
أدب وثقافة الثــــورة ٠٧

صدر عن الدار املرصية اللبنانية بالقاهرة 
ــاد الديني/،  كتاب جديد بعنوان /فن اإلنش
ــد فيه تاريخ  ــري، ترص للصحافية مروة البش
ــدم، وتطوره عرب  ــذ الق ــن يف مرص من هذا الف

الحقب الزمنية.
ــة من  ــاذج متنوع ــة نم ــتعرض املؤلف وتس
ــيحية  املس ويف  ــة  الفراعن ــد  عن ــاد  اإلنش
ــون  املضم أن  ــد  التأكي ــة  محاول ــالم؛  واإلس
واحد يف كل األحوال، فـ“كٌلّ يناجي ربه عىل 
طريقته، ويلجأ إىل خالق الكون يستمد منه 

القوة واملدد“.
ــذا املجال لم يكن  ــح أن البحث يف ه وتوض
ــع قديمة تتحدث  ــهًال، فاملتاح ”إما مراج س
ــات  ــابقة، أو دراس ــة س ــرتات تاريخي ــن ف ع
يف  ــيقى  املوس ــرص  بالعن ــم  تهت ــة  أكاديمي
اإلنشاد“، وليس هناك كتب حديثة موجهة 
للقارئ العادي توثق تاريخ وحارض اإلنشاد 
ــه يف  ــذي يلعب ــدور ال ــرص، وال ــي يف م الدين

نفوس املرصيني.
ــاء الدين يف فن  ــرض املؤلفة لرأي علم وتع
ــاطبي واإلمام  ــام الش ــم اإلم ــاد، ومنه اإلنش
ــيخ عبد  ــن عبدالرب، والش ــزايل واإلمام اب الغ
ــكل  ــم الغناء بش الغني النابليس، الذي قس
ــام: محرم ومباح ومندوب،  عام إىل ثالثة أقس
ــب الله  ــب عليه ح ــو ملن غل ــذا األخري ه وه

تعاىل والشوق إليه.
ــة يف العالم  ــي أول دول ــرص ه ــد أن م وتؤك
ــاد  اإلنش ــو  وه ــي،  الدين ــاد  اإلنش ــت  عرف
ــة  وإقام ــادات،  والعب ــوس  للطق ــب  املصاح
ــرب  ع ــد  املعاب ــل  داخ ــوات  والصل ــعائر  الش
ــوص دينية  ــن الرتانيم ذات نص ــة م مجموع
عادة ما تكون غامضة املعنى. وجاءت أشهر 
ــيد عىل اإلطالق للملك الفرعون  هذه األناش

إخناتون.
ــري إىل النصوص والرتاتيل الجنائزية  وتش
ــدران بعض  ــة عىل ج ــدت منقوش ــي ُوج الت
أن  ــدة  مؤك ــى،  املوت ــت  وتوابي ــات  األهرام
ــني لم يتوصلوا بعد إىل الطريقة التي  الباحث
ــل، لكن املرجح  ــؤدى بها تلك الرتاتي كانت ت

أنها كانت تؤدى بطريقة اإللقاء أو التالوة.
وتضيف أن أشهر هذه األناشيد هو نشيد 
ــض الباحثني بينه  ــذي ربط بع إخناتون، ال
ــور 104 من مزامري داود، من حيث  وبني املزم

املضمون.
ــح النبوي  ــاب قصائد املدي ــاول الكت ويتن
ــالمي،  ــاد الديني اإلس التي تعّد عماد اإلنش
ــيد ”طلع البدر علينا“ باعتباره  بدًءا من نش
ــاك  ــت هن ــالم، وإن كان ــاد يف اإلس أول إنش
ــيد،  ــذا النش ــة ه ــكك يف صح ــات تش دراس
ــه وعدم  ــق بلغته وكلمات ــا يتعل ــة فيم خاص

