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للنــر يف مجلــة أفــكار تأمــل هيئــة
تحريــر املجلــة مــن الكتــاب مراعــاة مــا
يــي:

•ترســل املــادة املطبوعــة الكرتونيــاً
مشــفوعة بصــورة عــن الهويــة الشــخصية ،أو
الســفر لغــر األردنيــن عــى
صــورة لجــواز ّ
عنــوان الربيــد اإللكــروين للمجلــة.
•أال تكون املادة قد نرشت سابقاً
•أال يتجــاوز عــدد كلــات املــادة 2000
كلمــة يف حدهــا األقــى.
•الصــور املرســلة للــادة يجــب أن تكــون
عاليــة الدقــة والوضــوح عــى أن ال تقــل عــن
 1ميجــا بايــت.
•هيئــة التحريــر هــي الجهــة املخ ّولــة
بقبــول املــادة للنــر أو االعتــذار عــن عــدم
نرشهــا.
•تحتفــظ املجلــة بحقهــا يف التــرف
باملــواد التــي تنرشهــا ويشــمل هــذا الحــق
الطباعةالورقيــة والنــر اإللكــروين ،وال يجوز
إعــادة نــر مــواد مجلــة «أفــكار» دون إذن
مســبق مــن هيئــة تحريــر املجلــة.
•يرســل الكاتــب اســمه الثــايث ،واســم
الشــهرة الــذي يُعــرف بــه ،ورقمــه الوط ّنــي
(للكتّــاب األردنيــن) ،ونبــذة مــن ســرته
الذاتيــة (للمــرة األوىل فقــط).
•يرفــق مــع املــواد املرتجمــة نبــذة عــن
ســرة مؤلــف النــص املرت َجــم ،واإلشــارة إىل
املصــدر املرت َجــم عنــه.
•يخضــع ترتيــب املــواد املنشــورة العتبــارات
فنيــة فقــط.
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مفتتح
بعد اإلمتاع واملؤانسة:
ما َ
اإلبداعي
عام االقتصاد
ّ
د .خلدون امنيعم*

تنــأى مقولــة "أرنســت فيــر" صاحــب كتــاب "رضورة
الفــن" ( )1971عــن فلســفة املجــاز وإحاالتــه الثقافيّــة،
وتقــرب منــه يف آن م ًعــا ،لتــرب بعمــق أنرثوبولوجــي
رصــنُ ،مش ـ ِّكلَ ًة حف ـ ًرا معرف ًّيــا يف تاريــخ اإلنســان أكــر
مــن كونهــا عبــارة يف تاريــخ الفــن وإ ْن بــدت كذلــك،
عندمــا تقــارب بــن عمــر الفــن وعمــر اإلنســان ،يف قولــه:
"يوشــك أن يكــون عمــر الفــن هــو عمــر اإلنســان ،ولــن
ميــوت الفــن مــا دامــت اإلنســان ّية باقيــة"؛ ذلــك أ ّن
الفــن ،ال يتــوازى ،فحســب ،مــع ســرورة اإلنســان ،بــل
إنــه يتقاطــع معهــا ،ويتامهــى يف صــرورة ،تشــكل منــاذج
ثقاف ّيــة بليغــة ،متنــح الحضــارة شــكلها املــادي يف مرئ ّيــات
جامل ّيــة خالــدة ،بــد ًءا مــن رســومات الكهــوف ،واملعابــد،
مــرو ًرا بالحضــارات اإلنســان ّية :الفرعونيــة والرومانيــة
واليونانيــة ...ومــا أنتجتــه مــن معــامل مدهشــة ســائرة،
وصــول إىل املــدارس
ً
مــرو ًرا بفــن العــارة اإلســامي،
الفن ّيــة املتن ِّوعــة :الكالســيك ّية والواقع ّيــة والتعبرييّــة
والدادائ ّيــة والرسيال ّيــة والتكعيب ّيــة ،وغريهــا.
لكـ ّن رؤى "أرنســت فيــر" حــول جوهر الفــن ورضورته
ووظائفــه ،تتلقــى صفعــة قاســية مــن ِق َبــل "آرثــر دانتــو"
يف كتابــه "بعــد نهايــة الفــن" ( ،)1997فبينــا يــرى
"فيــر" أ َّن تاريــخ الفــن اتصــال واســتمرار ،وأنــه يتَّصــف

شاعر وناقد أردين*
rakeen7@hotmail.com

يف جوهــره بالتوتُّــر والتَّناقــض ،ولديــه القــدرة عــى تجاوز
لحظتــه التاريخيّــة ،مــن كــون معرفــة األعــال الفنيّــة
تكشــف ،باســتمرار ووضــوح ،عــن العنــارص املشــركة
بينهــا عــى اختالفهــا وتن ُّوعهــا وتبايــن تواريخهــا ،وهنــا
تكمــن رضورة الفــن ،يف متكــن اإلنســان مــن االتصــال
بالتجــارب اإلنســانيّة املتن ّوعــة ،ورفــد مخزونــه املعــريف
والجــايل حتــى يفهــم العــامل ويغـ ِّـره؛ يــرى "آرثــر دانتــو"
يف ســياقات ثقافــة مــا بعــد الحداثــة ،تحدي ـ ًدا ،أ َّن الفــن
وصــل إىل نهايتــه ،عندمــا تح ـ َّول إىل فلســفته الخاصــة،
متجــاوزًا املنطــق والفهــم التاريخــي للفــن ،مبتعـ ًدا عــن
أدواره التاريخ ّيــة ،مضيفًــا أ َّن صناعــة الفــن ستســتم ّر،
ـال فن ّيــة كثــرة ،لكنهــا تفتقــر إىل
وســينتج الفنانــون أعـ ً
األهم ّيــة التاريخ ّيــة ،مبتعــدة عــن وظائفهــا وجوهرهــا.
ويتحتَّــم عــى تلــك الـ ُّرؤى ،وفــق املنطــق التاريخــي ،أن
تُصــاب بالتحـ ُّول والتغيــر ،وأن ننتقــل إىل مــا بعــد عــر
اإلمتــاع واملؤانســة ،أعنــي :عــر الصناعــات الثقاف ّيــة
والفن ّيــة واإلبداع ّيــة ،خاصــ ًة بعــد أن أقــ َّرت الجمع ّيــة
العامــة لألمــم املتحــدة إعــان عــام " 2021عا ًمــا دوليًّــا
لالقتصــاد اإلبداعــي مــن أجــل التنميــة املســتدامة"،
بالتشــاور مــع اليونســكو وغريهــا مــن الكيانــات ذات
الصلــة يف منظومــة األمــم املتحــدة ،حيث تقــع القطاعات
الثقافيّــة واإلبداعيّــة يف صميــم هــذا االقتصــاد ال َّنشــط،
إ ْذ متثِّــل نقطــة التقاطــع بــن مياديــن الفنــون والثقافــة
والتجــارة والتكنولوجيــا ،وتضطلــع اليونســكو بإبـراز هذه
املســاهمة وتعزيزهــا ،التــي تق ِّدمهــا الثقافــة لــكل مــن
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االقتصــاد اإلبداعــي العاملــي والتنميــة املســتدامة يف ســنة
 ،2021بصفتهــا املنظمــة الوحيــدة يف منظومــة األمــم
املتحــدة التــي لهــا تفويــض محــ َّدد يف مجــال الثقافــة،
خاصــة أنهــا متـ ِّول مبــادرات مــن أجــل دعــم الصناعــات
اإلبداعيّــة ،وتحــثّ صانعــي القـرار عــى إدراج الثقافــة يف
خططهــم لتحقيــق االنتعــاش االقتصــادي.
ووفقًــا للتقديــرات ،فقــد شــكّلت عائــدات االقتصــاد
اإلبداعــي مــا نســبته  3%مــن االقتصــاد العاملــي ،بعوائــد
تقــارب ملياريــن وربــع املليــار دوالر ســنويًّا ،موفِّــرة فرص
عمــل ملــا يتجــاوز ثالثــن مليــون شــخص يف العــامل ،مــا
يجعــل الصناعــات اإلبداع ّيــة خيــا ًرا اقتصاديًّــا مســتدا ًما،
يتيــح الفــرص القويّــة واملثــرة للمبدعــن للتطـ ُّور والنمـ ّو،
ويســهم يف رفــع مســتويات اإلبــداع مقارنــة بالكلــف
املطلوبــة.
ُلــح يف املشــهد
إ ّن مــا ســلف ينقلنــا إىل الســؤال امل ّ
الثقــايف واإلبداعــي والفنــي األردين ،خاصــة أنَّنــا نشــهد
االحتفــاالت يف مئويــة الدولــة األردنيّــة ،وعــى عتبــات
املئويّــة الثانيــة :مــا املســؤوليّات امل ُلقــاة عــى عاتــق
الدولــة بكافــة مؤسســاتها الثقاف ّيــة والفن ّيــة والنقاب ّيــة
للنهــوض بالصناعــات الثقاف ّيــة واإلبداع ّيــة ،يف مختلــف
الحقــول :الفنــون التشــكيليّة ،واألدائيّــة ،وقطــاع األفــام
والتلفــاز ،والحــرف اليدويّــة ،والتصميــم ،والنــر،
والوســائط املتع ـ ِّددة ،وغريهــا؛ ومــاذا أع ـ َّدت ملثــل هــذا
العــام الــدويل عــام "االقتصــاد اإلبداعــي" ،وهــل متتلــك
مرشو ًعــا عريضً ــا لكافــة القطاعــات املتداخلــة يف مجــال
االقتصــاد اإلبداعــي :فنيًّــا وثقافيًّــا وتجاريًّــا وتكنولوجيًّــا،
لتحقيــق نهضــة للصناعــات اإلبداع ّيــة ،مــا ينعكــس

إيجابًــا عــى االقتصــاد الوطنــي مــن جهــة ،واملبــدع
األردين يف كافــة اشــتغاالته الفنيّــة والثقافيّــة واإلبداعيّــة
مــن جهــة أخــرى؟
هــل مــن املمكــن أن نشــهد يف األردن فكــرة القــرى
مجســدة عــى أرض الواقــع ،تزام ًنــا مــع
اإلبداعيّــة َّ
فكــرة املــدن الثقافيّــة ،التــي شــكَّلت تجربــة غنيّــة
وفريــدة ،وتركــت ،وال تـزال ،تأثـرات كبــرة عــى املشــهد
اإلبداعــي األردين؟ وهــل مــن املمكــن أن نطــرح مرشو ًعــا
وطنيًّــا يتمثــل يف "ب ّوابــة املحتــوى الرقمــي األردين عــى
اإلنرتنــت" ،لتتــاح فرصــة مشــاهدتها ومتابعتهــا عربيًّــا
وعامل ًّيــا ،ومــا لهاتــن الفكرتــن مــن قــدرات تســويق ّية
عاليــة للمنتَــج الف ّنــي واإلبداعــي األردين ،تزام ًنــا مــع
ال َّدعــم املــايل الوفــر للقطاعــات الفنيّــة والثقافيّــة
مبختلــف أشــكال ال َّدعــم.
مل ي ُعــد االقتصــاد اإلبداعــي فكــرة ثقاف ّيــة أو واجهــة
دعائ ّيــة أو تســويق ّية ،بــل إنــه رضورة وطن ّيــة لتقــ ُّدم
املجتمــع وال ُّنهــوض بــه ثقافيًّــا واقتصاديًّــا ،وخيــار
أصيــل لتحقيــق التنميــة املســتدامة ،وركيــزة أساســيّة
مــن ركائــز ال ِّريــادة املســتقبل ّية ،يف مواءمــة حقيق ّيــة
وأصيلــة بــن مفــردات الـراث الفنــي والحــدايث ،لتشـكّل
الثقافــة واإلبــداع جوهــر هــذه الصناعــات ،وتحفــظ لهــا
ـي ،ورؤيتهــا املدنيّــة ،وطابعهــا الجــا ّيل؛
بُعدهــا التاريخـ ّ
ـي واملعــارص بأبعــاده
فــا ميكــن تقديــم األردن التاريخـ ّ
الحضاريّــة مبنــأى عــن خارطــة مســتقبل ّية تســتند عــى
الثقافــة والفنــون ،خاصــة أ َّن غنــى األردن ال َّرئيــس
يكمــن يف إنســانه امل ُبــدع يف كافــة أوجــه الحيــاة الفنيّــة
والثقاف ّيــة والعلم ّيــة.

أفكار  /املفتتح

الفن التشكيلي في الأردن
مقاربات بصر ية وثقافية

لوحة للفنان رفيق اللحام

غســان مفاضلــة  /د .عبداللــه عبيــدات /
د .إيــاد كنعــان  /هــاين حــوراين  /د .خالــد الحمــزة
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أفكار  /ملف العدد

مقدمة امللف
مئــة عــام مــ َّرت عــى تأســيس الدولــة األردن ّيــة،
وهــو مــرو ٌر ال يعنــي بالــرورة أن يكــون منطلقًــا
ملعاينــة الظواهــر الثقاف ّيــة والفن ّيــة عــى امتــداد
املئويّــة فقــط ،وإن تأث َّــرت برشوطهــا البيئيّــة
(السياسـ ّية واالقتصاديّــة واالجتامع ّيــة) ،وذلك بســبب
الخصوص ّيــة التــي ينطــوي عليهــا النشــاط الفنــي
نفســه ،بوصفــه نشــاطًا إنســان ًّيا متميـ ًزا باســترشافاته
وتعبرياتــه العابــرة للزمــان واملــكان.
هــذا امللــف الخــاص باملشــهد التشــكييل األردين
املعــارص ،والــذي يشــارك فيــه فنانــون وأكادمييــون
ونقــاد ،يُعايــن الجــذور العميقــة التــي غ ـذّت الفــن
التشــكييل يف تربتــه األردنيّــة منــذ آالف الســنني،
ورفدتــه بأســباب االســتمرار والتجديــد طــوال مئــة
عــام مــن عمــر الدولــة األردن ّيــة.
نتوقــف هنــا ،عنــد خمســة محــاور رئيســة مــن
شــأنها أن تغطّــي مســاحة واســعة وغــر مطروقــة يف
مســرة التشــكيل األردين املعــارص.
جــاء املحــور األ َّول مل ُعــ ّد هــذا امللــف بعنــوان
"التشــكيل األردين املعــارص :الروافــع الثقافيــة
والحضاريــة" ويعايــن فيــه الصلــة الوثيقــة بــن
منجـزات الفنــان األردين املعــارص بتعبرياتهــا الجامل ّيــة
املتن ِّوعــة ،وبــن عمقهــا التاريخــي والحضــاريِ ،
بحقبه
وشــواهده املتنافــذة عــى مــ ّر العصــور.

وبســبب موقعــه الجغـرايف املتم ّيــز يف قلــب الــرق،
والــذي جعــل منــه حلقــة وصــل اســراتيجية بــن
آســيا وأفريقيــا وأوروبــا ،تعاقبــت عــى أرجــاء
املــكان األردين ماملــك وكيانــات وأمــم ،جعلــت منــه
مرس ًحــا للتفاعــل الحضــاري ،ومتح ًفــا زاخـ ًرا باألوابــد
التاريخيــة واملعــامل األثريــة التــي مــا تــزال شــاه ًدا
عــى الــدور الرئيــس الــذي حظــي بــه موقــع األردن
يف إرســاء قواعــد الحضــارة اإلنســانية.
ويذهــب املحــور ،إىل أ َّن الفنــان األردين يف تعاملــه
مــع مخــزون تراثــه الحضــاري الــذي ش ـكّل لــه عــى
الــدوام راف ـ ًدا تعبرييًّــا وجامليًّــا ال ينضــب ،مل يقــف
موق ًفــا ســكون ًّيا يعتمــد عــى التلقــي والتقليــد ،بــل
راح يف منجــزه الفنــي يحــاور مك ّونــات ذلــك املخــزون
بعــن مفتوحــة عــى الحــارض وهــي تعايــن أصــداء
الرنــن املتح ـ ِّدر مــن جــرس الزمــان املوشــوم بذاكــرة
املــكان.
فــكان االســتلهام ،وكانــت اإلضافــة والتجــاوز،
مرتكــزات الفنــان األردين وروافعــه يف معاينــة إرثــه
بعــ ٍن معــارصة؛ عــ ٌن ظلّــت مشــدودة إىل مقاربــة
املســافة بــن مرجع ّياتهــا املتنافــذة مــع جذورهــا
الرشقيــة ،ومــع موروثــات حضارتهــا العربيــة
واإلســامية.
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يف املحــور الثــاين كتــب أســتاذ الفنــون بجامعــة
الريمــوك د.عبداللــه عبيــدات عــن "الرمــز وامليثولوجيا
يف املــوروث التشــكييل يف األردن" لجهــة توظيــف
املــوروث الحضــاري برمــوزه وعالماتــه الشــاخصة
حتــى اآلن يف نتاجــات الفنــان األردين .إضافــة إىل
معاينــة النــاذج التشــكيل ّية الشــعب ّية عــى األزيــاء
واملطــ َّرزات والفخاريّــات وأطبــاق القــش .ويخلــص
الباحــث إىل أ َّن هنــاك تضمي ًنــا لصيــغ تشــكيليّة
هندس ـ ّية ورمزيّــة واضحــة ،حيــث تب َّنــت التصاميــم
املنتــرة بعــض األشــكال الهندسـ ّية كاملثلــث واملعــن
والشــكل األفعــواين والدائــري والزخــارف النبات ّيــة
والخطــوط املتقاطعــة؛ مــا يؤكــد أ َّن تلــك األشــكال
هــي رمــوز ألفــكار تعامــل معهــا اإلنســان يف بــاد
ـي.
الشــام ،وش ـكَّلت امتــدا ًدا طبيع ًّيــا إلرثــه التاريخـ ّ
عــى صعيــد آخــر ،يــرى عبيــدات أ َّن املــوروث
رضا يف الذاكــرة
امليثولوجــي والجــايل مــا يــزال حــا ً
الجمع ّيــة للف ّنــان التشــكييل املعــارص يف األردن،
حيــث ظهــرت ثيــات فن ّيــة لهــا عمقهــا التاريخــي
ـكال ورمــوزًا عـ َّـرت
الفلســفي والــداليل ،ومتثّلــت أشـ ً
عــن هواجــس الفنــان تجــاه الحيــاة والكــون
والوجــود.
ويف املحــور الثالــث يق ـ ِّدم الباحــث والفنــان د.إيــاد
كنعــان دراســة بعنــوان "ســيميولوجيا (املق ـ َّدس) يف
يل األرد ّين" ،وهــي دراســة ِخطابيَّــة
الفــ ّن التشــكي ّ
نقديَّــة مقارنــة ،تنطلــق مــن متثــات حالــة
وصــول إىل متثــات حالــة "مــا بعــد
ً
"االســترشاق"
الحداثــة" مــرو ًرا بدراســة "املقــ َّدس" يف حالــة
"الحداثــة" التشــكيليّة األردنيّــة.
وتخلــص دراســة كنعــان إىل وجــود ارتبــاط وثيــق

بــن التحـ ُّوالت التــي طــرأت عــى متثُّــات "املقـ َّدس"
يل األرد ّين ،وبــن االنتقــال مــن
يف الفــن التشــكي ّ
وصــول إىل تب ّنــي قيــم
ً
قيــم "الحداثــة" التشــكيل ّية،
"مــا بعــد الحداثــة" ،وهــي تحــ ُّوالت عــ َّززت قيــم
الثبــات يف املجتمــع األرد ّين بشــكل عــام ،وأخلصــت
إىل حــ ّد كبــر ل ِق َيــم "الدولــة الوطن ّيــة" األردن ّيــة يف
أبعادهــا العرب ّيــة واإلســام ّية ،عــى املســتويات
النصيّــة والتمثيليّــة واملفهوميّــة العا ّمــة ،مــع وجــود
اســتثناءات مل ترتــقِ إىل مســتوى التأثــر الطاغــي عــى
يل األرد ّين.
املشــهد التشــكي ّ
يل يف األردن نجــح يف
ويــرى كنعــان أ َّن الفـ ّن التشــكي ّ
التملُّــص مــن حالــة "االهت ـزاز" يف القيــم السياس ـ ّية
واالجتامع َّيــة والثقاف ّيــة التــي ترافقــت مــع دخــول
مؤثــرات تيــارات "مــا بعــد الحداثــة" الغرب َّيــة إىل
املشــهد الثقــا ّيف األرد ّين ،وبالتــايل النجــاح يف املواءمــة
بــن حالــة املعــارصة املنشــودة تشــكيل ًّيا ،وبــن القيــم
املؤثــرة يف بنــاء وثبــات "الدولــة الوطن َّيــة" األردن ّيــة،
واســتقرارها.
فيــا يتنــاول املحــور الرابــع للفنــان والباحــث يف
الفنــون البرصيّــة هــاين الحــوراين ،تجربــة أ َّول ف ّنــان
ميــارس الرســم بعيــد تأســيس الدولــة األردنيــة
مبــارشةً ،وهــو الفنــان اللبنــاين "عمــر األنــي يف
مرحلتــه األردنيــة" .واألنــي مــن أوائــل الفنانــن
العــرب واألجانــب الذيــن اســتقبلهم األردن يف العقود
األوىل لنشــأته ،فخلّفــوا وراءهــم خــال إقامتهــم
ـومات ولوحـ ٍ
رسـ ٍ
ـات فنيّــة توثِّــق َمشــاهد مــن طبيعــة
البــاد ،وقســات مــن وجــوه مجتمعهــا.
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ويشــر الحــوراين يف ســياق تط ُّرقــة إلقامــة األنــي
عــان مطلــع عرشينــات القــرن املــايض ويف
يف ّ
منتصفهــا ،إىل أ َّن عـ ّـان كانــت أقــرب مــا تكــون إىل
بلــدة صغــرة ال يتعــدى عــدد ســكانها  6400نســمة.
لكــن يف الوقــت نفســه كانــت هــذه البلــدة الصغــرة
تســتقطب مئــات املثقفــن والسياســيني والعســكريني
العــرب ،م ّمــن لجــأوا إىل األردن بعــد معركة ميســلون
( 24متــوز  )1920وســقوط الحكومــة الفيصليــة.
عــان تحتضــن جامعــات مــن مختلــف
كانــت ّ
األقطــار والخلف ّيــات الثقاف ّيــة واملهن ّيــة.
أمثــرت املرحلــة األردن ّيــة لألنــي عــد ًدا غــر معــروف
مــن األعــال املائ ّيــة التــي صـ َّورت مشــاهد طبيع ّيــة،
مــن الصحـراء ،ومــن عــامل البــدو ،إضافــة إىل رســومه

"إنَّ الفنــان األردنــي فــي تعاملــه
مــع مخــزون تراثــه الحضــاري
الــذي شـكّل لــه علــى الــدوام رافــدً ا
تعبير ًّيــا وجمال ًّيــا ال ينضــب ،لــم
يقــف موق ًفــا ســكون ًّيا يعتمــد علــى
التلقــي والتقليــد ،بــل راح فــي
منجــزه الفنــي يحــاور مك ّونــات
ذلــك المخــزون بعيــن مفتوحــة
علــى الحاضــر وهــي تعايــن أصــداء
الرنيــن المتحــدِّ ر مــن جــرس الزمــان
الموشــوم بذاكــرة المــكان"

أفكار  /ملف العدد

األخــرى ،التــي نُفِّــذت عــن البحــر امليــت والبــراء،
ـج خــال هــذه املرحلــة العديــد مــن الرســوم
كــا أنتَـ َ
املائ ّيــة عــن القــدس ومواقــع أخــرى يف فلســطني
التــي كان قــد زارهــا خــال الســنوات التــي قضاهــا
يف عـ ّـان ،بحســب مــا يذهــب إليــه الحــوراين.
واخ ـ ًرا جــاء املحــور الخامــس يف هــذا امللــف تحــت
عنــوان "الفــن يف األردن :مئــة عــام مــن العزلــة"
لألكادميــي والف ّنــان يف جامعــة الريمــوك د.خالــد
مطابــق لروايــة جابريــل
الحمــزة .وهــو عنــوا ٌن
ٌ
ماركيــز الشــهرية "مئــة عــام مــن العزلــة" بهــدف
معاينــة حــال الفنــون التشــكيلية يف األردن بعــد
مــرور مــا يقــرب مــن قــرن عــى بداياتهــا البعيــدة.
املقاربــة بــن روايــة ماركيــز وبــن حــال الفــن
التشــكييل يف األردن جــاءت -بحســب الحمــزة-
بســبب التشــابه الكبــر بخصــوص التقوقــع واالنعـزال
عــن املجتمــع يف حالنــا ،واالنعــزال عــن العــامل يف
حــال قريــة ماركيــز .وهــو تشــابه يعيــد مــن خاللــه
الحمــزة طــرح الســؤال القديــم الــذي طرحــه ف ّنانــون
عــرب وهــو" :هــل كان ســيتأث ّر العــامل العــريب يف
العــر الحديــث لــو غــاب الفـ ّن عنــه؟" ،لك ّنــه يُعيــد
صياغــة الســؤال بخصــوص األردن" :هــل كان للف ـ ّن
فاعــل يف حيــاة املجتمــع األردين
ٌ
التشــكييل حضــو ٌر
ـؤال يفتــح األبــواب
طيلــة القــرن الســابق؟" ،أظ ُّنــه سـ ً
عــى كل القضايــا األساســ ّية التــي ترتبــط جوهريًّــا
بالفــن وعالقتــه باملجتمــع أو العكــس.

اعداد امللف وتقدميه
غسان مفاضلة
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ال َّتشكيل األرد ّين املعارص
ال َّروافع الثقاف ّية والحضاريّة

غسان مفاضلة*

مــا إن نحــاول االقــراب مــن املشــهد التشــكييل املعــارص يف األردن ،والوقــوف عــى إرثــه
الحضــاري ،ومعاينــة مقارباتــه الجامل ّيــة والثقاف ّيــة ،حتــى نــدرك أنّنــا أمــام مشــهد انحــاز منــذ
التامعاتــه األوىل ،قبــل نحــو مئــة عــام ،إىل جوهــر التعبــر املــرع عــى آفــاق الحــوار بــن ذلك
اإلرث املوغــل يف ِقدمــه ،وبــن معطيــات راهنــه املعــارص .وهــو الحــوار الــذي بــات يُعــرف
يف الثقافــة العربيّــة منــذ مطلــع القــرن املــايض ،بحــوار "األصالــة واملعــارصة" .وهــو ،أيضً ــا،
الحــوار الــذي مــا فتــئ الف ّنــان األرد ّين يؤكِّــد مــن خاللــه عــى حداثــة الـ ُّروح الرشقيّــة ،وانفتــاح
مقرتحاتهــا الجامل ّيــة بروافعهــا الثقاف ّيــة والحضاريّــة ،عــى مناخــات التَّشــكيل املعــارص.
مل تكــن البدايــات األوىل التــي شــكَّلت "مالمــح" الفــن
التشــكييل املعــارص يف األردن ،مــع مطلــع عرشينــات
القــرن املــايض ،مبعــزل عــن بدايــات العديــد مــن
مثيالتهــا يف بلــدان الوطــن العــريب .وظلَّــت تعبرياتهــا
الصلــة مــع عمقهــا التاريخــي
الجامل ّيــة املتن ِّوعــة ،وثيقــة ّ
والحضــاريِ ،
بحقبــه وشــواهده املتنافــذة عــى مــ ّر
العصــور.
وبســبب موقعــه الجغــرايف املتميّــز يف قلــب الــرق،
والــذي جعــل منــه حلقــة وصــل اس ـراتيج ّية بــن آســيا
وأفريقيــا وأوروبــا ،تعاقبــت عــى أرجــاء املــكان األردين
ماملــك وكيانــات وأمــم ،جعلــت منــه مرس ًحــا للتفاعــل
الحضــاري ،ومتحفًــا زاخــ ًرا باألوابــد التاريخيــة واملعــامل
األثريــة التــي مــا تــزال شــاه ًدا عــى الــدور الرئيــس
الــذي حظــي بــه موقــع األردن يف إرســاء قواعــد الحضــارة
اإلنســان ّية.

* ناقد وفنان تشكييل أردين
ghassan.mafadleh@gmail.com

ولنــا يف متاثيــل عــن غــزال التــي تُعــ ُّد مــن أقــدم
املنحوتــات املص ّنعــة يف التاريــخ البــري ،والتــي تعــود
إىل العــر الحجــري الحديــث )Neolithic) قبــل نحــو
عــرة آالف عــام ،مثـ ٌ
ـال ســاط ٌع عــى تط ـ ُّور الحضــارات
اإلنســان ّية وتعاقبهــا عــى جغرافيــة األردن ،وهــي تــرد
حكايــة اإلنســان منــذ فجــر التاريــخ مــع الطبيعــة
واملــكان ،ومــع اشــراطات "التحــدي واالســتجابة"
لصنــوف معطيــات الحيــاة ومعرتكاتهــا عــى غــر صعيــد.
فيــا تُعــ ُّد البــراء؛ "املدينــة الورديّــة" التــي نحتهــا
العــرب األنبــاط قبــل نحــو  2500عــام يف جنــوب األردن،
ـي
مــن أهــم تجلّيــات التاريــخ اإلنســاين يف اإلبــداع والرقـ ّ
والتنظيــم .إ ْذ تختلــط يف حرضتهــا املتعــة باملعرفــة،
ويتقاطــع الجــال مــع ســحر املــكان ،أمــام أروع رصح
حضــاري شــ ّيدته الســواعد العرب ّيــة عــى مــ ّر الزمــان.
ومــع مس ـلّة امللــك املــؤايب ميشــع ،التــي تــرد بنقشــها
الجــايل املص َّمــم مــن الحجــر البازلتــي األســود،
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انتصــارات ميشــع عــى بنــي إرسائيــل يف القــرن التاســع قبــل
امليــاد ،نتعـ َّرف عــى أقــدم املسـ ّـات التاريخيّــة يف بــاد الشــام،
إضافــة إىل كــون املسـلّة التــي اكتُشــفت عــام  1868يف ذيبــان
عاصمــة اململكــة املؤاب ّيــة ،املسـلّة الوحيــدة الكاملــة يف العــامل.
مــا تـزال مسـلّة ميشــع ،املعروضــة يف متحــف اللوفــر بباريــس،
شــاه ًدا عــى واحــدة مــن أهــم ِ
الحقــب التاريخيّــة التــي
احتضنتهــا اململكــة املؤاب ّيــة ،لجهــة النشــاط العمـراين ،والتمتُّــع
بال َّرخــاء واالزدهــار.
ومــع امتــداد الحضــارة العرب ّيــة اإلســام ّية ،تشــهد الصحــراء
األردنيّــة تشــييد العديــد مــن القصــور األمويّــة الشــهرية ،مثــل
الحلبــات والح ّرانــة واملشــتّى ،وقُصــر َع ْمــرة الــذي ازدانــت
ّ
جدرانــه بروائــع التصويــر اإلســامي ،لتش ـكّل إضافــة نوع ّيــة
لرتاكــم مخــزون ال ـراث البــري الــذي احتضنــه األردن عــى
مــدار ِ
الحقــب التاريخيّــة املتعاقبــة.
جســدها اإلنســان القديــم يف رشق
فال ّنتاجــات الفن ّيــة التــي َّ
املتوســط ،ومنهــا "املجتمعــات التــي أنتجــت الظواهــر الفن ّيــة
التشــكيل ّية يف األردن ودول اإلقليــم قبــل نحــو  10آالف عــام،
تشــاكلت مــع األســطورة يف متثيــل قوانــن الطبيعــة ومصــر
اإلنســان" ،وهــو التشــاكل الــذي انتقلــت منجزاتــه وتعبرياتــه
الفن ّيــة مــن حيزهــا الجمعــي (بوصفهــا نتــاج تلــك املجتمعات)
يف التعبــر عــن تلــك القوانــن ،إىل حيزهــا الفــردي الــذي تبـ ّوأه
الف ّنــان األردين يف التعبــر عــن طيـ ٍ
ـف واس ـعٍ مــن املوضوعــات
التــي تعايــن عالقــة اإلنســان مــع محيطــه وبيئتــه مــن منظــور
دينامــي ومعــارص.
مل يقــف الف ّنــان األردين يف تعاملــه مــع مخــزون تراثــه
الحضــاري ،الــذي شــكّل لــه عــى الــدوام رافــ ًدا تعبرييًّــا
وجامل ًّيــا ال ينضــب ،موقفًــا ســكون ًّيا يعتمــد عــى التلقّــي
والتّقليــد ،بــل راح يف منجــزه الفنــي يحــاور مك ّونــات مخزونــه
الحضــاري بعــن مفتوحــة عــى الحــارض وهــي تعايــن أصــداء
الرنــن املتح ـ ّدر مــن جــرس الزمــان املوشــوم بذاكــرة املــكان.

أفكار  /ملف العدد

فــكان االســتلهام ،وكانــت اإلضافــة والتجــاوز ،مرتك ـزات
الفنــان األردين وروافعــه يف معاينــة إرثــه الحضــاري بعـ ٍن
معــارصة؛ عــ ٌن ظلّــت مشــدودة إىل مقاربــة املســافة
بــن مرجع ّياتهــا املتنافــذة مــع جذورهــا الرشق ّيــة ،ومــع
موروثــات حضارتهــا العرب ّيــة واإلســام ّية.
تن ّوعــت انشــغاالت الف ّنــان األردين وتوزَّعــت مــع بواكــر
تأســيس الدولــة األردنيــة ،عــى حقــول التعبــرات
البرصيــة مبوادهــا وتقنياتهــا املختلفــة ،وحقّقــت منجزاته
يف الفنــون الشــعبية ،والرســم والحفــر والنحــت والخــزف
والتصويــر الضــويئ وفنــون التجهيــز اإلنشــايئ ،تراكامتهــا
التعبرييــة ،وانزياحاتهــا الجامليــة ضمــن الســياق املعــارص
للفنــون التشــكيلية العربيــة والعامليــة .وهــو مــا جعــل
مــن التشــكيل األردين املعــارص ،إطاللــة مفتوحــة عــى
مشــهد حافــل بالتن ـ ُّوع والـ َّـراء.

االبتكار وال َّتجديد

مــا حملتــه املبــادرات األوىل لــر ّواد
وعــى ال ّرغــم ّ
الفــن التشــكييل يف األردن ،مــن ارتســامات تســجيليّة
وانطباع ّيــة تــدور يف فلــك محــاكاة البيئــة املحل ّيــة
وظواهــر الواقــع املعيــش ،إال أنهــا شــكّلت اللّبنــات
الرئيســة ملالمــح التشــكيل املعــارص ،باتجاهاتــه وتقنياتــه
املختلفــة التــي تبلــورت عــر تراكــم التجربــة واملعرفــة
والخــرة األكادمييــة.
اتجاهــات التشــكيل املعــارص يف مشــهده األردين ،وخاصــة
يف فــن الرســم والتصويــر ،والتــي تح ّركــت بــن أجيــال
وتجــارب مختلفــة ،مــن حيــث تنـ ُّوع الـ ُّرؤى والصياغــات
والتقنيــات؛ تُلْفــت إىل اهتاممــات الف ّنــان األردين
وانشــغاالته مــع املعطيــات البرصيّــة الجديــدة التــي
أضفــى عليهــا رؤيتــه وأســلوب ّيته يف التَّعبــر والتَّشــكيل.
ومــع فــ ّن ال َّنحــت ،انطلــق النحــات األردين يف رؤيتــه
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الفنيــة ،التعبرييــة والجامليــة ،مــن خربتــه مــع الرتاكــات
املعــارصة لفــ ّن ال َّنحــت الحديــث ،مســتن ًدا عــى
املوروثــات الحضاريــة والشــواهد النحتيــة التــي احتضنهــا
األردن وتفاعــل معهــا عــى مــ ّر العصــور .ومــع هــذا
املنطلــق َشع بتأســيس منجــزه النحتــي ،مبــواده وتقنياته
املتن ّوعــة ،وفــق مقارباتــه الحســ ّية والتعبرييّــة بــن
معطيــات النحــت املعــارص ،ومعطيــات إرثــه النحتــي،
التــي حــاور مذاقاتهــا التعبرييّــة بروحيّــة مفتوحــة عــى
آفــاق االستكشــاف والتجريــب والتجديــد.
ومــع الصــورة الفوتوغراف ّيــة ،التــي بــدأت ثقافتهــا
الجامل ّيــة بالشــيوع واالنتشــار يف محيطهــا األردين منــذ
ســبعينات القــرن املــايض ،راح الفنــان الفوتوغـرايف يعايــن
جامليّــات الظواهــر املرئيّــة يف محيطــه البيئــي التــي
شـكّلت الطبيعــة األردنيــة ،مبــا تحفــل بــه مــن جامل ّيــات
فريــدة بســبب تن ُّوعهــا البيئــي ،إىل جانــب املعــامل
التاريخيــة والرتاثيــة؛ املوضــوع الرئيــس الــذي رصــد
والتقــي والتثبيــت.
جامليّاتــه باملعاينــة
ّ
فيــا شــكّل االنفتــاح عــى حريــة التعبــر والتجريــب
يف فــن الجرافيــك (ال َحفْــر) ،روافــع جامل ّيــة صبغــت
اتجاهــات املشــهد الجرافيــي املعــارص يف األردن بتن ـ ُّوع
وســائطه وتقنياتــه ،التــي أحــاط بهــا ،وعـ ّـر مــن خاللهــا
عــن خصوص ّيتــه الفن ّيــة بثقــة واقتــدار ،ضمــن الطروحات
واالتجاهــات التــي م ّيــزت ف ـ ّن الجرافيــك املعــارص.
فيــا يعــود فــ ّن الســراميك (الخــزف) يف األردن إىل
الحضــارات القدميــة التــي تعاقبــت عــى جغرافيّتــه،
قــل نظريهــا ،خاصــة
وتحــى مبزايــا جامل ّيــة وتقن ّيــة ّ
ّ
مــع الخــزف النبطــي .اكتشــف الفنــان األردين إمكانــات
الخــزف التعبرييّــة وطواعيتــه التشــكيليّة ،فأضفــي عليهــا
رؤيتــه ،وأعــاد إنتاجهــا بثقــ ٍة واقتــدارٍ ،وفــق الســات
الحضــاري.
الخاصــة مبوروثــه
ّ
ّ

البدايات والتح ُّوالت

ظهــرت البدايــات األوىل للتشــكيل األردين عــى يــد
فنانــن وافديــن ،هــا اللبنــاين عمــر األنــي ،والــريك
ضيــاء الديــن ســليامن .فقــد حــر األنــي إىل عـ ّـان يف
العــام  1923قاد ًمــا مــن بــروت ،ليمكــث فيهــا خمــس
ـلوب
ســنوات مــارس خاللهــا الرســم املــايئ والزيتــي بأسـ ٍ
انطباعــي ،ليغــادر بعدهــا إىل باريــس لدراســة الفنــون.
أ ّمــا الفنــان ضيــاء الديــن ســليامن الــذي كان ضابطًــا
يف الجيــش الــريك املقيــم يف بــاد الشــام أثنــاء الحــرب
العامليــة األوىل ،فقــد عــاش بعــد انتهــاء الحــرب يف
عــان يف العــام ،1930
فلســطني التــي قــدم منهــا إىل ّ
ليــارس الرســم باأللــوان الزيتيــة ،فرســم عـ ّـان وجــرش
وطربيّــا والقــدس ،ليقيــم أ َّول معــرض لــه عــام  1938يف
بعــان.
فنــدق فيالدلفيــا ّ
بينــا يُعــ ّد الفنــان جــال بــدران املولــود يف حيفــا،
أ ّول فنــان يحمــل مؤهـ ًـا أكادمي ًيــا ،حيــث درس الفنــون
التطبيقيــة يف القاهــرة ( )1927 1922-ليكمــل بعــد ذلــك
دراســته يف بريطانيــا ( )1934-1937يف مجــال الفنــون
التطبيقيــة والزخرفــة .وهــو مــا أتــاح لــه الح ًقــا اإلرشاف
عــى ترميــم املســجد األقــى ،وإعــادة منــر صــاح الدين
إىل وضعــه الطبيعــي بعــد أن حرقــه "اإلرسائيليــون" يف
العــام .1969
يف منتصــف أربعينــات القــرن املــايض ،بــرزت مجموعــة
مــن هــواة الرســم الذيــن كانــوا يعرضــون أعاملهــم يف
صالونــات الحالقــة واملحــات العامــة بســبب عــدم
وجــود صــاالت فنيّــة لعــرض أعاملهــم فيهــا ،ومنهــم
رفيــق اللحــام ،وحلمــي حميــد ويعقــوب الســكر الــذي
ص َّمــم العملــة األردنيــة والعديــد مــن الطوابــع الربيديــة.
وكان شــيخ الفنانــن األردنيــن الفنــان رفيــق اللحــام
الــذي رحــل مؤخــ ًرا أثنــاء إعــداد هــذا امللــف ،مــن
أبــرز الهــواة يف تلــك الفــرة ،حيــث عــرض رســوماته مــع
الفنــان عمــر األنــي الــذي عــاد إىل عـ ّـان بعــد إنهــاء
دراســته يف باريــس.
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كــا ســاهم الفنــان الــرويس جــورج أليــف ،الــذي وصــل
عــان مــع بدايــة النكبــة الفلســطينية قاد ًمــا مــن
إىل ّ
فلســطني ،يف صياغــة املالمــح التشــكيل ّية األوىل يف األردن،
مــن خــال تدريــس الفــن لعــدد مــن الفنانــن ،مثــل
مهنــا الــدرة ورفيــق اللحــام ونائلــة ذيــب ،حيــث امتــاز
عــرت عنهــا
أســلوبه الفنــي بالواقعيــة الفطريــة التــي ّ
معارضــه منــذ مطلــع خمســينات القــرن املــايض ،وحتــى
العــام  1968الــذي غــادر فيــه إىل بــروت.
عــان منــذ بدايــة خمســينات القــرن املــايض
شــهدت ّ
حتــى نهايــة ســتيناته ،ع ـرات املعــارض التــي ش ـكّلت
اللبنــات الرئيســة للحركــة التشــكيلية الراهنــة.
ففــي العــام  1951أقيــم معــرض جامعــي يف "املنتــدى
العــريب" شــارك فيــه عــدد مــن الفنانــن ،منهــم مهنــا
الــدرة ورفيــق اللحــام وقاســم شــعبان وهاشــم حجــازي.
ويف العــام  1952أقيــم املعــرض الزراعــي الصناعــي األردين
خاصــا بالفــن التشــكييل .كــا
األ َّول ،حيــث ضـ ّم جنا ًحــا ً
جامعــي يف العــام الــذي تــاه يف الكليــة
معــرض
أُقيــم
ٌ
ٌّ
العلميــة اإلســامية ،ومعــرض آخــر للمنتــدى العــريب.
ـت "نــدوة الفــن األردين" التــي تأسســت عــام
بينــا َع َرضَ ـ ْ
 1951أعــال نحــو  50فنانًــا وهاويًــا مــن أعضائهــا يف
معهــد النهضــة العلمــي.
ومنــذ العــام  ،1958بــدأت املعــارض الفرديــة بالظهــور،
فأقامــت الفنانــة عفــاف عرفــات الحاصلــة حينهــا عــى
دبلــوم الفنــون مــن بريطانيــا عــام  ،1957معرضهــا األول
بفنــدق اإلمبســادور يف القــدس ،ومعرضهــا الثــاين يف
عــان عــام .1959
املركــز الثقــايف الربيطــاين يف ّ
كــا أقيــم يف العــام  1960معــرض التصويــر الجامعــي
األول بدعــوة مــن رئاســة التوجيــه واإلعــام ،ليتبعــه بعــام
معــرض جامعــي يف أمانــة العاصمــة .ويف العــام 1962
تأسســت "نــدوة الرســم والنحــت األردنيــة" التــي أقامــت
العديــد مــن املعــارض الفنيــة ،منهــا معــرض "الخريــف"

أفكار  /ملف العدد

يف أمانــة العاصمــة الــذي ضــ ّم أعــال نحــو  50فنانًــا
وهاويًــا ،مــن بينهــم األمــرة وجــدان الهاشــمي ،أرســان
رمضــان ،توفيــق الســيد ،جــورج أليــف ،رفيــق اللحــام،
منــى الســعودي ،هــاين الحــوراين وكــال بالطــة.
شــهدت عـ ّـان بعــد ذلــك نشــاطًا فنيًــا متناميًــا ،خاصــة
يف مرحلــة الســبعينات ،بعــد عــودة داريس الفنــون مــن
الــدول األوروبيــة والعربيــة ،فتوالــت املعــارض الفرديــة
والجامعيــة .ويف عــام  ،1972تـ ّم تأســيس معهــد الفنــون
الجميلــة التابــع لدائــرة الثقافــة والفنــون قبــل أن تصبــح
وزارة الثقافــة ،حيــث تسـلّم الفنــان مهنــا الــد ّرة منصــب
املديــر العــام للمعهــد ،فتتلمــذ عــى يديــه العديــد مــن
الفنانــن األردنيــن ،كــا شــهدت هــذه املرحلــة تأســيس
رابطــة الفنانــن التشــكيليني األردنيــن يف العــام ،1977
تالهــا تأســيس قســم الفنــون الجميلــة يف جامعــة
الريمــوك عــام .1981
وتعتــر مرحلــة تســعينات القــرن املــايض ومــا بعدهــا،
مــن أخصــب املراحــل الفنيــة التــي شــهدتها الحركــة
التشــكيلية عــى نحــ ٍو غــر مســبوق ،وذلــك بســبب
انتقــال أعــداد كبــرة مــن الفنانــن العراقيــن مــن أجيــال
مختلفــة إىل اململكــة بعــد حــرب الخليــج الثانيــة ،وهــو
مــا ش ـكّل للفنــان األردين أرضيّــة خصبــة للتع ـ ُّرف عــى
تجــارب الفنانــن العراقيــن والتفاعــل معهــا عــن قــرب.
تلــك املرحلــة أفضــت إىل ازديــاد مضطَّــرِد يف عــدد
املعــارض وصــاالت العــروض الفنيــة التــي ناهــزت نحــو
عــان.
 30صالــة عــرض يف ّ
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تجربتان رائدتان

ال ميكــن التطــ ُّرق إىل بدايــات الفــن التشــكييل األردين،
وتت ُّبــع مراحلــه وتح ُّوالتــه ،مــن دون التوقُّــف عنــد
تجربتــن رائدتــن ســاهمتا يف تشــكيل البواكــر األوىل
للفــن األردين ،والزمتــا مراحــل نهوضــه مــن دون
انقطــاع عــى مــدار ســبعة عقــود .وهــا رائــد الحداثــة
التشــكيلية يف مشــهدها األردين الفنــان مهنــا الــدرة الــذي
رحــل بدايــة هــذا العــام ،وشــيخ التشــكيليني األردنيــن
الفنــان رفيــق اللحــام الــذي رحــل أثنــاء إعــداد هــذا
امللــف.

الف ّنان مهنا الد ّرة

عــان" كانــت والدة الفنــان مهنــا الــدرة
قُــرب "ســيل ّ
يف العــام  .1938هنــاك ابتــدأت معــامل موهبتــه
بالتشــكُّل متأثــر ًة مبحيطهــا الناغــل بالحركــة والتنــ ُّوع
واالنســجام ،وهــو املحيــط الــذي عاينتــه لوحتــه بعي ـ ًدا
عــن التنميطــات والرتســيامت املســبقة ،مــا جعــل منــه
رضا عــى
رائـ ًدا حداثيًّــا مجــد ًدا يف التشــكيل األردين ،وحــا ً
الــدوام يف مناخــه املعــارص.
شــكَّلت الحكايــات غــر املرئيــة يف طفولتــه املبكــرة،
بدايــة منطلقاتــه الحســية والذهنيــة .فأثنــاء تواجــد
عائلتــه يف مدينــة الكــرك ( 140كلــم جنــوب العاصمــة
األردنيــة) مطلــع أربعينــات القــرن املــايض ،حيــث كان
والــده مديــ ًرا ملدرســتها الثانويــة ،أخــذت الحكايــات
الخرافيــة والقصــص املأهولــة بعــوامل الجن ّيــات يف قلعــة
الكــرك وآثارهــا (التــي يعــود بناؤهــا إىل عهــد املؤابيــن
رب مــن الغــرف
يف القــرن التاســع قبــل امليــاد) ،تتــ ّ
املعتمــة يف القلعــة إىل غــرف خاصــة يف رأســه ،ليكشــف
ـي املبكــر عــن مكنونــات عــامل خفــي غــر
بإدراكــه الحـ ّ
مــريئ ،وهــو العــامل الــذي وشّ ــح مرئيّاتــه الفنيّــة يف جميــع
مراحلــه ألزيــد مــن ســبعة عقــود.

فيــا ش ـكّل "ســيل عـ ّـان" ،بهدوئــه وصخبــه ،املحطــات
األوىل يف إدراكــه البــري .فمــن متعتــه يف مراقبــة قطــع
األثــاث القدميــة وهــي تطفــو ،واألكــواخ التــي يج ّرهــا
الفيضــان ،إىل معاناتــه اليوميــة يف قطــع الســيل مــن
البيــت إىل املدرســة ،إضاف ـ ًة إىل ســحر انعــكاس األضــواء
الليليــة عــى ســطح املــاء؛ كل ذلــك أســهم بتشــكيل
مصــادره البكــر يف التامعــات رؤيتــه الفنيــة "عــى الرغــم
مــن كل يشء اتخــذتُ الســيل صدي ًقــا يل ،وقــد لعــب دو ًرا
مركزيًــا يف املراحــل األوىل مــن حيــايت ولغايــة اآلن؛ فــا
زلــت أتذكــر شــفافية املــكان ،واألمــواج الضعيفــة التــي
ترتاقــص كخيــوط الفضــة ،بانعكاســاتها املختلفــة ،إذا مــا
ســقط عليهــا الضــوء".
ومــع الفنــان الــرويس جــورج أليــف وتتلمــذه عليــه يف
نهايــة األربعينــات يف عـ ّـان ،أخــذ إدراك مهنــا للفن يأخذ
منحــى جديــ ًدا يف معاينــة ظواهــر العــامل وموجوداتــه
"كان أليــف أ َّول َمــن علّمنــي أساســيات األلــوان املائيــة،
حيــث كانــت أ َّول تجربــة أواجــه بهــا مبــارشة معرفتــي
بالفــن ،وكانــت االنطالقــة التــي جعلتنــي مســتع ًّدا
ملواجهــة العــامل".
وبتع ُّرفــه ،يف بدايــة الخمســينات ،عــى الفنــان الهولنــدي
وليــم هلوويــن ،تعـ َّرف عــى املدرســة الهولنديــة يف الفن،
وتحدي ـ ًدا تجربــة الضــوء عنــد رمربانــت مبــا تحفــل بــه
مــن طاقــة وحركــة ،ومنهــا تـ ّدرج الــد ّرة إىل املالمــح األوىل
يف التجريــد اللــوين ،وهــي نفســها "التجربــة الســحريّة
التــي تجعــل الرؤيــة ممكنــة" بحســب الفنــان.
خــال التحاقــه بأكادمييــة رومــا للفنــون الجميلــة أواســط
خمســينات القــرن املــايض ،تع ـ َّرف الــدرة عــى الجــال
املعــاري ملدينــة رومــا ،كــا تعـ َّرف عــى أســاتذة عــر
النهضــة يف متاحــف إيطاليــا وكنائســها.
يعــود يف عــام  1959إىل عـ ّـان مد ِّر ًســا للفنــون يف معهــد
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املعلمــن .وبعــد عــام يغــادر مـ َّرة أخــرى إىل رومــا ملــدة
عامــا يف الســلك الدبلومــايس؛ فتُعــرف
ً
عــرة أعــوام
أعاملــه عــى مســتوى عاملــي بفعــل معار ِِضــه خــارج
األردن التــي ع ّرفــت بفــرادة أســلوبه الفنــي ومت ُّيــزه.
ُعـ ِّـن الــد ّرة يف عــام  1971مدي ـ ًرا عا ًمــا لدائــرة الثقافــة
والفنــون قبــل أن تصبــح وزارة الثقافــة ،ليــرع بعــد
ذلــك بعــام بتأســيس معهــد الفنــون الجميلــة ،ليتتلمــذ
عــى يديــه العديــد مــن الفنانــن األردنيــن .ونتيجــة
لجهــوده وإســهاماته املتميــزة يف إغنــاء املســرة الثقافيــة
ـتحق أول جائــزة تقديريــة متنحهــا الدولــة يف
والفنيــة ،اسـ ّ
اآلداب والفنــون عــام .1977
بعــد ذلــك عمــل يف جامعــة الــدول العربيــة مديــ ًرا
للشــؤون الثقافيــة يف عــام  ،1981كــا عمــل ســف ًريا
لجامعــة الــدول العربيــة منــذ عــام  1992وحتــى عــام
عــان.
 ،2000ليســتق ّر بــه املطــاف يف ّ
ابتــدأت تجربــة الــد ّرة الفنيــة مبحيطــه الخــاص ،مكانًــا
وإنســانًا .وكان لقســات الوجــوه ومالمحهــا التعبرييــة،
النصيــب األكــر يف بحثــه عــن اإليقــاع الــذي شــكّل
الناظــم الحيــوي للطاقــة الحركيــة يف لوحتــه ،بوصفهــا
النقيــض املُضْ مــر للســكون والجمــود .كــا شــكّل
"رســم الفعــل"  ،Action Paintingإيقا ًعــا مشــركًا
بــن مختلــف مراحــل الــد ّرة الفنيــة؛ فمــن مرحلتــه
الزرقــاء ،التــي شــكّل البورتريــه منطلقهــا ومحورهــا يف
بداياتــه الفنيــة ،إىل تكعيبيتــه -التجريديــة ،بتكويناتهــا
ـول
املتداخلــة ومناظرهــا اآلخــذة بالتــآكل والتصـ ُّدع ،وصـ ً
إىل تجريديتــه التــي متنــح الكتلــة مداهــا الحــريك عــر
شــفافية اللــون وتد ُّرجاتــه ،باإلضافــة إىل رســوماته بالحــر
الصينــي ،مبوضوعاتــه الراقصــة يف فضــاء مشــحون
بالطاقــة والحيويــة.
نأيــه عــن الرسديــات اإلنشــائية ،وعــدم ارتهانــه للــروط
الحــس والشــعور ،إضافــة
الخارجــة عــن مقتضيــات
ّ

أفكار  /ملف العدد

إىل صدق ّيتــه وعفويّتــه ،جميعهــا ســاهمت يف تشــكيل
خياراتــه الحــ ّرة يف التعامــل مــع لوحــ ٍة ال تحتكــم ّإل
ملعيارهــا الخــاص يف اإلنشــاء والتعبــر.

رفيق اللحام
شيخ التشكيل ّيني األردن ّيني
َّأســس رفيــق اللحــام "نــدوة الفــن األردين" عــام ،1951
واتحــاد التشــكيليني العــرب يف بغــداد عــام ،1971
ورابطــة الفنانــن التشــكيليني األردنيــن عــام ،1977
وهــو مــن مواليــد دمشــق عــام  ،1931وقــد أدرك مبكـ ًرا
أ َّن العاطفــة وحدهــا ،مهــا بلغــت درجــة اتّقادهــا ،ال
تُنضــج ف ًّنــا ،أو تس ـ ّوغه؛ فعــرف كيــف يكبــح جموحهــا،
وكيــف يــراوغ انفالتاتهــا وتقلباتهــا عــر اســتدراجها
الوئيــد إىل هندســة الجــال.
اســتدراج العاطفــة إىل هندســة الجــال ،يعنــي أن تكــو َن
(دامئًــا عــى أُ ْهبــة التحفّــز واالمتثــال إىل اســتحقاقات
العاطفــة والجــال م ًعــا .ويعنــي أيضً ــا ،أن يكــون رفيــق
اللحــام إنســانًا وفنانًــا ،مــع مســاح ٍة واســع ٍة مــن الثقــة
والتجريــب واالقتــدار .وهــي صفــات ظلّــت مالزمــة لــه
يف حياتــه وف ّنــه عــى الســواء.
ترويــب العاطفــة بالجــال ،وتنقيتهــا مــن شــوائب
املغــاالة واالنفعــال ،هــو مــا منــح الفنــان رفيــق اللحــام
تلــك املســاحة الواســعة واملتن ِّوعــة يف تناولــه أكــر
املوضوعــات ارتباطًــا بالعاطفــة والوجــدان ،خاص ـ ًة مــع
موضوعــة مدينــة القــدس التــي جعــل مــن شــواهدها
الجامليــة والدينيــة والعمرانيــة ،موضو ًعــا تعبرييًّــا
مفتو ًحــا لل ُمعاينــة والتشــكيل ،ووفــق النزعــة الهندســية
التــي وســمت جـ ّـل أعاملــه بأســلوب أقــرب مــا يكــون إىل
"الهندســة املنضبطــة".
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وعــى الرغــم مــن تنــاول اللحــام الــذي تخــ ّرج يف
معهــد ســان جاكومــو برومــا عــام  ،1964للعديــد مــن
املوضوعــات املتنوعــة يف رســوماته ،مثــل املفــردات
والرمــوز الجامليــة التــي يزخــر بهــا مــوروث الحضــارة
العربيــة واإلســامية ،إىل جانــب أمنــاط مــن الحيــاة
الشــعب ّية والعالمــات الرتاث ّيــة الســائدة يف محيطــه
وبيئتــه؛ إال أ ّن الحضــور املحــوري الــذي حظيــت بــه
جــل أعاملــه ،وألقــى بظاللــه عــى
مدينــة القــدس يف ّ
موضوعاتــه األخــرى ،مل يكــن ســوى نتــاج تلــك املقاربــة
الحميمــة بــن العاطفــة والجــال .مقارب ـ ٌة ظلــت وف ّي ـ ًة
للغتهــا وكشــوفاتها الجامل ّيــة ،مــن دون أن تغفــل عــن
رشوطهــا االجتامعيّــة والتاريخيّــة.
رغبــة اللحــام الــذي التحــق العــام  1967مبعهــد
دارســا للرســم
روتشســر التكنولوجــي يف واليــة نيويــورك ً
وفــن الحفــر ،يف تأكيــد ارتباطــه بالتقاليــد التشــكيلية
العربيــة واإلســامية ،مــن دون أن يتخــى عــن القيــم
الفنيــة العامليــة ،لجهــة الرؤيــة والتكويــن؛ ترجــع إىل
ارتباطــه مبنهجيــة الظاهــرة األســلوبية املتنوعــة ،حيــث
يتنقــل يف منجــزه التشــكييل بــن أكــر مــن طابــع فنــي،
وهــو مــا يتوافــق مــع التزامــه بــرورة تكثيــف التعبــر
الفنــي كعــامل مســتقل تحكمــه الرؤيــة الجامليّــة -العينيّــة
والذهن ّيــة.
املعــار التكوينــي للوحــة الفنــان ،يســتند بشــكل
رئيــس عــى سلســلة اإليقاعــات البرصيــة الراشــحة مــن
تنويعــات الزحرفــة الهندســية ،ومــن طواعيــة الحــرف
العــريب وإمكاناتــه الشــكلية يف ابتــكار عالقــات جديــدة
مــع غــره مــن عنــارص لوحتــه .إنــه املعــار الــذي أفــى
إىل ذلــك التامســك واالنســياب عــى الســطح التصويــري
الــذي صــار بفعــل تواشــج العالقــات والتعبـرات ،مصهر ًة
للذاكــرة والعاطفــة والخيــال.

اللحــام الــذي أقــام مــع الفنــان األمــريك "بــول لنجــرن"
دورة لفــن الطباعــة يف مركــز كنــدي ببــروت عــام ،1969
يُعــ ّد أول فنــان أردين مــارس فــن الغرافيــك .كــا كان
أول َمــن قــام بتأســيس الجمعيــات الفنيــة يف األردن،
وهــو أيضً ــا أول فنــان أردين يســتخدم يف عقــد الســتينات
الحــرف العــريب كعنــر جــايل مرتبــط عضويًّــا مــع
العنــارص األخــرى للوحتــه ،مثــل املســاحات اللون ّيــة،
والكتــل والفراغــات ،والتكوينــات املعامريّــة والزخــارف
الهندســيّة.
تتنــ َّوع أعــال اللحــام وتتــوزَّع عــى العديــد مــن
األســاليب والتقنيــات والحقــول البرصيّــة املختلفــة ،مثــل
الرســم والتصويــر والتصميــم وفــن الحفــر والطباعــة
والنحــت والخــط العــريب ،وهــو يف جميــع تلــك الحقــول،
ظــل وف ًّيــا لحريّتــه يف البحــث والتجريــب والتجديــد.
ّ
ومــع مجاالتــه البرصيــة املتنوعــة ،رسعــان مــا نتعــ َّرف
عــى املفــردات والرمــوز الفنيّــة التــي ش ـكّلت قســات
تجربتــه الفنيّــة والزمتهــا منــذ بداياتهــا األوىل ،مثــل
مــآذن املســاجد وصلبــان الكنائــس ،واآللهــة النبطيــة،
والحــرف العــريب ،إضافــة إىل مظاهــر الحيــاة الرتاث ّيــة
والشــعبيّة ،والتــي اســتطاع مــن خــال معاينتهــا وإعــادة
إنتاجهــا ،اإلنصــات إىل مخزونــه الـرايث بروحيّــة معــارصة.
كانــت مه ّمــة رفيــق اللحــام ،الحاصــل عــى وســام
الكوكــب مــن امللــك الراحــل حســن عــام  ،1981وعــى
جائــزة الدولــة التقديريــة للفنــون التشــكيلية عــام ،1991
منــذ انطالقتــه املبكــرة ،كغــره مــن ر ّواد الفــن التشــكييل
عــى الســاحة العربيــة ،مه ّمـ ًة صعبـةً ،ليــس عــى صعيــد
التصــ ّدي للفــن الغــريب أو التعامــل معــه ،بــل كانــت
امله ّمــة شــاقة يف الوصــول إىل ال ُّرؤيــة الوســطيّة بــن
"األصالــة واملعــارصة" يف منــاخ ثقــايف مــا يــزال يناقــش
جدل ّيــة هــذه املصطلحــات حتــى اآلن.
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أفكار  /ملف العدد

ال َّرمز وامليثولوجيا
يف املوروث التشكييل يف األردن

د .عبدالله عبيدات*

ارت َ َبـ َط التَّعبــر عــن الهواجــس اإلنســان ّية يف الفكــر األســطوري بالفعال ّيــات الفن ّيــة التــي كانــت جــز ًءا
مــن الفكــر العقــدي ،لــذا كانــت اللغــة الفن ّيــة ترتكــز عــى تكثيــف املعــاين يف وصــف العــامل الــذي
ـره األســطورة ،وكانــت لغــة ال ُّرمــوز يف الفــن هــي األكــر اســتيعابًا لطموحــات العقــل الجمعــي،
تفـ ّ
لــذا متخَّضــت ال ُّرمــوز يف التشــكيل الفنــي البــدايئ مــن صميــم نظــم العالقات بــن اإلنســان والطبيعة
وبــن اإلنســان واآلخــر وبــن اإلنســان والقــوى الغيب ّيــة ،وجعلــت املزايــا التجريديّــة لل َّرمــز يف الفــن
البــدايئ أكــر تعبـ ًرا وفعال ّيــة.

امليثولوجيا يف الفنون األردن ّية القدمية

جســدها اإلنســان القديــم يف
إ َّن النتاجــات الفن َّيــة التــي َّ
رشق املتوســط ،ومنهــا املجتمعــات التــي أنتجــت املظاهر
الفن ّيــة التشــكيل ّية يف األردن ودول اإلقليــم قد ًميــا ،قــد
عملــت مــع األســطورة يف متثيــل قوانــن الطبيعــة ومصــر
اإلنســان ،وف ًقــا ملعتقــدات غيب ّيــة ،حيــث يؤكــد "كاســرر"
أ َّن دورات الفصــول (وفقًــا لتصــ ُّورات املجتمعــات
القدميــة) -باإلضافــة لخضوعهــا لقــوى الطبيعــة -تخضــع
للـ َّدور اإلنســاين ،فالعالقــة مــع الطبيعــة حتم ّيــة ،وتعتــر
حيــاة الطبيعــة وموتهــا جــز ًءا ال يتجــزأ مــن الدرامــا
الكبــرة الخاصــة مبــوت اإلنســان وبعثــه ،وتتشــابه يف هذا
الصــدد طقــوس الـ َّزرع التــي نصادفهــا يف كل األديــان عىل
َّ
وجــه التقريــب مــع طقــوس ال ـ َّزرع التــي نصادفهــا مــع
طقــوس املولــد .فالطبيعــة ذاتهــا يف حاجــة إىل اســتمرار
تجديــد حياتهــا ،وعليهــا أن متــوت حتــى تســتطيع أن
تحيــا .وتؤيِّــد شــعائر أتيــس وأدونيــس وأُوزريــس هــذا
االعتقــاد األســايس الــذي ال يتزعزع"(كاســرر،)1975 ،
لــذا فــإ َّن املامرســات املســتخدمة يف األعــال الفنيــة

* أستاذ الفنون الجميلة -جامعة الريموك
abdalah.o@yu.edu.jo

وفــن العــارة وتقديــس األســاف وطريقــة دفــن املــوىت
عــى مـ ّر التاريــخ يف األردن آمنــت بــأ َّن ال ُّرمــوز املصاغــة
ـؤشات تؤكــد حالــة االســتقرار
مــن خــال الفــن هــي مـ ّ
الفكــري والدينــي واالجتامعــي ملراحــل طويلــة.
ــل النتــاج الفنــي مــع تحــ ُّوالت الطبيعــة وحالــة
تفا َع َ
التديُّــن لإلنســان القديــم ومعتقــدات األســطورة حيــث
جســد بعــل وأنــي وعشــتار ودمــوزي ،ووظَّــف الفنــان
َّ
ال َّرمــز يف حاالتــه اإلميائ ّيــة أو املجــ َّردة مــع خــواص
املعتقــدات والتص ـ ُّورات والوظائــف حــول مهامهــم كــا
يف منحوتــة "بعــل" شــكل( ،)1فدميــوزي وفقًــا لعقائــد
الكنعانيــن أوكلــت إليــه مهمــة مســؤولية الراعــي
والخصــب يف الطبيعــة والحيوانــات ،وهــو الــذي ميــوت
ســنويًّا يف أواخــر الربيــع وعــى حــواف األقنيــة واألنهــار
ومــا يلبــث أن يولــد مــن جديــد ،أ ّمــا عشــتار آلهــة
الخصــب عنــد الكنعانيــن فريمــز لهــا بالنجمــة الثامن ّيــة
والسداســية أحيانًــا ،واشــرك كل مــن دميــوزي وعشــتار
يف الوظائــف ذاتهــا وهــي الخصــب ،وعشــتار هــي ذاتهــا
وعرفــت لــدى العــرب الح ًقــا بالعــزى والزهــرة ويشــار
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هنــا للنبــات واملعتقدات(الحــوراين .)219 ،1978 ،تجــدر
رضا
اإلشــارة إىل أ َّن مســمى الزراعــات البعليّــة مــا زال حــا ً
يف التعبــر الشــعبي إشــار ًة العتامدهــا عــى ميــاه األمطار.
وتفــر نجمــة تليــات الغســول شــال البحــر امليــت
َّ
كأحــد مظاهــر املامرســات الفنيــة املقرتنــة بالتديُّــن
واالعتقــاد بتصــ ُّورات الغســوليني عــى ضفــاف نهــر
األردن قد ًميــا حــول عشــتار ومصريهــا ،وتعتــر النجمــة
الثامنيــة الكنعانيــة أحــد النــاذج املشــابهة لنجمــة عــن
غ ـزال ،ويؤكــد العيســة بــأ َّن تلــك النجمــة كانــت رمزيًّــا
تشــر بألوانهــا الحم ـراء للحيــاة بينــا الســوداء فتشــر
للموت(العيســة .)2017،شــكل(.)4 ،3

شكل ( )1بعل األوغاريتي،
رأس شمرا ،سوريا.

