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ثقافة

جمع �صوراً ووثائق ومعلومات تاريخ ّية و�أر�شيف ًا نادراً عن �أوابد �أقدم عا�صمة م�أهولة

أرم�شي :كنز متن ّقل من التوثيق لدم�شق ينتظر الخروج �إلى العالم لتكت�شفه الأجيال
الباحث عماد ال ّ

ط��ح��ان من
ك��ت��ب م��ح��م��د س��م��ي��ر
ّ
دم��ش��ق (س���ان���ا) :ان��ط��ل��ق الباحث
ال��س��وري ع��م��اد األرم��ش��ي م��ن حبه
وشوقه وشغفه بمدينته دمشق قبل
عشرة أعوام باحثا ً وموثقا ً بالوثائق
وال��ص��ور والمعلومات التاريخية
ألواب����د أق���دم ع��اص��م��ة م��أه��ول��ة في
العالم ،فتوافر لديه مخزون كبير من
األرشيف المهم والنادر حول كل ما
يتعلق بالمساجد القديمة والمدارس
والتكايا واألض��رح��ة والخانات في
دمشق.
ولدت لدى األرمشي ،المتخصص
في التاريخ والمقيم في أبو ظبي منذ
عام  ،1982فكرة البحث والتوثيق
ص��ي��ف ع���ام  2003ب��ع��دم��ا أمضى
إجازته الصيفية متج ّوال ً في أرجاء
األوابد القديمة في دمشق مراقبا ً قوافل
السياح المبهورة بعظمة التاريخ
والحضارة السورية ،فاشترى بعض
الكتب القيمة التي تتحدث عن هذه
الحضارة ومضمونها.
عن دخوله مجال البحث والتوثيق
ال��ت��اري��خ��ي لمدينة دم��ش��ق يقول
األرم���ش���ي« :إن ال��ف��ك��رة نبعت من
رغبة شخصية ملحة لجمع وحفظ
هذا الكنز من المعلومات والوثائق
كي تبقى منهالً لكل محب وعاشق
لدمشق ،رغم ضخامة العمل والجهد
الكبير ال��ذي يتطلبه وال��ذي يحتاج
إلى مؤسسات بحثية متخصصة».
وحول تمويل عملية البحث والتوثيق
المستمرة منذ اثني عشر عاما ً إلى
اليوم ،يوضح المغترب السوري أنه
قدّم مبادرة لتو ّلي جميع تكاليف هذه
العملية المضنية وراح يقتني الكتب

وال��م��راج��ع التاريخية ع��ن دمشق
داخل سورية وخارجها ،الى جانب
الصور النادرة مهما بلغت قيمتها.
بعد أع��وام من العمل المتواصل
رأى األرم��ش��ي أن إت��م��ام م��ش��روع
توثيق تاريخ مدينة دمشق يحتاج
وقت طويل وتفرغ تام من قبل فريق
العمل القائم عليه لربط المواضيع
وال��ن��ص��وص م��ع ال��ص��ور الضوئية
التي يتم الحصول عليها ألرشفتها،
نسبي
ما يجعل العمل يسير ببطء
ّ
لكونه غير متفرغ لعملية البحث على
حد تعبيره .ويتمنى ان تتبنى جهة
وطنية هذا المشروع المهم ليحفظ
ف��ي أي��د أمينة وي��خ��رج إل��ى العالم
بالطريقة الالئقة والمدروسة بعد
ترجمته إلى عدة لغات عالمية ،ما
يعود بفوائد كبيرة على الوطن ،أهمها
حفظ المعالم التاريخية لدمشق
وتوثيقها والتسويق السياحي لها،
مع ما يجلب ذل��ك من م��ردود مادي
ومعنوي كبير.
يملك اب��ن مدينة دمشق أرشيفا ً
قسم عدة أقسام ،مدعوما ً
كبيرا ً جدا ً ّ
بالصور التوثيقية ك��ي يصار إلى
نشره بالطريقة السهلة عبر الكتب
والمجلدات ،وهي دراسات تاريخية
وتحليلية هندسية لمساجد وجوامع
مدينة دمشق القديمة ،إلى دراسات
تاريخية وتحليلية هندسية لمدارس
دمشق القديمة ،ودراس��ات تاريخية
وتحليلية هندسية للترب واألضرحة
ف���ي م��دي��ن��ة دم���ش���ق ،ودراس�����ات
تاريخية وتحليلية هندسية لخوانق
وب��ي��م��ارس��ت��ان��ات م��دي��ن��ة دم��ش��ق،
ودراس������ات ت��اري��خ��ي��ة وتحليلية

هندسية للزوايا واألربطة في مدينة
دمشق ،ودراسات تاريخية وتحليلية
هندسية لخانات دمشق ،ودراسات
شاملة لتطور ال��ح��ي��اة العمرانية
واالجتماعية ألحياء مدينة دمشق في
القرن التاسع عشر ومنتصف القرن
العشرين.
ال يخفي األرم��ش��ي قلقه من عدم
التمكن من نشر األرش��ي��ف الضخم
وال��ن��ادر ال��ذي يملكه فيبقى حبيس
المكتبة الرقمية لديه وتحرم منه
األجيال القادمة ويندثر بعد الجهد
والعناء الكبيرين في الحصول عليه
وتوثيقه مؤكدا ً ضرورة التعريف بهذا
األرشيف بمختلف الوسائل المتاحة
مثل اإلع�ل�ام وال��م��ع��ارض والكتب
وال��م��ج��ل��دات واإلن��ت��رن��ت ووس��ائ��ل
التواصل االجتماعي وغيرها .ويرى
الباحث في تاريخ دمشق المصور أن
موضوع األرشفة والتوثيق التاريخي
في سورية يلقى اهتماما ً كبيرا ً منذ

