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ثقافة

الطبيعي والوجه المع ّبر عن حالة نف�س ّية
إن�ساني عميق وي�ستهويه المنظر
بوح �
للمر�أة في لوحته ٌ
ّ
ّ

غني بتن ّوع اتجاهاته وتجاربه ومدار�سه الف ّنية
�شاهر الزغير :الفن
الت�شكيلي ال�سوريّ ّ
ّ
ك��ت��ب محمد سمير ط��ح��ان من
دمشق ـ (سانا) :الفنان التشكيلي
شاهر الزغير في حالة بحث دائمة
ع��ن هويته الفنية ،مختبرا ً عدة
أساليب ،من الواقعي إلى التعبيري
فالتجريد ،معتمدا ً على حساسية
خاصة إزاء اللون والهارموني على
سطح اللوحة .ولعل أجمل ما يقدمه
اللوحة المعبرة عن المرأة وبوحها
اإلن��س��ان��ي ال��ع��م��ي��ق ،ب��األس��ل��وب
التعبيري والبورتريه الواقعي.
ح���ول ع�لاق��ت��ه ب��ل��وح��ت��ه يقول
ال��زغ��ي��ر« :إن ع�لاق��ة ح��ب وطيدة
تجمعني بلوحتي ،فهي تناجيني
وت��ح��اك��ي داخ��ل��ي وأت��ب��ادل معها
أط��راف الحديث وتملك ق��درة على
تحريك أحاسيسي فأسجل وأوثق
عبرها ما يجول في خاطري .أعيش
وأتنفس من خاللها ،فهي جزء مني
ومن وجودي وتواصلي مع الحياة.
أتأمل فيها وأح���اول ال��وص��ول إلى
ذات��ي من خاللها .مواضيع عديدة
تستهويني ورسمتها مثل الطبيعة
الصامتة والمناظر الطبيعية ،واألهم
الحاالت اإلنسانية التي ينطق بها

الجسد بحركته التشكيلية في
اللوحة .وللبورتريه مساحة لما
تحمل من غنى في الحاالت النفسية
وق��راءة األفكار في مالمح الوجوه
المنتقاة.
يوضح ابن السويداء أنه توصل
من خالل بحثه ودراسته وتجاربه
المتعددة إل��ى أس��ل��وب خ��اص من
خطوط وتكوينات وتحويرات في
الشخوص وألوان وتقنية ،مؤكدا ً أن
بلوغه هذه المرحلة أخذ وقتا ً وجهدا ً
ليطرح مواضيعه بالتقنية المالئمة.
ع��ن ح��ض��ور ال��م��رأة ال��ق��ويّ في
ل��وح��ات��ه ي��ق��ول ال��زغ��ي��ر إن للمرأة
ف��ي ال��ل��وح��ة دالالت ك��ث��ي��رة فهي
الدنيا ،وهي التي ولدنا منها ،وهي
نصفنا اآلخ���ر ،تخاطبنا وتنسل
إل��ي��ن��ا وت��ح��اك��ي��ن��ا ،م��ض��ي��ف �اً« :إن
ال��م��رأة التي أرسمها م��وج��ودة في
مخيلتي بشكلها وعبيرها وأعماقها
وشفافيتها وسم ّوها الروحي .إنها
تحضني على التواصل والعيش
معها ع��ن طريق الريشة واللون
وسطح اللوحة إذ تظهر من خاللها
وتأخذ مكانها وتعلن عن والدتها».

يؤكد الزغير على أن األزم��ة في
س��وري��ة ق��رب��ت��ه أك��ث��ر م��ن لوحته
والتواصل معها فأمست الصديق
المنقذ والمتنفس الوحيد ل��ه في
الظروف القاسية ،فاألزمة ألهمته
مواضيع مثل األلم وغربة اإلنسان.
وهو يعمل وفق تجربتين مختلفتين
في الوقت نفسه ،قائالً« :تمكنت من
العمل على تجربتين مختلفتين أو
أكثر في الوقت ذاته ،وهذا يعود إلى
تزاحم األفكار لدي وتنوع الحالة

الشعورية في داخلي والرغبة في
إنجاز ما يستهويني .لكل أسلوب
وم��وض��وع وقته المالئم لحالتي
الفكرية والشعورية ،م��ا جعلني
قادرا ً على الفصل بينها وإعطاء كل
التجربتين فسحتها».
ي��رى ال��زغ��ي��ر أن األزم���ة منحت
الحركة التشكيلية السورية آفاقا ً
ج��دي��دة نحو مواضيع وأساليب
فنية تحاكي ال��واق��ع .ويعتبر إن
المؤسسات الثقافية الرسمية أعطت

الفن التشكيلي دوره في األزمة إلى
ح ّد ما ،تبعا ً لإلمكانيات المتوافرة،
عبر المعارض السنوية والملتقيات
والنشاطات التشكيلية ،علما ً أن ما
قدّم غير كاف إلحياء الفن التشكيلي،
فمعظم ال��ص��االت الخاصة أقفلت
وبعضها انتقل الى الدول المجاورة
وكان لهذا االنتقال دور في تسويق
الفن السوري ،ما ترك صدى إيجابيا ً
في األماكن التي دخلها وساهم في
التع ّرف إلى حضارة سورية وأوصل
رسالته.
يلفت الزغير ،المد ّرس في كلية
ال��ف��ن��ون الجميلة ف��ي ال��س��وي��داء
إلى أن التراجع في سوق اللوحة
ك��ان ملموسا ً وواض��ح �ا ً م��ن خالل
غ���ي���اب ال���س���ي���اح وال��م��غ��ت��رب��ي��ن
ومقتني اللوحات ،وبسبب األزمة
االقتصادية التي تسببت بها الحرب
وال��دم��ار والحصار ،فانتقل سوق
اللوحة السورية إلى الخارج حيث
سجلت أسعارا ً مقبولة تفاوتت من
ّ
فنان إلى آخر.
ويؤكد أن لوسائل اإلع�لام الدور
األكبر في الترويج للفن التشكيلي

