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الوعى   يشُِّكل   وآيف ،  التاريخ   عرب الشعىب    الرتاث   جتمع   آيف
 حاال؟ الشعىب  

 مبعىن النسيج الضام لوعى الناس املشرتك، هى تنبع   الثقافة
 مستمرة   حرآية   عملية هى  ،  فيهم   لتصب ،  هم   مما ،  الناس   من 
 ذخرية   هو الشعىب    والرتاث . معلوماتى معرّىف    تسجيل   منها   أآثر 
، ندرى   أن   دون حىت  ،  فينا يسرى    ومازال   منه تبقى    وما ،  األمة 
 مقابل ىف   الثقاىف   بالتوارث   اآلن يسمى    ما   حتت   يندرج   ما   هو 
  ). اجلينات   مقابل ىف    امليمات  ( البيولوجية   الوراثة 

 رغم ،  املـعاش الشعىب  الوعى    غري ،  املستعاد الشعىب    الرتاث
  . الوثيق   ارتباطهما 

 أو   تكرار على    تقتصر   أن ينبغى    ال الشعىب    بالرتاث   العالقة
على   أو ،  الشعبية األغاىن    حتديث على    أو ،  العامية   األمثلة   مجع 
 تعميق إىل    متتد   أن ينبغى    وإمنا الشعىب،    الرقص   إحياء 
 والتقاليد   العادات   من   صالحيته   يثبت   ما   وتنمية   واستلهام 
 فاعلية عىب الش   للرتاث   ليس .  جيل إىل    جيل   من   املنتقلة   والطقوس 
 خاصا   شعبيا   وعيا   أصبح   إذا   إال )  إجيابية   أو   سلبية  ( حقيقية 
  .  وعاما 

شعىب وعى  إىل  الشعىب    الرتاث   حتويل   حقيقة إىل    ننتبه   مل   إذا
 قد   نكون   فإننا  ) اجلماعة ىف  يتجلى    مثلما   الفرد ىف  يتجلى  (
 من   اجلذر   نزعنا   قد   نكون ،  امتدادنا   مع   لالتواص   قطعنا 
، للزينة   أو للذآرى    بتصويره   نقوم   أننا   نتصور   وحنن   تربته 
  . الشجرة   ومتوت   فيضمر 

، والشعارات ،  االحتفاالت ىف    الرتاث   باستعمال   االآتفاء   إن   
 هواحلكمة الطائرة، اللفظية، والنكت السريعة، و   والزينة 
، للزينة   أجداده   صور   يستعمل   من   مبثابة   هو ،  لألصل   إهانة 
 وحيمل   حكمتهم   يستلهم   أن   من   بدال   االستقبال   حجرات ىف    يعلقها 
  . البشر وىف  ،  فينا   آماهلم   حتقيق   مسئولية 

 الرتاث   وهو غري  ("الشعىب الوعى  " بتعبري     أعنيه ما   إن
 ممارسات وهى  ،  حاليا جترى    ممارسات إىل    إشارة   هو )  الشعىب 
  ماهية   عن   املباشر   التعبري   هو الشعىب  الوعى  .  وسلبية ،  إجيابية 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )نيإلكرتوإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1269



 13I02I2008א – אא

على   نتعرف   أن   نريد   حني   فإننا   مث   ومن  ، بذاهتا   حلظة ىف    الناس
رنا الىت حنن نتاجها اآلن ىف تربةجذو ىف    امتدادا  من  أنفسنا 

، خمتلفة، فإننا بذلك نعد المتدادنا األصيل ىف آفاق املستقبل
 باحلفر نكتفى    وال ،  الظاهرة   والثمار   الفروع   نفحص   أن   علينا 
 حتت   املختفية   جذورنا   ليس ،  اآلن   مييزنا   ما   إن ،  اجلذور   حول 
 من ،  ظليلة   أو   جافة   فروع   من   اجلذور   هذه   ناتج   وإمنا ،  األرض 
 . حامض   حصرم   أو شهى    آرم   من ،  زاهية   أو   متساقطة   أواق 

