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مقدمة :
يسعى ىذا البحث إلى تحميؿ لغة الخطاب اإلعالمي المقىدـ في البرامج
إف اليدؼ
الكثائقية؛ لبياف مدل تأثير ىذه البرامج في المتمقي ،كغني عف القكؿ ٌ
المقىدمة لو ،كما
المنشكد ليذه البرامج كسب المتمقي كجذبو؛ ليتعاطؼ مع المادة ي
أم منطكؽ أك فعؿ كالمي يفترض كجكد رواك كمستمع،
يتضح مف قكؿ تكدكركؼٌ " :
()1
كأ ٌكد ىذا األمر شميدت بقكلو
كفي نية الراكم التأثير في المستمع بطريقة ما"
عف الخطاب" :إنو كؿ لغة متجمية في صكرة تكاصمية أك اجتماعية" ( )2كفي ىذا
أف اإليصاؿ ىك الكظيفة األساسية ألم خطاب ،ثـ يتحقؽ التأثير بمقدار
بياف ٌ
أف ثمة اشتغاال – لدل صاحب الخطاب -في
إقناع الخطاب لممتمقي؛" كلذلؾ نجد ٌ
كيفية صكغ المغة؛ لتغدك قادرة عمى حمؿ معطيات الرسمة كأبعادىا كغايات كاتبيا،
لكسب كد ىذا المتمقي كجذبو ،كمف ثـ ضماف استكماؿ تمقيو لمرسالة كاستتباع ذلؾ
بالتأثر كالتعاطؼ" ( ،)3فكؿ خطاب إعالمي يسعى إلى إيصاؿ رسالة إلى المتمقي
بأكجز األساليب كأفصحيا؛ إلحداث التأثير المطمكب تحقيقو ،كىذا يؤدم إلى
االىتماـ بالصياغة الفنية لممادة اإلعالمية؛ كىي الغاية المنشكدة التي يسعى كؿ
خطاب إلى تحقيقيا .كبيذا يمكننا القكؿ إف النص اإلعالمي يشبو النص األدبي
في الغاية التي يسعى كؿ منيما إلى تحقيقيا ( ،)4كتحميؿ الخطاب اإلعالمي مف
منظكر فني ،يبرز أثر المغة في التأثير في المتمقي ،كال يقؿ أثر الكممة في ىذا
المجاؿ عف أثر الصكرة التي تتبكأ مركز الصدارة في الخطاب اإلعالمي ،كعناصر
1

( )1تزفتاف تكدكركؼ ،المغة كاألدب في الخطاب األدبي ،ترجمة :سعيد الغانمي ،بيركت المركز الثقافي
العربي.93 ،1993 ،

( )2محمكد عكاشة ،لغة الخطاب السياسي"،دراسة لغكية تطبيقية في ضكء نظرية االتصاؿ" ،دار النشر
لمجامعات ،ط.39 -38 ،2005 ،1

( )3المجمة األردنية في المغة العربية كآدابيا "،أسمكبية الخطاب اإلعالمي ،تقارير" الحرب عمى غزة" في
قناة الجزيرة نمكذجا" أماني سميماف داكد ،ـ  ،8ع  ،1كانكف الثاني ،2012 ،ص .21

( )4نفسو ،الصفحة نفسيا.
1
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أم خطاب تقكـ عمى :ضبط األلفاظ ،كاختيار المفردات المناسبة ،كمراعاة الكالـ
لمقتضى الحاؿ(.) 1
2

كييدؼ ىذا البحث إلى إبراز بالغة الخطاب في البرنامج الكثائقي " ييحكى

أف"*كتميز البرنامج بأسمكب اإلعداد كالتقديـ الذم غمب عميو الطابع األدبي ،كىذا
ٌ
شجعني عمى اختياره؛ ليككف محك ار لبحثي.
كسيحاكؿ ىذا البحث إبراز مكاطف الجماؿ في

أسمكب أسعد طو

*

معد

تحميؿ مكاطف

كمقدمو  .المتمثمة في تجميات التناص ،كىذا يقتضي
البرنامج ٌ
التناص :الديني كالتاريخي كاألدبي كالشعبي كاألسطكرم الذم برز بجالء في
حمقات البرنامج.

كالمنيج المتبع في التحميؿ يقكـ عمى تحديد مكاضع التناص في حمقات

البرنامج ،ثـ استحضار النصكص الغائبة التي استكحاىا معد البرنامج كمقدمو ،ثـ
بياف القيمة الداللية المترتبة عمى التفاعؿ بيف النص الحاضر كالنص الغائب؛

فالتناص يبرز العالقات الكاعية كالمقصكدة بيف النصكص ،كىذا األمر يكشؼ عف

قدرة معد البرنامج كمقدمو عمى االختيار الكاعي لما يختاره مف نصكص ،كفي
الكقت نفسو يكشؼ عف رغبتو في تنشيط ذاكرة المتمقي؛ ليستحضر النصكص

( )1المغة العربية في اإلذاعة كالتمفاز كالفضائيات في المممكة المغربية ،دراسة تحميمية كنقد ،الدكتكر
2

محمد طالؿ ،المكسـ الثقافي الحادم كالعشركف ،مجمع المغة العربية األردني.18 ،

 -تقكـ فكرة البرنامج عمى إعادة سرد كاقعة حدثت عمى لساف أبطاليا ،مكثقة كاالستعانة بطريقة إعادة

تمثيؿ الحادثة .كيكيبيديا ،المكسكعة الحرة.

قدـ عدة برامج
 صحفي مصرم كلد عاـ  ،1956عمؿ مذيعا كمراسال لدل قناة الجزيرة الفضائيةٌ ،أعد مجمكعة مف
أف" ،قاـ بتغطية الحرب في يكغسالفيا السابقةٌ ،
كثائقية منيا  ":نقطة ساخنة ” ك"يحكى ٌ
البرامج الكثائقية الخاصة بمنطقة البمقاف ،كالشيشاف،كالبكسنة كاليرسؾ ،أسس شركة إنتاج البرامج الكثائقية
"ىكت سبكت فيممز" في دبي .كلمزيد مف التفاصيؿ ينظر :كيكيبيديا ،المكسكعة الحرة.
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الغائبة بما لديو مف مخزكف ثقافي كمعرفي

البرنامج.

( .)1مما يسيـ في زيادة تفاعمو مع

التناص القرآني:
استمد أسعد طو مف القرآف الكريـ في عدة مكاضع مف حمقات برنامجو،

كتنكعت صكر االستمداد منو ،كتراكحت ما بيف األخذ المباشر لمنص كامال،

كاالكتفاء بأخذ الفكرة التم تضمنيا النص القرآني ،ثـ تكظيفيا في سياقات جديدة
بما يتناسب مع اليدؼ الذم يسعى إلى تحقيقو مف برنامجو.
برز النص القرآني بجالء في الحمقة التي قيدمت بتاريخ ،2003 / 10 /16
كعنكانيا" سفينة المكت" تحدث فييا عف غرؽ مجمكعة مف المياجريف مف العراؽ
حاكلكا دخكؿ استراليا بطريقة غير مشركعة ،كتعرضكا أللكاف شتى مف التضميؿ

كالخداع ،مما أدل إلى كفاتيـ إثر غرؽ السفينة التي حممتيـ .كتمثؿ ذلؾ في
ات َو َج َّن ٌ
او َر ٌ
ب َو َزرْ عٌ
ات مِّنْ أَعْ َنا ٍ
استحضاره لقكلو تعالىَ  :وفًِ األَرْ ِ
ض ق َِطعٌ ُّم َت َج ِ
ض فًِ
ان ٌُسْ َقى ِب َماء َوا ِح ٍد َو ُن َف ِّ
ض َها َعلَى َبعْ ٍ
ض ُل َبعْ َ
َو َنخٌِ ٌل صِ ْن َوانٌ َو َغٌْرُ صِ ْن َو ٍ
[ الرعد ]4 :في أثناء حديثو عف فترة
ت لِّ َق ْو ٍم ٌَعْ ِقلُون
األ ُ ُك ِل إِنَّ فًِ َذل َِك آل ٌَا ٍ

االستراحة التي مكثيا المياجركف في الطريؽ قبؿ الكصكؿ إلى استراليا .في قكلو

"ونخيل صنوان وغير صنوان ِّ
يذكر المرء باألوطان .وشعب مسالم كان ىو اآلخر

أف
ضحية الطغيان" الذم ربط بيف بيف لقطتيف متباعدتيف زمنيا كمكانيا ،بتصكيره ٌ
ما شاىده المسافركف في الطريؽ مف أشجار كثمار ،ذ ٌكرىـ بأكطانيـ التي غادركىا

( )1محمد عمي الشكابكة ،تكظيؼ التناص في"متاىة األعراب في ناطحات السراب" لمؤنس الرزار ،دراسة
في التناص القرآني كالبنائي فكريا ،مجمة مؤتة لمبحكث كالدراسات ،ـ

ثامر ،النص بكصفو إشكالية راىنة في النقد الحديث ،مجمة األقالـ،ع
الجميكرية العراقية.16،
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 ،10ع .43 ،33 ،2كفاضؿ
 ،4-3آذار – نيساف،

