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ملحق ملجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

األخالق والفلسفة عند عثمان أمين وزكريا إبراهيم
مباحثات حول مفهوم التنوير
الثقافة والوعي بالعالم في خطاب التجديد
الغرب المعاصر بين أفكار األخالق وتنفيذها
التراث المكتوب بين الماضي ومنجزات الحاضر
المسار التطوري لمفهومي «القيادة» و«األمة» في التاريخ اإلسالمي
المفاهيم اإلسالمية عند اآلخر ..تصحيح ودفاع
غاية اإلسالم َّ
أن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان
تعدد معاني المفاهيم في النصوص الدينية
مغامرة أخرى مع الدين والسياسة
عالقة الدين المسيحي بالفنون

أما قبل...
َّ
د .هالل احلجري
يوم  21مار�س هو اليوم العاملي ِّ
لل�ش ْعر .وكانت ر�سالة
الأمم املتحدة من حتديد هذا اليوم مبنية على �أنه
«يوجد يف عامل اليوم ّ
تعط ٌ�ش لبع�ض االحتياجات
ا َ
جلمالية ،وميكن ِّ
لل�شعر �أن يُلبي هذه االحتياجات،
�إذا اُ ْع ُتِف بدوره االجتماعي يف جمال التوا�صل بني
الب�شر؛ حيث يُ�ش ّكل �أداة لإيقاظ الوعي والتعبري عنه».
وتن�ص اليون�سكو �أي�ضا على �أنّ االحتفال باليوم العامل
لل�شعر «يهدف �إىل ت�شجيع العودة �إىل تقاليد الأم�سيات
ال�شعرية ال�شفهية ،وتعزيز تدري�س ال�شعر ،وا�ستعادة
احلوار بني ال�شعر والفنون الأخرى مثل امل�سرح والرق�ص
واملو�سيقى والر�سم ،ودعم دور الن�شر ال�صغرية ،وخلق
�صورة جذابة لل�شعر يف و�سائل الإعالم ،ال بكونه جمرد
فن تقليدي ،و� ّإنا بكونه ف ًنا ُي ّكن املجتمع من ا�ستعادة
هويته واحلفاظ عليها».
�إ ّنها ر�سالة مهمة و�أهداف نبيلة؛ ت�أتي لرت�سيخ دور ال�شعر
يف عامل مادي متوح�ش ي�سوده اجل�شع والتكالب على
املال؛ دون �أي اعتبار للقيم الإن�سانية التي حاولت الأديان
والآداب والفنون عرب م�سرية الب�شرية زرعها يف النفو�س.
�إنّ احلديث عن قيم الكرم ،واملروءة ،وال�شجاعة،
والفرو�سية ،والعفو ،والت�سامح ،ون�صرة الفقري ،و�إغاثة
امللهوف ،والت�ضحية ،وا ُ
حلب ،وغريها من القيم التي
تفي�ض بها دواوين ال�شعر العربي والعاملي ،يكاد يكون
اليوم �ضربا من الفكاهة التي تثري ال�سخرية.
االحتفال باليوم العاملي لل�شعر ينبغي �أن ي�أتي �ضمن
هذا التوجه العاملي ،وعلينا يف عُمان مثالً �أن ُنهيب بكل
امل�ؤ�س�سات احلكومية واملدنية �أن متار�س دورها يف تعزيز
مكانة ال�شعر وفتح نوافذ جديدة للمجتمع ال ُعماين
مت ّكن عامة النا�س من اال�ستماع �إىل خرير ال�شعر َ
وت ُّثلِ
قِيمِ ه ا َ
جلمالية .وعُمان لديها يف ما�ضيها تقدي ٌر ِّ
لل�ش ْعر
على نطاق وا�سع جدا؛ حتى لقد قال ُ
بع�ض م�ؤرخي الأدب
فيها َ
«خلف ك ِّل �صخر ٍة عُمانية �شاعر»!
وال يفرق يف هذا ال�سياق �أن يكون ال�شعر ف�صيحا �أو
�شعبيا؛ بل الأهم �أن تكون مَ�ص ّبات ال�شعر مفتوحات على
م�صاريعها ،ومن املهم �أن تكون اللغات املحلية حا�ضرة
يف هذا اليوم؛ فمن ال�ضروري �أن ت�شمل برامج االحتفاء
بال�شعر ا َ
جل ّبايل يف ظفار ،وال�شعر البلو�شي ،وال�شعر
ال�سواحيلي ،وال�شعر الكمزاري ،وال�شعر ال�شعبي الدارج
باللهجات املختلفة يف عُمان.
�إنّ احلوار بني ال�شعر وغريه من الفنون الأخرى مثل
الرق�ص ،واملو�سيقي ،ميكن �أن يتحقق عرب الفنون
ال�شعبية املختلفة يف مناطق عُمان مثل الرزحة ،والعازي،
والهبوت ،والربعة ،وامليدان ،وغريها من الفنون
التي تتناغم فيه الفنون الثالثة .وبذلك تكون ر�سالة
اليون�سكو من اليوم العاملي لل�شعر قد حتققت من خالل
جعل ال�شعر العماين �شائعا يف ال�ساحات العامة ،ومظه ًرا
من مظاهر ا َ
جلمال فيها ،وعام ً
ال يف تر�سيخ الهوية
الوطنية ب�ألوانها املختلفة.
hilalalhajri@hotmail.com