 نفس وىف  ، " واآلن   هنا  " ناسه وعى    تشكيل   يعيد   أن   يريد   من
 مناهج   أو   ةمستورد   قيم   خالل   من   يتشكل   أن   يريد   ال   الوقت 
 عن   ابتداء   يبحث   بأن ،  اآلن   ناسه   مباهية   يلم   أن   عليه ،  مغرتبة 
وعى ىف    ثــم   ومن ،  ونفسه   شعبه   تراث ىف    ، للنظر املناسب   املنهج 
، لينطلق منه ىف رحاب الدنيا الواسعة بالناس ونفسه   شعبه 

 الدنيا، وهواء احلياةمن آل مكان، الذين ميثلون مشس
 .الزاخرة

 املليئة   املرتمجة   االستمارات   ملء على    نعتمد   أن   خطر أى    خطر
على   خالهلا   من   لنتعرف ، " ال - نعم " النهاية   املغلقة   باألسئلة 
استسهال قد تضللنا نتائجه،   هذا . ، " حنن   من "، " نكون   من"

لىت جترى ىف هذا اال بطريقة أآادميية مغلقةآثري من األحباث ا
  . تبعدنا عن وعينا الشعىب وحنن نتصور العكس

 ما   خالل   من يأتى    ال "  اآلن  " ناسنا وعى  على    التعرف   إن
 نتائج على    يعتمد   هو   وال ،  العام الرأى    قياسات   يسمونه 
 من   أصبحت   بأساليب   الدميقراطية مى مس   حتت جترى  الىت    االنتخابات 
 مصداقية   أهدرت   حبيث   واالنتقائية   والتضليل   االلتواء 
 خالل   من الوعى  على    نتعرف   إننا  ، مجيعا   واحلرية   الدميقراطية 
 أغنيته   من ،  معا   والعابثة   الدالة ،  اجلديدة   لغته ىف    النظر 
 والباحثني   العلماء تعاىل    إن ،  سواء   حد على    الراقيةو   اهلابطة 
 يرسم   قد   األآادميية   املكاتب   مبقاييس   وقياسه ،  الشارع   نبض على  
 ، مزورة   أو   شائهة   إما :  متثلنا   ال   صورة   لنا 

، عقدهااللغة والثقافة العلميةىف مداخلة مزعجة عن 
من :حرآية اللغة" 2005لثقافة ىف أبريل الس األعلى ل

ن حرآية اللغة بني الشعرقدمت ورقى ع، "الشعر إىل الشارع
والشارع، دافعت فيها عن اللغة الشبابية باعتبارها حتتوى
وعى الشباب بدالالت متجددة، علينا أن ندرسها، وال نسارع

 .بشجبها من موقف فوقّى سلطوى جامد

 االنغالق   خماطر   من   هو   الناس   عن   منفصال   العلم   تقديس   إن
 . املعقلن 

 أو ،  مراآز األحباث   من   مرآزة   موجزة   تصلنا الىت    اتاملعلوم  
 قيمة   هلا   تصبح   ال ،  التعليم   مناهج ىف    بل  ، اإلعالم   وسائل   عرب 
 تتفاعل   آوا   حالة   نتائجها   تعمقنا   إذا   إال   فاعلة   حقيقية 
، الصحيح   والدين ،  التقاليد   مثل   للمعارف أخرى    مصادر   مع 
 ما   آل   و .  معا   والكاذب   الصادق الشعىب    واحلدس الشعىب،    والدين 
  . الواقع   أرض على    الناس   بني   الناس   من   فعال جيرى  
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 العلم   وضرورة   العلم   وعصر   العلم   عن   نتكلم   وحنن   املطلوب
 من   ليست   برامج مغلقة   ننفذ    وجودنا   خيتزل   ملا   نستسلم   أال 
نبحث ىف مشاآل ال تلح علينا، وليس هلا األولوية الىت ،  صنعنا 

 عند غرينا،

 العلم   بأن   نذآـر   لكننا ،  العلم   قيمة   من   نقلل   ال   حنن
 .  املعرفة   مصادر   أحد   إال   ليست   ومعلوماته 