مكرىيف ،كبذا يككف نقؿ ما استكحاه مف النص القرآني إلى سياؽ جديد،

ؼالنص

القرآني يتحدث عف قدرة اهلل – سبحانو كتعالى -عمى إيجاد األصناؼ المتعددة مف
الثمرات كالزركع كاختالفيا في الطعـ كالمكف كالرائحة ...الخ مع أنيا تيسقى بماء
كاحد كىذا مف أعظـ الدالئؿ عمى قدرتو سبحانو كحكمتو كاحكامو ( )1كفي الكقت
ذاتو حافظ عمى المفظ القرآني كما ىك (خيؿ صنكاف كغير صنكاف).
كفعؿ الفعؿ نفسو فيما استكحاه مف قكلو تعالى :أَؤُ ْلق ًَِ ِّ
الذ ْكرُ َعلَ ٌْ ِه مِن َب ٌْ ِن َنا
َ
َّ
شبيوق الميربيف الذيف يقكمكف بتيريب
َب ْل ه َُو َكذابٌ أشِ ر [القمر ]25 :؛ وذلك بت ٌ
المسافريف بطرؽ غير مشركعة ب ػ(الك ٌذاب األشر ) في قكلو  ":كما ىو الكذاب
األشر ،يخرج الميربون بين أوجاع البشر ،يقصدون البشر ..يدغدغون

أحالميم ،عيونيم عمى أمواليم .ويمضون كما الخفافيش ،كما ىو الكذاب األشر"
فاآلية القرآنية تتحدث عف مكقؼ ثمكد مف صالح

– عميو السالـ -كتكذيبيـ

برسالتو ،كبمغ بيـ األمر أف كصفكه بالكذاب األشر" أم المتجاكز الحد في الكذب"

()2

كاذا كاف قكـ صالح – عميو السالـ -كصفكه زك ار كبيتانا بػ(الكذاب األشر)-

أف الميربيف يتصفكف
فإف أسعد طو أثبت ٌ
كىك عميو السالـ برمء مف ىذه التيمةٌ -
حقيقة بيذه الصفة ،كدليمو عمى ذلؾ ما فعمكه بالمسافريف عمى "سفينة المكت " كما

أنو قمب داللة النص القرآني الذم نعى عمى ثمكد كصفيـ لصالح – عميو السالـ-
بػ(الكذاب األشر) ككرر (الكذاب األشر)؛ لتقبيح فعؿ الميربيف كالتنفير منيـ ،كبياف

مدل سكء فعؿىـ فيـ جمعكا بيف الكذب كالطمع  :الكذب ؛ ألنيـ يرسمكف أحالما

كردية  -ال أساس ليا -لممسافريف في سبيؿ خداعيـ كتضميميـ ،كالطمع ألنيـ ال

( )1ابف كثير ،عماد الديف أبك الفداء ،تفسير القرآف العظيـ ،تقديـ :عبد القادر األرناؤكط ،دار الفيحاء،
دمشؽ ،كدار السالـ الرياض ،ط658 -657 /1998،2 ،2

( )2ابف كثير ،تفسير القرآف العظيـ.339 /4 ،
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يتكرعكف عف أخذ أمكاؿ ىؤالء المسافريف الفقراء الذيف ال يممككف شيئا مف حطاـ

الدنيا  ،كليت األمر يقؼ عند الميربيف فبعض رجاؿ الشرطة أيضا يشارككف في
لغض الطرؼ عنيـ ،كما
ىذا العمؿ غير اإلنساني بقبكليـ اليدايا مف الميربيف ٌ
كشؼ قكلو" :ثم أعطى اإلشارة ووزع العطايا عمى رجال الشرطة المرتشين"
وقولو" :وشرطيون مرتشون".

كيسيـ أيضا قبطاف السفينة في التضميؿ بقكلو لممسافريف عندما يصعدكف

السفينة " :في أستراليا يكون المجوء السياسي ،فال فقر وال حصار وال شرطي وال
مخابرات ،إنما ىو صبر ساعة ونصل أرض الجنة"

بأنيـ سيصمكف قريبا إلى

الجنة حيث األمف كالرخاء ....الخ ،ببساطة سيعثركف عمى كؿ ما رحمكا مف أجمو.
كاختزؿ قكلو ( الجنة) كؿ مظاىر النعيـ كالرضى التي يطمح كؿ إنساف إلى التنعـ
أف الجنة أقصى ما يتمناه .
بيا؛ ألنو استقر في كجداف كؿ مسمـ ٌ

ككشؼ تكظيفو لقكلو تعالىَ  :س َن ْدعُ َّ
الز َبا ِن ٌَة [ العمق ]18 :عف عدـ رضاه
عف الحكاـ المستبديف الذيف يظممكف الناس؛ كذلؾ

بتشبيو ىـ بالزبانية (مالئكة

العذاب) في قكلو "يدان كل من ييجر األوطان ،ويدع الحكم لمزبانية ،وال يزرع في
األرض المقاومة" كالقاسـ المشترؾ بيف الفئتيف

(الحكاـ الظممة كالزبانية) أنيـ

أف مالئكة العذاب تع ٌذب ٍمف يستحؽ العذاب
يسكمكف الناس العذاب ،كالفرؽ بينيما ٌ
أف عذاب
أما حكاـ األرض فإنيـ يع ٌذبكف الناس ظمما كبيتانا ،كما ٌ
بما كسبت يداهٌ ،
أىؿ النار يأتي بعد حساب الناس كفرزىـ إلى الجنة أك إلى النار

 ،بناء عمى

أما حكاـ األرض فيسكمكف المستضعفيف العذاب دكنما ذنب
أعماليـ في الدنياٌ ،
ارتكبكه ،كدكنما تمييز .كبيذا التشبيو فإنو يساكم بيف مالئكة العذاب كىؤالء الحكاـ
فكميـ مف مصادر العذاب ،كاذا كاف ت مالئكة العذاب تفعؿ ما تفعؿ ال ستحقاؽ
أما الحكاـ فإنيـ يفعمكف ما يفعمكف في سبيؿ الحفاظ عمى
ى
المع ٌذبيف العذابٌ ،
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مصالحيـ الخاصة ،كاستمرار حكميـ االستبدادم الذم يدفع الناس دفعا إلى اليجرة
عف أكطانيـ ،بؿ الذىاب إلى المجيكؿ.

كلـ يكف أماـ أسعد طو كىك يرل شيكع الظمـ في األرض كغياب العدالة إال

أف يرنك ببصره نحك اآلخرة ،مستحض ار مشاىد مما سيحدث يكـ القيامة كما ٌبيف
النص القرآني في عدة مكاضع ،جمع بينيا في قكلو" :

وكأنيا القيامة ،حيث

العدالة ،الجنة لمفقراء التعساء المطحونين وجينم لمسادة الكبار ولمن منحوىم

الوالء ولمن سكن البيوت البيضاء" المتضمف عدة مفاىيـ مبثكثة في القرآف الكريـ
عف القيامة كالجنة كالنار ،يمكف

ككعاه مما قرأه في النص القرآني.

لممتمقي معرفة داللتيا ،بما اختزنو في ذاكرتو

كحافظ عمى داللة النص القرآني في حديثو عف يكـ القيامة ،فقد استقر في

األذىاف بما كرره النص القرآني أف يكـ القيامة ىك يكـ العدالة حيث العدؿ

أف الجنة
المطمؽ ،كلكنو أباح لنفسو الخركج عمى داللة النص القرآني بتصكيره ٌ
ستككف مآال لمفقراء التعساء كما كصؼ ،كلكف ىذا التعميـ يتعارض مع النص
أف العمؿ كحده الذم ييًدخؿ اإلنساف الجنة ،كليس فقره أك تعاستو.
بيف ٌ
القرآني الذم ٌ
فميس كؿ فقير تعمس يدخؿ الجنة ،فالتعميـ ال يجكز في مثؿ ىذه الحالة .كنكافقو

أف جينـ ستككف مآال لمسادة الكبار الظالميف الذيف استحقكا جينـ لظمميـ-
عمى ٌ
كما قاؿ -أك عمى األقؿ ىذا ما يرجكه كؿ مظمكـ.
كاستحضر عددا مف الدالالت اإلسالمية في قكلو ":وأن عزاءنا أن الوطن قد

عاد ،وأن القصاص ليس عمى األرض ،والعدل ليس عمى األرض ،وانما ىنا في

السماء ،فطوبى لكم ولنا ،وليم سوء الحساب" في أثناء حديثو عف المجازر التي
*
اص َح ٌَاةٌ ٌَاْ أُولًِْ
ارتكبت في ككسكفا  ،مستمدا مف قكلو تعالى َ  :ولَ ُك ْم فًِ ْالق َ
ِص ِ
المقىدمة في .2006 /9 /1
* عنكاف الحمقة " ككسكفا ..الحزف الدفيف" ي
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ٌِن اسْ َت َجابُو ْا ل َِرب ِِّه ُم ْالحُ سْ َنى
األَ ْل َبا ِ
ب لَ َعلَّ ُك ْم َت َّتقُون[ البقرة ]179:وقولو تعالى :لِلَّذ َ
ِك
ض َج ِمٌعً ا َوم ِْثلَ ُه َم َع ُه الَ ْف َتدَ ْو ْا ِب ِه أ ُ ْولَـئ َ
َوالَّذ َ
ٌِن لَ ْم ٌَسْ َت ِجٌبُو ْا لَ ُه لَ ْو أَنَّ لَهُم مَّا فًِ األَرْ ِ
س ْال ِم َهاد [ الرعد ،]18:كنجح في المزج بيف
لَ ُه ْم سُو ُء ْالح َِسا ِ
ب َو َمأْ َوا ُه ْم َج َه َّن ُم َو ِب ْئ َ
ىاتيف اآلمتيف ،كأخذ مف كؿ آية جزئية لكنيا كانت كافية لمداللة عمى مراده ،فالدنيا
تشيد ظمـ اإلنساف ألخيو اإلنساف ،كتسمط القكم عمى الضعيؼ ،كالتنكيؿ بو

