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ثقافة وناس

ثقافة وناس

فكر ثقافي

كتابه الجديد خالصة تجاربه الحياتية والشخصية والمهنية

ّرمزي النجار:

«بالحبر ال بالنقر»
زوادة العمر ِ
ّ
ّ
ّ
اإلعالمية واإلعالنية في لبنان والمنطقة .في كتاب «فكر
السياسات
اع
صن
أبرز
أحد
ه
إن
عبر» (مكتبة أنطوان) ،يضع رمزي ّ
حبر ُلن ِّ
على ورق ــ ُن ِّ
النجار ما يمكن اعتباره خالصة
أفكاره وآرائه الفلسفية الخاصة في مئة مصطلح /مفهوم مستندًا إلى ذخيرة
والعملية ّ
ّ
ّ
الغنية
الحياتية
وباع طويل في التجارب
وافرة من القراءة والمعرفة ٍ

فراس خليفة
ُ
يــتــوق رم ــزي ج .الـنـ ّـجــار إلــى زمــن
ـح ـ ـبـ ــر ال
الـ ـ ـ ـ ــورق والـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر «بـ ــالـ ـ ِ
ب ــال ـن ـق ــر» .ال ـ ُ
ـرج ــل ال ـ ــذي ُيـ ـع ـ ُّـد أحــد
ّ
أبرز صانعي السياسات اإلعالمية
واإلع ــانـ ـي ــة ف ــي ل ـب ـنــان وامل ـن ـط ـقــة،
ُي ـ ـح ـ ــاول مـ ــن ُ خـ ـ ــال كـ ـت ــاب ــه «فـ ـك ـ ٌـر
ّ
على ورق ـ ـ ن ّ
لنعبر» (مكتبة
حبر
أنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوان) ال ـ ـ ـهـ ـ ــروب م ـ ــن ط ـغ ـي ــان
«وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي»
ع ـل ــى ت ـف ــاص ـي ــل الـ ـحـ ـي ــاة ال ـيــوم ـيــة
للناسّ ،
مقررًا «العودة إلى الذات»
ل ـي ـقــدم ل ـل ـقــارئ ال ـعــربــي مـجـمــوعــة
كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن اآلراء ف ـ ــي ال ـف ـل ـس ـفــة
والحياة و«األساسيات» اليومية.
تــرمــي ه ــذه اآلراء إل ــى «إحـ ــداث ما
ّ
يشجع ّ
القراء على الكتابة
يمكن أن
ف ــي امل ــواض ـي ــع ذات ـه ــا ال ـت ــي يكتب
ِّ
فيها املؤلف»!