عدة سنوات ،وثمة جهد مهم يبذل في
هذا المجال من عدة جهات ،الفتا إلى
دور مكتبة األسد الوطنية في دمشق
التي تضم الكثير من الكتب القيمة
والمراجع القديمة المعاد ترميمها
ونشرها.
ي���ؤك���د األرم����ش����ي أن ال��ه��ج��م��ة
الشرسة على تاريخنا وآث��ارن��ا من
قبل اإلره���اب هدفها مسح وجهنا
الحضاري ،مضيفاً« :إن ما نشاهده
م��ن تدمير ممنهج لكل م��ا يرتبط
بارثنا الحضاري والتاريخي من قبل
اإلرهابيين الجهلة هو خسارة كبيرة
لما حل باآلثار واألواب��د» ،معتبرا ً أن
ما يقوم به هؤالء الجهلة الظالميون
يعبر عن عقولهم المتحجرة والجاهلة
لقيمة الحضارة والتاريخ.
ويقول الباحث في معالم مدينة
دمشق ال��ذي لم ينجز حتى اآلن إالّ
ما نسبته  30في المئة فحسب من
توثيق األرش��ي��ف ال��م��ت��واف��ر لديه،

إنه لو امتلك الوقت الكافي والتفرغ
الكامل لوثق للمدن السورية كلها
التي يمتلك أرشيفا ضخما لها من
الصور والمعلومات ،والتي تنتظر من
يتبناها في مشروع توثيقي متكامل.
شارك الباحث األرمشي ،الذي ال
يحقق أي فائدة مادية من مشروعه
التوثيقي ،في معرض «بالد الشام»
ال��ذي أقيم في الشارقة ع��ام 2009
بجزء م��ن األرش��ي��ف الضخم ال��ذي
يملكه تحت ع��ن��وان «االس��ت��ش��راق
الفني ف��ي ب�لاد ال��ش��ام» ،ول��م تتح
ل��ه ف��رص��ة أخ����رى ل��ل��م��ش��ارك��ة في
معارض أخرى بسبب عدم التفرغ،
ولم يعرض مشروعه على أي جهة
وطنية كي تتبناه وتدعمه بسبب
وج��وده خ��ارج س��وري��ة .وه��و يدعو
كل مهتم بمدينة دمشق إلى التواصل
معه وال��ت��ع��اون ف��ي ه��ذا المشروع
التوثيقي قائالً« :أتمنى أن أتواصل
مع سائر المهتمين بالتوثيق إلى نشر

ما لديهم من وثائق مهمة ومعلومات
مفيدة والحفاظ على الحماية الفكرية
بأسمائهم .ويشير األرم��ش��ي إلى
أن ح��ب دمشق وال��رغ��ب��ة ف��ي حفظ
أرشيفها وتوثيقه جمعاه بعدد كبير
ممن يشاطره تقديره لهذا اإلرث المهم
عبر اإلنترنت ما ساعد وسهل وأمن
الوصول إلى الكثير من المعلومات
والوثائق والصور وتقصي منابعها
العربية واألجنبية وتبادل الخبرات
للقيام بعمل توثيقي متكامل من سائر
الجوانب.
يختم األرم��ش��ي ق��ائ�لاً« :لست
وح���دي م��ن يعمل على المشروع،
بل هناك فريق عمل كبير والجميع
يعمل معي بصمت وتط ّوع بال مقابل.
جمعنا ص���ورا ً لدمشق م��ن جميع
أنحاء العالم ،وهذا تعجز عن جمعه
مؤسسات متخصصة ،وما زلنا نعمل
حتى اليوم وسنستمر ،فحبنا لوطننا
ال ينضب».
الباحث األرمشي من مواليد دمشق
عام  ،1951عاش طفولته في حي
سوق ساروجا ح��ارة النوفرة ونال
إج��ازة في التاريخ ع��ام  1977من
جامعة دمشق وسافر إلى أوروبا ثم
انتقل عام  1982إلى اإلمارات وعمل
في مجال النفط ويستم ّر فيه الى
اليوم .دخل عام  2003مجال البحث
والتوثيق التاريخي المصور لمدينة
دم��ش��ق وم��ا ب��رح م��ث��اب��را ً على هذا
المشروع ويملك أرشيفا ً كبيرا ً ونادرا ً
من الصور والمعلومات عن دمشق
لم يظهر منها سوء جزء يسير وعبر
وسائل التواصل االجتماعي فحسب.