شكل ( )2اإللهة األم،
عني غزال ،األردن.

تفاعــل الفــن يف األردن قد ًميــا مــع مبــدأ وحــدة الوجــود
الــذي اعتقــد بــه اإلنســان القديــم كأحــد الدوافــع
التفســرية للوجــود ،فعشــتار التــي رمــزت للخصوبــة
ولــأرض صاغهــا الن ّحــات ككتلــة ذات مراكــز حيويّــة،
حيــث كانــت عــى شــكل كتلــة اندغــم خاللهــا شــكل
الطبيعــة مــع شــكل املــرأة اعتقــا ًدا بوحــدة الوجــود بــن
مفهومــي األلوهــة والعــامل املــادي ،وظهــرت عشــتار يف

عــن غ ـزال وتليــات الغســول .ووثّــق الفــن التاميــز يف
تجســيد اآللهــة بــن األقاليــم والحقــب الزمنيــة والتطـ ُّور
الســروري للمعتقــد ولقــدرات الفــن عــى التطــ ُّور
وتكويــن الرمــز واالســتحداث ،وحــول ذلــك يوضِّ ــح
الســواح أ َّن األســطورة أكَّــدت عــى املحــاور الحيويــة
ذات التأثــر املتعلقــة باآللهــة وقدراتهــم والرتكيــز عــى
دور التن ـ ُّوع الجغ ـرايف والزمنــي يف تن ـ ُّوع ظهــور منــوذج
عشــتار يف أريحــا والبيضــا يف فلســطني واألردن وتــل
مربــط يف ســوريا وتشــاتال هيــوك يف تركيــا ،فقــد تطـ َّورت
وصــول إىل الصليــب املعكــوف والصليــب
ً
رموزهــا
العــادي ،ورمــزت يف مجملهــا إىل العطــاء والخصــب
واالكتنــاز مبزايــا الــرورة الحيويــة والســبب ّية للوجــود
اإلنساين(الســواح.)2002 ،

شكل ( )3ننجمة موقع
تليالت الغسول

شكل( )4نجمة عشتار
الكنعانية ُوجدت عىل
مدفن كنعاين.
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عــر ال َّرمــ ُز يف الفــ ِّن األنظمــ َة الفكريّــ َة التــي مارســها
ََ
املجتمــع يف األردن قدميًــا كــا لــدى الســاميّني؛ كالشــعائر
واملامرســات والعبــادات ومواقيــت الزراعــة والحصــاد
واالنتصــارات واألعيــاد واالحتفــاالت والصيــد ،والفعاليــات
البرشيــة الحيويــة كافــة ،والرتاكــات التجريبيــة ،وتطلَّــب
ذلــك بنيــة نظاميّــة صارمــة يف األعــال الفنيّــة الجداريّــة
تتض َّمــن رصــد أنظمــة الطبيعــة وتح ُّوالتهــا واملــوت
والحيــاة ،ويؤكــد "توركيلــد جاكوبســن" (Thorkild
 )Jacobsenمــن خــال اســتعراضه للحيــاة الدينيــة أ َّن
ســكان بــاد وادي الرافدين وأوغاريت واألردن وفلســطني
مت َّيــزوا قد ًميــا بالنظــام كعقيــدة اعتــرت العشــوائ ّية
رشا إله ًّيــا ال يعــرف الرحمــة ،ولــذا بــدت كافــة
والشــذوذ ًّ
النتاجــات الفن ّيــة؛ ممثلــة باملنحوتــات والجداريــات
والرســومات عــى الفخــار واألزيــاء يف تلك املناطــق ،بدت
متم ِّيــزة بالبنيــة النظام ّيــة الصارمــة ،و ُوجــد يف األردن يف
موقــع تليــات الغســول عــى الجــدران والفخاريــات
تشــكيالت مت َّيــزت بألوانهــا الزاهيــة وزخارفهــا الهندس ـ ّية
ونظاميّتهــا ،ومــورس الفــن فــوق األســطح الجصيّــة .ومــن
الجديــر ذكــره تَ تُّــع أهــل القــرى الزراعيــة القدميــة
فنــي رفيــع خــال الحقبــة النطوف ّيــة والقــدرة
ٍّ
بحــس ٍّ
عــى ابتــكار أنظمــة فن ّيــة تجريديّــة كخطــوط متقاطعــة
أشــكال معينيّــة وأخــرى محــ َّززة تشــبه أشــكال
ً
تكــ ِّون
األغصــان املقلوبــة وأخــرى أفعوان ّيــة للحفــظ والحاميــة
عــى املنحوتــات والرســومات وجــدران البيوت(صــادق،
حــس الجــال بنــوازع التديُّــن،
 )1995حيــث "اندمــج ّ
ـال والجــال تديُّ ًنــا ،وكــا رهــب الفراغ
فــكان التديُّــن جـ ً
يف الكــون فمــأه بتشــخيصات اآللهــة نَ َفـ َر مــن الفـراغ يف
ال َّرســم فمــأه بال ُّرمــوز واألشــكال ذات املعاين"(الحــوراين،
.)1978

أفكار  /ملف العدد

تنــاول الفـ ُّن القمـ َر كأحــد األنظمــة الطبيعيــة يف العقائــد
الرافدينيــة والكنعانيــة القدميــة كقــوة ذات مدلــول
رمــزي ،حيــث اســتوحت أســطورة القمــر مراتــب ظهــور
القمــر يف الســاء ،ويشــر الســواح لألســطورة القمريــة
"إنانــا" بأنهــا تهبــط مــن الســاء إىل العــامل الســفيل عــر
البوابــات الســبع وهــي مزدانــة بكامــل حللهــا وزينتهــا
إىل أن تصــل إىل آلهــة املــوت أريشــكيجال التــي تأمــر
مبــوت إنانــا .وتذكــر األســطورة بأنهــا كانــت تحمــل يف
كفهــا صولجانًــا الزورديًّا(الســواح .)62-67 :2002 ،وقــد
اقــرن شــكل الهــال بشــكل الصليــب يف مواقــع تاريخيــة
منهــا بــاد كنعــان ووادي النيــل ووادي الرافديــن
وتشــاتل هيوك(الســواح ،)2000 ،لــذا فــإ َّن الرمــوز
الدينيــة املرتبطــة بالديانتــن اإلســامية واملســيحية يف
األردن وباقــي الــدول العربيــة وهــا الهــال والصليــب،
والتفضيــل اللــوين أللــوان محـ َّددة كالــازوردي أو اللــون
األزرق واللــون األحمــر ومشــتقّاته ،هــي نــوع مــن
االرتبــاط بالفنــون القدميــة ورموزهــا .ومــا زال االعتقــاد
رضا يف
برمزيّــة القداســة لتلــك األشــكال واأللــوان حــا ً
التفضيــات الجامل ّيــة اجتامع ًّيــا.
تعا َمـ َـل الفــن رمزيًّــا مــع مظاهــر انجــاء القمــر وظهــوره
يف امليثولوجيــا ،حيــث قــام البابل ّيــون بتمثيــل أطــوار
القمــر عــى شــكل أهلّــة متتاليــة يف منــط دائــري ،كــا
نحــت الكنعانيــون ســيدة القمــر "عشــتار" عــى شــكل
ثالثــة أعمــدة يعلــو أوســطها دائــرة وشــكل هــال ،كــا
نُحتــت عــى شــكل ثالثــة أعمــدة يعلوهــا ثالثــة أهلّــة
ودائرتــن أســفل كل عمود(الســواح.)2000 ،
اســتم َّر التشــكيل مــن خــال التثليــث ،فقــد ظهــر لــدى
الســبأيني وشــال الجزيــرة العربيــة االعتقــاد بتثليــث
اإللــه القمــري ،ولكــن مــن حيــث الوظائــف لغايــات
املطــر واإلنبــات وحاميــة القطعــان ،ثــم تط ـ َّورت فكــرة
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التثليــث إىل األب واألم واالبــن (املعــاين ،)2016 ،فخزائــن
الحبــوب الطينيّــة الغســوليّة والنطوفيّــة يف األردن قــد
أُضيــف عليهــا تشــكيالت نحت ّيــة نافــرة لشــكل القمــر
ويفسهــا الباحــث
مقلوبًــا لألســفل مــع دائــرة داخلــهِّ ،
بأنهــا وضعــت للحاميــة والتزيــن ،كــا ُ
كــر اســتخدام
الشــكل املثلــث يف معظــم املظاهــر التشــكيلية
كالجداريــات والزخــارف عــى جــدران البيــوت وعــى
املطــ َّرزات لــدى ســكان بــاد الشــام.
ويُظهِــر الفــ ّن بحســب (نعمــة) تصــ ُّورات العــر
األمومــي حــول الخصــب ،حيــث ُم ِنحــت املــرأة دو ًرا
مركزيًّــا وألوه ًّيــا يف الحيــاة وفاعل ّيتهــا يف طقــوس الخصب
والوفــرة ،وتعتــر عشــتار رمــ ًزا أيقون ًّيــا لــأم املكتملــة
وأحــد مظاهــر املعتقــدات للخصــب وللحفــاظ عــى
النــوع اإلنســاين ،كــا أقيمــت الطقــوس املقدســة
لتحقيــق الغايــة ذاتها(نعمــة ،)1994 ،وتغلغلــت
رع إىل اللــه يف
الطقــوس التمثيليــة لالســتجداء والتــ ُّ
الذاكــرة الجمع ّيــة للمجتمــع األردين ،حيــث رصــد أحــد
املظاهــر التــي مارســها ســكان بعــض املناطــق يف األردن
وبــاد الشــام كطقــوس التغييــث (اســتجداء اللــه لنــزول
املطــر) ،حيــث أقــام القرويــون األردنيــون طقــوس
التغييــث التــي شــارك فيهــا النســاء واألطفــال مــع
رب تســقي زريعنــا
طقــس إنشــادي (ياللــه الغيــث يــا ّ
الغــريب )....وتحمــل النســاء أغصــان الزيتــون ،ويُــ َر ُّش
املــاء أثنــاء تأديــة الطقــوس مــن البيــوت التــي يَعـ ُـر مــن
أمامهــا املــؤ ّدون ،ثــم يتَّجــه املــؤ ّدون يف نهايــة الطقــس
نحــو أحــد امل ـزارات أو املقامــات ذات القيمــة املق َّدســة
طل ًبــا لقبــول الدعــاء باالســتغاثة والتقــرب إىل اللــه ،وهــذا
الطقــس امتــداد للطقــوس البدائيــة يف االســرضاء ،ويعترب
الحــوراين بــأ َّن طقــوس الخصــب كانــت فعال ّيــات متثيل ّيــة
رش املــاء والذهــاب
بغيــة تحقيقهــا يف الطبيعــة مثــل ّ
للمعبــد.

ال َّتشكيل الشَّ عبي األردين

ميثِّــل التَّشــكيل يف األردن مــادة غن ّيــة تســتوعب إرث ًا ماديًّا
وروح ًّيــا مرتاكـ ًـا مــن املعتقــدات والتص ـ ُّورات الجامل ّيــة
والتجــارب التقنيّــة ،فاملرجعيّــات التاريخيــة مل تتوقــف
عــن التأثــر عــى التشــكيل الشــعبي ،وعــى الرغــم
مــدى
مــن تطــ ُّور املعتقــدات ،كان للتأثــر التاريخــي
ً
واض ًحــا عــى قوالبــه وعنــارصه؛ حيــث مــا زال الحرف ّيــون
ميارســونها حتــى اليــوم .واجتهــد التشــكيليّون الشــعبيّون
يف صياغــة أفــكار أســافهم ومعتقداتهــم يف خلــق الكــون
والنــوازع الغيب ّيــة ومعايــر التــذ ُّوق والجــال وأشــكال
الطقــوس الدينيــة ِ
والحــ َرف والتضمينــات التشــكيلية
عــى شــكل رمــوز ،حيــث مثّلــت تاريــخ املعتقــدات
والطقــوس .اســتوجب ال َّرمــز ودالالتــه حالــة فنيّــة
متق ِّدمــة مــن تجريــد األفــكار حــول الواقــع وإحالتهــا إىل
لغــة دالل ّيــة ،حيــث كان التجريــد بنيــة رياض ّيــة هندسـ ّية
قوامهــا الشــكل الهنــديس والعالقــات املتناســقة والروابــط
الخطيّــة واإليقاعــات والتك ـرار واملتتاليــات واملصفوفــات
والتَّكامــات ،مـ ّـا أعطاهــا انســجا ًما ديناميك ًّيــا ودالالت
وتجســدت تلــك األشــكال عــى معظــم مــا
متعــددة.
َّ
يســتخدمه اإلنســان األردين يف حياتــه اليوميــة ،كــا
متيّــزت يف متثُّالتهــا "تك ـرا ًرا وتشــاب ًها مــا بــن الوحــدات
الزخرفيــة املســتخدمة يف الفــن الشــعبي"(طبازة.)2012 ،
واندغــم تأثــر ذلــك مــع تأثــرات تعاليــم الفلســفة
الســمحة يف الفــن.
اإلســامية ّ
ازدهــر التشــكيل الشــعبي يف األردن نتيجــة للــرورات
املاديّــة وتوفُّــر الحرفيــن والحاجــات الجامل ّيــة والروح ّيــة،
ومتغياتهــا ،وســاهم توفُّــر
وتناغــم مــع ســياق الحيــاة
ّ
املــواد الخــام الطبيعيــة وصناعــة األقمشــة واألصبــاغ
منــذ القــدم كمدخــات إلنتــاج الفــن ،وكانــت معظــم
الصناعــات الحرفيــة املتعلقــة بالنتاجــات الشــعبية
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التشــكيلية منــذ نهايــات القــرن املــايض تظهــر يف القــرى
ـش
واألريــاف األردنيــة؛ كفــن التطريــز والفخــار وفــن ال َقـ ّ
والرســم عــى جــدران املنــزل أو األدوات املســتخدمة يف
بيــوت القرويــن؛ لذلــك ات َّخــذت تلــك ال ّنتاجــات مالمــح
بيئاتهــا ،وعكســت الــذوق الجمعــي لألردنيــن.
ورث التشــكييل الشــعبي األردين التفاعــل مــع موجــودات
البيئــة مــن الكائنــات الحيــة -حيــث أخــذت مكانــة
خاصــة يف الوعــي االجتامعــي -كأشــكال الحيوانــات
والســباع واألفعــى،
مثــل الثــور واملاعــز وال ِجــال والخيــل ّ
ومتثّلــت تلــك األشــكال بصيــغ رمزيّــة وتصـ ُّورات الوعــي
االجتامعــي عــن أهم ّيتهــا يف الحاميــة والتحصــن مــن
القــوى الرشيــرة والحســد ولالستشــفاء مــن األمــراض.
حيــث ظهــرت قــرون الحيوانــات بصــورة أكــر تجري ـ ًدا
عــى البُ ُســط وج ـرار خــزن الطعــام ،وظهــرت األشــكال
األفعوان ّيــة عــى املطــ َّرزات اعتقــا ًدا بخلــود األفعــى.
والســباع عــى
كــا ظهــرت أشــكال األســود والجِــال ِّ
املهابيــش.

أفكار  /ملف العدد

تضمينــه لشــكل املثلــث بعـ َّدة هيئــات ،فإ ّمــا يكــون كل
مثلــث كوحــدة مســتقلة أو كمصفوفــات أفقيّــة دائريّــة
أو عموديّــة تشــكل فيــا بينهــا تكوي ًنــا نجم ًّيــا مثان ًّيــا أو
سداســ ًّيا ،ويفــر الباحــث ذلــك بارتبــاط واضــح مــع
مدلــوالت كوكــب الزهــرة واإللــه الشــمس وعشــتار لــدى
الغســوليني يف موقــع عــن غــزال كــا يف الشــكل(،)3
وعــاد ًة مــا توضــع تلــك األطبــاق يف أماكــن مرتفعــة عــى
الجــدران لــدى القرويــن يف األردن حتــى يومنــا هــذا،
ويقــارب الباحثــون هــذا االســتخدام مــع تصــ ُّورات
املجتمعــات القدميــة يف بــاد كنعــان ووادي الرافديــن
حــول التقديــس ،حيــث اعتقــدوا بــأ َّن اآللهــة تقطــن يف
األماكــن املرتفعــة .شــكل( )5وشــكل(.)6

تشكيالت الق َّش

َــش والتَّشــكيل عليهــا مــن ِق َبــل
مورســت حرفــة الق ّ
النســاء ،وتواجــدت يف األماكــن التــي توافــر فيهــا وجــود
املــواد الخــام ومــن أه ّمهــا زراعــة القمــح والشــعري،
وتوافُــر األلــوان الالزمــة العطائهــا ســات جامل ّيــة
وتشــكيل ّية ،وجــاء ذلــك مــع الحاجــة الســتخدام منتجــات
القــش يف تخزيــن املــواد الغذائ ّيــة وســواها.
ّ
حرفــة
متيّــزت األطبــاق القشـيّة بــأ َّن طريقــة تشــكيلها تبــدأ مــن
ـي ،وهــو
مركــز البنــاء ثــم ُّ
التوســع بقطرهــا بشــكل لولبـ ّ
مــا أعطاهــا انطبــاع االنبعــاث مــن املركــز إىل الخــارج،
أ ّمــا التشــكيالت فقــد ظهــرت عــى عـ َّدة أشــكال؛ فمنهــا
النجميّــة السداسـيّة أو الثامنيّــة أو أكــر ،ومنهــا مــا يظهر

شكل( )5طبق قش ،قرية خرجا ،شامل األردن ،من مقتنيات السيد
فراس عبيدات -قرية حرثا ،شامل األردن منتصف الثامنينات.

شكل( )6طبق قش وبالستيك ،أواخر التسعينات ،مقتنيات بيت
الرتاث الريفي -السيد محمد الزعبي.
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ال َّتطريز

ُعرفــت صناعــة املالبــس لــدى الكنعانيــن يف بــاد الشــام
منــذ القــدم ،وكان غنــى الطبيعــة مبــواد مثــل األصــواف
أو النباتــات كالقطــن يل ّبــي حاجــات املجتمــع يف صناعــة
املالبــس مــن أجــل الحاميــة مــن التقلُّبــات الجويّــة،
أ ّمــا ال َّزخــارف عــى املالبــس فقــد ظهــرت منــذ القــدم،
كــا ظهــر أ َّول نــول يف التاريــخ -بحســب كفــايف -يف
موقــع أبوحامــد يف األردن(كفــايف ،)1991 ،لــذا تطــ َّور
اســتخدام القــاش كأحــد أشــكال الحاميــة املاديّــة .أ ّمــا
ف ـ ّن التَّطريــز فقــد تط ـ َّور بشــكل واضــح عــى مالبــس
النســاء ،فاملثلــث هــو اســتمرار لرمزيّتــه كداللــة للحاميــة
اســتخدمها الغســوليون والنطوفيــون والكنعانــون عــى
أرض األردن ،وكثالــوث للحاميــة؛ اســتمرا ًرا ملعتقــدات
العــرب الســبأيني يف جنــوب الجزيــرة العربيــة .ورصــد
ـكل مثلثًــا مــد َّرج األضــاع عــى املط ـ َّرزات،
الباحــث شـ ً
ـره بكونــه شــبي ًها بعنــارص العــارة العرب ّيــة لــدى
ويفـ ِّ
األنبــاط والثموديــن ،فهــو ذو رمزيّــة مســتخدمة للحامية
وتتــ ّوج فنونهــم املعامريّــة .مــا تــزال الوحــدة املثلثــة
تســتخدم حتــى يومنــا هــذا .والشــكل األفعــواين واملثلــث
(الحجــب) يف الذاكــرة الشــعبية الروحيــة يف جانبــي
نهــر األردن هــي تعويــذة للحاميــة والحفــظ مــن الــر
والفــال السيئ(قشــقوش .)27-44 :2017 ،شــكل(.)7،8
كــا ظهــرت بعــض الوحــدات املثلثــة كرمــز تجريــدي
مرتبــط بالخصوبــة لــدى املــرأة والعضــو األنثــوي مــن
حيــث وظيفتــه شــبيهة بالنــاذج النطوف ّيــة والغســول ّية.
شــكل (.)9

شكل ( )7وحدة زخرف ّية ملثلث مد َّرج األضالع تعود إىل مطلع الثامنينات ،قرية
عزريت ،شامل األردن ،من مقتنيات السيدة شهرية الخطيب.

شكل( )8مطرزات أفعوانية تعود ملطلع
الثامنينات ،شامل ووسط األردن ،مقتنيات
متحف البيت الريفي ،السيد محمد
الزعبي.

شكل( )9وحدة مثلث رأسه لألسفل
ينصفه خط أسود ،وهي جزء
ّ
من وحدات متكررة عىل شكل
إفريز ،قرية عزريت ،شامل األردن،
مقتنيات السيدة شهرية الخطيب.

23

تغلغلــت التصــ ُّورات الفن ّيــة القدميــة يف التشــكيالت
الفن ّيــة كنــوع مــن االرتبــاط مبظاهــر التديُّــن واالعتقــاد
يف كافــة مظاهــر الحيــاة ،وتقــرن رمزيّــة املــرأة برمزيّــة
األرض ،كــا اعتقــد قدمــاء الكنعانيــن يف مواقــع عــ َّدة
باإللهــة األم .وتــزدان األثــواب بتكويناتهــا مــن تشــكيالت
هندسـ ّية ونبات ّيــة كعالقــة رمزيّــة الرتبــاط املــرأة بــاألرض،
فبوجــود بعــل ت َخصــب األرض وتغتنــي بال َّنــاء والوفــرة،
ومــن امللفــت أ َّن الكثــر مــن األثــواب النســائيّة يف
األردن كانــت عليهــا تشــكيالت مــن األســفل عــى شــكل
مثلــث مقلــوب وينتهــي بخــط عــى رأس املثلــث ،وهــو
أحــد رمــوز الخصــب التــي اقرتنــت باإللهــة األم منــذ
القدم(عبيــدات ،)1997 ،شــكل( ،)10ويقــارب الباحــث
بــن إشــارة "إكــس" (×) وبــن تعويــذة اســتخدمت
بكــرة لــدى النطوفيــن والغســوليني يف شــال األردن
تعــود إىل األعــوام  -4000 3600قبــل امليــاد ،عــى اآلنيــة
الفخاريــة اعتقــا ًدا مــن القدمــاء مبنــع القــوى الرشيــرة
مــن االق ـراب عــى تلــك اآلنيــة .شــكل(.)11

أفكار  /ملف العدد

شكل( )11جرة فخارية لخزن الحبوب ،ظهر عليها تخطيط يحتوي خطني
متقاطعني ،موقع أبو حامد ،األردن  4000 3600-قبل امليالد.

شكل( )10مطرزات ،وحدة الرتبيعة يحتوي عىل خطني متقاطعني يكونان إشارة إكس (×)
قرية عزريت ،شامل األردن ،مقتنيات السيدة شهرية الخطيب.
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إ َّن شــكل املثلــث املســتخدم بكــرة يف الفنــون الشــعبية،
باإلضافــة لرمزيّتــه يف الحاميــة ،فريتبط بتصـ ُّورات القدماء
حــول اإللهــة األم ،وتحديـ ًدا يف منطقــة الخصــب (العنرص
األنثــوي) ومنطقــة البطــن .وبحســب (فنصــة) فقــد
نقلــت النقــوش الســومرية واألكاديــة والبابليــن وعــرب
الجزيــرة والكنعانيــن مــا يصــف جســد اآللهــة األم "أنانــا
وعشــتار" مــن جوانــب الخصــب الــذي يتشــكَّل عــى
هيئــة مثلثــن متقابلــن ،أعالهــا شــمل منطقــة البطــن
يل شــمل األرداف والعضــو األنثــوي ،وشــكَّل
والســف ّ
تقابُــل املثلثــن تكوي ًنــا معين ًّيــا ،كــا اهت ـ َّم نحاتــو رشق
املتوســط وبــاد الشــام عــى ضفــاف نهــر األردن بتزيــن
متاثيــل جســد املــرأة ومــا يرتبــط بحاميتهــا بخطــوط
عرض ّيــة وإشــارت تلــك األشــكال لفصــل الربيــع لســبب ّية
اإلنبــات بســبب املطــر واألرض(فنصــة .)2020 ،مــن
جانــب آخــر ارتبــط إغنــاء املطـ َّرزات بال َّزخــارف كوصــف
لقــدرة املــرأة عــى الخصــب واإلنجــاب وكتعويــذة لــدرء
الــرور ومنهــا العقــم .وقــد دلَّــت الوشــوم واألشــكال
التــي ُرســمت عــى املنحوتــات يف دول رشق املتوســط
عــى أغــراض طبيّــة ورمــوز ســحريّة للحاميــة وزيــادة
اإلنجــاب )Joffe and Hallote, 2011(.
اســتُ ِ
خد َمت الزخــارف األفعوانيــة يف تطريــز األثــواب،
ويرمــز الشــكل األفعــواين لــدى قدمــاء الكنعانيــن
للخصوبــة والخلود(قشــقوش .)2017 ،أ ّمــا اللــون األســود،
وهــو اللــون الســائد لقــاش املط ـ َّرزات يف األردن ،فقــد
ُوظِّــف لغايتــن؛ األوىل جامل ّية لتظهر تشــكيالت الزخارف
املل َّونــة بعــ َّدة ألــوان ،وغايــة رمزيّــة تذكِّــر مبــوت
الطبيعــة وف ًقــا لألســاطري الكنعانيــة التــي اعتقــدت مبوت
اإللــه بعــل واإللهــة إنانــا واعــادة انبعاثهــا مــن جديــد،

أ ّمــا اللــون األحمــر الــذي ظهــر بكــرة عــى املط ـ َّرزات
كتمثيــل ارتبــاط فاعل ّيتــه الفســيولوجية والســيكولوجية
يف الخصــب مــع مكانــة املــرأة.

صناعة الفخّار

ُعرفــت صناعــة الفخّــار يف منطقــة بــاد الشــام منــذ
القــدم بســبب اســتخدامها يف تلبيــة حاجــات اإلنســان،
حيــث ارتبطــت يف خــزن الحبــوب والزيــت ومختلــف
فضــا عــنً
األغــراض ،وأظهــرت ال ُّرســوم عــى الفخّــار
غاياتهــا الجامليّــة -األغــراض املرتبطــة باملعتقــدات،
حيــث ظهــرت األشــكال الهندســية كاملعينــات واملثلثــات
والخطــوط املتقاطعــة كرمــوز ارتبطــت بالخصــب ودرء
ر لحاميــة مــا بداخلهــا ،وتظهــر جامل ّيــة ال َّرمــز مــن
ال ـ ّ
خــال ربــط تلــك األشــكال بتعبرياتهــا ،حيــث اقــران
شــكل املــرأة بتكويــن اآلنيــة الفخاريــة كبــرة الحجــم،
وخصوصــا محيطهــا كرمــز للخصــب املقــرن بشــكل
ً
املــرأة .وجــاء يف بعــض تلــك اآلنيــة اســتخدامها لألشــكال
متثيــل لالعتقــاد
ٌ
اللوبيــة ذات النقطــة املركزيّــة ،وهــو
بالخلــود ،فالشــكل اللــويب يعطــي انطبا ًعــا باالســتمراريّة.
بعــد ق ـراءة جامليــة للنــاذج التشــكيلية الشــعبية عــى
ـش ،نخلــص
األزيــاء واملطـ َّرزات والفخاريّــات وأطبــاق القـ ّ
إىل أ َّن هنــاك تضمي ًنــا لصيــغ تشــكيليّة هندسـيّة ورمزيّــة
خصوصــا أ َّن األشــكال املنتــرة عــى التصاميــم
واضحــة،
ً
هــي أشــكال هندســية عــى الرغــم مــن تن ُّوعهــا ّإل أنهــا
تب َّنــت بعض األشــكال كاملثلــث واملعني والشــكل األفعواين
والدائــري والزخــارف النباتيــة والخطــوط املتقاطعة ،وهو
مــا يؤكــد أ َّن تلــك األشــكال هــي رمــوز ألفــكار تعا َمـ َـل
معهــا ومــن خاللهــا اإلنســان يف بــاد الشــام ،وشــكّلت
امتــدا ًدا لــإرث التاريخــي .عــى صعيــد آخــر مــا زال
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رضا يف الذاكــرة الجمعيــة للفنــان التشــكييل املعــارص يف
املــوروث امليثولوجــي والجــايل حــا ً
ـكال
األردن ،حيــث ظهــرت ثيــات فن ّيــة لهــا عمقهــا التاريخــي الفلســفي والــداليل ومتثَّلــت أشـ ً
ورمــوزًا عـ َّـرت عــن الحيــاة والكــون والوجــود واألمــل والتديُّــن والحاميــة والهواجــس ،ويشــر
"داميــن" ( )Damienإىل أنــه عــى الرغــم مــن نــدرة الدالئــل اللغويــة غــر أ َّن الغســوليني يف
األردن مارســوا لغــة بدائ ّيــة وهــي عبــارة عــن األشــكال املنحوتــة واملرســومة عــى األســطح،
شـكَّلت فيــا بعــد اللغــات الكنعانيــة واألوغاريتيــة والرسيانيــة واألراميــة)Damien , 2018(.
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يل األرد ّين
سيميولوجيا
َّ
"املقدس" يف الف ّن التشكي ّ
من "االسترشاق" إىل "ما بعد الحداثة"
(دراسة ِخطاب َّية نقديَّة مقارنة)
د .إياد كنعان*

يل األرد ّين ،مــن متثُّــات حالــة "االســترشاق" إىل
تنــاول هــذه ال ِّدراســة تح ـ ُّوالت "املق ـ َّدس" يف الف ـ ّن التشــكي ّ
متثُّــات حالــة "مــا بعــد الحداثــة" ،مــرو ًرا بدراســة "املقـ َّدس" يف حقبــة "الحداثــة" التشــكيل ّية األردن ّيــة ،مــن
وجهــة ســيميولوج ّية ِخطاب ّيــة نقديّــة مقارنــة .وتخلــص إىل وجــود ارتبــاط وثيــق بــن التحـ ُّوالت التــي طــرأت
ـول
يل األرد ّين ،وبــن االنتقــال مــن حقبــة "الحداثــة" التشــكيل ّية ،وصـ ً
عــى متثُّــات "املقـ ّدس" يف الفـ ّن التشــكي ّ
إىل تب ّنــي ِقيَــم "مــا بعــد الحداثــة".

مقدّ مة

يل األرد ّين
إ َّن الحديــث عــن "املق ـ َّدس" يف الف ـ ّن التشــكي ّ
بحلُّتــه النص ّيــة أو التمثيل َّيــة أو املفهوم َّيــة ،يتَّخــذ أهم ّيــة
بالغــة مــن وجهــة نظــر ِخطاب َّيــة ،لجهــة محاولــة فــك
التشــفري ِ
الخطــا ّيب املرتبــط بســياقات تطــور الفــ ّن
يل يف األردنّ ،يف عالقتــه مــع هــذا املعطــى
التشــكي ّ
والخاصــة ،فضـ ًـا عــن كونــه عابـ ًرا
العابــر للحيــاة العا ّمــة
َّ
لألجنــاس اإلبداع َّيــة املختلفــة .وهــو مبحث يتخــذ أهمية
نقديَّــة بالغــة يف "اململكــة األردن ّيــة الهاشــم َّية" بشــكل
ـيايس،
خـ ّ
ـاص ،التــي اســتم َّدت مالمحهــا كدولــة ونظــام سـ ّ
مــن حالــة فريــدة يف التاريــخ العــر ّيب الحديــث ،قامــت
ـي والثقــا ّيف،
عــى ات ِّحــاد "املق ـ ّدس" السـ ّ
ـيايس واالجتامعـ ّ
وحــدوي (بأبعــاد عرب َّيــة
وطنــي
يف بوتقــة مــروع
ّ
ّ
وإســاميَّة متباينــة) ،أثبــت مقــدرة عــى تجــاوز متغـ ّـرات
ـول
شــديدة الحساسـ َّية ،أحاطــت بــه منــذ تأسيســه ،وصـ ً
إىل صمــوده يف وجــه ريــاح "الفــوىض" العاتيــة التــي
ه ّبــت عــى املنطقــة ،منــذ نهايــة عــام ( .)2010فضـ ًـا

يل أردين
* باحث وف ّنان تشكي ّ
iyadkanan@gmail.com

عــن كونــه يش ـكِّل منوذ ًجــا ناج ًحــا الندمــاج "املق ـ ّدس"
تجســد يف
الدينــي
ّ
والدنيــوي يف مســتويات عــ َّدة ،كــا ّ
ّ
"الثــورة العرب َّيــة الكــرى" ( .)1918 1916-باإلضافــة إىل
ـيايس
ارتبطــه بنيويًّــا ومنــذ نشــأته وتبلــور ِخطابــه السـ ّ
اإلســامي
الدينــي
واالجتامعــي والثقــا ّيف بـ"املقــ َّدس"
ّ
ّ
ّ
ـيحي عــى حــد ســواء ،األمــر الــذي يعتــر أساس ـ ًّيا
واملسـ ّ
عــى مســتوى ِ
ـامي
ـي والعــر ّيب واإلسـ ّ
"الخطــاب" الوطنـ ّ
األرد ّين ،يظهــر جل ًّيــا مــن مســ ّمى "الدولــة" األردن َّيــة،
املرتبــط مــن جهــة بنهــر األردنّ ،كواحــد من أهــم املواقع
املســيح ّية املق ّدســة ،ومــن جهــة أخــرى يرتبــط برمزيّــة
إســام ّية ،عــى قــدر كبــر مــن األهم ّيــة يف حضورهــا
ـي والثقــا ّيف ،وتال ًيــا املوقع
ـي والسـ ّ
ـيايس واالجتامعـ ّ
التاريخـ ّ
ـامي
الــذي اتخذتــه يف املــروع النهضـ ّ
ـوي العــر ّيب واإلسـ ّ
الحديــث واملعــارص ،املتمثّــل بـ"العائلــة الهاشــم َّية" ،مبــا
تشـكّله مــن ارتبــاط عضــوي برســالة اإلســام ،ومبرشوعــه
الحضــاري.
ّ
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أ ّمــا الجغرافيــا الثقاف َّيــة األردن َّيــة فقــد ارتبطــت بـ"الرسديّــات"
الدينيّــة املؤسســة للديانــات الســاويّة بتن ُّوعهــا وثرائهــا .وهــي
تداخــا بــن
ً
حالــة بــكل غناهــا الثقــا ّيف والــدال ّيل ،فرضــت
والدنيــوي يف كل مفاصــل الدولــة واملجتمــع،
الدينــي
الح ّيــز
ّ
ّ
والخاصــة األردن ّيــة.
بــل يف مختلــف مظاهــر الحيــاة العا ّمــة
َّ
ـي والثقــا ّيف،
ـي؛ السـ ّ
ـيايس واالجتامعـ ّ
أ َّمــا عــى املســتوى التاريخـ ّ
فقــد ارتبطــت "الدولــة الوطن َّيــة" األردن ّيــة بنيويًّــا بحالــة
جيــو -ثقاف ّيــة وسياســ ّية نــادرة ،متمثلــة بحالــة "احتــال
الدينــي (املســجد األقــى واألماكــن املق ّدســة يف
املقــ ّدس"
ّ
فلســطني املحتلــة) ،برمزيّتــه الدينيّــة والدنيويَّــة عــى حــد
ســواء ،ووجودهــا يف بــؤرة املواجهــة التاريخ ّيــة؛ بأبعادهــا
السياسـ ّية واالجتامع ّيــة والثقاف َّيــة ،ضـ ّد املحــاوالت الصهيون ّيــة
لوضــع اليــد عــى أوىل القبلتــن وثالــث الحرمــن الرشيفــن،
وض ـ ّد محــاوالت قــوى االحتــال املســتمرة للتع ـ ُّرض لألماكــن
ـاص .علـ ًـا أ ّن تلــك
املقدســة املســيح ّية يف القــدس بشــكل خـ ّ
األماكــن املق َّدســة ش ـكّلت جــز ًءا مــن الدولــة األردن َّيــة ،إبــان
"الوحــدة" بالضفــة الغرب ّيــة ،يف الفــرة املمتــدة مــا بــن عامــي
(.)1988 1950-
يف هــذا الســياق تطــرح هــذه الدراســة إشــكال ّيتني أساس ـ َّيتني،
أ ّمــا األوىل فتتمحــور حــول مــدى ارتبــاط حضــور "املقــ ّدس"
يل األرد ّين ،ســواء
ًّ
(نصــا أو متثيـ ًـا أو مفهو ًمــا) يف الف ـ ّن التشــكي ّ
كان حضــور "إثبــات" أو حضــور "نفــي" ،باالنتقــال مــن متثّــل
ـول إىل تب ّنــي قيــم "مــا بعــد
قيــم "الحداثــة" التشــكيل ّية ،وصـ ً
الحداثــة" .أ ّمــا الثانيــة فتتمحــور حــول مــدى نجــاح الفــ ّن
يل يف األرد ّن ِ
(خطاب ًّيــا) يف التملــص مــن التحــ ّوالت يف
التشــكي ّ
القيــم التاريخيَّــة والسياســيَّة واالجتامعيَّــة والثقافيّــة ،التــي
ترافقــت مــع تب ّنــي ت ّيــارات "مــا بعــد الحداثــة" الغرب َّيــة ،لجهة
ـوي ،ومــدى نجــاح
ـي والدنيـ ّ
اإلخــاص لقيــم "املق ـ ّدس" الدينـ ّ
الف ّنــان األرد ّين يف املواءمــة بــن تبنــي القيــم املؤثــرة يف بنــاء
وثبــات الحيــاة العا َّمــة األردنيَّــة (تاريخيًّــا وسياسـيًّا واجتامعيًّــا
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وثقاف ًّيــا) ،وبــن موجــة ترويــج "اهتــزاز" مكانــة
"املقـ ّدس" يف ِ
ـي ،التــي
"الخطــاب" الثقــا ّيف العــر ّيب والعاملـ ّ
ترافقــت مــع تب ّنــي القيــم الغرب ّيــة املعــارصة ،الداعيــة إىل
تجــاوز وتقويــض "املق ّدســات" بكافــة أشــكالها الدين َّيــة
والدنيويّــة.

ِخطاب "املقدَّ س" يف حقبة
يل الغر ّيب
االسترشاق التشكي ّ
يل يف األرد ّن
إ َّن املتابــع لســياقات تطــ ُّور الفــ ّن التشــكي ّ
يلحــظ هــذا التمحــور حــول فكــرة "املق ـ ّدس" ،نف ًيــا أو
إثباتًــا ،ســواء يف حقبــة "الحداثــة" التشــكيليّة (1950-
 ،)1988أو يف حقبــة "مــا بعــد الحداثــة" التشــكيليَّة
( 1988-حتــى اليــوم) .هــذا التمحــور يــكاد يكــون
خاصــة إذا مــا تـ َّم ربطــه بســياقات تطــور الدولــة
ملفتًــاَّ ،
واملجتمــع األرد ّين .فأغلــب الر َّحالــة الــذي أتــوا إىل األردنّ،
ارتبطــت زياراتهــم وإقاماتهــم ،أو عبورهــم لهــذه األرض
بفكــرة "املقـ ّدس" .يف حــن تـ َّم ال َّنظــر إىل األردن كامتــداد
لــأرض املق َّدســة ،وهــي حالــة ت ُلحــظ بوضــوح يف أعــال
هــؤالء الر َّحالــة ،كــا عـ َّـرت عنــه املطبوعــات الحجريَّــة
لألســكتلندي "دايفيــد روبرتــس" ()David Roberts
ّ
 ،)(1796- 1865حيــث احتــل "األثــر" كمــوروث مقـ ّدس
مــن حقــب موغلــة يف القــدم ،العنــر األســاس يف العمــل
ـي ،بوصفــه "أث ـ ًرا" عاب ـ ًرا لألزمنــة .يف املقابــل جــرى
الفنـ ّ
تصويــره يف إطــار مــن املــؤرشات البرصيّــة واملرجعيــات
الثقاف َّيــة املتداخلــة و"املختلطــة" زمن ًّيــا ،دون أن يظهــر
أي انســجام بينهــا ،لتُظهــر مؤث ّــرات زمن ّيــة مختلفــة يف
يل الواحــد ،بشــكل متقطّــع ومتباعــد،
النســيج التشــكي ّ
مــع تغييــب لحلقــات التواصــل الثقافيَّــة أو االجتامعيّــة
التــي تربطهــا باملــكان ،وبشــكل انتقــا ّيئ مقصــود .يف
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ـيايس
املقابــل متَّــت املبالغــة يف إبـراز مظاهــر الحضور السـ ّ
املرتبــط باملؤثــرات الثقاف َّيــة التــي تب ّنتهــا "الســلطة
العثامنيَّــة" ،التــي ســيطرت عــى مناطــق شاســعة مــن
اإلســامي آنــذك ،مبــا فيهــا منطقــة رشق األردنّ.
العــامل
ّ
يف حــن ت ـ َّم تصويــر تدفُّــق الحيــاة حــول ذلــك "األثــر"
بالحالــة الطارئــة أو الهامشــ ّية املؤقتــة ،املنقطعــة
تاريخيًّــا وزمنيًّــا عنــه ،التــي تشــكل عبئًــا عــى املــكان،
ـي والثقــا ّيف التلقــا ّيئ لــه ،يف
وليــس يف إطــار االمتــداد الزمنـ ّ
ـي ،الــذي يحمــل
ـي مــع محيطــه االجتامعـ ّ
تفاعلــه البديهـ ّ
تراكــات ثقاف َّيــة متداخلــة وظيف ًّيــا ،ضمــن أشــكال مــن
والتاريخــي
والســيايس
االجتامعــي والثقــا ّيف
التفاعــل
ّ
ّ
ّ
ـي واإلنســا ّين املنســجم .فجــاءت أعاملــه تعزي ـ ًزا
الطبيعـ ّ
لألســطورة االســتعامريّة التــي تب ّنــت أكذوبــة (أرض بــا
خاصــة تلــك التــي ر ّوجــت لهــا أغلــب الحمــات
شــعب)ّ ،
االستكشــافيَّة الغربيّــة لفلســطني املحتلــة.
عــى نقيــض مــن أغلــب األعــال التصويريَّة االســترشاق ّية
التــي نُ ّفــذت يف الحقبــة نفســها ،جــاء ظهــور "املق ـ ّدس"
يف أعــال روبرتــس تعبــ ًرا عــن حالــة مــن املــايض ،يف
لحظــة تصــادم ثقافيَّــة مــع الحــارض (زمــن إنجــاز
ـوي املتدفّــق
العمــل) ،وليــس جــز ًءا مــن التفاعــل الحيـ ّ
ـي املعــاش للمجتمــع
مــع املــكان ،أو مــن الواقــع اليومـ ّ
الــذي يحتضنــه ،يف إطــار الحالــة التــي شــكّلت جــز ًءا
ـي
مــن ثقافــة املجتمــع وبداهتــه وغذائــه البـ ّ
ـري اليومـ ّ
امل ُعــاش .كــا أنّــه مل يكــن يف إطــار استكشــاف املمكــن
الجــا ّيل الجديــد للمــكان ،الــذي يســتلزم باألســاس وجود
الوطنــي ،تلــك الحالــة التــي
ســيايس باملعنــى
مــروع
ّ
ّ
تش ـكّلت مطلــع القــرن العرشيــن ،مــع انطــاق "الثــورة
املؤسســة للدولــة األردن ّيــة ،كــا ت ـ َّم
العرب ّيــة الكــرى" ّ
التعبــر عنهــا يف أعــال فنــاين جيــل "مــا قبــل الــر ّواد" يف
األردنّ ،الذيــن حــروا إىل منطقــة رشق األردنّ ،يف حقبــة
الســيايس األول للدولــة االردنيَّــة ،املتمثلــة يف
االنبعــاث
ّ
"إمــارة رشق األردنّ" (.)1946 1921-
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ِخطاب "املقدَّ س" ومقدّ مات "الحداثة"
يل األرد ّين
يف املشهد التشكي ّ
يف هــذا الســياق املتداخــل سياس ـ َّيا واجتامع ّيــا وثقاف َّيــا،
أعطــى حضــور وإقامــة مجموعــة مــن الفنانــن يف األردنّ،
يف مــا ُعــرف باســم "جيــل مــا قبــل الــر ّواد" ،يف حقبــة
واجتامعــي وثقــا ّيف
ســيايس
اإلمــارة ،إشــارات النبعــاث
ّ
ّ
ـي جديــد ،بأبعــاد
ـي عــى إمــكانٍ جــا ّيل وطنـ ّ
جديــد ،بُنـ َ
سياسـ ّية وثقاق ّيــة واجتامع ّيــة واضحــة التو ّجهات ،وضعت
ـامي يف بــؤرة اهتامماتهــا ،بحيــث ش ـكّل
"املق ـ ّدس" اإلسـ ّ
"محــو ًرا" الستكشــاف الحالــة الوطنيّــة األردنيَّــة الجديــدة
الســيايس الناشــئ آنــذك،
جامل ًّيــا ،يف إطــار الكيــان
ّ
ـامي
فجــاءت أعاملهــم متض ّمنــة ملظاهــر "املقـ ّدس" اإلسـ ّ
ـايس ،حيــث احتـ َّـل املســجد والجامــع ،برمزيّتــه
بشــكل أسـ ّ
الدينيَّــة واالجتامعيّــة الجامعــة ،التــي تصهــر املتناقضــات،
ـي،
وتطــوي املتباعــدات ،موقــع الصــدارة يف العمــل الفنـ ّ
الحيــوي
والتاريخــي
يف إطــار مــن التفاعــل العمــرا ّين
ّ
ّ
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خاصــة
مــع املــكان ،الــذي ربــط املــايض بالحــارضّ ،
والحجــري
الصخــري
لجهــة التأكيــد عــى طابــع البنــاء
ّ
ّ
للمدينــة األردن ّيــة ،والعاصمــة الجبل َّيــة الحديثــة عـ َّـان،
ـي األرد ّين
وإبـراز الخصوص َّيــة الثقاف ّيــة للمكـ ّون االجتامعـ ّ
املتم ـ ّدن (مبقاييــس تلــك الحقبــة) ،املتجــذر يف التاريــخ،
الــذي عــرف العــارة الحجريّــة متعــددة الطبقــات ،كــا
ظهــر يف مجموعــة مــن األعــال الحقل َّيــة لجيــل "مــا قبــل
خاصــة الــريكّ ضيــاء الديــن ســليامن (1880-
الــرواد"ّ ،
.)1954

عمن ،زيت عىل قامش 73×55 ،سم،
ضياءالدين سليامن ،مدينة َّ
نقل عن وجدان العيل :الف ّن املعارص يف األردنّ ،الجمع َّية
ً ،1932
امللكيَّة للفنون الجميلة ،األردنّ ،ط.1996 ،1

ـري
ـي تصويـ ّ
هكــذا بــدأ "املق ـ ّدس" باتخــاذ طابــع تاريخـ ّ
ي،
وزمنــي) ،يف إطــار املنظــر
(مــكا ّين
الطبيعــي والحقــ ّ
ّ
ّ
أكــر منــه طاب ًعــا دينيًّــا أو الهوتيًّــا ،متواريًــا خلــف
الرؤيــة االســتعامريّة للمــكان .لكنــه مل يتخــذ طاب ًعــا
مؤســل ًبا أو نص ًّيــا أو مفهوم ًّيــا يف تلــك الحقبــة ،أي أنَّــه
ـي ،ومل يتــم
مل يتح ـ ّول لـ"رمــز" تشــكي ّ
يل باملعنــى الوطنـ ّ
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تكريســه كـ"رمزيّــة" وطن ّيــة جامعــة ،ومل يكتســب
شــموليّة الهويّــة الوطنيّــة األردنيَّــة يف متايزهــا الجــايل
ِ
الخــاص لـ"املقــ ّدس"،
والخطــا ّيب ،ومل يصــل للمعنــى
ّ
وطنــي وجــا ّيل مؤســس لـ"الدولــة الوطن َّيــة"
كممكــن
ّ
املســتقلةِ ،
ولخطابهــا الجامــع.
يل يف
يف هــذا الســياق املتتابــع كان عــى الف ـ ّن التشــكي ّ
خاصــة أعــال كل
األرد ّن أن ينتظــر والدة جيــل "الــر ّواد"َّ ،
مــن رفيــق اللّحــام ( )2021 1931-ومحمــود طــه (1942-
يل
 ،)2017لنشــهد والدة "املقــ ّدس" يف الفــ ّن التشــكي ّ
املؤســس لـ"الدولــة
ـي" املؤسـلَب ّ
األرد ّين ،باملعنــى "الوطنـ ّ
الوطن ّيــة" املســتقلة ،ولقيمهــا الجامل ّيــة الجديــدة ،التــي
ارتبطــت بــوالدة اململكــة األردن ّيــة الهاشــم ّية (،)1946
وتال ًيــا "الوحــدة" بالضفــة الغرب َّيــة مــن نهــر األردن،
تدريجي يف املشــهد
ي بشــكل
وبدايــة تبلــور الطابــع امللـ ّ
ّ
الســيايس
يل األرد ّين جامل ًّيــا ،وبــروز "املقــ ّدس"
التشــكي ّ
ّ
يل األرد ّين ،عــر
ـي والثقــا ّيف يف املشــهد التشــكي ّ
واالجتامعـ ّ
إبــراز مركزيّــة العائلــة الهاشــم َّية يف قيــام واســتمرار
ـي األرد ّين ،كــا ظهــر يف أعــال فاطمــة
املــروع الوطنـ ّ
املحــب ( ،)2006 1920-التــي أبــرزت أهم َّيــة الوعــي
مبركزيَّــة العائلــة امللك َّيــة تشــكيل َّيا ،كأســاس للمــروع
ـي األرد ّين ،فرســمت رمــز العائلــة املالكــة بواقع َّيــة
الوطنـ ّ
فضــا عــن
ً
تصويريَّــة (لوحــة امللــك عبداللــه األ َّول).
االجتامعــي
رســمها وإبرازهــا ملظاهــر مــن "االندمــاج"
ّ
والســيايس بــن كافــة فئــات املجتمــع األرد ّين،
والثقــا ّيف
ّ
الــذي ك ّرســته حالــة "الوحــدة" بــن ضفتــي نهــر األردنّ،
الوطنــي األرد ّين الوليــد يف تلــك الحقبــة.
واملــروع
ّ
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أ ّمــا "املق ـ ّدس" الثقــا ّيف فتمحــور يف تلــك الحقبــة حــول
إبـراز مركزيّــة الثقافــة اإلســاميَّة ،يف خصوصيَّتهــا النصيَّــة
واللغويَّــة والثقاف َّيــة العرب َّيــة ،كطابــع لـ"الدولــة الوطن َّية"
األردن َّيــة ،كــا ظهــر يف أعــال جــال بــدران (1909-
ـايس يف بلــورة الطابــع
 ،)1999التــي أســهمت بشــكل أسـ ّ
ـامي لنظــام الحكــم والدولــة عــى حد ســواء.
امللـ ّ
ي اإلسـ ّ

نقل عن:
فاطمة املحب ،زيت عىل قامش50 ×75 ،سمً ،1963 ،
وجدان العيل :مرجع سابق.

يف حــن مل تشــهد الســاحة التشــكيل َّية األردن َّيــة والدة
أعــال مؤســلبة للعائلــة امللك َّيــةّ ،إل مــع قــدوم الفنانــة
الرتك َّيــة األردن ّيــة العامل ّيــة فخــر النســاء زيــد (1901-
 )1991لــأرد ّن يف ســبعينات القــرن العرشيــن ،التــي
دشَّ ــنت يف لوحاتهــا منــاذج مــن "أســلبة" العائلــة امللك َّيــة
تشــكيل َّيا (لوحــة امللــك حســن).
نقل عن :وكالة األنباء واملعلومات
جامل بدران ،عمل زخريفً ،
الفلسطينيَّة "وفا".

فخر النساء زيد ،امللك حسني ،زيت عىل قامش،
Andre Parinaud & Others: Fahe El ،1973
Nissa Zaid, The Royal National Jordanian
Institute Fahrelnissa Zeid of Fine Arts,
.Jordan, 1984
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ِخطاب "املقدَّ س"
يف حقبة "الحداثة" التشكيل ّية األردن َّية
والقيمي
ـي والثقــا ّيف
يف هــذا الســياق السـ ّ
ّ
ـيايس واالجتامعـ ّ
والعقائــدي الراســخ ،واملتامســك رسديًّــا وجامل ًّيــا،
ّ
أث ّــرت "الوحــدة" بالضفــة الغرب َّيــة ،عــى مجريــات
تطــ ُّور ِ
"الخطــاب" الثقــا ّيف األرد ّين ،لجهــة بدايــة ظهــور
مدينــة "القــدس" كـ"مركزيّــة" قيميّــة خالــدة لـ"الدولــة
الوطن َّيــة" األردن َّيــة ،التــي ض ّمــت حدودهــا جــز ًءا مــن
أرض فلســطني التاريخ َّيــة يف تلــك الحقبــة .كــا بــدأت
املقّدســات اإلســام َّية يف "القــدس" تحتـ ّـل موق ًعــا أساسـ ًّيا
يف اللوحــة األردنيَّــة ،ويف ِ
ـي
ـي التاريخـ ّ
"الخطــاب" الوطنـ ّ
ـي والثقــا ّيف للدولــة ،الجامــع لــكل
والسـ ّ
ـيايس واالجتامعـ ّ
مكونــات الشــعب األرد ّين ،عــى اختــاف منابتهــم
وأعراقهــم وطوائفهــم الدين ّيــة ،هــذا شــمل أيضً ــا املكـ ّون
ـيحي يف األردن ،الــذي أخلــص بــدوره تشــكيليًّا لقيــم
املسـ ّ
املجتمــع املســلم.

نقل عن وجدان
رفيق اللحام ،زيت عىل قامشً ،1973 ،40×50 ،
العيل :مرجع سابق.

أفكار  /ملف العدد

ـي يف جيــل
لقــد اســتم َّر هــذا التأثــر لـ"املق ـ ّدس" الدينـ ّ
الســبعينات ،أي جيــل املخرضمــن ،لكــن بوتــرة أقــل،
حيــث بــدأت تظهــر مواضيــع أكــر آن ّيــة ودنيويَّــة.
يف املقابــل جــرى التأكيــد عــى الطابــع املؤســلب
لـ"املق ـ ّدس" ،حيــث عــادة مــا ت ـ َّم رســم "القــدس" عــى
ســبيل املثــال يف إطــار مؤســلب ،وغالبًــا مــا ظهــرت
بعينــي ناظــر مــن جهــة الــرق ،أي مــن جهــة األردنّ،
خاصــة بعــد احتــال الضفــة الغرب ّيــة عــام (،)1967
ّ
تأكيــ ًدا عــى أهم ّيــة األرد ّن الدين ّيــة كممــ ّر ومنطلــق
لتحريــر فلســطني واألقــى ،بحســب الرسديَّــات الدينيَّــة
اإلســام َّية .كذلــك ظهــر يف أعــال املخرضمــن مواضيــع
تعتــر مــن املق َّدســات الدنيويَّــة ،مثــل الرتكيــز عــى
ـي ،واالرتبــاط بـــ"األرض"،
قيــم "األرسة" كمقـ ّدس اجتامعـ ّ
ـيايس .فضـ ًـا
والتضحيــة بالنفــس مــن أجلهــا كمقــدس سـ ّ
عــن التأكيــد عــى الهويّتــن العرب ّيــة واإلســام ّية الجامعــة
ـي
كمقـ ّدس ثقــا ّيف ،وبدايــة تبلــور املعطــى الجــا ّيل الوطنـ ّ
املرتبــط بالحالــة الفلســطين ّية الثقاف َّيــة والنضال ّيــة يف
إطــار مؤســلب ،تأكيـ ًدا عــى اندماجهــا يف القيــم الوطنيَّــة
املؤسســة للدولــة األردن َّيــة كحالــة خالــدة ،كــا ظهــر
ّ
يف أعــال أحمــد نعــواش ( ،)2017 1934-عــى ســبيل
املثــال.

أحمد نعواش ،إنسان عريب وهمومه ،زيت عىل قامش65×55 ،سم،
نقل عن وجدان العيل :مرجع سابق.
ً .1984
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ِخطاب "املقدَّ س"
يف حقبة "ما بعد الحداثة" التشكيل ّية األردن َّية
ـص جيــل "الحداثــة" التشــكيل َّية األردن ّيــة،
هــذا يف مــا يخـ ّ
أ ّمــا جيــل "مــا بعــد الحداثــة" ،فقــد بــدا واض ًحــا انحيــاز
ِ
الحــذر
لليومــي واآل ّين ،وخضوعهــم
بعــض رمــوزه
ّ
لتناقضــات ِ
"الخطــاب" الثقــا ّيف الغــر ّيب تجــاه العــامل العر ّيب
خاصــة لجهــة الرتويــج لقيــم "نفــي" الثوابت،
ـاميّ ،
واإلسـ ّ
و"اهتـزاز" املق ّدســات الدينيَّــة والدنيويَّــة بشــكل موارب،
املؤسســة لحالــة "الثبــات" يف
عــى حســاب القيــم ّ
املجتمعــات العرب ّيــة ،عــى املســتويات كافــة؛ التاريخ َّيــة
والسياسـ َّية واالجتامع َّيــة والثقاف َّيــة واالقتصاديَّــة .فبــدأت
ـب
ميــول طائفــة مــن الفنانيّــن األردنيّــن لتب ّنــي رؤى تصـ ّ
يف الدعــوة إىل "إعــادة النظر" يف دور "املق ّدســات" الدينيّة
والدنيويّــة يف صياغــة "املجــال العــام" (Public Sphere,
 ،)fr.: Sphère publiqueبتعبــر األملــا ّين "هابرمــاس" ،يف
أبعــاده التاريخيّــة والسياســيّة واالجتامعيّــة والثقافيّــة
واالقتصاديَّــة والقيميّــة العا َّمــة ،موجهــن نقدهــم
الحــذر لبعــض املفاهيــم الدين ّيــة والدنيويّــة التــي يُســاء
اســتخدامها ،وغــدت مــع الوقــت أشــبه بـ"مق َّدســات"،
ـامي ،يف حــن تحاشــوا
ّ
خاصــة يف اإلطاريــن العــر ّيب واإلسـ ّ
الوطنــي األرد ّين ،أو
يف الغالــب االصطــدام بـِ"املقــ ّدس"
ّ
التعـ ُّرض للمق ّدســات الدين َّيــة بشــكل مبــارش .يف املقابــل
طــ َّوع عــدد مــن الفنانــن األردن ّيــن تيــارات "مــا بعــد
الحداثــة" الغربيَّــة لرؤيــة ثقافيّــة تســتلهم املــوروث ،وال
تتخــى عــن الثوابــت والجــذور.
يف هــذا الســياق شــكَّلت والدة "التعبرييَّــة التجريديَّــة"
يل األرد ّين نف ًيــا لـ"املقــ ّدس" بصــوره
يف الفــ ّن التشــكي ّ
خاصــة لجهــة تكريــس "الــا تشــخيصيَّة" يف الفـ ّن
كافــةّ ،
األرد ّين ،واالبتعــاد عــن "الواقعيّــة" مبحمولهــا الــدال ّيل
ـي مــن املق ّدســات الدين ّيــة والدنيويّــة عــى حــد
والتاريخـ ّ
ســواء .فت ّيــار "التعبرييّــة التجريديّــة" الحــارض بقــوة يف
يل األرد ّين ،هــو منــط مــن التشــكيل اآل ّين
املشــهد التشــكي ّ

االنفعــا ّيل متعــ ِّدد البــؤر ،الــذي يعتمــد عــى التوليــد
ـري" ،دون
ـري والحــريكّ لحــاالت مــن "التناغــم البـ ّ
البـ ّ
أي َمرجــع مــن الذاكــرة .وبالتــايل ،هــو
االعتــاد عــى ّ
فـ ّن منقطــع عــن الواقــع والتاريــخ والجغرافيــا واملــوروث
والجــذور بصــوره كافــة ،يســعى إىل خلــق تاريخــه
بطــا
ً
الخــاص ،ويجعــل مــن الف ّنــان الــذي ميارســه
ّ
ـي يف
أوحـ ًدا ،وصان ًعــا للتاريــخ،
ً
ومنافســا للنــزوع التاريخـ ّ
مجتمعــه .وهــو بذلــك يناقــض فكــرة متثيــل "املق ّدســات"
الفنــي
السياســيّة واالجتامعيّــة والثقافيّــة يف العمــل
ّ
ـكل أو مفهو ًمــا ،املرتبــط بصــور مــن املــايض أو
نصــا أو شـ ً
ًّ
الحــارض أو املُتَخ َّيــل أو الواقــع امل ُعــاش .يف املقابــل ســنجد
محــاوالت تشــكيل ّية أردن َّيــة ســعت لتطويــع هــذا االتجاه
التاريخــي ،وتطعيمــه مبؤثــرات ثقافيَّــة مــن
للــرط
َّ
ّ
البيئــة الثقافيَّــة األردنيّــة ،كــا هــي الحــال يف مجموعــة
مــن أعــال ســهى شــومان عــى ســبيل املثــال.
يل األرد ّين
ي" يف الفــ ّن التشــكي ّ
أ ّمــا حضــور "الفــن األقــ ّ

سهى شومانlegend-of-petra-1992-aware-women-
artists-artistes-femmes-473x750

33

فقــد شـكَّل بــدوره انقطا ًعــا آخــر عــن فكــرة "املقـ ّدس"،
خاصــة لجهــة
بكافــة مرجعيّاتــه الدينيّــة والدنيويّــةّ ،
تجــاوز كافــة املرجع ّيــات البرصيَّــة املمكنــة يف العمــل
ـي ،فهــو فــن منقطــع عــن الجــذور يف الغالــب .يف
الفنـ ّ
املقابــل نجــد بعــض الحــاالت التشــكيل َّية األردن َّيــة،
التــي حاولــت اســتدراج مؤثــرات تاريخيّــة وسياســيّة
واجتامع ّيــة وثقاف َّيــة إىل هــذا التيــار ،فضـ ًـا عــن اســتدعاء
املــوروث الثقــا ّيف األرد ّين ،بأبعــاده الوطن َّيــة والعرب َّيــة
واإلســام َّية بدرجــات مختلفــة ،إىل نســيج العمــل الفنــي
ي ،كــا ظهــر يف بعــض أعــال نزيــه عويــس عــى
األق ـ ّ
ســبيل املثــال.

نزيه عويس ،من معرض هنوفر ،الجناح األردين ،أملانيا،2000 ،
صورة تفصيلية ،تصوير إياد كنعان.

ـي" عامل ًّيــا،
وهــي الحالــة نفســها التــي ك ّرســها "الفــن البيئـ ّ
ـيايس
ـي أو سـ ّ
ـي خــارج أي متثيــل تاريخـ ّ
الــذي انحــاز للبيئـ ّ
اجتامعــي أو ثقــا ّيف ،ومــع ذلــك نجــد اســتثناءات يف
أو
ّ
يل األرد ّين ،حاولــت إخضــاع هــذا التيــار
الفــن التشــكي ّ
ـي للمؤثـرات الثقاف َّيــة الوطن َّيــة والعرب َّية واإلســام َّية،
الفنـ ّ
منهــا بعــض أعــال محمــد أبوعزيــز ،عــى ســبيل املثــال.

أفكار  /ملف العدد

محمد أبوعزيز أثناء عمله عىل معرض "مقوالت امللح" ،يف منطقة البحر
امليت .تصوير جان لو دو سوفرزاك ( ،)J-L De Sauver Zacصورة من
أرشيف الفنان محمد أبوعزيز.

