصة  األنواع، 

الكيف والحشيش.
أوال  الخبر  نشر  في  ٌد  محدَّ الصحافة  دور  إن 
وأخيرا. أما ما يصاحب هذا الخبر من تعليق أو 
تفسير أو صورة أو تحليل، فإنه مقبوٌل وال يُعتبر 
أساسيا إذا لم َيِزد من أهمية الخبر وقيمته وقوته.. 

إنها »اكسيسوارات« قد تنفع وقد ال تضر. 
صحيح أن الصحافة تطورت بأشكالها وأجناسها 
أدبية  صحافة  أمام  وأصبحنا  عملها،  وطرق 
ودبلوماسية  وصحية  وعقارية  وفنية  ورياضية 
كها  وإشهارية وغيرها. لكن يبقى الخبر هو ُمحرِّ
و»الحجة« التي تقوم بها وعليها شرعيتها. لذلك 
فإن الصحفي مطالب بالبحث عن الخبر والعمل 
وحتى  وأهميته.  قيمته  إلى  منظوراً  نشره  على 
بمختلف  نشره  فإن  األهمية،  إذا كان عاريا من 
الوسائل اإلعالمية ال َيخلُّ بدور الصحافة، وال 
اإلخباِر  شرُط  مادام  المهنية  وظيفتها  يخالف 
فليس صحيحا أن يكون  وقائماً. وعليه،  متوفراً 
والخروج  والغرابة  باإلثارة  مطبوعا  الخبُر 
عن  خبراً  يكون  أن  يكفي  وإنما  المألوف،  عن 
أن  يقينيٍّ جديد. غير  أو حدٍث  واقعٍة صحيحة، 
هذا ال يمنع من أن تعتمد بعض الصحافة على 
نفس  في  يبعث  والذي  والغريب،  المثير،  الخبر 
االفتتان  أو  المتلقي عالمات وأعراض االهتمام 
أو الدهشة أو الصدمة. وقديما كان للتعريف الذي 
أعطاه اللورد نورثكليف »إن الخبر هو اإلثارة 
والخروج عن المألوف، فعندما َيعضُّ كلٌب رجال 
فليس هذا بخبر، ولكن عندما يعضُّ الرجل كلبا 

فهذا هو الخبُر« سطوة كبرى وهيمنة شاملة على 
صحافة الغرب في أوربا وأمريكا، وظل شرطاً 
المنافسة  حلبة  في  وانتصارها  الصحافة  لنجاح 
اإلعالمية وطنيا ودوليا. ونعتقد أن هذا التعريف 
الصحفية،  الممارسة  تخليق  في  دوره  يلعب  لم 
بقدر ما أدى إلى تسابق محموم بين المؤسسات 
إلى  للوصول  الغرب  في  الضخمة  اإلعالمية 
أو  والغريبة،  المثيرة  األخبار  من  أكبر  عدد 
عدم،  أو  فراغ  من  واختالقها  صناعتها  في 
تام ألخالقيات  تجاهل  وفي  الحقيقة،  على  ضدا 
وتطلعاتهم  ورغباتهم  المتلقين  وألذواق  المهنة، 
في  سببا  كان  التعريف  هذا  أن  أي  المجتمعية. 
تحويل األداء اإلعالمي لمختلف وسائل اإلعالم 
الصدق  لقيم  كارثية  »مجزرة«  إلى  واالتصال 

والشفافية والموضوعية.
إن الخبر في العمل الصحفي ينبغي أن يقوم على 
الصدق أوال وأخيرا، وال َيضرُّ بعد ذلك أن يتمَّ 
والتشويق  اإلثارة  بعناصر  بلغة مشبعة  تحريره 
بدَّ.  وال  كان  إن  الدم  ضغط  ورفع  والتحفيز 
لنشره وتسويقه  الخبر  الذي يرشح  فالصدق هو 
على المإل، وليست اإلثارة أو الغرابة أو الطرافة 
هي التي ستمنحه األهمية وصالحية النشر. وقد 
سورة  من   6 اآلية  في  الكريم  القرآن  في  جاء 
الحجرات ]َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبإٍ 
َعلَى  َفتُْصِبُحوا  ِبَجَهالٍَة  َقْوًما  تُِصيبُوا  أَن  َفَتَبيَّنُوا 
استبدلت  أخرى  قراءة  وفي  َناِدِميَن[..  َفَعْلتُْم  َما 
يضعنا  مما  »َفَتَثبَّتُوا«،  بكلمة  »َفَتَبيَّنُوا«  كلمة 
أمام شرطين أساسيين لقبول النبأ / الخبر وإلباِسه 
مظاهر القوة واألهمية والمصداقية؛ هما: التثبت 
واستقصاء  والتحري  كالتَبيُّن  العديدة  بمعانيه 
نشره  أو  قبوله  في  العجلة  وعدم  أواًل،  األمر 
وإذاعته بين الناس ثانياً. وإال فإن الخبر الكاذب، 
أو الخاطئ، أو الذي تمت صياغته بعباراٍتوجمٍل 
ملتبَسة ال تحمُل سامَعها على معرفة الحقيقة أو 
الصحيح من الخبر، سيؤدي إلى أضرار جسيمة 
في المجتمع والدولة، وقد يكون سببا في الحرب، 
أو العنف، أو الخالف والفرقة، أو ضياع حقوق 
ُن العدَو  الناس من أيتام وأرامل وضعفاء، أو يُمكِّ
من احتالل األرض أو من الحصول على الموارد 

الطبيعية الثمينة واالستراتيجية.
من  ينقل  وقد  والكذب،  الصدق  يقبل  والخبر 
ومهما  غيره،  عن  ينقل  أو  مباشرة،  صاحبه 
معيار  فإن  وقيمته،  وأهميته،  طبيعته،  كانت 
الحق  والتزام  الصدق  هو:  به  والعمل  قبوله 
فيه، ثم بعد ذلك تقاس أهميته بمدى فائدته على 
الفرد والجماعة. وال خير في أخبار، وإِْن كانت 
في  والدولة  المجتمع  حق  تراعي  ال  صحيحة، 

االستقرار واألمن وانتشار الفضيلة والخير.

ِإْن جاءكم فاسق بنبإ
-قراءة في الخبر وأهميته-

أوراق ممنوعة

يونس إمغران