بصنكؼ شتى مف صكر التنكيؿ ،كتشيد كذلؾ غياب الحؽ ،لكف كؿ ىذا مآلو

الزكاؿ كالتالشي ،لتح ٌؿ محمو العدالة اإلليية التي تعيد الحقكؽ ألصحابيا في
اآلخرة ،كاتكأ أسعد طو عمى المقابمة كايجاز القصر في نصو السابؽ؛ ليبيف عاقبة
كؿ مف الظالميف كالمظمكميف في اآلخرة حيث العدؿ المطمؽ

(فطوبى لكم ولنا )

مقابؿ (وليم سوء الحساب ) كأبرزت المقابمة – المستمدة مف النص القرآني-
التبايف بيف عاقبة كؿ فريؽ ،فالعدالة اإلليية تقتضي نصرة المظمكميف في الدنيا؛

لذا جاءت ( طكبى) لتختزؿ مصير الفئة المظمكمة في اآلخرة ،كفي الكقت ذاتو

أما عاقبة
تتضمف تخفيفا كمكاساة لممظمكميف في الدنيا الذيف ال حكؿ ليـ كال قكةٌ ،
الظالـ فاختزليا قكلو (كليـ سكء الحساب) كفي ىذا ردع لمظالميف ليعتبركا كيتكقفكا
عف ظمميـ قبؿ فكات األكاف.
أف نضاؿ الشعكب في سبيؿ حقكقيـ ال يتكقؼ؛ لذا تتابع قكافؿ الشيداء
كبما ٌ
الذيف شبييـ بالشجرة المثمرة في قكلو  -عمى لساف أحد ثكار جيش تحرير

ككسكفا" -جدي من ىنا ،أنا من األرض التي كمّما ذبحوا فييا شجرة نبتت منيا
*
ّللا َك َم َث ِل
ٌل ّ ِ
ٌِن ٌُن ِفقُ َ
ألف شجرة" المستمد مف قكلو تعالىَّ  :م َث ُل الَّذ َ
ون أَمْ َوالَ ُه ْم فًِ َس ِب ِ
ُضاعِ فُ لِ َمن ٌَ َشاء َو ّ
ت َسب َْع َس َن ِاب َل فًِ ُك ِّل سُن ُبلَ ٍة ِّم َئ ُة َح َّب ٍة َو ّ
َح َّب ٍة أَن َب َت ْ
ّللاُ َواسِ عٌ
ّللاُ ٌ َ
َعلٌِم [ البقرة ]261 :المتضمف مثال "ضربو اهلل – تعالى -لمضاعفة الثكاب لمف
المقىدمة في .2005 /12 /23
*عنكاف الحمقة " آدـ ياشارم ..بطؿ مف زمف المعجزات كاألساطير" ي
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أنفؽ في سبيمو كابتغاء مرضاتو ،كالحسنة تضاعؼ بعشر أمثاليا إلى سبعمئة

ضعؼ" ( ،)1كفي ىذا إبراز لعظيـ فضؿ اهلل – سبحانو كتعالى -مضاعفة ألجر
كالثكاب ،كذلؾ بضرب المثؿ بالسنبمة الكاحدة التي ينتج عنيا سبعمائة سنبمة،

أف أسعد طو نقؿ النص القرآني إلى سياؽ جديد؛
كبالمقارنة بيف النصيف يتضح ٌ
أف أىؿ "ككسكفا " ما زالكا متمسكيف بأرضيـ عمى الرغـ مف كثرة التضحيات
ليبيف ٌ
شبييـ باألرض التي إذا قيطعت منيا شجرة
التي قدمكىا ،كفي سبيؿ تأكيد ذلؾ ٌ
قدمكا الشييد تمك الشييد.
ينمك مكانيا ألؼ شجرة ،فيـ ٌ

ليصكر مظاىر األمف كاألماف التي كاف ينعـ بيا
كعاد بالذاكرة إلى الكراء
ٌ
ك إِ ِّنً أَ َرى
أىؿ " ككسكفا" في الماضي القريب ،مستكحيا مف الرؤية َ و َقا َل ْال َملِ ُ
ت ٌَا أَ ٌُّ َها
ت ُخضْ ٍر َوأ ُ َخ َر ٌَ ِاب َسا ٍ
ان ٌَأْ ُكلُهُنَّ َسبْعٌ عِ َجافٌ َو َسب َْع سُن ُبالَ ٍ
َسب َْع َب َق َرا ٍ
ت سِ َم ٍ
اي إِن ُكن ُت ْم لِلرُّ ْؤ ٌَا َتعْ بُرُ ون  [ يوسف ]43 :التي رأىا الممؾ
ْال َمأل ُ أَ ْف ُتونًِ فًِ رُ ْؤ ٌَ َ
في قصة يكسؼ – عميو السالـ -قكلو" :طائر ُيغرد في السماء ،وفراشة تُداعب
األزىار ،وصغير ُيناطح اليواء ،وأرض خضراء وسنابل تتمايل قبل الحصاد،

وصبايا َيعشق المرء فيين الحياء ،ويعشق بين الحياة ،وفالحتان تضحكان
وبقرات سمان ،ىذا كل ما كان قبل زمان" كتضمف قكلو لكحة متكاممة لمظاىر

رفاىية العيش كالسالـ الذم كاف يعـ المكاف ،كتمث ٌؿ ذلؾ في :تغريد الطيكر ،كتنقؿ
الفراش بيف األزىار ،كاألطفاؿ الذيف يمعبكف ببراءة غافميف عما يحاؾ ضدىـ كضد

كفصؿ في مظاىر النعيـ كالسالـ التي كاف يتنعـ بيا أىؿ "ككسكفا"؛
بالدىـ...الخٌ ،
ليبرز مقدار الخسارة كالفقد كالمعاناة التي حمٌت بيـ ،بعد مياجمة الصرب ليـ.

) (1ابف كثير ،تفسير القرآف العظيـ.423 /1 ،
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كاستكحى في تصكيره السابؽ الجزء األكؿ مف رؤية الممؾ "بقرات سماف

كسنبالت خضر" ،تاركا لممتمقي إتماـ الصكرة المتمثمة في

"يأكميف سبع عجاؼ "

التي اختزلت كؿ ما فعمو الصرب في تمؾ المنطقة ،كارتكابىـ المجازر.
كمع أنو نقؿ النص القرآني إلى سياؽ جديد،

إال أنو حافظ عمى مفردات

أف
النص القرآني (سنابؿ كبقرات سماف) ،كىك بذا يشير إلى ٌ
كالخصب تالىا سنكات عجاؼ أكمت األخضر كاليابس كما يقكلكف.

سنكات الخير

كمف المبادئ التي استقرت في كجداف المسمـ عدـ جكاز الفرار مف المعركة
ٌِن آ َم ُنو ْا إِ َذا َلقٌِ ُت ُم
نص النص القرآني عمى ذلؾ في قكلو تعالى ٌَ  :ا أَ ٌُّ َها الَّذ َ
كما ٌ
ال أَ ْو
الَّذ َ
ٌِن َك َفرُ و ْا َزحْ فا ً َفالَ ُت َولُّو ُه ُم األَ ْد َبار َو َمن ٌ َُولِّ ِه ْم ٌَ ْو َم ِئ ٍذ ُدب َُرهُ إِالَّ ُم َت َحرِّ فا ً لِّ ِق َت ٍ

س ْالمَصِ ٌر
ض ٍ
ّللا َو َمأْ َواهُ َج َه َّن ُم َو ِب ْئ َ
ب م َِّن ّ ِ
ُم َت َحٌِّزاً إِلَى ِف َئ ٍة َف َق ْد َباء ِب َغ َ
التكلي يكـ الزحؼ مف أكبر الكبائر ؛ لذا صممت عائمة" آدـ"
[األنفال .]16-15:ؼ
يفر ،واختارت العائمة أال
عمى الصمكد ،كما اتضح مف قكلو ":ولكن آدم اختار أال ّ
تفر" كجاء التكرار في قكلو السابؽ ليبيف شدة إصرار آدـ كعائمتو عمى القتاؿ،
كالصمكد ميما كانت النتيجة.

تدق
كصكر قكلو " :وكان الجميع يعرف أنيا اليالكة ،والساعة في الصباح ّ
ٌ
الرابعة ،والصرب بأحذيتيم الثقيمة يدقون األرض الطيبة ،والعشب األخضر في

الفجر تدوسو جنازير الدبابات المتوحشة" شدة المكقؼ ،كالخطر الحقيقي المحدؽ

بيـ ،كمع ذلؾ قرركا جميعا الصمكد ،ىذا مف جية ،كمف جية ثانية ص ٌكر قكلو
إف الدبابات داست
قسكة الصرب ،ا لذيف لـ مميزكا بيف البشر كالشجر بدليؿ قكلو ٌ
العشب األخضر ،كما داست البشر.