الشــعبوي" فقــد قــام يف الغالــب عــى
أ ّمــا "الفــ ّن
ّ
اســتحضار "املق ّدســات" كافّــة؛ التاريخيّــة والسياســيَّة
واالجتامع َّيــة والثقاف ّيــة واالقتصاديَّــة ،وعــى نفيهــا
ِخطاب ًّيــا ومفهوم ًّيــا بكافــة الصــور .ويف األردن كان هنــاك
يل ،حيــث
انســياق حــذر خلــف هــذا التيــار التشــكي ّ
تو َّجهــت مجموعــة مــن الفنانــن الذيــن اشــتغلوا ضمــن
مبادئــه إىل تفكيــك مجموعــة مــن املفاهيــم التــي
شـكَّلت مــع الوقــت "مق ّدســات" دين ّيــة ودنيويّــة ،ســواء
كانــت مرتبطــة بالحالــة الوطن ّيــة ،أو الحالتــن العرب ّيــة
واإلســاميّة ،وأخضعوهــا للمســاءلة النقديّــة الواعيــة،
دون االنســياق وراء ِ
التحريــي املبــارش .يف
"الخطــاب"
ّ
املقابــل حاولــت طائفــة مــن الفنانــن املواءمــة بــن آن ّيــة
ولحظ ّيــة ِ
ي املرتبــط بهــذا
"الخطــاب" الثقــا ّيف التفكيــ ّ
التيّــار ،وبــن التح ّديــات السياسـيّة والثقافيّــة واالجتامعيّة
واالقتصاديّــة ،التــي يواجههــا املواطــن العــر ّيب ،نتيجــة
مشــاريع الهيمنــة الجديــدة يف املنطقــة ،منهــا بعــض
أعــال الفنــان عدنــان يحيــى ( ،)2020 1960-عــى
ســبيل املثــال.
ـي" ،فقــد دشَّ ــن بــدوره
أ َّمــا عــى مســتوى "الفـ ّن املفهومـ ّ
ـكال مــن االنقطــاع عــن التاريــخ واملــوروث ،بوصفــه
أشـ ً
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الـراع الدائــرة مــع قــوى االحتــال ،التــي شـكَّل فيهــا الجســد
اإلنســا ّين املحــور األســاس ،كــا ظهــر يف بعــض أعــال عريــب
طوقــان ،عــى ســبيل املثــال.

عريب طوقان ،فوتوغراف،2007 ،
ً
نقل عن النرشة املرفقة مبعرض
عد الذكريات -دارة الفنون،
.2007
نقل
عدنان يحيى ،أفريقيا ،زيت عىل قامش120x110 ،سمً .2005 ،
عن :موقع الفنان./http://yahyaart.wordpress.com :

اعرتاضً ــا عــى فكــرة العمــل املنجــز ،وتروي ًجــا ملفاهيــم
"مــا قبــل العمــل" املكتمــل .وعــى املســتوى األرد ّين فــإ َّن
هــذا الت ّيــار مل يحــ َظ بحضــور مهــم ،يف حــن مل تخــرج
األعــال التــي تب َّنتــه عــن األطــر ِ
الخطابيــة الغرب ّيــة،
التــي دعــت إىل تفكيــك الثوابــت وطــرح املرجع ّيــات
التاريخيــة جانبًــا ،ومنهــا رشعيّــة بعــض املفاهيــم التــي
أصبحــت أشــبه بـِ"املق َّدســات" الدنيويّــة ،التــي أخضعوها
خاصــة
ـواريّ ،
ي وحـ ّ
للمســاءلة النقديــة يف ســياق تفاع ـ ّ
ـي".
لجهــة رشع ّيتهــا يف توجيــه "الوعــي الجامعـ ّ
يف حــن شــكَّل حضــور "فــ ّن الجســد" عامليًّــا وســيلة
للرتكيــز عــى الــذا ّيت ،يف ســياق التعــ ُّرض ملفاهيــم ذات
جامعــي .أ ّمــا يف األرد ّن فلــم تخــرج التجــارب
طابــع
ّ
التــي اســتلهمت هــذا التيــار عــن هــذا املعطــى العــا ّم،
لكــن مــا مييِّــز التجربــة األردنيّــة هــو محاولتهــا توظيــف
هــذا التيــار يف إطــار تقديــم مجموعــة مــن املفاهيــم
"الجامع ّيــة" ذات الطبيعــة السياســ َّية ،منهــا بعــض
الثوابــت و"املق ّدســات" الوطن ّيــة والعرب ّيــة ،يف إطــار
توظيــف حساسـيّة الجســد اإلنســا ّين يف استشــفاف معــانٍ
سياســ َّية مرتبطــة بحالــة الــراع الدائــرة يف املنطقــة،
خاصــة يف مــا يخــص القض ّيــة الفلســطين ّية ،وحالــة

خامتة

يف ختــام هــذه الدراســة التــي تناولــت تح ـ ّوالت "املق ـ َّدس" يف
يل األرد ّين ،مــن متثــات حالــة "االســترشاق" إىل
الف ـ ّن التشــكي ّ
متثــات حالــة "مــا بعــد الحداثــة" ،مــرو ًرا بدراســة "املق ـ َّدس"
يف حقبــة "الحداثــة" التشــكيل ّية األردن ّيــة ،مــن وجهــة
ســيميولوجيَّة ِخطابيَّــة نقديَّــة مقارنــة ،فقــد خلصنــا إىل
وجــود ارتبــاط وثيــق بــن التحـ ّوالت التــي طــرأت عــى متثــات
يل األرد ّين ،وبــن االنتقــال مــن
"املقــ ّدس" يف الفــن التشــكي ّ
ـول إىل تب ّنــي قيــم "مــا بعــد
حقبــة "الحداثــة" التشــكيل ّية ،وصـ ً
الحداثــة" ،وهــي تحــ ّوالت عــ ّززت قيــم الثبــات يف املجتمــع
األرد ّين بشــكل عــام ،وأخلصــت إىل حـ ّد كبــر إىل قيــم "الدولــة
الوطن ّيــة" األردن ّيــة يف أبعادهــا العرب ّيــة واإلســام ّية ،عــى
املســتويات النص َّيــة والتمثيل َّيــة واملفهوم َّيــة العا َّمــة ،مــع وجــود
اســتثناءات مل ترتــقِ إىل مســتوى التأثــر الطاغــي عــى املشــهد
يل يف األرد ّن يف
يل األرد ّين .يف املقابــل نجــح الف ّن التشــكي ّ
التشــكي ّ
التملُّــص مــن حالــة "االهتـزاز" يف القيــم السياسـ َّية واالجتامع َّية
والثقاف ّيــة التــي ترافقــت مــع دخــول مؤثــرات تيــارات "مــا
بعــد الحداثــة" الغربيَّــة إىل املشــهد الثقــا ّيف األرد ّين ،وبالتــايل
النجــاح يف املواءمــة بــن حالــة املعــارصة املنشــودة تشــكيل ًّيا،
وبــن القيــم املؤثــرة يف بنــاء وثبــات "الدولــة الوطن َّيــة"
األردن ّيــة ،واســتقرار الحيــاة العا َّمــة األردن َّيــة (تاريخ ًّيــا وسياسـ ًّيا
واجتامعيًّــا وثقافيًّــا) ،وعــدم الخضــوع األعمــى ملوجــة "اهتزاز"
القيــم ،التــي ترافقــت مــع تب ّنــي التو ّجهــات الغرب ّيــة ،ال ّداعيــة
إىل تجــاوز "املق ّدســات" بكافــة أشــكالها الدين َّيــة والدنيويّــة.
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الفنان عمر أنيس
يف مرحلته األردن ّية

هاين حوراين*

اســتق َب َل األردن يف العقــود األوىل لنشــأته عــد ًدا مــن الف ّنانــن العــرب واألجانــب الذيــن أقامــوا فيــه
لف ـرات طويلــة نســب ًّيا .وخــال إقامتهــم هــذه خلفــوا وراءهــم رســومات ولوحــات فن ّيــة توثِّــق
َمشــاهد مــن طبيعــة البــاد ووجــوه مجتمعهــا .ومــن املؤســف أ َّن الذيــن تص ـ ّدوا ملهمــة كتابــة
تاريــخ املشــهد التشــكييل األردين ،اكتفــوا باإلشــارة املقتضبــة إىل هــؤالء الفنانــن ،ولذلــك فقــد ظلّــت
املعلومــات القليلــة امل ُتداولــة حولهــم تتك ـ َّرر يف مختلــف املراجــع واملؤلّفــات التــي رصــدت تط ـ ُّور
الحركــة التشــكيل ّية األردن ّيــة ،دومنــا تحديــث أو إضافــة.

توطئة

تتوقَّــف املقالــة التاليــة عنــد الفنــان اللبنــاين عمــر األنيس
الــذي قــدم إىل األردن ،وهــو ياف ـ ٌع ،يف العــام  ،1922أي
يف العــام التــايل لقيــام أ َّول حكومــة أردن ّيــة ( 11نيســان
 ،)1921وقــد أقــام يف عـ ّـان مــدة خمــس ســنوات ،حتــى
غادرهــا عــام  1927لاللتحــاق بأحــد املعاهــد األكادمييــة
الفرنســية.
ومــن املرجــو أن أردف هــذه املقالــة بأخــرى ،أو أكــر،
عــن فنانــن آخريــن ،مــن بينهــم الفنــان الــريك ضيــاء
الديــن ســليامن ،الــذي قــدم إىل األردن يف العــام ،1930
وعــاش ورســم وأقــام معــارض مبكــرة لــه قبــل أن يتــويف
يف عــام  .1954فنــان تــريك آخــر أقــام يف األردن لــردح
طويــل مــن عمــره ،هــو األمــر عمــر فــوزي أفنــدي،
حفيــد آخــر الســاطني العثامنيــن ،محمــد رشــاد .وقــد
انتقــل مــن اإلقامــة يف مــر وفرنســا ،حيــث درس ،إىل
األردن ليلتحــق بشــقيقته املتزوجــة مــن ســمو األمــر

* رسام وباحث يف الفنون البرصية
Hourani.ujrc@gmail.com

نايــف ،وقــد تــويف يف عـ ّـان يف  24نيســان  ،1986دون أن
ربــا باســتثناء محيطــه
كرســامّ ،
يعــرف أحــد عــن نشــاطه ّ
العائــي وأصدقائــه.
عــان
اعتبــا ًرا مــن عقــد الخمســينات ســوف تتعــ َّرف ّ
عــى "جــورج ألييــف" ( )1918 1887-الــذي كان ضابطًــا
يف الجيــش الــرويس حتــى ثــورة أكتوبــر البلشــفية عــام
 ،1917حيــث التحــق بالجيــش األبيــض (القيــري) ،قبــل
أن يرحــل إىل إســطنبول ،ويف عرشينــات القــرن املــايض
تح ـ َّول "ألييــف" إىل رســام محــرف ،ثــم انتقــل بعدهــا
إىل فلســطني .ومــع النكبــة الفلســطينية ،انتقــل "ألييــف"
إىل عـ ّـان ،حيــث افتتــح اســتوديو لــه يف جبــل عـ ّـان،
وتتلمــذ عليــه جيــل مــن الفنانــن األردنيــن األوائــل .ويف
العــام  1967وبعــد وفــاة زوجتــه انتقــل للعيــش مــع
ابنتــه يف بــروت حيــث تــويف هنــاك عــام .1970
عــان
وإىل جانــب "جــورج ألييــف" ســوف تســتقبل ّ
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فنانــن أجانــب آخريــن ،أبرزهــم ،أو أكرثهــم شــهرة ،هــو
عــازف البيانــو والرســام اإليطــايل "أرمانــدو بــرون" الــذي
عمــل مــع "معهــد املوســيقى وال ّرســم" الــذي تأســس
عــام  ،1952وعــى ال ّرغــم مــن أنــه كان قــد علَّــم نفســه
بنفســه أصــول ال ّرســم ،إال أنــه د َّرس عــد ًدا مــن الفنانــن
والفنانــات الــذي شــغلوا فيــا بعــد الســاحة الفنيــة
مبعارضهــم .ومــن ســرة مهنــا الــدرة ،كــا كتبهــا بنفســه،
نتعــ َّرف عــى اســم فنــان هولنــدي كان يقيــم ويعمــل
عــان الخمســينات ،وهــو "وليــم هالويــن"،
كرســام يف ّ
ّ
والــذي كان لــه دو ٌر يف تعريــف مهنــا الــدرة عــى أعــال
الفنــان الهولنــدي الكبــر "رامربنــت" .لكــن مل أجــد أيــة
معلومــات أخــرى عنــه.
إذن ،هــذه مقالــة أوىل يف إطــار التعريــف بفنانــن عرفهم
ـح يف
األردن يف عقــوده املبكــرة ،كان لبعضهــم أث ـ ٌر واضـ ٌ
رســامي األردن عــى أصــول
تدريــب الجيــل األ ّول مــن ّ
ال َّرســم ،فيــا مل يــرك بعضهــم اآلخــر مثــل هــذا األثــر،
ال لــيء ســوى أ َّن املرحلــة التاريخيّــة املعنيّــة ،ال س ـيّام
يف العرشينــات والثالثينــات مــن القــرن املــايض مل توفِّــر
"حاضنــة اجتامعيــة أو ثقافيــة" ،لالســتفادة مــن هــؤالء
الفنانــن العــرب أو األجانــب يف تعليــم أبنــاء البلــد عــى
مهــارات ال َّرســم واكتســاب الثقافــة الفنيّــة التشــكيليّة.

عمر األنيس
الشاب الحائر ما بني الطِّب وال َّرسم
كان عمــر األنــي ( )1969 1901-أ َّول فنــان تشــكييل
عــريب يعرفــه األردن يف الســنوات األوىل لنشــأته ككيــان
ســيايس .فقــد قــدم مــن بــروت يف العــام  1922لزيــارة
ابــن ع ِّمــه محمــد األنــي ( ،)1951 1880-الــذي كان

رئيســا لديــوان األمــر عبداللــه بــن الحســن .لكــن
يعمــل ً
هــذه الزيــارة مل تلبــث أن تح َّولــت إىل إقامــة طويلــة
اســتم َّرت لنحــو خمــس ســنوات يف عـ ّـان ،عمــل خاللهــا
ـي األمــر عبداللــه ،طــال
مد ِّر ًســا للغــة اإلنجليزيــة الب َنـ ْ
ونايــف(.)1
حــي الزيدانيــة ،ألرسة بريوتيــة
ُولــد عمــر يف بــروتّ ،
عريقــة ومثقفــة .أمــه الســيدة عتيقــة ســام "التــي
تنتمــي إىل إحــدى العائــات املدينيــة الصاعــدة" ،ووالــده
عبدالرحمــن األنــي كان طبيبًــا ،ميــارس الرســم املــايئ
كهوايــة ،وكان ميلــك صيدليــة "تضمــن مدخــولً مري ًحــا
للعائلــة"( .)2التحــق عمــر بالكليــة الربوتســتانتية الســورية
(الجامعــة األمريكيــة الح ًقــا) لدراســة الطــب ،غال ًبــا تحــت
تأثــر والــده ورغبتــه يف ضــان حيــاة مريحــة البنــه.
الرســام ،نقــل إىل ابنــه أرسار ال َّرســم
لكـ َّن األب الطبيــبّ -
باأللــوان املائ ّيــة عندمــا أهــداه أ َّول علبــة ألــوان مائ ّيــة(.)3
ال نعــرف عــى وجــه الحــر املــدة التــي أمضاهــا يف
دراســة الطــب إن كانــت ســن ًة واحــد ًة أم ســنتني ،لك َّننــا
نعــرف أنــه زيَّــن إحــدى صفحــات املجلــة الطالبيــة
بلوحــة ملنظــر بحــري يف العــام  ،1918وعــى إثرهــا أطلــق
عليــه زمــاؤه يف الكليــة لقــب "ف ّنــان" .ويف العــام 1919
اطَّلــع الف ّنــان خليــل الصليبــي عــى التجــارب األوىل لعمر
األنــي ،وكانــت رســو ًما ألشــجار غابــة بــروت ولحدائــق
الجامعــة األمريكيــة ،فأعجــب بهــا وشــجعه عــى "احـراف
الرســم" ومامرســته يف الهــواء الطلــق .وخــال دراســته
الطــب ظـ َّـل عمــر األنــي عــى احتــكاك مبحــرف خليــل
الصليبــي الــذي كان يقــع يف مــكان غــر بعيــد عــن
الجامعــة األمريكيــة .وقــد تأثَّــرت تجــارب األنــي املائ ّيــة
األوىل بأعــال الصليبــي ،وال ســيام يف رســمه املبــارش مــن
الطبيعــة لب ّوابــة حديقــة تلــة الخيــاط ( )1921ولوحــة
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الجــر ( ،)1922ويف غضــون ذلــك ث َّقــف األنــي نفســه
فنيًّــا مــن خــال الــر ُّدد عــى "مكتبــة الفــن" التــي كان
قــد افتتحهــا الشــاعر شــارل قــرم(.)4
يف العــام  1920تــويف والــده ،ويبــدو أ َّن ذلــك ســاهم يف
حســم تــر ُّدده مــا بــن مواصلــة دراســة الطــب أو امتهــان
ال َّرســم .وينســب الناقــد العراقــي فــاروق يوســف لخليــل
َ
أنــت
الصليبــي قولــه:
"ســواك خُلــق ليكــون طبي ًبــاَ ،
رســا ًما" ،وذلــك يف معرض تشــجيع األنيس
خُلقــت لتكــون ّ
عــى االن ـراف إىل الرســم وتــرك الطــب لســواه( .)5كــا
ش ـ َّجع الصليبــي عمــر األنــي عــى املشــاركة يف معــرض
بــروت الــدويل ،يف العــام  ،1921حيــث نــال امليداليــة
الفض ّيــة لذلــك املعــرض عــن أعاملــه(.)6
كان عمــر يف ســن الثانيــة والعرشيــن حــن زار ابــن ع ّمــه
عــان ،عــام  .1922وليــس معروفًــا
محمــد األنــي يف ّ
دافــع تلــك الزيــارة؛ كان محمــد األنــي قــد خــدم يف
الحكومــة الفيصليــة ،ثــم التجــأ إىل األردن ليلتحــق
يف خدمــة األمــر عبداللــه بــن الحســن يف أواخــر عــام
 ،1920وهنــا نقــول :هــل أ َّن محمــد األنــي شـ َّجع عمــر
ربــا ملســاعدته عــى إيجــاد عمــل
عــى زيــارة عـ ّـانّ ،
لــه بعــد وفــاة والــده ،وتوقُّفــه عــن دراســة الطــب؟! أم
الرســام الناشــئ اغتنــم وجــود قريبــه
أ َّن عمــر األنــي ّ
محمــد األنــي يف مركــز رفيــع يف ديــوان األمــر ،لزيــارة
األردن ،مـ ّـا يســمح لــه بالتجـ ُّول وال َّرســم يف أرجــاء البقاع
األردنيّــة ،والوصــول إىل مناطــق مثــرة الهتامماتــه الفنيــة
مثــل البــراء ،والبحــر امليــت والطبيعــة الصحراويــة،
وكذلــك للتعـ ُّرف عــى عــامل البــدو ،حيــث مل تلبــث هــذه
أن تح َّولــت إىل موضوعــات أثــرة لرســومه املائ ّيــة؟!

أفكار  /ملف العدد

ال ِّروايــة الوحيــدة ذات املصــدر األردين عــن زيــارة الف ّنــان
الشــاب عمــر األنــي لــأردن هــي تلــك التــي يرويهــا
عميــد التشــكيليني يف األردن محمــد رفيــق اللحــام يف
ســرته املنشــورة "رحلتــي مــع الحيــاة والفــن" ،يقــول
اللحــام:
"بــدأ األنــي دراســته للفــن عــى يــد الفنــان اللبنــاين
حبيــب رسور ،ومــن ثــم عــى يــد خليــل صليبــا .جــاء
ليحــل يف ضيافــة ابــن عمــه
َّ
إىل األردن عــام 1922
رئيســا للديــوان امللــي ()...
محمــد األنــي ،الــذي كان ً
فأقــام يف الشــونة وجــاء إىل عـ ّـان ليقــي فيهــا أســبو ًعا.
لكــن حــدث أن غــادر ابــن عمــه إىل لنــدن برفقــة األمــر
عــان بعــودة األمــر،
عبداللــه ،عــى أن يعــود إىل ّ
فامتــ َّدت إقامــة األســبوع لعــدة ســنوات يف األردن.
ويف هــذه الفــرة بقــي عمــر يرســم البــدو والنخيــل
والصحــراء .وخــال إقامتــه يف األردن علَّــم األمرييــن
طــال ونايــف اللغــة اإلنجليزيــة"(.)7
مهــا كانــت أســباب ودوافــع عمــر األنــي مــن القــدوم
لعـ ّـانّ ،إل أ َّن ذلــك فتــح لــه البــاب لإلقامــة ،يف ظــروف
عــان ،قري ًبــا مــن ابــن ع ّمــه األكــر ســ ًّنا،
مريحــة ،يف ّ
صاحــب الخلف ّيــة العســكريّة والخـرات الصحف ّيــة .هــذا
فضـ ًـا عــن كونــه صاحــب املنصــب الرفيــع والقريــب مــن
األمــر عبداللــه( ،)8وقــد اســتم َّرت إقامتــه يف األردن حتــى
عــام .1927
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املرحلة األردن ّية يف مسار عمر أنيس

قلّــة مــن النقــاد الذيــن توقفــوا عنــد "املرحلــة األردنيــة"
مــن تجربــة عمــر األنــي الفنيــة ،غال ًبــا ألنهــا تنتمــي إىل
بدايــات عمــره الفنــي ،حيــث كان مــا يـزال يف السادســة
والعرشيــن ،أو الســابعة والعرشيــن حــن غــادر عـ ّـان إىل
لبنــان ،ومــن ثــم إىل فرنســا.
يصــف فيصــل ســلطان ،الفنــان التشــكييل واألســتاذ
الجامعــي والناقــد الفنــي اللبنــاين" ،املرحلــة األردنيــة"
(والتعبــر لفيصــل ســلطان) فيكتــب أنهــا فتحــت أمامــه
"نوافــذ التأليــف البانورامــي للمنظــر ،حيــث تتدفــق
ينابيــع صــور لصخــور وميــاه وأشــكال غيــوم يف رساب
املــدى الصح ـراوي( )...فقــد ســحرته مشــاهد الصح ـراء،
واســتوقفت ريشــته كثــ ًرا حيــاة البــداوة"(.)9
وبعــد أن يذكــر فيصــل ســلطان املواقــع التــي جــال
فيهــا بــن األردن وفلســطني ،ومنهــا العقبــة والبــراء
والبحــر امليــت يف رشقــي األردن ،والقــدس وطربيــا يف
فلســطني ،يتوقــف أمــام لوحــة مائيــة بعينهــا يعتربهــا
"أروع لوحــات املرحلــة األردنيــة ،وتتمثــل مبنظــر املــد َّرج
الرومــاين يف عـ ّـان ،الــذي رســمه يف العــام  ،1926وأظهــر
فيــه رشــاقة أســلوبه االنطباعــي (مــا قبــل تع ُّرفــه
الكامــل عــى االنطباعيــة) يف التأليــف املحــوري مــن
زاويــة واســعة وإيقاعــات التلويــن (التكثيــف اللــوين
عــر طبقــات للوصــول إىل الشــفافية والتناغــم واملنــاخ
الشــعري)".
ويخلــص فيصــل ســلطان إىل أ َّن هــذه اللوحــة التــي
أمــى األنــي أكــر مــن أســبوعني يف رســمها ،ستشــكل
فيــا بعــد املنطــق الحيــوي لتف ُّهــم أرسار االنطباع ّيــة،

التــي مــا لبــث أن اكتشــف حقائقهــا وإنجازاتهــا أثنــاء
دراســته يف أكادمييــة جوليــان يف باريــس مــا بــن العــام
 1927و ،1930أي يف مرحلــة صعــود االنطباع ّيــة يف
الحيــاة األكادمييــة الفرنســية"(.)10
يتوقــف فيصــل ســلطان عنــد تعـ ُّرف عمــر األنــي عــى
عــان ،الــذي
"برتــرام تومــاس"  Bertram Thomasيف ّ
يصفــه ،بـِ"الباحــث االجتامعــي اإلنجليــزي" ،حيــث تع َّرف
منــه عــى كتابــات األخــر عــن الربــع الخــايل ،وكيــف
أ َّن األنــي كان يســتعري منــه كت ًبــا فن ّيــة تهتــم بجامليــة
الفنــون اإلنجليزيــة (عــى األخــص يف مجــال املائ ّيــات).
ويضيــف" :هــذا االطــاع ،رسعــان مــا جعــل األنــي
يتحــ َّول يف مزاجــه اللــوين مــن القتامــة والقســاوة إىل
الشــفافية واالندمــاج الحــي باللــون .هــذا مــا نشــاهده
عــى األقــل يف التغيـرات التــي حدثــت يف لوحــات البحــر
امليــت ،حيــث شــفافية اللــون واألفــق واملــدى األزرق
املائــل إىل البنفســجي" .ويتح ـ َّدث د.ســلطان أيضً ــا عــن
أمثلــه أخــرى تعكــس تحـ ُّول مزاجــه اللــوين .ففــي منظــر
مــايئ مــن القــدس" ..يرســم طيــف املدينــة عنــد الغــروب
مــع إيقاعــات األلــوان املتداخلــة" ،ويف مائ ّيــة "بوابــة
البــراء" ،يهيمــن "لــون الغبــار الصحــراوي وضبابيــة
الغمــوض الــذي يكتنــف األثــر" .وينتهــي إىل القــول
ظــل يالحقــه
إ َّن "املنظــر الطوبوغــرايف كرؤيــة واقعيــة َّ
لســنوات"(.)11
ويه ّمنــا هنــا أن نتوقــف قليـ ًـا لنفتــح قوســن ونتع ـ ّرف
بـ"برتـرام تومــاس" واألثــر الــذي تركــه عىل الفنان الشــاب
عمــر األنــي .إ َّن "برت ـرام تومــاس" ( )1950 1892-هــو

39

املكتشــف والرحالــة اإلنجليــزي الشــهري الــذي قطــع
الربــع الخــايل ،وكان عاملًــا ودبلوماس ـيًّا .عمــل يف الع ـراق
بــن  1916و ،1922قبــل أن ينتقــل إىل األردن ليعمــل
عــان مــا بــن 1922
مســاع ًدا للمعتمــد الربيطــاين يف ّ
و ،1924لينتقــل بعدهــا للعمــل لصالــح ســلطان مســقط
و ُعــان .اشــتهر "برت ـرام تومــاس" بســمعته كأ ّول أورويب
يقطــع الربــع الخــايل ،خــال عامــي  1930و .1931وهــي
التجربــة التــي وث ّقهــا بنفســه يف كتــاب لــه صــدر عــام
 ،1932حيــث وصــف فيــه الصح ـراء وســكانها وثقافتهــا
وحيواناتهــا(.)12
يبــدو مــن إشــارة فيصــل ســلطان إىل عالقــة عمــر األنــي
عامــا
ً
مــع "برتــرام تومــاس" أنهــا كانــت ،مــن جهــة،
محفــ ًزا الهتاممــه بالصحــراء وبالبــدو ،وهــو االهتــام
الــذي مل يتوقــف أبـ ًدا ،وح ّفــزه عــى تجســيده يف رســومه
املائيــة يف أكــر مــن مرحلــة الحقــة .أ ّمــا الجانــب اآلخــر
مــن هــذه العالقــة فهــو اســتفادته مــن مكتبــة "تومــاس"
رســامي األلــوان املائيــة
الفنيــة لالطــاع عــى نتاجــات ّ
اإلنجليــز.
وهنــا نالحــظ أ َّن صلــة القرابــة التــي تربــط عمــر مبحمــد
األنــي ،رئيــس الديــوان األمــري ،قــد س ـ ّهلت لــه فــرص
االحتــكاك بالدبلوماســيني األجانــب ،كــا هــي حــال
"برت ـرام تومــاس" ،الــذي كان الرجــل الثــاين مــن حيــث
املرتبــة يف التمثيــل الســيايس لربيطانيــا يف األردن.
إىل جانــب د.فيصــل ســلطان التفــت الناقــد العراقــي
فــاروق يوســف إىل فـرادة تجربــة عمراألنــي عــن بقيــة
الفنانــن اللبنانيــن الــر ّواد ،مــن حيــث كونــه "املؤســس
والفاتــح يف الوقــت نفســه" ،إذ بينــا كان معظــم جيــل

أفكار  /ملف العدد

الــر ّواد اللبنانيــن قــد انهمــك يف رســم الطبيعــة اللبنانيــة،
"فــإ َّن فرصــة مل تتــح لآلخريــن مكّنــت األنــي مــن أن
يكــون رســام الصحــراء الوحيــد ،وهــي صفــة رمبــا مل
يكتســبها رســام عــريب آخــر"(.)13
ويســجل فــاروق يوســف عــن نتاجــات عمــر األنــي يف
"مرحلتــه األردنيــة" فيقــول" :األنــي الــذي تعـ ّرف عــى
الصح ـراء يف س ـ ّن مبكــرة مــن حياتــه قُ ـ ِّدر لــه أن يــرك
إرثًــا تصويريًّــا نــاد ًرا ،يوثّــق مــن خاللــه لحظــات جــال
نــادرة ،لتحتفــظ دامئًــا بنضارتهــا الفن ّيــة وقـ ّوة حضورهــا
التاريخــي ،بســبب أ ّن أحــ ًدا مــن الرســامني العــرب مل
ّ
(.)14
يقتـ ِ
ـف أثــر األنــي"
أ ّمــا "كرســن شــيد" التــي كتبــت عــن ســرة عمــر األنــي،
وثبتــت قامئــة مبعارضــه واملراجــع املهمــة التــي تناولــت
أعاملــه ،فقــد اكتفــت بفقــرة صغــرة عــن ســنوات
إقامتــه الخمــس يف عـ ّـان ،وتقــول" :عمــل األنــي مــن
ســنة  1923إىل  1927يف البــاط األردين أســتاذًا لطــال،
ـتغل هــذه الفرصــة إلجـراء
ابــن األمــر عبداللــه .وقــد اسـ َّ
توثيــق بــري وإثنوغـرايف للســكان املحليــن ،مـ ّـا يشــر
إىل اهتاممــه بشــعوب املنطقــة وثقافتهــا ،وهــو اهتــام
أظهــره فيــا بعــد يف منطقــة أهــوار بحــرة الحولــة
(فلســطني) وجبــل الســويداء (ســوريا) وبــن الســكان
البــدو الذيــن كانــوا يقطنــون يف بــروت"(.)15
وأ ّمــا زيــاد ســامي عيتــاين ،وهــو إعالمــي وباحــث لبنــاين،
فقــد كتــب مبناســبة مــرور  51ســنة عــى رحيــل عمــر
األنــي مقــالً  ،اســتهلّه بالحديــث عــن بدايــات عمــر
األنــي يف األردن .ويقــول :إ َّن تعلقــه بالفــن وســفره
إىل األردن( )...جعلــه يهجــر كليــة الطــب يف الجامعــة
عــان ،أمضاهــا
األمريكيــة ،ليقــي خمــس ســنوات يف ّ
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وهــو يرســم عــامل الصحــراء بــكل مــا يتض ّمنــه مــن
مشــاهد ســاحرة ،ووهبتــه القــدرة عــى متييــز األشــكال
واأللــوان التــي ال تُــرى بيــر .وأضــاف" :وهــذا يتجـ ّـى
بوضــوح مــن خــال معرضــه األول ســنة  1927الــذي
حمــل عنــوان "يف القــدس" ،الــذي خ ُِّصــص لعــرض مــا
أنتجتــه ريشــته الســاحرة ،مــن لوحــات انطباعيــة،
عكســت بألوانهــا مشــاهداته الصحراويــة ،والتــي كانــت
ملهمتــه األوىل يف رحلتــه مــع عــامل التشــكيل"(.)16

عمن ...أسئلة تنتظر اإلجابة
عمر األنيس يف ّ

يبقــى أن نتســاءل كيــف عــاش عمــر األنــي يف عـ ّـان؟
وكيــف كان يقــي وقتــه؟ ومــع مــن؟! ثــم هــل تــرك
وراءه أوراقًــا أو مذكــرات أو مالحظــات مكتوبــة عــن
الســنوات الخمــس التــي قضاهــا يف العاصمــة األردنيّــة؟!
مــا مــن إجابــة شــافية عــن هــذه األســئلة .لكــن مــن
املفيــد أن نتذكّــر أ َّن عـ ّـان كانــت يف مطلــع العرشينــات
ويف منتصفهــا ،أقــرب مــا تكــون إىل بلــدة صغــرة ال
يتعــدى عــدد ســكانها  6400نســمة( .)17لكــن يف الوقــت
نفســه كانــت هــذه البلــدة الصغــرة تســتقطب مئــات
املثقفــن والسياســيني والعســكريني العــرب ،م ّمــن لجــأوا
إىل األردن بعــد معركــة ميســلون ( 24متــوز )1920
عمن
وســقوط الحكومــة الفيصليــة .وهكــذا فقــد كانــت ّ
تحتضــن جامعــات مــن مختلــف األقطــار والخلف ّيــات
الثقاف ّيــة واملهن ّيــة .وال شــك بــأ َّن عمــر األنــي وجــد يف
صفــوف هــؤالء نو ًعــا مــن الحاضنــة االجتامعيــة.
وإذا أخذنــا بعــن االعتبــار صغــر س ـ ّنه يف ذلــك الوقــت
وتكوينــه النفــي ،فإنــه مــن املر ّجــح أن يكــون قــد مــأ
الف ـراغ يف حياتــه اليوميــة بالرســم والتنقــل عــر األردن،
بحثًــا عـ ّـا هــو مثــر فنيًّــا لرســمه أو عمــل تخطيطــات
لــه .عــى أ َّن القليــل مــن الكتابــات املنشــورة عن ســنوات

إقامتــه يف األردن ،مل يقـ ِّدم معلومــات كافيــة عــن حياتــه
اليوميــة أو عــن عالقتــه مبحيطــه االجتامعــي.
بيــد أ َّن مثــة إشــارات مقتضبــة إىل أ َّن عمــر األنــي رمبــا
تــرك نو ًعــا مــن املد ّونــات عــن فرتتــه ال َع ّمنيــة ،وقــد
تكــون منهــا "مالحظــات عــن حيــاة البــدو" ،وهــي
مخطوطــة غــر منشــورة ،ال تحمــل تاريخًــا محــد ًدا،
محفوظــة لــدى أرشــيف نــدى األنــي ،بــروت ،لبنــان(.)18
خــال ســنوات إقامــة عمــر األنــي مل يكــن مثــة مــكان
أو قاعــة عامــة يف العاصمــة األردنيــة لعــرض األعــال
الفنيــة ،بــل ومل تكــن هنــاك فنــادق كبــرة يك تحتضــن
هكــذا أنشــطة ،كــا هــي حالهــا يف العقــود الالحقــة.
عــان ،وهــو فنــدق
وكان أول فنــدق كبــر يُقــام يف ّ
فيالدلفيــا ،قــد دشّ ــن يف العــام  .1928ولذلــك فإنــه مــن
العبــث البحــث عــن تأثــره كفنــان تشــكييل شــاب عــى
محيطــه االجتامعــي .وبهــذا املعنــى فــإ َّن أثــره الوحيــد
والباقــي هــو رســومه ولوحاتــه التــي نُ ِّفــذت عــى يــده
داخــل األردن ،وعــن مواقــع ومشــاهد يف األردن.
لقــد أمثــرت املرحلــة األردنيــة عــد ًدا غــر معــروف
مــن األعــال املائ ّيــة التــي صــ ّورت مشــاهد طبيع ّيــة،
مــن الصحــراء ،ومــن عــامل البــدو ،إضافــة إىل رســومه
األخــرى ،التــي ن ّفــذت عــن البحــر امليــت والب ـراء .كــا
أنتــج خــال هــذه املرحلــة العديــد مــن الرســوم املائ ّيــة
عــن القــدس ومواقــع أخــرى يف فلســطني كان قــد زارهــا
عــان.
خــال الســنوات التــي قضاهــا يف ّ
ومــن املر ّجــح أ َّن رســومه املائ ّيــة يف األردن كانــت مــادة
معرضــه الشــخيص األول الــذي أقامــه يف العــام ،1927
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وحمــل عنــوان "يف القــدس" .لكــن ال توجــد معلومــات
مفصلــة عــن هــذا املعــرض ،الــذي يقــال إ َّن عائــدات
ّ
بيــع لوحاتــه قــد ســاهمت يف متويــل نفقــات ســفره إىل
باريــس للدراســة يف إحــدى أكادميياتهــا الفن ّيــة(.)19
ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإ َّن قامئــة معــارض عمــر األنــي،
كــا وثقتهــا "كرســن شــيد" ،تتضمــن إشــارات إىل
معرضــن لعمــر األنــي يف القــدس ،أولهــا معــرض
جامعــي تحــت عنــوان "فنــون عربيــة" ،وهــو غــر موثَّــق
مــن الناحيــة الزمنيّــة ،لكنــه ،كــا يبــدو ،أقيــم يف عــام
 1932أو  .1933أمــا املعــرض الثــاين فهــو معــرض فــردي
للوحــات عمــر األنــي ،باأللــوان الزيت ّيــة واملائ ّيــة ،مــن
تنظيــم "س .كــوري" ،يف مدرســة ترياســانتا القــدس،

الهوامش:
 .1انظر رفيق اللحام ،معلومات عن الفن التشكييل يف األردن ،مخطوط أعاد
اللحام نرشه يف اكرث من مكان أبرزها كتابه "رحلتي مع الحياة والفن" الصادر
عمن ،األردن.2011 ،
عمن الكربىّ ،
عن دار سندباد للنرش وأمانة ّ
كام أورد املعلومات يف مقابلته مع صحيفة "الدستور" 23 ،أيار /مايو .2007
 .2انظر عمر األنيس بقلم كرستني شيد ،ترجمة فيفيان حمزة:
www.encyclopedia.mathaf.org.qa
انظر ايضً ا فيصل سلطان "التحوالت الخفية وأرسارها يف مناظر أنيس" ،مقدمة
تحليلية ملسرية عمر األنيس الفنية ،منشورة يف كتالوج معرض عمر األنيس
االس ِتعادي ،يف متحف نقوال إبراهيم رسسق ،بريوت ،لبنان.1997 ،
 .3فيصل سلطان ،املصدر السابق.
 .4فيصل سلطان ،املصدر نفسه.
 .5فاروق يوسف" ،عمر األنيس االنطباعي الذي انتقل من الصحراء إىل بحر
لبنان" ،صحيفة العرب اللندنية.26/6/2016 ،
 .6فيصل سلطان ،مصدر سابق.
 .7انظر رفيق اللحام" ،رحلتي مع الحياة والفن" ،مصدر سابق ،ص.156/157
 .8محمد األنيس ( ،)1951 1880-من مواليد محلة تلة الخياط يف بريوت،
تلقى تعليمه يف مدارس لبنان ،التحق بالجيش العثامين إبان الحرب العاملية
األوىل ،ثم بالثورة العربية الكربى ،حيث خدم يف الحكومة الفيصلية يف سورية،
وبعد سقوطها التجأ إىل األردن ،حيث انضم إىل األمري عبدالله بن الحسني يف
معان عام  ،1920شارك عبداللطيف شاكر يف إصدار أول صحيفة أردنية ،وهي
"الحق يعلو"ً ،
عمن.
أول من معان ثم من ّ
ُعني محمد األنيس يف وظيفة الكاتب الخاص لألمري ،ثم ُعني يف العام 1923
رئيسا للديوان األمريي أل ّول م ّرة .وأعيد تعيينه م ّرة أخرى يف هذه الوظيفة
ً

أفكار  /ملف العدد

وتاريخــه غــر موثَّــق أيضً ــا ،وقــد أقيــم يف عــام  1931أو
.)20(1932
ومــن املؤســف أ َّن املتحــف الوطنــي األردين للفنــون
الجميلــة ال يحتــوي عــى أيــة أعــال للفنــان األنــي،
ســواء يف مرحلتــه األردنيــة أو يف املراحــل الزمنيــة
الالحقــة .لكــن املعــروف أ َّن العــدد األكــر منهــا محفــوظ
لــدى متحــف نقــوال إبراهيــم رسســق ،الــذي كان قــد أقام
لــه معرضً ــا اســتعاديًّا كب ـ ًرا ،ض ـ َّم أعاملــه مــن مختلــف
املراحــل ،واســتم ّر مــن  14شــباط إىل  14نيســان .1997

يف أواسط حزيران  ،1925وعاد ليشغل هذا املنصب للمرة الثالثة للسنوات
 .1942 1938وإىل جانب ذلك تقلد األنيس عدة مناصب وزارية .انظرالنسخة العربية من موسوعة ويكيبيديا.
 .9فيصل سلطان ،مصدر سابق.
 .10املصدر نفسه.
 .11املصدر نفسه.
 .12انظر النبذة املنشورة عن بريترام توماس  Bertram Thomasيف موسوعة
ويكبيديا:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bertram -Thomas
 .13فاروق يوسف ،مصدر سابق.
 .14املصدر نفسه.
 .15كرستني شيد .مصدر سابق.
 .16انظر :زياد سامي عيتاين" ،عمر األنيس ..شاعر النور ورائد األلوان املائية"،
موقع صحيفة املستقبل.3/6/2020 ،
 .17انظر سليامن موىس ،تأسيس اإلمارة األردنية ( ،)1925 /1921دراسة
عمن ،1971 ،ص.178
وثائقيةّ ،
 .18كرستني شيد ،مصدر سابق ،انظر قامئة املراجع عن أعامل عمر األنيس.
 .19أشار زياد سامي عيتاين إىل معرض "يف القدس" ،يف املقالة املشار إليها آنفًا،
لكنه مل يذكر أين أقيم هذا املعرض؟! واملرجح أنه أقيم يف القدس أيضً ا وقبل
انتقال األنيس إىل باريس للدراسة.
 .20انظر مقالة كرستني شيد ،املشار اليها آنفًا ،وال سيام قامئة املعارض التي
ض ّمت ً
أعامل لعمر األنيس ،أو املعارض الفردية التي أقيمت ألعامله يف حياته،
أو بعد وفاته.
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الفن يف األردن:
مئة عام من العزلة
د .خالد الحمزة*
فاعــل يف حيــاة املجتمــع األردين طيلــة القــرن
ٌ
"هــل كان للفــ ّن التشــكييل حضــو ٌر
الســابق؟" ،سـ ٌ
ـؤال يشـكّل واســطة العقــد يف هــذا املقــال ،لتتفـ ّرع منــه أســئلة منهــا( :مــا
حــال تعليــم الفـ ّن التشــكييل ســواء يف املــدارس أو الجامعــات؟ وكيــف تنظــر املؤسســات
الرســم ّية ذات العالقــة بالثقافــة إىل الفنــون؟ وهــل تعتربهــا ضمــن أولويّاتهــا مــن حيــث
ال ِّرعايــة املاديّــة واملعنويّــة؟ ومــا حــال الكتابــات يف مجــال النقــد الفنــي؟) .يف هــذه
املقالــة محاولــة لإلجابــة عــن تلــك األســئلة وغريهــا مــن أجــل تشــخيص حــال الف ـ ّن
التشــكييل يف األردن خــال قــرن مــن الزمــن.
أقتبــس عنــوان هــذه املقالــة مــن عنــوان روايــة "جابريل
ماركيــز" املشــهورة "مئــة عــام مــن العزلــة" ألعـ ِّـر عــن
حــال الفنــون التشــكيليّة يف األردن بعــد مــرور مــا يقــرب
مــن قــرن عــى بداياتهــا البعيــدة .قــد ال يكــون التشــابه
بينهــا يف عــدد األجيــال؛ فهــي ســبعة يف الروايــة ولكنهــا
بخصــوص الفنــون التشــكيلية ثالثــة أو أربعــة عــى أكــر
تقديــر .ولكــن يوجــد بينهــا تشــابه كبــر بخصــوص
التقوقــع واالنعــزال عــن املجتمــع يف حالنــا ،واالنعــزال
عــن العــامل يف حالــة قريــة "ماركيــز" .يدعــو مــا ســبق
إىل إعــادة طــرح ســؤال طرحــه قبــل زمــن بعيــد فنانــون
عــرب وهــو :هــل كان ســيتأثر العــامل العــريب يف العــر
الحديــث لــو غــاب الف ـ ّن عنــه؟ ونُعيــد صياغــة الســؤال
بخصــوص األردن :هــل كان للفــ ّن التشــكييل حضــو ٌر
فاعـ ٌـل يف حيــاة املجتمــع األردين طيلــة القــرن الســابق؟
أظ ُّنــه ســؤالً يفتــح األبــواب عــى كل القضايــا األساســية

* أكادميي وفنان تشكييل -جامعة الريموك
hisoart45@hotmail.com

التــي ترتبــط جوهريًّــا بالفــن وعالقتــه باملجتمــع أو
العكــس .ويــرز مــن بــن تلــك القضايــا الفــن يف التعليــم
العــام والجامعــي ،واملؤسســات املتعاملــة مــع الفــن
ســواء أكانــت رســمية أو خاصــة ،ورابطــة الفنانــن،
والفنانــون أنفســهم أو الفنانــات أنفســهن .وســأتناول كل
قضيــة مــن هــذه القضايــا عــى حــدة بالرتتيــب نفســه
عــى الرغــم مــن تداخلهــا ،وسأشــر إىل بعــض هــذه
التداخــات يف مكانهــا.
أوىل وأعظــم القضايــا هــي الفــن يف التعليــم ،وهــو
نوعــان ،كان يطلــق عــى األول الرتبيــة الفنيــة يف التعليــم
العــام وأصبــح يعــرف بالثقافــة البرصيــة ،والثــاين هــو
تعليــم الفــن عــى املســتوى الجامعــي ســواء أكان
للمتخصصــن أو لعامــة طلبــة الجامعــة .أ ّمــا بالنســبة إىل
األ َّول فــإ َّن حصــة واحــدة أســبوعيًّا ال تســمن وال تغنــي،
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هــذا باإلضافــة إىل نــدرة وجــود املراســم واملشــاغل املناســبة
ملامرســة الفنــون عــى أنواعهــا يف املــدراس عــى اختــاف
مراحلهــا ،هــذا إذا افرتضنــا وجــود متخصصــن للقيــام مبهمــة
تدريــس الفــن .يعــرف كل مــن لــه عالقــة بالتعليــم يف األردن
النقــص الحــاد يف عــدد املدرســن املتخصصــن مبجــاالت تدريس
الفــن عــى الرغــم مــن كــرة الخريجــن املتخصصــن .ويعــرف
كذلــك العقبــات التــي تعيــق تعيينهــم ،وميكــن بــيء مــن
املرونــة التغلــب عــى بعضهــا مثـ ًـا بتعيــن مــدرس متخصــص
ملدرســتني أو أكــر بحيــث تكــون قريبــة مــن بعضهــا بعضً ــا.
نجــد تطويـ ًرا مســتم ًرا ملناهــج الفــن يف املــدارس ،ولكــن تبقــى
هنــاك حقيقــة يتــم القفــز عنهــا وهــي أنــه مهــا ُوضــع مــن
مناهــج متقدمــة ،تســتفيد مـ ّـا ظهــر منهــا يف العــامل املتق ـ ِّدم
وتتــوزَّع بــن كتــب املعلمــن وكتــب التالميــذ ،فإنــه ال ميكــن
االســتفادة منهــا مــا دامــت مشــكلتا املشــاغل واملتخصصــن
متفاقمتــن.
يواجــه تعليــم الفــن عــى املســتوى الجامعــي مشــكالت
ج ّمــة ،ومنهــا األعــداد القليلــة التــي تلتحــق بدراســة الفنــون
يف الجامعتــن "األردنيــة" و"الريمــوك" ،أمــا بق ّيــة الجامعــات
الرســمية والخاصــة فليــس لديهــا برامــج فنــون ،بــل برامــج
تصميــم جرافيــك وداخــي .يحتــاج الربنامجــان يف فنــون
الجامعتــن املذكورتــن إىل التطويــر مبــا يتــاءم مــع مــا ميــور يف
املجالــن العمــي والفكــري يف عــامل الفــن اليــوم .ويعــود عــدم
اإلقبــال عــى دراســة الفــن ،باإلضافــة إىل العوامــل االجتامعيــة،
إىل نــدرة الوظائــف يف مجــال التدريــس .وقبــل ذلــك كلــه
هنــاك مشــكلة يف فهــم وظيفــة برنامــج الفــن؛ فــا زال بعــض
القامئــن عليــه يعتقــدون بــأ َّن الهــدف منــه هــو تخريــج فنانني،
ويكفــي أ ْن نقـ َ
ـول إنَّــه ز ْعـ ٌم باطـ ٌـل ،إذ بحســب دراســات الدول
االســكندنافية مجتمعــة واملســتم ّرة منــذ عقــود ملدخــوالت
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كليــات ومعاهــد الفــن ومخرجاتهــا ،فــإ َّن نســبة َمــن
يســتم ّرون يف مامرســة الفــن أو احرتافــه بعــد تخ ُّرجهم/ن
ال تتجــاوز ثالثــة باملئــة .نعــم هــذا هــو الواقــع لديهــم
وذلــك مــع مــا نعرفــه مــن إعدا ِد ِهــم املتم ِّيــز يف املــدارس
باإلضافــة إىل دافــع ال ّرغبــة بدراســة الفــن ،وهــا األمـران
الغائبــان يف حالنــا .إذن مــا الهــدف مــن تلــك املعاهــد؟
نجــد الهــدف لديهــم يتمركــز يف تعليــم حرفــة ميكــن
للمتــدرب/ة بعــد إتقانهــا أن ي/تكســب منهــا عيشــه/ا.
مجــال لهواياتهــم.
ً
ويبقــى الفــن الــذي ُد ِّربــوا عليــه
ونجــد كذلــك أنــه ال يســتطيع َمــن اســتم ّروا يف مامرســة
الفــن تأمــن متطلبــات العيــش املناســب يف العقــد األ ّول
أو حتــى الثــاين بعــد تخ ُّرجهــم.
لنــا يف كليــات اآلداب يف الجامعــات َمثَــل جيِّــد يف هــذه
املســألة ،فهــي ال تزعــم بأنهــا تخـ ِّرج شــعراء أو روائيني أو
قصاصــن أو فالســفة أو نقــاد ،ولكنهــا تع ّدهــم الحـراف
مهــن ذات صلــة بتخصصاتهــم ،ومــن لديــه/ا القــدرة عىل
أن يصبــح مبد ًعــا يف مجــال أديب مــا فإنــه/ا قــد نــال/ت
التأســيس املطلــوب .لفــت انتباهــي يف كليــة الفنــون يف
جامعــة "روتــردام" الهولنديــة أ َّن الربنامــج يحــوي أكــر
مــن مئتــي مــادة دراســية نظريــة وعمليــة ،وكل طالــب/ة
ي/تصنــع تخصصــه/ا ،إ َّن يف ذلــك ملرونــة ح ّقــة واح ـرام
لرغبــة الــدارس/ة ،وإعــداده/ا لحرفــة مناســبة.
ونــأيت اآلن إىل أمــر آخــر يبنــي عــى مــا َّأسســته الثقافــة
البرصيّــة يف املدرســة؛ أال وهــو تهيئــة للتع ُّمــق يف الثقافــة
الفن ّيــة مــن خــال متطلبــات إجباريــة واختياريــة لعامــة
الطلبــة الجامعيــن .إنهــم مســتقبل الســاحة التذوق ّيــة
التــي ميكــن لهــا أن تتفاعــل مــع الفــن وتقــ ِّدره .إ َّن
إعــداد مراســم ومشــاغل تناســب مجــاالت الفــن
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التشــكييل داخــل الجامعــة والتشــجيع عــى االنخـراط يف
نشــاطاتها مفيــد كثـ ًرا ،حيــث ت ُعتــر املامرســة الفنيّة ،ويف
أي نــوع منهــا ،مــن أحســن األبــواب التــي تعمــل وتؤثــر
ّ
عــل تعديــل النظــر إىل الفــن وإىل الحيــاة .يســاهم مثــل
هــذا التو ُّجــه يف الجامعــة يف رفــع الذائقــة الفنيــة لــدى
طلبــة الجامعــة والعاملــن بهــا ولــدى املجتمــع املحـ ّـي
أيضً ــا .ويســاهم يف تفعيــل تــذ ُّوق وتقديــر الفــن ،كذلــك
قيــا ُم الجامعــات بتكويــن مجموعــات فنيــة متن ِّوعــة
مــن أعــال الفنانــن املعارصيــن بحيــث يض ّمهــا متحــف
خــاص داخــل كل جامعــة أو يف املدينــة التــي تتواجــد
أي قســم أكادميــي
فيهــا .يعمــل متحــف الجامعــة مثــل ّ
يف التثقيــف الفنــي مــن خــال أنشــطة متن ِّوعــة تتصــل
مبجموعتــه خاصــة أو بالفــن عامــة .تتأكــد أهميــة هكــذا
متاحــف يف جامعــات املــدن التــي تخلــو مــن قاعــات
العــرض ،وتش ـ ِّجع الفنانــن املامرســن مــن خــال اقتنــاء
أعاملهــم .وتربــط مثــل هــذه املتاحــف بــن األكادمييــة
واملجتمــع املحــي مبؤسســاته الداعمــة وبأفــراده
املســتفيدين منــه.
تنظــر املؤسســات الرســمية ذات العالقــة بالثقافــة إىل
الفنــون باعتبارهــا ترفًــا ال رضورة لــه ،أو ليســت مــن
األولويــات مــن حيــث الرعايــة املاديــة واملعنويــة ،وعليــه
فــإ َّن مــا تق ِّدمــه مــن دعــم إىل الفنانــن يــكاد ال يذكــر.
إ َّن رشاء عمــل صغــر مببلــغ زهيــد كل عــام أو عــدة
أعــوام ال يقيــم أو ًدا وال يســاعد الفنــان يف اإلنفــاق عــى
معيشــته ومرســمه وعــى أدواتــه وخاماتــه .مــا زالــت
ميزان ّيــة دعــم الفنــون يف األردن بعــد كل هــذه الســنني
ضئيلــة ،وال تســاعد عــى عمــل مبــادرات تشــغل الفنــان
ـي الذَّوقــي مــن خــال
فيــا يعــود عــى املجتمــع بالرقـ ّ

املشــاريع املنغمســة اجتامع ًّيــا وثقاف ًّيــا أو مــن خــال
املشــاريع الفنيــة املتصلــة باألماكــن العامــة .نقــول ذلــك
بعــد أن فضحــت الجائحــة "الكورون ّيــة" مــدى التقصــر
يف دعــم الفنانــن ،وع َّمقــت فقــر الفنانــن الذيــن ظ ّنــوا،
وبعــض الظــن إثــم ،أ َّن بإمكانهــم أن يكــون دخلهــم
مــن ف ّنهــم فقــط .قامــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
وهــي أم الرأســالية حتــى ال يُقــال لســنا دولــة اشـراكية،
بدعــم الفنانــن باألمــوال وذلــك بالطلــب منهــم القيــام
مبشــارع تجميل ّيــة يف املــدن بغــرض تشــغيلهم وذلــك
يف الثالثينــات مــن القــرن املنــرم أي يف فــرة الركــود
االقتصــادي املشــهورة يف التاريــخ الحديــث .أ ْن تُعــاد إىل
ـرف
الخزينــة يف نهايــة العــام مبالــغ كانــت َّ
مخصصــة للـ َّ
عــى الثقافــة يف الوقــت الــذي يــأكل فيــه فنانــون
ويفــر هــذا املجــاز بــأ َّن
أعاملهــم فتلــك مصيبــة.
َّ
املصوريــن منهــم مثـ ًـا يرســمون عــى لوحاتهــم الســابقة
بغــرض االســتمرار يف اإلبــداع لئــا تصــدأ أفكارهــم
وتخــور مهاراتهــم .ولدينــا َمثَــل معــارص كذلــك يف دولــة
خصصــت وبــدأت يف تقديــم
أوروبيــة هــي أملانيــا ،لقــد َّ
الدعــم منــذ بدايــة الجائحــة يف آذار  2020إىل فئــات
املشــاريع الفرديــة الخاصــة والفنانــن ،وقــد بلــغ املبلــغ
املرصــود لل َّدعــم خمســن بليــون يــورو .وشــمل ال َّدعــم
دفــع مســتحقات إيجــارات املراســم واملشــاغل ونفقــات
الحيــاة العاديــة باإلضافــة إىل إمكان ّيــة حصولهــم عــى
ـرة طويلــة أمــد التســديد.
قــروض ميـ َّ
مــن حــق أصحــاب قاعــات العــرض الخاصــة أن يبحثــوا
عــن مصالحهــم وأ ّولهــا تحقيــق الربــح ،ولكــن يف غيــاب
املشــاريع الفنيــة الرســمية والخاصــة فــإ َّن بعضهــم يتعــر
إن مل بجــد بابًــا يف الخليــج لتســويق األعــال الفن ّيــة .إ َّن
عــدد قاعــات العــرض يف عـ ّـان ،وهــذا ديدنهــا حتــى يف
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البــاد املتقدمــة وهــو التمركــز يف املــدن الكبــرة نســب ًّيا،
قليــل بحيــث أنــه ال يفــي باملطلــوب .لــدى أغلــب هــذه
القاعــات برامــج للعــروض بقوائــم طويلــة قــد يســتلزم
فنانًــا راســخًا ســنتني أو ثــاث ليجــد الوقــت املناســب
إلقامــة معــرض ألعاملــه .وال يجــد الشــباب الداخلــون إىل
املجــال فرصــة للعــرض فيهــا .إ َّن تســويق األعــال الفنيــة
ِّ
متعــر قبــل الجائحــة بســنوات ،إ ْذ مل ي ُعــد باســتطاعة
فئــة أعــى متوســطي الدخــل اقتنــاء األعــال بســبب
ضغــوط الحيــاة املعيشــية يف الوقــت الــذي أحجمــت
فيــه فئــة املقتدريــن عــن رشاء اللوحــات الفنيــة بســبب
حالــة ترقُّــب اقتصــادي غامضــة.
أ ّمــا مشــكلة رابطــة الفنانــن التشــكيليني فهــي مجموعــة
مشــاكل متداخلــة ،منهــا مــا يكمــن يف اإلدارات املتعاقبــة
والعالقــات بينهــا وبــن عمــوم املنتســبني إليهــا مــن
جهــة ،ومنهــا مــا يتصــل بعالقاتهــا مــع املؤسســات
األخــرى املعن ّيــة بالفنــون كــوزارة الثقافــة وأمانــة عـ ّـان
وغريهــا مــن جهــة أخــرى .ينتســب إىل الرابطــة مــا
يقــرب مــن ثالمثئــة عضــو وامللتزمــون/ات منهــم اآلن
بتســديد اش ـراكه/ا ال يتجــاوز عددهــم الثلــث .ويعــود
هــذا التقاعــس عــن التفاعــل مــع الرابطــة إىل طــريف
املســألة ،اإلدارات وكيفيــة إدارتهــا لألولويــات مــن جهــة،
ومــا يطمــح إليــه األعضــاء مــن جهــة أخــرى .والســؤال
الــذي نســمعه دامئًــا مــن ِق َبــل األعضــاء هــو :مــاذا ميكــن
للرابطــة أن تق ِّدمــه ألعضائهــا؟ أو بشــكل مبــارش :مــاذا
أي
ســتفيدين الرابطــة؟ إنــه ســؤال مــروع إ ْذ إ َّن إقامــة ّ
مؤسســة ينبغــي أن يكــون لهــا أغــراض واضحــة فيهــا
نفــع للحالــة الفنيــة ككل ولألفــراد كل عــى حــدة.
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ظــل اشــراكات األعضــاء
ال ميكــن لهــذه املؤسســة يف ِّ
الضئيلــة والدعــم املحــدود املقــ َّدم مــن وزارة الثقافــة،
والــذي يُــرف معظمــه عــى أجــر املق ـ ّر ،أن تقــوم لهــا
قامئــة .ينبغــي التفكــر يف الحصــول عــى مقــ ّر مجــاين
أي جهــة أخــرى لتوفــر
مناســب مــن األمانــة أو مــن ّ
ـرف عــى تحقيــق أغـراض الرابطــة األخــرى.
امليزانيّــة للـ ّ
وقــد يكــون الحــل األجــدى هــو دمجهــا مــع إحــدى
النقابــات القريبــة منهــا لتصبــح األمــور أكــر جديّــة مــن
حيــث اإلدارة املهن ّيــة واملال ّيــة .وعندهــا ســيكون لهــا دور
مــن خــال قوانــن ملزمــة يف النواحــي الفنيــة يف مجــاالت
شــتى كاملعــارض التــي تقــام واملشــاريع الفنيــة يف األماكن
أي مبنــي
العامــة .إ َّن نســبة  2%للفنــون مــن ميزانيــة ّ
خاصــا ،وتعمــل بــه كثــر
عــام يُقــام ســواء أكان رســم ًّيا أو ًّ
مــن الــدول ومنهــا بعــض البــاد العربيــة ،كفيلــة بتغيــر
رأســا عــى عقــب .نقــول ذلــك ونحــن نــرى يف
الوضــع ً
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الواقــع الحــايل بعــض املؤسســات الســياحية الدوليــة
تــرف بعــض األمــوال عــى اقتنــاء األعــال الفنيــة،
بســبب املعايــر الدوليــة ،ويغلِّــف هــذا األمــر الكثــر مــن
الغمــوض فيــ َم يُــرف ولِ َمــن يُــرف وكيــف يُــرف،
كــا نلحــظ اعتــا ًدا كبـ ًرا مــن ِق َبــل بعضهــا عــى نســخ
مطبوعــة مــن األعــال الفنيّــة مك ـ َّررة يف أماكــن كثــرة
مــن املبنــى ،أو أنَّهــا تحصــل عــى أعــال قليلــة القيمــة
الفن ّيــة عــن طريــق تشــبه املقــاوالت وبأســعار يــأىب كثــر
مــن الفنانــن القبــول بهــا .نحتــاج دو ًمــا ،كــا يف كل
مجــاالت العمــل يف مســائل املشــاريع العامــة ،إىل َمــن
يضبــط ويح ـ ِّدد ويحكــم بسـ ٍ
ـقف عــا ٍل مــن املوضوع ّيــة
والحياديّــة والشــفاف ّية.
اإلبــداع الفنــي كغــره مــن أنــواع اإلبــداع قائــم عــى
التمــ ُّرد والتفكــر ال ُحــ ّر وتحقيــق الجديــد املبتكــر.
واملوهبــة هــي نســبة يســرة مــن القــدرة عــى اإلبــداع،
إ ْذ إ َّن النســبة األعظــم تقــوم عــى بــذل الجهــد والعمــل
بــا حــدود يف التــد ُّرب وبعــده يف مكابــدة املامرســة
الفنيــة للوصــول إىل منجــز ذي قيمــة .عــدم املعرفــة
وعــدم متابعــة الفكــر فيــا يُنتــج ويُكتــب يف العــامل يف
زمــن الصــورة والتض ُّخــم املعــريف ال عــذر ألحــد فيــه إذا
أس
أراد أن يكــون ف ّنانًــا متم ّي ـ ًزا .لقــد انتقلـ ُ
ـت هنــا إىل ّ
القضايــا أال وهــي الفنانون/الفنانــات أنفســهم /أنفســه ّن.
يوجــد أجيــال مــن الفنانــن التشــكيليني قــد ال يعــرف
بعضهــم بعضً ــا ،فالجيــان األ ّول والثــاين منعزلــون بف ِّنهــم
أو بأمــور حياتيّــة أخــرى ،والثالــث ال يعــرف قدرهــم
بســبب الجهــل أو التمــ ُّرد املتطــ ِّرف .لدينــا يف الحالــة
الفنيــة يف األردن مــا يدعــو إىل االســتغراب وهــو إنــكار
املؤسســن أو الالحقــن،
األســاتذة ســواء أكانــوا مــن ِّ

وهــذا الواقــع ال ت ـراه يف البــاد األخــرى حتــى يف البــاد
العربيــة كمــر والعــراق .تتلخَّــص املشــكلة يف غيــاب
املعايــر التــي تحكــم امل ُن َجــز ومكانتــه ومــدى قيمتــه.
وعــى ســبيل املثــال غال ًبــا مــا تســمع مــن فنــان/ة إذا
أقــام/ت معرضً ــا ألعاملــه/ا" :إ َّن املعــرض قــد نجــح نجا ًحا
باهـ ًرا" .وأتســاءل" :كيــف عرفــت؟!" ،يحـ َّدد مــدى نجــاح
املعــرض يف البــاد املتقدمــة بقــدر تحقيــق درجــات
متقدمــة يف عــدة نــواح منهــا عــدد املقــاالت النقديــة
التــي تناولــت األعــال املعروضــة ومــا يتض ّمــن ذلــك مــن
مكانــة الن ّقــاد وشــهرتهم ووســائل النــر التــي ظهــرت
بهــا تلــك املقــاالت ،ويح ـ َّدد نجاحــه كذلــك بعــدد ز ّوار
املعــرض ،وعــدد األعــال املقتنــاة مــن املعــرض وغريهــا
مــن العوامــل ،األمــر املفقــود متا ًمــا يف حالتنــا .أ ّمــا فيــا
يخــص النقــد الفنــي فــإ َّن الجا ّديــن فيــه قــد عزفــوا
عنــه ألســباب عــ ّدة منهــا عــدم توفــر املنابــر املناســبة
واملجزيــة ماديًّــا ومعنويًّــا .وهنــاك كتابــات كثــرة تزعــم
أنهــا يف الفـ ّن ولك ّنهــا ال تنـ ّم عــن رؤيــة وال تكشــف عــن
عمــق يف فهــم مــا جــرى ويجــري يف عــامل الف ـ ّن اليــوم.
الوصــف الســطحي الناقــص لبعــض األعــال ومقتطفــات
السـ َـر املكـ َّررة والنصــوص املحفوظــة ال تصنــع نقـ ًدا
مــن ِّ
يفيــد منــه الفنانــون أو ق ـراء هــذه الكتابــات الســقيمة.
هــذه هــي الحــال الفنيّــة يف األردن خــال املئــة عــام
املنرصمــة ومــا آلــت إليــه ،إنَّهــا تحتــاج إىل جهــود ج ّبــارة
ومخلصــة لتفكيكهــا ومعالجتهــا.
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الشخص ّيات الروائ ّية
وتوظيفها يف األجناس األدب ّية العرب ّية
د.أحمد زهير الرحاحلة*

