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«بلدي �سورية»� ...أعمال غنائية وطنية جديدة في دار الأ�سد
افتتحت «دار األسد للثقافة والفنون» موسمها لهذه السنة بأمسية موسيقية
غنائية وطنية على خشبة مسرح الدراما مساء أمس تحت عنوان «بلدي
سورية» ،أحيتها أوركسترا الموسيقى الشرقية بقيادة المايسترو نزيه أسعد
وبمشاركة عشرة مغ ّنين بمرافقة الكورال.
حب الوطن وتغ ّنت
وجسدت األغاني التي قدّمت في أمسية «بلدي سورية» ّ
ّ
بجمال سورية وطبيعتها وحضارتها العريقة ،إذ أدّت أح�لام ديب أغنية
«سورية المنتصرة» من كلمات كفاح الخوص وألحان نزيه أسعد ،وثائر
اسماعيل أغنية «لسورية» من كلمات أحمد ونوس وألحان عدنان فتح الله،
كما أدّى المغ ّني سالمة أغنية «عم أكتبك يا وطن» من كلمات مانيا معروف
وألحان كفاح سليمان ،وأدّى محمد العلي أغنية «يا شموخ» من كلمات عيسى
الضاهر وألحان يوسف العلي ،والمغنية سارة يوسف أغنية «حبّي سورية»
من كلمات ثائر ابراهيم وألحان وليد هزيم.
وأدّى المغ ّني عبد الوهاب الفراتي من كلماته وألحانه أغنية «غالي الوطن»،
أما عبير الصايغ فغ ّنت «بحبك عالهدا» من كلمات نورس برو وألحان ريبر
وحيد ،ولؤي نجم أغنية «أنا سوري» من كلمات مزاحم الكبع وألحان يوسف
العلي ،ولينا الشاهين أغنية «عشق دمشق» من كلمات علي صطوف وألحان
نزيه أسعد ،وريبر وحيد أغنية «سورية بدنا نبنيها» من ألحانه وكلمات فدوى
المحمود.
الصحافي إدريس مراد صاحب فكرة األمسية والمشرف عليها قال إن األزمة
يخص
التي نعيشها منذ نحو خمس سنوات أفرزت حالة إبداعية سورية في ما
ّ
األغنية الوطنية ،ما دفعنا إلى البحث عن تجارب جديدة في هذا المضمار من
خالل الكلمات الجيدة واللحن والتوزيع المميّزين ،وبتن ّوع يخدم الفكرة ويقدّمها
بشكل مناسب مع أصوات عذبة وموهوبة ،وذلك إلتاحة الفرصة لجيل الشباب
م ّمن دخلوا هذا المجال الفني سواء في الشعر أو التلحين أو الغناء كي يعبّروا
راق.
فني ٍ
عن مكنوناتهم تجاه وطنهم بأسلوب ّ
وأضاف إدريس :تم عرض فكرة األمسية على إدارة دار األسد والقت ترحيبا ً
الموسيقي جوان قرجولي المدير العام للدار ،وقمت بعدئ ٍذ بالتواصل مع
من
ّ
عدد من الشعراء الغنائيين الشباب ووصلني نحو مئة قصيدة تم اختيار 12
قصيدة منها ثم من خالل ثماني ورش عمل تم التحضير لهذه األمسية بالتلحين
والتوزيع واختيار المغ ّنين الذين جلّهم من الشباب.
إنتاج
في
االوبرا
لدار
وتع ّد هذه األمسية الخطوة األولى من نوعها
أغانٍ
وطنية جديدة .كما تض ّمنت األمسية أغنيتين أدّاهما الكورال األولى بعنوان
«شام» من كلمات علي الدندح وألحان ريبر وحيد ،والثانية بعنوان «كحل
الشآم» من كلمات نورا محمد علي وألحان حسام بريمو.
يذكر أن أوركسترا الموسيقى الشرقية أ ُ ّسست عام  2012برعاية مديرية

با�سكال �صوما ّ
توقع «فا�صلة»
في ق�صر الأوني�سكو

المسارح والموسيقى ،وقدّمت حفلها التأسيسي على مسرح مج ّمع د ّمر
الثقافي وتهتم األوركسترا بالتراث العربي والشرقي عموما ً والسوري على
وجه الخصوص ،وتتألف من خمسين موسيق ّيا ً بين العزف والغناء وجلّهم
من طلبة وخريجي المعهد العالي للموسيقى في دمشق وكلّية الموسيقى
في حمص ،إضافة إل��ى ال��ه��واة .كما تستعرض أعمال الملحنين القدامى
من خالل األغنيات والموشحات واألدوار والفنون الخاصة بالعزف اآللي
الشرقي.