كاستكحى قكلو تعالى :إِن ٌَمْ َسسْ ُك ْم َقرْ ٌح َف َق ْد َمسَّ ْال َق ْو َم َقرْ ٌح م ِّْثلُ ُه َوت ِْل َك األٌَّا ُم
ّللاُ الَ ٌُحِبُّ َّ
ش َهدَ اء َو ّ
اس َولِ ٌَعْ لَ َم ّ
ٌِن آ َم ُنو ْا َو ٌَ َّتخ َِذ مِن ُك ْم ُ
الظالِمٌِن
ّللاُ الَّذ َ
اولُ َها َبٌ َْن ال َّن ِ
ُندَ ِ
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[آل عمران  ،]140:في قكلو  ":صحيح األيام دول" * في أثناء حديثو عف مأساة
اؿتتار الذمف تعرضكا لحمالت شتى مف التنكيؿ بيـ ،كىك يقارف بيف التتار الذيف
استطاعكا في يكـ مف األياـ القضاء عمى الخالفة العباسية باحتالليـ بغداد

كدمشؽ ،كىا ىـ أحفادىـ اآلف ال يأمنكف عمى أنفسيـ في ديارىـ بعدما انيارت

دكلتيـ ،كىـ كما قاؿ" :ترى بوسع َمن أن يتصور أن ىؤالء التتار كانت ليم في
سالف الزمان حضارة مشعة ودولة ذات قوة يحسب ليا ألف حساب؟ َمن يمكن
أن يتخيل أنيم وصموا يوما إلى أسوار موسكو وحاصروىا وفرضوا الجزية عمى

أف أحفادىـ يتعرضكف لالضطياد مف "مكسكك" التي
أمرائيا؟" كلعؿ مف المفارقات ٌ
كاف أجدادىـ قد فرضكا عمى أمرائيا دفع الجزية ليـ!!! فدكاـ الحاؿ مف المحاؿ،
كاألياـ دكؿ ،كجاء االستفياـ المبني عمى التعجب في قكلو " َمن أن يتصور و َمن
يمكن أن يتخيل " ؿمبرز مقدار التبايف بيف حاؿ األجداد كحاؿ األحفاد ،ككشؼ

تكرار االستفياـ عف شدة تعجبو مف الحاؿ التي آلت إلييا األمكر ،كىذا ما كضحو

قكلو" :حضارات تصعد وأخرى تنيار ،ال تمك تخيمت يوما أنيا يمكن ان تسقط ،وال
إف األياـ دكؿ .كمف أكجو االختالؼ
ىذه تخيمت يوما ّ
أن بإمكانيا أن تصعد " حقا ٌ
أف النص القرآني جاء في سياؽ التخفيؼ عف المسمميف مصابيـ في
بيف النصيف ٌ

غزكة أحد بعدما تحكؿ النصر إلى ىزيمة ،كاستشياد عدد كبير منيـ ،كذلؾ ببياف سنة

هلل – سبحانو كتعالى -تتمثؿ في مداكلة األياـ بيف الناس لحكمة إليية يريدىا اهلل

سبحانو كتعالى ،كالذم حدث مع المشركيف في غزكة بدر ،كمع المسمميف في غزكة

أحد خير مثاؿ عمى ذلؾ ،فدكاـ الحاؿ مف المحاؿ ،إذ ال بد مف مركر األمـ بحاالت

أما أسعد طو فإنو كظٌؼ النص القرآني
مف االنتصار كحاالت مف االنكسار كىكذاٌ .
في سياؽ الربط بيف ماضي التتار كحاضر أحفادىـ ،متعجبا مما ألت إليو األمكر.
المقىدمة في .2006 /4 /28
* عنكاف الحمقة" مأساة شعب تتار القرـ ج " 1ي
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الحديث النبوي الشريف:
أف" كبخاصة
كاف لمحديث النبكم الشريؼ حضكره في حمقات برنامج " ييحكى ٌ
في الحمقات التي تحدث فييا عف الشيادة في سبيؿ التمسؾ بالديف الذم دفع أىؿ "

ككسكفا" ثمنو غاليا ،كتمثؿ في استحضارققصة األعرابي الذم أتى الرسكؿ –
صمى اهلل عميو كسمـ  -معمنا إسالمو ،كتمنيو الشيادة في سبيؿ اهلل – سبحانو

كتعالى -كرفضو أخذ الغنائـ بقكلو لمرسكؿ – صمى اهلل عميو كسمـ :ما عمى ىذا

اتبعتك  ،ولكني اتبعتك عمى أن أرمى إلى ىاىنا

 -وأشار إلى حمقو  -بسيم

فأموت فأدخل الجنة ،فقال لو – صمى اهلل عميو وسمم ":-إن تصدق اهلل يصدقك

"كىذا ما كاف ،وشيد لو  -صمى اهلل عميو وسمم  -بذلك بدليل قولو – صمى اهلل

عميو وسمم "-الميم ىذا عبدك خرج مياج ار في سبيمك فقتل شييدا ،أنا شييد

عمى ذلك"

()1

استحضر ىذه القصة ليصكر رغبة " آدـ يا شارم" -أحد الثكار في

كلخص أسعد طو ىذه
جيش تحرير "ككسكفا"  -في نيؿ الشيادة في سبيؿ اهلل،
ٌ
القصة في قكلو" :وحممك أنت كان الشيادة ،رصاصة في العنق ..ىنا تماماً ىنا..
وترحل والعدو يرحل ،ىكذا أسررت إلى أصدقائك،ىكذا أخبرتيم أن الشيداء من

قبورىم ييزمون األعداء في قصورىم " ،فالحمـ ىك ىك لـ يتغير منذ أف قاؿ األعرابي
ذلؾ ذات يكـ ،كىا ىـ األحفاد يسيركف عمى درب اآلباء  ،لـ يغيركا كلـ يبدلكا تبديال.

كبذا يككف أسعد طو ربط بيف الماضي كالحاضر  ،كتحقؽ حمـ آدـ  ،كما تخيؿ أسعد

طو أحد المقاتميف مف الصرب

يقكؿ" :حققنا آلدم حممو ،فأصبناه في عنقو

برصاصة" ،كتحقيؽ حمـ آدـ دليؿ عمى صدؽ نيتو ،فيك صدؽ اهلل فصدقو ،كما قاؿ –
صمى اهلل عميو كسمـ -لألعرابي ،فيما صدقا اهلل فصدقيما  ،فمآليما الجنة ،كبيذا
أف مشيد الحاضر استدعى مشيد الماضي.
يتضح ٌ

( )1مقبؿ بف ىادم الكادعي ،الصحيح المسند مما ليس في الصحيحيف  ،مكتبة دار القدس  ،صنعاء ،
ط1411 ،1ىػ. 474،
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أف الجنة مآؿ الشيداء؛ لذا استحضر قكلو– صمٌى اهلل عميو كسمـ -في
كبما ٌ
كصؼ الجنة  ،في الحديث القدسي" :قال اهلل  :أعددت لعبادي الصالحين ما ال
عين رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر عمى قمب بشر "()1؛ ليبيف الدافع الذم جعؿ
آدـ يصمد في ساحة القتاؿ عمى الرغـ مف شدة المعركة ،كيقاتؿ حتى يناؿ الشيادة
تفر ،واختار
يفر ،واختارت العائمة أال ّ
كما يتضح مف قكلو  ":لكن آدم اختار أال ّ
سمعت ،وال خطر عمى قمب بشر"  ،كتعاضدت
الجميع ما ال عين رأت وال أذن
ْ

ٌف آدـ كعائمتو
الكناية مع إيجاز القصر لمتعبير عف المعنى المراد الذم يبيف أ
فإف ذلؾ ىك طريقيـ إلى الجنة ،ىذا
اختاركا الصمكد حتى لك كاف الثمف حياتيـ؛ ٌ
فإف تضحياتيـ ستضمف حياة حرة كريمة لمف سيأتي
مف جية ،كمف جية أخرل؛ ٌ
بعدىـ.