ال��س��وري وتسليط ال��ض��وء على
التجارب التشكيلية السورية الغنيّة
ج��دا ً بتعدد االتجاهات والتقنيات
والمدارس الفنية والتجارب التي
تميزه وتبرز أهميته وحضوره على
الساحة العالمية.
يعرب الزغير عن تفاؤله بمستقبل
الفن التشكيلي السوري وهذا يعود
إلى موقع سورية المه ّم وحضاراتها
المتعاقبة وتن ّوع ثقافاتها ووجود
تشكيليين رواد أس��س��وا لهذه
الحركة ،فضالً عن بروز فنانين جدد
وموهوبين يواصلون مسيرة الفن
السوريّ .
ش���اه���ر ال���زغ���ي���ر م���ن م��وال��ي��د
السويداء عام  ،1978خريج كلية
الفنون الجميلة ،قسم التصوير في
جامعة دمشق ع��ام  ،2004عضو
اتحاد الفنانين التشكيليين ،يعمل
مد ّرسا ً في كلية الفنون الجميلة في
السويداء ،وله عدة معارض داخل
القطر وخارجه ،فضالً عن مشاركات
في المهرجانات والملتقيات وأعماله
مقتناة في وزارة الثقافة السورية
وفي عدة دول عربية وأجنبية.

�آلهة الأوليمب
كتب محمد زك��ري��ا توفيق :تبيّن األس��اط��ي��ر اإلغريقية
والرومانية ،بصفة عامة تطور الفكر والعواطف اإلنسانية منذ
األزمنة الغابرة ،فمن خاللها يمكننا تتبع الدروب التي سلكها
اإلنسان مذ كان يعيش في حضن الطبيعة ،حتى ابتعاده عنها
تماماً.
األساطير حقيقة تقودنا إلى زمن مضى كانت الناس فيه على
سجيتهم يعيشون قريبا ً من تراب األرض وأشجارها وزهورها
ومياهها وصخورها وتاللها .والبعد عن الطبيعة هو السبب
الحقيقي لشقائنا اليوم.
زمن كتبت فيه األساطير لم يكن ثمة فرق بين الحقيقة
والخيال .كان الخيال زاهياً ،ناصعاً ،مبهراً ،ال تعكر صفوه
قسوة المنطق وتداخل المعايير العقالنية .لذا يمكن لمن يسير
بين أشجار الغابة رؤية الحوريات ،تطير من غصن إلى غصن،
فرادى أو جماعات .ثم تميل إلى النبع لتشرب .فينعكس ضياء
وجوهها على السطح ،بدورا ً منيرة جميلة.
ال��ع��ودة إل��ى الماضي بهجة كل كاتب أو شاعر يتل ّمس
األساطير الكالسيكية .في الزمن السحيق ،كان الرجل البدائي
يرى بروتيوس ،عجوز البحر وهو يشرق من الماء أو يسمع
صوت نفير ترايتون .ومن خالل األساطير ،يمكننا أن نلمح شيئا ً
من هذا العالم الرائع .لكن اإلنسان البدائيما كان يشعر بالجمال
الذي نشعر به إزاء األساطير .كان يرى من خاللها صور الرعب
التي تقطن جوف الغابات المعتمة .لم يكن يرى حوريات الماء
والجنيات فحسب .الرعب ساكن هناك ،ومن الرعب والخوف
يتولد السحر ،خط دفاعنا األول ضد الشر .ومن السحر أتى
تقديم األضاحي لتجنب غضب الرب .لكن األساطير الكالسيكية
أمر مختلف.
ع��اش ،اإلغريق في البداية حياة متوحشة قاسية .ومع
ذل��ك ،تبين أساطيرهم أنهم تفوقوا على ظروفهم الصعبة.
بعض األساطير يمكن إرجاعها إلى هذا الزمن البعيد .ال نعرف
متى بدأت تلك األساطير ومتى تطورت إلى صيغتها الحالية.
لكنها في وضعها الراهن ،جاءت عن طريق شعراء عظام .أول