ال�شر
الأ�سطورة الإغريق ّية َر َوت :من «�صندوق باندورا» الذهب خرجت قوى
ّ
كتب محمد زكريا توفيق (ميدل
ايست أونالين) :بعد إدانة زيوس لـ
«بروميثيوس» ،بسبب سرقته النار
وإهدائها للجنس البشري ،أخذ يفكر
في طريقة لمعاقبة اإلنسان لقبوله
ال��ه��دي��ة .وب��ع��دم��ا ق��دح زن���اد فكره
وجد وسيلة .طلب من اإلل��ه األعرج
هيفاستوس أن يضع له تمثاال ً من
ال��ص��ل��ص��ال ،ون��ص��ح��ه باستخدام
أف���رودي���ت زوج��ت��ه م��دوي�لاً ليكون
التمثال أجمل الممكن .ونفخ زيوس
في التمثال فتحول الصلصال إلى
غ��ادة رائعة الحسن والجمال تدب
فيها الحياة .بعد ذل��ك جمع اآللهة
وطلب أن يقدم كل منهم للمخلوقة
الجديدة هدية.
أبولو علمها الغناء والموسيقى
والعزف على القيثارة .أثينا علمتها
ال��غ��زل وال��ن��س��ج .ديميتير علّمها
الزراعة والعناية باألشجار والزهور.
أفروديت علمتها الرقص وكيف تعتني
بمظهرها وتظهر دالل��ه��ا وجمالها،
وفوق ذلك كيف ترمق الرجال بطرف
عينها من دون أن يالحظها أحد.
بوسيدون ،أهداها عقدا ً من اللؤلؤ،
ذي حبّات كبيرة ،ووعدها بأنها لن
تغرق البتة في الماء أبدا .هيرميس
أهداها صندوقا ً ذهبا ً جميالً وحذرها
م��ن محاولة فتحه تحت أي ظرف
ونال ،منها وعدا بذلك .أما هيرا ،فقد
أعطتها غريزة حب استطالع شديدة
الوطأة.
أخذها هيرميس من يدها ونزل
بها م��ن قمة األول��ي��م��ب .ذه��ب إلى
إبيميثيوس شقيق بروميثيوس
المغضوب عليه من اآللهة ،وأخبره
بأن هذه الغادة هي هدية زيوس له،
لقاء الغبن ال��ذي وق��ع على العائلة

بسبب ما فعله شقيقه .هي جميلة
ال��ج��م��ي�لات ،ول���ن ي��ج��د أج��م��ل منها
زوجة .اسمها «باندورا» ،أي «هدية
الجميع».
ت��زوج إبيميثيوس م��ن ب��ان��دورا.
وك���ان���ت زوج����ة ص��ال��ح��ة تعتني
ب���ش���ؤون ال��ب��ي��ت وت��ت��و ّل��ى ال��غ��زل
والخبيز واالعتناء بنباتات الحديقة.
وحين يعود زوجها تسليه بالرقص
والغناء .كانت تعتقد أنها وزوجها
أسعد زوجين على وجه األرض .لكنّ
أمرا ً واحدا ً كان يعكر مزاجها ويشغل
تفكيرها ليل ن��ه��ار ه��و الصندوق
الذهبي .كانت تضعه على المنضدة
ّ
وتنظفه وتلّمعه يوم ّيا ً كي يعجب به
كل من ي��راه .تسقط أشعة الشمس
على سطحه يتوهج ويبرق بألوان
الطيف المختلفة التي تزيده جماال
على ج��م��ال ،وتضفي على نقوشه
روعة على روعة.
راح���ت ب��ان��دورا ت��ت��س��اءل :لماذا
أه��داه��ا هيرميس الصندوق مغلقا ً
وطلب منها عدم فتحه وقد أصبح ملكا ً
لها؟ ال بد أنه يمزح .أنا أعرفه جيدا ً
وأع��رف أن��ه يحب المزاح والفكاهة
وتوضيب المقالب .جميع الناس
واآللهة تعرف ذلك.
بلى ،إن��ه يمزح .عندما يعطيني
هدية ،ثم يقول لي ال تفتحيها تحت
أي ظرف .هذا كالم غير معقول على
اإلط�لاق .إذا كان الصندوق الذهبي
بهذا الجمال وال��روع��ة من الخارج
فكيف يكون ما بداخله؟
ال بد أن هيرميس جعل ما في داخل
الصندوق مفاجأة لي .جواهر وحلى
جميلة بالتأكيد لم تر مثلها عين من
قبل .ال شك في ذلك .إذا كان الصندوق
من الذهب الخالص ،غن ّيا ً بالنقوش

ومطعّ ما ً بالجواهر من الخارج ،فال بد
من أن يكون ما في داخله شيء رائع
أيضاً ،وإال ما ك��ان يصلح ألن يقدم
كهدية.
رب��م��ا يتوقع هيرميس أن أفتح
الصندوق بنفسي ،لكي أفاجأ بما فيه
من روائع ،فأشكره .لكن باندورا كانت
تعلم أنها يجب أالّ تفتح الصندوق .تم
تحذيرها ،باإلضافة إلى أنها وعدت
بذلك.
حملت ب���ان���دورا ال��ص��ن��دوق عن

المنضدة أم��ام ال��ن��اف��ذة ورم��ت��ه في
غرفة الخزين المظلمة بعيدا ً عن
عينيها وتفكيرها .لكن ذلك لم يفعل
شيئا ً س��وى زي���ادة ن��ار شعلة حب
االستطالع الموقدة داخلها.
ال��رغ��ب��ة ف��ي م��ع��رف��ة م��ا ف��ي داخ��ل
الصندوق تكاد تقتلها .تسيطر على
عقلها وتملك لبها أينما تذهب .كانت
تخلق الحجج واألع���ذار لكي تدخل
الغرفة حتى تلمس الصندوق بيديها.
لكنها كانت تلقيه وتفر هاربة وتغلق