كتمـ قكلو" :الحور العين لمشيداء ،والشيداء لجوف طير خضر في قناديل
معمقة بالعرش" مظاىر تكريـ الشيداء عند اهلل – سبحانو كتعالى -المستكحى مف
ٌِن
ور عِ ٌن[ الدخان ]54:وقولو تعالى إِنَّ ْال ُم َّتق َ
قكلو تعالىَ  :ك َذل َِك َو َز َّوجْ َناهُم ِبحُ ٍ
ور عِ ٌن [ الطور17 :
فًِ َج َّنا ٍ
ت َو َنعٌِم ُم َّت ِكئ َ
ٌِن َعلَى سُرُ ٍر مَّصْ فُو َف ٍة َو َز َّوجْ َناهُم ِبحُ ٍ
و ]20وقولو صمى اهلل عميو وسمم في الشيداء" :أرواحيم في جوف طير خضر
ليا قناديل معمقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تمك
()1
أف أسعد طو نجح في دمج عدة نصكص مستمدة مف القرآف
القناديل"  ،كيتضح ٌ

( )1البخارم ،أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ ،صحيح البخارم ،ضبطو كرقـ أحاديثو ،كصنع فيارسو:
محمد عبد القادر أحمد عطا ،دار التقكل لمتراث ،القاىرة.152/2 ،

( )1مسمـ بف حجاج ،صحيح مسمـ ،تحقيؽ :نظر بف محمد الفاريبي أبك قتيبة ،دار طيبة لمنشر،
 ،2006ط.912 /2 ،1
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الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ ،كلكال معرفة المتمقي بتمؾ النصكص لما أدرؾ أنيا
مف نصكص مختمفة.
استدعاء الشخصيات التاريخية:
مف المعركؼ أف الشخصيات التاريخية تحمؿ إرثا عظيما ،يتمثؿ في أنيا
أف استحضار ىذه
كانت مؤثرة في كقتيا ،كما زالت تؤثر في كقتنا الحاضر ،كما ٌ
()2؛ كليذا استدعاىا في كالمو ،
الشخصيات يسيـ في تقكية المعنى كتعزيزه
كتعددت الشخصيات التي استدعاىا في حمقات برنامجو ،بما يتناسب مع المكقؼ
الذم اقتضى استحضارىا.
الخمفاء:
استحضر عددا مف أسماء الخمفاء العباسييف (أبي جعفر والمأمون وىارون
الرشيد) الذيف شيدت بغداد ٌإباف حكميـ أكج عزىا كمجدىا ،مكتفيا بذكر األسماء
دكنما تفاصيؿ" ،فالمعنى القصدم السـ العمـ داخؿ النص يعتمد عمى التفاعؿ
الثنائي بيف االسـ ،ككظيفتو داخؿ السياؽ( ")1فاالسـ كحده كفيؿ باسترجاع إنجازات
كؿ خميفة مف الخمفاء ،ككؿ اسـ مف ىذه األسماء خدـ بغداد كأعمى مف شأنيا،
كاذا كاف االسـ الكاحد يعيد إلى األذىاف صفحة مشرقة مف تاريخ بغداد ،فكيؼ
باجتماعيا معا ،فالمنصكر ىك باني بغداد كمؤسسيا ،أما ىاركف الرشيد فيك الذم
خاطب السحابة" :اذىبي حيث شئت فخراجؾ لي" ،كالمأمكف باني نيضتيا العممية.
( )2محمد مفتاح ،تحميؿ الخطاب الشعرم (استراتيجية التناص) المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
بيركت ،ط.245 ،1992 ،3

( )1أحمد مجاىد ،أشكاؿ التناص الشعرم ،دراسة في تكظيؼ الشخصيات التراثية ،الييئة المصرية
العامة لمكتاب.50 ،1998 ،
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كىا ىي بغداد اليكـ تحرـ مف الدفاتر كالكتاب! يا ليا مف مفارقة أف تغدك اآلف
الثالث اآلف فماذا
ة
محاصرة ٍمف كانت ذات يكـ عاصمة الخالفة!! كلك عاد ىؤالء
فرطكا في إرث اآلباء.
سيقكلكف لألبناء الذيف ٌ
القادة :

استدعى عددا مف األبطاؿ كالقادة الذيف نقشكا أسماءىـ بحركؼ مف نكر في

التاريخ؛ لما حققكه مف إنجازات ،كمف ىؤالء حمزة بف عبد المطمب

– رضي اهلل

عنو -الذم استحضره في قكلو عمى لساف الصرب ":وفعمنا بحمزة ما فعموه بحمزة،

أحبو" فيك ربط بيف استشياد حمزة أحد
فبقرنا صدره وفعمنا الشيء نفسو مع من ّ
ثكار تحرير" ككسكفا" كاستشياد حمزة بف عبد المطمب– رضي اهلل عنو -في غزكة

أحد .كتضمف قكلو السابؽ دمجا بيف لقطتيف متباعدتيف زمنيا كمكانيا

 ،فمشيد

الحاضر ذ ٌكر بمشيد مف الماضي ،فإذا كاف المشرككف في مكة بقركا بطف حمزة

سميو
فإف أحفادىـ مف الصرب فعمكا الفعؿ نفسو مع ٌ
كالكت ىند بنت عتبة كبدهٌ ،
(حمزة) في محاكلتيـ تركيع اآلمنيف ،كمع ذلؾ تبقى جذكة الشيادة حية في

النفكس ،كاالستعداد مف أجؿ الدفاع عف اإلسالـ ،فاألعداء ىـ ىـ ال يتغيركف كال

يقدمكف أركاحيـ ،كيضحكف بالغالي كالنفيس.
ة
يكمكف مف
محارب اإلسالـ  ،كالشيداء ٌ
كاستحضر شخصية الحجاج في قكلو" :الحجاج يعود إلى المدينة" في أثناء
حديثو عف مكت المئات مف العراقييف المياجريف إلى

أستراليا  ،كعمى الرغـ مف

كجازة الجممة " الحجاج يعود إلى المدينة " إال أنيا تحمؿ في طياتيا الكثير مف
الدالالت ،التي لـ يفصح عنيا تاركا لممتمقي تقديرىا كفيميا،

كلعمو بيذا

االستحضار يريد القكؿ إف بغداد عندما كقعت في قبضة االحتالؿ ،لـ تعد حرة

كاستبيحت ،كعادت سطكة الحجاج كقسكتو لتحكـ البالد مف جديد ،بدليؿ قكلو"

الجنود يعدمون كل رىينة" ،مستحض ار الجانب السمبي مف شخصية الحجاج ،الذم
251

بات رم از لمقسكة كاالستبداد في الحكـ ،بدليؿ ما شاع عنو مف قصص كحكايات في

ىذا المجاؿ.

أن
كاكتفى باستحضار اسمي صالح الديف كعمر المختار في قكلو" :يحكى ّ
في زمان بعيد ،من أيام األساطير والمعجزات وحكايات األبطال ،االسم ال ييم..

صالح الدين ،عمر المختار...ال ييم" إدراكا منو لقيمة الرصيد النفسي كالشعكرم
الذم يحممو االسماف ،كذكرىما فقط يستحضر إلى الكجداف قصص بطكالتيـ

كتضحياتيـ؛ لذا قاؿ "االسم ال ييم" فالذم يعنينا اإلرث الذم يحـ لو االسـ ،كىدفو

مف ىذا إظيار رباطة جأش " آدـ يا شارم" أحد ثكار جيش تحرير "ككسكفا" الذم
سيقدـ حياتو رخيصة في سبيؿ تحرير بالده ،إذ لكال تضحياتو كتضحيات أمثالو
ٌ
مف الثكار لما تحررت البالد.

كاذا كانت الشخصيات السابقة تمثؿ الجانب المشع مف تاريخ المسمميف فإنو

استحضر التتار في أثناء حديثو عف األسباب التي دفعت بعض العراقييف إلى

اشتد عمييـ الحصار ،الذم فيرض عمييـ بعد اجتياح
الرحيؿ عف بالدىـ بعدما ٌ
أف التتار عندما اجتاحكا البالد العربية
الككيت ،ك مف المعركؼ عبر التاريخ ٌ

كاإلسالمية عاثكا في األرض فسادا كقتمكا األبرياء كنيبكا  ...إلخ ،كىك استحضر

كؿ ىذه الدالالت كاختزليا في قكلو " :وعمى الحدود جحافل التتار تحاصر زاد

الصغار ،والعدوان يمنعان عن البالد الدفاتر

خب ازً أو حرية".

والكتاب ،وكل ما يمكن أن يكون

ككظؼ صيغة الجمع (جحافؿ) لمداللة عمى كثرة الدكؿ التي التزمت بقرار

كطبقتو عمى الرغـ مف قسكتو .كتضمف قكلو السابؽ اعتراضو عمى ىذا
الحصار ٌ
()1
طعاـ يتخذ لمسفر
الق ار ؛ ألنو جعؿ ىذه الجحافؿ تحاصر زاد الصغار ،كالزاد:
ه
الص ٌحاح في المغة ،مادة (زكد).
( )1الجكىرم،إسماعيؿ بف حمادٌ ،
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الذم ال غنى ألم إنساف عنو فيو يقيـ أكد حياتو ،ىذا مف جية ،كمف جية أخرل

أف ىذا القرار ظالـ؛ ألنو شمؿ حتى الصغار ،فيـ
فإف قكلو ( الصغار) يدؿ عمى ٌ
ٌ
لـ يسممكا مف الضرر الناتج عف الحصار.
كلك كضعنا جحافؿ أماـ صغار

الكتشفنا قبح ىذا الفعؿ ،الذم يرقى إلى

الجريمة؛ ألنو ال يق ٌؿ عف القتؿ المباشر  ،كنتج عف ىذا الحصار كما قاؿ الحرماف
مف الدفاتر كالكتب ،فيك حصار ثقافي أيضا؛ ألنو ييدؼ إلى تجييؿ ىذا الشعب

المحاصر.
ى

كما أنو ينتقد الممتزميف بيذا الحصار في قكلو ":أغرب ما في القضية –ويا

لمعار -أن األحرار خمف الحدود والديار يشاىدون وىم صامتون وقائع الجريمة،

الرفاق منيم وحتى اإلخوان" .كاختزؿ قكلو ( يا لمعار) كؿ ما يريد قكلو ،كالعار ال

العار كؿ شيء يمزـ بو يسٌبة أىك عيب (،)2
يطمؽ إال عمى األمر المخجؿ كالمخزم ،ك ي
أف صيغة التفضيؿ (أغرب) تبيف أف االلتزاـ بقرار الحصار ال يمكف قبكلو
كما ٌ
أف
كبخاصة أنو كصفو بالجريمة ،كمما زاد مف غرابة األمر  -مف كجية نظرهٌ -
األحرار مف الرفاؽ كاإلخكاف التزمكا بو ،كميـ بال استثناء ،فصمتيـ يعني مكافقتيـ

عمى ما يحدث .كقد نتفيـ التزاـ الجنكد بالقرار أك الدكؿ ،أما الذم ال يمكف فيـ ق

فيك صمت األحرار الذيف يع ًرؼ عنيـ رفضيـ كؿ أشكاؿ الظمـ كاالستبداد.