الإن�سان والمعرفة

يذكر أن المايسترو نزيه أسعد من مواليد دمشق ،خ ّريج المعهد العالي
للموسيقى ومد ّرس في المعهد ذاته ومد ّرب كورال الشرقي فيه ،أ ّلف الموسيقى
التصويرية لعد ٍد من األعمال التلفزيونية الدرامية والوثائقية والبرامجية
منها« :الجمر والجمار»« ،حكاية أم»« ،بداية» ،و«حضارة» ،إضافة إلى بعض
األعمال المسرحية الغنائية وأعمال الفنون الشعبية لعدّة فِرق .كما قاد عددا ً
من الفرق الموسيقية نذكر منها« :أمية» تهليلة أوركسترا الموسيقى الشرقية،
«نهاوند» شباب سورية .وله مشاركات عربية وعالمية.

«بونجور بيروت»...
وثائقي لجورج �صليبي يلملم ذاكرة تندثر
جهاد أيوب

لمى ن ّوام
وسط حضور حاشد من أهل الثقافة والشعر واألدب واإلع�لام ،وج� ّو من
والحب البارزين في وجوه أهلها وأصدقائها ،و ّقعت الزميلة الشاعرة
األلفة
ّ
باسكال صوما ديوانها الشعري الثاني بعنوان «فاصلة» ،الصادر عن «دار
الروسم» العراقية ،والذي تو ّزعه «دار المؤلف» في بيروت ،أما الرعاية فللزميلة
«السفير».
بعد النشيد الوطني اللبناني ،قرأت صوما قصائد اقتطفتها من «فاصلة»،
تفاعل معها الحضور.
وفي تصريح إلى «البناء» قالت باسكال صوما« :الكتاب يذهب إلى التكثيف،
قصائده قصيرة ومح ّملة بالكثير .حاولت أن أذهب مباشر ًة إلى المعنى من دون
الحب،
أن استنزف اللغة أكثر م ّما ينبغي .القصائد تدور في أفالك كثيرة :الله،
ّ
الحزن ،الطبيعة ،الوجود ،الخوف ،النهايات التي حاولت أن أجعلها فاصلة ال
نقطة ،إيمانا ً م ّني أنّ الفاصلة تجعل العالم أكثر ا ّتساعاً».
يضج بقصائد كتبتها صوما بأسلوب الـ«هايكو» ،وهو نوع
ديوان «فاصلة»
ّ
من الشعر الياباني ،ومن هذه القصائد:
على شاش ٍة وحيدة
تقف ك ّل األيادي المتوارية
أدركت لت ّوي
أنّ المنفى غرفة واحدة
،
ك ّل ما تعرفه ذاكرتي
أ ّنني كنت أحدّث الدمى
بصوت عا ٍل
تظنّ أمي أن كان لي أصدقاء
،
وحين جاء دور النملة الصغيرة قالت:
رب
يا ّ
عندي حزنٌ يكفي ألدهس العالم
لك ّنني لم أفعل
،
،
هنا شجرة
تسأل :ما الطريق؟
ما األقدام؟ ما األحذية؟
ما المواعيد؟ ما البعيد؟
ما األقرب؟
ما النهاية؟ ما الوصول؟
هنا غابة مقفلة.

«�سوا» ...قريب ًا على «»Lbc

تبدأ «المؤسسة اللبنانية لإلرسال  »Lbcبعد أيام قليلة ،عرض مسلسل
«سوا» من بطولة يوسف الخال وإيميه صيّاح ،مع نخبة من الممثلين أبرزهم
النجم السوري عبد المنعم عمايري ،القديرة ُرلى حمادة ،جوزف بو نصار،
رودريغ سليمان وغيرهم.
يذكر أن المسلسل من إنتاج شركة « ،»Chelaeوهو من إخراج شارل شالال.
كما أنّ «سوا» ليس الثنائي األول ليوسف الخال وإيميه صيّاح ،وذلك بعد
النجاح الباهر الذي ح ّققاه في مسلسل «وأشرقت الشمس».