و«تفاعل
فلسفة
خاصة َ
الورق
تواصلي» على

َ
ل ـ َـك أن ت ـخ ــال اآلن رمـ ــزي ال ـنـ ّـجــار
ُم ِّ
ؤديًا َ
دور رجل ذي معرفة وحكمة
َ
ْ
واس ـ ـعـ ــتـ ــن فـ ــي ف ـي ـل ــم س ـي ـن ـمــائــي
ي ـح ــاك ــي أحـ ــداثـ ــا واق ـع ـي ــة تـحـصــل
املنطقة العربية.
فــي مـكــان مــا مــن َّ
يجلس الــرجــل ذو الشعر األبيض
ت ـحــت ش ـجــرة ع ـمــاقــة ُم ـع ـ ِّـم ــرة في
ّ
الريفية أو داخل قاعة
إحدى القرى
ُ
ليتلوَ
واس ـعــة فــي نــواحــي املــديـنــة
«كلماته -مفاتيحه» أمام مجموعة
م ــن الـ ـن ــاس ي ـغ ـلــب َ عـلـيـهــم ُعـنـصــر
الشباب .يقرأ لهم ِبشغف عن الحياة
«مـ ـب ـ ِّـرر وج ــودن ــا اآلن ـ ـ ــي» ،واملـ ــوت
ذل ــك «ال ـع ــال ــم امل ـج ـه ــول» وال ـخــوف
«مــذلــة ال ـب ُـش ــر» ...عــن ال ـلــه «وجـهــة
اإلن ـســان املـثـلــى» والـجـســد «مركب
الـ ـ ـ ـ ــروح» وامل ــوسـ ـيـ ـق ــى ك ـ ـ «غـ ـس ــول
ل ـل ــروح ودواء لـلـنـفــس ال ـب ـشـ ُّـريــة»،
واملــال «هاجسنا الدائم» والشهرة
«الـ ـس ــراب ال ـ ـخـ ــادع» ...ع ــن ال ـصــاة
«ال ـب ـل ـس ــم ال ـ ــذي ي ـش ـفــي ج ــراح ـن ــا»
واملسرح «التعبير األكثر نقاء عن
أص ــال ــة اإلبـ ـ ــداع اإلن ـس ــان ــي» ،وعــن
الـكـتــاب «ال ــذي لــن ي ـمــوت» وأيـضــا
عـ ــن الـ ـقـ ـه ــوة «ن ـج ـم ــة ال ـض ـي ــاف ــة»،
ّ
التذوق»
كما عن الشوكوال «نعمة
عند اإلنـســان وغيرها من مفاهيم
وم ـص ـط ـل ـح ــات هـ ــي «م ـ ــن خـ ــواص
ّ
ّ
األساسي ُة».
ومكوناتها
الحياة
ِّ
فـ ُـي كـتــاب «فـكــر عـلــى ورق ـ ـ ـ نحبر
لــن ـعـ ِّـبــر» ،ي ـضــع رمـ ــزي ال ـن ـ ّـج ــار ما
ي ـم ـك ــن اعـ ـتـ ـب ــاره خ ــاص ــة أفـ ـك ــاره
وآرائــه الفلسفية الخاصة في مئة
م ـص ـط ـل ــح /م ـف ـه ــوم م ـس ـت ـن ـدًا إل ــى
ذخيرة وافــرة من الـقــراء ة واملعرفة
ّ
الحياتية
التجارب
وباع طويل في
ٍ
ّ
ـأنـنــا بــالـ ُ
ـرجــل
والـعـمـلـ ّـيــة الـغـنـ ّـيــة .كـ
ينتزع ِمــن الــوقــت ،وقـتــه هــو ،وقتًا
َ
ُّ
للتأمل وتاليًا للكتابة
ُمستقطعًا
ّ
وإلحاحًا
في أكثر املفاهيم أهمية
َّ
لـيـضـعـهــا ف ــي ال ـن ـهــايــة ب ــن دف ـتــي
ّ
كـتــاب أنـيــق فــي مــا يعتبره املــؤلــف
«ك ـتــابــة ه ــادف ــة ُ
وم ـ َـي ـ َّـس ــرة» .يكتب
بلغةٍ فيها مزيج من الكتابة األدبية
و«ال ـك ـت ــاب ــة اإلب ــداع ـي ــة» اإلعــام ـيــة
ال ـ ـتـ ــي ُيـ ـ ـع ـ ـ ُّـد ال ـ ـنـ ـ ّـجـ ــار واح ـ ـ ـ ـ ـدًا مــن
ً
أعالمها ،فضال عن كونه أحد أهم
املــؤثــريــن فــي صناعة ال ــرأي الـعــام،
َ
ّ
ول ــو أن وج ـهــه بـقــي غـيــر مـعــروف
ألغـلــب أب ـنــاء جـيــل الـ ـ «انـسـتـغــرام»
والـ ـ «آي ـب ــاد» .بــأسـلــوبــه األنـيــق في
ّ
الرتابة
الكتابة ،يبتعد املؤلف ّ عن ُ ِّ
كـمــا عــن الــوعــظ أو االدع ـ ــاء املـنــفــر
ـامـ َـعــا بــن الـبـســاطــة في
ل ـل ـقــارئ جـ ِ
ال ـت ـع ـب ـيــر وال ـع ـم ــق ف ــي امل ـض ـم ــون.
ل ــم يـكـتــب ال ـن ـج ــار لـ ُـي ـشـ ِـبـ َـع رغـبـتــه
الخاصة في «التحبير» على الورق
القراء ـ منذ ّ
فقط ،بل دعا ّ
السطور