أف القاضي أصدر حكما بػ":يعدم كل من
كأعمف رأيو بكؿ كضكح عندما ٌ
تخيؿ ٌ
يحاصر العتبات ،والحميب في صدور األميات واألرجوحة وفساتين الصغيرات،

يعدم كل من يحاصر المشافي والحقول والحدائق ،وكل عصفور مغرد .وقاعات

الدرس والطبشور" ،فمف يمتزـ بالحصار ينبغي أف ييحكـ عميو باإلعداـ؛ ألنو يحرـ
( )2ابف منظكر ،محمد بف جالؿ الديف بف مكرـ ،لساف العرب ،مادة (عير).
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اإلنساف مف مقكمات حياتو األساسية ،كال يكتفي بذلؾ بؿ يحاصر حميب األطفاؿ

المحاصر إلى جحيـ
يحكؿ حياة ى
ف كالمستشفيات ،ككؿ مظاىر الفرح كالبيجة ،فيك ٌ
ال ييطاؽ ،كيدفعو دفعا إلى ىجرة كطنو.
كيكشؼ قكلو" :فمما زاد الزمان والظمم والحصار قال رجال ونساء من مختمف

األعمار :نيرب ،لعل عند الغريب نجد الممجأ واألمان" عف مدل سكء الحاؿ الذم
يدفع بأبناء الكطف إلى ترؾ أكطانيـ ،كاليجرة إلى بالد بعيدة غريبة عنيـ في كؿ

شيء ،يغادركف في رحمة غير مأمكنة العكاقب ،فخط سير الرحمة مف العراؽ



إيراف  ماليزيا  أندكنيسيا  استراليا ،كمع ذلؾ يسافركف؛ ألنيـ لـ يجدكا

األماف في أكطانيـ .كيا ليا مف حاؿ أف يترؾ اإلنساف مسقط رأسو ،كيذىب إلى
المجيكؿ ،عمى أمؿ أف يجد عف الغريب ما لـ يجده في كطنو!!

كلكال سكء األكضاع لما ف ٌكر ىؤالء بالرحيؿ عف كطنيـ ،فيـ لـ يجدكا بدا مف

السفر ،كما أفصح قكلو" :تبعد ألف حرب وحرب ،ألف حصار وحصار ،وقبضة

حديدية ،يفكر الجميع في األمر ،أين من الفقر المفر؟ وأين نجد لألطفال بدالً من
األكفان حبات البرتقال؟ حسم بعضيم أمره ،ليس من مخرج سوى الفراق ،فمنغادر

إذن العراق" .فتتابع الحركب ككيالتيا ،كشدة الحصار كتكاصمو العاـ تمك العاـ،

كاالستبداد كالظمـ ،كالفقر ،كالمكت الذم يتربص بيـ ،أجبرىـ عمى السفر ،كاجتماع
ىذه األمكر معا ٌأدل إلى ذلؾ ،كليس ليـ مف مخرج سكل الفراؽ

فغادركا العراؽ،

كىذا ما كاف .كمف سيبقى لينتظر المكت ؟ كىك غير راض عما فعمو المياجركف

بليؿ كصفو لما فعمكه بػ"أحالميـ العجيبة" ك"المغامرة" بؿ إف ما فعمكه أخطر مف
د
المغامرة فيـ يغامركف بأركاحيـ أغمى ما يممككف.
استدعاء األماكن :
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دفع سكء الحاضر أسعد طو إلى العكدة إلى الماضي المشرؽ ،ألىؿ العراؽ
الذيف باتكا اآلف محاصريف في كطنيـ ،ال يممككف شيئا مف حطاـ الدنيا؛ كلعمو

رًغب في التخفيؼ مف مأساكية الحاضر؛ لذا استدعى أسماء األماكف التي شيدت
اإلنجازات ،كما يتضح مف قكلو  ":والذكريات في القمب تكبر ،الكرخ والرصافة..،
في الطرق إغراء وسحر ،وفي الساحات إنشاد وشعر"

الذم رسـ صكرة مشرقة

لبغداد في أبيى تجمياتيا عندما كانت مكئال لمعمـ كالشعراء ،كتمكج بالحياة مكجا،
كتمكر مك ار بكؿ متع الحياة ،كىذه الصكرة المختزنة في الذاكرة ،كالمحفكرة في
األذىاف تكاد تتالشى عندما ننظر إلى الحاضر الماثؿ لمعياف؛ ؿ

مح ٌؿ مكانيا

الحركب كالحصار كالدمار كالفقر كالجكع.....الخ ،كىك بيذا يديف األحياء الذيف

سمحكا لعاصمة الخالفة اإلسالمية أف تعاني ما تعانيو اآلف ،فالكؿ مشترؾ ،كالكؿ
مداف.
التناص األدبي:
استثمر أسعد طو ما اختزنتو ذاكرتو مف نصكص أدبية في حمقات برنامجو،

كما في قكلو  ":كل شيء يدعوك لمغضب ،صياح الجنود الغرباء في طرقات

مدينتك ،حروف غير حروفك عمى الفتة تعتمي دارك ،وأوامر لمسمطان في قمب

ويعدم األطباء
العمالُ ،
الميدان ،ممنوعة لُ َعب األطفالُ ،
وينفى الميندسون و ّ
والتجار ،وتُغمق المشافي والمدارس والحدائق واألزىار ،كل شيء يدعوك

باف(:)1
لمغضب" ،المستكحى مف قكؿ المتنبي في كصؼ شعب ٌك

( )1أبك الطيب المتنبي ،ديكاف أبي الطيب المتنبي ،شرح أبي البقاء العكبرم ،المسمى بالتبياف في شرح

الديكاف ،ضبطو كصححو ككضع فيارسو :مصطفى السقا كابراىيـ األبيارم كعبد الحفيظ شمبي ،دار
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ِ
م َغاني ِّ ِ ِ
الزم ِ
ان
الم َغاني
الر ِ
بيع َ
بم ْن ِزلَة ّ
َ
الش ْعب طيباً في َ
َ
من ّ َ
َغ ِريب الو ْج ِو و ِ
ِ
سِ
ان
يو ا
بي ِف َ
ُ َ َ َ
َولَك ّن الفَتى َ
اليد َوالمّ َ
الع َر ّ

ألف كؿ
الذم
صكر اإلحساس بالغربة التي شعر بيا المتنبي في بالد فارس؛ ٌ
ٌ
أما أسعد طو
عمؽ مف إحساسو بالغربةٌ ،
ما يحيط بو  -عمى الرغـ مف جمالوٌ -
فبيف أف اإلحساس بالغربة الذم سيطر عمى أىؿ" ككسكفا" بعدما تعرضكا لحمالت
ٌ
إبادة مف الصرب ،الذيف سعكا بكؿ ما أكتكا مف قكة إلى تغيير معالـ مدينتيـ،
كتمث ٌؿ في قكلو "حروف غير حروفك عمى الفتة تعتمي دارك" كلكف ىذا اإلحساس
سرعاف ما دفعيـ إلى الغضب كالقتاؿ مف أجؿ تحرير بالدىـ ،إذف التقى النصاف
أحس
ىـ فردم ٌ
في تصكير اإلحساس بالغربة ،كلكنيما افترقا ألف المتنبي ٌ
عبر عف ٌ
بو كىك في بالد فارس ،كىذا أمر متكقع أف يمر اإلنساف بمثؿ ىذا اإلحساس،
ىما جماعيا،
أما أىؿ " ككسكفا" فيـ يحممكف ٌ
عندما يذىب إلى بالد غير بالدهٌ ،
كيتصدكف لعدك يريد اقتالعيـ مف جذكرىـ مف بالدىـ ،فكيؼ يطيؽ اإلنساف رؤية
جنكد االحتالؿ يجكبكف دياره ،إذف اإلحساس بالغربة دفعيـ إلى العمؿ اإليجابي
إف مأساة أىؿ " ككسكفا" أشد مف
المؤثر كىك التصدم لممحتؿ .كخالصة القكؿ ٌ
معاناة المتنبي.
كأثار الحصار المفركض عمى العراؽ أشجاف أسعد طو مما جعمو
عمي بف الجيـ(:)2
يستحضر قكؿ ٌ
1

صا ىف ًة ىكالج ػسر
الر ػ
الميا ىب ى
يع ي
يف ي
يكف ى

يث أىدرم ىكال أىدرم
بف اليىكل ًمف ىح ي
ىجىم ى

يصكر حالة الرفاىية كاألمف التي كانت عمييا بغداد عندما كانت
الذم
ٌ
أما قكؿ أسعد طو  ":والذكريات في القمب تكبر ،الكرخ
عاصمة الخالفة العباسيةٌ ،