حينما نخاطب الذاكرة ،نكون قد ضم ّنا نصف
النجاح ،ولكن النوايا الحسنة قد ال تصنع التميّز
رغم العاطفة المتدفقة بحق الماضي الذي يسجن
في كلمة «الماضي الجميل» حتى لو كان قبيحاً.
لذلك ،مجرد االنطالق للحديث عن تاريخ ال يزال
ح ّياً ،نكون قد وقعنا في المحظور والقلق والخوف
من النقد المباشر والرفض قبل المشاهدة والتنفيذ،
وه���ذا م��ا أص���اب ف��ك��رة ان��ط�لاق��ة فيلم «بونجور
بيروت» للزميل اإلعالمي جورج صليبي .وأيضاً،
أصابنا نحن أبناء بيروت وأهلها وم��ن عايشها
ويعرف تفاصيلها الدقيقة ،ورقصنا في زواريبها
وشوارعها وعانقنا قصورها ومنازلها ،وخاطبنا
وتعصبنا لها
طيورها وشجرها وألوان نوافذها،
ّ
كلّما سمعنا أن «سوليدير» تعمل على إلغاء ذاك
التاريخ واستبداله بصور جديدة من دون أناسها
وذاكرتها.
«بونجور بيروت» فيلم وثائقي بدأ عرضه السبت
الماضي من خالل عرض خ��اص ،فيلم في الزمن
الصعب عن مدينة اغتيلت من قبل أهلها في الحرب
ومن قبل زعاماتها في السلم ،وز ّورت صورها وهُ ّجر
أهلها و ُتركت لحجر ليس منها .غامر صليبي في
خوض التجربة كتاب ًة وإخراجا ً وسيناريو ،وعاونه
المخرج المنفذ الياس بو سابا في المونتاج ،وقدّمت
الموسيقى التصويرية من أعمال المطربة جاهدة
وهبة ،أما البطولة فخاضها القدير عبد الله حمصي
المشهور بـ«أسعد» ،وصاحب جملة «بونجور ستنا
بيروت» في مسلسل قدم في منتصف السبعينات
«دويك يا دويك».
 75دقيقة تذهب بنا إل��ى ف��ض��اءات مشبّعة
�اض فيه طيب
بالعاطفة الصادقة ،بلهفة إلى م� ٍ
وصفاء وشوك وجمال وأناقة ،واأله��م تذهب بنا
إلى تأسيس التاريخ قبل أن تغتاله فوهة الطائفية
بحجة اإلع��م��ار ،وتجار
وبندقية رج��ال األع��م��ال
ّ
المكاسب على حساب معابر روح مدينة هرول
إليها التاريخ وحضنته باعتزاز ،لك ّنها خافت ممن
سكنها ولم يعرف قيمتها ،خافت ممن نطق ِباسمها
ولم يكتبها في أفعاله!
فيلم «بونجور بيروت» ال نستطيع االنفالت منه،
وال نقدر على االبتعاد عنه ،ال بل يحجم النقد لكونه
النص الرشيق
ُشغل بعناية واضحة في كتابة
ّ
والمتدفق وج��دان��اً ،واأله���م الكثافة ف��ي الصور
الشعرية التي ضربت على وتر سياسي بعيدا ً عن
االتهامات المباشرة ،فقط طرح تساؤالت عميقة من
دون طرح الحلول ،وليس مطلوبا ً من الوثائقيات أن
تقدّم الحل بعدما قدّمت الصفعة.
كما كان إللقاء السيناريو بصوت جورج نكهة
خ��اص��ة ،وأع��ط��اه جمالية ف��وق جمالية اختيار
الكلمات بدقة ،واألهم وضع خبرته في رفع النبرة
حينما وج��ب ،وفي استخدام نفسه والتقطيعات
كما لو أن الصورة المشهد تطلب ذلك ،وهذه أعطتنا
راحة وثقة بما نشاهد ،وأعطت الفيلم تماسكاً.
العين التي تلتقط الصورة في هذا الفيلم بحثت
عن الجمال في الزاوية والمشهد ،ولم تكن عينا ً غبية،
ورغم معرفتنا بغالبية المشاهد واألماكن لم نلحظ
هذا الك ّم الكبير من جمالية المكان ،وفق المص ّور