ما كتب فيها عن اإلغريق ورد في ملحمة اإللياذة .األساطير
اإلغريقية تبدأ بهوميروس الذي يعتقد أنه ظهر منذ ثالثة آالف
سنة قبل الميالد .تحتوي اإللياذة على أقدم األدبيات اإلغريقية.
كتبت بلغة ثرية ،قوية ،جميلة .ال بد أن قرونا ً عديدة سبقتها
من الشوق إلى التعبير عن النفس بوضوح وجالل وجمال.
تلك كانت بداية الحضارة اإلنسانية .تلقي األساطير اإلغريقية
كثيرا ً من الضوء على اإلغريق القدامى ،على ثقافة أسالفهم
وفنونهم ونظام حكمهم .لكن كيف حصلت المعجزة اإلغريقية؟
ال أحد يعرف .ما نعرفه أنه عالم جديد ولد مع ميالد الحضارة
اإلغريقية.
مع الحضارة اإلغريقية أضحى اإلنسان مركز العالم وأهم
ما فيه .حتى اآللهة بات لها شكل اإلنسان ،متمعة بالكثير من
طباعه وخصاله وعظمته ومثالبه.
ال يعتقد اإلغريق أن اآللهة هي التي خلقت الكون .العكس
هو الصحيح ،الكون هو الذي خلق اآللهة .قبل أن توجد اآللهة
تكونت السماء واألرض .هما أول اآللهة .من ت��زاوج السماء
واألرض جاء التيتان .ومن التيتان جاء باقي اآللهة.
التيتان يسمون اآللهة القدماء .كانت أحجامهم ضخمة
وقوتهم خارقة .كانوا يوجدون بكثرة ،لكن القليل منهم ظهر في
األساطير .أهمهم كرونوس ،أو ساتورن لدى الرومان ،أو زحل
لدى العرب.
كان كرونوس ملك التيتان حتى اننزع ابنه زيوس الحكم
منه لنفسه .يقول الرومان إن كرونوس فر هاربا ً إلى إيطاليا
وجعلها تشهد عصرا ً ذهبياً .تميّز بالسالم والسعادة طوال مدة
حكمه.
تيتان آخر هو أوقيانوس ،نصف إنسان ونصف سمكة .وهو
إله النهر الذي يحيط باألرض .زوجته هي تيتيس .ومن التيتان
أيضا ً هيبيريون ،أبو الشمس والقمر والفجر .كذلك ،ميموسين،
ويعني اسمه الذاكرة .أيضا ً تيميس ،وأيابيتوس أبو أطلس
الذي يحمل األرض على كتفيه ،وبروميثيوس منقذ البشرية
ومهديها النار والحضارة.
هؤالء فحسب ،بين اآللهة التيتان ،هم الذين لم يقع عليهم

غضب زيوس بسبب وقوفهم في صف أبيه أثناء حربه ضده.
آل�������ه�������ة
لكنهم يحتلون منزلة أقل من آلهة األوليمب.
األوليمب االثنا عشر العظام الذين يحكمون العالم هم:
 - 1زيوس (جوبيتر) ،رئيس اآللهة.
 - 2بوسيدون (نيبتون) ،شقيق زيوس.
 - 3هاديس (بلوتو) ،شقيق زيوس.
 - 4هيستيا (فيستا) ،شقيقة زيوس.
 - 5هيرا (جونو) ،زوجة زيوس وشقيقته.
 - 6آريس (مارس) ،ابن زيوس وآريس.
 - 7أثينا (مينيرفا) ،ابنة زيوس.
 - 8أبولو ،ابن زيوس.
 - 9أفروديت (فينوس) ،ابنة زيوس.
 - 10هيرميس (عطارد) ،ابن زيوس
 - 11أرتيميس (ديانا) ،ابنة زيوس.
 - 12هيفاستوس (فولكان) ،اب��ن زي��وس (ف��ي بعض
األقوال).
آلهة األوليمب االثنا عشر هم المجلس األعلى لآللهة .هم
الذين خلفوا اآللهة القديمة ،التيتان ،في الحكم .يسمون آلهة
األوليمب ،ألن قمة جبل األوليمب هي موطنهم ،أو كما ورد في
اإللياذة ،مكان أعلى من قمم كل الجبال.
ج��اء ف��ي شعر هوميروس أن بوسيدون يحكم البحر،
وهاديس يحكم العالم السفلي ،عالم األموات .أما زيوس فهو
إله السماوات .ثمة بوابة كبيرة في المدخل بين السحاب إلى
األوليمب موطن اآللهة حيث تعيش وتنام وتتغذى على طعام
شهي خاص لآللهة ورحيق األزهار ،وتشنف آذانها بالموسيقى،
يعزفها لها اإلله أبولو على قيثارته.
مكان كامل ،مبارك ،حيث ال ريح وال أمطار أو ثلوج ،على
ما يقول هوميروس ،يمكن أن تعكر صفو الصحبة والهدوء
المقدس .ولم ال ،وزيوس هو إله السماوات والمطر والسحاب
وال��ب��رق وال��رع��د .هو ملك اآللهة وقوته تعادل ق��وة اآللهة
مجتمعة .يقول في اإللياذة ،ألف��راد عائلته« :أنا أقوى منكم
جميعاً .جربوني لكي تتأكدوا .ارب��ط��وا السماء بحبل من