اتساقها مع اللغة الشائعة يف هذا الوقت.
ــاط املهمة التي  ــول املؤلفة إن من النق وتق
ــن طاهر  ــد ب ــن أحم ــس ب ــا د.أني ــتند له اس
ــس بكلية  ــو هيئة التدري ــيس، عض اإلندوني
ــة  باملدين ــالمية  اإلس ــة  بالجامع ــث  الحدي
ــيد، أن منطقة  ــذا النش ــد ه ــورة، يف تفني املن
ــام، ال يراها  ــات الوداع“ تقع ناحية الش ”ثني
ــر بها إال  ــة إىل املدينة، وال يم ــادم من مك الق
ــح أن يكون هذا  ــام، ويرَجّ ــه إىل الش إذا توج

النشيد من أناشيد القرن الثالث الهجري.
ــة  للصح ــرب  األق ــة  الرواي أن  ــح  وتوض
ــىل الله  ــي ص ــار للنب ــتقبال األنص ــن اس ع
ــث الذي رواه  ــاءت يف الحدي ــلم، ج عليه وس
ــلم عن أبي بكر الصديق ريض  البخاري ومس
ــة ليًال،  ــدم املدين ــول ق ــه، بأن الرس ــه عن الل
ــول الله، فقال:  فتنازعوا أيهم ينزل عليه رس
ــي النجار، أخوال عبد املطلب  ”أنزل عىل بن
أكرمهم بذلك“، فصعد الرجال والنساء فوق 
ــدم يف الطريق  ــوت وتفرق الغلمان والخ البي
ينادون: ”يا محمد يا رسول الله يا محمد يا 

رسول الله“.
وتصف املؤلفة الصحابي حسان بن ثابت 
ــهر  ــعر، وأش ــذا النوع من الش ــه فارس ه بأن
ــعار املدح النبوي، مشرية إىل أن  من نظم أش
شعره يف الرسول يمتاز بالصدق واإلخالص، 
ــة عندما ُسئلت عن  حتى إن السيدة عائش
ــا قال فيه  ــت: (والله كم ــول قال وصف الرس
شاعره حسان بن ثابت: َمتى َيبُد يف الداجي 
ــاِح الُدجى  ــُه/ َيُلح ِمثَل ِمصب ــِم َجبيُن الَبهي

ِد). املَُتَوِقّ
ــي بعد عهد  ــاد الدين وتحدثت عن اإلنش
ــث تحول  ــرش وازدهر، حي ــوة وكيف انت النب
ــه قوالبه وأصوله  ــرص األموي إىل فن ل يف الع
ــت  ــرتة ذاع صي ــك الف ــالل تل ــده، فخ وقواع
ــحق املوصيل أشهر املوسيقيني  إبراهيم وإس
ــحق  إس ــذ  تلمي ــاب،  زري ــى  والفت ــذ،  وقتئ
ــن قاموا بغناء  ــيل الذي كان من أهم م املوص
ــا ذاع صيت  ــيد الدينية. كم ــني األناش وتلح
ــون من  ــذا الل ــورية يف ه ــب الس ــة حل مدين

اإلنشاد خالل هذه الحقبة.
ــدين  ــهر املنش ــماء أش ــة أس ــورد املؤلف وت
ــارئ  ــد وق ــم املنش ــدات، ويف صدارته واملنش
ــتاذ املداحني  ــرآن نرص الدين طوبار، وأس الق
ــي  ــداح النب ــبندي، وم ــيد النقش ــيخ س الش

محمد الكحالوي، والشيخ طه الفشني.

ــوًال كبريًا يف  ــهدت صناعة األخبار التلفزيونية تح  ش
ــة اإلخبارية لألحداث والوقائع، كما احتلت  طرق املعالج
الخدمة اإلخبارية مكانة بارزة من بني الرسائل اإلعالمية 
ــة والتقنية الهائلة  ــة، ويف ظل الثورة التكنولوجي املختلف
التي استطاعت أن تخترص املسافات وتقرب فيما بينها، 
ــذي تضطلع به األخبار، وتأثري  تنامى االهتمام بالدور ال
مضامينها عىل املتلقي. وُتعد نرشات األخبار التلفزيونية 
ــتجدات  ــي يف معرفة آخر املس ــاس للمتلق ــدر األس املص
واألحداث، كما تسهم تلك النرشات يف تكوين رأي واتجاه 