لكون اللقطة مدروسة وابتعدت عن االرتجال ،ربما
اإلضاءة والصوت في تسجيل كالم بعض الوجوه
السياسية والمسؤولة كانت ضعيفة وغير مبررة
وكان باإلمكان تالفيها!
انطلق الفيلم من تجوال الفنان أسعد في شارع
الحمرا مع التقاط جدارية األسطورة صباح كقلعة
متوهجة ،والمقصود هنا أن صباح هي الجزء
األهم في تاريخ بيروت الفني واالجتماعي ومرحلة
واكبت التطور االجتماعي والعمراني والسياسي
في لبنان ،وقد وفق في التقاط الجدارية والرسالة،
ثم وبذكاء يص ّور جماليات المدينة الحاضرة مع
الدخول الحساس إلى بيوت بيروت أو ما تبقى
منها ،وفرض المخرج علينا ذاكرة مشبعة ومتدفقة
تجعلنا نتلهف المزيد والمفاجأة ،وكم كانت بناية
بركات وحكاية الدكتور جورج الشمالي وبيوت
داهش وبسترس وطراد وسرسق ...ترسم لنا طرق
لم نعرف أسرار المحافظة عليها ،ال بل كانت هذه
المشاهد من دون أن يتحدث عنها أحد وبصمتها
صافعة ،وقدّمت بذكاء التقاطها.

عيوب

ع��اب الفيلم تطويل ح����وارات ال ف��ائ��دة منها
وشهادات شاركت في ذبح بيروت ،أكثر من 12
شخصية متنوعة تناوبت الحديث عن بيروت
كانت كفيلة لصناعة أكثر من فيلم ،وال ندري سبب
هذا الكم من الخطابات والمشاركات والتبريرات،
ومن هذه الشخصيات ما فاضت بالكالم من دون
قيمة كالمية لمحور الفيلم القضية ،وجاءت كحشو
ال أكثر ،وشعرنا أن بعضها رفع عتب أو مجاملة.
وأيضا ً كان لشهادة النائب وزعيم الحروب في
لبنان وليد جنبالط المفاجأة خاصة حينما قال:
«سوليدير دمرت بيروت» وهو كان الشريك ومن
المغطين والفاعلين في تالشي تاريخ بيروت!!
في بعض الفقرات ،لم يكن الصوت على وتيرة
واح��دة ،بل ينسجم مع ضعف إض��اءة الصورة،
وهذا أربك المشاهدة ،كما أن نهاية الفيلم لم تح ّمل
المسؤولية ألحد بل تركت لنا حرية القرار ،ربما
تع ّمد صليب سذلك من باب المحاور السياسي،
ولكن ،ومن زاوي��ة شخصية ،ك ّنا نحبّذ أن تكون
الصفعة مباشرة لمن يستحقها ال عامة.

جماليات

مع القدير «أسعد»