األولـ ـ ــى ـ ـ ـ إلـ ــى م ـشــارك ـتــه الـتـعـبـيــر
ً
م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـ ــا يـ ـس ـ ّـمـ ـي ــه «تـ ـف ــاع ــا
تواصليًا» بهدف ابتكار فلسفتهم
الخاصة واالبتعاد عن «االستيراد
إذا ك ــان ال ـت ـصــديــر رائـ ـج ــا» .يـقــول
ّ
«م ــن تـحـ ّـديــات هــذا الـنــوع
الـنــجــارِ :
م ـ ــن الـ ـكـ ـت ــا ّب ــة الـ ـ ـ ــذي اخ ـ ـتـ ــرتـ ــه كــي
أكـ ـ ــون م ـح ــف ـزًا لـ ـلـ ـق ــارئ ،أن يـكـتــب
ً
وي ـع ـ ّـب ــر ب ــذات ــه فـ ـع ــا ولـ ـي ــس فـقــط
ف ــي ذه ـن ــه ،ب ــل كـتــابــة عـلــى الــورقــة
البيضاء املقابلة ،أن يواجه الكاتب
خ ـط ــر تـ ـك ــرار امل ـ ـعـ ــروف وامل ــأل ــوف
ّ
في االبتكار
واملمجوج ،لذا التحدي ّ
كما في كشف ما لم يتوقع القارئ
أن يصل إلــى إدراكـ ــه»ِ .مــن البداية
ال ـتــي اخ ـتــار لـهــا ع ـنــوان «الـكـلـمــة»
ب ــوص ـف ـه ــا «مـ ـفـ ـت ــاح ال ـب ـش ــري ــة فــي
سعيها إلى القداسة» حتى النهاية
ال ـتــي تـعـ ّـمــد أن ت ـكــون عــن شبكات
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي «امل ـ َ
ـزد َو َج ــة
ف ـ ــي ف ــائ ــدتـ ـه ــا كـ ـم ــا ف ـ ــي إثـ ـمـ ـه ــا»،
الكبير
سيج ُد القارئ هذا الترابط
ِ
ّ
بني العناوين /املفاهيم كما لو أنه
ُ َّ
أمام سلسلة متصلة ومتكاملة من

األف ـكــار الـتــي «تـتـنــاســل» وتتكاثر
مـ ــن ب ـع ـض ـهــا الـ ـبـ ـع ــض .وإذ عـمــد
ّ
املــؤلــف فــي الـسـطــر األخ ـيــر مــن كل
صفحة إلى التمهيد لـ «املصطلح»
الـتــالــي ،ليؤكد على فـكــرة الترابط
ّ
إي ــاه ــا ،إال أن ال ـع ـنــاويــن املـخـتــارة
بعناية وذكاء يمكن قراء تها أيضًا
ًّ
بشكل مستقل ،كــا على حــدة ،كما
َ
لو أنها قصيدة في ديوان شعري.
يبدو واضـحــا أن «فكر على ورق»
ٌ
كتاب مشغول لهذه املرحلة ،يدعو
الكاتب من خالله إلى جرأة اإلقدام
ع ـلــى الـتـعـبـيــر ك ـمــا ط ــرح األسـئـلــة
ً
وم ــواج ـه ــة ال ـت ـحــديــات ،ف ـضــا عن
كــونــه ي ـقـ ّـدم مـســاهـمــة مـعــرفـيــة من
خ ــال اآلراء الـتــي طــرحـهــا الـكــاتــب
ف ــي «مـعـجـمــه» ال ـخ ــاص .وال ـ ُ
ـرج ــل،
م ــن خـ ــال أفـ ـك ــاره ف ــي الـ ـكـ ـت ــاب ،ال
يبدو بعيدًا عن منظومة أخالقية-
دي ـن ـي ــة واس ـ ـعـ ــة مـ ــؤثـ ــرة فـ ــي ب ـنــاء
ش ـخ ـص ـي ـت ــه .م ـن ـظ ــوم ــة ال تـكـتـفــي
بدين سماوي واحد أو بمعتقدات
ّ
جــاهــزة ومعلبة بــل تفتح النقاش
عـ ـ ـل ـ ــى أوسـ ـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـ ــدى بـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـدًا م ــن
«أفخاخ» ما يمكن اعتباره «توابع
االنـ ـتـ ـم ــاء كــال ـطــائ ـف ـيــة واملــذه ـب ـيــة
والـطـبـقـيــة االجـتـمــاعـيــة ال ـكــاذبــة».
ما يــؤدي في النهاية إلى االنعزال
والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــوق ـ ــع ،بـ ـ ـ ـ ــرأي امل ـ ـ ــؤل ـ ـ ــف .مــع
«فـكــر على ورق» ،يـبــدو لنا رمــزي
ال ـن ـجــار مـثـقـفــا م ــن ال ـط ــراز الــرفـيــع
ً
وم ـح ـ َّـم ــا بـتـجــربــة مـهـنـيــة طــويـلــة
ك ــان فـيـهــا شــاه ـدًا عـلــى ع ــدد كبير
من «االختراقات املذهلة» في عالم
ت ـك ـنــولــوج ـيــا امل ـع ـل ــوم ــات وأدوات
االت ـ ـصـ ــال وال ـ ـتـ ــواصـ ــل« :اح ـت ـف ـلـ ُـت
ب ــالـ ـف ــاك ــس ال ـ ـ ــذي أنـ ـه ــى ال ـت ـل ـكــس
قـبــل أن يـتـخـطــاه اإلي ـم ـيــل ويــزهــق
إنجازه وينوب مكانه».