( ) 2عمي بف الجيـ ،ديكاف عمي بف الجيـ ،تحقيؽ :خميؿ مردـ بؾ ،دار اآلفاؽ ،بيركت ،ط.252 ،1980 ،2
1
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والرصافة ،عيون الم ىا ،فتون اليوى" فجاء في سياؽ إظيار األسؼ كالحزف ،لما
آلت إليو بغداد.
ككقؼ أسعد طو حائ ار كىك يرل أفكؿ نجـ بغداد في ظؿ الحصار ،كع از ذلؾ
إلى غيرة العكاصـ األخرل منيا ،كلكال ذلؾ لما أسيمت في تدمير بغداد ،كما

يتضح مف قكلو  ":وتغار منك يا بغداد أمم وامبراطوريات" المستكحى مف قكؿ نزار
قباني في خطاب "بيركت":
يا بيروت  ..يا بيروت
يا ست الدنيا يا بيروت
نعترف أمام اهلل الواحد نعترف
أ ّنا كنا منك نغار
وكان جمالك يؤذينا
إباف االجتياح اإلسرائيمي لبيركت في عاـ  ،1982كىي العاصمة التي أ ً
يطمؽ
ٌ
عمييا ذات يكـ " سكيس ار العرب".
كحد بيف معاناة
ذكرت بمأساة بيركت ،كبيذا فإف أسعد طو ٌ
فمأساة بغداد ٌ
العاصمتيف ،كلمس جرحا غائ ار في اإلنساف العربي ،ككأنو يريد القكؿ إننا ال نحسف
الحفاظ عمى النقاط المضيئة في حياتنا ،كنخسر أثمف العكاصـ بأبخس األثماف،

فبيركت باألمس كبغداد اليكـ ،كماذا بعد؟؟ كىذا يمثٌؿ مظي ار مف مظاىر انكسارات
األمة العربية ،كتشتت اإلنساف العربي ،كمعاناتو إزاء األحداث المتتابعة ،كالككارث

المتكاصمة .كاختزؿ مشاعر اإلحباط التي يحياىا اإلنساف العربي ،كيبرز مقدار
الم اررة لفقد األشياء الجميمة كالمؤثرة في حياتنا.
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التناص الشعبي:
أف" مقٌدـ إلى متمقيف مف مستكيات ثقافية مختمفة ؛
أف برنامج " يحكى ٌ
كبما ٌ
لذا حرص أسعد طو عمى االستعانة بالتراث الشعبي؛ ليجذب كؿ فئات المتمقيف،
كيستقطب أكبر عدد مف المشاىديف ،كبدا

التناص الشعبي كاضحا في عنكاف

بيا؛

أن" فيذه العبارة مما درج القصص الشعبي عمى االفتتاح
البرنامج " ُيحكى ّ
سيقص
لتشكيؽ المتمقي كاثارة انتباىو ،كاذا كانت ىذه العبارة تيشعر المتمقي ٌ
أف ما ي

فإف أسعد طو استعاف بيا في سياؽ إعادة ركاية
عميو جاء مف الماضي البعيد؛ ٌ
و
ث عمى أرض الكاقع.
حد ى
حدث ى

ألف الحدث ىنا ىك األىـ ،كليس الفاعؿ أك
كبناء الفعؿ (يحكى) لممجيكؿ ٌ
تـ تسميط الضكء عميو في كؿ حمقة مف حمقات البرنامج
الراكم لمحدث ،كىذا ما ٌ
التي كانت تتناكؿ حدثا مختمفا عف اآلخر ،كيربط بينيا أنيا تتحدث عف معاناة

اإلنساف حيثما كاف ،بغض النظر عف لكنو أك مكانو أك زمانو ،فالمعاناة ىي التي

كحدت بيف كؿ حمقات البرنامج.
ٌ
أف أسعد طو استحضرىا ثانية في
أف " يحكى ّ
أن "عنكاف البرنامج إال ٌ
كمع ٌ
افتتاحو لمحمقة التي تحدث فييا عف إنشاء جيش تحرير"ككسكفا" كجاء ىذا االفتتاح
منسجما مع عنكاف الحمقة" آ دـ يا شارم ..بطؿ مف زمف المعجزات كاألساطير "

كمع مضمكنيا الذم يصكر بطكلة " آدـ" كما يتضح مف قكلو ":في زمان قريب

رجل أتى من زمان بعيد ،من أيام األساطير والمعجزات وحكايات األبطال" فما فعمو
عده آتيا مف
آدـ كمكاصفاتو كبطكلتو...الخ لـ تعد مف مكاصفات ىذا العصر؛ لذا ٌ
كقدـ
زمف األساطير ،فيك مف أكائؿ الذيف انضمكا إلى جيش تحرير" ككسكفك" ٌ

حياتو رخيصة في سبيؿ تحرير كطنو ،كبصنيعو ىذا ي ٌذكرنا ببطكالت القادة الذيف

أف زمف البطكالت قد كلٌى
سطر التاريخ بطكالتيـ ،ككأنو يريد القكؿ عمى الرغـ مف ٌ
ٌ
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قص حكاية حدثت
أف "آدـ" بفعمو ىذا يعيد لألذىاف كبما ٌ
إال ٌ
أف برنامجو يقكـ عمى ٌ
عمى أرض الكاقع؛ لذا نراه يستحضر عبارة مما اعتدنا عمى قراءتيا في القصص
الشعبي ،كىي قكلو" :ىذا ما كان قبل زمان" ؛ ليمخص قصة " ككسكفا" التي كاف
أىميا ينعمكف بالسالـ كاألماف ذات يكـ في كطنيـ ،ثـ شاءت األقدار أف يتبدؿ

الحاؿ كيح ٌؿ محمو الخراب كالدمار ،فما كاف أماـ أىؿ " ككسكفا" إال إنشاء جيش
تحرير " ككسكفا".
كاستعاف كذلؾ بالتناص الشعبي في قكلو ":لكن كان ما كان" في حديثو عف
"سفينة المكت" كاختزؿ قكلو ىذا معاناة العراقييف الناتجة عف الحصار الذم فيرض
تبدؿ حاؿ أىؿ العراؽ عندما كانكا ينعمكف باألمف
عمى بالدىـ  ،كصكر كذلؾ ي
كالسالـ في بالدىـ ،كح ٌؿ محميما البؤس كالشقاء.

كاستكحى قك ليو السابؽ مف العبارة التي اعتدنا عمى قراءتيا في افتتاحية

فإف أسعد طو
القصص" كان يا مكان" كاذا كانت ىذه العبارة تميد لبداية القصة؛ ٌ
كحد بينيما الديف
استعاف بيا الختزاؿ قصة معاناة شعبيف مف قارتيف مختمفتيف ٌ
كاأللـ ،كظمـ اإلنساف ألخيو اإلنساف.

كجسد قكلو في خطاب "آدـ" " :وماذا عساك أن تفعل ،وأنت القميل؟ والظُمم
ٌ
عندىم دين ،والحديد أييا الفارس ال يفمّو إال الحديد"؟ التبايف بيف قكة الصرب
كقكة جيش تحرير "ككسكفا" إذ ال مجاؿ لممقارنة بيف القكتيف ،كمع ذلؾ لـ يتراجع"

آدـ" عما نذر نفسو مف أجمو.

كقكلو (والحديد أييا الفارس ال يفمّو إال الحديد) مستوحى من المثل " :الَ َي ُف ُّل
()1
يد إالَّ ِ
أف القكم ال يقدر عميو إال ٍمف يماثمو قكة ،أك
الح ِد َ
الحديد " الذم يبيف ٌ
َ
َ
( )1الميداني ،أبك الفضؿ أحمد بف محمد ،مجمع األمثاؿ ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار الجيؿ،
بيركت.184 /3 ،
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يتفكؽ عميو ،كازاء ىذه الحقيقة ماذا يمكف لممحتؿ أف يفعؿ أماـ القكة الغاشمة التي
تسيطر عميو ؟؟ كغني عف القكؿ إنو ال خيار أماـ المحتؿ إال مقاكمة المحتؿ،

كىذا ما فعمو " آدـ " فيك عمى الرغـ مف إدراكو أف قكتو المادية ال تكاد تيذكر أماـ
قكة الصرب ،لكف إيمانو بحقو المشركع في الدفاع عف أرضو دفعو إلى فعؿ ما

فعؿ.

كلعؿ ىدؼ أسعد طو مف االستشياد بيذا المثؿ التماس ا ؿعذر آلدـ كأمثالو

الذيف قد ال يحققكف األىداؼ التي يسعكف إلى تحقيقيا ،لكف ثمارىا سكؼ تيقطؼ
ذات يكـ ،كيعيش أحفادىـ في أماف في كطنيـ المحرر ،كاف لـ يتحقؽ ىذا األمر

مكيؼىـ أنيـ حاكلكا ،كضحكا بأغمى ما يممككف في سبيؿ كطنيـ ،كبذا
في حياتيـ ؼ
أصبحكا نماذج تيحتذل في التضحية.