م��ن ج��م��ال��ي��ات ال��ع��م��ل ال��م��ون��ت��اج الحساس
والمشغول برشاقة واضحة ،والسيناريو المتدفق
ش��ع��را ً وسياسة وح���االت اجتماعية ،والتقاط
الزاوية الصورة المشهد الصح ،أي المصور كان
رفيقا ً صادقا ً لرؤوية المخرج ،والموسيقى الرائعة
والناطقة ،كانت أغنية موجوعة تبحث عن حبيبها،
أما اإلخراج فحمل رؤية رغم أن الفيلم هو التجربة
األولى لصليبي .وحينما نجد رؤية نقع في كيفية
التنفيذ ،وفعالً نجح صليبي في تخطي التنفيذ
بدراية ووعي.
فيلم «ب��ون��ج��ور ب��ي��روت» رس��م ال��ده��ش��ة في
صعوبة أحياء ال��روح من دم��ار األف��ع��ال ،وحالة
جمالية وتاريخية مطلوبة وفي مكانها يعمل على
إنشاء مساحة نظيفة في وطن يشوبه التشويش،
الفيلم يصفع الفعل والفاعل والذاكرة والمذكور
ويتركنا نتألم ،ويصنع رسالة تاريخية لجيل لم
يعرف عاصمته ،واألهم هو متنفس لسينما وطنية
فيها متعة البصر وتحريك التاريخ ،ولجم األلسن،
ونشر وصايا الحجر والشارع والشجر الذي يكاد
أن ينقرض في مدينة استقبلت المنفيين والشعراء
والسياسيين والثوار والتشكيليين ولم يقال لها
شكرا ً بل طعنت من الخلف!
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ما المعرفة؟ ما ضرورتها؟
كثيرة هي التساؤالت في حقول المعارف .وضرورة أن يتم التميّز
بينها ،فالمعرفة أنماط ومستويات ،ولها أشكال وقوالب يتم من خاللها
التعبير عن طاقة العقل المعرفي .فالحياة البشرية في مهادها األولى،
سعت إلى تكوين عوالم معرفية ،وإن كانت رحلة الحياة من القساوة
والبطء ،ما جعل التقدم المعرفي يسير بخطى متثاقلة ،متباعدة ،وكان
التطور المعرفي من شكل إلى آخر يتطلب حفنة سنين.
إن األطوار البشرية ،واالرتقاء الحضاري ،والتحوالت الكبرى في
الحياة ،بلورت صورة لما كان يجري من دبيب معرفي ،صورة للهواجس
التي امتأل بها فكر اإلنسان ونفسه الت ّواقة للمزيد.
معني بها
نفهم م ّما تقدم أن الحاجة إلى المعرفة حاجة إنسانية،
ٌّ
اإلنسان بدرجة كبيرة ،والقصد من ورائها إشباع حاجاته وتطوير
قدراته بالسيطرة على محيطه وعالمه ،وبالتالي االرتقاء بالوجود
اإلنساني على األرض.
فإذا كانت المعرفة في أشكالها األول��ى ،تكون نتيجة التماس مع
المحيط الخارجي ،ما يساعد في تشكيل تص ّور حول العالم ذاته ،إذ
تنقل الحواس تلك الصور المتتالية والمتعاقبة ،والتي سبقتها في
خزانة الذاكرة ،صور حسية ،قابلة لالدراك ،مماثلة أو قريبة أو متناقضة
ع ّما ينقل من صور ،فتحدث المقارنة بين الصور سواء كانت :بصرية،
سمعية ،لمسية ،شمية ،ذوقية.
إن العقل البشري ،ق��ادر أن يميّز بين تلك الصور من خالل ثقافة
الذاكرة ،ودرج��ة عمقها واحتوائها تلك المعارف ،بالتالي ستتشكل
معرفة أولية لما تلتقطه الحواس ،بالمقارنة بما هو معروف عن تلك
الصور.
إن التجربة الذاتية ،وسلسلة االلتقاط الطويلة والغنية لبني البشر،
بلورتا مفهوما ً حول العالم ،بالتالي استطاع اإلنسان أن يميّز الصوَر
ويقرنها ببعضها ،وتعدى األم��ر ذل��ك ب��أن يقرن الظواهر الطبيعية
والبشرية واالجتماعية ،ما يعني تو ّلد المعرفة لديه ،وبالتالي أضحى
من الممكن أن يفسر الظواهر ،ويحدّد وجهات النظر ،ويبني منظوره
البشري إزاء كل م ّما يحدث أمامه.
إن فهم الظواهر يعني إمكانية تحليلها والوقوف إزاءها ،بعقل متمكن