باب الغرفة على الصندوق ،أخذت
ال��ص��ن��دوق ال��ذه��ب��ي ووض��ع��ت��ه في
صندوق خشبي .ومن ثم وضعته في
حفرة عميقة وأهالت فوقه التراب.
لدى عودة زوجها أبيميثيوس تلك
الليلة ،كان شعرها منكوشا ً ويداها
داميتين وسترتها ممزقة .لكنها لم تقل
سوى أنها كانت تعمل في الحديقة.
ليالً أض��اءت أشعة القمر الغرفة.
لم تستطع ب��ان��دورا ال��ن��وم .جلست
على السرير وظلت تتلفت حولها.
أرجاء الغرفة كلّها كانت تستحم في
ضوء القمر .كل شيء كان مختلفاً.
كانت ثمة ظ�لال عميقة وبقع ضوء
فضية .خرجت ب��ان��دورا من الغرفة
ومشت على أطراف أصابعها .ذهبت
إلى الحديقة .الزهور واألشجار كانت
تتمايل .الدنيا كلها كانت ترقص في
ضوء القمر .أخذت باندورا الجاروف
وح��ف��رت األرض لتخرج الصندوق
ال��خ��ش��ب .أخ��رج��ت منه الصندوق
الذهبي .كان الصندوق ب��اردا ً جداً.
كانت ب��ان��دورا ترتجف خ��وف�اً .لكن
ال��رغ��ب��ة ف��ي م��ع��رف��ة م��ا ف��ي داخ��ل
الصندوق كانت أقوى من خوفها .ما
في داخل الصندوق ،بالنسبة إليها،
هو سر الحياة .ستموت حتما ً إن لم
تعرف ما هو.
تناولت باندورا مفتاح الصندوق
ال��ذه��ب م��ن س��ت��رت��ه��ا ،وف��ت��ح��ت به
الغطاء ببطء .سمعت صوت احتكاء
أج��س��اد م��ح��ش��ورة ف��ي ال��ص��ن��دوق،
وشمت رائحة كريهة .ثم خرجت من
الصندوق مخلوقات أشبه بالسحالي
ذات أجنحة مثل الخفافيش ،وعيون
تطلق ش��راراً .طارت تلك المخلوقات
وحامت حول رأس باندورا مرفرفة
بأجنحتها وصائحة بأصوات حادة.

ثم اختفت من المشهد في جنح الليل
مصدرة أص��وات نقنقة مثل أصوات
الدجاج.
ك��ادت ب��ان��دورا تصاب باإلغماء.
وفي تلك الحالة تمكنت آخر لحظة
م��ن غلق ال��ص��ن��دوق ال��ذه��ب بكامل
قوتها على آخ��ر مخلوق صغير لم
يتمكن م��ن ال��ه��رب .ص��رخ وعضها
في يدها وخربشها بمخالبه محاوال ً
الهرب .لكنها تمكنت من إرجاعه إلى
الصندوق وإحكام الغطاء عليه .ثم
أغمي عليها وسقط الصندوق من
يدها.
ال��م��خ��ل��وق��ات ال���ت���ي ك���ان���ت في
ال��ص��ن��دوق وه��رب��ت عندما فتحته
ب���ان���دورا ،ه��ي األم����راض ال��ت��ي بُلي
بها اإلنسان .األم��راض في أشكالها
المختلفة وت��ح��ص��ى ب����اآلالف .هي
الشيخوخة وال��م��ج��اع��ة والجنون
واليأس والفشل والحرب والخيانة
والغدر وباقي عائلة الشر.
بعدما طارت تلك المخلوقات من
الصندوق انتشرت في البقاع كافة
ودخلت كل بيت .عندما يأتـي أوانها
تطير وتلدغ وتسبب اآلالم الممكنة
واألسى والموت.
ربما ك��ان األم��ر أس��وأ من ذل��ك لو
هرب المخلوق الذي نجحت باندورا
في إبقائه محبوسا ً داخل الصندوق.
لو هرب هذا المخلوق لعرف كل منا ما
سوف يصيبه من شر ومتى سيموت.
إنه أمر ال يستطيع اإلنسان تحمله.
أطلقت ب��ان��دورا ق��وى الشر كلها من
ال��ص��ن��دوق ال��ذه��ب ،لكن ي��ا لحسن
ال��ح��ظ ،ال ت��زال تحتفظ بالمخلوق
األخ��ي��ر وه��و ال��ي��أس .حبس اليأس
ونجا اإلنسان من شره .من ثم ،ظل
األمل وصديقنا الوفي.

