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،"املصداقية باالتفاق الطوىل"وعدت أمس أن أتكلم عن 
لكنىن رجحت أن زائر هذا املوقع قد حيتاج إىل التعرف على

عامة قبل" املصداقية"آلمة ومفهوم ) أو استعمال(استعماىل 
أن أحتدث عن املصداقية باالتفاق، ناهيك عن املصداقية

 .ىباالتفاق الطوىل أو التارخي

validityهلا استعمال أآادميى حني تعىن " مصداقية "آلمة  
وتشري إىل متانة وآفاءة أداة قياٍس ما ىف مهمتها الىت حددهتا،

قدرة اختبار ذآاء على قياس ما هو ذآاء، مع أن هناك: مثال
اختالفا حول حتديد الذآاء، وال تنزعجوا من فضلكم، بقدر ما

آانت هذه االختبارات تقيسأن هناك اختالفا حول ما إذا 
 .الذآاء أصال أم ال، فال تْدهشوا

وعلى ذلك فكل معلومة، وآل مقياس حيتاج من الناس 
 .موقفا ناقدا، وليس بالضرورة حذرا

االستعمال الثاىن لكلمة مصداقية هو االستعمال العام
الذى يتواتر أآثر ىف جماالت السياسة والتاريخ، فمثال حني

ية بيان احلكومة أو وعودها ، حنن نبحث عننتكلم عن مصداق
مدى ما حتقق من التطبيق الفعلى ملا أعلنوه، على مدى جدول

 ).عادة الحيددونه(زمىن 

 . وبالنسبة للتاريخ فحدث وال حرج 

 اعتذرت،"امللك فاروق"حني دعيُت مؤخرا ملناقشة مسلسل 
سلللقناة تلو األخرى لسبب بسيط، وهو أنىن مل أشاهد املسل

أصال، اللهم إال حلظات متفرقة بعد عودتى من العيادة
حلظاٍت ال تصل أبدا إىل دقائق، مع أنىن مسعت عنه ما. متأخرا

آان ينبغى أن يدفعىن إىل متابعته، لكنىن مل أستطع، ومل أرغب،
خاصة بعد أن انقطعُت عن متابعة آل املسلسالت بال استثناء،

يًا ملا شعرت أنه حييط ىبليس فقط بسبب الوقت، وإمنا حتد
مع سبق" التشتيت"و" اإلغراق"من عمليات أمسيها ) وبالناس(

اإلصرار، آان أىب دائما يردد بيت شعر مجيل يشرح العجز عن
يصيد، آان اسم) ظىب(االنتقاء حني حيتار صياد غزالن أى غزال 

 مل أسأل أىب فليس هو ! هذا هو امسه أنا ماىل" (ِخراش"الصياد 
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تكاثرت الظباء على" هذا البيت يقول ، آان)الذى ّمساه
أدرآت سر:  وبالقياس ".ِخَراٌش مايصيد"فال يدرى ... خراٍش

تكاثرت املسلسالت على املشاهد، فما يدرى"عزوىف ذاك، حيث 
، تراجعُت هبدوء، وُحِرْمُت حىت من مشارآة"املشاهد ما يتابع

نوهذا م(مرضاى بعض اهتماماهتم التافهة ومنها املسلسالت 
،)االهتمام بالتفاهة اختيارًا!! أهم عالمات الصحة النفسية

املهم قـَبـَِل أغلب الذين دعوىن إىل مناقشة املسلسل اعتذارى
إال ُمِعدَّة شابة ىف قناة جديدة متحمسة، قالت ىل إنك مدعو
لتناقش التاريخ، مبناسبة املسلسل، وليس ملناقشة املسلسل،

مصداقية" عن - على اهلواء–لمت أفحمْتىن الشابة فقبلُت، وتك
 ، وقلت فيما)على فكرة الربنامج ىف املوقع اآلن(" التاريخ

 حىت الذى حيكيه املؤرخون، حىت ما ُيْدرس–قلت إن التاريخ 
، وأضيفجهة نظرهو على أحسن الفروض ، ليس إال وأآادمييا ، 