أي شــخصيّة روائيّــة مــن إطارهــا الــردي
ليــس سـ ً
ـهل عــى املبــدع أن يقــوم باســتدعاء ّ
املنجــز ،ثــم يجعلهــا دعامــة لعملــه الخــاص ،فهــو ال يســتطيع إعــادة بنــاء شــخصيّة
قــام غــره ببنائهــا وخلقهــا ،لكنــه يحــاول إحياءهــا يف بيئــة جديــدة ،ويف ذلــك مغامــرة
حقيق ّيــة قــد يدفــع املبــدع مثنهــا إ ْن مل يتقــن ال َّربــط بــن عملــه وأعــال غــره .إ َّن
هــذا التوظيــف أو االســتدعاء ،وحتــى يكــون ثيمــة أدب ّيــة وتجربــة جامل ّيــة وتقنيــة
أســلوبيّة ،يتطلَّــب مســاحة معرفيّــة شاســعة ،واطِّال ًعــا متميّ ـ ًزا ،ال يقــف عنــد حــدود
ق ـراءة ال ِّروايــات.
ليــس املقصــود مــن العنــوان مــا ميكــن أن يحيــل إىل
التنــاص وإجراءاتــه الســائدة واملألوفــة لــدى الدارســن،
فهــذا مفهــوم أشــبعته الدراســات والبحــوث طرقًــا ،وإن
كان األمــر ال يخلــو مــن تقاطــع مــع فلســفة التنــاص
بوصفــه تقنيــة إبداعيــة راجــت يف األدب الحــدايث روا ًجــا
منقطــع النظــر ،وإنَّ ــا املقصــود هــو لجــوء املبــدع إىل
اســتدعاء شــخصيات وأبطــال مــن روايــات عامليــة أو
محليــة ذات حضــور ومت ُّيــز ،عــى نحــو مخطَّــط لــه
بصــورة تامــة ،وتحويــل هــذا االســتدعاء إىل ثيمــة أدبيــة،
أو محــور ارتــكاز أســايس للنهــوض بالعمــل ،أو اســتخدامه
بصــورة تقنيــة أو أســلوب ينفتــح عــى بــاب التجريــب
الــذي ندعــم حــق املبــدع يف خــوض غــاره.
ـهل عىل املبــدع أن يقوم باســتدعاء أي شــخصية
وليــس سـ ً
روائيــة مــن إطارهــا الــردي املنجــز ،ثــم جعلهــا دعامــة
لعملــه الخــاص ،فاألمــر محكــوم بالــدوال املســبقة التــي

* باحث وأكادميي أردين
Azr_rahahleh@yahoo.com

تحملهــا تلــك الشــخصيات ،والــدوال املســتحدثة التــي
يــروم املبــدع شــحنها مــن جديــد فيهــا ،مــع وعــي
تــام بأنــه ال يســتطيع إعــادة بنــاء شــخصية قــام غــره
ببنائهــا وخلقهــا ،لكنــه يحــاول إحياءهــا يف بيئــة جديــدة؛
استشــعا ًرا منــه أ َّن هــذه الشــخصيات التــي ظهــرت يف
أعــال أخــرى مــا زالــت قــادرة عــى العطــاء بصــورة
متجــ ِّددة ،أو أ َّن هــذه الشــخصيات تحمــل دميومــة
وصالحيــة للظهــور يف امتــداد زمــاين ومــكاين جديــد ،أو
أ َّن هــذه الشــخصيات تحمــل خبايــا ودالالت تحتــاج إىل
إبـراز للقــارئ حتــى وإن جــاءت متناقضــة مــع ظهورهــا
األ َّول ،وهــذه هــي املغامــرة الحقيقيــة التــي قــد يدفــع
املبــدع مثنهــا إن مل يتقــن ال َّربــط بــن عملــه وأعــال
غــره.
ومــا بــن جعلهــا ثيمــة أو تقنيــة ،تبقــى مســألة معاينــة
مســتويات النجــاح املتحققــة أم ـ ًرا يحتــاج إىل دراســات
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منفــردة تختــص بــكل عمــل عــى حــدة ،عــى نحــو يؤســس
إلمكانيــة تقييــم التجربــة مــن جوانبهــا كافــة ،ويبقــى حــ ّد
هــذا العمــل مركّـ ًزا يف اســتعراض مضمــون العنــوان وبيانــه يف
منــاذج مختــارة مــن األجنــاس األدبيــة املختلفــة لتقريبهــا عــى
النحــو األمثــل:

يف الشِّ عر

يف ســياق التمثيــل عــى حضــور هــذه التقنيــة أو الثيمــة يف
األدب العــريب ،وأبعادهــا الجامليــة ،نشــر شــعريًّا إىل تجربــة
الشــاعر حميــد ســعيد يف ديوانــه "أولئــك أصحــايب" ،إ ْذ إ َّن
الشــاعر اســتدعى مــا يقــارب خمــس عــرة شــخصية مــن
روايــات مشــهورة ،وقــام بإعــادة إنتــاج هــذه الشــخصيات يف
قصائــد الديــوان عــى نحــو يحقــق نو ًعــا مــن التــوازي بــن
أصــوات الشــخصيات املســتدعاة وصوتــه الشــعري الخــاص،
دون أن يتَّخــذ منهــا قنا ًعــا أو مــرآة للتعبــر عنهــا أو التعبــر
بهــا عــن تجربتــه بالطرائــق التقليديــة املألوفــة ،ولعـ َّـل عنــوان
الديــوان يكشــف عــن وعــي الشــاعر بالخطــوة التــي أقــدم
عليهــا ،فنظــر إىل تلــك الشــخصيات عــى أنهــا متثــل أصدقــاء
لــه ،يكملهــا وتكملــه ،ويحملهــا وتحملــه.
تحــر يف ديــوان "أولئــك أصحــايب" شــخصيات متنوعــة
األطيــاف ،ومتعــددة املرجعيــات ،ومختلفــة يف الــدالالت ،مــا
يجعــل مــن الصعــب النظــر إىل كل تلــك الشــخصيات عــى
أنهــا متثــل صــوت الشــاعر أو القنــاع الــذي يختبــئ خلفــه،
ومــن هــذه الشــخصيات" :الكابــن إيهــاب" بطــل روايــة
"مــويب ديــك" ،و"ســانتياغو" بطــل روايــة "العجــوز والبحــر"،
و"آنــا كارنينــا" لـ"تولســتوي" ،و"عوليــس" لـ"جيمــس جويــس"،
و"مــدام بوفــاري" لـ"غوســتاف فلوبــر" ،و"الدكتــور جيفاغــو"
لـ"بوريــس باســرناك" ،و"أحمــد عبدالجــواد" بطــل ثالثيــة
نجيــب محفوظ...،إلــخ ،بــل إ َّن بعــض القصائــد ال يــرز
فيهــا شــخصية محــ َّددة وإنَّ ــا تتامهــى مــع روايــة بعينهــا،
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مثــل :روايــة "األخــوة كارامــازوف" لـ"دوستويفســي"،
وروايــة "مل تــرق الشــمس" لـ"إرنيســت همنغــواي"،
وروايــة "صمــت البحــر" لـ"جــان بروليــه" الشــهري بلقــب
"فريكور"...إلــخ ،وإىل جانــب ذلــك فإننــا نجــد بعــض
القصائــد قــد حملــت عنوانًــا مطاب ًقــا أو مقاربًــا لعنــوان
روايــة مــن الروايــات ،مثــل :قصيــدة "صمــت البحــر...
ثانيــة" ،وقصيــدة "جحيــم آنــا كرنينــا وفردوســها"...،إلخ.
ميثــل الديــوان حواريــة ثقافيــة بــن الشــاعر ومجموعــة
الشــخصيات الرسديــة امل ُســتدعاة ،فــا ميكــن لواحــدة
مــن هــذه الشــخصيات أن تســتأثر بالحــوار ،أو تقــي
غريهــا ،فتصبــح الشــخصيات كلهــا ،والروايــات كلهــا
مجتمعــة هــي العمــل /الديــوان الشــعري .إنــه ثيمــة
أدبيــة وتجربــة جامليــة ،وتقنيــة أســلوبية الفتــة ،تتطلــب
مســاحة معرفيــة شاســعة ،واطال ًعــا متميــ ًزا ،ال يقــف
عنــد حــدود قـراءة الروايــات ،وإمنــا ينفــذ إىل أعــاق كل
شــخصية مــن شــخصياتها ،ثــم اختيــار املــكان املالئــم لهــا
يف العمــل الجديــد.
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يف ال ِّرواية

ت ُع ـ ُّد الروايــة الفضــاء األمثــل واألرحــب لهــذه التقنيــة،
وهــذا يبــدو منطق ًّيــا لالتفــاق يف الجنــس األديب ،وقــد
خــاض هــذا التجريــب عــدد كبــر جــ ًدا مــن األدبــاء،
ســنكتفي باإلشــارة إىل بعضهــم ،كــا نجــد عنــد الــروايئ
علــم الديــن عبداللطيــف يف روايــة "قمــر بحــر" حيــث
عمــد إىل اســتدعاء شــخصيات روايــات أخــرى ،وأعــاد
كتابــة مصريهــا عــى النحــو الــذي يريــده ،ولعـ َّـل هــذا
امللمــح بــدأ يف الروايــة مــن خــال اســتدعاء الــروايئ
لشــخصيات مــن رواياتــه وأعاملــه الســابقة ،كــا فعــل
حنــا مينــا يف ثنائيــة "القمــر يف املحــاق" و"النجــوم
تحاكــم القمــر" ،ونلمــح تشــاب ًها يف الشــخصيات عنــد
واســيني األعــرج بــن روايــة "أنثــى الــراب" وروايــة
"ســيدة املقــام" وغريهــا ،وفعــل ذلــك أيضً ــا إبراهيــم
عبداملجيــد يف روايتــه "الســايكلوب" التــي اســتدعى
لبنائهــا شــخصية "البهــي" مــن روايتــه "ال أحــد ينــام يف
اإلســكندرية" ،ولجــأت كاتيــا الطويــل إىل تقنيــة مقاربــة
يف روايــة "الجنــة أجمــل مــن بعيــد" وفيهــا تتحـ ّدث عــن
مؤلــف مهــزوم بــن صفحــات بيضــاء فارغــة ،يحــاول
خاصــا بــه ،فيســتدعي
أن يبنــي حيــاة ،وأن يبــدع عمـ ًـا ً
بعــض الشــخصيات مــن روايــات عامليــة ليطلــب منهــا
الــرأي والنصيحــة ويحاورهــا لينتهــي بــه األمــر إىل التمـ ُّرد
عــى الكاتبــة وعــى مصــره.
وعــى نحــو مغايــر يقتنــص جــال برجــس يف "دفاتــر
الــوراق" التقنيــة ذاتهــا ،ويخلــق حالــة مــن التامهــي بــن
بطــل روايتــه ومجموعــة مــن شــخصيات روايــات أخــرى،
أبرزهــا :شــخصية "ســعيد مهــران" مــن روايــة "اللــص
والــكالب" ،وشــخصية "مصطفــى ســعيد" بطــل روايــة
"موســم الهجــرة إىل الشــال" ،وشــخصية " كوازميــودو"
بطــل روايــة "أحــدب نوتردام"...،إلــخ ،غــر أ َّن جامليــات

هــذه التقنيــة عنــد جــال برجــس تأخــذ القــارئ إىل
عــوامل متداخلــة بــن الواقــع والخيــال ،واملــايض والحــارض،
عــى نحــو يجعــل هــذه الشــخصيات عنــر تشــويق
واســتكامل لبنــاء الشــخصية الرئيســة يف الروايــة ،ويقــارب
هــذا التكنيــك عنــد جــال برجــس مــا فعلتــه قبلــه ســحر
املوجــي يف روايــة "مســك التــل" لكــن عــى نحــو مختــر
ومركــز عــى ثيمــة وجوديــة ،عــر شــخصية "أمينــة" بطلة
ثالثيــة نجيــب محفــوظ ،وشــخصية "كاثريــن إرنشــو"
بطلــة روايــة "مرتفعــات ويذرنــغ" لـ"إميــى برونتــي"،
ويشــاركهام يف التقنيــة إبراهيــم فرغــي يف روايتــه "أبنــاء
الجبــاوي".
تجــدر اإلشــارة هنــا إىل أ َّن بعــض األعــال املذكــورة كــا
دال عــى مــا
يف عمــل كاتيــا الطويــل قــد تصلــح منوذ ًجــا ً
يُعــرف بروايــة الالروايــة ،أو امليتــارسد ،ومــع ذلــك فــإ َّن
الغالبيــة العظمــى مــن األدبــاء يتجــاوز وظيفــة النقــد
والنقــد الــذايت لإلبــداع األديب الــذي مييــز امليتارسديــات
عــن غريهــا.

يف املرسح

املــرح أيضً ــا كان لــه نصيبــه مــن أعــال تخــوض
التجريــب عــى هــذا األســاس ،ومــن أبــرز األعــال التــي
قامــت حبكتهــا املرسحيــة عــى اســتدعاء شــخصيات مــن
األعــال الروائيــة مرسحيــة "شــقة عــم نجيــب" التــي
اعتمــد فيهــا الكاتــب املرسحــي ســامح مهــران عــى
عــدد مــن أعــال الــروايئ العاملــي نجيــب محفــوظ ،مــن
خــال الزوجــن "عبــاس" و"ســعدية" الباحثــن عــن شــقة
للســكن ،ويقودهــا البحــث إىل شــقة غــر مســكونة
يف أحــد األحيــاء القاهريــة الراقيــة ،ويخربهــا صاحــب
الشــقة أنهــا مســكونة باألشــباح ،ويتــم االتفــاق معــه
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عــى طــرد األشــباح التــي تســكنها للحصــول عليهــا ،ثــم
يتبــن عــر فصــول املرسحيــة أ َّن هــذه األشــباح التــي
َّ
تســكن الشــقة مــا هــي إال بعــض أشــهر شــخص ّيات
روايــات نجيــب محفــوظ.
تظهــر يف املرسحيــة حــوارات للزوجــن مــع شــخصية
"أحمــد عبدالجــواد" وزوجتــه "أمينــة" وشــخصية
"زبيــدة" وكلهــا مــن الثالثيــة ،وتظهــر أيضً ــا شــخصية
"محجــوب عبدالدايــم" و"عــي طــه" مــن روايــة "القاهرة
الجديــدة" ،و"ريــري" مــن روايــة "الســان والخريــف"...
إلــخ ،واملرسحيــة مــن إخ ـراج جــال عثــان.
***

أفكار  /دراسات ومقاالت

والحــق أنــه ال جديــد يف ابتــكار هــذه التقنيــة مــا ميكــن
أن يحســب لــأدب العــريب ،فالفكــرة -عــى الرغــم مــن
اختــاف التفاصيــل التــي تتعلــق بهــا ومســتويات النجــاح
التــي تحققهــا -تبقــى نتا ًجــا لــأدب الغــريب ،بــل إنهــا
كانــت مــادة لعــدد ال يحــى مــن األعــال الســينامئية
الغربيــة ،التــي مثلــت جانبًــا مــن الواقعيــة الســحرية
الجديــدة املمتزجــة بالفانتازيــا والخيــال العلمــي إىل
حــ ّد مــا ،وميكــن الذهــاب إىل أ َّن الجــذور األوىل لهــذه
الثيمــة أو التقنيــة ترجــع إىل العهــد اإلغريقــي مــن خــال
مرسحيــة ملهــاة "الضفــادع" التــي أبدعهــا "أرســتوفانيس"
وعالــج مــن خاللهــا فكــرة َمــن يســتحق العــودة مــن
العــامل اآلخــر "أســخيلوس" أم "يوربيديــس" بعــد أن
أقفــرت الســاحة الرتاجيديــة األثينيــة مــن الرتاجيديــن
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الكبــار "أســخيلوس" ،و"ســوفوكليس" و"يوربيديــس"،
أ ّمــا يف العــر الحديــث ،فنامذجهــا يف األدب الغــريب
أكــر مــن أن ت ُعــ ّد أو تُحــى ،ونكتفــي بذكــر منــوذج
منهــا يتمثــل يف روايــة "الكتــب التــي التهمــت والــدي"
للكاتــب الربتغــايل املبــدع "أفونســو كــروش".
تــدور أحــداث روايــة "الكتــب التــي التهمــت والــدي"
حــول فتــى يبحــث عــن والــده الــذي كان يعمــل موظ ًفــا
بســيطًا يف مصلحــة الرضائــب ،ودفعــه عملــه الروتيني إىل
أخــذ مجموعــة مــن الكتــب والروايــات إىل مــكان العمل،
وبــدأ يقــرأ فيهــا ،ويف لحظــة انغــاس تــام يف القــراءة
يختفــي األب بــن صفحــات الكتــب ،ويبــدأ االبــن رحلــة
البحــث عــن أبيــه الــذي ضــاع يف الكتــب ،عــر قــراءة
مالحظــات والــده التــي كتبهــا يف الكتــب والروايــات
وتتبّعهــا ،واالرتحــال يف حــاالت ذهنيــة متخيَّلــة داخــل
الكتــب ،ويلتقــي الفتــى مــع أبطــال الروايــات التــي
قرأهــا والــده ،ويحاورهــا ،ويــزور األماكــن التــي جــرت
فيهــا أحــداث كثــر مــن الروايــات الشــهرية مثــل:
روايــة "الجرميــة والعقــاب" لـ"دوستويفســي" ،وروايــة
"دكتــور جيــكل ومســر هايــد" لـ"روبــرت ستفنســون"،
و"فهرنهايــت  "451لـــ"راي برادبــري" ،وغريهــا مــن
الروايــات العامليــة ،وهــي رحلــة ماتعــة يف عــوامل متخيلــة
وســط شــخصيات مختلفــة مــن روائــع األدب العاملــي.
ومــع ذلــك فــإ َّن األدبــاء العــرب الذيــن ورد ذكــر بعضهــم
قــد نجحــوا -يف الغالــب -نجا ًحــا متميــ ًزا يف تقديــم
أعــال أدبيــة شــائقة ،تســتفز املتلقــي ،وتبعــث فيــه
الرغبــة للكشــف عــن الصــورة األخــرى ملــا هــو مألــوف
لديــه ،وعنــد هــذا الحــد يبــدو مــن الصعــب أن نحــدد
موقــف املتلقــي أو القــارئ مــن األعــال القامئــة عــى
مثــل هــذه التقنيــة ،لكــن رواجهــا ،وتعـ ُّدد األعــال التــي
تعتمدهــا يدلــل عــى نحــو مــن األنحــاء عــى قبولهــا

ونجاحهــا يف كــر طــوق الجمــود الــذي أصــاب كثــ ًرا
مــن منــاذج األجنــاس األدبيــة.
وال يخلــو األمــر مــن بعــض األصــوات التــي تــرى أ َّن أمثال
هــذه األعــال ال تخاطــب إال قارئًــا مثقفًــا ،وصاحــب
حصيلــة روائيــة واســعة ،وحصيلــة نقديــة وافــرة ،حتــى
يتســنى لــه التفاعــل والتواصــل معهــا ،واألصــل أن تراعــي
األعــال األدبيــة الرشائــح املختلفــة للقـراء ،ومــع وجاهــة
هــذا الــرأي إال أن األمــر ال مينــع مــن كتابــة أعــال أدبيــة
قامئــة عــى هــذه التقنيــة ،فطاملــا كان يف األنــواع األدبيــة
تعـ ُّدد وتنـ ُّوع يســمح بتنـ ُّوع القـ ّراء وتع ُّددهــم ،ويبقــى
علينــا يف الختــام توصيــة الباحثــن أو الدارســن إلخضــاع
األعــال األدبيــة القامئــة عــى هــذا األســاس إىل الدراســة
والبحــث املعمــق فيهــا ،لتقييمهــا وتقوميهــا إ ْن أمكــن.
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أفكار  /دراسات ومقاالت

يف فصول نضال القاسم األربعة:
كيف يكون التكرار متيمة؟
د.نضال الشاميل*

إ َّن القــارئ لشــعر نضــال القاســم ال يعــدم وســيلة للنفــاذ إىل عمــق أســلوب ّية التكـرار فيــا يق ِّدمــه،
فقــد شــغلت ســمة التك ـرار ح ّي ـ ًزا منظـ ًـا مــن لغــة ديوانــه "أح ـزان الفصــول األربعــة" ،فكانــت
أســلوبًا معي ًنــا للشــاعر عــى متثيــل مـراده وتجســيد غاياتــه ،خاصــة يف توثيــق عالمــة الفقــد ،وهــي
عالمــة ذات متثيــات متعــددة ظهــرت يف الوطــن واألب و"ليــى" ،وعكســت قيمــة التكـرار بوصفــه
الزمــة أســلوب ّية؛ ســواء كان ذلــك يف التكـرار التــام أو تكـرار الـرادف ،أو تكـرار االشــتقاق.

التكــرار ســمة أســلوب ّية أساســ ّية يف الشــعر ،يتبايــن
الشــعراء يف توظيفهــا واســتنطاق طاقاتهــا ،ويختلــف
النقــاد يف فهمهــا ووزنهــا وتأويلهــا ،وال يخلــو ديــوان
شــاعر منهــا قلّــت أو كــرت ،فعليهــا اتــكأوا يف الترصيــح
والتلميــح ،وخاللهــا اســتهدفوا الغايــات واســتنطقوا
الالشــعور ،خاصــة وأ ّن التكـرا َر مخـ ّول يف إحــداث الرتابــط
بــن املتباعــدات ،ومضاعفــة الطاقــة الدالليــة للمفــردات،
وصــون بنيــة اإليقــاع وتجليــات موســيقى النــص ،وهــو
مرت َ َكـ ٌز لتنامــي صــور املجــاز الدالــة عــى الــذات .يقــول
ابــن األثــر عــن التكـرار يف املثــل الســائر" :يــأيت يف الــكالم
تأكيــ ًدا لــه ،وتشــيي ًدا مــن أمــره ،وإنَّ ــا يفعــل ذلــك
للداللــة عــى العنايــة بالــيء الــذي كــررت فيــه كالمك".
والقــارئ لشــعر نضــال القاســم ال يعــدم وســيلة للنفــاذ
إىل عمــق أســلوب ّية التكــرار فيــا يق ِّدمــه ،فديوانــه
األخــر "أحــزان الفصــول األربعــة" الصــادر عــام 2019
بُنــي عنوانــه عــى عتبــة التعاقــب الزمنــي وتكراريّتــه
األزل ّيــة مــن خــال لفظــة الفصــول التــي تتخــذ مــن

* ناقد وأكادميي أردين
nidalshamali@gmail.com

ســمة التكـرار أســلوبًا ب ّي ًنــا قامئًــا عــى التنويــع واملراوحــة،
وهــذا مــا تجـ ّـى يف قصائــده التســع عــرة كلهــا.
بــرزت ســمة التكـرار يف وجوههــا املتعــددة لــدى نضــال
القاســم يف ديوانــه "أحــزان الفصــول األربعــة"؛ أكان
تكـرا ًرا تا ًمــا محضً ــا ،أم تكـرا ًرا جزئ ًيــا اشــتقاق ًيا ،أم تكـرا ًرا
قامئًــا عــى فعــل الــرادف والتوليــف .إ ّن الشــاعر لــه
الحريّــة كلّهــا يف االســتعانة باألســاليب اللغويــة التــي
تُغــدق عليــه كــرم الوصــول إىل الغايــات ،رشط أن يرتقــي
يف اســتعانته إىل مســتوى التوظيــف .والتوظيــف مصطلــح
أســلويب قائــم عــى إحــداث االنســجام بــن املعنــى
ـول إىل وظائــف تتجــاوز اإلبــاغ إىل اإلمتــاع
واللفــظ وصـ ً
واإلقنــاع والشــعرية والرمزيــة...
فالتكـرار التــام املحــض يشــر إىل تكـرار اللفظــة بتاممهــا
لتأكيــد املعنــى تعزيــ ًزا للجســور الدالليــة بــن أجــزاء
النــص وشــذراته ،وبــن نصــوص العمــل وتن ُّوعاتــه .ومثــال
ذلــك تكـرار أفعــال الحصــار يف قصيدتــه "أحـزان الفصول
األربعــة"(ص:)41
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"أرتال أسئلة تحارصين /...يحارصين الخوف والصبية
الطيبون...
يحارصين العمر والذكريات /....تحارصين السجون....
تحارصين غصون الربق /...تحارصين الفصول األربعة...
تحارصين الوصايا العرش."...
تفصــل بينهــا
وهــذه العبــارات الســبع ال تتابــع ،بــل ّ
الجمــل املفــرة لهــا ،وتــأيت كل عبــارة مبثابــة عتبــة تفتــح
البــاب أمــام حالــة مختلفــة مــن حــاالت الحصــار ،وفعــل
الحصــار يــأيت مقرتنًــا بيــاء املتكلــم بوصفهــا املتأثــرة
مبــارشة بالفعــل .وقــد ُوظّــف التكــرار هنــا لغايــات
الكشــف والتفســر ،فاألحــزان لهــا مســببات جســام
فسهــا تكــرار أفعــال الحصــار.
ّ
ومــن منــط التكـرار التــام املحــض تــرز قصيــدة "كل يشء
يذكِّــرين بليــى"(ص :)63فعنــوان القصيــدة يتكــرر ســت
مــرات ليعلــن عــن عتبــة جديــدة تدخلنــا إىل عالمــة
الفقــد ،وهــي عالمــة أثــرة يف هــذا الديــوان ،فالشــاعر
ـي:
يفتقــد لليــى و"ليــى" رمــز عـ ّ
"كل يشء يذكرين بليىل /..روائح عطرها الف ّواح
ضحكتها الخجولة /شعرها الفحمي /أهدابها القاتلة".
ويف كل عتبــة يســتذكر ليــى بأمــر يفتقــده ،ومـ ّـا ع ـ ّزز
فقــدان الشــاعر لليــى وتكــراره لهــا توظيــف ضمــر
الغائــب لليــى مثــاين عــرة مــرة يف القصيــدة (عطرهــا/
ضحكتهــا /شــعرها /أهدابهــا /أقراطهــا /مرآتهــا /ثغرهــا/
فكرهــا /نداءاتهــا /صوتهــا /ثوبهــا /قلبهــا /قامتهــا ،)...إذ
ميثــل هــذا التكــرار دفقــة شــعورية تجعــل مــن ليــى
الرمــز متامهيــة مــع جميــع األشــياء التــي يراهــا الشــاعر
مــن حولــه فتذكــره بليــى ،فــذات الشــاعر تظهــر يف

عتبــات القصيــدة الســت ،وليــى تتسـ َّيد املحتــوى وتــرز
قدرتهــا عــى حرمــان الشــاعر مــن حالــة االســتقرار
والســكينة املفقــودة .واألمــر أ َّن حالــة التكــرار أ ّدت
وظيفــة أســلوبية يف ظاهرهــا قــادت إىل وظيفــة نفس ـ ّية
مؤرقــة تجعلنــا نســتفهم عــن معنــى ليــى فيــا ينهــض
بــه يف القصيــدة.
ومــن التك ـرارات التامــة املحضــة التــي تولّــدت يف غــر
قصيــدة تكــرار عالمــة "األب" يف قصيديــن؛ "أنــا يــا أيب
كاملطــر" ،و"الخيــل والليــل" ،وجــرى تأكيــد هــذه العالمــة
يف عتبــة اإلهــداء كذلــك" :إىل أيب الــذي علمنــي الشــعر
والثــورة" ،يظهــر األب بوصفــه مهــد الشــاعر وانبعاثــه
مخاطَ ًبــا يتلقــى حديــث ابنــه وبشــائره:
"أنا يا أيب كاملطر /يبلل روح الجبال /رويدً ا /رويدً ا...
أنا يا أيب كاملطر /معلق يف دهاليز السحاب وأنتظر
أحدق صوب املدى يف كل يشء /...أنا يا أيب كاملطر
ال يشء يشبهني هنا".
وتك ـرار األب يف ثالثــة مواضــع مــن القصيــدة دال عــى
وعــد انقــى بالوفــاء والتحقيــق ،وهــي رســالة طأمنــة
يرســلها الشــاعر إىل مرجع ّيتــه متباه ًيــا تــارة ومتوعــ ًدا
تــارة أخــرى ،يقــول يف قصيــدة "الخيــل واليــل"(ص:)95
البهي يا أيب العاطفي كسحابة
"أنا ظلك ّ
أنا غبار الطلع ،وردة الصباح ،رفاقك الشهداء ،رائحة
القمح والربتقال...
حصانك الفيض يا أيب أنا /أنا أيب الجديد يف خيال
التائهني".
ويتكــرر األب تــارة بالترصيــح وتــارة بصــورة ضمــر
املخاطــب (الــكاف) ،وتــارة يقــرن بأســلوب النــداء
خمــس مــرات "يــا أيب الصاعــد ،"...والشــاعر بالرتكيــز
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عــى هــذه العالمــة فإنــه يبحــث عــن حالــة مــن األصالــة
التــي يفتقدهــا ومتنحــه فعــل التج ـذّر يف فعــل رصاعــه
الحيــايت مــع قضايــا عديــدة ليــس أقلهــا الوطــن الضائــع.
وكــا تضاعفــت حالــة التكــرار بالتالحــم مــع ضمــر
الــكاف تــارة والنــداء تــارة أخــرى ،تتالحــم فكــرة تك ـرار
األب يف قصيــدة "أنــا يــا أيب كاملطــر" بالنفــي الــذي يقــود
إىل التف ـ ُّرد ،فالشــاعر وظــف أســلوب النفــي أكــر مــن
خمســن مــرة نشــدانًا لهــذا املــراد" :ال يشء يشــبهني
هنــا /ال البلبــل الضحــوك /ال القيــظ الشــديد /ال األيائــل/
 "...مـ ّـا يشــر إىل حالــة مــن االنعتــاق عــن موجــودات
املــكان ليــس نكرانًــا ،بــل تفـ ُّر ًدا واســتحواذًا ومتـ ُّر ًدا عــى
حالــة مــن االنتظــام النمط ّيــة.
ومــن أمنــاط التك ـرار التــي حقَّقــت حضورهــا الوظيفــي
يف الديــوان ال ـرادف؛ فال ـرادف يكــون بــن مــا اختلــف
لفظــه واتفــق معنــاه ،وهــو حالــة مــن حــاالت متاســك
النــص ،وتتــأىت فكرتــه مــن أ َّن الشــعر يؤمــن بخصوصيــة
كل لفظــة عــى حــدة ،وال ميكــن أ ْن تحـ َّـل لفظــة محـ ّـل
أخــرى حلــولً تا ًّمــا ،فحساســية األلفــاظ عاليــة عنــد
الشــعراء ومــا يتوافــق يف املعنــى قــد ال يتوافــق يف
اإليقــاع .ومــن ذلــك قصيــدة "كان طي ًفــا وغــاب"(ص،)17
يقــول فيهــا:
ً
"وجدول ميوج يف الحياة والحنني /كاملزن يف ترشين كان
نهر ينام عىل ضفاف األرجوان /له رقة املوج واالغرتاب".
تــرادف املفــردات الدالــة عــى املــاء لتشــكل إيقاعهــا
رض
ّ
الخــاص
املســتل مــن املعنــى ال اللفــظ ،فاملــاء حــا ٌ
يف صــورة جــدول ومــزن ونهــر ومــوج وبحــر ،والغايــة
مــن هــذا التكــرار اســتدراج طاقــة كل صــورة عــى
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حــدة لصناعــة صــورة الطيــف الــذي غــاب ،وهــو طيــف
اســتثنايئ يضاهــي املــاء حضــو ًرا .وهــذا النمــط مــن
التك ـرار أكــر تضمي ًنــا مــن النمــط التــام املحــض ،وأكــر
إقنا ًعــا يف اســتدراك امل ـراد ،فالوصــول إىل املعنــى ال يتــم
عــر اللفــظ فقــط ،بــل بحضــور املعنــى أيضً ــا.
ومــن األمثلــة الدالــة عــى تكــرار الــرادف ،قصيــدة
"نجمــة بيضــاء"(ص ،)13وفيهــا يبحــث الشــاعر عــن
عالمــة العلـ ّو واالرتفــاع واالرتقــاء فيحشــد ألفاظًــا عديدة
دالــة عــى هــذه العالمــة ليــس أقلهــا عنــوان القصيــدة:
"إىل ق ّمة يف سامء الجليل /خذوا حذركم /فالنجوم
البعيدة حالكة
وموعدنا املساء خلف البحر يف األفق العليل /قمر عىل
امليناء
وحاممتان تسافران إىل رذاذ املاء يف الغيامت".
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فالنجمــة والق ّمــة والســاء والقمــر والغيــوم واألفــق
والحــام والنجــوم البعيــدة مفــردات تجمعهــا فكــرة
العلـ ّو والســم ّو ،وتتامســك هذه األلفــاظ بتكرارهــا ،فهذه
يســتهل بهــا نضــال القاســم ديوانــه ناشــ ًدا
ُّ
القصيــدة
االرتقــاء عــى أن يختتــم بقصيــدة ملؤهــا االرتقــاء هــي
"هنــاك خلــف املــدى األزرق"(ص ،)101وكأ َّن الشــاعر
بــن ارتقائــن وأحــزان ال حــر لهــا .وفكــرة االرتقــاء
هــذه ال تتحقــق بعبــارات عامــة تتصــادى فيــا بينهــا،
بــل متثــل كل قصيــدة وحــدة حــال ومــآل ،فالشــاعر ال
يحــرص عــى ترتيبهــا زمنيًّــا وال مكانيًّــا ،بــل هــي تتقافــز
يف أفقــه كــا شــاء لهــا أن تتقافــز ،إنهــا كالفصــول متب ّدلــة
الخصائــص متقلّبــة األهــواء.
أ ّمــا النــوع الثالــث مــن التك ـرارت فهــو التك ـرار الجــزيئ
(االشــتقاقي) وهــو تكــرار يشــر إىل اختــاف اللفظتــن
يف الشــكل والتقائهــا يف الجــذر اللغــوي ،وهــذا النــوع
هــو أقــل األنــواع حضــو ًرا يف ديــوان نضــال القاســم،
ومــن شــواهده تكــرار مشــتقات الجــذر (ح ك ي) يف
قصيــدة "لشــتاء خيــل الذاهبــن إىل يبــوس"(ص ،)45تلــك
القصيــدة املهــداة إىل إيليــاء بــن نــوح ومليــك صــادق،
ـتلهم
وهــي مبنيــة عىل فكــرة حكايــة يرويها الشــاعر مسـ ً
تاريــخ القــدس وأحق ّيتنــا بهــا ،لــذا ميكــن الشــتقاقات
(حــي) أن تتــوارد( :تحــي /حكايانــا /وتحــي /حكايــاه).
وفعــل الحــي فعــل ســلطة وبيــان .وقــد أدى التكــرار
هنــا وظيفــة توثيقيــة تؤكــد الحــق لصاحبــه.
كــا ظهــر مثــل هــذا التكــرار االشــتقاقي يف قصيــدة
"منــايف"(ص ،)21وهــي قصيــدة تشــكلت مــن أحــد عــر
ســط ًرا موزَّعــة عــى أربعــة مقاطــع ،كل مقطــع معــزول
أو منفــي يف صفحــة مســتقلة ،وقــد اشــتق الشــاعر مــن
منفــي
(ن ف ي) :منــايف (الجمــع) /منفــى (املفــرد)/
ّ
(اســم املفعــول) .كــا اشــتق مــن (و ط ن) :موطــن/
وطــن .واملقصــد أ َّن اإلنســان ال حــق لــه يف اختيــار وطنــه

مهــا تع ـ َّددت األوطــان وتع ـ َّددت املنــايف والتســميات،
فالشــاعر واقــع بــن الوطــن واملنفــى ومنشــغل
بالتســميات.
وبعــد ،فقــد شــغلت ســمة التك ـرار ح ّي ـ ًزا منظـ ًـا مــن
لغــة ديــوان "أحــزان الفصــول األربعــة" ،فكانــت
أســلوبًا معي ًنــا للشــاعر عــى متثيــل مــراده وتجســيد
غاياتــه ،خاصــة يف توثيــق عالمــة الفقــد ،وهــي عالمــة
ذات متثيــات متعــددة ظهــرت يف الوطــن واألب وليــى
عكســت قيمــة التكــرار بوصفــه الزمــة أســلوب ّية ذات
مقروئيّــة عاليــة.
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لغة األيديولوجيا وخرق التابو
يف مجموعة جميلة عاميرة "رصخة البياض"

د .لينداء عبيد*

يف كثــر مــن قصــص جميلــة عاميــرة ت ُطـ ُّـل اللغــة املح َّملــة باأليديولوجيــا النســويّة عــر ُج َمــل ناقــدة
متهكّمــة ،فاملتتبِّــع ملجموعتهــا األوىل "رصخــة البيــاض" تســتوقفه هــذه اللغــة التــي تنســل مــن
بــن جمــل الــرد السلســة املنســابة يف أغلــب القصــص لتــي بهــذه األيديولوجيــا .وعــى ال ّرغــم
ـص اآلخريــن يف املحيــط
ـص أحــداث تخـ ّ
مــن افتعــال حيــاد متعـذّر مبحاولــة الــرد عــر إشــغالنا بقـ ِّ
االجتامعــيّ ،إل أ َّن عاميــرة تظـ ُّـل تتن ّقــل يف قصصهــا مح َّملــة بهاجــس اإلحســاس بامل ُالحقــة والســجن
والخــوف مــن القتــل واإلحســاس برصامــة التعاليــم واملفاهيــم.
إ َّن اإلبــداع وســيلة املــرأة لتحقيــق ذاتهــا ،وبــثّ همومهــا
ووســيلتها للبحــث عــن حريّتهــا ،والتط ُّهــر مــن آالمهــا،
وتحقيــق اختالفهــا ،مــا يجعــل مــن اإلبــداع النســوي
خطابًــا ثوريًّــا مترديًّــا انفصاليًّــا ،يف أغلبــه .ومعلــوم أ َّن
"التف ـ ُّرد انفصــال ،وتجربــة االنفصــال دو ًمــا هــي تجربــة
كارث ّيــة ومؤملــة" .ومــا دام اإلبــداع النســوي ينتــج عــن
ذات مختلفــة بيولوجيًّــا ونفســيًّا ،فــإ ّن هــذه الــذات
بطبيعتهــا املختلفــة مدعــاة لــوالدة خطــاب لغــوي
مــا يضعنــا أمــام تســاؤل كبــر :هــل مثــة
مختلــف ّ
اختــاف عــى املســتوى اللغــوي بــن الخطــاب النســوي
أو الذكــوري؟
تذهــب "ســيمون دي بوفــوار" إىل أ َّن "اللغــة موســومة
مبيســم الرجــال الذيــن تواضعــوا عليهــا ،إنهــا تعكــس
قيمهــم ومزاعمهــم وأحكامهــم املســبقة .ومــا زال
املجتمــع يحــر املــرأة بلغــة األنثــى ،وال يقبــل مــن
املــرأة فظاظــة التعبــر التــي ال يجــد غضاضــة يف أن تكون
عنــد الرجــل .ولعـ ّـل ذلــك مرتبــط بشــكل واضــح فيــا

* أديبة وناقدة أردنية
linda_obead@yahoo.com

تتعــرض لــه املــرأة مــن انتقــادات اجتامعيــة ومؤسســية
يف حديثهــا عــن التابوهــات املســكوت عنهــا ،وال ســيام
حديثهــا عــن تابــو الجســد الــذي ال يُنظــر إليهــا ثقافيًــا
واجتامعيًــا إال مــن خاللــه .وتعمــل األيديولوجيــات
الذكوريــة عــى ســجنها داخــل إطــاره" ،إذ يرتبــط جســد
املــرأة يف املجتمــع ..ارتباطًــا وثيقًــا بظــروف وجــوده؛
جســد ش ـكّلته التقاليــد ،وأخضعتــه القوانــن ،وحارصتــه
الضغــوط التاريخيــة والثقافيــة واملاديــة ،أســر عالقــات
عائليــة ،يظــل متحج ًبــا ومتخف ًيــا وال يــرز إال مــن خــال
التمثــات االجتامعيــة.
وضمــن هــذه الرؤيــة ،يــأيت الحصــار الذكــوري للخطــاب
األنثــوي املتوقــف عنــد الجســد ورغباتــه املكبوتــة أو
املحمومــة ،وعنــد عالقاتــه باآلخــر خضو ًعــا أو متــر ًدا ،مــا
يجعــل لغــة هــذا األدب قامئــة عــى حركتــن متباينتــن:
الخضــوع أو الرفــض ضمــن ثنائيتــن متناوئتــن :املــرأة،
والســلطة بتشــكالتها املختلفــة التــي متثــل دور الرقيــب
عــى الجســد ،وعــى لغــة الخطــاب تص ِّديًــا لوعــي الــذات
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بكينونتهــا ،فتلقــي اللــوم عــى أيــة حالــة لغويــة متارســها،
ولذلــك فقــد تأرجحــت الكتابــات النســوية يف التعبــر
عــن معاناتهــا ،وتأكيــد حضورهــا األديب بلهجــة اســتالبية،
مــن جهــة تصــور املــرأة النمطيــة يف الثقافــة الســائدة،
صــورة املــرأة الضحيــة واملغلــوب عــى أمرهــا ،ومــن
جهــة أخــرى صــورة املــرأة الثائــرة الغضــوب التــي تبحــث
عــن هويتهــا ،وخصوصيتهــا الجامليــة بلهجــة التحــدي
والثقــة لتحقيــق قــدر أعظــم مــن العدالــة.
الكتابــة األنثويــة هــي الكتابــة بالجســد بانفعاالتــه
ومعاناتــه وإحباطاتــه ويأســه ،وتوظــف اللغــة داخل هذا
الخطــاب التحـ ّرري لتنطــق مبــا تســكت عنــه الخطابــات
الذكوريــة ،وهــذا يتطلــب لغــة حـ ّرة؛ إ ْذ إ َّن الحريّــة هــي
أســاس اإلبــداع وجذوتــه .والحديــث عــن املــرأة يعنــي
اســتخدام لغــة تبــوح بتفاصيــل الجســد بحســيّة أو
شــعريّة متناســبة مــع طبيعــة األديبــة ،ووجهــات نظرهــا.
ويحــر الجســد األنثــوي يف املجتمعــات األبويــة ليكــون
عنوانًــا لحصــار كامــل تخضــع لــه املــرأة ،وتســن لتقنينــه
وتأطــره القوانــن والنواميــس والرشائــع.
إ َّن اللغــة مبفهومهــا العــام املكـ ّون مــن ألفــاظ وتراكيــب
وجمــل منســوجة هــي لغــة متشــابهة ال نســتطيع
الفصــل بينهــا ،مــا قــد يجعــل خصوصيــة اللغة النســوية
خصوصيــة موهومــة يف ظاهــر األمــر .إال أ َّن باطــن األمــر
مختلــف بفعــل خصوصيــة القضايــا والهمــوم املتعلقــة
علــا ومعرفــة ببواطــن ذاتهــا،
باملــرأة ،وكونهــا أكــر ً
وحقيقــة أمرهــا بوصفهــا صاحبــة املعانــاة مــن جهــة،
وبفعــل مــا أثارتــه حــركات التحــ ُّرر النســوي ومــدارس
النقــد النســوي املطالبــة بإعــادة كتابــة تاريــخ األدب
وتوزيــع األدوار ،والنظــر يف معاجــم اللغــة وطبائعهــا
بوصفهــا لغــة قــام بوضــع قواعدهــا وقوانينهــا الذكــور

خدمــة ملصالحهــم املتناســبة مــع درجــة تحجيــم كيــان
املــرأة طرديًــا مــن جهــة أخــرى ،فكانــت اللغــة هــي
الوســيلة األوىل إلخضــاع املــرأة كــون الخطــاب اإلبداعــي
النســوي ميثــل أداة هــذه املعركــة بصفتــه ثوريًــا ضــد
الذكــورة ،مــا يجعــل اللغــة ليســت حياديــة.
متتــاز لغــة املــرأة األديبــة غالبًــا برائحــة األيدولوجيــا التــي
ال تســتطيع التنصــل منهــا ،إنَّ ــا تعمــل عــى إضفائهــا عىل
الشــخوص التــي تنطــق بلســان املبدعــة ،وتدعــم أفكارها
ورؤاهــا قوالــب تقنيــة تحــاول اإلقنــاع بحياديّتهــا ،وقــد
تظهــر يف محــاوالت اســتخدامها لضمــر الغائــب الــذي
يُقنــع أيضً ــا بالحيــاد ،عــى الرغــم مــن هيمنــة ضمــر
املتكلــم والذاتيــة عــى مجمــل األدب النســوي.
تُطـ ُّـل اللغــة املح َّملــة باأليديولوجيــا النســويّة عــر ُج َمــل
ناقــدة متهكمــة ،يف كثــر مــن قصــص جميلــة عاميــرة،
فاملتت ِّبــع ملجموعتهــا األوىل "رصخــة البيــاض" تســتوقفه
هــذه اللغــة التــي تنســل مــن بــن جمــل الــرد السلســة
املنســابة يف أغلــب القصــص لتــي بهــذه األيديولوجيــا
عــى الرغــم مــن افتعــال حيــاد متع ـذّر مبحاولــة الــرد
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عــر إشــغالنا بقــص أحــداث تخــص اآلخريــن يف املحيــط
االجتامعــي؛ ففــي قصــة "فــوىض األشــياء" تح ِّدثنــا عــن
غرفــة فوضويــة تخــرج يف فوضاهــا عــى مــا تعلمتــه
البطلــة يف صغرهــا ،ومتثــل خرو ًجــا عــى تعاليــم األم
الضاربــة بعصــا األب مبــا ميثلــه مــن حراســة ملفاهيــم
املجتمــع األبــوي يف الخــارج ،لتوقفنــا عــى هاجــس
يالحقهــا عــى شــكل أحــام وكوابيــس تتمثــل بصــورة
رجــل يتع ّقــب خطواتهــا ويحــاول قتلهــا مبســدس أســود،
ولعــل كل ذلــك إميــاء ذيك بإحســاس الــذات األنثويــة
ّ
باملالحقــة ،فــكل خــروج عــى القيــم املوروثــة وتعاليــم
هــذه املجتمعــات يته َّددهــا بالقتــل والعقــاب النفــي أو
الجســدي ،مــا يضعهــا داخــل فعــل نكــويص يدفعهــا إىل
التقوقــع داخــل الــذات ،واالكتفــاء بالهذيــان ومحــاوالت
االنعتــاق العاجــزة التــي ال تصــل إىل مســتوى الفعــل
الحقيقــي "أخربهــا أين ال أنــام ،وأ َّن هنــاك رجـ ًـا يتعقبنــي
ليغتالنــي مبسدســه املحشــو بالرصــاص .تهــزأ م ّنــي...
أحــاول أن أرصخ غــر أين أفاجــأ بضحكــة مريــرة تنزلــق
داخيل("..رصخــة البيــاض ،ص.)27
ومــن أمثلــة اللغــة املح َّملــة باأليديولوجيــا حــن تــرى
الــذات األنثويّــة بالعــامل عــى امتــداده ســج ًنا لهــا ولــكل
النســاء وإ ْن ح َّولــت إظهــار ذلــك عــر هذيــان عــى
لســان الــذات األنثويــة املال َحقــة مبكبوتاتهــا وكوابيســها
وفوضاهــا التــي تتناســب مــع إيقــاع فــوىض الغرفــة
واملجتمــع الــذي تضيــق ذر ًعــا بــه ،فنقــف أمــام رسد
ذيك يتــازج بــه صخــب الداخــل وفوضــاه مــع الفضــاء
املــكاين املمثــل بالغرفــة وفوضاهــا التــي تــزداد ضي ًقــا مــع
حركــة الكوابيــس واملونولوجــات:
ـت بأننــي أقيــم يف ســجن مــيء مبئــات
"ذات م ـ َّرة حلمـ ُ
ـت جرميــة قتــل
ـت إىل سـ ّجانة ،وارتكبـ ُ
النســاء ،ثــم تح ّولـ ُ
ـت مــن الســجن
ـت ســجينة .ثــم متــردتُ وهربـ ُ
بحيــث بـ ُّ

أفكار  /دراسات ومقاالت

ي وأعــادوين إىل الســجن
غــر أنهــم ألقــوا القبــض عــ ّ
مبضاعفــة مــدة عقوبتــي"(ص.)27
فاملــرأة تحيــا بســجن مــيء مبئــات النســاء ،والنســاء
الســجينات يتبادلــن األدوار؛ فالســجينة تصبــح ســ ّجانة
وتقتــل األخريــات ،ومثّــة دراســة يف علم النفس تقــول "إ َّن
الضحيــة تحــب أن تنشــأ ضحيّــة مثلهــا" ،فتصبــح املــرأة
ومتسـكًا باملفاهيــم االجتامعيــة
أكــر قســوة عــى املــرأةُّ ،
املوروثــة مــن الرجــل نفســه .ولعـ َّـل مفهــوم التمـ ُّرد الالزم
لتحقيــق انعتــاق املــرأة مــن أرس الهيمنــة الذكوريــة خــر
مثــال عــى هــذه اللغــة النابضــة باأليديولوجيــا ،ولكــن
التمـ ُّرد ال يــأيت بنتائــج فاعلــة فيقــود إىل مضاعفــة عقوبــة
الســجن لألنثــى ،ومــر ّد ذلــك إىل كــون النضــوج والوعــي
وقــوة الــذات وإمكانياتهــا ال يصــل إىل مســتوى القــدرة
عــى مواجهــة مجتمعــات تــرب بعصــا غليظــة وتُحكــم
هيمنتهــا ،فانعــدام التكافــؤ يجعــل الفعــل عاجــ ًزا ،وال
يصــل إىل مســتوى تحقيــق االنعتــاق ،وانفــراج الــذات
مــن انئزامهــا.
فــا تكــف عــن إحساســها باختناقــات متالحقــة لرجــل
يرتــدي نظــارة ســوداء وبيــده مســدس ويالحقهــا ،فهــذا
الرجــل ليــس إال املجتمعــات التــي تُحكــم الحصــار عــى
املــرأة داخــل جســدها وأدواره البيولوج ّيــة ،وال متنحهــا
فضــاء خــارج حــدود املنــزل" :أرى الرجــل ذا النظــارة
الســوداء ،أســارع إىل إغــاق النوافــذ ،إىل إنـزال الســتائر،
والتأكُّــد مــن إقفــال البــاب ،تتســارع دقــات قلبــي...
ـدي مــن صــوت متلكــه حنجــريت أتو َّهــم
أرصخ بــكل مــا لـ ّ
ـوي ألُصـ َدم بــأ َّن صــويت مخنــوق مخنــوق ليــس يل
أنــه قـ ّ
صــوت ال صــوت يل("..ص.)27
فالــذات تعــي أ َّن صوتهــا مخنــوق ال يصــل ،فتعــود لتحيــا
اختناقاتهــا املنســابة عــى شــكل مونولوجــات ،حتــى إ َّن
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الـراخ يف وجـ ٍه مــن وجو ِهــه محاولــة متـ ُّرد وإن كانــت
عاجــزة توحــي برفــض الــذات للواقــع ومفاهيمــه.
وتظــل جميلــة عاميــرة تتنقــل يف قصصهــا مح َّملــة بلغــة
ال تنفــك مــن أرس األيديولوجيــا مهــا حاولــت الحيــاد،
تحمــل هاجــس اإلحســاس باملالحقــة والســجن والخــوف
مــن القتــل واإلحســاس برصامــة التعاليــم واملفاهيــم ،مــا
يزيــد اختناقهــا" :أتنــاول الطعــام مــع أمــي الصامتــة،
ذات النظ ـرات الحازمــة املتشــككة" ،فالــكل ميــارس دور
الرقيــب والحــزم والتشــكك والصمــت الــذي يســبق
أي فعــل مت ـ ُّردي.
العاصفــة إذا مــا أقدمــت الــذات عــى ّ
ويُقابَــل هــذا اإلحســاس بالقلــق والخــوف برغبــة مكبوتة
لــدى األنثــى بالدمويّــة والقتــل "مــا إن رأيتــه يُخــرج يديه
مــن جيبــه ...حتــى ص ّوبــت إىل وجهــه ...ثــاث طلقــات
ناريّــة قاتلــة أفرغتهــا مــن كفــي الــذي فــردت إحــدى
أصابعــه الســبابة حتــا وأكملــت الفعــل .تجنــدل إثــر
ذلــك بــاركًا يف بحــرة دمــه"(ص.)24
والغريــب أ َّن الــذات املنهكــة برصاخهــا املكتــوم ال
تتنفــس إال بعــد تو ُّهــم ارتــكاب هــذا الفعــل الدمــوي
"بــدأتُ أهــدأ ودمــي مثــي أخــذ يــرد".
والالفــت أ َّن الرغبــة بالقتــل تطـ ُّـل يف كثــر مــن قصــص
عاميــرة ،بــل وبأكــر مــن مجموعــة قصص ّيــة لهــا.
إ َّن الــذات الســاردة تعــي واقعهــا ،وتحــاول التأقلــم
مــع طقوســه؛ فتجــد نفســها محــارصة بالحــرة ومثقلــة
باألســئلة التــي ت ُع ـ ُّد الخطــوة األوىل للفهــم الــذي يقــود
إىل خلــق لغــة مح ّملــة بــاألمل والعذابــات ،إذ يكــر
حضــور ألفــاظ مــن مثــل" :حــريت ،أســئلتي ،الرصخــة،
الــدم ،مــوت ،حــزن ،بــاب مغلــق ،قتــل ،ســجن،"...
مقابــل حضــور ألفــاظ وتراكيــب ت ّدلــل عــى الســلطة
التــي تشــكل مصــدر االنتهــاك واالضطهــاد الــذي يُعــ ُّد

املتسـ ِّبب األول لتمـ ُّرد األقــام النســوية مــن مثــل :األب،
الرجــل ،الحمقــى ،األم ،الحازمــة ،املتشــككة ،مالبــس
رشعيــة ،رجــال العائلــة ،القبيلــة ،يتعقبنــي ،الرصــاص،
مســدس ،الفضيحــة ،العــار ،"...إضافة إىل حضــور مفردات
لغويــة ت ّدلــل عــى الشــبق والرغبــة ومكبوتــات الجســد
التــي ال يُســمح لهــا اجتامعيًّــا باالع ـراف برضورتهــا ،أو
حتــى بفكــرة اإلحســاس بهــا ،ففــي قصــة "ملــاذا ال أحــد
يجــيء؟" نقــف أمــام صــورة امــرأة أرملــة تحظــى براتــب
زوجهــا التقاعــدي وال يــرى املجتمــع حاج ـ ًة لهــا خــارج
حــدود ذلــك ،وإذ تصحــو يو ًمــا عــى إحســاس بنســغ
يــدب يف جســدها ،وتتفتَّــح رغباتــه ،فتعلّــق
الحيــاة
ّ
عينيهــا بالبــاب بانتظــار قــدوم رجــل مــا ،ثــم تعــود إىل
االنكفــاء عــى نفســها وإىل الجفــاف الــذي يصيــب حتــى
صنبــور املــاء يف املنــزل ،وتكتفــي يف محاولتهــا لالع ـراف
برغبتهــا الجســدية ،والبحــث عــن حقوقهــا اإلنســانية
بتحطيــم صــورة زوجهــا املرحــوم الــذي تحبســها هــذه
املجتمعــات داخــل إطــار صورتــه املعلقــة عــى الجــدار،
وهــذا فعــل عاجــز يــؤرش عــى ضعــف الــذات التــي ال
تســتطيع انعتاقًــا ،ومــؤرش عــى ســطوة قوانــن هــذه
املجتمعــات .تقــول" :حركــة خفيفــة تدفــع الجســد ألن
يرتعــش ،بــل يرتجــف ،كأمنــا ملســات رجــل متــ ّر عليــه
ـي الــذي تخــال أنــه يرقّصهــا
ِب َولَــه ...هــذا اإليقــاع الخفـ ّ
ذات اليمــن وذات الشــال ،"..وتقــول" :إنهــم حمقــى،
الراتــب ال يســد حاجــة تتطلّــب أمــ ًرا خار ًجــا عــن
القانــون"(ص.)32
فهــي تعــي أ َّن االعــراف حتــى بشــبق الجســد هــو
خــروج عــن القانــون ال متنحــه القوانــن االجتامعيــة.
ولعـ َّـل هــذه اللغــة املحتقنــة بالكبــت والشــبق تنعكــس
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عــى الفضــاء املــكاين للغرفــة وتســتخدم املفــردة تلــو
األخــرى لنقــل تفاصيلــه ضمــن حركيّــة وتــد ُّرج يف إظهــار
الفعــل ،مـ ّـا يجعــل الفعــل ح ًّيــا متجـ ّد ًدا يدفــع املتلقــي
لإلحســاس بســطوته ووجعــه يف محاولــة لكســب تأييــده
لتحقيــق الرســالة األيديولوجيــة النســوية" ،عــادت امليــاه
إىل الصنبــور الجــاف منــذ ثالثــة أيــام .ض َّجــت األصوات يف
املواســر الفارغــة .ثــم أخــذت األصــوات تصطــدم مبعــدن
الحــوض ..وتنبــض األشــياء أمــام عينهــا ثانيــة"(ص.)25
وتقــول" :ســكون يف الخــارج ودبيــب يف الداخــل ،دبيــب
يبــدأ مــن جســدها املســتفز املســتيقظ ،ويــري يف
أشــياء املنــزل التــي أخــذت ترتاقــص أمامهــا خفيفــة
وتتــأ َّوه"(ص ،)49فالــذات الشــبقة املتحركــة مبكبوتــات
جســدية خانقــة يف املجموعــة ال تســتطيع إلحــاق
التفاصيــل بنفســها خوفًــا مــن دفــع الثمــن ،فتنقــل
معــادل موضوع ًّيــا
ً
األشــياء إىل املــكان الــذي يصــر
لجســدها املتــأ ِّوه اختناقًــا.
إ َّن القاصــة تعــرف أ َّن "الوعــي والتفــ ُّرد يخلقــان األمل
واملعانــاة ،وأ َّن االختــاف يقــود إىل طــرح األســئلة متهيـ ًدا
للتمـ ُّرد واملقاومــة :ملــاذا ال يكــون الصمــت ولــو إىل حــن
رفضً ــا للواقــع ومتــ ُّر ًدا عليــه ،ملــاذا ال يكــون اســراحة
محــارب ليســر َّد ع ّدتــه وأنفاســه أســلوبًا جديــ ًدا يف
املقاومــة ..مــن أجــل الهويــة" ،فوعــي الهويــة والقيمــة
والكينونــة أســاس إدراك الواقــع ومناوءتــه ،والــذات تعــي
أ َّن املعركــة األيديولوجيــة تقــوم عــى انتــزاع اعــراف
هــذه املجتمعــات بالهويــة والكينونــة للمــرأة.
إ َّن اخ ـراق األدب النســوي لغ ـ ًة ومضمونًــا للتابوهــات،
وحديثــه عــن املســكوت عنــه بــا شـ ّـك يجعلــه محــور
قلــق وتوتــر لــدى هــذه املجتمعــات ،مــا يجعــل املــرأة
املتمــردة يف دائــرة دفــع مثــن هــذا االنتهــاك ،بعــد إعــان

أفكار  /دراسات ومقاالت

أيديولوجيتهــا الفكريــة عاريــة متا ًمــا كــا تقــول عاميــرة
يف قصــة "ملــاذا ال تفتحــن البــاب"" :إ َّن مواجهــة هــذه
ربا
العقــول املتعفنــة ،والوجــوه املتحجــرة ،يكلــف كثـ ًراّ .
حيــايت .كثــرة هــي الصــوالت والجــوالت مــع أيب وأخــي
دون فائــدة .كنــت أفشــل يف إقناعهــا بأننــي مثلهــا،
مثــل أخــي ،إنــه ال يختلــف عنــي ،بــل رمبــا أتفـ ّوق عليــه
يف أشــياء ...ولكــن دون جــدوى أنــت فتــاة .عليــك أن
تعـ ّدي نفســك لتكــوين زوجــة فاضلــة ...إعــدادي املتقــن
لوراثــة صــورة املــرأة الجاريــة ..إعــدادي ألكــون املــرأة
التــي تفتــح البــاب كل مســاء لرجــل مح َّمــل بالفاكهــة
والنقــود"(ص.)42
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(ال َع ّطار)
أَيقون ُة ال َّنأْ ِي يف َمل ِ
َكوت الْ َج َسد
ً
وتشكيل
َوتَغري َب ِة ال ُّروح رؤي ًة
د .أسماء سالم*

كل يشء ،ويتامهــى م َعــه ،يف
ـوض يف ّ
يبــدو هــذا العمــل (العطّــار) ِح ـراكًا رسديّــا ،وت َوال ـ ًدا َم ْزجيّــا ،يخـ ُ
والشائــط والخصوص ّيــة والثّبــات والتّحديــد ،بانتهــا ِج َمسـ َ
ـالك ن َّص ّيــة تتحـ ّر ُز مــن
أُفــق يَحـ ّد مــن الغُلـ ِّو ّ
الســلطات امل ُتعا ِملــة
ال ّرقابــة بالحكايــة وال ّروايــة الشّ ــفويّة ،الّتــي ت ُحيـ ُـل إىل الواقــع وخطورتــه ،وت ُخاتـ ُـل ُّ
مـ َع الظّا ِهــر وامل ُبـ ِ
التاث ّيــة ،ووضــوح املرجع ّيــة واســتيحاء
ـاش؛ إذ ينفتــح عــى الـ ّـراث ويوظّفــه بال ّرمــوز ّ
ـوي القديــم واقتبــاس الشّ ــعر واســتحضار الحــوايش واألجنــاس األخــرى:
دي وال ّنســيج اللغـ ّ
ـر ّ
القصــص الـ ّ
والســرة الذّاتيّــة والغرييّــةُ ،مس ـلّطًا الضّ ــو َء عــى إشــكاليّة
امل َقامــة والحكايــة الشّ ــعبيّة وأدب ال ّرحلــة ّ
ـكام وا ٍع وطاقـ ٍ
ـات ُمســتجيبة للحــارض
ـراع والتّوتّــر ،دين ًّيــا وجنس ـ ًّيا وسياس ـ ًّيا ،بإتقــانٍ وإحـ ٍ
ال ّزمــن والـ ّ
واملــايض ،منــذ البدايــة ،حتّــى ال ّنهايــة.
ـر ســامي) ،بإهداء
َصـ َد َرت ُمؤ َّخـ ًرا روايـ ٌة (ال َعطّــار) لـ(نَـ ْ
ُمنسـجِم مـ َع قض ّيــة ال َج َســد الّتــي تطر ُحهــا مــن منظــو ٍر
آخَــر ،فــكان" :إىل جميــع ال ّنســاء اللــوايت عرفَ ُهــن"(،)1
ـش َم َع ُهـ ّن صــور ًة لخارطـ ِة َج َسـ ِـده ،وتح ُّوالتــه؛
والــايئ نَ َقـ َ
وبتصديـ ٍر يُومــئ إىل فضائهــا الغا ِمــض وامل ُكتـ ّظ وامل َفتوح،
ـي بالحكايــة وآثارهــا" :إذا مل أكتــب األشــياء كــا
وامل َعنـ ّ
ـت ّأن ســأفق ُد أث َرهــا لألبــد"(ُ ،)2مم ّهـ ًدا
ـت يل أحسسـ ُ
حدثَـ ْ
القتطافــه ِم ـ َن امل ُق ـ َّدس( )3املؤكّــد إلراد َة ال ـذّات ،وتوقَهــا
إىل الالمــر ّيئ ،والتّامهــي ،والقــوى الخارقــة ،وإىل رؤيــ ِة
العالَــم بانعتــاقِ الجســد وتحـ ُّر ِر ِه عــى الرغــم مــن قيــود
االنجــذاب إىل الشّ ــهوات والغرائــز وال ّنــزوات مــن جهــة،
وإىل التّهميــش واملــوت والغيــاب مــن جهــة أخــرى،
وذلــك يف أقســام خمس ـ ٍة منســجم ٍة و ُمش ـبَع ٍة باملَــوروث