ّ
والمتحول»
«الثابت
في عالم متغيرّ

ال يـطــرح رم ــزي الـنـجــار فــي «حبر
ع ـلــى ورق» ،ع ـن ــاوي ــن أو مـفــاهـيــم
جــديــدة أو غـيــر مــألــوفــة .قــد تـبــدو
م ـ ـص ـ ـط ـ ـل ـ ـحـ ــات وم ـ ـف ـ ــاه ـ ـي ـ ــم م ـث ــل
«الـ ـ ـح ـ ـ ّ
ـري ـ ــة والـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة وال ـح ـق ـي ـق ــة
والـ ـخـ ـي ــان ــة» مـ ــن أكـ ـث ــر الـ ـعـ ـب ــارات
تكرارًا في يوميات الناس ووسائل
اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام و«الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن» ع ـل ــى
اخـ ـت ــاف ُم ـس ـ َّـم ـي ــات ـه ــم .وال ـح ــدي ــث
عن الجسد والجنس والــزواج كما
ِّ
املخدرات
عن املأكل واملشرب وآفــة
ّ
السيارة كوسيلة نقل أو
وحتى عن
عن السينما والتلفزيون وغيرها،
قد ال يبدو ُمغريًا بالنسبة للقارئ

بناء ذخيرة فلسفية ّ
فكرية وأخالقية لكل
إنسان يريد االستقاللية
والبدء بمدرسته
الفلسفية الخاصة
ّ
يقدم عرضًا آلراء
عدد من الفالسفة
وعلماء االجتماع
ينتمون
وأدباء كبار
ّ
إلى ثقافات متعددة

الـ ـ ــذي ي ـت ــاب ــع وي ـك ـت ــب ي ــوم ـي ــا فــي
وس ـ ــائ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
ّ
عــن كــل شــيء تـقــريـبــا .لـكــن الـنـ ّـجــار
يـبــدو كــأنــه قـطــع عـلــى نفسه عهدًا
بــأن يكتب فــي مثل هــذه العناوين
املـ ـ ـع ـ ــروف ـ ــة بـ ـ ــالـ ـ ــذات ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مــن
هــاجــس أو دافــع أســاســي للكتابة،
وهو «البدء ببناء ذخيرة فلسفية
ّ
فكرية وأخالقية لكل إنـســان يريد
االس ـت ـق ــال ـي ــة والـ ـ ـب ـ ــدء ب ـمــدرس ـتــه
الفلسفية الـخــاصــة بــه واملساهمة
بها حتى تصهر السوشال ميديا
ع ـ ـقـ ــدهـ ــا وشـ ــرع ـ ـت ـ ـهـ ــا وضـ ـ ــوابـ ـ ــط
سـ ـل ــوكـ ـه ــا» عـ ـل ــى ت ـع ـب ـي ــر الـ ـ ُ
ـرجـ ــل.
وال ـكــاتــب فــي خــواطــره و«كـلـمــاتــه-
امل ـ ـفـ ــات ـ ـيـ ــح» ،ي ـ ـق ـ ـ ّـدم ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق

ع ــرض ــا آلراء ع ـ ــدد مـ ــن ال ـفــاس ـفــة
وع ـل ـم ــاء االجـ ـتـ ـم ــاع وأدبـ ـ ـ ــاء ك ـبــار
ي ـن ـت ـم ــون إل ـ ــى ثـ ـق ــاف ــات مـ ـتـ ـع ـ ّـددة،
لكنه ـ وهذا األهم ـ يطبع املوضوع
بـ ـ ــأف ـ ـ ـكـ ـ ــاره ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة س ـ ـ ـ ـ ــواء م ــن
خ ــال مــوقــف حــاســم أو عـبــر طــرح
م ـج ـمــوعــة أس ـئ ـل ــة ال ت ـخ ـلــص إل ــى
إجــابــات نهائية بــالـضــرورة .يقول
َّ
النجار في إحدى صفحات الكتاب:
َّ
«ل ـع ــل اإلن ـســان ـيــة ف ــي نـهــايــة األم ــر
ُ
ُو ِل ـ ــدت ل ـت ـســأل ..ال لــت ـج ـيــب» .وفــي
اخ ـت ـي ــاره ل ـل ـمــواض ـيــع امل ـط ــروح ــة،
َّ
ثمة مــروحــة واسـعــة مــن العناوين
ال تبدأ بالحديث عن الله والخلود
واملعرفة والجمال كما عن الصداقة
َّ
والرشوة ،وال تنتهي بالحديث عن
املدينة والقرية والضحك والبكاء
والـ ـ ـ ّـس ـ ـ ـمـ ـ ــاء والـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــوم والـ ـشـ ـم ــس
وال ـق ـمــر وغ ـي ــره ــا .م ــا ه ــو أهـ ـ ُّـم من
التوصيف التقليدي ال ــذي ّ
يقدمه
ْ َ
لـهــذه املفاهيم ،هــو أنــه «فل َسفها»
باعتبارها تحمل دالل ــة أو رمزية
ما .ما الذي يمكن أن يضيفه الكاتب
فـ ــي ح ــدي ـث ــه عـ ــن ث ـن ــائ ـي ــة «ال ـب ـح ــر
ً
والجبل» مثال؟ يقول« :اإلبحار في
ُّ
املغامرة ،واإلنجاز في تسلق جبل
ُن َو ّقع على ّ
قمة رأسه برمز تفوقنا
ِّ
ـل ،وم ــن على
م ــن ع ـلــى ع ـل ــوه ك ـج ـبـ َ ُ
عمقه كـبـحــر :هـكــذا ن ــزق اإلن ـســان،
وهـ ـك ــذا ن ـش ـعــر ب ـت ـفـ ّـوق ـنــا وب ـه ــدف
لحياتنا» .وكما في «البديهيات»
و«ال ـ ـ ـثـ ـ ــوابـ ـ ــت» ،ي ـ ـخـ ــوض ال ـن ـج ــار
أي ـضــا فــي قـضــايــا إشـكــالـيــة يمكن
وض ـع ـه ــا ت ـح ــت م ـس ـمــى إش ـكــال ـيــة
«الـ ـث ــاب ــت وامل ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول» الـ ـت ــي أف ــرد
الـكــاتــب لها عـنــوانــا خــاصــا .يقول:
ّ
التحدي الدائم في مسار
«ذلك هو