نحو قضية أو حدث ما.
ــا  ــار التلفزيونية انعكاًس ــرب االهتمام باألخب ــا يعت  كم
ــا األقمار  ــا تكنولوجي ــي أدخلته ــوالت الت ــا للتح واضح
الصناعية، وتطور طرق بث ونقل األخبار لتوفري التغطية 
ــدث، كما أن  ــاهد إىل موقع الح ــة، بهدف نقل املش الفوري
ــة يف  ــاهم يف فتح باب املنافس تعدد القنوات الفضائية س

إنتاج وصناعة األخبار.
ــة يف  ــد النوفلي ــت محم ــل بن ــة أم ــدم الباحث        وتق
ــة تحليلية لنرشات األخبار  ــا ”ما وراء االخبار: رؤي كتابه
ــذي تلعبه نرشات  ــدور ال ــراءة علمية لل ــة“ ق التلفزيوني
األخبار يف تشكيل وعي املتلقي عن االحداث التي تقع يف 
ــذت من نرشات األخبار املقدمة يف  العالم من حوله، واتخ

ــلطنة عمان مجاال تطبيقيا لدراستها مركزة  تلفزيون س
عىل نرشة أخبار العارشة.  صدر الكتاب هذا العام 2017م 

عن املؤسسة العربية للدراسات والنرش يف بريوت.
ــة  ــىل ثالث ــتمًال ع ــة مش ــاب يف 232 صفح ــع الكت ويق
ــددة، الفصل األول  ــول ويضم كل فصل مباحث متع فص
ــتعرض  ــأة والتطور، واس تناول األخبار التلفزيونية النش
ــلطنة  ــي يف س ــث التلفزيون ــات الب ــي بداي ــل الثان الفص
ــوى اإلخباري  ــث درس املحت ــا الفصل الثال ــان. بينم عم

لنرشة أخبار العارشة دراسة وصفية وتحليلية.
ــا قالب  ــار عىل أنه ــة نرشات األخب ــرف الباحث      وتع
ــىل مجموعة من  ــليط الضوء ع ــدف إىل تس ــاري يه إخب
ــم بخصائص محددة، ويتم اختيارها  األحداث التي تتس
وفق مجموعة من العوامل املختلفة بهدف إخبار املتلقي 
ــتجدات أوال بأول، وبغرض التأثري يف آرائه وتشكيل  باملس
ــاه القضايا  ــن رأيه اتج ــاعدته يف تكوي ــه، او مس اتجاهات
ــواد اإلعالمية  ــة من امل ــواد اإلخباري ــد امل ــداث، وتع واالح
املهمة التي تحتل مساحات زمنية يف الخارطة الربامجية 

لتلفزيون سلطنة عمان.
ــل الوفلية يقوم عىل  ــة أم ــزء التطبيقي من دراس  الج
ــارشة بتلفزيون  ــار الع ــون نرشة أخب ــرف عىل مضم التع
ــرز خصائصها،  ــف عن أب ــلطنة عمان من خالل الكش س

ــرف عىل طرق  ــا، باإلضافة إىل التع ــل املؤثرة فيه والعوام
ــهدها  ــوء التغيريات التي ش ــة، يف ض ــة اإلخباري املعالج
ــاتها  ــان يف اآلونة األخرية وانعكاس ــلطنة عم تلفزيون س
ــة وصفية تحليلية  عىل نرشات األخبار. وتعد هذه الدراس
ــتخدمت  ــي، إذ اس ــح اإلعالم ــىل منهج املس ــدت ع اعتم
ــة، فهذا  ــل الوظيفي كإطار نظري للدراس الباحثة املدخ
ــادة اإلعالمية  ــلوب تحليل مضمون امل ــج يتبنى أس املنه
ــا بحاجات  ــال وعالقته ــف االتص ــة وظائ ــار دراس يف إط
ــالة اإلعالمية  األفراد يف املجتمع بهدف تعميق فهم الرس
ــىل املتلقي، ويعترب املدخل الوظيفي من  ومدى تأثريها ع
املداخل البحثية التي تركت بصمة وإسهامات ملحوظة 
ــة بتحليل  ــك قامت الباحث ــائل اإلعالم. لذل ــم وس يف عال
ــث  ــة، حي ــرشة إخباري ــا (30) ن ــة قوامه ــون عين مضم
ــة)، وقد  ــاعة و15 دقيق ــا اإلجمالية (12 س ــت مدته بلغ
ــبوع االصطناعي يف الفرتة من  ــم اختيارها بطريقة األس ت

2/4/2013 إىل 20/11/2013م.
ــرتة إىل كونها الفرتة  ــبب يف اختيار هذه الف ويكمن الس
ــفة االلكرتونية إىل قطاع  ــهدت دخول نظام األرش التي ش
ــهولة الرجوع للمادة  ــهم يف إمكانية وس ــار، مما أس االخب

اإلخبارية الخاصة بالدراسة.