* كاتبة وناقدة فلسطين ّية
Moonlight00666@gmail.com

وامل ُعـ ِ
ـكيل ال ّروايــة ،برتاتبيّــة مقبولــة
ـاص ،اكْتَ َمـ َـل بهــا تشـ ُ
و ُمحكَمــة؛ فاملق ّدمــات أو ال ّنهايــات الّتــي ال فــرق بي َنهــا
يف حيــاة ال َبطَــل ،أفضَ ــت إىل ســوا ِء الحديــث عــن
ي ونَ ْحـ ٍ
ـي
عالقاتــه ،واالنفتــاح عــى َر ْســمٍ داخ ـ ّ
ـت خارجـ ّ
يُ ،مســتغرِقٍ يف تصويـ ِر شــخصيّات روايــة العطّــار
تَفصيـ ّ
(برل ـراس) ،ال ّنابتــة يف أحضانهــا ،مؤكّ ـ ًدا موق َفــه امل ُغايــر
مــن الطّــن وتكوينــه وتشــكيله ،انتهــاء بالحديــث عــن
ـرد...
رحالتــه وتح ّوالتــه ،وفلســفة (الكاتــب) ورؤيتــه للـ ّ
والواضــح أ ّن عناويــ َن الروايــة بعيــد ُة امل ُعطيــات
ُ
والـ ّدالالت ،مـ َع وضــوح تداخــل الفنــون والعلــوم :ال ّرســم
والسياســة
والتّلويــن وال ّن ْحــت والفلســفة واالجتــاع ّ
انفتــح العمــل عــى
والســرة؛ فمنــذ البدايــة
وال ّرحلــة ّ
َ
ـروي ،بتوظيــف األســلوب الحــكا ّيئ ،ومتعلّقاتــه:
الـ ّـراث املـ ّ
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"يــا ســادة ،يــا مــا َدة ،يدلّنــا ويدلّكــم عــى طريــق الشّ ــها َدة.
ســأحيك لكــم ،فيــا يــي ،حكايــة جــال ال ّديــن العطّــار،
الصبــاح هنــا مبلــول خائــر جاثــم عــى القلــوب ،واألهــل
ّ
()4
تجــى العطّــا ُر بحــارضه
ّ
والولــد بعيــدون عنــه" ؛ وفيــ ِه
ـفوي
ـاب الشّ ـ ّ
وماضيــه وضباب ّيــة ُمســتقبله؛ إذ يحــي هــذا الخطـ ُ
قص ـ َة البطــل ومغامراتــه وآثامــه ،مســرج ًعا عالقاتــه ،وبيئتــه
ّ
األوىل ،ففــي القســم األول تنعكــس مرايــا ماضيــه ،وقوفًــا عــى
ال ّنتيجــة الّتــي انتهــى إليهــا زاهـ ًدا يف ال ّدنيــا ،ويف الثّــاين يرســم
لوحــ ًة اســرجاع ّية لِعالقاتــه بالعرب ّيــات وغريهــ ّن ،يف سلســلة
بقصتــه الواحــدة الواضحــة والغامضــة
مــن قصصه ـ ّن امل ُثخَنــة ّ
ائبي،
م ًعــا؛ ويف الثّالــث ترشيـ ٌ
ـي ،والغر ّ
ـح يربز بــه ال ُبعـ ُد العجائبـ ّ
ورســا ٌم
ــري؛ فالعطّــار
واإلنســا ّين
والس ّ
كاتــب ّ
العاطفــيّ ،
ٌ
ّ
والفكــري ،الّــذي
ــي األدا ّيئ
ّ
ون ّحــات؛ وكذلــك التّمكّــ ُن الف ّن ّ
دي امل َفتــوح
الــر ّ
ف ََســح املجــال لتالقــح الفنــون يف تشــكيله ّ
وامل ُتم ِّعــن ،بينــا يتجـ ّـى يف ال ّرابــع رصا ُع الـذّات مــع املجهــول
وامل ُتناقــض؛ إذ يخــوض البطــل تجــار َِب حيات ّيــة ت ُو ّرطُـ ُه يف دول
شــال أفريقيــا ،مــن خــال بُـ َؤ ِر ت َوتّــر أثّــرت يف ت َح ّولــه ومت ّزقــه،
ويف ســلوكيّاته داخليًّــا وخارجيًّــاُ ،ملقيًــا الضَّ ـ ْو َء عــى امل ُث َّقــف
املوهــوم وامل ُ ّدعــي ،والشّ ــخص ّيات االزدواج ّيــة ،والبيئــات الّتــي
خلقتْهــم وخنقتْهــمِ ،
بعــض أمــراض تلــك البيئــات
وكاشــفًا
َ
الســلطة؛
ّ
الصحراويّــة ،وواق ًعــا مأســاويًّا ،خرو ًجــا عــى قــدرات ّ
وص َورهــا ،مــا يذكّــر
ويف اســتحضاره دول الشّ ــال
األفريقــي ُ
ّ
بروايــة الطّ ّيــب صالــح (موســم الهجــرة إىل الشّ ــال) ،يف فضــا ٍء
خلَـ َـق موضو ُع ـ ُه ج ـ ًّوا مــن التّوتّــر؛ ولعـ ّـل التّــد ّرج يف تو ّرطــه
وتعقُّــد حياتــه يحيــل إىل (مورفولوجيــا) الحكايــة الشّ ــعب ّية
الّتــي وض َعهــا (بــروب)()5؛ أ ّمــا القســم الخامــس فيعلــن
ـرد مــن منط ّيتــه،
ـروج الشّ ــخص ّية عــى الكاتــب ،وتح ـ ّر َر الـ ّ
خـ َ
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خاصــا الحديــثَ عــن
والسيّــةًّ ،
واالنفتــاح عــى الشّ ــعريّة ّ ّ
ي ،والشّ ــخصيّات الّتــي مثّلَـ ِ
ـت األفــكار.
الـ ّ
ـرد التّأم ـ ّ
وفــق
َّ
ولعــل األبــر َز ُحضــو ُر املــرأ ِة بِطين ّيــة ظاهريّــةَ ،
تَص ـ ُّور امل ُجتَ َمعــات والثّقافــة العرب ّيــة ،وإلحــاح صورتهــا
ِمــن حيــثُ التّكويــن والغـزارة والتّشــكيل ،بوصـ ٍ
ـي
ـف ِحـ ّ ّ
دقيــق ،ورمزيّــة تــا َء َم م َعهــا تكثيـ ُـف معجــم الطّبيعــة
ألنّــه كُنــه التّكويــن ،وتكــرار مفــردات األرض والطّــن
والتكيــز عــى الجســد وعزلتــه
والشّ ــجر وال ّنبــاتّ ،
وحاجاتــه؛ وقــد تعـدّدتْ ُصـ َو ُر املــرأة و ِقصصهــا وظــروف
معاناتهــا ،وال ّنظــرة إليهــا ،وامللــذّات املوروثــة عنهــا،
رح بذلــك يف ســياق عالقاتــه ،امل ُمثِّلــة
ويــكاد العطّــار يـ ّ
ــا ،باملثقّفــات
لِ َهــ ِّم امتــاك األجســاد واق ًعــا و ُمتخ َّي ً
والســاقطات كـ(خوخة) مثـ ًـا" :وكان
كـ(بهجــة الشّ ــاعرة)ّ ،
يطــوف يب حشــد ال نهايــة لــه مــن ال ّنك ـرات :فاســدات،
ردات ،دعكتُ ُهــ ّن بقســوة
بنــات ليــل ،خادمــاتُ ،مــ ّ
ـت أمــو ًرا
وتحقــر ،كــا دعكهــ ّن ال ّزمــن بفظاظــة ،فعلـ ُ
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ُمخزيــة كثــرة ،وشــهدت أكــر األمــور قــذارة"()6؛ وتع ـ ّد
قض ّيــة املــرأة مــن القضايــا االجتامع ّيــة امله ّمــة الّتــي
انســجمت مــع موضــوع الجســد امل ُســتو ِعب لل َّرســم
وال ّن ْحــت واألَدب ،و َم ـ َع الجنــس وامل َصالــح واملــال ،بحثًــا
عــن الحقيقــة واالنســجام والجــال ،وكأ ّن العطّــا َر (اب ـ ُن
بَطّوطـ ِة) عـرِه ،وكأ ّن املــرأة ال َج َســد يف العمــل ظاهــرة
خاصــة ذات معــانٍ قريبــة وبعيــدة ،ســطح ّية وعميقــة،
ّ
والخاصــةُ ،مس ـه ًِم
تس ـلّط الضّ ــوء عــى رؤيتهــا العا ّمــة
ّ
ــر األغــوار ،وتنامــي األحــداث ،وتلويــن املشــاهد؛
يف َس ْ
ـر وامللجـأُ
فاملــرأ ُة مــن خــال عالقاتــه املحسوســة بهــا الـ ّ ّ
وال َحقيقــة الّتــي يبحــث عنهــا؛ والجسـ ُد الّــذي يســتطيع
تشــكيلَ ُه ،وفـ َـق مــا يشــاءُ ،منف ِت ًحــا عــى قرائــن الجنــس،
انســجا ًما مــع فكــرة الجســد الّــذي تنهبــه اللــذّة،
وينســ ُخ ُه ال ّزمــن ،حتّــى املــوت...
َ
ويبــدو هــذا العمــل ِحــراكًا رسديّــا ،وت َوالــ ًدا َم ْزجيّــا،
كل يشء ،ويتامهــى م َعــه ،يف أُفــق يَح ـ ّد مــن
ـوض يف ّ
يخـ ُ
والشائــط ،والخصوص ّيــة ،والثّبــات ،والتّحديــد،
الغُلــ ِّوّ ،
بانتهــا ِج َمسـ َ
ـالك ن َّص ّيــة ،تتح ـ ّر ُز مــن ال ّرقابــة ،بالحكايــة
وال ّروايــة الشّ ــفويّة ،الّتــي ت ُحيـ ُـل إىل الواقــع وخطورتــه،
الســلطات امل ُتعا ِملــة م ـ َع الظّا ِهــر وامل ُبـ ِ
ـاش؛ إذ
وتُخاتـ ُـل ُّ
التاث ّيــة ،ووضــوح
ينفتــح عــى الـ ّـراث ويوظّفــه بال ّرمــوز ّ
دي ،وال ّنســيج
الــر ّ
املرجع ّيــة ،واســتيحاء القصــص ّ
ـوي القديــم ،واقتبــاس الشّ ــعر ،واســتحضار الحــوايش،
اللغـ ّ
واألجنــاس األخــرى :امل َقامــة ،والحكايــة الشّ ــعبيّة ،وأدب
والســرة الذّات ّيــة والغرييّــةُ ،مســلّطًا الضّ ــو َء
ال ّرحلــةّ ،
ـراع والتّوتّــر ،دين ًّيــا وجنس ـ ًّيا
عــى إشــكال ّية ال ّزمــن والـ ّ
ٍ
وطاقــات ُمســتجيبة
وإحــكام واعٍ،
وسياســيًّا ،بإتقــانٍ ،
ٍ
للحــارض واملــايض ،منــذ البدايــة ،حتّــى ال ّنهايــة" :وحكايتنا

كل عــا ّم تجينــا صابــة"( ،)7ضا ًّجــا بالذّكريــات
غابــة غابــةّ ،
وال ّرســائل واألحاســيس واألحــام والتّداعــي" :يــا فتنــة
أللقــي بالعذابــات يف
الــ ّروح أحتاجــك ،وأحتــاج إميانًــا
َ
مزابــل البرشيّــة ،أحتــاج إميانًــا ألصــد َع بنــذر ال ّراهبــات،
وأقــول يــا نــار كــوين ب ـ ْر ًدا وســا ًما ،أحتــاج إميانًــا بــك ال
يهتـ ّز"( ،)8مبــا يــرز تشــابُك األســاطري والفلســفات والعلوم
والتّاريــخ بالتّجــارب الواقع ّيــة واألدب ّيــة؛ مــع إنــكار
امل َرجعيّــات الّتــي تحــ ّد مــن الفعــل الجديــد والفكــر
الخـ ّـاق والجســد املتحـ ّرر ،وعــدم اإلميــان بتابــو الجنــس
ـي يف توليفــة رسديّــة
ـي بالجنـ ّ
القامــع ،وهنــا ميتــزج ال ّدينـ ّ
الخارجــي
أحســنت اســتثام َر الحــوار
واعيــة والواعيــة،
ْ
ّ
يل،
ي ،وال َهذَيــان ،واللغــة ال ّدارجــة ،والف ّن التّشــكي ّ
وال ّداخـ ّ
ــري ،وكذلــك رســم الشّ ــخصيّات،
الس ّ
إىل جانــب ّ
قليــدي،
رتْ بِنيــة الخطــاب الــ ّروا ّيئ التّ
ّ
بخصوص ّيــ ٍة كــ َ
ــت قــد َر امل ُســتطاع بعــض ال ّرمــوز األســطوريّة
وامتص ْ
َّ
وامللحميّــة ،كـ(أورفيــوس ويوريــدس)( )9يف أســطورة
()11
إغريقيّــة( ،)10و(أنكيــدو) يف ملحمــة (جلجامــش)
الســومريّة ،امل ُســلِّطة الضّ ــوء عــى معانــاة الجســد
ّ
وانتهــاء مغامراتِــ ِه باملــوت والفنــاء والــايشء ،وذلــك
ــا للــايض ،ومكاشــف ًة
بتوظيــف تقنيــة االســرجاع ،تأ ُّم ً
جــا ّد ًة لــدالالت االســتباحة؛ اســتباحة َج َســد املــرأة،
و َج َســد ال ّروايــة ،وأجســاد بعــض الــ ّدول ،مــن خــا ِل
اســتثام ِر إمكانــات ف ّن ّيــة و ُمعطيــات واقع ّيــة.
ـرد) إذ يعــي
والواضــح أ ّن العمـ َـل ينتمــي إىل (مــا وراء الـ ّ
بــه القــارئ أ ّن األحــداثَ تضــ ّم بــن جناح ْيهــا روايــة،
ــص كلعبــة ،يضــع فيــه التّعليقــات،
ُمتعا ِم ً
ــا مــ َع ال ّن ّ
ويفســح للشّ ــخصيّات التّعبــ َر عــن قلقهــا ،وإن كانــت
الكاتــب امل ُــارِس لفعــل الكتابــة؛
ورقيّــ ًة يتحكّــم بهــا
ُ
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نــص،
َ
نــص
داخــل ّ
أخــر عنهــا البطــل ّ
فال ّروايــ ُة الّتــي َ َ
ـتجيب للمــوروث تحشــية وتوضي ًحــا وتعلي ًقــا ،مثـ َـل
يسـ ُ
ـدي()12؛ ويَس ـل ُُك َمس ـلَكًا ُمغاي ـ ًرا
األسـ ّ
ِذكْ ـ ِر َمطلــع نون ّيــة َ
يف وقوفــه عــى األدب وتشــكيله وجــدواه ووظائفــه،
للســلطات،
ويف حــواره لل ـذّات وطاقاتهــا ،ويف مواجهتــه ّ
ومكاشــفته لحــدود ال ّزمــان واملــكان ،ويف تجلّيــه لألعامق،
وإبــرازه للمكبــوت واملــأزوم.
ويــكا ُد يكــو ُن العمــل مــن األدب امل ُكت ِنز باللَونِ والشَّ ــكل؛
تحايــا ،مــن الكتابــة إىل الالكتابــة ،إىل امل ُطلَــق ،عــن
ً
ال َج َســد الّــذي ال يؤم ـ ُن باملــن والفَضيلــة ،بــل بالهامــش
مبتغياتــه،
وال ّرذيلــة ،مــن خــال اســتيعاب الواقــع
ّ
وتقنيــات التّعبــر الذّهنــي ،ورمزيّــة التّوظيــف ،تعبــ ًرا
عــن عالَــمٍ مرتاكــمِ األفــق ،وممت ـ ِّد الفضــاءات ،و ُمختــز ِل
األزمنــة واألمكنــة ،احتضــ َن الكثــ َر مــن الحكايــات
املتوالــدة واملتوافقــة ،حتّــى بــاتَ توليفـ ًة رسديّــة حكائيّــة
قدميــة وجديــدة ،وموســوع ًة قصصيّــة تصــ ّور الغنــى
رض التّاريـ َخ و َمقوالته،
والفقــر ،واملعانــاة وامللـذّة ،وتســتح ُ
وتنقــش صــور ًة ملــا
ُ
األدب القديــ َم والحديــث،
وتتأ ّم ُ
ــل َ
ــق وغــ ُر
َــر) قَلِ ٌ
الــرد؛ فـ(ن ْ
يجــب أن يكــون عليــه ّ
للــرد وانفتاحــه،
ُمســت ِق ّر ،ينطلــق مــن وعــي عميــق ّ
والســر
ُم ِبد ًعــا بأســلوب مغايــر و ُمســتو ِعب للذّكريــات ّ
وال ّرســائل ،و ُمســتله ًِم الـ ّـراثَ وإمكان ّياتــه لغ ـ ًة وش ـك ًْل،
ســتحضا
مــا يذكّــر بِ ُتشــائِل(( )13إميــل حبيبــي)؛ ُم
ِ ً
ِ
والفواصــل مبــا يُحيــل إىل ســورة الكوثــر َمثَـ ًـا ،يف
ال ّنظ ـ َم
قولــه" :إنّــا أعطينــاك الجامهــر ،فاخــر لنفســك وبــادر،
تناصــا يف غــر موضــع
واحــذر مــن أن تكاثــر"( ،)14و ُم ًّ
ـعبي ،وامل ُق ـ َّدس امل ُس ـتَل َهمِ م ـ َن القــرآن والعهــد
مــع الشّ ـ ّ
القديــم ،الســيّام قصــص األنبيــاء امل ُحيلــة إىل ال َج َســد،
الســام ،إبدا ًعــا وإشــبا ًعا
كعيــى ويحيــى ولــوط عليهــم ّ
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رصفــه يف
وإثــار ًة لألعــاق ،عــاو ًة عــى اقتباســه وت ّ
نصــوص قدميــة وحديثــة ،عا ّم ّيــة وفصيحــة ،لشــعراء مــن
كـ(السـ ّياب) ،و(العـ ّـاق) ،و(بــاث) ،يف كتابــة
رشق وغــرب
ّ
فعليّــة َمعنيّــة بــدور الكاتــب والقــارئ ،وموســوعيّة
ثقافيّــة تتســان ُد فيهــا املرجعيّــاتُ العقليّــة واملنقولــة
والفلســف ّية؛ ومــا إملا ُم ـ ُه بالشّ ــعر ّإل جــز ٌء مــن كينونــة
وجــوده ،واشــتغاله بــه ،مــع ال ّروايــة وال ّنحــت وال ّنقــد؛
فالواضــح أ ّن العطّــار ُمغـ َرم بالشّ ــعر القديــم ومجموعاتــه
كاملفضّ ليّــات واألصمعيّــات ،عــاوة عــى حكايــات ألــف
ـندريل،
ليلــة وليلــة ،والشّ ــاطر حســن ،وقطــر ال ّنــدى ،وسـ ّ
ينــي ،ومقــوالت بعــض
وكتــب التّصــ ّوف ،والقصــص ال ّد ّ
األدبــاء واملفكّريــن ،يف فضــاء يُطلــق املعنــى الّــذي قيّـ َده،
و َح َر َمــه لـذّة االســتقرارُ ،متوالِـ ًدا و ُمتجـ ِّد ًدا و ُمخلّـ ًدا مـ َع
كل قـراءة ،ومل يـ ِ
ـأت هــذا التّوظيـ ُـف جزافًــا وال َع َبثًا ،فكلُّه
ِّ
متعلّــق باملعانــاة ووحــدة القض ّيــة؛ فالجســد الّــذي ركّـ َز
ـب يف تصويــره عــى التّفاصيــل الخارجيّــة ذو أبعــاد
الكاتـ ُ
ـص
ـوي؛ وقَ ْم ـ َع ال ّنـ ّ
رمزيّــة ترفــض ال َق ْم ـ َع املــا ّد ّي واملعنـ ّ
لل ِف ْكــر وال َع ْقــل ،لــذا شـ َ
ـارك القــارئ يف كتابتــه بالتّأويــل،
ـص ،وهاد َمـ ُه،
غـ َر ُمقت ِنـعٍ بالحكايــة ال ّنمط ّيــة ،ومفتِّتًــا ال ّنـ َّ
و ُمعيـ ًدا تشــكيلَه ،بلغــة عاليــة وشــاعريّة تأ ّمليّــة" :وكنــت
ينهــل مــن حــدق األفــق،
ُ
حزي ًنــا ،و َد ْمــ ُع املســاءات
ـكل رغبــة،
ـت فاق ـ ًدا لـ ّ
الســحاب ،وكنـ ُ
ويخــدش صمــت ّ
شموســا ،نجو ُمهــا الينابيــع"(.)15
وكانــت أعامقــي
ً
لَقــد تنف َّس ِ
الــراث يف أعامقهــا ،ونســ َجتْه يف
ــت ال ّروايــة ّ
مــايض الــذّوات امل ُرتهِــ َن بسلســلة
ذاكرتهــاُ ،مصــ ِّور ًة
َ
زمن ّيــة ُم ِ
تداخلــة ،ومنهــج العطّــار مــن مجــونٍ وفســقٍ
وأخطبوطيّــة ،إىل زهــد وفتــور وفــرار مــن تاريــخ
نفســ ُه وغــ َر ُه،
يتصيّــده ،فرياقــب بعينــه ،ويحــاور َ
ـس بال ّنســوة حولَ ـ ُه ،كأورميــا وغريِهــاِ ،
كاش ـفًا عــن
ويحـ ّ
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التّحـ ّوالت" :أنــا شــجرة ل ّبــان ُمسـ ّنة ،ال يرجــى م ّنــي خــر.
اتركينــي أفضــل لــك"()16؛ ّإل أ ّن ذئــب الجســد يعــوي يف
مناماتــه ومتاهاتــه ،وذكريــات عالقاتــه الجســديّة البحتة،
واألخــرى امل ُحايــدة نو ًعــا مــا ،فيحــر معجــم التّقطيــع
واألكل وال ّنهــش ،واملُتَــع ،وكذلــك الثّ َمــر وال ِقطــاف،
ـي ومحاوالتِـ ِه االنســاخ عــن
وال َولَــع؛ ويــرز مباضيـ ِه الحـ ّ ّ
واقعــه ،وال َع ْيــش يف ذاكرتــه وتهومياتهــاُ ،مع ِّرفًــا بنفســه
ـرد محرو ًمــا
وأحاسيســه ،وال قيمتــه" :أنــا العائــش يف الـ ّ
كل يشء ،أنــا املحــروم مــن الضَّ ــ ْوء الخــارج مــن
مــن ّ
ـكل
ـكل ال مــر ّيئ ،وبـ ّ
ـكل غائــب ،وبـ ّ
الجســد ،أنــا املفتــون بـ ّ
ـكل محــروم.
ـكل مجهــول ،وبـ ّ
ـكل يائــس ،وبـ ّ
فاســد ،وبـ ّ
الســابقة أعــرف أنّنــي ال أتقــن ّإل فـ ّن
أنــا بـ ّ
ـكل تعريفــايت ّ
الحــي ،أ ّمــا الفعــل فليــس فيــه مــا يُغوينــي"(.)17
وتَط ـ َر ُح ال ّرواي ـ ُة ســرتَه واســتغراقه يف املل ـذّات ،وقض ّيــة
ال َج َســد والــ ُّروح ،وتتنــاول ال ّنجاســ َة وال ِعفّــة ،وتحــ ُّول
ــطحي إىل
والس
البيــاض إىل َســواد ،والحيــاة إىل لعبــةّ ،
ّ
ــن ،وتخــوض
ش ،والهامــش إىل َم ْ
ّ
جوهــري ،والخــر إىل َ ّ
الــر ،حتّــى تتملّكــه
يف تجاربــه واندفاعــه نحــو ّ ّ
ـدي؛ فال َعطّــار رجــل
ال َعظَم ـةُ ،والقلــق قبــل رحيلــه األبـ ّ
خــارق وغريــب وغامــضَ ،ج َمــ َع يف حكايتــه الثّقافــات
واللُغــات والجنســيّات ،وأنشــأ دويلتــه بنســائه وأوالده
الثّالثــة والعرشيــن؛ و ُمتعلّــ ٌم مثقّــف وقــارئ نَهِــم،
وكاتــب؛ كتابتُــ ُه تهوميــاتٌ فكريّــة ،عميقــة
وشــاع ٌر
ٌ
"كنــت أُشــبه
بالسيّــة ،يقــول:
ُ
وبليغــة ،و ُمشــ َب َعة ّ ّ
حفــرة ،جســدي مثبّــت يف الف ـراغ ،قلبــي خــا ٍو ورج ـراج،
الــراب ،وجســدي بغــر ُهويّــةُ ،م ِ
نقــذف
ال ميــأه ّإل ّ
كل ات ّجــاه ،صــا َر ِت الكتابــة
كل درب ،ومتّجــه يف ّ
يف ّ
بطريقــة مــا قرينتــي شــع ًرا ون ـ ًرا"( ،)18وقــد أخ َربنــا عــن

أثــر الكتابــة يف تفكــره ،وبقدرتــه عــى الكتابــة الواعيــة
ـي ،والئـذًا
ال َح ّقــة وال َعميقــة واملؤثّــرةُ ،مفتّشً ــا عــن املخفـ ّ
بالالوعــي ،و ُمنطلِقًــا إىل الالكتابــة؛ ولســنا يف صــدد
تحديــد ماه ّيــة شــخص ّيته الّتــي تبــدو تاريخ ّيــة غرائب ّيــة
السـ ْعي إىل َر ْســمِ مالمحهــا الخارج ّيــة
مــن جانــب ،بقــدر ّ
وال ّداخليّــة ،إذ تــكاد تكــون أمنوذ ًجــا للشّ ــخصيّة العربيّــة
امل ُتم ِّزقــة وامل َهــزوزة وامل ُنشــ ّدة إىل ماضيهــاُ ،محاولــ ًة
التّــواز َن والتّحايــل عــى القيــود ،بتداخُــل املفاهيــم؛
ـكل ،بــل وعــا ًء يَح ُك ُمــه،
فالجس ـ ُد مل يكــن شــهو ًة أو شـ ً
ـب آ َخــر
ويقيّــد أعامقــه ،ويرفــض االنعتــاق؛ ومــن جانـ ٍ
تنقــذف يف (ماملــك الجســد) وال ّرذائــل ،وتتجــاوز ال َّز َمــن،
فتتــاس مــ َع الشّ ــاطر َح َســن ،كأيقونــة لــراع الــ ُّروح
ّ
ـر والخــر ،وال ّرذيلــة والفضيلــة ،واملجــون
والجســد ،والـ ّ ّ
وال ّزهــد ،واملــايض والحــارض" :شــجرة اللبّــان الّتــي يف
داخــي يجــري فيهــا دم مســموم ل ّوثتــه األيّــام ،كيــف
الســواد العقيــم،
ـر ،وأسـ ّ
ـتل ّ
أغمــد س ـكّيني يف قلــب الـ ّ ّ
وأرتــاح؟ أنــا مســافر مل ّــا أصــل إىل بلــدي ،وســفري
ســيطول ،إنّنــي أطلــب الخــاص ،الخــاص ،يــا أورميــا،
الخــاص ،لكــن كيــف؟"( ،)19وم ـ َع انحاللِهــا كــا ص ـ ّورتْ
وكشــفت عنهــا األحــداث
الســارد،
ْ
نفســها ،وص ّو َرهــا ّ
َ
الص ُعــد كافّــة؛ فشـتّان
والشّ ــخص ّيات ،تــر ُز متمـ ّرد ًة عــى ُّ
يل وال ّن ّحــات
عــي األديــب والتّشــكي ّ
بــن عالَــم الجا ِم ّ
الســاح
ال ّنجيــب ،وعالَــم الشّ ــهوا ّين املنافــق وتاجــ ِر ّ
الصعيــد املــا ّد ّي ظروف
ـح عــى ّ
وامل ُح َّرمــات؛ يف حــن تتّضـ ُ
ـي ال َوحــدة
ال َف ْقـ ِر والبطالــة وال َق ْهــر ،وعــى ّ
الصعيــد ال ّنفـ ّ
وال َقلَــق وال ُعزلــة ،لتــرز ازدواجيّتــه امل ُنشــ َّق ًة وامل ُفتّتــ ًة
التمســك بال ُعــ ْرف وإباحــة االنحــراف ،والــذّات
بــن
ُّ
املضطرِبــة ال ُوجــود واملتم ّزقــة بــن الظّاهــر والباطــن،
وح ّريّــة التّعبــر وال َك ْبــت ،واالســتقرار و َع َد ِمــه؛ لــذا تبــدو
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الشّ ــخص ّية ُمتنا ِقضــة يف ذاتهــا ومــع أهدافهــا ،إثـ َر عوامــل
نفس ـيّة واجتامعيّــة وبيئيّــة ،تحكّمــت يف تح ّولهــا ،فبــدا
بطــا خارقًــا ،مــ َع ضعفــه ومت ّزقــه وعزلتــه؛
(العطّــار) ً
منته ًجــا ســبيل الخــاص ،كتابــ ًة ورِحلــةً ،راصــ ًدا تعــ ّدد
الثّقافــات ،و ُمصـ ِّو ًرا ُمعطيـ ِ
ـات األمكنــة ،ووجــو َه اإلنســان،
ورصا َع امل ُه َّمش ـ َن والحيــاة والحريّــة ،وصــولً إىل العمــق،
والجديــد ،وامل ُغ َّيــب ،والالمــر ّيئ.
والخــاص،
وقــد أثــار العمــل ســؤال التّشــكيل العــا ّم
ّ
دي وقيمتــه وخصوصيّتــه ،وســؤال الكتابــة
ـر ّ
والجنــس الـ ّ
والقــراءة ،وتكامل ّيــة العالقــة بــن الكاتــب والقــارئ،
ورصاع العــوامل ال ّداخل ّيــة والخارج ّيــة ،والذّات ّيــة والغرييّــة،
واألســاليب القدميــة والجديــدة ،واملســكوت عنــه؛ فلــم
للصــوت وبصمــة
يُكتــب لالقتفــاء أو التّمـ ّرد ،بــل تعزيـ ًزا ّ
التّشــكيل ،ولِـ ِ
ـذات الكتابــة ،تأ ّمـ ًـا يف الواقــع واملتخ َّيــل،
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ـروي وامل َكتــوب ،وامل َســموع وامل َقــروء ،والشّ ــخص ّيات
واملـ ّ
واألحــداث والعالَــم واإلنســان ،مــا َو َســمه بال ُجــرأة
َعنــي باملــكان
والطّاقــة والغمــوض واملــزج الحــكا ّيئ امل ّ
ودورِه يف ال َخلْــق واالســتيعاب ،نبشً ــا يف ال ُعمــق والال َح ـ ّد
ُتغــر،
يل،
ّ
والعمــودي) ،والثّابــت وامل ِّ
(األفقــي التّشــكي ّ
ّ
والــر...؛ وانشــغالً بفعــل
والظّاهــر والباطــن ،والخــر
ّّ
الكتابــة
ــيكولوجي ،والبنــا ّيئ،
الس
ً
واشــتغال عــى األثــ ِر ّ
ّ
والتّفكيــيّ ،عــاو ًة عــى األبعــاد الفلســف ّية والفكريّــة
ـرا لل ّنمط ّيــة وتعزي ًزا
والذّهن ّيــة والواقع ّيــة والغرائب ّيــة؛ كَـ ْ ً
والسيّــة ،فالّــذي يعنــي
للتّغيــر ،بجنــوح نحــو الشّ ــعريّة ّ ّ
(السد
الكاتــب مــا تحتاجــه اللغة يف ال ّروايــة املنتميــة إىل ّ
ـي) يف فضــاء جــا ٍّيل حــا ٍو و َهجــن وعميــق ،تفكيـكًا
التّحتـ ّ
الشيــر ،وقــراء ًة للينابيــع،
لإلنســانِ  ،وفَضْ ًحــا للجانــب ّ ّ
كــا فعــل (دوستويفســي) يف شــخصيّات رواياتــهِ ،م ـ َن
الكاتــب
امل َجانــن ،وامل ُجرِمــن ،وال َع َدم ِّيــن ،وهنــا يبــدو
ُ
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فـذًّا وقــا ِد ًرا و ُمغا ِيـ ًرا قَلْ ًبــا وقال ًبــا؛ يقــول (فلوبــر)" :عــى
الف ّنــان أن يكــو َن يف َع َملِــه ،أشــبه بالخالــق :عليــه أن
رضا،
يكــون ال مرئيًّــا ،ولكــن لــه مــن القـ ّوة مــا يجعلــه حــا ً
كل مــكان ،مــن دون أن يــراه أحــد"( ،)20كــا كانــت
يف ّ
كتابتــه قــادر ًة ومتج ـ ّددة ،وذات فعال ّيــة مؤثّــرة ،و ِب ْنيــة
متف ّجــرة وغن ّيــة ،وف ًّنــا َملغو ًمــا باألســئلة ،و ِف ْعـ َـل مقا َومــة
و َح ْفــر يف امل َعــر ّيف والجــذور.
وعــى ال ّر ْغــم مــن واقع ّيــة الحكايــة املتوالــدة ،وأحداثهــا
املألوفــة ،تبــدو ال ّروايــة ُمتشــ ّعبة ُمتحــ ّررة ،ال تحتكــم
ـفي
إىل طابَـعٍ بعينــه وتيّــار بذاتــه؛ فهــي ذاتُ طابَـعٍ فلسـ ّ
رض املَــوروث لتسـلّطَه
ي ،ويف جانـ ٍ
ـي ،تســتح ُ
تأ ّمـ ّ
ـب واقعـ ّ
عــى الواقــع؛ طابَــعٍ يبــوح مبوقــف مــن التّشــكيل
قصــة ،وتــروي
ـص ّ
ـب ال ّروايــة الّتــي تقـ ّ
والوظائــف" :ال أحـ ّ
َح َدثًــا ،وتُش ـ ّوق القــارئ ،وتج َعلُ ـ ُه يشــفق أو يرفــض أو
ـص الّــذي
ـب أبـ ًدا ال ّنـ ّ
يعــرف أو يتعـ ّرف أو يتعلّــم ،مل أحـ ّ
ولعــل الهتــام الكاتــب بالجســد
ّ
يســ ّجل الوقائــع"(،)21
ارتباطًــا بذلــكِ ،
السـ َّيام أنّــه كتــب عنــه يف شــعر (محمــود
واملعنــوي طر ًحــا
درويــش) ،طر ًحــا إلشــكاليّة املــا ّد ّي
ّ
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فلســف ًّيا عمي ًقــا ،والثّابــت واملتغـ ّـر عــى مســتوى الحــكا ّيئ
وامل َح ـيّ ،والحقيقــة والوهــم ،والحضــور والغيــاب ،مبــا
يعكــس تص ّوراتــه ورؤيتــه للعالَــم والوجــود واإلنســان،
ـكيل ،وبصمتــه يف
ومبــا يــرز وعي ـ ُه وصوت ـ ُه ،رؤي ـ ًة وتشـ ً
التّكثيــف؛ فال ّروايــ ُة عنــ َده فــ ّن إغــواء ونبــش وإثــارة،
ـي ُمح ّفــز للفاعل ّيــة؛ وبنيــة ذهن ّيــة
بطابــع ســينام ّيئ درامـ ّ
تســعى إىل االنعتــاق مــن الخطابــات التّاريخيّــة أو
ـر عــن عبثيّــة
األيديولوجيّــة ،وأيقونـ ٌة ت ُف ِّجــر الق َْصــد ،وتعـ ّ ُ
التّأقلُــم بالكتابــة؛ بتســليط الضّ ــوء عــى الفضــاء املــأزوم،
مــن خــال املحســوس ،فينطلــق مــن املــا ّد ّي إىل املجـ ّرد،
ــر ّي عــن
ُمرت ِّح ً
ــا مبَرجعيّاتــه إىل البعيــد ،يف ُمتخيَّــل ِس َ
البَطَــل جــال ال ّديــن العطّــار ،الّــذي بــدا ُمتم ّك ًنــا مــن
خيــوط لُ ْع َبتَــي األدب والحيــاة ،يف مــرح أحـ ٍ
ـداث متأثّــرة
بعواملِـ ِه ال ّداخل ّيــة ال َقلِقــة والفــا ّرة مــن واقــع اختــا َر لــه
أن يجم ـ َع اس ـ ُم ُه الـ ّـرا ُّيث األنفـ ِ
ـاس بــن الجــال امل ُفتَ َقــد،
وال ِّديــن ال ّر ِاصــد ،وال َج َســد الّــذي ت َـ َر َك شــيئًا مــن ِعطـرِه،
كل بلـ ٍـد و َج َســد.
كل ُركــنٍ مــن ّ
يف ّ

أي إعالنِ * وقد بدا شأنُها ِمن بع ِد كتامنِ ؛
ُ
 .12مطلعها:
أعلنت يف ِّ
حب ُج ْملٍ َّ
انظر :املفضّ ل الضّ ّب ّي ،ابن محمد بن يعىل(ت168هـ) .املفضليات( ،تحقيق:
أحمد شاكر وعبدالسالم هارون) ،دار املعارف ،القاهرة ،ط ،6ص.370
( .13الوقائع الغريبة يف اختفاء سعيد أيب ال ّنحس املتشائل).
 .14املصدر نفسه ،ص.162
 .15املصدر نفسه ،ص.73
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أفكار  /دراسات ومقاالت

مختارات من قصائد محمود درويش
"عىل هذه األرض ما يستحق الحياة"
د .زياد أبولنب*

ســعى الناقــد فخــري صالــح للعمــل عــى مختــارات مــن قصائــد محمــود درويــش لإلضــاءة
ـعري وتط ـ ُّور لغتــه وموضوعاتــه وفكــره ورؤيتــه السياس ـ ّية وطريقــة نظــره
عــى تط ـ ُّوره الشـ ّ
إىل الشــعر وفهمــه العميــق للتحـ ُّوالت التــي مـ ّرت بهــا تجــارب الشــعراء يف العــامل .وقــد أنجــز
فخــري دراســة ضافيــة عـ ّـا أدرجــه مــن مختــارات يف كتــاب بعنــوان "محمــود درويــش -عــى
هــذه األرض مــا يســتحق الحيــاة" ،فاختــار القصائــد ووضعهــا يف مجموعــات وفــق أهم ّيتهــا
التاريخ ّيــة أو كونهــا عالمــة كــرى مــن عالمــات شــعر درويــش األساسـ ّية .ويف الوقــت نفســه
ـؤش عــى صعــود تجربــة هــذا الشــاعر الكبــر ،وبلوغهــا حــدو ًدا
فــإ َّن تلــك القصائــد املختــارة تـ ِّ
ـعري.
مدهشــة المســت آفاقًــا عاليــة مــن التعبــر الشـ ّ

لعـ َّـل صداقــة الناقــد فخــري صالــح مــع الشــاعر محمــود
درويــش فتحــت لــه أفقًــا واســ ًعا عــى معرفــة الكثــر
مــن خصوصيّاتــه ومفاتيــح أرساره ،ولعـ َّـل معرفــة الناقــد
بالشــاعر قــد شـكّلت ثنائ ّيــة معرف ّيــة عميقــة ،إىل جانــب
ثنائ ّيــات أخــرى بــن درويــش وأدبــاء عــرب وغربيــن
ورشقيــن ،وقــد حظــي درويــش بشــهرة طالــت اآلفــاق،
ومــر ُّد تلــك الشــهرة لثالثــة أســباب ،فالســبب األول ،وهــو
ســبب يقــع يف دائــرة ض ّيقــة أال وهــي دائــرة الشــعر
العــريب ،بوصفــه أحـ َد أهـ ّم شــعراء املقاومة الفلســطينية،
فكانــت قصيدتــه "ســ ِّجل أنــا عــريب" انطالقــة املرحلــة
خاصــا ومبكّــ ًرا يف
الشــعرية األوىل يف حياتــه،
وانعكاســا ً
ً
تشــكيل الهويــة الفلســطينية يف بُعدهــا العــريب ،ومقاومة
املحتــل الصهيــوين ،ويــرى فخــري صالــح أنهــا تجربــة
ّ
تتَّســم "بنربتهــا العاليــة أحيانًــا ،وصيغتهــا املبــارشة أحيانًــا
رب مــن شــعر
أخــرى ،وتأثرهــا الواضــح مبــا كان يتــ ّ

* ناقد وأديب أردين
z.laban@yahoo.com

عــريب ينتمــي إىل مرحلــة الخمســينيات والســتينيات يف
التجربــة الشــعرية العربيــة املعــارصة"(ص ،)8ويشــر
فخــري صالــح إىل أ َّن درويــش "مت ّنــى كثــ ًرا لــو أنــه مل
يُــدرج الكثــر مــن قصائــده يف مجموعاتــه الشــعرية
األوىل ،وكان يقابــل َمــن يطالبــه بق ـراءة بعــض قصائــده
األوىل ،وعــى رأســها "س ـ ِّجل أنــا عــريب" بالضيــق وعــدم
الــرىض"(ص ،)8كــا فعــل يف مجموعتــه األوىل "عصافــر
بــا أجنحــة" ( ،)1960وكــا ذكــر د.عــادل األســطة يف
مقالتــه املنشــورة عــى صفحتــه (الفيســبوك) بتاريــخ (10
آذار /مــارس  )2016بعنــوان "محمــود درويــش ومراحلــه
الشــعرية"" :كان درويــش يف هــذا الديــوان صــدى لنـزار
قبــاين ،وقــد اعــرف هــو الح ًقــا بهــذا ،ورمبــا كان هــذا
أحــد أســباب حذفــه للديــوان مــن أعاملــه الكاملــة .إنــه
أراد أن يكــون صوتًــا ال صــدى".
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الســبب الثــاين يقــع يف دائــرة أوســع ،وهــي دائــرة
الشــعر اإلنســاين العاملــي ،وبذلــك نقــل درويــش تجربتــه
الشــعرية مــن الفــردي والشــخيص إىل ال ُبعــد اإلنســاين،
واســتطاع -كــا يــرى فخــري صالــح" -أن يكتــب قصائــد
يف أهم ّيــة مــا كتبــه شــعراء عامل ّيــون كبــار يف وزن
فيدريكــو غارســيا لــوركا ،ولويــس أراغــون ،وبابلــو نــرودا،
ويانيــس ريتســوس ،ووليــم بتلــر ييتــس ،وآخريــن مــن
شــعراء القــرن العرشيــن البارزيــن"(ص.)8-9
أ ّمــا الســبب الثالــث ،فهــو ســبب يجمــع مــا بــن الدائــرة
الضيّقــة والدائــرة األوســع ،بارتبــاط درويــش بالعمــل
الســيايس ،ومبــا حظــي بــه مــن مكانــة مرموقــة يف منظمة
التحريــر الفلســطينية ،فهــو عضــو املجلــس الوطنــي
الفلســطيني ،واللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر،
وكاتــب وثيقــة إعــان قيــام دولــة فلســطني يف املنفــى.
لكـ َّن فخــري صالــح يعــزو ســبب شــهرة محمــود درويــش
نصــه الشــعري يتمتــع بطبقــات
إىل "قدرتــه عــى جعــل ّ
مرتاكبــة مــن املعنــى ،بعضهــا قريــب مــن أفهــام الجمهور

العــام ،الــذي يعــر عــى فلســطني وصورهــا وهــي تتخايل
يف قصائــد درويــش ،يف الوقــت الــذي يســعى فيه الشــاعر
الخـ ّـاق إىل جعــل فلســطني مجــازًا لعذابــات اإلنســانية
ومجــى ملآزقهــا الوجوديّــة"(ص .)11-12هــذا مــا بســطنا
القــول فيــه للقــارئ يف الســبب األول والثــاين مــن شــهرته.
ســعى فخــري صالــح للعمــل عــى مختــارات مــن قصائــد
محمــود درويــش ،وقــد اشــتغل عــى دراســة ضافيــة
عـ ّـا أدرجــه مــن مختــارات يف كتــاب بعنــوان "محمــود
درويــش -عــى هــذه األرض مــا يســتحق الحيــاة"(*)،
وقــد صــدر الكتــاب يف عـ ّـان عــن الــدار األهليــة عــام
 ،2021وقــال يف تصديــر الكتــاب (هــذه املختــارات):
ـت بــن وضــع
ـتغلت عــى هــذه املختــارات ،وفاضلـ ُ
"اشـ ُ
هــذ القصيــدة ،أو تلــك ضمــن هــذه املجموعــة ،ألســباب
تتعلّــق بأهميّتهــا التاريخيّــة يف شــعر درويــش أو كونهــا
عالمــة كــرى مــن عالمــات شــعره األساسـ ّية"(ص .)8وعن
ســبب اختيــار فخــري صالــح قصائــ َد مــن مجموعــات
درويــش كلهــا ،قــال" :لإلضــاءة عــى تط ـ ُّوره الشــعري،
وتط ـ ُّور لغتــه وموضوعاتــه ،وفكــره ،ورؤيتــه السياســية،
وطريقــة نظــره إىل الشــعر ،وفهمــه العميــق للتح ـ ُّوالت
التــي مــ ّرت بهــا تجــارب الشــعراء يف العــامل"(ص،)9
ـؤش
ويف الوقــت نفســه فــإ َّن تلــك القصائــد املختــارة "تـ ِّ
عــى صعــود تجربــة هــذا الشــاعر الكبــر ،وبلوغهــا
حــدو ًدا مدهشــة المســت آفاقًــا عاليــة مــن التعبــر
الشــعري"(ص.)10
وكــا أرشتُ يف بدايــة املقالــة إىل صداقــة فخــري صالــح
مبحمــود درويــش ،فــإ َّن تلــك الصداقــة دفعــت فخــري
الحــرام رغبــة درويــش يف عــدم إدراج بعــض كتاباتــه
الشــعرية يف األعــال الشــعرية الكاملــة ،مثــل قصيــدة
"عابــرون يف كالم عابــر" وقصائــد "خُطــب الدكتاتــور
املوزونــة" ،وتربيــر درويــش يف تنحيــة تلــك القصائــد
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فخري صالح

مــر ّده للســخرية الســوداء مــن الواقــع العــريب املعــارص
املســتبد وانســداد أفــق التغيــر يف العــامل العــريب ،وأظـ ُّن
هــذا التربيــر ال يخضــع ملنطق ّيــة الشــعر ،ولــو فعــل
الشــعراء كــا فعــل درويــش ألســقطنا عــرات ،بــل
مئــات القصائــد مــن دواوينهــم الشــعرية! وكان عــى
الناقــد فخــري صالــح أن يُخضــع مــا وقــع بــن يديــه
للنقــد بعيــ ًدا عــن ال ّرغبــات واألهــواء.
لعــل الــرأي الــذي رمــى بــه الناقــد فخــري صالــح يف
َّ
مقدمــة املختــارات أثــار ويثــر غضــب الشــعراء العــرب،
عندمــا ألغــى الشــاعرية العربيــة املعــارصة قبــل درويش؛
إذ يقــول" :قبــل درويــش كان الشــعر العــريب شــيئًا وصــار
بعــده شــيئًا مختل ًفــا"(ص ،)13وهنــا تبــدو املفاضلــة بــن
"غــر [درويــش]
الشــيئني ملكانــة الشــعر نفســه ،كــا ّ
الذائقــة وأقنــع قــ ّراءه وســامعيه أ َّن الشــاعر ميكــن أن
يكــون نجـ ًـا جامهرييًّــا دون أن يخاطــب الغرائــز [كــا
فعــل نــزار قبــاين] ،أو يكــرر الســائد املعــروف ومــا
يحــب النــاس أن يســمعوه [كــا فعــل محمــد مهــدي
الجواهــري] .لقــد قــاد قــ ّراءه إىل ق ّمــة الشــعر فات ًحــا
اآلفــاق وســيع ًة لخيــال الســامعني والقــ ّراء"(ص.)13
يقــف فخــري صالــح الناقــد عىل تجربــة محمــود درويش

ـؤشات شــعره عــى صعــود التجربــة بــد ًءا
الشــعرية ،ومـ ّ
ببعــض القصائــد األساســية ،وبلو ًغــا لحــدود الدهشــة يف
أفقهــا العــايل مــن التعبــر الشــعري ،وهــذا "املنحنــى
التطــ ُّوري لتجربــة شــعرية فلســطينية عربيــة ال تقــل
أهميّــة عــن تجــارب الشــعراء الكبــار يف العــامل"(ص،)10
وإ َّن تلــك البدايــات تركــت أنفــاس الشــعراء العــرب
يف قصائــده األوىل عالمــة بــارزة عــى جامهرييــة
الشــعر ،وعــى الهويــة الوطنيــة الفلســطينية ،وتتَّســم
بالشــعاراتيّة والبطوليّــة ،فتأث ّــر ببــدر شــاكر الســياب
وعبدالوهــاب البيــايت ونــزار قبــاين وأدونيــس وســعدي
يوســف" ،ســواء عــى صعيــد الشــكل أو عــى صعيــد
املنحــى التعبــري واملجــازات واالســتعارات ،والصــور
الشــعريّة بعامــة ،التــي درج اســتعاملها يف تلــك املرحلــة
مــن مراحــل تطـ ُّور الشــعر العــريب يف النصــف الثــاين مــن
القــرن العرشيــن"(ص .)17رسعــان مــا تح ّولــت قصائــد
درويــش إىل قصائــد كون ّيــة طاولــت الشــعريّة العامل ّيــة
وعــرت عــن عذابــات إنســانيّة مرتكزهــا
املميّــزة،
ّ
القضيــة الفلســطينية ،فأصبــح "واحـ ًدا مــن شــعراء العــامل
الكبــار"(ص.)8
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قـ ّدم فخــري صالــح املختــارات بدراســة مط َّولــة بعنــوان:
"محمــود درويــش :مــن شــعر املقاومــة إىل إدراج
فلســطني يف وعــي العــامل" ،وجــاءت الدراســة تحــت
خمســة عناويــن فرعيّــة :أســطرة التجربــة الفلســطينية،
مشــاغل شــعريّة بطمــوح كــوين ،شــبه ســرة ذاتيّــة،
حــب أيضً ــا ،شــاعر يتأ ّمــل موتــه.
شــاعر ّ
تنــاول فخــري صالــح محطــات مه ّمــة يف حيــاة محمــود
درويــش عــى مــدار ســبعة وســتني عا ًمــا عاشــها
درويــش ،فش ـكّلت عالمــات بــارزة يف شــعره ،وجعلــت
"موقــع درويــش عــى خارطــة الشــعر العــريب يتمثّــل
يف قدرتــه عــى تزويــج اإليقــاع للمعــاين والتجــارب
الوجوديــة العميقــة ،يف تلقيــح هــذا الشــعر بغبــار طلــع
الكتابــات الشــعرية العامليــة املميــزة؛ بشــعر فيدريكــو
غارســيا لــوركا ووليــم بتلــر ييتــس وبابلــو نــرودا ويانيــس
ريتســوس وغريهــم مــن الشــعراء الكبــار الذيــن تتألــق
قصائدهــم يف ذاكــرة الشــعر العاملــي ،وألنــه عــرف كيــف
يط ّعــم شــعره بشــعرهم ،ويــز ّوج الرتاجيديــا الفلســطينية
لرتاجيديــات البرشيــة وعذابــات اإلنســان يف كل زمــان
ومــكان ،فقــد أصبــح ،قبــل وبعــد رحيلــه ،واح ـ ًدا مــن
شــعراء العــامل الكبــار"(ص.)15
يــرى فخــري صالــح أ َّن مجموعــات درويــش األوىل
(أوراق الزيتــون ،عاشــق مــن فلســطني) متثّــل "بــذور
تطــ ُّور تجربــة الشــاعر الطامحــة إىل االنفــات مــن
أرس الشــخصيّة القالبيّــة لشــعر املقاومــة ،وذلــك عــر
بالحــي وتوليــد الصــور املركّبــة والغريبــة
االحتفــال
ّ
التــي أصبحــت مــن العنــارص األساســية يف تجربتــه،
عــر منعرجــات تط ُّورهــا"(ص ،)18إىل أن شــكّلت
مجموعــة "هــي أغنيــة ،هــي أغنيــة" ،ومجموعــة "ورد
أقــل"" ،انعطافــة حاســمة يف شــكل قصيدتــه وصــوره
وطبيعــة بنــاء عملــه الشــعري"(ص ،)21وقــد أخــذت

منحــى جديــ ًدا يف مجموعتــه
مراحــل تطــ ُّور تجربتــه
ً
"أرى مــا أريــد" ،فنقــل التجربــة الفلســطينية مــن
مركزيــة الوطنــي والقومــي إىل مركزيــة اإلنســاين ،مبــا
تنطــوي عليــه التجربــة الفلســطينية مــن عــذاب البــر
يف مــكان مــا ويف زمــان مــا مــن العــامل ،لينتقــل مــ ّرة
أخــرى إىل كتابــة شــبه ســرة ذاتيــة يف مجموعتيــه "ملــاذا
تركــت الحصــان وحي ـ ًدا" و"رسيــر الغريبــة" ،مــن خــال
"توليــف عنــارص مــن عيشــه الشــخيص مــع عنــارص مــن
التاريــخ الفلســطيني الجامعــي ،والحكايــات واألســاطري
واالقتباســات القرآنيــة والتوراتيــة ،للتعبــر عــن اإلحســاس
العميــق باملنفــى الجامعــي والشــخيص"(ص.)41
يغــر
كــا يــرى فخــري صالــح أ َّن محمــود درويــش ّ
الصــورة النمطيــة الســائدة يف شــعره ،فيكتــب قصائــد
ـب يف مجموعتــه "رسيــر الغريبــة" ،متخـذًا "مــن بعــض
حـ ّ
العشــاق األســطوريني قنا ًعــا لــه .إنــه يختفــي وراءهــم
ليحــي لقارئــه عــن طبيعــة مشــاعره التــي ميتــزج فيهــا
إحساســه باملنفــى والغربــة ،بالعبــث والخســارة واال ّمحــاء
مــن الوجــود"(ص ،)41كــا هــو يف قصيــدة "قنــاع
ملجنــون ليــى" .كــا يتأ َّمــل درويــش موتــه مــن خــال
حــوار مــع مــاك املــوت يف قصيــدة "جداريــة" ،و"هــي
نتــاج تجربــة شــخصية مــع املــوت"(ص ،)47وتتَّضــح
ثيمــة املــوت يف مجموعتــه الشــعرية األخــرة "ال أريــد
لهــذي القصيــدة أن تنتهــي".
يبقــى القــول إ َّن الدراســة التــي ق ّدمهــا فخــري صالــح
لقصائــد مــن شــعر محمــود درويــش تحمــل رؤى نقديّــة
متعــددة ،وتفتــح بابًــا واس ـ ًعا أمــام الدارســن والباحثــن
وق ـ ّراء شــعر درويــش ،وهــي إضافــة نوع ّيــة للدراســات
التــي تناولــت شــاع ًرا كب ـ ًرا بحجــم محمــود درويــش.
(*) فخري صالح (اختارها وقدَّ م لها) ،محمود درويش عىل هذه األرض
عمن.2021 ،
ما يستحق الحياة ،الدار األهلية للنرش والتوزيعّ ،
وقد سبق أن نرش فخري صالح الجزء األكرب من دراسته للمختارات
يف صحيفة "الدستور" األردنية بتاريخ  15آب /أغسطس ،2008
بعنوان "صانع أسطورة الفلسطينيني" ،ثم نرش الدراسة كاملة يف مجلة
"الكلمة" ،يف العدد  ،164ك /1ديسمرب .2020
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"رسولة العطر"..
نصوص يف الغياب والحنني
لألديبة أمل املشايخ
مجدي دعيبس*

"رســولة العطــر" مجموعــة نصــوص للكاتبــة األردنيــة أمــل املشــايخ ،وظفــت
فيهــا األغنيــة واألســطورة والتنــاص وتنـ ُّوع األســلوب والدرامــا ،وات َّســمت هــذه
الص ـ َور إلشــباع املعنــى .كــا عمــدت
املجموعــة ببســاطة األلفــاظ وتزاحــم ُّ
الكاتبــة إىل اإلشــارة ألعــال زوجهــا الشــاعر الراحــل عاطــف الف ّرايــة ،ومل تكــن
هــذه اإلشــارة اعتباط ّيــة ،بــل مــن بــاب التوظيــف الــذيك لصنــع املفارقــة.
وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أ َّن "رســولة العطــر" حــازت عــى جائــزة ناجــي نعــان
الدوليّــة لإلبــداع للعــام .2021
نبــدأ مــن حيــث قالــت الكاتبــة يف املقدمــة" :بعضهــا
(أي بعــض النصــوص) كان مــن الالوعــي يف حديــث
عــن الغيــاب قبــل أن يكــون ،لــذا التقــت مــع نصــوص
ربــا يكــون هــذا نــوع مــن
عــن الغيــاب بعــد أن كان"ّ .
التخاطــر وتقاطــع األفــكار مــع الغيــب .ال أعــرف إ ْن كنتم
قــد صادفتــم شــيئًا مــن هــذا القبيــل ،لك ّنــه أمــر يحــدث
وال أقــول إنّــه يحــدث كل يــوم ،بــل أقــول لــو حــدث
مـ ّرة واحــدة يف الحيــاة فهــو الدليــل الدامــغ بالنســبة يل
ربــا مــر ّد هــذا مــن واقــع تجربــة شــخصية،
أنّــه يحــدث؛ ّ
وربــا ألنّنــي أكتــب ال ِّروايــة وخيــال الــ ِّروا ّيئ مييــل إىل
ّ
الحركــة والفعــل واإلزاحــة ،وليــس كخيــال الشــعراء الــذي
يقــرن بالتّأ ُّمــل واملســافة واالســم .ومــا دمنــا نتحــ َّدث
أبســط أمامكــم املالحظــة البســيطة
عــن الالوعــي دعــوين ِّ
التاليــة التــي شــ ّدت انتباهــي يف "رســولة العطــر"،
وهــي تكـرار كلمــة الغيــاب ومشــتقّاتها (غــاب ،الغيــب،

* كاتب أردين
mdaybes@yahoo.com

قمــت بإحصائهــا أل ّن
غيابــك ،تغيبــن ،تغيــب .)..وقــد
ُ
علــم اإلحصــاء يســاعدين يف فهــم أشــياء كثــرة ووجدتهــا
اثنتــن وأربعــن مـ َّرة ،وهــو رقــم ملحــوظ لكلمــة واحــدة
يف مجموعــة اتّســمت نصوصهــا بالقــر وبلــغ عددهــا
مئــة نــص.
وعــو ًدا عــى اثنتــن وأربعــن مــ َّرة ،فربأيــي أ َّن العقــل
الباطــن أو الالوعــي كان وراء هــذه املصادفــة املدبّــرة؛
تبــدو لنــا بريئــة وخاليــة مــن القصديّــة ،لكــن هنــاك
يف واقــع الحــال َمــن كان يعمــل بالخفــاء ومــن وراء
الكواليــس ويحــثّ القلــم عــى تصويــر حــروف الغيــاب
بطــرق ش ـتّى ،فجــاء هــذا الهاجــس مــن الالوعــي ليعـ ّـر
عــن حالــة معاشــة مــن الحــب والحنــن واألمل.
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وقبــل الحديــث عــن التنــاص وتوظيــف األغنيــة
واألســطورة وتنويــع األســلوب والدرامــا وبســاطة األلفــاظ
وتزاحــم الصــور ،ال بــ ّد مــن التّطــرق لعنــر جــاذب
ومهــم يف هــذه النصــوص أال وهــو الصــدق ،وهــو كــا
أراه ليــس مــا يقرتفــه الخيــال بن ّيــة مب ّيتــة وتطويــع
قــري ،بــل هــو مــا نقــول عفــو الخاطــر تحــت وطــأة
شــعو ٍر ُمل ـ ٍح ،فنتح ـ ّرر مــن الخيــال املس ـ ّيس أو الخيــال
املــؤ ّدب ونطلــق ذواتنــا عــى ســج ّيتها بــا رتــوش أو
تقديــم وتأخــر وتبديــل وحــذف وإضافــة .فيــأيت القــول
مثــل الطفــل لحظــة الــوالدة صار ًخــا صافيًــا نقيًــا حتّــى
وإن عــاه الســائل الــذي كان يتحوصــل بــه يف رحــم أ ّمــه.
يف نــص بعنــوان "حنــن"(ص )19تقــول الكاتبــة" :كلهــم
جنحــوا إىل حياتهــم وضحكاتهــم وألــوان الطيــف كلهــا/
وأنــا أيضً ــا هــا ّإن أجنــح لحيــايت معــك /أقتــات الحنــن/

مــذ ذلــك اليــوم /بعــض الحريّــة أمل /وبعــض األحــام
أمنيــات /أتنفّــس الذكريــات /ويهــرب م ّنــي قــوس
قــزح" .ويف نــص آخــر بعنــوان (الضّ ّفــة األخــرى) تقــول:
"يقولــون إنّــك هنــاك /عــى الضفــة األخــرى /متــى يــا
اللــه ســأعرب النهــر؟".
ومــن املالحظــات األخــرى يف بعــض النصــوص هــو تزاحــم
الصــور إلشــباع املعنــى واالت ِّســاق مــع الدفقــة الشــعوريّة
املرافقــة ،ونــرى هــذا يف نــص مثــل "شــفق"(ص:)14
"الشــفق األحمــر عنــوان الغيــاب /مهرجــان الرحيــل/
موئــل الشــمس /ســمفون ّية القمــر /رفيــق التائبــن/
صديــق العاشــقني /رس الســكينة /حــرة الطفولــة /يف
الــذي كان /والــذي ســيكون".
اســتخدمت الكاتبــة التنــاص الدينــي لتعميــق الصــورة
التــي تنحتهــا مــن مك ّونــات ع ـ ّدة .هــذا التنــاص يحيلنــا
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إىل صــورة مقابــل صــورة ،فيظهــر علينــا مــا غفلنــا عنــه
واض ًحــا جليًّــا؛ نلمــس الــوردة ونبرصهــا ونش ـ ّم رحيقهــا
يف الوقــت عينــه .تقــول يف نــص بعنــوان "ميــاد"" :ال،
مل يضعــوا الشــمس يف ميينــي /كال ،وال وضعــوا القمــر
يف يســاري /ومل أهلــك دون هــذا األمــر /ولكــن حــن
أرشقــت مــن الغيــب /أظهــ َره اللــه ..يف مينــاي نبتــت
َ
ياســمينة /ويف يـراي شــمخت نخلــة" .وتقــول أيضً ــا يف
ـذت مكانًــا قص ًّيــا/
نــص بعنــوان "ابتســامة"" :وحــن انتبـ َ
زلــت أراك هنــاك /مــن بعيــد أراك /مــن قريــب
مــا ُ
ي وتبتســم" .وقــد يكــون التنــاص مــع
أراك /تطـ ّـل ع ـ ّ
الفكــرة كــا ورد يف "مثــار العمــر"" :أنــا مــن عهــد نــوح
ـت مــن ذات غصــن حملَتــه الحاممـ ُة /حــن
أغ ّنــي /هربـ ُ
ف ـ ّر ْت لتحمــل خــر األرض".
وهنــاك أيضً ــا تنــاص غــر دينــي كــا يف نــص بعنــوان
ِ
يعنيــك حــن /غ ّنــى
"أمــي" :"2هــل كان ذاك الشــاعر
قصتــك/
للمــوج الــذي ال يبلــغ حــدّ ه؟ /يــا حمــدة /تلــك ّ
حمــدة يــا كل األمهــات /حمــدة يــا كل العاشــقات" .ويف
نــص آخــر بعنــوان "أمــي" :"3يغ ّنــي لــك الشــاعر /حــن
يح ـ ّن إىل الخبــز /وأغنــي أنــا /أح ـ ّن إىل فومــك وبصلــك
وعدســك /وأح ـ ّن إىل العتبــة يف ذاك الزقــاق /وجلســات
الرفيقــات عــى عتبــة البيــت /حــن مــ ّر الحبيــب/
وأشــتهي بــكا ًء عــى صـ ِ
ـدرك /أحـ ّن إىل ح ّبــات املطــر يف
ـي /وأحـ ّن إىل عطــر األرض املنبعــث/
شــارع بيتنــا الخلفـ ّ
مــن ثوبــك املفتــوق عنــد بــاب املخ ّيــم".
وعمــدت الكاتبــة إىل توظيــف األغــاين واألســطورة إلضفاء
يشء مــن الرقّــة أو العمــق عــى النــص .وقــد تحمــل
ـول أبعــد مـ ّـا نــرى يف النــص بالنســبة
هــذه األغــاين مدلـ ً
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للكاتبــة واملكتــوب إليــه ،ولكــن مل تســعفنا اإلشــارات
اللتقــاط هــذه العالقــة إن ُوجــدت .يف نــص بعنــوان
يحــب
"ســباق" تقــول" :كان العاشــق يســأل :أ ّينــا
ّ
صاحبــه أكــر /كانــت تلــك األغنيــة الحبيبــة تجيبــه:
ـف
عــدد حبــات املطــر /عــدد رمــل الصحــاري /املطــر يكـ ّ
اليــوم عــن إجابــة األســئلة /والصح ـراء محــض غبــار".
ـت
ويف نــص بعنــوان "أغنيــة" تقــول" :هــذا الصبــاح كنـ ُ
كنــت تشاكســني بهــا /:آخــد حبيبــي
أدنــدن /بأغنيــة َ
ـت ترقــع ضحكــة
أنــا ميّــه /آخــد حبيبــي يــا بــاش /كنـ َ
حــن أقــول /:غازلــة لــه ميّــه بيــدي الطّاق ّيــة /وازّاي ميّــه
مــا يلبســهاش" .ويف نــص آخــر بعنــوان "هنــا الحيــاة"
تقــول" :فــرح الحقــول يف هاتيــك الــدروب مــا زال
كل دا كان ليــه؟".
يســألّ /:
ويظهــر توظيــف األســطورة لخدمــة بنــاء فكــرة النــص
وتجذيــر املعنــى يف "طائــر الفينيــق" وأيضً ــا يف نــص
وفتحــت صنــدوق
"بانــدورا" حيــث خالفــت الوقائــع
ْ
الــرور بحســب مــا جــاء يف
رات بــدل صنــدوق ُّ
املــ ّ
األســطورة اإلغريقيّــة .وهنــاك نصــوص أخــرى يظهــر
فيهــا هــذا التوظيــف ســواء عــى مســتوى الصــورة
املفــردة أو بنــاء القصيــدة بشــكل عــام كــا يف نــص
"جلجامــش"(ص .)45وجلجامــش أســطورة أو ملحمــة
ســومريّة مــن بــاد مــا بــن النهريــن ،كتبــت باللغــة
املســاريّة عــى اثنــي عــر لوحــا حجريًّــا .وهــي مــادة
مغريــة للشــعر بســبب خصوبــة شــخص ّياتها التــي
توزَّعــت بــن اآللهــة وأنصــاف اآللهــة والبــر ،كــا أ ّن
فكــرة البحــث عــن الخلــود بح ـ ّد ذاتهــا فكــرة شــعريّة
وربــا نــورد شــيئًا عــن أحــداث هــذه امللحمــة
غن ّيــةّ .
حتــى نتمكــن مــن تفكيــك النــص .تحــي األســطورة
قصــة امللــك جلجامــش وهاجــس الخلــود الــذي ســيطر
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عليــه .كان جلجامــش مكرو ًهــا مــن شــعبه ومغــ ًّرا
بق ّوتــه وحــدث أن ســمع عــن شــخص عظيــم الهيئــة
يســكن الغابــة مــع الحيوانــات التــي ألفتــه وألفهــا
ويُدعــى أنكيــدو ،فقــ ّرر أن يصارعــه حتــى يثبــت أنّــه
األقــوى .أرســل إليــه إحــدى خادمــات املعبــد وهــي عــى
درجــة عاليــة مــن الجــال حتــى تفتنــه فيواقعهــا وتنفــر
منــه الحيوانــات ألنــه حينهــا يصبــح مد ّج ًنــا وليــس بريًّــا
مثلهــا .يتصارعــان وتكــون الغلبــة لجلجامــش لك ّنــه
يتّخــذه صديقًــا وندميًــا .يســافران ملواجهــة خمبابــا
وحــش الغابــة ويقتالنــه .تســمع بــه عشــتار وت ُعجــب
ببطولتــه فتخطــب و َّده لك ّنــه يص ّدهــا .تســتعطف أباهــا
اإللــه آنــو حتــى ينتقــم لكرامتهــا .يرســل الثــور املقـ َّدس
لقتلــه ،لكــ َّن جلجامــش يرصعــه مبســاعدة صديقــه
أنكيــدو .تق ـ ّرر اآللهــة أن تنتقــم ملقتــل الثــور املق ـ َّدس
فتُنــزل املــرض عــى أنكيــدو وميــوت ألنــه إنســان كامــل
مــن جهــة األب واألم ،لكــن جلجامــش كان إنســانًا مــن
جهــة األب فقــط أ ّمــا أ ُّمــه فقــد كانــت مــن اآللهــة .بعــد
مــوت صديقــه يــدرك أنــه ســيموت هــو أيضً ــا يف يــوم ما،
فيــرك مدينتــه واألســوار التــي بــارش ببنائهــا ويبــدأ رحلــة
البحــث عــن الخلــود .ينتهــي إىل رجــلٍ يدلُّــه عــى عشــبة
تعيــد لــه الشــباب .يخــوض َ
معارك كثــر ًة وينجــح أخ ًريا يف
الحصــول عليهــا ،وخــال رحلــة العــودة إىل مدينتــه تظهر
أفعــى وتــرق العشــبة الســحريّة منــه .يصــل مدينتــه
خــايل الوفــاض لك ّنــه عندمــا يــرى األســوار العاليــة يــدرك
أ ّن الخلــود يــأيت مــن خــال األثــر الكبــر الــذي يرتكــه
اإلنســان خلفــه .ونقــرأ يف نــص جلجامــش حيــث تقــول
املشــايخ" :هــو الــذي رأى /هــو الــذي ســمع /جلجامــش
هــو حــن قطــع الفيــايف والقفــار /جلجامــش هــو حــن
خــاض جــزر الــدّ م واملحــار /جلجامــش هــو حني كُشــفت