الذهب وامسكوه جميعاً ،وحاولوا جذب زيوس إلى أسفل .لن
تستطيعوا .لكنني أستطيع جذبكم جميعا ً إلى أسفل لو أردت.
وإذا ربطت الحبل في قمة األوليمب ،فإنني أستطيع تعليق كل
شيء في الهواء ،األرض والماء أيضاً».
رغم قوة زيوس هذه ،إالّ أنه غير قادر على كل شيء ،وال عالم
بكل شيء .يمكن معارضته وخداعه .بوسيدون ،إله البحار،
غافله في اإللياذة ،وكذلك زوجته هيرا .في بعض األحيان يكون
القدر أعظم منه.
نقع في شعر هوميروس على هيرا ،زوج��ت��ه ،تتساءل
بسخرية عما إذا كان يستطيع أن ينقذ رجالً حكم عليه القدر
بالموت .ويظهر في األساطير عاشقا ً فالتي ومغرما ً بالنساء
الجميالت.
امرأة تلو امرأة حتى بلغن الخمسين .كان يذل نفسه في
سبيل شهواته ،ويلجأ إلى مختلف الحيل واألالعيب الدنيئة كي
يخفي مغامراته النسائية عن زوجته هيرا .ومع ذلك ،يبدو في
األساطير القديمة عظيما ً مهاباً.
في اإلل��ي��اذة ،ن��رى أغاممنون متوجها ً إليه بهذا الدعاء:
«زيوس ،أيها العظيم المجيد .يا إله العواصف والسحاب .يا
إله السماوات».
كان زيوس يطلب من عبيده ليس تقديم القرابين فحسب ،بل
كذلك السلوك القويم .أفراد جيش اإلغريق في طروادة كان يقال
لهم إن زيوس ال يساعد الكذابين أو الذين يحنثون بوعودهم.
نظرة السخرية من سلوك زيوس إلى جانب نظرة التبجيل
واالحترام كانتا تسيران جنبا ً إلى جنب لقرون عديدة .طائره
هو النسر ،وشجرته هي شجرة السنديان.

الثقافي
تون�س تواجه التكفير والإرهاب باالنفتاح
ّ
ترى وزيرة الثقافة التونسية لطيفة
األخ��ض��ر أن وض��ع سياسة ثقافية
منفتحة على مبادئ اإلنسانية يشكل
درعا ً لمجابهة ظواهر التشدد والتطرف
التي تهدد المجتمع وقيم الحداثة
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة ،ق��ائ��ل��ة« :ب���رزت في
األعوام األخيرة ظواهر الفكر التكفيري
والحركات الجهادية المتطرفة .هذه
التعبيرات تتخذ أش��ك��اال ً إرهابية
تتناقض مع المبادئ اإلنسانية وهنا
دور الثقافة في توفير الحماية وتقوية
المناعة ض��د ه��ذه األف���ك���ار» .فعقب
إطاحة زين العابدين بن علي قبل نحو
أربعة أع���وام ،منع متشددون إقامة
عدة ع��روض فنية ،وتعرض فنانون
ل�لاع��ت��داء ،م��ا أث��ار م��خ��اوف ف��ي شأن
حرية التعبير واإلب��داع في البلد الذي
يعتبر من أب��رز البلدان العلمانية في
المنطقة.
وتؤكد األخ��ض��ر« :ال بد من إيجاد
أطر تجمع عنصر الشباب الذي يعتبر
رأسمال المستقبل وأهل الثقافة والفكر
وجميع األط���راف المتداخلة لوضع
سياسة ثقافية استراتيجية تحمي
شبابنا وتلقحه ضد األفكار الظالمية
وال تضر بمستقبله .يجب االقتراب من

الشبّان واالصغاء إليهم وايجاد أشكال
مضبوطة من التعابير الجمالية لجذب
اهتمامهم .يجب أن يكون الخطاب أفقيا ً
ال عموديا ً مسقطاً .لدينا اآلن وثيقة
الدستور التي تنظم رؤيتنا وتوحدها في
ما يخص التوجه الثقافي في تونس».
وينص دستور تونس الجديد الذي
ص��ادق عليه البرلمان االنتقالي عام
 2014على أن حرية االبداع مكفولة،
وتشجع الدولة اإلبداع الثقافي وتدعم
الثقافة الوطنية في تأصلها وتجددها،
ما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف
واالنفتاح على مختلف الحضارات.
ت����ش����دّد األخ����ض����ر ال���ت���ي ك��ان��ت
ع��ض��وا ً مؤسسا ً لـ»جمعية النساء
الديمقراطيات» ،المعارضة لنظام بن
علي ،ض��رورة تشجيع المرأة المثقفة
ودعمها ،قائلة إنها «من أنصار التمييز
االيجابي ،فحضور المرأة التونسية
في الحياة الثقافية قوي وفاعل لكونها
مبدعة في مختلف الفنون من مسرح
وأدب وسينما وشعر وف��ن تشكيلي.
المرأة التونسية تتميز عن مثيالتها في
بقية بلدان العالم العربي ،وهذه نتيجة
طبيعية لسياسة التحرر التي بدأت منذ
صدور مجلة «األحوال الشخصية» عام

.»1956
األخضر هي أول امرأة تتولى فعليا
حقيبة وزارة الثقافة والمحافظة على
ال��ت��راث بعد المخرجة السينمائية
المعروفة مفيدة التالتلي التي عيّنت
ّ
تتول
غ��داة سقوط نظام بن علي ولم
منصبها عملياً ،وه��ي عضو مؤسس
ل��ـ»ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ت��ون��س��ي��ة للنساء
الديمقراطياتالعلمانية».
ت��ؤك��د ال���وزي���رة األخ��ض��ر على أن
المغنية التونسية سنية مبارك ستبقى
على رأس مهرجان قرطاج الدولي،
أحد أعرق المهرجانات العربية ،كذلك
تحتفظ درة بوشوشة بمنصب مدير
مهرجان قرطاح السينمائي .علما ً أن
تونس تنظم مهرجانات عربية وافريقية
بارزة ،بينها مهرجان قرطاج الدولي،
ومهرجان الحمامات الدولي ،ومهرجان
الجم الدولي للموسيقى السيمفونية،
وأي��ام قرطاج المسرحية ،فضالً عن
معرض تونس الدولي للكتاب.
وت��ق��ول األخ��ض��ر« :سنسعى إلى
تطوير المهرجانات الفنية بمنحها بعدا ً
دول��ي�اً ،على األق��ل في مستوى عربي
وشرقي وأفريقي والضفة الشمالية
للبحر األبيض المتوسط» ،كاشفة أن