ــان،  ــض يف عّم ــريي نب ــح يف جال  افُتت
ــاة لوطني  ــوان ”أماه .. مناج معرض بعن
ــريج  ــارك فيه الفنان الفرنيس س األم“، ش

نجر، والفنانة الفلسطينية إيمان حرم.
ــبيهة  وظهرت أعمال الفرنيس نجر ش
بالوثائق التي تؤكد الوجود الفلسطيني 
ــن مائة  ــل أكرث م ــطني قب ــىل أرض فلس ع
عام، وهو ما يدحض الرواية الصهيونية.

ــه كانت تعمل  ــان إن زوجت ــال الفن وق
ــرتة وحدة  ــت لحم خالل ف ــة يف بي ممرض
ــافر معها  ــا يس ــريًا م ــني، وكان كث الضفت
ــا يف التمريض يف مناطق  ويعمل متطوًع
ــريًا إىل أنهم  ــطيني، مش ــتات الفلس الش
ــن طريق قربص  ــزورون القدس ع كانوا ي
ــع  ــار وجم ــن اآلث ــب ع ــل يف التنقي للعم

واملخطوطات.
ــة  قديم ــورًا  ص ــر  نج ــال  أعم ــج  تدم
ــهد  ــع أخرى حديثة تحاكي املش جًدا، م
يف  ــال  الرج ــة  جلس ــل  مث ــن  م ــا،  أحياًن
ــن  ــرى، م ــا أخ ــه أحياًن ــوق، أو تكّمل الس

ــر فوقها  ــم تظه ــارع قدي ــورة لش مثل ص
يف  ــة  الصيغ ــذه  وه ــة…  حديث ــة  دراج
ــالة واضحة  ــاكاة تحمل رس الدمج واملح
ــطني كانت مأهولة  للعالم مفادها أن فلس
ــا االحتالل  ــكانها الذين هّجرهم منه بس
ــت  وكان األرض،  ــتات  ش يف  ــي  الصهيون

متطورة يف البنيان والعمران.
ــي تقيم  ــرم الت ــان ح ــة إيم ــا الفنان أم

ــث يف  ــاًال تبح ــت أعم ــد قدم ــدا، فق يف كن
ــا ُولدت  ــًة أنه ــة، موضح ــوع الهوي موض
ــان وأمريكا  ــني لبن ــت ب ــق، وتنقل يف دمش
ــتات  ــا رغم هذا الش ــدا واألردن، لكنه وكن
كانت تستحرض فلسطني دائًما، وتحاول 
ــن وصورته  ــذا الوط ــكل ه البحث عن ش

ورائحته.
ويف سبيل تحقيق ذلك، عادت الفنانة 

ألرشيف فلسطني واختارت منه مجموعة 
ــعبًيا  ــزًا ش ــارت رم ــي ص ــور الت ــن الص م
ووطنًيا عاًما، ثم قامت بتشكيل رسومات 
ــة التي  ــور، فاللوح ــذه الص ــي ه من وح
ــجار  ــتالت من أش ــر فيها صورة لش تظه
الزيتون مدمجة مع صورة ألطفال مخيم 
ــطيني يف سوريا، تؤكد عىل  النريب الفلس
ــع بني األطفال  ــة القوية التي تجم العالق
ــة أخرى تصبح  ــة األرض. ويف لوح وزراع
ــن،  للوط ــر  آخ ــا  وجًه ــون  الزيت ــجرة  ش
ــن الحقل  ــرأة التي تعود م ــورة امل ويف ص
ــت ريّفي  ــورة أخرى لبي ــة مع ص املدمج
ــطيني  مدمر، ما يؤكد أيًضا عالقة الفلس
ــا، ومقاومته  ــداد جذوره فيه ــه وامت بأرض

للصمود يف وجه االحتالل االرسائييل.
ــاون مع  ــرض يقام بالتع ــر أن املع ُيذك
ــذي رّكز يف  ــان ”الصورة-عّمان“ ال مهرج
دورته هذا العام عىل ثيمة ”املسكن“، وما 
تعنيه هذه الكلمة من معاٍن ودالالت، وما 

تستثريه من مشاعر.