 لكل  الوحيد  واملرجع   املقياس   هو   يكون   أن ينبغى    ال وبالتاىل  
 لكنه ،  نفسه   إال   يقيس   ال   العلم   إن .  األخرى   املعرفية   املنظومات 
املعرىف الوعى    ليصيغ   لغاهتا   بكل   املعرفة   مصادر   آل   مع   يتفاعل 
ىف   ائرةالغ   جذورها   واقع   من   املختلفة   الثقافات   مييز   مبا   األمشل 
  . اجلارى   بالواقع   اُملهجنة   ومثارها   التاريخ 

 مناهج ىف    النظر   بإعادة   األيام   هذه   االهتمام   زاد
الشعىب الوعى    احرتام   اعتبارها ىف    لتضع   اإلنسانية   العلوم 
 هلا   وتعقيبات   بنتائج   خيرج   أن   ميكن   للمعرفة   آمصهر 
 احلكائية   للمعلومات   ليعيد   وأيضا ،  ذاهتا ىف    مصداقيتها 
  . واحرتامها   قيمتها "

 هو   ميارسونه   وما ،  حقيقية   معرفة " حتكى" عامة    الناس   إن
 . مربمج   تنفيذ   جمرد   وليس   هامة   إضافة 

 إناء   وليس   للمعرفة   مصهر  حاضرا اآلن هو  الناس وعى    إن 
 .  للغرف 

 نقيسها   وأال )  تقديس   دون  ( اُملمَارسْة   املعرفة   حنرتم   أن   علينا 
 . مقاييسها   بغري 

 املعامالت ىف    وطقوسهم ،  املناسبات ىف    الناس   ممارسات   إن  
، وجدلية"السبوْع" طقوس 2008-1-22يومية (

 وتطوير ،  أغانيهم   وحتديث   لغتهم   وتغري ، )االتصال/االنفصال
 يلهمنا   أن   ميكن   ما   واملعارف   الدالالت   من   حيمل   ذلك   آل ،  رقصهم 
فنحمى ،  صياغتها   نعيد   وحنن   هويتنا   عن   لنا   تكشف   مناهج 
: خمتزلة   مبناهج ،  غامضة   مسارات على    االنسياق   من   أنفسنا 
ىف   إال اآلدمى    لالستعمال   صاحل   غري   واآلخر ،  املصدر   مشبوه   بعضها 
  . أصال   صلح   إن األصلى،    موطنه 

 استشهاد حمدود

 نقرأ معًا مقطعني من مّوالني خمتلفني،

االعتمادية السلبية إذا آانت هى السبب ينتقد :األّول
مع اآلخر، ألن هذا) إخل.. حب/صداقة( األول واألخري لعقد عالقة 

اآلخر لو فعل نفس الشئ بالضبط، وهذا حقه، فلن نتكافل معًا
أبدا، إننا حنمل هّم بعضنا البعض بالتبادل والتكافل، وليس

 .....بالطفيلية وسعار االحتياج، وإال 

 :اليقول املو
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 ِحْملى   يشيل   يوم   ْف   وقلت   صاحْب   صاحبت
 ِحْمِلى على    وحطُّه   التقيـل   محله   جاب
 محلِى   يشيْل   صاحب على    البالد   مجيع   لفيت

 فايدْة   بدون   لكن ،  وشقيت   وتعبـت
 محلى   يشيل   مني   وانا : يقوّىل   اشتكيله واللى 

بة التزايد موال آخر ناقد حياول أن يوقف لع:الثاىن
للتزايد، واالمتالء بعد احلاجة، وفصل األداة عن أدائها،
واالستهالك الكمّى لالستهالك، وبرغم ايته التشاؤمية إىل أا
أقرب إىل واقع ما آل إليه جمتمعنا احلاىل، وما يستثريه ىف

 .عامة الناس من ٍغّل مشروع وغري مشروع

 :يقول املوال

 زاد   لو    السباخ   زى    بعش    لو    اخلسيس    أصل
 زرعتها    بتجبش    ال  و    األرض    بيتلف

 زاد   لو   وبيفسده    ... الطعام    حسن    وامللح
 زرعتها   سوء   يا   مثر   فيهاش   ما   وشجره

 منـّه    بالش   يبقى    أمل    مافيهش    عمل
 منـه    بالش    غّور    ،نفع    فيهش    ما    وخلف
 عالفاضى    بيكّب    مالن    واحد    األلف   ىف

 حد    له    مفيش    أصبح    اتسع    حبره    والغل
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