المهرجانات تعاني عجزا ً ماليا ً كبيراً،
ل��ذا يجب إع��ادة هيكلتها بمأسستها
لمنحها انطالقة جديدة تقودها إلى
استعادة إشعاعها العالمي ولعب
دورها الثقافي والمساهمة في التنمية
االقتصادية عبر جذب السياح».
تستضيف تونس في آذار الجاري
م��ه��رج��ان أي���ام ق��رط��اج الموسيقية
ومعرض تونس الدولي للكتاب الذي
احتجب العام الفائت ،وهما النشاطين
الثقافيين المهمين بعد تولي األخضر
حقيبة وزارة الثقافة ،وستكون الكاتبة
المصرية ن��وال السعداوي والشاعر
السوري أدونيس من ضيوف المعرض
هذا العام .وتؤكد الوزيرة على أن من
أولوياتها االنتهاء من مشروع مدينة
ثقافية ب��دأ تنفيذه قبل ع��دة أع��وام
ولم يكتمل حتى اآلن ،قائلة« :انطلق
مشروع بناء مدينة الثقافة قبل عشرة
أعوام تقريبا ً وواجه عدة عراقيل قبل أن
يتوقف رغم تقدم بعض األشغال فيه
بنسبة  75في المئة ،لذا نحرص على
إيجاد حلول إلكماله في أقرب وقت نظرا ً
إلى أهميته للحياة الثقافية والمثقفين
والمبدعين في البالد» .ويضم مشروع
مدينة الثقافة الذي يمتد على مساحة

تسعة هكتارات ( 190ألف متر مربع)
وس��ط العاصمة التونسية ساحات
م��ت��ع��ددة أب���رزه���ا س��اح��ة عمومية
الستقبال الجمهور وأم��اك��ن لعرض
األعمال الفنية والكتب ومقا ٍه ومطاعم،
إض��اف��ة إل���ى م��س��رح ل�لأوب��را يتسع
لنحو  1800شخص ،وقاعة عروض
مسرحية من  700مقعد وقاعة عروض
أخرى من  300مقعد.
تشير ال��وزي��رة أيضا ً إل��ى ض��رورة
حماية ال��ت��راث والمواقع األث��ري��ة في
تونس م��ن عمليات السطو والنهب
والسرقة وإع���ادة إحيائها كي تؤدي
دوره���ا ف��ي تعميق معرفة المواطن
بهويتهوتساهمفيالتنميةاالقتصادية،
مضيفة« :تملك تونس رصيدا ً تراثيا ً

كبيرا ً يقدر تقريبا بنحو  40ألف موقع
أثري .والمناطق األفقر في البالد تضم
أكبر ع��دد من المواقع األث��ري��ة ،وهذه
مفارقة كبرى يجب أن نجد حالً لتالفيها
عبر التعاون مع وزارة السياحة ،بغية
إدخالها ضمن الخريطة السياحية.
وال توجد اختالفات حول التوجهات
ال��ث��ق��اف��ي��ة ،ل��ك��ن ي��ج��ب إع����ادة ص��وغ
التصورات ووضع استراتيجية شاملة
من قبل وزارة الثقافة وأه��ل الثقافة
وإعادة هيكلة المؤسسات ،إضافة إلى
البحث عن عائدات مالية أخرى ،فموارد
ال��دول��ة ال تكفي ،خ��اص��ة أن  70في
المئة من موازنة ال��وزارة تصرف على
الرواتب ،بينما تخصص نحو  30في
المئة فحسب للنشاط الثقافي».
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مئة �شهادة عربية حول مجازر الإبادة الأرمن ّية
في كتاب للباحثة نورة �آري�سيان