اإلنشاد الديني عرب العصوراإلنشاد الديني عرب العصور دراسة عن األخبار التلفزيونيةدراسة عن األخبار التلفزيونية

الفن يف مواجهة الصهيونيةالفن يف مواجهة الصهيونية

"َوَلْو َطاَلْت"
نستسلما ولــن  البيضا,,  نرفع  نستسلمالن  ولــن  البيضا,,  نرفع  لن 

ما السَّ األرض  عىل  وقعت  ولو  ماحتى  السَّ األرض  عىل  وقعت  ولو  حتى 
ومثلنا الطويل,,  النفس  بنو  ومثلناإنــا  الطويل,,  النفس  بنو  إنــا 

ـــن يــهــزمــا ـــربه ل ـــص ــه وب ــات ــب ــث ـــن يــهــزمــاب ـــربه ل ـــص ــه وب ــات ــب ــث ب
فما الــدنــيــا  فــيــالــق  بــكــل  فماجئتم  الــدنــيــا  فــيــالــق  بــكــل  جئتم 

عمى إالَّ  بهم  جئتم  بمن  عمىزدتـــم  إالَّ  بهم  جئتم  بمن  زدتـــم 
ى الــرثَّ صــار  ولــو  البيضا  نرفع  ىلن  الــرثَّ صــار  ولــو  البيضا  نرفع  لن 

دما خنادقنا  سالت  ولــو  دماجــمــراً،،  خنادقنا  سالت  ولــو  جــمــراً،، 
التي شئنا  مــا  اليمانيُّون  التينحن  شئنا  مــا  اليمانيُّون  نحن 

ُنحجما ــن  ل بها  ــا  ولــكــنَّ ُنحجماشــئــتــم،،  ــن  ل بها  ــا  ولــكــنَّ شــئــتــم،، 
غمارها غمار  خضنا  قد  نحن  غمارهاها  غمار  خضنا  قد  نحن  ها 

فــغــدت بــنــا الــدنــيــا أعـــز وأكــرمــافــغــدت بــنــا الــدنــيــا أعـــز وأكــرمــا
******

حــرًة خــذوهــا  البيضا,,  نرفع  حــرًةلــن  خــذوهــا  البيضا,,  نرفع  لــن 
جهنَّما ــال  ــج امل صــار  ولــو  جهنَّماحتى  ــال  ــج امل صــار  ولــو  حتى 

لخوضها الجاهزون  الحفاة  لخوضهامنَّا  الجاهزون  الحفاة  منَّا 
ما" الظَّ "حنشان  ُكلُّ  ومنَّا  ما"ُحمماً،،  الظَّ "حنشان  ُكلُّ  ومنَّا  ُحمماً،، 

غمراتها يف  صــار  ــن  م قالها  ــد  غمراتهاق يف  صــار  ــن  م قالها  ــد  ق
ما تقدَّ حــني  الــهــول  بحجم  مابطًال  تقدَّ حــني  الــهــول  بحجم  بطًال 

بهوانكم انتهى  والنصف  بهوانكمالــعــام  انتهى  والنصف  الــعــام 
مظلما مــداهــا  وبـــدا  وحــلــهــا,,  مظلمايف  مــداهــا  وبـــدا  وحــلــهــا,,  يف 

لكم قــلــنــاهــا  ــون  ــيُّ ــيــمــان ال لكمنــحــن  قــلــنــاهــا  ــون  ــيُّ ــيــمــان ال نــحــن 

احتمى ــاراك"  ــب "ب ن  ممَّ احتمىولغريكم  ــاراك"  ــب "ب ن  ممَّ ولغريكم 
ألنَّــكــم عليه  نــخــىش  ــا  م يــبــق  ــم  ألنَّــكــمل عليه  نــخــىش  ــا  م يــبــق  ــم  ل