لــه الحقيقــة /حــن هُتكــت لــه الحجــب /وحــن رأيــت
عينيــك /نافذتــان هــا /بحـران هــا ،شمســان /...رأيــت
ـت جلجامــش/
مــا وراء الــوراء /رأيــت قلــب القلــب /لسـ ُ
ومل تــأكل الح ّيــة غــريس /حــن زرعتــه يف قلبــك /ولك ّنني/
ـمعت" .وهــذا توظيــف
ـت /أنــا التــي سـ ُ
أنــا التــي رأيـ ُ
جميــل وحيــوي ومختلــف.
كــا عمــدت الكاتبــة إىل اإلشــارة ألعــال زوجهــا الشــاعر
عاطــف الف ّرايــة رحمــه اللــه ،ومل تكــن هــذه اإلشــارة
اعتباطيّــة ،بــل مــن بــاب التوظيف الــذيك لصنــع املفارقة،
وظهــر هــذا يف نصــوص كثــرة مثــل" :أربعــاء" حيــث
أشــارت إىل قصيــدة (ســرة ذات ّيــة للقميــص) وقصيــدة
(بــركان الحــام) ،وهنــاك إشــارة إىل مرسح ّيــة (عندمــا
بكــت الجــال) يف نــص بعنــوان "اغـراب" ،وهنــاك نــص
بعنــوان "الراعــي الرنجــي" وهــو اللقــب الــذي أطلقــه
عاطــف عــى نفســه يف وقــت مــا .كــا عمــدت املشــايخ
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إىل إيـراد مقطــع كامــل مــن شــعر الف ّرايــة يف نــص "قــال
وقالــت."2
اعتمــدت الكاتبــة عــى بســاطة األلفــاظ والبنــاء اللغــوي
ـر لتوصيــل املعنــى امل ُـراد ،ون ّوعــت بــن األســاليب
املتيـ ّ
الخربيّــة واإلنشــائيّة مــن أم ـ ٍر واســتفهام ونــداء ومت ّنــي
ـب النغمــة الخربيّة
وتع ُّجــب وق ََســم حتــى تخــرج من مطـ ّ
ـت
املتكـ ِّررة واململّــة .يف نــص "شــهرزاد" تقــول" :أنــا لسـ ُ
شــهرزاد /هــو ليــس شــهريار /فلــاذا يصيــح الدّ يــك
ـت شــهرزاد!
ـت أنــا لسـ ُ
عــى ســوري كل صبــاح؟ كــم قلـ ُ
ـت شــهريار! ولياليــه األلــف!" ،لكــن هــذا
وكــم تجاهلـ ُ
مل مينــع ظهــور بعــض األلفــاظ التــي حــادت عــن هــذا
ـراط وهــي قليلــة ج ـ ًدا مثــل "الشــاريخ" و"شــجرة
الـ ِّ
و"الســدرة" و"اليبــاب"
ال ّزقــوم" و"الضّ يــزى" و"الهســيس" ِّ
ـال غــر شــائعة
و"املــزون" .كــا اســتخدمت أحيانًــا أفعـ ً
"يســاقط" و"يتعمشــق"،
لتجديــد اللفظــة والرتكيــب مثــل ّ
اكيــب عام ّيــة
ويف مواضــع قليلــة جــ ًدا
ْ
اســتخدمت تر َ
مثــل "رقــع ضحكــة" .وكل هــذا مــن بــاب تنويــع املبنــى
الســائد
اللفظــي واإليقاعــي لخدمــة الصــورة وخلخلــة ّ
والخــروج مــن عبــاءة الشــائع واملســتهلك.
ـتغلت عليهــا الكاتبــة النص
ومــن األمــور األخــرى التي اشـ ْ
ـي الــذي يعتمــد عــى شــاعريّة املشــهد والحركــة
الدرامـ ّ
مبــا فيهــا مــن إميــاءات تــي بطبيعــة العالقــة واملشــاعر
وتــورط األفعــال يف مدلولهــا النفــي واملعنــوي .انظــروا
نــص بعنــوان "أشــياء صغــرة"(ص" :)113تــأرسين األشــياء
الصغــرة يف عالقتنــا /كأن تــأكل نصــف متــرة وتــرك
يل النصــف /وتعــدّ يل شــطرية مــن الزيــت والزعــر/
فأنســاها وتتبعنــي كأب لحــق بصغريتــه /يف روضتهــا

أفكار  /دراسات ومقاالت

األوىل /يق ّبــل رأســها /يراضيهــا /فتختبــئ وراء البــاب/
كأن أخــرج غاضبــة فتقــف بالبــاب /تفــرد ذراعيــك/
كاملســيح املصلــوب/
تقــف بــن البــاب وبينــي /كأن
ُ
أخــرج غاضبــة أيضً ــا وأصفــق البــاب ورايئ /فتتبعنــي
برســائلك اإللكرتون ّيــة /:أيّتهــا النائيــة ولك ّنــي أحبــك".
وقبــل أن نذهــب إىل الفقــرة الختام ّيــة أو ّد أن أشــر
إىل موضــوع تجنيــس املــادة األدب ّيــة؛ حيــث بــات هــذا
األمــر مربـكًا إىل حــد مــا بالنســبة يل عــى األقــل .مل أجــد
فرقًــا يُذكــر بــن بعــض نصــوص هــذه املجموعــة وبعــض
منــاذج قصيــدة النــر مــن حيــث التكثيــف واالنزيــاح.
زلــت
انظــروا نــص "الــوردة واملنجــل"(ص" :)123مــا ُ
عــى قيــد أغنيــة لفــرح غائــب /والحــرب العقيمــة قــاب
دمعتــن أو أدىن /هــا ّإن أحمــل الــوردة واملنجــل /وأســر
يف األرض اليبــاب /أحلــم باملطــر وبالســنابل".
"أمــل" و"عاطــف" أو "عاطــف" و"أمــل" إ ْن شــئتم حكاية
صحراويّــة تغــار منهــا الحكايــات ،يعــوي فيهــا ذئــب
الصبــاح ،وعندمــا تبــزغ الشــمس تلمــع
الشــوق حتّــى ّ
رمــال الصح ـراء مثــل حبيبــات الذّهــب األصفــر ،فيظهــر
ر مــن أرسار الغيــاب ،لك ّنــه ليــس كل
الوجــع أمامنــا كـ ّ
الغيــاب ،وال نصــف الغيــاب ،وال حتّــى ربــع الغيــاب؛
ـب ال يعــرف باملســافة بــن األرض والســاء.
فالحـ ّ
ويُذكــر أ َّن املجموعــة ال ّن ّص ّيــة (رســولة العطــر) صــدرت
عــن "اآلن نــارشون وموزعــون" للعــام  .2020لوحــة
الغــاف للفنــان رائــد قطنــاين ،وتصميــم الغــاف للشــاعر
محمــد خضــر .ويُذكــر أيضً ــا أ ّن املجموعــة حــازت عــى
جائــزة ناجــي نعــان الدول ّيــة لإلبــداع للعــام .2021
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الـ"إنفوجرافيك"
ودوره الكبري يف الفاعل ّية التعليم ّية
د .محمد أحمد عنب*

"إنفوجرافيــك" أو "املعلومــات املصـ َّورة" هــو فـ ّن تحويــل البيانــات امل ُع َّقــدة واملعلومــات إىل ُصــو ٍر و ُرســوم مرئ ّية يســهل
عــى َمـ ْن يراهــا اســتيعاب الفكــرة األساسـ ّية للموضــوع وفهمهــا دون الحاجــة إىل قـراءة الكثــر مــن النصــوص .ويُعـ ُّد
ـلوب ســهل وج ـذّاب ،وقــد ازدادت
الـ"إنفوجرافيــك" أحــد األســاليب امل ُســتحدثة ِإليصــال املعلومــة يف إطــا ٍر ف ّنــي بأسـ ٍ
املؤسســات ،وخاصــة التعليم ّيــة ،بعــد مــا شــهده العــامل مــن إغــاق بســبب جائحــة "كورونــا".
الحاجــة إليــه يف معظــم ّ
للتقـ ُّدم التكنولوجــي أَثــره الكبــر يف العمليّــة التعليميّــة،
فلــم ي ُعــد التعليــم التقليــدي بطرقــه التقليديّة قــاد ًرا عىل
الوفــاء مبتطلِّبــات تلــك العمل ّيــة ،فبــدأت امل ُجتمعــات يف
البحــث عــن صيـغٍ جديــدة للتعليــم وأصبح األمــر رضورة
ال ب ـ ّد منهــا خاصــة يف ظــل الظــروف اإلســتثنائية التــي
يعيشــها العــامل مــن انتشــار جائحــة فــروس "كورونــا"
املؤسســات
ومــا نتــج عنــه مــن إغــاقٍ للكثــر مــن ّ
التعليميــة ،وأصبــح التعليــم عــن بُعــد أمـ ًرا ُمهـ ًـا بــدأت
ُؤسســات خاصــة التعليميّــة منهــا،
يف تفعيلــه معظــم امل ّ
وكان ال بــ َّد مــن التفكــر يف أَفــكا ٍر إبداعيّــة تجــذب
انتبــاه الجمهــور عــى اختــاف أنواعهــم ،ومــن أشــهر
أمثلــة َهــذه األفــكار؛ الـ"إنفوجرافيــك" والــذي يُعــد أحــد
األســاليب امل ُســتحدثة ِإليصــال املعلومــة يف إطــا ٍر فنــي
ـلوب ســهل وج ـذّاب.
بأسـ ٍ

أصل ومفهوم كلمة "إنفوجرافيك"

"إنفوجرافيــك" ُمقتبســة مــن اللفــظ اإلنجليــزي Info
 ،graphiccوهــي اختصــار لكلمــة �Information graph
 icومعناهــا (املعلومــات امل ُصــ َّورة) ،ويُعــ َّرف بأنّــه فــن

تحويــل البيانــات امل ُع َّقــدة واملعلومــات إىل ُصــو ٍر و ُرســوم
مرئيّــة يســهل عــى َمــ ْن يراهــا اســتيعاب الفكــرة
األساســية للموضــوع وفهمهــا دون الحاجــة إىل قــراءة
الكثــر مــن النصــوص()1؛ ويُع ِّرفــه العــامل "ســميكلز"
الصــور التــي متــزج بــن
 Smiciklasبأنّــه نــو ٌع مــن ُ
البيانــات والتصميــم ،ويســتطيع مــن خاللهــا األفــراد
وامل ُنظــات توصيــل رســائل موجــزة للجمهــور ،ولهــذا
الفــ ّن العديــد مــن املســ ّميات منهــا؛ اإلنفوجرافيكــس
 ،Info graphicsوالبيانــات التص ّوريــة التفاعليــة Data
 ،Visualizationnوأيضً ــا التصاميــم املعلوماتيــة �Infor
 mation Designوغريهــا ،ومــن خــال هــذه املسـ ّميات
ميكــن القــول إ َّن اإلنفوجرافيــك هــو شــكل مــن أشــكال
التواصــل املــريئ الــذي يســاعد عــى تبســيط املعلومــات؛
وميتــاز بتأثــره البــري الجــذّاب وبفاعليتــه الكبــرة.
ويعتمــد اإلنفوجرافيــك يف أصولــه عــى فكــرة الخرائــط
الذهن ّيــة التــي ابتكرهــا عــامل الذاكــرة الربيطــاين الشــهري
"تــوين بــوزان" Tony Buzanوالتــي تعتمــد عــى الصــور
والرمــوز بشــكلٍ عــام ،واعتربهــا "بــوزان" أحــد أفضــل
طــرق املذاكــرة وحفــظ املعلومــات؛ وهــذا يتفــق متا ًمــا

* أستاذ اآلثار والعامرة اإلسالمية املساعد بكلية اآلثار -جامعة الفيوم
Maa25@fayoum.edu.eg
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مــع املثــل الصينــي الشــهري (الصــورة بألــف كلمــة)،
وأصبحــت (لغــة الومضــة البرصيــة) هــي مرحلــة إنتــاج
جيــلٍ جديــد مــن الكتــب املكتوبــة بلغــة اإليحــاء البرصي
الــذي يُخاطــب العقــل والالشــعور يف آنٍ واحــد ،ومــع
اســتخدام أَقــل عــدد ممكــن مــن الكلــات واألَرقــام(.)2

تصميم اإلِنفوجرافيك

متــ ُّر عمليــة تصميــم اإلنفوجرافيــك بخمــس مراحــل
أساســية كالتــايل؛ مرحلــة الدراســة والتحليــل ويتــم
فيهــا تحديــد االحتياجــات التعليميــة وتحليــل األهــداف
واملحتــوى التعليمــي الــذي يُ ـراد نقلــه للقــارئ بشــكلٍ
واضــح ،ثــم مرحلــة التصميــم ويتــم فيهــا تحديــد شــكل
التصميــم ،ويتض ّمــن اختيــار األَلــوان والخطوط واألشــكال
املســتخدمة ،وطبيعــة التخطيــط لشــكل اإلنفوجرافيــك
وشــكل املحتــوى واألهــداف بداخلــه( ،)3ثــم مرحلــة
اإلنتــاج ويتــم فيهــا تطبيــق التصميــم الــذي ت ـ ّم وضعــه
يف املرحلــة الســابقة ،ووضــع املــادة العلميــة واألهــداف
ب َداخلــه ،وتختلــف مرحلــة اإلنتــاج بإختــاف نــوع
اإلنفوجرافيــك املســتخدم ،ثــم مرحلــة التقييــم ويتــم
فيهــا عــرض اإلنفوجرافيــك للتأكُّــد مــن أَنّــه يشــمل جميع
أَجــزاء املحتــوى العلمــي املطلــوب عرضــه بطريقــ ٍة
برصيــة ُمش ـ ِّوقة وت ُناســب الفئــة التعليميــة امل ُســتهدفة،
وآخــر املراحــل هــي مرحلــة النــر واالســتخدام(.)4
وتوجــد بعــض االعتبــارات التــي يجــب مراعاتهــا أثنــاء
تصميــم اإلنفوجرافيــك لجعلــه أكــر تفا ُعليــة منهــا؛
مراعــاة األلــوان املســتخدمة يف التصميــم وتج ُّنــب األلوان
غــر املناســة للعــن ،واختيــار الخطــوط املســتخدمة يف
التصميــم ،واأليقونــات والصــور الرمزيــة التعبرييــة عــن
املوضــوع وينبغــي أ ْن تكــون متناســقة بشَ ــكلٍ ُمنظَّــم
لِتصــل بشــكلٍ صحيــح للقــارئ ،كــا يجــب أ ْن يشــتمل
املوضــوع أو الفكــرة عــى حقائــق ومعلومــات وأرقــام
وإحصائيــات متن ّوعــة ت ُكســب تصميــم اإلنفوجرافيــك

أفكار  /دراسات ومقاالت

قيمــ ًة غن ّيــة ُمنفّــذة بطريقــ ٍة إبداع ّيــة.

أنواع اإلنفوجرافيك

هناك العديد من أنواع اإلنفوجرافيك ومن أشهرها:
 إنفوجرافيــك اإلحصائيــات ،ويعتمــد عــى عــرضمعلومــات وأرقــام بطريقــ ٍة جذَّابــة.
التغــر الزمنــي ،ويعــرض تطــ ُّور أمــر
 إنفوجرافيــكُّ
معــن مــع مــرور الوقــت.
َّ
 إنفوجرافيــك املعلومــات ،وهــو يُلخّــص مفهــوم أومعلومــة مع َّينــة ببعــض الصــور والكلــات البســيطة.
 إنفوجرافيــك الخطــوات ،ويُل ّخــص الخطــوات الالزمــةلعمــل يشء معــن.
 إنفوجرافيــك املقارنــات ،ويعتمــد عــى املقارنــة بــنموضوعــن مــن مختلــف الزوايــا املمكنــة.
ويختــص بعــرض املعلومــات
 إنفوجرافيــك األماكــن،ّ
الجغرافيّــة والدميوغرافيّــة عــى شــكل خرائــط تفا ُعليّــة.
وهنــاك تصنيــف آخــر ألنــواع اإلنفوجرافيــك وذلــك مــن
قســم ألَربعــة أَنــواع
حيــث طبيعــة اإلنفوجرافيــك ويُ ّ
كالتــايل؛ اإلنفوجرافيــك الثابــت Static Info graphic
ويشــتمل عــى عنــارص برصيــة (نصــوص -رموز...إلــخ)
تُعـ ِّـر عــن موضــو ٍع مــا يف شــكلٍ مطبــوع أو الكــروين،
واإلنفوجرافيــك امل ُتحــرك  Motion Info graphicوهــو
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ٍ
بحــركات
عبــارة عــن عنــارص برصيــة متحركــة تتحــرك
ُمعـ ِّـرة و ُمدمــج معهــا مؤث ـرات صوتيّــة متن ِّوعــة بهــدف
توضيــح فكــرة مــا بطريقــ ٍة شــ ّيقة ،واإلنفوجرافيــك
التفا ُعــي Interactive Info graphicويضــ ّم عنــارص
برصيّــة مربمجــة عــن طريــق بعــض أدوات التحكُّــم
واألكــواد لصنــع نــو ٍع مــن التفاعــل معهــا ،ويتحكّــم
املســتخدم بهــا عــن طريــق برمجــة بعــض األَجــزاء
التــي ســيكون التحكُّــم والتفاعــل مــن خاللهــا ،وأخــ ًرا
اإلنفوجرافيــك امل ُختلــط  Mixed Info graphicوهــو
يدمــج بــن اإلنفوجرافيــك امل ُتحــرك والتصويــر العــادي،
وفيــه يتــم كتابــة ســيناريو كامــل يتنــاول طريقــة
التصويــر وشــكله والعنــارص املتحركــة وطريقــة التفاعــل
معهــا لنصــل لفيديــو متكامــل ُمعـ ِّـر ،ولذلــك فــإ ّن هــذا
النــوع يحتــاج لفريــق عمــل متكامــل(.)5

مم ّيزات اإلنفوجرافيك وأهم ّية استخدامه

لإلنفوجرافيــك مميــزات عديــدة منهــا قدرتــه الكبــرة
عــى تبســيط املعلومــات واملفاهيــم امل ُعقَّــدة وجعلهــا
ســهلة الفهــم ،وعــرض املعلومــات والبيانــات بطريقــ ٍة
جذّابــة وشــيقة وذلــك العتــاده عــى امل ُؤث ِّـرات البرصيــة
يف توصيــل املعلومــة عــن طريــق تحويــل املعلومــات
ورســوم
والبيانــات مــن أرقــام و ُحــروف ُمملّــة لصــو ٍر
ٍ
شــيقة ،مـ ّـا يســهل معــه قـراءة وتحليــل هــذه الكميــات
الهائلــة مــن البيانــات املعلوماتيــة؛ ولذلــك فهــو وســيلة
رائعــة وجذّابــة تســاعد يف إنشــاء اتصــا ٍل ُمم ّيــز بينــك
وبــن الجمهــور ،وهــو بذلــك يُحفِّــز الجمهــور عــى
مشــاهدة تفاصيلــه واالنتبــاه إىل الفكــرة املعروضــة
داخلــه لفــر ٍة طويلــة مــن الوقــت دون ملــل(.)6
ومــن جانــب آخــر ،ميتــاز اإلنفوجرافيــك بأنّــه يُوفّــر
املســاحة؛ أل َّن صــورة واحــدة مــن اإلنفوجرافيــك تســاوي
ألــف كلمــة ،وبالتــايل ســتتمكَّن مــن اختصــار مــا ت ُريــد
فضــا عــى أ ّن
ً
عرضــه يف لوحــة رســوم ّية واحــدة،

اإلنفوجرافيــك ميتــاز عــن غــره مــن الوســائل الحديثــة
بســهولة نــره عــر الشــبكات االجتامعيــة ومواقــع
ــا يســ ّهل التواصــل مــع املســتخدمني(.)7
الويــب ِم ّ
ويُســتخدم اإلنفوجرافيــك حال ًيــا يف معظــم املجــاالت،
فبجانــب اســتخدامه كأحــد الوســائل التعليميــة املهمــة؛
يُســتخدم يف العــروض التقدمييّــة للــركات الكبــرة،
وكذلــك يف الحمــات الدعائيــة ،كــا تســتخدمه امل ُنظَّامت
ُؤسســات الحكوميــة لتوعيــة النــاس
غــر الربحيــة وامل َّ
بقضيــ ٍة ُمع ّينــة مثــل جائحــة فــروس "كورونــا" ،فهــو
يجعــل الحملــة الدعائيّــة تنتــر بشــكلٍ أكــر وبصــور ٍة
أكــر تأث ـ ًرا واقنا ًعــا.
تغــرات معلومات ّيــة كبــرة يف
وأخــ ًرا ،يشــهد العــامل ُّ
ظــل
اآلونــة األخــرة يف جميــع مياديــن املعرفــة ،ويف ّ
التعليــم اإللكــروين أصبحــت الحاجــة ُمل ّحــة لطــرقٍ غــر
تقــي املعلومــات بشــكلٍ ســهل وجــذّاب،
تقليديّــة يف ِّ
ويُعتــر اإلنفوجرافيــك واح ـ ًدا مــن أهــم هــذه الطــرق
التــي يجــب أ ْن ت ُع َّمــم يف جميــع املجــاالت لخلــق بيئــة
جذّابــة وأكــر تفاعليّــة.
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ص.7
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 .4آية لطفي زكريا حبق ،دور اإلنفوجرافيك يف التعليم عن بعد يف ظل أزمة فريوس
كورونا بكليات الفنون ،ص.321-335
 .5آية لطفي زكريا حبق ،املرجع السابق ،ص.321-335
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جبل ا ٔم الدامي
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"أم الدامي"..
الصعود ونشوة الكشف والوصول
تراتيل ُّ

كتابة وتوثيق :إميان مرزوق*

عنــد ســفح "أم الدامــي" ،وللوهلــة األوىل ،بــدا يل هــذا الجبــل صعــب املنــال! فهــو
ي
شــديد االنحــدار ،فضـ ًـا عــن االنهيــارات التــي بــدت واضحــة مــن كتــل الصخــر الرمـ ّ
الســفح ،ومــن الطريــف أنــك تنظــر إىل أعــى فــا تشــاهد الق ّمــة..
املبعــرة عــى امتــداد َّ
وتتســاءل يف نفســك" ..هــل ح ًقــا هــذه أعــى ق ّمــة يف األردن!".

وكلّام َع ُم َق الشعور؛ حارت الكلامت ..بني فلسفة
الصعود ،ونشوة الكشف والوصول!
الطريق ،وتراتيل ُّ
هي ثالث ّية العشق؛ الجنوب ،رم ،وأم الدامي "أعىل ق ّمة
يف األردن"...
يحب صعود الجبال!...
و َمن ال ّ
يُجافيـ َـك النــوم يف وادي رم ..ال بــل إخالــه مــن "الحـرام"
الســاء
أن تُغمــض عينيــك فيــه لفــرط ال َّدهشــة وســحر َّ
حاولــت ..إنَّهــا تجربتــي
يف اللّيــل ،لك ّننــي هــذه املــ َّرة
ُ
األوىل يف التخييــم ال ُحـ ّر ...تُــرى كيــف يبــدو طعــم النــوم
يف خيمــة صغــرة عــى ســطح القمــر!
بُعيــد الفجــر كان أعضــاء الفريــق يلملمــون أمتعتهــم
وخيامهــم اســتعدا ًدا لالنطــاق نحــو ق ّمــة "أم الدامــي".
ركبنــا ســيارات "البيــك أب" وانطلقنــا بات ِّجــاه الحــدود
الســعوديّة ..ســاعة ونصــف مــن الحامســة والهــواء
البــارد الشــديد يلفــح أجســادنا املتشــبثة بقــوة خوفًــا
مــن الســقوط ،وبفــرح اســتقبلْنا خيــو َط الشــمس األوىل
التــي أخـ َذتْ تلـ ِّون ال ِّرمــال والجبــال وتُلبِســنا شــيئًا مــن
الــدفء الــذي نرتجيــه يف آخــر أيــام أيّــار.

* كاتبة أردنية
eman.marzouq@culture.gov.jo

أفكار  /دراسات ومقاالت

83

"كيــف تعــرف طريقـ َـك يف الصحـراء هكــذا وال يشء حولــك ســوى الجبــال والرمــال!؟" ،يضحــك
ـدوي الفتــى اليافــع الــذي يقــود الســيارة قائـ ًـا" :عــادي ..كــا تحفظــون الشَّ ــوارع يف عـ ّـان
البـ ّ
نحــن نحفــظ الجبــال هنــا!".
صبا ًحــا بتوقيــت الشَّ ــوق ..كُ ّنــا عنــد قاعــدة الجبــل املنشــود نلتقــط الصــور ونتل ّقــى بعــض
التعليــات الرضوريّــة مــن قائــد املجموعــة قبــل البــدء بالتس ـلُّق.
للوهلــة األوىل بــدا الجبــل يل صعــب املنــال! فهــو شــديد االنحــدار ،فضـ ًـا عــن االنهيــارات التي
الســفح ،ومــن الطريــف أنــك
ي املبعــرة عــى امتــداد َّ
بــدت واضحــة مــن كتــل الصخــر الرمـ ّ
تنظــر إىل أعــى فــا تشــاهد الق ّمــة ..وتتســاءل يف نفســك" ..هــل ح ًقــا هــذه أعــى ق ّمــة يف
األردن!".
الصعــود..
بــدأت حـرارة الشــمس تشــتد ..تبعنــا "الكابــن" الخبــر الــذي بــدأ يتل َّمــس طريــق ُّ
نســر خلفــه بطابــور ِ
حــذر ..كل خطــوة يجــب أن تكــون مدروســة وواعيــة حتــى ال ت َــز ِّل
قدمـ َـك وتتدحــرج و َمــن خلفــك كأحجــار "الدومينــو" إىل األســفل.

االٕطاللة من قمة جبل ا ٔم الدامي
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يف ُعرفنــا؛ عندمــا تدخــل فراشــة إىل البيــت نقــول" :ال
ب ـ َّد أ َّن ضي ًفــا ســيزورنا قريبًــا" ..وهــذا مــا كان يحــدث
ح ًقــا! وعــى ســفح (أم الدامــي) كُ ّنــا ضيوفًــا؛ ويف بدايــة
صعودنــا اســتقبلتنا الفراشــات ..نعــم فراشــات كبــرة
ـتغربت وجودهــا يف املــكان! لك ّننــي
حامــت حولنــا ،اسـ
ُ
اســتبرشتُ بهــا خــ ًرا عــى الرغــم مــن لونهــا األســود
املــزدان ببعــض الرتــوش الذهب ّيــة.
ال يحتــاج الجبــل ملعـ ّدات تسـلُّق خاصــة ،فهــو متوســط
الصعوبــة يحتــاج لخطــوات حــذرة بســبب وعورتــه
وشــدة انحــداره ،ولتجتــاز بعــض املقاطــع الصعبــة عليـ َـك
أن تســتع َني بيديــك أو مبســاعدة اآلخريــن.
"الخــط املســتقيم أقــرب مســافة بــن نقطتــن"؛ يف قانــون
الجبــل لــن تجديــك هــذه القاعــدة الهندســية نف ًعــا عــى

اإلطــاق ..ال بــل قــد تــودي بحياتــك لــو اتَّبعتهــا ..مت ـ ُّد
نظـ َ
ـرك إىل األعــى ..يغريـ َـك الوصــول الرسيــع واختصــار
املســافة والتعــب ..فتفكــر بتجاهــل الــ َّدرب وتخطّــي
الصخــور بشــكل مســتقيم عموديًّــا ..لك ّنـ َـك رسعــان مــا
تعــدل عــن الفكــرة .قائــد املســر يؤكــد أ َّن ســلوك الـ َّدرب
املتع ـ ِّرج هــو األفضــل واألكــر أمانًــا للوصــول إىل الق ّمــة
دون حــدوث إصابــات أو اســتنزاف للجهــد .ومــا أشــبه
هــذا ال ـ َّدرب بحيواتنــا!
بـذ ُْل هــذا املجهــود يف تسـلُّق الجبــل؛ مــع الح ّر الشــديد،
"حقيقــي" ،ودون طعــام ،جعلنــي أشــعر
ودون نــوم
ّ
باإلعيــاء وعــدم االتـزان ،لك ّننــي مل أُفصــح عــن ذلــك حتى
ال أدفــع رفــاق ال ـ َّدرب للشــعور بالقلــق ،أو أن مينعــوين
ي) .شــعرتُ بنــوع مــن الخــوف
مــن االســتمرار (خوفًــا عـ ّ

85

أفكار  /دراسات ومقاالت

سفح ق ّمة ا ٔم الدامي

أل َّن تركيــزي مل يكــن كــا يجــب بســبب اإلرهاق ،شــعرتُ
بــرأيس خفيفًــا ..لك ّننــي تغلّبــت عــى خــويف بشــغفي
اســتجمعت قــ ّويت ورصتُ مــع
العــارم لبلــوغ الق ّمــة..
ُ
كل خطــوة أر ِّدد" :يــا ق ـ ّوة اللــه ..يــا ق ـ ّوة اللــه" ألجــدين
أحــثُّ الخطــى بثبــات وثقــة أكــر ،ولتج ُّنــب (التدهــور!)
الصعــود حتــى
كنــت أميــل بجســدي إىل األمــام أثنــاء ُّ
إذا تعـ َّـرتُ (ال ســمح اللــه) أقــع يف مــكاين وال أهــوي إىل
األســفل!
كان لــروح الفريــق اإليجابيّــة العاليــة وتشــجيعنا
ومســاعدتنا لبعضنــا بعضً ــا دو ٌر كبـ ٌر يف اجتيــاز املســافة
به ّمــة ومتعــة أكــر.

"جاتوه" األعراس!

أضحــك ويضحــك َمــن هــم حــويل عندمــا أخربهــم أ َّن
جبــل (أم الدامــي) مثــل "جاتــوه" األعـراس ..يتكـ ّون مــن
طبقــات!!
ـت الق ّمــة تجــد أ َّن عليــك اجتيــاز
ـت أنـ َـك وصلـ َ
كلّــا ظننـ َ
جبــل فــوق جبــل ..وهــذا مــا
طبقــة جديــدة ..وكأنّــه ٌ
ـت يف األســفل!
ـر أنـ َـك ال تشــاهد ق ّمتــه وأنـ َ
يفـ ِّ
الجميــع يشــعر بالتعــب والعطــش ،ويبــدو أ َّن مــا
حملنــاه معنــا مــن ميــاه مل يكــن كافيًــا ..قائــد الفريــق

يشــجعنا باســتمرار" ..ق ّربنــا ..هانــت .."..وفجــأة يلــوح
علــم األردن..
هذا يعني أنَّنا أخ ًريا وصلنا!

 8:40بتوقيت الفرح!

تتالحــق األنفــاس ،وتتســارع الخطــوات ،وتتعــاىل
صيحــات الحامســة والتشــجيع ترحــب بالواصلــن تبا ًعــا
إىل الق ّمــة..
واااااو !!..أنا عىل أعىل ق ّمة يف األردن..
أخ ـ ًرا تحقــق الحلــم ..أتَّج ـ ُه إىل ســارية العلــم ..أعانقهــا
بفــرح األطفــال ..يــاااااه! فجــأة اختفــى اإلرهــاق والــد ّوار
والجــوع والعطــش وال َحـ ّر!!
أخـ ًرا وصــل أعضــاء الفريــق الـــ( )12إىل الق ّمــة! بالنســبة
يل كان التقــاط الصــور أهـ ّم مــن التقــاط أنفــايس ..أردتُ
أن أُوثِّــق هــذه اللحظــات إىل األبــد ..بلــوغ هــذه الق ّمــة
كان يعنــي يل الكثــر ..إىل الحـ ّد الــذي تضيــق بــه العبارة!
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"ال ّزمل" أو "فأر الحظ"!

الصخري
بَـ َدت يل ق ّمــة (أم الدامــي) كومــة مــن "الليجــو"
ّ
ـيت بحــذر عــى حــواف الصخــور الحــا ّدة،
العمــاق ..مشـ ُ
ـت أتأ ّمــل
الســارية وقفـ ُ
وعــى بعــد بضعــة أمتــار خلــف ّ
ُ
كل االتِّجاهــات
أجــول بنظــري يف ِّ
الجبــال "تحتنــا"،
عــى ارتفــاع (1854مـ ًرا) وأشــعر أنّنــي يف مركــز الكــون،
أمتنــى أن يتوقّــف الزمــن ،أتنــاول "موبايــي" ألوث ِّــق
إطاللــة الق ّمــة بالـ"فيديــو" وفجــأة !!..ملحتُــ ُه خلفــي..
ميــي بخفّــة عــى الصخــور قبــل أن يختفــي تحتهــا..
كتلــة صغــرة مــن الفــرو الب ّنــي !..دون وعــي توقفــت
عــن التصويــر عــى الرغــم مــن أ َّن الجهــاز مــا زال يف
وضعيّــة التســجيل ..كانــت رؤيتــي لهــذا الكائــن مفاجــأة
غــر متوقّعــة ..وجدتنــي أســأل بذهــول" :يــا جامعــة..
عــادي يكــون يف فــران وجراديــن هــون!؟" ،مل يأخــذ
أحــد تســاؤيل عــى محمــل الج ـ ّد ..كان قائــد املجموعــة
ينادينــا اللتقــاط صــورة جامعيّــة قبــل مغــادرة الق ّمــة يف
الســاعة .9:30
أ ّمــا عــن هــذا الكائــن الــذي حـ ّـرين ،ومل يلمحــه غــري؛
فقــد تذكّــرتُ فيــا بعــد أنَّنــي قــرأتُ أثنــاء تحضــري
لتســلُّق الجبــل عــن حيــوان ثديــي صغــر يُدعــى
"ال ـ ّزمل"(*) أو "الوبــر الصخــري" يعيــش تحــت الصخــور
عــى ق ّمــة (أم الدامــي) وأنــه محظــوظ َمــن يحظــى
ـت إليــه مــن اســتنتاج
توصلـ ُ
مبشــاهدته! وألتأكــد مـ ّـا ّ
ـت مجـ ّد ًدا عــن صــوره عــى شــبكة "اإلنرتنــت" ألجــد
بحثـ ُ
أنهــا مطابقــة للحيــوان الــذي رأيتــه ..لقــد أفرحنــي ذلــك
كث ـ ًرا ،واعتــرت رؤيتــي لــه فــأل خــر!
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مغــر األحــوال ،عجيبــ ٌة هــي الطاقــة التــي
ســبحان
ّ
ـت يف غايــة الســعادة والنشــاط،
شــحنتني بهــا الق ّمــة! كُنـ ُ
َّبــت
أنــزل برشــاقة دومنــا خــوف هــذه املــ َّرة ،لقــد تغل ْ
أي إحســاس آخــر ،ســادت
نشــوة الوصــول واإلنجــاز عــى ّ
أجــواء املــرح واأللفــة بــن أعضــاء الفريــق؛ فقــد أصبحنــا
عائلــة واحــدة.
عنــد نهايــة املســار ســجدتُ شــك ًرا للــه ،لقــد تحقــق
الحلــم بعــد طــول انتظــار ،وهــا نحــن جمي ًعــا بخــر،
نــو ِّدع هــذا الجبــل املهيــب الــذي تــرك يف أرواحنــا أث ـ ًرا
يصعــب وصفــه.
اسـراحة محــارب يف ظـ ِّـل الجبــل ،مــع كأس مــن الشــاي
حلــو املــذاق صنعهــا لنــا شــباب وادي رم قبيــل عودتنــا
إىل املخ َّيــم .طريــق العــودة كانــت أشــبه بـ"الفــاردة"
نلـ ِّوح مثــل "الفاتحــن" باألعــام ،ونــر ِّدد أغــاين "الشــيالت
البدويّــة" التــي تصــدح مــن "البيــك أب" ،جرعــة مكثّفــة
مــن مشــاعر كثــرة؛ كرنفال مــن مشــاعر الفــرح والتح ّدي
فيــض مــن الســحر والجــال تشــ ّبعت بــه
واملغامــرةٌ ،
كل حواســنا ،ال بــل كل خليّــة فينــا ..بعــض األماكــن ال
رشبهــا وتتنفَّســها لتتغلغــل فيـ َـك
تراهــا بعينيــك ،بــل تت َّ
إىل األبــد.

(*) "الزلّم" أو "ال َوبر الصخري" حيوان ثديي صغري
(يُشبه القوارض ذات الجسم املمتلئ) يعيش تحت
الصخور ،ويتغذى عىل الحشائش والسحايل والحرشات
وبيض الطيور ،ويرتاوح طوله بني ( )30-50سنتمرتًا.
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فيلم " "el hoyoاإلسبا ّين

تطل عىل دواخل نفوس برشيّة
منصة ُمتخ ّيلة ّ
ّ
غابت عنها أبجديّات القيم اإلنسان ّية
مها بدّ ار*

فيلــم  The Platformمبعنــى "املنصــة" أو  ،El Hoyoوهــو اســمه األصــي باإلســبانيّة ،الــذي يعنــي "الحفــرة"،
ـي بفكرتــه خيــا ّيل بأحداثــه ،ويســلط الضــوء عــى ُمامرســات فرديّــة مجتمعيّــة مقيتــة يف رصاع
هــو فيلــم واقعـ ّ
أي مســا ٍع لشــخص يحلــم يف إرســاء العدالــة وال ّنبــل بــن أشــخاص
البــر مــن أجــل البقــاء ،عندمــا تفشــل ّ
ت ُســيطر عــى نفوســهم األنان ّيــة ،وتتّخــذ مــن رشيعــة الغــاب دســتو ًرا لهــا ،فتكــون غريــزة البقــاء املح ـ ّرك
ُتفســخة ،الّتــي يعرضهــا املخــرج ترصي ًحــا ال
الســلوكات امل ّ
رصفاتهــم .ويف حضــور عــدد مــن ّ
الفاعــل وراء ت ُّ
رصفاتهــم مبــا يضمــن لهــم فرصــة
تلمي ًحــا ،فهــو يدفــع املشــاهدين إىل تقييــم مواقعهــم ،وإعــادة ال ّنظــر يف ت ّ
العيــش امل ُتناغــم عــى كوكــب األرض
الســينامئ ّية يف تســليط
بــات مــن املعــروف عنــد الغالــب األع ـ ّم مــن أصحــاب ال ّدعــوات الهادفــة ،دور األفــام ّ
الســابع مبــا ميلكــه مــن أدوات ُمركبّــة قــادر عــى تقديــم رســائل
الضّ ــوء عــى مختلــف القضايــا االجتامعيّــة؛ فالفـ ّن ّ
()1
ت ُلبّــي حاجــات اإلنســان وتســتميل اهتامماتــه ،ويف هــذا الشّ ــأن يقــول "د.بــول مكارنتــي" " :إ ّن َج ْم ـ َع الفنــون
خاصــة ،قــد تكــون ال ّدافــع لســعي الف ّنانــن وراء تعــاون الفنــون".
يُ ّولــد َمشــاعر ّ
الســينام ّيئ مبــا يتض ّمنــه مــن إخـراج ومتثيــل وتصويــرُ ،مؤ ّهـ ٌـل ملخاطبــة املتل ّقــي ،بصيغــة إقناع ّيــة
وبالتّــايل ،فامل ُنتَــج ّ
ُمتكاملــة العنــارص ،ومتّســقة الطّــرح؛ قــادرة عــى َد ْرس معالِــم ُمامرســات فرديّــة مجتمعيّــة مقيتــة ،ال تتناســب
"املنصــة"
ـري .ومــن أمثلــة هــذه ال ّنتاجــات فيلــم "" el hoyoأو أو
ّ
ـاري ومــا يتبعــه مــن وعــي فكـ ّ
والتّطـ ّور الحضـ ّ
كــا متّــت ترجمتــه.
كل
ـي بفكرتــه خيــا ّيل بأحداثــه الّتــي نســجها ّ
الفيلــم أحــد إصــدارات رشكــة "نتفليكــس" وميكــن وصفــه بأنّــه واقعـ ّ
وجســدها املخــرج "غالديــر غاســتيلو أوروتيــا" ،ليُق ـ ّدم
السيناريســت "دافيــد دي ســوال" و"بيــدرو ريفــرو"ّ ،
مــن ّ
لنــا واق ًعــا مأســاويًّا تــدور أحداثــه يف فضــاء مــكا ّين واحــد وهــو الحفــرة ،الّتــي ق ُّســمت أدوا ٌر رأسـيّة ،تتـ ّوزع فيهــا
ـي ،تتغـ ّـر شــهريًّا.
إقامــة ّ
الســجناء عشــوائ ًّيا بشــكل زوجـ ّ
الســعداء في ِهــم ف ُهــم أولئــك الّذيــن يســتيقظون إثــر
الســجناء يص ّنفــون ضمن ًّيــا إىل ســعداء وأشــقياء؛ أ ّمــا ّ
هــؤالء ّ
الســجن ،ليجــدوا أنفســهم يف األدوار ال ُعليــا؛ حيــث الطّعــام الوافــر امل ُع ـ ّد عــى
الغــاز املن ـ ّوم الّــذي تنــره إدارة ّ
أيــدي أمهــر الطّهــاة العامليّــن ،واملك ـ َّون مــن أصنــاف مختــارة بعنايــة تتجــاوز حــدود الخيــال ،بينــا األشــقياء
وي ّنــون
الســفىل بــا أدىن حــول أو أبســط قــ ّوة ،يرتقّبــون نــزول ّ
منصــة الطّعــامُ ،
يجــدون أنفســهم يف األدوار ّ
أنفســهم بال ُحصــول عــى اليســر منــه.

* كاتبة أردنية
mahabaddar79@gmail.com
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لكــن لألســف تخيــب أمانيهــم ،فيفــرض الجــوع ســيادته
عاكســا تلــك الخيبــات يف ُمامرســات
عــى نفوســهمً ،
عنيفــة يعرضهــا املخــرج دون توريــة ،لتشــكّل فعل ًّيــا
كل
محــو ًرا ألحــداث كانــت ســتنتهي يف دقائــق ،لــو أ ّن ّ
فــرد مــن ســجناء األدوار ال ُعليــا اكتفــى بــأكل مــا يكفيــه
فحســب ،تــاركًا لغــره حقّــه املــروع مــن الطّعــام،
شــهي!
وبشــكل
ّ
تلــك الحقائــق امل ُــ ّرة بتفاصيلهــا امل ُرعبــة كانــت خف ّيــة
َعــن ذهــن "غورينــغ" بطــل الفيلــم الّــذي يختــار أن
يُسـ َجن يف ذلــك املــكان مـ ّدة سـتّة أشــهر؛ ليحصــل عــى
ايس!!
دبلــوم در ّ
"غورينــغ" الّــذي أىت إىل عــامل "الحفــرة" مبحــض إرادتــه،
حامــا روايــة "دون كيشــوت" الفــارس ال ّنبيــل الّــذي
ً
حــارب طواحــن الهــواء ،تتكشّ ــف لــه أجــزاء مــن
الحقيقــة منــذ اليــوم األ ّول أثنــاء حــواره مــع رشيــك
ـراع
زنزانتــه العجــوز "ترمياغــايس" صاحــب الخــرة يف الـ ّ
مــن أجــل البقــاء.
ومبــرور األيّــام يجــد "غورينــغ" نفســه ُمجـ ًرا عــى لعــب
الســجناء وأنان ّيتهــم
دور "كيشــوت" يف محاربــة جشــع ّ
بحــق أمل إجهــاض أحالمــه يف إرســاء
العميــاءُ ،مختــ ًرا
ّ
العدالــة وال ّنبــل بــن أشــخاص ت ُســيطر عــى نفوســهم
األنانيّــة ،وتتّخــذ مــن رشيعــة الغــاب دســتو ًرا لهــا،
رصفاتهــم.
فتكــون غريــزة البقــاء املح ـ ّرك الفاعــل وراء ت ُّ
عندهــا ،ال بــ ّد أن يلــوح يف آفــاق املشــاهدين مفهــوم
الصفــة الغائبــة بــن أولئــك
املســؤول ّية الفرديّــة ،تلــك ّ
ُتفســخة،
الســلوكات امل ّ
الســجناء ،يف حضــور عــدد مــن ّ
ّ
الّتــي يعرضهــا املخــرج ترصي ًحــا ال تلمي ًحــا ،ليدفعنــا
نحــن املشــاهدين إىل تقييــم مواقعنــا ،وإعــادة ال ّنظــر يف
رصفاتنــا وبالتّــايل تعديلهــا بشــكل يضمــن لنــا جمي ًعــا
ت ّ
فرصــة العيــش امل ُتناغــم عــى كوكــب األرض.
ف َمــوارد األرض وخرياتهــا تكفــي الجميــع ،رشط ّأل

ـي
يتعـ ّدى أحــد عــى حقــوق غــره تحــت ّ
أي ضغــط نفـ ّ
عاطفــي ،ولذلــك ،كان أحــد قوانــن ال ُحفــرة يف
أو رشه
ّ
ـأي يشء مــن الطّعــام امل ُق ـ ّدم
الفيلــم؛ عــدم االحتفــاظ بـ ّ
املنصــة ،إنّ ــا األكل خــال الفــرة ال ّزمن ّيــة القصــرة
عــى ّ
املح ـ ّددة ،فـ"امتالكنــا للــال ال يجعلنــا ســعداء ،ولكــن
إنفاقــه جيــ ًدا هــو مــا يجعلنــا كذلــك ،الســعادة هــي
ثــروة تــم إنفاقهــا بشــكلٍ جيــد"(.)2
إذن ،ال ُحفــرة وإن بــدت فُســحة مكان ّيــة ُمتخ ّيلــة الوجود،
كل أماكــن العــامل الّتــي يُســيطر
ّإل أنّهــا تعكــس حقيقــة ّ
فيهــا الطّمــع عــى نفــوس أفــراد ،أُجــروا عــى عيــش
االش ـراك ّية لك ّنهــم ط ّبقــوا ال ّرأســال ّية بامتيــاز.
واآلن ،وبعــد الوقــوف عنــد شــواخص مه ّمــة يف الفيلــم،
ُيكننــا أن نتصــ ّور مضمونــه ونــدرك أنّــه قــد ال يصلــح
ألصحــاب القلــوب الضّ عيفــة ،وأولئــك الّذيــن يعانــون
"فوبيــا" األماكــن املغلقــة أو املرتفعــات ،أو حتّــى مــن
يشــمئ ّزون مــن ال ّدمــاء؛ لك ّنــه بالتّأكيــد لــن يصلــح أب ـ ًدا
لــذوي الوعــي املحــدود ،و ُمتب ّنــي نظريّــة املؤامــرة؛ إذ
يحمــل يف لقطاتــه مغــزى فلســفيًّا ،وينقــل دعــوة ت ُشـ ّدد
عــى تجريــد الــذّات و إصالحهــا ليعمــر الكــون ،فـــ"ال
ميكــن للتّغيــر أن يكــون عفويًــا ،ولــو انتــر هــذا
التّضامــن بالفعــل بــن ال ّنــاس هنــا ،ســيقومون مبنــع
حدوثــه بالخــارج"(.)3
املصدر:
املنصة  ،El Hoyoأو  ،The Platformإنتاج رشكة
فيلم ّ
السينام ّيئ الدّ و ّيل
“نتفلكسُ ،عرِض أل ّول م ّرة يف مهرجان تورونتو ّ
سنة .2019
الهوامش:
 .1بول مكارنتي :مغنٍ وشاعر غنايئ بريطاين ،مواليد 1942م ،له
السينام ،ففي عام  2019دخل مجال التأليف
تجارب ناجحة يف ّ
املوسيقي املرسحي ،من خالل تحضريه لوضع كلامت وألحان
ملعالجة مرسحية ألحد كالسيك ّيات السينام األمريكية فيلم (إنها
حياة رائعة).
ومرسحي وروا ّيئ إسبا ّين.
جندي وكاتب
 .2ميغيل دي ثريبانتس:
ّ
ّ
 .3مقولة مقتبسة من الفيلم ،عىل لسان غورينغ ،الشّ خص ّية
ال ّرئيسة ،يف حواره مع مديرة املكان (الحفرة).
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"نساء صغريات" :بني ال ِّرواية والواقع

كتاب جديد يكشف األبعاد الخف ّية
لل ِّرواية الخالدة يف األدب األمرييك
ترجمة وإعداد :محمد زين العابدين*

التاجــع لشــعبيّة روايــة "نســاء صغــرات" بــن الجمهــور األصغــر ســ ًّنا ،إال أ َّن
عــى ال ّرغــم مــن عالمــات َّ
االنبهــار بهــا مــا زال قامئًــا بــن ال ُكتّــاب وصانعــي األفــام ،كــا تشــهد عــى ذلــك املوجــة الحاليّــة مــن
املعالجــات الدرام ّيــة لهــا .إ َّن "نســاء صغـرات" التــي رشعــت "ألكــوت" يف كتابتهــا بــر ُّدد ،وكتبتهــا مــع مراعــاة
ـن أنهــا الكتــاب الــذي صنــع اســمها ،وثروتهــا .ويف املقــال املرتجــم هنــا محاولــة
االصطالحــات الخاصــة بهــا؛ تبـ َّ َ
للكشــف عــن الحيــاة الحقيق ّيــة لكاتبــة ال ِّروايــة ،ومقارنتهــا مــع القصــة التــي ترويهــا.

هنــاك أرسا ٌر كالزل ـزال؛ تكمــن يف الفجــوة بــن الحيــاة الحقيق ّيــة لـِ"لوي ـزا مــاي ألكــوت" ،مبدعــة روايــة (نســاء
صغــرات) Little Womenبجزئيهــا الشــهريين؛ وبــن القصــة التــي ترويهــا .ومــا زالــت ال ِّروايــة ،عــى ال ّرغــم
مــن مــرور مــا يزيــد عــى قــرن ونصــف عــى صدورهــا؛ تثــر الكثــر مــن األفــكار والجــدل حولهــا .وقــد صــدر
مؤخـ ًرا كتــاب جديــد عــن الروايــة بعنــوان (قصــة نســاء صغـرات ،وملــاذا مــا تـزال مهمــة)The Story Of Little-
 .-Women and Why it Still Mattersويكشــف الكتــاب أ َّن ال ِّروايــة مل تكــن إال مــرآة للحيــاة الحقيق ّيــة ملبدعــة
ال ِّروايــة.
خــال املئــة وخمســن عا ًمــا املاضيــة ،ومنــذ نــر روايــة "نســاء صغــرات" ،افتــن القــ ّراء املعجبــون بقصــة
"ألكــوت" ،عــن "مــارش" وشــقيقاتها الثــاث ،ووالدتهــن ذات اإلرادة التــي ال تقهــر "مارميــه" ،والتــي تتجــاوز
محنــة الفقــر بصــر جســور ،وتكافــح دو ًمــا لتكــون يف وضــع أفضــل .أ ّمــا املنتقــدون للروايــة (وهــم أقــل عــد ًدا
بشــكل ملحــوظ) فقــد ركّــزوا بشــكل عــام عــى إحــدى نســخ تلــك الروايــة امللحميّــة ،التــي تتمثــل فيهــا الطيبــة
ـدل مــن أن تشــعرهم باملهابــة .لك ـ َّن "ألكــوت" نفســها كان لهــا املزيــد مــن
املمزوجــة بالشــجاعة ،وأغاظتهــم ،بـ ً
وجهــات النظــر املتشــككة حــول مرشوعهــا األديب املغامــر.
كانــت "لوي ـزا ألكــوت" مــر ِّددة يف تجربــة تأليــف كتــاب عــن قصــة الفتيــات ،وهــو نــوع مــن الكتابــة التــي
وصفتهــا الح ًقــا بأنهــا "ذات مســحة أخالقيّــة بالنســبة للشــباب" ،وكان العمــل عــى كتابتهــا يعنــي استكشــاف
ـت يف يوميّاتهــا أنهــا مل تعــرف أو تحــب من الفتيات ســوى شــقيقاتها.
عقــول ورغبــات الفتيــات الشــابات ،وقــد كتبَـ ْ
وأثنــاء كتابتهــا لروايــة "نســاء صغ ـرات" أعطــت "ألكــوت" لشــخصية "مــارش" املتخ َّيلــة اللقــب نفســه الــذي
اســتخدمته للتعريــف بعائلتهــا؛ "العائلــة املثــرة للشــفقة" .عنــد الوصــول للفصــل األخــر عــن "أوالد جــو" يف الجزء

* شاعر وكاتب ومرتجم مرصي
mohamedzeinelabdein@yahoo.com
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الثــاين للروايــة؛ مل تحــاول "ألكــوت" أن تخفــي إرهاقهــا
بفعــل حركــة شــخصيّاتها وفضــول قرائهــا الــذي ال يشــبع
عنهــم .ويف تدخــل حــاد ورصيــح يف روايتهــا ،أعلنــت أنهــا
كانــت متيــل إىل أن تنهيهــا بوقــوع الزلـزال ،والــذي ســوف
يبتلــع مدرســة "جــو" والضواحــي املحيطــة بهــا يف أعــاق
األرض ،لدرجــة أنــه لــن يســتطيع أي جيولوجــي العثــور
عــى بقاياهــا.
إ َّن أكذوبــة "نســاء صغــرات" هــي أكذوبــة متعــ ِّددة
األوجــه .الروايــة تعتــر مــن الكالســيكيات األمريكيــة
الخالــدة ،وهــي قصــة للفتيــات منقطعــة النظــر يف
زمانهــا ،وتــم اســتلهامها يف منــاخ مــن الحريــة ،مــن خالل
الســرة الذاتيــة الشــخصية ملؤلفتهــا "لويـزا مــاي ألكوت"،
وقــد كانــت "ألكــوت" مثــل "جــو" بطلــة الروايــة متا ًمــا؛
هــي الشــقيقة الثانيــة بــن أربــع شــقيقات ،ترعرعــن يف
واليــة "ماساشوســتس" األمريكيــة ،تحــت العــن الســاهرة
ألمه ـ ّن الذك ّيــة والقويّــة.
ولكــن بينــا كان والــد "جــو" بطلــة الروايــة غائبــاُ يف
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بواكــر صباهــا ،ألنــه بعدمــا تع َّرضــت العائلــة لســوء
حــظ ،كان يخــدم كـ"قســيس" خــال الحــرب األهليــة،
وعــى العكــس مــن ذلــك ،فــإ َّن طفولــة "ألكــوت" كانــت
مشــوبة بالفشــل لســبب آخــر ،أال وهــو أ َّن والدهــا
"برونســون ألكــوت" كان متعص ًبــا دين ًّيــا ،وفشــل يف تأمــن
احتياجــات أرستــه.
كان الحرمــان الشــديد ،وليــس الفقــر املدقــع -كــا ورد يف
الكتــاب -حقيقــة يوم ّيــة .كانــت األخــوات األربــع الــايئ
يُعتَنــى بهـ ّن -يف كثــر مــن األحيــان -مــن ِق َبــل األصدقــاء
واألقــارب؛ متج ـ ِّوالت ،وغالبًــا مــا يضطــررن إىل العيــش
بشــكل منفصــل عــن بعضه ـ ّن بعضً ــا .أصيبــت "ليــزي"،
أخــت "ألكــوت" بالحمــى القرمزيــة أثنــاء زيارتهــا لعائلــة
مهاجــرة فقــرة يف الجــوار ،مثلــا فعلــت "بيــث" يف
الروايــة.
لكــن وفــاة "ليــزي" يف الثانيــة والعرشيــن ،بخــاف "بيث"
التــي كانــت يف العمــر نفســه تقري ًبــا؛ والتــي أعقبهــا
بالنســبة لهــا تدهــور مــؤمل طويــل األمــد ،يعــزوه بعــض
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كتــاب أدب الســرة الذاتيــة الحديــث إىل القلــق ،أو
فقــدان الشــهيّة .وبينــا أجــرت "جــو" مبوجــب العــرف
والتقاليــد؛ عــى اختيــار الــزواج واألطفــال ،وتفضيلــه
عــى املجــد الف ّنــي؛ فــإ َّن "ألكــوت" اختــارت العكــس؛
االســتمتاع برثوتهــا التــي اكتشــفتها حديثًــا ،ونجاحهــا
كأديبــة عانــس.
يف الســنوات الثامنــن األوىل ،أو نحــو ذلــك ،بعــد نــر
روايــة "نســاء صغــرات" ))Little Women؛ نــاد ًرا
مــا تصاعــد الخــاف حــول كيف ّيــة تفســرها .عشــق
الق ـ ّراء الكتــاب وجزئيــه املكملــن لــه ،دون استكشــاف
مشــاعر "ألكــوت" الخاصــة حولــه (عــى الرغــم مــن أ َّن
معجبيهــا كانــوا مهت ّمــن بحياتهــا) .ومل تظهــر ســرة ذاتيــة
شــاملة حتــى عــام  1950حــن نقَّبــت الكاتبــة "مادلــن
ب.ســترين" يف التاريــخ العائــي املشــحون بالحيويّــة
لـِ"ألكــوت" ،وس ـلّطت الضــوء مــن خــال اســمها األديب
املســتعار ،عــى قصــص مثــرة حــول جرائــم القتــل
وإدمــان األفيــون.
بعــد ذلــك ،وبــد ًءا مــن ســبعينات القــرن املــايض
فصاعــ ًدا؛ بــدأ النقــاد النســويون يف متحيــص روايــة
"نســاء صغــرات" مــن منظــور جديــد ،متيقظــن
املتأصــل بــن النــص ،ومــا وراء النــص ،أو مــا
للخــاف ِّ
يُعــرف بـ"النــص الفرعــي" .كــا كتبــت الباحثــة األدبيــة
"جوديــث فيتــريل" يف مقالتهــا عــام  ،1979بعنوان "نســاء
صغ ـرات :حــرب ألكــوت األهليــة" ،وناقشــت يف املقالــة
كيــف أ َّن الروايــة تــدور حــول عبــور بطلتهــا مرحلــة
املراهقــة لتصبــح امــرأة صغــرة رشــيقة .لكــن ســياقات
القصــة نفســها تندفــع ضــ ّد هــذا اإلطــار ،فالشــخصية
التــي تقــاوم باســتمرار التوافــق مــع التوقعــات التقليديــة
لألنوثــة الرزينــة ،والولــع بالحيــاة العائليــة؛ هــي "جــو"
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البطلــة الحقيقيــة ،أ ّمــا الشــخصية املستســلمة "بيــث"؛
فهــي متــوت بعــد فــرة وجيــزة مــن بلــوغ ســن الرشــد.
لقــد أعطــى ازدهــار النقــد النســوي أخــ ًرا لـ(نســاء
صغـرات) التحليــل الدقيــق واملــدروس الــذي تســتحقه.
وكشــف عــن حالــة التجــاذب الداخــي ،الناشــئة عــن
ال ـراع بــن النــوازع التقدميّــة التــي تطرحهــا الروايــة،
وبــن القيــود الســائدة يف ذلــك العــر .كــا كشــف عــن
ـاب كان أبعــد مــا يكــون عــن التفاهــة.
كتـ ٍ
ومــع ذلــك ،مل تنــل روايــة (نســاء صغ ـرات) حتــى اآلن،
املكانــة التــي تســتحقها يف الئحــة املؤلفــات األدبيــة
األمريكيــة .إذ إ َّن ســمعتها باعتبارهــا حققــت نجا ًحــا
خيال ًّيــا عنــد الفتيــات والنســاء ومحيطه ـ ّن االجتامعــي؛
متنعهــا -حتــى اآلن -مــن تحقيــق املكانــة األدبيــة التــي
تســتحقها ،بحســب قــول مرتجــم الفيلــم املأخــوذ عــن
القصــة "هاكلبــري فــن".
يف الوقــت نفســه؛ فــإ َّن البيئــة املحليــة؛ واملواعــظ التــي
أغضبــت "ألكــوت" نفســها ميكــن أن تصــدم القارئــات
املعــارصات بحقيقــة أنهــا مداهنــة ،ومقيَّــدة .وتُظهــر
شــعب ّية الكتــاب عالمــات الرتاجــع لشــعبيته بــن الجمهور
األصغــر س ـ ًّنا .لكــن االنبهــار بـ(نســاء صغ ـرات) مــا زال
قامئًــا بــن ال ُكتّــاب وصانعــي األفــام ،كــا تشــهد عــى
ذلــك املوجــة الحاليّــة مــن املعالجــات الدراميّــة لهــا.
وبوحــي مــن التحــ ّدي املتمثِّــل يف ســ ّد الفجــوة بــن
ٍ
حيــاة "ألكــوت" وكتاباتهــا؛ فــإ َّن الجهــود املبذولــة
لتجديــد وتوســيع قـ ّوة الروايــة ،تســاعد يف إلقــاء الضــوء
عــى التعقيــدات املوجــودة يف مثــل هــذه الروايــة
التــي أصبحــت مكانتهــا األدبيــة عــى املحــك ،يف ســبيل
إعــادة تقييمهــا .ومـ ّـا يـ ّ
ـدل عــى ثـراء الروايــة ،وبقائهــا
خــال القــرن املــايض؛ أنهــا قابلــة للتأويــل ،واملعالجــة،
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والتطويــع يف أشــكال متعــ ِّددة.
واملعالجــات األوىل للعمــل ،كانــت تقـ ِّدم ترفي ًهــا أخالقيًّــا
واجتامع ًّيــا مفيـ ًدا ،وهــو ترفيــه ُمســتم ّد مــن روح النــص
األصــي .وكان ذلــك خــال فــرة الكســاد الكبــر يف أمــركا؛
عندمــا كان الجمهــور يجــد ضالّتــه وســلواه مــن خــال
فكــرة التســلية البســيطة .وكانــت العــروض املرسحيــة
لـ(نســاء صغـرات) رائجــة يف كل أنحــاء أمــركا.
وبحلــول عــام  ،1949عندمــا أخــرج "مريفــن لــروي"
املعالجــة الســينيامئية الرابعــة للروايــة؛ قــ َّدم هــذا
الفيلــم مــع طاقــم مد َّجــج بــكل النجــوم" :جانيــت يل" يف
دور"ميــج"" ،جــون أليســون" يف دور "جــو"" ،مارجريــت
أوبرايــن" يف دور "بيــث" ،و"إليزابيــث تايلــور" يف دور
"إميــي" .ويف تلــك اآلونــة ،أصبحــت النزعــة االســتهالكية
يف الفــن واجبًــا وطنيًّــا؛ ولــذا ابتكــر كُتَّــاب الســيناريو
للفيلــم مشــه ًدا جديــ ًدا متــي فيــه أخــوات "مــارش"
يف فــورة اإلنفــاق يف عيــد امليــاد بأمــوال أخذنهــا مــن
"مــارش".
تقــدم "آن بويــد ريــو" ،مؤلفــة الكتــاب الصــادر عــن
الروايــة؛ تأمـ ًـا ذك ًيــا حــول ســبب خلــود روايــة (نســاء
صغــرات) يف الثقافــة األمريكيــة؛ وهــو أنهــا كانــت
مناســبة بدرجــة كبــرة ج ـ ًدا للعــر الــذي كتبــت فيــه.
لقــد لفتــت االنتبــاه بشــكل خــاص إىل الظــال اإلشــكالية
لــأب الــذي يلــوح طيفــه يف األفــق يف مواجهــة مــروع
"ألكــوت" األديب .وتتعمــق "ريــو" ،األســتاذة يف جامعــة
(نيــو أورلينــز) األمريكيــة؛ يف دراســة الخلفيــة التــي
أحاطــت بـ"لويــزا مــاي ألكــوت"؛ مؤكــدة أ َّن الشــابة
ذات الفلســفة املتعاليــة ،والتــي نشــأت يف دائــرة
ض َّمــت "رالــف والــدو إميرســون"(*) ،و"هــري ديفيــد
ثــورو"(**)؛ رأت أ َّن الكتابــة مســعى أكــر عمل ّيــة ،وأقــل

نبـ ًـا يف املقصــد عـ ّـا فعــل أقرانهــا مــن ال ُكتَّــاب الذكــور.
أ ّمــا بالنســبة لـ"برونســون ألكــوت"؛ فــإ َّن "املهــن الوحيدة
ـس مببادئــه ،كانــت تقطيــع األخشــاب" ،كــا
التــي مل متـ ّ
كتبــت "ريــو" عــن ُمصلــح التعليــم الراديــكايل الــذي
وصفتــه بأنــه هــش يف أحســن األحــوال ،وغــر مســتق ّر
يف أســوأ األحــوال؛ عائلتــه ممنوعــة مــن أكل املنتجــات
الحيوانيــة ،أو ارتــداء أي يشء عــدا الكتــان ،وغال ًبــا مــا
تتضــ ّور جو ًعــا ،وتتج ّمــد يف شــتاءات (نيــو إنجالنــد)
القارســة.
يف األرايض املثمــرة ،هنــاك مجتمــع طوبــاوي؛ بالنســبة
لـ"ألكــوت" تأســس يف أربعينــات القــرن التاســع عــر،
فقــد شــاركت والدهــا يف اإلبــداع ،ولكنهــا افتقــرت إىل
حامســته الشــديدة؛ وكانــت الكتابــة طريقًــا لتحقيــق
طموحاتهــا األدبيــة ،ويف الوقــت نفســه وســيلة إلطعــام
أرستهــا.
بعــد نــر قصتــن يف مجلــة (( ،The Atlanticقوبلــت
باســتقبال أكــر بــرو ًدا مــن ِق َبــل محــرر املجلــة الجديــد
"جيمــس يت فيلــدز"؛ والــذي منحهــا يف عــام  1862مبلــغ
ـدل مــن مواصلــة
 40دوال ًرا لــي تنشــئ بــه مدرســة ،بـ ً
الكتابــة -وهــو مــا فعلتــه -عــى ال ّرغــم مــن فشــل
مرشوعهــا يف بداياتــه؛ فعــادت إىل كتابــة القصــص املثــرة
التــي وصفتهــا بـ"حكايــات الــدم والعواصــف" ،والتــي
نرشتهــا يف الصحــف األســبوعية ،بعضهــا تحــت اســم
مســتعار (إيه.إم.بارنــارد) A.M Barnardوص ـ َّورت فيهــا
شــخصيات نســائ ّية شــغوفة وحازمــة؛ تخطــط وتغامــر يف
طريقهــا إىل االزدهــار.
يف الوقــت نفســه مل تكــن تريــد أن يعــرف والدهــا
"إميرســون" أنهــا كانــت تخطو إىل الحضيــض األديب .ويبدو
أنهــا اســتمتعت بـ"األســلوب الرهيــب" لكتابــة القصــص
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املثــرة ،واعتقــدت أنــه يناســب "طموحهــا الطبيعــي".
مهــا لهــا أيضً ــا؛ فكتبــت يف
كان املــال الــذي كســبته ً
يوميّاتهــا" :ال ميكننــي أن أتضـ ّور جو ًعــا بســبب الثنــاء .ال
بــأس؛ عندمــا ت ُكتــب القصــص املثــرة يف نصــف الوقــت،
وتحافــظ عــى راحــة األرسة" .كانــت الســخرية هــي أ َّن
"نســاء صغــرات" التــي رشعــت "ألكــوت" يف كتابتهــا
بــر ُّدد ،وكتبتهــا مــع مراعــاة االصطالحــات الخاصــة بهــا؛
ـن أنهــا الكتــاب الــذي صنــع اســمها ،وثروتهــا.
تبـ َّ َ
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إ َّن تناقضهــا ،وازدواجيــة شــخصيتها؛ أدى إىل تشــجيعها
عــى زعزعــة التقاليــد واألعــراف ،وهــي تستكشــف
مكانــة املــرأة يف املنــزل ويف العــامل ،وتصــارع ا ِّدعــاءات كل
مــن التياريــن الواقعــي والعاطفــي ،وجاذبيــة التقاليــد،
ومنظومــة القيــم الســائدة ،واالنجــذاب للحنــن إىل
املــايض ،والطمــوح .لقــد كانــت روحهــا القلقــة ملهمــة
لآلخريــن .وكلّام ســعى املعجبــون بـ"ألكــوت" إىل تحديث
روايتهــا ،باالعتــاد عــى ســرة حياتهــا كســياق؛ كلــا
اكتشــفوا مــا تحتويــه روايتهــا الكالســيكية مــن تطابــق
مــع الواقــع الــذي عاشــت فيــه.
***
هــذا نــص املقــال املرتجــم واملكتــوب يف العــام ،2018
لكننــي أو ُّد اإلشــارة هنــا إىل أنــه يف العــام التــايل لكتابــة
هــذا املقــال ،ت ـ ّم إنتــاج الفيلــم الــروايئ الطويــل الثامــن
املبنــي عــى روايــة (لويــزا) "نســاء صغــرات" وحمــل
االســم نفســه ،وكان مــن إخــراج "جريتــا جــروج"،
كتابــة الســيناريو "جريفيــغ" و"ســارة بــويل" ومــن بطولــة
"ســاويرس رونــان" و"إميــا واتســون" و"فلورنســا بــف"
و"إيليـزا ســكانلن" و"تيمــويث تشــاالميت" و"لــورا ديــرن"
و"مرييــل ســريب" (املرتجــم).