يعرض كتاب «مئة شهادة عربية» للدكتورة نورة آريسيان آراء وشهادات
شخصيات عربية في مجازر اإلبادة األرمنية التي ارتكبها العثمانيون نهاية
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ،التقتهم المؤلفة طوال عقد من الزمن.
وفي الكتاب آراء ألدباء ومفكرين سوريين وعرب ،بعضهم رحل عن عالمنا مثل
األديب والروائي عبد السالم العجيلي الذي تحدث عن مساعدة والده حداد
العجيلي األرمن الفارين من المذابح العثمانية وإيوائهم في بيته بعدما اختبروا
أساليب تعذيب غير مسبوقة ،فالرجال واألطفال كانوا يرمون في نهر الفرات،
معتبرا ً أن المجازر األرمنية واحدة من أبشع المجازر في التاريخ.
المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون يقول في شهادة
إن شرائع السماء هي التي تمنع الشر والقتل ،فاإلسالم والمسيحية وشريعة
إبراهيم جعلت اإلنسان هو المقدس األول ،فدمه وماله وعرضه حرام ،وشهداء
األرمن نموذج للظلم الذي صاغته يد السياسيين في صفحات التاريخ .والواجب
اليوم علينا جميعا أن نعلم أبناءنا كيف يصنعون السالم بالحب واإليمان.
الكاتب والمؤلف المسرحي وليد إخالصي يقول إن اللجوء األرمني إلى
سورية تحديدا ً كان له مبرر جغرافي وتاريخي ،لو عدنا إلى الطبيعة النفسية
للعرب السوريين ،إذ كانوا يتعاطفون دوما ً مع أي شعب وقع عليه الظلم.
القاص والروائي الفلسطيني حسن حميد يقول إن الندوب التي تركتها
المذابح العثمانية لدى أبناء الشعب األرمني لم تمح بل توارثتها األجيال
األرمنية الجديدة ،معتبرا ً نكبة األرمن وجها ً من وجوه االستعمار الشرس،
سواء ما قام به العثمانيون أو التجاهل الكبير من المجتمع الدولي للجرائم ضد
األرمن.
يعرض كتاب آريسيان لتجربة المسرحي والكاتب والشاعر الراحل ممدوح
عدوان عن القضية األرمنية ،مسلطا ً الضوء على مرحلة الحرب العالمية األولى
في ظل االحتالل العثماني إذ اجتهد عشرين سنة تقريبا ً في جمع وثائق ومراجع
ومقابالت شخصية مع أشخاص عاشوا تلك الفترة وكتب مسرحيتين األولى
هي «الغول» ويقصد جمال باشا السفاح والثانية «أي��ام الجوع» عن شاب
أرمني هارب ومهاجر ،وتوضح المسرحية حقيقة التفكير العثماني واستعداد
أصحابه لتكرار فعلتهم على مر التاريخ.
عن روايته «مدارات الشرق» يقول الروائي نبيل سليمان« :إن القرن العشرين
ينتهي مثلما ابتدأ من مذابح األرم��ن ،وبقدر ما يصعب علي أن أص��دق هذه
الوحشية في اإلنسان بقدر ما زلت أصدق أن اإلنسان نفسه قادر على أن ينتصر
على الوحش الذي ذبح األرمني أو الفلسطيني ،فالقضية األرمنية وصمة عار
على جبين القرن العشرين ،وكذلك القضية الفلسطينية».
الروائي الراحل عبد الرحمن منيف سجل شهادته من خالل تناوله قضية
األرمن في رواياته بين  1933و ،2004جاعالً الشخصية األرمنية من المفردات
األساسية في بعض رواياته مثل «سيرة مدينة» و»م��دن الملح» و»أرض
السواد» ،واصفا ً ما تعرض له الشعب األرمني في العصر الحديث بالظلم الذي
لم تتعرض له سوى شعوب قليلة في هذا العالم نتيجة التعصب وضيق الفكر
والمكر الدولي.
الكاتب واألديب حسن م يوسف يكشف أنه خالل أثناء فترة البحث عن المادة
العلمية والتاريخية لمسلسل «أخوة التراب» الذي كتب له القصة والسيناريو
والحوار وأخرجه نجدة أنزور «مارس األتراك الطورانيون ألوانا ً من القسوة
على جيرانهم ال مثيل لها في تاريخ المنطقة ،إذ ذقنا طعم الظلم نفسه وتعاطفنا
مع إخوتنا األرمن الذين تم تهجيرهم من أرضهم في واحدة من أقسى عمليات
التطهير العرقي في النصف األول من القرن العشرين».
الكاتب والباحث الدكتور اسكندر لوقا يعتبر إن اإلبادة األرمنية هي جريمة
عصر ال تقل وحشية عن جرائم النازية والصهيونية ضد اإلنسانية ،وهي لطخة
عار على جبين هؤالء العتاة جميعا.
في الكتاب شهادات أيضا ً لكتاب وأدباء آخرين مثل زبيرو سلطان وإبراهيم
الخليل من الرقة وخليل جاسم الحميدي وعمر الدقاق ،إضافة إلى أعالم في
الفكر والسياسة.
الكاتبة من مواليد دمشق  ،1967تحمل إجازة في اللغة الفرنسية ودكتوراه
في األدب الحديث ،وهي أستاذة محاضرة في كلية اآلداب في جامعة دمشق،
نشرت العديد من األبحاث في الصحف والمجالت العربية واألرمنية من
مؤلفاتها« :أصداء اإلبادة األرمنية في الصحافة السورية» و»النواب األرمن
في المجالس النيابية السورية» و»غوائل األرمن في الفكر السوري» ،فضالً
عن العديد من الكتب المترجمة مثل «ضريبة الباقة» للكاتب هاكوب بارونيان
وغيرها.