الديني والعن�صر ّية في رومانيا القديمة
التع�صب
ي�شرح
الروماني
فيلم «عفارم»
ّ
ّ
ّ
ّ
من األف�لام التي لفتت األنظار في
مسابقة مهرجان برلين هذا العام،
الفيلم ال��روم��ان��ي «ع��ف��ارم» ،وهي
كلمة تركية التي كانت مستخدمة
ف��ي ال��ع��ص��ر ال��ع��ث��م��ان��ي ومعناها
«أحسنت» .وحاز الفيلم جائزة الدب
الفضي إلى األفضل إخراج ،لمخرجه
راضو جود في المهرجان ،وهو فيلمه
الروائي الطويل الثالث بعد «أسعد
فتاة في العالم» ( )2009و«كل واحد
في عائلتنا» (.)2012
والمخرج راضو من مواليد ،1977
درس السينما في جامعة بوخارست،
ثم أخرج عددا ً من األفالم القصيرة،
وعمل م��س��اع��دا ً لكوستا غ��اف��راس،
ومع المخرج الروماني كريستو بيو
ف��ي فيلمه المشهور «م��وت السيد
الزاريسكو» ،أي أنه ينتمي إلى الموجة
الجديدة في السينما الرومانية ،التي
فرضت نفسها على خريطة السينما
في العالم مع النجاح الكبير الذي
سجله فيلم « 4أشهر و 3أسابيع
ّ
ويومان» لمخرجه كريستيان مونغو
( )2007حاصدا ً السعفة الذهبية في
مهرجان كان.
على عكس أفالم السينما الرومانية
الجديدة التي تنتهج أسلوبا ً يعتمد
على اللقطات والمشاهد الطويلة
وال��ك��ام��ي��را ال��ث��اب��ت��ة ،وال��م��زج بين
التسجيلي وال��روائ��ي ،يعتمد فيلم
«عفارم» على حركة الكاميرا وحركة
األشخاص واألشياء داخل الصورة،
كما يعتمد على البناء الكالسيكي
لفيلم ال��ط��ري��ق ،م��ع شكل خارجي
يستوحي أج���واء «ال��وي��س��ت��رن» أو

سينما «الغرب األميركي».
تدور حوادث الفيلم في ثالثينات
ال��ق��رن ال��ت��اس��ع عشر ف��ي مقاطعة
«واالش��ي��ا ،بشمال روم��ان��ي��ا ،وهي
منطقة كانت ف��ي ع��ه��دذاك ،نظريا،
تابعة لإلمبراطورية العثمانية ،لكنها
كانت خاضعة عمليا ً للنفوذ الروسي
مع وجود نمساوي ملموس .والفيلم
مليء بالتالي بالعديد من الشخوص
الثانوية التي تنتمي إلى جميع تلك
الفئات ،إضافة بالطبع إلى الرومان
والغجر وهم في قلب موضوع الفيلم.
مشكلة الغجر في رومانيا مشكلة
قديمة ،إذ كانت دوم �ا ً من المشاكل
المسكوت عنها ،أي تلك التي ال يسمح
النظام السياسي ـ في جميع العصور
ـ بفتحها ومناقشتها بشجاعة
والتوصل إلى حل لها .فالفيلم يص ّور
كيف كان الغجر يخضعون للعبودية
ويعاملون معاملة الكائنات األدنى
بسبب لونهم األسمر ،ويشير الجميع
إليهم في الفيلم بكلمة «الغربان»
ّ
يسخروا في
بسبب لونهم ،وكانوا
العمل اإلج��ب��اري الشاق ل��دى مالك
األراضي اإلقطاعيين ،سواء من األتراك
المسلمين أو الرومان الكاثوليك.
بطل الفيلم ضابط شرطة يكلف من
قبل أحد كبار مالك األراضي بالبحث
عن العبد الغجري الهارب من العمل
في مزارعه والقبض عليه والعودة به
حياً .ويصطحب الضابط باصطحاب
ابنه معه ،ويعيّنه مساعدا ً له ،ويد ّربه
على «تنفيذ القانون» كما يقول له،
مقابل الحصول في نهاية المهمة
على هبة مالية جيدة من اإلقطاعي.

وأثناء الرحلة عبر الريف الروماني
في تلك المقاطعة المليئة بالغابات.
ويلتقي ال��رج��ل واب��ن��ه العديد من
روم��ان وغجر ،س��ادة وعبيد ،فقراء
وقساوسة وفالحين .يهدّد الشرطي
جميع الذين يلتقيهم من الفالحين
بالويل والثبور إن لم يعترفوا بمكان
«العبد» الغجري ال��ه��ارب ،إل��ى أن
يلتقي بقس كاثوليكي يرشده إلى
مكان الغجري مقابل الحصول على
مكافأة مالية رصدها الشرطي لمن
يدله على الهارب.
في أفالم الطريق يكون المقصود
م��ن طريقة البناء ع��ادة استخدام
«ال��رح��ل��ة -ال��ط��ري��ق -ال��م��س��ار» في
الكشف عن جوانب كثيرة تدعم الفكرة
الرئيسية للفيلم وتمدّها بالكثير من

تصب فيها
التفاصيل الفرعية التي
ّ
بشكل أو بآخر ،لكن من دون أن تغيب
الفكرة الرئيسية عن الفيلم ،وقد ينتج
من هذا التركيز الدرامي أحيانا ً بعض
التشتت والخروج على المسار ،أي
مسار السرد ،أو بعض االستطرادات
التي يجد صانع الفيلم نفسه واقعا ً
في غرامها فيطيل فيها ويستطرد.
وذاك ما يحدث مثال في مشهد طويل
عندما يتوقف الرجل وابنه عند بيت
للدعارة حيث يمثل الرجل ثم يقضي
وطره مع إحدى الغانيات ،وبعد ذلك
يشجع ابنه ويدفعه إل��ى ممارسة
الجنس مع الغانية نفسها ،بعد أن
يكون ساومها كثيرا ً على «الثمن»،
فهو ي��ري��د أن يتأكد م��ن «ذك���ورة»
اب��ن��ه ال��ش��اب صائحا عندما يجد