مقتطفات من الكتاب
¶ الجريدة :هــي مــن أروع مــا أب ــدع اإلن ـســان فــي عــالــم اإلعــام
والتواصل ..أنا من هؤالء الواثقني أن الجريدة كما عرفناها لن
تموت وإن كانت ستخسر.
¶ السوشال ميديا :اختراق تاريخي وإنجاز ّ
غير وجه البشرية
ومنح اإلنسان مقدرة غير مسبوقة في العوملة كما في التواصل.
ُ
لست في وارد نكران فوائدها فاحترام مزاياها هو ثابت وأكيد
وفــي جــوهــر مهنتي واع ـتــزازي بكوني عاصرتها َّ وعرفتها .لم
يعد باإلمكان الرجوع إلى الــوراء ،لكن اإلنسانية نظمت تناسلها
ب ــال ــزواج وال ـع ـق ــود ال ـح ـضــاريــة وال ـح ـق ــوق ال ـقــانــون ـيــة واألح ـ ــوال
الشخصية فأوقفت أو َّ
حدت من العهر والبؤس والجريمة ...وذلك
هو ما أتمناه للسوشال ميديا التي تحتاج منذ اآلن وبقوة وبإلحاح
إلــى التشريع وإل ــى ضبط ذاتـهــا بالشرعة األخــاقـيــة وبإضافة
املعايير واملقاييس واملساءلة واملحاسبة بــدون الوقوع في القمع
واملنع والرقابة السلبية.
ً
ـا أن ن ـحـت ـفــل؟ أيُّ
¶ العلم والتكنولوجيا :نـسـتـحــق ف ـع ـ
علم ه ــذا؟ ّأي ــة تكنولوجيا وت ـطــور؟ نحن فــي خضم انفصام
شخصية البشرية التي ّتدعي السيطرة على كونها ،بينما هي
عاجزة أمام أبسط مقدرات الوجع والظلم والحرمان والتدهور
حتى التالشي.
¶ السفر :يغنينا ويجعلنا نختبر أعماق إنسانيتنا ونــزداد في
معارفنا ،وتتوسع آفاقنا وتنصهر شخصياتنا وتتغير أفكارنا
املسبقة ونحقق كافة طاقاتنا التي نحملها في قدراتنا وملكاتنا،
ونكتسب صداقات وعالقات ومغامرات ترتفع بالتجربة اإلنسانية
ّ
والتنوع.
جدية وجزيلة املردود
لدينا إلى مستويات ُم ِ
¶ المسرح :هو التعبير األكثر نقاء عن أصالة اإلبداع اإلنساني.
كــان املـســرح ويبقى أق ــرب الفنون إلــى طـمــوح اإلنـســان وولعه
في خلق األح ــداث والسيطرة على الشخصيات .ومــن هنا ما
ح ـ ّـدده أرسـطــو بتعبير «التطهير» ،حيث يغسل املـســرح عار
الواقع املؤلم ال قدرة لنا على تغييره ،لذا نحاكيه عبر املسرح،
ُ َ
و«نــظـ ِّـهــر» مشاعرنا وأحاسيسنا العميقة بــاإلبــداع وتحديد
الخاتمة باملشاهدة واملشاركة.

اإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة :مـ ـ ــا هـ ـ ــي ال ـ ـثـ ــوابـ ــت؟
وم ــا ه ــي امل ـت ـغ ـيــرات؟ ك ـيــف ن ـحـ ّـدد
مقاييس الـثــابــت؟ ومــا هــي سمات
املـ ـتـ ـح ـ ّـول؟ ه ــل الـ ـث ــواب ــت ظ ــرف ـ ّـي ــة؟
هــل يتغير معيار الـثــوابــت عندما
تـتـطــور الـتـكـنــولــوجـيــا وتـحـقــق ما
ً
ك ــان مـسـتـحـيــا فــي األم ــس وصــار
أمـ ـ ـرًا ع ــادي ــا م ـض ـج ـرًا الـ ـ ـي ـ ــوم؟» .ال
شيء يبقى على حاله.
يـعـيــش ال ـك ــات ــب وال ـ ـقـ ــارئ م ـعــا في
عالم يشهد في كل ساعة متغيرات
مـتـســارعــة .وكـثـيــر مــن «ال ـتــابــوات»
الـتــي كــانــت مـحـظــورات بــاألمــس لم
ت ـعــد ك ــذل ــك الـ ـي ــوم .ف ــي امل ــوق ــف من
ً
«الـ ـع ــومل ــة» مـ ـث ــا ،وهـ ــي أحـ ــد أكـثــر
ً
امل ـص ـط ـل ـح ــات إش ـك ــال ـي ــة وتـ ـ ـ ــداوال
منذ ظهوره قبل عقدين من الزمن،
يـقــف الـكــاتــب فــي «ال ــوس ــط» تمامًا
ً
م ـ ـحـ ــاوال ال ـت ــوف ـي ــق بـ ــن اس ـت ـم ــرار
الـ ـع ــومل ــة والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ال ـه ــوي ــة.
يـقــول« :مــا نـخــاف عليه ال ـيــوم ،هو
م ــزج األلـ ــوان امل ـت ـعــددة الـتــي تغني
اإلن ـس ــان ـي ــة وت ـت ـن ــوع ع ـل ــى خـشـبــة
ّ
رسام املجتمعات ،فتعرض موشور
األلوان ومئات الظالل املتوافرة من
كــل ل ــون ،فـنــرى خـيــارات ال تحصى
ّ
م ــن كـ ــل ل ـ ــون ،م ـمــا ي ـمـنــح اإلن ـس ــان
الغنى وحرية االختيار ،وبالتالي،
يمنح كل واحد منا ضمن وطنه أو
شعبه ،هويته الخاصة به .»...برأيه
«ال قدرة ألحد اليوم على أن يحسم
هـ ــذا ال ـ ـصـ ــراع ب ــن م ـن ــاف ــع ال ـعــوملــة
وأضرارها ،بني حتمية الحفاظ على
الهوية وخطر فقدانها وضياعها».
يضيف« :مع إشراقة كل يوم ،يتغير
الجواب وأحيانًا نرى العوملة ّ
عدوة
الهوية ثم نرى الهوية قيمة مضافة
عـلــى ال ـعــوملــة .مل ــن الـغـلـبــة؟ سيأتي
الـ ـي ــوم ال ـ ــذي ن ـع ــرف ف ـيــه الـ ـج ــواب،
ونتمنى أن تبقى هــويــاتـنــا قائمة
َّ
مستمرة»!
وعوملتنا
ً
ُّ
ُ
فـضــا عــن كــونــه يـعــد مرجعية في
صناعة اإلعالم واإلعالن في منطقة
الشرق األوسط ،لعب النجار ويلعب
دورًا فـ ــي «ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ال ـس ـي ــاس ــي
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ل ـت ـعــزيــز ال ـ ـحـ ــوار بــن
امل ــواطـ ـن ــن والـ ـحـ ـك ــوم ــات وزي ـ ـ ــادة
درج ــة الــوعــي بــن شــرائــح املجتمع
كــافــة وب ـنــاء الـثـقــة والــدعــم وتغيير
املـ ـ ــواقـ ـ ــف واألداء والـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات
وخيارات الحياة السياسية» ،وفق
م ــا ي ــذك ــر ن ــاش ــر الـ ـكـ ـت ــاب .م ــن ه ــذا
َ
ملفهوم ْي
املوقع يمكن فهم مقاربته
«الـ ـح ــرب» و«الـ ـ ّـسـ ــام» .ب ــرأي ــه ،فــإن
ُ
التاريخ «أثبت لنا أن ال فائدة ترجى
مــن ال ـحــروب» .أال يـبــدو هــذا الكالم
ُ
مـثــالـيــا فــي الــوقــت ال ــذي ت ـشــن فيه
أكبر وأقــذر أنــواع الحروب لغايات
ً
وأهـ ـ ــداف اق ـت ـصــاديــة ك ـب ــرى م ـثــا؟
وفي الوقت الذي يرى فيه كثير من
ّ
ُصناع السياسة أن فترة «السالم»
تكاد تكون «االستثناء» سواء كانت
قصيرة أم طويلة ،يذهب ّ
النجار إلى
النهاية من أن «تعود
أنــه ال بد في
ُ
لــإن ـســان ـيــة ن ـع ـمــة ال ـ ّـس ــام ورغ ـبــة
تـعـمـيـمــه وتــرس ـي ـخــه ودي ـمــوم ـتــه».
في أوراق رمــزي النجار التي تبلغ
ال ـ  ،200بما فيها األوراق البيضاء
ّ
ال ـتــي تــركـهــا امل ــؤل ــف ع ـم ـدًا لـلـقــارئ
والقارئة ملشاركته الكتابة ضمن ما
ّ
«منهجية ج ــدوى الكتاب
أسـمــاهــا
وهــدفــه»ّ ،
ثمة ما يشبه العودة إلى
ال ـي ـنــاب ـيــع ال ـن ـقـ ّـيــة ول ـك ــن ب ـ ـ ــ«روح»
ّ
التحدي
العصر وأدواته ومفرداته.
األكبر ـ للكاتب والكتاب معًا ـ ربما
يبقى في مــدى نجاحه في تحقيق
ـرق» ول ــو ن ـس ـبـ ّـي ف ــي مخاطبة
«خـ ـ ـ ٍ
ع ـ ـقـ ـ ّـول األج ـ ـي ـ ــال ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،وه ــو
يتمنى عليها أن «ال تستغني عن
ال ـق ـلــم» وأن «تـلـغــي ط ـبــاعــة الـكـتــب
على الورق».
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