أجــرمــا فيها  ــــرام  اإلج ــن  م أجــرمــاكنتم  فيها  ــــرام  اإلج ــن  م كنتم 
ــا ــارن ودي ــة,,  ــروق ــح م ــا  ــن أرض ــاذي  ــارن ودي ــة,,  ــروق ــح م ــا  ــن أرض ذي 

نهزما لــن  ــنــا  لــكــنَّ ــٌة،،  ــوق ــح ــس نهزمام لــن  ــنــا  لــكــنَّ ــٌة،،  ــوق ــح ــس م
بفراركم انتهى  والنصف  بفراركموالــعــام  انتهى  والنصف  والــعــام 

تــتــلــمــســون املــخــرج املــتــرشذمــاتــتــلــمــســون املــخــرج املــتــرشذمــا
******

بابها فــتــحــتــم  ــد  ــق ل ــــؤالء  ه بابهايـــا  فــتــحــتــم  ــد  ــق ل ــــؤالء  ه يـــا 
علقما وطعمتموها  علقمالنعوشكم  وطعمتموها  لنعوشكم 

نجد فلم  الــرجــال  نحن  لكم  نجدقلنا  فلم  الــرجــال  نحن  لكم  قلنا 
ــا ــم ــك وأب أصـــــمَّ  ــم  ــك ــادي ــم ت ــاإال  ــم ــك وأب أصـــــمَّ  ــم  ــك ــادي ــم ت إال 

والغنى ــم,,  ــت أن الغلف  والغنىاألغــنــيــاء  ــم,,  ــت أن الغلف  األغــنــيــاء 

اعظما الرجولة  عظم  من  كــان  اعظماما  الرجولة  عظم  من  كــان  ما 
تعجلوا ال  لــكــم  بــنــادقــنــا  ــت  ــال تعجلواق ال  لــكــم  بــنــادقــنــا  ــت  ــال ق

مهندما الــغــرور  بطر  بكم  مهندمافمىض  الــغــرور  بطر  بكم  فمىض 
سياحة النعيم  يف  ليست  سياحةوالحرب  النعيم  يف  ليست  والحرب 

متخما رصيداً  وال  الحساب  متخماتحت  رصيداً  وال  الحساب  تحت 
ــا رأى ــٌش م ــع ــرب مــســمــاٌر ون ــح ــا رأىال ــٌش م ــع ــرب مــســمــاٌر ون ــح ال

أشأما البسيطة  وجــه  عــىل  أشأمامنكم  البسيطة  وجــه  عــىل  منكم 
******

ــا ــرن ــا أم ــن ــزم ــد ح ــق ــــؤالء ل ــايـــا ه ــرن ــا أم ــن ــزم ــد ح ــق ــــؤالء ل يـــا ه
أنجما الخنادق  يف  ولحنا  أنجمامعكم,,  الخنادق  يف  ولحنا  معكم,, 

رجاله ـــال  رج بنا  ــالح  ــس ال رجالهوجــد  ـــال  رج بنا  ــالح  ــس ال وجــد 
معلما فينا  صــار  حتى  األرض  معلمايف  فينا  صــار  حتى  األرض  يف 

لكم قــلــنــاهــا  ــون  ــيُّ ــيــمــان ال لكمنــحــن  قــلــنــاهــا  ــون  ــيُّ ــيــمــان ال نــحــن 
مأتما رأوهـــا  وقــد  ــاك،،  ــن ه مأتماوملــن  رأوهـــا  وقــد  ــاك،،  ــن ه وملــن 

إىل ــم  ــوده وأس بأبيضهم  ـــاءوا  إىلج ــم  ــوده وأس بأبيضهم  ـــاءوا  ج
عرمرما الزاحفني  جيش  صــار  عرمرماأن  الزاحفني  جيش  صــار  أن 

ــدى امل ــذ  خ الــيــقــني  ــان  ــربك ل ــدىقلنا  امل ــذ  خ الــيــقــني  ــان  ــربك ل قلنا 
والبلسما. جراحها  فكان  والبلسما.رحــبــاً،،  جراحها  فكان  رحــبــاً،، 
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