بتفكيكها ،وأن يلج اإلنسان تلك الظواهر ويخترقها.
والسؤال :كيف يستطيع اإلنسان اختراق تلك الظواهر التي تشكل
عقبات أساسية أمام رغباته ووجوده؟
ما الطاقة التي يحملها ،إذا كانت معارفه محدودة وال تبلغ اليقن
ودرجته؟
إن رغبات اإلنسان تفوق إمكانياته المعرفية ،وهم السيطرة قد استولى
على فكره ـ وإن كان في طور السيرورة ـ لكن اإلنسان ال ّ
يكف عن ابتكار
الوسائل والطرائق ،ما يمنحه القوة والطاقة الالزمتين لقهر العقبات
والتغلب عليها ،هذا إذا ك ّنا نعرف بدقة أنّ إمكانيات البشر المعرفية
كانت محدودة بالمقارنة بعصرنا الذي ش ّكلت المعرفة اخطبوطا ً في كل
المفاصل الحياتية والعلمية والفنية فيه .ماذا حدث إذا؟ كيف استطاع
اإلنسان أن يبسط سيطرته والعقل البشري والمجتمعات الحضرية في
طور التك ّون والبناء؟ كيف استطاع بسط هيمنته على الحياة البشرية –
االجتماعية – ويدّعي الغلبة على قوى الطبيعة التي يج ّندها لصالحه،
وتكون بيده ،يسقط من يشاء ويعاقب أو ينصر من يشاء؟
إن الطاقة البديلة مستعارة من قوى تفوق إمكانيات البشر المحدودة،
إنها مأخوذة أو مستقاة من طاقة اآللهة ،القادرة والمز ّودة بملكات تفوق
في قدراتها وعزمها البشر الفاني الضعيف ،لقد استعارت المجتمعات
البشرية البكر قبل آالف السنين ،قوة السحر بنوعيه :األبيض واألسود،
األول لعمل الخير للمجتمعات ،ولبناء الوضع اإلنساني وتدعيمه ،أما
اآلخر فكان إليقاع األذى ،وتدمير من يقع السحر عليه ،لهذا كان الساحر
موقرا ً وله كلمته في تلك المجتمعات ،لقوته بإيقاع األذى ،وإلمكانياته
التي تفوق قدرات البشر األسوياء ،وهذا يعني أنه يفوقهم ،قوة وقدرة
وعزماً ،ويسيّر القوى الطبيعية بتمتماته التي ال يفهمها بنو البشر ،لكن
اآللهة التي بيدها القوى الطبيعيية تدركها وقد تعمل بها .الساحر ،باني
المجتمع ،قالب الموازين ،والطاقة المبهمة يسيّرها على وفق إرادته التي
قد تميل إلى طرف ض ّد آخر.
إنّ المعرفة بالسحر ،مضافة للبشر ،من أجل السيطرة وفرض
إرادة البشر على ما يجري في الطبيعة والعالقات االجتماعية .ويفهم
يتوسم
م ّما تقدم ،أن شعور اإلنسان بوصفه كائنا ً بشريا ً ضعيفاً ،كان
ّ
بالسحر خيراً ،ل��ردم قسم من جهله بالحياة .بكلمة أخ��رى ،توسم
اإلنسان من توسيع سيطرته للتدليل على مهارته بالتفكير والسلوك،
باقتناص المعرفة وتسخير قوى ميتافيزيقية ،وجعلها تخدم أهدافا ً
تخص البشر.
ّ
إن ه��ذه المعارف لم تكن مقطوعة النتائج وال يمكن اإليمان بها
بصورة نهائية ،ففي كل قبيلة ومجتمع صغير يمكن أن يكون هناك
ساحر ،واالنتصار أو الفشل يخضعان لقدرات الساحر ،لهذا من الممكن
أن يفشل الساحر الخاص بالقبيلة الفالنية عن الساحر اآلخر في القبيلة
األخرى ،والمجتمعات األولى تحيا بصراع مستميت .لهذا ،فإن المعرفة
يتوصل إليها الساحر ليست يقينية ،بل مع ّرضة للفشل ،وإذا ما
التي قد
ّ
دخلت القبيلة في حرب مع تلك القبيلة ،فإن ذلك سيع ّرضها حتما ً للهالك
والضياع التامين .وهذا يعني أن البشرية ،وإن كانت المعرفة السحرية
أضافت إليها القوة ،إال أ ّنها ليست كافية .فالمعرفة السحرية تستقطب
القوى وتجتهد بتسخيرها إلى الجانب الذي يقف إليه الساحر .إال أنّ
النتائج المستندة إلى معرفة الساحر قد تكون وخيمة ،وربما تمحق
القبيلة تماماً ،بخطأ معرفي يقع به ساحر القبيلة.