أن صغارنا ىم ْمن يحصدون زرعنا" الذم
كىذا ما كشؼ عنو قكلو" :وحسبنا ّ
استكحاه مف الحكمة "غرسوا فأكمنا ونغرس فيأكمون" كلئف كانت الحكمة تتحدث
فإف أسعد طو نقميا إلى سياؽ جديد ،سياؽ جني األحفاد لثمار
عف غرس الثمار ٌ
نضاؿ اآلباء.

كاستحضر كذلؾ مبدأ مف المبادئ التي قامت عمييا شريعة حمكرابم "العين

بالعين والسن بالسن" كنقمو إلى سياؽ جديد ،سياؽ مكاصمة التضحيات ،كعدـ
يصكر إصرار أىؿ " ككسكفا"
تكقؼ النضاؿ عمى الرغـ مف كثرة الشيداء ،كبذا
ٌ
عمى تحرير أرضيـ ميما طاؿ الزماف ،كميما كثرت التضحيات.
التناص األسطوري:

نكع أسعد طو في أسمكب إعداده كتقديمو لحمقات برنامجو؛ في سبيؿ التأثير في
ٌ
المتمقي؛ كليكسب تعاطفو مع قصص برنامجو ،كجاء التناص المستكحى مف

األساطير ليصكر كثرة التضحيات التي تقدميا الشعكب في سبيؿ تحرير بالدىا ،كفي
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ىذا السياؽ استحضر أسطكرة الفينيؽ أك العنقاء

()1

في سياؽ حديثو عف تقديـ أىؿ"

ككسكفا" الشييد تمك الشييد في سبيؿ تحرير كطنيـ .مكتفيا بذكر كمضات سريعة؛
لكنيا كافية لمداللة عمى مراده ،كمعتمدا عمى ثقافة المتمقي كقدرتو عمى استحضار

النص الغائب كفيـ داللتو.

فقكلو ":والصرب بأحذيتيم الثقيمة يدقّون األرض الطيبة والعشب األخضر في

ب مرة أخرى واقفاً وييتف بآدم أن
في ُ
شّ
الفجر تدوسو جنازير الدبابات المتوحشة َ
ليحث أبناءه عمى
يشب كاقفا
الحرب كر وفر"
ٌ
يصكر العشب الذم داستو الدبابات ٌ
ٌ

مكاصمة القتاؿ ،كعدـ االستكانة أماـ قكة األعداء ،ك ضخامة التضحيات  ،كفي الكقت

ذاتو ،يكشؼ قكلو السابؽ عف قسكة الصرب الذيف لـ يتكرعكا عف دكس العشب
األخضر بدبابتيـ ،فيـ يسعكف إلى إبادة كؿ مظاىر الحياة في تمؾ المنطقة.

كأ ٌكد ىذا المعنى في قكلو " :فاألرض كما البشر ،بعد كل حرب تمد مزيدا من

البشر" فالغاصب يتصكر بقتمو أكبر عدد ممكف مف الشيداء ،يمكنو مف إضعاؼ

أف شدة القتؿ تكلد المزيد مف
عزيمة المناضميف في سبيؿ حقيـ ،كال مؾكف في حسابو ٌ
الشيداء ،فكؿ مكلكد مشركع شييد ،كتكالي التضحيات يحقؽ النصر ،ىذا ما قالو عمى

أن الشيداء من قبورىم
لساف آدـ " :ىكذا أسر رت إلى أصدقائك ،ىكذا أخبرتيم ّ
أكده ثانية في قكلو " :األرض باقية ما بقي
ييزمون األعداء في قصورىم"  ،ك ٌ
الشيداء" .كخالصة القكؿ إف أىؿ"ككسكفا" يرفضكف الرضكخ أك االستسالـ أك التفريط

( )1كىك " ائر خيالي كرد ذكرقفي قصص مغامرات السندباد كقصص ألؼ ليمة كليمة ،ككذلؾ في
األساطير العربية القديمة .كيمتاز بالجماؿ كالقكة ،كفي معظـ القصص أنو عندما يمكت يحترؽ

كيصبح رمادا ،كيخرج مف الرماد طائر عنقاء جديد " كلمزيد مف التفاصيؿ :ينظر كيكيبيديا ،المكسكعة

الحرة.
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قدمكا في سبيؿ ذلؾ أغمى ما يممككف ،فيـ يدرككف أف تضحياتيـ
بحقكقيـ ،كلك ٌ
ستضمف حياة حرة كريمة ألبنائيـ كأحفادىـ مف بعدىـ.

النتائج:
تن ٌقؿ أسعد طو بيف عدة أزمنة ،كعدة أماكف في سبيؿ إيصاؿ الرسالة التي
يريد إيصاليا إلى المتمقي ،كغرسيا في كجدانو ليضمف النجاح لبرنامجو ،كربط بيف

الماضي كالحاضر ،كأفسح المجاؿ لممتمقي ليدرؾ المغزل الذم يسعى إلى تقريره

في ذىنو .

تنكعت أنماط النصكص المقتبسة في حمقات البرنامج ما بيف النص الديني
كاألدبي كالتاريخي كالشعبي كاألسطكرم؛ فيك يخاطب متمقيف مف مستكيات

مختمفة ،كاستطاع أسعد طو صير ما استكحاه مف النصكص الغائبة ،كاعادة
صياغتيا مف جديد؛ ألف جكىر التناص يقكـ عمى" اليضـ كالتحكيؿ"

( ،)1كىذا

يظير قدرة معد البرنامج كمقدمو عمى تكظيؼ ما استحضره مف النصكص الغائبة

بحيث دخمت في نسيج حمقات البرنامج ،فالتناص يثرم النص ،كيحقؽ التأثير الذم

سعى أسعد طو إلى إحداثو في المتمقي؛ ليتعاطؼ مع حمقات البرنامج ،كيكشؼ في

الكقت نفسو عف ثقافتو الكاسعة كالمتنكعة.

ك ٌأدت النصكص المقتبسة كظيفة فكرية مف جية ،كمف جية أخرلٌ ،أدت

كظيفة فنية ،كتضافرت الكظيفتاف معا ،لتتميـ فكرة البرنامج.

التعلٌقات والمناقشات
 د .فتحي ممكاوي( )1كاظـ جياد ،أدكنيس منتحال (دراسة في استحكاذ األدبي ،كارتجالية الترجمة) يسبقو  :ما ىك
النتاص؟ مكتبة مدبكلي.43 ،
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التناص يرل َّ
أف المشاىد التي ركتيا د .ثناء عف
فيما يخص بالغة الخطاب ك
ٌ
الراكم كانت أقرب إلى األحداث كأكثر تأثي انر في المستمع كالمتمقي مف األلفاظ
التناص بيف األلفاظ ذا و
دكر في إحياء
نفسيا ،كيتساءؿ ىنا :إلى أم درجة كاف
ٌ
األحداث بطريقة تتجاكز المغة نفسيا؟
 د .زياد الزعبييتحدث حكؿ مفيكـ فككك لمخطاب الذم يدؿ عمى نكع مف الخطاب اآلني
المرتبط بسياؽ اجتماعي فكرم مباشر؛ لذلؾ يرل أف ما تفضمت بو الدكتكرة ثناء
حكؿ التناص كاف يشير إلى ىذه الظاىرة المرتبطة بعممية التأثير المتصمة

بالسياؽ .لذا يظف أنو كاف باإلمكاف التعمؽ في ىذا المجاؿ باإلشارة إلى الخمفية
الفمسفية التي طرحيا فككك لمسألة سمطة النص التي تعتمد عمى األرشيؼ مف

التناص الذم
كجية نظر فككك كىك ما استحضرت د .ثناء بعضو في إطار مفيكـ
ٌ
يعني استدعاء نص سابؽ يقكـ بتدعيـ نص حاضر بغض النظر عف سمسمة
التحكالت التي تصيب الدالالت في انتقالو مف زمف إلى زمف أك مف سياؽ إلى

سياؽ أك مف صكرة إلى أخرل.
 رد الدكتورة ثناء عياشفيما يتعمؽ ببرنامج "ييحكى أف" ترل أف المادة األدبية كانت تأتي في مقدمة
ككسط كخاتمة البرنامج كفي التمييد لفقرات البرنامج أك المقابالت مع الشخصيات،
بحيث ال تقؿ المادة المميدة لمحدث تأثي انر في المتمقي عف الصكرة نفسيا ،خاصةن
أف مثؿ ىذه البرنامج َّ
تقدـ إلى مخاطبيف مف مستكيات مختمفة .فمف المستمعيف مف
تؤثر فيو الصكرة كآخريف تؤثر فييـ المادة المغكية؛ كىذا يؤدم بنا إلى أف ىذه

تقدـ لنا يمكف أف َّ
البرامج التي َّ
تقدـ بمستكل راؽ كال يتعارض ىذا أبدان مع أنيا مادة
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إعالمية؛ فالشائع في األذىاف عندنا –لألسؼ -أنو إذا أردت أف تكسب المشاىد

ِّ
فقدـ لو مادة إعالمية بصرؼ النظر عف مستكاىا أك لغتيا.

كتعتقد بأف ىذا البرنامج َّأدل الرسالة كارتقى بذائقة المشاىد؛ لذا تكصي بأف

ييتـ اإلعالـ بمثؿ ىذه البرامج ذات المستكل الراقي.
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