(*) رالف والدو إمرسون ( :)1803-1882كاتب ومحارض وفيلسوف وشاعر
أمرييك .قاد تيار الفلسفة املتعالية يف منتصف القرن التاسع عرش ،وكان ُينظر
إليه عىل أنه بطل للنزعة الفردية.
(**) هرني ديفيد ثورو ( :)1817-1862كاتب وشاعر وفيلسوف أمرييك ،وأحد
رواد تيار الفلسفة املتعالية ،وهو تلميذ (رالف إمرسون).
املصدرThe Atlantic Magazine- September 2018(( :
This article appears in the September 2018 with the headline
”.“The Lie of Little Women
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الدراما الرمضان ّية
بني جنين ّية املستوى
وثقافة االستهالك
د .مارغو حداد*

ىل ال ّرغــم مــن أ َّن أغلــب األعــال الدرام ّيــة التــي عرضتهــا الشاشــات يف املوســم الرمضــاين
املــايض كانــت –يف معظمهــا -مزي ًجــا مــن ضحالــة الفـكـــرة وركاكــة األداء والـتنفـــيذ
االســتهاليك وسـيـــادة التهريــج واالســتظراف املمجــوج ،إال أ َّن إرادة التغيــر مــا زالــت
قامئــة ،لك َّنهــا يف مراحلهــا الجنينيّــة ،تحــاول بقــدر مــا تســتطيع الخــروج إىل الحيــاة
بجامل ّيــات جديــدة ومبتكــرة ،أكــر عم ًقــا مــن حيــث ال ُّرؤيــة ،وأكــر إقنا ًعــا مــن حيــث
األداء والســويّة الفن ّيــة.
يف معــرض مــا نــره املخــرج املــري خالــد يوســف
عــى حســابه الرســمي يف "الفيســبوك" ،حــول مراجعتــه
النقديّــة الرسيعــة ملــا يبــث عــى فضائ ّياتنــا العرب ّيــة يف
املوســم الرمضــاين املــايض ،حيــث قـ ّدم –يف حينــه -وجهــة
نظــر مه ّمــة تدعونــا جمي ًعــا للوقــوف ومراجعــة األداء
ملــا نُنتجــه أو نُســاهم فيــه ،وكل ِمــن موقعــه يف صناعــة
الدرامــا.
هــذا الشــكل مــن التفاعــل الخـ ّـاق ملخــرج مث َّقــف هــو
مــا مينــح الفــ ّن جــدواه ،فــكل عمــل فنــي ،ننجــزه أو
نشــاهده أو نكتــب عنــه ،ال يثــر مثــل هــذا التفاعــل
عــر إرشاكنــا يف محادثــة مســتمرة حولــه ،هــو خــارج
الحقــل املعــريف للفــن ،فالكثــر مــن صانعــي الدرامــا
ونجــوم التمثيــل تحديــ ًدا ،باتــوا خــارج تصنيــف هــذا
مفتضــة
املفهــوم ،وأبعــد مــا يكونــون عــن ّ
أي وظيفــة َ َ
يؤ ّدونهــا يف إثــارة أســئلة كــرى يف عقولنــا ال بــ ّد مــن
الوقــوف عندهــا؛ كونهــا جــاءت لتمثــل توجيهــات عميقة

* كاتبة وأكادميية أردنية
margoddn@yahoo.com

التأثــر ،ف َمــن ميتلــك رؤيــة املــايض بوعــي ال ّراصــد ،يحــوز
ـال ملنطــق أ َّن حارضنــا إنَّ ــا
ثقافــة الحــارض ،وذلــك امتثـ ً
هــو طفـ ُـل ماضينــا.
فالتفســر العميــق لــكل مــا تتض ّمنــة العمليــة الفنيــة،
يخلــق وحــدة متَّســقة مــع املنتَــج اإلبداعــي وعــى
قاعــدة إدراك رضورة فهــم الدرامــا يف بنائهــا وأثرهــا
مثــا؛ إ َّن اســتخدام فكــرة تأكيــد مــا يتض ّمنــة
الفنــيً .
العمــل والنــص بــن الســطور هــو مــا يتيــح للمخــرج أن
يعـ ِّـر عــن تنــاول إخراجــي يضيــف الكثــر إىل مســتوى
أداء عنــارص العمليــة الفنيــة كافــة مــن ممثّلــن وتقن ّيــن
وص ّنــاع الفنــون املجــاورة يف صياغــة املشــهد ،فالكتابــة
ُ
الدرام ّيــة وحدهــا ال تكفــي بالتعبــر عــن األحاســيس،
كونهــا تطــرح أفــكا ًرا عميقــة مج ـ ّردة ،وهنــا ال ب ـ ّد مــن
تد ُّخــل فعــل اإلخـراج ،وفــق مــدى أصالــة فكــرة املخــرج
الــذى يكتفــي بإجــادة الحرفــة ،واملخــرج الج ِّيــد ،واملخرج
العظيــم عميــق الرؤيــة.
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إ َّن الوعــي مبه ّمــة املخــرج هــي نقطــة البدايــة لتطويــر
العمليــة اإلخراج ّيــة ومنجزهــا الفنــي؛ فاملخــرج ال َحــريف
يكتفــي بــأن يعــر عــى طابــع واحــد للســيناريو الــذى
يخرجــه ،أ ّمــا املخــرج الجيــد فإنــه يقــدم رؤيــة أكــر
تعقي ـ ًدا للنــص تحتــوي عــى تراكيــب فنيــة عــر عــدة
طبقــات مــن التفســر .بينــا يحــ ِّول املخــرج املحــرف
نــص الســيناريو إىل مســتويات تفكيكيــة مــن اإليحــاءات
العميقــة واملدهشــة ،يتجــاوز فيهــا النــص نفســه ليجعــل
التجربــة متعــددة املعــاين ،ويضعنــا أمــام طــرق جديــدة
لرؤيــة مبتكــرة وحلــول جامليــة مســتحدثة يتحقــق فيهــا
رشط الدهشــة التــي مل نعتــد أن نراهــا.
أ ّمــا الصــورة التــي تعـ ِّـر عــن الوجــدان والحــس اإلنســاين
والجــايل يف تكوينهــا الدرامــي ،فهــي الصــورة التــي
توثــق تفاصيــل ســرورة الحيــاة بأشــكالها وألوانهــا كافــة،
عندمــا يكــون عقــل املخــرج وإدراكــه وإحساســه بـ"علــم
األداء الفنــي"؛ قامئًــا عــى ثوابــت صادقــة وحقيق ّيــة يف
صناعــة الجــال والدهشــة واإلمتــاع ،محدث ًــا تعبــ ًرا
جامليًّــا يف رؤيتــه اإلخراجيّــة يف مجمــل عنــارص املشــهد
املبتكــر ،مــن الســيناريو وشــخوصه واألزيــاء والديكــور
واملكيــاج واإلضــاءة وجامل ّيــات أثــر الصمــت واأللــوان،
وزوايــا التصويــر وحركــة الكامريا...إلــخ ،والتــي يســميها
الكاتــب واألكادميــي (جوزيــف كورنــر) "االســراتيجية
البرصيّــة" التــي تقــ ِّدم عــر كثافاتهــا الرمزيــة ،دالالت
إيحائ ّيــة تضيــف معنــى مبتك ـ ًرا للصــورة ،يتحقــق فيهــا
تكييــف وتوجيــه امل ُشــاهد وإثــارة تفســراته وإدراكــه،
محف ـ ًزا عنــده الرغبــة القصــوى يف تلقــي بــؤرة الرؤيــة،
فاإليقــاع الجــايل املتجــ ِّدد وااملتنــ ِّوع هــو مــا يدفــع
اإلبــداع إىل التحليــق ،ويحقــق شــغف املتلقــي الســتقبال
الجــال وخطابــه الخــاق.

وهنــا ،أتفــق إىل حـ ّد بعيــد مــع مــا ذهــب إليــه املخــرج
خالــد يوســف ،فالديكــورات يف كثــر مــن األعــال
متــت لطبيعــة األماكــن بصلــة ،واملالبــس
املطروحــة ال ّ
مثــا ال تنتمــي لعــوامل الشــخصيّات كونهــا جــاءت يف
ً
أغلبهــا "عــى مــزاج املمثلــن واملمثــات" فحرفــت
الــ َّدور الفنــي ملص ِّمــم األزيــاء وألغــت دوره يف أحيــان
أخــرى ،فســقط الجميــع يف د ّوامــة بســبب قلّــة املعرفــة
العميقــة لــدالالت العنــارص الفنيّــة ومعنــى الوظيفــة
الجامل ّيــة للعمــل الفنــي .فاألجــزاء ال تكــون مؤثــرة
الــكل ،فــا
إال بقــدر مســاهمتها يف صناعــة الجــال يف ّ
ـكل جميـ ًـا مركّبًــا مــن أج ـزاء قبيحــة
ميكــن أن يكــون الـ ّ
الســياق ،وغــر ذلــك يكــون جهـ ًـا وعــدم إدراك
أو خــارج ّ
لعلــم الجــال ،فهنــاك ثالثــة عنــارص ترتبــط بالفنــان ال
بــ ّد أن تدخــل يف تكويــن العمــل الفنــي هــي :املــادة،
املوضــوع ،والتعبــر ،فقــوام البنــاء املــكاين هــو :املــواد
واألشــياء واألجســام املوجــودة يف املــكان بألوانهــا
مثــا يعطــي لألشــياء
وإضاءتهــا ،فمص ِّمــم الديكــور ً
متناغــا
وخاصــا،
مدروســا
واألشــكال منطًــا تعبرييًّــا
ًّ
ً
ً
مــع وجــود مؤثــرات برصيّــة لهــا مفرداتهــا وأثرهــا
املحســوس وغــر املحســوس ،وهكــذا تصبــح لهــا داللــة
ومعنــى ووظيفــة جامل ّيــة ،ترتبــط ارتباطًــا وثي ًقــا بعنــارص
املعادلــة الفن ّيــة كافــة .أ ّمــا جامليــة الشــخصيات فتنبــع
مــن الفهــم العميــق للقصــة ،وطريقــة اســتعامل لغــة
الحــوار الدرامــي ،وتكنيــكات اســتخدام الجســد والوجــه
واملالمــح وطريقــة الجلــوس والحركــة ،ودالالت األزيــاء
الدراميــة ،خاصــة اللبــاس الــذي يتض َّمــن أبعــا ًدا ثقاف ّيــة،
كونهــا الصــور التــي تربطنــا بذاكــرة ماضينــا األصيــل.
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إ َّن اللبــاس ثقافــة ولغــة لهــا قيمتهــا الدالليــة الحــادة ج ـ ًدا،
والتــي تكشــف عــن الحــال املعــريف والعقــدي واأليديولوجــي
للشــخصية ،عــى الرغــم مــن كــون الــزي يف األسســاس مفــردات
لشــخصية تعكــس عاداتهــا القوميــة ورضوراتهــا العمليــة ،إال
أ َّن اللبــاس ليــس مج ـ َّرد هــذه املفــردات البرصيّــة فقــط ،بــل
إنــه البيــان الثقــايف واإلعــان الســيايس واملهنــي والجنســاين،
والديني...إلــخ ،وتظهــر معــه تبا ًعــا األدوار االجتامعيــة للبــر،
التــي تكشــف عــن حــال النســق الثقــايف للمجتمــع بكليّتــه.
فــإذا خــرج فــرد عــن املنظومــة اإلصطالح ّيــة يف اللبــاس الســائد
فإنــه يتعـ َّرض لنقــد الذع ،ويكــون مــا ّدة لعقــاب اجتامعــي كيل
ـزي واللبــاس مــا زالــت
عــر الســخرية وال َّنبــذ ،كــون ســلطة الـ ّ
تكمــن يف قبضــة املؤسســات االجتامعيــة والثقافيــة والدينيــة
والرأســالية االســتهالكية املتنفــذة .ففــي صناعــة الدرامــا
تتمثَّــل الشــخصية يف صــور ماديّــة مص ّنعــة يتق ّمصهــا جســم
اإلنســان ،فشــكله الخارجــي وأزيــاؤه واكسســواراته وممتلكاتــه
تتح ـ ّول إىل مؤث ـرات يتب ّناهــا امل ُشــاهد مبصداقيّــة ،أو يرفضهــا
إذا غابــت عنهــا القيمــة الجامليــة أو الثقافيــة أو األخالقيــة.
أ ّمــا املــكان فــا ميكــن أن يكــون بعيـ ًدا عــن فهــم أمنــاط بنــاء
العالقــات االجتامعيــة وثقافتهــا املكانيــة والعالمــات البرصيــة
التــي تبنــي الصــورة الســينامئية أو املرسحيــة أو التلفزيونيــة،
أو أن يكــون مبعــزل عــن املوضوعــات الثقافيــة التــي تنتجهــا
حركــة اإلنســان يف الطبيعــة واملــكان الــذي يعيــش فيــه ،أو
بعي ـ ًدا عــن النــاذج االجتامعيــة املرتبطــة فيهــا ،فالخطــاب
البــري وثقافــة الصــورة تشــكالن اليــوم ســلطة جامليــة خالقة
عاليــة التأثــر ،تثــر قيمنــا املعرفيــة وذائقــة اختياراتنــا الجاملية
ومســتقراتها ،وهنــا مكمــن الخطــر يف الخطــاب البــري املع ِّزز
ملحتــوى لغــة الحــوار يف الســيناريو واملوســيقى واللــون واإليقاع

أفكار  /دراسات ومقاالت

والصــورة املحفــزة إلثــارة خيــال املتلقــي ،والتأثــر عــى
تق ُّبلــه للمنتــج الفنــي وتغذيتــه الراجعــة ،وغــر ذلــك
نذهــب بامللتقــي خــارج الســياق ،وقــد نُكســبه معــارف
ـت لكيانــه الثقــايف بصلــة.
ال متـ ّ
إ َّن أغلــب مــا يصلنــا عــر الشاشــات هــو مزيــج مــن
ضحالة الفـكـــرة وركـاكـــة األداء والـتـنـفـيـــذ االســتهاليك
وسـيـــادة التهريــج واالســتظراف املمجــوج ،وإفســاد
ذائقــة الجمهــور والتشــويش عليهــا .والســبب يف ذلــك
يكمــن يف افتقــار مخرجــي هذه األعــال لـِ"علــم الدراما"
والقصــور الواضــح يف الخــرة والقــدرة والخيــال والرياضــة
الذهنيــة يف مجــاالت الدرامــا وصناعــة الجــال.
وعــى ال ّرغــم مـ ّـا يحــدث اليــوم يف الكثــر مــن األعــال
الدراميــة ،مــا تــزال لدينــا إرادة تغيــر يف مراحلهــا
الجنين ّيــة ،تحــاول بقــدر مــا تســتطيع الخــروج إىل
الحيــاة بجامليّــات جديــدة ومبتكــرة ،أكــر عمقًــا مــن
حيــث ال ُّرؤيــة ،وأكــر إقنا ًعــا مــن حيــث األداء والســويّة
الفن ّيــة .لتؤكــد وبحامســة عاليــة ،عــى أ َّن وظيفــة الفــن
يف الوصــول إىل مبتغاهــا األول :إمتــاع اإلنســان وتهذيــب
غرائــزه وذائقتــه الجامليّــة ،وإثــراء معارفــة الحياتيّــة
الخلقــة.
ّ
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شخص ّيات إعالم ّية
"الحاج" مازن ال ُق َّبج
أشهر إعالمي زراعي عريب
عامر الصامدي*

قـ َّدم مــازن ال ُق َّبــج الربنامــج الزراعــي "األرض الط ِّيبــة" الــذي اســتم َّر حــوايل أربعــن ســنة وحظي بشــعبية
كبــرة لــدى املزارعــن وغــر املزارعــن ،كــا قـ ّدم برنامــج "مضافــة الحــاج مــازن" ،ومــن هنــا أخــذ لقبــه
(الحــاج مــازن) .وتن َّوعــت الربامــج التــي ق َّدمهــا وتعـ َّددت؛ حتــى قيــل إنَّــه كان صاحــب أكــر عــدد مــن
ســاعات البــثّ عــر اإلذاعــة األردنيّــة ،وكان صوتــه عالمــة فارقــة لإلذاعــة حقَّقــت لــه شــعبيّة خــارج
حــدود األردن .وهــو معــروف باملجــال اإلعالمــي الزراعــي عــى مســتوى عاملــي ،حتــى إ َّن اليونســكو
منحتــه جائزتهــا والتــي ال تُ نــح عــاد ًة ّإل للـ ُّدول

ال أظ ـ ُّن أح ـ ًدا مــن اإلعالم ّيــن العــرب احتـ َّـل تلــك املكانــة التــي احتلّهــا اإلعالمــي األردين الراحــل مــازن ال ُق َّبــج،
تخصــص القبــج بتقديــم الربامــج الزراعيــة؛ وهــو تخصــص ينــدر
وأقصــد هنــا يف مجــال اإلعــام الزراعــي ،حيــث َّ
أن تجــده يف محطــات التلفــزة نظ ـ ًرا ألنــه يحتــاج إىل فهــم عميــق بالزراعــة وقــرب مــن املزارعــن ،واأله ـ ّم مــن
ذلــك القــدرة عــى تبســيط املعلومــة بشــكل يفهمهــا املـزارع البســيط ،خاصــة تلــك املتعلقــة باألســمدة واملبيــدات
وغريهــا مــن طــرق الزراعــة الحديثــة ،إضافــة إىل أ َّن الكثــر مــن املحطــات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة الخاصــة تعتــر
أنــه ليــس مــن واجبهــا تقديــم برامــج توعويّــة أو تثقيف ّيــة يف بعــض املجــاالت مثــل الصحــة والزراعــة والدفــاع
املــدين والجيــش واألمــن العــام وغريهــا.
الفلح ّيــة املم َّيــزة التي أكســبته شــهرة وشــعب ّية
اشــتهر الحــاج مــازن -وهــذا هــو اللَّقــب الــذي ُعــرف بــه -بلهجتــه ّ
لــدى عامــة النــاس يف األردن والوطــن العــريب ،فــكان الكثــرون يح ّبــون االســتامع إىل حديثــه بلكن ِتــه املح َّببــة
وأســلوبه املم َّيــز .كان رحمــه للــه صاحــب نكتــة يرويهــا أو يصنعهــا وهــو جــاد بنرباتــه وتعابــر وجهــه ،فــا يُــدرك
َمــن ال يعرفــه جيـ ًدا إ ْن كان ماز ًحــا أو جــا ًّدا فيــا يقــول ،وكان يحـ ِّول كل أحاديــث الجلســات إىل حديــث زراعــي
لتوعيــة املســتمعني بأهم ّيــة الزراعــة وفوائــد األشــجار وأهم ّيــة الحفــاظ عليهــا.

* إعالمي ومدرب دويل ومرتجم وكاتب أردين
amer2003@hotmail.com
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القبج من استوديوهات االٕذاعة االٔردنية

القبج يف ا ٔحد امل ٔومترات
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جاللة امللك الحسني بن طالل يصافح الحاج مازن القبج

سمو االٔمري فيصل بن الحسني يسلّم القبج جائزة
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ـت شــاه ًدا عليهــا طرفــة حدثــت
ومــن طرائفــه التــي كنـ ُ
ـت والزميــل لطفــي الزعبــي
يف عــام 1992؛ حيــث اقرتحـ ُ
مــن الربامــج الرياضيــة -عــى مديــر التلفزيــون يومهــااملرحــوم محمــد أمــن إقامــة مبــاراة كــرة القــدم بــن
فريقــي املذيعــن والف ّنانــن -دون أن يكــون هنــاك
ِفــ َر ٌق مشــكَّل ٌة فعليًّــا ،فأُعجــب محمــد أمــن بالفكــرة
ونقلهــا لوزيــر اإلعــام الــذي أمــر بوضــع كل اإلمكان ّيــات
إلنجاحهــا ،فتــ َّم الرتويــج لتلــك الفكــرة بشــكل يومــي
عــر التلفزيــون واإلذاعــة -وكان الهــدف هــو تحويــل
انتبــاه النــاس عــن جلســات مجلــس النــواب التــي كانــت
مشــتعلة بــن الحكومــة والنــواب وشــكلت ضغطًــا هائـ ًـا
عــى الحكومــة -ويف يــوم املبــاراة فوجئ الجميــع بحضور
مــا يقــرب مــن خمســن ألــف شــخص لحضورهــا ،وهــو
أكــر مــن قــدرة اســتيعاب ســتاد عـ ّـان الــدويل ،حتــى إ َّن
جــز ًءا مــن الجمهــور جلســوا حــول خطــوط امللعــب مــن
كرثتهــم ،وكانــت مبــاراة تاريخيــة تألّــق بهــا كبــار نجــوم
الكوميديــا فأصبحــت وكأنهــا مرسح ّيــة كوميديّــة ،املهــم
باملوضــوع أنــه ت ـ َّم اختيــار الحــاج مــازن للتعليــق عــى
املبــاراة ،وهنــا كانــت الكوميديــا الحقيق ّيــة حيــث أبــدع
بنقــل صــورة صوت ّيــة كوميديّــة عــن َسـ ْـر املبــاراة ،وأذكــر
ـت أجــري
ـت الع ًبــا مــع فريــق املذيعــن ،وكنـ ُ
أنَّنــي كنـ ُ
خلــف الكــرة التــي خرجــت قــرب مــكان جلــوس الحــاج
مــازن -كان يجلــس عــى األرض عــى طــرف امللعــب-
وعندمــا رآين قاد ًمــا نحــوه قــال بلهجتــه اللطيفــة" :وهــذا
عامــر الصــادي جــاي ير َمــح َورا الطّابــة مثــل ال ِكــ ْرد،
ـس ويــن ،الطّابــة برت َمــح أرسع مــن عــرة زيُّــه ،لكنهــا
بَـ ّ
طلعــت عــى الشــجرة ،والشــجرة يــا إخــوان مه ّمــة والزم
نحافــظ عليهــا ،"...وبــدأ يــرح عــن أهم ّيــة الحفــاظ
عــى األشــجار والغطــاء النبــايت وتأثــر ذلــك عــى البيئــة،
والجمهــور غــارق بالضحــك حتــى نــي املبــاراة.
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ُولــد مــازن رشيــف يوســف القبــج عــام  1936يف مدينــة
طولكــرم ،ودرس يف مدارســها ،ثــم أكمــل دراســته يف كليــة
خضــوري الزراعيــة املوجــودة يف البلــدة وحصــل منهــا
عــى دبلــوم زراعــة عــام  1955وكانــت هــذه الكليــة
آنــذاك مبثابــة جامعــة.
والــده رشيــف القبــج كان أســتاذًا تربويًّــا ونائ ًبــا برملان ًّيــا
يف مجلــس النـ ّواب األردين ،عمــل مد ِّر ًســا يف عــدة مــدارس
يف الضفتــن الرشقيــة والغربيــة ،ثــم انتُخــب نائ ًبــا عــن
منطقــة طولكــرم عــام  1967وبعدهــا وقــع احتــال
الضفــة الغربيــة وعطلــت الحيــاة النياب ّيــة إىل أن تــويف
عــام  1985رحمــه اللــه .أ ّمــا جـ ّده فهــو الشــيخ يوســف
مصطفــى القبــج الــذي كان محام ًيــا رشع ًّيــا وأ َّول رئيــس
لبلديّــة عنبتــا عــام  1922ومناضـ ًـا تح ُّرريًّــا ضـ ّد االحتــال
اإلنجليــزي وعضـ ًوا يف الحــزب العــريب ،وتعـ َّرض لالعتقــال
مــن قبــل اإلنجليــز مــع ولديــه.

حياته العمل ّية

بــدأ الحــاج مــازن حياتــه العمل ّيــة بالعمــل مرشــ ًدا
الشقيــة /وزارة ال ّزراعــة منــذ
زراع ًّيــا ملنطقــة القــدس ّ
عــام 1955م ولغايــة 1959م .ثــم نُقــل مــن وزارة ال ّزراعــة
إىل اإلذاعــة األردنيــة وعمــل بهــا منــذ 1/3/1959م
وحتــى وفاتــه يف  ،15/2/2002وكان قــد أحيــل إىل
التقاعــد بتاريــخ  16/9/1988ثـ ّم أعيــد للخدمــة بتاريــخ
17/9/1988م ليعمــل ُمعـ ًّدا و ُمق ّد ًمــا للربامــج ال ّزراعيــة يف
مؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون.
ّ
خــال عملــه يف اإلذاعــة ،والــذي بــدأ بعــد أشــهر مــن
انتقالهــا إىل مق ِّرهــا الجديــد يف منطقــة أم الح ـران ،بــدأ
بتقديــم برنامــج صباحــي يقــ َّدم يف الســاعة السادســة
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والنصــف صبا ًحــا وهــو برنامــج "األرض الط ِّيبــة" الــذي
اســتم َّر حــوايل أربعــن ســنة متواصلــة وحظــي بشــعبية
كبــرة لــدى املزارعــن وغــر املزارعــن .كان املزارعــون
ينتظرونــه ألنــه كان الربنامــج الوحيــد املو َّجــه لهــم ،وكان
يرشــدهم إىل كل مــا يتعلــق بقضايــا الزراعــة ويســلط
الضــوء عــى مشــاكلهم ويتحـ ّدث عــن إنجازاتهــم ويــر ِّوج
ويبــن لهــم
للكثــر مــن املشــاريع الزراعيــة الجديــدة
ِّ
حســناتها ويشـ ِّجعهم عــى اســتخدام األســاليب الحديثــة
يف الزراعــة ،وكان محظوظًــا بعملــه يف تلــك الفــرة مــع
شــخصيّات أردنيــة تاريخيــة كانــت تنظــر للزراعــة عــى
أنَّهــا مــروع وطنــي اســتقاليل؛ مــن هــذه الشــخص ّيات
رئيــس الــوزراء األردين وصفــي التــل الــذي كان مديــ ًرا
لإلذاعــة ،وجــاء بعــده عــدد آخــر مــن املــدراء الذيــن
ســاروا عــى النهــج نفســه ،فــكان برنامــج "مع امل ُـزارع" ال
يغيــب عــن البــثّ أبـ ًدا وت ُسـخَّر لــه اإلمكان ّيــات ،بــل وت َّم
اختيــار التوقيــت املناســب لــه بعنايــة ،فــكان يُبــثّ قبــل
نــرة األخبــار الصباح ّيــة مبــارشة ،وهــي نــرة الســابعة
التــي يحــرص األردنيــون عــى ســاعها بشــغف.
بعــد النجــاح الكبــر الــذي حقّقــه الربنامــج الزراعــي،
ف َّكــر القامئــون عــى اإلذاعــة وقتهــا باغتنــام شــعب ّية مازن
القبــج وذلــك بتقديــم برنامــج تحــت اســم "مضافــة
الحــاج مــازن" -ومــن هنــا أخــذ لقبــه الــذي الزمــة طيلــة
حياتــه (الحــاج مــازن) -وهــو عبــارة عــن برنامــج شــعبي
جامهــري يعالــج القضايــا املعيشــية الراهنــة بطريقــة
حديــث املضافــات دون تعقيــد أو تكلُّــف وبلهجــات
البلــد املحل ّيــة التــي متثــل مختلــف رشائــح املجتمــع
ومك ّوناتــه.
تن َّوعــت الربامــج التــي ق َّدمهــا وتع ـ َّددت؛ حتــى قيــل إ َّن

الحــاج مــازن هــو صاحــب أكــر عــدد مــن ســاعات البــث
عــر اإلذاعــة األردنيــة بســبب رغبــة الكثرييــن بإرشاكــه يف
برامجهــم أو تقديــم بعضهــا نتيجــة العوامــل التــي ســبق
ذكرهــا ،فــكان صوتــه بذلــك عالمــة فارقة لإلذاعــة حققت
لــه شــعبية خــارج حــدود األردن يف الدول املجــاورة ،وكان
لــه مســتمعون يراســلونه ويطلبــون منــه تغطيــة بعــض
القضايــا التــي تهمهــم ،مـ ّـا زاد مــن شــعب ّيته.

العمل الف ّني

لعــل مــن أبــرز الجوانــب التــي ُعــرف بهــا الحــاج
َّ
مــازن هــو ح ّبــه للفــن حتــى إ َّن كات ًبــا ومؤلفًــا كبــ ًرا
مثــل األســتاذ محمــود الزيــودي يقــول عنــه إنــه كان
يحــب الفــن أكــر مــن الزراعــة ،وهــذه املعلومــة قــد
ّ
تشــكل صدمــة ملــن عــارص وعايــش الحــاج مــازن ،فهــو
معــروف باملجــال الزراعــي عــى مســتوى عاملــي ،حتــى
إ َّن اليونســكو منحتــه جائزتهــا والتــي ال تُ نــح عــاد ًة إال
للـ ُّدول ،وكان هــو اســتثناء بســبب تأثــره يف هــذا املجــال.
شــارك الحــاج مــازن بعــدد مــن األعــال الفنيّــة املرسحيّة
والتلفزيون ّيــة ،وكانــت بدايتــه باملشــاركة بـ"مضافــة
أبومحمــود" التــي كان يق ِّدمهــا الفنــان إســحاق املشــيني
(والــد الفنانــن املرحومــن نبيــل وغســان املشــيني)
يف اإلذاعــة األردنيــة إىل جانــب عــدد مــن الفنانــن
واإلعالميــن مثــل غالــب الحديــدي ونظميــة الربــي
وعبــده مــوىس وغريهــم ،وهــذا الربنامــج كان مــن ابتــكار
رئيــس الــوزراء األردين وصفــي التــل ،وبقــي يشــارك فيــه
إىل أن تــ َّم نقــل الربنامــج إىل التلفزيــون حيــث ق َّدمــه
الحــاج مــازن تحــت اســم "مضافــة الحــاج مــازن".
كــا شــارك مبرسح ّيــة "الضبــاع" التــي قُ ِّدمــت عــام
 ،1972ومثَّــل أيضً ــا يف عــدد مــن املسلســات الكوميديــة
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مــع كبــار الفنانــن مثــل أديــب الحافــظ ووليــد بــركات
وأســمى خــوري .وشــارك أيضً ــا ببعــض املرسحيــات التــي
قُ ِّدمــت عامــي  1981و 1982عــى مســارح مهرجــان
جــرش ،ويقــول عنــه محمــود الزيــودي :إنــه "كان إنســانًا
بســيطًا شــعب ًّيا يوصــل أفــكاره لآلخريــن بســهولة ويُــر
ـب الفــن أكــر مــن الزراعــة".
ويحـ ّ
ويقــول القــايض ســامر القبــج ،نجــل اإلعالمــي الراحــل
مــازن القبــج ،نقـ ًـا عــن والــده بخصــوص مســرته الفن ّية:
ومــن أبــرز برامجــه مسلســل "حكايــات أبــو رجيــع"
التلفزيــون األردين (1970م) الــذي مثــل فيــه أدوا ًرا
مختلفــة ،وهــو يــروي حكايــات قبــل خمســن عا ًمــا.
وقــد كتبــه منــر رسحــان وأخرجــه صــاح أبوهنــود.
واشــرك يف مسلســل إســامي أذيــع يف مختلــف
تلفزيونــات العــامل العــريب اســمه "أجنحــة الضيــاء"
(1974م) كتبــه أمیــن شــنار ،وأخرجــه حســيب يوســف.
واشــرك يف مسلســل تلفزيــوين ســاخر ،خــاص باألطفــال
اســمه "الحطّــاب والجوهــرة املفقــودة" ،كــا اشــرك يف
فيلــم ســيناميئ "فــداك يــا فلســطني" عــام  1969الــذي
أخرجــه املخــرج اللبنــاين انطــوان رميــي مــع ســناء جميل.
ويــروي الحــاج مــازن القبــج کیــف تطــ ّور املــرح
الشــعبي يف األردن فيقــول( :أقنعنــي الشــاعر عبدالرحيــم
عمــر أن نصنــع مرس ًحــا شــعب ًيا .بعــد أن اعتدنــا تقديــم
مرسحيــات أجنبيــة ال عالقــة لهــا مبجتمعنــا ،لكــن
وا َج َهتْنــا صعوبــات بوجــود كُتّــاب مرسح ّيــات شــعب ّية.
وبعــد البحــث اســتطعنا العثــور عــى كاتــب مرسحــي
فاجأنــا .فهــو رشطــي الســليك يف األمــن العــام وظيفتــه
يف الصح ـراء واألماكــن النائيــة البعيــدة .فكانــت ســلوته
الوحيــدة املطالعــة .عصامــي ،ثقّــف نفســه بنفســه؛
وهــذا اإلنســان اســمه :محمــود منصورالزيــودي (مواليــد

أفكار  /دراسات ومقاالت

1945م يف قريــة غريســا /محافظــة الزرقــاء) ،وهــو بــدوي
مــن بنــي حســن ،كتــب لنــا مرسحيــة "الضبــاع" (1972م)
واكتشــفنا أنهــا صالحــة للمــرح وهنــاك َمــن هذّبهــا
وط ّورهــا وأخرجهــا.
ـت بــدور البطولــة فيهــا وهــو دور (أبوعــي)،
وقــد قمـ ُ
عــا حــدث يف شــهر أيلــول األســود
وأحداثهــا تــدور ّ
وترمــز إىل عائلتــن متخاصمتني .وكان دوري دور الوســيط
الــذي يحــاول التوفيــق بينهــا ،نجــاح املرسحيــة هــذه
ش ـ ّجع املســؤولني بعرضهــا داخــل اململكــة؛ أل ّن جمهــور
املــرح ضحــك وبــى .كــا أ َّن الســفري الكويتــي حرضهــا
هــو واملستشــار الخــاص لجاللــة امللــك األســتاذ صــاح
أبوزیــد (وزيــر اإلعــام فيــا بعــد) ،وأُعجبــا بهــا جــ ًدا
ومت ّنيــا لــو ُعرضــت يف البــاد العربيــة .وقــال أبوزيــد" :إ َّن
ـت أمت ّنــى أن يراهــا
هــذه التجربــة األوىل مــن نوعهــا ،وكنـ ُ
أكــر عــدد ممكــن مــن الجمهــور").
بــدأ مــازن القبــج التمثيــل يف اإلذاعــة يف أواخــر 1960
يف "مضافــة أبومحمــود" املشــهورة وهــي برنامــج شــعبي
أردين يومــي وكان ميثــل فيــه دور شــخص ّية قرويّــة ،أي
الفــاح يف الضفــة الغربيــة ..واســتم ّرت هــذه املضافــة
ّ
مثــاين ســنوات بشــكل يومــي دون انقطــاع ،وعنــد افتتــاح
التلفزيــون األردين يف العــام  ،1968بــدأ ميثــل يف برنامــج
أســبوعي اســمه "مضافــة أبومفلــح" ،حيــث ظهــر بلبــاس
الريــف األردين وأ ّدى عــدة أدوار وكان يبحــث يف مشــاكل
اجتامعيّــة ويغلــب عليــه الطابــع الفكاهــي باإلضافــة إىل
االش ـراك مبشــاهد متثيل ّيــة يف الربنامــج.
ثــم بــدأت "مضافــة الحــاج مــازن" لتســتمر عرش ســنوات
متواصلة.
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"مضافــة الحــاج مــازن" ،وســبقتها "مضافــة أبومفلــح"،
هــا مــن الربامــج الشــهرية للتلفزيــون األردين يف ســنوات
البدايــة.
"أبومفلــح" هــو ذاتــه الحــاج مــازن ،وهــو املرحــوم مــازن
القبج.
املضافــة كانــت عبــارة عــن متثيليــة مرتجلــة (إىل حــ ّد
كبــر) تجــري يف جلســة عرب ّيــة ،ويف كل مـ ّرة يُطــرح فيهــا
موضــوع محــ َّدد .وكانــت مــن الربامــج التــي اســتم ّرت
لســنوات طويلــة.

برفقــة "أبوســامل" و"أبوهــاين" وتوهــان ،وربابــة عبــده
مــوىس و"أبــورسور" وســواهم مــن أقطــاب املضافــة
األبــرار.
نذهــب إىل زمــن املضافــة ،محمولــن عــى شــغف الوفــاء
للحظــة نــادرة مــن لحظــات االجتــاع األردين الــذي كان
أمــا أيــن منــه
لخــر النــاس ،فنلحــظ يف ذلــك الزمــان ً
إحباطــات الحــارض وأمراضــه ومآســيه وانشــطارات
النفــس التــي م ّزقتهــا الــوالءات الصغــرة التــي ال تــكاد
تُــرى بالعــن املج ـ ّردة؟!

ولعــي خــال بحثــي يف ســرة اإلعالمــي الراحــل مل أجــد
أبلــغ وال أصــدق مـ ّـا كتبــه عنــه الكاتــب الصحفــي يف
صحيفــة "الــرأي" األردين مــوىس برهومــة ،إ ْذ يقــول:
(يف ذلــك الزمــان الطيّــب ،كان مثّــة رجــل يدعــى مــازن
الق ّبــج ،أمــى أكــر مــن أربعــن عا ًمــا وهــو يطـ ّـل عــى
املزارعــن ويق ـ ّدم لهــم املشــورة ،حتــى صــار مرشــدهم
الروحــي وصديــق أياديهــم املتشــققة وأرواحهــم املعلقــة
بغيمــة طافــت بــوادي األردن ،وفــوق تلــة عــى أكتــاف
الســلط ،وســهول مادبــا.

ولــو ُســئل كثــرون عــن ذلــك الزمــان الجميــل لفضّ لــوا
اإلقامــة فيــه ،ال يربحونــه أبــ ًدا ،رغــم أنهــم يعيشــون
اآلن يف "رخــاء" أزمنــة الفتوحــات العلميــة والثــورة
التكنولوجيــة وانفجــار عــامل االتصــال الــذي حـ ّول العــامل
إىل غرفــة صغــرة ،بــل إىل ح ّيــز ال يعــدو أن يكــون أكــر
مــن جهــاز هاتــف محمــول.
كل يشء يف ذلــك الزمــان صاف ًيــا من ّقــى مــن ســموم
كان ّ
الحداثــة ،وكأ ّن كل تق ـ ُّدم يســتبطن يف أحشــائه تو ُّحشً ــا
مــن نــوع مــا ،وكأ ّن كل رفاهيــة هــي بالــرورة نتيجــة
لشــقاء آخريــن ،ومــا أكــر األشــقياء يف الزمــان الراهــن
الذيــن ال يجــدون كــرة خبــز يف "باطيتهــم" أل ّن الفســاد
زحــف بأذرعــه األخطبوطيــة واســتوىل عــى ال ِغــال ،وأل ّن
الكراهيــة تفشّ ــت كالكولــرا وأعطبــت النفــوس ،وأل ّن
األنانيــة خ ّيمــت بظلِّهــا األســود الثقيــل وأزاحــت اإليثــار،
وأل ّن القيــم مت َّزقــت فصــار الفســاد شــطارة وال ّرشــوة
ــا،
مهــارة والكــذب فهلــوة ،واإلخــاص يف العمــل َهبَ ً
وطأطــاة الــرؤوس تواض ًعــا ،والصمــت عــى قهــر الزمــان
حكم ـةً).

أربعــون عا ًمــا وأزيَــد والحــاج مــازن يُخــر املزراعــن
كيــف "يبحشــون" يف األرض ،ويُبلــغ األمهــات الطاعنــات
يف الحــب كيــف يرصعــن الزيتــون ،ويــويص املســؤولني
خــ ًرا بــاألرايض "الزراعيــة الحمــراء املعطــاء الخصبــة
بتغــل كل ســنة" ،ومحــ ّذ ًرا مــن البنــاء يف غــور
ّ
التــي
األردن الخصــب ،أل ّن ذلــك "معناتــو هــذه األرايض الــي
ك ّنــا ننتــج فيهــا ال َك ِمــح والخــرة الغــذاء ورغيــف الخبــز
انحرمنــا منهــا".
كان الحــاج مــازن قري ًبــا مــن نبــض األرض ،لذلــك كان
خطابــه يتمتــع باملصداقيّــة وهــو يطـ ّـل عــى األردنيــن
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التقدير عىل املستوى ّ
املحل والدّ ويل

حظــي الحــاج مــازن بتقديــر كبــر محليًّــا ودوليًّــا عــى
برامجــه الزراع ّيــة التــي اعتربتهــا املنظــات الدوليــة
عامــا أساســ ًّيا يف
ً
املعنيــة بالتنميــة والزراعــة والغــذاء
إيصــال أفكارهــا إىل النــاس كافــة ،وخاصــة املزارعــن
الذيــن يصعــب الوصــول إليهــم يف مزارعهــم ،فــكان أن
حصــل الحــاج مــازن عــى تكريــم وتقديــر مــن عــدد مــن
املنظــات منهــا:

التقدير عىل املستوى الوطني:

 ُمنــح وســام الكوكــب األردين مــن الدرجــة الثانيــة،.1988
 ُمنــح وســام االســتقالل األردين مــن الدرجــة الثانيــة،.1984
 ُمنــح وســام االســتقالل األردين مــن الدرجــة الثالثــة،.1974
 ُمنــح العضويــة الفخريــة يف نقابــة املهندســن ال ّزراعيني،.1987
 ُمنــح درع نقابــة األطبــاء البيطريــن تقديـ ًرا لجهــوده يفاملجــاالت ال ّزراعيــة والــروة الحيوانيــة.1972 ،
 ُمنــح امليداليــة الذّهب ّيــة مــن منظمــة األغذيــة وال ّزراعــةلألمم املتحــدة.1988 ،
أحيــل القبــج إىل التقاعــد عام  1988بســبب بلوغه الســن
القانونيــة للتقاعــد بحســب نظــام الخدمــة املدن ّيــة ،لكنه
أعيــد يف اليــوم التــايل للخدمــة بنظــام املكافــأة ،وهــي
مــن املـ ّرات القليلــة النــادرة التــي يتـ ّم بهــا ذلــك ،تقديـ ًرا
لــدوره وخدماتــه الجليلــة لإلعــام الوطنــي .وبقــي عــى
عــان بتاريــخ  3ذو
رأس عملــه إىل أن توفــاه اللــه يف ّ
الحجــة 1422هـــ املوافــق 15/2/2002م و ُدفــن فيهــا.

أفكار  /دراسات ومقاالت

متّــت تســمية شــارعني باســمه؛ األ َّول يف العاصمــة عـ ّـان
يف منطقــة طــارق بجــوار مستشــفى امللكــة عليــاء،
والثــاين يف محافظــة الزرقــاء.

التقدير عىل املستوى الدويل:

حصــل عــى جائــزة اليونســكو لالتصــال الريفــي لعــام
مخصصــة ملكافــأة نشــاط مبــدع
 ،1991وهــي جائــزة َّ
جديــر بالتقديــر يهــدف إىل تحســن التواصــل داخــل
املجتمعــات الريفيــة يف البلــدان الناميــة بصــورة رئيســة،
وهــي أول جائــزة دوليــة يحصــل عليهــا مواطــن عــريب
مــن منظمــة اليونســكو وهــذه الجائــزة ال متنــح إال
للــدول ،فقــد حصلــت عليهــا :جمهوريــة الهنــد (،)1985
جمهوريــة الكونغــو ( ،)1987جمهوريــة كولومبيــا
( ،)1989جمهوريــة كوبــا (.)1989
وحصــل عليهــا مــازن رشيــف القبــج ( ،)1991وهــي
عبــارة عــن شــهادة تقديــر ومنحــة مال ّيــة مقدارهــا
عرشيــن ألــف دوالر أمــريك ودرع تكريــم.
رحــم اللــه اإلعالمــي الكبــر الحــاج مــازن القبــج وغفــر
لــه وجعــل ســرته املهن ّيــة نرب ًاســا لــكل اإلعالميــن الجــدد
الذيــن يبحثــون عــن التميُّــز ونــر رســالة اإلعــام
الهــادف والجــاد وخدمــة مجتمعاتهــم مبــا يعــود عليهــا
بالفائــدة ،وأدعــو كل الجهــات املعن ّيــة باإلعــام والزراعــة
إىل أرشــفة تاريــخ مــازن القبــج وحفظــه لألجيــال القادمة
لالســتفادة منــه.

108

إبداع
Photo Art Lasovsky on Unsplash

إميــان عبدالهــادي  /ســعيد يعقــوب  /هــازار محمــد الدبايبــة /
محمــد فــاروق محمــد  /ســهام أبــو عــواد  /عــار الجنيــدي

109

ضبابُ أبي

(في مديح ِالخفاء)
شعر :إميان عبد الهادي*

أفكار  /إبداع

ّإن (هنالِ َك) بانتظار ِْك
فانف ُْض وجو َد َك عن غبار ِْك
وأضئ سام َء ال ّرحل ِة الكربى إىل تِ َلك املدار ِْك
كيف أحز ُن الخرضار ِْك!
املوتُ ميعا ُد اليُنو َع ِةَ ...
وسيم ُمل ِغ ًزا ...واملَيمناتُ عىل يسار ِْك
فتى ً
اآل َن ُعدتَ ً
األحوال َ
ُ
فيك ،وتستق ُّر عىل ِغامر ِْك
تتشاكس
ُ
علَّمتني األسام َء كيام أصطيل عرفانه َّن ِ
مبجد نار ِْك
فانوس الهواج ِِس يك ِأط َّل عىل نَهار ِْك
مثل (ديوجني) ض ّوأتُ
َ
أورثتني شَ َج َر الكثاف ِة وارتدَدتَ إىل بِذار ِْك
مت أم ِتع َة ال َّزمانِ  ...فف َّر ُعم ُر َك من ِقطار ِْك
وح َز َ
الصور ُة األوىل لذوب َِك وانصهار ِْك
فتّتّني بالشّ عرِ ،و ْهو ّ
هو طع ُم َك ِ
نص البداه ِة ح َني ت ِ
ُغد ُق من بَهار ِْك
الح ِّر ُ
يف يف ِّ
تحت ٍ
سقف يف َم َحار ِْك
اللؤلؤ املنضو ُد ...را ٍء َ
خلف الضَّ َّف ِة ال ّزرقا ِء :مل أذ َهب ألر ِج َع من نُضار ِْك!
يتأ ّو ُل املرقو َم َ
السفين ِة
َّبت يل ً
رت ُ
عمل عىل ظه ِر ّ
يك أُخ ِّو َض يف بِحار ِْك
كثب"
"ألشا ِه َد الطّوفا َن من ٍ
عص َم يف إزار ِْك
وأُ َ
ِ
ِ
األنفاس حتّى َصد ِر دار ِْك...
فعلت ونح ُن نقطَ ُع شا ِر َع
يدي ،كام
َ
أمس ْك َّ
أرفو ِ
عب،
السعا ِل ،وبال ّزال ِز ِل يف شهي ِق َك نح َو أقىص ال ّر ِ
رئات الشّ ع ِر بال َّربوِّ ،
بال ّري ِح املقيم ِة يف َوقار ِْك

* شاعرة أردنية
eman_al_jafary82@yahoo.com
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لو كا َن أفل ََت من نوا ِف ِذ َك الخلو ُد...
فكيف يُفلِ ُت من جِدار ِْك؟
َ
واملوتُ َعد ٌو يف الجام ِل ...وقد تج َّن َح من ِدثار ِْك
فينيق ،يا َص َّوانُ ،يا عكّاز ًة ذهب ّي ًة للشُّ ْه ِب
يا ُمه ُر ،يا ُ
ح َني ِ
الكالم ،وفضَّ َة الفج ِر
تخ ُّب متعبةً ،ويا َ
سيف ِ
امل ُبا َر ِك وامل ُبار ِْك
واملرتاح يف حج ِر الفالسف ِة
يا أيّها الج ّواب يف األرسارِ،
ُ
الذي َن َمضَ وا إىل خيميائِهِم ،وقَضَ وا...
"ليت الفتى َحج ٌر" ...ل ُيق َد َح من َشار ِْك
فيا َ
يل َ
باسم الضّ و ِء -آال ٌء تسبِّ ُح يف مدار ِْكمنك
ِ
وانتميت إىل
بوي عم ًرا،
ُ
ُم ْذ ِع ُ
شت يف جلباب َِك ال ّن ِّ
َمزار ِْك
فت َ
بلغت ،اآل َن أسق ُط يف دوار ِْك
فيك وما ُ
ط َّو ُ
كتبت سوى ألحظى بانبهار ِْك
من ُذ الكتاب ِة ما ُ
تكثيف ولك ّني عجزتُ عن اختصار ِْك
والشّ ع ُر
ٌ
الياسمين ُة َ
فيك أم شَ ُوك املسا ِف ِر يف ِقفار ِْك؟
ال ّنخل ُة الولهى عىل الشّ بّ ِ
اك! ...أم إخباتُ غار ِْك؟
وحدائق األرسا ِر أم غابات َُك املتكشّ فاتُ عىل مثار ِْك
ُ
أخربتني :األيا ُم دائرةٌ ،وعند متا ِمها سأر ِ
اكَ ،
سوف تعو ُد
الكتاب لحربِها ،واألمنياتُ لصربِها
ِ
ذ ّراتُ
وكأ َّن سكّي ًنا ...هنا ...يف صدرِها:
ويعو ُد والِ ُد ِك امل ُؤ ّج ُل والِ ًدا
 خذين َإليك أللتقي ذايت البعيد َة يف مراياها ،أزا ِو ُجها،
ليل تساوى يف العام ِء ،ويف العامء؛
أُؤل ُِّف بينها وكأنّني ٌ
رس يف ال ّنها ِر أش ّع َة التّأويلِ
أل َّن موت ََك َ
سوف يك ُ
ُخذينَ ...
أدخل صوريت ،وأدشّ ُن اإلنسانَ ،حتّى
سوف ُ

ِ
زجاج أما َم نافذ ِة
لو تشظّى من
سقوط َك فيه ميتًا ،ال َ
األب ّو ِة ،ال مرايا ،فاألبو ُة ال ترى شيئًا سوى أبنائِها ...واآل َن
خذين!...
الجاملِ ،
َ
أجمل من ُه ،غطّي
وأنت ُ
طفل ،وأسمي ِه
 أنجبي ًِ
جوم ،وأكمليني في ِه ،يك
ليل ُه
باألحجيات ،وكشّ في ِه عىل ال ّن ِ
أمت َّد فضّ ًيا عىل فج ِر اختيار ِْك
الغيب سب ُع سنابِلٍ  ...ضاعف َن من وجعِ انتشار ِْك
 يفِ
أبديّ ٌة يف ِ
قمح َك العايل وأرغف ٌة ُخبِز َن عىل جِامر ِْك
 اآل َن تبدو داخيل وكأنّني أ ٌّم!اإلياب ...إىل فرار ِْك
ّهاب ...أو
ِ
وتبدو خارجي وأنا أُ ِع ُّد َك للذ ِ
غيب ُمد ِه ٍش
املوتُ تجرب ٌة لِ ٍ
شك إىل ٍّ
يتحول اآلباء من شكلٍ اىل شكلٍ  ،و ِمن ٍّ
شك ،وتبقى
يف يقي ِن َك واكتثار ِْك
الصعو ِد
ح َّد ُ
قت يف مهوى ّ
وال قرا َر إىل قرار ِْك!
فيك ما مل ميتلك ُه اب ٌن ...وما مل ِ
يل َ
يقتسم ُه ...ومل يُشار ِْك
ليس سوى ُدخانٍ  ،فألغ ّني لل ّدخانِ وللعرو ِج
واملوتُ َ
مثل أفر ِاساآل َن يأخذُين أسري َة َحر ِب ِه املعنى ...وأكبو َ
ال َغرابَ ِة -يف ِعثار ِْك
َ
شمل
وسوف تجم ُع َ
ُوس بال يدينِ ،
لغ ًة سرتت َ ِك ُب املُك َ
خط َوتِها عىل َد َر ِج الجامر ِْك
مثل َسط ٍر ٍ
أبيض :كاملحوِ...
اآل َن يغ ُم ُرها ضبابُ َكَ ،
ِ
(العنايات الحثيث ِة) يف املشايف
طازج ل ُنب
كم هو ٌ
يب :لحيتُ َك امل ُضا َء ُة بال ّدمو ِع وبالخشو ِع
أبيض كالشّ ِ
ٌ
وبال ّرجو ِع
ِ
قصائد الحال ِج
وأبيض كالقُطنِ يُحل َُج يف ريا ِح
ٌ
مثل ّقب ٍة تح ُّن إىل رثا ِء مساف ِة األشجا ِر
أبيض ُ
ُ
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أبيض مثل َمن هدموا ظالل ََك واستظلّوا يف ِحجار ِْك
ُ
األرض نازِح ٌة
نوستالجيا ...سف ٌر ...مت ّهل يا نشي ُدُ :
ستؤويها املعار ِْك
اس ط ٌري ال يط ُري"...
يوم من ِ
"سنط ُري يف ٍ
األيام .إ َّن ال ّن َ
تأنسنت يف ِشعر َِك العايل الحامئ ُم ،ث َّم حطَّت يف
ِشعار ِْك
ال ت ُرت ِك ابنتَ َك الوحيد َة ِ
باحثًا عن غريِها يف ِ
الخلد،
ِ
وامللكوت
الس ِ
كوت...
مت ِع ُن يف ّ
كأن َّك املنفى!
ُصبح األوطا ُن نا ِدر ًة ِ
وحاس ًة كموسيقى ،معقّد ًة
ملاذا ت ُ
ٍ
ُبيل الليلِ ،
كغابات ق َ
ِ
ِ
والكلامت أيضً ا
الكلامت
بع َد اآلنَ ...لن نحيك عن
ِ
األلفاظ
بالوجوم ،ودهش َة
مستهلّ َني الفصاح َة
ِ
ُ
املغول لنه ِر دجلةَ ،ث َّم
بالتّسبي ِح ،كم لغ ًة سيجتا ُز
يلقو َن الكتُ ْب
تستجيب ل ُه
سيغيض يف األرضني حتّى
واملا ُء ...كم
ُ
َ
الس ُح ْب
ُّ
....
ُ
أنت!
الهاتف
مستحيل أن ير َّن
ٌ
ُ
املحمول ث َّم تكو َن َ
ومستحيل أن تبا ِدلني حنان ََك بع َد أن أجتا َز نح َو َك
ٌ
ّويل إىل اغرتايب
رس أوجاعي الط َ
ج َ
مستحيل أن يؤ ّدي شار ُع "الجاردنز" َ
إليك ،فقد
ٌ
حاب" *
"الس ِ
َ
ذهبت إىل ّ
الغيوم
اآل َن لن ينجو اليام ُم من ارتباكِ َك يف
ِ
ولن َ
خوم:
صلت إىل التّ ِ
اب وقد َو ُ
يقول َيل الغر ُ
سند ِف ُن املوتَ  ،است ِع ّدي...