ق�صائد �شعر ّية للأطفال دون العا�شرة
في مجموعة «�أقمار الدنيا»
قصائد قصيرة لألطفال دون سن العاشرة كتبها الشاعر جيكر خورشيد في
مجموعة شعرية حملت عنوان «أقمار الدنيا» خاطب فيها عقول األطفال ودعاهم
إلى بساتين شعرية قوامها األخالق النبيلة وحب الطبيعة والناس .ويبدأ الشاعر
من محبة الطفل ألبويه ومعلمه ،إضافة إلى الطرائق االيجابية التي يستخدمها
في تعامله مع الطبيعة والكون بغية إنشاء جيل وطني ،فهو يزرع األمل والفرح
في نفوس األطفال ويصور لهم الدنيا والكون بمك ّونات جمالية تخلو من الكذب
والخوف وتقتصر على المحبة والبهاء .يقول في قصيدة «أقمار الكون» «يا
أطفال كاألقمار…غنوا غنوا كاألطيار نمأل هذا الكون صياحا… نشدو نرقص
كاألوتار نقفز فوق العشب الزاهي… نتدفق مثل األنهار» .والشمس عند الشاعر
تحكي وتصغي ،فيدفع الطفل إلى مخاطبتها وثمة بينهما عالقة حميمة فيطلب
منها أن تضيء له وأن توقظ بنورها البلبل الجميل الذي سيعزف له ألحانا ً
عذبة ثم يتخيل نفسه غيمة تمطر على األرض فتساهم في إنماء الخير وفرحة
اإلنسان .يقول في قصيدة «شمس الكلمات»:
«أال يا شمس كلماتي … أضيئي بالهوى ذات��ي /وخلي بلبلي يصحو...
ويشدو سحر أبياتي /تعالي غصن زيتون… وطيري كالحمامات /لعلي غيمة
أعدو… وأهمي فوق واحاتي»
كما يزرع الشاعر القيم النبيلة بين الطفل وأبويه وينمي ظاهرة الحنان لتنمو
األحب لإلنسان .يقول في
العالقة بينهم وتصبح أعظم وأسمى ،فاألب واألم هما
ّ
قصيدة «أمي  ..أبي» :أمي أبي إليكما … قلبي يحن دائما /كم أدمع سخية ..
علي قد سكبتما /لسوف أبقى أبدا … أرفع رأسي للسما /أدعو أهي راجيا…
عيشا سعيدا لكما».
يعتمد الشاعر خورشيد على القصة الشعرية فيربط بين النغمة الموسيقية
وارتفاع وتيرة الحدث الذي يبدأ به النص ،ثم يسلسل المعاني بتوازن رقيق،
كما في قصيدة «معلمي» :أهواك يا معلمي  ..يا قدوتي وملهمي /أراك مثل شمعة
… تنير حولي عالمي /أنت الذي أطلقتني  ..كمارد من قمقم»
ّ
وتحضهم
يلجأ الشاعر أيضا ً إلى انتقاء التفعيالت التي تهز مشاعر األطفال
على الفرح والرقص كما في قصيدة «عصفوري» ،جاعالً العالقة فيها بين الطفل
والعصفور عالقة تعتمد على المحبة والتعايش الجميل:
«عصفوري أجمل عصفور … يتنقل حولي ويدور /عصفوري ينقر شباكي
… فأراه خلف البلور /يشدو لي حتى يوقذني … فأفيق وقلبي مسرور».
تتفاوت قصائد المجموعة الصادرة لدى الهيئة السورية للكتاب في 34
صفحة من قطعا ً كبيرا ً بين مستوى ممتاز وآخر عادي فتفوقت القصائد األخيرة
في المجموعة على القصائد األولى ،وتبدو قصيدة «عصفوري» أكثر تماسكا ً
لناحية البنية التركيبية وانسياب النغمة الموسيقية من قصيدة «أقمار الدنيا»
غير أن قصائد المجموعة كلّها تعتبر قفزة نوعية في أدب األطفال إذ تساهم في
ترسيخ قواعد األدب األصيل بنفوس أطفالنا وزرع القيم السامية.

الباري�سي� ...صوت المنادين بالحرية واالنعتاق
«فيغارو» بومار�شيه على الم�سرح
ّ
«زواج فيغارو» مسرحية من كالسيكيات المسرح الفرنسي ،استنكر لوي
السادس عشر نقدها الالذع للقيم السائدة واستهزاءها بالسلطة ،ألنها كانت
تساند الطبقة البورجوازية الصاعدة في دعوتها إلى الحرية والمساواة بين
البشر ،واعتبرت من األعمال التي بشرت بالثورة الفرنسية ،رغم أن حوادثها
تدور خارج فرنسا.
«زواج فيغارو» لكاتبها بيار كارون دو بومارشيه ( )1799 1732-أُنجزت
عام  ،1778ولما منع عرضها أعاد كتابتها بتكثيف مرجعيتها اإلسبانية ،وراح
يخوض حملة وينظم قراءات في بعض الصالونات لكسب التأييد للمسرحية
التي تبدو مثل تتمة لـ»حالق إشبيلية» أو «االحتياط غير المجدي».
لم تمض أعوام حتى نجح بومارشيه في مسعاه ،وعرضت المسرحية على
خشبة مسرح األوديون في  25نيسان عام  ،1784من دون أن يتنازل بومارشيه
عن نقده المبطن للسلطة ،رغم ما بلغه من موقف الملك لوي السادس عشر منها
ووصفه إياها بالعمل المقيت ،ومن موقفه منه هو نفسه إذ قال« :هذا الرجل
يستهزئ بكل ما يمثل السلطة» مضيفا ً أنها لن تعرض البتة.
القت المسرحية نجاحا ً غير مسبوق ،وظلت تعرض طوال العام بمعدّل سبعة
وستين عرضا ً سنوياً ،قبل أن تتجاوز أصداؤها فرنسا ،ليس لنبرة الحرية فيها
فحسب ،إنما أيضا لحداثة مضمونها وجدة طرحها ،حتى أن موزار تلقفها وصاغ
منها عام  1786أوبرا بالعنوان نفسه عرضت للمرة األولى في فيينا .ثم تبعه
أنطونيو سالييري في حزيران عام  ،1789أي قبيل الثورة ببضعة أيام ،وبذلك
دخل الخادم فيغارو التاريخ.