الشاب م��ت��ردداً :أرج��و أال تكون من
«السدوميين»!
يتمكن الضابط أخيرا ً من القبض
على الغجري الهارب ويربط قدميه
ويضعه فوق الحصان مقلوباً ،ظهره
وساقاه في مواجهة الكاميرا ،بينما
يقود الرجل الحصان يرافقه ابنه على
حصان آخر ،على نحو ما كنا نشاهده
ف��ي أف�لام «ال��وي��س��ت��رن» األميركية
القديمة (الشريف يعود بالمجرم ،أو
يعود المتط ّوع به لكي يتلقى مكافأة
من الشريف) .وعلى الطريق يحاول
ال��غ��ج��ري اس��ت��م��ال��ة ال��رج��ل واب��ن��ه
بمختلف الوسائل ،ي��روي لهما عن
ظروف حياته وعمله الشاق في كنف
الرجل اإلقطاعي وتعرضه للتنكيل
واالضطهاد ،لكنه يبوح لهما بعد ذلك
بالحقيقة وهي أن زوج��ة اإلقطاعي
«سلطانة» أغوته فمارس الجنس
معها ،ثم هرب بعدما عرف أن الرجل
سينكل به ،مبديا ً خوفه الشديد من
المصير ال��ذي ينتظره ،ويأخذ في
استعطافهما أن يطلقا سراحه إلى
حد أن االبن يطلب من وال��ده إطالق
س��راح��ه ،متسائالً ذات حين :كيف
يمكنهما أن يسوقا رجالً يعرفان أنه
سيلقى مصيره قتالً؟ ومع ذلك يذكره
والده بأنهما يؤديان واجبهما ،وأنهما
إذا أطلقا سراحه سيفقدان المكافأة
المالية المنتظرة بعد كل ما أنفقاه من
وقت وجهد ،لكنه يطمئن الغجري إلى
أن سيده سيكتفي بجلده فحسب،
وأنه سيتحدّث إليه ويشرح له األمر.
ينتهي األمر بتسليم العبد الهارب
إلى اإلقطاعي ،ويحصل الضابط على

المكافأة ،ثم يحاول التدخل وينصح
السيد باالكتفاء بجلده ،متعلالً بأن
الخطأ ليس خطأه وحده ،خاصة بعد
أن تشهد «سلطانة» بأنها هي التي
أغ��وت الغجري ،وينتهي األم��ر على
نحو مأسويّ عندما يقوم اإلقطاعي
أمام زوجته والجميع بإخصاء الرجل
في مشهد شديد القسوة.
ي��وج��ه الفيلم إدان����ة ق��وي��ة إل��ى
نظام كامل (سياسي واقتصادي)
يقوم على الطبقية :اإلقطاع أو كبار
مالك األراضي من طبقة النبالء التي
كانت التالية بعد الملوك واألم��راء
مباشرة ،وطبقة العاملين في خدمة
النبالء مثل الضابط (البورجوازية
ال��ن��اش��ئ��ة) ،ث��م ط��ب��ق��ة ال��ع��ب��ي��د أو
األقنان الذين تسند إليهم كل األعمال
األساسية :الزراعة والحصاد ورعاية
ال��ح��ي��وان��ات وغ��ي��ره��ا .وف��ي الوقت
نفسه يوجه الفيلم إدان��ة قوية إلى
طبقة رجال الدين الذين يتواطأون
مع اإلقطاعيين ،ويجدون ألنفسهم
تبريرا ً لما يمارسونه من استغالل
واس��ت��ع��ب��اد ل�لآخ��ري��ن ،م��ن الكتاب
المقدس نفسه ،وهذا ما يكشفه الفيلم
في مشهد المواجهة بين الضابط
والقس الكاثوليكي.
يستخدم المخرج األبيض واألسود
ليوحي أج��واء الفترة القديمة التي
ت��دور فيها ال��ح��وادث ،كما يستخدم
الشاشة العريضة ليفيد من أجواء
المشاهد الخارجية التي ت��دور في
الريف والجبال والغابات ،إضافة
إل��ى م��ا تضفيه م��ن أج���واء شبيهة
بأجواء «الويسترن».
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ال�سيا�سي ل�صناعة التقن ّية
االقت�صاد
ّ
العالية في «�إ�سرائيل» ...كتاب ًا