هنا أن التاريخ حىت إذا آان مدعما بالوثائق، هو حيتاج إىل
 أنه-ولو بالوثائق–وقفة متأنية قبل قبول ما يزعمون 

 .حقائق

هذا، وقد سبق أن أعلنت مرارا موقفى مما يقوله ويكتبه 
هذا احلرىف الرائع، أستاذ أجيال الصحافة املتالحقة، حممد

ذر من االستسالم ملا يقول انبهاراحسنني هيكل حني رحت أح
باملواثيق الىت يقدمها، مث استعملت هلذا التحذير تعبريا ال

 أعىن به،"الكذب املوثق" بالضرورة أمسيته، -شخصيًا–خيصه 
مايصلنا حني يكون للمؤرخ أو للمحرر أو للراوى موقفا

،!مث يروح يبحث، أو يعثر) شعوريا أو ال شعوريا(متحيزا 
ؤآد موقفه انتقائيا، فيوثِّق ما يقول مبا خيالفعلى ما ي
 أمسيُت هذا املوقف املتحيز- بقصد أو بدون قصد–احلقيقة 

، بل إنىن حني آنت"بالكذب اُملوثَّق"املدعم باألوراق الرمسية 
أجد جدال خطريا حول صحة حديث شريف من أحاديث رسول اهللا صلى

، فأذهب"ح والتعديلاجلر"اهللا عليه وسلم، وهم يعتدون بعلم 
وأقيسه بأغلب معطيات مناهج, إىل منهاجية هذا العلم، 

التسجيل املوضوعية، وباألصول األآادميية لسعة الذاآرة،
أوال(ومداها، مث أستغفر اهللا العظيم، وأدعو ملن يبلغه 

ما بلغىن، ولنفسى، بالغفران واهلداية، وأنتفع) يبلغه
 أفضاهلم، مصليا ومسلما علىباحلديث النافع امللِهِم شاآرا

 رسولنا الكرمي، 

ثََم جانب آخر يتعلق باملصداقية التارخيية أيضا وهو مدى
وقد أشرت، مطابقة ما يسمى بالسرية الذاتية على واقع احلال

 -هرمان هسه  -ية سابقةإىل ذلك تفصيال ىف يوم

أما أغرب ما دعاىن إىل الشك أآثر فأآثر ىف مصداقية بعض 
فهو االعتماد على صور ومتاثيل وآثار وآتابات. التاريخ

 نفخر:قدماء املصريني، واستخراج حقائق تارخيية، منها
 إخل..ببعضها، ونفسر بعضها، ونعترب بعضها مقياسا لغريه 

مث خذ عندك استنتاج حقائق سرية ذاتيه حتليلية نفسية عن
، مثلما فعل فرويد مع ليوناردو)مثًال(مبدع تشكيلى 

دافنشى، وغريه، أنا ال أرفض أن يكون اإلبداع مصدرا للتاريخ 
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ه أيضا، لكنىن أنبه إىل أن)آما سريد حاال(العام، أو الشخصى 
 .، وزاوية حمددة ال ينبغى أن تتعدى مساحتها"وجهة نظر"

التاريخ ليس هو املكتوب ىف وثائق التاريخ، ال املتاحة 
أوال بأول، وال الرمسية املخزونة لعدد من السنني مث يفرج عنها

 .للدراسة، وآأهنا احلق الذى ليس وراءه وال أمامه

ه خاليانا حىتالتاريخ املوضوعى احلقيقى هو ما احتوت 
اآلن، هو ترآيبنا اِجلِبلى وما تربمج ىف أمحاضنا النووية ،
نوعا بعد نوع، وجيال بعد جيل، وأسرة بعد أسرة، مث أفرادا

 .نشوهه، أو نفسد إجنازاته، أو نرعاه: حنمله ونسعى به

ليس معىن ذلك أنىن حىت أعرف تاريخ امللك فاروق أروح 
رية فريال، ولكن ما أريد من ابنته األمDNAافحص الدنا 