أفكار  /إبداع

فَلتَ ِع ْش يف ِ
املوت يا أبتي
و ُخذين يف جِوار ِْك...
 اآل َن كُفّي عن عبور َِك آل َة ال َّزمنِ العقيم َة يا أيب ُخذين َيل...وال تذرين يف
إليك ...وال تُ ِع ْن موتًا ع َّ
السؤا ِل ...يُخ ّي ُل املعنى إ ّيل وال أر َاك
ّ
كنت يل يف هذ ِه ال ّدنيا ،وال ْ
ترتك
وك ْن هنالِ َك يل كام قد َ
ِ
جهات الضّ و ِء عاريةً ...وأس ِب ْغ من ِستار ِْك
 خذين ألبدأ رِحل َة ِاملوت املق َّد ِس ...لفّني كفراش ٍة  -أ ٍّم...
تُرشن ُِق بالحري ِر صغا َرها ال ّديدانَ ،ض ّمدين فإين ...قد تشقّق
كتاب أيّامي ،ومل ِ
أمطر سوى دمعي َ
عليك وغربتي،
بال ّرعو ِد ُ
خذين لبي ِت َك...
آسف
 ٌ ماذا سأص َن ُع باعتذار ِْك؟"سنموتُ " َ
ّبي بداهةً،
قال الخل ُّ
أزرق للامورا ِء ،معار ٌِج لل َع ِ
رس ٌ
نس،
رش ،أُ ٌ
هي هجر ٌة لل ِه ،ج ٌ
ُعزلةٌ ،قم ٌر تشق َّق عن ِسوار ِْك
ِ
غموض َك واختبار ِْك
أوقفتني كال ّنفّريّ ِة يف
فرأيت نفيس أنق ُُض الذّكرى
ُ
باب غار ِْك
وأحرس َ
ُ
يب يف أ َّن (املدينةَ) أصبحت نه ًرا ...ويجري ...يا أيب
ال َر َ
يجري...
وأ َّن املوتَ يرفَ ُع شاهدينِ
نص كان ِتصار ِْك
َ
وليس يُ َ ُ
رش َب من ِجرار ِْك
من غيمة عطىش وقد هبطَت لِت َ
العشب ،فلرنكض حفا ًة -يا أمريي -يف ِحصار ِْك
طريق
ِ
ريح ُ
ٌ
ليس يُط َفأُ ،ع َّز َس ٌج ساب ٌِح،
ولتتّ ِخذ لهبوب َِك العايل رسا ًجاَ ،
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ِ
وسائط ال ّنقلِ الحديث ِة ،والتّذاكِرِ ،وجب ِة ِ
الباص
هذا زما ُن
السيعِ ،بنكه ِة املرتو ،وأنفاقٍ مت ُّر من ال ّنسا ِء من ال ّرجا ِل،
ّ
مثل رصاص ٍة عجىل...
وتثقب األجسا َد َ
ُ
ببط ٍء يا حبيبي ...فاملرو ُر من الحيا ِة إىل حياتِ َك ،يُسق ُط
الكلامت يف اله ّو ِ
ِ
صدى جنو ٌّين ِّ
يكثُين
ات :ث َ َّم ً
ويُن ِج ُبني ِمرا ًرا يف ِمر ْ
ارك
فكك َّت يل أحزان ََك املستش ِزر ِ
وأهملت
ات كعرو ٍة ُوثقى،
َ
ال ِغنا َء ،ولذتَ بالباقي ...وعدتُ إىل ديار ِْك
بأن أنت ،أبحثُ َ
فيك
وحدي ...ولكن ...كا َن يف روعي ّ َ
الصغري ِة :كث َ
أنت
مسَ ،
معنى حلو ٍّيل لغيمتنا ّ
ّفتك الشّ ُ
عن ً
رض وجبلتني،
مس ،ث َّم
هطلت ما ًء فوق ط ٍني أخ ٍ
َ
الشّ ُ
دوب
وأنت ُ
حتّى
يل من ال ّن ِ
استويت َ
ُ
ترحل ...ث َ َّم آثا ٌر ع َّ
ُقفل طينتي ،وتز ِّر ُر القمصا َن لألبنا ِء ،أبنا ِء الحيا ِة،
وأنت ت ُ
َ
تستجيب لرحل ِة الوادي امل ُق ّد ِسُ ،
ترتك األسفا َر
وبع َد ذلِ َك
ُ
ِ
والخطوات و...ال ّنعلنيِ ،ث َّم متو ُر باألسام ِء...
واألمصا َر
يفيض عىل
ُ
وال ّدم ُع الجام ُّيل
القليل امل ُّر ...ال يلويُ ...
اصطبار ِْك
ُ
ِبت إىل منار ِْك
وأخاف أن يأيت الظّال ُم وقد ُحج َ
ئيت يف َوضَ ِح استتار ِْك
أنت
الخفي املطم ُّنئُ ...ر َ
َ
ُّ
ماذا تبقّى َ
كل يش ٍء!
منك ّإل ّ
األبدي ،ساعتُ َك األوميغا ،نسخ ُة الخ ِّط
كل يش ٍء :عط ُر َك
ُّ
ّ
الص ِ
وف الخفيفةُ ،مشط َُك املكسو ُر ،ميزا ٌن
املق ّدس ،كنز ُة ّ
يقيس الط َّول ،رشفتُ َك الوحيدةُ ،نرش ُة األخبارِ ،أحزِم ٌة من
ُ
الج ِ
لب ال ّدوا ِء ،املستق ّر
رقص ُة األفعى عىل ُع ِ
ِلد املط ّه ِمَ ،
ُ
تشتاق ،تش َخ ُص يف
اي ،تبيك حينام
من الندى يف الشّ ِ
ِ
الحوض الذي ال يظأمُ الو ّرا ُد ِمن ُه،
األخروي ،برشب ِة
الجام ِل
ّ
ِ
يفيض من نَه ِر الل ْنب
وبالبياض ُ

ِ
كظل ما من األعضا ِء والفيزيا ِء
الفضفاض منع ِتقًا ٍّ
وبثوب َِك
والس ِري امل ُق َّننِ وال َك َف ْن
َّ
ماذا تبقّى؟
املنديل،
َ
تحمل
تزيح غ ّرت ََك القليلةَُ ،
ال َّزه ُر واآلياتُ ح َني ُ
توي ،حلوى الخو ِخ،
متس ُح ما ّ
تفص َد من بخورٍ ،خف َُّك الشّ ُّ
َ
قشبندي ،ابن
قمصا ُن الخرو ِج ،وساد ُة املته ّجدي َن ،ال ّن
ُّ
سيناِ ،ظ ُّل دمع ِت َك القريب ِة ،عبقريّتُ َك ،ال ّرياض ّياتُ  ،خب ُز
التّ ِ
وستَّ ،قب ٌة عىل شَ َج ِر املدار ِِس ،جمر ُة الذِّكرى ،فنا ُؤ َك
قبل عرشين
حت ُّي ،الحز ُن من توديعِ ج ّدي َ
السجو ِد ،ال ُب ُ
يف ّ
احتاملً  ،سور ُة اإلنسانِ  ،أحال ُم الفتى -املدع ّو جو ًعا" :آخ َر
السنونو "إ َّن يف
العنقو ِد"-
ِ
بالعنب الذي يف ج ّن ِة اآلال ِء ،إميا ُء ّ
َ
املحني من أث ِر الخشوعِ ،االبتسامةُ،
عينيك بح ًرا" ،صوت َُك
ُّ
قوس خ ِّد َك ،اب ُن ٍ
رشد /الغزا ُّيل( :الحقيق ُة ما أرا ُه وما يرا ُه
ُ
اآلخرو َن م ًعا) ،رجو ُع َك من صال ِة الفج ِر رسبًا من قطا ٍة،
س َك املخبو ُء عن َد الل ِهَ ،س ُري َك يف الحوائِ ِج ،س ُرب َك املغزى،
ِ ُّ
س ُة الكونِ
رسي ُر َك ال ينا ُم ،رسو ُر َك اآل ّين ،رسوت َُك الطويلةَُّ ُ ،
النبيل،
لب ُ
التي َمخَضَ َتك ،أسوا ُر األب ّو ِة والبن َّو ِة ،أنف َُك ّ
الص ُ
تأللؤ األسنانِ ِم َثل ِ
(بنات ٍ
نعش) ،بؤبؤ األطفا ِل يف َ
عينيك،
الشيد ُة
جبهتُ َك العريضةُ ،شع ُر َك
املعقوص ،نظرت َُك ّ
ُ
ِمش َ
فوق خ ِّد
البيت واألوطانَ ،ر ٌ
كاملنايف ،حكم ُة املتأ ّمل َني َ
األمني ْة
كشف امل ُخ َّبأ يف ال ّرؤى واألقبي ْة
ُ
ِ
يبق إلّ نَ ْو ُر ٍ
الغيب يشب ُه ج ّديت
جهات
طيف من
ِ
مل َ
رؤى كالخيلِ تص َه ُل (ليس يس َم ُعها
البيضا َءِ ،مسبحةًٌ ،
َ
سواك ،وال يراها غري من فهِموا معا َدل َة الشّ عاعِ ،وعم ُر َك
سبي ير َح ُل يف املؤبَّ ِد من ُه ،ماذا َ
سوف يبقى؟
ال ّن ُّ
كل يش ٍء!...
ُّ
نزف خطوتِ َك الوئيد ِة ،تح ِف ُر القطَر ِ
ُ
ات َ
رب :آ ٍه يا
فوق ال ّد ِ
غريب ...بذا ُر َك الاليت نرثتَ مت ّددت يف ِ
األرض إذ َ
واروك،
ُ
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ِ
توش ُك أن تعو َد إ ّيل يف شكلِ اعرت ٍ
رضَ ،
ويداك
اف أخ ٍ
بثوب أحمرٍ،
تنترشانِ  ...تُصب ُِح غابةً ،وأنا أضي ُع كأنّني ليىلٍ ،
ّئب الذي يذ ُر
قص ِة الذ ِ
كالحب ،أو كال ّد ِّم ،أش ِب ُه ج ّديت يف ّ
ِّ
ّئب عا ٍر يف الحيا ِة ،وإنّ ُه يف
الحسا َءُ ،
ويأكل اإلنسانَ ،إ َّن الذ َ
ِ
وليس يش ُع ُر بالصقيعِ وقد دنا للق ِرب
املوت مكت ِم ُل ال ِفرا ِءَ ،
مثيل ...إنّني بردانَةٌ؛
ُخذين!...
أنا ِف ُح عن ِذمار ِْك
اآل َن من ُحزنِ الذي َن َمضَ وا ،تعو ُد إىل التّولّ ِه والبشار ِة يف
ال ّرؤى...
املخبو ُء تع ِرفُ ُه؛ َ
صلت يا
ّريقَ ،و ُ
لذلك َ
قلت يل انت َه ِت الط ُ
إميانُ!
للسريِ...
 مل تُخلَق طريق َُك للوصو ِل ،وإنّ ا ّومشيت!...
قلت" :الخطى"
ُ
 مل أقُلِ " :الطّريق" وإنّ ا ُكنت كالطّبشورِ ،كالحج ِر الرسو ِّيب
 " ِج ُري َك" كا َن ينق ُُصَ ،ال ّنحيلِ  ،كصولَجانِ ال ِك ِ
لس ...تأكل َُك الكتاب ُة َ
فوق سط ِر
ِ
نفضت َ
ضت
األرض ،ع ّمرتَ الحياةَ،
عنك غثا َءها ،ب ّي َ
َ
مسو َّداتِها
يوم القيام ِة ما تعط ََّل من ِعشار ِْك!
وأجبت يف ِ
َ
بشت َُك الخليط ُة ب َني ما ِء الور ِد
يبق ّإل ُّ
كل يش ٍء ِم َنكْ :
مل َ
أكنت بستانًا؟ شممتُ َك
والصلصا ِل ،مش ُي َك يف ال ّرحيقِ َ :
َّ
من ٍ
ظالم ٍ
حم ،يو َم أضأتَ يل أف َُق
ثالث يف ال ّر ِ
بعيد ،من ٍ
وقلت كوين :وردةً ،لك ّنني...
رص،
العنا ِ
واستويتَ ،
َ
رأيت صمتَ َك،
واستفقت عىل ِحوار ِْك
يف ِ
ُ
كنت ُ
الحلم ُ
رؤياي ٌ
ارتباك ب َني َخل ِق َك واح ِتضار ِْك
تأويل
ُ
َ
ِ
ماذا تبقّى َ
الكلامت،
كل يش ٍء :الوسامةُ ،صنع ُة
منك ّإل ّ

أفكار  /إبداع

رح ُمز ِه ٌر بالشّ ِ
وك
مائد ُة امل ُريدي َن ،الخال ُء /ال ُج ُّبُ ،ج ٌ
الس ّي ،لُقيا أصفيائِ َك يف
ّ
درب صاع ٌد ملكوت ََك ّ
كالص ّبارٌِ ،
الخلو ِد ،ثيابُ َك امل ُلقا ُة َ
فوق الحبلِ تث ِقل ُه األناق ُة ث َّم يح ِم ُل
الصو َّيفٌ ،
خوف من مخالَطَ ِة الحيا ِة ،جها ُز َر ْو ِز
رسها ّ
ّ
الضّ ِ
تطول إىل الج ِ
ِهات كرفَّ ِة الشّ هدا ِءُ ،
أهداب ُ
أحوال
غط،
ٌ
البال ِد :رما ُدها يف صدر َِك املجبو ِل من ط ِني الحرائقِ  ،ألحىص
درج
سابيح الطّويل ُة َ
مثل َحبلٍ شاهقِ ٌ ،
يف الكلي ِة ال ُيرسى ،التّ ُ
ترا ُه وال يُرى ،أقدا ُم أ ِّم َك وهي تصع ُد َ
عروج
فيك سدرت َهاُ ،
الش ِ
الش ِ
األصالب حتّى
يفُ ،من َّق ِح
ِ
يف إىل ّ
وي من ّ
الرؤيَ ِّ
صا َغ ُمع ِج َز َة ابتكار ِْك
نس ُج خي ُط فجر َِك؟ من ِطوالِ َك أم ِقصار ِْك؟
من أي َن يُ َ
األمهاتُ يغر َن َ
منك؛ فام َولد َن عىل غرِار ِْك
زلت يا قم َر املج َّر ِة ال تراو ُِح عن مسار ِْك
ما َ
ٌ
–كقطب -بالحيا ِة ،وال َ
مشتبك
أنت
دليل عىل ابتسار ِْك
ٍ
ها َ
ماذا تبقّى َ
كل يش ٍء ...دور ُة املا ِء:
منك ّإل ّ
الس ِاطعاتُ  /ال ّنه ُر يصع ُد من بخار ِْك
موس ّ
الشّ ُ
مصب ل ُجلَّنار ِْك
ما َ
زلت تجري كالجال ِل ،وال َّ
يا أك َرب اآلبا ِء يف أسطور ِة الفينيقِ
كواكب ...نه ًرا ...فَ َراشً ا...
وفيض
ٍ
ُع ْد شَ ج ًرا وأجنح ًة وأعشاشً ا َ
زرقةً...
صحرا َء ُعد
شئت
لو َ
لك ْن ُع ْد
كفاتِح ِة الحيا ِة
إىل ِصغار ِْك

(*) مقرب ُة سحاب ،التي دُف َن فيها والدي.
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ي َا رَوْع َة َ
القَدَرِ...
شعر :سعيد يعقوب*

* شاعر أردين
saeedyacub@yahoo.com

ِ
الــذ ْي َو َّل ِمــ َن ال ُع ُمــ ِر
ُر ِّد ْي ِإ َ َّل
الصبَــا إِ ِّ ْن تَلَبَّ َســ ِن ْي
ِــي
ِّ
ُر ِّد ْي لِ َقلْب ْ
نَــا ِد ْي الطُّ ُي َ
َّــت لِ َتْجِــ َع ِ ْل
ــي َول ْ
ــوف ال ِت ْ
َّــت َع َ
ــي األَ ْحــ َزا ُن َو ْاســتَ َندَتْ
َحط ْ
ــى غ ُُص ِن ْ
ــان
ــي بَشَ ــائِ ُر َها
ك ُُّل األَ َم ِ ِّ
َجافَتْ ِن ْ
يــق بِــ ِه
ــي َهــ ٌّم أَ ِض ُ
إِ ِّ ْن ت َ َك َّن َف ِن ْ
َمــا ِحيلَــ ُة امل َــ ْر ِء إِ ْن يَ ْنــز ِْل بِــ ِه قَــ َد ٌر
ــي
ــي ِ ْف ال َقل ِ
َداو ِْي الجِــ َر َ
اح ال ِت ْ
ْــب تَ ْن ِزفُ ِن ْ
ــن ِمــ ْن َحــ َو ٍر
َر ِّو ْي فُــ َؤا ِد ْي بِ َــا ِ ْف ال َع ْ ِ
ــي
ــي إِ َل أَيَّ ِ
ــام " َولْ َدنَ ِت ْ
َوأَ ْر ِج ِعي ِن ْ
ــرا ُء زَا ِه َيــ ٌة
َوال َقل ُ
ْــب َســا َحتُ ُه َخ ْ َ
َــت
َّــا فَ ُرغ ْ
ِّــي كَأْ ًســا كُل َ
ُمــ ِّد ْي لِ َكف َ
ــم أَ ْخ َيلَــ ًة
ــي أُطَــا ِر ُد َخل َ
ْــف ال َو ْه ِ
َع ِّ ْ
ــي
ــي أَبُ ُّ
َع ِّ ْ
ــل أُ َوا َم الــ ُّرو ِح أَنْ َه َك ِن ْ
شَ ِ
ــل أَ ْحظَــى ِب ُق ْبلَ ِتــ ِه
ــذيَّ َة الثَّغْــ ِر َه ْ
َمــا ِزل ِ
س ْي ِبطَلْ َع ِتــه
ْــت ِ ْل أَ َم ً
ــا أَ ْ ِ
َحتَّــى ِ
ــي
الذيــ َن ِبهِــ ْم قَــ ْد رِشْ ُ
ــت أَ ْج ِن َح ِت ْ
لَــ ْو َل ِك لَــ ْم أَ ْر َق أَ ْجــ َوا َز الفَضَ ــا ِء َو َل
ــى شَ ــ َف ِت ْي أَ ْصــ َدا َء أُ ْغ ِن َيــ ٍة
ُمــ ِّر ْي َع َ
ان إِذَا اتَّقَــدَتْ
ــي َج ْمــ َر أَشْ ــ َج ِ ْ
َوأَطْ ِف ِئ ْ
َمــا ز ََال ِ ْف ال َبــا ِل ِذكْ ـ َرى األَ ْمـ ِ
ـت
ـس َمــا َذ َه َبـ ْ
ــج
ل َّ
َــا التَ َقيْ َنــا َونُــو ُر ال َف ْجــ ِر ُم ْنبَلِ ٌ
َــا َغ َمــ َرتْ
ِــر يَ ْغ ُمــ ُر َو ْج َه ْي َنــا ك َ
َوالب ْ ُ
َولِلْ ُم َنــى الب ِ
ِيــض شَ ــ ْد ٌو َحــ ْو َل َم ْق َع ِدنَــا
أَنَــا َوأَن ِ
ــس لَ َنــا
ــيَ ،ولَ ْي َ
ْــت ُه َنــا يَ ْك ِف ْ
َــاب تَ ْر َج َمــ ًة
َولِلْ ُعيُــونِ َح ِديــثٌ ط َ
ــى ال َّز َمــا ُن ِ
ُــر بِــ ِه
َم َ
الــذ ْي كُ َّنــا ن َ ُّ
َــاض نَ ْبــ ُع ال ِّرضَ ــا ِمــ ْن بَ ْع ِ
ــد فَ ْو َرتِــ ِه
َوغ َ
ش ٌء أَ ْســتَ ِج ُري بِــ ِه
لَــ ْم يَ ْب َ
ــق إِلَّ ِك َ ْ
َوات َِّح ِ
ِ َّف
ــد ْي
ُوب
ــي
َوذ ِ ْ
تَ َخلَّلِي ِن ْ

ــل بَ ْعــ َد ال َف ْجــ ِر لِلشَّ ــ َع ِر
ــي الَّل ْي َ
َوأَ ْر ِج ِع ْ
ــر
َهــ ٌّم َد َعــا ال ُع ْمــ َر بَ ْعــ َد الطُّــو ِل لِلْ ِق َ ِ
الســ َه ِر
ــي إِ َل َّ
ِــي َمــا َغفَــا ِم ِّن ْ
َونَ ِّبه ْ
ُر ِ
ــى جِــ ْذ ِع شَ ــ ْو ِك ال َهــ ِّم َوالكَــ َد ِر
ــي َع َ
وح ْ
ــري
َولَــ ْم أُكَ ِّح ْ
ــل ِب َهــا َســ ْم ِع ْي َولَ بَ َ
ــي إِذَا ْاستَ ْســلَ ْم ُت لِلْقَــ َد ِر
َو َمــا َع َ َّ
ِ
ــر
َو َمــا
َــر ُك األَقْــ َدا ُر لِلْ َب َ ِ
الــذ ْي ت ْ ُ
بِ َــا لَ َديْ ِ
ــك ِمــ َن اآليَ ِ
الســ َو ِر
ــات َو ُّ
ــن ِمــ ْن َحــ َو ِر
ْــت بِ َــا ِ ْف ال َع ْ ِ
إِ ِّ ْن قُ ِتل ُ
إِ ِّ ْن أَت ُ
ــا قَــ ْد كَا َن ِ ْف ِصغَــري
ُــوق لِ َ
ر
وح نَشْ ــ َوى تَ َهــادَتْ ِ ْف امل َــ َدى ال َّنــ ِ
َوالــ ُّر ُ
سَ ،وز ِ
ــي َو َل تَــذَري
كَأْ ِ ْ
ِيــد ْيَ ،ولَ تُ ْب ِق ْ
ت َــ ُر ُّد قَطْــ َر ال َّنــ َدى لِلْ َياب ِ
ِــس الشَّ ــ َج ِر
َــا ط َ
َــال ِ ْب َســفَري
َمــا ب ُّ
ِــت أَلْقَــا ُه ل َّ
ــم ال َع ِطــ ِر
ــت لِ َهــذَا الفَا ِغ ِ
إِ ِّ ْن ظَ ِمئْ ُ
س ِ ْف لَ ْيــلٍ إِ َل َوطَــري
لَــ ْو َل ِك لَــ ْم أَ ْ ِ
ــي تَ َخلَــ ْوا َولَــ ْو َل أَن ِ
ْــت لَــ ْم أَ ِطــ ِر
َع ِّن ْ
ْــت
لِ ُم ْن َحــ َد ِر
ُم ْن َحــ َد ًرا إِلَّ
تَ َرك ُ
ــرْتُ ُج ُنــو َن ال َو ْج ِ
ــد َعــ ْن َوتَــري
ِفي َهــا َس َ
ــي نَ ْهــ ًرا ِمــ َن ال ِفكَــ ِر
َوفَ ِّجــ ْري ِ ْف َد ِم ْ
َــر
ــب َولَــ ْم ت ِ ِ
كَأَنَّ َهــا اآل َن لَــ ْم ت َ ْذ َه ْ
ِمــ ْن ُم ْقلَتَيْ ِ
ــك كَ ُنــو ِر الشَّ ــ ْم ِس لِلْ َق َمــ ِر
ِــر أُ ْع ِط َيــ ٌة تُ ْعطَــى لِ ُم ْفتَ ِقــ ِر
بِالب ْ ِ
ِــا َحــ َذ ِر
ــش ب َ
لص َبــا َح ْولَ َنــا طَ ْي ٌ
َولِ ِّ
ُحلْــ ٌم ِســ َوى ذ ََاكَ ،هــذَا غَايَــ ُة الظَّفَــ ِر
ــان ِ
الــذ ْي نَ ْح ِكيــ ِه بِال َّنظَــ ِر
أَ ْرقَــى امل َ َع ِ ْ
الصفْــ َو َم ْج ُنــو ٌن ِمــ َن
الــر ِر
َوأَ ْحــ َر َق َّ
َّ َ
ــي َمــا كَا َن ِمــ ْن َز َهــ ِر
َو َج َّ
ــف ِمــ ْن َر ْوضَ ِت ْ
ض ِر
ِم َّ
ــا أُلَ ِقيــ ِه ِمــ ْن بُــ ْؤ ٍس َو ِمــ ْن َ َ
َهــ َو ِ
اك ِ ْل قَــ َد ٌر يَــا َر ْو َعــ َة القَــ َد ِر
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يل
ح َني أُقفلُني ع ّ
منفاي
ألنا َم يف
ْ
قارصا
ألغي َظ ُصب ًحا ً
متعجرفًا
رس ال ّد َ
اي
فوف ليكتفي بال ّن ْ
ك َ
هي ليل ٌة منسيَّ ٌة أُخرى
َ
طاي
معاتب ًة تح ّملِ ُق يف ُخ ْ
وتن َّهدتْ
َّتت
وتَلف ْ
سامي
جرح الخيلِ ضيَّفها
ُ
ْ
ورأيت َ
استحيت ،أر ُّدها؟
وأنا
ُ
أدخلتُها
رؤاي
َعشّ يتُها قلبي وبعضً ا ِمن ْ
سهرتْ تدند ُن يف دمي
صباي
ْ
رشبت ْ
واستأذنتْني للبياتْ
ِمن ِ
ِ
بعد
منتصف الشتاتْ
حيثُ
النحيب يَعافني
ُ
لتو ُّهمي
يأكل ما تبقّى ِمن فمي
والصمت ُ
ُ
فيعي ُدين لهواميش
كل أوراقِ الحياة
يف ِّ

* شاعرة أردنية
hazarm40@gmail.com
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الحب
يف ِّ
يف الثور ِ
ات
ذنب الثقاف ِة
يف ِ
يف سذاج ِة طائ ٍر
يفصل ُه عن طَ ْر ِف الرصاص ِة
قاب ِ
قوس األغنياتْ
ُ
يف نشو ِة الشع ِر امل ُشيطَنِ
يف الرباء ِة
رنيم الرصخ ِة األوىل ِ
لبعض األمنياتْ
يف ِ
كم كا َن يو ًما غارقًا بالذكرياتْ
ألقيتُني ع ّني
قلت له ْم
أري ُد النو َم ُ
َزلت عن ظه ِر ارتجايف
ون ُ
فانحنى
حتّى يغطّيني بع ِّز الرب ِد يف صدري
بشيفونِ الثباتْ
هي ليل ٌة مجنون ٌة
َ
وطويل ُة األحزانِ مثيل ،إنَّ ا
سأُهده ُد اآلال َم يف عزيف الكام َن لعلَّني
أرمي بعقيل خارجي
ُّ
السباتْ ..
وأدق
ناقوس ُ
َ
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* شاعر مرصي
alshaaer2050@gmail.com

بال قــلب َ
ما ُ
ِــك قد أَ ْر َد َاك ُم ْذ ُخـلِـقَــــــا
حتَّى غدوتَ من األحــزانِ ُم ْختَ ِنقَــــــــا
			
أضناك لَ ْم يرح ْم َ
أضناك؛ َ
َ
ــك ُم ْنتَ ِز َعـًـــــــا
مـنك السعــاد َة كم َ
َ
ألـقاك ُم ْحـتَـرقَـــا..؟!
			
ُ
يطوف بال َّنـاس يبــيك َد ْمـــ َع ســائـلـــ ٍة
أَ ْو بَــ ْو َح شَ ـاكِـ َي ٍة قَـ ْد أُك ِْس َي ْت َخـلـِقَــــــا
			
َـــل ينـظــ ُر يف اآلفـاقِ ممـتـطــيـــــًا
يَظ ُّ
ٍ
َ
لـبـؤس راح منطلقــــــا
مـنــك الضلــو َع
			
ِ
للـقـدس يحـثـو ُمــ َّر نكــس ِتـ َهـــا
يطــ ُري
رص ال ُعــ ْر َب واإلســال َم وال ِفـ َرقَــــــــا
			
يستن ُ
ويســتــجــيـ ُر لـبــغـــدا ٍد إِ ِذ انْكَــفَـأَتْ
ــاب فَــضَ ا َع امل َ ْجـــ ُد وا ْحــرتقَــــا
			
ب َني ال ِّذئَ ِ
يُكَـفْـ ِك ُـف الـ َّد ْم َع من أحـداقِ شـامـــي ٍة
قـد راعـها الظـل ُم يف ُسـوريَـا إ ِذ ا ْمتَشَ قَـــا
			
َ
ما ُ
ــقــيــك ثانــيـ ًة
بـال قــلــ ِبـِ َـك ال يُـبْ
إال وفَـ ْر ُح َ
ـــك يف األحـزانِ قـد غَــرِقـَـــــا
			
يا شَ ــاعــ ًرا ما لَـ ُه يف األمـ ِر من قَــــــ َد ٍر
إِ َّن املـظــــاملَ ِعـــنـ َد الله ُمـــ ْذ َخــلَـقَــا
			
ــش ساعــ ًة يف َر ْو ِض آنس ٍة
َد ْعـ ِني أَ ِع ْ
أو بَــ ْو ِح شــــادي ٍة د ْعـــني أَذ ُْب َعـ َبقـــا
			
ـش ســـاع ًة كالعـــابثني بـــال
َد ْعـ ِني أعــِ ْ
َـسقَـــا
			
ُحــ ْزنٍ ولَـم يعــرفُــوا نُــو ًرا وال غ َ
تحـمــل َهــ َّم الكـــونِ أجـمـ ِعــ ِه
ُ
َحـتَّا َم
َ
نبـضك باآلالم قَــ ْد َخــفَـقَــا..؟!
ذنب
			
مـا ُ
الـقـلـب يا ك ُِّل ومـا عملــي..؟
يصيح يب
ُ
ُ
َ
َـض امل َـل َـقَــــــا
			
اختارك الل ُه قَـــلْـباَ يبـــغ ُ
أنت املال ُذ لـ َمــ ْن قـــد تـــا َه يف زمـــــنٍ
َ
ُ
الحــب لألحــقــا ِد ُمعت ِنقَــــا
يعـــرف
ال
			
َّ
ـش حـيات َـك أَ ْعــلِ الشّ عــ َر منتز َعـــا
فَـ ِع ْ
حق الضَّ ِ
عـيف وسـِ ْر بالشّ ع ِر ُم ْخ َ ِتقَـــــــا
			
َّ
فالشّ عـــ ُر در ٌع ونـا ٌر َ
فـوق طـاغيــــــــ ٍة
والشّ عــ ُر لهــفـ ُة طـفــلٍ فيك قد َوثِـقَـــا
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ـت يف دائــرة الرتخيــص حــن هاتفتنــي زوجتــي تقــول:
كُ ْنـ ُ
"لقــد قُتلــت جارتنــا أم الــودع".
أغلقــت الهاتــف وأنــا عــى غــر العــادة أبتســم ،يــا
ُ
للمفارقــة ،ع ّرافــة ومل تتن ّبــأ مبقتلهــا ،كيــف هــذا؟
كانــت تحشــد يل الدنيــا وقتهــا كل َهـ ّم قــد يواجــه شــابًا
يف مقتبــل العمــر ،لــذا تجــدين ألقــط أخبــار مســتقبيل
مــن الطالــع ،كان اليــأس قــد بلــغ يب مبلغــه ،لــذا حــن
اقــرح ابــن خالتــي "زيــاد" وهــو صديــق طفولتــي أن
نــزور "أم الــودع" التــي أخربتــه أمــه عنهــا ،وكيــف أنهــا
عالجــت زوجــة أخيــه ،حــن كانــت عاق ـ ًرا فداوتهــا "أم
الــودع" وأنجبــت توأمــن.
"زيــاد" مل يذكــر يل وقتهــا ،كــم اشــتىك أخيــه مــن زيــارة
األطبــاء ،بــل شــمل الجميــع بجملــة واحــدة ،لقــد فقــد
أخــي األمــل مــن الطــب واألطبــاء .ومل ينفعهــم ســوى
اللــه وأم الصــدف بودعهــا.
ومل يذكــر أيضً ــا ،أنــه ملّــا ســمع مبــا يُقــال عنهــا ،ملعــت
يف رأســه فكــرة شــيطانية ،جعلتــه األقــرب لود ِعهــا ،هــو
اكتفــى بإظهــار محفظتــه اململــوءة بالنقــود ،دون أن
يــرح يل كيــف وملــاذا.
ـت
ص َّدقتُــه كــا لــو كنــت غري ًقــا تعلــق بقشــة ،ومضيـ ُ
ذات يــوم وحــدي إليهــا ،مل أشــاء أن يذهــب "زيــاد"
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معــي ،ففــي نفــي ص ّدقــت أنهــا ســوف تكشــف يل املســتور،
وبالطبــع ال أريــد لــكل املســتور أن يصبــح متا ًحــا لــه.
"أم الــودع" امــرأة بدينــة جـ ًدا ،وقبيحــة الشــكل ،وجههــا مربع،
ولونهــا تحســبه رمــادي! لكــن حــن تدقــق يف خديها ،تشــعر أن
الرطوبــة قــد برقعــت وجههــا فصــار كركميًّــا تــارة وتــارة أصفــر،
كأنــه ســلخ مــن حائــط عتيــق مل يـ َر الشــمس منــذ حــن ،أنفهــا
مجعــد قصــر ،عــى رأســه شــامة ســوداء ،تبــدو كحبــة فلفــل
أســود نجــت مــن الطحــن .لف ِمهــا شــدقان متعبــان مــن كــرة
الــكالم ،تظــن أن صوتهــا سـ ّـاعة مثقوبــة بــدل أن توصــل إليــك
همســا.
كلامتهــا تبتلعهــا ،لــذا كان حديثهــا ً
ـب حــن متــي بالعــرض ،أل ّن طولهــا عــى
هــي كالزوبعــة ،تهـ ّ
مــا يبــدو مت ـ ّدد يف عرضهــا .لــذا بشــكلها هــذا تعــرف أنهــا ال
خصوصــا مــع عطرهــا البخــوري،
تصلــح إال لتكــون ع ّرافــة،
ً
وخوامتهــا املزركشــة بأحجــار العقيــق.
يُقــال أيضً ــا إنهــا أنجبــت طفـ ًـا معاقًــا مــات بعــد مولــده بعرش
ـت عليهــا أول
ســنوات ،وإ ّن زوجهــا تــز ّوج عليهــا مرتــن ،تعرفـ ُ
مــرة يف الســوق ،كانــت يومهــا قــد أضاعــت خرقــة تخبــئ فيهــا
مالهــا ،فصــارت تولــول وســط الســوق وترفــع يديهــا إىل الســاء
تتحســب عــى َمــن وجدهــا ومل يُعدهــا إليهــا.
ّ
اآلن حــن أتذكــر كل هــذي األشــياء حولهــا أمــوت ضحــكًا،
أنتبــه كــم كنــت غبيًــا.
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ذاك اليــوم حــن تو ّجهــت إليهــا ،كنــت أطمــع يف أن
متنحنــي حـ ًـا ســحريًا يب ـ ّدل حــايل ،وأن تفتــح يل أبــواب
الــرزق املغلقــة .فتحــت يل البــاب صب ّيــة صغــرة ،عــى
مــا يبــدو خادمتهــا ،أجلســتني يف غرفــة ض ّيقــة ال تــكاد
تتّســع إال لشــخصني ،وممتلئــة بالصناديــق املغلقــة،
عرفــت بعــد دقائــق أنهــا عطايــا وهدايــا مــن أنــاس
غـ ّـرت لهــم "أم الــودع" حظهــم يف الحيــاة ،بحســب مــا
ا ّدعــت .مســاكني هــؤالء النــاس فهــم ضحاياهــا قبــي.
دقائــق وحــرت ،ر ّحبــت يب وهــي تتأملنــي مــن قدمــي
حتــى رأيس ،رمقتنــي بعينيهــا الكبريتــن الجاحظتــن،
ـت رهبــة ،كــا لــو كنــت أقــرب مــن شــيطان.
فارتعشـ ُ
ـ لِ َم ترتعش؟
ـ ال لست كذلك ،لكنني مريض!
وحــن ابتســمت أحسســت أنهــا قــرأت مــا يف رأيس،
فســألتني:
ـ أنــت ال تعمــل؟ أليــس كذلــك؟ وبــاب رزقــك مغلــق؟
ترغــب يف الــزواج ،لكنــك ال تســتطيع؟
ي مبــا جعلنــي أذوي يف دهاليــز ض ّيعتنــي،
انهالــت عــ ّ
شــعرتُ أننــي محــارص وأنهــا تعبــث بعقــي.
تناولت كفّي املفتوحة ،وبدأت تخور مثل جاموس.
بني لكنه شاق...
عمرك طويل يا ّدققــت النظــر يف خطــوط يــدي ،وأضافــت" :أنــت
محســود يــا بنــي ،وهنالــك َمــن يرتبــص بــك ،كلــا
أوشــك الــرزق عــى الوصــول إليــك منعــه أحدهــم،
وهــذا الشــخص كاره وحســود".
هــذي الكاذبــة جعلتنــي أصــدق ،بــل وبحســب وصفهــا
قــد ح ـ َّددت حاســدي.
طل َبــت م ّنــي أن أخــرج قطعتــي نقــود كبريتــن مــن
محفظتــي ،قطعــة أضعهــا يف منديــل أســود مرصــوص

داخــل علبــة زجاجيــة مســتديرة تدلّــت حوافــه إىل
خــارج ،أظنــه كان جــز ًءا مــن مجموعــة ُصنعــت لحفــظ
الشــاي والقهــوة والســكر ،كنــت يومهــا أحمــل يف جيبــي
عرشيــن دينــا ًرا اســتلفتها مــن "زيــاد" ،فقــد نصحنــي
قائــا يل ال تذهــب وجيبــك فارغــة ،تناولــت ورقــة
ً
النقــود ،وضعــت عــرة دنانــر يف املنديــل األســود،
دســت يدهــا يف صــدر ثوبهــا وأخرجــت ورقتــن
واألخــرى ّ
مــن فئــة الخمســة دنانــر ،أعطتنــي واحــدة واألخــرى
كنــت
ألحقتهــا بصاحبتهــا داخــل العلبــة الزجاجيّــة،
ُ
أراقبهــا وهــي تقلــد دور امل ُحاســب ،منتظــ ًرا بشــوق،
الصــدف" ،أ ّم أي يشء ،أن تخــرج
حــل "أ ّم الــودع"؛ "أ ّم َّ
يل بحلهــا الســحري ،تناولــت الدنانــر الخمســة وضعتهــا
يف كفــي قائلــة" :هــذه لــك ،هــي تفــي بالغــرض" .ثــم
أحــرت يل قطعــة قــاش بيضــاء ،فيهــا حفنــة مــن ملــح،
قــرأت عليهــا بعــض اآليــات مــن القــرآن ثــم طلبــت أن
أضعهــا يف محفظتــي ،واثقــة بوعدهــا يل أنــه بعــد يومــن
ســوف أجــد مــا ال أتوقــع مــن خــر ورزق.
مــ َّر اليومــان والثالثــة ،ومل يــأت الــرزق ،بــل ازدادت
أحــوايل ســو ًءا حتــى شــارفت عــى الجــوع!
يف كل يــوم انتظــار أصبحــت مســكونًا بـــ"أم الــودع"،
فكلــا قــرع البــاب ،قلــت يف نفــي ال بــد أن الــرزق آت،
ومل يــأت ســوى صاحــب البيــت يطلــب اإليجــار ،وإنــذار
بفصــل عــداد الكهربــاء إن مل أس ـ ّدد الفواتــر.
مــ ّر أســبوع ،وأنــا أتقلــب يف فــرايش واثقًــا بالــرزق
الــذي ســينهال عــي مــن حيــث ال أعلــم ،نفــد الطعــام
والــراب ،وجيبــي مــا فيــه مــن يشء ،حتــى ألشــري
بعــض الخبــز.
أمســكت مبحفظتــي ،نــرت امللــح ،وتناولــت الدنانــر
الخمســة ،وتوجهــت لــدكان "أبــو ســمري" وابتعــت
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لنفــي كميــة كبــرة مــن الخبــز وبعــض الخضــار،
انتبهــت أ ّن شــيئا مــا يف داخــي مــا زال مقتن ًعــا بكالمهــا،
وأننــي ال إراديًــا أشــري هــذي الكميــة مــن الخبــز يك
أحتمــل الســجن الــذي فرضتــه عــى عقــي بانتظــار
الــرزق القــادم.
تناولــت طعامــي ،وأنــا أضحــك مــن نفــي ،فكيــف
ُ
ـت حارســه مــن محفظتــي ،فهي
رسحـ ُ
ســيأيت الــرزق وقــد َّ
طلبــت منــي ،إ ْن كنــت أريــد هــذا الــرزق املجهــول أن ال
رصة امللــح.
أقــرب مــن َّ
ـت مالبــي مــرة أخــرى ،وأنــا عــى وشــك أن أذهب
ارتديـ ُ
حصالتهــا الزجاجيــة وأســرد مــايل،
لـــ"أم الــودع" وأحطــم ّ
وبالطبــع كنــت ألســ ِمعها مــا مل تســمعه يف حياتهــا.
خرجــت ومتشــيت يف حارتنــا ،كنــت أشــاور عقــي ،بــن
مــا يجــوز وال يجــوز ،ومبحــض املصادفــة ،قابلــت صدي ًقــا
لوالــدي فس ـلّمت عليــه وأخذنــا حديــث الحيــاة.
أوشــكت مــن فــرط ســعاديت بـ"أبــو جميــل" وكان
الصديــق األقــرب لوالــدي أن أخــره عــن "أم الــودع"،
لكننــي تراجعــت حــن ســألني:
ـ ماذا تعمل اآلن؟
وأجبت مرتبكًا:
ـ ال يشء حتى اآلن!
ـدي؟ أسســت مصن ًعــا لأللبــان
 إذن مــا رأيــك أن تعمــل لـ ّوأحتــاج إىل ســائق شــاحنة مؤمتــن ،ومــوزِّع أيضً ــا ،فاخــر
أيهام؟
عــرض "أبــو جميــل" أعــاد يل الحيــاة ،إىل الحــد الــذي
نســيت فيــه أمــر "أم الــودع" ،لكــن حــال وصــويل إىل
البيــت ،وجــدت "زيــاد" ينتظــر أمــام البيــت مرتعــ ًدا.
فتحت الباب ،سألته وقد انتقلت عدوى الخوف إ ّيل:
ـ ما بك؟ ما بك؟

أفكار  /إبداع

ـ يبــدو أننــي تو َّرطــت يف كارثــة ميكنهــا أن تلــف حبــل
املشــنقة حــول عنقــي!
ـ اهدأ واخربين في َم تو َّرطت؟
ـ تلــك الشــيطانة أم الــودع ،لقــد أغرقتنــي باملــال منــذ
ســنوات ألكــون مســاع ًدا لهــا يف أكاذيبهــا وحيلهــا ،يف
ي بالســحر والخــوف ،ثــم أغرقتنــي
البدايــة ســيطرت ع ـ ّ
باملــال.
ـ حس ًنا وماذا حدث؟
ـ كنــت أظــن أن هــذي املــرة ككل مــرة ،لقــد أعطتنــي
رصة فيهــا أشــياء ال أعلــم مــا هــي ،وطلبــت أن أدفنهــا
ّ
أمــام بيــت "أبــو حابــس" ،ففعلــت ،وغــادرت ،ثــم
فوجئــت هــذا الصبــاح بخــر أن بيتــه تع ـ ّرض للرسقــة،
وأ ّن الســارق اعتــدى عليــه وفــر مــن املــكان.
ـ وأين هو اآلن؟
ـ يف املستشــفى ،وحالتــه حرجــة ،وأخــى مــا أخشــاه أن
يكــون أحــد رآين فيتَّهمــوين.
ـ ما عليك أن تخشاه هو أن ميوت!
 ما العمل يا صديقي؟ ما العمل؟ينتابني غضب عارم ،وليس شفقة بحال صاحبي.
 وماذا فعلت ألجلها أيضً ا؟ مجــرد أشــياء بســيطة ،كانــت تطلــب منــي دفن أشــياءيف القبــور ،وطلبــت منــي ذات مــرة أفعــى فأحرضتهــا،
ثــم أننــي كنــت أصطــاد لهــا ضحاياهــا ،وأح ِّدثهــم عــن
قدرتهــا وأقنعهــم بالتو ُّجــه لهــا ،بعــد أن أجمــع منهــم كل
أخبارهــم ومشــاكلهم يك يكــون االحتيــال مقن ًعــا.
أضحك قه ًرا وأسأله:
ـ وبالطبــع أنــا واحــد مــن هــؤالء؟ لهــذا كانــت تعــرف
عنــي مــا جعلنــي أقــع يف أحابيلهــا! لكننــي يــا أحمــق
فقــر ،أنــت أكــر مــن يعــرف هــذا! مــاذا كنــت لتفيــد
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م َّمــن هــو مثــي أنــت وتلــك الـــ...؟
خجل:
يُجيبني ً
 نعــم .لكننــي اتفقــت معهــا ،عــى إقناعــك ببيــع قطعــةأرضــك الوحيــدة ،ثــم نــرق منــك مثنهــا بالحيلــة.
 وكيف عرفَتْني وقد ذهبت إليها وحدي؟أنــا كنــت معهــا حــن أتيــت ،لكننــي اختبــأت يف غرفــةأخــرى مبج ـ ّرد أن ســمعت صوتــك.
 ومــاذا أيضً ــا يــا "زيــاد"؟ مــاذا أيهــا املجــرم؟ مــاذا يــاابــن خالتــي ،يــا َمــن ظننتــك أخــي؟
"ليــس بعــد ،هنالــك أشــياء مل أقــم بهــا بعــد" ،قالهــا
مرتعــ ًدا.
 مثل ماذا؟ أخربين اآلن ،أخربين. لقــد طلبــت أيضً ــا منــي أن أذهــب ليلــة الجمعــةوأتســلل إىل خــزان املــاء فــوق ســطح جريانهــا ألضــع
فيــه شــيئًا ،م َّدعيــة أنهــا تريــد الســيطرة عليهــم ألنهــم
يزعجونهــا ،لهــذا تريــد أن تصلــح أخالقهــم وســلوكهم
معهــا!
فأرصخ به:
سم؟
 هل أنت أحمق؟ ماذا لو كان هذا اليشء ًّـ ال ،هــو مجــرد ثعبــان ميــت ،وخطّتهــا أنهــا ســوف
تحتــال عــى زوجــة الجــار وتخربهــا بعــد أيــام أنهــا
شــاهدت رؤيــة ،تُفيــد بــأ َّن حياتهــم يف خطــر وســوف
تشــر إىل خـزان املــاء ،فيجــدون األفعــى ،وبذلــك يؤمنــون
بهــا حــن تنقــذ حياتهــم.
 فعـ ًـا أنــت مجــرم وأحمــق ،و َمــن قــال لــك إ َّن هــؤالءالنــاس ســوف ينجــون بعدهــا مــن املــوت لتنقــذ هــذي
الشــيطانة حياتهــم؟ مــاذا أفعــل بــك يــا صاحبــي؟ مــاذا؟
ـت أخــرين؟
أنـ َ

ـ أرجــوك يــا "نضــال" ،أرجــوك ال تخــر أحــ ًدا ،أعــدك
أننــي لــن أذهــب إليهــا أبــ ًدا وســوف أتوقــف .ال بــل
ســوف أغــادر كل املدينــة ولــن أعــود ،حتــى متــوت "أم
الــودع".
نهــض "زيــاد" وهــو يتلفــت حولــه .شــعرتُ أ ّن يف فمــه
كال ًمــا أســوأ مـ ّـا قــال .وصــل إىل البــاب ثــم عــاد:
 هنالك ما هو أقبح من كل ما قلته لك. مــاذا بعــد أيهــا املجــرم ،فمــن مثلــك يبيــع نفســهللشــيطان مقابــل حفنــة مــن نقــود.
أمسكت بكتفيه أه ّزه:
ُ
 قُل يا أحمق ماذا؟ـت م ّنــي شــيئًا بذيئًــا ،هــي تريــدين أن أمنحهــا
 لقــد طل َبـ ْحيوانــايت املنويّــة ،يك تحقــن بهــا النســاء الــايت يأتــن مــن
أجــل اإلنجاب.
رش
حينهــا أوشــك قلبــي أن يســقط م ّنــي" ،ويــي ّ
أي ّ
هــذا؟".
 ويلك يا زياد ،ويلك هل فعلتَها؟ ليس بعد ،ولن أفعلها.ُلت يل إ َّن أخاك وزوجته ذهبا إليها؟
 وق َ نعم. ديوث أنت ديوث ،اخرج سوف أبلغ الرشطة عنك.ـدي وهــو يرجــوين ،فرتكتــه ،وه َّددتــه إن هــو
انهــار بــن يـ َّ
مل يذهــب بنفســه ليبلــغ عنهــا الرشطــة ســوف أفعــل
أنــا .اســتحلفني بــكل مــا ميكنــه الشــفاعة لــه عنــدي،
ثــم حــن قــال" :ســوف متــوت خالتــك إن عرفــت بهــذا"،
فســببتُه وســببتُها ،وطلبــت إليــه أن يغــادر دون رجعــة.
هــا كبــ ًرا ،فهــو أ ّو ًل
ذهــب "زيــاد" وقــد تــرك يل ًّ
صديقــي ،وابــن خالتــي ،لكنــه غــدر يب ،فكيــف أكــون يف
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أي صديــق إن كانــت هــذه حــال "زيــاد" معــي
أمــان مــع ّ
وهــو صديــق عمــري وقريبــي؟
أيــام عــى الســارق ،ونجــا "أبوحابــس"
قبضــوا بعــد ٍ
بأعجوبــة مــن مــوت محقــق" ،زيــاد" ذهــب ومــا رأيتــه
بعدهــا ،اختفــى متا ًمــا ،ال بــل غـ ّـر رقــم هاتفــه ،فقلــت
يف نفــي :ليذهــب للجحيــم ،فالدهــر لــن يصلــح خيبــة
دليــا يضــع حــ ًّدا لشــيطانة
ً
العطــار ،وأنــا ال أملــك
الثعابــن تلــك! يف النهايــة ســوف يفتضــح أمرهــا ،ســوف
أواصــل تحذيــر النــاس مـ ّـا تفعلــه ،وبــا شــك ســوف
تكــون نهايتهــا عــى يــد أحدهــم.
مـ َّر عامــان ،وأنــا أســمع أخبــار َمــن يتهافتــون عــى بيــت
"أم الــودع" ،كنــت أظــن أ ّن الوعــي والطــب ،قــد يح ـ ّد
مــن جهــل النــاس ،فنحــن اآلن يف منتصــف الثامنينــات،
بــدل مــن
حيــث ميكــن إيجــاد تفســر لــكل مشــكلةً ،
اللجــوء ملشــعوذة مثــل "أم الــودع".
كنــت أروي حكايتــي لكثرييــن ،يك يتجنبــوا الوقــوع يف
ُ
حبــال ســحرها ،ولســانها املعســول ،ووعودهــا املدفوعــة
ـيت أمرهــا حتــى ذلــك
الثمــن لكــن دون جــدوى ،فنسـ ُ
اليــوم الــذي ماتــت فيــه.
عــدتُ إىل حارتنــا يف مدينــة الســارية ،وأنا أعلــم مبقتل "أم
الــودع" بعــد مكاملــة زوجتــي يل ،لكــن ال أعلــم تفاصيــل
مقتلهــا ،مــع أننــي حاولــت لكــن دون جــدوى ،للوهلــة
األوىل ظننــت أ ّن "زيــاد" هــو القاتــل ،أو علّــه جارهــا ،أو
رمبــا هــو أحــد أولئــك املســاكني مــن ضحاياهــا .بعــض
النــاس تناقلــوا حديثًــا عــن جريانهــا ،أنــه يف ليلــة مقتلهــا
ســمعوا عويـ ًـا ورصا ًخــا يصــدر عنهــا ،وكالعــادة مل يجــرؤ
أحــد عــى طــرق بابهــا ،ألنهــم تعــودوا عــى ع ـراك "أم
الــودع "وجنيّاتهــا ،هــذا مــا كانــت تجيــب بــه أحدهــم
حــن يســألها عــن ســبب األصــوات تلــك .يف حــن قــال
آخــرون إ َّن تلــك األصــوات كانــت ألنــاس حاولــوا اســرداد
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مالهــم بعدمــا اكتشــفوا أالعيبهــا.
كان الخــر يزلــزل املــكان ،فــكل واحــد وواحــدة يف ح ِّينــا،
بــل يف املدينــة ،إن مل يكــن لــه معهــا حكايــة مبــارشة،
عــى األقــل ســمع بحكايــة آخــر معهــا ،ومــا أثــار جنــوين،
أ ّن النــاس انقســموا إىل قســمني ،بعضهــم يشــجب
مقتلهــا ،ناعتًــا إياهــا بأنهــا أصلحــت شــأنه ،وبعضهــم
اآلخــر يتهمهــا بالكاذبــة واملشــعوذة!
مــ َّرت أســابيع ثالثــة عــى شــمع بيــت "أم الــودع"
بالشــمع األحمــر ،ألنــه موقــع جرميــة ،حتــى فتــح
التحقيــق ســرتها مجــد ًدا ،فقــد عرفــوا قاتلهــا ،و ُعــرف
الســبب ،ولســخرية القــدر ،تــ َّم الكشــف عــن مــادة
تبــن أنهــا
عاليــة الســميّة يف دمهــا ،وبعــد التحقيــقّ ،
تــزور مشــعوذًا يف قريــة ليســت بالقريبــة مــن املدينــة،
كان يعطيهــا مســحوقًا لترشبــه يك يخــرج الج ّنــي مــن
رأســها ،واعــرف املشــعوذ اآلخــر ،أنهــا كانــت تعــاين مــن
هلوســات تحرمهــا مــن النــوم ،وتفقدهــا شــهيّتها لــأكل،
لــذا صنــع لهــا عال ًجــا يشــفي مــن األمل لكــن للســخرية
أ ّدى إىل موتهــا.
ـت إىل قطعــة األرض
ـمعت كيــف ماتــت ،ذهبـ ُ
حــن سـ ُ
أدركــت أ َّن تعويــذة
التــي صــارت ثــاث قطــع ،ألنّنــي
ُ
الــرزق يف ك ّفــي ،ومبشــيئة اللــه ال وشوشــات أصدافهــا،
فلــو صدقــت الع ّرافــة ملــا جمعــت كل بيــوت اللؤلــؤ
لتخــرك عــن َ
َ
بيتــك العامــر.
الفارغــة،
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ح لا ب َ ّد منه
فر ٌ
قصص قصيرة جدًا

قصص :عامر الجنيدي*

هدايا

شكوى

شــكوتُ لصديقــي وأنــا أمتيــز قهــ ًرا بأننــي كلــا
أحببــت فتــاة فإنَّهــا رسعــان مــا تتــز َّوج.
انتبــه بــكل حواســه .انحنــى عــى ركبتيــه أمامــي،
أحــب حبيبتــه.
وراح يرجــوين أ ْن
َّ

حَر َ ْد

يف ليلــة عيــد زواجهــا العــارش ،اقرتحــت عليــه أن
يتهاديــا شــيئًا مختل ًفــا هــذه امل ـ َّرة.
راقت له الفكرة لدرجة اإلعجاب.
سألها إن كان لديها تت ّمة القرتاحها ،فأجابت:
ـب أن
 ســتهديني شــيئًا تعتقــد أنــه ينقصنــي ،وتحـ ّيظـ َّـل برفقتــي عــى الـ ّدوام ،وسـ َ
ـب
ـأهديك شــيئًا أحـ ّ
أن يظـ َّـل برفقتــك عــى الـ ّدوام.
راقت له الفكرة .ووافق بال أدىن تر ُّدد.

احتجتُه ملرافقتي يف مشاويري اليوميّة.
الســ ِم ْج ،وابتــزازي
حــاول تطبيعــي عــى مزاحــ ِه َ
أكــر مــن م ـ ّرة ،وحينــا رأى صالبــة موقفــي َحــر َد،
إلرضاخــي عــى التنــازل.
ــق وافــ ٌرُ ،م ْعتَ ِقــ ًدا
توقّف ُ
ْــت ُمن َد ِهشً ــا وانتابنــي ضيْ ٌ
َستُـ ُه ،لكـ َّن الضيــق تحـ ّول إىل رضــا؛ عندمــا
أننــي خ ِ ْ
ـت نفــي.
أدركــت أننــي بخســارت ِه؛ قــد ربحـ ُ

أحلام

أفقر البيوت

بــي ٍء قليــل مــن االنتبــاه الحظــت أ َّن طفلهــا
األصغــر يجمــع إخوتــه كل صبــاح ويــروي لهــم
أحالمــه.
وبقــدر كبــر مــن االهتــام ،الحظــت أ َّن كل أحالمــه
التــي يرويهــا إلخوتــه ،تتحقــق خــال يومــن أو
ثالثــة.
اقرتبــت منــه .ســألته عــن حلمــه ليلــة البارحــة.
تلعثــم وهــو يحدثهــا عــن حنانهــا املفاجــئ .أوعــزت
إليــه أن يكــون حلمــه الليلــة زواجهــا مــن املختــار.

* قاص أردين
amrjndi@yahoo.com

ذات صبــاح ربيعــي؛ دعــاين لنــرب الشــاي امل ُنعنــع
يف حديقــة منزلــه الجديــد.
تج ّولــت يف أرجــاء املنــزل الفســيح ،وســألني عــن
رأيــي بــه.
أجبت بانفعال:
ُ
 ما أف َق َر البيوت التي ال مكتبة فيها.استاء من جوايب ،معت ًربا أنه شتيمة مقذعة.
رشبــت الشــاي امل ُنعنــع بـ"مطعــم
ذاك الصبــاح
ُ
هاشــم".
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ا�لكومبارس

ِّــل
ظــل املمث ُ
عــى الرغــم مــن بلوغــه الثامنــنَّ ،
"الكومبــارس" يــر ِّدد بعــزم وإرصار" :ذات يــوم
ســأحظى بفرصتــي".

اصنع مكانك

رفــض زمــاؤ ُه أن يعرتفــوا مبكانتــه ويــر ّدوا إليــه
اعتبــاره ويعطــوه ح ّقــه .ضحــك مــلء رئتيــه بهــواء
النشــوة وقــال:
 -إذا مل يُف ِْسحوا لك مكانًا بينهم ،فَ َحل ِّْق فوقَ ُهم.

حرّاس الوهم

شمســا وجبـ ًـا شــاهقًا
َر َس ـ َم عــى جــدار الزنزانــةً :
وأشــجا ًرا دامئــة الخــرة.
نــزالء الزنزانــة يتناوبــون الحراســة ،لــي ال ميــ ّر
اللصــوص ،ويرسقــوا خـرات القريــة القابعــة خلــف
الجبــل!

خيبة

شَ ـك َْت لهــا صديقتهــا مــن زوجهــا الــذي يه ِّد ُدهــا
بالطــاق ويو ِّج ـ ُه لهــا كال ًمــا ُمســيئًا.
ت َذكّــ َرتْ زوجهــا الــذي يرضبهــا بحبــل ال ِكتّــان
املبلــول ،كلّــا عــ َّن لــ ُه املِــزاج.
نص َح ْت صديقتَها:
َ
 اخلعيه ،وخلِّيص نفسك من العذاب اليومي!ش َع ْت بالنحيب.
ثم َ َ

لوحة للفنان فيصل العمري

الفخر بالفشل

ُع ـدْتُ يف نهايــة مثانينــات القــرن الغــارب مــن موســكو،
ـت فــو ًرا إىل مستشــفى املدينــة للعــاج مــن الحالــة
ودخلـ ُ
العصبيّــة "ضمــور العضــات".
سألني طبيب األعصاب:
 "شو أكتُ ْب!؟".امتــأ (مل ّفــي الطبــي)؛ بكالمــي ،وراح الطبيــب يتفاخــر
مزه ـ ًّوا مبــا أن َج ـ َز.
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ثقافة عرب ّية
شعر ّية املرأة يف العامل /د .راشد عيىس
يبعي ـ ًدا عــن االنحيــاز لقضايــا النســوية والجنســانية يُكاشــف هــذا الكتــاب فضــاءات شــعرية املــرأة
ومنابتهــا التاريخيــة ،ويكشــف عــن الحضــور الشــعري الخجــول للمــرأة يف املشــهد الثقــايف الشــعري
ـس بهــا بيئــات
العاملــي .فــا بــن التعليــق والتفســر والتأويــل ،يطــوف بنــا املؤلــف يف مســارات يجـ ّ
ـب واملح ـ ّرم
شــعرية عامليــة خصبــة عاشــت فيهــا املــرأة محاطــة بأســيجة وعراقيــل صــادر فيهــا العيـ ُ
اللســان الشــعري للمــرأة إىل درجــة القتــل وأحيانًــا الســخرية منهــا ،مبــا يكشــف عــن حجــم وصالبــة
الصخــر االجتامعــي الــذي يجثــم عــى منابــض البــوح الشــعري النســوي.
خمســة فصــول انجــدل فيهــا الكتــاب ،اســتجىل املؤلــف يف الفصــل األول منهــا املرايــا املظلمــة مبــا
هــي تعبــر عــن انطوائيــة املــرأة ،واألخــرى العاكســة الضــوء عــى املــرأة الشــاعرة وإنجازاتهــا الالمعــة
رصا يف الفصــل الثــاين شــعرية املــرأة قبــل امليــاد ممثـ ًـا لهــذه الحقبــة الزمانيــة
ذات ًّيــا واجتامع ًّيــا ،مســتب ً
خاصــا.
بالشــاعرة الهنديــة أنهيدوانــا التــي ســبقت ســافو اإلغريقيــة وس ـ ّجلت عنفوانًــا شــعريًا ً
وعــرض الكتــاب يف الفصــل الثالــث منــه ألهـ ّم الكتــب التــي ق َّدمــت مختــارات مــن شــعر املــرأة العربيــة
يف جميــع العصــور ،وعــدد مــن األنطولوجيــات التــي ق ّدمــت املــرأة باألملانيــة واإلنجليزيــة ،إضافــة إىل
أنطولوجيــا لبنانيــة قُطْريــة .واختــص الفصــل الرابــع باملدارســات النقديــة الــواردة يف كتــب ومواقــع
إلكرتونيــة تناولــت النظــر النقــدي يف شــاعرية املــرأة ،ســ ّجل عليهــا املؤلــف جنوحهــا إىل التاريخيــة
واالنطباعيــة والتبجيــل املــرف ،وافتقارهــا إىل الشــجاعة األدبيــة يف الجهــر بالــرأي وامليــل إىل املواربــة
يف األحــكام النقديــة لشــعر املــرأة.
وتو َّجــه املؤلــف يف الجــزء الثــاين مــن كتابــة إىل معاينــة شــعر
النخبــة مــن الشــاعرات العربيــات وإلقــاء الضــوء النقــدي
الجــريء عــى تجاربهــن الشــعرية .وأفــرد الفصــل الخامــس
للحديــث عــن أهــم الشــاعرات املعروفــات يف املشــهد الشــعري
العاملــي ،فطــاف يف أرجــاء شــتى مــن أقطــار الغربيــن ،عارضً ــا
اســتنتاجاته املدعومــة برؤيتــه الثقافيــة النقديــة تجــاه شــعر
ـزي
املــرأة ،وهــي الرؤيــة التــي تلخّصــت إجابـ ًة عــن ســؤال مركـ ّ
يتضمــن بُعـ ًدا معرف ًيــا ،هــو :ملــاذا مل يــزل شــعر املــرأة يف العــامل
مرتاج ًعــا كـ ًّـا ونو ًعــا عــن شــعر الرجــل؟ تــاركًا مفاتيــح اإلجابــة
يف ُمدارســته العميقــة والشــاملة لشــعر املــرأة بيــد الباحثــن
الســتبصار واســتعامق الــدالالت الكامنــة وراء ضعــف شــعر
املــرأة.
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البناء الفني يف شعر سعيد يعقوب /آية محمد البنا
ميتــاز هــذا الكتــاب بالنفــاذ إىل أعــاق البنيــة ال ّنصيــة ومــا تشــتمل عليــه مــن تقنيــات فن ّيــة
قامــت عليهــا قصائــد الشــاعر ســعيد يعقــوب ،اســتفادت فيهــا الباحثــة يف دراســتها مــن
معطيــات النقــد الحديــث ،فكشــفت عــن جامليــات شــعره مــن خــال منهجهــا التحليــي
مســتفيدة كذلــك مــن املنهــج األســلويب املعتمــد عــى البيانــات اإلحصائيــة ،للكشــف عــن
أهميــة التكــرار ودوره يف بنــاء القصيــدة.
وتنبنــي هــذا الدراســة عــى مقدمــة وثالثــة فصــول متلـ ّوة بخامتــة جــاءت مثــر ًة ناضجة ملســرة
النصيّــة يف قصائــد الشــاعر ســعيد
الدراســة التــي انعقــد الفصــل األول منهــا الســتكناه العتبــات ّ
يعقــوب ،وقــد تض ّمــن هــذا الفصــل الوقــوف عــى ســيمياء العنــوان واإلهــداء واملقدمــات
النقديــة التــي تطــرزت بهــا دواويــن الشــاعر.
وجــاءت قضيّــة التشــكيل الفنــي مندرجــة يف الفصــل الثــاين ،فوقفــت الباحثــة عــى شــكل
وخصــت الباحث ـ ُة
القصيــدة والصــورة الفنيــة ،واملفارقــة ،ويليــه التنــاص بأشــكاله املتعــددةّ .
الفصــل الثالــث بالحديــث عــن البنيــة اإليقاعيــة ،مــن خــال حديثهــا عــن املوســيقى الخارجية
واملوســيقى الداخليــة.
تفتــح هــذه الدراســة كثـ ًرا مــن مجــاالت القــول النقــدي يف تجربــة ســعيد يعقــوب الشــعرية
التــي امتــازت بالغـزارة وتنـ ّوع املوضوعــات التــي طرقهــا الشــاعر ،ومكانتــه الشــعرية ووفائهــا
للقصيــدة العربيــة يف شــكلها الخليــي ،مــا يجعلهــا تجربــة إشــكالية لــدى أنصــار الحداثــة
الشــعرية مــن شــعراء املوجــة الثالثــة يف شــعرنا املحـ ّـي.

أفكار  /نوافذ ثقافية
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ثقافة عامل ّية
املوسيقى والغناء يف األردن /د .عيل الرشمان
يلقــي هــذا الكتــاب الضــوء عــى تاريخ ّيــة املوســيقى والغنــاء يف األردن ،مبــا يعضّ ــد
الــروح الرتبويــة يف التنشــئة الذوقيــة املوســيقية والغنائيــة .فالكتــاب يقــدم مــادة وصف ّية
وتحليليــة عمليــة فضـ ًـا عــن الجانــب الخــاص بعلــم اآلالت املوســيقية ،وخاصــة أنــه مــن
مؤلّــف لــه حقولــه االختصاصيــة يف هــذا الجانــب وخربتــه العمليــة.
ويل ّمــح املؤلــف يف مقدمــة كتابــه إىل أ ّن التنـ ّوع السـكّاين يف البيئــة الجغرافيــة األردنيــة
قــد أمـ ّد هــذا الواقــع بأمنــاط غنائيــة ،وبخاصــة الغنــاء الريفــي والبــدوي .ويشــر يف هــذا
الجانــب إىل التشــكالت يف اآلالت املوســيقية العربيــة التقليديــة ،والعامليــة واملعــارصة
ـكل حداث ًيــا يعكــس نبــض الزمــن.
التــي اتخــذت شـ ً
وانــدرج الكتــاب يف أربعــة فصــول تتقدمهــا مق ّدمــة املؤلــف ،يليهــا اإلطــار الجغ ـرايف
واالجتامعــي والثقــايف للدولــة األردنيــة ،وأثــر الهجـرات الطوعيــة والقرسيــة يف املوســيقى
والغنــاء .ويف الفصــل الثــاين تح ـ َّدث عــن عــدد مــن أعــام املوســيقى ،تــاه الحديــث
يف الفصــل الثالــث عــن الغنــاء يف الحيــاة الريفيــة ،ليختــم بالحديــث عــن أهــم آلــة
موســيقية شــعبية أردنيــة (الش ـ ّبابة) يف الفصــل الرابــع.
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نار ح ّية /ألويس برينتس -ترجمة محمد رمضان
يكشــف هــذا الكتــاب زخــم الحيــاة التــي عاشــتها ميلينــا
يسنســكا التــي قالــت" :مثــة طريقتــان للعيــش :إمــا أن
يقبــل املــرء مبصــره ،أو أن يســعى خلــف مصــره؛ لكــن
هــذا الســعي يكلّــف الكثــر مــن الوقــت والطاقــة ،وهــو
يــأيت غال ًبــا عــى حســاب الحيــاة".
"ميلينــا يسنســكا" هنــا كــا يكشــف الكتــاب اختــارت
الطريقــة الثانيــة للعيــش و"دفعــت الثمــن" .فقــد طغــت
عليهــا شــخصية والدهــا الطبيــب ،وجعلهــا مــوت أخيهــا
"تحمــل عــبء كل التوقعــات األبويــة وحدهــا" .وهــذا ما
ولّــد لديهــا "شــوقًا جنون ًيــا للفـرار نحــو العــامل" ،فوجــدت
ذاتهــا يف القـراءة والكتابــة ،وحاجتهــا لرفيــق بعــد مــوت
والدتهــا .والحقتهــا الشــائعات بســبب ترصفاتهــا الغريبــة
التــي شــكّلت تحديًــا رصي ًحــا ألبيهــا ،لدرجــة "الرغبــة
بإيــذاء األب" .وشــملت هــذه الرغبــة ،الالواعيــة غال ًبــا:
املخــدرات ،والرسقــة فقــد تق ّمصــت شــخصية "روبــن
هــود" وبــدأت برسقــة مخــازن والدهــا إلطعــام الفق ـراء
وتأمــن مــا يحتاجونــه ،والديــون ،وإلغــاء دراســة الطــب،
ومصادقــة اليهــود.

أفكار  /نوافذ ثقافية

ويُطلعنــا الكتــاب عــى زوجهــا إرنســت بــوالك "أديــب
مقهــى ،موظــف يف بنــك ،ناقــد ،ويهــودي" ،وتح ّولهــا
مــع هــذا الــزواج إىل "زهــرة حائــط" .وبعــد مرحلــة مــن
حمــل حقائــب املســافرين ،وتدريــس اللغــة التشــيكية،
بــدأت العمــل كمرتجمــة ،وكان كافــكا أول مــن فكــرت
برتجمــة أعاملــه .وكان هــذا ســب ًبا للمراســات الشــهرية
بــن ميلينــا وكافــكا( ،نُــرت رســائل كافــكا إىل ميلينــا يف
أملانيــا عــام  ،1952ومل يتــم بيــع أي نســخة منهــا يف ذلــك
الحــن .أمــا رســائلها لــه فقــد فُقــدت بطريقــة مــا.)...
ويطلعنــا الكتــاب كيــف أ َّن ميلينــا وجــدت نفســها
عالقــة بــن ثالثــة رجــال :زوجهــا ووالدهــا وكافــكا،
الــذي أعطاهــا مذكراتــه عــى ســبيل الــوداع وكنــوع مــن
"تســليم نفســه إليهــا ".
أصبحــت شــقة ميلينــا يف بــراغ أشــبه بصالــون أديب
يلتقــي فيــه األدبــاء والفنانــون والصحافيــون .وبــدا
أ َّن ميلينــا متيــل نحــو األفــكار االشــراكية ،األمــر الــذي
تســ ّبب بفصلهــا مــن عملهــا.
بعــد تع ُّرفهــا عــام  1926عــى اليســاري الشــاب يارومــر
كريتســار ،كان زواجهــا الثــاين منــه ،وتحقــق لهــا "أ ْن
تظـ َّـل مســتقلة ويكــون لديهــا عائلــة وأطفــال" ،لكــن مــا
لبثــت بعــد إنجــاب طفلتهــا الوحيــدة أن أصبحــت منــذ
عــام  1928عرجــاء بســبب تخــر يف الركبــة ،ثــم ُمنيــت
بفشــل مهنــي.
ميلينــا التــي ُعرفــت بأنهــا "تســلب العقــول بجاذبيتهــا
وفصاحتهــا" ،بــدأت بكتابــة مقــاالت ذكيــة ،ورسعــان
مــا وجــدت نفســها رهــن االعتقــال عــام  1939بتهمــة
"الخيانــة العظمــى" .ويف إحــدى رســائلها لوالدهــا رجتــه
"أن يحــرص ألّ تتوقــف الســاعة املعلّقــة فــوق رسيرهــا"،
رمزيــة لصمــوده .لكــن قوتهــا تالشــت لتمــوت يف ســجنها
يــوم الســابع عــر مــن أيــار /مايــو عــام .1944
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