ص����در ح���دي���ث���ا ً ل��دى
«م��ؤس��س��ة ال���دراس���ات
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة» ك��ت��اب
«االق��ت��ص��اد السياسي
لصناعة التقنية العالية
في «إس��رائ��ي��ل»» ،تأليف
ف��ض��ل مصطفى النقيب
قسوم.
ومفيد أحمد ّ
ي���ت���ط���رق ال���ك���ت���اب
ب��أس��ل��وب تحليلي كمي
إلى نشأة صناعة التقنية
ال��ع��ال��ي��ة وت��ط��وره��ا في
«إسرائيل» منذ االنتداب
البريطاني في فلسطين
إل����ى ال���زم���ن ال���راه���ن،
ملما ً باألبعاد الحربية
واالقتصادية والسياسية
واالجتماعية والدولية
للموضوع .ويرتكز هذا
العرض على محورين،
األول ي��ت��ع��ل��ق ب��وص��ف
البيئة الحاضنة التي
ن���ش���أت ف��ي��ه��ا ص��ن��اع��ة
التقنية العالية ،وكيفية تطورها وتأقلمها مع المتغيرات المحلية واإلقليمية
والدولية .أما الثاني فيعنى بالدور الذي تقوم به الصناعة كرافعة لألهداف
«اإلسرائيلية» في المجالين اإلقليمي والعالمي .الكتاب في  207صفحات،
قطعا ً كبيراً ،أ ّما محتوياته فعلى النحو اآلتي:
ً
ً
الفصل األول :اإلط��ار النظري للبحث ،أوال :مقدمة ،ثانيا :األساسيات
المفاهيمية الخاصة باقتصاد صناعة التقنية العالية( ،أ) اقتصاد
المعرفة( ،ب) رأس المال البشري( ،ج) دور الدولة في صناعة التقنية
العالية ،ثالثاً :السياق التاريخي لمكانة صناعة التقنية العالية في النظام
الرأسمالي( ،أ) لمحة تاريخية( ،ب) األزمة االقتصادية( ،ج) أزمة الشرعية،
(د) ال��ث��ورة التكنولوجية الجديدة ونمط التنمية المعلوماتي :الجريد
التكنولوجي الجديد( ،هـ) نمط التنمية التكنولوجي  /التراكم المرن وأثره
في التنظيم االجتماعي ،رابعاً :نظرية المنظومة العالمية .الفصل الثاني:
اقتصاد «إسرائيل» السياسي ،أوالً :مقدمة ،ثانياً :مراحل تطور االقتصاد
«اإلسرائيلي»( ،أ) مرحلة تكريس االستيطان اليهودي على أرض فلسطين
( 1882ـ ( ،)1914ب) مرحلة االنتداب البريطاني ( 1922ـ ( ،)1948ج)
مرحلة تأسيس الدولة ( 1948ـ ( ،)1973د) مرحلة األزمات االقتصادية
( 1974ـ ( ،)1985ه��ـ) مرحلة اإلص�لاح والتوسع والتمركز (بعد سنة
 ،)1985ثالثاً :دور صناعة التقنية العالية في تطور االقتصاد «اإلسرائيلي»،
الفصل الثالث :البيئة الحاضنة لنشأة وتطور صناعة التقنية العالية في
«إسرائيل» ،أوالً :مقدمة ،ثانياً :محطات تاريخية مهمة في نشوء وتطور
وتقدم صناعة التقنية العالية في «إسرائيل» ،ثالثاً :دور رأس المال البشري
في صناعة التقنية العالية في «إسرائيل» ،رابعاً :دور الدولة في دعم صناعة
التقنية العالية في «إسرائيل» ،خامساً :دور الدعم األميركي في تطوير
وتقدم صناعة التقنية العالية في «إسرائيل»( ،أ) الشراكة االستراتيجية
بين الواليات المتحدة و«إسرائيل»( ،ب) الدور األميركي ـ صناعة التقنية
العالية الحربية( ،ج) ال��دور األميركي ـ صناعة التقنية العالية المدنية.
الفصل الرابع :طبيعة وبنية وحجم وف��روع صناعة التقنية العالية في
«إسرائيل» ،أوال ً مقدمة ،ثانياً :صناعة التقنية العالية الحربية( ،أ) دور
الوحدة  8200في االستخبارات العسكرية «اإلسرائيلية» في صناعة التقنية
العالية( ،ب) دور شركات الصناعة الحربية في صناعة التقنية العالية في
«إسرائيل» ،ثالثاً :صناعة األمن الوطني والمراقبة( ،أ) أسباب نشوء ونمو
صناعة األم��ن الوطني والمراقبة( ،ب) «إسرائيل» عاصمة صناعة األمن
الوطني والمراقبة( ،ج) التجربة «اإلسرائيلية» ،رابعاً :صناعة التقنية
العالية المدنية( ،أ) قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت( ،ب) صناعات علوم
الحياة( ،ج) أساليب التقنية العالية في الزراعة( ،د) دور الشركات األجنبية
في نشأة وتطور صناعة التقنية العالية في «إسرائيل»( ،هـ) حقوق «الملكية
الفكرية» في «إسرائيل» .الفصل الخامس :تأثير صناعة التقنية العالية في
مجمل األوضاع في «إسرائيل» سياسيا ً واقتصاديا ً واجتماعياً ،أوالً :مقدمة،
ثانيا ً إعادة هيكلة الفضاء المدني في «إسرائيل» الكتل الصناعية ووادي
السيليكون( ،أ) التسعينيات والتحول إلى العنقودية( ،ب) العوامل المحفزة
لتطور العنقود( ،ج) ميزات العنقود الرئيسية( ،د) اآلثار التراكمية :الشبكات
والمعرفة والمؤسسات ،ثالثاً :إعادة هيكلة البنى التحتية في «إسرائيل»( ،أ)
شارع عابر «إسرائيل»( ،ب) توسيع مطار اللد وإعادة هيكلته( ،ج) إعادة
هيكلة مدينة «تل أبيب» كمركز عالمي لصناعة التقنية العالية ،رابعاً :مستقبل
الحيز «اإلسرائيلي»( ،أ) مفهوم الميغالوبوليس ووظائفه( ،ب) التخيالت
والممارسات الحيزية «اإلسرائيلية»( ،ج) ظاهرة النخب الجديدة واتساع
الفجوة بين الفقراء واألغنياء .الفصل السادس :دور صناعة التقنية العالية
«اإلسرائيلية» في المحيطين اإلقليمي والعالمي .أوالً :مقدمة ،ثانياً :البعد
الدولي لصناعة التقنية العالية «اإلسرائيلية»( ،أ) الشركات «اإلسرائيلية»
متعددة الجنسية( ،ب) دور صناعة التقنية العالية في اندماج االقتصاد
(اإلسرائيلي) في األسواق العالمية( ،ج) دور الجانب الحربي واألمني في
صناعة التقنية العالية في تعزيز مكانة «إسرائيل» العالمية ،ثالثاً :البعد
اإلقليمي لصناعة التقنية العالية في «إسرائيل»( ،أ) دور صناعة التقنية
العالية في استراتيجيا «إسرائيل» اإلقليمية على المستوى االقتصادي :نظام
«المحور واألصالع» ،والمراجع.