،هكذا" حنن"، مما هو "اآلن"تأآيده هو ضرورة البداية مما هو 
صحيح أنه من املفيد أن حنيط باألحداث الىت جرت بدرجٍة ما،
لكن ال بد أن يكون ذلك باللجوء إىل أآثر من مصدر، ومن خالل

 .موقٍف ناقٍد طول الوقت

م االستعانة هبا، الىت أؤآد لزو-األخرى–املصادر املتاحة 
 :قبل وبعد الوثائق واملؤرخني ، ميكن تعدادها آالتاىل

اإلبداع املنشور بكل أشكاله وخاصة إبداع احلكى، حنن  .1
ميكن أن نتعرف على القاهرة، وحقبة مهمة من تارخينا
احلديث جدا، من روايات جنيب حمفوظ أآثر من أى مصدر

 أآادميى 

ملنع الرقاىب أو بانعدام فرصبا(اإلبداع غري املنشور   .2
وقد يكون أهم، ألنه قد حيوى من املعلومات ما يتصف) نشره

 بالصراحة واجلرأة أآثر بكثري مما حيويه اإلبداع املنشور

ما سجله الوعى الشعىب مبا يتيح أن نقف منه موقف  .3
 : النقد ال التسليم، وهذا يشمل تنويعات آثرية من أمهها

الشعىب املمتد قدميا ىف أمثالما سجله الوعى   ·
السرية اهلاللية مثال، وما طرأ(ومواويل ومالحم وسري 

ويطرأ عليها من ارجتال وتلوين، شكرا يا عم عبد
 ،)الرمحن يا أبنودى

ما يبتدعه يسجله الشباب اآلن من لغة جديدة  ·
"البيئة"باالشرتاك مع جمتمع (ويسجلونه ويستعملونه 

 ،)آما يطلقون عليه
خاصة، وما يصلنا من" ثقافة اإلدمان"ما تسجله   ·

 تعرية املرضى خاصة بعد آسرهم

تسجله الفنون التلقائية والشعبية، والتدين ما   ·
 اخل...الشعىب ىف املوالد، واملديح خاصة

أآتفى هبذا القدر من املصادر املساعدة ألنبه إىل رأىي ىف
 لى الناس عادةالىت تعرض ع" مستويات املصداقية التارخيية"

وحنن ال نعرفه، وقد" (مبا هو "الواقع الواقعىمستوى   .1
 )ال نعرفه مهما حاولنا
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شهادات الشهود على عصٍر ما، (الواقع احملكىمستوى   .2
 )أو فرٍد ما

  الرمسِى، حاًال ومستقبًال الواقع الوثائقىمستوى   .3

بعض األحاديث( الشخصى الواقع الوثائقىمستوى   .4
 ).ذاتية وغري الذاتيةاملسجلة والسري ال

 ، والتشكيلى الواقع اإلبداعىمستوى   .5

................................. 

وأول) 5( فانظر بعد ذلك آيف نرادف بني آخرمستوى -
حني نأخذ ما جاء ىف دراما أو مسلسل باعتباره) 1(مستوى 

 مصدرا تارخيا مسلما به

 املقررة ىف أو انظر آتب الرتبية الوطنية ، والتاريخ-
 املدارس الرمسية

 أو أنظر الوصاية اللفظية السلفية التفسريية املغلقة،-
 إخل...على الواقع احلى املتفجر نورا حنو األصل

هذا ، ناهيك عن عبث احلكام بتاريخ من سبقوهم، سرقة،
 .أو نفخا، أو تزويرا أو تشويها

................ 
 أية توصية بإمهالأنا ال أريد أن أخلص من آل ذلك إىل

 التاريخ،

 حنسن قراءة ما يصلنا منه،فقط علينا أن 
 وأن حنسن نقده 

 وأن حندد مستواه
 وأن نتحمل مسئوليته،

  خامتة

 آل هذا عن املصداقية التارخيية فقط !!! يا خرب 

املصداقية باالتفاق"آل ذلك ومل ننتقل بعد إىل ما أمسيته 
الوقت أستعملها مبعثاالىت تعلن جهلى، وىف نفس " الطوىل

 لفخرى أحيانا ؟

 .فلنؤجلها إىل يومية الحقة إذا مسحتم
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