لهذا ،فإن المعرفة بقيت ناقصة ،فاإلنسان يبحث عن يقين يرتكن
إليه ،وتطمئن نفسه ،وتكون لديه قواعد معرفية ال يرقى الشك إليها.
وعندما تط ّورت الحياة تدريجياً ،وتك ّونت الحضارات الكبرى،
وانبثقت المدن المستق ّرة ،واليقين صار أكبر باإلنسان وما يعرفه وما
ّ
يخطط له ،واجتياز اإلنسان في تلك الحقب التاريخية،
يفكر به وما
مراحل نم ّو المجتمعات الحضارية ،ما عمق الوعي المعرفي ،بأسرار
الكون ،والحياة والممات ،بظهور األنبياء والرسل والكتب السماوية،
التي شكلت انعطافا ً هائالً بطريقة التفكير البشري ،بوصف االديان
«العلي القدير» لهدي البشر ،ولتحديد المسارات
السماوية جاءت من
ّ
التي يسيرون عليها ،وبالتالي صاغت النواميس البشرية ،على
وفق المبدأ السماوي .فالمعرفة سارت بطريق مغاير عما كان عليه
األس�لاف األوائ��ل ،إذ صار للكون والعالم والحياة ،معنى يشتق من
الكتب السماوية وتعاليمها التي مهّدت االستقرار البشري في التفكير،
والممارسة الحياتية للتعبّد والطقوس الدينية ،وصار المفهوم المعرفي
لإلنسان ،أكثر ثباتا ً وتج ّذرا ً ورسوخاً .وتع ّد هذه الحقب التاريخية قد
ساهمت بزيادة الوعي البشري المعرفي ،ودفعت اإلنسان ،أن يط ّل من
جديد إلى الحياة ،باحثا ً عن بعض التفسيرات التي تقلقه من الظواهر
الطبيعية ،العلمية ،اإلنسانية.
إن دي��دن اإلن��س��ان هو البحث والتنقيب واالج��ت��ه��اد ،ويعود ذلك
بتقديري إلى الحاجة الماسة إلى التعبير عن ال��ذات ،وإلى محاولة
فرض هيمنتها على ما حولها ،وإلى رغبة البشر في اإلضافة والتجدد،
وإلى ردم الحاجات التي يسعى البشر إلى إيجادها ،ظهرت االختراعات
الصغيرة ،التي و ّلدت بدورها اختراعات أكبر وأوسع وأكثر داللة على
الوعي المعرفي العلمي اليقيني .إال أنّ خاصية العلم اليقين الموقت ال
اليقين االزلي أو الدائم .لهذا ،وبفعل االجتهاد اإلنساني فوق االرض،
ظهرت االختراعات واالكتشافات العلمية المذهلة ،التي و ّفرت لإلنسانية
جمعاء فرصا ً للتط ّور والنماء والرخاء في كل البلدان .فاختراع في مدينة
مثل لندن ،يع ّم العالم ويستفيد منه كل بني البشر وفي البلدان والمدن
كافة .وهكذا استمرت عجلة المعرفة ال تعرف التوقف أو التقاط األنفاس،
فالكل يسعون إلى اإلضافة في حقولهم المعرفية في :العلوم ،اآلداب،
الفنون ...إلخ.
لم تبخل البشرية باإلضافة ،ولم يعد حقل معرفي إال بمعزل عن
حركة التطور واالنفجار العلمي والتقني .فالتط ّور صار هدفا ً أساسياً،
باالستناد إلى ما تم اكتشافه في الحقل المعرفي ذاته أو ما ت ّم التوصل
إليه في الحقول المعرفية المجاورة.
إن التساؤالت التي حملها اإلنسان وهو جزء من الكون ،كانت بحاجة
إلى إجابات سديدة ،لتزيد من يقينية إيمانه بوصفه إنسان ،له طاقة
في التعبير عن كينونته من جهة ،واإلجابة التي تشفي قلقه وهيامه
بالمعرفة من جهة أخرى.
إن اكتساح اإلنسان ميادين عدّة ،في المجاالت المعرفية المتن ّوعة،
إنما غ ّذت الوجود البشري بالطاقة الالزمة ،للديمومة واالستمرار،
وأن ينظر بعين العقل المتفائل ،بوصف غد اإلنسانية هو األفضل .وما
التساؤالت واشتدادها للعقل البشري ،إال مسالك جديدة للتط ّور والرقي،
وإيجاد منافذ أوسع في التعبير عن النفس والروح المليئة بالتص ّورات
نحو عالم أكثر تط ّوراً.

 باحث وناقد عراقي