محا�ضرة حول تراجع اللغة العرب ّية
كحا�ضنة للهويّة والتراث
يرى الدكتور منيف حميدوش ،أستاذ مادة األدب العباسي في كلية اآلداب
في جامعة تشرين ،أن الحفاظ على الهوية والذاكرة والمستقبل لدى العرب
يتطلب منهم الحفاظ على لغتهم العربية ،علما ً أن ضياع اللغة يهدد األمم
ويفقدها خصوصيتها الثقافية التي تغدو تابعة لثقافة اللغة الطاغية عليها.
في محاضرة ألقاها في دار األسد للثقافة في الالذقية حول تراجع اللغة
العربية كحاضنة للهوية والتراث ،عرض الدكتور حميدوش ألسباب تراجع
اللغة العربية الفصحى على مستوى الممارسة ،ومظاهر ضعفها ،وآليات
العالج ،وضرورات الحفاظ عليها ،لما لها من حضور ديني ووجداني وثقافي
وحضاري تاريخي لدى العرب كافة .وأك��د أن العرب أنفسهم يتسببون
بتراجع اللغة العربية وضعفها فهم في بحث دائم عن لغة أخرى يتحدثون
بها ،ويترافق ذلك مع ضعف المناهج التعليمية والكتابة باللهجات العامية
وتغاضي الجهات الحكومية عن األخطاء اللغوية في المراسالت ،لتضاف
إليها هجمة القنوات الفضائية ضد اللغة والتي تشكل بحسب حميدوش
«أعظم األخطار على اللغة» ،الفتا ً إلى أن تراجع اللغة العربية يساهم في
إضعاف قدرتها على تحقيق التواصل والتفاهم بين المتعاملين بها وذوبان
الشخصية وفقدان الهوية والفراغ الفكري والثقافي في األم��ة .ودع��ا إلى
اإلسراع في إنشاء مكتبة عريقة على مستوى الدول العربية ،وإعادة إحياء
مشاريع التعريب من اللغات األجنبية إلى العربية وبالعكس ،وتشجيع دور
النشر والترجمة في هذا المجال ألهميته في تأكيد الذات الوطنية والقومية
للعلم واللغة على حد سواء ،فضالً عن التدريس باللغة العربية ،معتبرا ً
أن اهتمام سورية باللغة العربية والفصحى وتجربتها في التعريب يم ّثالن
الضوء المستمر لحضور األمة الفاعل في الحفاظ على لغتها.
بحسب الدكتور حميدوش ،يحتاج االرتقاء باللغة إلى وضع المكتبات
العربية في متناول الجميع وتفعيل دور المؤسسات اإلعالمية ورفع مستوى
أداء العاملين في المؤسسات الفكرية ومراعاة ساعات العمل فالوقت الطويل
يُبدّد على حساب القراءة والكتابة وسواهما من الجوانب الفكرية والثقافية.
ويرى أن العالج األساسي ينطلق من المدارس عبر تخليص الدرس النحوي
من القوالب الجامدة ونبذ طريقة الحفظ والتلقين بالتعليم ،ورفع سوية
الكتاب التعليمي ،وال���زام المدرسين بشرح ال���دروس والتحدث باللغة
الفصحى ،واالستعانة بالوسائل السمعية والبصرية في تعليم اللغة العربية
لتتبعها جوانب أخرى مكملة في العالج ،من خالل نشر ق��رارات المجامع
اللغوية العربية والمؤسسات المختصة ،وتعيين مراجع لغوي مختص أو
أكثر في دور النشر ووسائل اإلعالم والعمل على إلغاء ظاهرة تفشي األسماء
األجنبية للمحال التجارية.
أسباب تراجع اللغة العربية الفصحى وضعفها ووسائل عالجها متداخلة
ومتكاملة ومتفاوتة ،وبحسب الدكتور حميدوش ستبقى وسائل العالج
بال قيمة ما لم تتضافر الجهود كافة على نحو ينسجم مع التحديات التي
تعترض اللغة العربية الفصحى والتي ترقى إلى مستويات خطرة للعمل
بمسؤولية كبيرة بغية الحفاظ على لغتنا وإنقاذها.