المسرحية في خمسة فصول ،بطلها «فيغارو» الذي يحمل سمات المؤلف
لناحية إقباله على الدنيا بنهم واستشرافه اآلتي ،مثلما يحمل سمات الخادم
مثلما ص ّورها موليير ،لكنه يختلف عنه في نزوعه إلى التم ّرد ،مطالبا ً بالمساواة
مع سيّده الكونت «ألمافيفا» ،في قطع سافر مع أعراف المجتمع وتقاليده .وهي
دعوة مباشرة إلى ثورة على القيم السائدة وعلى من يرعاها سواء من السلطة
أو من الكنيسة لقيام مجتمع جديد قوامه الحرية والعدل والمساواة .فالمؤلف إذ
يصوغ خطابه على لسان بطله ،إنما يعبر ع ّما كان يعتمل في المجتمع الفرنسي
آنذاك من إرهاصات يقظة الوعي وتنامي طبقة صاعدة هي البورجوازية ،وتوق
الرعايا إلى الحرية ،من دون استثناء النساء.
يت ّم ذلك بأسلوب يغلب عليه المرح والحيوية ،ويقوم فيه الضحك بدور
ح ّمال أفكار جديدة ،بعضها يخص حرية التعبير التي يقابلها األمراء والملوك
يمس حرية األفراد وحقهم في المساواة.
بالمصادرة ،وبعضها اآلخر ّ
الباريسي ،حافظ المخرج
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ّ
جان بول تريبو على ديكور معتدل استقاه من لوحات جان أونوريه فراغونار
( )1706 1632-ذات الجمالية الحالمة القريبة من التجريدية ،حيث اللهو
والمرح والهزل في فورة مجنونة -ومنه العنوان الفرعي «يوم جنون» ،-وحيث
االنتقال من مونولوغ «فيغارو» ذي النبرة الجدية الرصينة إلى لعبة الغميضة
أو االستغ ّماية كما في الفصل األخير.
المسرحية وإن خالطها اللهو والضحك ،يسيطر عليها في معظم فصولها النقد
الالذع الذي ينهض به فيغارو إلدانة امتيازات النبالء غير العادلة وامتهانهم

الطبقات الشعبية المستضعفة ،وفضح «حق التفخيذ» لديهم الحق الذي يتيح
للكونت «ألمافيفا» ابتزاز الخادم «سوزان» فيل ّوح لها بمقايضة نفسها بالمال.
«فيغارو» ،بما له من نباهة ودهاء وخبرة حياتية هو األقدر على تجاوز
انتمائه الطبقي ،ونجح إريك هرسون مَكاريل في أداء ذاك المونولوغ الطويل
الذي شكل لحظة درامية فريدة في آثار المسرح العالمي ،حين يقف البطل
وحيدا ً في العتمة ،راوي�ا ً قصة حياته بلسان منفرد ومستعيدا ً الماضي في
متوجها إلى الجمهور.
صيغة المضارع،
ّ
تحوم المسرحية حول خادم تتجاذبه امرأتان« :سوزان» الخادمة اللعوب
للكونتيسة ،التي يريد أن يتز ّوجها ،وينافسه عليها الكونت ،و»مارسلين»
المربية التي تساومه بدين سابق للزواج منه .وتبدو المنافسة بين الكونت
و»فيغارو» رمزا لصراع تاريخي أو سياسي بين منظومة قديمة منهكة تتشبث
بامتيازات مجحفة ،وعالم جديد واعد يتقد حيوية.
يتسم العرض بالوضوح واألمانة ،مثلما يتسم ديكوره باالنسجام واالقتصاد
في تأثيث المشاهد ،وتبقى ميزته األساس تقديم شخوص منتمية إلى تاريخ
األدب وتاريخ فرنسا ،فيلقى المتفرج متعة في استحضارهما واستحضار
زمنها .أما في ما يتعلق بمدى اعتبار بومارشيه مبشرا ً بقيام الثورة الفرنسية،
فللمخرج جان بول تريبو له وجهة نظر أخرى إذ يقول« :ال أتصور بومارشيه
شاهرا ً قلمه لالستيالء على قلعة الباستيل ،بل استغل عبقرية الكاتب المسرحي
المرح الكامنة فيه لمساندة الطبقة البورجوازية الناشئة في المطالبة بالحرية
في مختلف المجاالت».

وهذا ما ال يخالفه فيه بومارشيه نفسه ،إذ كتب في مقدمة مسرحيته إنها
ليست مسرحية ثورية ،وإن رأى المؤرخون في قوله هذا تضليال للرقابة كي
ال تمنع عرضها ،فهو يؤمن بأن الكاتب ينبغي أن يكون جريئاً .والمعروف أن
المسرحية منعت في ما بعد لمدة أربع سنوات خالل االحتالل النازي لفرنسا،
يتوجه مباشرة إلى جمهور قد يتأثر بخطابها سريعا ً فيثور
ألن نقدها الجريء
ّ
ض ّد القوات الغازية.

